
امیرعبداللهیان خبر داد :
چهار نهاد و ۱۵ مقام غربی 

در فهرست تحریم های ایران
وزیر امور خارجه گفت: حداقل چهار نهاد و ۱۵ مقام 
غربی در فهرســت تحریم های ایران قرار می  گیرند. به 
گزارش ایرنا، حســین امیرعبداللهیان تاکید کرد: این 
افراد کسانی هســتند که در موضوع تحریم ها و تشویق 
خشونت و افراطی گری در وقایع اخیر ایران نقش داشتند 
و به عنوان عامل اغتشاشات و ایجاد ناامنی و افراط گرایی 

عمل کردند.
    

دادستان کل کشور با اشاره به ناآرامی ها:
 برخی مسئولین که موجب بهانه 

می شوند هم مقصرند
دادستان کل کشور اظهار کرد: برخی از ما مسئولین 
در ایجاد زمینه هایی که موجب بهانه شود هم مقصریم. 
کسی که اختالس می کند. کسی که با مردم بد برخورد 
می کند. کسی که حقوق عامه مردم را زیر پا می گذارد و در 
ادارات و دستگاه قضایی و هر جایی که وابسته به نظام است 
موجب آزرده خاطر شدن یک شهروند می شود، در این 
گناه شریک است.  محمدجعفر منتظری در آیین معارفه 
دادستان جدید مرکز استان کرمان به حضار توصیه کرد: 
حوادث اخیر را مطالعه و تحلیل دقیق داشته باشید و به 

جوانان و نوجوانان تحلیل صحیح ارائه دهید.
    

علی مطهری:
معلوم نیست چه کسانی تصمیم گرفتند 

ایران را وارد جنگ روسیه کنند
نایب رئیس پیشین مجلس با اشاره به سخنان وزیر 
خارجه اوکراین درباره اســتفاده روســیه از  پهپادهای 
ایران در توئیتر نوشت: »معلوم نیست چه کسانی تصمیم 
گرفته اند ایران را وارد جنگ روسیه و اوکراین کنند.« علی 
مطهری، ادامه داد: »حضور پهپادهای ایرانی در حمله 
روسیه به اوکراین نشان می دهد که همچنان میدان بر 
دیپلماسی غلبه دارد. وزیر خارجه می گوید ما بی طرفیم 
و از آن طرف اوکراین خبر می دهد که افرادی در اثر حمله 

پهپاد شاهد ۱۳۶ ایران کشته شده اند.«
    

وزیر کشو ر:
اغتشاشات کنترل شده و اغتشاشگران 

بازداشت شده اند
وزیر کشور گفت: اغتشاشــات توسط دستگاه های 
اطالعاتیـ  امنیتی در سراسر کشور کنترل شده است و 
اغتشاشگران بازداشت شده اند. به گزارش تسنیم، احمد 
وحیدی دیروز در جمع خبرنگاران در بوشهر با بیان اینکه 
امنیت کشــور در وضعیت مطلوب و خوبــی قرار دارد، 
افزود: اندکی از این افراد که پرونده روشنی در اغتشاشات 
داشتند در اختیار دستگاه ها هستند و کیفرخواست آن ها 
صادر شده است و این افراد به دستگاه قضا برای رسیدگی 

معرفی می شوند.
    

تحریم اتحادیه اروپا علیه ۸ فرد
و نهاد ایران

کشورهای اتحادیه اروپا بر سر موضوع جنجالی ارائه 
تسلیحات ایران به روســیه، موقتا درباره اعمال تحریم 
ضد هشت فرد و نهاد ایرانی به توافق رسیدند. به گزارش 
تسنیم، به نقل از گاردین، سرلشکر باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح، سید حجت اهلل قریشی مسئول تامین و 
تحقیقات وزارت دفاع ایران و سردار سعید آقاجانی یکی 
از فرماندهان نیروی هوافضای سپاه، در فهرست تحریمی 

اتحادیه اروپا قرار دارند.
    

نشست غیرعلنی شورای امنیت 
درباره پهپادهای ایرانی

خبرگزاری رویترز مدعی است؛ دیپلمات های غربی 
گفته اند، پس از آن که کی یف مســکو را به اســتفاده از 
پهپادهای ساخت ایران  علیه اهداف غیرنظامی متهم 
کرد، آمریکا، انگلیس و فرانسه قرار است در یک نشست 
غیرعلنی شورای امنیت ســازمان ملل، ادعای انتقال 
تسلیحات از سوی ایران به روسیه را بررسی کنند. عالوه بر 
این،  طبق نامه ای که رویترز آن را رویت کرده، اوکراین از 
کارشناسان سازمان ملل دعوت کرده است درباره آنچه 
پهپادهای سرنگون شده ساخت ایران خوانده شده که 
ادعا می شود توسط روســیه و با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت سازمان ملل در جنگ اوکراین به کار رفته 

است، تحقیقات به عمل بیاورند.
    

گروسی: 
مذاکرات احیای برجام 

در بن بست است
مدیرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی، در مورد 
مذاکرات احیای برجام گفته است که این مذاکرات »در 
بن بست« است. به گزارش »انتخاب«، رافائل گروسی، 
افزوده است که دسترسی آژانس به اطالعات درباره ایران 
مختل شده، زیرا در ماه های اخیر بازرسان اجازه بازدید از 

سایت ها را ندارند .
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کاپشن خلبانی مد محبوب مردان 
جوان دهــه ۶0 و 70 بود؛ بخشــی از 
محبوبیتش مربوط به آن می شــد که 
!VHS جاساز خوبی بود برای فیلم های

علی  رغم این جاساز اما برای خیلی از 
این مردان جوان پیش آمده بود که دست 
کم یک بار بابت همان فیلم های ممنوعه 
گرفتار کمیته شــده باشند. فیلم های 
ممنوعه هم عمدتا یا نمایش سینمای 
هالیوود و بالیوود بود یا فیلم فارســی و 
شوهای لس آنجلسی؛ مخصوصا شوهای 
نوروزی طرفدار زیادی داشتند که آن هم 
نتیجه تقابلی بود کــه آقایان در مصدر 
نشســته پس از انقالب میان دو وجه از 
هویت فرهنگی و تاریخی جامعه شکل 

داده بودند. 
انقالب زمانــی رخ داد که ویدئو تازه 
وارد ایران شده بود، به دست طبقه مرفه 
و درباری رسیده بود و هنوز فراگیر نشده 
بود. در فاصله دو ســال اول انقالب اما 
هزاران دستگاه ویدئو وارد کشور شد و 
ارزش های انقالبــی از حجاب گرفته تا 

غرب ستیزی را با مخاطره مواجه کرد.
هول و هــراس از ویدئــو، مقامات 
دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس و 
متولیان فرهنگ و ارشاد را بر آن داشت 

که ســال ۶۲ آن »مستطیل شیطانی« 
را ممنوع کنند تا مانع رســوخ شیطان 
به خانه ها شــوند. ســال ها بگیر و ببند 
بود و حتی شــالق بابت آن مستطیل و 

فیلم هایش.

 از راپل تا صادرات رسانه ملی!
چند سال گذشــت تا ماهواره آمد. 
حساسیت ها از روی ویدئو برداشته شد. 
دستگاه و فیلم های VHS از الی پتو و 
داخل کاپشن ها بیرون آمدند اما پدیده 
جدیدی به بازار آمده بود به نام ماهواره که 
به جای ویدئو زیر پتو رفت! بگیر و ببندها 

دوباره شروع شد؛ این بار بر سر ماهواره.
مصطفی میرسلیم، همان نماینده 
فعلــی مجلــس کــه مخالفت های 
سرسختانه اخیرش بر ســر آزادسازی 
واردات خودرو موجب شده که بسیاری از 
او به عنوان پدرخوانده مافیای خودرو یاد 
کنند، در دهه 70 وزیر فرهنگ و ارشاد 
دولت هاشمی رفسنجانی بود. شهریور 
7۳ پشت تریبون مجلس چهارم رفت و 
رواج ماهواره را »اشغال فرهنگی کشور« 
دانست و گفت که »حضور ماهواره ها در 
اختیار ما نیست و خانه به خانه صورت 
گرفته است و اگر تعیین تکلیف نکنیم 
 متاســفانه اشــغال فرهنگی توسعه 

خواهد یافت.« 

آن »تعیین تکلیف« سال ها ادامه 
یافت و تا آن جایی پیش رفت که دو دهه 
بعد یعنی سال 9۳، پلیس »طرح ضربتی 
جمع آوری ماهواره ها« را اجرا کرد. در 
واقع آن زمان هم دستگاه های فرهنگی 
و تبلیغی عاجزانــه کار را به قوه قهریه 
سپردند. اوضاع از دهه ۶0 هم بدتر شد. 
کماندوها با راپل می پریدند روی پنجره 
و بام خانه ها، بــا پوتین لگد می زدند به 
دیش های ماهواره و بعد همه چیز را از 

جا می َکندند و با خود می بُردند. 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ آن 
زمان سردار مرتضی طالیی بود که این 
روزها به همراه دختر و دامادش در جرگه 
بزرگ کانادانشینان است. با تیشرت و 
شلوارک به باشــگاه مختلط کانادایی 

می رود و پس از یک شــباب انقالبی، 
بازنشستگی آرامی را در »هوای آزاد« 

بالد کفر می گذراند.
فرمانــده نیــروی انتظامــی نیز 
اسماعیل احمدی مقدم بود که می گفت 
حرکات ژانگولری پلیس روی پنجره 
و پشــت بام ها، اســتفاده از ماهواره را 
کاهش داده است. او درباره ورود نیروی 
انتظامی بدون حکم قضایی به منازل هم 
توضیح داده بــود که اگر صاحبخانه به 
تذکرات بی توجهی نشان دهد یا در خانه 
نباشد، پلیس برای جمع آوری وسایل 
ماهواره ای از راپــل و جرثقیل راه پله یا 

نردبان استفاده می کند!
اوضاع مضحکی شد. همزمان صدا 
و سیما را عریض و طویل تر کردند تا به 
گرد پای ماهواره ها برسد. جامعه اما راه 
خود را رفت و شبکه های ماهواره ای هم 
چنان جای پای خود را سفت کردند که 
حتی صدا و سیما هم این روزها به منبع 
صادرکننده مجــری و گوینده به این 

شبکه ها تبدیل شده است.

 خرج کردن از »شرع«  برای هر   
امر  مطبوع نظر

هر چه بود ماهواره هــم آن دوران 
قلع و قمع را پشت سر گذاشت. حاال اما 
نوبت به اینترنت رسیده است. آیت اهلل 

عباس کعبی، نماینده خوزســتان در 
مجلس خبرگان رهبری در جمع طالب 
مدرسه امام حسین گفته است: »در 
جهاد سایبری باید فعال و توانمند شد 
تا بتوانیم شبکه ملی اطالعات را هر چه 
سریعتر راه بیندازیم و این یک واجب 

شرعی است.«
جالب آنکه موضوع بحث جنابشان 
عبرت آموزی از حوادث تاریخ اســالم 
بوده است اما در فتوای وجوب شرعی 
برای اینترنت ملــی، عبرت آموزی از 
نمونه های مشابه دهه های اخیر نشده 

است. 
در ســطح وزارت ارتباطــات نیز 
کــه قاعدتا بایــد نــگاه حرفه ای تر و 
تخصصی تری به موضــوع اینترنت، 
فیلترینــگ و جریــان آزاد اطالعات 
داشته باشد، اوضاع بدتر است. عیسی 
زارع پور، وزیر دولت از مردم خواسته 
که برای مهاجرت به پلتفرم های داخلی 
آماده شوند. معاونش نیز در واکنش به 
گالیه ها از آسیب دیدن کسب و کارها 
در پی قطعی یک ماهه اینترنت، فعاالن 
این حــوزه را نکوهش کــرده که باید 
فکرش را می کردند که این پلتفرم ها 
باالخره فیلتر می شوند و زودتر به سراغ 

پلتفرم های فشل داخلی می رفتند. 
در واقع دولــت در برابر عدم اقبال 
مردم به پلتفرم های داخلی قصد دارد 
از همــان فرمولی اســتفاده کند که 
سال هاست در حوزه خودرو استفاده 
می شود؛ یعنی ممنوعیت از ورود نمونه 
خارجی برای فروش نمونه های ضعیف 
داخلی. غافــل از آنکه حوزه فرهنگ و 
تکنولوژی در این فرمول نمی گنجد؛ 
شاهدش هم اخباری که از بانه می رسد!

 دور زدن تحریم زودتر از تحریم
همزمان با الصاق »وجوب شرعی« 
به طرح اینترنت ملــی و محدودیت 
ســنگین وزارت ارتباطــات بــرای 
دسترســی به اینترنت، دو روز پیش 
برخی رســانه ها از قاچاق تجهیزات 
استارلینک به ایران و فروش آن خبر 

دادند.
این خبر را تجارت نیــوز به نقل از 
عضو ســابق اتاق ایران و عراق اعالم 
کرده و گفته که تجهیزات استارلینک با 
قیمت ۳۵0 دالر از عراق به ایران قاچاق 

می شوند و با قیمت ۶0 میلیون تومان 
به فروش می رسد. 

گزارش تجارت نیــوز اضافه کرده 
که یک فروشــنده بازار بانه در صفحه 
اینستاگرام خود در پاسخ به سواالت در 
این باره گفته که قیمت این تجهیزات 

به ۳0 میلیون تومان هم نمی رسد.
به نظر می رســد دور زدن تحریم 
دولتی اینترنت در ایران بسیار زودتر 
از اجرای رسمی آن شروع شده است 
و نکته مهــم دیگر آنکــه اینترنت یا 
همان »شبکه جهانی ارتباطی برای 
داده ها« نه VHS اســت که بتوان از 
درون کاپشن های خلبانی و پیچیده 
شده الی پتو پیدایش کرد، نه دیش و 
ابزار ماهواره است که روی بام و پنجره ها 
علم شود؛ شــبکه ای نامرئی است که 
بسیار ساده تر از ویدئو و ماهواره راه خود 
را باز خواهد کرد و محدودیت های این 
چنینی در برابر آن، نــه تنها منجر به 
ساماندهی وضعیت اینترنت در کشور 
نخواهد شــد، بلکه تکرار اشتباهات 

گذشته در موارد مشابه است. 
با ورود تجهیزات اســتارلینک به 
کشــور یا هر امکان دیگری برای فائق 
آمدن بر فیلتر اینترنت در ایران، آن همه 
هزینه، جلسه و کشمکش در مجلس و 
دولت و نهادهای مصر بر اینترنت ملی از 

موضوعیت خواهد افتاد.
از این رو بنــا به تجربــه می توان 
پیش بینی کرد که طرح های ناپخته، 
غیرکارشناســی و لجوجانــه درباره 
اینترنت بــه زودی مســئوالن آن را 
معترف به خطای خــود خواهد کرد؛ 
چراکه جامعه مسیر خود را می رود و 
ســرعت تکنولوژی نیز بسیار باالتر از 
دهه ۶0 و 70 است. از این رو باید گفت 
که به قول شعر معروف این روزها، آنها 
که کمر به اجرای این طرح ها بسته اند 
صرفا ِعرض خــود می برند و زحمت 

مردم می دارند!

نماینده خبرگان اینترنت ملی را »واجب شرعی« خوانده است؛

 جاماندگان در عصر VHS و کاپشن خلبانی!
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محبوبه  ولی

روی موج کوتاه

بنا به تجربه می توان 
پیش بینی کرد که طرح های 

ناپخته، غیرکارشناسی و 
لجوجانه درباره اینترنت به 

زودی مسئوالن آن را معترف 
به خطای خود خواهد کرد؛ 
چراکه جامعه مسیر خود را 

می رود و سرعت تکنولوژی 
نیز بسیار باالتر از دهه 60 و 

70 است

همزمان با الصاق »وجوب 
شرعی« به طرح اینترنت 
ملی و محدودیت سنگین 

وزارت ارتباطات برای 
دسترسی به اینترنت، دو 
روز پیش برخی رسانه ها 

از قاچاق تجهیزات 
استارلینک به ایران و 
فروش آن خبر دادند

رئیس جمهور روابط ایران با هر دو طرف درگیر جنگ در اروپا را تاریخی و همه جانبه 
دانست و با رد برخی ادعاهای غیر مستند درباره مواضع ایران، آن را ناشی از سیاست های 
مغرضانه کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا دانست و تصریح کرد: هیچ کشوری به 

اندازه ایران انگیزه مخالفت با جنگ را ندارد.
به گزارش ایلنا،  سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر چهارشنبه در پاسخ به تماس تلفنی 
»آندژی دودا« رئیس جمهور لهستان، تصریح کرد: موضع قطعی ایران از آغاز جنگ در 
اروپا، مخالفت با درگیری و جنگ بوده است و ایران آمادگی دارد همه ظرفیت  گسترده خود 

از جمله در عرصه دیپلماتیک را برای پایان یافتن جنگ در اروپا به کار گیرد.
رئیسی با اشاره به جنگ ۸ ساله و خسارت باری که از سوی آمریکا و برخی کشورهای 

اروپایی و با عاملیت صدام به ایران تحمیل شــد، تاکید کرد: هیچ کشــوری به اندازه 
ایران انگیزه مخالفت با جنگ را ندارد، لذا جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد از همه 
ظرفیت های گسترده خود از جمله در عرصه دیپلماتیک برای پایان یافتن جنگ در اروپا 
بهره بگیرد. رئیس جمهور میزبانی ایران از پناهندگان لهستانی جنگ جهانی دوم را یکی 
از فرازهای روابط دو ملت و نشاندهنده دیدگاه و استراتژی ملت ایران در ایستادن کنار 
مظلومان توصیف و تاکید کرد: در شرایط فعلی هم تهران و هم ورشو باید با ارائه راهکارهای 

مناسب بدنبال ارتقای سطح تعامالت اقتصادی و تجاری باشند.
رئیس جمهور لهستان نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به سوابق طوالنی روابط 
دوستانه کشورش با ایران، مهمان نوازی مردم ایران از پناهندگان لهستانی جنگ جهانی 
دوم را نشانه عمق صمیمیت میان دو ملت و کشور دانست و خاطرنشان کرد: لهستان 
همواره قدردان مهربانی و نوع دوستی مردم ایران هست و خواهد بود. آندژی دودا با تصریح 
بر این نکته که جمهوری اسالمی ایران همواره به دنبال گسترش و تقویت صلح و ثبات در 
دنیا بوده است، ارتقای سطح همکاری های دو کشور در عرصه های دوجانبه و بین المللی 

را خواستار شد.

رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی همتای لهستانی:

هیچ کشوری به اندازه ایران انگیزه مخالفت با جنگ را ندارد

خبر

کاظم موســوی نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: بنده قصد اســائه ادب به جایگاه علی دایی 
را نداشــتم و جمله ای را به نقل از بنده در رسانه منتشر کردند 

که صحت ندارد. 
به گزارش انتخاب، سید کاظم موسوی در تذکری شفاهی 

در جریان جلسه علنی دیروز مجلس، بیان کرد: ما با اغتشاش در 
هر کجایی از کشور و در ممالک مسلمان مخالف هستیم. اخیراً 
هم در اردبیل یک اتفاق پیش آمد و خانواده ای که متوفی داشتند 
بسیار محترم و باشخصیت و متدین هستند و در انقالب سهم 
دارند و آن دختر عزیز و خواهر بزرگوار از دســت رفت، خداوند 

متعال ایشان را بیامرزد. او در ادامه اظهار کرد: بنده موضع انقالبی 
خود را بیان کردم، اما باید بگویم علی دایی اسطوره ای بوده که در 
دوره هشتم مجلس بنده ایشان را به عنوان وزیر ورزش معرفی 
کرده بودم و هرگز به ساحت ایشان اسائه ادب نکردم و کاری به 
این کار ها ندارم، اما موضع مــن این بوده که افرادی که صاحب 
جایگاه اجتماعی هستند باید به آرامش و امنیت این انقالب و 

کشور کمک کنند. 
نماینده مردم اردبیل در مجلس تصریح کرد: ما نباید بنزین 
روی آتش بریزیم چرا که دشمن دنبال کشته سازی است و کلید 

واژه اصلی دشمن همین موضوع است. 

نماینده اردبیل در تذکری شفاهی:

هرگز به ساحت علی دایی اسائه ادب نکردم

خبر

 خبرگزاری رویترز  مدعی شد که برخی منابع آگاه از موافقت ایران با 
ارسال موشک و پهپادهای بیشتر به روسیه خبر داده اند.

به گزارش ایلنــا، رویترز به نقل از دو مقام ارشــد و دو دیپلمات ایرانی 
مدعی شد که این کشور تعهد داده اســت که موشک های زمین به زمین 

و پهپادهای بیشــتری در اختیار روســیه قرار دهد. در این گزارش ادعا 
شــده اســت که این توافق در جریان ســفر »محمد مخبر« معاون اول 
رئیس جمهوری ایران، دو مقام ارشــد ســپاه پاســداران ایران و یکی از 
مقام های شــورای عالی امنیت ملی این کشــور به روســیه که در تاریخ 

ششم اکتبر انجام شد، صورت گرفته اســت.  بر این اساس، یک دیپلمات 
ایرانی که در جریان سفر مقامات ایران به روســیه قرار گرفته، به رویترز 
گفته است: »روس ها، پهپادهای بیشــتر و موشک های بالستیک با دقت 
 باالی ایرانی، به ویژه خانواده موشــک های فاتح و ذوالفقار را درخواست 

کرده اند«.
به گفته این مقام، تسلیحات ســاخت ایران به زودی به روسیه ارسال 

خواهند شد.

رویترز مدعی شد؛

ایران با ارسال موشک و پهپادهای بیشتر به روسیه موافقت کرده است


