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اخـبـار  بـرگـزیـده

برای تأمین نظر شورای نگهبان
پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان 

به هر مسجد از بودجه حذف شد
نمایندگان مجلس بــرای تأمین نظر شــورای نگهبان بند 
مربوط به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به هر مسجد را از الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند. در جلسه علنی نوبت عصر دیروز 
(چهارشــنبه) مجلس، بند الحاقــی ۴ از الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
برای تأمین نظر شــورای نگهبان حذف شــد. در این بند آمده 
بود: «دولت مکلف اســت در ســال ۱۴۰۲ به هر مسجدی که 
در آن حداقــل دو نوبت از نمازهای واجب یومیه به جماعت 
اقامه می گردد، مبلغ یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمک 
نماید. سازمان تبلیغات اســالمی مکلف است ترتیبات انجام 
این حکم را فراهم آورد. منبع این حکم از پنج درصد بند «ج» 
تبصره (۱) این قانون که برای اولویت امور فرهنگی و آموزشی 
در نظر گرفته  شــده، تأمین می گردد». در ایراد شورای نگهبان 
به این بند آمده است: «به جهت مشخص نبودن صرف اعتبار 
مذکــور ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شــد. 
۱. از جهت تکلیف نهادهای مسئول دیگر، ابهام دارد؛ پس از 
رفع ابهام اظهارنظر خواهد شــد. ۲. به جهت شرایط مختلف 
مســاجد و تفاوت میزان نیاز آنها اعطای اعتبارات به این نحو، 
مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساســی شناخته شد. ۳. به دلیل 
عــدم توجه به الزامــات اجرایی حکم منــدرج در آن، مغایر 
جزء ۱ بند ۹ سیاست های کلی قانون گذاری است (مغایرت با 

سیاست های کلی)».

ناوهای چین و روسیه وارد آب های 
سرزمینی ایران شدند

ناوهای چین و روسیه برای برگزاری رزمایش مرکب کمربند 
امنیــت دریایی ۲۰۲۳ در شــمال اقیانوس هنــد وارد آب های 
سرزمینی ایران شــدند. به گزارش روابط عمومی ارتش، مرحله 
اصلی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳ که از دیروز 
آغاز شــده، در روزهای آینده برگزار می شــود. در این رزمایش، 
یگان های شــناور و پروازی نیروهای دریایــی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران و سپاه پاســداران انقالب اســالمی و همچنین 
ناوهای نیروی دریایی کشــورهای چین و روسیه که دیروز وارد 
آب هــای ســرزمینی جمهوری اســالمی ایران شــدند، حضور 

خواهند داشت.

انسیه خزعلی:
ویزای شرکت در «کمیسیون مقام زن» 

به ما ندادند
معــاون امــور زنــان ریاســت جمهوری درباره حواشــی 
به وجود آمده بر ســر پیام ویدئویی اش به نشســت کمیسیون 
مقــام زن توضیحاتی ارائه داد و گفت: مــا می توانیم در این 
کمیســیون شــرکت کنیم. انســیه خزعلی، معاون امور زنان 
ریاســت جمهوری، در حاشیه جلســه دیروز هیئت دولت در 
جمــع خبرنگاران گفت: ما می توانیم در کمیســیون مقام زن 
شــرکت کنیم با اینکه حق رأی و حق عضویتمان لغو شــده 
اســت و ویزا برای همکاران ما نیامــد. وی افزود: البته من از 
قبل قرار بود که به صورت مجازی ســخنرانی را ارائه بدهم، 
ســخنرانی ما ارائه شــد و طی چند بار به سازمان ملل رفت 
و برگشــت و در نهایت گفتنــد نمی توانیم بــا دو صدا یعنی 
زیرصدای فارسی و ترجمه انگلیسی سخنرانی را پخش کنیم. 
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بیان کرد: در نهایت 
اعالم شــد اگر صدای فارسی از سخنرانی حذف نشود، پخش 
نخواهد شــد. این پروتکلی بود که امسال قرار دادند و شامل 
کشورهای دیگر نیز می شد. خزعلی خاطرنشان کرد: همکاران 
ما صدای فارســی را به سرعت حذف کردند و سخنرانی را به 
ســازمان ملل ارســال کردند؛ بنابراین بحث و دروغ پراکنی ها 
درباره دوبله و... مواردی است که وقتی دستشان خالی است 

مطرح می کنند.
وی ادامــه داد: ما امروز تصویــب آیین نامه را در ارتباط با 
بیمه زنان خانه دار دارای ســه فرزند داشــتیم که در روستاها 
و عشایر ساکن باشند، روســتا و عشایر مورد پوشش این بیمه 
اجتماعی قرار می گیرند. این خبر خوبی است که نشان دهنده 
عملیاتی شدن قانون است. امیدوار هستیم قانون های دیگری 
در این زمینه عملیاتی شود و ما شاهد بیمه همه زنان خانه دار 

در سال های آینده باشیم.
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شرق: در آخریــن روزهای اولین سال قرن جدید سیاست خارجی 
ایران با تحرکات کم ســابقه ای مواجه شــده اســت. در این میان 
عــالوه بــر وزارت امور خارجه، شــورای عالی امنیــت ملی هم 
حســابی پای کار آمده است. ســازمان انرژی اتمی هم به سهم 
خود با موافقت برای ســفر گروسی و توافق با آژانس، سنگ بنای 
این پوســت اندازی را گذاشــت و به  دنبال آن هم سفر شمخانی 
بــه پکــن و مذاکرات پنــج روزه نهایتا به ازســرگیری مناســبات 
تهران - ریاض منجر شــد. به تبع این اتفاق، طیفی از کشورهای 
منطقــه ای و فرامطقه ای هم از تمایلشــان برای احیای روابط با 
ایران گفتند؛ بحرین، مالدیو، لیبی، مصر، اردن و... هم اکنون سعی 
دارند به شکل جدی تری در مسیر طی شده عربستان گام بردارند. 
افزون بر نهادهــا و ارگان های مذکور، هیئتی پارلمانی از ســوی 
مجلس شــورای اسالمی هم با حضور در منامه سعی در احیای 

روابط ایران و بحرین دارد.
بــا درنظرگرفتــن مجموعه ایــن تحرکات، بهــرام فالحی در 
گفت وگویش با «شــرق» بر گزاره «فرادولتی»بودن تغییرات اخیر 
در سیاســت خارجی ایران تأکیــد دارد. در تبیین هرچه  بهتر این 
نکته، مفسر حوزه دیپلماسی بر این باور است که اگر به الیه های 
عمیق تر این ســفرها و توافق ها نگریسته شــود، به نظر می رسد 
این تحرکات در واپســین روزهای ســال ۱۴۰۱ فراتــر از اختیارات 
دولت اســت؛ یعنی از دیدگاه فالحی دولت ســیزدهم، مجلس 
یازدهم، شــورای عالی امنیت ملی، ســازمان انــرژی اتمی و در 
کل همه سیستم ســعی دارند به شکل چندوجهی و موازی این 

پوست اندازی را پیش ببرند.
البته این کارشــناس ضمن اشاره به این مهم که تغییرات هم 
در حوزه سیاســت خارجی منطقه ای و هم گفت وگوها با آژانس 
خواهد بود، از شدت باالی اثربخشی این پوست اندازی می گوید؛ 
چراکــه به باور فالحی وزارت امور خارجه و دیگر دســتگاه های 
ذی ربط در دولت بخشــی از این پوست اندازی را بر عهده دارند، 
اما دیگر نهادهای فرادولتی هم  اکنون به شکل پررنگ تری سعی 

می کنند به این پوست اندازی دیپلماتیک کمک کنند.
در راستای تأکید بهرام فالحی بر ورود دیگر نهادهای فرادولتی 
در امر سیاست خارجی، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی امروز پنجشنبه (۲۵ اسفند) در پاسخ به سفر شیخ طحنون 
بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی به ایران 
و به دعوت رسمی همتای خود به ابوظبی سفر می کند. آن گونه 
که مطرح شده است شمخانی در سفر به امارات عالوه بر مذاکره 
با همتای اماراتی خود با مقامات بلندپایه این کشــور نیز دیدار و 
درباره مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت وگو خواهد 
کرد. در این ســفر، مسئوالن عالی اقتصادی، بانکی و امنیتی دبیر 

شورای عالی امنیت ملی کشورمان را همراهی می کنند.
البته قبل تر از آن هم نور نیوز بامداد روز گذشــته (چهارشنبه) 
در توییتی بدون ذکر اســم از ســفر علی شــمخانی بــه یکی از 
کشــورهای عربی منطقه خبر داد. این رســانه نزدیک به شورای 
عالی امنیت ملی هدف از ســفر شــمخانی را مالقات با مقامات 
عالی آن کشور و حل وفصل چند پرونده مهم امنیتی و اقتصادی 

عنوان کرد.
حــال اگر نقش شــورای عالی امنیت ملــی در توافق پکن و 
ازسرگیری روابط تهران با ریاض را در کنار سفر امروز شمخانی به 
امارات قرار دهیم، مؤید این گزاره است که تغییرات فرادولتی در 
امر سیاست خارجی به شکل جدی در دستور کار است. به  همین 
 دلیل سجاد سیف زاده به عنوان کارشناس در گفت وگوی خود با 
«شرق» اعتقاد دارد که کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس و 
دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به شکل جدی تر، مؤثرتر 
و عملیاتی تری احیای روابط و افزایش مناســبات با ایران را پیش 
خواهند برد؛ چراکه از نگاه این تحلیلگر مســائل خاورمیانه هم 
که مشــابه با ارزیابی های بهرام فالحی اســت، پوست اندازی و 

تغییرات فراتر از اراده دولت به تنهایی است.
با این خوانش، سیف زاد تأکید می کند که کشورهای منطقه ای 
و فرامنطقه ای با اطمینان خاطر بیشــتری سعی می کنند در کنار 
احیای روابط سیاسی و دیپلماتیک با ایران، حتی به دنبال تقویت 

مناســبات تجاری با تهران باشند، آن  هم در شــرایطی که ایران 
عالوه بر حجم گســترده و بی ســابقه ای از تحریم ها، با وضعیت 
بغرنج و پیچیده در حوزه مســائل مالــی، بانکی و پولی هم ذیل 

تداوم حضورش در لیست سیاه FATF دست به گریبان است.
در همین راستا وزیر دارایی عربستان با اشاره به توافق تهران 
و ریاض از برنامه ســعودی ها برای ســرمایه گذاری کشورش در 
ایران با ســرعت باال پرده برداشت. محمد الجدعان در اظهاراتی 
گفت ســرمایه گذاری عربســتان در ایران بعد از توافــق اخیر با 
ســرعت گســترده انجام خواهد شــد. او تأکید کرد فرصت های 
زیادی برای ســرمایه گذاری در ایران ایجاد شده است و تا زمانی 
که به بندهای توافق احترام گذاشــته شــود، هیچ مانعی در این 

زمینه وجود نخواهد داشت.
در کنار این اظهارات مثبت وزیر دارایی عربستان، رئیس سابق 
ســازمان اطالعات عربســتان ابراز امیدواری کرد که توافق ایران 
و عربســتان برای عادی ســازی روابط میان دو کشور به تحوالت 
مثبــت در منطقــه خاورمیانــه منجر شــود. ترکــی الفیصل در 
گفت وگو با خبرگزاری فرانســه درباره توافق عادی ســازی روابط 
ایران و عربستان با میانجیگری چین، اظهار کرد: «من فکر می کنم 
این توافق روی مسائلی مانند یمن تأثیراتی داشته باشد. امیدوارم 

در سوریه که جنگ در آن همچنان ادامه دارد نیز چنین باشد».
رئیس ســابق ســازمان اطالعــات عربســتان با بیــان اینکه 
تردیدهایی نسبت به این توافق دارد، افزود: «این تردیدها اهمیتی 
ندارند. این شــک و تردید کســانی اســت که توافق نامه را امضا 
کرده اند. به نظر می رســد هنوز این تردیــد وجود دارد که توافق 

چقدر می تواند زود اجرا شود».
ترکی  الفیصل که در ســال های ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۱ رئیس سازمان 
اطالعات عربســتان بوده اســت، همچنین به نقــش چین برای 
حصول توافــق تهران و ریاض اشــاره کرد و گفــت: «نه ایاالت 
متحــده و نه اروپــا نمی توانســتند «میانجی صادق» باشــند و 
مانند آنچه چین به آن کمک کرده اســت، توافق بین عربســتان 
ســعودی و ایران را تضمین کنند». این مقام سعودی ادامه داد: 
«چین کشــوری بود که توانست این کار را انجام دهد، زیرا روابط 
خوبی با هر دو کشــور دارد». وی خاطرنشان کرد که چین ضامن 
توافق عربستان و ایران است که از سوی پکن برای احیای روابط 

دیپلماتیک اعالم شد و این به معنای دوری از واشنگتن نیست.
با این امیدواری و اطمینان بخشی مقامات اقتصادی و امنیتی 
عربســتان درباره آینده روشن مناسبات تهران و ریاض، سیف زاده 
آن را پارامتــر مؤثری در واداشــتن دیگر کشــورهای همســو با 
عربســتان در احیای روابط با جمهوری اسالمی ایران می داند. به 
همین دلیل این تحلیلگر پوســت اندازی اخیر را دو ُبعدی می بیند 
که از جنبه داخلــی ناظر بر فرادولتی یا فراقوه ای بودن در تهران 
است و در سوی دیگر با تأکید عربستان برای احیا و تقویت روابط 

با ایران، شــرایط به گونه ای پیــش خواهد رفت که موتور محرکه 
جدی برای تداوم این پوست اندازی ها باشد. شاید به همین دلیل 
اســت که باراک راوید، یک روزنامه نگار منتقد نتانیاهو، در توییتی 
مدعی شد: «ایران از طریق چین با کشورهای اتحادیه عرب کانال 
مالی اختصاصی ایجاد کرده اســت». این روزنامه نگار در صفحه 
توییتر خود نوشت: «نشســت زودهنگام ایران و کشورهای عرب 
در پکن برای بررســی ایجاد خط مالی جدید با میانجیگری چین 
برگزار خواهد شــد. جزئیــات این خط مالی همچنــان نامعلوم 
اســت». به موازاتش احمــد ابوالغیط، دبیــر کل اتحادیه عرب 
هم توافق ایران و عربســتان را بســیار مثبــت توصیف کرد و آن 
را در راســتای سروســامان دادن به تحوالت منطقــه خاورمیانه 
مهم دانســت؛ هرچند به باور ابوالغیط تأثیر این توافق بر ســایر 

موضوعات منطقه هنوز مشخص نیست.
سهم دولت

اگرچه روی گزاره فرادولتی بودن دوره تازه تحرکات سیاســت 
خارجی ایران تأکید شــد، اما وزارت امــور خارجه هم به عنوان 
نماینده رســمی دولت و سکاندار رسمی دیپلماسی ایران هم به 
سهم خود سعی دارد این پوست اندازی را محقق کند. کما اینکه 
در ادامه تحرکات دیپلماتیک ایران با کشــورهای حاشــیه خلیج 
فارس در اوایــل هفته جاری، علی باقری کنی، معاون سیاســی 
وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نهمین دوره مشورت های 
سیاســی میان تهران و مسقط به عمان سفر کرد و در جریان این 
سفر، دیدارهایی با مقامات عمانی از جمله وزیر امور خارجه این 
کشــور داشــت. طبق اعالم وزارت خارجه ایران در این دیدار در 
ارتباط با مســائل دوجانبه و همچنیــن دیگر موضوعات از جمله 
تحول مثبت صورت گرفته در روابط ایران و عربســتان با توجه به 
نقش عمان در این زمینه، گفت وگو و رایزنی شــد. همچنین یکی 
دیگر از محورهای رایزنی ها در جریان این ســفر مذاکرات احیای 

برجام بوده است.
البته هم زمــان با انجام این ســفر، حســین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه روز یکشــنبه در اظهارنظر تلویزیونی از احتمال 
توافق ایران و آمریــکا برای تبادل زندانیــان دوتابعیتی خبر داد 
که به فاصله ســاعتی با واکنش منفــی و تکذیب ایاالت متحده 
آمریکا همراه بود، اما نکته اینجاســت که ادعای امیرعبداللهیان 
با ســفر باقری کنی بــه عمان هم زمان بود. در ایــن میان باید در 
نظر گرفت کــه عمانی ها همواره نقش فعالی در موضوع تبادل 
زندانیان دوتابعیتی داشــته اند کــه در نمونه های اخیر به آزادی 

نازنین زاغری، انوشه آشوری و باقر نمازی منجر شد.
نکتــه مهم  تر به تناقض گویی واشــنگتن بازمی گردد. اگر کاخ 
ســفید ادعای توافق با تهران را بر سر آزادی زندانیان دوتابعیتی 
رد کــرد، اما ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشســتی 
خبری به ســؤاالتی درباره جزئیات توافق با ایــران درباره تبادل 

زندانیان عنوان کرد «موضوع آزادی زندانیان برایمان در اولویت 
است». ند پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک 
نشســت خبری که مشــروح آن در وبگاه وزارت امور خارجه این 
کشور منتشر شد، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به 
ســفر راجر کارستن، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور گروگان ها 
به قطــر، مقدمات توافقی با ایران برای تبــادل زندانیان در حال 
فراهم شــدن اســت و جزئیات آن چیســت؟ گفت: «کارستن در 
درجه اول برای شــرکت در نشســت امنیتی جهان به قطر رفته 

است».
پرایــس ادامه داد: «مســلما وقتی موضــوع آمریکایی هایی 
مطرح اســت که در جهــان و نه فقط در ایران زندانی هســتند، 
به طور خســتگی ناپذیری از هر طریق ممکن تــالش می کنیم تا 
شاهد آزادی ســریع آنها باشیم. شما به خوبی می دانید که ما از 
ابتدای این دولت اولویتی را که برای این موضوع قائل هســتیم، 
بــه حکومت ایران منتقل کرده ایم، اما اینکه توضیح دهیم دقیقا 
چه کارهایی در این روند کرده ایم، هیچ کمکی نمی کند. ما تعهد 
راســخی نســبت به این داریم که هر کاری از دستمان بر می آید 

برای آزادی آنها بکنیم».
در جریان تکذیب ها و واکنش های آمریکا، روز دوشنبه سایت 
وزارت خارجه ایاالت متحده از ســفر نماینده ویژه رئیس جمهور 
این کشــور در امــور زندانیان به قطــر خبر داد. پایــگاه اینترنتی 
وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد: «راجر کارســتن، فرســتاده ویژه 
ریاســت جمهوری در امور زندانیــان از ۱۳ تا ۱۶ مارس در دوحه 
به ســر خواهد بود». بر اساس این اعالم، فرستاده ویژه آمریکا در 
مجمع جهانی امنیت سخنانی را ارائه خواهد کرد و با نمایندگان 
دولت و شــرکت کنندگان در مورد مســائل مربوط به حل وفصل 
پرونده هــای بازداشــت زندانیــان آمریکایی که بــه ادعای آنها 
غیرقانونی است، تعامل و گفت وگو خواهد داشت. سفر فرستاده 
ویژه ریاســت جمهوری در امور زندانیان به قطر در حالی صورت 
گرفت که به نظر می رســد دوحه یکی از واســطه های اصلی در 
جریان تبادل زندانیان میان ایران و آمریکاســت؛ چنان که در روز 
جمعه ۱۹ اســفند یکی از محورهای اصلی وزیران امور خارجه 

ایران و قطر بحث تبادل زندانیان بین تهران و واشنگتن بود.
عالوه بر ســفر باقری کنی به عمان، روز یکشــنبه هفته جاری 
معاونت حقوقــی و امور بین الملل وزارت امــور خارجه میزبان 
هیئتی از دولت کویت به ریاست منصور عیاد العتیبی، قائم مقام 
وزیر امور خارجه این کشور عربی بود. در جریان این سفر دو طرف، 
مذاکرات و رایزنی هایی در راســتای افزایــش تعامالت حقوقی، 
سیاســی - امنیتی و توســعه همه جانبه همکاری های مرزی بین 
ایــران و دولت کویت و تقویت ایمنی و امنیت دریانوردی و ثبات 

در منطقه انجام دادند.
همچنین در نشســت کمیته مشترک حقوقی دو کشور ایران و 
کویــت که به میزبانی معاون امور حقوقــی و بین المللی وزارت 
امور خارجه برگزار شــد، آخرین وضعیت روابط حقوقی و مرزی 
در زمینه تحدید حدود دریایی و بهره برداری مناطق مشترک مورد 
بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در این باره دو هیئت توافق کردند 
رایزنی هــای حقوقــی را به طور منظم ادامــه داده و دور بعدی 

مذاکرات در کویت برگزار شود.
از یکــی دیگر از تحــوالت رخ داده در ارتباط با تعامالت ایران 
با کشــورهای خاورمیانه می توان به دیدار اخیر ســفیر غیرمقیم 
ایران با وزیر خارجه لیبی اشــاره کرد. بر اساس آنچه رسانه های 
خبــری به نقل از وزارت خارجه لیبی اعالم کردند، نجال منقوش، 
وزیر امور خارجه این کشــور عربی با محمدرضا رئوف شــیبانی، 
ســفیر آکرودیته ایران در لیبی دیدار و رایزنی کرده اســت. گفته 
می شــود در ایــن دیــدار درخصوص تقویــت روابــط دوجانبه، 
فعال ســازی کمیته مشــترک ایران و لیبی و آغاز تمهیداتی برای 
ازســرگیری فعالیت ســفارت ایران در طرابلس تبادل نظر شده 
است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در روز دوشنبه در 
پاسخ به پرسشی درباره روابط ایران و لیبی گفت: «گفت وگوهای 
خوبی بین ایران و دولت لیبی برقرار است و اخیرا سفیر غیرمقیم 
مــا با وزیر خارجــه لیبی گفت وگو انجــام داده از جمله در مورد 
گســترش روابط دو کشور و فعالیت مجدد ســفارتخانه های دو 
کشــور در تهران و طرابلــس». ناصر کنعانی با بیــان اینکه قبال 
بررســی های مقدماتی در این زمینه شــکل گرفته است، تصریح 
کرد: «امیدواریم در آینده شاهد فعالیت سفارتخانه های دو کشور 

در تهران و طرابلس باشیم».
همچنین در هفته جاری پنجمین اجالس کمیســیون مشترک 
اقتصادی بین جمهوری اســالمی ایران و عراق در روزهای ۲۱ تا 
۲۳ اســفند در شهر بغداد برگزار شــد. در عین حال سفر هانس 
گروندبرگ ، نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملــل در امور یمن به 
تهــران و دیدارش با حســین امیرعبداللهیان وزیــر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایــران و علی اصغر خاجی، مشــاور ارشــد 
وزیــر امور خارجه در امور ویژه سیاســی یکــی از تحرکات مهم 

دیپلماسی در روزهای اخیر بوده است.

گزارش «شرق» از ترافیک تحرکات دیپلماتیک ایران در ۲ هفته اخیر؛ پوست اندازی سیاست خارجی در واپسین روزهای سال

دیپلماسی فراقوه ای
شمخانی به امارات می رود تا درباره مسائل بین المللی و منطقه ای با همتای اماراتی خود مذاکره کند
 وزیر دارایی عربستان: سرمایه گذاری عربستان در ایران بعد از توافق اخیر با سرعت گسترده انجام خواهد شد

 عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات می گوید تــالش وزارتخانه اش بر این 
اســت تا ســرعت اینترنت موبایل را ۳۰ تا ۴۰ برابر کند. در حالی که سرعت و کیفیت اینترنت 
ماه هاست در سطح نازلی قرار دارد و حتی دستور رئیس جمهور برای رفع محدودیت ها هم 
کارســاز نشده است، به طور مکرر شــاهد قطع و اخالل در همین اینترنت بی کیفیت هستیم. 
در ایــن بین وزیر ارتباطات هم جز وعده و وعید تاکنــون کاری برای بهبود وضعیت اینترنت 
انجام نداده و بعضا از وظایفی که به او محول شــده هم بی خبر است. مانند آنچه در اوایل 
اسفند رخ داد؛ سوم اسفند وزیر ارتباطات درباره نامه منتشرشده از سوی دفتر رئیس جمهور 
به وزارت ارتباطات مبنی بر لغو محدودیت های اینترنتی گفت: نامه ای از طرف آقای توانگر، 
نماینده مجلس داده شــده بود و اخالق ایشان است که نامه ها را منتشر می کنند، ما جواب 
نامه ایشــان را می دهیم. اطالعی از نامه دفتر رئیس جمهور نــدارم. مجتبی توانگر، رئیس 
کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، با انتشار نامه ای از طرف دفتر رئیس جمهور به وزیر ارتباطات 
مدعی درخواست رئیس جمهور مبنی بر بررسی «لزوم برگرداندن اینترنت به شرایط عادی و 
فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد» در کارگروه اقتصاد دیجیتال شده است. هرچند 
پیش تــر وزیر ارتباطات بارها گفته بود اعمال محدودیت ها در اینترنت، از ســوی «نهادهای 
ذی صــالح» صورت گرفته و برطرف کردن آن در اختیار همین نهادهاســت. با این حال دفتر 
ریاست جمهوری بررســی این موضوع را به کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت سپرده است 
و به نظر می رســد این کارگروه باید در این باره تصمیم گیری و نتیجه را اعالم کند. به هر حال 
نه از رفع فیلترینگ خبری است نه از بهبود کیفیتی که وزیر هراز گاهی وعده اش را می دهد. 
عیســی زارع پور در حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اختالل اینترنت 

صبح دیروز اظهار کرد: اختاللی کوچک داشتیم که به زودی برطرف می شود و به علت حمله 
ســایبری نبود. وزیر ارتباطات یادآور شد: قطعی در اینترنت نداشتیم، افت ترافیک بود که در 
حال حل شــدن است. ما به دنبال این هستیم که ســرعت اینترنت را در استان های مختلف 
۳۰ تا ۴۰ برابر بیشــتر کنیم. زارع پور درباره علت کندی ســرعت اینترنت اظهار کرد: طبیعی 
است که وضع موجود باید ارتقا یابد، اما زمان می برد. هرچند اگر به آمار مراجع بین المللی 
در یک سال اخیر نگاه کنیم نشــان از افزایش سرعت اینترنت دارد. آنچه مردم به آن شاکی 
هســتند به دلیل محدودیت های وضع شده برای برخی از فیلترشکن هایی است که استفاده 
می کردند که طبیعتا سرعت را به مراتب کاهش می دهد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
اینترنت موبایلش بدون فیلتر است یا نه، گفت: خیر. خط من هم مثل مردم است. وضعیت 
پلتفرم های داخلی باید بسیار بهتر شود، اما همین االن هم دست کمی از پلتفرم های خارجی 
ندارند. من بــا قطعیت می گویم برخــی پلتفرم های داخلی حتی قابلیت های بیشــتری از 
پیام رســان های خارجی دارند. زارع پور تصریح کرد: در نســخه جدید واتس اپ ویرایش پیام 
اضافه شــد، اما در برخی پیام رسان های داخلی این امکان وجود دارد، استتوس (وضعیت) 
وجــود دارد، تماس تصویری باکیفیت وجود دارد. پــس خودمان، خودمان را تحقیر نکنیم. 
ممکن است اختاللی پیش آید، دو هفته پیش واتس اپ هم اختالل داشت، اما روند کلی رو 
به رشد است. وزیر ارتباطات تأکید کرد: اینکه پیام رسان های داخلی در روز چند ۱۰ میلیون نفر 
را در روز میزبانی کنند اتفاق بزرگی است. زارع پور ادامه داد: در پیام رسان های داخلی مشکل 
خاصی نداریم و اگر یک روز یا ساعتی اختاللی پیش آید طبیعی است، اما روند کلی این است 

که پشت این پلتفرم ها جوانان خودمان هستند تا بهترین ها را ارائه کنند.

واکنش وزیر ارتباطات به ادامه فیلترینگ و قطع مکرر اینترنت
سرعت اینترنت موبایل را ۴۰ برابر می کنیم


