
اخبار كشور

با پول حاکمیت، علیه حاکمیت!
یک بازیگر، که تمام شــهرتش به دلیل حضور در رســانه ملی اســت و 
قراردادهای نجومی با این سازمان حاکمیتی دارد، علیه همین حاکمیت و در 

حمایت از اوباش خیابانی موضع می گیرد!
وی که به عنوان نویســنده و بازیگردان با برخی از پروژه های گرانقیمت 
صداوسیما، قراردادهایی با دستمزد نجومی بسته است به جمع حامیان اراذل 
و اوباش پیوست و خود را صدای آبان 98 نامید! وی در توهینی بزرگ به ملت 

ایران، اوباش اجاره ای را »مردم« خواند و به ستایش از آنها پرداخت. 
شگفت انگیز اســت که ایشان چرا به رغم همراهی با اراذل آشوبگر علیه 
حاکمیت، همچنان دلبســته پول حاکمیت است و اگر به زعم او این حکومت 
هیــچ روزنه اعتراضی را باز نگذاشــته)!( چــرا وی در اقدامی اعتراضی حاضر 
نیســت از قرارداد نجومی با رســانه ملی بگذرد. وی نیــز ازجمله به اصطالح 
سلبریتی هایی است که هم با تبلیغ روحانی مسبب وضع اقتصادی فعلی است، 
هم از صداوســیما دســتمزدهای آنچنانی می گیرد و هم با دشمنان مردم و 

دولت های غربی علیه ایران همصدا شده است! 
کارن همایونفر، آهنگساز:

امضاءکنندگان بیانیه صدای آبان 98، 
سیاه کار و عوام فریب هستند

انتقــاد از منفعت طلبی و سوءاســتفاده برخی به اصطــالح هنرمندان از 
اغتشاشات اخیر کشور، صدای برخی همکاران شان را هم درآورده است.

از دو روز قبل، گروهی از ســینماگران جشــنواره ای با صدور بیانیه ای از 
آشــوبگران حمایت کردند. بیانیه ای که به خاطر رویکرد ریاکارانه اش، نه تنها 

استقبالی را در پی نداشت، بلکه برخی از هنرمندان،از آن انتقاد کردند. 
کارن همایونفر در واکنش به بیانیه کذایی، در صفحه شــخصی خودش 
در فضــای مجازی، خطاب به این هنرمندان نوشــت: »در صفحه ات اعتراض 
می کنی اما یک و نیم میلیارد دســتمزد برای ۱۰ روز می گیری و اآلن هم از 
دست شوخی زشت شهروند البرزی با کودکی که در سطل زباله انداختند، گله 
می کنی؟ اآلن آن شهروند را دســتگیر کردند احتماالً کارش با کرام الکاتبین 
است، نمی خواهید کمپین برای آزادی اش ترتیب دهید؟« وی اقدام این افراد 
را در انتشــار این بیانیه، عوام فریبی خوانــد و آن را با تمدید معافیت مالیاتی 
هنرمند مرتبط دانست و نوشت: »الحمدهلل مسائل مالیاتی حل شد و بده بستان 

و زورآزمایی فرهنگ و قدرت به سرانجام رسید.«
نکته قابل تأمل این اســت که پس از اینکه کارن همایونفر این مطلب را 
منتشــر کرد، برخی از همین هنرمندان صفحــه وی را ریپورت کردند و این 

پست توسط اینستاگرام حذف شد!
حتی یک ترانه سرای اپوزیسیون نما نیز این حرکت را زیرسؤال برد. یغما 
گلرویی، همکار خواننده های لس آنجلسی نیز با انتقاد از بیانیه اعتراضی جمعی 
از ســینماگران در حمایت از اوباش نوشت: »رفتار سیاسی اغلب اهل فرهنگ 
و هنر این سرزمین از سِر منفعت طلبی ست و اکثریت در جوامعی مثل جامعه 
ما  اشتباه می کند، یا بهتر است بنویسم ساده به اشتباه می افتد. از تکرارِ »تَکرار 
می کنم«های آن زبان به کاِم عافیت کشــیده  امروز، تا »تا هزار و چهارصد با 
روحانی« و از نیمه راه برنگشــتگان راه غلط که بســیاری هوادارانشان را پای 
صندوق رای بردند و حاال زیر فشار مخاطب می کوشند با انتشار هماهنگ یک 
متن شــعاری فاقد مخاطب که پیدا نیست به چه کسی و با توقع چه پاسخی 

نوشته شده گنِد آن را بپوشانند.«
یک استاد خوشنویسی:

خوشنویسی در کشور ما مهجور شده است!
یک اســتاد خوشنویســی و نگارگری کشورمان هشــدار داد که خط و 

خوشنویسی این روزهای کشور ما مهجور است.
اســتادجواد زارعان که این روزها در نمایشگاه »شکوه قلم« آثارش را به 
نمایش گذاشــته، در گفت وگو با خبرنگار کیهان، درباره اهمیت خوشنویسی 
و خطاطی گفت: خط شــاکله روح بشری اســت و در همه زبان ها از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت. در ایران چون خط با ادبیات عجین شــده از جاذبه و 
اهمیت بیشتری برخوردار اســت و می توان گفت ادبیات و خط الزم و ملزوم 

یکدیگر هستند.
وی با بیان اینکه امروز فضای مجازی و تایپ کردن باعث مهجور شــدن 
خط شده اســت، افزود: در فضاهای مجازی و کامپیوتری باید فن آوری را در 
خدمت خط قرار دهیم. به عنوان مثال باید از برنامه های خوشنویسی در فضای 

مجازی استفاده کنیم.
اســتاد زارعان خاطرنشان کرد: برای گرایش بیشتر مردم به خوشنویسی 
بایــد به صورت زیربنایــی و از مدارس ابتدایــی کار کنیم تــا دوباره خط و 

خوشنویسی به بطن جامعه برگردد.
حمایت سؤال برانگیز نوبخت 

از معافیت مالیاتی چهره های مشهور
درحالی که برخی از بازیگران مشــهور سینما صاحب درآمدهای نجومی 
هســتند، محمدباقر نوبخت، رئیس  سازمان برنامه و بودجه از معافیت مالیاتی 

آنها حمایت کرد.
طی ســال های اخیر و به ویژه با ورود پول های آلوده به عرصه ســینما، 
بعضی از بازیگران نیز به دریافت دستمزدهای نجومی آلوده شده اند. طوری که 
یکی از این بازیگران در قرارداد اخیر خود، ماهیانه بیش از یک میلیارد تومان 
دریافت می کند. در این شــرایط، انتظار می رود که حداقل این افراد مشمول 
پرداخت مالیات شوند. اما محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها گفته است: »بخشی که باید از معافیت مالیاتی 
مستثنا شده یا تقلیل پیدا کند، بخش فرهنگ و هنر نیست، حتی ما باید اگر 
می توانیم در این رابطه مالیات منفی هم داشــته باشیم. یعنی مساعدت هایی 
را به عنوان »یارانه« پرداخت کنیم، نه اینکه از این بخش حساس و ارزشمند 
فرهنــگ و هنر، بخواهیم مالیات بگیریم. به همین دلیل دولت مخالف حذف 

معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر است.«
گفتنی است کشور ما یکی از کشورهایی است که دارای بیشترین معافیت 
مالیاتی و دارای بیشترین فرار مالیاتی است و با توجه به وضعیت بودجه کشور، 
معلوم اســت که تأکید دولتیان بر معافیت صددرصدی یک صنف از پرداخت 
مالیات، کاماًل با انگیزه سیاســی و جناحی و جلب حمایت برخی افراد مشهور 

در انتخابات صورت می گیرد.
شاعران با »شعر اعتراض« 

مسائل اجتماعی را نقد می کنند
دومین شــب از شب های شــعر اعتراض با موضوع طنز اجتماعی برگزار 

می شود.
علــی داوودی مدیر دفتر محافل شهرســتان ادب در گفت وگو با کیهان، 
گفت: موسســه شهرستان ادب با مشارکت ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
دومین شب از »شب های شعر اعتراض« را با محوریت شعر طنز برگزار خواهد 
کرد.  داوودی افزود: نخســتین شــب از شب های شــعر اعتراض با محوریت 
شــعر آیینی، در شهریورامســال با حضور جمعی از شاعران آیینی کشورمان 
در موسســه شهرستان ادب برگزار شــده بود و دومین شب از شب های شعر 

اعتراض با محوریت شعر طنز برپا می شود.
مدیر دفتر محافل شهرســتان ادب گفت: در این برنامه ناصر فیض، امید 
مهدی نژاد، محمدحســین مهدویان، ســعید طالیی، عباس احمدی، سادات 
موسوی و چندتن دیگر از شاعران طنزپرداز کشورمان به شعر خوانی خواهند 
پرداخت. این مراســم روز پنج شــنبه ۱4آذر در موسسه »شهرستان ادب« به 
نشانی خیابان طالقانی، شریعتی، شــماره ۱۶8 برگزار خواهد شد. ورود برای 

عموم عالقمندان آزاد است.
حمایت چند هنرمندنما 

از دراویش داعشی
بیانیه ای در حمایت از دراویش داعشی بازداشت شده منتشر شده که نام 

برخی از هنرمندنمایان در بین امضاءکنندگان آن دیده می شود.
همزمان بــا حمایت تعداد اندکــی از به اصطالح ســینماگران از اراذل 
اجاره ای، گروهی دیگر نیز بیانیه ای را در حمایت از بازداشت شدگان غائله دی 
سال 9۶ صادر کردند. این بیانیه در حمایت از پنج نفر از اعضای این گروهک 
منتشر شده که سال 9۶ در منطقه پاسداران تهران ایجاد آشوب کردند و طی 

آن چند مأمور نیروی انتظامی و یک بسیجی به شهادت رسیدند.

عراقچی در ژاپن:

برجام 
یک بازی برد- برد بود!

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: توافق هسته ای 
ایران یک بازی برد- برد بود که از طریق مذاکرات سازنده 

حاصل شد.
عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در دومین مقصد 

سفرش پس از پکن، یکشنبه شب وارد توکیو پایتخت ژاپن شد.
عراقچی در موسسه امور بین الملل ژاپن )JIIA( تأکید کرد که 
برجام یک توافق میان ایران و آمریکا نبوده اســت بلکه یک توافق 

بین المللی بوده است.
وی تصریح کرد: توافق هسته ای ایران یک بازی برد-برد بود که 
از طریق مذاکرات سازنده حاصل شد. برجام یک توافق میان ایران 

و آمریکا نیست بلکه یک توافق بین المللی است.
این اظهارنظر تأمل برانگیز عراقچی در حالی است که وی همین 
چند روز پیش با اشــاره به درس های برجام گفته بود: »می خواهم 
تأکید کنم که یکی از درس هایی که ما از مسئله برجام گرفتیم، این 
است که نتیجه این توافق و پایبندی به آن، ظاهرا اعمال تحریم های 
جدید بود. اگر قرار اســت چنین باشد، ما نیز شاید مجبور به تغییر 
رویه شــویم. اینکه چطور را فعال نمی توانم بگویم. دیگر درسی که 
گرفتیم این است که مقاومت، بیش از تمایل برای همکاری جواب 
می دهد«. متاسفانه دولتمردان تاکنون بارها اظهارات متناقضی درباره 

برجام عنوان کرده اند. 
این اظهارات متناقض این پالس را به طرف آمریکایی و اروپایی 
می دهد که دولت در پی اجرای برجام به هر قیمت است. این رویکرد، 
جز خسارت هیچ عایدی دیگری برای مردم کشورمان نخواهد داشت.

مدیرکل ضدتروریست وزارت اطالعات خبر داد

دستگیری ۷۹ نفر از عوامل موثر اغتشاشات اخیر درخوزستان 
برخی از آنها مسلح بودند

مدیر کل ضد تروریست وزارت اطالعات از دستگیری ۷۹ 
نفر از عناصر اصلی اغتشاشات خوزستان خبر داد.

مدیر کل ضد تروریســت وزارت اطالعات اعالم کرد: با اقدامات 
شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان )عج( در استان خوزستان، ۷9 
نفــر از عناصر اصلی حمله به مراکز عمومی و خصوصی، پایگاه های 
نظامی و انتظامی و مردم، شناسایی و در حین و بعد از اغتشاشات 

دستگیر شدند. 
از این افراد ۱۳ قبضه انواع اســلحه از جمله کالشنیکف و کلت 
کمری، لباس نظامی، پالک جعلی خودرو و تابلو ایســت و بازرسی 

کشف و ضبط گردید.
سه تیم تروریستی که با حمایت یکی از کشورهای حوزه خلیج 
فارس آموزش های ویژه دیده و نقش مهمی در حمله به مراکز دولتی 
و شــلیک به حافظان امنیت و مردم داشته اند که یکی از اتباع این 

کشور نیز جزو دستگیرشدگان می باشد.
مدیــر کل ضد تروریســت وزارت اطالعــات همچنین گفت: 
چندین تیم تروریستی که برنامه ریزی و یا نقش موثر در خرابکاری 
و حمله به مراکز حساس و مردم در سطح کشور داشتند، شناسایی 
و دســتگیر شــدند که در آینده نزدیک به سمع و نظر مردم بصیر 

کشور خواهد رسید.
بی نیازی كشور 

از واردات ورق های خاص 
اصفهان- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان گفت: بخشی از فوالدهای 
خاص از جمله ورق  رویه  خودروها و همچنین برخی محصوالت 
مورد نیاز در صنایع لوازم خانگی از خارج از کشــور وارد 
می شــود که با احداث خط نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه 

کشور از واردات این نوع ورق ها بی نیاز خواهیم شد.
حمیدرضا عظیمیان خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکه بسیاری از 
گریدهای مورد نیاز صنایع نفت و گاز که بســیار خاص هستند را 

تامین می کند.
وی خاطرنشــان کرد: با تولید فوالدهای خاص ساالنه از خروج 
مبلغ قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری خواهد شد در کاهش مصرف 

سوخت و حفظ محیط زیست نیز موثر خواهد بود.
وی ادامه داد: در 9 ماه گذشــته با اکثر کشورهای سازنده این 
فناوری مذاکره و مکاتبه شــده است و نهایتا در این میان با کشور 

چین در حال مذاکره و انجام تشریفات قانونی هستیم.
وی در تشریح هزینه  های اجرای این طرح تصریح کرد: این پروژه 
با هزینه 8 هزار میلیارد تومان ظرف مدت ۳ سال و با اتکا به توان 
داخلی و ایجاد صدها کارگاه در کشــور وارد فاز عملیات اجرایی و 

پس از آن به بهره برداری خواهد رسید.
وی خاطرنشان  کرد: بنا بر توافقات اولیه با شرکت طرف قرارداد 
خارجی مقرر شــده است که در جریان ساخت پروژه، انتقال دانش 
فنی نیز صورت گیرد.این در حالی است که 54 درصد فعالیت ها به 
دست توانمند کارشناسان و متخصصین داخلی کشور انجام می پذیرد 
 ولی تمام مســئولیت طراحی و اجرا به عهده طرف خارجی خواهد 

بود.
وی بــا تاکید بر این که اجرای این پروژه بخش قابل توجهی از 
نیاز کشــور به ورق های فوالدی خاص را تامین خواهد کرد یادآور 
شــد: تمام هزینه های اجرای این پروژه را فوالد مبارکه تقبل کرده 
است و با طرف خارجی توافق کرده ایم که بخشی از هزینه های اجرا 
از محل تحویل محصول تولیدی فوالد مبارکه در نظر گرفته شود.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: سیره انبیاء بر این بوده است که 
در مقابل طاغوت محکم می ایستادند و در مقابل ضعفا و فقراء 

و مستضعفین فروتن بودند.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

چه کسی می تواند ارزش های الهی را 
پیاده کند؟

امام علی )ع(: »امر خدا را کسی می تواند اقامه کند که 

اهل ساخت و پاخت و سازش با دشمنان نباشد، و از طمع ها 

نیز پیروی نکند.«
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رئیس قوه قضائیه گفت: پرونده  اشرار و افراد 
وابســته به بیگانگان که پس از حوادث اخیر 
توسط نیروی انتطامی، وزارت اطالعات، سپاه 
و سایر ضابطان به دستگاه قضایی تحویل داده 
شده اند، عادالنه و قانونی در دست بررسی است.
به گزارش روابط عمومی  قــوه قضائیه، آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی در جلســه دیروز شورای عالی 
قوه قضائیه با  اشــاره به حوادث پس از اجرای طرح 
مدیریت مصرف سوخت در کشور اظهار داشت: نسبت 
به اجرای طرح  اشــکاالت و انتقاداتی وجود دارد که 
از جمله آن، عدم اقناع افکار عمومی  و ایجاد اجماع 
نخبگانی است. این ایرادات، موجب اعتراض مردم شد 

که این اعتراض و خواست را باید شنید.
رئیسی ادامه داد:  اشرار و دشمنان خارجی بر موج 
انتقادات و اعتراضات به حق مردم سوار شدند و تصور 
کردند با سوءاستفاده از این فضا می توانند به اهداف 
خود نائل شوند. بر این اساس اقدام به شرارت، ناامنی، 
ایجاد نگرانی برای مردم و وارد آوردن خسارت هایی 
به اموال عمومی  و خصوصی کردند که البته بحمداهلل 
با حضور معنادار و به موقع مردم تحت رهنمودهای 
زمان شناســانه مقام معظم رهبری، توطئه های آنها 

خنثی و امنیت کشور تضمین شد.

وی با تأکید بر ضرورت شــنیدن ســخن مردم 
در مقــام عمل و اجرا، به موضــوع نظارت بر بازار و 
قیمت ها  اشــاره کرد و افزود: مســئله بازار و قیمت 
کاالها و خدمــات به ویژه برای اقشــار کم درآمد از 
مسائل بسیار مهم اســت. بر همین اساس، نظارت 
سازمان ها و دستگاه های مسئول بر بازار و قیمت ها 
ضروری اســت و باید بازار را از دســت سوداگران و 

سودجویان حفظ کرد.
رئیــس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز مســئله 
معیشــت مردم در اولویت قــرار دارد، موضوع اقناع 
افــکار عمومــی  در اجرای طــرح مدیریت مصرف 
سوخت را مورد  اشاره قرار داد و اظهار داشت: گرچه 
این اقدام باید پیش از اجرای طرح صورت می گرفت 
اما همچنان ضرورت آن باقی اســت و موضوع باید 
توســط کارشناســان، نخبگان و صاحب نظران به 

درستی تبیین شود.
رئیســی با  اشــاره به برخورد دستگاه قضایی با 
 اشــرار، مخالن امنیت و تخریب گران اموال عمومی  
و خصوصی، خاطرنشــان کرد: پرونــده افراد اعم از  
اشــرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط نیروی 
انتطامی، وزارت اطالعات، ســپاه و سایر ضابطان به 
دستگاه قضایی تحویل داده شده اند، عادالنه و قانونی 

در دست بررسی است و ان شاءاهلل به زودی مردم در 
جریان رسیدگی به این پرونده ها قرار خواهند گرفت.
وی دربــاره خســارت دیدگان ایــن حوادث 
نیــز تأکید کرد: از خســارت های جانــی و مالی 
خسارت دیدگان نمی توان گذشت. ما معتقدیم از 
نظر حقوقی باید نســبت به این خسارات مدعی 
بود و درخواســت ما از مسئوالن به ویژه دولت این 
اســت که نسبت به جبران خسارت ها فکر و اقدام 
کننــد. همکاران ما نیز این موضوع را دنبال کنند 
زیرا نســبت به حقوق مردم باید حساسیت وجود 
داشته باشد و خسارت دیدگان مطمئن باشند که 

مورد حمایت قانون قرار دارند.
نظارت سازمان بازرسی بر عملکرد دستگاه ها 

درخصوص آلودگی هوا
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود 
با  اشاره به آلودگی هوا در روزهای اخیر، هوای پاک 
و سالم را از وعده های همیشگی دولت ها، شهرداران 
و شوراها به مردم دانســت و گفت: متأسفانه امروز 
هوای پاک و سالم در بعضی ایام، وضعیت نامناسبی 
دارد و زندگی و ســالمت مردم با آالینده ها تهدید 
می شود. در این زمینه، قانون کم نداریم. یکی از این 
قوانین، قانون مصوب سال ۷4 است که قانون خوبی 

اســت. قانون دیگر مصوب سال 9۷ است که در آن 
وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های 
نفت، کشور، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، نیروی 
انتظامی  و سایر دستگاه ها برای جلوگیری از آلودگی 
هوا و تامین هوای پاک به طور کامل احصا شده است.

رئیسی با بیان اینکه گزارش عملکرد دستگاه ها در 
این زمینه باید به مردم ارائه شود، سازمان بازرسی کل 
کشور را مأمور نظارت بر عملکرد دستگاه ها دانست و 
یادآور شد: هوای پاک و سالم از حقوق عامه است و 
آلودگی هوا، تضییع این حقوق به شمار می آید. برخی 
اقدامات نظیر تعطیلی مدارس و محدودیت های  تردد، 
موقت اســت و باید برای جلوگیری از آسیب دیدن 
مردم، اقداماتی شایســته و اساســی در این زمینه 

صورت گیرد.
وی در بخــش دیگری از این جلســه، بر لزوم 
پیگیری بودجــه از مجاری قانونی و شــفافیت در 

اقدامات بودجه ای تأکید کرد.
در این جلســه سایر مسئوالن قضایی نیز نکاتی 
را به ویژه درخصوص مســائل بودجه ای قوه قضائیه 
و اجــرای ماده 4۷۷ قانون آیین دادرســی کیفری 
مطــرح کردند که این نکات مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت.

رئیس قوه قضائیه:

خسارت آسیب دیدگان جانی و مالی حوادث اخیر 
باید توسط دولت جبران شود

سرویس اجتماعی-
اغتشاش های آبان ماه از دریچه های مختلف 
قابل بررسی و واکاوی است، اما نگاه به دریچه 
شبکه های اجتماعی نشان می دهد این شبکه ها 
ابزار در جریانات اخیر  اثرگذارترین  به عنوان 

ایفای نقش کرده اند.
بــه جرأت می توان گفت وابســتگی کشــور به 
اینترنت سراسری و نبود سرویس های داخلی قوی، 
فضایی مناسب برای جوالن سرویس های غیربومی و 
در نتیجه سازماندهی گروه های اراذل در اغتشاشات 
اخیر ایجاد کــرده بود و این چندمین مرتبه بود که 
نقش ســرویس های غیربومی در تشکیل و راهبری 

فتنه ها مشخص شد.
به عقیــده برخی کارشناســان و مدیران حوزه 
سایبر، تکمیل نشدن شبکه ملی اطالعات و حمایت 
نشدن سرویس های داخلی ریشه اصلی این مشکالت 

بوده است.
در همین باره »روح اهلل مومن نســب« کارشناس 
فضای مجــازی در گفت وگــو با خبرنــگار کیهان 
اظهارداشــت: در حوزه فضای مجــازی چند حوزه 
کلی داریم که زیرشاخه های هر کدام از این حوزه ها 
به زندگی های امروز نفوذ پیدا کرده اســت؛ در حوزه 
سخت افزار، گوشــی های همراه، تبلت ها، تجهیزات 
ارتباطی شــبکه و... را داریم، در حــوزه نرم افزاری 
سیســتم عامل ها و اپلیکیشــن ها و... وجود دارد که 
نرم افزارهــا در واقع ســرویس های فضــای مجازی 

محسوب می شوند. 
مؤمن نســب افزود: وضعیت امــروز ما در حوزه 
ارتباطــات و فضــای مجازی از قبــل پیش بینی و 
هشــدارهای الزم داده شــده بود اما گوش شنوایی 
برای شنیدنش وجود نداشته و ندارد! در حال حاضر 
مشــکالت تنها مربوط به حوزه نرم افزارهای فضای 
مجازی نمی شــود، همانطور که می دانیم سیســتم 
عامل های گوشی های همراه یعنی اندروید، آی او اس 
و ویندوز غیر بومی هستند و هر زمانی که مالکان این 
فناوری ها اراده کنند این سیستم عامل ها از دسترس 
ما خارج می شــوند و به عبارتی تمامی گوشــی های 
همراه موجود در کشور را می توانند از کار بیاندازند. 
مصداق بارز این مسئله اتفاق های پیرامون پوسته های 
تلگرام )طالگرام و هاتگرام( اســت که منجر به پاک 
شدن این نرم افزارها از روی گوشی های همراه بدون 

کسب اجازه از کاربر بود!
 چرایی وابستگی 

به سخت افزار و نرم افزارهای غیربومی
وی در پاســخ به این ســؤال که چــرا در حوزه 
سخت افزاری و نرم افزاری تا این حد وابستگی داریم؟، 
بیان کرد: متاســفانه بخشــی که مربوط به دولت و 
دستگاه های مسئول است یعنی تکمیل زیرساخت، 
مورد بی توجهی قرار گرفته و تا امروز که باید نیازهای 
زیرساختی و سخت افزاری کشــور برطرف می شد، 
دستاورد چشــم گیری اتفاق نیفتاده است؛ در پایان 
ســال 92 پنج کارخانه تولید گوشی های همراه در 
کشور در حال فعالیت بودند اما در حال حاضر چهار 
کارخانه کامال متوقف شده اند و خروجی تنها کارخانه 
باقی مانده هم پاسخگوی نیاز کاربران نیست )شرکت 
GLX در ســال های ابتدایی دولت یازدهم ناچار به 
اخراج یک هــزار و 98۰ کارمند و کارگر از مجموع 
دوهزار پرسنل خود شــد که اکنون با پیگیری های 
صورت گرفته تعداد پرســنل این شرکت به بیش از 

یکصد نفر رسیده است!(
این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: در حوزه 
سایر سخت افزارها همچون روتر )Router( در پایان 
دولت دهم توانستیم نمونه ایرانی را تولید و به مرحله 
بهره برداری برسانیم به گونه ای که روتر ایرانی در کرج 
که یکی از مناطق پرترافیک اینترنت در کشور است 
مورد آزمایش قرار گرفت و اصطالحا زیر بار تست رفت 
که اتفاقا نتایج این آزمایش موفقیت آمیز بود؛ متاسفانه 
تیم تولید روتر ایرانی به دلیل عدم حمایت و تامین 
نشدن بودجه مورد نیاز در همان مرحله باقی ماند و 

نتوانست نیازهای کشور را تامین کند.
تشریح وضعیت نرم افزارهای بومی

مؤمن نسب همچنین اشــاره ای به دستاوردهای 
داخلــی در حــوزه نرم افزارها داشــت و افــزود: در 
بخش موتور جســت وجو تا پایان سال 92 سه موتور 
جست وجوی بزرگ پارسی »جو«، »یوز« و »سالم« 
را ایجــاد کرده بودیم اما در حــال حاضر و با وقوع 
اتفاق های اخیر و نیاز کاربران به موتورهای جست وجو 
مشــاهده کردیم که به دلیل عدم توجه به نیازهای 
موتورهای جســت وجوگر و تامین زیرساخت ها، این 
نرم افزارها نتوانســتند نیازهای کاربران را پاســخگو 
باشند؛ متاســفانه موتورهای جست وجوگر بومی در 
الیه ارتباطی مشــکالت فراوانی دارند به نحوی که 
برخی از اپراتورهای اینترنت آنها را نمی شناســند و 
ایــن موتورها نمی توانند اطالعات الزم را جمع آوری 

و به کاربران ارائه دهند.
وی اظهارداشت: خوشبختانه در سایر بخش های 
نرم افزاری اعم از پیام رسان ها، تاکسی های اینترنتی، 
مسیریاب ها، ایمیل، شبکه های اجتماعی و... نمونه های 
داخلی ایجاد شــده اند اما با توجه بــه نیاز کاربران 
حتما باید تقویت شوند. جالب توجه این است که با 
وجود بی توجهی به این نرم افزارها برخی از آنها چون 
مسیریاب ها امکاناتی را دارند که نمونه های خارجی 

آنها ندارند.
حمایت ویژه دولت از سرویس های غیربومی

این کارشــناس فضای مجازی در پاســخ به این 
ســؤال که چرا باوجود نرم افزارهای داخلی همچنان 
نمونه هــای غیر بومی جوالن می دهند و مورد توجه 
کاربران هستند؟، تصریح کرد: نرم افزارهای خارجی 
متاسفانه مورد حمایت ویژه دولت قرار گرفتند تا جایی 
که سرور در اختیار آنها قرار گرفت و از پهنای باند ویژه 
)QOS( برخوردار شدند، با این شرایط مشخص است 
که نمونه های داخلی توان رقابت با نمونه های خارجی 

در حوزه نرم افزار را ندارند.
 )Quality Of service=QOS(مؤمن نسب در تشریح کارایی
سرویس ویژه گفت: وزارت ارتباطات می تواند به برخی 

از سرویس ها در »گیت وی« کشور امتیاز ویژه بدهد 
که سبب افزایش ســرعت آن سرویس می شود، به 
عنوان نمونه سرویس تلگرام از QOS برخوردار است 
و این باعث می شود اگر کاربری هم زمان روی گوشی 
همراهش سرویس تلگرام و سروش را داشته باشد اول 
تلگرام بارگذاری )لود( شود و اگر از پهنای باند کاربر 
حجمی باقی ماند به بارگذاری سروش اختصاص یابد؛ 
با این شــرایط آیا نرم افزارهای داخلی توان رقابت با 

نمونه های خارجی را خواهند داشت؟
در فضای مجازی دچار کاپیتوالسیون هستیم

وی دربــاره شــرایط فضــای مجازی کشــور 
اظهارداشــت: جریانی که به دنبال عدم اســتقالل 
کشور در حوزه سایبری هستند فعالیت های مداوم و 
موفقیت آمیزی داشته و دارند! به عنوان نمونه رسانه 
ملی در تمامی شبکه هایش آدرس شبکه اجتماعی 
اینستاگرام را تبلیغ می کند یا به صورت غیرمستقیم 
آدرس کانال های تلگرامی را به مخاطب می دهند، البته 
در چند روز اخیر که با قطعی اینترنت مواجه شدیم 
به ناچار آدرس کانال های پیام رســان های داخلی را 
تبلیغ کردند؛ اینکه امروز فضای مجازی را به گونه ای 
مدیریت کنیم کــه قوانین را به نفــع نرم افزارهای 
خارجی و به ضرر نرم افزارهای داخلی تنظیم کنیم، 

یعنی کاپیتوالسیون!
 تأثیر مخرب جهل، پول و سیاست 

بر فضای مجازی کشور
این کارشناس رسانه در ادامه گفت وگو به تشریح 
دالیل وضعیت نابسامان فضای مجازی کشور پرداخت 
و گفت: حال و روز فضای مجازی کشور در سه کلمه 

»جهل«، »پول« و »سیاست« خالصه می شود.
مؤمن نســب افــزود: اینکه برخی از مســئوالن 
نسبت به اهمیت فضای مجازی و استقالل اینترنت 
ناآگاه هســتند یعنی جهل دارند و این تســری به 
زیرمجموعه ها و کاربران فضای مجازی می یابد؛ دومین 
علت پول است، در نظر بگیرید با توجه به آمارها حدود 
۳۰ میلیون کاربر ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
عضو هســتند که اگر این کاربران ماهانه برای دانلود 
عکس و فیلم 2۰ هزار تومان به اپراتورهای اینترنت 
پرداخــت کنند عددی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان را 
رقم می زنند که از این عدد حدود ۳5 درصد به عنوان 
ســهم به وزارت ارتباطات پرداخت می شود! طبیعتا 
در چنین شرایطی که باید این درآمد صرف تکمیل 
شبکه ملی اطالعات شود متأسفانه نمی شود و وزارت 
ارتباطات ترجیح می دهد درآمد ایجاد شده از طریق 

نرم افزارهای خارجی ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: عالوه بر این بررسی ها نشان می هد 
از ســال 9۰ تا به االن رهبــر معظم انقالب بیش از 

9۰ مرتبه نســبت به اهمیت شبکه ملی اطالعات و 
بومی سازی فضای مجازی تاکید داشته اند، اما اینکه 
هیچکدام از این تاکیدها شنیده نشده و به مرحله اجرا 
نرسیده است مهر تاییدی بر منافع مالی سنگین و پول 
بسیاری است که در پس پرده وابستگی به نرم افزارهای 
خارجــی وجود دارد؛ صحت ایــن ادعا را می توان با 
بررســی فعالیت بزرگ ترین شــرکت وارد کننده و 
توزیع کننده اینترنت به کشور را تایید کرد، متاسفانه 
بخش زیادی از هزینه های تبلیغاتی مدیران و مسئوالن 
یک جناح خاص سیاســی در کشور از طریق همین 
پول های هنگفت تامین می شود؛ جالب توجه تر این 
است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
اینترنتی که در کشــور به دســت کاربران می رسد 
قیمت فروشــش 2۰۰ برابر قیمت خریدش است! و 
اما سیاســت که نحوه مواجهه مدیران با شبکه ملی 
اطالعات و بومی سازی فضای مجازی نشان می دهد 
هیچ سیاست گذاری و عزم جدی برای استقالل فضای 

سایبری کشور وجود ندارد.
»نفوذ« دلیل اصلی انفعال است

این کارشناس فضای مجازی در ادامه با اشاره به 
سندی که از جانب رهبر معظم انقالب خطاب به 25 
مسئول دولتی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳9۰ نوشته شده 
است اظهارداشت: در بخشی از این سند آمده است: 
»حداقل یک موتور جســت وجو و چندین سرویس 
ایمیل قوی و قابل رقابت با نمونه های مطرح خارجی 
در جهت تامین نیازهای اقشــار گوناگون در داخل 
طراحی و راه اندازی شود.«؛ پس از ۳ سال یعنی ۱۰ 
خردادماه ۱۳9۳ در جلسه شورای عالی فضای مجازی 
برنامه ملی موتور جست وجو تصویب شد، و در تاریخ 
28 شهریور ۱۳95 کمیسیون عالی تنظیم مقررات در 
جلسه 58 این کمیسیون سند »سیاست های حاکم بر 
برنامه توسعه جویشگر بومی« را تصویب کرد. در این 
مصوبه طبق جدول زمان بندی وزارت ارتباطات مکلف 
شده است تا شرایطی را مهیا کند که موتور جویشگر 
پیش فرض کاربران اینترنت بومی باشــد؛ این سند 
نه تنها به مرحله اجرا نرســید بلکه همان موتورهای 
جویشــگر بومی که تا سال 92 تولید شده بودند نیز 

کارایی مطلوبشان را از دست داده اند.
وی در پایــان گفــت: اگر بخواهیــم دقیق تر و 
خالصه تر بگوییم که چرا وضعیت مان در شبکه ملی 
اطالعات و فضای مجازی اینگونه است؟ تنها پاسخش 
»نفوذ« است؛ ماحصل این نفوذ بایکوت خبری رسانه ها 
است، تکمیل نشدن شبکه ملی اطالعات است، بومی 
نشدن فضای مجازی است، توسعه نیافتن سرویس های 
 داخلــی اســت و اجرا نشــدن تاکیدهــای رهبری 

است.

روح اهلل مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی در گفت وگو با کیهان:

حمایت ویژه دولت از نرم افزارهای خارجی 
توان رقابت را از نمونه های داخلی گرفته است

آیت اهلل محمدی ری شــهری گفت: فقیه 
راستین که راهنما، مرشد و دلیل ارشاد جامعه 
است؛ نه تنها با علم و گفتار بلکه با عمل و رفتار 

هم هدایتگر می باشد.
به گزارش روابط عمومی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیــم)ع(، آیت اهلل محمدی ری شــهری،روز 
گذشــته پیش از آغاز جلسه درس خارج فقه که در 
مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( برگزار 
شد، گفت: ساده ترین راه شناخت راهنمایان راستین، 
رفتار و کردار آنها است، در مقابِل مؤمن آل فرعون که 
از مردم می خواست از راهنمائی او بهره گیرند، فرعون 

نیــز مدعی هدایتگری بودکه نمونه امروز آن آمریکا 
است که خود را خیرخواه مردم می نمایاند در حالی 
که در وقایع اخیر همگان مشــاهده کردند مزدوران 
آمریکا برای کشتن مردم و غارت اموال چگونه اجیر 
شده بودند در حالی که رسانه های غربی این مزدوران 

را مردم خطاب می کردند.
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( 
ادامه داد: نظام اسالمی و رهبر معظم انقالب در نقطه 
مقابل فرعون معاصر، همانند موسی هستند، که ایشان 
همواره مسیر صواب را تبیین می کنند؛ اما متاسفانه 
در فتنه اخیر برخی از کسانی که مدعی بودند خط 

امامی هستند و سال ها در این نظام حضور داشتند، 
جای موسی و فرعون معاصر را تغییر دادند و در صف 
هواداران فرعون معاصر قرار گرفتند و این خود یکی 

از ویژگی های آخرالزمان است.
رئیس دانشــگاه قرآن و حدیث بــا بیان یکی از 
ویژگی های دوره آخرالزمــان تصریح کرد: فتنه در 
صدر اسالم سبب شکست اسالم در تقابل ها شد؛ اما 
طبق روایتی از پیامبر اکرم)ص(، در آخرالزمان پیروان 
راســتین اســالم از فتنه ها رها می شوند و منافقین 

مشخص می گردند و نابود خواهند شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: کسانی 

که در مقابل امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب 
ایســتادند و از آمریکا و ایادی جنایتکارش حمایت 
کردند، در واقع از کشــتن مردم و غارت اموال مردم 
حمایت کردند و این همه خســارت به کشــور وارد 
نمودند و این واقعه اخیر ماهیت این مزدوران را بیش 

از پیش روشن ساخت.
آیت اهلل محمدی ری شهری در پایان خاطرنشان 
کرد: در فتنه سال 88 گفتم کسانی که در برابر این 
نظام اسالمی ایستادند عاقبت به خیر نمی شوند و در 
صف آمریکا و اسرائیل خواهند بود و اکنون به روشنی 

این واقعیت را می بینیم.

آیت اهلل محمدی ری شهری: 

برخی از كسانی كه مدعی بودند در خط امامند 
در فتنه اخیر در صف هواداران فرعون معاصر قرار گرفتند


