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سياسي

شناسایی یکی دیگر
از شهدای حادثه
تروریستی تهران

هویت یکی دیگر از شهدای حادثه تروریستی مجلس شناسایی شد.
فاطمه رنجبریزاده تمبانویی بانوی اهل میناب که از مراجعین روز چهارشنبه مجلس بوده ،در میان شهدای حادثه تروریستی مجلس بوده و هویت وی از سوی خانوادهاش
شناسایی شده است.
پیش از این نام یک زن ناشناس در میان  ۱۷شهید حوادث تروریستی مجلس شورای اسالمی و حرم امام خمینی (ره) وجود داشت.

واکنش سپاه انصار المهدی به خبر تخلیه ساختمان محافظان احمدی نژاد
دراطالعیه روابط عمومی سپاه حفاظت انصارالمهدی با تاکید
بــر وحدت  ،یکپارچگی و لزوم تعمیق فضــای امن و ایمن در
جامعه ،تصریح شــده است :اساسا پشتیبانی از اقدامات حفاظتی
روسای جمهور قبل با نهاد ریاست جمهوری است.
در پی انتشار خبری مبنی بر تخلیه ساختمان محافظان دکتر
احمدی نژاد و طرح برخی موضوعات خالف واقع در آن ،روابط

اصال موافق سهم طلبی نیستم

آیا توجه به محیط زیست از اولویت
های دولت دوازدهم خواهد بود؟

روزنامه گاردین ،علی میرچی و کاوه مدنی
مســائلی چون کمبود آب و آلودگی هوا از نگرانی های
جدی رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته
در ایران بود اما کاندیداها واهمه ی آن را داشــتند که اگر
زمان را به موضوعات اقتصادی اختصاص ندهند ،کمپین
آنها با ضعف و کاهش تعداد طرفداران روبرو خواهد شد.
چهار سال پیش ،یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری
در ایران ،خود را با وعده ی احیای دریاچه ی ارومیه مورد
توجه قرار داد .دریاچه ای که بزرگترین دریاچه ی آب نمک
دنیا بوده و در آســتانه ی نابودی قرار داشت .امروز ،حسن
روحانی با افتخار به وعده خود عمل کرده اســت .شرایط
امــروز دریاچه ی ارومیه به عنوان یک موفقیت زیســت
محیطی ثابت نمود که با تصمیم ســازی های محتاطانه
می توان بر مسائل زیست محیطی فائق آمد .بارندگی های
بسیار و سیل های متعاقب آن نیز به کمک دولت روحانی
آمد و دریاچه ارومیه را به نقطه ی قوتی در کارنامه اجرایی
وی بدل نمود اما این همه داستان نبود.
جمهوری اســامی هفتمین رئیس جمهــور خود را در
تاریــخ  19می انتخاب کرد .باید دیــد نتیجه این انتخاب
آیا به چالش های بحرانی زیســت محیطی نیز همسنگ
امورات اقتصادی  ،سیاسی  ،سیاست خارجی ،توجه به فساد
وکالهبرداری های مالی توجه خواهد داشت یا خیر.
امروزه وجود مشــکالت مدیریتی در کمبود آب و سایر
مسائل زیست محیطی به وخامت تدریجی اوضاع محیطی
کشور انجامیده است .کیفیت پایین هوا و تعطیلی شهر ها
در پی تکــرار حضور جریان های گرد و خاک ،اعتراضاتی
را در استان خوزستان سبب می شود .شن و خاک اغلب از
کشورهای همسایه ایران مانند عراق سرچشمه می گیرند
که با توجه به عدم ثبات سیاسی این کشور ،موضوع چندان
از بعد خارجی قابل پیگیری به نظر نمی رسد.
کمبود آب باعث از میان رفتن زمین های آبی و سرزمین
های مرطوب شــده و از پوشش گیاهی جنگل ها کاسته
اســت .نتیجه ی کمبود منابع آبی  ،بیابان زایی به عنوان
چالش پایدار زیست محیطی است .مشکالتی از این دست
به نگرانی عمومی بدل شــده اند .این مسائل در باالترین
سطح ســاختار قدرت جمهوری اســامی در منشور ملی
حفاظت از محیط زیســت بر اساس ماده های  50و 110
قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند.
هم اکنون آگاهی های گســترده ای از مشــکالت آب
ومحیط زیســت وجود دارد و سئوال اینست که آیا مسائل
زیست محیطی جایگاه مناسب خود را در اولویت های دوره
جدید ریاست جمهوری خواهند یافت؟
روحانی در مناظرات انتخابات ریاســت جمهوری عنوان
نمود که اکنون شــرایط بهتر از چهار سال گذشته و زمانی
ست که وی قدرت را بدست گرفت .وی همچنین طرح و
برنامه ای را بر روی کاغذ نشــان داد که اهمیت و جایگاه
محیط زیست را همســنگ حوزه های استراتژیکی چون
اقتصاد ،سیاست و دفاع نشان می داد .برنامه ی چهار ساله
ی وی به سیاســت هایی اختصاص می یابد که هدف آن
بهبود شــرایط از طریق پیگیری موضوعاتی چون هوای
پاک ،نگهداری از خاک ،ارزیابی های محیطی و حفاظت از
زمین های مرطوب می باشد.
عالیم متناقضی از درک ِعمق مشکالت محیط زیست
وجود دارد  .روحانی و معاون اول وی اسحاق جهانگیری در
جریان مناظرات از دستاورد دولت خود در خودکفایی تولید
گندم بدون اشاره به نتایج این موفقیت که همان فشار بر
منابع آبی بود ،سخن راندند.
فارغ از تمامی بحث های انتخاباتی ،فشار مداوم بر منابع
و فقدان مدیریت موثر بر آنها می تواند موضوع حفاظت از
محیط زیست را به نزاعی دشوار بدل نماید .دریاچه ارومیه
تا شــرایط اولیه و مســاعد خود فاصله دارد ،گرچه رشد و
بهبود آن در سال های اخیر نیز قابل توجه است .به همین
ترتیب تالش ها برای حل مشــکل گرد و غبار در داخل
مرزهای ایران با احیای مجدد تاالب هورالعظیم ادامه دارد.
با اینکه ایرانیان بهــای گزافی را برای آگاهی از ضعف
مدیریت در بخش محیط زیست که اثرات جبران ناپذیری
بر زندگی و اقتصاد آنهــا دارد ،پرداخت نموده اند اما هنوز
مشکالت زیســت محیطی نقش قابل توجهی در تصمیم
ایرانیــان در انتخاب رئیس جمهور ایفا نمی کند و معموال
کاندیداهای این پست نیز با پرداختن به مسائل اقتصادی و
روز مره مردم سعی در افزایش تعداد طرفداران خود دارند.

عمومی سپاه حفاظت انصار المهدی (عج) در اطالعیه ای اعالم
کرد :بعد از فرمان حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) در خصوص
حفاظت از شــخصیت های نظام و همچنین اماکن حساس و
حیاتی کشور ،سپاه پاســداران انقالب اسالمی با تمام توان این
وظیفه ســنگین را برعهده گرفت و بــا عنایات خداوند متعال و
توجهــات حضرت ولی عصــر (عج) تا به امــروز در این زمینه

واکنش وزیر ارتباطات به سهم خواهی از کابینه :

رسانه های خارجی

ترجمه  :زهرا شریعتی فر کارشناس ارشد
اقتصاد و مدیریت

شکست حفاظتی نداشته است.
در بخش دیگری از این اطالعیه آمده اســت :سپاه حفاظت
انصار المهدی (عج) در زمینه حفاظت از شــخصیت ها در طول
سلســله مراتب نظامی مطابق قوانین و مقررات عمل کرده و از
هرگونه دستهبندی سیاسی مبرا می باشد.

به گزارش تسنیم ،محمود واعظی وزیر
ارتباطات و فناروی اطالعات در واکنش
به ســهمخواهی برخی اصالحطلبان از
حجتاالســام روحانی برای حضور در
کابینه داوزدهم ،گفت :من اصال موافق
سهمخواهی و سهمطلبی نیستم و نباید

اینگونه باشد.وی در پاسخ به این سوال
که ســهمخواهی اصالحطلبان صدای
نزدیــکان آقای رئیسجمهــور از جمله
آقــای آشــنا را درآورده و فکر میکنید
ترکیب کابینه آینده چگونه خواهد بود؟
گفت  :سهمخواهی از روحانی در چینش

کابینه اصال تفکر درســتی نیست ،مردم
در  29اردیبهشــت  24میلیون رای به
آقای روحانی دادنــد و از رئیسجمهور
انتظار دارند بــه وعدههایش عمل کند،
بنابراین دســت رئیسجمهور در چینش
کابینه باید باز باشد.

علی اکبر کساییان سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات:

مدیران سایتخبری صراطنیوز و روزنامه رسالت مجرم شناخته نشدند

جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران سایت
خبری صراط و روزنامه رســالت در شعبه ۶
دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا ،علیاکبر کساییان درباره
جلســه دادگاه مطبوعات در شعبه  ۶دادگاه

کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی
شــقاقی گفت :در این جلسه به اتهام مدیر
ســایت خبری صراط نیوز بــه اتهام افترا و
نشــر اکاذیب و مدیرمسئول روزنامه رسالت
به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان

عمومی رسیدگی شد.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات
خاطرنشان کرد :پس از قرائت کیفرخواست
و تفهیم اتهام ،مدیران این دو رسانه به دفاع
از خود در برابر کیفرخواست پرداختند.

او ادامه داد :پس از آنکه جلســه محاکمه
مدیران این دو رسانه به اتمام رسید ،اعضای
هیات منصفه مطبوعات وارد شور شده و هر
دو مورد با اکثریت قریب به اتفاق آرا مجرم
شناخته نشدند.

وزیر خارجه قطر در مصاحبه با راشاتودی:

خبر دیدار من با سردار قاسم سلیمانی توهم است

وزیرخارجه قطر شــایعه دیدارش با سردار
قاسم ســلیمانی را رد کرد و گفت این اخبار
توهم است.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی ،وزیر
خارجه قطر اخبار برخی رســانهها مبنی بر
دیدار با ســردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه
قدس ایران را رد کرد و در مصاحبهای که با
راشــا تودی عربی داشت ،گفت :اینها همه
توهم است

او همــه اظهارنظرهای منتســب به این
دیدار را نیز رد کرد.
شیخ محمد بن عبدالرمضان آل ثانی وزیر
خارجه قطر عالقه دوحــه به ادامه روابط با
تهــران را مورد تاکید قــرار داد و گفت که
کشورش از روابط ســازنده با ایران حمایت
میکند.او درباره اهداف ســفرش به مسکو
نیز گفت :این ســفر برای اطالعرســانی به
روسهــا درباره ابعاد بحــران روابط قطر و

عربستان ســعودی و هم پیمانان عربستان
بوده است.
وزیر خارجه قطر درباره اظهارنظرهای امیر
قطر که منجر به ایجاد جنجال در هفتههای
گذشــته و قطع روابط با کشــورهای عربی
شــده هم گفت :ســایت خبرگزاری رسمی
قطر هک شــده بود و این سخنرانی توسط
هکرها منتشر شده بود.
در خبرهای منتسب به امیر قطر در پایگاه

خبری دوحه نیوز ،آمــده بود که وی گفته
اســت :اتخاذ رویکرد خصمانــه علیه ایران
عقالنی نیســت و روابط قطــر با آمریکا در
دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ دچار
تنش شده اســت.دفتر ارتباطات دولت قطر
ســاعاتی بعد اعالم کرد که یک شــرکت
ناشناس خبرگزاری رســمی قطر را هک و
اظهاراتــی غلط را به نقل از «تمیم بن حمد
آل ثانی» امیر این کشور منتشر کرده است.

محمداسماعیل سعیدی نماینده مجلس:

افزایش  ۵برابری تراز دریاچه ارومیه غیرواقعی است
به گزارش ایسنا ،محمداسماعیل سعیدی،
در خصوص وضعیت دریاچــه ارومیه ،گفت:
علیرغــم اینکه برخی آمارهــا از افزایش 5
برابری تراز ســطح آب دریاچــه ارومیه خبر
میدهد ،وضعیت بدین شــکل نیســت ،در

حقیقت تنها  80ســانتیمتر سطح آب دریاچه
در طول سالهای گذشته به دلیل بارندگیها
فصلی افزایش داشته است.
نماینده مردم تبریز ،اســکو و آذرشــهر در
مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد :سیالب
اخیر آذربایجان نیز که ســبب کشــته شدن
حــدود  100نفر از هموطنان شــد ،بر میزان
آب دریاچه ارومیه اما افزود .متاسفانه دولت در

ل گذشته منابع مورد نیاز را به ستاد
طول ســا 
احیا دریاچه ارومیه تزریق نکرد ه است.
وی افزود :دولت منابعی را نیز میبایست به
دستگاههای اجرایی تصمیمگیر درباره دریاچه
ارومیــه مانند بخش آب و فاضالب اســتان
آذربایجان شرقی تخصیص میداد تا روند احیا
دریاچه سرعت بیشتری پیدا کند ،با این حال
امیدواریم دولت در سال جاری اعتبارات مورد

نیاز ستاد احیا را تخصیص دهد.
عضو مجمع نمایندگان اســتان آذربایجان
شــرقی در مجلس شورای اســامی ،یادآور
شد :در الیحه بودجه سال جاری برای احیای
تاالبهــا اعتباراتی در نظر گرفته شــده اما
مکانیزم تخصیص منابع و تقســیم اعتبارات
بین تاالبهای کشــور بســتگی بــه نحوه
مدیریت سازمان برنامه و بودجه دارد.

ابراز همدردی اسقف اعظم ارامنه با بازماندگان حوادث تروریستی تهران

همزمان با وقوع حمالت کور تروریستی در
تهران ،خلیفه ارامنه تهران پیام همدردی خود
با این حادثه را محضر رهبر معظم انقالب و
مردم ابراز نمود.
پیام اســقف اعظم ارامنه تهران به شــرح
ذیل است:
محضر مبارک حضرت آیتاهلل خامنهای
رهبر معظم انقالب اسالمی ایران
در کمال تأســف از وقوع حمله تروریستی

وحشیانه در مرقد مطهر حضرت امام خمینی
(ره) رهبر کبیر انقالب اسالمی و بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران و همچنین مجلس
شورای اسالمی ایران در ماه مبارک رمضان
و ایام روزهداری باخبر گشتیم.
از نزدیک پیگیــر وقایع و تحوالت بوده و
یقین داریــم نیروهایی که حفاظت از امنیت
کشــورمان را بر عهد ه دارند با هوشــیاری
و تــاش خود کلیه عواملی را که جســارت

خدشه وارد نمودن به زندگی مسالمتآمیز و
آرام ملت ما را پیدا کردهاند ،نابود خواهند کرد.
این حمله ددمنشــانه را شــدیداً محکوم
کــرده و ایــن نکته را به جهــان تأکید می
نماییم که جمهوری اســامی ایران باقدرت
و اعتمادبهنفس به مبارزه خود با تروریسم و
حامیان آن ادامه خواهد داد.
به نمایندگی از ملت ارمنی با حضرتعالی
و میهن عزیزمان ایران ،ابراز همبستگی کرده

و از خداوند متعال برای حضرتعالی آرزوی
موفقیت و ســامتی در جهت رهبری کشور
عزیزمان مسئلت مینمایم.
برای آرامش روح شهدای بیگناه دعا کرده
و برای خانــواده آنها صبر ،برای مجروحان
شفای عاجل و برای کشور عزیزمان صلح و
آرامش آرزو دارم.
دعاگواسقف اعظم سیبوه سرکیسیان
خلیفه ارامنه تهران

سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه:

اعمال داعش چند قدم جلوتر از تروریسم معمولی است

ســیدعباس عراقچی در مراســم تجلیل از فعاالن فضای
مجازی ســتاد دکتر روحانی درمرکــز خیریه معلولین ذهنی
وحدت با اشــاره به رونمایی کتابی که عواید آن قرار اســت،
صرف این مرکز خیریه شود ،افزود :کتاب تروریست و فضای
مجــازی ،کتابی درباره داعش و حضور آن در فضای مجازی
است و اینکه چگونه این گروهک خبیث از حفرههای فضای
مجازی در جهت دســتیابی به اهداف شــوم خودش استفاده
میکند ،است.
به گزارش ایسنا ،معاون وزیر امور خارجه با اشاره به جنایات
تروریست ها در مجلس شورای اسالمی که چهارشنبه هفته
گذشته اتفاق افتاد ،اظهار داشت :داعش تمسک به تروریسم
وحشــیانه میکند و تروریسم داعش چند پله جلوتر از عنوان

تروریسمی اســت که ما می شناسیم و مشــخصه بارز آن،
وحشیگری و بربریت است.
عراقچی با اشــاره به جنایت تروریست های داعش گفت :
اربابانی هســتند که این افراد را هدایت می کنند اما تمسک
به تروریسم نشــانه زبونی ،شکست ،ترس و بزدلی و از همه
مهمتر ســرگردانی است که در جمع مردم بی گناه ،بی هدف
تیراندازی می کند و این نشان میدهد که آنها به اهداف خود
نرسیده اند.
معاون وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه این قبیل اقدامات
را نباید از چشــم این گروهک دید ،اظهار کرد :باید آنها را از
چشــم اربابانی دید که دچار سرگردانی هستند ،تروریسم کور
جز کشتن انســان های بی گناه راهی پیش روی خود نمی

بینــد و این فاجعه ای اســت که هر روز در عراق و ســوریه
تکرار می شود.
عراقچی یادآور شد :اگر حضور قدرتمندانه جمهوری اسالمی
و نیروهــای مدافع حرم در ســوریه و عراق نبود و اگر نبودند
کسانی که از جان خودشان گذشتند و در مناطق دوردست با
داعش جنگیدند ،ما با داعش درخانه خودمان نجنگیم و این از
ثمره رشادت های آنهاست.
معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد :از آنچه که اتفاق افتاده
است ،حتما کســی راضی نیست اما این نشان داد که ناامنی
چگونه است و اگر مثل سوریه و عراق هر روز با دهها حرکت
این چنین مواجه بودیم ،چه زندگی داشــتیم و قدر عافیت را
کسی می داند که به مصیبتی گرفتار آید.

قطر برای پاسخ به اتهامات عربستان دادستان کل اسبق آمریکا را وکیل خود کرد

قطر دادستان کل اسبق آمریکا را به عنوان وکیل مدافع خود جهت اثبات پایبندی
دوحه به معیارهای آمریکا درباره ممانعت از حمایت مالی از تروریسم به خدمت گرفت.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری اسکای نیز عربی ،قطر در ازای  ۲.۵میلیون
دالر جان اشــکرافت ،دادســتان کل اسبق آمریکا و رئیس شــرکت وکالت و روابط
عمومی را برای یک ماه و نیم اســتخدام کرده اســت تا بوسیله وی پایبندی خود به
معیارهای آمریکا درباره ممانعت از حمایت مالی از تروریسم و تالشهایش در زمینه
مبارزه با تروریسم جهانی را ثابت کند.

ت طرف قرارداد آمده اســت :فعالیت این شرکت شامل اداره
در بیانیه اداره شــرک 
بحران و ارتباط با رسانهها و توضیح دادن تالشها درباره مبارزه با تروریسم جهانی و
پایبندی به تحقق اهداف است.
مایکل ســالیوان ،شریک اشــکرافت در شــرکت مذکور درباره این قرارداد گفت:
قطر اطمینان دارد بررســی و تحلیلها نشــان خواهند داد که دوحه تدابیر نظارت بر
تالشهای پولشویی و ممانعت از آن را که تروریستها برای تامین مالی خود انجام
میدهند ،اتخاذ کرده است.

اشــکرافت در دوره  ۲۰۰۱تا  ۲۰۰۵در دوره ریاســتجمهوری جورج بوش پســر
دادســتان کل آمریکا بود .او در دورهای که حمالت  ۱۱ســپتامبر رخ داد این سمت
را برعهده داشت.اســکای نیوز درباره سابقه او افزوده است ،در دوره او تعداد زیادی از
مردم تنها به ظن انجام اقدامات غیرقانونی به زندان افتاده یا از آزادی محرومشدند.
برای همین به او لقب وکیل تروریســم داده بودند .تعدادی از آمریکاییها در جریان
سخنرانی وی در ســال  ۲۰۱۴در دانشگاه ماساچوست آمریکا قبل از اینکه سالن را
ترک کنند او را به این نام خواندند.
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یادداشت

دیپلماسی رسانهای

شبکه الجزیره قطر تاثیرگذار و غیر قابل پیش بینی
ابراهیم گودرزی فراهانی -پژوهشگر

در جهان سوم نیز رسانه ها نقش مهمی در توسعه یافتگی و پیشرفت دارند  .سمت
و سو دهی به افکار عمومی در داخل مرزهای ملی و فراملی به جهت همراه کردن
مردم از اولویت های مهم رهبران کشورهای پیشرو است  .در این مقاله سعی بر این
است که ببینیم چگونه کشوری کوچک که روزگاری هیچ ارزش استراتژیک نداشته
در سایه تدبیر و خردمندی جایگاه بزرگی را به خود اختصاص می دهد.
در شرایط فعلی بیشتر تحوالت جهانی بر اساس افکار سازی و جلب افکار عمومی
در تمام سطوح ملی و فراملی در دستور کار کشورهای توسعه یافته است .قبل از دهه
1980که که شبکه سی.ان.ان تاسیس شود هدایت افکار عمومی در سطح فرا ملی
را خبرگزاریهای رویترز ،فرانس پرس ،آسوشیتدپرس و یونایتدپرس انجام میدادند
اما در اول دهه هشــتاد با ظهور سی.ان.ان قدرت رسانهای به رخ کشیده شد  .این
شــبکه تاثیر گذار هم افکار عمومی دموکراتهای امریکا و هم افکار عمومی مردم
جهان را هدایت میکرد و یکهتاز میدان رسانهای بود و تا  1996که یک خبرگزاری
فوق حرفهای چون قطرهای وارد جهان رســانهها شــد و این قطره کوچک شبکه
الجزیره قطر بود که توانســت کفه رقابت و موازنه رســانهای رادر سطح جهان تا
حدودی به نفع جهان سوم تغییر دهد .هوشمندی این رسانه با اعالم خبر فوت حافظ
اسد یک ساعت قبل از شبکههای خبری سوریه اعتبار باالیی را به این رسانه داد
و گفتار علی عبداهلل صالح رییس جمهور وقت یمن مبنی بر اینکه من شبکه الجزیره
را تماشا می کنم براعتبار این شبکه افزود ،با اولین مصاحبه جنجالی با بن الدن بعد
از یازده ســپتامبر در غرب به شهرت رسید با مصاحبه از رژیم اشغالگر قدس موجب
شکستن تابو در جهان عرب شد .عربستان سعودی مکررا با این شبکه مشکل داشته
و در نهایت نیز با موسس این شبکه با چالش اخیر روبرو شده است.
تلویزیون ماهوارهای الجزیره به ما درسی از غیر قابل پیش بینی بودن تاریخ دا د.
کشور کوچک و شیخ نشین قطر در خلیج فارس در کنار سایر شیخ نشینان کوچک
عربی به واســطه غرب به وجود آمد تا امنیت دستیابی به منابع نفت را تضمین کند.
جمعیت قطر چیزی کمتر از 1میلیون نفر است که حدود  2/3درصد مردم این کشور
تابعیت خارجی دارند .اما قطر به دلیل درآمدهای نفتی میتواند در جهان به خود ببالد.
در اواخر دهه  1990قدرت از پدر به پسر بلند پرواز و تحصیل کرده در دانشگاه نظامی
انگلیس رسید .پسر در میان اصالحات متفاوتش آرزو داشت که قطر روی نقشه نمود
پیدا کند .در طول  ۱۸ســال زمامداری شــیخ حمد ،قطر عالوه بر صدور نفت خام،
به بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان تبدیل شده و دارای سرمایهگذاریهای
کالن در سراســر جهان اســت .بهخاطر فعال بودنش در عرصه دیپلماسی شهرت
زیادی کســب کرده ،و بسیاری از رسانهها به او لقب هنری کیسینجر عرب دادهاند.
در ســال  1996یکی از ایدههای درخشان وی تاسیس تلویزیون ماهوارهای پخش
زنده به سبک بی .بی .سی بود .دولت قطر 150میلیون دالر برای این کار پر مخاطره
هزینه کرد  .امیر جوان تیم بی.بی.سی را برای را ه اندازی این ایستگاه استخدام کرد
در زمانی نه چندان طوالنی الجزیره تبدیل به پربینندهترین ایســتگاه تلویزیونی در
جهان عرب شد .وبسایت انگلیسی این شبکه بیشتر از  30دفتر و دو جین خبرنگار
دارد که اخبار چهار گوشه جهان را پوشش میدهند .تاثیر شبکه الجزیره در خیابانهای
کشــورهای عربی بسیار چشمگیر است  .براســاس وبسایت انگلیسی زبان شبکه
الجزیره در ژانویه  ،2001بخش عربی این شبکه که در واقع اولین منبع سایت اخبار
عربی بود راه اندازی شد ودر اندک زمانی به برترین رسانه عربی تبدیل شد .در سال
 2002شــبکه اینتر نتی عربی الجزیره بیش از  811میلیون تاثیر پذیر و 161میلون
بازدید کننده داشــت .یکی از مسئولین این شبکه فرامرزی خط مشی این شبکه را
بطور مختصر چنین توصیف میکند  :گروه ما شامل روزنامه نگاران متعهدی است
که آموختههای چندملیتی و پیشزمینه متنوعشان باعث شده تا در ویژگیهایی چون
عینیت ،درستی و عشق به حقیقت مشترک باشند.
این کشور تالشهای تبلیغاتی حکومتهای عربی و غربی بسیار بزرگتر از خود را
بتدریج تضعیف کرده است و به محل پخش پیامهای بنالدن و گروهش ،مقامات
دولتهای غربی و رژیم صهیونیستی و مفسرهای عربی تبدیل شده است  .این روش
لیبرالی پخش خبر برای جامعه عرب تشنه خبر که اغلب تنها تبلیغات حکومت را از
رسانهها نظارهگر بودند بیسابقه بوده است.
عربستان سعودی به منظور تسلط بر بازار رسانهای اعراب ،تلویزیون ماهوارهای را
برای رقابت با الجزیره راه اندازی کرد اما پس از مدتی بساط خود را بر چید .برای 62
درصد تماشاگران ماهوارهای در لبنان  66 ،درصد در مصر و  44درصد در عربستان
سعودی شبکه الجزیره اولین انتخاب است.
قطر به عنوان یک کشــور کوچک آســیب پذیر ،و به علت نداشتن منابع قدرت
سخت افزاری ،برای حفظ بقا و امنیت خود در تالش است تا با پیروی از سیاست برند
ســازی ملی ،و از طریق شبکه الجزیره ،ضمن تالش برای انتقال از حاشیه به متن
نظام بین الملل ،سعی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود نماید .با در نظر گرفتن
این مبانی می توان به تأثیر شبکه الجزیره در نفوذ سیاست خارجی قطر پرداخت .این
کشور با دیپلماسی رسانهای در صدد فتح بلندیهای دیگر میباشد.
خبر

علیرضا رحیمی رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران:

صحت انتخابات تهران با
اتفاق آرا تأیید شد

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شــوراهای اســامی شهر و روستایی استان
تهران گفت :صحت انتخابات شهر تهران با اتفاق آرا تأیید شد و از این پس هیچ
شکایتی قابل قبول نخواهد بود.به گزارش ایسنا ،علیرضا رحیمی خاطرنشان کرد:
در خصوص انتخابات شوراهای اسالمی شهر تهران با توجه به اینکه پیشفرض
انتخابات حوزه تهران مورد تأیید هیأتهای نظارت و اجرایی قرار گرفته بود طبق
قانون انتخابات  48ســاعت فرصت دریافت شکایات جدید بود و از مجموع 190
شکایتی که در دوره قبل ارائه شده بود در دوره جدید و در بازه زمانی  48ساعته 9
شکایت جدید رسید و ما این  9شکایت را مجدداً مورد بررسی قرار دادیم.
وی افزود :اصلیترین بخش این شــکایات مرتبط با کاندیداهای عضو لیست
خدمت و مشخص ًا آقایان چمران و سروری بود که بیشترین اصرار را بر بازشماری
آراء داشــتند و هم به هیأت مرکزی و هم به شــخص رئیس مجلس مراجعاتی
داشــتند و علیرغــم اینکه هیچ دلیلی در شــکایتهای خود نداشــتند به دنبال
بازشماری بودند.
رحیمی تصریح کرد :عالوه بر این موضوع در مرحله قبل هیأت نظارت شــهر
تهران در پی شکایاتی در چند مرحله نتایج  50نفر اول را مورد بررسی قرار داد و
صورتجلسات صندوقها را با سامانه وزارت کشور تطبیق داد تا اگر انحرافی وجود
داشــته ،اصالح شود که نه تنها انحرافی مشاهده نشد بلکه چند رأی اضافه برای
آقای چمران لحاظ شده بود.
اما با این وجود برای اینکه حســن نیت به دوستان شاکی نشان داده شود در
حالی که این دوستان درخواســت بازشماری  6صندوق را به علت تخلف داشتند
مقرر شــد تعداد  10صندوق مورد بازشماری قرار گیرد و برای بازشماری این 10
صندوق جلســه مشترکی با حضور شکایت کنندگان و رئیس هیأت نظارت تهران
تشکیل شد و نهایت ًا تصمیم هیأت نظارت به اطالع آقایان چمران و سروری رسید
که با اولویت  6صندوق ادعایی  10صندوق بازشــماری شــود .اما در نهایت این
دوســتان از اعتراض خود صرفنظر کردند و بر همین اساس با اتفاق آراء نتیجه
انتخابات شهر تهران نهایی شد.

