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سیاسی

وطن امروز شماره 2697

اخبار

آیتاهللالعظمی سبحانی پول
فروش خانهاش را به سیلزدگان داد

رئی��س مرک��ز خدم��ات
حوزهه��ای علمی��ه از فروش
خان��ه ی��ک مرج��ع تقلی��د
برای کمک به س��یلزدگان
خوزستان خبر داد .به گزارش
فارس ،حجتاالسالموالمسلمین ربانی ،رئیس
مرکز خدمات حوزههای علمیه در دیدار آیتاهلل
موسویجزایری به کمک آیتاهلل سبحانی برای
س��یلزدگان اش��اره کرد و گفت :دیروز محضر
آیتاهللالعظمی جعفر س��بحانی بودیم .ایشان
گفتند؛ من اگر میتوانس��تم خودم برای کمک
به مردم به مناطق سیلزده میرفتم .وی افزود:
ایشان یک برگ چکبانکی به من دادند و گفتند
«من خانهای قدیمی داش��تم ،آن را فروختم و
کمی از پول آن را در جایی هزینه کردم و مابقی
را به شما میدهم تا به سیلزدگان بدهید ،البته
سالم مخصوص من را نیز به آنها برسانید».

بازدید رئیس قوهقضائیه
از مناطق سیلزده خوزستان

رئی��س قوهقضائی��ه ام��روز
ب��ا مردم س��یلزده اس��تان
خوزس��تان دیدار میکند .به
گزارش میزان ،حجتاالسالم
والمسلمین رئیسی پنجشنبه
 ۲۹فروردینماه جهت بازدید از مناطق سیلزده
و بررسی مشکالت مردم وارد استان خوزستان
خواهد شد .دیدار با سران عشایر ،اقوام و طوایف
عرب ،بختیاری و لر اس��تان خوزستان ،دیدار با
خانواده معظم ش��هدا و دیدار با اعضای شورای
قضایی و قضات دس��تگاه قضایی از برنامههای
پیشبینی شده در سفر رئیس قوهقضائیه است.
بر این اساس از دیگر برنامههای حضور رئیسی
در استان خوزستان ،حضور در شورای هماهنگی
ستاد مدیریت بحران استان خواهد بود.

شایعات درباره شهر حمیدیه
حقیقت ندارد

فرمان��ده نی��روی زمینی س��پاه ش��ایعات
منتشرش��ده در فض��ای مجازی درباره ش��هر
حمیدیه را تکذیب کرد .س��ردار محمد پاکپور
در حاش��یه راهاندازی مجدد ج��اده خرمآباد -
معم��والن ،درب��اره آخرین وضعیت س��یل در
استانهای لرستان و خوزستان گفت :وضعیت
در اس��تانهای لرستان و خوزس��تان روزبهروز
بهتر میش��ود .به گزارش مهر ،وی با تکذیب
شایعات اخیر منتشر ش��ده در فضای مجازی
پیرامون شهر حمیدیه و احتمال وقوع سیالب
مجدد در روستاهای اطراف این شهر گفت :این
موضوع در روزهای اول ب��وده و هماکنون این
شهر مشکلی ندارد.

بیانیه سپاه به مناسبت روز ارتش

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیهای با
گرامیداشت  ۲۹فروردینماه روز ارتش جمهوری
اسالمی ایران ،ارتش و سپاه را بازوان پرتوان امام
و امت و مظهر قدرت ملی ،ضامن پایدارس��ازی
امنی��ت و مهیای واکنش و پاس��خگویی قاطع
و پش��یمانکننده علیه هرگون��ه ماجراجویی
دشمنان دانست .به گزارش سپاهنیوز ،در بخشی
از این بیانیه آمده اس��ت :در شرایط کنونی که
دشمن در راس��تای انتقام از ملت ایران راهبرد
تضعیف قدرت دفاعی و بازدارندگی کش��ور را
در فص��ل جدید و با اقدام ش��یطانی قرار دادن
«س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی» در زمره
س��ازمانهای تروریستی جهان دنبال میکند،
واکن��ش معنادار ارتش غیرتمن��د و انقالبی در
محکومیت تصمی��م احمقانه آمری��کا و اعالم
حمایت و همراهی و قرار دادن دس��ت برادری
در دس��ت پاسداران انقالب ،عصبانیت مضاعف
سردمداران کاخ سفید را برانگیخته و همزمان
با حقد و زبونی ،نظارهگر پیش��تازی ،همافزایی
و حماسهس��ازیهای ارتشیان و پاس��داران در
صحنه امداد و خدمترسانی صادقانه و حیاتی
به سیلزدگان عزیز کشور شدهاند.

ضربه به  ۲۰تیم وابسته
به گروهکهای تکفیری در سال 97

مدیرکل اطالعات اس��تان کردستان گفت:
سال گذش��ته با تالشهای انجامشده  ۲۰تیم
وابسته به گروهکهای تکفیری زیر ضربه قرار
گرفتند .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،
مدیرکل اطالعات استان کردستان در نشست
هماندیش��ی با اصحاب خبر و رس��انه اس��تان
کردس��تان در آس��تانه ایام هفته گرامیداشت
س��ربازان گمنام ام��ام زمان گف��ت :در طول
س��ال گذش��ته با ضربه به  ۲۰تیم وابسته به
گروهکهای تکفیری بویژه داعش ،بالغ بر ۱۰۰
نفر از عوامل عملیاتی و پش��تیبانی مورد رصد
و اقدام اطالعاتی قرار گرفته و هرگونه عملیات
تروریس��تی و ایذایی آنها در نطفه خفه شده و
مقادیر زیادی تجهیزات و مهمات تروریس��تی
کشف و ضبط شده است.
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اخبار

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی
ارتش امروز را متدینتر و کارآمدتر از همیشه دانستند

عمرانخان نیمه شعبان در مشهد

تقدیر ازخدمات
صادقانه ارتش
در سیل اخیر

دست برادری دادن ارتش و سپاه ،حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکاییها بود

گروه سیاس�ی :حض��رت آیتاهللالعظم��ی خامنهای
فرمان��ده کل قوا ظه��ر دیروز (چهارش��نبه) در دیدار
ارت��ش امروز را
فرمانده��ان ارتش و نی��روی زمینی،
ِ
متدینتر و کارآمدتر از همیش��ه خواندند و با تجلیل
از حض��ور مؤثر و حیاتی ارتش و نیروهای مس��لح در
امدادرسانی به سیلزدگان ،و همچنین با تأکید بر لزوم
اتحاد روزافزون نیروهای مس��لح و زیبا خواندن دست
برادری ارتش و س��پاه پس از اقدام زشت آمریکاییها
علیه سپاه ،خاطرنشان کردند :هر کاری که دشمن را
عصبانی کند ،خوب و درست است و در مقابل همگان
باید از هر کاری که دش��من را ج��ری و روحیه آن را
تقویت کند ،اجتناب کنند .حضرت آیتاهلل خامنهای
در این دی��دار با تبریک روز ارتش و نیروی زمینی به
کارکن��ان خدوم و افتخارآفرین ارت��ش و خانوادههای
آنان ،نیروهای مس��لح را از «مظاه��ر و عناصر قدرت
ملی» خواندند و خاطرنشان کردند :البته در بسیاری
از کشورها حتی در کشورهای مدعی آزادی و حقوق
بشر ،نیروهای مسلح عنصر اقتدار دیکتاتورها و برخورد
با ملتها هس��تند ،همچنان که این روزها نمون ه آن
در قضیه شنبههای پاریس قابل مشاهده است .رهبر
انقالب اس�لامی نیروهای مس��لح را در منطق اسالم
و جمهوری اس�لامی« ،حصارهای��ی امن برای ملت»
برشمردند و افزودند :نیروهای مسلح در زمان جنگ،
در مقابل تهاجم دش��من با دانش ،تجربه و فداکاری،
س��ینه س��پر و آن را منکوب و وادار به عقبنش��ینی
میکنن��د و در زمان صلح نیز ب��ا کارآمدی و آمادگی
کامل ،مایه اطمینان و آرامش خاطر ملت هس��تند و
گزارش اق��دام توهینآمیز ش��بکه اجتماعی
آمریکایی اینستاگرام در مسدودسازی
صفح��ات برخی فرماندهان س��پاه پاس��داران انقالب
اس�لامی یا مس��ؤوالن منتس��ب به این نهاد انقالبی،
دغدغههای کارشناس��ان و دلسوزان انقالب نسبت به
ضرورت مدیریت اینگونه ش��بکهها را بیش از پیش به
اثبات رساند.
به گزارش «وطن امروز» ،از  3روز پیش صفحات
برخی مقامات و فرماندهان ارش��د س��پاه پاسداران
در ش��بکه اجتماعی اینس��تاگرام از دسترس خارج
شد .این اقدام اینس��تاگرام پس از آن صورت گرفت
که دولت آمریکا اخیرا در اقدامی خصمانه نام س��پاه
پاسداران انقالب اسالمی را در فهرست سازمانهای
بهاصطالح تروریستی مورد نظر خود قرار داد .سردار
سرلش��کر محمدعلی جعفری فرمانده کل س��پاه،
سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس
سپاه ،سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل
نیروهای مسلح ،سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی
زمینی س��پاه و س��ردار موس��ی کمالی رئیس اداره
سرمایه انسانی سرباز س��تاد کل نیروهای مسلح از
جمله شخصیتهایی بودند که صفحاتشان توسط
اینستاگرام مسدود شد .همچنین غیر از فرماندهان
رسمی سپاه ،اینستاگرام صفحات محمدباقر قالیباف،
شهردار اسبق تهران و سیدعزتاهلل ضرغامی ،رئیس
اس��بق سازمان صداوس��یما را نیز از دسترس خارج
کرد .نکته قابل توج��ه در این میان تصریح مقامات
اینس��تاگرام بر تبعیت محض آنان از سیاس��تها و
اولویتهای دولت آمریکاست .در این راستا سخنگوی
شبکه اجتماعی اینستاگرام ،بسته شدن حساب برخی
فرماندهان س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی ایران را
مربوط به اقدام خصمانه آمریکا علیه س��پاه دانست.
سخنگوی اینستاگرام در این باره به بیبیسی گفت:
ما تحت محدودیته��ای قوانین تحریمهای ایاالت
متحده عمل میکنی��م .با مقام��ات دولتی مرتبط
هم��کاری میکنی��م تا اطمینان حاص��ل کنیم که
تعهدات قانونیمان از جمله مربوط به تعیین سپاه [به
عنوان سازمان تروریستی خارجی] را رعایت میکنیم.
تعه��د و تبعی��ت محض ش��بکههای اجتماعی
آمریکایی از سیاستهای خصمانه دولت این کشور
اما تنها واقعیت افشا شده در پی اقدام اخیر اینستاگرام
نبود .این ش��بکه آمریکایی با مسدودسازی صفحات
فرماندهان س��پاه پاس��داران و چهرهه��ای مخالف
سیاستهای آمریکا ،عمال شعار آزادی بیان غربیها
و غربگرایان را نیز زیر س��وال ب��رد .در همین 2-3
روز اخیر نیز سیاست مسدودسازی اینستاگرام محدود
به فرماندهان شاخص سپاه نبوده و برخی گزارشها
از انس��داد  5هزار صفحه منتس��ب به فرماندهان و
مسؤوالن کشورمان حکایت دارد .این شبکه آمریکایی
به این میزان از قلع و قمع مخالفان آمریکا نیز اکتفا
نکرده و حتی برخی پستهایی را که با مضمون انتقاد
از سیاست اخیر آن در اینستاگرام منتشر شده بودند
هم حذف کرد! پس��ت انتقادی سیدیاسر جبرائیلی،

به همین دلیل ،دشمنان به دنبال بر هم زدن آرامش
مردم از طریق مضطرب نش��ان دادن نیروهای مسلح
هستند .ایشان امدادرسانی ارتش و نیروهای مسلح به
مردم در حوادث طبیعی را یک حضور مؤثر و حیاتی
خواندند و گفتند :در س��یل اخیر ،نیروهای مس��لح با
همه وجود و امکانات در اختیارش��ان به کمک مردم
شتافتند به طوری که در استان گلستان ،ارتش حتی
قبل از حضور س��تاد مدیریت بحران ،در محل حادثه
حاضر ش��د .حضرت آیتاهلل خامنهای ثبت تصاویری
از خدم��ات متواضعان��ه نیروهای ارتش ب��ه مردم را
موجب ماندگاری این برگهای زرین در حافظه تاریخ
دانستند و افزودند :اینکه یک سرهنگ ارتش خم شود
تا فردی س��الخورده با قدم گذاشتن بر دوش او سوار
وسیله نقلیه شود ،جلوههایی از صداقت ارتش در بیان
شعار «ارتش فدای ملت» است .رهبر انقالب اسالمی
ارتش را به برکت جمهوری اسالمی ،ارتشی «مکتبی»
و «نمایش��گاهی از ارزشهای اس�لامی» برشمردند
و خاطرنش��ان کردند :نمونههایی همچون ش��هیدان
بابایی و صیادشیرازی در ارتش وجود دارد که از لحاظ
کارآم��دی و در عین حال تعهد ،تواض��ع ،فداکاری و
گریختن از نام و نش��ان ،قابل ارائه و الگو برای ملت و
بلکه امت اسالمی هستند و این روحیه و ارزشها باید
روزبهروز تقویت شود .ایشان ،ارتش امروز را متدینتر
و کارآمدتر از همیشه برشمردند و گفتند :امروز زمام
ارتش در دست نیروهای متدین و انقالبی است ،البته
افرادی که همواره عادت به تحقیر ملت و تکریم خائنان
را دارند ،مدام از «ارتش مدرن رضاخان» دم میزنند،

در حالی که آن ارتش به اصطالح مدرن ،حتی یک روز
نتوانست در مقابل هجوم بیگانگان دوام بیاورد اما ارتش
مقتدر جمهوری اسالمی  8سال در یک جنگ منظم
مقاومت و ایس��تادگی کرد و امروز نیز دانش ،تجربه،
روحیه ،توانایی ،تدین و امانتداری ارتش بیش از گذشته
و مایه افتخار است .حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به
حضور منطقهای ارتش و نیروهای مسلح و مقابله آنان
با فتنههای دش��منان ،این سؤال را مطرح کردند :اگر
ارتش و سپاه در مبارزه با داعش وارد نمیشدند ،امروز
منطقه و کشورهای همسایه ما چه وضعیتی داشت و
چه کسانی بر آن حکومت میکردند؟
رهب��ر انقالب اس�لامی افزودند :البت��ه هر یک از
کش��ورهای درگیر نیز مقابله و اقدامات الزم را انجام
دادند اما نقش نیروهای مس��لح ای��ران قابل اغماض
نیس��ت و امروز در واقع برکات نیروهای مسلح ،عالوه
بر ملت ایران ،شامل کشورهای دیگر نیز شده است.
فرمانده کل قوا همچنین اتحاد روزافزون نیروهای
مس��لح را الزم و موجب عصبانیت دشمن دانستند و
گفتند :دست برادری دادن ارتش و سپاه ،حرکتی زیبا
پس از حرکت زش��ت آمریکاییها بود .ایشان تأکید
کردن��د :هر کاری که دش��من را عصبانی کند ،خوب
و درس��ت اس��ت و در مقابل ،هر کاری که دشمن را
جری و روحی��ه آن را تقویت و روحیه جبهه خودی
را تضعی��ف کند ،بد و ناپس��ند اس��ت و همه باید در
س��خنان و کارهای خود از آن اجتن��اب کنند .رهبر
انقالب اس�لامی هدف از سخنان بیپایه آمریکاییها
علیه جمه��وری اس�لامی ایران را تضعی��ف روحیه

اینستاگرام بعد از انسداد صفحه تعدادی از فرماندهان نظامی و صفحه انگلیسی سایت
رهبر انقالب هزاران صفحه شخصی از جمله صفحه رئیس قوه قضائیه را هم مسدود کرد

فیلترینگآمریکایی

عمومی دانس��تند و خاطرنشان کردند :آمریکا گرفتار
هزاران میلیارد بدهی و گرفتاریهای متعدد است و با
گذشت چند سال از سیل و توفان در مناطقی مانند
کارولینا هنوز نتوانس��تهاند آن مشکالت را رسیدگی
و جب��ران کنند اما برای تضعی��ف روحیه ملت ایران،
یاوهسرایی میکنند .حضرت آیتاهلل خامنهای حضور
بینظیر مردمی در امدادرسانی به سیلزدگان را یکی
دیگر از واقعیتهای جلوی چشم و موجب عصبانیت
آمریکاییها برشمردند و افزودند :حرکت عظیم و سریع
اقشار ملت ایران از ارتش ،سپاه و بسیج تا هزاران طلبه
و دانشجو برای کمک به سیلزدگان قابل وصف و بیان
نیست اما دشمن به مصلحت نمیبیند این عظمت را
به زبان بیاورد.
پیش از س��خنان فرمانده کل قوا ،امیر س��رتیپ
حیدری ،فرمانده نیروی زمینی ارتش در گزارش��ی با
اش��اره به امدادرسانی  ۲۱یگان عمده و تخصصی این
نیرو در مناطق سیلزده با دستور رهبر انقالب ،گفت:
ارتش جمهوری اس�لامی با حضور مستمر در مرزها،
��دا ُء َعلَی ال ُکفّا ِر» خود را به رخ دش��منان
چهره «أَشِ ّ
کش��ید و همچنین با حضور در کنار مردم در س��یل
«ر َحما ُء بَی َن ُهم»
اخیر با محوریت نیروی زمینی ،جنبه ُ
را به منصه ظهور رساند .فرمانده نیروی زمینی ارتش
اقدامات اخیر آمریکا علیه سپاه پاسداران را ددمنشانه
خوان��د و تأکید ک��رد :تا ظهور دولت ح��ق و نابودی
استکبار ،ارتش و سپاه دست در دست یکدیگر خواهند
بود و ما نیز همراه با ملت ایران خواهیم گفت که همه
ما پاسداران نظام مقدس جمهوری اسالمی هستیم.
دیکته شده کاخ سفید را درباره یک موضوع خاص
اعمال کرده و بدون برخورد یا واکنش خاصی مواجه
شود .از سوی دیگر هماکنون بخش زیادی از پهنای
باند اینترنت در کشور در سایه سیاستهای دولت
و وزارت ارتباطات به اینستاگرام اختصاص یافته که
مشخص نیس��ت با در پیش گرفتن سیاستهای
خصمانه این شبکه آمریکایی علیه مقامات جمهوری
اسالمی با چه توجیهی صورت میگیرد.
■■نتیجه اصرار دولت

کارش��ناس اقتصادی و سیاسی کشورمان که او طی
آن خواستار محدودسازی پهنای باند اختصاص یافته
به اینستاگرام در ایران شده بود از همین جمله است.
جبرائیلی در بخش��ی از این پس��ت نوشته بود« :اگر
دولت و مجلس واقعا به دنبال تقویت سپاه هستند،
باید راهبرد دش��من برای ایجاد دوقطبی در کشور را
خنثی کنند .برای نمونه اگر اینستاگرام صفحات سپاه
را میبندد ،یعنی پایبند قوانین آمریکاست نه ایران .در
این صورت نباید این شبکه اجازه فعالیت در کشور را
داشته باشد» .جبرائیلی پس از حذفشدن این پست
در مطلب دیگری نوش��ت« :ای��ن جماعت همانها
هس��تند که میگویند جمهوری اسالمی باید اجازه
دهد ضدانقالب آزادانه در ایران فعالیت سیاسی کند.
تکتک پستهای اینستاگرام را با این دقت بررسی و
حذف میکنند اما میگویند شورای نگهبان صالحیت
نامزدهای مجلس و ریاستجمهوری را بررسی نکند.
نکت��ه دوم اینکه وزیر ارتباطات دولت تدبیر ،اقتدار و
اعمال مقررات را از اینس��تاگرام بیاموزد .یک شبکه
اجتماعی از حدود و مقررات خود نمیگذرد اما وزیر
ما منفعالنه شعار میدهد که اگر دهانی را میبندید،
یعنی از سخن میترسید!»
■■هم توهینآمیز ،هم نقض حاکمیت ملی

در ط��ول دوران دولته��ای یازدهم و دوازدهم
هر زمان که منتقدان و از جمله مراجع عظام تقلید
خواس��تار ورود جدی مقامات دولتی به ساماندهی
فضای مجازی و مدیریت شبکههای اجتماعی شده

یا نس��بت به آثار و پیامدهای مخرب این شبکهها
هشدار میدادند با این واکنش رئیسجمهور یا وزیر
ارتباطات مواجه میش��دند که «فیلترینگ فایده
ندارد» یا «با انحصار در پیامرس��انها مخالفیم!» از
جمله حسن روحانی  17بهمن ماه  96در نشست
خبری ضمن تاکید ب��ر بیفایده بودن فیلترینگ،
گفت��ه بود« :عمدت��ا محتوا را خودم��ان در فضای
مجازی تولی��د میکنیم .اگر بتوانیم از فرصتهای
ای��ن فضا اس��تفاده کنیم دیگر ب��ه چالش تبدیل
نمیش��ود .دیگر زمانی که بگویی��م این را ببندیم،
آن را از بین ببریم و دیشها را از پش��ت با م پایین
بیندازیم گذشته اس��ت .باید فضا را آماده کنیم تا
جوانه��ا به نفع خود و خان��واده در فضای مجازی
حضور پیدا کنند» .حاال با اقدام اخیر اینس��تاگرام
مشخص ش��د بیتوجهی نسبت به وظایف بدیهی
دولت درباره فضای مجازی و شبکههای اجتماعی
تا چه میزان مخرب و زیانبار اس��ت .مسدودسازی
صفحات فرماندهان سپاه به عنوان بخشی از قوای
رس��می جمهوری اسالمی ایران گذش��ته از آنکه
توهینی آشکار به کشور و مردم ایران است ،صراحتا
حاکمیت ملی دولت و نظام بر فضای رسانهای کشور
را ه��م نقض میکند .ب��ه این معنا که مجموعهای
رسانهای که صراحتا بر تعهد و تبعیت خود از دولت
آمریکا اذعان داشته ،ضمن حضور و فعالیت گسترده
در فضای رس��انهای ایران ،به خود اجازه میدهد تا
بدون توجه به قوانین و مقررات کشور ما ،دستورات

بیانیه مرکز ملی فضای مجازی درباره اقدام اینستاگرام

مرکز ملی فضای مجازی بیانیهای در محکومیت اقدامات ش�بکه اجتماعی اینس�تاگرام در حذف
حس�ابهای کاربران ایرانی صادر کرد .به گزارش فارس ،در بخش�ی از این بیانیه آمده است :رفتار
اخیر شبکه اجتماعی اینستاگرام در همراهی با اقدامات غیرمنطقی و فاقد ارزش بینالمللی از سوی
دیگر کشورها و مجامع جهانی ،در تضاد با فلسفه فعالیت شبکههای اجتماعی،آزادی بیان و حقوق
ملتهاس�ت و الزم اس�ت نهادهای مسؤول با توجه به جایگاه خود در حوزه دیپلماتیک و حقوق و
روابط بینالملل ،اقدامات حقوقی الزم برای طرح شکایت و پیگیری احقاق حقوق سلبشده از مردم
عزیز کشور به عمل آورند .در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است :همانگونه که بارها هم
اعالم شده نمیتوان مقدرات یک جامعه در حوزه رسانه ،آموزش ،بهداشت و خدمات اقتصادی را بر
روی سکوهای بیگانه قرار داد .از این رو ،از همه فعاالن اقتصادی و نهادهای ذیربط مؤکدا ً میخواهیم
که راهاندازی و توسعه سکوهای داخلی را وجهه همت خود قرار دهند.

اقدام توهینآمیز اینس��تاگرام در مسدودسازی
صفحات برخی فرماندهان س��پاه و مسؤوالن ارشد
کشور واکنش معاون دادستانی کل کشور را به دنبال
داش��ت .معاون امور فضای مجازی دادس��تان کل
کش��ور دیروز در این باره گفت :دولت اگر راهی جز
فیلترینگ دارد ،ورود کرده و بر آن اعمال حاکمیت
کند اما اگر واقعاً راهی باقی نمانده ،چارهای جز فیلتر
شدن اینستاگرام نیست .جواد جاویدنیا درباره فیلتر
ش��دن اینس��تاگرام گفت :اتفاقات اخیر و مسدود
شدن صفحه شخصی بس��یاری از مسؤوالن ما در
اینس��تاگرام بزرگترین بیاحترامی به ملت ایران
اس��ت .وی ادامه داد :هرچند در گذشته این اتفاق
پیشبینی شده و حتی در مقطعی وزارت ارتباطات
ب��ه دنبال برقراری مذاکره بوده اس��ت اما این اقدام
کافی نیس��ت .معاون امور فضای مجازی دادستان
کل کش��ور ادامه داد :باید طبق مصوبات ش��ورای
عالی فض��ای مجازی هم��ه نرمافزارهای مجازی و
دیتابیسهای آنها به کش��ور منتقل شود و متعهد
شوند قانون ما را رعایت میکنند در غیر این صورت
مجوزی برای آنها صادر نمیشود .جاویدنیا ادامه داد:
این ساماندهی را وزارت ارتباطات باید انجام دهد که
متاسفانه هیچگونه اقدامی نشده و اکنون میبینیم
اعمال قانونی و حاکمیتی از ایران در این زمینه انجام
نگرفته است .وی گفت :متاسفانه درباره اینستاگرام
از همان  5سال پیش گفته شد فیلتر هوشمند انجام
میش��ود و به رغم اینکه دادستانی کل مخالف این
اتفاق بود متاس��فانه با اص��رار دولت و صرف هزینه
کالن ،این اتفاق افتاد اما یکی دو روز بیش��تر دوام
نیاورد و هزینه و وقت صرف شده به هدر رفت؛ پس
از آن گفتن��د مذاکره میکنیم که آن هم نتیجهای
نداشت .جاویدنیا تاکید کرد :بنابراین در این شرایط
اعالم میکنیم اگر راهی جز فیلترینگ باقی مانده
اع�لام کنند و دولت به آن ورود کند و بر آن اعمال
حاکمیت شود اما اگر راهی باقی نمانده ،چارهای جز
فیلتر شدن اینستاگرام نیست.
■■صفحه اینستاگرام رئیسی نیز مسدود شد

مسدودس��ازی صفحات مقامات و مس��ؤوالن
جمهوری اسالمی توسط اینستاگرام البته محدود
به فرماندهان س��پاه یا مقامات سیاسی با سابقه
عضویت در س��پاه نبوده و این ش��بکه آمریکایی،
صفحه اینس��تاگرام حجتاالس�لام سید ابراهیم
رئیس��ی ،رئیس قوه قضائیه را هم مس��دود کرده
است.

نخستوزیرپاکستانیکشنبهاولاردیبهشت
به ایران سفر میکند .عمرانخان به همراه یک
هیات عالیرتبه فرودگاه نورخان راولپندی را به
مقصد فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد مقدس
ترک میکن��د و پس از زیارت حرم مطهر امام
رضا(ع) به تهران میرود .س��فر عمرانخان به
تهران نخستین سفر وی به ایران بعد از رسیدن
به نخستوزیری محسوب میشود و از اهمیت
خاصی به دلیل ش��رایط منطق��ه و همچنین
روابط ایران  -پاکستان برخوردار است .مذاکرات
رسمی مقامات ایران و پاکستان روز دوشنبه در
تهران برگزار میش��ود .همچنین دیدار با رهبر
انقالب از برنامههای سفر نخستوزیر پاکستان
به ایران است.

ظریف با اردوغان دیدار کرد

وزیر خارجه ایران با رئیسجمهور ترکیه دیدار
کرد و درباره مناسبات دوجانبه ،تحوالت سوریه،
یمن و شمال آفریقا به رایزنی پرداخت .به گزارش
فارس ،رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه
در این دیدار با ابراز تأس��ف از حوادث تلخ اخیر
در برخی مناطق کش��ورمان بر اثر جاری شدن
س��یل ،با خانواده کشتهشدگان این حوادث ابراز
همدردی کرد .ظریف نیز برگزاری موفقیتآمیز
و مش��ارکت ب��االی ش��هروندان ترکی��های در
انتخابات اخیر شوراها و محلی ترکیه را تبریک
گف��ت .طرفین در این دی��دار ضمن مخالفت با
تحریمهای ایاالت متحده آمریکا و تروریس��تی
خواندن س��پاه پاس��داران ،بر گس��ترش روابط
دوجانبه در چارچوب توافقات بین  2کش��ور در
حوزههای پنجگان�� ه و تقویت روابط اقتصادی 2
کشور تاکید کردند .در این دیدار همچنین درباره
آخرین تحوالت س��وریه ،یمن و ش��مال آفریقا
رایزنی و تبادل نظر به عمل آمد.

اقدام آمریکا در تروریستی خواندن
سپاه ،بسیار خطرناک است

وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک
با همتای ایرانی خود که به آنکارا س��فر کرده ،در
مخالفت با اقدام آمریکا در «تروریستی» خواندن
س��پاه پاس��داران ،این اقدام را «تصمیمی بسیار
خطرن��اک» خواند .ب��ه گزارش ف��ارس« ،مولود
چاووش اوغلو» در کنفرانس خبری مش��ترک با
«محمدجواد ظری��ف» در آنکارا ،مخالفت ترکیه
ب��ا مواضع آمریکا علیه ایران در زمینه تحریمها و
تروریستی شناختن سپاه پاسداران انقالب اسالمی
را تکرار کرد .اوغلو در ابتدای این نشس��ت خبری
بر روابط خوب ترکیه و ایران به عنوان  2کش��ور
همس��ایه تاکید کرد و گفت« :ما خواهان توسعه
روابط  2کشور بویژه در زمینه پیوندهای تجاری
و اقتصادی هستیم» .او با تاکید بر مخالفت ترکیه
با تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت« :با ترامپ
در این زمینه صحبت ش��ده است .در دیدارهای
انجامشده ،درباره نگرانیهای ترکیه از تحریمهای
ایران و تاثیر آن بر حجم تب��ادالت تجاری ایران
و بر کل منطقه نیز صحبت ش��ده است» .مولود
چ��اووش اوغلو به اقدام اخیر آمریکا علیه س��پاه
پاس��داران انقالب اس�لامی هم اش��اره کرد و در
این باره تصریح کرد ،اقدام آمریکا در تروریس��تی
خواندن سپاه «تصمیمی بسیار خطرناک» است.
توسط عادل عبدالمهدی

ادعای حضور سپاه در اقتصاد عراق
تکذیب شد

نخستوزیر عراق به ادعای وزیر خارجه آمریکا
علیه س��پاه پاس��داران واکنش نش��ان داد و این
اظهارات را «نادرس��ت» خواند .به گزارش فارس،
«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا سهشنبه ادعا
کرد سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران کنترل
 20درصد اقتصاد عراق را در دس��ت دارد« .عادل
عبدالمهدی» نخستوزیر عراق در واکنش به این
ادعای پمپئو تأکید کرد س��پاه پاسداران در عراق
فعالیتی ندارد .پایگاه خب��ری «المعلومه» عراق
به نقل از عبدالمهدی گ��زارش داد پمپئو درباره
فعالیت سپاه پاسداران در عراق دروغ گفته است.
وی تصریح کرد« ،آنچه وزیر خارجه آمریکا درباره
فعالیت سپاه در عراق گفته ،نادرست است».

مخالفان تصویب لوایح FATF
واقعنگر بودند

عضو هیاترئیس��ه مجلس میگوید امروز با
اقدامات ض��د ایرانی آمریکا بویژه ق��رار دادن نام
سپاه در فهرست گروههای تروریستی آمریکا و نیز
خروج عملی اروپا از برجام ،مشخص شده مخالفان
تصویب لوای��ح  FATFواقعنگر بوده و برخالف
موافق��ان تصویب ای��ن لوایح ،واقعی��ات جوامع
بینالملل��ی را درک کردهاند .سیدامیرحس��ین
قاضیزادههاشمی در اینباره به مهر گفت :امروز
غربگرایانی که به دنبال تصویب لوایح چهارگانه
و الحاق به کنوانسیون پالرمو و  CFTبودند ،باید
دریافته باشند که مخالفان این لوایح واقعنگر بودند
و واقعیتهای جامع��ه بینالمللی را درک کردند
اما غربگرایان با توهم و خوشبینی ،نزدیک بود
کشور را در دام غرب بیندازند.

