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اتكا به فتواي رهبري 
مدي��ر  ك��ه  درحال��ي 
پيام رسان سروش اخيرا 
تاكي��د  اظهارات��ي  در 
كرده كه پ��س از فتواي 
رهبري  معظ��م  مق��ام 
ديگر ب��ه هيچ ك��دام از 
امنيتي  درخواست هاي 
درمورد كاربران پاس��خي نداده اس��ت، به نظر 
مي رس��د الزم باش��د به ابعاد مثبت اين مساله 
بيشتر توجه كنيم. آنچه مسلم است، نظر مقام 
معظم رهبري فصل الخطاب است و حتما مبناي 
عمل خواهد بود و بر اين اساس مردم بايد فكري 
آسوده در استفاده از فضاي مجازي ايراني داشته 
باش��ند. به هر حال اينكه مقام معظم رهبري به 

اين صراحت فتوا داده و...

سرمقاله

عالءالدين بروجردي

ادامه در صفحه 04

مهدي قرباني / ايرنا2

واقعيت اين اس��ت ك��ه هرچه 
دل م��ان مي خواهد ت��ا تحولي 
رس��مي  فض��اي  در  مثب��ت 
رسانه اي ببينيم تا آن را برجسته 
كنيم و به آينده فضاي رسانه اي 
كشور اميدوار ش��ويم، موردي 
دندان گي��ر پي��ش نمي آيد كه 
دل خود را ب��ه آن خوش كنيم؛ از اين رو رس��انه هاي 
غيررسمي با سرعت زياد در حال پيشروي هستند و 
رسانه هاي رسمي روز به روز در حال به حاشيه رفتن. 
اكنون هم كه فضاي مجازي و ش��بكه هاي اجتماعي 
گوي سبقت را از همه ربوده اس��ت، در پي راه اندازي 
فضاي مشابهي هستند كه سر نخ آن در داخل باشد. 
به نظر مي رسد كه مش��كل اين فضا چند چيز است. 
يكي احتمال تعرضي كه به حريم خصوصي كاربران از 
سوي صاحبان قدرت شود ولي مهم تر از آن را كه اصال 
پاس��خ نمي دهند، هك كردن اين فضا و دسترس��ي 
افراد عادي به مفاد حريم خصوصي اس��ت كه خطر 
دومي حتي از اولي هم بيشتر اس��ت، هرچند درباره 
دومي هنوز گفت وگويي نش��ده اس��ت و توجه همه 

معطوف به مشكل اول اس��ت. درباره 
اين مش��كل، مدير پيام رسان سروش 

ب��راي ح��ل آن و دادن اطمينان خاط��ر ب��ه كاربران 
گفت وگو كرده و ...

شرط اعتماد به پيام رسان
نگاه روز
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عباس عبدي

نشس��ت دوشنبه ش��ب اعضاي 
اتحادي��ه اروپا درب��اره اي��ران و 
نرسيدن به يك تصميم يكپارچه 
حكايت از اين دارد كه هنوز هم در 
اتحاديه اروپا كشورهايي هستند 
كه به اهمي��ت نق��ش وجايگاه 
ايران واقف هستند و مي دانند كه 
نمي توانند با اعمال تحريم ايران را به تجديد نظر درباره 
حقوق دفاعي خود وادار س��ازند. در واق��ع اتحاديه اروپا 
در برابر يك تصميم تاريخي قرار گرفته اس��ت. به دليل 
منافع بلندمدتي كه بروكسل در روابط با ايران دارد و به 
خاطر آنكه توافق برجام را در راستاي برقراري نظام عدم 
اشاعه هسته اي در منطقه غرب آسيا مي داند، مي كوشد 
امريكا را به همراهي با برجام متقاعد كند، زيرا تعدادي 
از كشورهاي اتحاديه اروپا مي دانند كه با استفاده از مدل 
برجام مي توانند درباره ساير موضوع هاي مورد اختالف 
با اي��ران به راه حلي مش��ترك كه مورد قب��ول دو طرف 
باشد دس��ت پيدا كنند. ازجمله مهم ترين موضوع هاي 
مورد اختالف بين اي��ران و اتحادي��ه اروپا، ت��وان دفاع 
موشكي ايران اس��ت كه بعضي از اعضاي اتحاديه اروپا از 

جمله فرانس��ه به دنبال محدود س��ازي 
آن هس��تند. در حالي كه ايران با تاكيد 

بر اينكه توان موش��كي ايران كامال جنبه دفاعي دارد و 
تهديد كننده هيچ كشوري    نيست... 

اروپا  و يك تصميم تاريخي 
جهان
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حسن  بهشتي پور 

فتواي رهبري مبني بر لزوم حفظ 
حري��م خصوصي اف��راد مي تواند 
راهگشا باش��د اما گهگاه در مورد 
صحبت ه��اي رهب��ري، عملكرد 
برخي افراد كه خود را منتسب به 
رهبري مي كنند، باعث مي ش��ود 
تا هم آن صحبت بي اثر شده و هم 
اعتماد از بين برود. اگر قرار است جلب اعتماد كنيم، بايد 
همه در برابر قانون يكسان باشيم. اينكه با داليل مختلف 
افراد را دس��ته بندي ك��رده و مدام ع��ده اي را جدا كنند، 
روشي نيست كه به اعتمادسازي كمك كند. وقتي كه از 
جوانان حرف مي زنيم، بعد از آن صفت انقالبي را مي افزاييم 
و دايره را تنگ تر مي كنيم، درست نيست. شايد خيلي از 
تفاسيري كه از صحبت هاي رهبري داده مي شود، منظور 
ايشان نباشد. بنده خود را يك اصالح طلب و در عين حال 
جوان انقالبي مي دانم اما در تفس��ير برخي ممكن است 
در تعريف جوان انقالبي نگنجم. تفاس��يري هس��ت كه 
ش��موليت دايره افراد را كم كرده و سبب كاهش اعتماد 
مي شود. شعار مبارزه با فس��اد مي دهيم و حتي مجلس 
هم يك بحث دو فوريتي داد كه اموال نامشروع مسووالن 

برگردانده ش��ود. بايد اين مس��ائل براي 
جامعه باورپذير باشد. وقتي مي خواهيم 

مبارزه با فس��اد كنيم، چرا حكم آقاي مرتض��وي را اجرا 
نمي كنيم  ؟ 

جلب اعتماد كنيم
سياست
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حميده زرآبادي

س��ال 1396 با همه مش��كالت 
و س��ختي هاي كه داش��ت پايان 
يافت. اين س��ال، ممل��و از اخبار 
حوادثي  مانند  ناراحت كننده اي 
مانند نفتكش س��انچي و سقوط 
هواپيما كه منجر ب��ه فوت تعداد 
زيادي از هموطنان عزيزمان شد 
و دل ايرانيان را به درد آورد؛ اما حوادث و مش��كالت تلخ 
بزرگي ديگري هم در كشور وجود دارد كه شايد به دليل 
بزرگي و هميشگي بودنش توجه كافي به آن نمي شود. 
معضل بيكاري و كاهش توان اقتصادي بنگاه ها در كشور 
همانند حادثه  خاموشي در ابعاد فجايع مذكور است كه 
زندگي بس��ياري را به چالش كشيده اس��ت. بسياري از 
بنگاه هاي توليدي و تجاري درگير مش��كالتي هستند 
كه منجر به تحليل توان و افزايش خطر مرگ آنها شده 
است. مرگ اين ش��ركت ها مي تواند زندگي افراد زيادي 
را تحت الشعاع قراردهد و حتي از هم بپاشد. شايد بيراه 
نباش��د كه مرگ اين بنگاه هاي اقتصادي را به حوادثي 
مانند س��انچي تش��بيه كنيم.  مرگ مجموع��ه ارج تا 
حدي غرور ملي را جريحه دار كرد ولي مرگ بس��ياري 

از بنگاه هاي اقتصادي در كش��ور حتي 
شنيده و ديده هم نشد. ديرزماني است 

كه نامي از مجموع��ه  قديمي و پرتوان��ي مانند پارس و 
عالالدين شنيده نمي شود و ...

مرگ بنگاه هاي صنعتي 
اقتصاد
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فربد  زاوه

۴99هزارنف��ر از كاركن��ان وزارت 
و  زن  را  پ��رورش  و  آم��وزش 
۴۲۷هزارنف��ر را مردان تش��كيل 
داده اند. همين نگاه آماري نش��ان 
مي ده��د ك��ه تنه��ا وزارتخانه در 
مجموعه دول��ت كه تع��داد زنان 
بيش از م��ردان اس��ت وزارتخانه 
آموزش و پرورش اس��ت. اما وقتي به رأس هرم در اين نهاد 
مي نگريم و تعداد انگشت شمار زنان را مي بينيم پرسشي 
را پيش رو مي يابيم؛ اس��تداللي كه مي گف��ت تعداد زنان 
در بدنه كارشناس��ي و مديريت هاي مياني آنچنان نيست 
كه از ميان آنها زناني براي مديريت ارش��د و كالن برگزيده 
ش��وند در آموزش و پرورش صادق نيست، پس چرا باز هم 
تعداد مديران ارشد در اين نهاد كمتر از انگشتان يك دست 
است؟ اين موضوع و اين پرسش وقتي جدي تر مي شود كه 
مي بينيم زناني برخاس��ته از آموزش و پرورش و با س��ابقه 
معلمي و مديريت مدرسه هاي كش��ور به عنوان نماينده 
مردم در مجلس شوراي اسالمي برگزيده شده اند و به سطح 
كالن تصميم سازي و مديريت سياسي كشور راه يافته اند اما 
در خود اين وزارتخانه جايگاه مديريتي مناسبي نيافته اند. 

نيازي نيس��ت به تاريخ 1۰ دوره مجلس 
شوراي اسالمي برگرديم همين چند دوره 

اخير كه بحث مش��اركت سياس��ي زنان پررنگ تر شده به 
تركيب مجلس شوراي اسالمي نگاه كنيم... 

نماينده مي شوند، مدير نه
جامعه- 1

ادامه در صفحه
04

سينا  قنبرپور

شبكه هاي اجتماعي پرمخاطب 
برخالف ظاهر س��اده خ��ود، بر 
اساس مكانيزمي پيچيده عمل 
مي كنند. ب��ه طور مث��ال هيچ 
ي��ك از ش��بكه هاي اجتماعي 
بين المللي به صورت مس��تقيم 
تبليغ��ات عمومي ب��راي جذب 
مخاطب بيشتر را در دستور كار قرار نمي دهد. در واقع 
مانيفس��ت اصولي ش��بكه هاي اجتماعي برتر بر سه 
ش��اخص كليدي در زمينه آزادي تنظيم ش��ده و اين 
همان تبليغ غيرمستقيم براي جلب مشاركت بيشتر 
مخاطبان اس��ت. ش��اخص نخس��ت مربوط به آزادي 
ارتباط اس��ت. به اين معنا كه هريك از شهروندان توان 
انتخاب آزادانه براي وصل يا قطع شبكه ارتباطي خود 
با ديگران را خواهد داشت. شاخص دوم به مقوله آزادي 
انديشه و عمل مربوط مي شود. به بياني ديگر هر فردي 
مجاز است تا نسبت به نوع انديشه خود آزادانه به انتخاب 
سبك رفتاري و ارتباطي خود در شبكه اجتماعي اقدام 
كند. اين م��ورد اما محتواي پورنوگرافي يا خش��ونت و 
تروريسم را شامل نمي شود. ش��اخص ديگر به آزادي 

و امنيت توامان در مس��ير كنش��گري 
مخاطبان مربوط مي شود. در واقع يكي 

از مهم ترين حساسيت هاي فعاالن شبكه هاي اجتماعي 
به همين حوزه مربوط مي شود چراكه ...

آلترناتيو تلگرام 
جامعه- 2
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احمد  صالح صفار 

 به نام حقوق بشر
 اما براي هوا و هوس

نخست وزير بريتانيا از 
همراهي با رييس جمهور 
امريكا دفاع كرد

5

صندلي هاي 
مردانه

12

»اعتماد« از نقش و جايگاه 
زنان در مديريت آموزش و 

پرورش گزارش مي دهد
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شركت خدمات مسافرتي پرسپوليس
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تاثير قيمت دالر بر سرمربيان 
ميلياردي  فوتبال ايران: 

روزهاي سخت 15وضعيت مربيان خارجي چه مي شود
وزير جوان

اگر تلگرام فيلتر شود 

 راز جوانمرگي برندهاي ايراني:
 كالبدشكافي  پارس الكتريك

10ارج و كفش ملي


