
باید با شریان های اصلی فساد مقابله شود
رهبر معظم انقالب در ديدار وزير و جمعي از كاركنان وزارت اطالعات:

رد پاي دستگاه هاي اطالعاتي بيگانه در مسائل اخير ارزي مشهود است

 كوچ مسئوالن
از تلگرام

روحاني در مراسم رژه نيروهاي مسلح خطاب به كشورهاي منطقه:

  تلگرام در روسيه فيلتر شد؛ 
كاربرانش كاهش پيدا نکرد

  رئيس سازمان
نظارت بر ارتباطات روسيه: 

مي دانيم نمي توان جلوي همه 
فيلترشکن ها را گرفت

كاربــران 
ني  ميليـو

شــبکه اجتماعــي تلگــرام در 
كشــورمان روز گذشــته را بــا 
استرس و اضطراب شروع كردند. 
اختالل جهاني كــه در ارتباط با 
اين شبکه اجتماعي رخ داده بود 
بسياري از كاربران را صبح ديروز 
به اين اشتباه انداخت كه تلگرام 
ســرانجام بعد از يك ماه گمانه 
زني و انتشــار اخبار ضد و نقيض 
در ارتباط با احتمال فيلترينگ 
در پايان فروردين؛ فيلتر شــده 
است؛ اما طولي نکشيد كه مشکل 
جهاني اتصال به تلگرام برطرف 
شــد و ايــن كاربران بــا اتصال 
تلفن هــاي همراهشــان به اين 
شبکه اجتماعي از نگراني بيرون 
آمدند. از ابتــداي فروردين ماه و 
همزمان با اعالم خبر فيلترينگ 
تلگــرام از انتهــاي فروردين از 
 ســوي عالء الديــن بروجردي،

 رئيس كميســيون امنيت ملي 
و سياســت خارجــي مجلس و 
واكنش هاي مســئوالن دولتي 
از رئيس جمهــور گرفته تا وزير 
ارتباطــات بــه ايــن موضوع؛ 
حاشيه ها و شــايعات مختلفي 
نسبت به فيلترشــدن يا نشدن 
اين پيام رســان در جامعه شکل 

گرفته است.

به مناسبت 29فروردين كه به نام روز ارتش جمهوري اسالمي 
و نيروي زميني نامگذاري شده است نيروهاي مسلح كشورمان 

با سرود ماندگار »اي ايران،  اي مرز پرگهر« رژه رفتند. در اين مراسم حسن روحاني، 
رئيس جمهور با بيان اينکه راه حل اساسي براي منطقه و جهان تنها مذاكره سياسي 
براي حل مشکالت و رفتار مسالمت آميز است، گفت: ما به اقتدار و قدرت نظامي خود 
توأم با تنش زدايي ادامه داده و مي دانيم نيروهاي مسلح ما در هر شرايطي آماده اند تا از 

استقالل، عزت و حيثيت كشور دفاع كنند. 

 ســرانجام پس از كش و قوس هاي فراوان، طرح ترافيك 
جديد تهران كه قرار اســت بر مبناي عوارض تردد، بدون 

رانت براي شهروندان اجرا شــود، از نيمه ارديبهشــت تحولي جديد در تردد 
مناطق مركزي شهر ايجاد مي كند. ديروز ده ها خبرنگار و عکاس و فيلمبردار به 
معاونت حمل ونقل و ترافيك آمده بودند تا اين خبر را براي شهرونداني مخابره 
كنند كه قرار است نخستين طرح مطالعه شــده تهران در ترددهاي شهري را 

به زودي تجربه كنند. 
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اميرسرتيپمسعودبختياری

 به ياد دارم زمان جنگ تالش بر اين بود كه خبرگزاري جمهوري اســالمي رشــد 
كند و هزينه هنگفتي بايد صرف مي شــد كه امکان پذير نبود. به تدريج سي ان ان 
همه خبرگزاري ها را به محاق برد و حرف اول توليد خبر را مي زد اما گذشت زمان 
و پيشــرفت امکانات موجب شــد اين اهميت از بين برود و رواج سخت افزارهاي 
بسيار ســاده در دنياي غيرانگليسي موجب شــد همه مردم و فکرها و شبکه هاي 
مختلف تلويزيوني، سي ان اني براي خود درست كنند و امروز شبکه هاي اجتماعي، 
تلويزيون ها را كنار گذاشته و به افراد اجازه داده هر يك براي خود امثال سي ان ان 
داشته باشند و در واقع امکاني را كه زماني، يك دولت نمي توانست فراهم كند، امروز 

شبکه هاي اجتماعي فراهم كرده اند.
امروز الزم نيســت دولت ها براي انتقــال اطالعات اقدام كنند و اشــخاص، خود 
انتخاب كننده هستند و به نظرم در مجموع ســخت افزارها، دنيا را به جاي بهتري 
تبديل كرده اند. شبکه هاي اجتماعي، انحصار را شکسته اند. انحصار موجب مي شود 
ميل شخصي بر عقل غلبه بيابد اما وقتي به خردجمعي برسد، فرصت رشد هيتلرها 
و صدام ها فراهم نمي شود و يك اپليکيشن تلفن همراه ممکن است از ده ها شبکه 
تلويزيوني جلوتر باشد. در اين شرايط ديگر مهم نيست كه شما حرفتان را كجا بزنيد، 

مهم اين است كه چه حرفي براي گفتن داريد.
روزگاري مهم اين بود كه چه كســي مالك بلندگوست اما امروز بلندگو دست همه 
هست و مهم اين است كه حرف چيست و اگر حرف داشته باشيد، همه مي شنوند و 
اين خدمتي است كه تکنولوژي به بشريت كرده است؛ اگرچه ممکن است حرف ها 

بين صدها حرف ديگر گم شوند و اين اشکال وجود دارد.
آنچه درباره فضاي رســانه گفتم درباره فيلم و سينما هم صادق است؛ سابق بر اين 
چند كمپاني بزرگ بودند كه فيلمســاز بايد در خدمت آنهــا مي بود اما امروز يك 
ايده خوب مي تواند با ابزارهاي ساده با كمپاني هاي بزرگ رقابت كند؛ اگرچه هنوز 
تکنيك ها دست سرمايه گذاران و كمپاني هاي بزرگ است اما اگر ايده انسان گرايانه 
وجود داشته باشد مي تواند با همين دســتگاه ها و تکنيك هاي ساده، حرف خود را 

در جهان مطرح كند.
سينماي ايران بعد از انقالب اسالمي را سينماي انســان گرايانه مي نامند و من فکر 
مي كنم سينماي ايران، سينماي بيان درد انسان معاصر است. اگر سينما به اين سمت 
برود كه بتواند درد انســان روزگار خود را بيان كند، تعريف خوبي براي جدا شدن از 
فيلمفارسي خواهد بود. اين سينما، سينماي دردمحور است و شيرين نيست و نبايد هم 

باشد؛ فيلم بايد زمينه همذات پنداري ايجاد كند و انسان را به فکر وادارد.
سينماي ايران از اين جهت جذاب است و در جهان ديده مي شود كه بيان درد انسان 
روزگار خود است و يکي از بزرگ ترين دردهاي انســان، درد تنهايي انسان معاصر 
است و جواب آن را هم مي توانيم در سنت خود و بشريت پيدا كنيم؛ لذا سينماي ما 
با مدرنيته نمي جنگد اما نقدش مي كند؛ ضمن اينکه مي خواهد آثارش را بپذيرد اما 

درد حاصل از آن را با پذيرش همه خوبي هايش به تصوير مي كشد.
سينماي ايران، رجوعي به خصلت ها و كرامت ها و اخالق انساني و اشتراكات بشريت 
در روحيه هاي متفاوت است و همين، ســينماي ايران را جذاب مي كند؛ سينماي 
انسان گراي مبلِّغ اخالق در مسير زدودن رنج هايي است كه بشر در روزگار خود با آن 
مواجه است. در اينجا نقش دين نيز پررنگ است؛ ديني كه به كمك انسان مي آيد 
و انسان را از جامعه دور نمي كند و ديني كه عرفان را در درون خود دارد، دين مرنج 
و مرنجان و ديگران را دوســت بدار و آن جلوه هاي لطيف دين كه مي تواند خود را 
نشان بدهد. ســينماي ما به واســطه اينکه داراي گفتمان جديد است و سينماي 
تکنيك محور و بازيگرمحور و دوربين محور نيست بلکه فيلمنامه و كارگردان محور 

است، پيام دارد و اين پيام است كه جذابش مي كند. سينماي 
ما در مواردي ضعف هاي شــديدي هم دارد اما دســت روي 

نقطه اي مي گذارد كه درد امروز بشريت است؛ يعني جايي را به شما نشان مي دهد 
كه آنجا نقطه اي است كه بايد درباره اش تأمل كنيد.

سينما،آياتعذابوترويجاخالق

يادداشت
نجفقليحبيبي

روز ميالد امام حسين)ع( را عالوه بر مسلمانان بايد به همه انسان ها و آزادگان غيرمسلمان 
جهان نيز تبريك گفت زيرا ايشان يك الگوي زيست تمام عيار آزادگي و عدالت خواهي 
و انسان كامل بودن را در تاريخ بشر عرضه كرده است. از اين رو اين ميالد شادباشي است 
براي همه كساني كه دل در گرو كرامت انساني، آزادگي و عدالت بسته اند. امام حسين)ع( 

از چند جهت ويژگي هايي دارند كه از نظر تاريخي هر كدام اهميت خاص خود را دارند.
امام از جهتي نوه پيامبر)ص( اســت و از كودكي در دامان پيامبر بزرگ شده است. در 
رواياتي آمده وقتي پيامبر بر منبر بودند و او داخل مسجد مي شد حضرت آغوش شان را 
باز مي كردند و به رغم حضور مردم و هنگامه سخنراني، ايشان را بر باالي منبر در آغوش 
و دامان خود مي گرفتند. اين خود استعاره اي است از اينکه امام حسين)ع( چه جايگاهي 
نزد پيامبر)ص( دارد. از طرفي ديگر او پسر اميرالمومنين علي بن ابيطالب)ع( است كه 
هم خليفه و رهبر مسلمانان است و هم داماد پيامبر و فاضل ترين مردمان. اما اين حسب 
و نســب و اصالت خانوادگي و نژادي در زندگي حضرت باعث نشده است كه ايشان از 
مسئوليت اجتماعي خويش به عنوان امام غافل شوند و بعد از شهادت امام حسن)ع( 
به عنوان امام زمان مسلمانان وظيفه سياسي و انساني خويش را به بهترين نحو ممکن 
انجام مي دهند. آنگونه كه جان خود و برخي از عزيز ترين نزديکانش را نيز بر سر اين عهد 

الهي و مسئوليت اجتماعي و سياسي خويش مي گذارند.
از همين رو نيز ايشان در زندگي بشــري، خود را به عنوان يك الگوي تمام عيار زيست 
اجتماعي، سياسي و فرهنگي باز مي شناسانند. چرا كه ايشان هم براي عدالت و هم براي 
سالمت، كرامت و آزادگي انسان جنگيده اند. زيست امام نشان مي دهد كه ايشان براي 
آرمان هايشان هيچ سازش و تسليمي را نمي پذيرند. همه امکانات خويش را رها مي كنند 
تا براي اعتراض عملي به ظلم و ظالم و نداي عدالت خواهي براي مسلمانان از هيچ چيزي 
فروگذاري نشود حتي جان شريف شان. تاريخ انسان چنين پاكبازي اي را سراغ ندارد. 
اين موضوع به گمان من يك درس مهم براي انسان در همه تاريخ دارد. اينکه انسان هم 
بايد آزاد زندگي كند هم براي آزادي و عدالت تالش كند و هيچ چيزي ارزش اين را ندارد 

كه كسي در مقابل مواهب زندگي آزادگي خويش را زير پا بگذارد.
اميدوارم كه چنين نگره و درسي كه امام براي تاريخ انسان باقي گذاشته اند الهام بخش همه 
انسان هاي معاصر نيز قرار بگيرد. و ما نيز كه براي ميالد اين امام بزرگ جشن مي گيريم و 

به نام مباركشان تبرك مي جوييم درس آموز اين الگو و سيره باشيم.

ميراثيبرايهميشهانسان
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سينما،آياتعذاب
وترويجاخالق

بسيار خوشحال كننده است كه 
ظرفيت مناسبي براي برگزاري 
جشنواره جهاني فجر فراهم شده 
اســت. به اين فکر مي كردم كه 
دنيــا چقدر تغيير كرده اســت؛ 
روزگاري براي اينکه بدانيم مثال 
در مصر چه مي گذرد بايد حتما 
آسوشيتدپرس، تاس،  رويترز و  
فرانس پرس گـزارش مي كردند 

تــا خبردار 
شويم.
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مأموريتديپلماتيك
رئيسجاسوسها

رونمايياز
دروازههايطهرانقديم

وداع با دالر
  برآوردها نشان مي دهد تنها 8درصد

از ذخاير ارزي ايران به دالر است

رئيس سابق سيا و وزير خارجه 
جديد آمريکا با رهبر كره شمالي 

ديدار كرده است

درباببحرانكمآبي
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ضميمه پنجشنبه ها

به وظايف و ماموريت ارتش در قانون اساسي كشور مصرح در 
اصول 143 تا 150 اشاره شده اســت: مشخصا در اصل143 
قانون اساســي آمده اســت: »ارتش جمهوري اسالمي ايران 
پاسداري از استقالل و تماميت ارضي ونظام جمهوري اسالمي 
كشــور را بر عهده دارد.« بنابراين دو وظيفــه ارتش به طور 
مشخص در قانون اساسي مشخص شده است: 1- حفاظت از 
مرزها و جلوگيري از تهديد خارجي و مقابله با آن و 2- حفظ 

كيان جمهوري اسالمي ايران.
ارتش جمهوري اسالمي ايران، طبق همين وظيفه و ماموريتي 
كه به آن محول شده است، از ابتداي شروع كار خود در دوره 
پس از انقالب و زماني كه در برخي از مناطق كشــور حركات 
مسلحانه عليه انقالب آغاز شــد و نواي خودمختاري در غرب 
كشور مانند مهاباد سر داده شد، وارد عمل شد و از يکپارچگي و 
تماميت ارضي و امنيت كشور دفاع كرد. همينطور نقش ارتش 
در دفاع از كشور، نظام و انقالب در دوران دفاع مقدس غيرقابل 
انکار است. اين ارتش بود كه مقابل هجوم عراق را گرفت و آن را 
متوقف كرد. به جرأت مي گويم اگر ارتش در دوره بعد از انقالب 
نبود، به دليــل افزايش حركات تجزيه طلبانه توســط عناصر 
ضد انقالب و تحريك نيروهاي بيگانه در نقاط مختلف كشور 
اعم از غرب، شمال، و جنوب غرب كشور به احتمال زياد كشور 

به طريقي دچار تجزيه شده بود.
جمالت ديروز آقاي رئيس جمهور در مراسم گراميداشت روز 
ارتش قابل توجه اســت كه گفت: »ارتش با اينکه سياست را 
خوب مي فهمد اما هرگز در بازي هاي سياســي وارد نشده و 
به وصيت و دستور امام راحل به خوبي عمل كرده است.« اين 
گفته آقاي روحاني كامال درست اســت؛ ارتش وارد سياست 
نمي شود، زيرا در قانون اساسي ما اساسا نيروهاي مسلح نبايد 
وارد سياست بشوند و همين مســئله در وصيت نامه حضرت 

امام)ره( نيز به صراحت ذكر شــده اســت. از ديدگاه حقوق 
اساسي كشورها و نظام هاي دمکراتيك، عدم دخالت نيروهاي 
مسلح در سياست از منطق كامال درستي پيروي مي كند. اين 
مسئله منافي اين نيست كه نيروهاي مسلح به مسائل سياسي 
كشور و جهان آگاهي داشته و بر آن مسائل مسلط باشند. اما 
ورود به سياست و فعاليت سياسي براي نيروهاي مسلح منع 
شده است. اگر ارتش وارد سياست بشــود براي مثال ممکن 
است يك فرمانده مطابق سليقه و افکار سياسي خودش، اقدام 
به صدور فرمــان نظامي كند و موجبات شــکل گيري برخي 
مســائل را در كشــور فراهم كند. بنابراين دوران ورود قواي 

نظامي به سياست گذشته است.
ازايــن رو، منع ورود نيروهاي مســلح به سياســت يك اصل 
پذيرفته شده در نظام هاي دمکراتيك است. ارتش جمهوري 
اسالمي ايران نيز همواره و براساس قانون اساسي و وصيت نامه 
امام)ره( و براســاس آموزه هــا و اعتقادات خــودش، به اين 
اصل دمکراتيك پايبنــد بوده و خواهد بــود. چنان كه آقاي 
رئيس جمهور هم به درســتي اشــاره كرده اند امروز در هيچ 
فســادي در جامعه ما نامي از اميران و بــزرگان ارتش وجود 
ندارد. اگر ارتش وارد مســائل فســاد نمي شــود و به غارت 
كشور دست نمي زند، به اين دليل است كه وظيفه اش حفظ 
منافع كشور است. تنها كاري كه ارتش كرده اين است كه به 
وظيفه اش عمل كرده است. طرح اين پيش فرض كه ارتش هم 
مي توانست درگير فساد باشد كامال اشتباه است. منع ورود به 
فساد نه براي ارتش كه براي همه دستگاه هاست. اگر غيراز اين 
باشد، بايد تعجب كرد. اينکه آقاي رئيس جمهور، مردم و نظام 
به پاكدستي ارتش اذعان مي كنند موجب سربلندي ماست، 
اما اين مسئله بر مبناي وظايف و ماموريتي است كه بر مبناي 
قانون، آموزش ها و اعتقادات برعهده ارتش گذاشته شده است.

دكتر ميرجالل الدين كزازي در آستانه 
روز سعدي، از شيرين سخني اين شاعر 

بزرگ مي گويد

اقتدار را همراه با 
تنش زدایی ادامه می دهیم

طرحترافيكاز
نيمهارديبهشتاجراميشود

در پي اجراي طرح ترافيك جديد، 1550اتوبوس جديد 
به شهر افزوده مي شود
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سازههايآبيشوشتردرخطراست درآمدموزههابازگرداندهميشود
اســتاندار خوزســتان 
گفت: ديــواره ســازه 
آبي شوشــتر كه در آثار 
جهاني يونســکو ثبت 
شــده در معرض خطر 
اســت و انتظــار داريم 
براي ترميم و حفظ آن 
اقدامات الزم انجام شود. 

به گزارش مهر، غالمرضا شريعتي در كارگاه آموزشي حفظ سازه هاي آبي گفت: بايد 
براي نجات سازه هاي آبي شوشتر، برنامه ريزي دقيق صورت گيرد چرا كه تا امروز به 
هر طريقي كه عمل شده براي حفظ سازه ها موفق نبوده است و بايد رويکرد و روش 
جديدي اتخاذ شود. شريعتي با اشاره به ظرفيت گردشگري سازه هاي آبي شوشتر 
گفت: آمادگي داريم براي توسعه گردشگري و حفظ و صيانت از ميراث فرهنگي و 
تاريخي اســتان خوزســتان طرح جامع حفظ آثار ميراثي و گردشگري استان را با 

محوريت سازه هاي آبي تدوين كنيم.

مديــر اداره كل موزه ها 
و اموال منقول تاريخي 
فرهنگــي گفــت: بــا 
تصويب مجلس شوراي 
اســالمي و براســاس 
مصوبه برنامه پنج ساله 
ششم توســعه؛ درآمد 
كامــل 4مــوزه مهــم 

نياوران، گلستان، سعدآباد و موزه ملي ايران در تهران به آنها بازگردانده مي شود.
محمدرضا كارگر، مدير اداره كل موزه ها و اموال منقول تاريخي در سازمان ميراث 
فرهنگي به ايســنا، گفت:  براي نهايي كردن اين اتفاق در همــه موزه هاي زيرنظر 
سازمان ميراث فرهنگي، بايد هيأت امنا براي آنها ايجاد شود، تا درآمدهايشان به آن 
حساب واريز شود. كارگر افزود: تا امروز واريز صد درصدي اعتبار فقط براي 4موزه 
ابالغ شده است، اما اين كار براي موزه هاي استاني نيز در دست انجام است و به مرور 

كامل تر مي شود.
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ميالد باسعادت حضرت سيدالشهداء امام حسين)ع( و روز پاسدار را تبريك مي گوييم

برايخشكترينتابستاننيمقرنآمادهشويم
5وزير نيرو:  از االن بدانيم تابستان كم  آبی داريم و صحيح مصرف كردن را از حاال آغاز كنيم


