
بــا گســترش پیام رســان ها و شــبکه های 
اجتماعــی در بســتر فضــای مجازی، انتشــار و 
راستی آزمایی شــده  و  جعلــی  اخبــار  بازنشــر 

بسیار از گسترده تر از گذشته شده است. 
ســرعت گردش این اخبــار و واکنش های 
کاربــران بــه آنها بــه اندزاه ای اســت که مجالی 
بــرای رســانه های رســمی برای بررســی صحت 
و ســقم ماجــرا و اطالع رســانی به موقــع ایجــاد 
اســت  شــده  باعــث  وضــع  ایــن  نمی شــود. 
کــه انتشــار اخبــار جعلــی بــه ســالحی علیــه 
دستگاه ها، بنگاه ها،  اشخاص، تصمیمات و به 
طــور کلــی، هر فرد و نهادی که فعالیت هایش 
بــا منافــع عــده ای در تضــاد قرار گرفته اســت، 

تبدیل شود. 
این روزها با یک خبر جعلی، برای نمونه 
با ویدئویی ســاختگی، عکســی دستکاری شده 
از  را  مــردم  می تــوان  غیرمســتند،  متنــی  یــا 
خریــد محصــول یــک برنــد منصــرف کــرد یــا با 
شــایعه کمبود فــالن کاالی مصرفی، صف های 
طویــل خریــد به وجــود آورد. همچنیــن یکــی 
زمینه ســازی  جعلــی،  اخبــار  کاربردهــای  از 
سمت هایشــان  از  اشــخاص  برکنــاری  بــرای 
یــا جلوگیــری از تصــدی ســمت هایی از ســوی 
افرادی است که برای آنها نامزد شده اند. البته 
دایــره کاربــرد خبرهــای جعلی در دنیــای امروز 
در همیــن مثال هــا خالصه نمی شــود، بلکه در 
هر یک از ابعاد زیســت شهروندان، از اقتصاد 
و سیاســت گرفتــه تــا ورزش و هنــر را در بــر 

می گیرد.
روزافــزون  گســترش  بــه  واکنــش  در 
انتشــار اخبــار جعلی و پیامدهای وســیع آنها، 
شــورای عالــی مجــازی ســندی را بــا عنــوان » 
الزامات پیشــگیری و مقابله با نشــر اطالعات، 
اخبــار و محتــوای خبری خــالف واقع در فضای 
مجــازی« بــه تصویــب رســاند که دبیر شــورای 
عالــی فضــای مجاز این ســند را پس از کســب 
تاییــد مقــام معظــم رهبــری بــرای اجرا بــه قوه 
قضائیه، ســازمان صداوســیما و وزارتخانه های 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، امــور خارجــه، 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، آموزش و پرورش، 
علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی ابالغ کرده است.
نکته جالب توجه درباره دستگاه هایی که 
الزامات پیشــگیری و مقابله با نشــر اطالعات، 
اخبــار و محتــوای خبری خــالف واقع در فضای 
مجازی به آنها ابالغ شــده اســت آن اســت که 
در میانشان وزارتخانه های اقتصادی به چشم 
نمی خــورد؛ ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری 
از اخبــار جعلــی بــا هــدف تاثیرگــذاری بــر یــک 
فعالیــت یــا فرآینــد اقتصــادی تولید و بازنشــر 

می شود.
در متــن نامــه ابــالغ ایــن ســند کــه روز 
گذشــته در پایــگاه ملــی اطالع رســانی قوانیــن 
و مقــررات منتشــر شــده، آمــده اســت:  »در 
اجــرای مــاده 11 آیین نامه داخلی شــورای عالی 
فضــای مجــازی، بــه پیوســت مصوبــه جلســه 
شصت و هشــتم مورخ 99/10/16 شورای عالی 
بــا موضــوع " الزامــات پیشــگیری و مقابلــه بــا 
نشــر اطالعــات، اخبار و محتــوای خبری خالف 
واقــع در فضــای مجــازی" کــه طی نامه شــماره 
99/106847 مــورخ 99/11/12 بــه اســتحضار 
مقــام معظــم رهبــری )مدظله العالی( رســیده 

است، برای اجرا ابالغ می شود.«

متن مصوبه
متن  الزامات پیشگیری و مقابله با نشر 
اطالعــات، اخبار و محتــوای خبری خالف واقع 

در فضای مجازی به این شرح است: 

مقدمه
رســانه های  گســترش  بــا 
ویــژه  بــه  نویــن  ارتباطــی 
اجتماعــی،  پیام رســان های 
انتشــار  و  تولیــد  جریــان 
محتــوای  و  اخبــار  اطالعــات، 
خبری در فضای مجازی و دامنه 
تأثیــرات آن هــا افزایش یافته و 
زمینه مشــارکت شــهروندان در 
تولیــد و انتشــار آســان و ارزانِ 

محتــوای خبــری فراهم شــده اســت؛ ایــن امر، 
نشــر و بازنشر وسیع و سریع اطالعات، اخبار 
و محتوای خبری تحریف شده و خالف واقع را 
که عموماً با هدف ضربه به حیثیت اشخاص، 
آسیب به امنیت روانی، عوام فریبی، بی اعتبار 
ســازی نهادهــا و گزارش هــای رســمی، ایجــاد 
تــرس و وحشــت عمومی، بر هــم زدن آرامش 
اجتماعی، تضعیف انسجام ملی و تأثیرگذاری 
بــر نتایــج انتخابــات صــورت می گیــرد، را نیــز 
تســهیل نموده و مدیریت شــرایط خاص نظیر 
وقــوع بیماری هــای فراگیــر، بالیــای طبیعــی یا 
رویدادهای مهم سیاســی، نظامی، اقتصادی و 

اجتماعی را با چالش مواجه می سازد.
هــدف ایــن مصوبــه صیانــت از ســالمت 
و امنیــت روانــی جامعــه و کاهش آســیب های 
موصــوف از طریــق تعریــف و تعییــن اقدامــات 
ســطح  ارتقــاء  و  واکنشــی  و  پیشــگیرانه 
هماهنــگ  پاســخگویی  و  مســئولیت پذیری 
بــا ناهنجاری هــا و  بــرای مقابلــه  و به هنــگام 
پیامدهــای تولیــد و نشــر اطالعــات، اخبــار و 

محتوای خبری خالف واقع است.
ماده 1- تعاریف

1-1- اطالعــات، اخبــار و محتــوای خبــری 
و  اخبــار  واقــع: هــر گونــه اطالعــات،  خــالف 
محتوای خبری منتشــر شده در فضای مجازی 
شــامل انــواع صور متنــی، صوتــی، تصویری یا 
چندرسانه ای که مابه ازایی در واقعیت نداشته 
یا شــکل تحریف شــده ای از یک واقعیت است 
کــه موجب آســیب و اخــالل در نظــم عمومی، 
ثبــات،  کاهــش  عمومــی،  اذهــان  تشــویش 
انســجام، اعتمــاد، ســالمت و امنیــت فــرد و 
جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

و یا کسب منافع نامشروع می شود؛
فضــای  موجودیــت  نشــر:  درگاه   -1-2
از کانــال، صفحــه، وب ســایت،  اعــم  مجــازی 
برنامــک و بــات یا ربات که در دســترس عموم 
بوده و در آن اطالعات، اخبار و محتوای خبری 
منتشر یا بازنشر می شود و بیش از پنج هزار 

مخاطب دارد؛
و  ســامانه  هــر  نشــر:  ســکوی   -1-3
زیرســاختی کــه قابلیت ایجــاد و مدیریت فنی 

و مقرراتی درگاه های نشر را دارد.
آمــدن  فراهــم  منظــور  بــه   -2 مــاده 
قــوه  جرائــم،  از  پیشــگیری  مؤثــر  زمینه هــای 
قضاییه ظرف مدت سه ماه و با همکاری مرکز 
ملــی فضــای مجــازی، وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
نســبت بــه ارایــه الیحــه مقابلــه بــا اطالعــات، 

اخبار و محتوای خبری خالف واقع با پوشــش 
همه ابعاد از جمله موارد زیر اقدام نماید:

1-2- تنقیح و متناسب سازی مجازات های 
مقــرر در کلیــه قوانین مرتبط، با هــدف ارتقاء 
بازدارندگی در ســطوح فردی، گروهی، نهادی، 

محلی، ملی و بین المللی؛
تفکیــک  و  تعییــن   -2-2
درگاه هــا  صاحبــان  مســئولیت 
و ســکوهای نشــر و اشــخاص 
حقیقی و حقوقی تولیدکننده و 
انتشــار دهنده اخبار، اطالعات 

و محتوای خبری خالف واقع؛
3-2- تبیین مصادیق جرم 
اطالعــات،  حــوزه  در  مشــهود 
اخبــار و محتــوای خبــری خالف 

واقع در فضای مجازی؛
4-2- تبییــن صالحیــت محاکــم جمهوری 
اســالمی ایران در رسیدگی به اطالعات، اخبار 
و محتــوای خبــری خــالف واقــع علیــه امنیت و 
حاکمیــت ملــی و حقوق اشــخاص در ارتباط با 

درگاه ها و سکوهای نشر خارجی.
ماده 3- وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
ظــرف مــدت ســه مــاه در خصــوص مــوارد زیــر 

اقدام نماید:
1-3- شناسایی و احراز هویت درگاه های 
نشر در سطوح ملی و استانی و تشکیل پایگاه 
اطالعاتــی بــا همــکاری دســتگاه های ذیربــط با 

اولویت داده به درگاه های نشر پرمخاطب؛
2-3- طراحی و پیاده ســازی سازوکارهای 
جامــع رصــد و راســتی آزمایی اطالعــات، اخبار 
و محتــوای خبــری خــالف واقــع منتشــر شــده 
مرجــع  ســکوی  ایجــاد  و  نشــر  درگاه هــای  در 
بــرای آگاهی رســانی در مــورد اطالعــات، اخبار 
و محتــوای خبــری خــالف واقــع بــا اســتفاده از 
ظرفیــت نهادهــای مدنــی و رســانه ها و ارایــه 
دریافــت  بــرای  کاربــردی  برنامــه  واســط های 
و  نشــر  درگاه هــای  توســط  آن هــا  خــودکار 

ذی ربطان؛
ایجــاد  و  دســتورالعمل  تدویــن   -3-3
بــا  نشــر  درگاه هــای  همــکاری  واحــد  پنجــره 
نهادهــای ذیربــط برای مقابلــه و واکنش فوری 

به رخدادها؛
4-3-تهیــه و اجــرای ســازو کار جمع آوری 
اطالعات نقاط تماس درگاه ها و پیام رسان های 
اجتماعــی خارجــی و مواجهه فعــال با آن ها در 
مواقــع نشــر اخبار، اطالعــات و محتوای خبری 

خالف واقع با همکاری وزارت خارجه؛
نظــام  پیاده ســازی  و  تدویــن   -3-5
اعتبارســنجی و رتبه بندی درگاه ها و سکوهای 
نشــر با همکاری ســازمان صدا و ســیمای ج.ا.ا 
از منظــر مقابلــه با اطالعات، اخبــار و محتوای 
خبری خالف واقع و انتشار گزار عملکرد آن ها 
در فواصــل زمانــی ســه ماهــه؛  در ایــن نظــام، 
منتشــره،  مــوراد  اعتباردهــی  شــاخص های 
الگوریتم دریافت تا زمان پدیدار شــدن اخبار، 
اطالعــات و محتــوای خبــری در درگاه نشــر، 
ایجاد ســامانه های هوشمند تشخیص، امکان 
دریافت گزارش های مردمی و ارســال اطالعیه 

الکترونیکی برای کاربران مد نظر قرار گیرد؛
6-3- طراحــی و اعطــای ســالیانه نشــان 
کیفیت نشــر به درگاه ها و ســکوهای نشــر به 
نحوی که این نشان در دیگر نظام های مرتبط 

اعم از تشویق و تنبیه تأثیر داشته باشد؛

اخــالق حرفــه ای  7-3- تدویــن مقــررات 
انتشــار  زمینــه  در  اجتماعــی  مســئولیت  و 
مسئوالنه اطالعات، اخبار و محتوای خبری در 
فضــای مجــازی با همــکاری نهادهــای صنفی و 

فعاالن رسانه؛
8-3- ارتقاء سواد فضای مجازی و سطح 
آگاهی آحاد جامعه برای مواجهه با اطالعات، 
اخبار و محتوای خبری خالف واقع با استفاده 
از ظرفیت مراجع قانونی ذیربط از قبیل وزارت 
آمــوزش و پــرورش، وزارت علــوم تحقیقــات و 
فنــاوری، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشکی و سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا؛
اقــدام  نظــام مستندســازی  تهیــه   -3-9
حقوقــی و مقابلــه بــا ســوء عملکــرد و عــدم 
همــکاری ســکوهای نشــر خارجــی در زمینــه 
اطالعــات، اخبار و محتــوای خبری خالف واقع 
با همکاری دادســتانی کل کشور و وزارت امور 

خارجه؛
مــاده 4- هیئــت نظــارت بــر مطبوعــات 
درگاه هــای نشــر داخلــی را مطابــق بــا شــرایط 
منــدرج در قانــون مطبوعات به عنوان نشــریه 
الکترونیک محسوب و شیوه نامه جدید نظارت 
بر تخلفات ناشی از اطالعات، اخبار و محتوای 
خبــری خــالف واقــع را در چارچــوب قانــون و 

آیین نامه های موجود تهیه و به اجرا درآورد؛
مــاده 5- وزارت امور خارجه با بهره گیری 
از ظرفیت هــای حقوقــی و دیپلماتیــک، بــرای 
مقابله با موارد ارجاعی از ســوی دســتگاه های 
مســئول در خصــوص عملیــات ســازمان یافته 
خبــری  محتــوای  و  اخبــار  اطالعــات،  انتشــار 
خالف واقع علیه منافع و امنیت ملی با منشــا 

خارجی اقدام نماید؛
ج.ا.ا  ســیمای  صــداو  ســازمان   -6 مــاده 
در هنــگام انتشــار اطالعــات، اخبــار و محتوای 
خبــری خالف واقــع در فضای مجازی که دارای 
پیامد سطوح منطقه ای، قومی و ملی هستند، 
بــا حضــور میدانــی و اســتفاده از روش هــای 
افــکار  بــه آگاه ســازی  جدیــد خبــری، نســبت 
عمومــی، ارتقاء تــاب آوری اجتماعــی و کاهش 
میــزان اثرگــذاری اطالعــات، اخبــار و محتــوای 
خبری خالف واقع در سطح عموم، اقدام کند؛

ماده 7- درگاه های نشــر موظف هســتند 
بــرای مواجهــه بــا پیامدهــای نشــر اطالعــات، 
اخبار و محتوای خبری خالف واقع اقدامات زیر 

را انجام دهند:
تشــخیص  بــرای  الزم  کار  ســازو   -7-1
خــالف  خبــری  محتــوای  و  اخبــار  اطالعــات، 
واقــع دریافتی قبل از انتشــار اعم از رویه های 
انسانی و یا ماشینی موسوم به تعدیل محتوا 
و یا اتصال به سامانه های راستی آزمایی مرجع 

ایجاد شده در کشور ایجاد کنند؛
انتشــار  از  اطــالع  محــض  بــه   -7-2
اطالعــات، اخبــار و محتوای خبــری خالف واقع 
نســبت بــه حذف و درج توضیحــات اقدام و از 
رویه هــا و ســامانه های گزارش دهــی فــوری به 

مراجع قانونی ذیربط استفاده نمایند.
ماده 8- ســکوهای نشــر موظف هستند 
عــالوه بــر ایجاد ســازو کار و رویه هــای اجرایی 
و  شناســایی  هوشــمند  ســامانه های  و  موثــر 
حــذف فــوری اطالعات، اخبار و محتوای خبری 
خالف واقع، نسبت به ارائه خدمات مورد نیاز 
درگاه های نشر در چارچوب این مصوبه اقدام 

کنند.
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هوالرزاق

رتبه اول آلوده کنندگی با 
پالستیک، بطری کاغذی 

را جایگزین می کند
کوکاکوال قرار است در دراز مدت به 
طور کامل پالستیک را حذف کند 

ترجمه: فاطمه موسی زاده

یــک شــرکت دانمارکــی نمونه اولیه ای از یک پوســته 
کاغــذی فوق العاده مســتحکم ســاخته اســت؛ ایــن نمونه 

دارای یک آستر پالستیکی 
نــازک اســت؛  امــا هــدف 
نهایــی از تولیــد آن، ایجاد 
صددرصــد  بطــری  یــک 
قابــل بازیافــت اســت کــه 
بتوانــد جلــوی خــروج گاز 
گازدار  نوشــیدنی های  از 

را بگیرد.
 این سد کاغذی باید 
ایــن اطمینــان را بــه وجود 

آورد که هیچ الیافی به داخل مایع نمی ریزد. البته احتمال 
دارد ایــن محصــول ابتکاری مشــکالتی هم ایجاد کند، مثال 
ممکــن اســت طعــم نوشــیدنی را عوض کند یا بر ســالمت 
نوشیدنی ای که در  آن قرار می  گیرد، تاثیر منفی بگذارد؛ با 
این حال،  ابرقدرتهای صنعت از این طرح حمایت می کنند. 
به عنوان مثال، کوکاکوال هدف تولید پسماند صفر را سال 

2030 تعیین کرده است.
فهرســت  اول  جایــگاه  کوکاکــوال،  گذشــته  ســال 
تولیدکنندگان محصوالت آلوده کننده پالستیکی در جهان 
را به خود اختصاص داد و بعد از این شرکت، تولیدکنندگان 

نوشیدنی پپسی و نستله در جایگاه بعدی قرار گرفتند.
شرکت کاغذ بطری یا پابکو ، شرکتی دانمارکی است 
کــه پشــتیبان تولیــد ظروف کاغذی اســت. قســمت مهم و 
ســخت کار، تولید ماده ای اســت که توانایی تحمل  فشــار 
موجود در نوشــابه هایی مثل ســودا و ماءالشعیر را داشته 
باشــد. عالوه بر اینها کاغذ باید قالب  ســازی شــود، اشــکال 
و اندازه هــای مشــخص بطــری را بــرای مارک هــای مختلــف 
در نظــر گرفــت و جوهر مناســب را برای چاپ برچســب ها 
انتخــاب کــرد. این شــرکت پس از بیش از هفت ســال کار 
آزمایشگاهی، اکنون آماده پرکردن  آزمایشی پرکردن بطری 
کاغــذی خــود بــا نوشــیدنی میــوه ای کوکاکــوال )آدز( اســت 
کــه در مجارســتان تولیــد می شــود. مرحله نخســت اجرای 
آزمایشــی طــرح، شــامل دو هزار بطری اســت کــه از طریق 
یک فروشگاه محلی خرده فروشی توزیع می شود؛ اما قرار 

است با دیگران نیز همکاری کند.

دنیای بدون پالستیک
»مایــکل میکلســن«، مدیــر بازرگانــی شــرکت پابکــو 
می گوید که بطری ها از ماده ای بر پایه الیاف کاغذ تشکیل 
می شوند تا استحکام آن را بیشتر کند. او ترکیب شیمیایی 
این ماده را »بخشی از راز« شرکتش توصیف کرد و افزود 
كــه بــه جــای قالب ریــزی یــك شــیء خــاص بــر پیوندهــای 
مطمئــن تمرکــز کردیم تا الیاف محكم بماننــد. به گفته او، 
بــا ترکیبــی هوشــمندانه از طراحی محصــول و ترکیب فیبر 
قوی می توان از شکسته شدن تحت فشار جلوگیری کرد. 
آقــای میکلســن تاکیــد کــرد: »شــما بایــد وارد دنیــای 
واقعی شوید و بازخورد دنیای واقعی را دریافت کنید.«؛ اما 
حتی اگر آزمایش ها بی عیب و نقص باشد ، چالش اصلی 

خالص شدن از شر پالستیک است.
از آنجا که کاغذ نمی تواند مستقیماً با مایعات تماس 
پیدا کند،  برنامه استفاده از یک پوشش گیاهی در داخل 
بطری  در دســت اجراســت. او در این باره گفت: »ما چند 
گزینــه مختلــف داریــم؛ مســیر فنــاوری را تقریبــاً انتخــاب 
کرده ایــم، امــا ایــن چیــزی اســت که صرفــا بــرای آزمایش و 

نمونه سازی اولیه به آن نیاز داریم.«
درپوش هــای  از  اســتفاده  مزایــای  از  یکــی  اکنــون 
پالســتیکی این اســت که می توان با اســتفاده از آنها برای 
نمونه هــای اولیــه بطــری  کاغــذی در خطــوط تولیــد موجود 
اســتفاده کــرد، امــا بــه مــرور باید آنهــا را نیز با جانشــینان 

کاغذی عوض کرد. 

چالش ماندگاری
به گفته فین اسالتر، سردبیر نسخه دیجیتال مجله 
پکیجینــگ یــوروپ )Packaging Europe(،  حتــی اگــر این 
آزمایش ها به خوبی انجام شود، بطری های کاغذی »برای 
مدتــی همچنــان محصولــی خــوب« بــه شــمار می رونــد؛ او 
در توضیــح نظــر خــود گفــت: »بطری هــای کاغــذی بــرای 
بســته بندی  واقعــاً هیجــان انگیز هســتند، امــا محصوالت 
آزمایشــی ای از ایــن قبیــل چند ســالی اســت که دســت به 

دست می شوند  بدون آنکه به تولید انبوه برسند«.
او همچنیــن یــادآور شــد کــه »بطری های پالســتیکی 
در بســیاری از کشــورها به طورگسترده بازیافت می شوند؛ 
بنابراین تغییر ساختار بطری ها چالش بزرگی در این زمینه 

ایجاد می کند.« 
ســردبیر نســخه دیجیتــال مجلــه پکیجینــگ یــوروپ 
کــرد:  »مســئله دیگــر هزینــه اســت؛ بطری هــای  اضافــه 
پالســتیکی ارزان و موثر هســتند و این دلیل دیگری اســت 
کــه در برنامــه هــای کاربــردی از بطــری کاغــذی بــا در نظــر 

گرفتن ارزش افزوده استفاده می شود.«
با این حال، بسته بندی های تترا پاک- که ممکن است 
شما آن را به عنوان کارتن پالستیکی و یا پاکت شیر و آب 
میــوه – بشناســید،  موفــق شــد  چنین کاری را در اواســط 
قرن بیستم انجام دهد و  به طور گسترده در صنایع غذایی 

مورد استفاده قرار گیرد.
آقای اسالتر تاکید کرد: »همیشه رقابت برای کسب 

اعتبار پایدار وجود دارد اما این رقابتی سالم است.«
به گفته او، هر نوآوری پایدار نه تنها مرزهای مربوط 
به آن ماده خاص را جابه جا می کند، بلکه فشــار واردشــده 
بــر مــواد قابل بازیافت دیگر را باال می برد، همچنین ردپای 

کربن را در زندگی ما کم رنگ می کند.
BBC :منبع

صدای کابینه هم 
باالخره درآمد

هیات دولت: هر صبری پایانی دارد
شــعار  بــه  واکنــش  در  ایــران  دولــت  هیــات 
رئیس جمهــوری،  علیــه  اصفهــان  در  موتورســواران 
و  دولــت  بــه  توهین کننــدگان  بــه  بیانیــه ای  در 
ایــن ســال های  در  کــه  داد  رئیس جمهــوری هشــدار 
ایــام جنــگ اقتصــادی »صبورانــه ســکوت  تحریــم و 
کــرده« و »روایــت تحریــم« را نگفته اســت اما »هر 

صبری پایانی دارد.«
در حالــی کــه هجمه هــا بــه دولــت در ســال آخــر 
فعالیتش بیشــتر شــده اســت، صدور بیانیه از ســوی 
هیــات دولــت در قامــت یک نهــاد حقوقــی در واکنش 
به این هجمه ها بی سابقه محسوب می شود. پیش از 
ایــن حســن روحانــی، در جایگاه رئیــس دولت و برخی 
از نزدیکانــش همچــون محمــود واعظــی، رئیــس دفتر 
رئیس جمهــوری و علــی ربیعــی، ســخنگوی دولــت، بار 

دفاع از دولت را به دوش می کشیدند. 
سیاســی  فعــال  آرمیــن،  محســن  نیــز  اخیــرا 
اصالح طلــب، از بی توجهــی مقام هــای بلندپایــه دولت 
بــه اقدامــات تخریبــی و واکنــش نشــان نــدادن در این 
زمینــه انتقــاد کــرده اســت. او در مصاحبــه اختصاصی 
با روزنامه شــرق که در تاریخ 20 بهمن ماه امســال به 
چاپ رسید، برخی از دولتمردان را »مدیرانی ضعیف، 
مصلحت اندیش و محافظه کار که نه تنها برای دفاع از 
دولت در برابر موج حمالت ســهمگین و ســازمان یافته 
مایــه نمی گذارند، بلکه حتی مســئولیت اعمال خود را 
نیــز نمی پذیرنــد« توصیــف کــرد و افــزود: »نمونــه اش 
وزیر بهداشــت و درمان که ظاهرا هیچ تعهدی نسبت 
بــه دولــت نــدارد و وزیــر روحانی نیســت. در این چهار 
ســال کمتر ســراغ دارید که یک وزیر به دفاع از دولت 
در برابر تهاجمات ناجوانمردانه افراطیون ســینه ســپر 
کنــد و وارد گــود شــود. بــار دفــاع از دولــت در برابــر 
تبلیغــات و اقدامــات مخرب افراطیــون علیه آن، تماما 
بــر دوش خــود روحانــی و تــا حــدودی، آن هــم اخیــرا، 

سخنگوی دولت است.«
آخرین نمونه از فعالیت های تخریبی علیه دولت 
ســالگرد  مناســبت  بــه  موتورســواران  رژه  جریــان  در 

پیروزی انقالب اسالمی در اصفهان رخ داد.
در تصاویــری که در شــبکه های اجتماعی منتشــر 
شــد گروهــی از موتورســوران دیــده مــی شــدند کــه بــا 
حمــل پرچــم  ایــران و حــزب هللا لبنــان در حالــی کــه 
بلندگو شعار »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« 
بــر  »مــرگ  جــواب  در  موتورســواران  می کــرد  پخــش 

روحانی« سر می دادند.
هیات دولت جمعه شب به این توهین علنی به 
دولــت مســتقر واکنــش نشــان داده و بیانیــه ای صادر 
کــرده اســت. بر اســاس گــزارش ســایت اطالع رســانی 

دولت در این بیانیه سه بندی آمده است:
»1- ایــران مــا در چهــل و دومیــن یادمــان پیروزی 
بــزرگ بهمــن ۵7، در آســتانه  فتــح و پیــروزی دیگــری 
اســت؛ پیروزی ســترگی که سودای فروپاشی و تسلیم 
ایــران را نــاکام گذاشــت و »اســتقالل« و »تاب آوری« 
وطــن را بــه رخ کشــید. دولت جمهوری اســالمی ایران 
عمیقاً باور دارد که بدون ایستادگی شهروندان با تمام 
رنج ها و تلخی های ناگزیر این سه سال جنگ تحمیلی 
اقصــادی، ســرافرازی در آزمون دوباره  اســتقالل، حتی 
بــرای یــک لحظــه ممکــن نمی شــد و بــه همین ســبب، 
دولــت دوازدهــم بــه احترام شــهروندانی کــه قهرمانان 
راســتین این شکســت ناپذیری اند، سر فرود می آورد و 
در برابــر فــداکاری و روح بلنــد این ملت دالور، تعظیم 

می کند.
2- انکار خصم در این ســه ســال و تطهیر مستمر 
تحریم کننــدگان در ســال های جنــگ اقتصــادی، ننگــی 
پاک ناشدنی است. اگر قرار بر این است که با فحاشی 
از تریبون هــا و مجــال دادن آشــکار به هتاکان، صورت 
مسأله برای منافع زودگذر و تبلیغات چندماهه تغییر 
کنــد؛ اگــر قــرار اســت، دولــت دوران جنــگ، ناکارآمــد 
بانیــان ضدایرانــی فشــار و تحریــم،  و  قلمــداد شــود 
تطهیــر شــوند؛ دولــت دوازدهم هم بــا قاطعیت اعالم 
می کنــد کــه اجــازه نخواهــد داد روایت هــای مجعول و 
فرصت طلبی هــای مبتنــی بــر دروغ، قضاوت عمومی را 
متاثــر ســازد. نمی تــوان اجازه داد جــای قربانی و جالد 
ایــن دوران ســخت شــرایط  در  دولــت  عــوض شــود. 
بســیار دشواری داشــته چراکه با تعهد به منافع ملی، 
فرصت روایت تحریم را از خود دریغ کرده و ناچار در 
غوغــای کارگزاران تحریم و هیاهوی کاســبان سیاســی 
و اقتصادی اش، ســکوت کرده اســت اما همه می دانند 
که هر صبری، پایانی دارد. دولت انتخاب کرد که خود 
در ایام جنگ اقتصادی، صبورانه سکوت کند اما اجازه 

نمی دهد که »حقیقت« قربانی شود.
بــه ایجــاد چندپارگــی  3- هیــأت دولــت نســبت 
و نفرت پراکنــی در زمانــی کــه کشــور نیازمند انســجام 
برای تامین منافع ملت ایران اســت، قاطعانه هشــدار 
می دهــد و اعــالم مــی دارد کــه تقــدم منافــع جناحــی 
بــر منافــع ملــی در بزنــگاه کنونــی، دســتاوردهای صبر 
راهبردی ایران را در خطر قرار می دهد. هیأت دولت، 
رویــداد نفرت برانگیــر هتاکی به رییس جمهور را نقض 
مکــرر توصیه هــای مقــام معظــم رهبری و ســرپیچی از 
قانــون و حرکتــی بــه نفــع بیگانــه می دانــد و پیگیــری 
اتفاقات اخیر را تالشــی برای اعاده حق، نه فقط برای 

دولت که برای نظام و ملت تلقی می کند.«
در رویــداد دیگــری متربــط بــا ایــن اتفــاق، علــی 
اصفهانــی، دادســتان انقــالب اصفهان اعــالم کرده که 
دســتور شناســایی »عامالن و محرکان توهین« صادر 
شــده اســت. او گفته اســت با قانون شــکنان »برخورد 

قاطع« خواهد شد.
ایــن توهیــن ها در حالی اســت کــه رهبر انقالب 
آبان امســال با تاکید بر تفاوت هتک حرمت و انتقاد، 
فرموده بودند هتک حرمت مســئوالن حرمت بیشتری 

دارد.

نکته جالب توجه درباره دستگاه هایی که الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطالعات، اخبار و محتوای خبری 
خالف واقع در فضای مجازی به آنها ابالغ شده، آن است که در میانشان وزارتخانه های اقتصادی به چشم 

نمی خورد؛ این در حالی است که بسیاری از اخبار جعلی با هدف تاثیرگذاری بر یک فعالیت یا فرآیند اقتصادی 
تولید و بازنشر می شود
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