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علیالریجانی:
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توصيه آيتاهلل جنتي دلسوزانه بود

ایسنا :علی الریجانی ،رئیس
مجلس ش��ورای اسالمی با
اش��اره به توصی��ه آیت اهلل
جنت��ی امام جمع��ه موقت
تهران به نماین��دگان که از
آنان خواسته بود کمتر وزرا
را برای س��وال به مجلس بکشانند،گفت :میدانم
که آیتاهلل جنتی هم آدم دلسوزی است و از روی
دلس��وزی این حرف را زده ،توصیه ایشان این بود
که برای هر موضوعی س��وال از وزرا انجام نش��ود،
البته نمایندگان هم به دلیل اینکه مشکالت مردم
را از نزدی��ک میبینن��د و میخواهن��د آن را حل
کنند ممکن اس��ت در صورت نبود راههای دیگر،
از س��وال اس��تفاده کنند و کسی هم نباید جلوی
آنها را بگی��رد ،حتی اظهارنظر دیگ��ران هم رافع
ت مجلس نیس��ت .نماینده مردم قم
این مسؤولی 
در مجلس شورای اس�لامی در ادامه درباره سوال
از وزرا نیز گفت :البته توصیه نمیکنم نمایندگان
برای هر کاری از وزرا سوال کنند چرا که میتوان
از ظرفیتهای دیگر برای اصالح امور استفاده کرد
اما به هر حال این حق نمایندگان است که از وزرا یا
رئیسجمهور سوال کنند و ممکن است از راههای
دیگر به نتیجه نرسیده باشند که نمایندگان مجبور
باشند از این ابزار استفاده کنند که اگر اینگونه باشد
کسی نمیتواند مانع کار نمایندگان شود .وی تاکید
کرد :ما نباید کینهتوزانه در این رابطه عمل کنیم،
به هر حال مجلس ،دولت و قوه قضائیه قصد دارند
تا خدماتی به ملت ارائه کنند و مشکالت مردم را
حل کنند ،اکنون مساله بیکاری مساله مهمی است
که باید روی آن تمرکز داش��ته باش��ند و باید این
موضوعات را طبقه بندی کرد.

باید به تشکیل دولت اسالمی
در تونس کمک کنیم

ایس�نا :نايب رئيس مجلس
رایزنیها در جهت ممانعت از
ایجاد فشار کشورهای غربی
به مردم تونس را اصلیترین
کار کش��ورهای اس�لامی
برشمرد .شهابالدین صدر،
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با مثبت ارزیابی
کردن اتفاق روی داده در کشور تونس که به عنوان
یک انقالب دینی مورد توجه است ،گفت :متاسفانه
اتفاقی که در تش��کیل دولت تون��س روی داده در
زمان انقالب ما نیز حادث شد و وقتی شاه از کشور
فرار کرد بختیار به عنوان رئیس دولت تعیین شد.
وی ادام��ه داد :م��ردم تونس با تحرکات اخیر خود
نشان دادند که خواهان یک تحول اساسی هستند و
میخواهند حکومتی اسالمی برقرار باشد که ما نیز
به همراه سایر کشورهای اسالمی باید به آنها کمک
کنیم .صدر با اش��اره به فشارهای خارجی و بویژه
کش��ورهای اروپایی به مردم تونس اظهار داش��ت:
کش��ورهای اسالمی میتوانند با رایزنی جلوی این
فش��ارها را بگیرند و امیدواریم مردم تونس بتوانند
حکومتی مردمی براساس اسالم تشکیل دهند.

اعالم آمادگی برزیل برای انجام
گفتوگوهای حقوق بشری با ایران

ف�ارس :رئی��س کمیت��ه
حقوق بش��ر مجلس گفت:
رئیسجمه��ور برزی��ل در
پاسخ به نامه کمیته حقوق
بشر مجلس ایران که چندی
پیش ارس��ال ش��ده بود ،از
آمادگی کشورش برای انجام گفتوگوهای حقوق
بش��ری با جمهوری اسالمی ایران خبر داده است.
زهره الهیان گفت :چندی پیش «دیلما روس��ف»
رئیسجمهور برزیل در اظهارنظری از شرایط حقوق
بش��ر در ایران ابراز نگرانی ک��رده بود که به دنبال
آن ،کمیته حقوق بشر مجلس با ارسال نامهای به
وی ،ضمن تشریح وضعیت حقوق بشر در ایران ،به
رئیسجمهور برزیل تأکید کرد که اطالعات صحیح
را از منابع موثق دریافت کند .وی افزود :از س��فیر
برزی��ل که برای دریافت نامه به مجلس فراخوانده
شده بود ،خواسته شد که اطالعات دقیقی از شرایط
ایران ،پیشرفتهای زنان ایران ،آزادی عمل ،حضور
مؤثر زنان در عرصههای مختلف اجتماعی ،علمی و
سیاسی را به رئیسجمهور کشورش ارائه دهد تا از
اظهارنظر بر اساس اطالعات نادرستی که رسانههای
غربی و افرادی تحت عنوان مدافع حقوق بشر ارائه
میدهند ،جلوگیری شود .الهیان تصریح کرد :در
این دیدار س��فیر برزیل گفت که س��فارت برزیل
اطالع��ات دقیق و نزدیکی از پیش��رفتهای زنان
در ای��ران دارد و همچنین گف��ت که بویژه تهران
را ش��هری بس��یار مطمئن برای حضور و فعالیت
بان��وان در جامعه میدان��د .رئیس کمیته حقوق
بش��ر مجلس در ادامه افزود :رئیسجمهور برزیل
به تازگی طی اظهارنظ��ری از نامه کمیته حقوق
بش��ر مجلس تش��کر کرده و از آمادگی کشورش
برای انجام گفتوگوهای حقوق بشری با جمهوری
اسالمی ایران خبر داده است.

گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه
این هفته معرفی میشود

ایلنا :عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس اعالم کرد رئيس دولت جایگزین پیشنهادی
منوچه��ر متکی را احتماال این هفته معرفی میکند.
جواد جهانگیرزاده در پاس��خ به س��والی درباره زمان
احتمالی معرفی وزیر پیش��نهادی ب��رای وزارت امور
خارجه به مجلس از س��وی رئیسجمهور اظهار کرد:
احتماال این هفته این معرف��ی صورت میگیرد .وی
اف��زود :به احتمال قوی صالح��ی به عنوان جایگزین
متکی پیشنهاد خواهد شد.

سیاست
سخنگوي شورای نگهبان:
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ثمانه اک�وان :زمانی که رئیسجمهور در
برابر مصوبه مجلس و مجمع تشخیص
مصلحت نظام درباره کمک مالی یکهزار
میلیاردتومانيبهمترویتهرانقرارگرفت،
به این دلیل که این مصوبه برای دولت بار
مالی ایجاد کرده و مخالف قانون اساسی
است ،آن را برای اجرا ابالغ نکرد .فشارهای
سیاسی و مطبوعاتی بر دولت برای اجرای
این مصوبه خالف قانون اساسی مجمع
تشخیص مصلحت نظام همچنان ادامه
دارد اما رئیسجمهور اصرار دارد مجلس
نمیتواند قانون��ی را با همکاری مجمع
تش��خیص مصلحت نظام ب��ه تصویب
برساند که مخالف قانون اساسی است و
این مساله نباید به نوعی راهکار برای دور
زدن قانون اساسی تبدیل شود .اختالفات
دولت و مجلس درباره این راهکار خانه
ملتیه��ا ب��رای تصوی��ب مصوباتی که
شورای نگهبان آن را رد میکند،با نامه
رئیسجمهور به مقام معظم رهبری وارد
فاز تازهای ش��د و با دستور معظمله به شورای نگهبان
برای حل این اختالفات ،جلس��ات نمایندگان دولت و
مجلس با نمایندگان شورای نگهبان برگزار شد .شورای
نگهبان پیش از این نیز در نتیجهگیری از جلسات خود
با نمایندگان دولت و مجلس عنوان کرداز نظر اين شورا،
مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند مصوباتی را به
تصویب برس��اند که مخالف قانون اساسی است .با این
حال روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر بر
نظر این شورا در اینباره تاکید کرد و در نشست خبری
خود با رس��انههای گروهی در پاسخ به خبرنگاری که
پرسید :اخیرا اظهارنظرهایی از طرف آقای رئیسجمهور
مطرح میشود مبنی بر اینکه مصوبات مجمع تشخیص
مصلحت نظام قابل تایید نیست و یا بعضا گفتهاند که
این مصوبات را قانونی نمیدانند و اجرا نمیکنند ،مانند
برداش��ت از حساب ذخیره ارزی برای کمک به مترو و
یا نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی؛ از نظر شورای
نگهبان مصوبات مجمع طبق قانون اساسی تا چه حد
الزماالجراس��ت؟ اعالم کرد :مصوبات مجمع تشخیص
مصلحت نظام اگر بر اس��اس قانون اساسی انجام شود،
الزماالجراست.هنوز نظر رهبر انقالب درباره نامه دبیر
شورای نگهبان درباره اختالفات دولت و مجلس اعالم
نشده است اما اجرایی نشدن مصوبه کمک مالی دولت
به ش��هرداری و مت��روی تهران نش��ان میدهد دولت
همچن��ان در انتظار نظر نهایی مقام معظم رهبری در
اینباره اس��ت و البته تاییدیه شورای نگهبان را نیز در

اینباره با خود به همراه دارد.
اتمام حجت شورای نگهبان با فتنهگران
زمانی که س��ران فتنه هر کدام برای بازگش��ت به
انقالب و مسیر مردم شرط و شروطی را تعیین کرده و
گمان میکردند با بیان این شروط میتوانند مانند سابق
در قال��ب گروههای سیاس��ی اصالحطلب در انتخابات
مجلس نهم ش��ورای اسالمی ش��رکت کنند ،آیتاهلل
جنتی ،دبیر ش��ورای نگهبان با اشاره به این شروط که
توسط یکی از سران فتنه بعد از انتخابات بیان شده بود،
گفت :نیازی به حضور ای��ن افراد در انتخابات مجلس
نیس��ت و آنها خوابهای بیتعبی��ری دیدهاند .اگرچه
آیتاهلل جنتی به گروههای سیاس��ی اشارهای نکرده و
تنها به فتنهگران اشاره کرده بود اما خط خبری دنبال
شده توسط س��ایتهای خبری وابسته به فتنهگران و
حامیان خارجنشین آنها این خبر را با مضمون مخالفت
دبیر شورای نگهبان با حضور اصالحطلبان در انتخابات
مجلس نهم دنبال کردند؛ مس��الهای که روز گذشته با
واکنش سخنگوی شورای نگهبان روبهرو شد.
عباس��علی کدخدایی در نشس��ت خب��ری خود با
رس��انههای گروهی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید:
آقای جنتی در اظهارات اخیرش��ان اع�لام کردند که
برخی گروههای سیاس��ی در انتخابات شرکت نکنند،
س��وال بنده این است با توجه به اینکه آیتاهلل جنتی
در راس ش��ورای نگهبان قرار دارد ،آیا این ش��ائبه که
موضعگیریه��ای آی��تاهلل جنت��ی جهتگیریهای

سلطانیه با اعالم بیاعتنایی ایران به قطعنامههای شورای امنیت خبر داد

انتشار گزارش تور هستهای در  120کشور

گروه سیاسی :متن گزارش نمایندگان حاضر در تور هستهای
میان  120کشور جهان به صورت کتبی همراه با عکسهایی
از بازدید آنان از سانتریفیوژهای نطنز منتشر شد .متن گزارش
کامل جنبش عدم تعهد (نم) و گروه  77پیرامون بازدید اخیر
از تاسیسات هستهای نطنز و راکتور تحقیقاتی آب سنگین
اراک و مالقات با مقامات عالیرتبه جمهوری اس�لامی ایران
در حالی منتشر شد که دور چهارم مذاکرات هستهای ایران
و  5+1در اس��تانبول ترکیه برگزار میش��د و این گزارش بر
رویه مثبت مذاکرات اثری مستقیم داشت .در تور هستهای
ایران که از  25دی به مدت دو روز با حضور برخی کش��ورها
و به نمایندگی از گروهها و اتحادیههای معتبر دنیا برگزارشد،
نمایندگان کوبا و مصر به نمایندگی از تروئیکای عدم تعهد،
مال��زی به عنوان نماینده گ��روه  ،77نماینده اتحادیه عرب،
الجزایر ،سوریه و ونزوئال حضور داشتند .انتشار گزارش این تور
هستهای با هدف اعتمادسازی نزد افکار عمومی دنیا بیشک
دست باال در مذاکرات هستهای را از آن ایران میکند و آینده
مذاکرات را به س��وی ایده «همکاری مثبت با ایران» س��وق
میدهد چرا که ایران تاکنون هیچگاه به بازرسان آژانس اجازه
بازرسی از برخی تاسیسات هستهای را نداده بود و این تور نیز
خارج از تعهدات پادمانی و کامال یکس��ویه طراحی شده بود.
گزارش تور هس��تهای در حقیقت بازی دو س��ر برد ایران در
جریان مذاکرات هس��تهای است که فارغ از نتیجه مذاکرات
هستهای ،افکار عمومی دنیا را تحت تاثیر رویه اعتمادسازانه
ای��ران قرار میدهد .علیاصغر س��لطانیه ،نماینده جمهوری
اس�لامی در آژانس هس��تهای با اعالم خبر انتش��ار گزارش
مشروح تور هستهای در میان  120کشور جهان ،رویه غرب
و شورای امنیت در قبال پیشرفتهای هستهای کشورمان را
به چالش کشید .سفیر کشورمان در آژانس بینالمللی انرژی
تلخند

مادری که در کنار مزار فرزندان
شهیدش جان سپرد

مادر شهیدان مجید و محسن صادقی پنجشنبه
گذشته مانند هر پنجشنبه دیگر در کنار مزار
فرزندان شهیدش حضور یافت اما این بار این مادر
 69ساله که  2پسر خود را در سالهای  62و 67
در عملیاتهای والفجر  4و مرصاد تقديم انقالب
كرده بود ،هنگام اذان ظهر و غبارروبی مزار این
 2شهید جان سپرد .به گفته خانواده مرحومه
«قرهًْالعین ناوان» وضع جسمی وی مساعد بوده و
عروج ملکوتیاش به صورت ناگهانی اتفاق افتاده
است .سردار شهید مجید صادقی در  23سالگی و
در عملیات والفجر  4که مسؤولیت نیروی اطالعات
عملیات لشکر  10سیدالشهدا را برعهده داشت در
منطقه پنجوین به شهادت رسید و سردار محسن
صادقی نیز در همان سن  23-سالگی  -در تاریخ
 6مرداد  1367در عملیات مرصاد با مسؤولیت
فرماندهی گروهی از سپاه مخصوص ولیامر و در
خط مقدم به دست منافقین ،شهيد شد.

اتمی با بیان اینکه شورای امنیت دچار بحران مشروعیت شده،
به فارس گفت :قطعنامهه��ای مربوط به ایران فاقد وجاهت
حقوقی اس��ت و قابل اجرا نیست .به گفته سلطانیه ،شورای
امنیت دچار بحران مش��روعیت اس��ت و آنان��ی که موضوع
تخصصی هس��تهای ایران را با انگیزههای سیاسی از آژانس
به ش��ورای امنیت ارجاع دادند اکنون خود با بنبست مواجه
ش��دهاند ،زیرا قطعنامهها غیرقابل اجراست و اعتبار شورای
امنیت روز به روز نزول مییابد لذا جمهوری اس�لامی ایران
حاضر اس��ت آنان را از این بنبستی که خود ایجاد کردهاند،
خ��ارج کند .نماینده کش��ورمان در آژانس بینالمللی انرژی
اتم��ی همچنین در رابط��ه با مذاکرات گ��روه وین پیرامون
تامین سوخت رآکتور تهران گفت :تاکنون بهرغم حسننیت
جمهوری اسالمی ایران و متعهد ماندن به بیانیه تهران آنان
برای انجام این پروژه انساندوستانه به میز مذاکرات در آژانس
مراجعه نکردهاند و لذا به آنان توصیه میش��ود که فرصت را
مغتنم دانسته و در این پروژه همکاریهای فنی و صلح آمیز
در چارچوب آژانس بینالمللی انرژی اتمی که با هدف تولید
رادیوایزوتوپ برای بیماران سرطانی است بیش از این خود را
در افکار عمومی زير سوال قرار ندهند .نماینده دائم ایران در
آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین روز جمعه در مسکو
اعالم کرده بود ایران به قطعنامههای شورای امنیت سازمان
ملل متحد عمل نکرده و نخواهد کرد چرا که این اسناد مبنای
اجرایی و قانونی نداش��ته و با نقض قوانین بینالمللی صادر
شدهاند .به اعتقاد ما ،شورای امنیت سازمان ملل متحد اهرمی
اس��ت که توسط کش��ورهای غربی از جمله آمریکا استفاده
میش��ود و این ابزار برای فش��ار بر ایران به بنبست رسیده
است .در همین حال وی افزود که ایران آماده کمک به جامعه
جهانی برای خروج از این «بنبست» است.

سیاسی دارد ،ایجاد نمیشود؟ از رسانهای که این خبر را
اینگونه منتشر کرده بود گله کرد و گفت :متن صحبتی
که به آیتاهلل جنتی منتس��ب ش��ده را به ما بدهید؛
بگوييد کدام خبرگزاری این متن را منتشر کرده است تا
وظیفه نظارتی هم در اینجا داشته باشیم؛ ما اجازه داریم
ک��ه از خبرگزاری مهر گالیه کنیم که این مطلب را به
درستی اعالم و منعکس نکرده است و خواهش بنده این
است که اگر مطالب و آنچه که اتفاق افتاده را به درستی
منتشر کنند ،اثر بهتری دارد.
کدخدایی بر همین اساس یادآور شد :بنده هم تعجب
کردم و زمانی که عبارتها را نگاه میکردم متوجه شدم،
آیتاهلل جنتی مطلبی را خطاب به گروههای سیاسی
جناحهای موجود در جامعه بیان نکرده؛ س��وال ایشان
نس��بت به یکی از افراد بود که در حوادث انتخابات 88
نقش داشت و در حال حاضر به جای اینکه پاسخگوی
رفتارش باش��د ،در مقام مدع��ی و طلبکاری به میدان
آمده است .سخنگوی شورای نگهبان صحبتهای دبیر
این ش��ورا را اینچنین توضیح داد:آیتاهلل جنتی اشاره
کردند کس��انی که باید در برابر افکار عمومی پاسخگو
باشند ،دیگر نیازی به ورود این افراد نیست و کامال هم
مشخص اس��ت که چه کسانی هستند ،افرادی که در
فتنه  88به هر دلیلی نقش داشتند ،انتظار نداشته باشند
که شورای نگهبان برای آنها فرش قرمز پهن کند ،وجود
اختالف سلیقهها و وجود جناحهای مختلف در کشور
نه تنها بد نیست بلکه بسیار هم مطلوب است و شورای

نگهبان هم از اختالف سلیقههای موجود
در جامعه استقبال میکند و تنها و تنها
این شورا رفتار افراد را مالک قرار میدهد.
صحبتهای دبیر و س��خنگوی شورای
نگهبان در واق��ع آخرین اتمام حجت با
اف��رادی بود که در جری��ان حوادث بعد
از انتخابات نقش داش��تهیا پروندهای در
دادگاهه��ای مربوط به این حوادث دارند
آنهم در ش��رایطی که به نظر میرسد
ه��ر چه به زم��ان انتخابات مجلس نهم
نزدیکتر میش��ویم تکاپ��وی این افراد
برای زمینه چینی بهمنظور حضور در این
انتخابات و یا تشکیل و سازماندهی برخی
گروههای سیاس��ی برای حضور موثر در
این انتخابات بیشتر میشود.
تأیید وزارت ورزش و جوانان
تایی��د وزارت ورزش و جوانان خبری
ب��ود که روز جمع��ه به نق��ل از یکی از
اعضای کمیس��یون فرهنگ��ی و رئیس
کمیته تربیتبدنی مجلس منتشر شد.
عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان نیز این
خبر را تایید کرد و در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه
گفته میشود ایجاد وزارت ورزش و جوانان با برنامههای
چهارم و پنجم مغایرت دارد ،اظهار داشت :آنچه که در
ش��ورای نگهبان مورد بحث قرار میگیرد موازین شرع
مقدس و قانون اساسی است .وی افزود :بنابراین بسیاری
از مصوبات و قوانین موجود ممکن است با مصوبه دیگری
لغو شود ،از جهت مغایرتش با یک قانون دیگر اشکالی از
جهت قانون اساسی ندارد و ممکن است مصوبهای مغاير
با برنامه چهارم و پنجم توس��عه باشد ولی این مغایرت
الزاما مغایرت با قانون اساسی نیست .سخنگوی شورای
نگهبان در بخش دیگری از س��خنان خود در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه دولت با اعالم نظر شورای نگهبان
درباره تاس��یس وزارت ورزش و جوان��ان تا چه زمانی
فرصت دارد وزیر برای این وزارتخانه جدیدالتاس��یس
معرفی کند ،گفت:ای��ن مباحث بین مجلس و دولت
است و تا زمانی که اجرایی شود زمان مشخصی وجود
دارد برای معرفی وزیر برای این وزارتخانه .براساس این
مصوبه مجلس ،از تاریخ تصویب این قانون ،سازمانهای
تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات،نیروی انس��انی
و امکان��ات ادغام و ب��ه وزارت ورزش و جوانان تبدیل
میش��وند و اقدامات قانونی برای انجام اصالحات الزم
در مقررات مربوط به آن به عمل میآید .هزینه ناشی از
تغییر عنوان دستگاه از محل صرفهجویی در هزینههای
جاری وزارت ورزش و جوانان تامینميشود.

سایه روشن
ب
تضدانقال 
عصبانی 
گ ندارد»
از «یزدانتفن 

در پی افزایش استقبال مردم بويژه دانشگاهیان
از مس��تند «یزدان تفنگ ندارد» رسانههای بیگانه
با حمالت خود به این مس��تند نتوانستند خشم و
ناراحتی خود را پنهان کنند .به گزارش پایگاه ،598
سایت ضدانقالب مردمک که یکی از حامیان فتنه
است در مطلبی سعی در تخریب این مستند کرد.
مردمک با آشفته و ناقص خواندن این مستند بیان
میکن��د« :ی��زدان تفنگ ندارد ،رن��گ و بوی یک
مس��تند تبلیغاتی و جهتدار دیگر را دارد که جز
ارائه روایتی ناقص از کشتهش��دن ندا آقاس��لطان،
مضمونی آش��فته نی��ز دارد و از نظر س��اختاری و
تدوین هم دچار ش��لختگی است» .روشنگری این
مستند درباره حوادث پس از انتخابات و همچنین
مرگ مشکوک ندا آقاسلطان به نوبه خود توانسته
اس��ت س��طح تازهای را از دروغپردازیهای غرب
درباره وقایع سال گذشته آشکار کند .انتشار اینگونه
مطالب و موضعگیریهای اینچنینی درباره مستند
مذکور خود حاکی از خشم و عصبانیت ضدانقالب
و معاندان نظام از این مس��تند است .گفتنی است
«وطنامروز» نخستین رسانهای بود که اقدام به تهیه
گزارش و مصاحبه با حسین شمقدری ،کارگردان و
طهرضا نیرهدی ،راوی این مستند کرد.

شبکههای اجتماعی ،هیزم آتش
حوادث بعد از انتخابات

یک اندیش��کده آمریکایی در مقالهای از حوادث
پ��س از انتخابات در ایران به عنوان نمونهای از تاثیر
شبکههای اجتماعی در یک کشور نام برد .به گزارش
فارس ،در این مقاله آمده اس��ت :اس��تفاده از اشکال
جدید و سنتی رس��انهها به جلوگیری از درگیری و
باالت��ر از آن تعامل مردم ی��ک طرف جهان با مردم
طرف دیگر جهان كمك كرده اس��ت .یک پیشرفت
مهم در زمینه پیش��گیری از درگیری ،اس��تفاده از
رسانهها در روشهای پیش��گویانه برای پایان دادن
ب��ه درگیری حت��ی قب��ل از آنکه ای��ن درگیریها
بخواهند آغاز ش��وند ،اس��ت .ما میتوانیم از اشکال
رسانههای اجتماعی چون «فیسبوک»« ،توئیتر» و
«تکستچتر» برای شناسایی مکان احتمالی درگیری
استفاده کنیم .این نوع استفاده از دادههای شبکههای
اجتماعی شیوههایی بسیار موثر و عالی است .تحوالت
در ای��ران که مرتب��ط با انتخابات  2009میش��ود،
نمونهای از چگونگی استفاده از شبکههای اجتماعی
توسط مخالفان در ایران است و این امر توجه جامعه
جهانی را ب��ه این گروه جلب ک��رد .در این گزارش
همچنین تصریح ش��ده اس��ت :مخالفان در توئیتر
س و تصاویری را به «یوتیوب»
حضور یافتند و عک�� 
و «فیسبوک» ارسال کردند و اشکال سنتی رسانهها
چون وبس��ایتهای خبری و تلویزیونه��ا را وادار
کردند حوادث پس از انتخابات را پوشش دهند.

