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غدیــر  ســعید  عیــد  بــا  همزمــان 
ــُد  ــت و عی ــت و والی ــد امام ــم، عی خ
ــف  ــرهای مختل ــر از قش ــزاران نف ــر، ه اهللِ ااَلکب
ــر  ــه ای رهب ــت اهلل خامن ــا حضــرت آی ــردم ب م
معظــم انقــاب اســامی، در حســینیه امــام 

خمینــی )ره( دیــدار کردنــد.
ــر  ــیما، رهب ــدا و س ــزاری ص ــزارش خبرگ ــه گ ب
ضمــن  دیــدار  ایــن  در  اســامی  انقــاب 
ــن  ــم، مهمتری ــر خ ــعید غدی ــد س ــک عی تبری
ــه  ــت« ب ــن »امام ــر را تعیی ــرای غدی ــام ماج پی
ــام  ــت در اس ــده حکوم ــه و قاع ــوان ضابط عن
ــای  ــی ه ــه ویژگ ــاره ب ــا اش ــد و ب ــان کردن بی
ــژه  ــه وی ــی)ع( ب ــرد حضــرت عل ــه ف منحصــر ب
خصوصیــات حکومتــی ایشــان، الزمــه تمســک 
بــه والیــت امیرالمومنیــن علــی)ع( را حرکــت در 
ــه هــای  ــه توصی ــات و عمــل ب مســیر خصوصی
آن شــخصیت ممتــاز دانســتند. ایشــان بــا اشــاره 
بــه برخــی تعابیــر کــه از عیــد غدیــر بــه عنــوان 
ــد:  ــد، گفتن ــاد کــرده ان ــزرگ الهــی« ی ــد ب »عی
علــت ایــن تعابیــر، رویــداد بســیار مهمــی اســت 
کــه در ماجــرای غدیــر محقــق شــد و آن، تعیین 

ــت. ــام اس ــت در اس ــده  حکوم ــه و قاع ضابط
ــان امامــت  ــن ضابطــه، هم ــد: ای ایشــان افزودن
ــه  ــه ب ــت ک ــامی اس ــه اس ــت در جامع و والی
ــام  ــر اس ــیله پیامب ــه وس ــد و ب ــتور خداون دس
)ص( اعــام شــد. رهبــر انقــاب اســامی 
خاطرنشــان کردنــد: عــاوه بــر تعییــن ضابطــه، 
ــوان مصــداق امامــت  ــه عن ــی)ع( ب حضــرت عل
بــزرگ،  شــخصیتی  کــه  شــدند  معرفــی 
نورانــی، قدســی و غیرقابــل خدشــه بودنــد. 
ــام  ــس در مق ــچ ک ــه هی ــد: البت ــان افزودن ایش
ــه  ــه قل ــامی ب ــه اس ــری جامع ــت و رهب امام
ــدارد  ــی ن ــن )ع( دسترس ــای امیرالمؤمنی بی همت
ــی  ــی و عرفان ــخصیتهای علم ــن ش و بزرگ تری
تاریــخ اســام همچــون امــام بزرگــوار مــا کــه 
ــته  ــراف و برجس ــزرگ، جامع االط ــخصیتی ب ش
همچــون  امیرالمؤمنیــن)ع(  مقابــل  در  بــود، 

ــتند. ــید هس ــور خورش ــوی از ن ــعاع و پرت ش
از  بخــش  ایــن  بنــدی  جمــع  در  ایشــان 
ــر،  ــه غدی ــد: واقع ــد کردن ــود تأکی ــخنان خ س
جامعــه  در  حکومــت  قاعــده  گــذاری  پایــه 
ــام  ــد اس ــی ده ــان م ــت و نش ــامی اس اس

ــدل  ــت، م ــت و والی ــه امام ــر از ضابط ــه غی ب
ــخصی، زر و زور،  ــلطنتی، ش ــای س ــت ه حکوم
ــاده خــواه، متکبــر، پیــرو شــهوات و اشــرافی  زی
اهمیــت  بیــان  در  ایشــان  نــدارد.  قبــول  را 
ــه پیامبــر  ــد ب ــه دســتور خداون موضــوع غدیــر ب
ــالت  ــاغ رس ــه اب ــر اینک ــی ب ــم)ص( مبن اعظ
ــد  ــاغ امامــت اســت، اشــاره کردن در گــروی اب
ــر  ــی ب ــامی مبتن ــاد اس ــن اعتق ــد: ای و گفتن
ــل  ــای غیرقاب ــتدالل ه ــتحکم و اس ــی مس مبان
ــاد  ــن اعتق ــه ای ــدی ب ــا پایبن ــت ام ــه اس خدش
و بیــان آن، نبایــد بــا تحریــک احساســات 
ــن  ــرا ای ــرادران اهــل ســنت، همــراه باشــد زی ب
ــت. ــن)ع( اس ــه معصومی ــیره ائم ــاف س کار خ

ــر  ــرر ب ــد مک ــا تأکی ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
ــا اشــاره  ــای اســام و ب اهمیــت وحــدت در دنی
بــه اینکــه هرگونــه ناســزاگویی بــه بــزرگان اهل 
ــی  ــع از شــنیده شــدن مبان ــع مان ســنت، در واق
ــی  ــت م ــه امام ــاد ب ــتدل اعتق ــی و مس منطق
شــود، خاطرنشــان کردنــد: تحریــک احساســات 
دیگــر فــرق اســامی بــه اســم شــیعه، در واقــع 

ــت. ــی« اس ــیعه انگلیس »ش

دیدار اقشار مختلف مردم با رهبر معظم انقالب

   

گــزارش دربــاره برجــام 
کمیســیون  ســوی  از 
ــس ــی مجل ــت مل امنی
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آغاز پخش دوباره شبکه   شما 
و افتتاح شبکه امید

ــر و  ــعید غدی ــد س ــا عی ــان ب همزم
ــکری  ــی عس ــر عل ــور دکت ــا حض ب
شــبکه  پخــش  ملــی،  رســانه  رئیــس 
تلویزیونــی »شــما« و پخــش آزمایشــی 

شــبکه تخصصــی »امیــد« آغــاز شــد.
دکتــر علــی عســکری  در مراســم افتتاحیــه 
ــا  ــی ب ــانه مل ــت: رس ــد« گف ــبکه »امی ش
ــه تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری  توجــه ب
»مدظله العالــی« مبنــی بــر توجــه ویــژه بــه 
ــل  ــرای نس ــب ب ــای مناس ــد برنامه ه تولی
نوجــوان و جــوان کشــور، راه  انــدازی شــبکه 
ــنی را در  ــروه س ــن گ ــرای ای ــی ب اختصاص
ــاش  ــا ت ــداهلل ب ــرار داد و بحم ــت ق اولوی
فنــی  و  ســیما  معاونت هــای  همــکاران 
امــروز شــاهد راه انــدازی شــبکه تخصصــی 
»امیــد« بــرای نوجوانــان و جوانــان هســتیم 
کــه امیدواریــم ایــن شــبکه بتوانــد معــارف 
بــرای  خوبــی  بــه  را  )ع(  بیــت  اهــل 
ــه  ــا اشــاره ب ــد. وی ب ــان عرضــه کن نوجوان
توطئــه  هــای دشــمنان بــرای انحــراف 
نســل جــوان و نوجــوان کشــور تأکیــد 
ــا برنامــه  ریــزی  کــرد: شــبکه امیــد بایــد ب
ــق نیازهــای نســل  مناســب و شــناخت دقی
آینــده ســاز کشــور، برنامــه  هــای مناســبی 
ــه و  ــان تهی ــای جوان ــه نیازه ــخ ب را در پاس

ــد. پخــش کن
ــن  ــن در آئی ــی همچنی ــانه مل ــس رس رئی
ــاز  ــما«، آغ ــی »ش ــبکه تلویزیون ــاح ش افتت
بــه کار دوبــاره ایــن شــبکه را بــا توجــه بــه 
ــم  ــور، مه ــی کش ــی و قومیت ــوع فرهنگ تن
ــه  ــرورت توج ــزود: ض ــرد و اف ــی ک ارزیاب
ــی  هــای  ــوع فرهنگــی، زیبای ــه تن رســانه ب
اقتصــادی  ظرفیت هــای  و  گردشــگری 
سراســر کشــور ایجــاب می کنــد تــا در 
ــون  ــی همچ ــتقل موضوعات ــبکه   ای مس ش
گردشــگری، اقــوام، آداب و رســوم ایرانیــان، 
اســتان ها  انمندی هــای  تو و  موســیقی 
ــم  ــاس تصمی ــن اس ــر ای ــود، ب ــی ش معرف
ــما« از  ــبکه »ش ــا پخــش ش ــد ت ــه ش گرفت

ــود. ــه ش ــر گرفت س
ــن  ــت: ای ــیما گف ــازمان صداوس ــس س رئی
ــران  ــای ای ــاره زیبایی  ه ــد عص ــبکه بای ش
باشــد و بتوانــد بــرای همــه ایرانیــان، 
بهترین هــای کشــور را بــه نمایــش  بگــذارد.

ــی از  ــن قدردان ــکری ضم ــی عس ــر عل دکت
ــان در  ــی و همکارنش ــر داراب ــات دکت زحم
ــرد  ــدواری ک ــار امی ــتان ها اظه ــت اس معاون
کــه پخــش برنامه  هــای متنــوع و جــذاب از 
ایــن شــبکه مــورد توجــه مــردم و مخاطبــان 

قــرار گیــرد.

اپراتــور دوم تلفــن همــراه کشــور بــه عنــوان نخســتین اپراتــور در ایــران و منطقــه موفــق شــد، نســل 
4/5 اینترنــت را بــا موفقیــت آزمایــش کنــد.

ایرانســل در چارچــوب توســعه فنــاوری هــای روز و تــاش بــرای دســتیابی بــه نســل پنجــم اینترنــت 
ــا  ــا موفقیــت آزمایــش کــرد. آزمایــش نســل 4/5 اینترنــت همزمــان ب )5G(، نســل 4/5 اینترنــت را ب
ــرخ تأخیــر  ــا ن ــر ثانیــه ب ــه ســرعت دانلــود 1200 مگابیــت ب ــا دســتیابی ب عیــد ســعید غدیــر خــم و ب
یــک میلــی  ثانیــه و بــا دانلــود یــک فایــل ویدئویــی دو گیگابایتــی در 14 ثانیــه بــا موفقیــت انجــام شــد.

رکورد سرعت اینترنت همراه در ایران شکسته شد
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ــود در  ــه خ ــتین برنام ــی در نخس ــر روحان دکت
هاوانــا بــه دیــدار فیــدل کاســترو رهبــر انقــاب 
کوبــا رفــت و ســپس در کاخ ریاســت جمهــوری 
ــترو  ــول کاس ــتقبال رائ ــورد اس ــور م ــن کش ای

ــت. ــرار گرف ــود ق ــی خ ــای کوبای همت
رئیــس جمهــوری کشــورمان در فــرودگاه هاوانــا 
گفــت: راههــای توســعه بیــش از پیــش روابــط 
ــی در  ــود. روحان ــی میش ــا بررس ــران - هاوان ته
ــا  ــا و در گفتگــو ب ــی هاوان ــرودگاه خــوزه مارت ف
ــی و دوســت  ــا را کشــور انقاب ــگاران، کوب خبرن
ایــران اســامی خوانــد و تصریــح کــرد: در ایــن 
ــا  ــای ارشــد کوب ــا مقام ه ــدار ب ــن دی ســفر ضم
ــاره راه هــای توســعه بیــش از پیــش روابــط  درب

دو کشــور در حــوزه  سیاســی، اقتصــادی، علمــی 
ــم کــرد. ــاوری گفتگــو خواهی و فن

ــدر  ــابق و پ ــور س ــس جمه ــترو رئی ــدل کاس فی
انقــاب کوبــا و حســن روحانــی رئیــس جمهــور 
ایــران نیــز در هاوانــا دیــدار و در مــورد همــکاری 
دوجانبــه و مســائل جهانــی گفتگــو کردنــد. 
دولــت کوبــا اعــام کــرد: رئیــس جمهــور ایــران 
ــرد  ــندی ک ــراز خرس ــا اب ــه کوب ــفر ب ــن س از ای
ــارزه  ــر مب ــه خاط ــور ب ــن کش ــا از ای و صراحت
ــر  ــه دیگ ــتاوردها و کمــک ب ــتعمار(، دس ــا اس )ب
ملت هــا تقدیــر کــرد. ســران دو کشــور در 
مــورد » دشــواری شــرایط بیــن المللــی« گفتگــو 

ــد. کردن

واریز 3 هزار میلیارد تومان به 
حساب گندمکاران

ــزار  ــه ه ــز س ــاورزی از واری ــاد کش وزارت جه
ــکاران  ــات گندم ــان دیگــر از مطالب ــارد توم میلی

ــر داد. ــان خب ــاب آن ــه حس ب
پیــرو اعــام قبلــی محمــود حجتــی وزیــر 
ــر تأمیــن و پرداخــت  جهــاد کشــاورزی مبنــی ب
ــات  ــر از مطالب ــان دیگ ــارد توم ــزار میلی ــه ه س
اوراق  از محــل فــروش  گندمــکاران کشــور 
ــه  ــدم کار ک ــاورزان گن ــب کش ــارکت، طل مش
محصــول تولیــدی خــود را در قالــب خریــد 

ــد، از طریــق  ــل دادن ــت تحوی ــه دول ــی ب تضمین
بانــک کشــاورزی بــه حســاب آنــان واریــز شــده 
ــون 11  ــت تاکن ــل برداش ــدای فص ــت. از ابت اس
میلیــون و 500 هــزار ُتــن گنــدم بــه ارزش 
ــاورزان  ــان از کش ــارد توم ــزار و 500 میلی 14 ه
ــان  ــارد توم ــزار و 500 میلی ــداری و 10 ه خری

ــت. ــده اس ــت ش ــت آن پرداخ باب
ــی  ــرای پرداخــت باق ــاد کشــاورزی ب وزارت جه

ــاش اســت. ــری و ت ــات در حــال پیگی مطالب

ــت  ــه عل ــت: ب ــران، گف ــج ای ــن برن ــر انجم دبی
نظــارت ناکارآمــد، قیمــت بهتریــن برنــج در 
شــمال 8 هــزار و 500 تومــان و در تهــران 

ــت. ــان اس ــزار توم ــدود 14 ه ح
جمیــل علیــزاده شــایق اظهــار داشــت: متأســفانه 
وزارت جهــاد کشــاورزی کــه بایــد حامــی تولیــد 
ــازار هــم شــده اســت  ــم ب باشــد مســئول تنظی
ــد  ــی شــود تولی ــه برخــی سیاســتها باعــث م ک
ــا  ــیاری ب ــازمانهای بس ــد. س ــرر کن ــی ض داخل
عنــوان نظــارت داریــم کــه میتــوان بــه ســازمان 
ــرات حکومتــی، ســازمان حمایــت مصــرف  تعزی
کننــدگان و ســازمانهای متنــوع بازرســی اشــاره 
ــا در  ــهای آنه ــت تاش ــوم نیس ــا معل ــرد ام ک
ــا  ــج ب ــن برن ــد. بهتری ــاز باش ــد کارس ــا بای کج
حداکثــر ســه درصــد خردگــی در شــمال کشــور 
زیــر 9 هــزار تومــان معاملــه و همیــن برنــج در 
ــده  ــرف کنن ــه مص ــران ب ــت گ ــا قیم ــران ب ته

عرضــه مــی شــود.

اختالف قیمت برنج شمال در 
تهران

    گزارش درباره برجام از سوی کمیسیون امنیت ملی مجلس 

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــت  ــامی، از قرائ ــورای اس ــس ش ــی مجل خارج
ــیون در  ــن کمیس ــی ای ــزارش برجام ــن گ اولی
صحــن علنــی مجلــس تــا پایــان مهــر خبــر داد.

بــا  مصاحبــه  در  بروجــردی  عاءالدیــن 
خبرگــزاری صــدا و ســیما، اظهــار داشــت: 
ــت  ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــزارش کمیس گ
بــاره »نحــوه اجــرای  خارجــی مجلــس در 
برجــام« در حــال تهیــه بــوده و مراحــل پایانــی 
ــا  ــزارش ت ــن گ ــااهلل ای ــد. ان ش ــی می کن را ط
پایــان مهرمــاه نهایــی و در صحــن علنــی 

می شــود.  قرائــت  مجلــس 
ایــن  ســخنگوی  حســینی  نقــوی   پیشــتر 

اعالم نتایج آزمون سراسری 
دانشگاهها

ــور  ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــخنگوی س س
ــال 1395  ــون س ــی آزم ــج نهای ــام نتای از اع
ــر  ــی خب ــوزش عال ــات آم ــگاهها و مؤسس دانش

داد.
حســین توکلــی در مصاحبــه بــا خبرگــزاری صــدا 
ــگاه  ــق پای ــج از طری ــن نتای ــت: ای ــیما، گف و س
اطــاع رســانی ســازمان ســنجش آمــوزش 

کشــور منتشــر شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن آزمــون 398 هــزار 

ــت: از  ــار داش ــدند، اظه ــه ش ــر پذیرفت و 832 نف
ــر زن و 171  ــزار و 324 نف ــداد 227 ه ــن تع ای
ــزار و  ــتند. 227 ه ــرد هس ــر م ــزار و 508 نف ه
518 نفــر از پذیرفتــه شــدگان در کــد رشــته بــا 
آزمــون و 171 هــزار و 314 نفــر در کــد رشــته 
ــدند.  ــرش ش ــون پذی ــدون آزم ــای ب ــل ه مح
ــانی  ــاع رس ــگاه اط ــه پای ــدگان ب ــه ش پذیرفت
ــی محــل  دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عال

ــد. ــه کنن ــی مراجع قبول

ارتــش ســوریه از پایــان توقــف عملیــات نظامــی 
ــه  ــت را ب ــای تروریس ــر داد و گروهه ــود خب خ

ــار آتــش بــس متهــم کــرد. نقــض 300 ب
ــود  ــی خ ــات نظام ــف عملی ــش ســوریه، توق ارت
ــش  ــرد. ارت ــام ک ــت روز اع ــدت هف ــه م را ب
ســوریه در یــک بیانیــه کــه در خبرگــزاری 
رســمی ایــن کشــور )ســانا( منتشــر شــده اســت، 
اعــام کــرد: »ارتــش، پایــان توقــف درگیــری را 
کــه ســاعت 19 بــه وقــت محلــی ) 16 بــه وقــت 
گرینویــچ ( بــر اســاس توافــق آمریــکا - روســیه 
ــای  ــد... گروهه ــی کن ــام م ــد، اع ــروع ش ش
ــم  ــه را ه ــاد توافقنام ــی از مف ــی یک ــلح حت مس

ــد«. ــت نکردن رعای
حســام الدیــن آال نماینــده دائــم ســوریه در ژنــو 
نیــز تأکیــد کــرد: همــه شــواهد و قرائــن نشــان 
مــی دهــد کــه حملــه جنگنــده هــای آمریکایــی 
بــه مواضــع ارتــش ســوریه در دیــر الــزور از روی 
ــه  ــرای کمــک ب عمــد برنامــه ریــزی شــده و ب

داعــش بــوده اســت.

پایان یا تمدید آتش بس در 
سوریه

ــدا  ــزاری ص ــا خبرگ ــه ب ــیون در مصاحب کمیس
ــزارش  ــوب گ ــدن چارچ ــی ش ــیما، از نهای و س
ــام  ــرای برج ــوه اج ــاره نح ــیون درب ــن کمیس ای
ــزارش  ــن گ ــه وی، اولی ــه گفت ــود. ب ــر داده ب خب
ــام  ــرای برج ــوه اج ــورد »نح ــیون در م کمیس
ــته  ای  ــه هس ــط کمیت ــته« توس ــاه گذش در 6 م
کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس تهیــه خواهــد 
شــد و ایــن کمیتــه گــزارش خــود را بــا اســتناد 
مــورد  در  خارجــه  وزارت  گــزارش  »دو  بــه 
ــی  ــای میدان ــام«، »بازدیده ــرای برج ــوه اج نح
کمیســیون امنیــت ملــی از صنعــت هســته  ای« 
ــن کمیســیون در  و »نشســت های تخصصــی ای

ــرد. ــد ک ــه خواه ــام« تهی ــورد برج م
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تشــریح  بــا  بــورس  معتمــد  حســابرس 
راه هــای قانونــی ادغــام دو شــرکت بورســی، 
ــرات،  ــراه اول در مخاب ــام هم ــا ادغ ــت: ب گف
ــای  ــه ج ــراه اول ب ــی هم ــهام داران حقیق س
اخابــر می گیرنــد.  ســهم همــراه، ســهم 
ــی  ــای قانون ــاره راهکاره ــاس هشــی درب عب
ــال  ــا س ــرات ت ــراه اول در مخاب ــام هم ادغ
97 اظهــار داشــت: ادغــام تــا پیــش از ســال 
ــی  ــش  بین ــران پی ــی ای ــون مالیات 80 در قان
نشــده بــود و بــه ایــن دلیــل ریســک زیــادی 
ــادی  ــه 90 می ــزود: در ده ــت. وی اف داش
)ســال های 70 تــا 80 شمســی( ضــرورت 
ــا  ــال 80 ب ــت و در س ــدت گرف ــا ش ادغام ه
ــام  ــات، ادغ ــون مالی ــاده 110 قان ــاح م اص
ــون  ــب اکن ــن ترتی ــه ای ــر شــد و ب امکان پذی
زمینــه قانونــی ادغــام در قانــون مالیــات 

ــود دارد.  وج

اول  همــراه  ســهام داران 
ــرات می شــوند  ســهم دار مخاب

کل  دبیــر  افراســیابی  صــادق  محمــد 
ــئولیت  ــانه  و مس ــواد رس ــی س ــش مل همای
اجتماعــی، از آمــوزش برخــی مهارت هــا  
بــا اســتفاده از شــبکه  هــای اجتماعــی 
ــش  ــت: همای ــر داد و گف ــب، خب ــر مخاط پ
ــی ســواد رســانه  و مســئولیت اجتماعــی  مل
از طریق تولید و انتشــــــــار محتــــــــوا 
ــا همــکاری  در شــبکه  هــای اجتماعــی و ب
شــبکه 5 ســیما، رادیــو گفتگــو، رادیــو 
جــوان، رادیــو ایــران، انجمــن تولیدکنندگان 
نــرم  افــزار تلفــن همــراه ایــران، کانال هــای 
پرمخاطــب  خبرگزاری هــای  و  مجــازی 
مهارت هــای  برخــی  توانســت  کشــور، 
ســواد رســانه  را حداقــل بــه 5 میلیــون نفــر 
از مــردم کشــور آمــوزش دهد. ســواد رســانه  
یــک همایــش علمــی پژوهشــی صــرف بــا 
ــد  ــه می خواه ــاص نیســت بلک مخاطــب خ

ــد. ــرار کن ــاط برق ــردم ارتب ــوم م ــا عم ب

آموزش ۵ میلیون ایرانی 
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ــام  ــت ن ــامی از ثب ــات اس ــر تبلیغ ــن دفت ــغ نوی ــانی و تبلی ــاع رس ــر کل اط مدی
خواهــران مبلغــه در فعالیتهــای تبلیغــی عرصــه نویــن تبلیــغ اعــم از تبلیــغ در رســانه، 
تبلیــغ مجــازی و تبلیــغ مکتــوب و هنــری در قالــب گروههــای تبلیغــی خبــر داد. ابــاذر 
ــا اشــاره بــه ظرفیــت بــاالی فعالیــت خواهــران مبلغــه، گفــت: ظرفیــت و  جعفــری ب
ــی و تبلیغــی  ــوای دین ــه محت ــی خواهــران در نویســندگی و تهی ــر فعالیت اســتعداد واف
بــا بهــره منــدی از ذائقــه هنــری از یــک ســو و لــزوم اســتفاده از فرصتهــای فضــای 
ــم اســامی از ســوی دیگــر، ضــرورت  ــارف و مفاهی ــج مع مجــازی در راســتای تروی
ســاماندهی و حمایــت از فعالیــت خواهــران مبلغــه در عرصــه نویــن تبلیغــی را میطلبــد.

آغاز ثبت نام خواهران مبلغه 

عضــو شــورای مرکــزی حــزب مؤتلفــه اســامی گفــت: یکــی از راههــای نــذری 
دادن مــی توانــد همیــن نــذری دادن در فضــای مجــازی باشــد و آحــاد ملــت مــا 
مــی تواننــد در ایــن فضــا بیاینــد و بــرای امــام حســین)ع( کار کننــد. ایــن فضایــی 
کــه امــروزه خــوراک فکــری بخــش عمــده جامعــه مــا را تأمیــن میکنــد همیــن 
فضــای مجــازی بــوده، لــذا آحــاد مــردم مــا خــوب اســت کــه در ایــن عرصــه وارد 
شــوند. حجــت االســام محمدحســن ذاکــری در خصــوص تأکیــد امــام خامنــه ای 
بــرای ورود طــاب بــه فضــای مجــازی، اظهــار داشــت: در ســالهای اخیــر، عمــق 
نفــوذ شــبکه اجتماعــی بســیار زیــاد شــده و دسترســی بــه آنهــا بــه مراتــب راحتتــر 
ــن  ــیاری در ای ــری بس ــن اوصــاف تأثیرپذی ــا ای ــرد. ب ــی گی ــته صــورت م از گذش

زمینــه بــرای مــردم فراهــم مــی شــود.

نذری مورد نیاز در فضای مجازی

ــظ  ــروج ارز و حف ــری از خ ــی، جلوگی ــان داخل ــام  رس ــزار و پی ــک نرم اف ــل ی مدیرعام
امنیــت ملــی را از جملــه مزیت هــای اســتفاده از نرم افزارهــای مشــابه ایرانــی 
ــورد  ــردم م ــرف م ــد از ط ــت می توان ــات باکیفی ــه خدم ــورت ارائ ــه در ص ــت ک دانس
اســتقبال قــرار گیــرد. مهــدی داوری بــا بیــان اینکــه دیتــای ایــران در خــارج از کشــور 
ــار  ــد، اظه ــی از آن می کنن ــتفاده های خاص ــود و اس ــگ )داده کاوی( می ش دیتاماینین
ــر ســؤال  ــز گاهــی زی ــا نی ــی م ــا خــروج داده هایمــان، امنیــت مل ــن ب داشــت: بنابرای
ــا  ــی ب ــابه ایران ــای مش ــد و از نرم افزاره ــت کنن ــردم رغب ــر م ــن اگ ــی رود. همچنی م
ــد، حداقــل منفعتــش ایــن اســت کــه ایــن  همــان کیفیــت و ســرویس اســتفاده کنن
ــردم از  ــد و م ــاق بیفت ــن اتف ــدوارم ای ــن امی ــود. بنابرای ــارج نمی ش ــور خ ارز از کش
ــل  ــک داده در داخ ــداری ترافی ــه نگه ــد. وی ب ــتقبال کنن ــی اس ــای داخل نرم افزاره

ــدواری کــرد. ــراز امی کشــور، اب

محاسن پیام  رسان  های داخلی

ــی فضــای مجــازی  ســخنگوی قــوه  قضائیــه از وقــت نگذاشــتن کافــی شــورای عال
بــرای شــبکه هــای اجتماعــی گایــه کــرد. محســنی اژه  ای گفــت: بیــش از دو ســال 
پیــش وزارت ارتباطــات قــول داد کــه ظــرف مــدت مشــخص شــبکه  هــای اجتماعــی 
را ســاماندهی کنــد. البتــه بخشــی را انجــام داد و اکنــون بخشــی از محتواهــای مضــر 
ــه  ــدار ک ــا آن مق ــود، ام ــر میش ــمند فیلت ــورت هوش ــه ص ــی ب ــای اجتماع ــبکه  ه ش
انتظــار بــود در راســتای بومــی کــردن ایــن موضــوع کار نشــد و بــه طــور طبیعــی اگــر 
هــم اکنــون جرایمــی در فضــای مجــازی اتفــاق بیفتــد، همــه نظــام مســئول هســتند 
ــه زیان هــا و مضــرات  ــا توجــه ب ــه نیســت. ب و مســئولیت فقــط برعهــده قــوه قضائی
ــا جایــی کــه  محتــوای شــبکه  هــای اجتماعــی خارجــی حتمــا بایــد ایــن فنــاوری ت

ممکــن اســت، بومــی شــود.

 گالیه از شورای عالی فضای مجازی 
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آتــش بــس هفــت روزه کــه در پــی توافــق آمریــکا و روســیه از دوشــنبه هفتــه گذشــته اجــرا شــده 
بــود، نیمــه شــب دوشــنبه ایــن هفتــه بــه اتمــام رســید و اعامیــه نیــز در خصــوص تمدیــد آن منتشــر 
نشــد. در طــول ایــن مــدت گروههــای تروریســتی بارهــا بــا نقــض آتــش بــس، مواضــع ارتــش ســوریه 
را هــدف قــرار دادنــد و چندیــن جنگنــده آمریکایــی نیــز یــک روز پیــش از پایــان آتــش بــس، مواضــع 

ســربازان ســوری را در دیرالــزور بمبــاران کردنــد کــه بــه کشــته شــدن دههــا نفــر منجــر شــد.
هــر چنــد مقامهــای آمریکایــی ادعــا کردنــد کــه ایــن بمبــاران اشــتباهی بــوده اســت، امــا شــواهدی 
ــده  ــد جنگن ــات چن ــه حم ــواهد اینک ــن ش ــه ای ــد، از جمل ــی میکن ــا را نف ــن ادع ــه ای ــود دارد ک وج
ــاران مواضــع ارتــش  ــه پــس از بمب ــه مــدت 50 دقیقــه انجــام شــد و بافاصل در چندیــن نوبــت و ب
ســوریه، نیروهــای داعــش ســعی کردنــد ایــن مواضــع را بــه تصــرف خــود در آورنــد کــه ایــن مســأله 
ــی  ــده آمریکای ــد جنگن ــاران از ســوی چن ــا بمب ــد کــه حمــات داعــش ب ــت میکن ــن ظــن را تقوی ای

بــرای تصــرف مواضــع ســربازان ســوری هماهنــگ شــده بــود.
اکنــون وضعیــت بــه گونــه ای اســت کــه احتمــال میــرود توافــق آمریــکا و روســیه بــا شکســت روبــرو 
و درگیریهــا  در ســوریه تشــدید شــود و بــا توجــه بــه برخــی بندهــای توافــق کــه از ســوی ویتالــی 
ــکا را عامــل  ــوان آمری ــل منتشــر شــده اســت، میت ــده دائمــی روســیه در ســازمان مل چورکیــن نماین

اصلــی شکســت توافــق آتــش بــس دانســت.
ــا امریــکا  ــود نخســت اینکــه درتوافــق ب ــه ســه نکتــه اشــاره کــرده ب چورکیــن در اظهــارات خــود ب
ــای آن اســت کــه تعییــن  ــه معن ــن ب ــود کــه ای ــه سرنوشــت بشــار اســد نشــده ب هیــچ اشــاره ای ب
سرنوشــت بشــار بــه دســت مــردم ســوریه خواهــد بــود دوم اینکــه چیــزی بــه نــام طــرح بــی یــا ســی 

در توافــق وجــود نــدارد و ایــن نیــز بــه معنــی حفــظ تمامیــت ارضــی ســوریه خواهــد بــود .
ســوم اینکــه امریــکا بایــد بــا جــدا کــردن گروههای بــه اصطــاح میانــه رو از گروههــای تروریســتی و 
تفکیــک محــل هــای اســتقرار آنــان از 
دو گــروه تروریســتی النصــره و داعــش، 
ــع  ــیه مواض ــا روس ــترک ب ــور مش بط
گروههــای تروریســتی را بمبــاران مــی 
کــرد. امــا در طــول ایــن مــدت امریــکا 
ــل  ــق عم ــم در تواف ــد مه ــن بن ــه ای ب
ــل آن هــم روشــن اســت،  نکــرد و دلی
ــی کــه  در حــال حاضــر تنهــا گروههای
ــت  ــل را در دس ــکار عم ــوریه ابت در س
داعــش  و  النصــره  جبهــه  دارنــد 
هســتند کــه درفهرســت گروههــای 
ــر  ــا اگ ــد و قطع ــرار دارن ــتی ق تروریس
ــه ایــن توافــق  امریــکا قصــد داشــت ب
ــردم و  ــع م ــه نف ــد اوضــاع ب ــل کن عم
ــرا  ــد چ ــی ش ــام م ــوریه تم ــت س دول
کــه دیگــر گروههــا کــه امریکایــی هــا 
ــه  ــای میان ــوان گروهه ــه عن ــا ب از آنه
ــه ای در  ــچ وزن ــد هی ــی برن ــام م رو ن
ــد  ــا ندارن ــری ه ــی درگی ــه میدان صحن
ضمــن اینکــه امریــکا در مــورد جبهــه النصــره بــا توجــه بــه هــم پیمانــی متحدانــش بــا ایــن گــروه 

ــز دارد. ــی نی ــتی ماحظات تروریس
شــاید ایــن ســوال مطــرح شــود کــه بــا ایــن اوضــاع چــرا امریکایــی هــا بــا روس هــا توافــق کردنــد و 
حــال خــود در پــی شکســت آن گام بــر مــی دارنــد؟ در پاســخ بایــد گفــت ایــن وضعیــت بــه رویکــرد 
نــخ نمــای امریــکا در خصــوص بحــران ســوریه بــر مــی گــردد کــه هــرگاه ارتــش ســوریه در صحنــه 
میدانــی بــه پیــروزی و پیشــروی هــای گســترده دســت مــی یابــد امریکایــی هــا وارد فــاز آرام کــردن 

صحنــه میدانــی و ورود بــه سیاســی بــازی مــی شــوند.
امریکایــی هــا بــا ایــن رویکــرد نــخ نمــای خــود در پــی تحقــق ســه هــدف هســتند نخســت اینکــه 
ــدد  ــازماندهی مج ــرای س ــرایط را ب ــش ، ش ــوریه ومتحدان ــش س ــروی ارت ــه در پیش ــاد وقف ــا ایج ب

بدعهدی دوباره آمریکا در سوریه

رضا محمدمرادتحلیل و بررسي:

ــد. ــا کنن ــتی مهی ــای تروریس گروهه
دوم اینکــه تحــت پوشــش امــداد رســانی بــه غیــر نظامیــان،  دوبــاره تســلیحات بــه تروریســت هــای 
تحــت محاصــره منتقــل کننــد، در ایــن ارتبــاط مخالفــت امریــکا و متحدانــش بــا بازرســی از کمکهــای 

امــدادی بــه حلــب قابــل تامــل اســت.
ــس متهــم و  ــه نقــض آتــش ب ــش را ب ــت بشــار اســد و متحدان ــی دول ــه جوی ــا بهان  ســوم اینکــه ب
افــکار عمومــی را از واقعیــت دور ســازند. فضاســازی رســانه هــای غربــی از جملــه بــی بــی ســی در 
مــورد جلوگیــری ارتــش ســوریه از ارســال کمــک بــه مناطــق تحــت محاصــره و ادعــای جــان کــری 
وزیــر امــور خارجــه امریــکا در گفتگــو. بــا ایــن شــبکه مبنــی بــر اینکــه از چهــار شــنبه منتظــر ورود 

کمکهــای امــدادی بــه حلــب هســتیم و  هنــوز منتظریــم در ایــن راســتا قابــل ارزیابــی اســت.
ــه  ــوان ب ــی ت ــا م ــکا در خصــوص ســازماندهی مجــدد تروریســت ه ــورد دو هــدف دیگــر امری در م
گــزارش وزارت دفــاع روســیه اشــاره کــرد کــه تاکیــد مــی کنــد گروههــای تروریســتی  از فرصــت 
ــد. ــتفاده کردن ــب  اس ــدارک حمــات گســترده در حل ــود و ت ــوای خ ــد ق ــرای  تجدی ــس ب ــش ب آت

ــان آغــاز آتــش  ــزود، طــی شــش روز از زم ــاع روســیه اف ایگــور کوناشــنکوف، ســخنگوی وزارت دف
بــس در ســوریه تنهــا ارتــش ســوریه پایبنــدی واقعــی خــود را بــه آن نشــان داد برخــاف مخالفــان 
چــرا کــه آمریــکا در تاثیــر گــذاری بــر آنهــا شکســت خــورد و اطاعــات دقیقــی را در خصــوص آنهــا 

ــه نکــرد. ــه توافــق آتــش بــس ارائ ــزان پایبندی شــان ب و می

ــس  ــش ب ــان آت ــا پای ب
هفــت روزه در ســوریه، 
ـ  مســکو  توافــق 
ــان  ــرای پای ــنگتن ب واش
از  بحــران  بــه  دادن 
ــد  ــا ب ــی ب ــق سیاس طری
عهــدی آمریــکا در مســیر 
ــه  ــرار گرفت ــی ق فروپاش

اســت.
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ــزرگ  ــاق ب ــکا در بات ــت: آمری ــوم نوش راي الی
ســوریه فــرو رفتــه اســت و نمیدانــد چگونــه از آن 
خــارج شــود و بــر ایــن بــاور اســت کــه شکســت 
ــرون  ــاي بی ــي از راهه ــس یک ــش ب ــق آت تواف
آمــدن از آن اســت. عبدالبــاري عطــوان نویســنده 
ــود  ــرمقاله خ ــرب  در س ــهور ع ــر مش و تحلیلگ
ــاپ  ــوم چ ــه راي الی ــي روزنام ــگاه اینترنت در پای
لنــدن، نوشــت: پیــش از حملــه آمریــکا بــه عراق، 
ــا  ــد رامســفلد وزیــر دفــاع اســبق آمریــکا ب دونال
ــي و  ــي غرب ــترده تبلیغات ــزار گس ــتفاده از اب اس
عربــي، گفــت: ماهــواره جاسوســي آمریکایــي که 
در آســمان عــراق ترافیــک ایجــاد کــرده، میتوانــد 
ســایز لباســهاي صــدام رئیــس جمهــور معــدوم 
ــورهاي  ــت کش ــخیص داده و هوی ــراق را تش ع
تولیــد کننــده آن را نیز تشــخیص دهد.ایــن مقاله 
نویــس تصریــح کــرد: ســخني نیــک اســت، تــا 
ــه  ــا اینگون ــن اســت و م ــه وضــع چنی ــي ک زمان
ــي  ــل باطن ــم می ــه رغ ــا را ب ــخنان آمریکاییه س
راســت میپنداریــم، ایــن پرســش را مطــرح 
میکنیــم کــه چگونــه چهــار جنگنــده آمریکایــي 
از نــوع اف 16 یــک مرکــز ارتــش ســوریه را در 
ــد و  ــاران میکنن ــزور بمب ــرودگاه دیرال نزدیکــي ف
هشــتاد ســرباز ســوري را میکشــند و صــد ســرباز 

ــتباهي؟ ــم اش ــد، آن ه ــي میکنن ــر را زخم دیگ
ــي اشــتباه  ــه فــرض کــه هواپیماهــاي آمریکای ب
کردنــد، چــرا ایــن اشــتباه بــراي نیروهــاي 
عراقــي در فلوجــه، تکریــت، الرمــادي و موصــل 
یــا نیروهــاي روســي یــا ُکــرد یــا تــرک یــا ... و 
فهرســت نیروهــاي ویــژه و غیــر ویــژه موجــود در 
خــاک ســوریه رخ نمیدهد؟پهپادهــاي وزارت دفاع 
ــه  ــتند ک ــال آن هس ــه دنب ــون( ب ــکا )پنتاگ آمری
ــر  ــري وزی ــان ک ــدار ج ــه در دی ــي ک ــش بس آت
خارجــه آمریــکا و ســرگئي الوروف همتــاي 
ــه توافــق  ــر ســر آن ب روس وي، ده روز پیــش ب
رســیدند، از هــم فــرو پاشــد. آنهــا ایــن بمبــاران 
علیــه مواضــع ارتــش ســوریه را انجــام دادنــد، به 
ــا  ــه ســوریه ی ــد آن کــه واکنــش انتقامجویان امی

ــا خشــمگین  ــد ی ــته باش ــي داش ــیه را در پ روس
شــده و فروپاشــي آتــش بــس را اعــام کننــد اما 
ایــن اتفــاق نیفتــاد زیــرا طــرف روســي و ســوري 
ــع  ــه نف ــه ب ــش ک ــس و بندهای ــش ب ــه آت ب
آنهاســت، پایبنــد ماندنــد و از خــود خویشــتنداري 
ــه  ــود دارد ک ــدگاه وج ــک دی ــد. ی ــان دادن نش
میگویــد هواپیماهــاي آمریکایــي، ایــن بمبــاران 
را بــه مواضــع ارتــش ســوریه بــه عنــوان مقدمــه 
یــا توجیهــي بــراي بمبــاران مواضــع گــروه فتــح 
ــا همــان جبهــه النصــره ســابق و هــم  الشــام ی
پیمانانــش و نیــز جیــش الفتــح و دیگــر گروههــا 
کــه قــرار اســت رخ دهــد، انجــام دادنــد امــا مــا 
بــه رغــم وجاهــت برخــي جوانــب ایــن دیــدگاه 
بــه آن تمایلــي نداریــم، آن هــم بــه یــک دلیــل 
ــد  ــکا نمیخواه ــت آمری ــه دول ــاده و آن اینک س
ــد  ــس پایبن ــش ب ــق آت ــد از تواف ــن بن ــه ای ب
ــه  ــد گروههــاي میان ــن بن ــر اســاس ای باشــد. ب
ــوند،  ــدا ش ــد ج ــتي بای ــا تروریس ــدرو ی رو از تن
ــن  ــا ای ــدت ب ــه ش ــارض ب ــاي مع ــرا گروهه زی
عملیــات جدایــي مخالفــت کردنــد و بــه شــکل 
بیســابقه و بــا تاشــهاي مفتــي ســعودي شــیخ 
عبــداهلل المحیســني و برگــزاری نشســتهاي 
ــر  ــت س ــته، پش ــاي گذش ــي روزه ــترده ط گس
ــا  ــها ب ــدي کردند.روس ــه النصــره صــف بن جبه
ــب  ــام شــریک آمریکاییشــان را فری ــي تم زیرک
دادنــد و زمانــي کــه آمریــکا را بــه ســمت 
امضــاي ایــن توافقنامــه و تشــکیل اتاقــي بــراي 
ــگ و  ــراي جن ــي ب ــترک نظام ــي مش هماهنگ
ــد  ــدرو ســوق دادن ــاي تن ــردن گروهه ــن ب از بی
ــه  ــردن جبه ــن ب ــه از بی ــد ک ــي میدانن ــه خوب ب
فتــح الشــام یــا جبهــه النصــره بــه معنــي پایــان 
کار گروههــاي مســلح در ســوریه بــه طــور 
ــداري  ــه بی ــد ک ــر میرس ــه نظ ــت و ب ــي اس کل
آمریــکا نســبت بــه ایــن فریــب بســیار بــا تأخیــر 
صــورت گرفتــه اســت. جدایــي میــان گروههــا و 
عناصــر مســلح آنهــا کار بســیار دشــواري اســت، 
ــي و  ــل جغرافیای ــل تداخ ــه دلی ــم ب ــر نگویی اگ

تداخــل ســازماني و بشــري غیــر ممکــن اســت.
ــد  ــواده در چن ــک خان ــرادران از ی ــیاري از ب بس
گــروه مســلح حضــور دارنــد پــس چگونــه 
میتــوان آنهــا را شــمرد و برخــي از آنهــا را 
تروریســت قلمــداد کــرد کــه بایــد کشــته شــوند 
و دیگــري را میانــه رو بــه حســاب آورد کــه بایــد 
جانشــان حفــظ شــود؟ گرفتــاري تعهــد آمریــکا 

ــت. ــه اس ــا نهفت در اینج
ــد  ــو محم ــته اب ــوي روز گذش ــه گفتگ کســي ک
ــا شــبکه  ــح الشــام ب ــر گــروه فت ــي رهب الجوالن
تلویزیونــي الجزیــره را دنبــال کــرده و بــه 
ســخنانش دقــت کــرده باشــد، بــه خوبــي نقشــه 
نــزاع در خــاک ســوریه را درک میکنــد. الجوالني 
ــرا  ــاد کــرد زی ــکا انتق ــت آمری ــه شــدت از دول ب
همچنــان گروهــش را بــه رغــم جدایــي از گــروه 
ــي  ــد. گوی ــداد میکن ــتي قلم ــده، تروریس القاع
ــا و  ــتور آمریکاییه ــا دس ــن کار را ب ــد ای میگوی
همپیمانــان عــرب انجــام داده اســت. وي تأکیــد 
ــني )!( در  ــام ُس ــک نظ ــد ی ــه میخواه ــرد ک ک
ــي  ــرح رافض ــا ط ــد و ب ــا کن ــوریه برپ ــاک س خ
ــن گذاشــت  ــر از ای ــا را فرات ــد. وي پ ــه کن مقابل
و گفــت کــه طرحــي روســي ـ آمریکایــي وجــود 
دارد کــه هدفــش تســلیم شــدن گروههــاي 
مســلحي اســت کــه بــا دولــت ســوریه میجنگنــد 
و گفــت آمریــکا تــاش میکنــد اکنــون همــان 
ــت  ــه بیس ــد ک ــام ده ــوریه انج کاري را در س
ــه  ــن ب ــام داد و ای ــراق انج ــش در ع ــال پی س
معنــي مخالفــت آشــکار بــا توافــق آتــش بــس و 
هرگونــه راه حــل عملــي یــا راه حلهــاي سیاســي 
بــوده کــه ممکــن اســت در کنفرانــس ژنــو بــر 
ســر آن توافــق شــود، البتــه اگــر برگــزار شــود.

آمریــکا در باتــاق بــزرگ ســوریه غــرق میشــود 
و نمیدانــد چگونــه از آن خــارج شــود و بــر ایــن 
ــس  ــش ب ــق آت ــاور اســت کــه فروپاشــي تواف ب
یکــي از راههــاي بیــرون آمــدن از آن اســت تــا 
ــش،  ــودش و همپیمانان ــته خ ــاس خواس ــر اس ب
چــه در میــان معارضــان ســوریه و چــه در میــان 

آمریکا در باتالق بزرگ سوریه فرو رفته است

کشــورهاي حاشــیه خلیــج )فــارس( حامــي 
ــر دهــد. معارضــان، ایــن توافــق را تغیی

شــبکه ارتبــاط جمعــي بــه ویــژه پایــگاه اینترنتي 
ــاب  ــه بازت ــت ک ــري اس ــر از تصاوی ــوب، ُپ یوتی
دهنــده خشــم شــدید برخــي گروههــاي مســلح 
ســوري از آمریکاســت و ایــن یعنــي حالــت تنفــر 
از آمریــکا کــه در حملــه آمریکاییهــا بــه عــراق 
بــه اوج خــود رســیده بــود و بــه دلیــل حمایــت 
ــي  ــوري اندک ــلح س ــاي مس ــي گروهه از برخ
کاهــش پیــدا کــرده بــود، بــار دیگــر ایــن تنفــر 
ــه  ــار چ ــن ب ــابقش بازگشــته و ای ــه شــکل س ب
بســا تنفــر بــا قــدرت بیشــتري بازگشــته اســت.

تفاهمهــاي سیاســي و نظامــي آمریــکا و روســیه، 
ایــن روزهــا و روزهــاي آینــده آزمــون ســختي را 
ــه چــه بســا  ــي ک پشــت ســر میگــذارد. روزهای
شــاهد دیــدار میــان کــري و الوروف و چــه بســا 
ــع  ــتهاي مجم ــیه نشس ــا در حاش ــن و اوبام پوتی
عمومــي ســازمان ملــل خواهــد بــود و چــه بســا 
ــي،  ــس از فروپاش ــش ب ــن آت ــات ای ــراي نج ب

سرنوشــت ســاز باشــد.
ــب نشــیني  ــاي عق ــه معن ــس ب ــش ب نجــات آت
روســیه و تغییــر در بندهــاي توافــق در پاســخ بــه 
ــي  ــي یعن ــت و فروپاش ــا اس ــته آمریکاییه خواس
ــراري  ــود، اص ــع خ ــر مواض ــرف ب ــرار دو ط اص
کــه باعــث لغــو نشســت شــوراي امنیــت بــراي 
ــه  ــه در روز جمع ــد قطعنام ــي تأیی ــد آن یعن تأیی

گذشــته شــد.
بســیار ســخت اســت کــه یکــي از ایــن دو 
ــري  ــر دیگ ــي را ب ــا فروپاش ــر ی ــال تغیی احتم
ترجیــح داد، امــا جایگزیــن فروپاشــي چــه بســا 
ــدن  ــعله ور ش ــر و ش ــه صف ــه نقط ــت ب بازگش
جنــگ نیابتــي روســیه و آمریــکا در خــاک 
ــار  ــرعت مه ــه س ــر ب ــه اگ ــت ک ــوریه اس س
نشــود، ممکــن اســت بــه جنــگ مســتقیم میــان 
دو طــرف تبدیــل شــود؛ جنگــي کــه هیــچ یــک 
ــن  ــد. در ای ــور، آن را نمیخواهن ــن دو کش از ای
ــر  ــه خاط ــي اول را ب ــگ جهان ــد جن ــه بای زمین
آوریــم کــه بــا تــرور ولیعهــد اتریــش آغــاز شــد.

اوبامــا کــه بــه وســیله دشــمنش دونالــد ترامــپ 
ــه  ــم ب ــواه مته ــزب جمهوریخ ــداي ح و کاندی
تــرس دربــاره مســأله ســوریه شــده اســت، 
ــه  ــا انجــام کار خاصــي ب چــه بســا میخواهــد ب
ــاري  ــا شــانس هی ــن اتهــام پاســخ بدهــد ت ای
کلینتــون کاندیــداي دموکراتهــا را بهبود بخشــد. 
در نظرســنجیها پیشــتازي کلینتــون از ترامــپ به 
شــکل ســریعي در حــال کاهــش اســت. اوبامــا 
ــم  ــه رژی ــک ب ــارد دالر کم ــن 38 میلی همچنی
اشــغالگر اســرائیل بــراي بــه دســت آوردن آراي 

ــرد. ــم ک ــان تقدی یهودی
روزهــاي دشــوار پیــش رو، ُپــر از اقدامــات غیــر 
ــز در  ــس نی ــش ب ــق آت ــت و تواف ــره اس منتظ
اتــاق ریــکاوري قــرار گرفتــه اســت و مــا طبــق 
معمــول چــاره جــز انتظــار نداریــم، مگــر گزینــه 

دیگــري هــم داریــم؟
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ــژه  ــه وی ــازی ب ــای مج ــز فض ــه آنالی ــی ب نگاه
ــائل  ــن مس ــوص مهمتری ــد در خص ــوگل ترن گ
ــکات جالبــی  ــکا ن ــات در آمری پیــش روی انتخاب
ــا  ــادی ب ــدود زی ــا ح ــه ت ــد ک ــان میده را نش
وضعیــت واقعــی آمریــکا نیــز تطابــق دارد. 

ــوع  ــکا موض ــت آمری ــران 47 ایال ــت کارب اکثری
اقتصــاد را در صــدر جســتجوهای خــود در فضای 
مجــازی قــرار دادنــد. بررســی اهمیــت موضــوع 
اقتصــاد بــرای مــردم آمریــکا نشــان میدهــد کــه 
امــور معیشــتی و اقتصــاد در حــال حاضــر بــرای 
ــوردار  ــاده برخ ــوق الع ــت ف ــردم از اهمی ــر م اکث
ــکا در  ــات ریاســت جمهــوری آمری اســت. انتخاب
زمانــی برگــزار میشــود کــه ابهامهــا دربــاره آینده 
ــت و دو  ــاد اس ــیار زی ــور بس ــن کش ــاد ای اقتص
نامــزد انتخابــات، برنامــه بســیار متفاوتــی بــرای 
ــده  ــون، وع ــاری کلینت ــد. هی ــور دارن ــن کش ای

ــاری  ــای تج ــال قرارداده ــد در قب ــرد جدی رویک
ــه  ــه TPP ک ــا توافقنام ــت ب ــه اس داده و گفت
ــوس  ــوزه اقیان ــور ح ــازده کش ــکا و ی ــن آمری بی
ــروی  ــع نی ــرا مناف ــف اســت زی ــوده، مخال آرام ب
کار آمریــکا را بــه بهتریــن وجــه تأمیــن نمیکنــد. 

ــا رویکــردی  ــپ ب ــد ترام ــر، دونال از ســوی دیگ
تندتــر اعــام کــرده اگــر بــه ریاســت جمهــوری 
آمریــکا برســد، سیاســت تجــاری ایــن کشــور را 
ــور  ــه حض ــرد و ب ــد ک ــون خواه ــه دگرگ از پای
ــان  ــی پای آمریــکا در قراردادهــای تجــاری جهان

ــد داد. خواه
ــورک،  ــت نیوی ــازی در ایال ــتجوهای مج درجس
موضــوع مــورد توجــه اکثریــت مربــوط بــه 
موضــوع مهاجــرت بــوده اســت. بــا کمــی 
ــورک مشــخص  ــت نیوی بررســی در ســوابق ایال
ــرت در  ــوع مهاج ــتجوی موض ــه جس ــود ک میش

ــت  ــن ایال ــت و ای ــل نیس ــی دلی ــت ب ــن ایال ای
ــتگاه  ــوان ایس ــه عن ــود ب ــی خ ــخ طوالن در تاری
ــده  ــاالت متح ــه ای ــرت ب ــرای مهاج ــزی ب مرک
شــناخته شــده اســت. در طــول ســال، ســفر بــه 
مقصــد نیویــورک بــه مراتــب بیشــتر از ســفر بــه 
هــر جــای دیگــری در جهــان میباشــد. هجــوم 
ــاالت متحــده در  ــه ای ــراد مهاجــر ب متنــوع از اف
ــی  ــوع فرهنگ ــاد تن ــث ایج ــخ باع ــول تاری ط
اســت.  شــده  نیویــورک  شــهر  در  نظیــری 
ــوع از  ــه ن ــر از هم ــون نف ــدود 8 میلی ــود ح وج
اقــوام و فرهنگهــا کــه در خــود شــهر نیویــورک 
زندگــی یــا تحصیــل میکننــد، باعــث شــده ایــن 
ــی،  ــاظ فرهنگ ــن و از لح ــت تری ــهر پرجمعی ش
بانفوذتریــن شــهر در همــه ایــاالت متحــده 
باقــی بمانــد. در خصــوص مهاجــرت، ترامــپ بــر 

تحلیل نگاه کاربران آمریکایی به 
انتخابات در فضای مجازی

ــازی  ــای مج ــز فض ــه آنالی ــی ب نگاه
ــد در خصــوص  ــوگل ترن ــژه گ ــه وی ب
روی  پیــش  مســائل  مهمتریــن 
انتخابــات در آمریــکا نــکات جالبــی را 
نشــان میدهــد کــه تــا حــدود زیــادی 
ــز  ــکا نی ــی آمری ــت واقع ــا وضعی ب

تطابــق دارد.

هادي البرزيپژوهشگر: 

ــزود  ــا در حــوزه مهاجــرت خواهــد اف محدودیته
ــرای  ــه گلوبالیســم را ب و شــعار آمریکانیســم و ن
ــون  ــاری کلینت ــا هی ــرده، ام ــاب ک ــود انتخ خ
ریاســت  نخســت  روز  در 100  اســت  گفتــه 
جمهــوری خــود، ترتیبــی خواهــد داد تــا راه 
ــه صــورت  ــه ب ــی ک ــهروندی مهاجران ــرای ش ب

ــود. ــاز ش ــدند، ب ــکا ش ــی وارد آمری قانون
بیشــترین  واشــنگتن  و  آیــوا  ایالتهــای  در 
داشــته  اختصــاص  داعــش  بــه  جســتجوها 
اســت. بــه نظــر مــی رســد اظهــارات ترامــپ در 
خصــوص داعــش بــه عنــوان یکــی از تهدیدهای 
ــارات او در  ــت و اظه ــوده اس ــر ب ــی، مؤث امنیت
ــوی  ــش از س ــمردن داع ــک ش ــوص کوچ خص
ــت اوبامــا و احتمــال ورود داعــش در قالــب  دول
پناهجویــان و حمات تروریســتی در کشــورهای 
ــت  ــران دو ایال ــه کارب ــده ک ــث ش ــی باع اروپای
ــتجو را در  ــترین جس ــکا بیش ــت آمری از 50 ایال
ــند.  ــته باش ــات داش ــش در انتخاب خصــوص داع
ترامــپ کوشــیده اســت کــه هیــاری کلینتــون 
را بنیانگــذار داعــش معرفــی کنــد امــا کلینتــون 
در پاســخ بــه ترامــپ گفتــه اســت: داعــش دعــا 
میکنــد کــه دونالــد ترامــپ )نامــزد جمهوریخــواه 
ــور  ــس جمه ــوری( رئی ــت جمه ــات ریاس انتخاب

ــود. ــکا ش آمری
ــقط  ــاح و س ــرل س ــل کنت ــی از قبی موضوعات
جنیــن در رتبــه بعــدی جســتجو در همــه ایالتهــا 
قــرار داشــتند. در خصــوص ایــن دو موضــوع نیــز 
ترامــپ معتقــد بــه متوقــف کــردن ســقط جنیــن 
و آزادی مالکیــت اســلحه اســت. در مقابــل، 
هیــاری دموکــرات  موافــق حــق ســقط جنیــن 
ــوده و از قوانیــن کنتــرل  ــدن آن ب ــی مان و قانون
ســاح حمایــت می کنــد و مخالــف حمــل 

ــی اســت. ــکان عموم ــه اســلحه در ام مخفیان
ــورد  ــات م ــن موضوع ــی مهمتری ــس از بررس پ
ــه  ــی ب ــودار نگاه ــک نم ــا ی ــران، ب ــر کارب نظ
وضعیــت چهــار نامــزد انتخاباتــی از چهــار حــزب 

ــت: ــم داش ــکا خواهی آمری
نمــودار: میــزان جســتجوی نــام نامزدهــا در 

فضــای مجــازی )10-17 ســپتامبر(
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ــی، 	½ ــر قذاف ــات، معم ــر عرف ــخنرانی یاس ــپ س ــار کلی انتش
ــل  ــازمان مل ــاوز و... در س ــو چ هوگ

ِمــل گیبســون بازیگــر هالیــوود در ســن 60 ســالگی بــرای 	½
ــر  ــد از همس ــت فرزن ــب هف ــد؛ وی صاح ــدر ش ــار پ ــن ب نهمی

ــوده اســت قبلــی خــود ب
ــنوایان و 	½ ــا ناش ــت ب ــط زیس ــی محی ــران حام ــدار بازیگ دی

خندانــدن آنهــا بــا زبــان اشــاره؛ ناشــنوایان پرســیدند کــه چــرا 
ــد؟ ــی ندارن ــریالها جای ــا و س در فیلمه

وزارت خارجــه افغانســتان، آزمایــش اتمــی کــره شــمالی را 	½
محکــوم کــرد

ــاز 	½ ــای آغ ــی از روزه ــاد ماندن ــه ی خاطــرات و ســرودهای ب
ــوش در  ــاب و روپ ــف و کت ــد کی ــر و خری ــاه مه ــه در م مدرس

ــهریور ــر ش ــای آخ روزه
اهانت به حجاب مسلمانان در کشورهای غربی	½
ــی 	½ ــم بعث ــه رژی ــدس و ســالگرد حمل ــاع مق ــه دف ــاز هفت آغ

عــراق بــه جمهــوری اســامی ایــران؛ دفــاع جانانــه رزمنــدگان 
ایرانــی
ــه 	½ ــه ب ــرزاد ک ــی مه ــه ؛ مرتض ــه جامع ــک ب درس پارالمپی

ــه  ــت داد و ب ــه را از دس ــه مدرس ــه ب ــخرها، عاق ــر تمس خاط
کارگــری و نیــز هفــت ســال گوشــه نشــینی در خانــه پرداخــت، 

ــت ــت یاف ــک دس ــای پارالمپی ــدال ط ــه م ب

ــه 	½ ــاپ، ب ــیقی پ ــده موس ــکری خوانن ــد عس ــار حمی احض
دادســتانی بهشــهر 

مصرف دخانیات در اماکن عمومی، ممنوع خواهد شد	½
ــت 	½ ــه دول ــی ب ــجریان ربط ــدن ش ــاد: آواز نخوان وزارت ارش

ــدارد ن
شــکایت اصغــر فرهــادی، مانــی حقیقــی  و ترانــه علیدوســتی 	½

از نشــریه یالثــارات
معصومــه ابتــکار رئیــس ســازمان حفاظــت از محیــط 	½

ــورت  ــدارس در ص ــه م ــک ماه ــی ی ــکان تعطیل ــت: ام زیس
ــوا ــی ه آلودگ

بازداشت مظنون بمبگذاری نیویورک 	½
ــدازی روشــن 	½ ــدون چشــم  ان ــس ســوریه، ب ــش  ب ــان آت پای

ــری ــان درگی ــرای پای ب
ــی 	½ ــی حمــات هوای ــس افغانســتان در پ ــرگ هشــت پلی م

ــکا آمری
ــت؛ 	½ ــده اس ــی  فای ــکا ب ــا آمری ــره ب ــی: مذاک ــن رضای محس

ــی آورد ــت م ــک ها امنی ــرد موش ــش بُ افزای
انصــراف ایــران از خریــد شــش فرونــد از هواپیماهــای 	½

ــاس  ــه ایرب ــی ب سفارش
رهبــر انقــاب اســامی، عضویــت علــی شــمخانی و ســعید 	½

جلیلــی در شــورای عالــی امنیــت ملــی را تمدیــد کــرد
57 درصد قبول  شدگان کنکور، دختر هستند	½
انتقاد اردوغان از ادامه حکومت اسد! 	½

مظنــون اصلــي بمبگــذاري نیویــورک دســتگیر شــد؛ احمــد 	½
خــان 28 ســاله، آمریــکا را در تــرس و نگرانــي فــرو بــرد

ــي  ســابقه؛ 	½ ــان، محــور اصلــي نشســتي ب وضعیــت پناهجوی
ــه صــورت انســاني و منظــم  ــد ب ــران جهــان توافــق کردن رهب

ــه ایــن بحــران رســیدگي کننــد! ب
پایــان آتــش بــس در ســوریه؛ دمشــق مي گویــد مخالفــان، 	½

مســئول شکســت توافــق هســتند
پایــان مســابقات پارالمپیــک ریــو بــا اداي احتــرام بــه بهمــن 	½

ــا  ــان بازي ه ــه در جری ــي ک ــوار ایران ــه س ــژاد دوچرخ ــار ن گلب
درگذشــت

انجــام 	½ بــه ظــن  تبــار  افغــان  یــک مــرد  بازداشــت 
بمبگذاري هــاي شــنبه در آمریــکا؛ احمــد خــان رحیمــي 
ــت؟ ــته اس ــي داش ــهایي در پ ــه واکنش ــتگیري او چ ــت و دس کیس

اعامیــه ســران کشــورهاي جهــان در واکنــش بــه بحــران 	½
پناهجویــي

روحانی در هاوانا با فیدل و رائول کاسترو دیدار کرد	½
ــرق 	½ ــه ش ــی روزنام ــرویس اجتماع ــر س ــق، دبی ــدرا محق ص

بازداشــت شــد
ــرده 	½ ــل ک ــام عم ــود در برج ــدات خ ــه تعه ــران ب ــو: ای آمان

ــت اس
ــا 	½ ــد هواپیم ــر راه خری ــر س ــع ب ــکا موان ــران: آمری ــت ای دول

ــردارد را ب

ــی 	½ ــچ نگران ــده هی ــه آین ــر انقــاب اســامی: نســبت ب رهب
ــدارم ن
برداشــت صفــر ایــران و 300 میلیــون فــوت مکعبــی 	½

ســعودی از یــک میــدان گازی مشــترک
محســنی اژه ای ســخنگوی قــوه قضائیــه: ســعید مرتضــوی 	½

ــداده  ــت ن ــای دم رضای ــی اولی ــر برخ ــت؛ اگ ــده اس ــه نش تبرئ
ــود ــد،  حکــم کهریــزک اجــرا شــده ب بودن

وزیــر کشــور: اکثــر مهاجــران افغانســتانی در ایــران تمایــل 	½
دارنــد بــه اروپــا برونــد

ایــران، مســابقات پارالمپیــک ریــو 2016 را بــا مــدال طــا 	½
بــه پایــان بــرد

روي خط شبکه هاي اجتماعيرصد عناوین شبکه هاي ماهواره ايمحورهاي تبلیغاتي رسانه هاي بیگانه

مقامــات در غــرب افغانســتان: از قاچــاق 230 کیلوگــرم 	½خطوط خبري در فضاي مجازي
ــد ــری ش ــران جلوگی ــه ای ــورد ب ــنگ الج س

نبردهــای هوایــی ایــران و رژیــم بعــث عــراق پیــش از آغــاز 	½
رســمی جنــگ تحمیلــی

مواجهــه ایــران و آمریــکا در خلیــج فــارس ناشــی از 	½
چیســت؟

واکنش سینماگران و وزارت ارشاد به نشریه یالثارات	½
رهبــر انقــاب اســامی بــر نقــش ســپاه پاســداران در حفــظ 	½

امنیــت داخلــی و خارجــی و ایجــاد هــراس در دشــمن، تأکیــد و 
از حرفهــای غلــط برخــی مســئوالن دربــاره نیروهــای نظامــی 

انتقــاد کــرد 
ارســان هاشــمی مدیــر کل حوضــه آبریــز خلیــج فــارس و 	½

دریــای عمــان شــرکت مدیریــت منابــع آب، خبــر داد: احــداث 
ســد ســلولی بــرای جلوگیــری از شــوری آب کارون

اقتــدار و پیــروزی هــای نظامــی جمهــوری اســامی ایــران 	½
در مقابــل آمریــکا

ابــراز خــوش  بینــی عبــاس آخونــدی وزیــر راه، بــرای رفــع 	½
موانــع خریــد هواپیماهــای جدیــد

محور ایران- روسیه )نیویورک تایمز(	½
ــد )وال 	½ ــی ران ــش م ــه پی ــن را ب ــیه، پوتی ــات روس انتخاب

اســتریت ژورنــال(
آیــا داعــش در انفجــار نیویــورک دســت داشــته اســت؟ )لــو 	½

فیــگارو(
آتش بس سوریه رنگ می بازد )ایندیپندنت(	½
)اینترنشــنال 	½ اروپــا  علیــه  داعــش  جدیــد  تهدیدهــای 

تایمــز( نیویــورک 
ــم 	½ ــان )جروزال ــپ و یهودی ــد ترام ــب: دونال ــرور و تعص غ

ــت( پس
بررســی پرونــده جرائــم ســربازان انگلیســی در جنــگ عــراق 	½

متوقــف میشــود )دیلــی تلگــراف(
آتش بس متزلزل سوریه در خطر )وال استریت ژورنال(	½

برگزیده عناوین نشریات خارجي
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