اصولگرایان ،الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت را که رهبرمعظمانقالب
مطرح کردند قبول ندارند!

اصل مذاکره اگر از موضع برابر باشد ،راهگشاست

حسین عالیی-سردار پیشین سپاه :سیاســت «ترامپ» بازگرداندن ایران به دامــان آمریکاست .او ایران مستقل از
سیاستهای آمریکا را نمیخواهد و معتقد است که ایران نه تنها نباید با سیاستهای آمریکا در خاورمیانه مخالفت کند ،بلکه
باید مثل زمان شاه ،مجریسیاستهای آمریکا در منطقه خلیج فارس باشد .ترامپ به دنبال مذاکره با ایران از موضع قدرت
است تا بتواند سیاستهای خود را بر جمهوری اسالمی تحمیل کند و معاهدهای را با ایران امضا کند که برای همیشه برنامه
هستهای و موشکی ایران کنار گذاشته شود یا در کنترل آمریکا قرار گیرد و ایران نتواند در این حوزهها بهطورمستقل عمل
دنبال گرفتن امتیازهای بیشتری نسبت به «اوباما» از ایران است تا در افکارعمومی
کند .بنابراین ،به نظر میرسد ترامپ به
ِ
خود را موفقتر از اوباما در مهار ایران نشان دهد .اصل مذاکره اگر از موضع برابر باشد ،راهگشاست.
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سرمقاله

ادامه از صفحه یک :اما تصریح کرد که برگزاری

نمایشهای این چنینــی نمیتواند کمکی به حل
بحرانهای منطقه و جهان کند.
«الوروف» با اشــاره به پیشنویس دستورکار این
نشستمبنیبرگفتوگوهادربارهبحرانهایسوریه،
یمن و مسائل مربوط به برنامه موشکی و فعالیتهای
منطقهای ایران توضیح داد« :به نظر میرسد که کل
برنامه این نشســت به منظور پیشبرد رویکردهای
آمریکا برای مقابله با ایران در منطقه طراحی شده
است ...در متن دعوتنامه نیز صراحتاً اعالم شده که
سند پایانی نشست را آمریکا و لهستان بدون حضور
احتمالی دیگر کشــورها تنظیم و تصویب خواهند
کرد .این روند معمول در مسائل بینالمللی نیست».
چند روز پس از اظهــارات الوروف ،وزارت خارجه
روسیه با انتشار بیانیهای رســماً اعالم کرد که در
نشست ضد ایرانی ورشو شــرکت نمیکند .در این
بیانیه تاکید شده بود« :دستورکار کنفرانس ورشو
درباره خاورمیانه در پوشش تمام مشکالت منطقه
به ویژه مسئله صلح خاورمیانه شکست خورده است.
برنامهریزی برای برگزاری این کنفرانس بســیار با
عجله انجام گرفته بدون اینکه از نظرات کشورهای
اثرگذار در خاورمیانه و خارج از این منطقه استفاده
شود».
در ادامه واکنشهای منفی به ایــن اقدام آمریکا،
«فدریکا موگرینی» مســئول سیاســت خارجی
اتحادیه اروپا – که یکــی از تدوینکنندگان توافق
هستهای ایران و گروه  5+1بوده و به ادعای خودش
در تالش است تا بعد از خروج واشنگتن از برجام ،به
هر شکلی که شــده آن را حفظ کرده و مانع خروج
متقابل ایران شــود – اعالم کرد که در نشست ضد
ایرانی لهستان شرکت نمیکند.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا نیز که نامش فاش نشد
به نشــریه «وال اســتریت ژورنال» گفت :در مورد
مشارکت وزرای خارجه کشــورهای اتحادیه اروپا
در کنفرانس لهستان هم «ابهامات زیادی» وجود
دارد و مشخص نیست که این نشست قرار است چه
چشماندازی را برای آینده خاورمیانه ترویج کند.
وال استریت ژورنال به نقل از این مقام اروپایی نوشت  :
فرانســه احتماالً از اعزام وزیر خارجــه خود به این
نشست خودداری میکند .انگلیس و آلمان هم هنوز
در مورد سطح حضور در این نشست تصمیمگیری
نکردهاند .وزیر خارجه لوکزامبورگ نیز اعالم کرده که
بهدلیلتداخلبرنامههایش،دراینکنفرانسشرکت
نمیکند .همزمان با این واکنشها ،بیش از سه هزار
فعال ضد جنگ بینالمللی از قارههای اروپا ،آمریکا و
آسیا با به راهانداختن پویشی در وبگاه گروه غیردولتی
« ُکدپینک» ،طوماری را با محتوای درخواســت از
کشورهای اروپایی برای شرکت نکردن در آنچه که
«کارزار پامپئو علیه تهران» دانستند ،امضا کردند.
این فعاالن سیاسی ،دانشگاهی واجتماعی سرشناس
از آمریکا و اروپا ،در ایــن طومار با بیان اینکه هدف
نشست ورشــو مهیا کردن زمینهای برای درگیری
غیرضروری با ایران اســت ،تاکید کردند« :بهجای
نشستی برای مقابله با ایران ،ما از جهان میخواهیم
که به ایاالت متحده برای بازگشت به توافق هستهای
ایران فشار بیاورد ...و تحریمهای مخرب علیه ایران
را مرتفع کند».
وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز با احضار
«ویچخ اونلت» کاردار لهســتان در تهران ،مراتب
اعتراض رســمی به میزبانی ورشــو از این نشست
آمریکایی را به اطالع وی رســانده و از وی توضیح
خواســت .کاردار لهســتان در این دیدار بــا ارائه
توضیحاتی در خصوص کنفرانــس مذکور ،بر ضد
ایرانی نبــودن آن و بیان اینکه مواضع لهســتان با
اظهارات اخیر مقامات آمریکایی متفاوت است،تاکید
داشت .فراخوانده شــدن کاردار لهستان به وزارت
خارجه ،واکنش ورشو را درپی داشته و وزارت خارجه
این کشور با صدور بیانیهای مدعی شد« :به عقیده
ما ،جامعه بینالملل این حق را دارد که موضوعات
مختلف منطقهای و جهانی را به بحث گذاشــته و
لهستان هم حق دارد کنفرانسی برگزار کند که هدف
آن ایجاد بستری برای اقداماتی جهت ترویج ثبات و
شکوفایی در منطقه خاورمیانه است».
بعد از افزایش فشارهای بینالمللی به واشنگتن و
ورشو بر سر نشست ضد ایرانی« ،یاچک چاپوتوویچ»
وزیر امور خارجه لهستان در مصاحبه با یک رسانه
محلی به تشریح دالیل میزبانی این کشور از نشست
ضد ایرانی پرداخته و مدعی شد که لهستان امیدوار
است این کنفرانس به «بنبست» پیشآمده میان
اروپا و آمریکا بر سر ایران ،خاتمه دهد .بعد از اینکه
واشنگتن آهسته آهسته خود را در حال منزوی شدن
در برگزاری نشست ضد ایرانی ورشو دید ،مجبور شد
که اعالم کند دســتورکار کنفرانس لهستان علیه
ایران نیست .یک مقام آمریکایی در نشست خبری
توجیهی هشتم بهمنماه درباره کنفرانس لهستان
گفت :نشست ورشو دستورکار ضد ایرانی ندارد.
اما وزرای خارجه عراق و لبنان – که آمریکاییها امید
زیادی برای حضورشان در نشست ورشو برای وارد
کردن فشار حداکثری به ایران داشتند –  اعالم کردند
که وارد هیچ محوری علیه ایران نخواهند شد و در
کنفرانس لهستان نیز شرکت نمیکنند.

علی شکوریراد-فعال سیاسی :بهتازگی بحث الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده
و آنطورکه ایشان گفتند ،قرار است این سند ،مانیفست جمهوری اسالمی برای  ۵۰سال آینده شود .خود ایشان گفتند ،دو
سال فرصت نقد و بررسی این سند است؛ اما دیدیم که همان یکروز اول مطرحشدن این سند ،این موضوع در تلویزیون مورد
بحث قرار گرفت .شاهد هستیم که همین اصولگراها و آنها که دم از رهبری میزنند ،درباره این سند و الگوی اسالمی -ایرانی
پیشرفت صحبت نمیکنند؛ زیرا رهبری در همین سند هم بر بحث جمهوریت و رأی مردم تأکید کرده است .شعار اصالح
ساختارهای اساسی و اصالح قانون اساسی حداقل از جانب ما اصالحطلبان نباید مطرح شود.
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دعوای ظریف و ترامپ به زبان فارسی
به بهانه چهل سالگی پیروزی انقالب در فضای مجازی

رزمتوئیتری
دربزمجمهوری
راحیل رحمانی| گروه سیاست
rahilrahmani@gmail.com

چنــد روز پیش ،بخش فارســی توئیت
اسرائیل به زبان فارســی نوشته بود که
انقالب اســامی ایران چه دســتاوردی
داشته است؟ خودشــان نیز جواب داده
بودند که «هیچ» .یک کاربر ایرانی توئیت
کرده بود« :همین که شما و آمریکاییها را
مجبور کردیم فارسی نوشتن یاد بگیرید
و حاال به فارســی توئیت کنید ،خودش
یک دستاورد انقالب است ».البته پاسخ
دندانشــکنی هم بود .حاال «ترامپ» به
فارســی توئیت میکند؛ آن هم به بهانه
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
ایران .رئیسجمهور آمریکا ،چند ساعت
پس از راهپیمایی باشــکوه مــردم ایران
در روز  22بهمنمــاه ،در توئیتهایی به
زبان انگلیسی و فارسی و با تکرار ادعاهای

بیاساس خود ،در واکنشی خشمآلود به
حضور پر شور مردم ایران ،انقالب اسالمی
را عامل فســاد ،ترور و یادآور «چهل سال
ناکامی» توصیف کرد و نوشت« :مردم ایران
که مدتهاست در رنجاند ،شایسته آینده
روشنتریهستند».البتهاوتوضیحندادکه
منظورش از آینده روشن آیا همان آیندهای
اســت که آمریکا برای مردم افغانستان،
عراق ،لیبی و ...فراهم کرده است؟! و نگفت
اگر خواهان آینده روشن برای مردم ایران
است ،بهتر نیســت تحریمها را بردارد تا
کمر مردم ایران زیر بار فشار تحریمهای
ظالمانــهای که قربانــی آن همین مردم
هستند،نشکند؟
«ترامپ» در این توئیت از تصویر و ادبیاتی
استفاده کرد که طی روزهای اخیر ،توسط
«گروهک تروریستی منافقین»« ،بنیامین
نتانیاهو» نخستوزیر اسرائیل و گروههای

جزئیات عفو  50هزار زندانی
از زبان دادستان

نسلفردا« :عبــاس جعفریدولتآبادی» دادستان
تهران ،میهمان تلفنی یک برنامــه رادیویی بود .او در
این گفتوگو درباره جزئیات خبــر مهم عفو 50هزار
زندانی بهمناسبت چهلمین سالگرد انقالب ،صحبت
کرد .دادستان تهران ،معیارهای عفو و شرایط الزم برای
عفوخوردن را اعالم کرد« :در عفو جدید چند نکته مهم
وجود دارد؛ اوالً کسانی که تا شش ماه حبس دارند و به
هر علتی حکم اجرا نشده یا دستگیر و معرفی نشدند،

حرم

رم

غی

انه

برانداز نزدیک به البی صهیونیستی «بنیاد
دفاع از دموکراسیها» (افدیدی) به کار
رفته است .البته «محمدجواد ظریف» وزیر
خارجه نیز که این روزها با توئیت ،پاسخ
گزافهگوییهای آمریکایی و اسرائیلی را
میدهد ،در صفحه توئیتر خود در پاسخ
به توئیت فارسی رئیسجمهور آمریکا با
یادآوری ناکامیهای کاخ سفید در چهل
سال گذشــته نوشــت« :ایاالت متحده
۴۰سال است در پذیرش این واقعیت که
ایرانیها دیگر هرگز به دوران تسلیم و انقیاد
باز نخواهند گشــت و در منطبق کردن
سیاست خود با واقعیت و بیثباتسازی
ایران از طریق خونریزی و پمپاژ پول ،ناکام
مانده اســت .پس از ۴۰سال انتخابهای

مشروط به اینکه شاکی نداشته باشند مورد عفو قرار
میگیرند یا تا  ۱۵اسفند مهلت دارند که رضایت شاکی
را بگیرند و حبسشان اجرا نمیشود».او درباره جزئیات
عفو گسترده گفت :باقیمانده محکومیت محکومان به
حبس تا یک سال ،سه چهارم محکومیت محکومان به
حبس بیش از یک سال تا پنج سال ،دو سوم محکومیت
محکومان به حبس بیش از پنج سال تا  ۱۰سال ،یک
دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از  ۱۰سال
تا  ۲۰سال مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را
تحمل کرده باشند مورد عفو قرار میگیرند.
باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰

اشتباه ،وقت آن است که دونالدترامپ در
سیاست شکســتخورده ایاالت متحده
تجدیدنظر کند ».از ســوی دیگر ،ضلع
دوم مثلث ضدایرانی در کاخ سفید (جان
بولتون) نیز همزمان با برگزاری راهپیمایی
مردم ایران در سراسر کشور بیانیهای صادر
کرد و نوشت« :این هفته ایران چهلمین
سالگرد انقالب اسالمی را جشن میگیرد
و این چهل سال ،ســالهایی بوده است
که حکومت ایران مردم خود را ســرکوب
کرده و جهان را با ترور و وحشــت مواجه
ساخته اســت« ».جان بولتون» مشاور
امنیت ملی کاخ ســفید ،همان کســی
است که در اجالس گروهک تروریستی
منافقین ،وعــده برانــدازی جمهوری

سال برای مردان در صورتی که حداقل  ۱۲سال و برای
زنان در صورتی که حداقل  ۱۰ســال حبس را تحمل
کرده باشند که بیشتر در مواد مخدر است و باقیمانده
محکومیت محکومان به حبس ابد بــرای مردان در
صورتی که حداقل  ۱۵سال و برای زنان در صورتی که
حداقل  ۱۲سال تحمل حبس کرده باشند .باقیمانده
محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم
شهدا (پدر ،مادر ،همسر ،فرزند ،برادر و خواهر) که به
دالیل مختلف در زندان به سر میبرند ،به شرط آنکه در
محکومیت حبس بیش از پنج سال ،حداقل یک پنجم
و در محکومیت به حبس ابد ،حداقل پنج سال تحمل

مشکلقفلوکلید!
1
روزنامه «جمهوری اســامی»
نوشــت :در یکی از شــهرهای استان
لرستان سخنران مراســم  22بهمن ،از
خارج استان دعوت شــده بود ولی امام
جمعه محترم انگار که یک تکلیف مهم
داشته باشد ،میکروفن را گرفت و گفت:
فقطیکجملهبهمردممیگویم:درآینده
کلید را به دست کسی بدهید که بتواند
قفلها را باز کنــد! گویا تضعیف دولت و
انتقاد از شخص رئیسجمهور برای یک
جریان تریبوندار وظیفهای شرعی شده
است.

سفرتبلیغیاستنهتفریحی
 2چند روز گذشته ،اخبار متعددی
دربارهسفرنمایندهولیفقیهدرخوزستان
به کشورهای خارجی و حتی شایعههایی
درباره فوت امام جمعه اهواز منتشر شده
است .حجتاالسالم «کمیلعساکره»
مســئول اموررســانهای بیت نماینده
ولیفقیه ،با رد ایــن اخبار گفت :آیتاله
«موسویجزایری» در سالمت کامل است
و اکنون در انگلیس حضور دارد .عساکره
گفت :این سفر بهمنظور تبیین آرمانهای
انقالب برای خارجنشــینان انجام شده
است.

گیشه بین الملل

شوک نفتی ایران به ترامپ

یالعیساویدرمرکزمطالعات
میثاقمناح 
استراتژیک «المســتقبل» نوشت :این
روزها ،تحلیلگران درباره آینده تنشها
میان ایران و اسرائیل در منطقه صحبت
میکنند و اینکه آیا این تنش به مقابله
نظامی بین آنها میانجامــد یا نه؟ در
ادامه این مطلب آمده اســت :حمالت
اســرائیل به اهداف و پایگاههای ایرانی
در ســوریه ،تنها با حمایت واشنگتن و
موافقت قبلی مســکو ،انجام میشود و
عدماســتفاده از اس  300روسی برای
مقابله با این حملهها ،مؤید این امر است.
بهعالوه ،تحرکات اخیر اسرائیل ،همزمان
شده است با تحرکات آمریکا در منطقه،
بهویژه عراق و انتشار اخباری درباره عزم
واشــنگتن برای مقابله غیرمستقیم با
ایران در عراق  .این اعتقاد وجود دارد که
در صورت ادامه حملههای هوایی اسرائیل
به پایگاههای ایرانی در سوریه ،لبنان یا
عراق ،مقابله نظامی مستقیم بین ایران
و اســرائیل بهوقوع میپیوندد .در کنار
این اعتقاد ،برخــی تحلیلگران مقابله
نظامی مســتقیم را محتمل نمیدانند.

هر دو طــرف خواهان جنــگ نظامی
مستقیم نیستند؛ بهخصوص آنکه ایران
ابزارهای نظامی دارد کــه میتواند در
درگیری با اسرائیل ،در لبنان یا سوریه،
بر آن تکیه کند .بر این اساس ،باید گفت
تا زمانی که اســرائیل ،عمق ایران را به
صورت مستقیم هدف نگیرد ،درگیری
بین این دو ،منحصر به میادین دولتهای
عربی مشخصی میشود .در این شرایط،
سناریوی مقابله غیرمستقیم یا جنگ
نیابتی همچنان بر درگیری بین ایران و
اسرائیل ،سیطره دارد؛ زیرا ایاالت متحده
نمیخواهد وارد جنگ نظامی مستقیم
با ایران شــود؛ چون جنگ مستقیم با
تهران ،منجر به شــعله ور شــدن تمام
منطقه میشــود و این مسئله در زمان
حاضر به نفع ایاالت متحده نیست و در
شرایط فعلی ،هنوز ایران صالحیت الزم
را از نظر آمریــکا دارد« .االخبار» نیز در
گزارشی از شوک نفتی ایران به ترامپ
خبر داد و نوشــت :ایران به فکر افزایش
تولید است .مســئله مهمتر در راستای
مقابله با تحریمها ،بخش نفت است.



خط امام (ره) نیست!
« 3فکرنمیکنمنامهمنسوببهامام
درباره نهضت آزادی ،واقعاً از امام باشد؛ نامه
مربوط به آقای منتظری هم بعید میدانم
از امام باشــد ».این جملهای اســت که
«علیمطهری» آن را در برنامه «رودررو»
گفت .چند ساعت بعد  ،دفتر حفظ ونشر
آثار امام (ره) درباره صحبتهای مطهری
ابراز تأســف کرد .حاال مطهری دوباره بر
موضع خود تاکید کــرده و میگوید :از
فروردین  ۶۷به بعد امام بیمــار بودند و
خیلی در جریان امور نبودند .عالوه بر این
خط امام هم مورد تشکیک است.

گیشه داخلی

ِ
«پرت»بعضیهاازنظر«کیهان»
محاسبات

بازتاب راهپیمایی  ۲۲بهمن در رسانهها،
آخرین نفسهای داعــش در هجین؟،
«شــبی که ماه کامل شــد» رکورددار
ســیمرغها ،ورود به دهه پنجم انقالب،
اولویتهای اساســی اصــاح بودجه،
بلندشــدن صدای اعتراض از ترکیه به
وضعیتمسلمانانچینوتوزیعاینترنتی
گوشــتهای وارداتی از  ۲۵بهمن ،جزو
مواردی اســت که موضوع گزارشهای
خبری و تحلیلی روزنامههای روز گذشته
قرار گرفت.روزنامههای سهشنبه درحالی
پس از چند روز تعطیلی و عدمانتشــار
مطبوعات ،بر پیشخوان روزنامهفروشیها
قرار گرفت که بازتــاب راهپیمایی روز
دوشنبه مردم در سراسر ایران با تیترها
و تصاویر مرتبط بــا ورود به دهه پنجم
انقالب اســامی ،صفحات نخست همه
روزنامهها را شــکل داده بــود« .حیدر
مستخدمینحســینی» در یادداشتی
که روزنامه «آرمانامروز» منتشر کرد،
نوشت :اقتصاددان نرخهایی که مرتبط
به بازار پول هستند مثل نرخ سود بانکی
یا نرخ ارز ،از متغیرهای کلیدی اقتصاد

محسوب میشوند؛ در نتیجه اگر دولت،
بانک مرکزی و مقامات اقتصادی کشور با
یک برنامه همپوشانی و اتفاقنظر در حوزه
سیاســتگذاری اقتصادی گام بردارند،
میتوان تاثیرش را روی نرخها دید.
«جعفر بلوری» در یادداشت روز روزنامه
«کیهــان» با عنــوان مهمتریــن پیام
راهپیمایی نوشت« :بههمریختگی جبهه
دشمن» و اثبات این ادعا که محاسبات
آنها گاهی ،چقدر «پرت» اســت ،یکی
دیگــر از برکتهای چهلمین ســالگی
انقالب اسالمی ایران بود .دشمن محاسبه
کرده بود ،بــا تحریمهایی کــه به قول
«ترامپ»« ،تاکنون علیه هیچ بنیبشری
وضع نشده» و سوءاستفاده از مشکالت
اقتصادی مردم ،میتواند راهپیمایی مهم
و حســاس را از رونق بیندازد .البته ،این
فقط تصور و محاســبه دشمنان بیرونی
نبود که غلط از آب درآمد .برخی در داخل
هم دچار اشتباه محاسباتی شده و تصور
میکردند ۲۲ ،بهمن امســال ،مردم به
نشــانه اعتراض به مثــ ً
ا گرانی ،حضور
کمرنگی خواهند داشت.

Policy

اسالمی ایران قبل از جشن چهل سالگی
آن را داده بود! اما وقتی ایران چهل سالگی
خود را جشــن گرفت ،باز هم از رو نرفت
و این بار ســعی کرد با ادعاهای تکراری،
پیشبینی محقق نشدهاش را ماستمالی
کند! بولتــون در این بیانیه مدعی شــده
که ایــران همچنان به دنبال ســاحهای
هستهای برای ارعاب مردم صلحطلب در
سراسر جهان و موشکهای بالستیک ،به
عنوان ابزار حمل ســاح هستهای است.
«بولتون»« ،ترامپ» و «پمپئــو» در حال
تالش برای ترویج این دروغ هستند که ایران
هنوز به دنبال ســاحهای هستهای است.
ترامپ و پمپئو که بهجای خود؛ بولتون یکی از
برجستهترینشخصیتهایحامیمجاهدین
خلق ( )MEKاست و بارها از حمله به ایران و
سرنگونی حکومتش ،حمایت کرده است.
اکنون که ترامپ  به فارسی توئیتزدن روی
آورده اســت ،پاســخ تهدیدهای او را شاید
باید در میان جوابهای کاربران ایرانی پای
توئیتهای فارســیاش جســتوجو کند.
کاربری نوشته بود :کشورگشایی یعنی فقط
فارسی توئیتکردن ترامپ».
راستی ترامپ بود که میگفت اگر ما نباشیم،
اعراب باید یک هفتهای فارسی حرف زدن یاد
بگیرند؟ این طوری که پیش میرود ،احتماالً
آمریکاییها باید کتاب فارسی را به کتابهای
دوران مدرسه اضافه کنند!

حبس کرده باشند.به گفته دادستان ،محکومان قاچاق
مسلحانه یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده
مواد مخدر ،بیش از  ۱۰۰کیلوگرم تریاک و ملحقات
آن و بیــش از دو کیلوگرم هروئیــن ،روانگردانها و
ملحقات آن است) ،قاچاق اســلحه و مهمات ،جرایم
امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک ســال باشد،
سرقت مســلحانه ،اختالس ،ارتشــا ،اسیدپاشی و ...
مشمول عفو نمیشوند .جعفری دولتآبادی ،در این
گفتوگو موضوع پولشویی در سینما را تأیید کرد و از
«محمدامامی» تهیه کننده ،به عنوان یکی از کسانی
که در این زمینه پرونده دارد نام برد.

ذره بین

لهستان قول داده است
 4سردار سرلشگر «محمد باقری»
رئیس ســتادکل نیروهای مسلح گفت:
لهستان قول داده اســت که در نشست
«ورشــو» هیچ حرفی علیه ایــران زده
نمیشود .باید منتظر بود تا این نشست
برگزار شود و ببینیم لهستانیها چقدر
به قول خود وفادار هســتند .سرلشــکر
باقری ،این نشست را بیارزش توصیف
کرد و اظهار داشت :چه در نشست ورشو
علیه ایران حرفی زده شــود و چه حرفی
زده نشــود ،تاثیری در اقدامات و قدرت
جمهوری اسالمی ایران نخواهد داشت.

سیاست

خارج از گود سیاست
برای خودیها خوب است!

سمیهنریمانی:درروزهایگذشته،برخیسایتهای
خبری تصاویری از سفر مداح معروف به فرانسه و ایتالیا
که گفته میشود با هدف تبلیغ صورت گرفته است،
منتشر کردند .خبری که با واکنش کاربران در فضای
مجازی نیز مواجه شد؛کاربرانی که اغلب این پرسش را
مطرحمیکردندکهواقعاًاینسفرچهضرورتیداشت؟!
در شرایطی که اغلب مردم کشورمان با مشکلهای
شدیداقتصادیومعیشتیدستوپنجهنرممیکنند،
نهاد مربوطه که اقدام به اعزام مبلغان به خارج از کشور
در قالب مداح و روحانی (با صرف هزینههای نه چندان
ک ِم اقامت و )...میکند ،چه اصراری به تداوم این مسیر
دارد و اساساً چه ضرورتی در این کار دیده است؟
«میثم مطیعی» که این روزها تصاویر نوحهخوانی او
در مهدیه «رم» و در جمع مسلمانان فرانسه منتشر
میشــود ،همان مداحی است که شــعر جنجالی
«صفاول»یها و «صــف آخر»یها را در نماز عید فطر
سال گذشته و امسال خواند .او در برخی نوحههایی
که میخواند ،بر لزوم رسیدگی مسئوالن به مشکالت
معیشــتی مردم و توجه بیش از پیش به محرومیت
مردم تاکید میکند و بهتازگی هم تالش کرده است
با راهاندازی خیریهای به نام «میثاق» (که زیرنظر بنیاد
کرامت با سرپرستی آستان قدس و همراهی حسین
یکتاست)،فعالیتاجتماعیبیشتریداشتهباشدوهر
از چند گاهی ،تصاویری از حضور وی با چند بسته مواد
غذایی در نقاط محروم شهر و اطراف تهران در صفحه
دادن
اینستاگرام این مداح منتشر میشود که گاه ،قرار ِ
کامنتهای تحسینآمیز عجیب و گاه غلوآمیزی پای
پســتهای با این مضمون را هم به دنبال دارد .این
مداح که عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق است
و شنیده میشــود حقوق دریافتی او چندان هم کم
نیســت ،در معدود گفتوگوهایی که داشته ،تاکید
کرده که مداحی برای او شــغل نبوده و مدعی است
اهل پاکت گرفتن هم نیست .مطیعی ،سال گذشته
نیز سفری دو هفتهای به اروپا داشت که گفته شد این
سفر نیز بعد تبلیغاتی داشته است .مطیعی که خود را
حامی و دغدغهمند در زمینه مشکالت مردم ،بهویژه
وضعیتمعیشتینشانمیدهد،البتهنیازینمیبیند
که توضیح بدهد چرا و چطور او تنها مداحی است که
به این سفرها اعزام میشــود و هزینه این سفرها که
از بیتالمال پرداخت میشــود ،چقدر است آن هم
در حالی که رهبر معظم انقالب بارها بر لزوم کاستن
از ســفرهای خارجی غیرضروری تاکید کردهاند .آیا
سفارتخانهها و رایزنیهای فرهنگی و مراکز جماعت
اســامی ،نمیتوانند از ظرفیتهای ایرانیان مقیم
استفاده کنند تا نیازی به اعزام روحانی و مداح به اروپا
برای تبلیغ و نوحهخوانی نباشــد؟نکته جالب توجه
تبلیغ برخی رسانههای اصولگرا برای این سفر با انتشار
تصاویر و فیلمهایی از حضور این مداح در اروپاست!
رسانههایی که سفر یک چهره غیرهمفکر با خود به
سفر خارجی (حتی به دلیل بیماری) را در بوق و کرنا
کردهوازغیرضروریبودنسفروبیتوجهیبهوضعیت
مردم سخن میگویند؛ اما وقتی مداح محبوبشان به
سفر خارجه میرود ،ناگهان همه آن دغدغهها در قالب
توجیهی به نام «ضرورت تبلیغ دین» ولو غیرضرور و
باصرفهزینهبیتالمالمسلمین،ناپدیدمیشود!

حواله از «استخر فرح» به عید نوروز!

رها عظیمی :راهپیمایی امسال باشکوه برگزار شد و
ایرانیها چهلمین بهار انقالب را جشن گرفتند .رهبر
معظم انقالب قبل از راهپیمایی و در دیدار با «همافران»
تاکید کرده بودند که راهپیمایی  22بهمنماه جای
تسویهحساب سیاسی با مسئوالن نیست؛ اما عدهای که
گویا کاسه داغتر از آش هستند ،حتی به فرمایشهای
رهبری نیز توجه نکردند .هرچند کام ً
ال مشــهود بود
که امســال بر خالف سالهای گذشــته ،شعارهای
تفرقهافکنانه و دستنوشتههای توهینآمیز نسبت به
مسئوالن کمتر دیده میشد ،اما متاسفانه بازهم عدهای
از تندروها با نادیده گرفتن فرمایشهای چند روز اخیر
رهبر معظم انقالب ،باز هم شعارهای تفرقهافکنانه سر
دادند .یک گروه تازه تأسیس به نام «جنبش قیام هلل»
نوشتههایی را روی کاغذ کارتن علیه مسئوالن ،میان
مردم توزیع کرد .برخیها با کنایه به رئیسجمهور و
تکیه کالم معروف او (علی برکتاله) ،روی پالکاردها
نوشته بودند« :مردم در مسیر انقالبند ،ماشاءالهآقایان

به فکر بخوربخورند ،علی برکتاله»؛ همچنین در یک
دستنوشته دیگر ،با کنایه به رئیس مجلس شورای
اسالمی و لغو سخنرانی او در شهر کرج ،نوشته شده بود:
(کرجیها شاخ شکستند ،دهان فتنه بستند).
یکی از دستنوشــتههایی که در جریان راهپیمایی
 22بهمن امسال به چشم آمد و در شبکههای مجازی
نیز بازتاب زیادی داشــت ،پالکاردی بود که روی آن
نوشته شده بود« :ای آنکه تو عامل گرانی ،تا عید خدا
کند نمانی ».در مقابل پالکاردی هم بود که روی آن
نوشته بود« :با انقالب ما چه کردید ،بقیه هموطنانم
کجایند؟» جملهای با مفهوم با پرسشــی که بدون
توهین به کسی ،سعی میکرد دغدغههای خود را بیان
کند .تفرقهافکنان اما از «استخر فرح» و تهدید به مرگ
در استخر به نفری برای مرگ تا نوروز رسیدهاند! یکی
دیگر هم نوشته بود« :ملت شده بدنام ،گور پدر برجام».
حاال بماند که بسیاری از این شعارها روی پالکاردهای
یک اندازه با فونت شبیه به هم نوشته شده بود!

عکس روز

دیدارظریفبا«سعدحریری»
«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در ادامه رایزنیهای خود با مقامات
لبنان ،دوشنبه شب با «سعد حریری» نخستوزیر این کشور دیدار و رایزنی کرد .ظریف پس از
دیدار با حریری به ایران برگشت.

