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سیامک رحمانی
روزنامهنگار

در برابر توطئههای بیگانگان است .راه امام میتواند منجی
کشورومردمباشد.
ـ امروز روزی نیست که بخواهیم باری که بر دوش داریم را
بردوشدیگریبیفکنیمواینفکرکهکسیمیتواندحساب
خودراازدیگریجداکند،اشتباهیبزرگاست.
حاکمیتنظام
حاکمیتدولتونظامنمیتواندازهمفاصلهداشتهباشد
نهاد روحانیت و دین و نهاد دولت در کنار یکدیگر قرار دارند
وحاکمیتدولتونظامنمیتواندازهمفاصلهداشتهباشد.
ـ در مســیر آرمانهای بزرگ انقالب همه با هم و در کنار
یکدیگر هستیم و ایستادگی در برابر مشکالت و توطئههای
دشمنانیکوظیفههمگانیاست.
ـ بدون تردید با وحدت ،اتحاد و یگانگی به خوبی میتوانیم
ازهمهمشکالتعبورکنیم.
سیاستداخلی
تالش ما آن است که از درد و مشکالت مردم بکاهیم
ـ به درد و رنج و مشکالت مردم واقف هستیم .همه تالش
ما آن است که از درد و مشکالت مردم بکاهیم و هیچ تردیدی
نداریم که با وحدت ،اتحاد و استقامت میتوانیم از مشکالت
عبورکنیم.
ـ امام راحل به ما گفت کــه در برابر مردم که ولینعمت
ما هســتند ،باید خدمتگزار باشیم .بار دیگر عهد میبندیم
که برای خدمت به مردم کمربندهای خود را مســتحکمتر
ببندیم.
سیاستخارجی
توانستیمتوطئههایآمریکاراخنثیسازیم
ـ همانطوری که توانستیم تالش البیهای صهیونیستی
را در سالنهای مجلس سنا و نمایندگان آمریکا و همچنین
توطئههای آمریکا را در ســالن شورای امنیت سازمان ملل
خنثی کنیم و اتهامات آنها را نسبت به ایران در افکار عمومی
جهان بزداییم و توطئههای آنان را در دل آژانس بینالمللی
انرژیاتمیخنثیکنیم،اینملتبهخوبیخواهدتوانستاز
همهمشکالتسرافرازانهعبورکند.

ویدیویجنجالیمردیکهازدوکودکبلوچحمایت
مالیکردهباواکنشهایمتفاوتیروبهروشد

ریچ کیدز آو
شوآف!

ویدیویی چند روز گذشته بارها و بارها دستبهدست شده
که در آن مرد جوانی با موهای رنگشده ،کاله آفتابی و عینک
درخودرویگرانقیمتش،دوپسربچهبلوچرانشاندهومیگوید
آنها از این به بعد تحت حمایت او هستند .او رودرروی دوربین
و با خنده دو تراول به آنها میدهد و بچهها حیران به دوربین
نگاه میکنند و بعد ۹۰۰هزار تایی شدن اینستاگرامش را در
یکفیلمبرداریحرفهایونمایشیجشنمیگیرد.پدیدهای
که در چند روز گذشته بارها و بارها در مذمتش نوشته شده و
بچههایی که حاال معلوم نیست کجا هستند و قرار است چه
حمایتی از آنها توسط این فرد انجام گیرد .پیش از این هم اما
فقر ابزار تبلیغات عدهای از افراد مشهور شده بود .افرادی که
اغلب به واسطه فضای مجازی اسم و رسمی برای خودشان
جمع کرده بودند که نمونههایش هم کم نیست .سال گذشته
امیر تقوی ،ویدیویی از پســربچه افغانستانی به نام میرخان
منتشر کرد .پسربچهای که از جنوب شهر برای جمعکردن
آشغالها به شمال شهر میآمد ،معنی آرزو را نمیدانست و
فقط میخواست کار کند .مادرش افغانستان بود و او آواره در

خیابانهای تهران .آن ویدیو هم جنجالهای بسیاری به پا
کرد و منتقدان به نشان دادن تصویر پسربچ ه به صورت کامل
و نگاه از باال به او نقدهای بسیاری وارد دانستند و این موضوع
ادامهدارشد.
نمونه دیگر هم ویدیوهای امیرحســین مرادیان ،پســر
سفیر دانمارک است .کســی که به خاطر فیلمهای عروسی
گرانقیمتش همچنان نقل محافل اســت .او پیش از این در
صفحه اینستاگرامش تصاویر بسیاری از کودکان روستاهایی
در بلوچستان و کمک به آنها منتشــر کرده بود که نقدهای
بسیاری به دنبال داشت و بسیاری این حرکت او را نشانهای
از ریا و تبلیغ به وسیله فقر دیگران دانسته بودند .او درنهایت
در یکی از پســتهای اینســتاگرامش و در واکنش به این
اتفاق نوشــت« :من ریاکارترین آدم دنیام ،اگر بدونم با این
ریا ،دل امثال این بچهها شاد میشه ».بچهها حتی به برنامه

نگاه

اتهام متهم فساد اقتصادی ،حمید باقری درمنی
با محاسبه «شهروند»

 180میلیارد تومان نقد
(غیر از باغ و امالک)

شهروند| جلسه رســیدگی به اتهامات حمید باقری
درمنی متهم فساد اقتصادی صبح دیروز به ریاست قاضی
صلواتی و به صورت علنی برگزار شد .افساد فی االرض از
طریق کالهبرداری از شــرکت نفت جی تا مشــارکت در
شروع کالهبرداری از شرکت بیمه ایران از جمله اتهامات
وی بود .در  ۴جلســه قبل کیفرخواست  ۳۲۵صفحهای
دادسرا توســط نماینده دادســتان قرائت شد و حدود 4
طول کشــید .پرونده  ۱۵۵جلد و  ۳۳نفر متهم دارد که ۵
نفر از متهمان فراری هستند.

ماهعسل در ماه رمضان هم آمدند و حضورشان در آن برنامه
هم بیواکنش نبود ،تا جایی که مرادیان در پست دیگری در
اینستاگرام نوشت« :بعضی وقتها تصمیماتی گرفته میشه
که نیت بدی پشتش نیست ،اما اثراتی با خودش به دنبال داره
کهشایدجبرانشسختباشه.شایدبهتربودپایبچههابهاین
قصهبازنمیشد.ازوقتیبچههابرایماهعسلبهتهراناومدن
همه ما نگران یک موضوع بودیم که بعد از برگشتن بچهها چه
حالی پیدا میکنن .االن در تاریکی نشســتم و به یاد بچهها
که در تاریکی کپرهاشون به این دو روز رویایی فکر میکنن،
مینویسم ».فضای مجازی حاال چنان مجالی به عدهای داده
که بتوانند با اســتفاده از فقر دیگران برای خودشان اسباب
شــهرت و معروفیت جمع کرده و برخی از آنها هم دست به
دامان کســب پول از این آشفتهبازار شوند .موارد باال ،مشتی
نمونهخرواربود.

اتهام

سازمانیاشرکتمربوطه

مبلغ(تومان)

کالهبرداری

شرکتنفتجی

۳۲۲میلیون

کالهبرداری

_

 ۳۴۳هزارو 336کیلوگرمقری 686:میلیون
(توضیح«شهروند»:قیمتهرتندربازارفعلیرا
حداقل2میلیونمحاسبهکردهایم)

کالهبرداری

شرکتبیمهایرانباوصفسردستگی

_

کالهبرداری

ازبانکملیایران

 ۴۱میلیاردو ۵۰۰میلیون

کالهبرداری

بانکگردشگری

۹میلیارد

کالهبرداری

شرکتصرافیاقتصادنوین

کالهبرداری

شرکتسامانمجد

پرداخترشوه

_

 ۷۰میلیارد و ۴۰۲میلیون و ۸۰۰هزار
 ۵۷میلیارد و ۲۷۱میلیون و 400هزار
_

جمعکل
غریمنقول

به دو فقره ملک در مازندران ،کن ،ده واحد در خیابان شیخ بهایی ،ملک واقع در شهرک غرب،
چندین معدن ،دو قطعه ملک در ساری ،دو قطعه باغ در دماوند ،یک فقره ملک در خیابان ظفر40،
واحددربابلسر،امالکیدرساوه،ساریونسیمشهرمیتواناشارهکرد.

حاشیه

با ادامــه تهدیدها و محدودســازیهای ایران حاال
کار به اینجا کشیده که یوتیوب و فیسبوک و توییتر،
بسیاری از اکانتهای ایرانی را ببندند .اکانتهایی که
به ادعای مدیران این شبکههای مجازی ،فعالیتهای
خشــونتطلبانه یا مخالف با پالیســی این شبکهها
داشتهاند .بخشــی از این اکانتها متعلق به سازمان
صداوســیما بوده و حاال صدای معاونــت برونمرزی
درآمده که چرا جلوی فعالیت رسانهای ما را گرفتهاید.
این معاونت در اعتراضی که کامــا منصفانه به نظر
میرس��د ،نوش��ته« :معاونت برونمرزی صداوسیما
ضمن تقبیح و محکومکردن ایــن اقدام آن را مصداق
بارز سانسور و جلوگیری از انتشار حقایق و دیدگاههای
مختلف در شــبکههای اجتماعی جهانــی میداند.
مسدودسازی رسانههای مستقل در نتیجه تصمیمی
اداری توسط اداره شبکههای اجتماعی یادشده یا متأثر
از فشارهای بیرونی صاحبان ثروت و قدرت سیاسی و
امنیتی در ایاالت متحده آمریکا یا متحدان آن ،در هر
حال یک افتضاح سیاسی و رسانهای است که در عصر
ارتباطات و آزادی رســانهها رخ میدهد ».امیدواریم
صداوســیما در احقاق حق و بازگرداندن اکانتهایش
موفق باشد ،اما بد نیســت مدیران این رسانه که بابت
این قطع دسترسی عصبانی شدهاند ،به این سوال هم
پاسخ دهند که اســتفاده از این شبکههای اجتماعی
باالخره جزو حقوق ایرانیها هســت یا نه .اگر هست
چرا یوتیوب و فیسبوک و توییتر سالهاست در ایران
فیلترند و حتی تالش دولت برای آزادسازی آنها جواب
نمیدهد .اگر هم این شــبکهها ضاله و مخربند ،چه
لزومی دارد رســانه ملی ما که به دنبال اصالح جهانی
است ،به آنها متوسل شود .چه کسی است که نداند در
همه این سالها رسانه اصلی کشور در پیشانی حمله به
شبکههای اجتماعی بوده و هزاران ساعت از برنامههای
خود را به سیاهنمایی و متعفن نشان دادن شبکههای
اجتماعیبزرگدنیااختصاصداده.خندهدارنیستکه
همینرسانهوقتیدسترسیهایشبهاینشبکههاکم
میشودواکانتهایشرامیبندند،یادعصرارتباطاتو
آزادی رسانهها میافتد و علیه سانسور و جلوگیری از
انتشار حقایق بیانیه میدهد ،یعنی مردم حق ندارند
از همین حقایقی که صداوسیما قصد انتشار آن را در
توییتروفیسبوکدارد،مطلعشوند؟
جالب اســت که از طرف دیگر برخی رسانهها هم
علیه این شبکهها موضع گرفته و مثال پیام کسانی را
بازتاب دادهاند که گفتهاند توییتر نمیتواند با بســتن
اکانتها دهانشــان را ببندد و جلــوی آزادی بیان را
بگیرد .در وابســتگی توییتر و فیسبوک و یوتیوب به
نهادهای بزرگ اقتصادی و رنگوبوی سیاســی رفتار
این شبکهها که تردیدی نیســت و کسی نمیتواند
تطهیرشانکند،اماجالباستکهحامیانفیلترینگو
بستن این شبکهها در داخل کشور تا با محدودیتهای
بینالمللیمواجهمیشوند،فیلشانیادلزومدسترسی
آزاد به اطالعات و مبارزه با سانســور میافتد .بد نبود
این بزرگواران هرازگاهی این شــعارها را در داخل هم
میدادند و میگفتند فیلترینگ شبکههای اجتماعی
چهنسبتیبا.

شهروند| حسن روحانی دیروز در مراسم تجدید میثاق
دولت دوازدهم با آرمانهــای امام راحل در مرقد بنیانگذار
کبیر انقالب اســامی به مباحثی پرداخت که اهم آن را در
پایینمیآوریم.
سیرهامامان
حضرت علی (ع) هیچگاه پیشوایی خلق را بدون خواست
مردمآغازنکرد
ـ عید قربان ،عید ایثار ،فداکاری ،از خودگذشتن و از جان
عزیزتر گذشــتن و عید غدیر ،عید والیتی اســت که موال
امیرالمؤمنین(ع) هیچگاه پیشوایی خلق را بدون خواست
و اصرار مــردم آغاز نکرد و هیچگاه نیــز از راه حق و صواب
منحرفنشد.
سیرهامامخمینی(ره)
امامراهومسیرامیدرابهماآموختند
ـ امام عزیز و بزرگوار راه و مسیر امید را به همه ما آموختند

و سراسر وجود و کالم ایشان امید به آینده بود.
ـ اگر امام راحل امیدوار نبود ،نمیتوانست  10ماه حبس
و حصر را با کمال نشاط و سرزندگی طی کند و اگر امیدوار
نبود،نمیتوانست 14سالتبعیدراتحملکند.
ـ امام خمینی(ره) در مقابل همه مشکالت و سختیها،
دستش به ســوی مردم خودش دراز بود و از مردم استمداد
میطلبید و میخواست که بار سنگین ادامه راه انقالب را بر
دوشبکشند.
ـ امام راحل میدانســت که ملت بزرگ ایران با فرهنگ
کهن و با ایمان به خداوند و روحیه ایثار میتواند به خوبی از
همه مشکالت عبور کند .امام راحل هیچگاه نگفت که همه
بامن،بلکههمیشهعنوانهمهباهمبودنرابهکارمیبرد.
اماموتوطئهبیگانگان
راهاماممیتواندمنجیکشورومردمباشد
ـ امروز یکی از روزهای ســخت و دشوار کشور عزیز ایران

دعوت طالب به فعالیتهای
داوطلبانه
نماینــده ولی فقیه
در جمعیــت هــال
احمر صبح دیــروز با
حضــور در گردهمایی
کانونهــای طــاب
جمعیــت هاللاحمر
سراسرکشوربهمیزبانی
استان اصفهان به نقش خطیر هاللاحمر در کمک
به رنجدیدگان اشــاره کرد و گفت« :در تحقق این
مهم سازمان جوانان با بهرهمندی از ظرفیت اعضای
جوانخودبزرگترینسرمایهاجتماعیاینمجموعه
محسوب میشود ».در این گردهمایی که نماینده
ولی فقیه در استان اصفهان ،رئیس سازمان جوانان
جمعیت هالل احمر ،مدیران ســتادی و استانی و
همچنین مســئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه و
معاونینجوانانهاللاحمراستانهاحضورداشتند،
حجتاالسال موالمسلمینمعزیدرسخنانمهمی
به تبیین شاخههای مختلف فعالیتهای اعضای
سازمانجوانانهاللاحمرپرداخت.
دینکمکوخدمت
نماینده رهبر معظم انقــاب در هاللاحمر با
اشــاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری هاللاحمر
و مدیریت حوزههــای علمیه کشــور به منظور
بهرهمندی این نهاد خدمترسان از ظرفیت طالب
در مواجهه با حوادث طبیعی و غیرطبیعی ،نقش
طالب را در اشاعه فرهنگ نوعدوستی و انسانیت
بسیار پررنگ دانســت و تصریح کرد« :در دنیای
امروز که هزاران شــبکه تلویزیونی و مجازی تنها
برای مسائل دنیایی فعالیت میکنند ،این طالب
هستند که پاســدار جریان ایمان و معنویتاند».
حجتاالسالموالمسلمین معزی در ادامه طالب
را محققان و ســخنگویان دین و اسالم برشمرد و
افزود« :البته نباید از نقش پراهمیت ایشان در ارایه
خدمات اجتماعی غافل بود؛ چرا که اساسا اسالم
دینکمکوخدمتبهانسانهااست».
طالبدرمیانمصیبتدیدگان
نمایندهولیفقیهدرجمعیتهاللاحمردربخش
بعدی سخنان خود به اجرای برنامههای دوستانه
و عامالمنفعه از ســوی طالب اشــاره کرد و گفت:
«طالب عضو جمعیت هاللاحمــر میتوانند در
زمان بروز حادثه با حضور در جمع مصیبتدیدگان
عالوه بر تقویت روحیه ایمان و صبر ،به ایجاد حس
تعاون ،همکاری و باور قلبی آنان برای گذر از بحران و
سختیبپردازند».حجتاالسالموالمسلمینمعزی
تالش برای تقویت آیین دوستی و محبت و خدمت
و همکاری در جامعه را یکی دیگر از اهداف اساسی
تشــکیل کانونهای طالب هاللاحمر در سراسر
کشوردانستوافزود«:طالبپسازعضویتدراین
کانونها عالوه بر فراگیری آموزشهای تخصصی
امدادی ،میتوانند مروجان فرهنگ نوعدوســتی
و خدمت بیمنت به مصیبتدیــدگان در جامعه
باشند».
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یادداشت

توییتر را آزاد کنید
اما فقط برای من!

تریبون

روحانی در مراسم تجدید میثاق دولت دوازدهم با آرمانهای امام راحل:

ل احمر:
نماینده ولی فقیه در جمعیت هال 

متهمان موبایل در زندان اوین
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت38« :
واردکننده تلفن همراه از پانزدهم مرداد برای مدت
 2ماه بازداشت شدند تا به پرونده گرانفروشی آنان
دردادگاهرسیدگیشود».میرمهدیکمیجانیدر
گفتوگو با ایلنا تأکید کرد 40« :شرکت در حوزه
واردات گوشــی موبایل فعالیت میکردند که 15
مردادماه دستگیر شدند .پس از تکمیل گزارشات
و دفاعیههای این افراد ،قاضی دستور داد به مدت
 2ماه در حبس باشند تا تکلیف پرونده های آنان
مشخص شود .قرار اســت از فردا در دادگاههای
علنی به اتهامات این افراد رســیدگی شــود ».او
افزود« :این افراد اکنون در زندان اوین حضور دارند.
همچنین شماره سریال گوشیهای موبایلی که از
سوی این افراد وارد شده بود ،صورتبرداری شده و
به صورت امانت در اختیار شرکتهای آنان است».
رئیس اتحادیه فناوران رایانــهای تاکید کرد« :ما
بهترین کارشناسان را برای بررسی همه چیز در
اختیار داریم .دولت می تواند اتحادیه ها را امتحان
کند و اگر ایرادی در کار آنان دید ،قطع همکاری
کند.اماامتحاناینکارضرریندارد».

