
ویترین آخر

از رابطه عاشقی با طالبان 
خجالت بکشید

اخیر  سرمقاله  به  پاسخ  در  اسالمی  جمهوری  روزنامه 
کیهان )که در آن طالبان را به روی آوردن به روش امام 
ساعت  پاندول  مثل  نوشت:  بود(  کرده  توصیف  خمینی 
به این سو و آن سو می روند. یک روز به تطهیر طالبان 
می پردازند و دیگر روز می خواهند قلم آلوده شده به نام 

این گروهک تروریستی را تطهیر کنند.
برخی  مدعی می شوند "در طول دو دهه گذشته، طالبان 
خمینی  امام  حضرت  فراخوان  به  ایران  نظر  جلب  برای 
مبنی بر حرکت مسلمان ها به سمت تشکیل حکومت های 
مستقل از قدرت های سلطه طلب خارجی و نیز مقابله با 

مفسدین داخلی استناد کرده است."
مهم این است که برخی ها از قربانی کردن مقدسات در 
جریان تطهیر طالبان به استراتژیک ترین ذخیره معرفتی 

و انقالبی ما دست انداخته اند. 
مهم این است که نام بلند خمینی را به میدان آورده اند. 
کوتاه باد قلمشان و شکسته باد کالم شان که چنین آتش 

در خرمن می اندازند.
ربط دادن حرکت قشری و سلفی و تکفیری که قطعه ای 
از پازل طراحی شده آمریکاست به مشرب و هندسه نگاه 

امام خمینی ظلم بزرگی است که برخی  روا می دارند. 
سیاه  کارنامه  و  امام  روشِن  نگاه  مردم  می کنند  فکر 
حامیان  تا  داد  خواهند  قرار  مجموعه  یک  در  را  طالبان 
اقدامی  که  نمی دانند  برساند.  نتیجه  به  را  طالبان  امروز 
چنین نه تنها به تأیید آنان ارزش افزا نمی شود که به ویران 

شدن "قیصریه" پای یک "دستماِل آلوده" می انجامد.
قلمی می نویسد: "در بحث طالبان و آمریکا این نکته را 
نباید از نظر دور داشت که میان طالبان و آمریکا جوی 
برای خود تحلیل  نمی تواند  اما  خون جاری شده است" 
منافع"  "پُِل  یک  با  را  ادعایی  خون  جوی  این  که  کند 
مذاکره،  به  نشستن  میز  یک  سر  داد.  پوشش  می توان، 
همان پلی است که از چند سال پیش طراحی شده است 
و امروز هم آمریکا و هم طالبان از آن آمد و شد می کنند.

باری، به طالبان و رابطه عاشق و معشوقی که بین شان 
است  شده  برقرار  ایران  در  جریانات  و  افراد  از  برخی  و 
کاری نداریم اما قطعا از یقه کسانی که نام مقدس امام 
هزینه  آلوده ترین جانیان جهان،  تطهیر  برای  را  خمینی 
می کنند، دست برنخواهیم داشت. متأسفانه، عشق طالبان 
به  بی هوا  چنین  که  برده  سرشان  از  را  هوشیاری  انگار 
مین  از  پر  می تواند  که  میدانی  در  می گذارند.  پا  میدان 

باشد...

ایلنا: علی بابایی کارنامی نایب اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
دانست  بر خالف مصوبه مجلس  را  بنزین  قیمت  افزایش  اسالمی هرگونه 
و تصریح کرد: تا پایان سال افزایش قیمت ممنوع است. وی بیان داشت: 
مصوبه مجلس شورای اسالمی صراحت دارد که تحت هیچ عنوان هیچ اقالم 
استراتژیکی در سال ۱۴۰۰ نباید گران شود؛ به هیچ وجه تا پایان سال هیچ 

نگرانی نباید در این زمینه داشته باشیم چراکه این قانون است.

       گوناگون

تا پایان سال قیمت بنزین افزایش نمی یابد

رفع موانع انتقال آب خلیج فارس برای شرب

محمدرضا یزدان پرست- عصرایران: 
در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری 
صحبت  محترم،  نامزدهای  بین 
آقای  شد.  رسانه ها  فیلترکردن  از 
و  کرد  رئیسی  آقای  به  رو  مهرعلیزاده 
دربارۀ فیلترینگ گفت و رئیس جمهوری 
کنونی که آن موقع "کاندیدا" بود، پاسخ 
داد "در دوره من در قوه قضائیه، هیچ 
مرتضی  نه  اما  نشده"  فیلتر  رسانه ای 
اختیار  این  مجری،  مقام  در  حیدری 
نه  و  بگوید  چیزی  که  داشت  را  عمل 
در ادامه مناظرات، مهرعلیزاده یا نامزد 
"فیلتر  گفتند  رئیسی  آقای  به  دیگری 
نکردید، ممنون. چرا فیلترهای بی مورد 

را برنمی دارید؟!"
  فیلتربودن توئیتر و تلگرام از هر نظر، 
کاری عبث و بیهوده و اعصاب خردکن و 
انگار  آقایان،  برای  اما  است،  خسارت بار 
دادسرای  دوم  شعبه  بازپرس  انگار.  نه 
فرهنگ و رسانه "تهران" برای حدود ۶۰ 
میلیون کاربر در کل "ایران" یک حکم 
امضا کرد و تلگرام که رسانه اول ایرانیان 
بود، به محاق فیلتر رفت و هنوز هم با 
و  بی بدیل  اثرگذاری  فیلتربودن،  وجود 
با  مقایسه  قابل  کاربران،  میان  نفوذش 
هیچ مدیوم دیگری نیست. امضاکننده 

فیلتر هم که خبر دارید کجاست!
فیلترحضور  توئیتِر  در  خودشان     
دارند و راه به راه توئیت می کنند. نیمی از 
کاربران هم حضور در تلگراِم فیلتر شده 
مرغ  همچنان  اما  کرده اند،  حفظ  را 
مردم  کوچ  دارد.  پا  یک  تصمیم گیران 
هم که به سروش و بله و... نبود و نشد 

با  درآوردند  واتس آپ  از  سر  عموماً  و 
انبوهی عقب ماندگی در مقایسه با تلگرام. 
واتس آپ کوچه بن بست است و تلگرام، 
جاده چالوس! حاال که گوش شان بدهکار 
حق طبیعی و اولیه مردم نیست، بسیار 
خوب، توئیتر فیلتر باشد برای خودشان، 

تلگراِم فیلتر برای ما مردم.
   ُگِل تمام محتواها و بهتریِن همه 
الغیر.  و  است  تلگرام  در  مدیوم ها 
گزیده برنامه های تلویزیونی و رادیویی، 
مجالت،  و  روزنامه ها  منتخب  مطالب 
اینستاگرام،  واکنش برانگیز  محتواهای 
توئیت های مهم افراد مختلف، همه اخبار 
خبرگزاری ها و سایت ها در تلگرام می آید 
پوشش  چنین  دیگری  مدیوم  هیچ  و 

گسترده ای ندارد.
   غیر از اینها، با تلگرام و امکاناتش 
مثل ربات های مختلف و کاربردی، همه 
کاربران وصلند به جهان موسیقی ایرانی 
و  فیلم  بی انتهای  دنیای  به  خارجی،  و 
به ظرفیت  آبی،  و آن ورِ  سریال داخلی 
صوتِی  و  پی دی اف  کتاب های  بی کرانه 
ایران و جهان! حاال  تمام کتابخانه های 
در  نرم افزار-که  این  فیلتر  از  دست  که 
به روزرسانی، شگفت زده و حتی  بار  هر 
برنمی دارند،  می کند-  شرمنده مان 
امکان  با  را  دوستان  و  خانواده  لطفاً 
"پروکسی" برای اتصاِل امن و آسان و 
رایگان و پرسرعت آشنا کنید و برگردانید 
به تلگرام. نه از افراد ُمسن، که از خیلی 
جوان های به روز، شنیده ام که به خاطر 
تلگرام  در  وی پی ان،  با  کار  سختی 
فیلترشکن  پول  اینکه  از  غیر  نیستند. 

سیاه  و  مشکوک  فیلترشکن سازها  و 
است، وی پی ان، سرعت دستگاه کاربر را 
پایین می آورد، مصرف اینترنتش را باال 
وی پی ان،  ِسرورهای  صاحبان  و  می برد 
می توانند اطالعات گوشی شما را سرقت 
به  اتصال  برای  عاقلی  آدم  کدام  کنند. 
تلگرام، چنین ریسِک خطرناکی را باید 
بپذیرد؟! با "پروکسی" به راحتِی هرچه 
به  و  تلگرام  به  می شوید  وصل  تمام تر، 
کتاب  و  فیلم  بی نهایِت  جهان های  آن 
تکرار  می زنید.  سر  خبر  و  موسیقی  و 

می کنم؛ امن، آسان، رایگان و پرسرعت!
و  ویدئو  و  نوارکاست  تجربه     
این دست ممنوعیت ها  و همه  ماهواره 
بس  برایشان  انگار  محدودیت ها  و 
کنند.  تجربه  می خواهند  هنوز  نیست. 
جامعه،  اما  کنید.  تجربه  خوب،  بسیار 
شما،  از  سریع تر  و  هوشمندتر  بسیار 
و  ممنوعیت ها  این  همه  زدِن  دور  راه 
را  خنده دار  و  مضحک  محدودیت های 

می فهمد، پیدا می کند و پیشتاز است!
       * روزنامه نگار و مجری تلویزیون
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دستگاه فتوکپی جدید

مهر: محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بعد از 
بهره برداری از خط انتقال آب خلیج فارس برای صنایع کرمان و یزد پیشنهاد استفاده 
بخشی از این آب برای تأمین آب شرب شهر کرمان را دادیم که متأسفانه در دولت 
گذشته کارشکنی شد اما پیگیری ها ادامه یافت و در دولت کنونی همکاری ها افزایش 

یافته و به زودی خط فرعی انتقال آب برای تأمین آب شرب کرمان اجرا می شود.

فارس: »ژان ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه از احتمال برگزاری نشستی با ایران 
درباره توافق هسته ای، در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر 
داد. لودریان بامداد سه شنبه طی نشست خبری در مقر سازمان ملل در این باره گفت: 
»حضور ایران در اجالس بغداد نشانه مثبتی بود و ما در این هفته جلسه ای درباره توافق 
هسته ای ایران برگزار می کنیم. وی همچنین خبر داد: »من این هفته در سازمان ملل 

متحد با وزیر امور خارجه ایران دیدار خواهم کرد. 

زوم

توئیتِر فیلتر برای شما آقایان، تلگراِم فیلتر برای ما مردم!

امیر عبداللهیان وارد نیویورک شد
ایرنا: حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جدید ایران برای شرکت در 
اجالس سران هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز دوشنبه 
به وقت محلی در راس هیاتی وارد نیویورک شد. وزیر امور خارجه در فرودگاه 
جان اف کندی مورد استقبال مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در 
سازمان ملل، زهرا ارشادی معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل و دیگر اعضای 

نمایندگی ایران در این نهاد بین المللی قرارگرفت.

تغییر ساعت رسمی کشور، از امروز
خبرگزاری صداوسیما: ساعت رسمی کشور از دیشب یک ساعت به عقب 
ایران در عرض های  تغییر پیدا کرد.  کشیده شد و ساعت ۲۴ به ساعت ۲۳ 
جغرافیایی میانی کره زمین واقع شده و تغییرات طول شبانه روز در طول سال 
قابل توجه است. از این رو برای استفاده بیشتر از روشنایی روز، در فصل های بهار 
و تابستان ساعت رسمی را ۱ ساعت به جلو می کشند و در ۶ ماه دوم سال، یک 

ساعت به عقب کشیده می شود.

احیای برجام در نیویورک کلید می خورد
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