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E-mail: mostagheldaily@gmail.com
نخستوزیر ترکیه:

سیاسی

همهپرسی کردستان
مساله امنیت ملی ما
است

نخستوزیر ترکیه با اعالم اینکه همهپرسی استقالل اقلیم کردستان عراق مساله امنیت ملی ما است ،تأکید کرد که ترکیه تمامی تدابیر را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش ایلنا ،به نقل از آناتولی ،بنعلی ییلدریم نخستوزیر ترکیه ،شنبه گفت :همهپرسی ،که دولت اقلیم در شمال عراق قصد برگزاری آن را دارد مساله امنیت ملی ماست.
ییلدریم افزود :بیشک ،ما تمامی تدابیر را در اینخصوص اتخاذ خواهیم کرد .حیدر العبادی نخستوزیر عراق ،روز شنبه نیز گفته است :اگر تهدیدی خشونتبار به صورت غیرقانونی متوجه مردم عراق شود ،در آن صورت
ما مداخله نظامی خواهیم کرد .حکومت اقلیم خودمختار کردستان عراق درصدد است تا همهپرسی استقالل را در روز سوم مهرماه ۲۵ ،سپتامبر برگزار کند .این در حالی است که آمریکا ،ترکیه و ایران خواهان لغو این همهپرسی
شدهاند .اما مسعود بارزانی رئیس دولت اقلیم خودمختار کردستان عراق اعالم کرده است که این همهپرسی در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در برجام تسلیم زورگویان نخواهیم شد
رهبر انقالب اســامی خطاب به مسئوالن
آمریکایی تأکید کردند :دروغگو شما هستید؛
دروغگو کسانی هستند که برای هیچ ملتی،
سعادت و خوشــبختی قائل نیستند و تامین
منافع نامشــروع خود را به هر قیمتی جایز
میدانند.
به گــزارش انتخاب ،مراســم دانــش آموختگی
دانشجویان دانشــگاه علوم انتظامی روز یکشنبه با
حضور فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.
حضرت آیــتاهلل خامنهای در ابتــدای ورود به
دانشگاه علوم انتظامی در محل یادمان شهدا حضور
یافتند و با قرائت فاتحه ،علو درجات شهدای نیروی
انتظامی را از خداوند مسالت کردند.
رهبر انقالب اسالمی سپس از یگانهای انتظامی،
مرزبانــی ،و راهنمایی و رانندگــی حاضر در میدان
سان دیدند.
در این مراسم حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره
به سابقه سردمداران نظام ســلطه بهویژه آمریکا و
دنبالهروهای آن در ایجــاد ناامنی در ایران ،بعد از
پیروزی انقالب اســامی ،افزودند :بــا وجود همه
اقدامات و حرکات شــرارتآمیزی که برای ســلب
امنیت از کشــور در طول  ۳۸ســال گذشته انجام
شد ،اما سازمانهای مسلح از جمله نیروی انتظامی
و جوانان مومن ،با کمال رشادت و قدرت ایستادند
و از امنیت کشور دفاع کردند.
ایشــان با تاکید بر لزوم اقتــدار همراه با محبت

و صمیمــت با مردم ،گفتنــد :پایبندی به قانون و
جرات و دلیری برای اجرای بیمالحظه آن ،وظایف
اصلی نیروی انتظامی است.
رهبر انقالب اسالمی سپس در تبیین علت ناامنی
کنونــی در منطقه ،به دخالتهای شــرارتآمیز و
شــیطنتآمیز آمریکا و صهیونیســم برای نفوذ در
منطقه و تامین منافع نامشــروع خــود و تضعیف
ملتها اشاره کردند و افزودند :آنها یک روز ،داعش
را بهوجود میآورند و هنگامی که با همت مقاومت و
جوانان مومن ،داعش به نفسهای آخر خود رسیده
اســت ،به دنبال راههای خباثتآمیز دیگر میروند
اما به توفیق الهی و به همت جوانان ایران و جوانان
مقاومت ،بار دیگر بینی کارگزاران نظام ســلطه به
خاک مالیده خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنهای ،تنها راه مقابله با نفوذ
و طمــعورزی قدرتهای ســلطهگر بهویژه آمریکا
را ،احســاس توانایی ملتهــا و دولتهای منطقه و
بهکارگیری آن ،دانستند و تاکید کردند :اگر ما کوتاه
بیاییم ،دشمن جلو خواهد آمد.
ایشــان در همین خصوص به گستاخی و وقاحت
آمریکا در قضیه برجام اشاره کردند و افزودند :آنها
در این موضوع ،هر روز از خود یک شــرارت و یک
شیطنت نشان میدهند که نشانگر صحت فرمایش
امام بزرگوار اســت کــه آمریکا را شــیطان بزرگ
میخواندند ،و حقیقتــا رژیم ایاالت متحده آمریکا،
خبیثترین شیطانها است.

دبیر عالی شورای امنیت ملی:

ایران تنها دولت واحد ،یکپارچه
و فدرال عراق را به رسمیت
میشناسد
دبیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص موضع ایران
در قبال برگزاری همه پرســی در اقلیم کردستان عراق
گفت :ایران به عنوان دوست و همپیمان برادران کرد که
همواره و در سختترین شرایط در کنار آنها بوده است،
برگزاری رفراندم را تامینکننده منافع اقلیم کردســتان
ارزیابی نمیکند و با آن مخالف است.
به گزارش ایسنا ،دریابان علی شمخانی برگزاری رفراندم را موجب
شکلگیری تهدیدات جدید و شکننده علیه اقلیم کردستان عنوان و
اظهار کرد :در شــرایطی که عراق با تالش و جانفشــانی مردم این
کشور اعم از عرب ،کرد ،ترکمن و ..به مرحله پایانی پاکسازی خاک
خود از لوث وجود تروریستهای تکفیری نزدیک میشود ،این اقدامات
کــه وجاهت و اعتبار قانونی نیز ندارند به طور قطع اثرات ضد امنیتی
بر منطقه ،عراق و بهویژه اقلیم کردســتان خواهد داشت.شمخانی با
اشاره به نقش تعیین کننده ،موثر و قابل توجه کردها در دولت عراق و
ضرورت تداوم بهرهگیری از این ظرفیت در مسیر تقویت ساختارهای
امنیتی ،اقتصادی و سیاسی در اقلیم کردستان افزود :رویکرد مخالف
کشورهای همسایه عراق با برگزاری رفراندوم در اقلیم ،شرایط پیچیده
و دشــواری را برای کردستان پس از رفراندوم ایجاد خواهد کرد .دبیر
شــورای عالی امنیت ملی با تبیین اقدامات و فعالیتهای سیاسی و
دیپلماتیک جمهوری اســامی ایران از طریق گفتو گوی نزدیک با
مسئولین اقلیم کردستان ،دولت عراق ،و همسایگان این کشور افزود:
ایران به طور قطع صرفا ،دولت واحــد ،یکپارچه و فدرال عراق را به
رســمیت میشناســد .نماینده مقام معظم رهبری با اشاره به موضع
غیر قابل تغییر جمهوری اســامی ایران در خصوص ضرورت حفظ
تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی عراق افزود :هرگونه خدشه به این
اصل راهبردی ،موجب بازبینی و تغییر جدی در روند همکاری موجود
میان ایران و اقلیم کردستان عراق خواهد شد .وی مشروعیت معابر و
گذرگاههای مرزی جمهوری اسالمی ایران با مناطق اقلیم کردستان
عراق را صرفا بهدلیل وجود اقلیم به عنوان بخشــی از عراق یکپارچه
عنوان کرد و اظهار داشــت :توافقات مرزی صرفا با محوریت دولت
مرکزی عراق پابرجا بوده و جدایی اقلیم کردســتان از دولت مرکزی
عراق به معنای مســدود شــدن تمامی معابر و گذرگاههای مشترک
مرزی خواهد بود .بنا بر گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،شــمخانی
در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وجود توافقات نظامی و
امنیتی میان ایران و اقلیم کردستان عراق خاطر نشان ساخت :جدایی
اقلیم کردستان از خاک عراق به مفهوم پایان یافتن تمامی این توافقات
خواهد بود و پــس از آن ایران در چارچــوب تامین امنیت مرزهای
مشــترک در رویکرد خود برای مقابله با حضور و فعالیت ضدانقالب
ایرانی که در مناطقی از کردســتان عراق تردد دارند به صورت جدی
تجدید نظر کرده و با شیوههای کامال متفاوت نسبت به گذشته رفتار
خواهد کرد.
شــمخانی با تاکید بر ضــرورت تداوم گفتگو بــرای حل و فصل
مسایل موجود و تجدید نظر در اتخاذ تصمیمات شتابزده افزود :هنوز
فرصت کافی برای مسئوالن کردستان عراق برای اجابت دعوتهای
خیرخواهانــه با هــدف تامین منافع جامعه کردی و کشــور عراق و
جلوگیری از شکل گیری روندهای ضد امنیتی در منطقه وجود دارد.

از سوی معاون ارتباطات و اطالعرسانی
دفتر رئیسجمهوری اعالم شد؛

برنامههای روحانی
در سفر به نیویورک
رئیسجمهور بــرای حضور در هفتاد و دومین
مجمع عمومی سازمان ملل ،تهران را به مقصد
نیویورک ترک کرد.

ابوالفضل افروز  -روزنامهنگار

قائل نیســتند و تامین منافع نامشروع خود را به هر
قیمتی جایز میدانند.
حضرت آیــتاهلل خامنهای افزودنــد :ملت ایران
محکم ایســتاده است و هر حرکت غلط نظام سلطه
در قضیه برجام ،با عکس العمل جمهوری اســامی
مواجه خواهد شد.
ایشــان در بخش پایانی سخنان خود ،به موضوع
تصادفات جادهای اشــاره کردند و با تاکید بر لزوم
برنامهریزی دقیق ،ســریع و جامع بــرای مقابله با
این مســئله و موضوعاتی همچون مقابله با قاچاق
مواد مخدر و اشــرار ،گفتنــد :در موضوع تصادفات
جادهای باید نیروی انتظامی و دســتگاههای دیگر
همچون وزارت راه و مراکز صنعتی ،ســهم خود را
در جلوگیــری از بروز چنین حوادث تلخ و ناگواری
مشــخص کنند و بــا برطرف کــردن نقاط ضعف،
وظیفه خود را انجام دهند.
همچنین در این مراســم ،یگانهــای حاضر در
میدان از مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

مساله عدم شفافیت پذیرفتنی نیست و باید با آن مقابله کرد
وزیــر صنعت،
معــدن و تجارت
معتقد اســت که
نباید تسهیالت به
واحدهایــی تعلق
گیرد که مشــکل
بــازار دارند ،چرا
که این اقدام تنها
در راستای بدهکار
شدن آنهاست.
به گزارش ایسنا ،محمد شریعتمداری در جلسه مجمع
عمومی عادی ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای
صنعتی ایران با اشــاره به این که این ســازمان بخشی
توسعهای است و باید در راستای رعایت زیرساختهای
صنعتی و مســائل زیســت محیطی گام بردارد ،اظهار
کرد :حــدود  40هزار واحد صنعتی در کشــور جزیی از
شــهرکهای صنعتی هســتند و باید دقت بیشتری در
انتخاب محلها در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامــه داد :نبض صنعت در اختیار شــهرکها و

نواحی صنعتی اســت و به طور حتم طلب ما از سازمان
صنایع کوچک و شــهرهای صنعتی ایران ارائ ه برنامه در
راستای بازسازی و نوسازی صنایع و نیز زمانبندی روشن
در راستای جهتگیریهای توسعهای است.
شــریعتمداری افزود :عالوه بر این ســازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی باید همکاریهای بیرونی
خود را توســعه دهد و با موسســات پژوهشی همکاری
بیشتری داشته باشــد تا بتواند در مسیر درستتری گام
بردارد .وی نحوهی انتخاب صحیح خوشــههای صنعتی
را الزم دانســت و گفت :باید انتخاب صحیح خوشههای
صنعتی در اولویت قرار گیرد ،چرا که توان ما محدود است
و باید در بخشهای اولویتدار گام برداریم.
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت با بیان این که تاکیدی
نــدارم منابع مالــی در اختیار واحدهایی قــرار گیرد که
بازار ندارند ،اظهــار کرد :ابتدای امر باید مشــکل بازار
واحدهایی را حل کنیم کــه نمیتوانند محصوالت خود
را به فروش برســانند و در صورتی که این مســاله حل
نشــود با ارائه تســهیالت تنها در راستای بدهکار شدن
آنها گام برمیداریم و در نهایت اسم کالهبردار رویشان

میگذاریم.
شــریعتمداری ادامه داد :بنابراین باید تســهیالت به
واحدهایی تعلق گیرد که مشکل بازار ندارند و میتوانند
محصوالت خود را به فروش برسانند .در مورد واحدهایی
که مشکل بازار دارند ابتدا باید با برنامهریزی این مشکل
را حل کنیم و پس از آن تسهیالت الزم را در اختیارشان
قرار دهیم .وی در ادامه با تاکید بر لزوم شــفاف سازی
و پاکدســتی در مجموعه ســازمانهای دولتی بهویژه
سازمانهای زیرمجموعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تصریح کرد :باید بدانیم که در همه سازمانها رانت وجود
دارد ،اما آنچه که پذیرفتنی نیست عدم شفافیت است و
باید با این مساله مقابله کرد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت
با اشاره به این که باید در چارچوب قوانین و مقررات و با
شرایط یکسان برای کسانی که احراز صالحیت میشوند
و اهلیت دارند امکانات ویژه را مدنظر قرار داد ،گفت :باید
واگذاری شرکتها به افرادی انجام گیرد که اهلیت دارند.
امکانات دولت دراختیار ملت ایران است و باید در جهت
خدمت به آنها ارائه شود و هر کسی به عنوان طعمه به
این امکانات نگاه کند ،دشمن ماست.

رحمانی فضلی وزیر کشور:

اتباع افغانی سازماندهی و به صورت داوطلبانه
بازگشت داده خواهند شد
وزیر کشور با تشریح آخرین اقدامات برای
ساماندهی اتباع افغان از شناسایی  800هزار
افغان غیرمجاز در گام اول خبر داد.
به گزارش ایســنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی از آغاز
مذاکــرات جدی میــان ایران و افغانســتان خبر داد و
افزود :مقرر شــده با همکاری دولت افغانستان هر چند
نفر که میخواهند از مرز رســمی وارد کشور شوند ،به
آنها گذرنامههای ســه ماهه بدهیم تا کامال شناسایی
شــوند .محل اقامتشــان را اعالم کنند ،بگویند که
کجــا میخواهند کار کنند و چه زمانی به افغانســتان
برمیگردند .با تحقق این ساماندهی ما میتوانیم مطلع
باشیم که این اتباع تا چه زمانی در کشور حضور دارند یا
محل اقامت آنها کجاست؟
وزیر کشور افزود :بر اساس آماری که داریم مجموع
اتباع خارجی که بیشتر افغانســتانی هستند حدود سه
میلیون نفر است .از این میان برخی پناهندگان هستند
که عدد آنها به طور دقیق مشخص است .بخش دیگر
اتباعی هســتند که ما به آنها مجوز اقامت دادهایم و
بعضا با خانواده در کشور ما حضور دارند اما دسته دیگر
افرادی هســتند که به صورت غیر قانونی در کشــور
حضور دارند و تعداد آنها نیز زیاد اســت .این مجموعه
به صورت رســمی یا غیر رســمی از کشور سرویس و

به گزارش ایســنا ،علی اکبر والیتی ،اسحاق جهانگیری،
حســینعلی امیری ،محمود حجتی ،معصومه ابتکار ،آذری
جهرمی ،بطحایــی ،علیرضا آوایی ،کرباســیان و محمود
حجتی رئیسجمهور را بدرقه کردند .نهاوندیان ،واعظی ،آشنا
و ستاری،حســن روحانی را در این سفر همراهی میکنند.
در همین راســتا ،معــاون ارتباطات و اطالعرســانی دفتر
رئیسجمهور برنامههای روحانی در سفر به نیویورک جهت
حضور در هفتاد و دومین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل
را تشــریح کرد .پرویز اسماعیلی درباره جزئیات برنامههای
حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی رئیسجمهوری
کشورمان در سفر به نیویورک ،اظهار کرد :دکتر روحانی در

خدمات دریافت میکنند .وی ادامه داد 32 :سال است
که با این پدیده مواجه هســتیم ،دلیل آن نیز مشخص
است؛ ما با یک کشوری همسایه هستیم که متاسفانه
به دلیل ناامنیها ،جنگ داخلی و مشــکالت اقتصادی
قابلیت کنترل جمعیت خــود را ندارد و این موضوع را
خودشان به صراحت در مذاکرات اعالم کردند .از سوی
دیگر کشور ما به دلیل روحیه ایرانی ،برادری اسالمی و
رویکرد انسانی که دارد پذیرای خوبی برای آنها بوده
است.
وی افزود :در مرز افغانستان کنترل جدی داریم اما در
منطقه سراوان محدودهای به طول  200کیلومتر وجود
دارد که به دلیل توپوگرافی پیچیده و شرایط نامناسب،
فضایی برای بازگشت افغانســتانیها به داخل کشور
شده اســت ،البته در این محدوده در حال کار هستیم
به شکلی که ظرف چهار سال گذشته  110کیلومتر را
پوشش دادهایم ولی  200کیلومتر باقیمانده که مشغول
کار در آن .به هر ترتیب  85درصد افغانستانیها از این
مســیر وارد کشور میشوند .وی ادامه داد :از  730هزار
نفری که در سال گذشــته به کشور افغانستان عودت
دادیم میتوان گفت تعداد زیادی به کشــور برگشتهاند
که این امر بازاری برای قاچاق پول و انســان درســت
کرده اســت .اما باز گرداندن این  730هزار نفر نشانه

این ســفر برنامههای فشرده و مختلفی دارند که سخنرانی
در جمع سران کشورهای حاضر در مجمع عمومی سازمان
ملل متحد و تشریح آخرین مواضع کشورمان در خصوص
مهمترین مسایل منطقهای و بینالمللی و همچنین وضعیت
اندوهبار مســلمانان میانمار ،از جمله آنها است .وی گفت:
رئیسجمهور هفته گذشــته نیز در حاشــیه اجالس سران
ســازمان همکاریهای اســامی برای علم و فناوری در
آستانه قزاقســتان ،عالوهبر رایزنی برای تشکیل نشست
ویژه و صــدور بیانیه در خصوص مســلمانان روهینگیای
میانمار ،در ســخنرانی خود بر ضرورت توقف فوری جنایت
و خشونت علیه مسلمانان آن منطقه و رسیدگی و کمک به

نگاه روز

تکدی گری در فضای مجازی

رهبر معظم انقالب خطاب به سران کاخ سفید:

رهبر انقالب اســامی با مروری کوتــاه بر علت
تــاش و رویکرد علمــی دانشــمندان ایرانی برای
دستیابی به دانش هستهای گفتند :بر اساس برآورد
کارشناسی و دقیق متخصصان ،کشور تا چند سال
آینــده برای تامین برق خــود ،نیازمند حداقل ۲۰
هزار مگاوات برق تولیدی از نیروگاههای هســتهای
اســت ،و بر همین اســاس ملت ایران برای تامین
نیاز خود ،بهدنبال یک مســیر علمی و عملی و یک
اقدام مشــروع و صحیح و بیخطــر رفت اما آمریکا
کــه مخالف پیشــرفت علمی ملت ایــران و دیگر
ملتها است ،در مقابل این حرکت مشروع ایستاد و
تحریمهای ظالمانه را تحمیل کرد.
ایشان با طرح این سؤال که ملت ایران و مسئوالن
در مقابل این حرکت خصمانه دشــمن ،چه اقدامی
بایــد انجام دهند؟ تاکید کردند :مســئوالن باید به
سردمداران فاسد رژیم ایاالت متحده آمریکا اثبات
کنند که به مردم خود متکی هســتند و ملت ایران
که ملتی مقتدر اســت ،به برکت اسالم ،زیر بار زور
نمیرود و کرنش نخواهد کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای تاکید کردند :دشــمن
بداند ،اگر زورگویی و قلدرمآبی در نقاط دیگر جهان
جواب میدهد ،در جمهوری اسالمی ،جواب نخواهد
داد و این نظام ،راستقامت و مقتدر ایستاده است.
رهبر انقالب اسالمی خطاب به مسئوالن آمریکایی
تاکید کردند :دروغگو شما هستید؛ دروغگو کسانی
هســتند که برای هیچ ملتی ،سعادت و خوشبختی
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برخورد ما با اتباع بیگانه غیرمجاز است .وی ادامه داد:
در گام اول در کل کشــور مشغول شناسایی هستیم و
حدود  800هزار نفر را نیز شناسایی کردیم و شناسایی
مابقی اتباع نیز مقدماتش فراهم شــده است .این طرح
تحت عنوان طرح ساماندهی اجرایی خواهد شد .رحمانی
فضلی تاکید کرد :مسئله اصلی که در سازمان ملل نیز
جلســاتی در خصوص آن داشــتهایم عودت داوطلبانه
مهاجرین و پناهندگان افغانی است که در صورتی این
امر محقق خواهد شــد که در کشور افغانستان امنیت
و امکان زندگی وجود داشــته باشد .برخی از این اتباع
که در ایران حضور دارند نســل ســوم هستند و اصال
افغانســتان را ندیدهاند .در کشور ما به مدرسه رفتند و
شاغل شدند ،ازدواج کردند و تشکیل زندگی دادند .قطعا
اتباع بیگانه غیرمجاز در حوزههای اجتماعی ،امنیتی و
 ...برای مــا معضالتی را به همراه دارند که باید تعیین
تکلیف شود .البته این افراد انسانهای شریفی هستند
اما وقتی که هویت ندارند امکان دارد مورد سوء استفاده
قرار بگیرند و در بخشهای قاچاق و شرارتها از آنها
استفاده شود .لذا ما باید جلوی سوء استفادهها را بگیریم.
وی تاکید کرد :در گام اول ساماندهی این اتباع انجام
خواهد شد و در گام دوم بازگشت داوطلبانه آنها محقق
خواهد شد.
آسیبدیدگان و پناهندگان تاکید کرده بود .اسماعیلی دیدار
صمیمی با نخبگان و ایرانیان مقیم آمریکا ،دیدار با علمای
دینی و رهبران جوامع اسالمی آمریکا ،نشست و گفتوگو
با نخبگان سیاست خارجی و روسای اندیشکدههای فکری
در آمریکا ،گفتوگو با مدیران و سردبیران ارشد رسانههای
بینالمللی و مطبوعات را از دیگر برنامههای رئیسجمهور در
سفر به نیویورک عنوان کرد .معاون ارتباطات و اطالعرسانی
دفتر رئیسجمهور خاطرنشــان کــرد :روحانی همچنین با
دبیرکل ســازمان ملل متحد و تعدادی از سران کشورهای
حاضر در حاشیه مجمع عمومی دیدار و در خصوص مسایل
دوجانبه و بینالمللی گفتوگو خواهد کرد.

با پیشرفت علم و فنآوری هر روزه شاهد تکامل جرایم در کشور هستیم  .مجرمین با استفاده
از فنآوریهای روز اعمال مجرمانه خود را به عرصه ظهور میگذارند به نحوی که دیگر همچون
گذشــته نیازی به تالش و اتالف وقت فراوان برای رســیدن به مقاصد خود ندارند .از جمله این
رفتارهای مجرمانه تکامل یافته میتوان به تکدیگری در فضای مجازی اشــاره نمود .این دست
از مجرمین با توسل به رایانه و اینترنت در کوتاهترین زمان بدون نیاز به ژنده پوشی و ایراد آسیب
به خود برای اجرای ســیاه بازیهایشان در راستای تحریک احساسات عمومی ،از ارسال یک پیام
در گروههای موجود در فضای مجازی بهره میگیرند .متکدیان الکترونیکی دیگر نیازی به حضور
در خیابانها و طیکردن چند صد متر در روز و قســم و آیه دادن عابرین ندارند و بسته به حوادث
روز جامعــه از آب گل آلود ماهی میگیرند .این روزها بازار کمپینها در فضای مجازی ســفره
رنگینی برای این قبیل مجرمین اســت .برای نمونه میتــوان به کمپینهای حمایت از حیوانات،
حمایت از کودکان کار ،محیط زیست ،مبارزه با کودک آزاری و  ...اشاره کرد .متکدیان الکترونیکی
با شناســایی گروههای مجازی اقدام به ارســال پیام در این گروهها در ساعات اوج مراجعه اعضا
به این گروهها مینمایند و با مدد گرفتن از چند سیم کارت اعتباری و گوشی تلفن همراه ،گدایی
خود را آغاز میکنند.
ابتدا با یک خط اقدام به ارســال چند تصویر از حیوانات ولگرد خیابانی که شــرایط جســمانی
مناسب ندارند به همراه متنهایی سوز دار از قبیل این حیوان مورد کم لطفی صاحبش قرار گرفته
و یا در اثر برخوردهای غیر انســانی مورد آزار قرار گرفته ،مینمایند و با سایر خطوط مجددا بازار
گرمــی و جمالتــی پیرو حمایت از این حیوان و مبارزه با عامالن ایــن برخورد را بیان میدارند.
در زمان مناســب که فضا مطلوب شــده با لحنی مادرانه بیان میدارند برای درمان و احیای این
حیوان به شخصه توان مالی نداشته و نیاز به حمایت خیرین و حیوان دوستان دارند لذا از فعاالن
و حامیان حیوانات درخواســت میکنند به شماره حسابی که در گروه قرار میدهند ،مبلغی ارسال
دارنــد و به همین راحتی به نام کمپین و به کام خود تکدیگری میکنند .البته بســته به فصل
هم گاها موضوعات را دســته بندی میکنند مثال با نزدیک شدن به فصل پائیز و زمان بازگشایی
مدارس این نقشه را در دستور کار خود قرار میدهند که علیکوچولو به خاطر فقر خانواده و عدم
توانایی مالی از حق رفتن به مدرسه و تحصیل محروم شده و تصویر کودکی را هم که معصومانه
به هم نســان خود که در تکاپوی خرید اقالم تحصیل هســتند را در محوریت با این موضوع
برای مخاطبین ارســال میکنند .این دست از مجرمین برای دستابی به مقاصد نامشروع خود از
هر ترفندی بهره میبرند و گاه تصویر دختر بچهای را بر روی تخت بیمارســتان در شرایطی که
مادرش گریان اســت ســوژه خود قرار میدهند با عنوان اینکه مادر برای تهیه هزینههای درمان
کودکش به هر ریسمانی چنگ زده ،اما به دلیل باال بودن هزینههای درمان از پرداخت عاجز شده
و همســرش هم که کارگری فصلی اســت و درآمد چندانی ندارد تا کفاف هزینهها را نماید و در
صورت عدم پرداخت هزینههای درمان ،این کودک جانش را از دســت خواهد داد .حال آنکه این
تصویر اصال مصداق موضوع اعالمی نبوده و دختر خردسال به علتی همچون افتادن از تاب آسیب
دیده و مادر به خاطر موفقیت آمیز بودن عمل و رفع خطر از سر کودکش ،اشک شوق میریزد.
هر چند تکدیگری به شکل سنتی همچنان در خیابانها و چهارراهها خودنمایی میکند و در
قانون مجازات اســامی بخش تعزیرات در مواد  712و  713جرمانگاری و تعیین مجازات شــده
اســت .اما متکدیان الکترونیکی که با توسل به رایانه و مخابرات اقدام به تکدیگری مینمایند،
مصــداق بارز ماده  13قانون جرایم رایانهای هســتند چرا که برای عملیاتی کردن نقشــه خود از
سیســتمهای رایانهای و مخابراتی بهره میبرنــد .باید پذیرفت متکدیان از گذشــته تا به امروز
علیرغم تغییر شــیوه ،همچنان حول یک محور ارتزاق میکنند و آن چیزی جز نشانه رفتن حس
نوعدوســتی و تحریک احساســات افراد نیست .در مواردی که کم هم نیست افراد خیر که قصد،
یاری رســانی به هم نوعانشــان را دارند در دام این متکدیان گرفتار میشوند و پس از توهین به
احساساتشان ،عطای این عمل خداپسندانه را به لقایش میبخشند به نحوی که اگر انسان نیازمند
واقعی هم به آنها رجوع کند و یا برایش همچون مثالهای فوق مشــکلی پیش آمد کرده باشــد
دیگر سخت میتوانند خود را برای یاریرسانی قانع کنند.
از این رو نیاز اســت عموم جامعه هوشمندانه به این قبیل پیامها واکنش نشان داده و صحت
و سقم آنها را بررسی نمایند و اگر قصدکمک به این دست کمپینها را دارند از طریق موسسات
خیریه معتبر که برای انجام این امور تاسیس شده و دارای شماره ثبت هستند اقدام نمایند.
خبر
حشمت اهلل فالحتپیشه نماینده مجلس:

آمریکاییها بهدنبال نسخه مکمل
برای برجام هستند
یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس بــا بیان اینکه
آمریکاییها با ســختگیری بهدنبال نســخه مکملی برای برجام هستند ،گفت
علیرغم تالش آمریکاییها برای تغییر در برجام معتقدم برجام به همین شکل
باقی میماند و در عین حال چالش با آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایســنا حشــمتاهلل فالحتپیشــه در تحلیلی از تحوالت و تحرکات اخیر توســط
آمریکاییها و سایر کشــورهای عضو  ۵+۱گفت :آمریکاییها به دنبال نسخه مکمل برای برجام
هســتند که در آن نســخه ادعاهایی درباره ایران بهویژه در خصوص توانمندیهای موشــکی و
نظامی ایران مطرح کنند تا در نهایت استثناهایی را بر برجام تحمیل کنند.
وی افزود :بر این اســاس آنها تالش میکنند تا با اســتناد به بندهای  ۱۲ ،۱۱و  ۱۳قطعنامه
 ۲۲۳۱و اعالم عدم پایبندی ایران به برجام کار خود را شــروع کنند که برای رســیدن به همین
هدف ترامپ تیمی که کارش باید ارائه گزارشــی در خصوصی پایبندی ایران به برجام باشــد را
تشکیل داده که عملکرد برخالف آن داشته است.
فالحت پیشه توضیح داد :در تیمی که ترامپ تشکیل داده کسانی هم نظر با خودش حضور دارند
که معتقدند برجام باید بر هم زده شــود لذا به دنبال بهانهجویی هستند که در همین راستا تالش
کردند به آژانس فشــار آورده تا در گزارش خود موضوع عــدم پایبندی ایران به برجام را مطرح
کنند که تالششان به نتیجه نرسید.
وی بــا اشــاره بــه موضعگیریهای موگرینــی ،مرکل و کشــورهای اروپایی دربــاره برجام
گفــت :این موضــع خانم مرکل کــه باید برجام به یــک الگو تبدیل شــود و موضعگیریهای
مشــابه ایــن نشــان میدهــد کــه سیاســتمداران اروپایــی از آمریکاییهــا واقعگرایانهتر
رفتــار میکننــد و حتــی در صــورت خروج آمریــکا از برجــام آنهــا معتقد به ادامــه برجام
هستند.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس ادامه داد :آمریکاییها میخواهند
شرایط را به سالهای  ۲۰۰۶یعنی پیشابرجام برگردانند که این کار با دشواریهایی مواجه است .به
نظر میرسد علت اصلی رایزنیهای اخیر میان ایران و روسیه و ایران و برخی کشورهای اروپایی
به دلیل همین اقدامات آمریکاییها است.
فالحتپیشــه در ادامه رویکرد ترامپ را یک جانبهگرایانه توصیف کرد و افزود :رویکرد ترامپ
به گونهای اســت که حتی تصمیماتش را با متحدان اروپایی خود درباره برجام در میان نمیگذارد
و به دنبال پیشبرد سیاســت یک جانبهگرایانه خود است .همین روند باعث شد که بعد از گزارش
آژانس مبنی بر پایبندی ایران به برجام ،امریکا مقداری دســت به عصا شــود و بخواهد راههای
دیگری را دنبال کند.
وی اضافه کرد :حتی اگر آمریکا موضوع عدم پایبندی ایران به برجام و به دنبال آن راهکارهای
دیگری را برای برهم زدن برجام دنبال کند آنگاه کنگره باید وارد عمل شــده و مصوبه اخیر خود
را در قالب دیگری اصالح کند.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس درباره رفتــار ایران در مقابل این
تحرکات آمریکا گفت :دو اتفاق قابل پیشبینی اســت ،اول اینکه کل برجام و شــیرازه آن بههم
ریزد به طوری که بعد از برهم زدن برجام از ســوی آمریکا برخی کشورهای غربی نیز بهانهجویی
را دنبال کرده و آن زمان است که دیگر برجام باقی نمیماند.
وی تصریح کرد :حالت دوم این اســت که برجام بماند که در این شــرایط ایران نیز به اجرای
برجام ادامه میدهد و در عین حال چالش با آمریکا ادامه پیدا میکند که معتقدم شرایط دوم قابل
پیشبینیتر است.

