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شیشه ماشینت را
پایین بکشآقای مدیر!

تذکر رئیس مجلس به وزیرامورخارجه
به خاطر توهین به نمایندگان

ظریف با متانت
پاسخدهد

رضا مشتاقی

■■الریجانی برنامه دیدار معاون صدراعظم آلمان
را لغو کرد

صفحه 2

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان و مسؤوالن
نیروی انتظامی تأکید کردند

امنیت ،رکن
اساسی پیشرفت
صفحه 2

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)
با اشاره به سابقه یکصدساله صنعت نفت ایران:

زیبنده نیست
دست نیاز بهسوی
خارجیها درازکنیم

دادستان تهران جزئیات تازهای از پرونده آقای خاص را اعالم کرد

میتوانندهواپیماها
را پسبگیرند!

صفحه 2

صفحه 3

نگاه

واقعیتهای میدانی یا
فراواقعیتهای بخشنامهای!
علیاکبر عباسی

«-1میخواهم یک نقد هم نسبت به دانش��گاه
کنم؛ البته شما باید نقد کنید اما من میخواهم
بگویم چرا دانشگاه خاموش است؟ چرا یک عده
بیس��واد که از بخشهایی خاص پول میگیرند
باید ح��رف بزنند ام��ا بزرگان ،دانش��گاهیان و
اساتید ما سکوت میکنند؟ چرا وقتی یک اتفاق
بینالمللی رخ میدهد ،اساتید نامه خصوصی به
رئیسجمهور مینویسند؟ چرا فریاد نمیزنید؟
چ��را وارد میدان نمیشوی��د؟» اینها قسمتی از
سخن��ان رئیسجمهور است ک��ه بهمن  92در
اعتراض به اینکه چرا اساتید دانشگاهها از مذاکرات
هست��های و توافق دولت یازدهم با غرب حمایت
نمیکنند ،بیان شد .هر چند آقای روحانی تالش
میک��رد چهرهای آکادمی��ک از خود به نمایش
بگ��ذارد و اینگونه القا کند ک��ه رویکرد دولتش
مورد حمایت دانش��گاهیان است اما روی ه دولت
در سیاست خارجی و آرایش��ی که در مذاکرات
هستهای اتخاذ کرد ،به شکلی بود که نهتنها اغلب
اساتید دانشگاه که حتی آن دسته از اساتیدی هم
که از نظر سیاسی جزو همفکران دولت یازدهم
محسوب میشدند ،حاضر نشدند از توافق دولت با
غرب حمایت کنند .این حمایت نهتنها در جریان
مذاک��رات که حتی بع��د از نهایی شدن توافق و
اجرایی شدن برجام هم صورت نگرفت .در واقع
میزان دادهها و ستاندهها در توافق دولت با طرف
غربی به قدری نامتوازن بود که حتی دانشگاهیان
همفکر دولت را هم قانع نکرد که وجه ه آکادمیک
خود را در حمایت از آن هزینه کنند.
« -2چرا بزرگان کشور ،نویسندگان ،روزنامهها
و صداوسیما واقعی��ت را به مردم نمیگویند؟!»
این نیز بخش��ی از سخنان رئیسجمهور است
که اینب��ار مهرماه س��ال  95و در شرایطی که
 8م��اه از اجرایی شدن برج��ام میگذرد و تنها
 8ماه ت��ا انتخابات دوازده��م ریاستجمهوری
باقیمان��ده ،آنه��ا را بیان ک��رد .همانگونه که
رئیسجمه��ور  3س��ال قب��ل دانش��گاهیان را
م��ورد هجمه ق��رار داده بود که چ��را از توافق و
مذاکرات دولت حمایت نمیکنند ،اینبار روحانی
تیغ نق��د خود را ب��ه سمت رسانهه��ا برده که
چ��را -بهزع��م او -واقعیته��ا را نمیگوین��د.
رئیسجمهور محترم اگر حول همان سخنان 3
سال قبل خود که خطاب به اساتید دانش��گاهها
بیان کرده بود ،بیشتر تامل میکرد و ریش ه اینکه
چرا حتی بعد از بیان آن سخنان و...
ادامه در صفحه 5

اظهارنظ��ر اخی��ر ابوالحس��ن
روزنه
فیروزآب��ادی ،دبی��ر شورایعال��ی
فضای مجازی پیرامون فیلترینگ «تلگرام» و رفع
فیلت��ر «توئیتر» موجی از واکنشها را در چند روز
اخی��ر در پی داشت .برخی کارب��ران بیربط بودن
جنس این  2شبک��ه را در پروسه «جایگزینی» به
دبی��ر شورا متذکر شدند و برخی دیگر فیلتر یکی
و رف��ع فیلتر دیگری را با طن��ز «سهمیهای بودن
فیلترین��گ» به سخره گرفتند .بخش��ی از فعاالن
حوزه فضای مجازی نیز خرید سهام توئیتر توسط
ولید بن طالل ،شاهزاده ضدایرانی سعودی را یادآور
شدند و از تصمیم عجیب دولت برای کمک به رشد
قیمت سهام شبکه ارتباطی پادشاهی سعودی اظهار
شگفتی کردند .اما ف��ارغ از همه اعتراضات طنز و
تخصصی ،آنچه در این میان بیش از همه کاربران را
آزار میدهد «سیاست سایبری دلبخواهی» و حتی
بعضا برتری دادن نیات و اهداف حزبی و گروهی بر
منافع ملی است.
ماشاءاهلل به انگلیس!

 7م��اه قبل از این ،دقیقا  5روز پس از برگزاری
دهمین دوره انتخابات مجل��س شورای اسالمی و
اعالم نتای��ج آن ،علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی گفت :انتخابات تهران همه را غافلگیر کرد و
آنچه کسی باور نمیکرد ،محقق شد .یکی از عوامل
آن را میتوان استفاده از فضای مجازی و رسانههای
دیجیت��ال دانست و بایدگفت کسی که بهتر از آن
استفاده کرده ثمره بیشتری برده است!
وی سپ��س با دفاع از فض��ای بیقانونی حاکم
ب��ر تبلیغات مجازی انتخابات که ب��ا عنوان «موج
تخریب انگلیسی» در تاریخ سایبری ایران ثبت شد،
از نق��ش دولت در تقویت غیرمستقیم این جریان
پرده برداش��ت و گفت :تالشهای زی��ادی شد تا
این شبکهها را فیلتر کنند اما وزرای این دولت که
عضو کمیته مصادیق مجرمانه هستند در مقابل آن
مقاومت کردند .صحبتهای غیرملی علی جنتی در
شرایط��ی بیان شد که بهرغم همه پیشبینیهای
دلسوزان نظام ،دولت در برابر قانونمند شدن فضای
تلگ��رام مقاومت کرد و حتی جلس��ات شورایعالی
فضای مجازی برای دوام بیقانونیهای ضدامنیتی
به تعویق افتاد!
دقیق��ا زمانی که جنتی از عملکرد حزبی خود و
همکارانش در کمیته تعیین مصادیق دفاع میکرد،
رهبر حکیم انقالب ،علما ،مراجع و متخصصان رسما
نسبت به فضای تخریب سایبری پرحجم انتخاباتی
با همک��اری و مدیریت مش��ترک کانون انگلیسی،
معترض بودند .به همین دلیل بود که جهتگیری
غیرملی وزیر ارشاد از سوی چپ و راست اعتراضات
زیادی را برانگیخ��ت ،چرا که این شائبه را به وجود
آورده بود که در شرایط قانونمدار و به دور از تلههای
امنیتی رسانهای ،حامیان دولت قادر به زیست سالم و

غربگرایان از تلگرام خسته شدهاند!
دکتر زهرا طباخی

تبلیغات بدون تخریب و دروغگویی در فضای مجازی
نیستند و غربگرایان برای موفقیت انتخاباتی حتما
باید از کمک کانونهای فتنهگر انگلیسی بهره ببرند!
قانون قبیله!

از آن زم��ان قرنه��ا نگذشت��ه و متاسفانه باز
ه��م شاهدیم برخ��ی دولتیها برخ�لاف مدیران
همه کش��ورهای توسعه یافته ،کماکان هم با رشد
زیرساخت سایبری ملی مخالفند و هم از زیرساخت
بیگانه به ش��رط «بیقانون��ی تضمینی» حمایت
میکنند! «تلگ��رام» بهرغم عدم همکاری دولت با
ت�لاش مضاعف مردم و بخش��ی از مدیران دلسوز
جامعه ،موقعیت بهتری از منظر «اشراف اطالعاتی»
یافت��ه است .حض��ور پرشور جوان��ان حزباللهی،
اهداف سیاسی غربگرایان را در پروندههای مهمی
همچون «شکل جدید قراردادهای نفتی»« ،توافقات
پنهان پسابرجامی از جمل��ه  »FATFو ماجرای
«حقوقهای نجومی» به واسطه استفاده از این ابزار
ارتباطی به عنوان بستر ایجاد «شفافیت اجتماعی و
اقتصادی» به خطر انداخته است.
پ��س در زمان کوت��اه باقیمانده ت��ا انتخابات
ریاستجمهوری چند مسیر برای تفوق حزبی در
فضای ارتباطات آنالین پیشروی مدیران اتاق فکر
غربگرایان قرار دارد.
الف -عملیات روانی گسترده تخریبی با استفاده از
تبدیل تلگرام به کلونی نیروهای غربگرا :این طرح
به دلیل کهنسال��ی بخش قابل توجهی از حامیان
جریان غربگ��را ،بهرغ��م تالشهای انج��ام شده،
شکست خورده است.
ب -مسدود کردن «تلگرام» و کوچاندن جامعه به
سمت پیامرسانی جدید :نمیتوان پیشبینی کرد
پذیرش شبکه ارتباطی جدید توسط اقشار مردم در
چه سطحی خواهد بود و به ابزار برتری کدام گروه
تبدیل میشود .از طرفی با ژست «ضدفیلترینگ»
غربگرایان نیز همخوانی ندارد.
پ -راهکار سوم جایگزین��ی زیست بوم ارتباطی
فتح ش��ده توسط رقیب ب��ا «اکوسیستم خودی»
است .این همان طرحی است که غربگرایان از زبان
دبی��ر شورایعالی فضای مجازی اع�لام کردهاند اما
مستندات حاکی از آن است ک��ه وی طراح پروژه
نیست.
چرا توئیتر؟

اکن��ون س��وال مه��م ای��ن اس��ت :توئیتر چه
خصوصیات��ی دارد که به عن��وان بستر جایگزین
تلگرام در زمان کوتاه باقیمانده تا انتخابات ریاست
جمهوری انتخاب شده است؟
«توئیتر» مرکز توزی��ع سرفصلهای مدیریت

مخاطب و جریانسازی رسانهای ضدانقالب است.
کان��ون مدیریت و خوراک ده��ی شامل گروهی از
روزنامهنگاران ،فعاالن رسانهای و چهرههای مطرح
ح��وزه تکنولوژی است که خ��وراک را مستقیم از
ات��اق فکر خارجی دریاف��ت و ارائه میکنند .اغلب
آنها ساکن کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند و
امنیت آنها حتی به شرط اجرای بدترین سناریوهای
خالف امنیت ملی ایرانیان تضمین شده است .آنها
از اداره اکوسیستم ارتباطی فارسیزبانان به عنوان
«آزمایشگاه سایبری» کنترل ذهن و بستر اجرای
جدیدترین تکنیکه��ای عملیات روان��ی ،درآمد
هنگفتی کسب میکنند و نظرات و فرضیات مبتنی
بر جمعآوری دادهها و بازخوردهای به دست آمده
پ��س از اج��رای هر پروژه سایب��ری را مستقیم به
دستگاههای امنیتی غربی میفروشند.
از گوگل تا هیفوس

نهادهای ضدامنیتی پش��ت پرده که توئیتر را
ابزار مدیریت دادههای سایب��ری ایرانیان کردهاند،
شام��ل البراتوارهای سایبری برخی دانش��گاههای
آمریکایی ،انگلیس��ی و کانادایی؛ شرکتهای فعال
در برنام��ه دیپلماسی دیجیتال آمریکا مثل گوگل
و مایکروسافت و مراکز امنیتیتری همچون بنیاد
هیفوس و کمپین بینالمللی حقوق بش��ر هستند
که خود به ص��ورت مویرگی شبکههای ضدایرانی
همچون گروه اصل FREENET،SMALL،19
MEDIA،IRAN MEDIA PROGRAMو ...
را مدیریت میکنند .کل نرمافزارهای ضدفیلترینگ
رایگ��ان ارائه شده به ایرانیان توسط همین گروهها
تهی��ه میش��ود و مدیریت سیاهنمای��ی پیرامون
تحرک��ات جامع��ه ایران��ی به سم��ت بومیسازی
زیرساختهای ملی اینترنتی همچون «شبکه ملی
اطالعات» را رأسا عهدهدار هستند.
بودجه عملیات روان��ی سایبری علیه ایران نیز
توسط وزارت خارجه آمریکا ،انگلیس ،کانادا ،هلند،
سوئد ،اتحادیه اروپایی و شرکتهایی همچون گوگل
تامین میشود.
ب��ه همی��ن دلی��ل است ک��ه دقیق��ا در همه
کمپینه��ای حق��وق بش��ری و ضداجتماع��ی و
سیاسی شکل گرفته ضد ایران در توئیتر از پرونده
«جیسون رضاییان» تا جاسوس انگلیسی «نازنین
زاغری» و میسیونرهای مسیحی دستگیر شده در
ایران ،ملیت اکانتها متعلق به کاربران کشورهایی
همچون انگلیس ،سوئد ،ترکی��ه ،آلمان ،آمریکا و
حتی عربستان سعودی بوده است! اینها اطالعات
سادهای است که دقیقا با میزان فعالیت گروههای
مدیریت کننده اکوسیست��م فارسی توئیتر اعم از

عكس  :وطنامروز

تخلف هزارمیلیارد تومانی

صفحه 5

سیف :آمریکا سنگاندازی میکند

کمپین بینالمللی حقوق بش��ر با مدیریت هادی
قائمی از عناصر بهائی نایاک ،بنیاد هیفوس وابسته
ب��ه وزارت خارجه هلند ،گروه اصل  19وابسته به
وزارت خارجه کان��ادا و گوگل و سایر سازمانهای
فناورانه امنیتی فعال در دانشگاه هاروارد ،تورنتو و
آکسفورد همخوانی دارد.
نفوذیهای مطیع

بامزه اینجاست ک��ه براساس برخی مستندات
به دست آم��ده ،البی نفوذی در ح��وزه ارتباطات
و مدیریت سایب��ر ،ارتباطات قابل تاملی با مدیران
گروهه��ای ضدایرانی دارد و در حوزه «شبکهسازی
اجتماعی» ،مهندسی اطالعات و تخریب هدفمند
اهداف سایبری نظام از همکاری با آنها بهره میبرد.
به عنوان نمونه «نزار ذکا» به عنوان رابط «ن-ج»،
از مدیران مطرح این ساخت��ار بود که به دام افتاد
اما این نفوذی کماک��ان هر روز بر سر کار خود در
ساختمان دولتی حاضر میشود! در چنین شرایطی
میتوان حدس زد پش��ت پرده ط��رح مقاومت در
برابر فیلترینگ تلگ��رام در دوره انتخابات مجلس
ش��ورای اسالمی و اصرار ب��ر مسدودسازی تلگرام
و کوچ مخاطب به توئیت��ر ،کدام مدیران غربگرای
شناختهشدههستند.
ام��ا آنچ��ه در میانه این جنگ س��رد ارتباطی
دشمن با ملت مهم است از دست رفتن مولفههای
«حاکمی��ت خ��وب» جمهوری اسالم��ی ایران به
واسطه اعمال سلیقه مکرر غربگرایان نفوذی است.
این اقلیت با یک استراتژی چندمرحلهای تاکنون
موف��ق شدهاند حاکمیت ایران ب��ر فضای مجازی
را مبتن��ی بر قوانین نامش��خص ،غیرقابل اعتماد،
پرهزینه و بیفایده جلوه دهند:
 -1تضعیف جدی ساختار شورایعالی فضای مجازی
و خارج ک��ردن این نهاد مل��ی از دور قانونگذاری،
نظارت و تصمیمسازی
 -2ایجاد رقابت می��ان زیرساخت سایبری نوپای
مل��ی با زیرساخت سایب��ری شکلگرفته آمریکا و
دمی��دن در این مسابقه نابرابر با تش��ویق مردم به
انتخ��اب خدماترسان برتر به ج��ای توجه دادن
جامعه به اهمیت «استقالل سایبری» مشابه رفتار
ملیگرایانه کشورهای توسعه یافته
 -3تضعیف جدی شرکتهای فناور و ارائهدهنده
خدم��ات بوم��ی ب��ا هدف حف��ظ موقعی��ت برتر
خدماترسانه��ای خارجی به واسط��ه پیروی از
مولفههای «اقتصاد سیاسی» مبتنی بر باجدهی به
شرکتهای اروپایی و آمریکایی برای ترغیب آنها به
حفظ موقعیت غربگرایان بومی
 -4برقراری کانال ارتباطی موثر با جریان دیپلماسی
دیجیتال ک��اخ سفید و اج��رای مرحله به مرحله
دست��ورات خارجی با هدف تضمین پروژه «اشغال
سایبری ایران»
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 -1مایکل مور ،مستندساز شهیر آمریکایی و برنده
نخل طالی کن س��ال  2004و اسکار بهترین
مستند سال  ،2002س��ال  2015مستندی با
عنوان«?( »Where to invade nextبعد از این
به کجا حمله کنیم؟) ساخت .مایکل مور در یک
فانتزی طنازانه ،به ستاد مشترک ارتش آمریکا
میرود و ب��ه فرماندهان ارتش آمریکا میگوید:
«جنگهای قبلی ما صرفا شکست و جنگهای
دیگری را برایمان به ارمغان آورده و به ساخته
شدن هیوالهایی مانند داعش انجامیده است .آن
مقداری هم که قول داده بودید نتوانستیم نفت
عراق را به غارت ببریم .بیایید فرستادن نیروهای
نظامی و پهپادهایی را که جش��نهای عروسی
را بمب��اران میکنند برای مدتی متوقف کنیم و
استراحتی به نیروهای نظامیمان بدهیم .به جای
سربازها ،مرا به کشورهای دیگر بفرستید .من به
دیگر کشورها حمله میکنم تا ببینم برای حل
مشکالتشان چه کار کردهاند و راهحلهایشان
را برای خودمان میآورم ،چراکه ما مش��کالتی
داریم که هیچ ارتشی قادر به حلشان نیست».
 -2مایکل مور به هر کشوری میرود ،سواالتی
میپرسد .معم��وال مصاحبهشوندگان از سوال
م��ور و وضعیتی ک��ه در آمریکا حکمفرماست
شگف��تزده میشوند و مایکل م��ور از جوابی
ک��ه میگیرد و وضعی که در آن کش��ور وجود
دارد .در ایتالی��ا مور متعج��ب از مرخصیهای
باحقوق��ی ک��ه کارگ��ران و مستخدم��ان از
آن برخوردارن��د ،س��راغ مالک��ان کارخانهها و
کارفرمایان م��یرود .از آنها میپرسد« :حقوق
دادن در ازای این همه مرخصی که کارگرانتان
دارند برایت��ان ناراحتکننده نیست؟» جواب
میشنود«:نه! درستش همین است .همانطور
ک��ه ما از مرخص��ی و تعطی�لات برخورداریم،
نهم باید این ح��ق را داشته باشند».
کارگ��را 
مور ب��ه کارخانهداران میگوی��د « :اما اگر این
مرخصیهای با حق��وق و زمانهای استراحت
را ح��ذف کنید ،ثروتمندت��ر میشوید ».و آنها
جواب میدهند« :ولی ثروت همه چیز نیست.
ضمن اینکه رف��اه کارگران در تعارض با منافع
کارفرمایان نخواهد ب��ود» .مور از چیزهایی که
میبیند و میشنود مبهوت است و سعی میکند
این بهتزدگی را در مستند به مخاطب منتقل
کند؛ نگاههایی که با منطق آمریکایی نمیخواند.
رتب ه اول فنالند در کیفیت آموزش مدارس،
مور را برای ادامه ساخت این مستند به فنالند
میکش��اند .مور میخواهد از راز و رمز انقالب
آموزشی فنالندیها سر در بیاورد .در این حین
متوجه میشود شهریه گرفتن در مدارس فنالند
ممنوع است و مدارس خصوصی هم در بیشتر
نقاط کش��ور وجود ندارند .در فنالند هیچکس
چ وقت نمیپرسد «بهتری��ن مدرسه کدام
هی�� 
است؟» جواب این سوال همیشه «نزدیکترین
مدرسه به شما» خواهد بود .مدارس فرقی از نظر
امکانات با هم ندارند .به همین خاطر بچههای
ثروتمند و فقیر ،دولتم��رد و شهروند عادی به
یک مدرسه میروند .این مساله باعث میشود
از سویی بهبود کیفیت مدارس دولتی مطالبه
همه اقش��ار جامعه باش��د و تحت نظارت همه
قرار بگی��رد و از سوی دیگر جامعهای طبقاتی
ساخته نشود .بچههای پولدار و فقیر ،دوست و
همکالسی هم هستند ،به همین خاطر وقتی
بزرگ میشوند ،در خاطرشان هست که هوای
طبقه دیگر را داشته باشند .این نکات برای مور
غیرقابل باور است.
 -3مای��کل مور از کش��وری میآی��د که یک
درصد جمعیت آن  99درصد ثروت کشور را در
اختیار دارند .کارگران معموال مرخصی با حقوق
ندارند و اگر هم بتوانند چنین چیزی را با فشار
حمایتهای صنف��ی و اتحادیههای کارگری در
قراردادشان بگنجانند ،معموال از  2هفته در سال
فراتر نمیرود .ترس از دست دادن شغل همواره
ب��االی سر شاغالن هست و همین مساله باعث
شده آنها همیشه چشمی هم به کارتنخوابهای
خیابان داشته باشند .مدرسهداری در آمریکا به
یک تجارت تبدیل ش��ده و مدارس خوب صرفا
در اختیار ثروتمندان است .مدارس دولتی عموما
ناتوان از آموزش مناسب برای داشتن یک آینده
روشن هستند .دانشگاههای آمریکایی گرانترین
تحصیالت عالی تمام جهان را عرضه میکنند و
فارغالتحصیالن دانشگاههای آمریکا به بدهیهای
سنگی��ن وامه��ای دانش��جوییشان شناخت��ه
میشوند.
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