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روی موج کوتاه

طرح صیانت از فضــای مجازی که 
طراحان و حامیان هدف از آن را قانونمند 
کردن فضا و حمایــت از حقوق کاربران 
می دانند، به زودی به نتیجه نهایی خواهد 
رسید و کمیسیون مشترک مجلس در 
این خصوص بار دیگر تشکیل شده است.

ترکیب کمیسیون مشترک
با تصویب مجلس یازدهم بناســت 
که طرح صیانــت از فضــای مجازی، 
ذیل اصل 85 قانون اساســی بررســی 
شــود. این موضوع بدین معناست که 
رســیدگی و تصویب نهایی آن بر عهده 
صحن علنی مجلس یا تمامی نمایندگان 
نخواهد بود بلکه کمیســیونی از جانب 
نمایندگان مأموریت این کار را به عهده 
خواهد گرفت.  تکلیف کمیســیون در 
ماه های اخیر در هاله ای از ابهام بود؛ اما 
حاال ترکیب این کمیسیون که قرار بود 
متشکل از نمایندگان کمیسیون های 

مختلف باشد، روشن شد. 
ترکیب این کمیســیون متشکل 
از 23 نماینــده خواهد بود که شــامل 
»احمدحســین فالحــی« و »مهرداد 
ویس کرمی« بــه عنــوان دو نماینده 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات، 
»احمد امیرآبادی فراهانی« و »محمد 
باقری بناب« نمایندگان کمیســیون 
اقتصادی، »غالمرضا منتظری«، »بیژن 

نوباوه وطن«، »حسین میرزایی« و »علی 
یزدی خواه« نمایندگان کمیســیون 
فرهنگی، »رضا تقی پــور«، »لطف اهلل 
سیاهکلی«، »علی جدی« و »مصطفی 
طاهری« نمایندگان کمیسیون صنایع 
و معــادن، »علی اصغر عنابســتانی« 
نماینده کمیسیون اجتماعی، »محسن 
زنگنــه« و »غالمرضــا نوری قزلجه« 
نماینــدگان کمیســیون ویژه جهش 
و رونق تولید و نظارت بــر اجرای اصل 
۴۴ قانون اساســی، »الیاس نادران« و 
»مهرداد گودرزوندچگینی« نمایندگان 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، 
»نصراهلل پژمانفر« نماینده کمیسیون 
اصــل ۹۰ قانون اساســی و »موســی 
غضنفرآبادی«، »حســن نــوروزی« 
و »محمدتقی نقدعلــی« نمایندگان 
کمیســیون قضایی و حقوقــی. البته 
هنوز دو نماینده دیگر که باید از ســوی 
کمیسیون امنیت ملی انتخاب شوند و 
این جمع 21 نفره را تکمیل کنند، انتخاب 
نشده اند. با این حال، اولین جلسه رسمی 
این کمیسیون مشترک برگزار شده است 
و در آن جلسه اعضای هیأت رئیسه این 

کمیسیون انتخاب شده اند. 
رضا تقی پور انوری به عنوان رئیس این 
کمیسیون انتخاب شده است. تقی پور که 
نماینده اصولگرای تهران است، سابقه 

تصدی مسئولیت وزارت ارتباطات در 
دولت محمود احمدی نژاد را هم دارد. 

علی یزدی خواه دیگر نماینده تهران 
نایب رئیس اول و حسن نوروزی نماینده 
اصولگرای رباط کریم نایب رئیس دوم 
شده اند. همچنین، لطف اهلل سیاهکلی 
نماینده قزوین به عنوان سخنگو، بیژن 
نوباوه وطــن نماینده تهــران و مهرداد 
ویس کرمی نماینده خرم آباد به ترتیب 
به عنوان دبیران اول و دوم این کمیسیون 

انتخاب شده اند. 
الپوشانی حامیان طرح؟!

بدین ترتیب، حاال می توان گفت که 
یکی از اصلی تریــن ابهام ها درباره روند 
تصمیم گیری درباره ایــن طرح مهم 
رفع شــده و جامعه حداقل می داند که 
چه کســانی و به مدیریت چه گروهی 
رسیدگی و رأی گیری در این خصوص 
را برعهده دارند. اما همچنان مشخص 
نیســت که رســیدگی به این طرح به 

صورت علنی برگزار خواهد شد یا نه. 
زمانی که بحث مطرح بود که طرح 
صیانت از فضای مجــازی در ذیل اصل 
85 قانون اساسی بررسی شود، یکی از 
اعتراض هایی در این مورد وجود داشت 
این بود که این امر باعث می شــود که 

مذاکرات درباره این طرح علنی نشود. 
این اعتراض آن قدر جدی بود که بر 

روی موافقان طرح نیز اثر گذاشت و آنها را 
بر آن داشت که تأکید کنند که رسیدگی 
به صورت علنی خواهد بود و جلســات 
کمیسیون مشترک پخش خواهد شد. 
اما علی رغم این ادعا همچنان به صورت 
دقیق مشــخص نیســت که این روند 

چگونه خواهد بود. 
اساســاً برخی از منتقدان این طرح 
و نیز شیوه رســیدگی به آن معتقدند 
که علت اصــرار طراحان ایــن طرح بر 
رســیدگی به آن ذیل اصل 85 به این 
دلیل بوده که آنها می خواهند رسیدگی 
علنی نباشــد و آنها بتوانند فارغ از نگاه 
افکار عمومی ایده خود مبنی بر کنترل 

فضای مجازی را پیش ببرند.  به عبارت 
دیگر، از نگاه منتقــدان چون طراحان 
طرح می خواهند بدون در نظر گرفتن 
مالحظــات افکار عمومــی کار خود را 
پیش ببرند. چون از برآیند کلی جامعه 
می توان چنین استنباط کرد که مخالفت 

جدی ای با طرح وجود دارد.
از سوی دیگر، حتی تالش گروهی از 
نمایندگان برای خروج طرح از ذیل اصل 
85 هم یک مرتبه شکست خورد. چندی 
پیش تعدادی از نمایندگان درخواست 
رســیدگی به طرح مذکــور در صحن 
علنی را مطرح کردند اما با اختالف کم 
رأی نیاورد. منتقدان تأکید دارند که این 
شکست نشان می دهد که عزم حامیان 

طرح برای الپوشانی جدی است. 
اما مســئله مهمتر این اســت که 
موفقیت هــای یکی پــس از دیگری 
طراحــان این طــرح برای پیشــبرد 
برنامه شان حکایت از احتمال موفقیت 
نهایی و تصویب خــود را دارد. تا جایی 
که حامیان آن از انگ زدن به منتقدان 
باکی ندارند. این موضوع را می توان در 
مصاحبه جنجال آفرین بیژن نوباوه که 
دبیر اول کمیسیون مشترک هم شده 

است، فهمید. 
 اظهارات تند نوباوه 
علیه منتقدان طرح

نوباوه چند روز پیش، و بعد از جلسه 
کمیسیون مشترک، ضمن بیان این که 
»پس از آن که در روز گذشــته، هیأت 
رئیسه کمیســیون حمایت از کاربران 
فضــای مجازی مشــخص شــد، کار 
عملیاتی کمیســیون در هفته جاری 
کلید می خورد و جلسات آن آغاز خواهد 
شد«، گفت: »کسانی که نسبت به این 
طرح هجمه هایــی را وارد می کنند به 
ضرس قاطع یا اصاًل طرح را نخوانده اند و 
اطالعی از آن ندارند و یا کسانی هستند 
که در پازل دشــمن بــازی می کنند و 
به دنبال این نیســتند که قانونی برای 
اینترنت شکل بگیرد زیرا می خواهند ضد 
قانون عمل کنند و افراد آزادی هستند 
که فساد و فحشا ایجاد می کنند به همین 

دلیل، با این طرح مخالفت می کنند.«
این جمالت نه تنها وارد کردن تهمت 
به منتقدان است که زدن انگی است برای 

ساکت کردن آنها. 
نوبــاوه همچنیــن، در ادامه تأکید 

کرد: »افراد نگــران این طرح بدانند که 
اینترنت ربطی به ایــن قانون ندارد. این 
حمایت از حقوق کاربران اســت اصال 
بحث زیرساختی ندارد و در راستای این 
است که اگر اهانت و هتک حرمتی صورت 
گرفت و حیثیت کسی ریخته شد، حق 
کسی ضایع نشود درست است که پلیس 
فتا در این موارد پیگیری هایی را انجام 
می دهد اما در بسیاری مواقع هم به بی 

قانونی برمی خورد.«
نوباره به عنون نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس شــورای اســالمی 
حمله به منتقدان را ادامــه داد و گفت: 
»جوسازی های زیادی علیه این طرح 
انجام می شود. در جایگاه نماینده مردم 
به دنبال این هســتیم که حقوق مردم 

پایمال نشود.«
این اظهارات نوباوه جنجال بسیار به پا 
کرد. او عماًل به منتقدان حمله تند کرده 

و به آنها انگ های متعددی زده است. 
از این گذشته، این اظهارات را می توان 
نشانی از اعتماد به نفس حامیان طرح 
نســبت به موفقیتشــان دانست. این 
خصلتی اســت که اصولگرایان بارها از 
خود نشان داده اند.  در هر حال، می توان 
با در نظر گرفتن ســابقه آرایی که طرح 
توانســته به دســت آورد، ترکیبی که 
کمیسیون مشــترک دارد و این دست 
اظهارات پیش بینی کرد که طرح صیانت 
از فضای مجازی عاقبتی را که حامیانش 
می خواهند به دست خواهد آورد و تأثیر 
آن را بر دسترسی به شبکه های اجتماعی 

و فضای مجازی خواهیم دید. 

نگاهی به آخرین تالش های نمایندگان مجلس برای تصویب طرح جنجالی خود؛

حمایت از »صیانت« با الپوشانی و توپ و تشر! 

خبر

رئیس دیوان محاســبات کل کشور گفت که 
میزان یارانه پنهان در سال ۹۹ بالغ بر یک میلیون 
و ۶۰3 هزار میلیارد تومان بوده که بخش اعظم آن 
یعنی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به گاز 
است، این یعنی حدود دو برابر منابع بودجه عمومی 
کشور در سال ۹۹ و ۴5 درصد نقدینگی در همین 
سال.  به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش در حاشیه 
جلسه علنی دیروز مجلس در نشست خبری اظهار 

کرد: یارانه پنهان موضوعی است که همیشه اعالم 
می شود اما توجهی به آن نمی شود. اگر ما بدانیم چه 
میزان یارانه پنهان در اقتصاد کشور است برای آن 
می توانیم برنامه ریزی انجام دهیم. وی افزود: وقتی ما 
می گوییم کمبود منابع داریم یعنی در برخی موارد 
هدررفت منابع وجود دارد. دستگاه های مجری باید 
به هدررفت منابع توجه جدی کنند تا اصالح ساختار 

بودجه صورت گیرد.

رئیس دیوان محاسبات کشــور با بیان اینکه 
دیوان محاسبات رسیدگی به بودجه 1۴۰۰ را شروع 
کرده است  گفت: تاکنون دو گزارش دو ماهه درباره 
رسیدگی به بودجه 1۴۰۰ تقدیم مجلس شده که تا 
پیش از تقدیم الیحه بودجه 1۴۰1 به مجلس داده 
می شــود. امیدواریم با این اقدامات بودجه 1۴۰1 
بودجه ای اثربخش و کارآمد و برای رفاه مردم باشد. 
وی ناترازی های بودجه را زیاد خواند و گفت: با توجه 

به اینکه در سال های گذشــته میزان فروش نفت 
کاهش یافته، ما برای کسب درآمد به سمت فروش 
اوراق رفتیم که نمی توانیم با این مسیر کشور را اداره 
کنیم و باید راهکارهای دیگری برای تأمین درآمد 
کشور در نظر گرفته شود. یکی از پیشنهاداتی که 
ما در گزارش تفریغ بودجه ۹۹ آوردیم این اســت 
که از ذخایر معدنی کشور بیشــتر استفاده شود. 
میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور بالغ بر 

52.5میلیارد تن است اما اکتشاف ذخایر معدنی 
ما حدود 511 میلیون تن بوده که نشان می دهد ما 
کمتر از یک درصد از ذخایر معدنی خود را اکتشاف 
کرده ایم و اگر به این ذخایر توجه شود، قطعاً منابع 

بودجه از این طریق به دست می آید.

بذرپاش: 

میزان یارانه پنهان در گاز و کاالهای اساسی دو برابر منابع عمومی کشور است
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رئیس جمهور تاکید کرد:
 تهیه طرح جامع مدیریت تولید و 

مصرف انرژی در کشور 
رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت بر ضرورت تهیه یک طرح جامع درباره نیازهای 
کشور به انرژی های مختلف تاکید کرد.  ابراهیم رئیسی 
همچنین ضرورت مدیریت تولید، تامین و مصرف برق 
کشور، استفاده حداکثری از توان داخلی برای احداث 
نیروگاه ها و پیش بینی  برای تامین سوخت زمستانی 

نیروگاه های تولید برق را یادآور شد.
    

با طرح اتهاماتی علیه ایران 
آذربایجان وجود نیروهای خارجی 

در خاک خود را تکذیب کرد 
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان 
در ادامه ادعا های ضد ایرانی باکو، با بیان اینکه تهران 
در حال اتهام زنی به این کشور است، مدعی شد هیچ 
نیروی خارجی در خاک این کشــور وجود ندارد و 
کسانی که به دنبال تروریست ها هستند باید اطراف 
خود را خوب نگاه کنند. به گــزارش فارس، »لیال 
عبداهلل اوا« با بیان اینکه اظهارات ضد باکو به نفع ایران 
نیست، افزود: تهران به این اتهامات بی اساس متوسل 
شده، زیرا باکو از ورود غیرقانونی کامیون های ایرانی 
به آذربایجان جلوگیری و مناطق خود را از کنترل 

ارمنستان خارج کرده است.
    

 پرونده جهانگیری و روحانی 
به قوه قضائیه رفت 

کمیســیون اصل ۹۰ در جلســه علنی دیروز 
)2۰مهرماه( مجلس، پرونده تخلف حسن روحانی 
و اســحاق جهانگیری در تعییــن تکلیف موضوع 
بورسیه ها را به قوه قضائیه ارجاع داد. به گزارش مهر، 
در گزارش این کمیسیون آمده است: تخلف، قصور 
و فرافکنی مسئوالن دولت های یازدهم و دوازدهم 
و وزارت علــوم در تعیین تکلیف بورســیه ها برای 
نمایندگان محرز اســت و این افراد به قوه قضائیه 

معرفی خواهند شد.
    

نفتالی بنت: 
 پرونده ایران باید به 
شورای امنیت برود 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواهان ارجاع 
پرونده ایران به شورای امنیت شد. به گزارش ایلنا به 
نقل از جروزالم پست، نفتالی بنت در اظهاراتی علیه 
ایران مدعی شد: ایران تعهدات خود را در قبال آژانس 
بین المللی انرژی اتمی آشکارا نقض می کند و جهان 
باید ایران را پاسخگو بداند و به شورای امنیت سازمان 

ملل متحد ببرد.
    

عباسی در گفت وگو با ایلنا:
برجام را خسارت محض می دانم 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در گفت وگو با ایلنا، درباره برجام گفت: برجام 
را خسارت محض و آن را مجازات مجرم می دانم و از 
این دو عبور نمی کنم؛ از طرفی در اثر پافشاری های 
افراد بی منطق در کشور، اجازه اجرای برجام به دولت 
داده شد، اما تصویب نشد.  فریدون عباسی با بیان 
اینکه مشخص نیست تا 5 ماه آینده  این مذاکرات 
انجام شود یا خیر، افزود: باید دید طرف مقابل چه 
مطالباتی دارد. اول باید تیم داخل منسجم شود، همه 
یک حرف بزنند و ببینیم که مطابق مصوبه شورای 
امنیت ملی مذاکره را باید به دســت شورای عالی 

امنیت ملی بسپاریم یا به وزارت خارجه.
    

خبرگزاری فرانسه خبر داد:
توافق اولیه ایران و عربستان برای 

بازگشایی کنسولگری ها 
یک دیپلمات خارجی در ریاض، از توافق اولیه 
ایران و عربستان برای بازگشایی کنسولگری ها خبر 
داد. به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این 
دیپلمات خارجی با بیان این که ایران و عربســتان 
سعودی برای بازگشایی کنسولگری های خود در 
دو کشور به توافق اولیه رسیده اند، گفت که ایران و 
عربستان نشانه هایی از تمایل برای تنش زدایی نشان 
داده اند و احتماال تا چند هفته آینده عادی ســازی 

روابط اعالم می شود.
    

ادعای مایکروسافت:
هکرهای ایرانی صنایع دفاعی آمریکایی 

و اسرائیلی را هدف قرار دادند 
شــرکت آمریکایی مایکروســافت ادعا کرد 
که هکر هــای مرتبط با ایران شــرکت های حوزه 
فناوری های دفاعی آمریکایی و اسرائیلی را هدف قرار 
داده اند.  به گزارش »انتخاب«، مایکروسافت می گوید 
که این هکرها همچنین بر مبادی ورودی در خلیج 
فارس و یا شرکت های حمل و نقل دریایی که حضور 

تجاری در خاورمیانه دارند، متمرکز بوده اند.

می توان با در نظر گرفتن 
سابقه آرایی که طرح 

صیانت توانسته به دست 
آورد، ترکیبی که کمیسیون 

مشترک دارد و اظهارات 
تند طراحان و موافقان؛  
پیش بینی کرد که طرح 
عاقبتی را که حامیانش 

می خواهند به دست 
خواهد آورد و تأثیر آن را 

بر دسترسی به شبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی 

خواهیم دید

نوباوه: »کسانی که نسبت به 
طرح صیانت هجمه هایی را 

وارد می کنند به ضرس قاطع 
یا اصاًل طرح را نخوانده اند 

و اطالعی از آن ندارند و 
یا در پازل دشمن بازی 
می کنند و افراد آزادی 

هستند که فساد و فحشا 
ایجاد می کنند به همین 

دلیل، با این طرح مخالفت 
می کنند.«

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شورای 
اسالمی گفت: اگر افرادی از رده مسئولین در موضوع جاسوسی 
شناسایی و دستگیر شده اند، آنها را به مردم معرفی کنید. به 
گزارش ایلنا، سیدمسعود خاتمی در نشست علنی دیروز )سه 
شنبه، 2۰ مهرماه( مجلس شــورای اسالمی، در نطق میان 
دســتور خود تصریح کرد: نکته بسیار حائز اهمیت در بحث 
امنیت، نفوذ جاسوس در رده های تصمیم گیری کشور بود 
که توسط سربازان گمنام شناسایی و ردیابی شدند و بعضی 
دســتگیری و بعضی هم فراری شــدند. خاتمی خطاب به 
نمایندگان تصریح کرد: موضوع جاسوسی مسئله ای نیست 

که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت؛ نکند 
این موضوع بسیار مهم به فراموشی سپرده 
شــود. به مجلس روند پیگیری این موضوع 
را گزارش دهید. جاسوســانی که از َسمت 
نزدیکان ریاست جمهوری قبل و در مشاورین 

آنها، در رده های تصمیم گیری نفوذ کــرده بودند و باعث به 
وجود آمدن خسارات فراوانی شــدند. این نماینده مردم در 
مجلس با اشاره به موضوع نفوذ در دولت قبل اشاره کرد: تنظیم 
قرارداد ننگین برجام ناشی از نفوذ جاسوسان بود که تبعات آن 
هم اکنون برای زندگی و معیشت مردم مشکالتی را به وجود 
آورده است و بر مردم و امرار معاش آنها سنگینی می کند. وی 
تاکید کرد: سوال این است که آیا شبکه جاسوسی شناسایی 
شده اند؟ آیا در رده های تصمیم گیری وزارتخانه های دیگر 
حضور ندارند؟ مســئوالنی که در پشتیبانی این جاسوسان 
بودند؛ مشخص شده اند؟ و اگر مشخص شده اند تکلیف آنها 
چه شد؟ نکند خود آن مسئولین هم ماموریت 
جاسوسی داشته اند؟ تاکید می کنم نگویید 
این موضــوع در حال پیگیری اســت و باید 
محرمانه باشــد که خود این موضوع هم به 

اطالع مجلس محترم برسانید.

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: یکی از شعارهای 
انتخاباتی ابراهیم رئیسی وعده تشکیل دولت فراگیر بود که 
محقق نشد و  در عمل تاکنون اقدامی از طرف دولت سیزدهم 

در این راستا مشاهده نشده است.
محمود علیزاده طباطبایی در گفت و گو با خبرآنالین 
افزود: رئیسی، به تعبیری همه دخترخاله ها و پسرخاله های 
خود را روی کار آورده و تمایلی به همکاری با هیچ کس ندارد.

وی درمورد در مــورد فعالیت احــزاب در ایران نیز 
تصریح کرد: در کشــور ما حزب نمی توانــد قدرتمند 
باشد بلکه باید کجدار و مریز رفتار کند چون اگر حزبی 

بخواهد قدرتمنــد باشــد آن را منحل 
می کنند، همانطور که شــاهد بودیم با 
جبهه مشارکت و مجاهدین انقالب چه 
برخــوردی کردند. بنابرایــن حزب باید 
کج دار و مریز رفتار کنــد تا نظام تکلیف 

خودش را با دموکراسی روشن کند یا مثل طالبان صراحتا 
بگوید دموکراسی ُمرد یا اینکه دموکراسی را بپذیریم، در 
حال حاضر نظام، نه دموکراسی را پذیرفته و نه می گوید 
دموکراسی ُمرده اســت. این دموکراسِی هدایت شده، 
چیزی است که حزب ما با این راه می آید، برخالف احزاب 
دیگر اصالح طلب که تا حدودی تُند رفتند و برخوردهای 
تُندی هم با آنها شد. این فعال سیاسی اصالح طلب مشخصا 
درمورد حزب کارگزاران یادآور شــد: حزب کارگزاران از 
ابتدا یک حزب معتدلی بود و تالش آن بر این اســت که با 
همین سیستم، با همین افراد، با همین رئیس قوه قضاییه، 
با همین رئیس قوه مجریه و با همین رئیس 
قوه مقننه، کار کند. نسل جوان این را نمی 
پذیرد ولی ما می دانیــم اگر تا حدودی تُند 
برویم همان برخوردی که با سایر احزاب شد 

با ما هم می شود.

خاتمی در نطق میان دستور: 

دستگیری افراد در شبکه نفوذ را به اطالع مردم برسانید
فعال سیاسی اصالح طلب:

شعار انتخاباتی رئیسی، تشکیل دولت فراگیر بود که محقق نشد


