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 !امنیت مجازي مهم است       روز    حرف ▼

دوجهانی «یکی از نظریات مرتبط با فضاي مجازي 

فضاهاي  ءجزاست؛ در گذشته فضاي مجازي » شدن

؛ اما هرچه از شد توصیف می» تفریحی«و » اي علمی حاشیه«

شدن مرزهاي ایران به روي اینترنت فاصله  روزهاي اول باز

ن فضا توانسته است جاي فضاي یابیم که ای گیریم، درمی می

حقیقی زندگی را تنگ کند و در آینده زندگی واقعی در 

هاي سیاسی با  هاي اجتماعی، فرهنگی و حتی بنیان عرصه

هاي اجتماعی و فضاي سایبر  اي از شبکه اشکال پیچیده

ها در آینده در  اي نیست که انسان شود و چاره مواجه می

  .ها قرار بگیرند شبکههاي این  ها و بات اختیار ربات

هاي اجتماعی، مشکالت  افزایش ضریب نفوذ شبکه

مربوط  يبراي نمونه، خبرها. شماري را پدید آورده است بی

 از طریقداعش  اینترنتی هاي گرداننده پایگاه 53به بازداشت 

بگاه ، مسدود شدن پنج هزار وهاي اطالعاتی کشور دستگاه

 ان خبر دیگر که درو هزار نفر 700بندي و بازداشت  شرط

چگونه  که دهد نشان می ،منتشر شدهفضاي مجازي  زمینه

کشورمان در معرض تهاجم هیوالي سایبري قرار گرفته 

گسترده شدن این فضا تا جایی است که رهبر معظم . است

انقالب از ناامن شدن فضاي مجازي سخن به میان آورده و 

نیروي انتظامی آن را موجب ضرر و زیان به مردم بدانند و از 

  .تر عمل کند بخواهند در تأمین امنیت فضاي مجازي فعال

گناه به  اکنون قطرات خون ریخته شده یک طلبه بی

دست یکی از اراذل و اوباش که در فضاي مجازي به هتاکی 

پرداخت، زمینه برخورد با این  هاي خود می و نمایش سالح

رین دلیل این ت کنندگان را فراهم آورده است؛ ولی مهم ناامن

اتفاقات نگاه غیر کارشناسی وزارت ارتباطات به فضاي 

اگر این وزارتخانه به وظیفه خود در زمینه . مجازي است

کرد و به تدابیر رهبر  می عمل حفظ حکمرانی در اینترنت

معظم انقالب در زمینه حراست از امنیت، حیثیت و خطوط 

واجه شد، شاید کمتر با این مشکالت م قرمز توجه می

  .شدیم می

برخی از تأکیدات رهبري درباره فضاي مجازي این است 

هایی که به ضرر کشور، افکار عمومی و به  ـ در زمینه1: که

ـ شماري 2 .ویژه جوانان نیست، سرعت اینترنت افزایش یابد

از کشورها با ایجاد شبکه ملی اطالعات، ضمن رعایت خطوط 

اینترنت براي  قرمز خود و کنترل صحیح فضاي مجازي از

ـ بهمنی از مسائل ضد 3. اند شان بهره گرفته تأمین منافع

ارزشی و مخالف منافع ملی، مطالب درست و نادرست، 

اطالعات غلط یا صحیح و حتی شبه اطالعات بر ذهن جامعه 

  .آید که باید این فضا مدیریت شود فرود می

  

 

 

  
  

  

 !دید نظر کنیدتج                                 روز گزارش ▼

اي را با کره شمالی براي پرداخت پول در ازاي آزادي  با وجود آنکه واشنگتن تعهدنامه«

هیچ پولی براي . آزادي او پرداخت نکردشهروند آمریکایی امضا کرده بود، اما پولی براي 

جان «است که  جمالتی هااین» .به کره شمالی پرداخت نشده است» اتو وارمبیر«آزادي 

ترین مصاحبه خود گفته و در ادامه با افتخار اعالم  مشاور امنیت ملی آمریکا در تازه» نبولتو

زندانی از جمله همین جاسوس  20کرده است ترامپ بدون آنکه یک سنت بپردازد، 

ترین نکته در آن، نه پرداخت  جمالتی که مهم! آمریکایی را به آمریکا بازگردانده است

بلکه نقطه ! از کره شمالی» اتو وارمبیر«مالی است و نه خروج نکردن پول به رهبران کره ش

و هاي سیاسی  به ویژه برخی جریان،  مداران سیاست که باید به کانونی و مهم آن

بولتون ! است» تعهدنامه«تأکید جان بولتون بر وجود یک  ، گیران داخلی گوشزد کرد تصمیم

ان کره شمالی قول داده بودند و تعهد گوید دولتمردان آمریکایی به سر خود به صراحت می

کرده بودند بابت رها کردن فرد مورد نظر، کاخ سفید مبلغی را به حساب این کشور واریز 

کند؛ اما برخالف قول و تعهد خود از این اقدام سر باز زدند و حاال این عهدشکنی و این 

شکنی  ابایی از پیمان نه تنها هیچ ها آمریکایی .شمرند برمیخلف وعده را نوعی دستاورد 

هاي  حتی اگر ما بر همه دشمنی با این وصف !کنند خود ندارند؛ بلکه به آن افتخار نیز می

حتی اگر ماجراي برجام و خروج تاریخ علیه ملت ایران چشم ببندیم و آمریکا در طول 

است شکنی کافی  به پیمان او افتخار ورا فراموش کنیم، همین سخنان بولتون  از آن ترامپ

گویند و  که حامیان مذاکره با ترامپ و دولت ایاالت متحده آمریکا یک بار دیگر آنچه می

ها و منافع و مصالح ملی تجدید  نویسند را مرور کرده و در مواضع خود بر اساس واقعیت می

  !نظر کنند

 !جسور شدن ترامپ، نتیجه عدم واکنش ایران       اخبار ویژه     ▼

رساندن فروش نفت ایران حاصل خودداري تهران از واکنش به تالش براي به صفر 

دونالد «با اشاره به تالش دولت » پست واشنگتن«هیئت سردبیري . هاي پیشین است تحریم

جمهور آمریکا براي ایجاد موازنه میان فشار به ایران و قیمت نفت در بازار  رئیس» ترامپ

شنگتن سال گذشته با اعمال دور نخست جهانی، در سرمقاله این روزنامه نوشته است، وا

هاي نفتی و در عین حال صدور معافیت براي گروهی از واردکنندگان نفت ایران، این  تحریم

میلیارد دالر  10ها توانسته  موازنه را به آزمون گذاشت و در نهایت اعالم کرد، با این تحریم

تهران با وجود تهدیداتی که کرده «: افزاید این یادداشت می. از درآمد سالیانه ایران بکاهد

] ترامپ[دولت . بود، به این ضررها پاسخی نداد و از خطوط قرمز ایاالت متحده عبور نکرد

که احتماالً به واسطه این انفعال جسور شده، در حال تشدید این وضعیت است و تالش 

حریم، کند با تهدید خریدارانی چون چین، هند، ترکیه، کره جنوبی و ژاپن به ت می

بارها در داخل و از  پیشتر جمالتی که» .مانده صادرات نفت ایران را هم حذف کند باقی

عملی دولت، دشمن  مطرح و تأکید شد، بی دولت و دستگاه دیپلماسی کشور سوي منتقدان

  .کند را گستاخ می
  

 144با » شهرکرد«وزارت کشور لیبی مدعی شده است، یک فروند کشتی ایرانی با نام  ◄

توقیف این کشتی . در نزدیکی بندر مصراته توقیف شده است» مخطف«انتینر در منطقه ک

ها مبنی بر ورود کشتی ایرانی با  پس از آن صورت گرفت که اخباري در برخی رسانه

  .محموله ناشناخته به بندر مصراته منتشر شده بود

 
 



  

 
 

  

  اخبار ▼

  ایران تسلیم نخواهد شد

را بیان  کشور این دولت نظرات نقطه که چین چاپ »تایمز بالگلو« زبان انگلیسی نشریه

 معافیت تمدید نشدن درباره آمریکا خارجه وزیر »پمپئو مایک« سخنان به اشاره با کند، می

 از ایران، نفتی صادرات رساندن صفر به سفید کاخ هدف :نوشت ایران نفتی هاي تحریم از

: داد ادامه نشریه این .است نظام تغییر ایتنه در و کشور این کنونی حکومت درآوردن پاي

 مقاومت آنها برابر توانسته است و دارد را آمریکا هاي تحریم با مواجهه ساله 40 تجربه ایران

 ایران. دهد می افزایش ایران در را آمریکایی ضد احساسات ها تحریم سیاسی، منظر از. کند

 را کشور این بیشتر اتحاد ها، شارف افزایش و شود نمی تسلیم سادگی به که است کشوري

 .عملیاتی کند را »هرمز تنگه بستن به تهدید« تواند می ایران عالوه بر این. شود می موجب

 اروپا، اتحادیه با تهران اقتصادي و تجاري مبادالت تداوم بر تأکید با همچنین تایمز گلوبال

 مسلم و کرد نخواهد مذاکره آمریکا با ایران زیاد، فشارهاي وجود با: نوشت روسیه، و چین

 را خود اي هسته هاي فعالیت شاید حتی و شود نمی واشنگتن تسلیم کشور این که است

  .سر گیرد از عزمش و قدرت نمایش براي

  هاي غیرواقعی براي سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدي بهانه

 ضعیف کردعمل درباره طلبان اصالح مشورتی شوراي عضو و چپ فعال ناصري، عبداهللا

 دو سال طی که اتفاقاتی« :است گفته تهران در پساقالیباف شهرداري و پنجم شهر شوراي

. کرد تهران شهر شوراي متوجه را منفی تأثیرات افتاد، شهردار انتخاب با در ارتباط گذشته

 زیر ها کانون تمام را تهران شهرداري مدیریت پست که کردیم مشاهده نجفی آقاي ورود در

 هاي کانون شهر، شوراي اول انتخاب به اگر کردند، می دنبال را آن حساسیت با و شتهدا نظر

 از بعد حتماً امروزه دادند، می کار ادامه اجازه شهر شوراي و شهري مدیریت حوزه از بیرون

 گفتنی است، ».داد نشان شهر شوراي و تهران شهرداري از روشنی کارنامه شد می سال دو

شهر و شهرداري تهران در دو سال گذشته و نارضایتی  عملکرد ضعیف شوراي

هاي تکراري را براي توجیه  طلبان این بهانه نشینان از آنها موجب شده است اصالح پایتخت

  !عملکرد ضعیف خود مطرح کنند

  پاسخ جهان اهل سنت به تهدید ایران

 به که آمریکا پشتوانه با نظامی ائتالف در شرکت از قاهره: نوشت» پست جروزالم«نشریه 

 ایرانیان تهدید به سنت اهل جهان پاسخ این. است کرده نشینی عقب یافته، شهرت عربی ناتوي

 سعودي، عربستان یعنی فارس، خلیج حاشیه عرب کشور شش از بود قرار این ائتالف .بود

 تشکیل آن از هدف شود و  تشکیل اردن و مصر همراهی و عمان بحرین، امارات، قطر، کویت،

 آمریکا است سال این در حالی است که دو .بود ایران با مقابله براي مشترك نظامی نیروي یک

 کشور این نظارت تحت امنیتی ائتالفی به را آن تنها نه تا است طرح این کردن اجرایی دنبال به

 امنیتی کالن هاي همکاري براي راهبردي توافق یک به را آن حوزه بلکه کند؛ تبدیل ایران علیه

  .بگستراند؛ اما همچنان نتوانسته است موفقیتی در این زمینه به دست آورد اعضا اقتصادي و

 چین به پول المللی بین صندوق هشدار

 اقتصادي محرك هاي بسته از تقدیر ضمن پول المللی بین صندوق رئیس الگارد، کریستین

 به جدید ابریشم راه هاي وام ارائه از ناشی کالن هاي بدهی گیري شکل آنچه به نسبت چین،

 کرد توصیف مبهم به شدت را جهان اقتصادي وضعیت وي .داد هشدار است، مختلف کشورهاي

 و چین تجاري جنگ تعرفه، دالر میلیارد صدها برگزیت، و کشورها مالی هاي سیاست: گفت و

 مشخصاً نیز ها بدهی درباره .است جهان امروز بزرگ مشکالت جمله از تولید کاهش و آمریکا

 مدرسه اما است؛ داده دیگر کشورهاي به وام چقدر چین نیست معلوم و نیست دست در آماري

 143 میالدي 2017 تا 2000 هاي سال بین چین است آورده گزارشی در هاپکینز المللی بین

  .است نشده بازپرداخت آنها بیشتر که داده آفریقایی کشورهاي به وام دالر میلیارد

  

  

  کوتاه اخبار ▼

پرسی برگزیت بیشترشان به  ها که در همه سکاتلنديا ◄

داده بودند، بار دیگر ساز جدایی  ماندن در اتحادیه اروپا رأي

خواهی  از انگلیس را به صدا درآوردند و پرچم استقالل

نیکوال استورجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند در . برافراشتند

 نشست ویژه این حزب در ادینبورو مرکز اسکاتلند، نظام

: پارلمانی بریتانیا را در هم شکسته توصیف کرد و گفت

خواست مردم راه آینده را ترسیم خواهد کرد و لندن هم 

 .تواند مانع آن شود نمی

 :اهللا لبنان گفت عاون دبیر کل حزبنعیم قاسم، م شیخ ◄

هاي آمریکا و رژیم  طرح» خانه اسکناس«عربستان سعودي 

ن بهاي جرایم خود را از عربستا: وي افزود. صهیونیستی است

پردازد و حاکمان آن،  جیب فقیران، مستضعفان و ملت خود می

اند؛ چرا که پشت همه  این کشور را به کشور شر تبدیل کرده

ها و مشکالت موجود در منطقه اموال و ابزارهاي عربستان  بحران

  .کنند است که در رکاب آمریکایی و صهیونیستی حرکت می

ترین  ترین و حداقلی تکس، ضعیفدر حالی که اینس ◄

سازوکار براي تسویه و انجام تبادالت تجاري است، به تازگی 

اند، قرار است  برخی مقامات وزارت امور خارجه اعالم کرده

براي کشورهاي شریک تجاري ایران  تنهااین سازوکار 

نکته مهم این است که اینستکس قرار نیست . شوداندازي  راه

ري تحریمی را پوشش بدهد و در ابتدا قرار تبادالت تجا  حوزه

  . است تنها تبادالت مربوط به غذا و دارو را تسهیل کند

هاي ضدنفتی  درباره تحریم» فارین پالیسی«نشریه  ◄

فشار : آمریکا و فشار بر کشورهاي خریدار نفت ایران نوشت

تواند پیامدهاي نامطلوبی براي بازار  تحریمی جدید آمریکا می

بار بیاورد و متحدان  اي معکوس به  ه باشد و نتیجهنفت داشت

و رقباي آمریکا را به دورشدن از نظام مالی جهانی تحت 

  .سیطره آمریکا ترغیب کند

متأسفانه نتیجه : سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت ◄

ها نه تنها  دهد، این سیاست هاي ارزي نشان می سیاست

جب ورود سبب افزایش صادرات کشور نشده؛ بلکه مو

. شناسنامه به عرصه تجارت هم شده است صادرکنندگان بی

اند، پنج  این افراد که تا پیش از این سابقه صادراتی نداشته

 .اند میلیارد دالر صادرات انجام داده

فریدون برکشلی، مدیر گروه مطالعات انرژي وین با اشاره  ◄

کره  ،ژاپنچین، هند، : هاي نفتی ایران، گفت به لغو معافیت

و حتی ترکیه، متوجه منافع بلندمدت خود هستند و  جنوبی

هاي توسعه پایدار خود را به طور کامل با  آینده سیاست

  .بندند اهداف سیاسی و استراتژیک آمریکا جمع نمی
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  ترنم زندگی

 را کودك روش این با دارید، خجالتی کودك اگر*

 جلوي خیالی میکروفن یک ؛کنید اجتماعی

 *کنید مصاحبه او با و بگیرید فرزندتان 

  


