 #هشتگ

4

شنبه  14فروردین 1400
 20شعبان .144۲شماره 20625

جنجالترکهایبرجآزادیویک تابوشکنی تلویزیون!


غوغای
«کالب هاوس»
اینروزهاصحبتازیک شبک هاجتماعینوظهورباال

گرفته«،کالبهاوس»چیستوچهمزایاومعایبیدارد؟

اپسخ به اهبام های برانمه
جامع همکاری ایران و چین
دربارهسندجامعهمکاریایرانوچینابهامهاوادعاهاییهمچونفروشکیش،حضور 5هزار
نظامیچینی،محرمانه بودنسندو...مطرحشدهاست،واقعیتچیست؟
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دلیل ایجاد ترکها در برج آزادی چیست؟
شلیک چند گلوله توپ در میدان آزادی تهران برای آغاز
سال نو جنجال برانگیز شد  .در روزهای اخیر مسئوالن
برج آزادی گفته اند که در طبقه آخر ساختمان این برج،
تر کهایی ایجاد و همین مسئله باعث شده ،شایعاتی در
خصوص آسیب دیدن بنای برج آزادی در نتیجه این شلیک
ها منتشر شود .اما آیا این موضوع صحت دارد؟ در این
باره باید گفت با توجه به نوع سازه برج آزادی فشار ایجاد
شده ناشی از شلیک توپ جنگی با خرج چهار تقریبا معادل
هزار کیلوگرم بر سانتی متر مربع است اما این فشار بسیار
کمتر از مقاومت بنا در هنگام طراحی آن است .در ضمن در
ساخت برج آزادی مصالح کاربردی با ضخامت و حجم زیاد
استفاده شده است .این مصالح خود به شکل سوپاپ ضد



انفجاری عمل می کنند زیرا سنگ های به کار رفته در بدنه
برج آزادی با  ۲/۲متر طول و  ۶/۱متر ارتفاع و با ماده ای
شبیه الستیک که قابلیت های ارتجاعی دارند بندکشی
شده است .حاال که تاثیر شلیک توپ بر ایجاد ترک ها منتفی
است باید به این سوال پاسخ داد که دلیل این ترک ها
چیست .باید یادآوری کنیم که برج آزادی  ۵۰سال قدمت
دارد .در این مدت به دلیل بهره برداری نشدن مناسب و
نفوذ آب های سطحی فضای سبز به قسمت های زیر زمین
برج و تکمیل نشدن پروژه احیا و به سازی فضای اطراف برج
و سازه اصلی آن ،آسیب های زیادی به این بنا وارد شده
است .خبرگزاری انتخاب هم در گزارشی نوشته « :قبل از
هرگونه اظهارنظری درباره آسیب های احتمالی جدید ،باید
جزئیات تخریب های قبلی مشخص شود تا بتوان تخریب های
تازه را بررسی و به آن ها استناد کرد».

کالب هاوس شبکه اجتماعی نوظهوری است که اوایــل سال
 2020ساخته شد و در ماه های اخیر روز به روز بر محبوبیت اش
افزوده می شود .چیزی که کالب هاوس را متفاوت میکند نبود
متن ،عکس و ویدئو است .این اپلیکیشن صرفا با صداست و
همه چیز زنده و همزمان اتفاق میافتد .شما میتوانید به اتاقی
بپیوندید که دیگران دارند صحبت میکنند یا خودتان یک اتاق
ایجاد کنید و درباره موضوعی با دوستانتان حرف بزنید .نکته
ای که وجود دارد این است که این شبکه اجتماعی مکالمات را
ضبط نمیکند و شما نمیتوانید دوباره به آنها گوش دهید ،همه
چیز را باید به صورت لحظهای و زنده دنبال کنید.
▪چطوربایددراینشبکهاجتماعیعضوشد؟



همین ابتدا باید بگوییم که عضو شدن در کالب هاوس به همین
راحتی ها نیست .فعال باید برای ورود به این پلتفرم حتما گوشی
آیفون داشته باشید چون هنوز نسخه اندروید آن منتشر نشده
است.البتهاینتنهامحدودیتاینشبکهاجتماعینوظهورنیست
بلکه اکنون تنها با دعوت نامه میتوان در این شبکه اجتماعی عضو
شد.درحقیقتهرشخصتنهابادریافتدعوتنامهازفردیکهدر
اپلیکیشنعضوباشد،میتوانددراینسرویسعضوشود.البتهشما
میتوانیدپیشازگرفتندعوتنامهنامکاربریخودرارزروکنید.
▪مزایایکالبهاوس
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بهنوزادانحیاتوحشدستنزنید
انتشار تصاویری از بغل کردن نوزاد حیوانات در حیات
وحش باعث شد فعاالن حیات وحش به آن واکنش
نشان دهند که بازتاب زیادی هم در فضای مجازی
داشت .دوستداران محیط زیست و حیات وحش با
توجه به فصل زایمان حیوانات از مردم خواسته اند
در صورتی که در طبیعت نوزادان حیوانات را دیدند
به هیچ وجه به آن ها دست نزنند و آن ها را بغل نکنند
چون این کار ممکن است باعث شود مادر این حیوانات
که برای تهیه غذا یا چرا بچه اش را ترک کرده به دلیل
این که بچه اش بوی انسان گرفته او را طرد و ترک
کند .کاربری نوشت« :بعضیا با دیــدن یک حیوون
کوچیک فکر می کنن که مادرشون اونا رو ترک کرده اما
این طوری نیست و مادرش بر می گرده حاال می خواد
بچه آهو باشه یا بچه گربه».



کودک آزاری های مدرن!
تصویری از تبلیغ کاشت ناخن در فضای مجازی منتشر
شد که بازتاب و انتقادهای زیادی را به همراه داشت.
یک مرکز آرایشی در تهران به صورت گسترده تبلیغی
برای کاشت و ژلیشن ناخن دختر بچه ها در فضای
مجازی منتشر کرد که در آن خانواده ها را تشویق
می کرد تا برای دختربچه هایشان ناخن بکارند که با
واکنش هایی همراه شد .کاربری نوشت« :آرایش
کــردن بچه ها کم بود حاال وارد مرحلههای جدید
شدن .تبلیغ کاشت و ژلیش ناخن دختر بچهها!» کاربر
دیگری نوشت« :کاش می شد به جای کاشت ناخن
واسه بچهها ،تو کله پدر و مادراشون عقل کاشت».
کاربری هم نوشت« :با این کارشون اعتماد به نفس
و عزت نفسی نمی مونه واسه بچه!» کاربر دیگری هم
نوشت« :این کار نمونه بارز کودک آزاریه حاال چه پدر
و مادر بچه رو مجبور به این کار کنن چه دختر بچه از
روی ناآگاهی به این کار رضایت بده و به نظرم باید در
اون سالن آرایشی رو تخته کرد و به اون پدر و مادر
هم آموزش داد».
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اشارهمستقیمبهعادتماهانهزناندرتلویزیون
سکانسی از سریال «منم دوستت دارم» که از شبکه
سالمت در حال پخش است بازتاب زیادی در فضای
مجازی داشت .سریال «منم دوستت دارم» با نگاهی
به مقوله خانواده و با بهره گیری از نظر کارشناسان،
سعی دارد با ارائــه راهکارهایی مبتنی بر علوم
روا نشناسی به حل چالش های روزمره و در نتیجه
تقویت روابــط اعضای خانواده کمک کند .موضوع
قسمت جدید این سریال درباره عادت ماهانه بانوان
بود که اشاره مستقیمی به عادت ماهانه بانوان داشت
و به مردها توصیه می کرد در این مدت با همسران
شان رفتار مناسبی داشته باشند .کاربران شبکه
های اجتماعی از این که باالخره تابوی صحبت از عادت
ماهانه زنان در تلویزیون شکسته شده ابراز خرسندی
کردند .کاربری نوشت« :باید این اتفاق خیلی زودتر از
این ها می افتاد تا مردها از دالیل تغییر ناگهانی رفتار
خانم ها با خبر بشن و هواشون رو داشته باشن ».

هزینهگیرافتادندرکانالسوئز
یکی دیگر از موضوعات خبرساز شده در روزهــای
گذشته ،بسته شدن کانال سوئز در پی گیر افتادن یک
کشتی در این کانال بود .البته  10فروردین این کشتی
با کمک الیروبی ،یدک کش ها و سبک کردن کشتی به
حرکت درآمد و کانال سوئز باز شد اما بسته شدن یک
هفته ای کانال خسارت زیادی به اقتصاد جهان وارد کرد.
گفته می شود طول این کشتی  ۴۰۰متر ،عرض آن ۵۹
متر و ظرفیت حمل آن حدود  ۲۲۴هزار تن بوده که به
دلیل باد و وزش توفان شن و شرایط بد جوی از مسیر
خود منحرف و باعث مسدود شدن یک هفته ای کانال
می شــود .مسدود شدن کانال سوئز که حــدود ۱۰
درصد از نفت و فراوردههای نفتی جهان از آن عبور
می کند باعث افزایش  7.5درصدی قیمت نفت شد.
به گزارش ایرنا ،انسداد این کانال ،روزانه  9.6میلیارد
دالر به اقتصاد جهانی خسارت وارد کرده است .کاربری
نوشت« :بشر با این همه ادعاش با یک باد یا یک ویروس
کال فلج می شه پس حواستون باشه غرور برتون نداره».

یکی از مزایای کــاب هــاوس ایــن اســت که اگــر فــردی توسط
کاربران ریپورت شود نه تنها دیگر نمیتواند از کالب هاوس
استفاده کند بلکه فردی هم که او را تایید کرده نیز از این برنامه
بیرون انداخته میشود و این موضوع می تواند آدم هایی را که
در پلتفرم هایی مثل اینستاگرام به راحتی به فحاشی در زیر پیج
افراد می پردازند محدود کند .البته از دیگر مزایای این پلتفرم
هم مبتنی بر صدا بودن آن است که زحمت تایپ را کم و البته
فضای صمیمی تری را هم ایجاد می کند.
▪معایبکالبهاوس

یکی از مهم ترین نگرانی ها دربــاره حریم خصوصی و امنیت
کاربران است که مبادا امنیت این پلتفرم که هنوز نسخه آزمایشی
دارد ،پایین باشد و اطالعات حساس کاربران هک شود .جدای
از این موضوع نقاط ضعف دیگری درباره کالب هاوس در گفت
وگو با ظریف عیان شد .اولین نقطه ضعف آن این بود که بیش از
هشت هزار نفر نمیتوانند در یک گفت وگو شرکت کنند .در
حالی که امکان گفت وگوی جمعی در کانالهای تلگرام و در قالب
 Voice Chatایــن ضعف را نــدارد و همزمان صدها هــزار نفر
میتوانند در چنین فضایی حضور پیدا کنند .عالوه بر این تلگرام
بر خالف کالب هاوس اجازه ضبط کردن گفت وگوها و انتشار
فایل آن در همان کانال را میدهد .این مزیت در اینستاگرام هم
دیده میشود جایی که پس از الیو سه نفره میتوان همان گفت
و گو را در صفحه منتشر کرد تا مخاطبانی که نتوانستند در زمان
الیو گفت وگو را گوش کنند ،بعدا بشنوند .در کنار این ها باید به
این موضوع هم اشاره کرد که مدیر اتاق است که به اشخاص اجازه
اظهارنظرمیدهدبههمیندلیلاینامکانوجودداردکهمکالمه
ها به صورت متکلم وحده یا از جانب عده ای هم سو شکل بگیرد و
به دیدگاه های مختلف اجازه اظهار نظر داده نشود.
▪هراس از کالب هاوس

در این میان در آخرین ساعت روز 11فروردین بود که یکی از بزرگ
ترین و جنجالی ترین گردهمایی ها در کالب هاوس شکل گرفت و
بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.محمد جواد ظریف در این
گردهمایی کالب هاوسی حضور داشت و به سؤاالتی درباره توافق
 ۲۵ساله ایران و چین ،برجام ،کاندیداتوری در انتخابات و ...پاسخ
داد .البته این گردهمایی باعث شد تا حمله هماهنگ خبرنگاران
تلویزیون های خارجی به ایجاد کننده این اتاق گفت و گو در کالب
هاوسهمحسابیخبرسازشودوباریپورتکردناواجازهبرگزاری
این گونه گردهمایی ها را از او در کالب هاوس گرفتند .در همین
زمینه ،یکی از فعاالن فضای مجازی نوشت« :اگر اقبال از کالب
هاوس به همین شکل ادامه یابد و مردم امکان ارتباط مستقیم با
وزرا و مسئوالن را داشته باشند دیگر «بی بی سی» و «وی او ای»
نمیبینند .همین زنگ خطر باعث این برخوردها شده است».

هادیمحمدی–شنبههفتهگذشتهاولینسندهمکاریجامعکشورمانبا چینبهامضایوزرایخارجهدوکشوررسید.
یکتفاهمنامه 25سالهکهبرخیآنرادرحدنجاتبخشاقتصادایرانباالبردندوبرخیهمازآنبهعنوانسندفروشایران
یادکردنددرحالیکههردوگروهاطالعیازجزئیاتومفادداخلسندنداشتندوصرفابراساسگمانهزنیهایرسانهاییا
شایعهسازیهایبرخیبااهدافخاصسخنگفتند.مادراینگزارشبهمهمترینابهاماتونگرانیهایجامعهپیرامونآن
براساسمنابعموثقوقابلاعتمادپاسخمیدهیم.هرچندمتنکاملسندبهدالیلیکهخواهیمگفت،منتشرنشدهاست
امابراساسبررسیهایخبرنگارخراسانوبرخالفشایعاتدرخصوصتخفیفهایفروشنفتبهچینیاسرمایهگذاری
های میلیاردی یا رانت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشور به چین  ،این سند در آخرین ویرایش خود حاوی
هیچرقموعددینیست.درواقعطبقمدارکموثقیکهبهرویتخبرنگارروزنامهخراساننیزرسیدهغیرازعدد 25سال
کهمربوطبهمدتاجرایاینبرنامهاست،اصوالدراینسندهیچعددورقمیوجودنداردوبهصورتمنطقینیزسندی
که برای  25سال تدوین می شود نباید عدد و رقم داشته باشد.طبق این اطالعات  ،در برخی از بندهای سند صحبت از
تسهیل سرمایه گذاری و فاینانس است و برخی از بندها از حمایت های متقابل سیاسی در مجامع بین المللی می گوید .
در حوزه نظامی و دفاعی موضوعاتی همچون آموزش ،انتقال فناوری های دفاعی ،مبارزه با تروریسم و رزمایش مشترک
آمدهاست.ازنکاتبسیارمهماینسندمیتوانبهتوافقبرسرتجارتباارزهایملییادکرد.همچنیندراینسندبارها
بهطرحبزرگچینبهنام«یککمربند-یکراه»(طرحیبربسترمسیرجادهابریشم)اشارهشدهواینکهایرانمیتواند
ضمنمشارکتفعالدراینطرحجهانی ،ازفوایداقتصادیوصندوقاعطایواماینطرحنیزبهرهمندشود.براساساین
مدارک،چینواردکنندهثابتنفتازایرانخواهدبودوایراننیزبایدنگرانیهایچینبرایبازگشتسرمایهگذاریخود
رابرطرفکند.ارتقایهمکاریهایبانکی،مالیوبیمهایوگشایششعببانکهایایراندرچینوتاسیسبانکمشترک
ایرانوچینبهویژهایجادپیامرسانملیمیاندوکشوربهجایسوئیفتو...نیزمطرحشدهاست.
▪چراسندمنتشرنشد؟

شاید مهم ترین موضوع و ابهام که رسانه های ضد ایرانی با
آنتوانستندبرموجنگرانیهاسوارشوندمنتشرنشدنسند
به صورت علنی بود  .واقعیت این است که با وجود دشمنان
فرامنطقه ای و رقبای منطقه ای ایــران که موضوع قابل
کتمانی هم نیست و حجم زیاد تحریم ها علیه کشورمان،
افشای این سند می توانست اجرایش را با شکست یا تاخیر
روبهروکند،همچنانکهدراینسالهادیدیمخطوطانتقال
نفتیاراههایترانزیتیمهمکهبایدازایرانعبورمیکرداما
بافشارآمریکا،ترکیهیاحتیروسیهمنحرفشد.همچنین
ایرانوچینمیخواهندباکشورهایدیگرهمازاینسندها
داشته باشند و انتشار سند ،مشت ما را برای چانه زنی با
کشورهای دیگر و برای نوشتن اسناد راهبردی با آن ها باز
میکند،فراموشنکنیمکهکشورهایمقابلماهمهازیک
نوعنیستندکهیکتیپسندبرایآنهاتدوینشودوبسته
به شرایط و موقعیت،این اسناد هم متفاوت خواهند بود.
از سوی دیگر چینی ها در همه حدود  80سند راهبردی
که با کشورهای مختلف از جمله کشورهای منطقه ما مثل
عربستان  ،پاکستان  ،اسرائیل  ،مصر  ،ترکیه و امارات امضا
کردند نیز محرمانگی سند حفظ شده است .ضمن اینکه
این یک رویه پذیرفته شده در حقوق بین الملل است که دو
طرفیکتوافقبایدراضیبهعلنیکردنآنباشند.افزون
براین،پاسخهایمحمدجوادظریفبهابهاماتدربارهاین
سند در کالب هاوسی که چند روز قبل در فضای مجازی
برگزارشد،باالترینسطحپاسخگوییبهایننگرانیهاست
.ظریفدراینبحثفضایمجازی خطاببهمسعودبهنود
روزنامهنگارمقیملندنکهازویدرخصوصمنتشرنشدن
سند پرسید گفت « :هر توافقی دو طرف دارد و قاعده توافق
این است که هر طرفی نظراتش را می دهد و به یک نقطه
میانی میرسید  .نظر ما این بود که عمومی منتشر شود.
مردمحقدارندنگرانباشندولیتاحاالقراردادهایچین
برایهیچکشوریمنتشرنشده،منسعیمیکنماینرسم
را عوض کنم اما رسم آن ها این بوده است» .ظریف البته
ضمانت اجرای سند را منوط به برداشتن تحریم ها و حل
مشکلافایتیافدانست.

▪دروغیبهنامکیشفروشی!

ازدیگرنکاتبحثبرانگیزدربارهسند،
شایعهواگذاریپنجسالهجزیرهکیش
وبرخیدیگرازجزایرمابهچیناست
در حالی که در این متن راهبردی
هیچاشارهایبهکیشنشدهوتنها
در یک بند آمده «سرمایه گذاری
و توسعه جزایر منتخب در حوزه
گردشگری،صنایع پتروشیمی
 ،شیالت و ...توسط چین» که
البته ایــن جزایر نیز از سوی
ایــران و با توجه به مصالح و
نیازهای ما انتخاب و معرفی
خــواهــنــد شــد .در ایــن سند
مدیریت ،اداره یا بهره برداری از
هیچ منطقه یا حوزهای واگذار نشده
است.از دیگر موضوعات بحث برانگیز و شایعات

عجیب و غریب درباره سند حضور پنج هزار نیروی نظامی و
امنیتیچینیدرایرانبوددرحالیکهنهتنهادرهیچبخشی
ازاینتفاهمنامهحرفیازاستقرارنیروهاینظامیدوکشور
یاایجادپایگاهنظامیبهمیاننیامدهبلکهاصوالاحداثپایگاه
نظامیدرکشورماوپذیرشنیروینظامیبیگانهطبققانون
اساسی ایران ممنوع است .از دیگر ابهامات این بود که چرا
سند ایران و چین به تصویب مجلس نرسید؟ طبق اصول
 77و  125قانون اساسی  ،همه قراردادها  ،مقاوله نامه ها
و معاهدات ایران و سایر کشورها قبل از امضا توسط دولت
بایدبهتصویبمجلسبرسداماسندهمکاریجامعایرانو
چیننهیکقراردادونهانواعدیگریاستکهنیازبهتصویب
مجلسداشتهباشدچراکهاصوالالزامیاتعهدیبرایکشور
ایجادنکردهلذاباتفسیرحقوقیدولتوشورایعالیامنیت
ملی که رئیس مجلس نیز عضو آن است برای تصویب به
مجلستقدیمنشدهرچندنسخهایازآنبرایرئیسمجلس
شورایاسالمیارسالشدهاست.
▪ضرورتنگاهواقعبینانهبهسند
در نهایت برای ارزیابی دقیق این سند عالوه بر این که
باید اطالعات جامع و کاملی از مفاد آن داشت باید بدون
جانبداری به موضوع نگریست چرا که به نظر نمی رسد
طرف چینی در تعامل با دولت بایدن بدون دریافت چراغ
سبز حضور در این توافق از سوی ساکن جدید کاخ سفید
پاپیشگذاشتهباشد زیرا شواهدنشانمیدهدپکنمایل
نیست وارد چنین ریسکی شود و تنش قبلی با آمریکای
ترامپ را به تنش با آمریکای بایدن هم تسری بدهد .حتی
برخی معتقدند بایدن برای بازگشت به برجام و فشار به
مخالفانش در داخل آمریکا نیاز به چنین اهرم هایی برای
نرمترکردنرویکردآنهادرقبالبازگشتدولتآمریکابه
برجامدارد ودرسویدیگر نیزقطعابهچینمتذکرشدهکه
این چراغ سبز نباید به معنی انجام صد در صدی آن توافق
باشد.نگاهیبهجایگاهتجاری مراوداتچینباکشورهای
مختلف که ایران در رتبه سی و چندم این جدول قرار می
گیرددرمقابلرتبهاول مراوداتتجاریچینباآمریکاکهبه
شدتهمترازآنبهنفعچیناست اینحقیقترابهخوبی
نشان می دهد که باید نگاهی منطقی به این توافق داشت
و حتی چینی ها هم به هر صورت
سعی خواهند کرد از این توافق در
جهت تعامالت سیاسی خود با غرب و
آمریکااستفادهکنندلذانهبایدانتظار
معجزهاقتصادیازاینتوافقداشت
و نه آن را درحد هیچ انگاشت چرا
که عرصه نظام بینالملل عرصه
کسب منافع است و اگر در داخل
نگاهی واقع بینانه داشته باشیم
و بستر های اجرای این توافقات
و استفاده از گسل های موجود
در فضای بین الملل را به خوبی
فراهم کنیمهمینسندمیتواند
بستر ساز توافقات اجرایی خوبی
برای ما باشد و زمینه های فراوانی را
نیز برای مانور در عرصه بین الملل برای ما
فراهمکند.

