االن وقت کنار کشیدن نیست

اگر فتنهای هم باشد ،نهادهای امنیتی باید هشدار بدهند

مرتضی مبلغ -فعال سیاسی اصالحطلب :معتقد هستم در شرایط فعلی ،استعفا به معنای اینکه کسی بخواهد خود را از
مشکلها کنار بکشد یا به برخی موضوعها اعتراض کند ،فاقد موضوعیت است .استعفا و کنارکشیدن ،خیری برای جامعه ندارد.
ممکن است برای خود آن فرد خیر داشته باشد که در آن صورت مسئله شخصی میشود؛ اما برای جامعه ولو به اسم جامعه
باشد ،خیری در آن نیست .همه باید بایستند ،کمک و فعالیت کنند تا از بار سنگینی که بر دوش دولت است و از مشکلهای
گستردهای که مردم با آن روبهرو هستند ،در حد توان بکاهند .در دولت مشکلهای داخلی و قطببندیهایی است و برخی
عناصر دولت آنطورکه باید و شاید ،درست عمل نمیکنند .برخی از این افراد در راستای منافع و مسائل امت کار نمیکنند.

2

سرمقاله

دیالوگ دردسرساز

عبدالرضا هاشمزایی-نماینده مجلس :یک عده نان این حرفها را میخورند؛ اما من این را قبول ندارم .فتنه  ۹۸یعنی
چه؟ ریشهاش چیست؟ ما در اداره کشور مشکلهایی داریم که نمیتوانیم یا نمیگذارند آنهارا حل کنیم؛ آن وقت چیزی
با عنوان «فتنه» یا شبیه آن را مطرح میکنیم .امیدوارم کسانی که این موارد را مطرح میکنند از روی تشخیص خودشان
برای حفظ منافع ملی این کار را انجام دهند؛ اگرچه فکر میکنم اینطور نیست .اگر در اینباره نگرانی وجود داشته باشد ،این
نهادهای امنیتی هستند که باید در مورد آن هشدار دهند .معتقدم نیروهای امنیتی باید در این زمینه فعال شوند و ببینند چه
کسانی این موارد را مطرح میکنند ،از کجا دستور میگیرند و میخواهند به چه نتیجهای برسند.
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کلیات طرح بحثبرانگیز «استانیشدن انتخابات مجلس»
تصویب شد؛

انتخاباتاستانی
ملیتر
راحیل رحمانی| گروه سیاست
rahilrahmani@gmail.com

ســرانجام کلیات طــرح بحثبرانگیز
«اســتانی شــدن انتخابــات مجلس»
تصویب شــد .روز گذشــته نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،با کلیات طرح
اصالح قانون انتخابات مجلس شــورای
اســامی موافقت کردند کــه این طرح
برای بررسی بیشتر مواد ،به کمیسیون
شوراها ارجاع شد .مجلســیها با ۱۵۵
رأی موافق ۶۴ ،رأی مخالــف و دو رأی
ممتنع از مجمــوع  ۲۳۱نماینده حاضر
در مجلس شورای اسالمی ،کلیات طرح
اصالح قانون انتخابات مجلس شــورای
اسالمی درباره استانی شدن انتخابات را
تصویب کردند .در جریان بررسی کلیات
طرح استانیشــدن انتخابات مجلس،
قاضیپــور ،ســبحانیفر و کیانپور به
عنوان مخالف و رضیــان ،کاتب و ادیانی
به عنوان موافق ،پیرامــون کلیات طرح
استانی شــدن انتخابات صحبت کردند.
«سامانی» ســخنگوی وزارت کشور نیز
گفت ،دولت با کلیات طرح استانی شدن
انتخابات موافق اســت؛ منوط بر اینکه
برخی نکات در کمیســیون به این طرح
اضافه شود« .محمدجوادکولیوند» رئیس
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس
نیز گفت ،تالش شده است در این طرح
مواد موردنظر نمایندگان لحاظ شــود؛
البته ما از هیئت رئیسه درخواست کردیم

انتخابــات ایــران ،دسترســی مــردم
بــه نمایندگان اســت .مــا نمایندگان
مردم هســتیم ،نباید نماینده احزاب و
گروههای سیاسی باشیم .طبق اصل ۱۹
قانون اساســی از هر قوم و قبیلهای باید
نمایندگانی در مجلس حضور یابند».
جالــب اینکــه قاضیپــور کــه مهلت
سخنرانیاش به پایان رســیده بود ،در
واکنش به تذکر الریجانی مبنی بر پایان
زمان اظهاراتش گفــت :آقای الریجانی!
شــما با ایــن طــرح موافق هســتید،
میخواهید زور بگویید.
در ادامه «علی الریجانی» رئیس مجلس
شورای اسالمی خطاب به قاضیپور گفت:
آقای قاضیپــور! در انتخاب الفاظ دقت
کنید .آیا من حرفی زدم که دال بر موافقت
یا مخالفت باشد؟!
«مجید کیانپور» نماینده مردم دورود و
ازنا در مجلس هم در مخالفت با این طرح
گفت :در صورت استانی شدن انتخابات،
هزینههای انتخابات به شــدت افزایش
مییابد و برای نامزدها غیرممکن خواهد
بود با اتکا به خود در انتخابات پیروز شوند.
در صورت استانی شدن انتخابات ،انگیزه

حضور مردم کاهش یافته و مشارکت در
انتخابات کاهش مییابد .در این صورت
تنها افرادی که در ســطح استانی و ملی
مشهور هســتند به مجلس راه خواهند
یافت و افراد نخبه نمیتوانند در انتخابات
حضور یابند.
«رمضانعلی سبحانیفر» عضو کمیسیون
صنایع و معادن و نماینده مردم سبزوار
در مجلس هــم معتقد بــود :درصورت
تصویب این طرح ،حلقه ارتباط بین مردم
و حاکمیت قطع میشود.
اما نمایندگان موافق نظر دیگری داشتند.
«عبداله رضیان» نماینده مردم قائمشهر
در موافقت با این طرح گفــت :افزایش
ظرفیت و کارکرد مجلس ،ارتقای سطح
دموکراسی و اعتباربخشیدن به فرهنگ
سیاســی از مزایای مهم اســتانی شدن
انتخابات مجلس اســت .امروز بیشــتر
ظرفیت نمایندگان برای حل مشکالت
حوزههای انتخابیه صرف میشــود؛ در
صورتی که اگر این طرح به تصویب برسد،
کسانی وارد جریان انتخابات میشوند که
جایگاه باالتری دارند و هر راه گم کردهای،
هوس مجلس نمیکند.
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که دوباره طرح را برای انجام اصالحاتی
به کمیســیون ارجاع کنــد .نمایندگان
بــا  ۱۸۶رأی موافــق  ۲۴رأی مخالف و
 ۴رأی ممتنع از مجمــوع  ۲۳۰نماینده
حاضر در مجلس موافقت کردند که مواد
و جزئیات این طرح به کمیسیون شوراها
ارجاع شود.
***
طرح استانی شدن انتخابات مجلس ،یکی
از مهمترین موضوعهای بحثبرانگیز یک
دهه اخیر مجلس شــورای اسالمی بوده
اســت .این موضوع که برای نخستینبار
در سال  1378مطرح شد ،در سیر ادوار
قانونگذاری پنجم ،ششم ،هفتم و هشتم
با انتقادها و واکنشهای مختلفی از جانب
نمایندگان جناحهــای مختلف روبهرو
شده است و در کشاکش این واکنشها و
انتقادها ،با گذشت دوازده سال از نخستین
سال ارائه آن در مجلس شورای اسالمی،
تاکنون نتوانسته بود از مرحله طرح فراتر
برود .مغایرت روح کلی حاکم بر طرح با
اصول دموکراسی و تمرکززدایی ،امکان
ظهــور دیکتاتــوری انتخاباتی ،کاهش
مشارکت مردمی و  ...بخشی از انتقادهای
منتقدان این طرح است.
در جلســه علنــی روز گذشــته نیــز
نمایندههــای مخالف ،دالیــل خود را
در این رابطــه مطرح کردنــد؛ ازجمله
«نادرقاضیپــور» نماینــده ارومیه که
در مخالفــت با این طرح گفــت« :روال

عکس :ایرنا

ادامه از صفحه یک ...:همچنین اطالعات
فدرال نشــان میدهد ،عبــور غیرقانونی از
مرز در ســالهای اخیر کاهش یافته است.
آنهــا میگوینــد کــه اظهــارات ترامپ
دربــاره وجود بحــران مــرزی اغراقآمیز
است.
«نانسیپلوسی» رئیس مجلس نمایندگان
آمریــکا و «چارلز شــومر» رهبــر اقلیت
دموکراتها در سنا ،اظهارات ترامپ مبنی
بر وجود بحران در مرز جنوبی را رد و اعالم
کردند :رئیس جمهوری تنها به دنبال تهدید
کشور با تعطیلی دولت است.
حتی رهبران حزب دموکرات در واکنشــی
که آن هم از شــبکههای عمده پخش شد،
رئیسجمهوری را به گروگان گرفتن مردم
آمریکا متهــم کردند .اما گویا قرار نیســت
ترامپ از تصمیم خود کوتاه بیاید.
وی برای حفظ فشــار بر دموکراتها قصد
دارد به ایاالتهای «تگزاس» و «مکآلن»
سفر کرده و بار دیگر اظهارات خود را درباره
بحران مرزی بیان کند .امــا در تحلیل این
مسئله باید گفت؛ به نظر میرسد سخنرانی
 ۹دقیقهای ترامپ ،هیچ پیشنهاد جدیدی
به همراه نداشته و تاثیری بر بنبست ایجاد
شده نخواهد داشت.
با این حال چند نکته مهم از سخنرانی وی
قابل بررسی است:
 -1عقبنشینی کاخ ســفید :آنچــه از
سخنرانی ترامپ به نظر میرسید ،این است
که کاخ ســفید در حالت عقبنشینی است
و دموکراتها فشــار جدی برای سازش با
رئیس جمهور احســاس نمیکنند .ترامپ
در سخنرانی خود درباره اینکه این وضعیت
را تغییر دهد ،سخنی بر زبان نیاورد .بلکه وی
بار دیگر استداللهایی را که اخیرا در توئیتر
و کنفرانسهای خبری بیان کرده بود ،مطرح
کرد .رئیس جمهور آمریکا اوضاع در مرزهای
جنوبی این کشور را بحرانی توصیف کرد و
گفت :دموکراتها نگرانی در خصوص امنیت
مرزی ندارند .او باز هم ادعاهای متضاد را در
این ســخنرانی مطرح کرد؛ از جمله اینکه
با خواســت دموکراتها برای ساخت دیوار
فوالدی به جای دیوار بتنی موافق اســت.
این موضوع در حالی است که تاکنون هیچ
نماینده دموکراتی چنین موضوعی را مطرح
نکرده است.
 -2حالت فو قالعاده ملی اعالم نشد:
ترامپ ،ستاره تلویزیونی ســابق آمریکا ،به
خوبی میداند چگونه در بیان موضوعی تعلل
کند .او پیش از سخنرانی بارها از اعالم حالت
فوقالعاده در آمریکا صحبت کرده بود .انجام
این کار عمیقا بحثبرانگیز بود و میتوانست
زمینهای را برای تامین بودجه ساخت دیوار
مرزی از طریق کنگــره ایجاد کند .احتمال
اعالم حالت فوقالعاده ملی در ســخنرانی
وی از سوی نزدیکان ترامپ از جمله «مایک
پنس» معاون او مطرح شده بود .با این حال
ترامپ در این ســخنرانی حتی به احتمال
اعالم حالت فوقالعاده نیز اشارهای نکرد.
 -3دموکراتهــا کاری را کــه نیاز
داشتند ،انجام دادند« :نانسی پلوسی»
رئیــس مجلــس نماینــدگان آمریــکا و
«چاکشــومر» رهبــر اقلیــت ســنا ،نیز
ســخنرانیهای کوتاه تلویزیونی داشــتند.
شومر در اظهارات خود ترامپ را متهم کرد
که او بیشــتر از آنکه خواهان اتحاد باشد به
دنبال تفرقه است.
دموکرات هــا مطمئــن هســتند در این
جدال دســت باال را در اختیار دارند .حتی
نظرســنجیهای اخیر درخصوص تعطیلی
دولت نیز به نفع دموکراتها بوده اســت و
بیش از نیمی از مردم آمریکا ترامپ را در این
باره مقصر میدانند.
 -4تکرار حرفهای قبلی :دونالد ترامپ
باز هم در ســخنرانی خود بــه میزان باالی
جرایــم مهاجــران غیرقانونــی در آمریکا
اشــاره کرد .رئیس جمهــور آمریکا گفت:
سیاســتمداران در اطــراف خانههای خود
دیوار میکشــند؛ نه به خاطر نفرت از افراد
بیرون از دیوار بلکه به خاطر دوست داشتن
کسانی که در درون خانه دارند.
-5ایجــاد تردید برای شــبکههای
تلویزیونی آمریکا :وقتی ترامپ اعالم کرد
قصد سخنرانی تلویزیونی دارد ،احتماالتی
مطرح شد که شاید شــبکه های تلویزیونی
اصلی این کشور از پوشــش آن خودداری
کنند .اینکه ترامپ هیچ خبــر مهمی را در
ســخنرانی خود مطرح نکرد ممکن اســت
مدیران اجرایی شبکه های تلویزیونی آمریکا
را برای پوشش سخنرانیهای بعدی او بیش
از پیش به فکر وادارد.

خارج از گود سیاست

مرگ طبیعی نبود؟
1
«محســن هاشــمی» فرزنــد
ارشــدآیتاله هاشــمی در گفتوگویی
با یکی از رسانهها گفته اســت :درمورد
علت فــوت ایشــان ما هنوز بــه نتیجه
قطعی نرســیدهایم و نمیتوانیم بگوییم
شواهد کاملی برای مرگ طبیعی وجود
دارد .برخی افراد شــواهدی برای مرگ
غیرطبیعی مطرح میکنند ،این فضا شاید
به افراطیون دو طرف کمک کند که سوژه
ایجاد ابهام و بحران را به دست بیاورند و
رسانههای بیگانه از یکطرف و دلواپسان
از طرف دیگر ،به این ذهنیت دامن بزنند.

فضای مجازی

شکنجهنشدهاست
 2سخنگوی کمیســیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت:
طبــق توضیحــات وزیــر اطالعــات،
«اسماعیلبخشی» کارگر کارخانه نیشکر
هفتتپه شکنجه نشــده است .بخشی
مدعی شکنجه در دوران بازداشت خود
و شنود تماسهای تلفنیاش شده است.
رئیسکمیسیون امنیت ملی مجلس نیز
گفت ،در فیلمی که از اعترافهای بخشی
به آنها نشان  داده شده ،این را شنیدهاند
که بخشی به ارتباط با حزب کمونیست
کارگری اعتراف کرده است!

گیشه بین الملل

برای عرض تبریک به ایران در سوریه!

«میشیلکیلو» در العربیالجدید نوشت:
به محض اینکه «دونالد ترامپ» در تاریخ
 15دســامبر از خروج نیروهای آمریکا از
سوریه خبر داد و به شکست در برابر ایران،
بابت سیاســتهای «اوباما» اذعان کرد،
برخی سران کشورهای عربی دلیل شتاب
خود به سمت نظام سوریه را بازپسگیری
دمشقازتهراندانستند؛درحالیکهاعراب
خلیج فارس در معرکه ســوریه شکست
خوردهاند و درباره یمن نیز در طول ســه
سال نتوانستند «محاصره تعز» را در هم
بشــکنند ،با اینکه بارها اعالم کردند که
اولویت ائتالف اسالمی ،رفع محاصره تعز
است .این درحالی اســت که از یک سال
پیش ،نیروهای ائتــاف موفق به تصرف
الحدیده و جلوگیری از کمکرســانی به
حوثیها هم نشدند! این رسانه عربزبان
ادامه داد :باور نمیکنیم که رئیسجمهور
سودان و همتایان عرب او به سمت سوریه
میروند تا این کشور را از دست ایران خارج
کنند؛آنهمدرشرایطیکهرئیسجمهور
قدرتمندترین قوای نظامی تاریخ ،اعالم
عقبنشینی از سوریه کرده و تالش برای

«غالمرضــا کاتب» نماینده گرمســار و
رئیس کمیسیون آییننامه داخلی نیز در
موافقت با این طرح گفت :باید تفکر و نگاه
ملی را در کشور نهادینه کنیم .باید مجلس
جایگاه ملی پیدا کنــد و نگاه منطقهای،
قومی و قبیلــهای از درون نظام برچیده
شود تا مسیر رشد و توسعه هموار شود.
«علی ادیانیراد» نماینده قائمشــهر هم
در موافقت با ایــن الیحه گفت :محدوده
حوزههای انتخابیه میتواند ملی باشــد.
درحالحاضر انتخابات در تهران و قم به
صورت استانی انجام میشود.
درنهایت کلیات طرح ،تصویب شــد .بد
نیست بدانید براســاس این طرح ،مقرر
شد با حفظ ساختار حوزههای انتخابیه
شهرستانی ،از بین افرادی که حد نصاب
تعیین شده در حوزه فرعی (شهرستان) را
داشته باشند ،هر فردی که رأی بیشتری
در استان داشــت ،به عنوان نماینده آن
حوزه انتخاب شود .این مدل درحقیقت
حفظ ســاختار نظام انتخاباتی اکثریتی
ولی گســترش محدوده حوزه انتخاباتی
از شهرستانی به استانی است .به نظر شما
این خوب است یا بد؟!

بازپسگیری این کشــور عربی را عبث و
بینتیجهدانستهاست.برادرانمابهدمشق
بازمیگردندوپیروزینظامسوریهبهکمک
ایران و عقبنشینی آمریکا از آن را اعالم
میکنند؛ حال آنکه تهــران نقش اعراب
در شکست انقالبهای آزادیخواهانه را
میداند و احتمال میدهد که این حرکت
برخی کشــورهای عربی،تالشــی برای
نزدیکی به ایــران و عرض پیام تبریک به
آن باشد! «جاناتان وایزمن» در نیویورک
تایمز نوشــت :رویدادهای سال گذشته
موجب شد جامعه یهودیان آمریکا بیش
از هر زمانی از یهودیان اسرائیلی دور شوند.
«یوسی کلین هالوی» نویسنده اسرائیلی،
احساس مردم اسرائیل نسبت به ترامپ را
به خوبی آشکار کرد« :یهودیان اسرائیل
معتقدندترامپدرکدرستیازتهدیدهای
آنها دارد .در اقدامات او مانند تقبیح توافق
هســتهای با ایران که به باور اسرائیلیها
خطری امنیتی برایشان است ،یا انتقال
سفارت از تلآویو به بیتالمقدس ،مردم
اسرائیل رئیسجمهوری را میبینند که
میخواهدامنیتآنهاراتامینکند».



برایچیشهیددادیم؟
« 3مصباح یزدی» گفته اســت:
برای افزایش رفاه و کاهش تورم شهید
ندادهایم! این استاد اخالق حوزه علمیه
قم گفت :آیا تقدیم این همه شهید برای
همین مسئله بود که رفاه بیشتر و تورم
کمتر شود؟ هر چند وظیفه حکومت،
رسیدگی به وضع معیشتی مردم است،
اما آیا هدف اصلی هم همان بود؟ باید
ببینیم خداوند به ما چــه نعمتی داده
اســت .روزی نبوده که در این انقالب،
معجزهاینباشد؛اماماچقدرایننعمترا
قدردانستهایم؟

گاف به سبک آمریکایی!
 4مترجم وزیر خارجــه آمریکا در
کنفرانس خبری «مایک پمپئو» در زمان
ترجمه حرفهای او درباره ایران گاف داد.
«پمپئو» در این کنفرانس خبری گفت:
اردن سال گذشته ســفیر خود را از تهران
فراخواند؛ اما مترجم وی در زمان ترجمه
مدعی شد ،اردن سفیر ایران را از امان اخراج
کرد .این در حالی است که این اتفاق به هیچ
عنوان روی نداده و سفیر ایران در اردن به
فعالیتهای مختلف خود در این کشور
ادامه میدهد .حاال اینکه این اشــتباه
سهوی بوده یا عمدی ،معلوم نیست!

گیشه داخلی

امام(ره) با زندانیها مهربان بودند

گزارش علت فــوت آیتاله هاشــمی
روی میز رئیسجمهــور ،پربازدهترین
بازارهــا در  ۹ماهه امســال ،گردوخاک
ضدآمریکایی اردوغان ،فــرار قالیباف و
احمدینژاد از بازگشــت به «بهشت»،
دالیلایجادحلقهبستهدرکابینهروحانی،
آموزش رایگان از قانون تا عمل و افشای
نام متهمان ارزی ،جزو مواردی است که
موضوع گزارشهــای خبری و تحلیلی
روزنامههای روز گذشــته قــرار گرفت.
روزنامههای چهارشــنبه در حالی روی
پیشخوان روزنامهفروشیها قرار گرفت که
گزارشهایی از دستور رسیدگی به ادعای
شکنجه یکی از کارگران همراه با تکذیب
این ادعا توسط برخی نمایندگان ،درکنار
ویژه گزارشهایی به مناســبت سالروز
درگذشــت آیتاله هاشمیرفسنجانی،
در صفحههای نخست روزنامههای این
روز برجسته شده بود.بعضی روزنامهها
همچون «کیهان» یادداشت روز خود را به
واکنشها درباره ماجرای دوگیگ اینترنت
رایگان و آثار فضای مجازی در آسیبهای
اجتماعی و نقد آنهــا اختصاص دادند.

امیدادیب در ستون یادداشت روز روزنامه
«خراســان» با عنوان «سه وجه دیگر از
ماجرای ادعای شــکنجه» نوشــت :در
روزهای اخیر یک کارگر بازداشــتی در
ماجرای هفتتپه مدعی شــد که طی
دوران بازداشت ،شکنجه شده که بازتاب
گستردهای در فضای مجازی پیدا کرد
و بســیاری درباره این ادعــا اظهارنظر
کردهاند .اما  به نظر میرســد طرح آن و
بازخوردش در رسانهها ،دستاوردهایی
برای ما دارد که در جنجال رسانهای کمتر
به آن توجه شده است .روزنامه «قانون»
در مطلبی با عنوان امام (ره) دستور دادند
بازپرسها طبق قانون شرع عمل کنند،
روایتی از دادستان اســبق کل انقالب
درباره توصیه امام در برخورد با زندانیان
را منتشر کرده و نوشت :همزمان با طرح
ادعای شکنجه شدن اسماعیل بخشی،
سیدحسینموسویتبریزی ،دادستان
اسبق کل انقالب به بیان خاطرهای از دهه
 ۶۰پرداخت.اوگفت :مــا از امام (ره) جز
درباره محبت کردن به زندانیان برخورد
دیگری نمیدیدیم.

آوا صدر:ماجر از شب یلدا آغاز شد .حجتاالسالم
«محمدرضــا زائری» روحانی قلم به دســتی که
معموالً پستهای جنجالی و خبرسازی به اشتراک
میگذرد و از مخالفان سرسخت حجاب اجباری
است،میهمانبرنامه«علیضیا»شد.اودراینبرنامه
در واکنش به ماجراهای نماینده سراوان در گمرک
و نوع برخورد مجلس با این واقعه ،گفت« :شرم بر
این مجلس باد ».این جمله سروصدای زیادی به
پا کرد و بازتاب زیادی هم در شبکههای اجتماعی
داشت؛ حتی جمله «شرم بر مجلس» ،تبدیل به
ترند و هشتگ شد .کمی که آبها از آسیاب افتاد و
موضوع نماینده سراوان همچون موضوعهای دیگر
به فراموشی سپرده شد و نهایت برخورد مجلس هم
توبیخ با درج در پرونده بــرای این نماینده بود (!)،
مجلسیها فراغت بال پیدا کردند تا با خیال راحت
به سراغ زائری بروند!
دوباره داستان از احضار «علیضیا» به مجلس آغاز
شد؛خبریکهمدامتاییدوتکذیبشدومجلسیها
مدعی شــدند هیچگونه احضاری صورت نگرفته
اما حجتاالســام زائری با یک پســت توئیتری
همه چیز را تایید کرد و خبر داد که در رسانه ملی
ممنوعالتصویر شده است .این روحانی در حساب
کاربری توئیترش نوشت« :در  40سالگی انقالبی
که اساســاً برای آزادی رخ داده است ،کار به جایی
رسیده که معاون ســیما بابت یک دیالوگ ساده
انتقادی در یک برنامه تلویزیونی به مجلس احضار
شود و تعهد بدهد .سریال ارعاب و تهدید ،تطمیع
و تخویف ،ولی ...همه چی آرومه!» همزمان تعداد
زیادیازکاربرانفضایمجازیازطیفهایمختلف
به این تصمیم صداوسیما انتقاد کردند .با این حال
«غالمرضــا کاتب» عضو هیئت رئیســه مجلس
مسئله ممنوعالتصویرشدن حجتاالسالم زائری
در صداوسیما را تایید کرد؛ اما در عین حال گفت:
این ممنوعالتصویری خواســته نمایندگان نبوده
بلکه تصمیمی است که خود مدیران صداوسیما
و شخص «علیعسگری» گرفتهاند .هرچند حتی
اگراینگفتهکاتبصحتداشتهباشد،بازهمبهنظر
میرسد مجلسیها از این تصمیم ناراحت نیستند
و شــاهد آن هم میتواند ادامه صحبتهای این
نماینده مجلس باشد« :نمایندگان مجلس تنها از
آقایعلیعسگریخواستهبودندتاجلویتوهینها
به قوه مقننه گرفته شود .کسی که نمیتواند خود را
جلوی دوربین کنترل کند و با حرفها و رفتار خود
باعث حاشیهسازی میشود و در واقع ظرفیت قرار
گرفتن در موقعیت پخش زنده تلویزیونی را ندارد،
نباید روی آنتن زنده برود و بهتر است اگر توانایی یا
نظر کارشناسی دارد ،آن را در برنامههای ضبط شده
بیان کند که برنامهسازان صداوسیما توان کنترل
حاشیههای آن را داشته باشند».
«مهدیکیایی» مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی
مجلس هم گفت :حضور رئیس سازمان صداوسیما
و معاونان ایشان در هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی درباره بررســی برخی موضوعهای کالن
کشور بود و هیچ درخواستی برای ممنوعالتصویری
زائری نداشتهاند!

اروپای پُر رو!

رها عظیمی :یحتمل روز عروسی دلواپسان است؛
آنهایی که میگفتند به اروپا دلخوش نباشــیم و
 spvهم سرانجامی بهتر از «برجام» نخواهد داشت؛
البته پر بیراه هم نمیگفتند .نه تنها از  spvخیری
ندیدیم که تازه تحریممان هم کردند! در چندماه
گذشــته شــاهد تعلل اروپاییها در عملی کردن
ســازوکارهای مکانیســم ویژه مالی بودیم اما کار
بسیار کند پیش رفت .تحلیلگران اعتقاد داشتند که
تعلل اروپاییها ،ناشی از دالیل سیاسی است و اروپا
به شدت نسبت به بازتاب همراهی خود با ایران در
شکل فشارهای اقتصادی آمریکا علیه آنها نگران
است .در واقع اروپا از اینکه این اقدام آنها موجب
تعمیم قوانین ثانویه به شرکتهای اروپایی شود و
دولتهای اروپایی نتوانند برای خروج شرکتهای
خود اقدام خاصی انجــام دهند ،نگرانیهایی دارد.
ماجراهای  FATFهم نگرانی اروپایی را بیشتر کرد
و بهانههای تازهای به دست آنها داد.
حاال اتحادیه اروپا اعالم کرده با اعمال تحریمهای
هدفمند علیه ایران بهدلیل ادعاهای دانمارک علیه

ایران ،موافقت کرده است .درواقع اتحادیه اروپا به
پشتوانه ادعاهای کشوری دست به اعمال تحریم
زده که این کشــور پناهگاه گروههای تروریستی
شده است« .محمد جواد ظریف» وزیر امورخارجه
کشورمان نیز در واکنشی توئیتری به این موضوع
اشاره کرد و پناه دادن سه کشور دانمارک ،هلند و
فرانسه به تروریستهای منافقان که در قتل دوازده
هزار شهروند ایرانی دست داشته و در جنایتهای
صدام علیه کردهای عراق شریک بودهاند را یادآور
شد و به دیگر گروههای تروریستی که از خاک اروپا
برای قتل شــهروندان بیگناه ایرانی برنامهریزی
کردهاند ،اشاره کرد .در متن پیام ظریف آمده است:
«اروپاییها ،از جمله دانمارک ،هلند و فرانســه به
سازمان منافقان ،همچنین دیگر تروریستهایی
که از اروپا به طراحــی قتل ایرانیهــای بیگناه
پرداختهاند ،پناه دادهاند .متهم کردن ایران موجب
مبرا شدن اروپایی از مسئولیتشان در پناه دادن
به تروریستها نمیشــود ».نتیجه اینکه به قول
«کیهان»یها از  spvهم آبی برای ما گرم نشد!
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