ماندن در برجام بهتر از نماندن است

کسی که میگوید از روحانی عبور کنیم ،کمعقل است!

بهروز کمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی :میتوان تأثیر تحریمهــا را نادیده گرفت؛ اما اگر ایران در برجام بماند،
اثرگذاری تحریمها دیگر مثل اعمال تحریمها در دوره قبل نیست؛ هم بهلحاظ اقتصادی و هم بهلحاظ سیاسی .ماندن در برجام
بهتر از نماندن است؛ اما ممکن است نظر نظام و مسئوالن عالی چیز دیگری باشد که بسته به شرایط اعالم میشود .همانطور
که هنری کسینجر میگوید خروج آمریکا از برجام و سیاست ایران در این رابطه ،شکاف در آمریکا ایجاد و از طرفی میان آمریکا
و اروپا ایجاد اختالف کرده است و شش قطعنامه شورای امنیت را نیز زیر خاک کرد .اگر بدون توجیه کافی از برجام خارج شویم،
همه اینها را از دست خواهیم داد.
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سرمقاله
ادامه از صفحه یک  :را از صداوسیما آغاز کرد

و به شورای نگهبان رسید .انتقادهای او از جنس
انتقادهای اصالحطلبان به این دو نهاد نبود؛ اما در
نوع خود قابلتوجه بود .هرچه باشد اصولگرایان
هیچوقــت مثل رقبــای خــود موردبیمهری
صداوســیما قرار نگرفته یا بهصورت گسترده رد
صالحیت نشدهاند .حال انتقاد از این دو نهاد چه
معنایی میتواند داشته باشد ،غیر از تالش برای
افزایش محبوبیت در جامعه؟ فعاالن سیاسی در
هر دو جناح سیاسی میدانند که بدون حمایت
مردم ب ه جایی نخواهند رسید؛ لذا در همه حال
برای تقویت پایگاه اجتماعی خود میکوشــند.
جمناییها نیز میدانند که بــه کارکرد برخی از
نهادها انتقاد وارد است؛ برای همین هم به شیوه
سابق در مقابل ایرادها سکوت نکرده و اگرچه گاها
از همین عملکرد موردانتقاد منتفع شدهاند ،اما لب
به انتقاد گشودهاند تا نظر مردم را جلب کنند .دیگر
نکته حائزاهمیت در اظهارات سخنگوی جمنا،
نظر او درباره ایده کاندیدای نظامی بود .حسینی
در حالی تأکید کرد «تجربه نشــان میدهد که
بههردلیل در انتخابات متعدد چهرههای نظامی
چندان مقبولیتی ندارند» که خبرهای غیررسمی
از فعالشدن ســتاد انتخاباتی محسن رضایی،
محمدباقر قالیباف و حسین دهقان حکایت دارد.
درعینحالزمزمههایینیزازاحتمالکاندیداتوری
حاج قاسم ســلیمانی به گوش میرسد .در این
شرایط سخنگوی تشکل انتخاباتی اصولگرایان
میگوید« :مردم نمیپذیرند که مسئوالن کشور
آدمهای وادادهای باشند و تصور کنند که کشور
به شیوه شاهسلطانحسینی اداره شود .صالبت
و اقتدار الزم است؛ اما ضرورت ندارد که یک فرد
نظامی سکاندار کشور باشد .ممکن است برخی
چهرههای سیاســی دارای چنین ویژگیهایی
باشــند ».مواضع حســینی دربــاره کاندیدای
نظامی چیزی نیســت که بتوان ساده از کنار آن
گذشت .ضرورت توجه به این اظهارات ازآنجهت
نیست که ایده مذکور هوادار داشته یا مورد تائید
باشد؛ بلکه ازآنرو اســت که دریابیم جمناییها
چه مقصودی از بیان این حرفهــا دارند .بدون
شک آنان نیز بهاندازه رسانهها و مردم از فعالیت
انتخاباتی برخی سیاسیون باسابقه نظامی آگاهاند؛
همچنین میدانند که ایده رئیسجمهور نظامی
با استقبال جامعه مواجه نشده و نگرانیهایی نیز
دربارهفاصلهگرفتنازدموکراسیایجادکردهاست؛
ازاینرومیتواندرتحلیلاظهاراتاخیرسخنگوی
جمنا چند گمانه را مطرح کرد :نخســت اینکه،
اعضای جمنا قصد دارند با یک تیر دو نشان زده و
از یکسو به مردم بگویند که در مقابل هر اقدامی
با شائبه نظامیگری ایستادهاند و از سوی دیگر به
چهرههای اصولگرا با پیشینه نظامی پیام دهند
که نباید روی حمایت این تشکل حساب کنند.
گمانه دیگر این است که آقایان در جمنا همانطور
که حسینی گفت منتظر آغاز انتخابات نمانده و
فعالیتهای خود را کلید زدهاند؛ لذا الزم اســت
از همین حاال رقبای خود را یکبهیک از میدان
بهدر کنند .رقبای درونجریانی و برونجریانی هم
برایشان فرقی ندارد .بدون شک ،ادامه فعالیتهای
جمنا و موضعگیری جمنا پاسخ به این پرسش را
که پیام انتقادهای اخیر حسینی چه بود ،سادهتر
میکند؛ لذا باید منتظر ماند و آنان را رصد کرد.

خبر ویژه
ظریف در مصاحبه با الجزیره:

پیشنهاد آمریکا برای مذاکره
تبلیغاتیاست

«محمدجواد ظریــف» ،وزیرامورخارجه ایران
درمصاحبه با شــبکه قطری الجزیره تأکید کرد:
پیشنهادآمریکابرایمذاکرهدرسایهتهدیدهاصرفاً
تبلیغاتی است و واشنگتن ابتدا باید تحریمها را
متوقفکند.بهگزارشایرنا،ظریفدراینمصاحبه
گفت :ایران هرگز سیاستهای خود را درمنطقه
با تحریمها و فشارهای آمریکا تغییر نخواهد داد.
وزیر امور خارجه تأکید کــرد :ایران هرگز درباره
برنامه موشکی خود مذاکره نخواهد کرد؛ چرا که
موشکهایماهیچکسیراتهدیدنمیکند.ظریف
بااشارهبهاینکهآمریکاجنگاقتصادیسختیضد
ترکیه و ایران آغاز کرده است ،افزود :تهران به طور
کامل در کنار آنکارا خواهد ایستاد.وزیر امور خارجه
اضافه کرد :ایده تشــکیل ناتوی عربی ضد ایران
صرفاً توهمی تکراری و سیاستی بی فایده است.
وی تصریح کرد که عربســتان سیاست جنایت
آمیزی را در یمن رهبری میکند که کشورهای
غربینیزباسالحوسکوتخودشریکآنهستند.
دولتآمریکاروزهجدهماردیبهشتامسالبهطور
یکجانبهازتوافقهستهای ایرانباکشورهای5+1
که در سال  )1394( 2015به امضا رسید ،خارج
شــد و دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا در
روز پانزدهم مرداد جاری فرمان اجرایی بازگشت
تحریمها را علیه ایران امضا کرد.
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رمزعملیات:نواصولگرایی
شــهردار خوشتیپ دوباره فعال
شده اســت .پس از مدتی سکوت
و گشــتوگذار و سرزدن به مشهد
و خوزســتان و تفریح با نوهها ،حاال
دوباره به میدان آمده و باردیگر بحث
«نواصولگرایی» را مطرح کرده است.
هفته گذشته بود که «محمدباقر قالیباف»
در گفتوگویی با یکی از رسانهها به سازکار
ت که شــکل کار
جمنا انتقــاد کرد و گف 
جمنا صحیح اســت؛ اما روش آن اشکال
دارد؛ وگرنه اگر مســیر طیشده اصالح
شود و اتفاقی بیفتد ،به آن نواصولگرایی
میگویند.
قالیبــاف بازهم تأکیــد کرد کــه باید
هدفگذاریها و کارها را بــهروز کنیم؛
همچنین باید نوعی پوســتاندازی در
اردوگاه اصولگرایان صورت گیرد.
پساز این مصاحبه بود که سخنگوی جمنا
اعالم کرد طی نشستی میان جمناییها،
آنچه قالیباف تحتعنوان «نواصولگرایی»
مطرح کرده ،بررسی میشود.
جمنــا در تــدارک برگــزاری جلســه
هیئترئیســه خود برای بررسی موضوع
نواصولگرایی بــود و قالیباف همچنان
تأکید داشــت که وحدت الزم است؛ اما
کافی نیست .او در همان مصاحبه گفته
بود« :من با این اقدام (کناررفتن از انتخابات
ریاســتجمهوری دوازدهم) نشان دادم
که تنها با وحدت ،مشــکالت کشور حل
نمیشود ».قالیباف گفته در جمع دوستان
و بزرگان اصولگرا وقتی میگفتند که یکی
باید کنار برود به من نگاه میکردند.

ازنظر قالیباف بــزرگان اصولگرا همان
ریشســفیدان و پیشکسوتانی هستند
که باید کمکم میدان را برای جوانترها باز
کنند و در اندیشههای اصولگرایانه خود
تجدیدنظر جدی بکننــد؛ چون از قاطبه
مردم دور شدهاند و آنان را از دستدادهاند.
همین مواضع قالیباف بــه مذاق بزرگان
جریان اصولگــرا خــوش نیامد؛ حتی
«حسین شــریعتمداری» هم در مطلبی
در واکنــش بــه نامــه قالیبــاف درباره
«نواصولگرایــی» بهنحــوی او را متهم
کرد که میخواهد با کنارزدن «رئیسی»
خودش را سردمدار این جریان نشان دهد!
هنوز پیراهن و شلوار خاکی جبهه به تن
میکند و هنوز هم دلخور است؛ آنقدر که
وقتی پای تحلیل آرایش سیاسی کشور
به میان بیایــد اول اصالحطلبــان را زیر
تیغ انتقاداتش ببرد و بعد از بدســلیقگی
اصولگرایان بگوید و برای آنان که بهزعم
او پدرخوانده جریان راســت شــدهاند،
خطونشان بکشد.
یکبار بــرای اینکــه برچســب «بازی
خرابکن اصولگرایان» را به او نچسبانند،
به نفع رئیسی کنار کشــید و کمتر از 24
ساعت بعد ،دست در دســت او در محل
سخنرانی حاضر شد .پس از انتخابات اما
دیگر قاب مشترکی از این دو ندیدیم.
مرد جامانده از معادالت اصولگرایان تالش
کرد بهطورمســتقل جایگاهی برای خود
تعریف کند؛ پس طرحــی نو درانداخت؛
هرچند این طرح نو به مذاق اصولگرایان
خوش نیامد و حتی طعنه اصالحطلبان را
هم بهدنبال داشت.
صادق زیباکالم این اقدام او را تالشی برای
ایجاد جایگاه سیاســی دانســت و گفت:

«کدام بخــش از جریانهــای اصولگرا
از آقــای قالیباف حمایــت میکنند؟ نه
اصولگرایــان معتدل و میانــهرو حامی
قالیباف هستند و نه روحانیت و جریانهای
تندرو مثل پایداری اصولگــرا ظاهرا از
قالیباف حمایت میکنند؛ بههمیندلیل
آقای قالیباف به درودیوار میزند تا شاید
فضا و جایگاه سیاسی برای خودش بهوجود
آورد».
جان کالمش این است« :نواصولگرایی با
فرهنگ پدرخواندگی ساخته نمیشود.
نواصولگرایی پدرخوانــده نمیخواهد.
هیچکــس دیگر حــق نــدارد بهعنوان
پیشکسوت جلوی بروز این ظرفیت عظیم
جوانان باانگیزه و پخته را سد کند ».و وقتی
شهردار ســابق تهران از «ظرفیت عظیم
جوانی» حــرف میزند ،ما بــه یاد دوران
هشتســاله جنگ تحمیلــی میافتیم.
کسی که خودش در بیستویکسالگی
و در پرآشوبترین روزهای این سرزمین،
فرمانده گردان و تیپ شــده ،حق دارد از
اعتماد به جوانان و میداندادن به آنان حرف
بزند؛ چون حتماً یادش هست روزگاری

که قرار به دفاع از ســرزمین و ایســتادن
مقابل توپ و تانک دشمن بود ،به همین
«جوان»ها اعتماد کردند و از آنان خواستند
دفاعکنند؛ پس حاال هم میتوانند مدیریت
کنند.در سالهای پس از جنگ البته نحوه
مدیریت قالیبــاف در حوزههای مختلف
همواره محل بحث و چالــش و گاهی با
انتقادهای فــراوان همراه بوده اســت .از
حادثه کوی دانشــگاه (سال  )78بگیرید
که فرمانده وقت نیروی هوایی ســپاه بود
و میگوید :آن روز سوار بر موتور  ۱۰۰۰و
در کف خیابان معترضان را با چوب کتک
میزده تا سال  91که گفت سران در حصر
حتی با عذرخواهی هم نمیتوانند برگردند.
قالیباف هیچ اصراری به «چرخش» که مد
این روزهای دنیای سیاست کشورمان شده
است ،ندارد .هیچ پالسی برای نزدیکشدن
به اردوگاه اصالحطلبی نمیفرستد و ازقضا
اصرار دارد در جریان اصولگرایی بماند و
پررنگتر از همیشه نقش ایفا کند؛ هرچند
عدهای عقیده دارنــد او یک «تکنوکرات
میانهرو» است.
و حاال دیروز خبر رســید که مانیفســت
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واکنش رسانههای بینالمللی به بیانات

محمدرضا باهنر ،نماینده سابق مجلس :اولین کسی که شعار عبور از روحانی را مطرح کرد احمدینژاد بود و امیدوارم
خداوند آخر و عاقبت همه ما را ختم به خیر کند؛ اما در جریانهای سیاسی کســی که پروژه عبور از روحانی را مطرح کرد
دوستان تند اصالحطلب بودند و در همان زمان من بالفاصله موضعگیری کردم و گفتم اص ً
ال مسئله کنارگذاشتن دولت کار
درستی نیست؛ فارغ از اینکه روحانی بر سرکار باشد یا خیر؟ اینگونه هیجانها برای نظام سم است .االن کسی که میگوید
باید از آقای روحانی عبور کنیم کمعقل است یا سوءنیت دارد ،حتماً اینکه بخواهیم از آقای روحانی عبور کنیم یا دولت تغییر
کند اص ً
ال گزینه مناسبی نیست.

پروژه عبور «قالیباف» از پدرخواندهها رسم ًا آغاز شد
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«نواصو لگرایــی» در دو ســرفصل
«مردمباوری» و «رجوع به مبانی انقالب»
توسط کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و
عدالت ایران اسالمی تدوین و برای تصویب
نهایی به شــورای مرکزی این جمعیت
ارسال شده است.
در متن اولیه این مانیفست ،نسبت جریان
اصولگرایی با عدالت ،نهادهای حاکمیتی،
سبکزندگیجدیدمردمبهخصوصطبقه
متوسط شهری ،جوانان و پیشکسوتان
و همچنیــن لــزوم مردمیکــردن امور
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،طرح شده
اســت.محمدصالح مفتاح ،عضو شورای
مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران
اســامی دراینباره گفته است« :به نظر
ما ،موضوع «نواصولگرایی» مســئلهای
نیســت که صرفاً به یک گروه سیاســی
وابسته باشــد .نواصولگرایی درحقیقت
پاسخ به پرسشهایی اســت که باید در
آسیبشناسی جریان اصولگرایی از خود
بپرسیم».
مفتاح میگوید :قرار نیست «جریان سوم»
در ایران شکل بگیرد؛ بلکه تنها قرار است
بر مبنــای اصولگرایی ،بنــای جدیدی
ایجاد شود« .مردمیکردن اقتصاد» یکی
از مباحــث مطروحه در این مانیفســت
است و مفتاح میگوید« :باید دست افراد
زالوصفتی را که به اقتصاد کشــور چنگ
میزنند ،کوتاه کنیم؛ به قول آقای قالیباف،
بسیاری از ۴درصدیها باید دست از منافع
مردم بردارند».
شــهردار خوشتیپ کــه منتقدانش در
ایام انتخابات میگفتند ساعت و عینک
آفتابیاش جزء شــاخصههای 4درصدی
است و خیلی به 96درصدیها نمیخورد،
دوباره به میدان آمده اســت .شــاید قرار
است این پازل تا انتخابات  98کامل شود،
پازلی که چهره جدید سردار در قامت یک
نواصولگرا را رونمایی میکند!

فضای مجازی

واکنش پدر
1
رئیس سازمان برنامهوبودجه در
توییتی کنایهدار به خبر بازداشت فرزندش
واکنش نشان داد .محمدباقر نوبخت در
توییتر نوشــت :برای اطمینان خاطر آن
کسانی که سؤال سفارش میدهند ،اعالم
میکنم هیچیک از فرزندانم بازداشــت
نیستند و قبراق و ســرحال کنار خانواده
روزگار میگذرانند.حجتاالســام
اژهای ،ســخنگوی دســتگاه قضا درباره
صحتوسقم بازداشت پسر نوبخت گفته
بود :معموالً اگر اینجور چیزها باشد دیر
یا زود مطلع میشوید.

حمایتنکردیم
 2وزیــر تیشــرت و شــلوار
جینپوش(!) ارتباطات و فنآوری اطالعات
کشورمان گفته است :از هاتگرام و تلگرام
طالیی حمایت یا کمــک نکردهایم .در
دیماه سال گذشته این مسئله را پیگیری
کردیم و درباره حریم خصوصی افراد به
آنان تذکر دادهایــم و رعایت کردهاند .ما
تصمیمگیر درباره فیلترینگ هاتگرام و
تلگرام طالیی نیستیم .بر اساس گفتههای
وزیر ارتباطــات باید در اســتفاده از این
پیامرسانها دقت کرد؛ چون امنیتشان
تائید نشده است.

گیشه بین الملل

ِ
تمرین بستنتنگه

مصطفى الســعيد در االهرام نوشت :به
نظر نمیرســد ایران از تحریمها هراس
شدیدی داشته باشد؛ چراکه در طول 35
سال با شــدیدترین تحریمها مواجه بود.
هرچند حال نســبت به گذشته شرایط
بسیار فرق کرده اســت؛ بهویژه از حیث
افزایش شبکه روابط ایران با همپیمانانش،
که در صدر آنان روسیه و چین قرار دارد.
بهعالوه ،همپیمانان اروپایی آمریکا مخالف
تحریمهای واشــنگتن بــوده و بهدنبال
راهحلهایــی برای جبــران تحریمهای
ایران هستند .عالوه بر اینکه چین ،هند،
پاکستان و ترکیه به خرید نفت ایران ادامه
میدهند؛ اما مهمترین چیزی که به نفع
ایران است و از تأثیر تحریمهای آمریکا بر
آن میکاهد ،اعالم جنگ تجاری ترامپ
علیه اروپا ،کانادا ،مکزیک و برزیل ،در کنار
روسیه و چین است ،مسئلهای که موجب
مقابله مشــترک این دولتهــا با جنگ
تجاری آمریکا میشــود.با توجه به اینکه
ایاالتمتحده نگــران بود که تحریمهای
ایران نتایج سریعی نداشته باشد ،تصمیم
گرفت آن را به دو مرحله تقسیم کند :دوره

اول ،شامل تحریم بانکها و شرکتهایی
است که با ایران در تعامل هستند و دوره
دوم،ممنوعیتصادراتنفتایراناستکه
از نوامبر آینده آغاز میشود .ترامپ در برابر
یک چالش خطرناک قرار دارد؛ چراکه وعده
داده اســت صادرات نفت ایران را به صفر
برساند؛ اما چین که واردکننده یکچهارم
نفت ایران است ،تعرفههای گمرکی را بر
واردات نفت آمریکا اعمال کرده ،تا ضربه
دوگانهای را به آن وارد کند.رویترز گزارش
داد :پیتر آلتمایر ،وزیر اقتصاد آلمان با انتقاد
شدید از سیاستهای تعرفهای و تحریمی
ترامپ علیه سایر کشورها گفت ،اقدامات
اینچنینی موجب ازبینرفتن فرصتهای
شغلی و رشد اقتصادی میشــود و اروپا
درزمینه ایران تســلیم فشارهای آمریکا
نخواهد شد.شبکه فاکسنیوز با استناد به
ماهوارههای جاسوسی آمریکا و اظهارات
سه مقام آمریکایی در گزارشی مدعی شد
که نیروهای ایــران در مانور نظامی هفته
گذشته خود در خلیجفارس یک موشک
فاتح  ۱۱۰برای تمرین بستن تنگه هرمز
شلیک کردهاند.



لغو شد
 3درحالیکه وزارت خارجه ایران
گزارشهای منتشرشده درباره برنامه
العبادی برای سفر به تهران را تکذیب
کرده بود ،خبرگزاری فرانسه به نقل از
یک منبع آگاه نوشــته که نخستوزیر
عراق قرار بوده به ایران و ترکیه ســفر
کند؛ اما سفر او به تهران لغو شده است.
هفته گذشته رسانههای عراقی به نقل
از عبادی گــزارش دادند کــه عراق با
تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران
مخالف اســت؛ اما مجبور به تبعیت از
آنان است.

مقصر بود؟
 4درحالیکه همچنان شایعههای
مختلفی درباره علت ســقوط هواپیمای
یاسوج-تهران شنیده میشود و اخیرا ًاعالم
شد خلبان ســکته قلبی کرده است ،حاال
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی در
یک نشســت خبری در همین باره گفته:
در بازخوانی نــوار جعبه ســیاه هواپیما،
کمکخلبان به خلبــان اعالم میکند که
شــرایط آبوهوایی مناسب نیست و بهتر
اســت به فرودگاه جایگزیــن برویم یا به
فرودگاه مهرآباد برگردیم؛ درحالیکه خلبان
اعالم میکند به فرودگاه یاسوج میرویم.

گیشه داخلی

حبسطرح«عفوعمومی»دربهارستان!

امضــای پیمان خــزر ،گردوخــاک در
سیستانوبلوچســتان و کرمــان ،گریز
از برچســب آقازادگی ،احتکار مشــتی
ممدلیها! ،اتحاد یهودیان و فلسطینیان
علیه قانون کشــور یهود ،بازداشت ۶۷
نفر و ممنوعالخروجــی  ۱۰۰کارمند و
مقام دولتی ،خزر بدون بیگانگان ،عبور از
روحانی خیانت است ،حبس طرح «عفو
عمومی» در بهارســتان! ،نخبگان جوان
در انتظار سرباز معلمی و سرباز سازندگی،
روایت پیش از فتــح در تنگه ابوقریب از
مواردی بود که موضوع گزارشهای خبری
و تحلیلی روزنامههای دیروز قرار گرفت.
روزنامهها در حالی چاپ شدند که امضای
کنوانسیون خزر در قزاقستان مابین پنج
کشور ساحلی این دریا در کنار شمارش
معکوسبرایبرخوردبامفسدان اقتصادی
تیترها و عناوین اصلی صفحات نخست
آنها را تشــکیل داده بود.روزنامه ایران
عنوان پیمان خزر را در پسزمینه تصویر
سران پنج کشور حاشیه این دریا که پس
از  ۲۱سال کنوانسیون حقوقی این دریا را
امضا کردند ،انتخاب کرد .روزنامه ابتکار

نیز تصویری از جلسه امضای کنوانسیون
رژیمحقوقیخزررادرصفحهنخستخود
قرار داد و عنوان ابهامهای سهم ایران از
دریای کاسپین را در گزارشی تشریح کرده
بود .علیرضا صدقی در سرمقاله این روزنامه
با عنوان خزر مهآلود به نگرانیهای برخی
از مردم و نخبگان درباره قدرالسهم ایران
از این دریا و وضعیت حقوقی آن اشــاره
کرد.روزنامه آرمان امروز عنوان  ۱۰۰نفر
ممنوعالخروج شــدند را از بین سخنان
روز یکشنبه محسنی اژهای ،سخنگوی
دستگاه قضا برجسته و بهعنوان تیتر یک
انتخاب کرد .این روزنامه طی یادداشتی
با عنوان پدیده احمدینژاد در کســوت
اپوزیسیون جعلی نوشــت :محمدرضا
نیکفر ،فلسفهدان و روشنفکر ایرانی مقیم
آلمان در بخشــی از مقالــهای با عنوان
«در ایران چه میگذرد؟» مینویســد:
احمدینژاد حاشــیه را بسیج میکند تا
مرکز قدرت را تقویت کند .او خزانه مرکز را
تهی میکند ،تا سرحدات را نه آباد ،بلکه از
نو تصرف کند .در ابتدا تکنیک در خدمت
ایمان بود.

رهبر معظم انقالب

از سر دلبران تا حدیث دیگران

روز گذشته رهبر معظم  انقالب حضرت آیت اله
خامنه ای دردیدار اقشــاری با مردم کشورمان
بیانات بسیار مهمی را ایراد کردند ،بیاناتی که
بیش از دفعات پیشین واکنشهای بینالمللی
را درپی داشت .درادامه بخشی ازاین واکنشها
را با هم مرور میکنیم.
■ خبرگزاری فرانس پرس
خبرگزاری فرانسه با دو تیتر و در قالب خبر فوری
این بیانات را بازتاب داده است.این رسانه غربی
در یکی از خبرهای خود مینویسد :رهبر ایران
اعالم کرد که مشــکالت ایران داخلی هستند
و نمیتوان گفت این مشــکالت فقط به خاطر
تحریم هاست.خبرگزاری فرانسه در خبر فوری
دیگری مینویسد :آیت اله خامنه ای :نه با آمریکا
مذاکره میکنیم ،نه وارد جنگ میشویم.
■ خبرگزاری رویترز
رویترز نیز با این عنــوان که رهبر ایران مذاکره
مستقیم با آمریکا را ممنوع کرد ،اقدام به بازتاب
بیانات رهبر معظم انقالب کرده است.
■ نیو ایندین اکسپرس
«نیو ایندین اکســپرس» نیزتیتر «نه با آمریکا
مذاکره می کنیــم و نه می جنگیــم» را برای
بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب انتخاب کرده
است.
■ میدل ایست آی
میدل ایســت آی نیز در این رابطه می نویسد:
رهبر ایران مذاکره مستقیم با آمریکا را ممنوع
کرد.
■ بیزینس استاندارد
بیزینس استاندارد نیز این جمله از بیانات رهبر
معظم انقالب را برای تیتر انتخاب کرد :با آمریکا
نه می جنگیم ،نه مذاکره می کنیم.
■ رادیو آزاد اروپا
رادیو آزاد اروپا نیز دربازتاب بیانات رهبر معظم
انقالب می نویسد :رهبر ایران خواستار مدیریت
بهتر برای غلبه بر تحریم ها شد.
■ پاکستان تودی
پاکستان تودی نیز می نویسد :رهبر ایران اعالم
کرد که سوءمدیریت بیش از تحریمهای آمریکا
به اقتصاد ضربه زده است.
■ اکونومیک تایمز
اکونومیک تایمز نیز تیتر «نه مذاکره نه جنگ با
آمریکا» را برای پوشش بیانات حضرت آیتاله
خامنه ای انتخاب کرد.
■ ایندین تودی
ایندین تودی  هم برای پوشش این بیانات مهم
تیتر «نه جنگ نه مذاکره» با آمریکا را برگزیده
است.
■ ترند آذربایجان
رهبــر ایــران اعــام کــرد کــه ایــران با
برنامهریزی بهتر بر تحریمهــای آمریکا غلبه
میکند.

آبوهوا چطوره؟!

رها عظیمی :درحالیکه سران پنج کشور همسایه
دریاچه خزر روز یکشنبه در قزاقستان دورهم جمع
شدند تا یک کنوانسیون تاریخی درباره دریاچه خزر
را امضا کنند بعد امضای این سند مجری شبکه خبر
از خبرنگار اعزامی پرسشــی درباره وضعیت هوای
قزاقستان پرســید! این پرســش بازتاب زیادی در
شبکههای مجازی داشت و با کامنتهای انتقادآمیز
و طنزآمیز آنان مواجه شــد! خبر بعدی اینکه الیحه
پیشنهادی «خطمشی ،نحوه اداره و نظارت بر سازمان
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران» در کمیسیون
فرهنگی دولت به تصویب رسید .حسامالدین آشنا،
مشــاور رئیسجمهور به همین بهانه در توییتر خود
نوشت :الیحه پیشنهادی «خطمشــی ،نحوه اداره و
نظارت بر ســازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی
ایران» در کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب رسیده
و در دستور کار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت .خدا
عاقبتش را بهخیر کند!و خبر مجازی آخر اینکه هفته

توگویی از سعید حجاریان منتشر شد که
گذشته گف 
نقدهایی را بهسمت این فعال سیاسی روانه کرد .او گفته
بود« :به لحاظ سیاسی به دختری شبیه شدهایم که
آنقدر به خواستگارها ایراد میگیرد که پیر میشود!»
این جمله حجاریان به مــذاق خانمها خوش نیامد و
او را به تفکیک جنسیتی متهم کردند .حجاریان هم
مجبوربهتوضیحشد،توضیحیکهدرصفحاتمجازی
منتسببهاومنتشرشد.این فعالسیاسیاصالحطلب
دراینباره گفت :باید بابت آن جمله عذرخواهی کنم؛
اما درمجموع زبان فارسی،زبان مردانهای است؛ نهتنها
در این سالها ،که همیشه این زبان مردانه بوده است.
شاید بهتر بود از مثال دیگری استفاده میکردم ،مثال
دیگری هم داشتم که مربوط به یکی از داستانهای
سعدی است که در آن گفته میشود :سعدی خط سبز
دوست دارد ،نه هر الف جوالدوزی ...من معتقدم اگر
این مثال را استفاده میکردم ،منتقدان من را متهم به
پدوفیلی میکردند.

عکسنوشت

نمازبدونمهرهیئتایرانیدرقزاقستان
نشستوزرایخارجهپنجکشورساحلیروسیه،ایران،آذربایجان،ترکمنستانوقزاقستاندرآکتائو
قزاقستان برگزارشد .درحاشیهاین اجالس محمدجواد ظریف،وزیرامورخارجهوجمعی ازهیئت
ایرانی در حال سجده روی کاغذ دیده میشوند .بر اساس فقه شیعی سجده بر روی کاغذ بالمانع
است.

