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وحدت؛ داروی معجزهآسای
دردهای امت اسالمی
وحدت ،کلیدواژه عبور امت اسالمی از پیچهای
تند و خطرناک تاریخ است؛ ُر کن رکینی است
بح ْب ِل
«و ْ
اع َت ِص ُموا َ
که قرآن کریم ،با آیه شریفه َ
َّ ِ
یعا َو َل َتفَ َّر قُوا»(آ ل عمران ،)103-بر
الل َجمِ ً
آن ُمهر تأیید زده و همه مؤمنان را به گرد آمدن
زیر پرچم اسالم ،فرا خواندهاست 150 .سال،
از زمانی که این اندیشه راهبردی ،دوبــاره در
میان مسلمانان احیا شد و تعدادی از متفکران
و اندیشمندان مسلمان ،آن را یگانه راه دفع
فتنه استعمار دانستند ،میگذرد؛ در طول این
سالها و با وجود همه سنگاندازیها ،وحدت
اسالمی به عنوان یک راهکار قرآنی ،راه خود را
در فکر و اندیشه «اولیااللباب» باز کردهاست و
هر روز تعداد مسلمانان بیشتری را به سوی خود
جذب میکند .با این حال ،هنوز تا رسیدن به
مقصد ،راهی طوالنی و دشوار در پیش داریم.
ایــن کلیدواژه راهــبــردی ،هما نقدر که برای
مسلمانان درمــان درد اســت ،درد بیدرمان
دشمنان ماست .غــرب به خوبی مـیدانــد که
شکل گرفتن تمدن نوین اســامــی ،در پرتو
وحدت ،ناقوس مرگ را برای تمدن مادیگرایانه
باختر ،به صدا در خواهد آورد؛ میداند که با
وحــدت ،تکرار عصر طالیی تمدن اسالمی،
اصـ ً
ا دور از دسترس نیست .به همین دلیل،
همواره میکوشد تا به هر شکل ممکن ،مانع
از تحقق این آرمان واال و اندیشه ناب اسالمی
شــود؛ زمانی با تقویت وهابیت و تشکیل رژیم
سعودی ،آن را به مهم ترین عامل افتراق در
امت اسالمی بدل کردند و روزگــاری ،با پدید
آوردن داعش کوشیدند تا با زدن زخمی کاری
بر پیکر امت محمد مصطفی(ص) ،مؤمنان را از
نفس بیندازند و راه عبور به سوی مقصود واال را
ببندند و گاهی هم ،با تقویت جریانهای مرموز
و تفرقهافکن در میان مذاهب اسالمی ،در این
مسیر گام برداشتند .رویکردهای هدفمندی که
افــزون بر هجمه به آرمــان وحــدت اسالمی ،به
دنبال نهادینه کردن نسخهای کاذب و افراطی
از اسالم در ذهن غیرمسلمانان سراسر دنیا و
تقویت افراط گرایان است؛ غافل از اینکه َّ ُ
«الل
ُم ِت ُّم ُنــو ِر ِه َو َل ْو َک ِر َه ا ْلکا ِف ُر و ن »(صف)8-؛ امت
آخرین پیامبر(ص) ،با وجــود همه زخمهای
عمیقی که از تفرقه بر سینه دارد ،با وجود همه
فتنهها و خودخواهیها و دسیسهها ،راهی را که
پیش رویش قرار دادهاست ،به برکت نفس
قرآن ِ
قدسی رسول رحمت(ص) ،طی خواهد کرد.
امروز مسلمانان در معرض آزمونهای سخت و
خطرناکی قرار گرفتهاند؛ از یک سو فتنههای
داخلی ،امنیت را از برادران و خواهران ایمانی
سلب کرد هاست و گروهی جاهل و گمراه ،با
رفتارهای افراطی خود ،آب را به آسیاب دشمنان
میریزند و از ســوی دیگر ،غــرب که از شنیده
شــدن پیام اســام و رشــد آن در اقصی نقاط
عالم بیمناک اســت ،بــرای هجمه به مقدسات
مسلمین ،شمشیر را از رو بسته و از هیچ توهین
شــرمآوری ،فروگذار نمیکند .امــروز ،رسالت
هر مسلمانی ،زدودن غبار مظلومیت از چهره
آیین الهی خود و دفاع تمام قد از ساحت مقدس
خاتمالمرسلین(ص) اســت؛ رسالتی که تنها
با تحقق «ید واحده» و حرکت در مسیر وحدت
اسالمی به نتیجه میرسد .امــروز دیگر همه
میدانند که موضوع آزادی بیان و حقوق بشر
غربی ،تنها بازیچهای است بــرای اقناع مردم
بیخبر از همه جا در اروپا و آمریکا؛ همه میدانند
که در فرانسه ،جایی که عنوان به اصطالح «مهد
آزادی» را یدک میکشد ،هیچکس حق ندارد به
نمادهای مورد احترام صهیونیستها تعرضی،
حتی به صورت کالمی ،داشته باشد؛ اما میشود
مقدسترین مقدسات یک و نیم میلیارد مسلمان
را با بیشرمی تمام و به نام آزادی بیان ،به سخره
گرفت و اعتراض به آن را افرا طگرایی و رفتار
دور از تمدن نامید! درمــان ایــن درد جانکاه
که به راستی قلب هر مؤمنی را آتش میزند،
تنها در سایه وحدت و اتحاد مسلمانان ،حول
مشترکات مقدس شان امکانپذیر است؛ امروز،
وح ــدت داروی مــعــجــزهآســای دردهـــای امت
اسالمی است؛ نیازی مشترک میان مسلمانان
که میتواند عصری نو را برای آن ها رقم بزند و
تمدن نوین اسالمی را به اوج شکوفایی برساند؛
راهــبــردی مهم و مــقــدس کــه هفته وحــدت،
مناسبتی مغتنم برای اندیشیدن به راهکارها و
جامه عمل پوشاندن به آن است.
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پیام رهبر انقالب خطاب به جوانان فرانسه در پی هتاکی ماکرون به پیامبر اعظم(ص)

حرف مردم

خیانت ماکرون به آزادی بیان
اظــهــارات امانوئل مــاکــرون ،رئیس جمهور
فرانسه در تأیید کاریکاتور توهینآمیز به پیامبر
اسالم(ص)  ،باعث خشم مسلمانان در سراسر
جهان شــده اســت .بــه همین علت حضرت
آیتا ...خامنهای رهبر انقالب اسالمی خطاب
به جوانان فرانسوی پیامی کوتاه صادر کردند.
متن این پیام که به زبان فرانسوی در شبکههای
اجتماعی منتشر شد ،به شرح زیر است:باسمه
تعالی/جوانان فرانسه !از رئیس جمهور خود

بپرسید چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت
میکند و آن را آزادی بیان میشمارد؟ آیا معنی
آزادی بیان این است :دشنام و اهانت ،آن هم
به چهرههای درخشان و مقدس؟ آیا این کار
احمقانه ،توهین به شعور ملتی نیست که او را به
ریاست خود انتخاب کرده است؟سوال بعدی
این است که چرا تردید در هولوکاست جرم
است؟ و اگر کسی چیزی در اینباره نوشت باید
به زندان برود اما اهانت به پیامبر آزاد است؟

برگزاری تجمع مقابل سفارت فرانسه در تهران
در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

ما همه امت رسول ا ...هستیم

تشدید اقدامات اسالم ستیزانه در فرانسه با
انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز به ساحت
مقدس پیامبر اکــرم (ص) و دفــاع سرسختانه
«امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری این کشور از
ایناقداماتبهبهانهآزادیبیانخشممسلمانان
جهان را برانگیخته اســت .جمعی از مــردم و
دانشجویان تهرانی ،روز گذشته با تجمع مقابل
سفارت فرانسه ،انتشار تصاویر توهینآمیز
از رســول اکــرم (ص) در آن کشور را محکوم و
بیانیهای هم در پایان این آیین قرائت کردند .به
گزارش فارس ،مردم و دانشگاهیان با حضور
در این تجمع خواستار اخراج سفیر فرانسه از
ایران شدند .همچنین ایرانیان همنوا با دیگر
مسلمانان جهان شعارهای ضد آمریکایی ،ضد
اسرائیلی و ضد سعودی سردادند و اقدام رئیس
جمهور ابله فرانسه را شیطانی دانستند و آن
را جاهلیت مدرن نامیدند« .سالم بر محمد»،
«ما همگی امت رسول ا ...هستیم»« ،ابلیس
پاریس ماکرون اســت» و «مــرگ بر فرانسه» از
دیگر شعارهایی بود که توسط تجمع کنندگان
سر داده شد .حجتاالسالم سرلک و ماموستا
جهاندار از علمای اهل سنت در ادامه این تجمع
طی سخنانی اقدام فرانسه در اهانت به پیامبر
اسالم(ص) را محکوم کردند .تجمع کنندگان

همچنین خواستار تحریم کاالهای فرانسوی
شدند .در همین حــال وزارت خارجه اندونزی
دیروز اولیور چامبارد سفیر فرانسه در جاکارتا
را احضار و مراتب نگرانی و اعــتــراض دولت
این کشور به اظهارات امانوئل ماکرون را به او
تسلیم کرد.همچنین ۶۵کانون حقوق دان
انقالبی شــرق و شمال شــرق کشور دیــروز با
صدور بیانیهای اهانت رئیس جمهور فرانسه
را به ساحت مقدس پیامبر اسالم(ص) محکوم
کردند.محی الدین جنیدی معاون شــورای
علمای اندونزی نیز دیروز ضمن محکوم کردن
اقــدامــات ضد اسالمی در فرانسه ،دولــت آن
کشور را عامل برانگیخته شدن این احساسات
اسالم ستیزانه در آن کشور توصیف کرد .پیشتر
نیز مقامات و وزارتخانههای خارجه تعدادی از
کشورهایعربیواسالمیباصدوربیانیههایی،
ایــن محکومیت مردمی را به یک محکومیت
رسمی بینالمللی تبدیل کردند .در ترکیه این
محکومیت بارها در سطح ریاست جمهوری
بیانشد.وزارتامورخارجهقطرنیزدربیانیهای
اظهارات ماکرون را محکوم کرد .اردن ،کویت،
فلسطین ،پاکستان،مراکش و  ...از جمله
کشورهایی بودند که به سخنان توهینآمیز
ماکرون واکنشی تند نشان دادند.

رهبر انقالب درگذشت حجت االسالم فاضلیان را تسلیت گفتند
حضرت آیتا ...خامنهای در پیامی ،درگذشت
عــالــم بــزرگــوار حــج ـتاالســام والمسلمین
فاضلیان را تسلیت گفتند .به گــزارش پایگاه
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب ،متن پیام
الرحمن
ایشان به این شرح اســت« :بسم اّ ...
الـ ّـرحــیــم  /درگــذشــت عــالــم بــزرگــوار جناب
حجتاالسالم والمسلمین آقای حاج سیدرضا
فاضلیان رحمةا...علیه را به خاندان مکرم و
به همه ارادتمندان ایشان به خصوص مردم
مؤمن و انقالبی استان همدان تسلیت عرض
میکنم .این روحانی انقالبی و مردمی در همه
دوره هــای حساس انــقــاب و دفــاع مقدس،
همچون پــدری مهربان ،جوانهای مجاهد و
فداکار را انگیزه و امید میبخشید و کانونهای

تحرک مردمی را گرم نگاه میداشت .در جایگاه
امامت جمعه چه در همدان و چه در مالیر و
نیز در جایگاه عالم دینی مقبول و محبوب
مردم ،همواره متصدی ارشاد و هدایت معنوی
و سیاسی آنان بود .از خداوند برای آن مرحوم
رحمت و رضوان و پاداش این زحمات را مسئلت
سیدعلی خامنهای  ۶ /آبان »۱۳۹۹
مینمایمّ .
بهگزارشخبرگزاریحوزه،پیکرحجتاالسالم
فاضلیان ،دیروز پس از تشییع و اقامه نماز در
حرم مطهر حضرت معصومه(س) ،طبق وصیت
آن مرحوم ،برای تدفین در جوار مضجع شریف
ثامنالحجج(ع) ،به مشهد حملشد .بر اساس
این گزارش ،به دلیل شیوع ویروس کرونا ،این
مراسم در مشهد به صورت عمومی نخواهد بود.

تولیت آستان قدس رضوی:

ثمره فعالیت های پژوهشگران باید در زندگی مردم
بروز داشته باشد

تولیت آســتــان قــدس رضـــوی گــفــت :ثمره
فعالیتهای علمی و پژوهشی پژوهشگران
باید در جامعه امتداد و در زندگی روزمــره
مــردم ظهور و بــروز داشته باشد .به گزارش
آســتــان نــیــوز ،حجت االســـام والمسلمین
مروی در دیدار جمعی از مدیران ،استادان
و پژوهشگران بنیاد پژوهشهای اسالمی
آستان قدس که با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی در فضای باز مدرسه خیرات خان
حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد ،با بیان این
که فرهنگ از دغدغههای اصلی بنده در آستان
قدس رضوی است ،اظهار کرد :مضجع نورانی
حضرت رضــا(ع) مرکز نور و روح تمام عالم
دنیا و عقباست؛ اما صرف نظر از این جایگاه
قدسی ،مجموعه عظیم آستان قدس رضوی
را به منزله یک کالبد میبینیم که برای تحرک

و خلق آثار و برکات باید روح داشته باشد ،روح
کالبد آستان قدس رضوی بنیاد پژوهشهای
اسالمی اســت .تولیت آستان قدس رضوی
ضمن تأکید بــر ض ــرورت مسئله مــحــوری و
پاسخ دهی به مسائل و چالشهای جامعه در
فعالیتهای پژوهشی ،هدف تمام اقدامات
بنیاد پژوهشهای اسالمی را نشر معارف
رضــوی و در نهایت تربیت جامعه اسالمی
دانست و ابراز کرد :ثمره فعالیتهای علمی
و پژوهشی باید بر تربیت و فرهنگ جامعه
تأثیرگذار باشد؛ کارهای علمی ،پژوهشی و
تحقیقاتی بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان
قدس باید در جامعه امتداد داشته باشد و
در زندگی روزمــره مردم خود را نشان دهد.
شایان ذکر است در این جلسه از دومین جلد
دایرةالمعارف آستان قدس رونمایی شد.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• اگر کسی بخواهد به عنوان ماشین نویس
در اداره ای استخدام شود از ده ها جا استعالم
می شود ولی کسانی با کــارت ملی کارتن
خواب ها میلیون دالری کاال صادر یا وارد می
کنند و روح کسی خبردار نمی شود!
•• آقای جهانگیری می گوید برای گرانی ها
دعا کنید! منظورش این است که ما کاری از
دستمان بر نمی آید .فقط دعا کنید!
••چه خبر از روستایی که همشون توی بورس
بــودنــد؟ اگــه گ ــزارش قبلی تــون تبلیغاتی
نبود پس یک گزارش هم این روزها ازشون
بگیرین!
••در جــواب دوســت عزیزی که گفته بود در
کشور ما تعطیلی باعث عقب ماندگی کشور
شــده بگم که کشور ما یکی از کشورهایی
است که تعطیلی های کمی دارد .شما یک
جست وجوی کوچک تو اینترنت کن ،ببین
کشورهای دیگه چقدر تعطیلی دارند؟
••خیلی جالبه که برای جشن ورزشگاه امام
از  10روز پیش سر هر چهارراهی پرده و بنر
زده بودند ولی هیچ مسئولی خبر ندارد! هیچ
کسی گردن نمی گیرد و کس نمی داند چه
کسی مجوز تجمع چندهزار نفر را داده است!
•• عزیزی که گفتی روحــانــی درآمــد نــداره و
کشورهایدیگهپولشونمیدن،پساونبرجام
و گالبی چی بــود؟ وقتی قـــراردادت کشکی
باشه همین می شه که طرف راحت بزنه زیرش.
نفست گرمه ها .روحانی ادعای تدبیر داشت.
••ای کــاش یــک گـــزارش از دانــشــگــاه آزاد
اسالمی تهیه کنید .االن کالس ها کامال غیر
حضوری هست و ما با امکانات خودمون یعنی
لپ تاپ و اینترنت خودمون کالس برگزار
میکنیم ولــی همچنان شهریه واحدهای
عملی رو که دو برابر هست ،میپردازیم و هیچ
تغییری تو شهریه ها صورت نگرفته.
•• آقای جهانگیری فرمودند برای این اوضاع
گرانی ها دعــا کنید .آقــای محترم! ما که
همیشه شما و آن رئیس تان را دعا می کنیم!
•• تو رو خدا به داد زعفران برسید .کشاورزان
بیچاره چه کار کنند با این قیمت پایین؟ چی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

شد تصمیمات شــورای ملی زعفران؟ تمام
سود داره میره به جیب دالل های مفت خور،
به داد کشاورزان برسید.
•• عجبا ظاهرا رعایت پروتکل های بهداشتی
هـــم ،خـــودی و غــیــر خـــودی پــیــدا کـــرده!
لطفا نوشته پشت لباس پرستار بخش ICU
بیمارستان کامکار قم را به آقای رائفی پور...
نشان دهید.
•• خبری عجیب شنیدیم از نامه انجمن صنایع
لبنی بــه رئــیــس جمهور ب ــرای گ ــران کــردن
محصوالت!ازشماتقاضاداریمتاریخهایگران
کردن متعدد لبنیات را برای مردم اعالم کنید.
•• چرا تیتر زده اید جشن رائفی پور؟ این جشن
آقا امام زمان بود .من به عنوان عضوی از هیئت
امیرالمومنینکهمجریبرگزاریمراسمبودیم
به مطلب شما اعتراض دارم .ما همه مجوزهای
الزم را گرفته بودیم .سازمان تبلیغات به ما
مجوز برگزاری این مراسم را داده بود.
•• کسانی که می پندارند با یارانه مشکل مردم
حل می شود در اشتباه هستند .یارانه باید
به افرادی پرداخت شود که باالی  50سال
هستند و هیچ بیمه یا منبع درآمدی ندارند.
•• به عنوان یک هــوادار شهرستانی عاشق
پرسپولیس و به خاطر پرسپولیس دوستدار
شجاع خلیل زاده بودم و تمام در و دیوار اتاقم
پر از عکس شجاع بود ولی به خاطر جدایی او
دلگیر شدم؛ با بوسه به لوگوی یک تیم عربی.
تمام عکس هایش را از دیوار کندم و آتش زدم
و تا عمر دارم حاضر به دیدنش نیستم.
•• نمایندگان مجلس به جای طرح معیشت به
فکر طرح ثابت ماندن نرخ ها باشند!
••در روزنامه تیتر زده اید ،ازدحام در جشن
رائفی پور در حالی که ما به عشق آقا امام زمان
رفته بودیم جشن .این جشن رائفی پور نبود.
•• ایــن اداره دارایــــی چــرا م ــردم رو اذیــت
میکنه؟ به همه پیامک زدن که سه روزه
مراجعه به ادارات شود .تو این اوضاع کرونا
ازدحام زیادی تو اداره شده بود.
•• چرا دولت برای جلوگیری از شیوع کرونا
فقط از بخش خصوصی و کسبه مایه میذاره؟

نمابر05137009129 :

بهتره با دور کاری کارمندان ترددها کمتر
بشه و البته چون هزینههای دولــت اضافه
خواهد شد با آن مخالفت می شه.
••من یک حزب اللهی هستم اما به برگزاری
مراسم جشن در ورزشــگــاه مشهد در این
وضعیت بسیار بحرانی ،جــدی و غمبار به
شــدت اعــتــراض دارم و خواستار محاکمه
مسببان آن هستم .
•• خطاب به آن دوست عزیزی که دو میلیارد در
بورس آورده و سرمایه اش نصف شده خواستم
بگم نه تنها شما بلکه سرمایه همه نصف شده
است و فعال چاره ای جز صبر نیست اما باید
بدانیم که بورس جای سرمایهگذاری است نه
جای داللی و باید با شناخت و علم و البته پول
کناره وارد بورس شد.
•• یک سال است برای منزل در فالحی 16
خط تلفن ثبت نام کرده ام اما هنوز نداده اند و
هر وقت مراجعه و پیگیری می کنم ،می گویند
جای خالی نداریم .این چه وضعی است که
مخابرات درست کرده؟
•• در مقابلاقــدامموهن و هتاکانهرئیس
جمهور فرانسه بهساحت مقدس و نورانی
پیامبر اکرم (ص) سکوت جایز نیست و من هم
خواستار تحریم کاالهای فرانسوی در ایران
و جهانهستم.
•• در شرایط کنونی هرگونه خرید خودرو
و مسکن با وام ،خیانت به جوانان و اعضای
خانواده است .میزان وام های مسکن و...
به جز تولیدی باید کاهش یابد و شرایط آن
بسیار سخت شود.
•• به خاطر کرونا شغلم رااز دستدادم .به
توصیه دوستم رفتم سواریقراضه با قرض و
وام خریدم و از سوپر مارکت ها کارتن هاشون
رومی خریدم .مامور شهرداری ر و دیدم و منو
گرفت .گفتم چهکنم؟ برم دزدی کنم؟ به
راحتی گفت برو دزدی کن!
••هر دندان پزشکی رفتم سه هفته دیگر وقت
داشتند با توجه به این همه جوان با استعداد
چرا سهمیه کنکوری هارا اضافه نمی کنید؟
می ترسید نان خودتان آجر شود؟

خوراکیان خبر داد:

آغاز مرحله دوم حمایت از پیام رسان های داخلی

معاون فرهنگی ،اجتماعی و امــور محتوایی
مرکز ملی فضای مجازی از آغــاز مرحله دوم
حمایت از پیام رسان های داخلی با تاکید بر
تالش بیشتر آن ها بــرای ارتقا و تقویت خود
در کنار این حمایت ها به منظور ایجاد نتیجه
مطلوب خبر داد.خوراکیان با اشاره به تصویب
سند سامان دهی پیام رسان ها در کشور گفت:
پس از تصویب این سند استقبال بسیار خوبی از
سوی مردم به پیام رسان های داخلی شد اما در
ادامه مشکالت فنی و نواقصی در ارائه خدمات و
سرویس دهی ها به وجود آمد که البته این تجربه
پس از سکون و افت مختصری ،مسیری را برای
رشد جدی پیام رسان های داخلی در زمینه
های مختلف و رشد مجدد اقبال به آن فراهم
کرد.وی افزود :برای حمایت از پیام رسان های
داخلی در مرحله اول براساس مصوبات شورای
عالی فضای مجازی کشور یک سری اقدامات
ص ــورت گــرفــت وهــم اکــنــون در مرحله دوم

حمایت ها برای تقویت و ارتقای آن ها هستیم.
معاون فرهنگی ،اجتماعی و امــور محتوایی
مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مرحله دوم
حمایت ها از پیام رسان های داخلی اعالم کرد:
اتصال پیام رسان های داخلی به اپراتورها،
کسب سهمی از درآمــد ترافیک ،اختصاص
مرکز داده رایگان ،تسهیل در اعطای مجوز،
ارائه خدمات دولت الکترونیک ،ایجاد شرایط
مناسب تبلیغ در رسانه هــا ،رفــع مشکالت
قضایی و حقوقی و در نهایت همکاری در تمدید
بازپرداخت تسهیالت مالی دریافتی از جمله
حمایت های کشور در مرحله دوم این طرح
اســت .وی افــزود :ایجاد ارتباطات صوتی و
تصویری ،حمایت بزرگی بود که با همکاری
اپراتورها برای اتصال آن ها به پیام رسان ها
صورت گرفت .همچنین طبق مصوبه شورای
عالی فضای مجازی اپراتورها به میزان ترافیکی
که پیام رسان ها بتوانند ایجاد کنند ،سهمی

از درآمــد آن را پرداخت خواهند کرد که این
مهم باعث ایجاد رقابت در جذب مخاطب و
تامین نیازها و خدمات مورد نیاز مردم در پیام
رسانهای داخلی و در نهایت ارتقای کیفیت
خدمات به شهروندان عزیز خواهد شد .وی
با تاکید بر این که پیام رسان های داخلی باید
برای ارتقا و تقویت خود تالش کنند و خدمات
بهتری را ارائه دهند چرا که حمایت ها در کنار
تالش های این پیام رسان ها نتیجه مطلوب را
خواهد داشت بنابراین صرفا به دنبال حمایت
نباشند ،تصریح کرد :از پیام رسان های خارجی
دعوت می شود در ایران دفتر مرکزی تاسیس
و امکان تعامل و ارتباطات را ایجاد کنند چرا
که ما موافق فعالیت سرویس های خارجی
با اولــویــت حمایت از سرویس هــای داخلی
در کشور هستیم امــا ایــن به میزان تعامل و
همکاری سرویس های خارجی براساس اصول
بینالمللی بستگی دارد.

گزارشی از گفت و گو با کاربران و کارشناسان

زیر پوست سایت های همسریابی

نازلى حیدرزاده -دنبال نیمه گمشده خود
هستند آن هم نه در میان دنیای واقعی بلکه
در سایت های همسریابی که با رنگ و لعاب
و تبلیغات خــود ،هوش برخی جوانان را برده
انــد .افــزایــش اســتــفــاده جــوانــان از اینترنت
موجب شــده اســت که برخی از آن ها به طور
خواسته یا ناخواسته با سایت های همسریابی
و شبکه های اجتماعی که فرد را برای یافتن
همسر ایــده آل شــان در ایــن فضا ترغیب می
کنند ،آشنا شوند و در دام سودجویان بیفتند.
کافی است نام سایت همسریابی را در اینترنت
جست و جو کنی؛ ده ها سایت به ظاهر معتبر با
نام های زیبا و جذاب به تو خوش آمد می گویند،
کافی است کلیک کنی تا وارد دنیای جدیدی
شوی که قرار است مونس تنهایی ات را پیدا کند؛
آن هم با پاسخ دادن به سوال هایی که معلوم
نیست چه اطمینانی هست فرد متقاضی به طور
واقعی به آن ها جواب دهد یا نه!دختری که به
تازگی در یک سایت همسریابی ثبت نام کرده
است ،از توقع خانواده اش برای این که همسر
ایده آل آن ها را پیدا کند ،می گوید؛ موضوعی
که شاید اگر نبود پای او هم به این سایت های
نامعتبر باز نمی شد.او  28سال دارد و با این که
در یک شرکت به شکل پاره وقت کار می کند و

همکارش از او خواستگاری کرده اما به دلیل
مخالفت خانواده اش با تمامی خواستگارانش
ترجیح داده است در این سایت ثبت نام کند و
معیارهای پدر و مادرش را برای همسر آینده
اش بنویسد به این امید که بتواند از این چالش
رها شود.او می گوید :از روزی که تصمیم گرفتم
ازدواج کنم به عناوین مختلفی خانواده ام مانع
آن شده و از خواستگارهایم ایراد گرفته اند تا
این که یکی از دوستانم یک سایت همسریابی را
معرفی کرد.یک روان شناس و استاد دانشگاه
که سال گذشته با یک نمونه از به دام افتادن
دانشجویش در سایت همسریابی مواجه شده و
با راهنمایی های خود ،او را از آسیب های پس
از آن نجات داده بود ،در این باره تصریح می
کند :برخی جوانان به دلیل خألهای عاطفی،
فشار خانواده ،نگرانی از آینده ،اضطراب از
ناموفق شدن در ازدواج و حتی ترس از تنهایی
یا شکست های متعدد عشقی به سایت های
همسریابی رو می آورنــد.در همین خصوص،
رئیس پلیس فتای خراسان شمالی با اشاره
به این که در کشور شاکیان زیــادی داریــم که
در سایت های همسریابی از راه های مختلف
مورد اخاذی و کالهبرداری قرار گرفته اند ،می
گوید :هیچ یک از این سایت ها مجوز ندارند،

فعالیت آن ها کامال غیرقانونی اســت و اگر
کاربری وارد یکی از این سایت ها شود ابتدا از
آن ها مشخصات هویتی ،ظاهری و یک سری
تصاویر دریافت و در مرحله بعدی افراد مدنظر
را به آن ها معرفی می کنند .حتی برخی سایت
ها نیز مبلغ اندکی می گیرند تا به کپی برداری
از اطالعات کارت بانکی شان نیز اقدام کنند.
سرگرد شاکری ،به نحوه کالهبرداری این
سایت ها اشاره و اضافه می کند :در نوع اول،
ضمن تبلیغات دروغین با فریب متقاضیان
و دریافت مبالغ مختلف از طعمه های خود
کالهبرداری می کنند و هیچ خدماتی هم
ارائــه نمی دهند امــا در نــوع دوم اقدامات
تیمی و سازمان یافته صــورت می گیرد و با
اغفال متقاضیان و جلب اعتماد آن ها پس
از دریــافــت تــصــاویــر خصوصی و شخصی
قربانیان ،با تهدید به افشا و انتشار تصاویر
آن ها ،بحث اخاذی مالی و سایر سوءاستفاده
ها را پیش می گیرند و از این شگرد استفاده
مــی کنند .به گفته او ســال گذشته 3 ، 2
نفر در خراسان شمالی قربانی سایت های
همسریابی شدند.مشروح این گزارش را در
شماره امروز روزنامه خراسان شمالی و سایت
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