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|  غالمحسین اســماعیلی در هشتمین نشست خبری 
ضمن تبریک عید قربان و روز خبرنــگار و عید غدیر، گفت: 
ریاســت قوه قضاییه در نشســتی که بــا مجموعه حفاظت و 
اطالعات قوه داشتند روز خبرنگار را به شــما تبریک گفتند 
و از تالش های شما تشــکر کردند. من هم از تالش های موثر 

شما در حوزه اطالع رسانی  تشکر می کنم.
اســماعیلی در پاسخ به ســوالی درباره مطرح شدن برخی 
اخبــار مبنی بر فیلترشــدن اینســتاگرام به نقــل از معاون 
اول دادســتان کل کشــور، گفت: انتظار بر این است جامعه 
رسانه ای ما اخالق حرفه ای و سازمانی خود را به نحو شایسته 
مراعات کنند.  مایه تاســف و تعجب است که اخباری تحت 
عنوان اخبار قضایی نقل می شــود که به هیــچ عنوان چنین 
خبری ابراز نشده اســت. در  مقطعی که دادستان کل کشور 

معاون اول ندارد و هنوز فردی برای این سمت انتخاب نشده، 
خبری منتســب به معاون اول دادستانی کل نقل می شود که 
بیانگر این اســت که برخی افراد فعال در رســانه ها و فضای 
مجازی، اخالق حرفه ای را مراعات نمی کنند. این خبر صحت 

ندارد و چنین خبری هم اعالم نشده است. 
بر فرض اگر چنین کســی می بود و چنین خبری را اعالم 
می کرد، مواضــع قــوه قضائیه به شــمار نمی آیــد. موضع 
قوه قضائیه آن است که ســخنگوی قوه قضائیه یا رییس قوه 
قضائیــه در مالقات ها و دیدارهای خود اعالم کنند و  ســایر 
مطالبــی که مدیران قضایــی اعالم می کنند، نظر شــخصی 
خودشــان اســت. وی افزود: اجازه دهید اخبــار قضایی از 
مجاری رســمی اعالم شــود و گمانه زنی ها کمکی به اطالع 

رسانی افکار عمومی نمی کند.

مطالبی که مدیران قضایی اعالم می کنند، نظر شخصی خودشان است؛
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ظریف:

دیدگاه
| وزیر امور خارجه ایران با اشاره به عوامل بی ثباتی خاورمیانه بر لزوم 
همکاری و اتحاد همســایگان در منطقه تاکید کرده و موضع ایران را راجع به 

کاهش تنش های موجود اعالم کرد.
محمدجواد ظریف، وزیــر امور خارجه ایران در گفت وگو با شــبکه الجزیره 
گفت: ما باور داریم بهترین کاری که آمریکا می تواند برای حفاظت از حمل ونقل 

دریایی انجام بدهد این است که به کسی کاری نداشته باشد؛ دخالت نکند.
ظریف درباره تالش های اخیر آمریکا برای بــه راه انداختن ائتالفی با بهانه 
حفاظــت از کشــتیرانی در خلیج فارس، اظهــار کرد: این اساســا یک اقدام 
خصومت آمیز علیه ایران بوده و من معتقدم که هیچ تاثیری به جز ناامنی ندارد.

وی همچنین درباره به فروش رسیدن تسلیحات آمریکا در خاورمیانه گفت: 
اگر درباره تهدیدهایی که از منطقه ناشی می شود صحبت می کنید، ]بهتر است 
بگوییم[ که تهدیدها از جانب آمریکا و متحدانش ناشی می شوند که اسلحه به 

منطقه سرازیر و آن را به بشکه باروتی آماده انفجار تبدیل می کنند.
وزیر امور خارجه ایران در این گفت وگو تاکید کرد: آمریکایی ها در جایگاهی 
نیســتند تا برای کارهایی که ما برای دفاع از خودمان انجام می دهیم، خطوط 

قرمز تعیین کنند.
وی در ادامه با اشاره به عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی گفت: من فکر 
می کنم که آمریکا منبع بی ثباتی در این منطقه است و فکر می کنم که متحدان 

آمریکا نیز متاسفانه منبع بی ثباتی بوده اند«.
ظریف همچنین موضع ایران را در قبال این تنش ها بیان کرده و گفت: چیزی 
که به شدت واضح است، این اســت که ما به دنبال جنگ نیستیم، ما به دنبال 

تقابل نیستیم، ما خواهان پیشــرفت مردممان بوده و می خواهیم منطقه مان 
پیشرفت کند.

وی افزود: مــا در این جا]خاورمیانه[ احتیاج به ثبات داریم و ثبات باید برای 
همگان باشد. نمی شــود که عده ای در ثبات بوده و دیگران در بی ثباتی باشند. 
الزم است که تمام کشــورها درمنطقه در ثبات باشند و ما آماده ایم تا از ثبات 
برای تمامی کشــورهای منطقه و برای کســانی که به منطقه ما تکیه دارند، 

حفاظت کنیم.
ظریف درباره تعهد مستمر ایران به توافق هسته ای و قابلیت تداوم آن گفت 
که »این بهترین توافق ممکن بود« اگرچه می گوید که با مخالفت مواجه شد.

وزیر امور خارجه ایران با توجه بــه این ادامه داد: این توافق بی عیب و نقص 
نبود. هیچ توافق بی عیب و نقصی وجود ندارد اما اگر به رئیس جمهور آمریکا 
مشاوره درست داده شود، او قادر خواهد بود تا اساسا این واقعیت را بپذیرد که 

این بهترین توافق بوده و ما می توانیم پیش برویم.
ظریف گفت بر این عقیده است که این توافق می تواند تا زمانی که شرکای 
باقی مانده در آن، موافق به اجرای تعهداتشــان باشند، حتی بدون مشارکت 
آمریکا نیز ادامه پیدا کنــد. وی در این باره می گوید: چیــزی که ما از آن ها 
می خواهیم و از آن ها انتظار داریم که انجام بدهند این است که متعهد بمانند 

و ما هم تا زمانی که آن ها چنین کنند، متعهد خواهیم ماند.
وی با توجه به عملکــرد آمریکا در این باره می گویــد: من فکر می کنم که 
این نشانه مهمی اســت که آمریکا نه به خاطر کاری که ما کرده باشیم، بلکه 
به خاطر کاری که خودشــان انجام می دهند، بیشتر و بیشتر در حال منزوی 

شدن است.
وزیر امور خارجه ایران با توجه به این تشــریح کــرد: آن ها از قانون تخطی 
کرده، قانون را نقض کرده و هر معاهــده بین المللی را که عضو آن بوده اند را 
نقض می کنند. آن ها نه تنها از توافق هسته ای ایران بلکه از معاهده پاریس و 
معاهده تجاری اقیانوس آرام خارج شده و اساسا هر چیزی را که می توانستند 
از هم گســیخته اند. بنابراین، آن ها منبع عدم ثبات جهانی هستند و این نوع 
از رفتار، به آشفتگی بیشتر جهانی منجر خواهد شد. من فکر می کنم که این 

برای همه خطرناک است و همه متوجه این هستند.
وی عالوه بر این، درباره روابط ایران با همسایگانش در خلیج فارس گفت که 

ایران امیدوار است بتواند به عادی سازی روابط دست پیدا کند.
ظریف در این باره گفت: چیزی که همیشه گفته ایم و آن را تکرار می کنیم 
این است که همسایگان ما، همه ما به این منطقه تعلق داشته و نمی توانیم آن 
را ترک کنیم. دیگران این منطقه را ترک خواهند کرد، دیگران از ما حفاظت 
نکرده و آن چتر حمایتی را که به آن احتیــاج داریم برایمان فراهم نخواهند 
کرد. ما می توانیم این چتر حمایتی را برای یکدیگر ایجاد کنیم. ما دست خود 
را]به نشانه همکاری[ پیش آورده ایم و دستمان را به سمت تمام همسایگانمان 

نگه خواهیم داشت.
وی همچنین در ایــن گفت وگو اظهار کرد که درباره پتانســیل جنگی در 
منطقه »بدون شک نگران است«. وزیر امور خارجه ایران با این حال گفت: اما 
من همیشه به عنوان یک دیپلمات باید به دنبال راه چاره ای صلح آمیز باشم و 

این چیزی است که انجام می دهیم.

ســرمقاله
ارتباطات و شبکه های 

امن اجتماعی
|   رضا امیری مهر- بیش از یک 
سده است که در جوامع، از واژه »شبکه 

اجتماعی« را برای اشاره ضمنی به مجموعه 
روابط پیچیده میان افراد در سیستم های 

اجتماعی در تمامی مقیاس ها از روابط 
بین فردی گرفته تا بین المللی مورد 

استفاده می گیرد. جان آروندل بارنس در 
سال ۱۹۴۵ برای نخستین بار از اصطالح 

قاعده مند برای مشخص کردن الگوهایی از 
رشته ها استفاده کرد که مفاهیم را مشخص 

می کنند و به صورت رایج توسط عموم و 
دانشمندان علوم اجتماعی مورد استفاده 

قرار می گیرد: گروه اجتماعی محدود 
)مانند: قبیله و خانواده( و طبقات اجتماعی 

)مانند: جنسّیت و قومیت(.

شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی 
اســت که از گروه هایی )عموماً فردی یا 
سازمانی( تشکیل شده است که توسط یک 
یا چند نوع خاص از وابستگی مانند ایده ها 
و تبادالت مالی، دوستان، خویشاوندان، 
لینک هــای وب، و ســرایت بیماری ها 

)اپیدمولوژی( به هم وصل هستند.
نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است 
که می توان از ظرفیت شبکه های اجتماعی 
در بسیاری از سطوح فردی و اجتماعی به 
منظور شناسایی مسائل و تعیین راه حل 
آنها، برقراری روابط اجتماعی، اداره امور 
تشکیالتی، سیاســت گذاری عمومی و 
رهنمون سازی افراد در مسیر دستیابی به 

اهداف استفاده نمود.
تحلیل شبکه های اجتماعی به عنوان 
یک تکنیک کلیدی در جامعه شناسی، 
انسان شناســی، جغرافیا، روان شناسی 
اجتماعــی، جامعه شناســی زبــان، 
علــوم ارتباطــات اجتماعــی، دانش 
اطالعات، مطالعات ســازمانی، اقتصاد و 
زیست شناسی مدرن همانند یک موضوع 
محبوب در زمینه تفکر و مطالعه پدیدار 

شده است.
گرایش های تحلیلی متعددی تحلیل 
شــبکه های اجتماعی را تمیز می دهند: 
هیچ فرضــی وجود ندارد کــه گروه ها، 
بلوک های بناکننده اجتماع هستند: این 
معبر برای مطالعه سیستم های اجتماعی با 
محدودیت کمتر باز است از اجتماعات غیر 

محلی گرفته تا لینک های درون وبگاه ها.
تحلیل شــبکه های اجتماعی عالوه 
بر ســروکار داشتن با اشــخاص )افراد، 
سازمان ها، کشورها( به عنوان واحدهای 
گسســته تحلیل، بر چگونگی ساختار 
رشته ها که اشخاص و روابط میان آن ها را 
تحت تأثیر قرار می دهد نیز تمرکز می کند.

برخالف تحلیل هایی که بر این فرض 
اســتوارند کــه هنجارهــای اجتماعی 
تعیین کننده رفتارها هســتند، تحلیل 
شبکه های اجتماعی به بررسی وسعت 
تأثیرگذاری ساختار و ترکیب رشته ها بر 

هنجارها می پردازد.

آمریکا در 
جایگاهی 
نیست که 
برای اقدامات 
دفاعی ما 
خطوط قرمز 
تعیین کند

همدلی
این همدلی نه به روزنامه همدلی مربوط اســت و نه به تیتر 
خروج کرباســچی از اصالحات ونه چیز دیگری و اصال خودتان 
بخوانید و هر چه می خواهید فکر کنید. ” تئودور روزولت” می 
گوید:مهم ترین عنصر کامیابی، داشــتن راه و رسم همدلی و 

همراهی با مردم است.
روزی پسر هشت ساله ای با پدرش به مغازه ی حیوانات خانگی 
رفت تا گنجشــکی خریداری کند. مغازه دار آن دو را به پشت 
مغازه اش برد که پنج گنجشک فسقلی در آن وول می خوردند. 
گنجشک ها شــبیه به توپهای پشمی بودند تا گنجشک. چند 
لحظه ای نگذشته بود که پسر متوجه شد یکی از گنجشک ها در 
قفسی تک و تنها ایستاده است. به همین خاطر پرسید:” چرا آن 
گنجشک تک و تنهاست؟” مغازه دار توضیح داد:” آن گنجشک از 
بدو تولد ناقص العضو به دنیا آمده و تا آخر عمر هم نخواهد توانست 
پرواز کند. به همین خاطر در نظــر داریم کاری کنیم که برای 
همیشه به خواب ابدی فرو رود.” پسر در حالی که دست نوازش 
روی گنجشک می کشید، با حزن و اندوه گفت:” منظورتان این 
است که او را خواهید کشت؟” مغازه دار گفت:” باید قبول کنیم 
که این گنجشک تا آخر عمر هرگز قادر به پرواز و بازی با پسری 
مثل شما نخواهد شد.” پدر و پسر مدت کوتاهی با هم به گفت و 
گو پرداختند. آخر سر پدر به مغازه دار گفت که قصد خرید همان 
گنجشــک را دارند. مغازه دار پس از شنیدن نظر آنها گفت:” با 
پولی که پرداخت می کنید، می توانید یکی از این گنجشک ها ی 
سالم را انتخاب کنید. چرا آن را انتخاب می کنید؟” پسر کوچولو 
با شنیدن این حرف خم شد، با دو دست لبه ی چپ شلوارش را 
گرفت و آن را باال کشید. پای چپش را که بدجوری پیچ خورده و 
چالق بود و با بازوبندی فلزی محکم نگه داشته شده بود، به مغازه 
دار نشان داد و در حالی که به او نگاه می کرد، به نرمی گفت: ” 
می بینید، آقا! من هم نمی توانم خوب بدوم. این گنجشک هم به 

کسی نیاز دارد که وضع و حالش را خوب درک کند!”

کات و مات
نویسنده: کیش میش

متنوع ترین 
ابزار ابراز 
وجود

اگرچــه آمار دقیقی ازشــبکه های اجتماعــی درایران 
موجود نیســت امــا حــدود ۶۰۰ مورد تحــت عناوین 
شبکه های اجتماعی، جوامع مجازی، »میکروبالگینگ«، 
»موبالگینگ«، »تاالر گفتگو«، و »اتاق گفتگو« درکشور 
ایجادشده است و این نشان از رونق این گونه وبگاه ها در ایران 
است. پیش از اشاعه و ترویج هر امکاناتی در هر جامعه نیاز 
است تا فرهنگ استفاده از آن ذکر شود. چه بسا امکانات و 
وسایلی که جهت رفاه در جامعه بودند اما با فقدان فرهنگ 
استفاده از آن مضراتش بیشتر از منفعتش شده است. در حال 
حاضر گستردگی شبکه های مختلف اجتماعی در جامعه 
باعث شده، نظارت بر آن را با مشکالت بیشتری مواجه کند 
تا جایی که تشخیص اخبار کذب از واقعیت را در آن بسیار 
سخت می کند. این در حالی است که انتشار اخبار نادرست 
خصوصاً در زمینه سالمت، و پیروی کورکورانه از اخبار دروغ، 

می تواند خطرات و خسارت های جبران ناپذیری به بار آورد.
شبکه های اجتماعی ابزارمتنوعی است که همه به صورت 
آزاد و مجانی به آن دسترسی دارند. یک فرد می تواند مطالب 
مورد نظر یا یک سری اطالعات خاص رادر یک ثانیه با صدها 
و حتی هزاران نفر در سراسر جهان به اشتراک بگذارد. این 
پدیده به اشتراک گذاری اطالعات بسیار قابل توجه است 
چراکه در گذشته اگر کسی قصد انتشار مطلبی را برای عموم 
مردم یا یک گروه بزرگ از مخاطبان داشت باید با پرداخت 
هزینه فراوان و وجود مشکالت بســیار زیاد از روزنامه ها ، 
تلوزیون و رادیو کمک کی گرفت. در حال حاضر ، با ظهور 
شبکه های اجتماعی ، همان اطالعات را می توان در ظرف 
چند ثانیه و بدون هیچ هزینه و مشکلی منتشر کرد.مفهوم 
»شــبکه« بر این حقیقت تاکید دارد که هر فرد گره های 
ارتباطی با دیگر افراد دارد، با افرادی که هر کدام از آنها به نوبه 

خود به عده کم، متوسط و یا زیادی از دیگران گره خورده اند.
عبارت »شبکه ی اجتماعی« به مجموعه ای از کنشگران و 
ارتباطات و گره های ارتباطی میان آنها اشاره دارد. گره ها 
در گراف شبکه اجتماعی افراد جامعه هستند، و خطوط یا 
یال هایی که بین گره ها رسم شده است، ارتباطات میان 
افراد جامعه را مدلسازی می نماید.رسانه های اجتماعی در 
اشکال و عنواین مختلف وجود دارند اما هدف اصلی همه 
آنها ارتباط وا تبادل اطالعات افراد با یکدیگر است.در این 
شبکه ها کاربران اجازه دارند تا لیســتی از دوستان خود 
داشته باشند واجاز اضافه کردن یا کم کردن آنهاراداشته 
باشند. ارسال پیام و به اشتراک گذاری محتوا واعالم موافق 
یا مخالف بودن با محتوا از طریق زدن عالمت الیک از دیگر 
امکانات این شبکه ها می باشد. این شبکه ها باالترین میزان 

رشد را نسبت به سایر رسانه های اجتماعی دارد.

ت
ش

یاددا
خبرنگار: مهین شرافتی

خبرواکنش
فالحت پیشه:

مذاکرات حج جدا از وزارت خارجه پیگیری می شود
|  یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: بعید است صحبت های 
آقای مرتضی رکن آبادی درباره پذیرش مسئولیت فاجعه منا توسط ایران به خاطر باز شدن مسیر حج درست باشد که اگر 
این طور بود قطعا مجلس به شدت با آن مخالفت می کرد. به گزارش کائنات به نقل از ایسنا، حشمت اهلل فالحت پیشه در 
واکنش به اظهارات اخیر مرتضی رکن آبادی برادر شهید رکن آبادی مبنی بر این که ایران مسئولیت فاجعه منا را به صورت 
مکتوب برعهده گرفته تا مسئوالن راه حج را باز کنند، گفت: سیاست خارجی کشور در موضوع حج به صورت مشترک 
توسط وزارت خارجه و بعثه مقام معظم رهبری پیش برده می شد که بعد از فاجعه منا سلسله اختالفات بین ایران و 
عربستان پیش آمد و دو طرف را به این سمت برد که از حج سیاست زدایی کنند. در نهایت توافق شد که سازوکارها و 
مذاکرات حج در حوزه جدایی تحت عنوان حوزه حج صورت گیرد. وی افزود: این موضوعی که آقای رکن آبادی بیان 
کرده، نباید تبدیل به امر اختالفی شود چون به هرحال متن توافق موجود است همان زمان آقای ظریف و قاضی عسگر 
نماینده پیشین ولی فقیه در امور حج و زیارت در کمیسیون امنیت ملی حاضر شده و توضیحاتی را درباره متن توافق 
مطرح کردند که تاکید شد باید شأن و امنیت زائران ایران در این توافق قید شود. فالحت پیشه ادامه داد: البته تاکید ما 
این بود که باید توافق به سمتی رود که عربستان این موضوع را به یک رویه تبدیل نکند. این که ضمن حفظ حقانیت 
شهدای منا دیه آنها پرداخت شود البته عربستان به جای دیه موضوع هبه را مطرح می کرد که ما همان زمان به شدت 
مخالف کردیم، هبه مبلغی تحت عنوان هدیه و شاید معادل مبلغ دیه باشد اما عربستان آن را تحت عنوان دیه پرداخت 
نمی کند که ما به آن معترضیم. وی با بیان این که »هنوز عربستان این مبلغ را پرداخت نکرده است« گفت: ما همان 
زمان هم انتقاد داشتیم که باید موضوع شهدای منا به گونه ای دنبال شود که در آینده شاهد تکرار این اتفاقات نباشیم 
بعثه هم پذیرفت که باید قالب توافق این گونه باشد تا برخوردهای عربستان به رویه تبدیل نشود. البته که عربستانی 

ها درباره شهدای منا اغماض کردند.

اورانیوم غنی شده 4.5 درصد کشورمان به 370 کیلوگرم رسیده است
|  سخنگوی ســازمان انرژی اتمی اعالم 
کــرد: در حال حاضــر موجــودی اورانیوم غنی 
شده ۴.۵ درصد کشورمان حدود 37۰ کیلوگرم 
اســت. بهروز کمالونــدی در جمــع خبرنگاران 
درباره میزان اورانیوم غنی شــده کشور باالتر از 
3.۶7 درصد اظهار کرد: وقتــی تصمیم گرفتیم 
غنی ســازی خود را باالتر از 3.۶7 درصد انجام 
دهیــم این کار بــا توجه به ضــرورت و نیازمان 
به ســوخت نیروگاهی انجام شد که ۴.2 درصد 
اســت اما ما تا ۴.۵ باال رفتیــم. وی گفت: االن 
 موجودی اورانیــوم غنی شــده ۴.۵ درصدمان

 حدود ۶۰ تا 7۰ کیلوگرم باالتر از 3۰۰ کیلوگرم است.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی درباره میزان تولید آب سنگین نیز گفت: مساله مهم این است که 

دیگر تعهدی به حفظ سطح ۱3۰ تن نداریم.
وی ادامه داد: در عین حال ما اجازه داریم بازارهای متنوع آب سنگین در بین کشورهای اروپایی 
و غیر اروپایی را حفــظ کنیم و این نوید خوبــی را می دهد که ایران بتواند صــادر کننده کاالی با 

تکنولوژی باال باشد.
کمالوندی گفت: در حالی که هیچ تعهدی نداریم تولید آب ســنگین خود را کمتر از ۱3۰ تن نگه 

داریم، سعی می کنیم بازار خود را هر چند کوچک از دست ندهیم.


