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اج��اس حق��وق ش��هروندي در آذرم��اه ب��ود كه 

رييس جمهور در حض��ور وزراي كابينه گفت »وزير 
ما اينجاس��ت و به مردم قول مي دهد دس��تش روي 
دكمه فيلترين��گ نخواهد رفت.« حاال كه از گوش��ه 

و كنار ص��داي »تلگ��رام بايد فيلتر ش��ود« به گوش 
مي رس��د، نوبت عمل به وعده رييس جمهور رسيده 
اس��ت. محمدج��واد آذري جهرمي، وزي��ر ارتباطات 

كه در روزه��اي راي اعتم��اد پر حاش��يه ترين وزير 
كابينه بود، اين روزها تاش مي كن��د تا هم امكانات 
رقابتي ب��راي پيام رس��ان هاي داخلي ايج��اد كند و 
هم مقابل فيلترينگ تلگرام بايس��تد. مس��اله اي كه 
حاجي دليگاني، عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه 
مجلس اذعان مي كند »من اط��اع دارم كه روحاني 
س��فت و س��خت مقابل فيلترينگ تلگرام ايستاده و 
حتي براي اين مس��اله گوش بعضي ها را هم پيچانده 
اس��ت!« جهرمي حتي از ارايه گزارش اين وزارتخانه 
درخصوص رفع فيلتر توييت��ر به مركز ملي اطاعات 
خبر داد. پيام رسان س��روش به عنوان يك محصول 
داخل��ي جايگزين تلگ��رام معرفي ش��د. چندي بعد 
برخي متخصصان ارتباطات نشان دادند كه اطاعات 
كاربران در اين پيام رس��ان قابل دسترس��ي اس��ت و 
همين بود كه وزير جوان گفت كه اگر به جاي مديران 
سروش بودم مسابقه اي براي يافتن ايرادات پيام رسان 
ترتيب مي دادم. در همين گي��ر و دار هم فتواي مهم 
رهبري صادر ش��د مبني بر اينكه تعرض به اطاعات 
شخصي افراد حرام شرعي اس��ت. گام بعدي را وزير 
درصدد اس��ت تا در حوزه قانونگذاري بردارد؛ قانوني 
براي اطمينان در حوزه امني��ت كاربران. جهرمي به 
باش��گاه خبرنگاران توضيح داد: »فتواي مقام معظم 
رهبري در خصوص حفظ حري��م خصوصي و تاكيد 
بر حرام بودن سركش��ي ب��ه اطاعات مردم بس��يار 

راهبردي است.
 در حال پيگيري هستيم تا با مجلس مصوبه اي داشته 
باشيم و حوزه ورود به حريم خصوصي را تبيين كنيم 
و به قانون مجازات اسامي افزوده شود كه قوه قضاييه 
نيز همكاري خوبي در اين عرص��ه دارد.« او ادامه داد: 
»مخصوصا بعد از فتواي مقام معظم رهبري فضا بسيار 
آماده تر ش��ده تا اين قانون تببين شود و به يك بسته 
حمايتي براي مديران پيام رس��ان ها در برابر حفاظت 
از حريم خصوصي كاربران شان باشد.« البته حمايت 
مال��ي را هم بايد به اين دس��ت بس��ته هاي حمايتي 
اضافه كرد. همچنان كه سيدميثم سيدصالحي، مدير 
پيام رسان سروش در گفت وگو با »اعتماد« مي گويد 
كه 5 ميليارد تومان وام دريافت كرده اس��ت. از مدير 
اين پيام رس��ان در مورد درخواس��ت هاي امنيتي و 
امنيت اين اپليكيشن پرسيديم. مجلس نيز در حال 
پيگيري وضعيت امنيت پيام رسان هاي داخلي است. 
اين مساله به كميسيون هاي اقتصادي و امنيت ملي 
ارجاع داده ش��ده كه جعفرپور، رييس كميس��يون 
فرهنگي به »اعتماد« مي گويد كه »تاش مي كنيم 
بحث فضاي مجازي به كميسيون فرهنگي بازگردد.« 
بايد ديد كه نهايت��ا تلگرام نيز سرنوش��تي همچون 

فيسبوك و توييتر پيدا مي كند يا خير؟

ستادكل نيروهاي مس��لح با صدور بيانيه اي فرارسيدن 
29 فروردين ماه، روز بزرگداش��ت ارتش و نيروي زميني 
را گرامي داشت. همچنين سرلشكر باقري، رييس ستاد 
كل نيروهاي مس��لح در پيامي با تاكيد بر اينكه ارتش و 
سپاه، »محاسبه ناپذيري« چگونگي پاسخگويي خود به 
تهديد و تعرض عملي محتمل را به واقعيت غيرقابل انكار 
اردوگاه دش��منان تبديل كرده اند، تصريح كرد: نيروهاي 
مسلح اجازه نخواهند داد در غوغاي عمليات رواني و جنگ 
تبليغاتي امپراتوري رس��انه اي نظام سلطه صهيونيسم، 
راهبرد مقاومت هوشمندانه كه دس��توركار ملي مردم و 
انقاب اسامي اس��ت، تحت تاثير انديشه هاي شيطاني 
و ماجراجويانه امريكا و متحدان غربي - عربي كاخ سفيد 
آسيب ببيند. وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز 
با گراميداشت 29 فروردين »روز ارتش جمهوري اسامي 
ايران«، نوشوندگي در ابعاد مختلف متناسب با الزامات و 
مقتضيات زماني و ماموريتي را از قابليت ها و راهبردهاي 
ترديدناپذير »ارتش انقابي« دانست. فرمانده كل سپاه هم 
در پيام تبريكي خطاب به امير سرلشكر موسوي، ارتش را 
نماد اقتدار نظام اسامي و دس��ت بازدارنده و قابل اتكا در 
دفاع از انقاب و صيانت از مرزهاي ايران اسامي توصيف 
و تاكيد ك��رد: تركيب مقدس و مرصوص ارتش، س��پاه و 
ساير نيروهاي مسلح صفحاتي جديد از اقتدار و عزت ايران 
اس��امي را در س��طح منطقه و بين الملل رقم زده است. 

روابطعموميستادكلنيروهايمسلح

 حجت االس��ام خطي��ب طي 
س��خناني موض��وع س��امت 
مجموعه دستگاه قضايي را مورد 
اش��اره قرار داد و گف��ت: يكي از 
محورهاي اساسي كه در ابتداي 
سال جديد مقام معظم رهبري به عنوان راهبردهاي 
سال 1397 در كنار س��اير موضوعات تبيين كردند و 
ماهيت آن با حفاظت و اطاعات ارتباط دارد، تحقق 
عدالت و مبارزه با فس��اد بود. رييس مركز حفاظت و 
اطاعات قوه قضاييه افزود: تاكيدات رياست محترم 
قوه قضاييه نيز در پايان سال گذش��ته بر اين مساله 
حكايت دارد ك��ه بايد اي��ن مهم ب��ا اولويت خاصي 
پيگيري شود و ماكي براي اينكه همواره خودمان را با 
آن بسنجيم. مردم كه دس��تگاه قضايي را محكوم به 
فساد مي كنند، مش��كل و گرفتاري هاي خودشان را 
مي بينن��د و آن چيزي ك��ه در جامعه بازت��اب پيدا 
مي كند و اثر مي گذارد، برداش��تي اس��ت كه مردم و 
ارباب رجوع نسبت به دستگاه قضايي و نحوه رفتار و 
احكام ص��ادره ما دارند و با وج��ود تاش هاي صورت 
گرفته وضعيت فعلي بيانگر واقعي ش��اخص عدالت 
نيست، اما اين برداشت مردم، مي شود انعكاس عدالت 
در جامع��ه و فضاي��ي را ايج��اد مي كند ك��ه امروزه 
مي بينيم، آنان نسبت به دس��تگاه قضايي گايه مند 
هستند و اين عدم رضايت از اس��تنباطي است كه از 

مراجعات خود به دستگاه قضايي دارند. ايلنا

 ش��هيندخت موالوردي، دستيار 
ويژه رييس جمهور در امورحقوق 
ش��هروندي به عي��ادت معصومه 
جليل پور قرباني اسيدپاشي تبريز 
رفت و در جري��ان روند درمان وي 
قرار گرفت. وي در ادامه طي يادداش��تي نوشت: يكي از 
مواردي كه در معاونت امور زنان و خانواده اصرار داشتيم 
در اليحه تامين امنيت زنان در برابر خش��ونت گنجانده 
ش��ود، تش��ديد مجازات مرتكبين اسيدپاش��ي و ايجاد 
محدوديت در عرضه و دسترسي آس��ان به اسيد بود كه 
االن در قالب طرح هم در مجلس مطرح است، هرچند در 
س��ال 1337قانوني با موضوع مجازات بزه اسيدپاش��ي 
تصويب شده است و عاوه بر آن از عمومات قانون مجازات 
اسامي هم مي توان در جرم انگاري اين عمل غيرانساني 
بهره گرفت، اما ش��واهد و قرائن حكاي��ت از ناكارآمدي 
قوانين موجود در پيش��گيري از آن دارد. م��والوردي در 
پايان گفت: واقعيت اين است كه وقت آن فرا رسيده براي 
رفع اين خُا، نه فقط نسبت به قربانيان اسيدپاشي، بلكه 
براي تمامي قربانيان جرايم، اعم از زن و مرد، كه متحمل 
چنين خسارات عمده اي مي ش��وند، بايد چاره اي جدي 

انديشيده شود. ايسنا

 س��ردار غامرض��ا جالي، طي 
س��خناني در اولي��ن هماي��ش 
بصيرت افزاي��ي ب��ا اش��اره ب��ه 
سخنان رهبر انقاب در مشهد 
در آغاز س��ال نو تصري��ح كرد: 
احتمال دارد امسال نيز يك سري حوادث و تهديدات 
اتفاق بيفتد و ما مي خواهيم نگاه مان به عنصر تهديد، 
آس��يب، فرآيند و روند مقابل��ه، پيش دس��تانه و به 
افق هاي آينده كشور توجه داشته باشد كه نگاه رهبر 
انقاب، نگاه راهبردي و نويي اس��ت كه رويكردهاي 

كشور در سال نو را تبيين مي كند. 
جالي اظهار كرد: رهبر انقاب معتقدن��د امروز روز 
اعتاي ايران است و به همين خاطر، تمركز زيادي از 
تهديدات براي ما شكل گرفته است دنيا بر تهديدات 
غيرموثر و كم اثر تمركز نمي كند، اگر تهديدات موثر 
عليه ما دارند نش��ان دهنده نقش كلي��دي و موثر ما 
در منطقه اس��ت. رهبر انقاب در س��خنان خود به 
جنگ اقتصادي و مشكات كش��ور اشاره كردند و در 
جمع بندي خود گفتند ما هيچ مشكل غيرقابل  حلي 

در جمهوري اسامي ايران نداريم. ايسنا

 محمدرض��ا تاب��ش در تش��ريح 
اعض��اي  مش��ترك  نشس��ت 
فراكس��يون محي��ط زيس��ت و 
فراكسيون شفاف سازي مجلس با 
كانتري، رييس س��ازمان محيط 
زيست كه درمحل كميسيون تلفيق برگزار شد، گفت: در 
خصوص بازداشت فعاالن محيط زيستي طبق اظهارات 
رييس سازمان محيط زيس��ت نقل قول ها در اين مورد 
بسيار است؛ برخي دستگاه ها تعدادي از اين افراد را متهم 
به جاسوس��ي كرده اند، ام��ا نظرات كارشناس��ي وزارت 
اطاعات تقريبا بر خاف آنها اس��ت. در خصوص س��اير 
فعالين بازداشت شده نيز رييس سازمان محيط زيست 
تاكيد كرد كه ب��ا وجود اينك��ه هياتي 4 نفره از س��وي 
رييس جمهور براي پيگيري اين موارد مامور شده است، 
اما در جريان نيستيم. رييس فراكسيون محيط زيست 
مجلس ادامه داد: ماهيت برخي مس��ائل و مشكات به 
وجود آمده براي فعاالن محيط زيس��ت تخصصي بوده و 
بايد مراجع ذي ربط مسائل را بررسي كنند، اما حواشي آن 
و توجيه افكار عمومي مس��اله مهمي بوده كه اگر به آن 

توجه نشود تبعات سويي براي كشور دارد. 

 ول��ي اهلل س��يف، در خص��وص 
اظهارنظ��ر ريي��س كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اسامي 
مبني بر تغيير وي توس��ط دولت، 
گفت: ش��خصا از پيش��نهاد آقاي 
پورابراهيمي اس��تقبال مي كنم و از اينك��ه جناب آقاي 
رييس جمهور، فرد شايسته اي را براي اداره بانك مركزي 
انتخاب و منصوب كنند، شخصا استقبال مي كنم؛ البته 
اين حق طبيعي و اختيار قانوني ايشان اس��ت اما از وي 
س��وال مي كنم ش��ما كه اقتصاد خوانده و كارش��ناس 
اقتصادي هستيد، آيا معنا و مفهوم استقال بانك مركزي 
ب��ا اينگون��ه اظهارنظر ه��ا و درخواس��ت ها س��ازگار 
اس��ت؟رييس كل بانك مرك��زي افزود: ن��ه تنها رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس و ساير نمايندگان، بلكه هر 
شهروندي حق اظهارنظر درخصوص عملكرد و جابه جايي 
يك مسوول كشور را دارد، اما اين رييس دولت است كه با 
ارزيابي عملكرد همكارانش، نسبت به تداوم يا عدم ادامه 

همكاري تصميم گيري مي كند. مهر

 عبدالكريم حسين زاده با اشاره به 
همزمان��ي خ��روج كاوه مدني از 
كش��ور و ناپديد ش��دن س��عيد 
مرتضوي اظهار داشت: كاوه مدني 
فع��ال  و  برجس��ته  دانش��مند 
سرش��ناس حوزه محيط زيس��ت كه اخي��را در اقدامي 
تحسين برانگيز به عنوان معاونت سازمان محيط زيست 
منصوب شده و به كشور آمده بود، به دليل رفتار نادرست از 
كش��ور خارج ش��ده كه اين اتفاق نمون��ه اي از مديريت 
نادرس��ت منابع انس��اني و مصداق بارز از دس��ت دادن 
سرمايه هاي انس��اني به عنوان يكي از مهم ترين عوامل 
توسعه درون سرزميني بوده و اين سوال را به ذهن متبادر 
مي كند كه چرا نمي توانيم از اين سرمايه ها براي توسعه 
كش��ور بهره ببريم. نماين��ده اصاح طلب م��ردم نقده و 
اش��نويه در مجلس، همزمان��ي و تقارن اي��ن دو اتفاق 
ناخوشايند را حائز اهميت دانست و گفت: در شرايطي كه 
طي يكي، دو دهه اخير شاهد خروج گسترده نخبگان از 
كشور بوديم، وقتي امثال كاوه مدني به خاطر تعلق خاطر 
سرزميني به كشورشان بازگشته تا به مردم شان خدمت 
كنند و منش��أ اثر باش��ند، قطعًا بايد درموردشان به يك 
استراتژي شفاف برسيم. وي با انتقاد به اين رفتار نامناسب 
كه نسبت به بس��ياري از نخبگان در حوزه هاي مختلف 
انجام مي شود، گفت: امروز در حالي با كاوه مدني به عنوان 
يك نخبه علمي در حوزه محيط زيست چنين برخوردي 
مي شود كه در حوزه فرهنگ و هنر نيز شاهد تكرار همين 
برخوردها با هنرمنداني همچون اصغر فرهادي هستيم و 
در گذشته هم اين رفتار با استاد شجريان مي شد. سوال 
اين اس��ت كه اساس��ًا چرا باي��د فضايي ايجاد ش��ود كه 
سرمايه هاي انساني ما در كشور باقي نمانند. آيا واقعًا نياز 
است كه چنين عرصه را براي فعاليت اين نخبگان تنگ 

كنيم.  ايلنا

روز گذشته معاون سياسي- اجتماعي دبيرخانه شوراي 
عالي امنيت ملي توديع ش��د. جلسه ش��وراي معاونان 
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي با حضور دريابان علي 
شمخاني، دبير ش��وراي امنيت ملي صبح روز سه شنبه 
برگزار شد و رضا س��يف اللهي كه از سال 1393 تاكنون 
مسووليت معاونت سياسي- اجتماعي دبيرخانه شوراي 
عال��ي امنيت ملي را برعهده داش��ت و گفته مي ش��د از 
اعض��اي كليدي بررس��ي پرون��ده درگذش��ت آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني و همچنين حصر بود؛ در اين نشست 
توديع و از خدم��ات او در طول تصدي اين مس��ووليت 
قدرداني ش��د. پس از انتشار خبر رفتن س��يف اللهي از 
معاونت سياس��ي- اجتماعي، اخباري غيررسمي مبني 
بر بركناري او از شوراي معاونان دبيرخانه منتشر شد. با 
اين حال يك منبع آگاه در دبيرخانه شوراي عالي امنيت 
ملي به »اعتماد« گفت كه ماجراي رفتن رضا سيف اللهي 
از دبيرخانه شورا بركناري نبوده است. او توضيح داد كه 
رضا سيف اللهي پيشنهادي از دبيرخانه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام داش��ته اس��ت. اين منبع آگاه همچنين 
تاكيد داش��ت كه رفتن او از ش��وراي عالي امنيت ملي 
به پرونده ه��اي مهمي همچون حصر ي��ا ماجراي مرگ 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني كه در معاونت سياس��ي-
اجتماعي است ارتباطي ندارد و بررس��ي اين پرونده ها 
به قوت خود باقي اس��ت. در حالي كه دبيرخانه شوراي 
عالي امنيت ملي خبر توديع و تقدير از رضا سيف اللهي 
را از س��مت معاونت سياس��ي- اجتماعي منتشر كرده 
است اما رضا سيف اللهي در گفت وگو با »اعتماد« توضيح 
داده كه محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام براي حضور او در دبيرخان��ه مجمع اصرار دارد و به 
او پيشنهاد س��متي در اين دبيرخانه داده است گرچه او 
هنوز تصميم قطعي ب��راي رفتن به مجمع تش��خيص 

مصلحت نظام نگرفته است. 

رضا سيف اللهي كيست؟
اللهي تحصيلكرده رش��ته فيزيك دانشگاه  رضا س��يف 
صنعتي ش��ريف اس��ت كه دروس حوزوي را در مدرسه 
حقان��ي همزم��ان باتحصي��ات دانش��گاهي گذراند. 
سيف اللهي از موسسان سپاه پاس��داران اصفهان است 
كه بنا به دستور امام خميني جهاد سازندگي اين استان 
را نيز تاس��يس كرد. او همچنين از جمله دانش��جويان 
پيرو خط امام بوده كه در تس��خير سفارت امريكا نقش 
داشتند. سرتيپ سيف اللهي س��ال 71 با حكم رهبري 
به عنوان فرمانده نيروي انتظامي كش��ور منصوب شد و 
تا س��ال 75 در اين س��مت باقي ماند. پس از رفتن او از 
فرماندهي نيروي انتظامي س��رتيپ هدايت لطفيان به 
اين سمت منصوب ش��د. در زمان حضور سيف اللهي به 
عنوان فرمانده نيروي انتظامي كشور اتفاقات مثبتي در 
زمينه ساماندهي وضع نيروهاي انتظامي در زمان ادغام 
رخ داد. او همچنين در تشكيل واحد پليس اينترپل در 
نيروي انتظامي نقش داشته است. سيف اللهي سال 92 
از سوي علي شمخاني،  دبير شوراي عالي امنيت ملي به 
عنوان معاون امور امنيت داخلي اين شورا منصوب شد. 
سال 90 و پيش از رفتن به شوراي امنيت با حكم محسن 
رضايي معاونت  هاي امور قوا، اجرايي، امنيتي، بين الملل 
و اطاع  رس��اني زيرنظر معاونت هماهنگ كننده يعني 

»رضا سيف اللهي« اداره مي شده است. 

نمايندگان مجلس ديروز عاوه بر دستوركارهاي متعدد، 
ميزبان وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي بودند. 
سيدحسن قاضي زاده هاش��مي كه براي پاسخ به سواالت 
دو نماينده عضو فراكسيون كارگري مجلس به بهارستان 
آمده بود اما از همان دقايق ابتدايي س��وال نخست، از كوره 
در رفت و در واكنش به انتقادات شديداللحن نادر قاضي پور 
نماينده اصولگراي اروميه، از مسووالن قوه قضاييه خواست 
كه به اين اتهامات رسيدگي كنند. سواالت اين دو نماينده 
عضو فراكس��يون كارگري از قاضي زاده هاشمي يكي پس 
از ديگري در دس��تور صحن قرار گرفت ت��ا ابتدا قاضي پور 
درباره علت واردات صافي دستگاه دياليز سوال كند و بعد 
محجوب از علت مطالبه 9 درصد حق بيمه جهت واريز به 
وزارت بهداشت بپرس��د. قاضي زاده هاشمي ابتدا درپاسخ 
به سوال قاضي پور گفت: ما در اين زمينه توليدي نداريم و 
اين همان سرهم كردن و صنعت مونتاژ است ولي ما آن را 
به عنوان توليد داخل قبول كرديم. شعار امسال حمايت از 
توليد داخل اس��ت و كس��ي نبايد از آن سوءاستفاده كند 
و جنس كم كيفيت را به دو برابر قيمت بفروش��د. او با بيان 
اينكه در 5 س��ال گذش��ته 20 ميليون صافي دياليز مورد 
استفاده قرارگرفته، درحالي كه كمتر از 500 هزارعدد وارد 
شده،  اظهار كرد: مي توانم بنابر قانون 10 درصد از اين نياز 
را از خارج وارد كنم درحالي كه ت��ا االن كمتر از 3 درصد از 
خارج وارد شده اما مش��كل آنجاست كه بخش خصوصي 
عاقه اي ندارد، توليد داخل را با دو برابر قيمت بخرد و اگر 
بخواهيم اين اجبار را ايج��اد كنيم، انحصار و ظلم به جيب 
مردم اس��ت. نادر قاضي پور اما تمام سخنان وزير بهداشت 
را »كذب محض« خواند و گفت: وزير وارداتي نبايد هم به 
فكر توليد باشد البته اين حرف عوام پسندي است كه دايم 
بگوييم »بايد به فكر جان مردم باشيم« اما برخاف آن عمل 
كنيم. شما كه نماينده انحصاري يك شركت امريكايي توليد 
لنز عينك هستيد كه صاحبان آن صهيونيست ها هستند 
طبيعي اس��ت كه اين رفتار را داريد. وزي��ري كه خودروي 
پورشه سوار مي شود و س��رمايه چند صد ميلياردي دارد، 
نبايد هم به فكر توليد داخلي باشد. همين اظهارات قاضي پور 
اما كافي بود كه جنجال در صحن آغاز شود. وزير بهداشت 
در نوبت دوم ارايه پاس��خ به سوال نماينده اروميه، به شدت 
نس��بت به اين اظهارات انتقاد ك��رد و گفت: اينجا مجلس 
شوراي اسامي اس��ت و من به عنوان وزيري كه منتخب 
ش��ما هس��تم، مي گويم اگر هم نيس��تي بايد نشان دهي 
عصاره فضائل ملت هس��تي. مردم اروميه شأن شان باالتر 
از اين است كه ش��ما اينجا به وزير تهمت بزنيد. وي پس از 

درخواس��ت از قوه قضاييه براي برخورد با اين اتهام زني ها، 
گفت: اين آقا دفعه اولش نيس��ت اين حرف ها را مي زند. يا 
او راست مي گويد و من حق ندارم وزير باشم و جايم پشت 
ميله هاي زندان اس��ت يا او دروغ مي گويد و جايش پشت 
ميله هاي زندان است. وزير بهداشت اضافه كرد: من و بقيه 
وزرا دو ميليون و 900 هزار تومان حقوق مي گيريم، چطور 
رفتار كرده ايد كه همه رسانه ها جور ديگري مي گويند. اين 
عضو دولت دوازدهم خطاب به نماينده اروميه گفت: شما از 
عده اي افراد طلبكار دفاع مي كنيد كه قيمت باال و كيفيت 
پايين ارايه مي كنند، اين نكبت اس��ت و نه نظارت و انتظار 
داريد من جواب ندهم. اين لحن تند و تيز قاضي زاده البته 
در جريان پاسخ به سوال بعد نيز ادامه يافت و باوجود آنكه 
محجوب با حجب و حيايي به مراتب بيش از قاضي پور طرح 
سوال كرد و كلمه اي نيز در اهانت به وزير بهداشت به زبان 
نياورد، فضاي حاكم بر سوال نخست، مانع از حفظ آرامش 
وزير ش��د و باوجود آنكه در ابتداي س��خنانش در پاسخ به 
نماينده تهران از لحن تند خود در پاسخ به سوال قاضي پور 
عذرخواهي كرد، در آخرين جماتش بار ديگر با عصبانيتي 
ش��بيه به دقايق قبل بازگش��ت و گفت: بنده ب��راي آقاي 
محجوب احترام قائلم و هميشه به او راي دادم اما ديگر راي 
نمي دهم. او خود را نماينده كارگران مي داند ولي نيس��ت. 
وي افزود: كارگر كسي است كه 5 ماه حقوق نگرفته، شما و 
كارگران بدانيد كه يك خدمت در بيمارستان دولتي حداقل 
يك سوم خدمت در بيمارستان تامين اجتماعي هزينه دارد. 
اگر بلد نيستيد مديريت كنيد؛ چرا من را متهم مي كنيد و 
به من مي گوييد كه به حقوق 40 ميليون نفر تعدي كردي. 
اظهاراتي كه حتي با واكنش رييس جلسه نيز مواجه شد و 
مسعود پزشكيان گفت: حرف هاي آقاي قاضي پور درست 
نبود ولي آقاي وزير فاز دوم بحث هايي  شما  نيز درست نبود. 

واكنش نماينده دلگان به اتفاقات سيستان و بلوچستان در گفت وگو با »اعتماد«: 

اين اولين حادثه نبود
 ارتش نماد اقتدار
نظام اسالمي است

 وضعيت فعلي
بيانگر واقعي شاخص عدالت نيست 

تشديد مجازات مرتكبين 
اسيدپاشي

احتمال دارد امسال نيز تهديدات 
و حوادثي رخ دهد

اختالف نظر درباره جاسوس بودن 
فعاالن بازداشت شده محيط زيست

استقبال سيف از پيشنهاد پورابراهيمي

 تعيين استراتژي شفاف
در قبال نخبگان

گزارش »اعتماد« از دليل يك تغيير در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي 

درخواست محسن رضايي  از رضا سيف اللهي

درگيري لفظي قاضي زاده و قاضي پور در صحن علني

مريموحيديان

آرزوفرشيد

يادداشتاينستاگراميآذريجهرميدربارهفيلتيرنگتلگرام

اگرمسووالناستانيدرسيستانوبلوچستان
ماجرايم�رگمس�لمبام�ريوهمراهانشرا
بررسيوروشننكنندحرفوحديثوالتهاب
ت�داومميياب�د.مع�اونامنيتياس�تانداري
ميگويدكهدرجرياناتفاقپنجشنبهگذشته
عواملحمل�هبهپاس�گاهانتظاميب�ههالكت
رس�يدهاندامادرجرياندرگيريمورداش�اره
او،متاسفانهسهجوانويككودك3سالهنيز
كشتهشدهاند.اينموضوعوانتشارروايتهاي
غيررس�ميازاي�نماج�راك�هب�اگزارش�ات
رس�ميمطابقنيس�ت،توجهاف�كارعمومي
رابهخ�ودجل�بك�ردهومجم�عنمايندگان
اس�تاندرمجلسش�وراياس�الميرانيزبه
پيگيريواداشتهاس�ت.محمدنعيمامينيفرد
نمايندهايرانش�هرودلگانميگوي�دكهبراي
تصميمگي�ريدراي�نبارهمنتظ�رتوضيحات
اس�تانداروش�ورايتاميناستانهس�تند.او
ضمنقدردان�يازتالشهايني�رويانتظامي
برايبرقراريامني�تدراينمنطق�هازضعف
كادرمتخص�صپليسس�خنگفت�هونگران
تكراراينحوادثدرص�ورتعدمرفعنواقص

موجوداست.

فرمان�دارومقاماتاس�تانيتايي�دكردهاند
ك�همام�ورانامنيتيپنجش�نبهگذش�تهدر
شهرس�تاندل�گانب�هس�ويي�كخ�ودرو
تيران�دازيكردهان�دك�هط�ياي�ناتف�اق
چه�ارسرنش�ينخ�ودروك�هيك�يازآنه�ا
كودكس�هس�الهبودهاستكشتهش�دهاند.
روايتهايمتناق�ضومتفاوت�يازاينحادثه
شنيدهميش�ود.ش�مابهعنوانرييسمجمع
نمايندگاناستانبفرماييدكهماجراازچهقرار

است؟
ما نيز مثل شما هر دو روايت را شنيده ايم. مساله اين 
اس��ت كه اخيرا بي  مباالتي هايي در اس��تان مشاهده 
مي شود. شكي نيست كه نيروي انتظامي براي تامين 
امنيت منطقه زحمت بسياري مي كشد و شهدايي را 
نيز تقديم كرده است اما مس��ائل مختلفي در استان 
وجود دارد. بيكاري گسترده و وسيع، فقر شديدي كه 
در مناطق مركزي و جنوبي بلوچس��تان حاكم است، 
تردد باندهاي س��ازمان يافته مواد مخ��در و مضاف بر 
همه اينها درگيري هاي قوم��ي و طايفه اي كار تامين 
امنيت را براي دولت و نيروي انتظامي خيلي س��خت 
مي كند. به نظر من اگر به اي��ن موئلفه ها توجه جدي 
نشود در آينده از اين نوع مش��كات بيشتر خواهيم 

داشت. 
اجازهدهيدابتدادرموردحادثهاخيرصحبت

كنيم.
اين حادث��ه در يك عملي��ات قانوني توس��ط نيروي 

انتظامي رخ داده است. 
ج�رممس�لمبام�ريك�هعملي�اتب�راي

دستگيرياوانجامشد،چهبودهاست؟
جرم او اثبات نش��ده و اته��ام وارد اس��ت. جرم وقتي 
ثابت مي ش��ود كه متهم به دادگاه صالحه فرس��تاده 
ش��ود. او متهم بوده اس��ت و نيروي انتظام��ي بايد با 
درايت بيشتري عمل مي كرد. به هر حال دلگان يك 
شهر مرزي نيست. شهري اس��ت كه در منتهي عليه 
غربي استان و در مجاورت كرمان قرار گرفته است. به 
نظر من مي شد با درايت بيش��تري عمليات تعقيب و 

مراقبت را انجام داد. 
اتهاماوچهبودهاس�ت؟دراخباريكهازقول
فرماندارومعاونامنيتياستانمنتشرشدهاو

راشرورخواندهاند.
متهم به حمله به يك پايگاه پليس. ظاهرا دو ماه قبل 
يك درگيري ميان ساكنين روستا و پاسگاه انتظامي 

صورت گرفته و او نيز در اين جريان متهم بوده است. 
بامريدراينحملهمسلحبودهاست؟

مردم مي گويند كه با سنگ حمله شده است. 
دراينحملهكسيهمآسيبديدهاست؟

بله، آسيب هايي به پاسگاه وارد شده است. 
مجروحياكشتهچطور؟

يكي از ماموران نيروي انتظامي زخمي شده است. 
توسطمسلم؟

توسط همان گروهي كه به پاسگاه حمله كرده بودند. 
االنوضعيتس�المتيمامورانتظاميچطور

است؟جراحتجديبود؟
اطاعي ن��دارم اما مطمئنم كه منجر به فوت نش��ده 

است. 
بامريوهمراهانشازآنحملهبهبعدمتواري

بودند؟
ظاهرا متواري بودند. اين را من از فرمانداري استفسار 
كردم. من نيز در منطقه نبوده و بر اس��اس گزارشات 
تلفن��ي مردم پاس��خ مي دهم ل��ذا ممكن اس��ت كه 

درجاتي از غلو داشته باشد. 
ش�مابهعنواننماين�دهايرانش�هر،دلگانو
رييسمجمعنمايندگاناس�تانبرايپيگيري
اينماجراوروش�نشدنمس�الهچهاقداماتي

انجامدادهايد؟
از اس��تاندار و معاون امنيتي او توضيح خواس��ته ايم. 
در مجمع نماين��دگان نيز بحث ش��ده و منتظر ارايه 
توضيحات ش��وراي تامين اس��تان هس��تيم. تاش 
مي كنيم مساله را از شوراي امنيت كشور و فرماندهي 
محترم ناج��ا پيگيري كرده و بعد از روش��ن ش��دن 
موضوع، تصميم گيري هايي داش��ته باشيم. اكنون با 
وجود فداكاري هايي ك��ه نيروي انتظامي براي تامين 
امنيت منطقه انج��ام مي دهد يك ج��و رواني منفي 
عليه نيروي انتظامي ايجاد ش��ده لذا بايد در اين باره 

روشنگري شود. 
فرمانداردلگانميگويدكهفردش�روربوده

است...
مساله شرور بودن را كه بايد مقامات قضايي مشخص 

كنند. 
استاندارسيس�تانوبلوچستاندرگفتوگو
با»اعتماد«گفتكهگروه�يرامامورپيگيري
موضوعميكنند.آيااينگروهكارخودراشروع

كردهاست؟ازتركيبآنخبرداريد؟
من از ايشان خواس��تم كه يك تيم حقيقت ياب را به 
منطقه بفرستند و نتيجه را به ما اعام كنند. تركيب 
تيم حقيقت ياب به عهده استاندار است. ما فقط تاكيد 
كرديم كه با معتمدين و مردم منطقه ديدار داش��ته 

باشند. 
تصوي�ريازپاس�خپيامكيش�ماب�همردم
موجوداس�تكهگفتهايدمردمخودشاننامه
بنويسندوموضوعراپيگيريكنند.اينتصوير

راتاييدميكنيد؟راهكارشماايناست؟
من در تماس هاي تلفني گفتم ك��ه از مراجع قانوني 
موضوع را پيگيري كنيد. گفتم اگ��ر واقعا بر اين باور 
هستيد كه ظلمي در كار است يا سوءرفتاري شده به 

مراجع قانوني مثل دادگستري و دادسراهاي انتظامي 
كه وظيفه رسيدگي به اين موضوعات را دارند مراجعه 

كنيد. 
بهنظرش�ماچط�ورباي�دمانعازتك�راراين

اتفاقاتتلخشد؟
وضعيت امنيت در استان به طور كلي مناسب است و 
ناامني هاي صورت گرفته نيز چند دلي��ل دارد. ما در 
آنجا ناامني سياس��ي نداريم. ناامني ه��اي اجتماعي 
است. برخي از مشكات را ابتداي صحبت ذكر كردم 
اما نكته ديگر اين اس��ت كه م��ا در نيروهاي پليس با 
كمبود آموزش مواجه هس��تيم. در واق��ع اگر ميزان 
مهارت هاي ادراك��ي و مديريتي آنه��ا افزايش يابد و 
بهينه ش��ود مي توان موارد اينچنين��ي را راحت تر و 
بدون تحميل هزينه به دولت و نظ��ام مديريت كرد. 
مس��اله ديگر عدم به كارگي��ري نيروه��اي بومي در 

نيروهاي انتظامي منطقه است. 
پسدراينحادثهنيزمامورانبومينبودند؟

نه در اين عملي��ات، بلكه بطور كلي مام��وران بومي 
نيستند. رويه غالب اين اس��ت و تنها در يكي دو سال 
اخير بعد از تذكرات بس��يار درصد كمي تغيير ايجاد 
شده اس��ت. قطعا اگر از نيروهاي بومي استفاده شود 
ضريب خطا پايين مي آيد. ارتباط گيري موثر با مردم 
الزمه كار اس��ت و درصد موفقيت را افزايش مي دهد. 
مجموعا بايد يك بررس��ي همه جانبه انجام شود زيرا 
اين اولين حادثه از اين نوع نبوده اس��ت و در صورت 

ادامه رويه موجود امكان تكرار آن نيز وجود دارد. 
آماريازتكرارايناتفاق�اتدرماههاياخير

داريد؟
آمار دقيق ندارم ام��ا مثا در فرودين م��اه يك مورد 

اتفاق افتاد. 
منظورتانازفروردينس�الگذشتهاستيا

همينامسال؟ماجراچهبود.
همين امس��ال. يك متهم در جريان دستگيري مورد 

اصابت قرار گرفت و كشته شد. 
اتهامشچهبود؟

حمل چند كيسه برنج. 
برنج؟

به هرحال كاالي قاچاق محسوب مي شود و متاسفانه 
به جاي برخورد با قاچاق هاي س��ازمان يافته اقدام به 
برخوردهاي خش��ن ب��ا جواناني مي كنيم كه از س��ر 
اضطرار و براي قوت اليموت اقدام به بدوكي – بدوكي 

معادل كوله باري است- به اين كار روي آورده اند. 
ماجراييكهگفتهميشدمامورانبهخانهاي
تيران�دازيكردهاندك�هيكبچهچهارس�اله
درآنبودهاس�تراتاييدميكنيد؟كياتفاق

افتادهاست؟
مهر ماه س��ال گذش��ته اين حادثه در ايرانشهر اتفاق 
افتاد. در آن مورد نيز ماموران حكم قضايي داش��تند. 
توجه داشته باش��يد كه حكم قضايي به تنهايي كافي 
نيست و هم قاضي حكم دهنده و هم نيروي عملياتي 
بايد نوعي از مهارت هاي پليس��ي داش��ته باش��ند و 
بتوانند صدماتي كه موجب ايجاد جو رواني ش��ديد و 
جريحه دار شدن احساس��ات عمومي است را كاهش 

دهند. 
شمااينحوادثراناشيازخطاهايغيرعمد
ميدانيداماتعداداينخطاهابيشازآناس�ت

كهبتوانآنراناديدهگرفت.
همه جاي دنيا در عمليات پليس��ي امكان بروز خطا 
وجود دارد اما ما بايد تع��داد اين خطاها را كم كنيم. 
بايد ضمن بررسي اين مساله به مولفه هاي ريشه اي 
مثل بيكاري گس��ترده، تردد بانده��اي مواد مخدر، 
س��ختي كار نيروي انتظامي با حداق��ل امكانات نيز 
توجه داش��ت. پليس در مناطق غير مركزي استان 
از كمبود كادر تخصصي رنج مي برد. ما پيگيري هاي 
بس��ياري انجام داده ايم و حتي پيش��نهاد داديم كه 
يك مقر فرمانده��ي انتظامي در جنوب اس��تان به 
مركزيت ايرانشهر تشكيل ش��ود اما تاكنون به دليل 
پاره اي ماحظات محقق نشد. يقينا نيازمند بازنگري 
در توان تخصصي پليس در جنوب اس��تان هستيم. 
زحمات نيروي انتظام��ي را نادي��ده نمي گيريم اما 
مش��كاتي كه وجود دارد را بايد ب��ا پيگيري وزارت 
كش��ور، خود ما در مجمع نمايندگان استان و... حل 

و فصل شود. 

  پيامرس�انهابرايمورداعتمادم�ردمقرار
گرفتن،ميكوش�ندتاامنيتكاربرانش�انرا
حفظكردهواطالعاتيدراختياردس�تگاههاي
امنيت�يواطالعاتيق�رارندهند.پيامرس�ان
س�روشبهاينلحاظچهتدابيريانديشيدهو
ابزارهايايستادگيسروشدربرابرفشارهاي

امنيتيچيست؟
پيرو مصوبه و آيين نامه جدي��دي كه قوه قضاييه هم 
تصويب كرده و پيرو فتواي رهبري براي اين مس��اله، 
يك پروتكل دقيق حقوقي داريم. اين پروتكل از قبل 
تهيه ش��ده و مربوط به روزهاي اخير نيست؛ هر چند 
كه طبق قوانين جديد آن را بازنويسي كرديم و خيلي 
محكم تر در مورد حريم خصوصي كاربران به صورت 
مفصل ب��ه آن پرداختيم. ما حاف��ظ حريم خصوصي 
كاربران مان هستيم. اعتماد مردم به سروش سرمايه 
اصلي ما اس��ت. از وجه اقتصادي نيز ب��ه عنوان فعال 
اقتصادي جنبه هاي اجتماعي بي اعتمادي را درك 

مي كنيم. 
 پيشترگفتهبوديدكه»بافتوايرهبريديگر
باخي�الراحتبههيچيكازدرخواس�تهاي
امنيت�يپاس�خندادهاي�مام�اپي�شازاي�ن
درخواستهاييآمدهبودكهپاسخدادهنشده
وبهدليلپاس�خندادننيزتحتفشاربوديم.«
يعنيبع�دازفت�وايرهبريدرخواس�تهاي
امنيت�يب�رايدادناطالعاتكارب�رانوجود

داشتهاست؟ازطرفچهنهاديبوده؟
خير. چند نفر برداشت متناقض با متن داشتند. هيچ 
درخواس��تي بعد از فتوا و آيين نامه اي كه قوه قضاييه 
داده، نداشتيم. قبل از آن هم به صورت خيلي محدود 
و آن هم شايد به دليل مشخص نبودن قوانين در اين 
حوزه بوده كه بعد از مش��خص ش��دن قوانين خيلي 
ش��فاف گفتيم نه هيچ داده اي را داديم و نه مي دهيم. 
من در متن اشاره كردم كه درخواست قضايي بوده، نه 
امنيتي. نمي دانم با چه برداشتي مي توان آن را امنيتي 
جلوه داد. در خواست قضايي خيلي روتين است. همه 
اوپراتورها حتي اپليكيشن هاي عمومي مثل خريد و 

فروش و اسنپ درخواست هايي از سمت قوه قضاييه 
دارند. ما حتي در برابر اين درخواس��ت ها هم پاس��خ 
نداديم. با اينكه پرونده شاكي خصوصي هم داشته ما 

اطاعات نداده و نمي دهيم. 
كلم�ه صراحت�ا ش�ما مصاحب�ه مت�ن   
»درخواس�تهايامنيت�ي«ب�هكاررفت�ه؛نه
قضاي�ي.مصاحب�هايك�هخبرگ�زاريفارس
منتش�رك�ردهوخبرگزاريه�اورس�انههاي

مختلفآنرانشردادهاند.
متن خبر فارس درخواس��ت هاي قضايي نوشته شده 
است. در مورد امنيت كاربر سوال شد و من گفتم كه 
درخواس��ت در حوزه امنيت كاربران بوده است. اصا 
نگفتم نهاد امنيتي درخواست داده است. اين برداشت 
اشتباه است. واكنش هايي به حرف من صورت گرفت. 
 درخبرگزاريفارسازقولشمانوشتهشده،
»بافتوايرهبريديگرباخي�الراحتبههيچ
يكازدرخواستهايامنيتيپاسخندادهايماما
پيشازايندرخواستهاييآمدهبودكهپاسخ
دادهنش�دهوبهدليلپاس�خن�دادننيزتحت

فشاربوديم.«
خب��ر ف��ارس جل��وي م��ن ب��از اس��ت و نوش��ته 
»درخواس��ت هاي قضاي��ي«. ش��ما از كدام س��ايت 

مي بينيد؟

 ازس�ايتخبرگ�زاريف�ارسميبينم.پس
شماميگوييددرخواس�تهاازطرفدستگاه

قضاييبودهاست؟
محدود بوده و ش��ايد هم مديرعامل قبلي بيان كرده 
بود كه دوستان مي گفتند حتي ممكن است براي مان 
حكم جلب صادر شود. حدود دو يا سه ماه قبل بود كه 
آقاي جهرمي هم به اين موضوع واكنش نشان دادند و 
توييت كردند كه اين فضا بايد ش��فاف شود. در همان 
مورد هم نش��ان داديم هيچ اطاعاتي را نه داده ايم و 
نه مي دهيم. ضمنا اين مورد شاكي خصوصي داشته 

است. 
 اگريكنهادبخواهدبهاطالعاتش�مادست

پيداكند،ميتواندپيامرسانراهككند؟
قطعا اي��ن اتفاق نش��دني اس��ت. چون اگر بش��ود، 
كليه داده ه��اي اقتصادي و تراكنش ه��اي بانكي هم 
هك شدني بود. ما از همان پروتكل استفاده مي كنيم. 
اگر حفره اي وجود داشت مطمئن باشيد الاقل بانك ها 
از اين فضا اس��تفاده نمي كردند. از اين جهت سروش 
مطمئن است. ما به دنبال برگزاري يك مسابقه براي 
امنيت سروش هستيم كه متخصصين امنيت سروش 
را به آزمون بگذارند. كوچك ترين نكته امنيتي اي اگر 
پيدا شود، آن را رفع مي كنيم. در هفته هاي آتي اعام 
رسمي خواهيم كرد. از نگاه فني به شما مي گويم كه 
پروتكل ما در دنيا قابل شكستن و بهره برداري نبوده 

و نيست. 
 درجاييازمصاحبهتانگفتيدكه»اگرتوييتر
وفيسبوكتابعشرايطكش�ورباشند،موافق

فعاليتآنهاهستيم.«
اين را از آقاي وزير پرسيدند و من هم پيرو حرف ايشان 
اين مساله را گفتم. فضاي ارتباطي و رسانه هاي كشور 
مس��وولي دارد و آن هم دولت است. اگر كسي در اين 
فضا ش��رايط دولت را بپذيرد، مي تواند فعاليت كند. 

حرفي كه زدم اين است. 
 اين»ش�رايط«چيس�ت؟آيادولتباشمادر
مورد»ش�رايط«خودحرفزدهاست؟شماچه

چيزيرابايدرعايتكنيد؟

اين ش��رايط همان قواني��ن عمومي اي اس��ت كه در 
كشور رايج است. هر كسي بخواهد كسب و كاري در 
كشور ش��كل دهد بايد هويتش را معلوم كند؛ از يك 
نهاد مسوول مجوز فعاليت بگيرد؛ حساب هاي بانكي، 
ماليات و بيمه اش را مشخص كند. همين فضا را براي 
كسب و كارهاي خارجي مي گذارد يا بايد بگذارد. در 
اين فضا دولت مسوول است؛ اگر بخواهد مي تواند باز 

كند و اگر بخواهد مي تواند ببندد. 
 دستگاههاييدرتمامدنياتحتنظرنهادهاي
امنيتيوج�ودداردكهامكانش�نودرافراهم
ميكنند.برهميناساسهمبرخيپيامرسانها
ازويژگيكدگذاريكردنبرپيامهايصوتيو
متنيوتصويريميگويند.پيامرسانسروش
پيامهاراكدگ�ذاريميكند؟ي�امدلديگري

برايشنودنشدنبهكارميبرد؟
س��روش اصا و ابدا به لحاظ فني امكان شنود ندارد. 
حتي خودمان هم توانايي شنود نداريم . سروش مثل 
تلفن ثابت نيست كه بشود شنود كرد. اين يك سيستم 
نرم افزاري مبتني بر كد است. پروتكل رايج براي حفظ 
امنيت رعايت ش��ده اس��ت. همين االن هم خيلي از 

سرويس ها از همين پروتكل استفاده مي كنند. 
 شماحاضرهستيدكليدگذاريپيامهايتان

رابهسرويسهاياطالعاتيوامنيتيبدهيد؟
اين بحث تخصصي اس��ت. برخي از اي��ن كليدها به 
اصطاح فني آن فاي )unfly( توليد مي شود. بين 
دو طرف پيام در يك لحظه اين كليد توليد، مبادله و 
مبتني بر آن رمز مي شود. با اين مدل قاعدتا نمي توان 
اين كليد را به جايي داد. زماني كه پيام تمام مي شود، 

كليد به طور كامل از بين مي رود. 
 تفاوتبرسرايناستكهكددرلحظهتغيير
كردهوغيرقابلدس�تيابيشود.آياپيامرسان

سروشچنينقابليتيدارد؟
به لحاظ فني پروتكل TLSو SSL كه ما آن را استفاده 
مي كنيم مبتني بر زمان اس��ت. آنها يك عدد باينري 
مبتني بر تايم يونيك توليد مي كنند كه اين عدد در هر 

صدم ثانيه در حال تغيير است. 
 فت�وايرهبريبرايپيامرس�انش�ماتاچه

اندازهخطقرمزمحسوبميشود؟
اين فتوا براي ما اطمينان بخش ب��وده و اين پايبندي 
همگاني را به دنبال داشته كه درجه اهميت اين حريم 

سيد ميثم سيد صالحي، مدير پيام رسان سروش در گفت وگو با »اعتماد«: 

در خواست امنيتي نداشتيم؛ درخواست قضايي بود

تالشميكنيممسالهراازشورايامنيت
كش�وروفرماندهيمحترمناج�اپيگيري
ك�ردهوبع�دازروش�نش�دنموض�وع،

تصميمگيريهاييداشتهباشيم.
مادرنيروه�ايپليسباكمب�ودآموزش
مواج�ههس�تيم.درواق�عاگ�رمي�زان
مهارتهايادراكيومديريتيآنهاافزايش
يابدوبهينهشودميتوانموارداينچنيني
راراحتتروبدونتحميلهزينهبهدولتو

نظاممديريتكرد.
همهجايدنيادرعملياتپليسيامكان
بروزخطاوج�وددارداماماباي�دتعداداين

خطاهاراكمكنيم.

س�روشاصالوابدابهلحاظفنيامكان
ش�نودندارد.حتيخودمانه�متوانايي
ش�نودنداريم.س�روشمثلتلف�نثابت

نيستكهبشودشنودكرد.

ش�عارامس�الحمايتاز
توليدداخلاستوكسي
نبايدازآنسوءاس�تفاده
كندوجنسكمكيفيترا
بهدوبرابرقيمتبفروشد.

خ�ودروي ك�ه وزي�ري
پورش�هس�وارميش�ود
ص�د چن�د س�رمايه و
ميليارديدارد،نبايدهم
بهفكرتوليدداخليباشد.

 رييس كميسيون فرهنگي مجلس:
نمي شود خودسر در حريم 

خصوصي سرك كشيد 
 آق�ايجعفرپ�وراخيرامديرپيامرس�ان
س�روشگفتهپسازفت�وايمق�اممعظم
رهب�ريديگرب�هدرخواس�تهايامنيتي
پاسخندادهكهچنينباوريراايجادميكند
كهپيشازفتوايايشان،بهدرخواستهاي

امنيتيپاسخدادهميشدهاست؟
در اين رابط��ه اطاعاتي ندارم كه امنيت داش��ته 
يا نه. بايد اين س��وال را از مدير پيام رسان سروش 

بپرسيد. 
 درصورتصحتاينادعا،ش�مابهعنوان
رييسكميسيونفرهنگيمجلساقدامي

نخواهيدداشت؟
باتوجه به فتواي رهبري، اين اقدامات در راستاي 
تهديد حريم خصوصي كاربران حرام شرعي است 
و مجلس و نمايندگان مردم نيز محكم ايستاده اند 
كه از حريم خصوصي شهروندان دفاع كنند، مگر 
آن چه در اصل 25 قانون اساس��ي آماده كه شامل 
مواردي بسيار خاص اس��ت كه بايد با مجوز انجام 
ش��ود و درغير اين صورت، امكان ندارد هركس��ي 
خودس��ر در فضاي خصوصي مردم سرك بكشد 
و اطاعات جم��ع كند. اين كاري خاف اس��ت و 
مرتكب چنين عملي در هر س��متي و جايگاهي 

باشد، مجرم است و بايد مجازات شود. 
 بحثجلباعتم�ادعموميباقانونگذاري
متفاوتاست.س�والايناستكهسيستم
فرهنگيكش�ورچگون�هميتوان�داعتماد
عموميبهشبكههايپيامرس�انداخليرا

بازگرداند؟
مگ��ر همين تلگ��رام ك��ه برخ��ي زي��ر علمش 
س��ينه مي زنند، قابل اعتماد اس��ت؟ شما وقتي 
اس��ناد ويكي ليكس را مطالعه كني��د، مي بينيد 
چ��ه درزه��اي اطاعات��ي در وات��س آپ و ديگر 
پيام رس��ان ها وجود داش��ت. همين وضعيت در 
فيس��بوك نيز وجود دارد كه تمامي مش��خصات 
و اطاعات كارب��ران ميلياردي خود را به س��تاد 
انتخابات��ي ترام��پ واگذار ك��رد. م��ردم چگونه 
مي توانن��د به اي��ن پيام رس��ان ها و ش��بكه هاي 

اجتماعي خارجي اعتماد كنند. 
 اينشبكههاياجتماعيوپيامرسانهاي
داخليبادس�تگاهامنيتيوقضاي�يمادر
ارتباطنيس�تندواس�تداللكارب�راناين
استكهبهايندليل،نگرانيكمترينسبت

شبكههاياجتماعيخارجيدارند.
بنابر قانون، دستگاه قضايي را مكلف مي كنيم به 
اطاعاتي كه به صورت غيرقانوني كس��ب ش��ده، 
اس��تناد نكند. اطاعاتي كه به صورت غيرقانوني 
و غيرمشروع ازس��وي هرفردي تهيه شده، نبايد 

مبناي تصميم قضايي قرار گيرد. 
 نظرتاندرموردتش�كيلكميسيونويژه

فضايمجازيدرمجلسچيست؟
موضوع تلگرام و اس��تفاده از فضاي مجازي، يك 
موضوع فرهنگي است و طبيعتا بايد در كميسيون 
فرهنگي به عنوان كميسيون تخصصي كه در اين 
راس��تا در مجلس فعاليت مي كند، مورد پيگيري 
ق��رار گي��رد. در چنين ش��رايطي تش��كيل يك 
كميس��يون ويژه جديد نمي تواند راهگشا باشد و 
ما اين دس��ت برخوردهاي انفعالي و مقطعي را به 
صاح مجلس ندانس��ته و با روحيه كارشناسي و 

تخصصي كار در مجلس مغاير مي دانيم. 

اگر تلگرام فيلتر شود

روزهاي سخت وزير جوان

خصوصي مش��خص ش��ود. ما از اين بابت ممنون 
ايشان هستيم. 

 شماتاكجامقابلفشارهاييكهممكناست
درآيندهبهشماواردش�ودتااطالعاترادر
ميايستيد؟ بگذاريد، اختياربرخينهادها

فشار وجود ندارد. 
 درشرايطحساسكش�وراگربخواهندبه
اطالعاتپيامرسانشمادستيابند،چطور؟

فتاوا اس��تثنا ندارند و ما هم امكان ندارد كه در اين 
فضا وارد ش��ويم كه بخواهيم اعتماد مردم را در هر 
موضوعي دچار آسيب كنيم. البته بحث در جاهايي 
فني مي ش��ود. مواردي از آن به لحاظ فني نشدني 
اس��ت. كارهاي ما در عرصه فني پشتوانه اي است 
تا اين فتوا را در عمل پي��اده كنيم. كاري مي كنيم 
كه همكاراني كه در بانك ه��اي اطاعاتي با داده ها 
ارتباط هس��تند و عما كدها يا فايل ها و سرور ها را 
نگهداري مي كنند، نيز دسترس��ي ب��ه اين فايل ها 
نداشته باشند. ما از به روز ترين فناوري ها استفاده 
مي كنيم. پروتكلي ك��ه تلگرام اس��تفاده مي كند 
ناش��ناخته اس��ت و هيچ جا هم تست نش��ده اما 
پروتكلي كه ما اس��تفاده مي كنيم ش��ناخته شده 

بين المللي است. 
 ش�ماميگوييدس�روشپروتكلامنيتي
رااس�تفادهميكند.راهراس�تيآزماييآن

چيست؟
عن��وان پروت��كل را گفت��م و يك��ي از راه ه��اي 
راس��ت آزمايي اش اين اس��ت كه اطاعات گوگل 
را از سرور آن برداش��ت كنيد. چون همه از همين 

پروتكل استفاده مي كنند. 
 چق�درازدول�تبابتحماي�تازمحصول

داخليتانپولگرفتهايد؟
وامي ب��راي اين ح��وزه تخصي��ص داده ان��د و ما 

توانسته ايم كه اين وام را بگيريم. 
 چقدر؟

از دولت وام پنج ميلياردي گرفتيم. تاش مان اين 
است كه نهايت استفاده را از اين براي توسعه كسب 
و كارمان ببريم. با مواردي مثل رايگان كردن پهناي 
باند از اين سرمايه در گردش استفاده مي كنيم. در 
مقابل اين پول ضمانت داديم و بعد از دوره تنفس 

بايد ماهانه اقساطش را بدهيم.

پارلمان

قاضي مرتضوي پيدا ش��د. پس از چندين روز بي خبري و 
البته گمانه زني  باالخره ديروز مش��خص شد كه دادستان 
سابق تهران كجاست و چه مي كند. هما فاح تفتي، همسر 
سعيد مرتضوي به اعتمادآناين گفت كه همسرش تهران 
است. او در يك گفت وگوي كوتاه تلفني در پاسخ به اينكه آيا 
از همسرش باخبر است يا نه گفته » بله؛ مگر مي شود اطاع 
نداشته باشم. من پزشك هستم االن هم محل كارم مريض 
جلويم نشسته است. « البته همسر مرتضوي گفته است كه 
مرتضوي تهران است اما در خانه نيست و تاكيد كرده كه 
به دنبال ماده 477 است. مقصود همسر قاضي مرتضوي 
از ماده 477، قانوني اس��ت كه اگر رييس قوه قضاييه راي 
قطعي ص��ادره از هريك از مراجع قضايي را خاف ش��رع 
بين تش��خيص دهد، مي تواند با تجويز اعاده دادرس��ي، 
پرونده را به ديوان عالي كش��ور ارس��ال كند. بعد از اينكه 
معاون اول و سخنگوي قوه قضاييه در حاشيه يك نشست 
در مورد بازداشت قاضي مرتضوي اعام كرد حكم جلبش 
صادر ش��ده اما گيرش نياورده اند ش��ايعاتي در خصوص 
خروج او از كشور مطرح شد. برخي مقصد سفر او را كربا 
مي دانستند و برخي هم از حضور او در بوشهر و در بيت يكي 
از روحانيون سرشناس مشهد خبر دادند با اين حال به نظر 
مي رسد كه قاضي مرتضوي در تهران به دنبال تغيير حكم 
اس��ت. در اين حال به نظر مي رسد كه پيگيري ماده 477 
مقوله اي زمان بر باش��د كه تا پيش از تحقق آن هم اجراي 
حكم را منتفي نمي كند. بر همين اس��اس روز گذش��ته 

پايگاه اطاع رس��اني ديده بان ايران در مورد ماده 477 به 
قانون اساسي با نعمت احمدي،  حقوقدان گفت وگو كرد. 
احمدي در اين مورد توضيح داده كه »هر متهم و محكومي 
كه حكمي عليه وي داده ش��ود، مي تواند با اس��تناد به آن 
درخواست اعاده دادرس��ي از رياست قوه قضاييه را داشته 
باش��د. اين اعاده دادرس��ي به دو صورت امكان پذير است 
يكي از آن برابر ماده 474 قانون اساس��ي كه برابر با مرجع 
صادركننده آن اس��ت و ديگري برابر با م��اده 477 قانون 
اساسي است كه بر اس��اس آن مي توان به اعاده دادرسي از 
رياست قوه قضاييه اشاره كرد.«او ادامه داد »اگر رييس قوه 
قضاييه درخواست اعاده دادرسي را پذيرفت و االن را خاف 
قيم شرع دانس��ت، آنگاه وي دس��تور توقف اجراي حكم 
را مي دهد و پرونده را به ش��عبه هم عرض در ديوان عالي 
كشور جهت بررسي مجدد اتهام صادر مي كند.«  البته به 
گفته اين حقوقدان مساله ماده 477 مانع از اجراي حكم 
تا زماني كه ريي��س قوه قضاييه دس��تور آن را صادر كند، 
نمي شود. يعني»اگر مرتضوي قصد اس��تناد به اين ماده 
را دارد، بايد گفت كه اين موض��وع مدت ها وقت مي برد و 
صرف درخواست ماده 477 مانع از اجراي حكم نمي شود. 
به عاوه هر محكومي كه محكوميت قطعي پيدا كرده باشد 
مي تواند از اين ماده استفاده كند. مرتضوي نيز از اين ماجرا 
مبرا نيست.«اين حقوقدان تاكيد كرده كه بر اساس ماده 
477 اگر افراد تمكين به حكم صادره نكنند، آنگاه صورت 
ماجرا متفاوت بوده و الزم به تصميم گيري درباره آن است. 

همسر مرتضوي از حضور او در تهران خبر داد

قاضي مرتضوي به دنبال تغيير حكم

 يك عضو هيات رييسه فراكس��يون واليي با بيان اينكه 
تلگرام از اوايل ارديبهش��ت ماه بسته مي شود، گفت: اگر 
پيام رسان هاي خارجي همچون اينستاگرام و واتس آپ 
نيز قوانين كش��ورمان را نپذيرند به مرور بسته خواهند 
شد؛ كما اينكه حدود چهار پيام رسان خارجي با پذيرش 
قوانين ايران اعام آمادگي كرده اند. ابوالفضل ابوترابي در 
توضيح جلسه امروز فراكسيون نمايندگان واليي با حضور 
فيروزآبادي، دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي گفت: در 
دنيا، فضاي مجازي براساس قوانين كشورها اداره مي شود 
و حتما بايد مجوز بگيرند. بس��ياري از كشورها همچون 
كره جنوبي، مالزي، روس��يه، انگليس و فرانسه با فضاي 

مجازي مخرب برخورد كرده اند. ايسنا

اينستاگرام هم فيلتر مي شود

رييس جمهور كشورمان و همتاي 
تركيه اي او، در ي��ك گفت وگوي 
تلفني بر لزوم ادامه همكاري ميان 
ايران، تركي��ه و روس��يه در مورد 
مسائل س��وريه تاكيد كردند. يك 
مقام آگاه در دفتر رياس��ت جمهوري تركيه اعام كرد كه 
حس��ن روحاني در يك گفت وگوي تلفني با رجب طيب 
اردوغان، رييس جمهور تركيه در مورد لزوم همكاري ميان 
سه كش��ور ايران، تركيه و روس��يه براي دستيابي به يك 
راه حل سياسي در مورد بحران در سوريه گفت وگو كردند. 

به گفته اين منبع آگاه، اردوغان همچنين در اين تماس 
تلفني به روحاني گفته است كه از انجام اقداماتي كه باعث 

افزايش تنش در منطقه مي شود، اجتناب شود. ايسنا

تاكيد روحاني و اردوغان بر ادامه 
همكاري ها در مورد سوريه


