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  پاسخگوی سقوط اخالقی جامعه کیست؟

معاون د اد ستان کل کشور:

گزارش خبری
| معاون د اد ستان کل کشور می گوید  د اعش تمام هماهنگی های خود  
برای حمله تروریستی به مجلس شورای اسالمی را از طریق تلگرام انجام د اد ه 
است. او گفته اگر از این به بعد ، وزیر ارتباطات د ستورهای قضایی را اجرا نکند ، 

اعالم جرم می شود .
عبد الصمد  خرم آباد ی د ر گفت وگو با خبرنگاران د ر پاســخ به این ســوال که 
آقای واعظی با انکار سخنان  شما و سخنان د اد ستان کل کشور اعالم کرد ه همه 
د ســتورهای قضایی مربوط به کانال های مجرمانه تلگرامی و مصوبات کارگروه 
تعیین مصاد یق را اجرا کرد ه است، آیا شما می توانید  فهرست کانال های مجرمانه 
فیلتر نشد ه را برای اطالع عموم منتشر کنید . اظهار کرد : متأسفانه وزیر ارتباطات 
هم د ر مصاحبه های قبلی و هم د ر مصاحبــه اخیر خود  مطالبی بر خالف واقع 

بیان کرد ه است.
معاون د اد ستان کل کشــور اضافه کرد : اگر انتشار اســامی همه کانال های 
مجرمانه خالف مصلحت کشور نبود  و اشاعه جرم محسوب نمی شد , نشانی همه 

آنها را منتشر می کرد م تا مرد م به میزان صد اقت آقای واعظی پی ببرند .
قاضی خرم آباد ی گفت: کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال 
آمد  نیوز د و نمونه بازر از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند  که مجرمانه بود ن 
آنها برای همه محرز است و د ســتور قضایی هم برای مسد ود سازی آنها صاد ر 
شد ه است ولی مسد ود  نشد ه اند  .آیا آقای وزیر با فعالیت مجرمانه کانال گروهک 
تروریستی منافقین د ر کشور موافقند ؟ چرا وزیر ارتباطات، مد یر تلگرام را ملزم 
به اجرای د ستور فیلتر کانال منافقین وامثال آن نمی کند ؟ چرا از اقد ام تلگرام 

د ر خصوص فیلتر نکرد ن این کانالها د فاع می کند ؟

خرم آباد ی گفت: متأسفانه هر زمان کسی مصاحبه ای برای جلوگیری از نفوذ 
بیگانگان د ر فضای مجازی کشــور انجام می د هد , فوراً جوسازی می کنند  و می 
گویند  اینها با اصل فضای مجازی مخالف هستند  و می گویند  اینها خواهند  همه 

چیز را ببند ند . این تهمت است. 
د بیر کارگــروه تعیین مصاد یق محتوای مجرمانه تصریح کرد : ما با فســاد   و 
ارتکاب جرم د ر فضای مجازی مخالفیم نه با اصل فضای مجازی! بند ه طرفد ار 
سرسخت و پرو پا قرص فعالیت قانونمند  د ر فضای مجازی هستم و معتقد م باید  
با توسعه شبکه ملی اطالعات وشبکه های اجتماعی بومی های فعالیت قانونمند  
د ر فضای مجازی صد  برابر وحتی بیشتر شود . هم استفاد ه ناد رست وهم محروم 

کرد ن مرد م از فضای مجازی موجب عقب ماند گی کشور می شود .
معاون قضایی د اد ستان کل کشور با بیان اینکه هیچ مسئولی د ر کشور مخالف 
فضای مجازی وفعالیت قانونمند  د ر این فضا نیست و هر کس غیر از این بگوید  
د روغ گفته است، اعالم کرد : تاکنون بنا به د الیلی که خود  وزیر ارتباطات از آن 
مطلع هستند  د ر قبال عد م اجرای د ستورهای قضایی مرتبط با فضای مجازی 
کوتاه آمد ه  و مماشات کرد ه ایم، از این به بعد  اگر وزیر ارتباطات اقد امی نسبت 
به اجرای د ســتورهای قضایی د ر مورد  محتواهای مجرمانه بعمل نیاورند  حتماً 
پس از کسب اجازه از د اد ستان کل کشور و مسئوالن عالی قضایی علیه او اعالم 

جرم خواهم کرد .
خرم آباد ی افزود : وزارت ارتباطات تأمین کنند ه اینترنت کشور است, لذا مکلف 
است که اینترنت پاک به مرد م تحویل د هد  و اگر کوتاهی کند  مسئولیت تمام 

آلود گی های فضای مجازی به عهد ه مسئوالن آن وزارتخانه است.

وی اظهار کرد : وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور مکلف 
اســت از حریم خصوصی مرد م د ر فضای مجازی محافظت  و از جاسوســی و 
سوءاســتفاد ه بیگانگان از اطالعاتی که د ر فضای مجازی تباد ل می شــود  جلو 
گیری کند . بنابراین مســئولیت هرگونه ناامنی د ر فضای مجازی که از ناحیه 
فعالیت غیر قانونی شــبکه های اجتماعی غیر قابل کنتــرل خارجی به وجود  
بیاید  به عهد ه وزارت ارتباطات اســت.خرم آباد ی گفت: برای هیچ ایرانی قابل 
قبول نیست که د اعش فیلم عملیات تروریستی خود  د ر مجلس شورای اسالمی 
را د ر حین عملیات بصورت آنالین از طریق تلگرام برای همه د نیا پخش کند  و 
کسی نتواند  از نظر فنی جلو این اقد ام را بگیرد . همچنین برای هیچ ایرانی قابل 
قبول نیست که تیم های تروریستی د اعش تمام هماهنگی های خود  برای انجام 
عملیات تروریستی د ر مجلس شورای اســالمی را از طریق تلگرام انجام د هد  و 
نهاد های امنیتی کشــور به لحاظ غیرقابل کنترل بود ن تلگرام قبل از عملیات 
هیچ اطالعی از این موضوع ند اشته باشــند .معاون قضایی د اد ستان کل اظهار 
کرد : وزارت ارتباطات نباید  اجازه می د اد  د و سوم فضای مجازی کشور به اشغال 
بیگانگان د رآید . اگر شبکه های اجتماعی بومی و با کیفیت و پرسرعت د ر کشور 
وجود  د اشت مد یر تلگرام اینگونه با تکذیبیه های متعد د  خود  مسئوالن وزارت 
ارتباطات را تحقیر نمی کرد .این مقام مســئول د ر د اد ستانی کل کشور گفت: 
تأخیر وزارت ارتباطات د ر ایجاد  شــبکه های اجتماعی بومی به هیچ وجه قابل 
توجیه نیست. کشوری که د ر بســیاری از عرصه ها مانند  تولید  انرژی هسته ای 
صلح آمیز و موشک بالستیک نقطه زن خود کفاست. و اعجاب د نیا را برنگیخته 

است, استحقاق بهترین شبکه اجتماعی بومی را د ارد . 

حرف مفت!
می گویند  د ر این ستون حرف مفت می زنی! خب پولش 
را بد هید  تا حرف نامفت بزنم. اصال قصه حرف مفت را مگر 
می د انید  که حاال چوب الی چرخ ما می کنید ؟ مگر شــما 

ژن شناس تشریف د ارید ؟
روزی که تلگرافخانه د ر تهران افتتاح شد  مرد م باور نمی 
کرد ند  که از شهری به شــهر د یگر امکان مخابره تلگرافی 
باشد . به همین جهات و مالحظات و با وجود  تشویق د ولت 
که مطالب مهم و فوری را مصلحت آن اســت که به وسیله 
تلگراف انجام د هند  مع هذا مرد م زیر بار نمی رفتند  و این 
موضوع را بیشــتر به شــوخی و مطایبه تلقی می کرد ند  . 
وزیر تلگراف وقت مرحوم علیقلــی خان مخبرالد وله چون 
از تشویق و تبلیغ پیرامون مخابرات تلگرافی طرفی نیست 
تد بیری به خاطرش رسید  و یکی د و روز را به مرد م اجازه د اد  
که مجانی صحبت کنند  . چیزی بپرسند  و جواب بخواهند  تا 
مرد م یقین کنند  که تلگراف شعبد ه بازی نیست . مرد م هم 
ازد حام کرد ند . هرکس هر چه د ر د ل د اشت از سالم و تعارف 
و احوالپرسی و گله و گالیه و شوخی و جد ی بر صفحه کاغذ 

آورد ه به طرف مخاطب مخابره نمود  .
چون چند ی بد ین منوال گذشت و مقصود  د ولت د ر جلب 
تلگرافی حاصل گرد ید  ، د ستور د اد ند  این جمله را بر روی 
صفحه کاغذی بنویســند  و بر باالی د ر ورود ی تلگرافخانه 
الصاق نمایند  » از امروز به بعد  حرف مفت قبول نمی شود  
» و برای هر کلمه مثاًل یک عباسی ، یک پنجم ریال ، حق 
المخابره باید  پرد اخت کنند  . به همین جهت از آن روز به 
بعد  کلمه حرف مفت د ر اذهان مرد م جزء کلمات ناخوشایند  
تلقی گرد ید  و افراد ی را که بد ون تامل و اند یشه و غالباً به 
منظور تحقیر و توهین مطلبی اظهار کنند  با عبارت حرف 

مفت نزن یا حرف مفت نگو متقاباًل پاسخ می گویند  .
حاال فهمید ید  که اینجا روزنامه است و تلگرافخانه نیست!

کات و مات
نویسند ه: کیش میش

ســرمقاله
 اخالق و

مشارکت اجتماعی
| رضا تقی آباد ی- این روزها 
بحث اخالق د ر جامعه موجب شــد  که 
یاد  جلســه ای بیفتم د ر انجمن جامعه 
شناســان. د ر آن جلســه د ر خصــوص 
رفتارهای مغایر اجتماعی ایرانیان و د الیل 
افزایش آن گفته شد  که  براي تعریف این 
مفهوم ابتد ا بایــد  بد انیم رفتار اجتماعي 
مانند  این اســت که فرد  به فرهنگ ها و 
اقوام مختلف احتــرام بگذارد ، د ر خیابان 
زباله نیند ازد ، گران فروشي نکند ، رانند ه 
تاکسي مابقي کرایه را به مسافر بپرد ازد ، 
به محیط زیســت احترام بگــذارد  و هر 
رفتاري مغایر رفتارهاي شهروند ي مسلما 
رفتارهای مغایر اجتماعی هستند . وقتي 
این جنــس رفتارها را بررســي کنیم؛ 
د ر فضــاي رانند گــي، د ر روابط مالک و 
مســتاجر، د ر رفتارهایمان د ر مترو و... 
مي بینیم که رفتارهاي مغایر اجتماعی یا 
غیرشهروند ي د ر حال افزایش است.یکي 
ازعلل این موضوع آلود گي اطالعات است 
یا آنطور که استنلي میلگرام، روانشناس 
اجتماعي مطرح کرد  »اضافه بار محرک« 
است. د ر واقع زند گي د ر شهرها، شرایطي 
را ایجاد  مي کند  کــه ما به د لیل افزایش 
ورود ي اطالعات به مغز خود  د چار اضافه 
بار اطالعاتي مي شویم. ذهن ما اضافه بار 
را زمینه تهد ید آمیز، اد راک مي کند . مثال 
وقتي وارد  مترو مي شــوید  پیش از آنکه 
مسافران د اخل واگن پیاد ه شوند  مسافران 
خارج، د اخل میشوند  و اجازه خارج شد ن 
به آنها را نمي د هند . این موضوع به واسطه 
تراکــم آد م ها د ر فضاي مترو اســت که 
افراد  د چار اضافه بار شناختي مي شوند  و 
زمینه تهد ید  آمیز مي شود .استاند ارد هاي 
ســالمت اجتماعي د ر جامعــه ما پایین 
است. شاخص هاي ســالمت اجتماعي 
شامل همبســتگي اجتماعي، شکوفایي 
اجتماعي، پذیرش اجتماعي و مشارکت 
اجتماعي است. مشــارکت اجتماعي د ر 
جامعه ما باال نیست؛ هرچند  عد ه اي مي 
گویند  مرد م د ر انتخابات ریاست جمهوري 
شرکت د ارند  و این نشانه مشارکت است 
اما وقتي رئیس جمهــوري از مرد م مي 
خواهد  از یارانه انصراف د هند  هیچ کس 
انصراف نمي د هد ؛ ایــن یعني راي د اد ن 
مرد م د ر انتخابات نشانه مشارکت نیست 
نگرفتن یارانه مشــارکت اســت.کرامت 
پایین متخصصان، یکي از مولفه هاي نبود  
سالمت اجتماعي د ر جامعه ماست. طالق، 
خود کشــي، روابط فرازناشویي از جمله 
بحران هاي اخالقــي و اجتماعي جامعه 
ماست.50د رصد  انسان اجتماعي است. اگر 
فرد ي از منطقه شوش با رفتارهاي مغایر 
اجتماعی را به کاناد ا ببریم یک شهروند  
اجتماعي مي شــود ؛ کمربند  ایمني مي 
بند د ، قانــون را رعایت مي کنــد  و... د ر 
جامعه ما استاند ارد  ســالمت اجتماعي 
افت کرد ه و د لیل آن فقر و ند اری ماست.

ترامپ: ایرانی ها به جای 
تشکر جسورتر شد ند  

| خبرنگاران وال استریت جورنال ســپس از د ونالد  ترامپ، که مانند  بسیاری از جمهوریخواهان از ابتد ا مخالف مذاکرات اتمی د ولت اوباما با ایران و توافق بر آمد ه از 
آن بود ، می پرسند  اگر تیم شما د فعه بعد  هم به شما توصیه کنند  پایبند ی ایران را بپذیرید  آیا آن قبول می کنید ، گفت »حتما. من احترام زیاد ی برای رکس )تیلرسون وزیر 
خارجه( و افراد  او قائل هستم و ارتباط خوبی د اریم.« رئیس جمهوری آمریکا د ر حاشیه یک سخنرانی، بار د یگر از توافق ایران انتقاد  کرد  و گفت اگر جمهوری اسالمی ایران 
توافق هسته ای را رعایت نکند  و به آن پایبند  نباشد ، عواقب آن را خواهد  د ید . د ونالد  ترامپ د ر شهر یانگزتاون د ر ایالت اوهایو سخنرانی کرد .  ترامپ با اشاره به توافق هسته ای 
ایران، بار د یگر آن را یک توافق بد  نامید  و گفت: توافق با ایران، ممکن است بد ترین توافقی باشد  که من د ر تاریخ د ید ه ام. اگر ایران به این توافق پایبند  نباشد  و از انجام کارهایی 
که ملزم است، خود د اری کند ، یک مساله خیلی بزرگ برای ایرانی ها اتفاق خواهد  افتاد . باور کنید . رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد  از د ولت قبل، گفت: )جان( کری یک مذاکره 
کنند ه بد  است. فکر می کنید  وقتی توافق انجام شد ، ایران از ما تشکر می کرد  و می گفت باورمان نمی شود  ۱.۷ میلیارد  د الر به ما پول نقد  د اد ه اید . فکر می کرد ید ، ایرانی ها 
می گویند  خیلی ممنون. ما شما را خیلی د وست د اریم. نه اینطور نبود . د ید یم که آنها بجای تشکر، آنها خیلی جسورتر شد ند . این خیلی طول نخواهد  کشید . رئیس جمهوری 
امریکا همچنین د ر مصاحبه با هیئت تحریریه و خبرنگاران روزنامه وال اســتریت جورنال که روز سه شنبه د ر کاخ سفید  انجام شد ، گفته است د ولت او جزئیات توافق جامع 
هسته ای سال ۲0۱5 قد رت های جهانی با ایران را به د قت د نبال می کند  و از آنجا که معتقد  است تهران به توافق پایبند  نیست، انتظار د ارد  عد م پایبند ی آن اعالم شود . د ونالد  
ترامپ د ر این گفت وگو که به گزارش وال اســتریت جورنال حد ود  ۴5 د قیقه طول کشید ، د ر پاسخ به این پرسش که د ولت او تاکنون د و بار پایبند ی ایران به توافق هسته ای 
را تایید  کرد ه و سه ماه د یگر د ر ماه اکتبر باید  گزارش د یگری د ر همین زمینه به کنگره بد هد ، گفت ما بسیار با ایرانی ها خوب بود ه ایم که گفتیم به توافق اتمی پایبند  بود ه اند . 

الویری مطرح کرد :

پخش جلسه شورای پنجم به صورت آنالین 
| رئیس سنی شورای پنجم گفت: اگر از هفت کاند ید ای شهرد اری تهران فرد ی از لیست انصراف د هد ، 
افراد  جایگزین د ر نظر گرفته خواهد  شــد .  جلسه شورای پنجم د ر ساختمان شماره یک شورای شهر  برگزار 
شد ، مقرر شد ه بود  د ر این جلسه میثاق نامه نامزد های آیند ه شهرد اری تهران به تصویب برسد ، اما پیش نویس  
که پیش از این توســط کمیسیون حقوقی و نظارت تهیه شد ه بود ، فقط بررســی شد  و به تصویب نرسید . به 
گزارش کائنات به نقل از ایلنا، مرتضی الویری؛ رئیس سنی شورای شهر پنجم د ر تشریح جزئیات جلسه شورا 
گفت: امروز د و موضوع مورد  بحث قرار گرفت، اول چارچوب برنامه نامزد های شــهرد اری و د وم میثاق نامه یا 
تفاهم نامه ای که قرار است؛ نامزد های نهایی آن را امضا کنند . بر این مبنا قرار شد ؛ نامزد های هفتگانه شهرد اری 

تا د و هفته د یگر برنامه مکتوب خود  را به شورای پنجم ارائه د هند .
وی اد امه د اد : د ر هفته ســوم مرد اد ماه نیز جلسه علنی د ر شورای شهر برای استماع برنامه ها برگزار خواهد  
شد  و نامزد ها به سواالت پاسخ خواهند  د اد . د ر این جلسه خبرنگاران حضور خواهند  د اشت و اگر ممکن باشد ؛ 

مرد م هم می توانند  به صورت اینترنتی و آنالین جلسه را ببیند .
منتخب مرد م د ر شورای پنجم با اشاره به اینکه د ر جلســه امروز چارچوب میثاق نامه مورد  بحث و بررسی 
قرار گرفت، اد امه د اد : این میثاق نامه سند ی است که میان شورای شهر و شهرد ار آیند ه امضا خواهد  شد  و د ر 
آن به تبیین موارد ی خواهیم پرد اخت که د ر قانون شوراها ابهام د ارد . یکی از این موارد  به عزل و نصب  معاونان 
و مد یران شهرد اری اختصاص د ارد  که باید  با معیارهای شورای شهر سازگار باشد ، البته این به معنای د خالت 

د ر کار شهرد اری نیست.
این عضو شــورای شــهر آیند ه با اشــاره به اخباری که د ر مورد  بی اطالعی برخی از کاند ید اها برای سمت 
شهرد اری منتشر شــد ه است، تصریح کرد : این اظهارات به احتمال زیاد  به عد م د رک و تفاهم د و طرفه )میان 
برخی نامزد ها و اعضای شــورا( بازمی گرد د  به عنوان مثال فرد ی پیشــنهاد  نامزد ی خود  را شنید ه است و د ر 
واکنش به آن گفته است، بررسی خواهد  کرد ، اما عضو شورا این امر را به منزله قبول پیشنهاد  تلقی کرد ه است.  

شورا
سخنگوی وزارت امور خارجه:

آمریکا باید  تعهد اتش را د ر برجام انجام د هد  
| ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
کشــورمان تاکید  کرد : آمریکا براســاس برجام 
تعهد اتی د ارد  که باید  انجــام د هد  و مصوبات و 
مقررات د اخلی کشــورها نمی تواند  مستمسکی 
برای فرار از اصل مسئولیت بین المللی د ولت ها 
قرار گیرد . بهرام قاســمی د ر واکنش به تصویب 
الیحه تحریم های مجلس نمایند گان آمریکا علیه 
کشورمان، ضمن محکومیت این اقد ام غیرقانونی 
و توهین آمیز گفت: مجلس نمایند گان آمریکا با 
تصویب این تحریم های غیرهسته ای و د ر صورت 
نهایی و اجرایی شــد ن آن، اجرای موفقیت آمیز 
برجام که یک توافــق چند جانبه و بین المللی و 
حاصل تالش چند ین ساله بود ه است را ناد ید ه 
انگاشته و آن را به خطر می اند ازد .او با اشاره به سابقه د یرینه اقد امات ضد ایرانی کنگره آمریکا علیه ملت 
ایران اظهار د اشت: آمریکا براساس برجام تعهد اتی د ارد  که باید  انجام د هد  و مصوبات و مقررات د اخلی 
کشورها نمی تواند  مستمسکی برای فرار از اصل مسئولیت بین المللی د ولت ها قرار گیرد . لذا همانگونه 
که جمهوری اسالمی ایران تاکنون و بنا به تائید  آژانس بین المللی انرژی اتمی و اذعان کشورهای عضو 
۱+5 نســبت به تعهد ات خود  کامال پایبند  بود ه و آنها را به انجام رساند ه، انتظار د ارد  تا سایر طرف های 

برجام و از جمله د ولت آمریکا نیز به تعهد ات خود  پایبند  بود ه و عمل کند .

خبر

تمام 
هماهنگی های 
د اعش برای 
حمله به مجلس، 
از طریق تلگرام 
بود  

عبد اهلل جاوید ی - این مرثیه ای اســت برای تمام د ختران سرزمین من؛ از آتنا گرفته تا بنیتا. 
همه د رد مند  و سوگواریم. اخالق اجتماعی و نظام ارزشــی و امنیت شهروند ان به تلنگری زیر 
سوال می رود  و ماد ران و پد ران د اغد ار می مانند  د ر جلوی چشمان ما. شبکه های اجتماعی پر از 
همد رد ی می شود  و نهاد های انتظامی پیگیر و متهمان روانه د اد گاه و د ست آخر تنها یک توصیه 

که »بیشتر مواظب باشید «!
د ل مان آشوب است. امشب د یگر بنیتا ند اریم. چرا هنوز خبر آتنا به فرجام نرسید ه از خبر بنیتا 
متاثر می شویم؟ چرا ضرایب هوشیاری خانواد ه ها باال نرفته؟ چرا آزار جنسی و کود ک ربایی و 
د ست آخر مرگ این فرشته های زمینی، گریبانگیرمان می شود ؟ چه باید  کرد ؟ چه کرد ه ایم که 
مستوجب این عقوبتیم؟ ارزش هایمان چه شد ؟ و چه شد  که اینک هر روز د ر کوی و برزن باید  
منتظر خبری باشیم که ترس مان شد ه است که خد ای نکرد ه گریبان خانواد ه خود مان را بگیرد !

آیا باید  کمپین راه بیند ازیم؟ آیا برای کشف ســقوط اخالقی جامعه و گسترش د امنه فعالیت 
تبهکاران ما مرد م باید  جوابگو باشیم؟

 از »آتنا«
تا »بنیتا«


