خط مقدم جنگ کجاست؟
دشمن در چند جبهه
با ما درگیر است؛ تحریم اقتصادی و
جنگ ارزی ،فشار علیه برنامه
موشکی ،ایجاد درگیری نظامی پس
از نابودی حکومت تروریستهای
اجارهای در عراق و سوریه ،جنگ
روانی در فضای مجازی ،و سرانجام،
ایجاد حالت تعلیق و انتظار درباره
اینکه آیا سه هفته دیگر ،ترامپ
پایبندی ایران به برجام را تایید
میکند تا اجرای کج دار و مریز آن
برای  4ماه دیگر تمدید شود یا
برجام را ملغی اعالم میکند؟ میدان
جنگ ،جای دیگری است .مسئله
مهم این نیست که آمریکا در برجام
میماند یا خارج میشود .آمریکا کی
در برجام بوده که حاال بخواهد خارج
شود؟! در عین حال  72ماه است از
مزایای یکطرفه آن بهره میگیرد.
برجام فقط دست و پای دولت را
بسته و حریف را جسور ساخته
است .امتیازهایی که دادهایم یک
طرف؛ اتفاق بدتر این است که برخی
مدیران را در فضای متوهم «بنشین
و هیچ واکنشی نشان نده» ،منقبض
و منجمد کرده است .یک سؤال مهم
همین است :چرا در رویارویی
مستقیم با دشمن در جنگ جهانی
سوم ،توانستهایم کمر او را بشکنیم
اما در جنگ ارزی و اقتصادی،
همین قدر موفق نبودهایم .تولید
موشک دوربرد قدرتمند و نقطهزن -
با وجود تحریمها -سختتر است یا
مثال تولید خودروی ملی و بستن در
واردات؟ چرا نوابغ پارسا و بیادعای
حوزه فناوری موشکی در لیست
تحریمها و فهرست سیاه سیا و
موساد و ام آی سیکس قرار
میگیرند اما آمریکا و انگلیس،
بیسر و صدا به فالن مدیر بانکی و
نفتی و اقتصادی «تابعیت» میدهد؟

به مناسبت روز ارتش؛
رویکرد امام در مقابل توطئهی انحالل
ارتش/سید محسن موسویزاده
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فقه پویای شیعه پشتوانه اعتماد مردم
قدس :فتوای اخیر رهبر معظم انقالب مبنی بر حرمت تعرض به حریم داخلی مردم که برگرفته از آیات
قرآن و روایات اهل بیت(ع) است در این مقطع ،بسیار مهمم اسمت .البتمه مما در روایمات و آیمات دربمار
تجسس در امور شخصی مردم ،نهی شدید داریم و اصل این موضموع چیم تماز ای نیسمت امما در مقطمع
فعلی و با توجه به نیاز مردم به شبکههای اجتممایی ،ایمیملهما و پیمامرسمانهما و نقمل و انتقما اطالیمات
شخصی در این فضاها که حریم خصوصمی ممردم بمه حسماب ممی آیمد و از سمویی ضمرورت اسمتااد از
اب ارهای ارتباطی داخلی ،فتوای رهبر انقالب بسیار مهم و راهگشاست و میتوانمد توطئمه دشممنان بمرای
زیر سؤا بردن توان جوانان و متخصصان ایرانی در این حوز را ،خنثی کند.بنابراین تأکید دارم که زمان
صدور این فتوا بسیار مهم است زیرا تجسس در حریم خصوصی افراد از گذشته هم حرمت داشته اما در
این مقطع زمانی بخصوص با توجه به خطرات امنیتی که در بستر تلگمرم ،کشمور را تهدیمد ممی کنمد و از
سویی نیاز به حمایت از فناوری های داخلی و بومی در سا حمایت از کاالی ایرانی ،می توان این فتوا را
برای ایتماد مردم به پیامرسانهای داخلی و تولیدکنندگان و توسعهدهندگان آن کمه جوانمان هموطنممان
هستند ،بسیار ارزشمند دانست.

جنجالِ صافی
شهروند :وزیر بهداشت دیروز به مجلس رفت تا دربار واردات صافیهای دیمالی بمه نماینمدگان پاسم
بگوید و در مقابل چند نمایند به او تاختند .قاضی پور ،نمایند مردم ارومیه در مجلمس شمورای اسمالمی
می گوید چرا با وجود برخورداری از تولیمد داخمل ،صمافی دیمالی وارد کشمور ممی شمود شمما نماینمد
انحصاری یک شرکت آمریکایی تولید لن یینک هستید که صاحبان آن صهیونیست ها هسمتند .وزیمری
که خودروی پورشه سوار میشود و سرمایه چند صد میلیاردی دارد ،نباید هم به فکر تولید داخلی باشد.
چرا از محصوالت داخلی حمایت نمی کنید وزیر متخصص واردات ،نباید هم به فکر تولید باشمد .البتمه
این حرف یوام پسندی است که دایم بگوییم باید به فکر جان مردم باشیم ،اما بر خالف آن یممل کنمیم.
مسئوالن بدانند جای شرم دارد که به جای دستگیری از کارگران ،چندمیلیارد پولشان را نمیدهند و بعمد
چند برابر آن را خرج واردات می کنند و این درحالی است که قطعا تنها افتخار مملکمت مما دسمتیابی بمه
خودکاایی است .وزیر بهداشت هم گات:در ٥سا گذشته ۰۲میلیون صمافی دیمالی ممورد اسمتااد قمرار
گرفته درحالی که کمتر از ٥۲۲ه ار یدد وارد شد است من می توانم طبق قانون ۰۲درصد از این نیماز را
از خارج وارد کنم درحالیکه تا االن کمتر از سهدرصد از خارج وارد شد است.
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خنثی سازی تلگرام در  1کشور
خراسان :محبوبیت تلگرام ،آن را به بستری مناسب برای جوالن تروریست ها و مجرمان در فضای مجازی تبدیل و این موضوع موجبمات
نگرانی کشورهای استااد کنند از این پیام رسان را فراهم کرد است تا آن جما کمه برخمی از کشمورها بمه طمور قماطع و جمدی اقمدام بمه
فیلترینگ و مسدود کردن تلگرام کردند .اتااقی که در اواخر سا گذشته در ایران نی رخ داد.در دی ما سا گذشته تعدادی از کانا همای
معاند و ضد انقالب با ترویج و انتشار اخبار جعلی و دروغ یلیه نظام و جمهوری اسالمی قصد فریب اذهان یمومی را داشتند .آن ها با شایعه
پراکنی سبب شدند تا ید ای آشوبگر در لباس تجمع کنندگان برای مطالبات اقتصادی ،از فرصت بهر برد و دست بمه اغتشما

و آشموب

ب نند .همین موضوع سبب شد مقامات و مسئوالن برای مدت کوتاهی تصمیم به فیلترینگ تلگرام بگیرند تا بتوانند اوضاع را ممدیریت کننمد
و امنیت و آرامش را به کشور برگردانند .این در حالی است که وزیر ارتباطمات و فنماوری اطالیمات پمیش از آن از پماو دوروف مؤسمس
تلگرام خواسته بود کانا های مروج خشونت را مسدود و حذف کند که البته با مخالات وی مواجه شد .روسیه خاستگا این پیام رسمان نیم
از قافله جا نماند و بارها مورد هدف تروریست ها قرار گرفت .از این رو رئیس جمهور و مقامات ایمن کشمور از پماو دوروف خواسمتند تما
اطالیات کاربران را در اختیار آن ها قرار دهد تا بتوانند کانا های مروج آشوبگری را شناسمایی کننمد و اقمدامات الزم را انجمام دهنمد کمه
دوروف نی در این زمینه همکاری نکردو در نهایمت روسمیه بما رای دادگما ایمن پیمام رسمان بمومی را مسمدود کمرد .انمدون ی نیم از جملمه
کشورهایی بود که همچون ایران به دوروف هشدار داد تا کانا های تروریستی را حذف کند در غیمر ایمن صمورت دسترسمی بمه تلگمرام را
مسدود خواهد کرد؛ پاکستان نی مانند اندون ی قربانی تلگرام بود و به واسطه این پیام رسان هدف حمالت تروریستی متعددی قمرار گرفمت.
این کشور تصمیم به فیلترینگ تلگرام گرفت .دولت های دیگر همچون چین نی زمانی که امنیت خود را در خطر یافتند بالفاصمله دسترسمی
کاربران را به این پیام رسان مسدود کردند .مسئله فقط محدود به فعالیت گرو همای تروریسمتی نممی شمد بلکمه کانما همای غیراخالقمی کمه
هدفشان انحراف اذهان به ویژ جوانان بود نی خود از مسائل مهمی بود که مورد توجه و اهتمام این کشورها واقع شد و باید برای آن کماری
می کردند .حتی شرکت اپل نی این پیام رسان را از اپ استور حذف کرد چون به شمواهدی دسمت یافمت کمه مشمخص ممی کمرد برخمی بما
استااد از تلگرام اقدام به کودک آزاری میکنند و باید مانع فعالیت آن ها شد.

شکایت مجلس از روحانی
وطن امروز :دولت بر خالف قانون برنامه ششم توسعه از طراحی سامانه شااف سازی حقوق مدیران و وزرا امتناع می ورزد .همین موضوع
بایث شد تعدادی از نمایندگان مجلس به دلیل این بی ایتنایی و تخلف ،از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد به قو قضائیه شکایت ببرند .پمس از
رسوایی حقوق های نجومی و ایتراضات سراسری نسبت به دریافت های نامتعارف برخی مدیران دولتی ،مجلس شمورای اسمالمی طرحمی را
تصویب کرد که بر اساس آن باید سامانه ای طراحی می شد تا حقوق و م ایای مدیران و وزرا را شااف سازی می کرد و مانع تعلق رانت هما و
ردیف های غیرقانونی به مدیران می شد .بر این اساس ،در برنامه ششم توسعه طمی حکممی دولمت موظمف بمه شمااف سمازی حقموق وزرا و
مدیران دولتی در سامانه ای شد .طبق این حکم همه حقوق و م ایای مدیران و وزرا باید زیر نظر وزارت اقتصماد پرداخمت شمود امما تماکنون
دولت اقدامی برای اجرای این حکم قانون برنامه انجام نداد است .دولت مکلف شد بود در سا او اجرای قمانون برناممه (سما  )69ایمن
سامانه را طراحی کند اما حاال دولت از اجرای این قانون امتناع کرد است .در واکمنش بمه ایمن اقمدام دولمت ،یضمو فراکسمیون نماینمدگان
والیی مجلس از تهیه گ ارشی دربار تخلف رئیس جمهور و وزیر اقتصاد از اجرای حکم برنامه ششم توسعه برای شااف سازی حقموق وزرا
و مدیران خبر داد و گات نمایندگان در این رابطه از رئیسجمهور و وزیر اقتصاد به قو قضائیه شکایت میکنند .ابوالاضمل ابموترابی دربمار
شکایت نمایندگان مجلس از رئیسجمهور و وزیر اقتصاد به خبرگم اری مهمر گامت :طبمق قمانون برناممه ششمم توسمعه دولمت مکلمف بمود
سامانهای را برای شاافسازی حقوق مدیران و وزرا طراحی کند اما تاکنون این سامانه طراحی نشد است.
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مظلومنمایی برای مدیر دوتابعیتی فراری!

نمره مردم به کاالی ایرانی

آرمان  :پس از کشف و دستگیری ایضای شبکه
جاسوسی و ناوذ در پوشش فعالیت محیط زیستی در
سا گذشته« ،کاو مدنی» معاون ایرانی -انگلیسی
سازمان محیط زیست -و استاد دانشگا امپریا کالج
لندن ،دانشگا متصل به سرویس امنیتی انگلیس -نی
بازداشت و مورد بازپرسی قرارگرفت؛ هرچند موضوع
بازداشت «مدنی» توسط منابع رسمی تائید نشد است
ولی در همان روزها وی پس از حضور در سازمان
محیط زیست در یک توئیت تلویحاً بازداشت خود را
تائید کرد.اما چند ما بعد کاو مدنی در روندی سؤا
برانگی از کشور خارج شد و در خارج از کشور از
سمت خود استعاا داد! پس از این اتااق ،سؤالی که در
افکار یمومی ایجاد شد این بود که با توجه به حواشی
به وجود آمد در چند ما اخیر ،چرا کاو مدنی باید به
راحتی به خارج از کشور برود آیا یدم حضور کاو
مدنی در کشور و استعاای یجیبش در خارج از کشور
به معنای احساس خطر شبکه جاسوسی از لو رفتن
دیگر ارکان شبکه ناوذ نیست !در این میان
روزنامههای زنجیر ای و مدییان اصالحات همصدا با
رسانههای معاند با جنجا رسانهای به مظلومنمایی از
«کاو مدنی» و وارونه جلو دادن خروج وی از کشور
پرداختند.روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت« :کاو
مدنی ...که چندی پیش خبر بازداشت وی درخصوص
برخی اتهامات منتشر شد بود ،از سمت خود استعاا
کرد و این استعاا مورد پذیر قرار گرفته تا دانشمند
جوان و نخبه کشورمان که یضو کالج سلطنتی لندن و
استادیار دانشگا فلوریدا است ،راهش را از مسئولیت
در زادگاهش جدا کند .مدنی پس از انتشار تصاویر
خصوصی و انتقادات زیاد دلواپسان ،در حالی که در
سار کاری در خارج کشور بود ،از همانجا استعاا داد و
استعاای او پذیرفته شد».

دنیای اقتصاد  :نتایج یک نظرسنجی یمومی نشان میدهد بیش از  9۶درصد مردم
در سا جدید آماد حمایت از کاالی ایرانی هستند؛ اما این حمایت مشروط به کیایت
خوب و قیمت مناسب کاالها است .در یین حا  ،بررسیها نشان میدهد  ۰٥درصد
مردم نی در هر صورت کاالی ایرانی را ترجیح میدهند .طبق یافتههای نظرسنجی
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درخصوص می ان مصرف تولیدات ملی ،بیشترین استقبا از مصرف کاالی داخلی به
مواد غذایی اختصاص داشته است؛ اما در مقابل مردم به کاالهایی که در گرو لوازم
برقی و خانگی قرار میگیرند ،نمر پایینی داد اند .پیشنهاد تحلیلگران اقتصادی برای
حل این مشکالت این است که مردم و مصرفکنندگان باید ابتدا کاالی ایرانی را باور
کنند که این امر نیازمند کیایت و قیمت رقابتی است .حا در سا «حمایت از کاالی
ایرانی» نظرسنجیها نشان میدهد که بیش از نیمی از افکار یمومی آماد حمایت از
کاالی ایرانی هستند .نکته قابل توجه در نتایج نظرسنجی این است که در مورد می ان
مصرف تولیدات ملی ،بیشترین استقبا از مصرف کاالی داخلی با  6۰درصد به مواد
غذایی اختصاص داشته است .ارزیابیها نشان میدهد که از سا های بعد از جنگ
بسیاری از شرکتهای ایرانی در زمینه مواد غذایی فعالیت خود را آغاز کردند .نتیجه
این فعالیتها هم منجر به وجود شرکتهای متنوع غذایی با بستهبندیها و کیایتهای
مختلف در کشور شد است .اما در آن سو طبق یافتههای به دست آمد  ،کمترین می ان
استقبا از مصرف کاالی ایران با  ۶۰درصد به لوازم برقی و خانگی اختصاص داشته
است.

روش تحلیل مسائل سیاسی /اختالل در نظام محاسباتی ()1

اختال در نظام محاسباتی از "خطای در تحلیل" حاصل میشود ،و
خطای در تحلیل ،از دید ناقص یا اشتبا نسبت به "واقعیتها".
واقعیتهائی وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم که به لغ هائی
دچار نشویم مثل لغ شگا  ،واقعیتْپنداری ؛ چی هائی را که واقعیت
ندارد ،انسان واقعیت تصور کند .پس اگر سیاستمداری یمدا یا سهوا،
بخشی از واقعیتها را دید و بخشی دیگر را ندید ،حتما دچار خطای در
تحلیل خواهد شد .مثال اگر او ،برای فهم از وضعیت آنچه انقالب
اسالمی در این چهل سا انجام داد است ،صرفا بر روی "معایب"
تمرک کند و "محاسن" را نادید بگیرد ،واضح است که به خروجی
تحلیلی درستی نخواهد رسید.

