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«ایران» در گفت و گو با مسئوالن و متولیان برخی از پیام رسان های داخلی بررسی کرد

حال و روز جانشینان تلگرام

 در پیام رسانهای داخلی کماکان دغدغه سرویس دهی به کاربران وجود دارد-حضور رقیبی قدرتمند برای پیام رسانهای داخلی باعث پیشرفت و توسعه قابلیتهای نرم افزارهای بومی میشود

بــــا گذشــــــــــت
روایــــــت تقریبـــــــاً  20روز
گروه فناوری از صــدور حکــم
قضایــی بــرای فیلترینــگ تلگرام و
کــوچ مقامهــای رســمی بهســمت
پیامرســانهای داخلی اکنون نوبت
طرح این سؤالهاست که وضعیت

خدمات رسانی این پیام رسانها به
کاربران خــود چگونه اســت؟ تا چه
حد توانســتهاند رضایــت مخاطبان
و مراجعــان خود را بــرآورده کنند؟
و اینکه آیا ملزومات ســختافزاری
آنهــا بــرای رقابــت بــا همتایــان
خارجی شــان تأمین شــده اســت یا

نــه .دولــت در ماجــرای فیلترینــگ
تلگــرام از آغــاز اعالم کــرده بود که
به جــای سیاســت مسدودســازی به
رویکرد رفــع انحصار ملتزم اســت.
بـــــا ایــــن همــــه مدیــــر یکـــــی از
پیامرســانهای داخلــی بهعملکرد
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

انتقــادات تنــدی وارد کــرد کــه بــا
واکنــش صریح محمدجــواد آذری
جهرمی مواجه شــد تا آنج ا که وزیر
ارتباطــات ،موضــع این پیامرســان
را در حکــم راهانداختــن «جنــگ
روانــی» تلقی کرد .همیــن موضوع
«ایــران» را بــه صرافــت انداخت تا

در گفتوگــو بــا برخــی از مدیــران
پیامرســانهای داخلی ،دغدغهها،
چشــماندازها ،وضعیــت و میزان و
نحوه خدمات رسانی دولت به آنها
را جویا شود.
صفحه  8را بخوانید

عکس :ابوالفضل نسائی  /ایران

گردشگاه زیبای بدبختی!

«ایران» از جوالن آسیبهای اجتماعی در مناطق حاشیه نشین «بومهن» گزارش میدهد

عبور ایران و اروپا از امریکا

بــا خــروج ترامپ از برجــام ،نقش اروپــا در حفظ توافق
اول دفتر
برجســته شــده اســت .بههمیــن خاطــر ،گمانهزنیهــا
در مــورد «نیــت واقعــی اروپــا» و رویکرد نهایــی آن نیز
در رســانههای داخلــی شــدت گرفتــه اســت .برخــی بــا
طــرح گزارههایی از قبیل «اروپا و امریکا تقســیم وظیفه
کردهاند»« ،اروپا و امریکا ســر و ته یک کرباس هستند»،
رضا نصری
حقوقدان
«ســگ زرد بــرادر شــغال اســت» و «اروپــا در نهایت به
بین الملل
منافــع اقتصادی خود نــگاه میکند» معتقدنــد رایزنی
بــا اروپــا فایــده چندانــی نخواهــد داشــت .عــدهای هم
معتقدنــد ایــن قبیل نتیجهگیریهای از پیشساختهشــده  -که مبتنی بر یک
رویکــرد «تقدیری» یا یــک ایدئولــوژی «ماهیتگرایانه» به کشــورهای غربی
اســت  -بدرســتی صحنه روابــط بینالمللی امــروزی را به تصویر نمیکشــد.
شــخصاً معتقــدم  -جدا از اینکه ســوابق تاریخــی و ماهیت اروپا چه باشــد -
موضعگیریهــای فعلــی و اقدامات پیشــنهادی آن در برابر ترامپ  -آن هم
در حمایت از ایران  -آنقدر جدی ،بیســابقه و از دید منافع بلند مدت ایران
«قابل مالحظه» هست که ارزش امتحان و واکاوی داشته باشد.
اول اینکه الزم است به این نکته اشاره شود که اروپا  -همانطور که منتقدین
غــرب اعتقــاد دارد  -طبیعتــاً بهدنبــال منافــع ایران نیســت .پافشــاری اروپا بر
تداوم برجام ،در راســتای تأمین منافع اروپا است؛ اما این منافع به هیچ عنوان
محدود و محصور به منافع «اقتصادی» نمیشود .به عبارت دیگر ،جدا از اینکه
حفــظ برجــام و به تبع حفظ ثبات در منطق ه خلیج فارس به صورت مســتقیم
بــه امنیت ،آســایش و بافت جمعیتــی اروپا گره خورده اســت ،ماجرای «توافق
هستهای ایران» نیز مستقیماً حاکمیت (استقالل) اتحادیه اروپا را بهعنوان یک
بلــوک مدعی تأثیرگذاری در صحنه جهانی درگیر کرده اســت .فراموش نکنیم
که «ســرویس اقدام خارجــی اتحادیه اروپا»  -یعنی وزارت امــور خارجه اروپا -
در بحبوحه بحران هســتهای ایران تأســیس شــد و اصلیترین و شاید تنهاترین
ت نماینده آن در مذاکرات هســتهای و موفقیت این
دســتاورد آن هم نقش مثب 
مذاکــرات بــوده اســت .در واقع« ،ســرویس اقدام خارجــی اتحادیــه اروپا»  -که
امروزه خانم موگرینی ریاســت آن را برعهده دارد  -از این تجربه شــکل گرفت
و موضوعیت و ضرورت وجودی خود را نیز در پرتو این تجربه به کرســی نشاند.
به بیان سادهتر ،این «برجام» بود که بلوک اتحادیه اروپا را بهعنوان یک بازیگر
مؤثر در صحنه جهانی بازتعریف کرد و به «شکگرا»های اروپا و احزاب مخالف
اتحادیه نشــان داد «پروژه اروپا» پروژ ه درســت و موفقی بوده است .اینکه امروز
باالتریــن مقامــات اتحادیــه  -از ژان کلــود یونکــر (رئیــس کمیســیون) گرفته تا
خانم موگرینی  -در کنار رؤســای جمهور ،نخســتوزیران و وزیران امور خارجه
قدرتهــای برتــر این قاره به اصرار از ضرورت تــداوم برجام و بعضاً از «عبور از
امریکا» ســخن میگویند ،اتفاق کمی نیســت .آنها نه بازیگر تئاتر هســتند که در
هماهنگی با واشــنگتن «نقش بازی کنند» و نه دینامیســم سیاست داخلی این
قــاره اجــازه میدهد براحتی هویــت و آبروی خود را قربانی آقــای ترامپ کنند.
موضعگیریهــای آنها جدی اســت و حکایت از عزم اروپــا در تقویت نهادهای
خــود ،بازبینــی سیاســتهای گذشــته و رهایــی از یوغ ایــاالت متحــده و قوانین
فرامــرزی (تحریمهــای ثانویــه) آن دارد .عــاوه بــر این ،وضعیــت فعلی  -که
موجب شده شهروندان و شرکتهای اروپایی مجبور به رعایت قوانین فرامرزی
یک قوه مقننه بیگانه (کنگره امریکا) شوند ،بیآنکه حتی یک رأی به نمایندگان
آن داده باشــند  -مقامات ارشــد ،شــخصیتهای برجســته و افکار عمومی این
قاره را دچار خشــم و انزجار کرده اســت .پس در تحلیل نهایی رویکرد اروپا ،این
دینامیسم جدید و این مؤلفههای مهم را نیز باید در نظر گرفت.
دوماینکهپیشنهاداتیکههماکنون-بعضاًازجانبآقایبرونولو ِمز،وزیراقتصاد
فرانســه  -برای حل موضوع برجام مطرح شــده ،پیشنهادات قابل تأملی است که
میتواند هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت به سود منافع ملی ایران باشد .یکی
از این پیشنهادات احیای «قانون مسدودکننده »۱۹۹۶
اســت کــه شــرکتهای اروپایــی را در عمــل زیــر چتــر
حمایتی قوانین و تمهیدات حقوقی اروپا قرار میدهد ادامه در صفحه 3

«ایران» از پیامدهای تعلیق احتمالی لوایح پیوستن به «اف ای تی اف» گزارش می دهد
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پرداخت وام 4میلیونی به100هزار بازنشسته کشوری
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با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر بهداشت انجام شد

استقالل یا ادغام؛ مسأله این است!
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عکس :سایت معاون اول رئیس جمهور

خود تحریمی ،بازگشت به فهرست سیاه بانک ها

 3صنف عمده سینمای ایران طی بیانیههایی خواستار جدایی بخش بینالملل و
ملی جشنواره فیلم فجر شدند

خاورمیانه روی خط دگرگونی

تحــوالت منطقه در یکــی دو هفته اخیر شــتاب فزایندهای
یادداشت
گرفتــه اســت .در لبنان ،ائتالف سیاســی متحــد حزباهلل،
با کســب بیــش از نیمــی از کرســیهای پارلمان و بــا وجود
آنکــه هنــوز امــکان نخســتوزیری بــرای ســعد حریــری
متحد عربســتان فراهم اســت ،بــه پیــروزی خیرهکنندهای
دســت یافته اســت .این پیــروزی آنچنان بر اســرائیل گران
سعید علیخانی
کارشناس
آمــده که نفتالی بنت ،وزیر اســرائیلی گفته اســت که لبنان
مسائل بین الملل
چیــزی جدای از حزباهلل نیســت .در عراق ،جناح مقتدی
صدر(سائرون) با اختالفی اندک ،از ائتالف فتح و نصر ،در
صــدر جدول آرای مأخــوذه پارلمان قرار گرفت .ســوریه آوردگاه نظامی عریانتر
اســرائیل شــد و امریکا به وعده بشدت تحریکآمیز ترامپ در انتقال سفارت این
کشــور ب ه قــدس ،عمل کــرد .این همه در کنــار ماجرای خــروج امریــکا از برجام،
وضعیتی بشدت پیچیده را شکل داده است.
مجمــوع آنچه تاکنون رخ داده اســت از منظر طــرف امریکایی تکاپوی ایاالت
متحده امریکا برای عملی کردن شعار کلیدی ترامپ در انتخابات گذشته ریاست
جمهوری این کشوراســت .ترامپ که با شــعار«اول امریکا» پا به میدان گذاشــته
بود حاال تالش دارد با تلفیق جســارت و تک محوری در رفتار بینالمللی امریکا،
صورتبندی آشکارتری از وجه عملگرایانه خود را به نمایش بگذارد.
خروج امریکا از برجام نشــان داد که مفروض اصلی شــعار «اول امریکا» بجز
ضرورت یکه تازی و عمل یکجانبه کاخ سفید در عرصههای جهانی ،بر این فرض
مسلم نیز استوار است که هژمونی این کشور نه فقط فضای الزم را برای بهدست
گرفتن ابتکار عمل فراهم میکند که جذابیتهای همراهی با آن ،اصوالً تردیدی
در همپیمانانی که در آغاز ناراضی خواهند بود ،باقی نخواهد گذاشت.
تمــام آن رفتارهای بیپروایی که ترامپ در جریان خروج از برجام نســبت به
مخالفتهــای همپیمانــان اروپایی خود نشــان داد به وضوح این فرض را نشــان
میدهــد که تجربه تلخ اقــدام یکجانبه در موضوع ســرنگونی حکومت عراق در
دولت جدید امریکا به بوته فراموشــی ســپرده شــده اســت .جنیس جی .تری ،در
کتــاب «سیاســت خارجی امریکا در خاورمیانه» معتقد اســت که بــا وجود برخی
تفاوتها در سیاســت خارجــی دولتهای مختلف امریکا ،یــک عنصر غیرقابل
تغییر در سیاســت خاورمیانهای واشــنگتن ،مشــهود اســت« :ممانعــت جدی از
بهــم خــوردن توازن به نفع نیروهای رقیب ».بهعبارت دیگر پررنگ شــدن نقش
امریــکا در منطقــه بویژه آن هنگام که ماهیتی نظامی و ســخت افــزاری مییابد،
نخستین نشــانه از احساس بهم خوردن توازن در ذهن امریکایی است .امریکای
ترامپ معتقد اســت که انفعال دولت اوباما مانع از آن بوده است که زنگ خطر
بهــم خوردن این تعادل و توازن -بهنفع ایران -را دریابد و تحریمها علیه برنامه
هستهای درست در آن زمان که باید شدت میگرفت به کناری گذاشته شده است.
بنابراین تأکید ترامپ بر عنوان «توافق بد» صرفاً معطوف به پرونده هســتهای
نیست بلکه اشاره مستقیمی به نابهنگامی آن در زمانی است که باید برای سنگینتر
شــدن کفه قدرت به نفع ایران ،چارهای اندیشــیده میشد .دولت ترامپ بشدت از
نتایج معادالتی که با حضور بازیگران منطقهای در یمن ،سوریه ،عراق و لبنان شکل
گرفته اســت ،ناخرسند است .این ناخرســندی اما یک تفاوت آشکار با ناخرسندی
امریکا در دولتهای پیشین دارد و آن اینکه محاسبه سود و زیان در ذهن تاجر پیشه
ترامپ در «معادالت سیاســی» محصور نمیشــود و این حضور مقتضیاتی توأم با
ســودآوری اقتصادی نیز یافته اســت بدیــن معنا که این حضور نه تنهــا باید توزان
را بــه نفع نیروهای همســو با امریکا برهم بزند بلکه هزینــه آن نه بر دوش مالیات
دهنــدگان امریکایی که باید بر عهده خود این همپیمانان باشــد .الزمه اجرای این
ایده نیزنه فقط هزینه کردن متحدان منطقهای که سودآوری مضاعف برای امریکا
نیز هست .امریکای ترامپ برای تحمیل این شرایط جدید با نقض برجام و اجازه
عمل بیشــتر به اســرائیل تالش میکند که هم شرایط وسوسه انگیزی را پیش روی
متحدان دست به نقد خود در خلیج فارس بگذارد و هم امید آن دارد که پررنگتر
شدن نقش تندروها در اردوگاه حریف ،تجلی آن خطری باشد که او با عنوان پرونده
موشــکهای بالســتیک پیش روی متحــدان اروپایی قرار داده اســت؛متحدینی که
بهزعم ترامپ هنوز درگیرودار جنبه حقوقی نقض عهد امریکا در قبال برجاماند.
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اصفهان میزبان دائمی جشنواره فیلم کودک و نوجوان شد

بر اساس تفاهمنامه منعقد شده ،میزبانی اصفهان در جشنواره بینالمللی فیلمهای
کــودکان و نوجوانــان دائمــی شــد .در مراســم امضــای تفاهمنامــه برگزاری جشــنواره
بینالمللــی فیلمهای کودک و نوجوان میان محمد مهدی حیدریان رئیس ســازمان
ســینمایی و قــدرتاهلل نوروزی شــهردار اصفهــان ،همچنین تفاهمنامــه الحاقیه بین
شــهردار اصفهان و علیرضا تابش مدیر عامل بنیاد ســینمایی فارابی مبادله شد که بر
اساس آن تاریخ برگزاری سی و یکمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان  8تا  14شهریور
ســالجاری تعیین شد .رئیس سازمان ســینمایی در همین رابطه گفت :جشنوارههای
مهم جهان را به نام شــهر میشناســند و برگزاری این جشــنوارهها در شــهرهای دیگر
منطقی ندارد .این مدیر ادامه داد :جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان باید بهعنوان
ســرمایه اصفهــان جا بیفتــد و از این بابــت ما نیاز به ثبــات و آرامش و اعتمــاد داریم.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه با اعالم اینکه ما بواسطه سینما به دولت
تعهد و برنامه دادهایم که ارزآور باشیم ،خاطرنشان کرد :از امسال باید سینمای ایران
را با شــتاب در عرصــه بینالملل صاحب بازار کنیم و فیلمهایــی با مخاطب کودک و
نوجوان خصوصاً انیمیشن از عرصههای مهم دراین زمینه است.

بهرهبرداریازنخستینکارخانه
تولید سلول انسانی در غرب آسیا
تصویب استفساریه افزایش  ۲۰درصدی
حقوق کارکنان دولت در کمیسیون برنامه

4

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب استفساریه مربوط
به افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان  ۲۰درصد در جلســه دیروز این
کمیسیون خبر داد.
بهگزارش ایسنا ،محمدرضا تابش گفت :با توجه بهتصویب دو فوریت
طرح استفساریه افزایش  ۲۰درصدی حقوق کارکنان در صحن علنی ،این
موضــوع در جلســه کمیســیون برنامه با حضور جمشــید انصــاری معاون
رئیس جمهوری و مدیرانی از ســازمان برنامه و بودجه مورد بررســی قرار
گرفت.به گفته وی ،بعد از بحث و تبادل نظر ،کمیســیون برنامه و بودجه
ایــن استفســاریه را به تصویب رســاند .بر این اســاس ،کســانی که کمترین
حقــوق را دریافــت میکننــد میــزان افزایــش حقــوق آنهــا در ســالجاری
 ۲۰درصــد خواهــد بود و مابقی بهصورت پلکانی یــا نزولی افزایش حقوق
دارنــد .با توجــه به تصویب کمیســیون برنامــه و بودجه ،در جلســه علنی
دیروز کلیات و جزئیات این طرح دو فوریتی مورد بررسی قرار میگیرد.

