آمریکاییها زیاد حرف نزنند

مرزبانهای ربوده شده زنده و در خاک پاکستان هستند

بیژن زنگنه  -وزیــر نفت :آمریکاییهــا زیاد حــرف میزنند؛ من به آنهــا توصیه میکنــم کمتر حــرف بزنند زیرا
بازار را به هــم میریزند .آمریکاییها یک ســال بــازار را دچار تشــنج کردهاند و حرفهــای ضد و نقیض زیــادی زدهاند.
ما حرف کم میزنیم امــا آنها حرف زیادی میزنند و ظاهرا ً تحت فشــار هســتند .اگــر بخواهند اذیت کننــد بازار بدتر
میشــود و بیثباتی رخ میدهد .ما نشــان دادهایــم آدمهای صلحجویی هســتیم و کار خــود را انجــام میدهیم .آنها
یک روز از تمدیــد معافیت ،یک روز از صفرکــردن میزان صــادرات نفتی ایــران و روز دیگر از کم کردن میــزان صادرات
میگویند.
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سرمقاله

رئیسجمهور در جمع مردم بوشهر از افزایش
حقوق کارگران و کارمندان در سال  98خبر داد:

سردار قاسم رضایی – فرمانده مرزبانی کشور :مالقاتهای مرزی با مسئوالن پاکستانی و برخی از سران طوایف ،ازجمله
اقدامات صورت گرفته در این حوزه است .بر مبنای آخرین پیگیریها باید بگویم مرزبانان زنده و در خاک پاکستان هستند.
معتقدیم که دولت پاکستان دارای ارتش و نیروهای امنیتی قوی است و اگر «اراده» کند قطعاً میتواند این مرزبانها را آزاد و
در اختیار ما بگذارد .قطعاً دولت پاکستان میتواند با اراده جدی منطقه را از وجود گروهکهای ملحد ،تروریست و جانی که
تحت تعقیب قضائی ما هستند ،پاکسازی کند .برمبنای آخرین گفتوگو و رایزنیها ،ارتش پاکستان اعالم کرده که درباره
روند آزادسازی مرزبانان ربوده شده ،عملیاتی را آغاز کرده است.
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وقتی تذکر رهبری «فصلالخطاب» میشود؛

هفتهبدونتهمت!
راحیل رحمانی|  گروه سیاست
rahilrahmani@gmail.com

عجیب بــود ولی باورکردنی .خواســت
رهبرمعظمانقــاب باالخره ترمز برخی
تندرویها را کشید و نتیجهاش شد اینکه
در خطبههای نماز جمعــه این هفته،
خبری از «خائن»دانستن این و آن نبود.
البته این رویه تنها به تریبونهای نماز
جمعه ختم نمیشــود .سالهاست یک
جریان خاص منتظر است تا دیدگاهی
یــا اظهارنظری را خالف دیــدگاه خود
ببیند و رگبار انتقادها را به سمت مخالف
نشانه برود و بیمحابا هر اتهام و توهینی
که میپسندد ،به جریان منتقد نسبت
بدهد .انــواع برچســبزنیها را در این
سالها شاهد بودهایم؛ از اتهام جاسوسی
و دوتابعیتی بودن گرفتــه تا خیانت به
آرمانهای امام راحــل ،انقالب ،تقابل با
رهبری و . ...
میگویند« :هرکس با ما نباشــد ،از ما
نیست ،از این نظام نیســت و گویا حق
نفس کشــیدن هم ندارد ».باید او را برد
گوشه رینگ و تا میخورد ،زد و فرصت
دفاع هم نباید داشــته باشــد! یک روز
«برجــام» را علم میکننــد ،روز دیگر
 FATFو «اینستکس»« ،نازنین زاغری»،
سفر سفیر و وزیر فالن کشور اروپایی به
ایران و هر بهانه دیگری که بشــود روی
آن مانور داد.
بهتازگی هم هر تریبونی که به دســت
آوردند حامیــان  FATFرا خائن خطاب
کردند .این رویه آنقدر شدت پیدا کرد

خواست رهبرانقالب باالخره
ترمز برخی تندرویها را
کشید و نتیجهاش شد اینکه
در خطبههای نماز جمعه این
هفته ،خبری از «خائن»دانستن
این و آن نبود
به دنبال داشت و برخیها از امام جمعه
مشهد خواستند در شــرایطی که مردم
در مشــکالت اقتصادی غرق شدهاند و
دغدغههــای زیادی دارند ،بــا اینگونه
سخنان آرامش را از جامعه نگیرد.
«کاظــم صدیقی» امــام جمعه موقت
تهران نیز از کسانی بود که در مخالفت
با  FATFسخنان تندی داشت« :برجام
را دوباره با  FATFتجربه نکنید ،مؤمن از
یک سوراخ دوبار گزیده نمیشودFATF .

مایه خودتحریمی است .این چه شعاری
است که اگر زندگی ارزان میخواهید باید
  FATFاجرا شود .این شعارها را قب ً
ال هم
دادید و روزگار مردم را سیاه و گرفتارشان
کردید».
یا آیتاله «خاتمی» دیگــر امام جمعه
تهران که گفته بود : FATFپنجره ورود
خائنانی است که ما  ۴۰سال پیش آنها
را با خفت و خــواری از کشــور بیرون
کردیم.
«پرویــز داودی» معــاون اول دولــت
احمدینژاد که رئیــس و برخی اهالی
کابینه این دولت به بدترین فســادهای
مالی متهم شــدهاند و حتی یکی چون
«مشایی» به دلیل اقدام علیه امنیت ملی
در بازداشت به ســر میبرد ،هشدار داده
بود؛   FATFبدتر از ترکمانچای اســت و
اگر کمکاری کنیم اتفاقات بدی می افتد.
«احمــد وحیــدی» وزیر دفــاع دولت
ا و علناً
احمدینژاد هم  FATFرا عمــ ً
کانال جاسوســی و کنترلی کشورهای
بزرگ معرفی کرده بود.
نماینده کرمان میگویــد :قبول FATF
خیانت به کشور است .نمایندگان مشهد
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که رهبرمعظم انقالب هم نسبت به آن
انتقاد کردند .ایشــان در دیدار با اعضای
مجلــس خبــرگان فرمودنــد« :وقتی
فالن کنوانســیون یا معاهده در کشور
مورد بحث اســت و موافقان و مخالفان
استداللها و دیدگاههای خود را مطرح
میکنند ،دو طرف نبایــد یکدیگر را به
همراهی با دشمن متهم کنند و به جان
هم بیفتند».
گویاتأثیر همین سخن بود که موجب شد
تا این هفته ،تریبونها و سخنرانیهای
آرامتــری را شــاهد باشــیم .آیتالــه
«علمالهدی» امام جمعه مشهد ،از همین
دست ائمه جمعهای بود که تقریباً هیچ
جمعهای را بــدون مخالفخوانیهای
صریــح و تند علیه دولــت نمیگذراند.
مث ً
ال یک بــار در خطبههای نماز جمعه
در حرم رضــوی در مخالفت با تصویب
  FATFگفت« :نمایندگان مجلس بدانند
چه چیزی را تصویــب میکنند و به چه
چیزی تن میدهند؟ این کنوانســیون
پول میگیرد تا آدم بکشــد و وابستگان
همین کنوانســیون راه را برای آنها باز
میکنند و آیا از همین راه جلوی آزادی
ما را نمیگیرند؟ تصویب  FATFخیانت به
خون شهدای اهواز است .دشمن از تقابل
با ما عاجز و ناتوان اســت و سراغ جنگ
اقتصادی با ما آمده است».
و از همین تریبون بود کــه امام جمعه
مشــهد« ،فتنه  »98را بر ســر زبانها
انداخت و هشــدار داد دشــمن در فکر
شکل دادن فتنهای شبیه فتنه  ۸۸است.
اظهارنظری که واکنشهای زیادی را هم

عکس  :ایسنا

ادامه از صفحه یک ...:بازار پوشاک است که

طبق آمار اعالم شده افزایش قیمت در پوشاک
داخلی  ۶۰تا ۷۰درصــد و در اجناس خارجی
بین  ۱۰۰تا ۱۵۰درصد بوده است .گفتنی است
قدرت خرید مردم در زمینه پوشاک در مقایسه
با سال گذشته به یک سوم کاهش یافته است
و به دلیل افزایش قیمت موادغذایی طی چند
ماه گذشته ،تهیه پوشاک در اولویتهای بعدی
قرار دارد .البته در سالهای گذشته هر کسی با
توجه به اوضاع اقتصادی خانــواده این اقالم را
از نظر کیفیت و کمیت به شــیوههای مختلفی
خریداری میکرد؛ اما امسال نوسانهای چندین
برابری قیمتها در بازار؛ از موادغذایی گرفته تا
کاالهای لوکس ،قشــر زیادی از مردم را دچار
مشــکلهای اقتصادی کرده اســت .از طرف
دیگر باید توجه داشــت گرچه همــه مردم در
شــب عید وضعیت ســختی دارند ،اما در این
میان قشــر کارگر با مشکالت معیشتی زیادی
روبهروســت .درحالیکه توان خرید کارگران
طی سالجاری به واسطه التهابات ارزی بیش
از گذشته کاهش یافت و آنها از تأمین مایحتاج
اولیه خود عاجز ماندند ،اما معموالً این موضوع
در روزهای پایانی اســفندماه بیش از دیگر ایام
سال احســاس میشود و فشــار بیشتری را به
سرپرست خانواده تحمیل میکند .خالی بودن
سفره ۹۳هزار خانوار کارگری در ایام نوروز ،یکی
از دغدغههای جدی فعــاالن کارگری عنوان
شده است .گفتنی است ریشــه التهابات ارزی
نیمه نخست امسال را که برخی از آن به عنوان
«کودتایارزی» یاد میکننــد ،میتوان در دو
دلیل عمده بازگشــت تحریمهای اقتصادی به
واســطه خروج دونالد ترامپ رئیسجمهوری
ایاالت متحــده از توافق هســتهای برجام در
اردیبشتماه ســالجاری و سیاستهای ارزی
دولت جستوجو کرد .با این حال ،ریشه التهابات
هرچه باشد؛ تبعات آن دامن جامعه کارگری را
نیز گرفت و آنها بیش از گذشته ناتوان از تأمین
نیازهای اولیــه زندگی و حتــی پسانداز رقم
ناچیزی از حقوق ماهانه خود شدند .به دنبال آن،
فعاالن کارگری و کارشناسان بارها در جلسات
مختلف و در مصاحبههای مطبوعاتی ،نسبت به
وضعیت اسفبار کارگران هشدارهایی را مطرح
کردند؛ کاهش ۶۰درصدی قدرت خرید ،تأمین
تنها ۳۳درصد از نیازهــای زندگی و… ازجمله
این هشــدارها بودند که طی سال جاری مکررا ً
به گوش میرســیدند .با این حال ،با نگاهی به
وضعیت شاخصهای اقتصادی ،به نظر میرسد
سال آینده نیز به مراتب سال سختتری برای
دهکهای کمدرآمد خواهد بود؛ زیرا کارشناسان
احتمال بروز ابرتورم را بسیار جدی میدانند .در
این شرایط ،به نظر میرسد سیاست بستههای
حمایتی ۲۰۰هزارتومانی و حمایت غذایی که
دولت برای گروههای کمدرآمد جامعه در نظر
گرفت ،بیشتر شبیه به یک شوخی بود تا اینکه
جوابگوی نیازهای آنها باشد .بنابراین دولت
در هفته آخر سال باید با نظارت دقیق بر قیمتها
و عرضه کاالهای اساســی در بازار ،از ســختی
این روزهای معیشــتی مردم بکاهد .همچنین
فعاالن کارگری از دولــت میخواهند تا هرچه
زودتر از محل بودجــه عمومی ،دو ماه معوقات
مزدی کارگران شــاغل در  ۹۰۰واحد تولیدی
را پرداخت کند تا آنها درمقابل اعضای خانوار
خود در ایام پر رفتوآمد نوروز خجل و شرمسار
نباشند .به نظر میرســد در شرایطی که خزانه
دولت در تأمین اعتبار ۳۰هزارمیلیارد تومانی
برای مؤسسات مالی و اعتباری بسیار بخشنده
است ،پرداخت ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار جهت
ِ
پرداخت فقط دو مــاه از مطالبــات کارگران،
خواستهای بهحق و ضروری است .اما اکنون با
نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش
نگرانیها از شرمساری ۹۰۰هزار خانوار کاگری
از تأمین مایحتاج شــب عید ،فعاالن کارگری
دو پیشــنهاد پیش پای دولت قرار میدهند؛
پیشنهاد نخست این اســت که معوقات مزدی
در قالب وام به واحدهای تولیدی پرداخت شود.
بدینترتیب ،کارفرمایان پس از گذاشتن وثیقه
این پول را دریافت و بالفاصله به حساب کارگران
واریز میکنند و اقساط آن را به ترتیبی که توافق
میشود ،پرداخت میکنند .پیشنهاد دوم فعاالن
کارگری نیز این است که به واحدهای تولیدی
وام بالعوض پرداخت شود؛ زیرا این واحدها به
دلیل آسیبهای فراوانی که بهویژه از نوسانات
شدید ارزی دیدهاند ،بعضاً توانایی تأمین سرمایه
در گردش خود را هــم ندارند و در حجم باالیی
به سیســتم بانکی و تامینکنندگان مواد اولیه
مقروض هستند .با توجه به زمان اندک تا شروع
نوروز ،به نظر میرسد پرداخت معوقات جامعه
کارگری در شرایط اقتصادی فعلی بسیارضروری
و حســاس اســت و به دلیل وجه انســانی آن
مــورد مخالفت افــکار عمومی قــرار نخواهد
گرفت.

خارج از گود سیاست

«پژمانفر» و «کریمیقدوسی» ،تصویب
این لوایح را مایه ننگ کشور و خیانت به
ایران دانستهاند .آیتاله «جنتی» در مقام
دبیر شورای نگهبان اعتقاد دارد :بدتر از
 FATFوجود ندارد .نماینده دیگری آن را
پشت قباله برجام دانسته و خالصه از این
دست اظهارات که فصل مشترک همه
آنها «خیانت» بود ،زیاد بوده اســت .از
برخی نمایندگان سابق و فعلی مجلس
گرفته تا فعاالن سیاســی و ائمه جمعه
و کســانی که خودشــان را تئوریسین،
کیســینجر و  ...مینامند .صدا و سیما
هم در این میان ،کم نگذاشته است .ولی
آش آنقدر شور شــده که رهبر انقالب
به میانه میدان آمدنــد و تذکر دادند که
اختالفات تمام شود و البته گفتند قرار
نیست هرکســی را که نظرش با ما یکی
نیســت«،خائن» بنامیم .خوشبختانه
همین جمله «فصلالخطاب» شــد تا
ترمز برخی تندرویها کشیده شود مگر
اینکه عدهای آن قدر «مدعی» باشند که
بخواهند جلوتر از رهبــری هم حرکت
کنند و تازه ادعای والیتمداربودنشان
هم گوش فلک را کر کند!

نســل فــردا :حجتاالسال موالمســلمین
«حسنروحانی» در آخرین سفر استانی خود در
سال  97باز هم میهمان بوشهریها شد و در جمع
مردم این شهر گفت :خوشحالم که برای هفتمین
بار به استان دالورپرور بوشهر سفر میکنم .در هر
سفر شاهد حرکت بسیار مهم اقتصادی بودیم.
روحانی به سبک احمدینژاد خودش را «خادم»
مردم معرفی کرد و البته یک خبر خوش هم برای
کارمندان و کارگران داشت :افزایش  20و بیش از
 20درصدی حقوق در سال 98
در ادامه گزیدهای از سخنان «روحانی» را در
جمع بوشهریها میخوانید
■ ما میدانیم دشــمنان ما در یک سال گذشته
همه تالش خود را برای فشار بر مردم انجام دادند و
امیدشان این بود مردم را از دین و اعتقاداتشان جدا
کنند؛ اما این مردم سختیها را پذیرفتند.
■ دولت در کنــار ملت خواهد ایســتاد ،آنهایی
که دارای درآمد ثابت هســتند امروز سختترین
مشکالت را خواهند داشــت .آنهایی که درآمد
متغیر دارند خود را تطبیق میدهند.
■ تعــداد کارمندان و حقوق بگیــران حدود پنج
میلیون و پانصد هزار نفر است .کارگران خدوم ما
چهارده میلیون نفر هستند؛ تالش کردیم بتوانیم
حقوق و مســتمری کارکنان را حدود ۲۰درصد
و برای کارگران بیش از ۲۰درصــد افزایش قائل
باشــیم .البته ایــن افزایش ۲۰درصــدی برای
کارمندان را مجلــس با فرمول خاصی حســاب
کرده ،تبدیل به قانون شده و ما به آن قانون عمل
میکنیم.
■ این هفته در شــورای عالــی کار مقدار حقوق
کارگران هم تثبیت خواهد شد .تورم امسال ما بیش
از ۲۰درصد بوده اســت؛ اما توان ما برای افزایش
حقوق و دستمزد بیش از این نبوده است .امیدواریم
با کمک هم بتوانیم شــرایط مطمئنتری را برای
مردم ایجاد کنیم که خیال مردم مطمئن باشد.
■ امســال مردم در مقاطعی مشــکالت داشته و
هنوز هم دارند؛ در دولت ما مــدام توصیه کردیم
باید همه توان دولت ،مســئوالن و کارمندان در
سراسر کشور به گونهای باشــد که انشاءا ...شب
عید مردم بتوانند احســاس راحتی کنند و از خدا
بخواهیم برای سال آینده شــرایط بهتری داشته
باشیم.
■ نخســتین حمایت از کســانی است که حقوق
ثابت دارند؛ دوم از اقشار مورد نیاز حمایت ،حمایت
میکنیم .در دوسال اخیر تعداد افراد تحت پوشش
کمیته امداد و بهزیستی که حدود یازدهمیلیون نفر
هستند را افزایش دادیم؛ اما باز میدانیم در سختی
و فشار هستند.
■دومین مســئله ،موضوع تولید است .باید تولید
در این کشــور با حمایت بانکها پیش برود باید
شرایطی ایجاد کنیم که تولید را مورد حمایت قرار
دهیم.

فضای مجازی

رسانهملیممنوعالتصویری!

اشکالی ندارد
1
یک نفر از مرجع تقلید درباره
حکم چیدن ســفره هفت ســین در
عید نوروز پرســیده اســت و آیتاله
«مکارمشــیرازی» مرجــع تقلید هم
به این پرسش پاســخ گفته است .متن
پرسش مطرح شده و پاسخ این مرجع
تقلید این بوده است :پرسش :آیا چیدن
سفره هفت سین جایز است؟ پاسخ :این
مراسم جزو تشریفات عید است؛ البته
مدرکی ندارد و ضرری هــم به جایی
نمیزند .پس اســتفاده از آن اشکالی
ندارد.
.

آیتالهمتواضعهستند
 2گویا زندگی آیتالــه «جنتی»
به سوژهای برای ســاخت مستند تبدیل
شــده ،آنهم با اصرار کدخدایی .رئیس
مرکز مستند حوزه هنری گفت ،مستند
«آیتالهجنتی» در حال ســاخت است و
پژوهشها برای ساخت این مستند ادامه
دارد .ساخت این مستند در حالی آغاز شده
که چندی پیش هم کاری درباره آیتاله
مصباحیزدی ساخته شــد .رئیس مرکز
مســتند حوزه هنری میگوید :علمای ما
متواضع هستند و اجازه نمیدهند کارهای
نمایشی درباره زندگیشان کار شود.

گیشه بین الملل

سوریه در فکر انتقام از روسیه

عبدالوهاب بدرخان در «الحیات» نوشت:
آیا عادیسازی عربی با نظام سوریه تنها
به دلیل وتــوی آمریکا-اروپــا کمرنگ
شد؟ آیا دشواری رسیدن به اجماع ،مانع
از بازگشت ســوریه به جامعه عربی شد؟
آیا بازگشــت دولتهای عربی به سمت
سوریه-اسد ،در صورت وقوع میتوانست
در کاهش نفوذ ایران سهم داشته باشد؟
در ادامــه این مطلب آمده اســت :در هر
صورت ،اسد با ســفر به تهران نشان داد
که هیچ برنامه و اراده واقعی برای خروج
از زیر چتر ایران نــدارد و با وجود ویرانی
ســوریه ،وی همان اعتقادی را دارد که
در زمان مذاکرات با پادشاه عربستان در
سال  2009داشــت؛ اعتقادی مبنی بر
آنکه سوریه و ایران ،خط راستی را تشکیل
میدهندکهدیگردولتهایعربیچارهای
جز پیوستن به آن ندارند .همزمان ،سفر
پنهانی رئیسجمهور ســوریه به تهران
و دیدار وی با رهبر ایــران ،دربردارنده دو
شاخصبود؛نخستآنکه«اسد»بهحساب
بازکردنروینجاتنظامشباکمکاعراب
پایان داده و دوم اینکــه وی از همپیمان

ی خود ناراضی است که البته سفر
روســ 
بیاطالع اسد به تهران و عدمهماهنگی او
با روسها متقاب ً
ال باعث نارضایتی روسیه
نیز شده است .واقعیت آن است که طی
ماههای اخیر ،دالیل زیادی برای نارضایتی
بشار اسد از روســیه وجود داشته است؛
ازجمله :ممانعت روســیه با سوءاستفاده
نظامسوریهوایرانازعقبنشینینیروهای
آمریکایی از شمال شرقی سوریه ،به همراه
به حاشیه بردن یگانهای نزدیک به اسد و
برادرش «ماهر» و در نهایت ،تعمد روسها
برای انتشار عکسهایی که نشان دهنده
بیاحترامی روسیه به اســد بود و در بین
آنها ،عکسی قرار داشت مربوط به یکی
از سالنهای کرملین که نشان میداد اسد
بهتنهاییایستادهاست،درحالیکهپوتین
در کنار دوســتان خود بوده و توجهی به
رئیسجمهور سوریه ندارد .در این شرایط،
بهاحتمالزیاداسدوایراناحساسکردهاند
که مزاج روسیه نســبت به آنها در حال
تغییراست؛زیرامانندسهسالپیش،دیگر
بابرنامههایایندوهماهنگینشدهواجازه
انجامعملیاتمیدانیرابهآنهانمیدهد.



تاییدشد
 3دادســتان تهران درباره پرونده
«ســلمانخدادادی» نماینده مجلس
که گفته میشــود به تبعید ،انفصال از
خدمت و شالق محکوم شده است ،گفت:
گزارش مبســوطی برای هیئتنظارت
ارسال کردیم .این فرد پروندههای مختومه
متعددی داشته اســت .دادگاه بخشی
از ادعاها را نپذیرفته اســت و باید بعد از
اظهارنظر دیوانعالــی اظهارنظر کرد.
هرچند گزارشی درباره این پرونده را به
هیئت نظارت بر رفتــار نمایندگان هم
ارائه کردهایم.

کنایهبهجهانگیری!
 4امامجمعــه بیلهســوار که این
روزها تصاویــر اقدامات متفــاوت او در
شــبکههای اجتماعی بازخورد زیادی
داشته و همراه با بچهها به استخر هم رفته
اســت ،میهمان برنامه «علیضیا» شده
بود و در بخشــی از این برنامه با کنایه به
«اسحاقجهانگیری» گفت :مردم ایران
یادتان هســت دالر  4200بود ،شد 13
هزارتومان؟ مردم دارند از روی صخرهها
میافتند؛ ولی بعضی آقایان حتی گرانی را
قبول نمیکنند .انیشتین هم در استدالل
برخی آقایان میماند.

گیشه داخلی

بوی آزادسازی قیمتها را از بازار میشنوم!

تورم در کمین بازار مسکن ،ثبت  STFIدر
تهران ،بوی آزادسازی قیمتها میآید،
از وضعیت دارو تا اوضاع ســامت روان
ایرانیها ،حاجقاســم و گام دوم انقالب،
دولت تنهای تنهاست ،عرضه انبوه اقالم
خوراکی شــب عید با قیمت پایینتر از
بازار ،رســوایی «حقوق بشــر سفید»،
پیشــنهاد  ۲۵۰هــزار دالری آمریکا به
مهندس ایرانی برای قطــع برق تهران،
شــگردهای پولشــویی غیرمجازها،
مشــکالت سیســتم بانکــی چگونه
گریبانگیرتأمینمالیصنعتنفتشد؟،
نسبت جمعه ســیاه نیوزیلند با کارنامه
سیاه سران غرب ،اولتیماتوم به ماکرون،
رانندگان پرخطر را ممنوعالسفر کنید
و روایت الریجانی از ســخنان غیرعلنی
شمخانی درباره پالرمو از مواردی است
که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی
روزنامههای دیروز شده بود .روزنامههای
یکشــنبه در حالی منتشــر شــد که
اولتیماتوم به رانتخواران ،بازتاب حمله
تروریستیبهمسجدمسلماناندرنیوزلند
و تحلیلهایی درباره واکنش رسانههای

غربی به این حادثــه در کنار موضوعاتی
همچون عهدنامه جوانان انقالبی در لبیک
به بیانیه گام دوم ،خواســتههای تهران
از اینستکس و تشکیل وزارت بازرگانی
جدید ،از مواردی اســت که در صفحه
نخست روزنامههای دیروز برجستهتر از
سایر اخبار منعکس شدند.
«سیاستروز» در گزارشی با عنوان «عبور
از روحانی» به کجا میرسد؟ درباره صدای
اعتراف به ناکارآمدی در اصالحات نوشت:
اظهارات اصالحطلبــان در جغرافیای
ِ
«دولت
تشــکیالتی خود حول انتقاد از
تدبیر و امید»« ،مجلس» و «شــورای
شــهر» میچرخد کــه ترجیعبند آن
«ناکارآمدی اصالحات» است .زنگ خطر
اصالحات به صدا درآمد؛ زنگ خطری که
در پیش روی خود انتخابات «یازدهمین
دوره مجلــس شــورای اســامی» و
«سیزدهمین دوره ریاستجمهوری» را
میبیند و موجب میشود که تشکلها و
نهادهای سیاسی آرامآرام از حاشیه خارج
شوند و خود را برای آوردگاه مهم مجلس
آماده کنند.

رها عظیمی :رسانه ملی است دیگر؛ بخش خاصی
از بدنه مدیریتی این سازمان عریض و طویل که قرار
بود دانشگاه باشد ،اما «میلی» عمل میکند؛ هروقت
میلش بکشد هرکسی را بخواهد دعوت میکند و با
هرکسی هم سر ناسازگاری داشته باشد یا از هرکسی
خوشاش نیاید و دیدگاههای او با دیدگاههای این
بخش از بدنه مدیریتی صدا و سیما همفکر نباشد،
میرود توی لیست سیاه و تحریم تصویری و خبری
میشود .لیست سیاهی که در این سالها حسابی
هم پر و پیمان شــده و هرروز بر تعــداد آن اضافه
میشود.
رســانهای کــه در برهــهای حتــی مرحــوم
«هاشمیرفسنجانی» را نیز ممنوعالتصویر کرد و
در عوض پایگاه و تریبون بخــش خاصی از جریان
اصولگرا شــده اســت .جریانی که در هر شرایطی
داشته

اکثر تریبونهای رســمی نظام را در دست
است.
پس از «آذریجهرمی» ،دومین وزیر لیست سیاهی
رسانه ملی هم رونمایی شد .البته دومین وزیر قب ً
ال
هم در این لیســت بود وقتی قرار بود به برنامه 90
دعوت شــود و مصاحبهای با «عادلفردوسیپور»

عکس روز

داشته باشــد .عادلی که این روزها خودش هم در
بلکلیست مدیر شبکه سوم قرار گرفته است! این
بار اما خبر رسیده که مدیران سازمان صداوسیما با
دعوت «رامبدجوان» از «محمدجوادظریف» برای
شرکت در برنامه «خندوانه» مخالفت کردهاند .این
خبری است که ســایت خبری «جماران» نزدیک
به بیت امام راحل ،منتشــر کرد و نوشت :در حالی
که قرار بود محمدجوادظریــف ،وزیر امورخارجه
کشــورمان به دعوت رامبدجــوان در برنامه طنز
«خندوانه» شــرکت کند ،خبرنگار جماران مطلع
شد مسئوالن صداوسیما از حضور وی در این برنامه
ممانعت کردهاند! کاربران از رامبد جوان خواستهاند
در این باره شفافسازی کند .روز گذشته هم روزنامه
«ایران» به نقل از یک منبع آگاه به «ایران» نوشت:
«آنچه میدانیم این اســت که آقای رامبد جوان از
صداوسیما درخواست کرده بود که وزیر امورخارجه
کشــورمان در یکی از روزهای آتــی در این برنامه
حاضر شــود .اما در نهایت مســئوالن صداوسیما
با ایــن درخواســت تهیهکننده برنامــه خندوانه
مخالفت کردهانــد و مانع تهیه چنیــن برنامهای
شدهاند».

پسازحملهمرگبارتروریستهابهمسلماناننیوزیلند،مراسمیادبودیبرای
بزرگداشتقربانیانبرگزارشد.

