ملت ایران عزت خود را حراج نمیکند

براندازان ،چالش اصلی اصالحطلبان هستند

علی الریجانی ،رئیس مجلس :نکته قابلتوجه این است که مسئوالن کشــور برای بهبود شرایط کشور بهخصوص از بعد
اقتصادی تالش خود را حتی با مذاکره با دشــمن ادامه دادند .بعد از خروج آمریکا ،اتحادیه اروپا مکررا ً تقاضا داشت که ایران
متقاب ً
ال و براســاس حق قانونی خود مقابلهبهمثل انجام ندهد و از توافق هستهای خارج نشــود و قول دادند که سازکارهایی
تدارک ببینند که منافع توافق هســتهای را برای ایران مهیا کنند .برای مرتبه دوم مسئوالن کشــور این تقاضا را رد نکردند و
تا جایی که امکان دارد شــرایط برای مردم از نظر اقتصادی مشکل نشــود که البته هنوز این مرحله به نتیجه عملی نرسیده
اســت و مذاکرات ادامه دارد .باید به دشــمن فهماند که ملت ایران ملتی صبور و اهل تعامل اســت؛ اما عــزت خود را حراج
نمیکند.
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سرمقاله
ادامه از صفحه یک :پس از کودتای نافرجام در

ترکیه رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور وقت
ترکیه در  ۳۱تیرماه  ۱۳۹۵برای مدت ســه ماه
حالت فوقالعاده در سراسر کشور ترکیه اعالم کرد
و نهایتاً در ۲۹تیرماه ۱۳۹۷این دستور را لغو کرد
و کشور ترکیه  از حالت فوقالعاده خارج شد .آنچه
مهم است اهداف و سیاســتهای اردوغان برای
ترکیه است که با سودجویی از شرایط فوقالعاده
توانست زمینه اجراییکردن آنها را مهیا کند.
رئیسجمهور ترکیه درصدد است ،امپراتوری را
که در ســال  ۱۹۲۲انحالل یافت و کشور ترکیه
بر ویرانههای آن امپراتوری بنا نهادهشده است،
احیا کند  .ورود به خاک کشــورهای همســایه
نمایی از سیاست خارجی کشــور ترکیه است،
کشوری که در اندیشه گسترش پهنه سرزمینی
ترکیه اســت و بدون رعایت حقوق بینالملل و
اصل حاکمیت کشورها بر پهنه سرزمینی خود با
دستاویزهای بیبنیاد و مبارزه با گروههای مخالف
دولت ترکیه ،خاک کشور همسایه را تسخیر کرده
اســت .نباید فراموش کرد که ترکیه با پیروی از
نگرش پانترکیسمی نظری بر خاک کشور ایران
نیز دارد ،کارهای ناروا و ناپسند که به دست برخی
افراد فریبخورده ازجمله رفتــار نامتعارف در
ورزشگاههای کشور رویداده ،گواه این ادعاست.
تغییرات در قانون اساســی ترکیه توسط حزب
عدالت و توســعه نخســتینبار در سال ۲۰۱۱
پیشنهاد شد و برای عدم مقبولیت پیشنویس
تغییــرات در قانون اساســی  از ســوی کمیته
بازنگری قانون اساســی پارلمان ترکیه توانایی
بهوقوعپیوســتن این رؤیا برای حزب عدالت و
توسعه مهیا نشد .اردوغان با سوءاستفاده از شرایط
پیشآمده ،حالت فوقالعاده در ترکیه و نگرانی
مخالفان از شرایط ایجادشده ،توانست همآوایی
احزاب اپوزیسیون را در پارلمان کسب و زمینه
تغییرات را مهیا کند و سرانجام آن را به رفراندوم
بگذارد .از کارهایی که منجر به تائید این تغییرات
در پارلمان ترکیه شد ،میتوان رأیگیری به روش
علنیرااشارهکرد.اینروش،نگرانیبرایمخالفین
از پیامدهای آتی را باوجــود حالت فوقالعاده و
اختیاراتریاستجمهوریبرایهرگونهاقدامعلیه
آنان ،بههمراه داشت.اردوغان شرایط فوقالعاده
را زمانی لغو کرد که اطمینان حاصل کرد قانون
اساسی جدید جنبه عملی به خود گرفته است؛
زیرا اجراییشدن قانون اساسی جدید وابسته به
سوگند ریاستجمهوری بود.بازداشت ،سرکوب،
اخراج و برکناری اقشار مختلف جامعه ،از کارهایی
بود که اردوغان توانست مراحل الزم را بدون طی
مراحل دادرسی با سوءاستفاده از حالت فوقالعاده،
به مرحله اجرا بگذارد و صدای هرگونه مخالفت را
با سرکوب و خفقان در نطفه خفه کند .اردوغان
در تشکیل کابینه  که بر پایه قانون اساسی جدید
در تعیین آن اختیارات تام  داشت ،سعی کرد از
نزدیکترین افراد استفاده کند؛ بهگونهای که در
وزارت اقتصاد ،داماد خود را ابقا کرد؛ همچنین
نخستوزیر پیشین کشور که پس از تدوین قانون
اساسی جدید سمت وی ملغی شده بود بهعنوان
رئیس پارلمان ترکیه گزینش شد.آنچه از سخنان
اردوغاندرمراسمتحلیفریاستجمهوریترکیه
میتوان استنباط کرد ،تالش وی برای شکوفایی
اقتصاد و همراهکردن اقشار مختلف و احزاب دیگر،
جهت رسیدن به اهداف حزب اعتدال و توسعه
ترکیه است .در مســیر همسوکردن ،سرکوب و
برخورد روشی اجتنابناپذیر برای وی است .وقتی
ســخن از دفاع از مرزها و ایجاد امنیت در مرزها
را به زبان میآورد ،منظور ادامه تســخیر خاک
همسایگان با بهانه ایجاد امنیت است و مشهود
است که قصد به رســمیت شناختن حاکمیت
همسایگان را ندارد .جمالت اردوغان کوتاه بود؛
اما جملهای دیگر به زبان آورد که مفهومی پنهان
در خود جــای داده بود ،حــس قومیتگرایی و
نژادپرســتی را آشــکارا به نمایش گذاشــت
و آن وعدهای بود که گفت تــاش خواهم کرد
خواستههای ملت ترک را اجرایی کنم.اردوغان
ناامید از پذیرش در اتحادیه اروپا ســعی دارد با
ســاختن چهرهای دیگر و گرایشهای مذهبی،
در منطقه خود را حفظ کند؛ اما سیاســتهای
وی برای جهانیان آشکارشــده و بیانگر تضاد در
گفتهها و عملکرد اوست؛ هرچند ترکیه همواره
کشور تضادها است .نهایتاً جای تأسف دارد که
کشوری که روزگاری امپراتوری مطرحی بوده،
حال برای پذیرش در یــک اتحادیه ،ناکام مانده
است.در شــرایطی رؤیای احیای امپراتوری در
اردوغان شعلهوراست که اروپا برای پیوستن کشور
ترکیه به اتحادیه ،شــرط عودت سرزمینهای
اشغالی خود را دارد .از طرفی رژیم صهیونیستی
با سردادن شعار حکومت از فرات تا نیل ،شرایط
سختی را برای ترکیه پیش خواهد آورد .بهجاست
اردوغان بهجای فکر ایجاد فرمانروایی گسترده
و پیشبرد سیاستهای پانترکیسمی که زمینه
رؤیای احیای امپراتوری گذشتگان است ،خود را
ملزم به رعایت حقوق کشورها بداند.

خارج از گود سیاست

مرتضی مبلغ ،فعال سیاسی اصالحطلب :به اعتقاد من اصالحطلبان دو چالش داخلي و خارجي را پيش رو دارند :چالش
خارجي را ميتوان چالش اصلي به حساب آورد .متأسفانه دشمنان كشور ،نظام و انقالب اينطور تصور ميكنند كه تنها جريان
مدافع نظام با پايگاه مردمي گسترده ،اصالحات است .از آنجايي كه آنان بهدنبال براندازي و سرنگوني نظام هستند اين روزها
با تمام قدرت جنگ رواني براي تخطئه اصالحطلبان راه انداختهاند .به موازات براندازان يكسري گروههاي رقيب داخلي كه
همواره منافع خود را بر منافع ملي ارجح ميدانند نيز وجود اصالحطلبان را مانع جدي براي پيشبرد منويات باندي و ضدملي
خود ميدانند؛ البته مسئله ،متوجهشدن اتهام براندازي بهسوي اصالحطلبان نيست؛ مسئله جنگ رواني گستردهاي است كه
جريانهاي سرنگونيطلب راه انداختند.
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مطالبات برای تغییرات در تیم اقتصادی دولت اوج گرفته است

شوخیهمگهبذارم
برمازدولت؟!
راحیل رحمانی|  گروه سیاست
rahilrahmani@gmail.com

کنارگذاشتن تیم اقتصادی دولت
حاال به یک مطالبه دســتهجمعی
تبدیل شده اســت و در رأس این
مطالبهگری رفتــن «محمدباقر
نوبخت» از کابینه قرار دارد .نوبخت
امــا در مقابل تمامــی مطالبات و
درخواستها برای رفتنش ،لبخند
میزند و روحانی هم فع ً
ال دست به
تغییرات نزده است.
چندی پیــش نماینــدگان مجلس در
نامهای به روحانی از او خواســتند تیم
اقتصادی خود را تغییر دهد .آنان گفته
بودند اگر دولت تیم اقتصادیاش را تغییر
ندهد ،مجلس از اختیارات قانونی خود
اســتفاده میکند .حاال تعداد زیادی از
نمایندگان مجلس بدون درنظرگرفتن
جریان سیاسی خود استیضاح مسعود
کرباسیان ،وزیر اقتصاد را در دستور کار
خود قرار دادهاند.
زور نماینــدگان بــه نوبخت و ســیف
نمیرســد؛ چــون نمیتواننــد آنان را
اســتیضاح کنند؛ اما دستشــان برای
کنارگذاشــتن کرباســیان باز است و
اعضای جبهه پایداری در مجلس هم از
پروپاقرصترین حامیان استیضاح وزیر
اصفهانی هستند.
شرایط اقتصادی مملکت خوب نیست
و درحالیکه گفته میشود رئیس بانک

حرم

رم

غی

انه

مرکزی در جلســهای خصوصی عنوان
کرده که توان مدیریت شــرایط کنونی
را ندارد و حباب ســکه هم به 700هزار
تومان رســیده و فع ً
ال خریدوفروش آن
متوقف شده است تا شاید التهاب در این
بازار کمی کاهش پیدا کند ،ترمیم کابینه
و تیم اقتصادی بزرگترین خواســته و
مطالبه مــردم و چهرههای سیاســی
اســت .محمــود واعظــی ،رئیسدفتر
رئیسجمهور بعد از آخرین جلسه هیئت
دولت درهمینباره گفت« :امروز با شرایط
جدیدی مواجه هستیم که بعد از خروج
آمریــکا از برجام و برخــی تحریمهای
بهوجودآمده ،مهمتر از آن جنگ روانی
است که به ملت ایران تحمیل میشود.
رئیسجمهوری در حال بررسی اسامی
مختلف هســتند تا در فرصت مناسب
برخی تغییرات انجام شــود .نیازمند آن
هستیم که اعضای کابینه با شرایط جدید
وضعیت را تنظیم کنند؛ رئیسجمهور
برخی از اعضای کابینه را که در شرایط
عادی انتخاب کردند ،بررسی میکنند
تا برخی از تغییرات انجام شــود .اسامی
و تعــداد تغییرات در دولت را شــخص
آقــای رئیسجمهــور اعــام خواهد
کرد».
تقاضاها برای رفتــن محمدباقر نوبخت
از ســازمان برنامهوبودجه از همه بیشتر
است .عباس عبدی در توییتر خود نوشت:
«به نظر میرســد که در روزهای آینده
تغییراتی در سطح مســئولین و وزرای

زور نمایندگان به نوبخت
و سیف نمیرسد؛ چون
نمیتوانند آنان را استیضاح
کنند؛ اما دستشان برای
کنارگذاشتن کرباسیان باز
است
اقتصادی انجام خواهد شد .اگر اولین نفر
آنان رئیس برنامه و بودجه نباشد ،هیچ اثر
مثبتی در تغییرات مترتب نخواهد بود».
برخی تحلیلگــران معتقدنــد انتخاب
نوبخت از ابتدا اشــتباه بود؛ آنهم برای
ریاست سازمانی که باید یک بازوی فکری
و اندیشهساز بوده و مدیریت آن به دست
کسی باشد که به دانش اقتصاد آگاه باشد.
البته برخیها مثل «حســین راغفر»،
اقتصاددان و استاد دانشگاه هم هستند

که نظر دیگری در این باره دارند .راغفر
معتقد است که پیشکشیدن این بحث،
منحرفکردن افکار عمومی از مســائل
واقعی اســت .او میگوید« :هرگاه یک
بحران پیش میآید آن را به عوامل خیلی
فرعی حواله میدهند و آنها را برجسته
میکنند .تغییر آدمهــا خیلی اهمیت
ندارد ،بلکه دیدگاهها هســتند که باید
تغییر کنند؛ سپس باید افرادی بر سر کار
بیایند که به آن دیدگاهها معتقد و پایبند
باشــند؛ درغیراینصورت این تغییرات
هیچ اتفاق ملموســی در اقتصاد کشور
ایجاد نخواهد کرد».
راغفر همچنیــن در توصیف پیامدهای
رویکــرد کنونــی اقتصــاد میگوید:
«فرزندان آقایان در باالی شــهر سوار بر
خودروهای چندمیلیاردتومانی میشوند
و تفریحاتشــان ســفر برای تماشــای
مسابقات رئال مادرید و بارسلوناست .در
مقابل عدهای برای فروش کلیه و قرنیه
چشم خود و عدهای نیز برای تنفروشی
صــف کشــیدهاند .چنیــن جامعهای
نمیتواند ثبات سیاسی داشته باشد؛ چه

برسد به آیندهای روشن در تداوم حیات
اقتصادی .به این ترتیب در این وضعیت
حرفزدن درباره اینکه آقایی برود و آقای
دیگری جای او را بگیرد حرف بیربطی
است .ما باید نگاهمان را به جامعه و آنچه
به اســم خصوصیســازی ،آزادسازی و
اقتصاد بــازار آزاد تولید کردهایم ،عوض
کنیم».
عبداله ناصری ،مشاور عالی رئیس دولت
اصالحات و فعال سیاسی اصالحطلب هم
نظر قابلتأملی در این باره دارد .ناصری
میگوید« :روحانی تحت فشــار روحی
قرارگرفته و تصمیم دارد تیم اقتصادی
خود را اعم از وزیــر اقتصاد ،وزیرصمت
و رئیس کل بانــک مرکزی تغییر دهد و
محمدباقر نوبخت را نیز در صدر تغییرات
وی قرار دهد .برخیها این جنگ روانی
را بهراه انداختهاند که بتوانند در راستای
تغییر کابینه به سهمخواهی بپردازند».
با وجود تمامی درخواستها و مطالبات
اما روحانی فع ً
ال دســت به هیچ تغییری
نزده است و نوبخت هم همچنان لبخند
میزند!

ذرهبین

منصفباش
1
فاطمــه ذوالقــدر ،نایبرئیس
کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص
عملکرد صداوســیما در ماجرای فساد
اقتصــادی اخیر میگوید :رســانه ملی
همانگونه که فرصتــی به مجری یکی
از شــبکهها داد ،به تمامی افرادی که در
گذشته ،حال و آینده با انواع تهمتها و
اتهامها ،از هر جناح ،صنف ،گروه و دسته
روبهرو شدند ،میداد تا همانند مجری،
به دفاع از خود بپردازند .از سیمای ملی
انتظارمیرود،ازتبدیلشدنبهیکرسانه
و ابزار صنفی پرهیز کند.

ما بدهکار شدیم!
 2احتماالً مردم باید از متهم ردیف
اول موسسه اعتباری ثامنالحجج ممنون
همباشند!اینمتهمدرجلسهدادگاهگفت:
درباره مالیاتهایی که آقایان میگویند
بدهی داریم باید بگویــم همه مالیاتها
و مبالغ را از ســال  86پرداخت کردهایم؛
فقط آخر سال  93بدهی مالیاتی ما مانده
بود .اگر همان موقع به ما میگفتند کار
شما اشکال دارد بنده میرفتم .اینطور
نبود که اموال مــردم را حیفومیل کرده
باشم؛ بلکه برای وجوه مردم همت خود را
گماشتم!

گیشه بین الملل

علیهنفتایران

جاش راگین در واشنگتنپســت نوشت:
درباره آنچه در نشست مشترک بین دونالد
ترامپ و والدیمیر پوتین در هلسینکی رخ
داده ،سردرگمیهای گستردهای در داخل و
خارج از دولت ترامپ ایجاد شده است .آنچه
ما از این نشســت میدانیم ،درحالحاضر
ترامــپ از توافق پوتیــن و نتانیاهو درباره
سوریه حمایت میکند .پوتین و ترامپ هر
دو بهطورغیرمستقیم در کنفرانس خبری
پس از نشست هلسینکی از توافق صحبت
کردند .چارچوب این توافق؛ در ازای پذیرش
رسمی کنترل اسد بر منطقه توسط آمریکا
و اسرائیل ،روسیه متعهد به خروج نیروهای
ایرانوگروههاینیابتیویتا80کیلومتری
مرزاسرائیلمیشود.عالوهبراینپوتینوعده
داده؛ در صورت استقرار سالحهای ایرانی
مانندموشکهایاستراتژیکیاسیستمهای
ضدهوایی در مرزهای اسرائیل ،اگر اسرائیل
به دارایی ایران در جنوب سوریه حمله کند
هیچ اعتراضی انجام نمیدهــد .اما درباره
توانایی روسیه برای اجبار ایران در سوریه
شکوتردیدهای گســتردهای وجود دارد؛
برای نمونه ،دانیل کوتس ،مدیر اطالعات

ملیدرانجمنامنیتیآسپنگفت«:ارزیابی
ما حاکی از این است که روسیه نه خواهان
و نه توانایی ایــن را دارد که بر تصمیمها و
نفوذ ایران در ســوریه تأثیر بگذارد».اویل
پرایس نوشت :افزایش قیمت نفت میتواند
به نفع کشورهای عربستان ،روسیه و عراق
باشد؛بهطورخاصکشورهاییکهمیتوانند
اصلیترین گزینه بــرای جایگزینی نفت
ایران باشند .ایران یکی از سه کشور بزرگ
تولیدکننده نفت اوپک است .این کشور در
سال  ۲۰۱۸در روز  ۲.۷میلیون بشکه نفت
خام صادر کرده است؛ اما چین ،هند ،کره
جنوبی،ژاپنوترکیهبهعنوانواردکنندگان
اصلی نفت ایران به ترتیب ۷،۱۰،۱۶،۲۷و
۱۰درصد نفت خام از ایران وارد کردهاند .با
توجه به کاهش۱.۵میلیون بشکه صادرات
نفت ایران طی سالهای .۲۰۱۵-۲۰۱۳م،
در صورت شکلگیری تحریمهای جدید،
میزان صادرات نفت ایران میتواند۲۰۰هزار
تایکمیلیونبشکهدرروزکاهشپیداکند.
کاهش تولید نفت ایران باعث خواهد شد
کشورهای منطقه بهدنبال تأمینکنندگان
دیگربرایپرکردناینخألباشند.



بهخاطرهمشهری
 3حاجیدلیگانی ،عضو کمیسیون
برنامهوبودجهمجلسگفت ۹۰:نمایندهای
که استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کردند بر
عزم خود مصمم هستند .برای انصراف از
استیضاح افراد زیادی نیز سراغ بنده آمدند
و با مطرحکردن مــواردی مثل اینکه در
این شرایط که وزیر همشهری شماست
کوتاه بیایید ،اما بنده بههیچعنوان چنین
مباحثی را قبول نکــردم .اگر نمایندهای
امضای خود برای استیضاح هر وزیری را
پس بگیرد باید به ملت در خصوص دالیل
امضاکردن و پسگرفتن آن توضیح بدهد.

میگفتند عمدا ًکوبیده ،بهتر
 4بود!
بهرام پارسایی ،سخنگوی فراکسیون امید
گفت :رئیس کمیته ســانحه هواپیمای
 ATRتهران-یاسوج متأسفانه گفتهاند که
خلبان هواپیما خطاهای مکرر داشته است
وهفت خطا را منتسب به خلبان دانستهاند
که هر کــدام از این خطاها بــه تنهایی
میتوانست منجر به ســقوط این پرواز
شود ،اگر بگوییم خلبان عمدا ًهواپیما را به
کوه کوبیده است منطقیتر از برشمردن و
منتسبکردن هفت خطا تنها در یک پرواز
به یک خلبان باتجربه خواهد بود.

فضای مجازی

بازگشت«سپنتا»

بازگشتسپنتانیکنامبهشورایشهر،ادامه
دادگاهمتهممؤسسهمالیثامن،خطپایان
رئیسپرحاشیه،مجمعتشخیص؛رویکرد
قابل دفاع ،چاره خاموشی در میادین گازی
مشترک با قطر! ،بیانات رهبر انقالب در
دیدار با ســفیران ،کارداران و مسئوالن
وزارت امور خارجه ،چرا دولت نمیتواند
تصمیمبگیرد؟دفاعیکطرفهصداوسیمااز
مجریتلویزیونی،مدیرانبازنشستهبرکنار
میشوند،پیامدهاینارضایتیفرهنگیانو
قانون نژادپرستانه تشکیل «کشور یهود»،
بازگشت به «گتو» موضوع گزارشهای
خبری و تحلیلــی روزنامههــای دیروز
قرارگرفت.روزنامههــای دیروزدر حالی
چاپ و منتشر شدند که بازگشت سپنتا
نیکنامپسازنهماهمعلقماندنعضویتش
در شورای شــهر یزد بعد از رأیگیری در
مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره
حضور اقلیتها در شوراهای شهر از یک
ســو و از طرف دیگر بیانات مقام معظم
رهبری مبنی بر ادامــه مذاکرات با اروپا و
نیزمنتظرنماندنبرایبستهاروپاییکهدر
جمع سفرا و مسئوالن وزارت امور خارجه

ایراد میشد از مهمترین عناوین و خطوط
خبریروزنامههایدیروزبهشمارمیرفت.
هرچند ادامه حواشی گزارش تخلفهای
چند سلبریتی در ارتباط با موسسه مالی
ثامن و قــراردادن فرصت دفاع به مجری
تلویزیونی در آنتن زنده صداوسیما از موارد
دیگریبودکهدرتعدادیازروزنامههامورد
توجهقرارگرفت.روزنامهشرقعبارتدفاع
ازمردمیادفاعازخودرابرایگزارشیکهدر
آن به برنامه زنده صداوسیما در واکنش به
گزارش«شرق»پرداختهشدهبود،بهعنوان
تیتریکانتخابکرد.اینروزنامههمچنین
در گزارشی دیگر  از بازگشت سپنتا نیکنام
به شورای شهر پس از نه ماه با رأی اکثریت
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
خبرداد.روزنامهکیهانعنوانتهدیدنفتی
رئیسجمهور،سیاستورویکردنظاماست
راازبینبیاناتمقاممعظمرهبریدردیدار
با سفرا و مسئوالن وزارت خارجه بهعنوان
تیتریکانتخابکرد.روزنامهاعتمادعنوان
همهبراییکیرابرایخبربازگشتسپنتا
نیکنامبهشورایشهربارأیاکثریتمجمع
بهعنوانتیتریکبرگزید.

جنجال یک عکس

آوا صدر :درکشــوری که بر سر مربی خارجی
تایلندی تیم بانوان ،روســری ســر میکنند تا
بتواند در سالن حضور پیدا کند و بانوان ورزشکار
کشــورمان بدون حجــاب نمیتوانند در هیچ
آوردگاهی رقابت کنند و میهمانان زن خارجی
باید حجاب داشته باشند ،انتشــار تصویری از
بیســتونهمین المپیاد جهانی زیستشناسی
در ایران که نشــان میداد شرکتکنندگان زن
مسابقه ،حجاب ندارند ،سروصدای زیادی بهپا
کرد .این رقابتها بــا پیام رئیسجمهوری آغاز
شــد و حاال وزیر آموزشوپرورش بابت حضور
خانمهای شــرکتکننده بدون روســری در
سالن مسابقات ،تحتفشار قرار گرفته و مجبور
به پاســخگویی شده اســت .بطحائی گفته که
انتشار تصاویری از شرکتکنندگان بیحجاب
بداخالقی رسانهای بود« :باید از این اتفاقی که در
شبکههای مجازی اتفاق افتاده گالیه کنم .گاهی
بیانصافیهایی صورت میگیرد و دســتاوردها
نادیده گرفته میشــود و اگر برای چندلحظه
غفلتی صورت گرفته و روسری شرکتکنندگان
کنار رفته ،عکس میگیرند و فضاسازی میکنند.
اینها بداخالقیهایی هست که برخی دچارش
میشوند و اتفاقهای خوبی را که افتاده است،
نادیده میگیرند».
هرچند در تصویر منتشرشده ،به نظر میرسد
دختران شرکتکننده خارجی ،اساساً روسری
بههمراه ندارنــد که کنار رفته باشــد ،اما وزیر
آموزشوپرورش میگوید حجابشان کنار رفته و
توضیح عجیبی هم در این رابطه ارائه داده است:
«حجاب شرکتکنندگان خارجی در حدی که
در افتتاحیه و اختتامیه دیدیم با تذکراتی که در
سالن داده میشد در حد مطلوبی بود .در چند
مورد در حین مسابقه حجاب دخترها کنار رفته
بود و یک مورد پیشآمده بود که چون پســرها
کالهشان را به نشانه احترام برداشته بودند چند
تن از دخترها تصور کرده بودند باید به نشــانه
احترام حجابشان را بردارند!»همانطور که قابل
پیشبینی بود ،سایتهای عمدتاً اصولگرا از کنار
این مسئله بهسادگی عبور نکردند و بهعنوانمثال
«اروم نیوز» با انتشار تصاویری از مراسم افتتاحیه
مسابقات نوشــت« :در این مراســم که بیشتر
به یک کنسرت شباهت داشــت تا یک مراسم
افتتاحیه ،برخی شرکتکنندگان روی سکوها
و برخی دیگر هنگام رژه تیمهای شرکتکننده
بر روی ســن ،بدون حجاب حاضر شدند تا این
پرسش مطرح شــود که آیا اجرای سند ۲۰۳۰
در ایران علنی شد؟! ســندی که در بند پنجم
از اهداف آن به دستیابی به تساوی جنسیتی و
توانمندسازی تمام زنان و دختران اشارهشده و
حاال ایران بهعنوان یکی از اصلیترین کشورهای
ب شده است و المپیاد
هدف در این زمینه انتخا 
جهانی زیستشناسی نیز با همین هدف بدون
حجاب برای بانوان شرکتکننده در آن بهاجرا
درمیآید».

درباره چهره پَ َکر آیتاله

نسلفردا :پس از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
نظامدربارهسپنتانیکنام،تصویریمنتشرشدکهنشان
یدادآیتالهجنتیباحالتیکهغمگینودرهمبهنظر
م
میرسد ،از معدود کسانی است که به حضور سپنتا در
شورای شهر یزد رأی نداده و شــاهد رأیدادن سایر
اعضا به این عضو زرتشتی شورای شهر یزد است .این
تصویر بازتاب زیادی در شبکههای اجتماعی داشت و
حاال عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان
در یادداشتی با عنوان «یک رأی ،یک خبر و یک عکس
البته بیربط» درباره این عکس و جلســه روز شنبه
مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی داده است.
کدخدایی در کانال سروش خود نوشت :امروز مجمع
تشخیص مصلحت نظام دو دســتور اختالفی بین
مجلس و شورای نگهبان را بررسی کرد :دستور اول
مربوط به طرح دوفوریتی مجلس در خصوص تمدید
مهلت جذب اعتبارهای تملک داراییهای سرمایهای
و مالی سال  ۱۳۹۶کل کشور تا پایان شهریورماه بود

که از سوی شــورای نگهبان مواجه با ایراد اصل ۵۲
قانون اساسی شده بود .اعضا محترم مجمع تشخیص
مصلحت ضمن تائید نظر شورای نگهبان ،برای حل
مشکل دولت در ســال جاری اجازهای را فقط برای
امســال به دولت دادند .بهطورمعمول خبرنگاران و
عکاسان رسانهها ســاعت  10 :30تا  ۱۱حضور پیدا
کرده و از صحن مجمع عکس و فیلم تهیه میکنند.
در حین رسیدگی به دستور اول عکس و فیلم تهیه و
البتهمنتشرشد.
دستور دوم مربوط به مصوبه مجلس راجع به اصالح
قانون شــوراهای اسالمی شهر و روســتا بود که در
برگیرنده دو تبصره بود .تبصــره اول حذف و تبصره
دوم باقی ماند که خبر آن نیز منتشــر شد و البته در
حین رأیگیری دســتور دوم مجمع عکسی گرفته
نشد؛ لیکن در برخی رسانهها این گونه مطرح شد که
عکس منتشرشده مربوط به رأیگیری دستور دوم
بود.

تصویر روز
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