خط امام مدتهاست به انزوا کشیده شده است

سؤالکنندگان از رئیسجمهور ،از ریشههای انسداد سیاسی هستند

حجتاالسالموالمسلمینمسیحمهاجری،مدیرمسئولروزنامهجمهوریاسالمی:کسانیمیتوانندخودراعالقهمندبهانقالبونظام
جمهوری اسالمی و خدمتگزار کشور و مردم ایران بدانند که هنر جذب داشته باشند؛ ولی آنچه بر اثر میدا ندارشدن این افراد «خود اسالمپندار» و
«خود انقالبپندار» تاکنون اتفاق افتاده ،درست عکس این بوده است .اینان ،نهتنها کسی را به اردوگاه انقالب و نظام و خدمت به کشور و ملت وارد
نکردهاند ،بلکه هرروز عدهای را از این اردوگاه خارج میکنند .دانشگاهیان متدینی که به دلیل آزاداندیشی حاضر نیستند دیکتههای پر غلط چند
نفر جزماندیش را رونویسی و فکر خود را تعطیل کنند ،چرا باید از تمام حقوق شهروندی محروم شوند و انگهای رنگارنگ اتهام به ضدیت با اسالم
و نظام به آنان زده شود؟ خط امام مدتهاست به انزوا کشیده شده است.

2

سرمقاله

چشم«قالیباف»
به صندلی «الریجانی»؟

عباس عبدی ،فعال سیاسی اصالحطلب :من مخالف استيضاح و سؤال و از اين قبيل امور هستم .نه بهاینعلت كه سوالشوندگان
يا استيضاحشوندگان ايرادي ندارند ،كه دارند ،بلكه به علل ديگر .اول اينكه ،پرسشكنندگان يكي از عوامل مه م بروز بحران در كشور
هستند .آنان هستند كه يكي از ريشههاي انسداد سياسي و حذف هستند و اكنون ميخواهند نعل وارونه بزنند .علت ديگر اثرات مخربي
است كه اینگونه رفتارها بر اميد و اعتماد مردم بهجا ميگذارد و علت ديگر نيز تعارضهای رفتاري كساني است كه اين بازيها را راه
مياندازند .كساني كه در برابر بزرگترين تخلفات از قانون ساكت بودند و هستند و حتي حمايت ميكنند ،اكنون ميخواهند خود را از
انتهاي صف به ابتداي صف برسانند و پرچم بهظاهر بر زمینمانده دفاع از مردم را به دوش بكشند!

یکشنبه  4شهریور 1397
سال بیست و ششم | شمـاره 5760
 26آگوست  14 | 2018ذی الحجه 1439

naslefardanews
naslfarda

سیاست

Policy

روحانی در مراسم تجدیدبیعت هیئت دولت با آرمانهای امام
از عواقب تنهاگذاشتن دولت سخن گفت

گناهنابخشودنی
راحیل رحمانی| گروه سیاست
rahilrahmani@gmail.com

روز گذشته حسن روحانی ،رئیسجمهور
پسازچندروزبیخبریوسکوتدرمراسم
تجدیدبیعتهیئت دولت با آرمانهای امام
درحرمبنیانگذارجمهوریاسالمیحاضر
شد .مثل همیشه «سیدحسن خمینی»،
یادگار امام رئیسجمهور و هیئت همراه
را همراهی میکــرد .روحانی در حرم امام
گفت :اولین روز هفته دولت در کنار تربت
امام راحل ،باردیگر میخواهیم با آرمانهای
انقالب اسالمی ،سیره و راه امام بزرگوارمان
بیعت کنیم .روحانی درحالی از ســیره و
شیوه امام در مردمداری و حکومت و اتحاد
و همدلی سخن گفت که در روزهای اخیر
ماجرای تجمــع طــاب در فیضیه قم و
پالکاردها و داستان «استخر فرح» حسابی
خبرساز شده است .اخیرا ًهم مداح معروف
در نیایش عرفه گفته اســت« :اون یارو در
استخر مرد ،این یارو هم آخرش در استخر
میمیرد!»
درادامهگزیدهسخنانرئیسجمهوردراین
مراسم را میخوانید:
■ درشرایطزندگیکشورومنطقهوجهان
ضروری است که بار دیگر کالم ،راه و سیره
امام را بازخوانی کنیم .امام عزیز و بزرگوار ،راه
و مسیر امید را به همه ما آموخت؛ او سراسر
وجود و کالمش ،امید به آینده بود و اگر این
روحیهامیدوارانهوجودنداشت،نمیتوانست
با یاران اندکش نهضت عظیم و بزرگی را
پیش ببرد .اگر او امیدوار نبود نمیتوانست

انه

امام در همه مشکالت و
سختیها بعد از خداوند،
دستش بهسوی ملت
خودش دراز بود و از مردم
استمداد میخواست

■ امروز یکی از روزهای مشــکل و سخت
ایــران در برابر توطئه دشــمنان اســت؛
همانطور که تکیه امام بر مردم بود ،تکیه
خلفصالحایشانیعنیمقاممعظمرهبری
هم بر مردم است.
■ امروز روزی نیست که باری که بر دوش
داریم ،بر دوش دیگری بیفکنیم؛ باید یاری
برسانیم .تنهاگذاشتن دولت و به این فکر
بودن که کسی میتواند حساب خود را از
حساب دولت جدا کند ،اشتباهی محض و
نابخشودنیاست.

■ نهاد روحانیت و نهاد دیــن و دولت در
کنار هم هستند .حاکمیت ،دولت و نظام
نمیتوانندازهمفاصلهداشتهباشند،فقاهت
و والیت ،حوزههای علمیــه و روحانیت از
آغاز انقالب در کنار دولت بودهاند و دولت
نیز در مسیر ارشادهای آنان حرکت کرده
است.
■ هیچکس نمیتواند به دریا قدم بگذارد و
انتظارداشتهباشدپایشخیسنشودیابدتر
پایش را در دریا بگذارد و نسبت به خیس
شدن پایش منکر شود ،همه باهم هستیم
و آرمان بزرگ انقالب هدف همه ماست.
■ مشــکالت جامعه و توطئه بیگانگان و
ایستادگی در برابر آن وظیفه همه ماست.
بیتردید با وحدت بهخوبی از این مشکالت
عبورخواهیمکرد.
■(خطاب به دولتمردان) در هفته دولت
انتظار من از دولتمردان این است که تالش
و زحمات یک ســال گذشته را برای مردم
تشریحکنند.
■ ما به درد و رنج مردم واقف هستیم و همه
تالش ما این است که در برطرفکردن آنها
گامهای مثبت و رو به جلویی برداریم و هیچ
تردیدی در پیروزی نهایی این ملت نداریم.

حرم

رم

غی

ده ماه حبس و حصر را با کمال نشــاط و
ســرزندگی طی کند .اگر او امیدوار نبود
نمیتوانست چهارده سال تبعید را تحمل
کند .اگر او امیدوار نبود ،نمیتوانست انقالب
را از معبرهای بســیار خطرناک بهویژه در
سالهای اولیه عبور دهد و تجاوز متجاوزین
را از سرزمین ما دفع کند و بتواند همانگونه
که انقالب را رهبری کــرد ،برای نظام هم
معماری بزرگ باشد.
■ امام (ره) در ســایه حسن ظن به مردم
و خداوند توانست امیدوارانه حرکت کند،
حســن ظن به رحمت خداوند و به اینکه
هیچگاه نباید از رحمت او مأیوس بود.
■ ایمان قوی امام به خداوند ،مایه امیدواری
در مسیر و راهش بود؛ از طرف دیگر ،امام به
قدرت مردم و توانمندی ملت بزرگ ایران
ایمان و باور داشت .امام در همه مشکالت
و سختیها بعد از خداوند ،دستش بهسوی
ملت خودش دراز بود و از مردم اســتمداد
میخواست.
■ امام از مردم میخواست تا بار سنگین
ادامه راه انقــاب را بر دوش ب ِکشــند .او
میدانست که ملت بزرگ ایران با فرهنگ
کهن و با ایمان به خداونــد و روحیه ایثار
بهخوبی از همه مشکالتعبور خواهدکرد.
■ امام هیچگاه نگفت همه با من؛ بلکه او
همیشه میگفت همه باهم .او خواست تا
همه اقشار و اقوام و افکار و سالیق در کنار
یکدیگر باشند و همه جمعیتها و نهادها
در کنار یکدیگر و همه مردم برای رسیدن به
اهدافبلندشاندرکناریکدیگرقراربگیرند.

عکس  :ایرنا

ادامه از صفحه یک :چندی پیش ژان
ایو لودریان ،وزیر امور خارجه فرانسه اعالم
کرد که کشورهای اروپایی قصد ندارند تا
نیمه مردادماه بســته پیشنهادی خود را
به ایران ارائه دهند و این بسته احتماالً تا
آبانماه آماده خواهد شد .همانگونه که
مشاهده میشود ،نوعی تأخیر تاکتیکی
و عامدانه در این خصوص در دســتور کار
مقامات اروپایی قرار گرفته اســت .آنها
از یکسو درصدد مشــاهده نتایج اعمال
تحریمهای ثانویه بر اقتصاد ایران جهت
کســب امتیازهای بیشــتر از کشورمان
هستند و از ســوی دیگر درصدد هستند
رفتار خــود در قبال برجام را بر اســاس
آخرین برآوردها از انتخابات میاندورهای
کنگــره در آمریکا تنظیم کننــد .بر این
اساس ،اگر جمهوریخواهان در انتخابات
میاندورهای آبانماه پیروز شــوند ،گارد
اروپا در قبال برجام بســتهتر خواهد شد
و اتحادیه اروپا به ســمت سیاســتهای
دولــت ترامپ در قبال توافق هســتهای
گرایش پیدا خواهد کــرد؛ بااینحال اگر
دموکراتها در انتخابــات میاندورهای
کنگره پیروز شــوند ،اروپا اندکی در این
معادله بازتر رفتار میکنــد .همانگونه
که مشاهده میشــود ،اروپا هنوز حتی
رویکرد مســتقل خود در قبال برجام را
نیز تعیین نکرده اســت؛ چه رسد به آنکه
بخواهد بر اســاس این رویکرد مستقل،
بسته پیشنهادی نهایی خود را ارائه دهد.
در این میان ،نکته دیگری نیز وجود دارد
که الزم است بهصورت جدی موردتوجه
قرار گیــرد .بایــد درک واقعبینانهای به
منازعه اقتصادی آمریکا و اروپا بر سر برجام
داشت .در برهه حساس فعلی و در بررسی
بسته پیشنهادی اروپا ،الزم است تفکیک
راهبردی ،عقالنی و تعیینکنندهای میان
دو واژه تعهد و تضمین  از سوی ما صورت
گیرد .بدون شک ،جمهوری اسالمی ایران
درحالحاضر و طی ماههای آینده خواستار
تکرار تعهدات برجامی اروپا نیست؛ بلکه
بهدنبال تضمینی برای عینیتبخشــی
به این تعهدات اســت .نبایــد فراموش
کرد کــه اتحادیه اروپا نهتنهــا در دوران
ریاستجمهوری ترامپ ،بلکه در دوران
ریاستجمهوری اوباما نیز اقدام مؤثری در
راستای جلوگیری از مراودات بانکهای
اروپایی با ایران صورت نداد؛ حتی وزارت
خزانــهداری آمریکا را بهواســطه نقض
بندهای  26تا  29برجام مورد بازخواست
قرار نداد و تعهدات حقوقی خود در برجام
را قربانی مصالحه سیاســی با دولتهای
فعلی و قبلی آمریکا کــرد؛ ازاینرو اروپا
آزمون سختی پیش رو دارد و درصورتیکه
نخواهد یا نتواند از این آزمون سربلند خارج
شود ،عم ً
ال دیگر برجامی برای ادامه وجود
نخواهد داشت .این موضوع باید بهصورت
جدی از ســوی دســتگاه دیپلماسی و
سیاست خارجی کشــورمان به مقامات
اروپایی اعالم شــود .درحالحاضر ،تنها
تاکتیک مقامات اروپایــی خرید زمان و
اطاله مذاکرات است ،تاکتیکی که تنها راه
مواجهه با آن ،تعیین ضرباالجل نهایی و
قطعی برای کشورهای اروپایی (جهت ارائه
بسته پیشنهادی نهایی) است .بدیهی است
که دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی
کشورمان در این معادله وظیفه سخت و
خطیری بر عهده دارد و باید ضمن هشدار
صریح  به مقامات اروپایی ،خصوصاً مقامات
سه کشور آلمان ،انگلیس و فرانسه مانع از
استمرار سیاست و تاکتیک خرید زمان از
سوی آنها شــود .نباید فراموش کرد که
اروپا نهتنها در زمان انعقاد برجام کارنامه
خوبی از خود نــزد ملت ایــران بهجای
نگذاشته است ،بلکه در دوران پسابرجام
نیز به سبب همراهی با مواضع دولتهای
اوباما و ترامپ موجبــات نارضایتی مردم
کشــورمان را فراهم کرده است؛ ازاینرو
اروپائیان زمان زیــادی برای جبران بازی
گذشــته خود در قبــال برجــام ندارند،
گذشتهای که ملت ایران آن را رصد کرده
است .کارنامه غیرقابلدفاع اتحادیه اروپا
در قبال توافق هستهای و حفظ برجام ،هم
در دوران ریاست جمهوری اوباما و هم در
دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ جای
هیچگونه دفاعی را باقی نگذاشــته است.
ازاینرو بهتر اســت اتحادیه اروپا بهجای
ادامه بازی غیرمستقیم اما آگاهانه خود در
زمین ایاالتمتحده آمریکا ،درصدد جبران
گذشته خود باشد.

خارج از گود سیاست

کیانیاننمکنشناس!
1
کیهان نوشت :رضا کیانیان مدعی
شــد که «ملت ایران بعد از انقالب یک روز
خوشنداشتهاند».درپیایناقدامگستاخانه،
برخی از کاربران عکســی از کیانیان را با دو
تن از فتنهگران ســال  88منتشر کردند تا
ماهیت و وابستگیهای وی مشخص شود.
برخی نیز با انتشــار کلیپی ،وی را نسبت به
انقالبنمکنشناسمعرفیکردند.عدهاینیز
کیانیان و امثال وی را که با بیسوادی سیاسی
و بیبصیرتی مردم را تشویق به رأی دادن به
حسن روحانی کردند ،مسبب وضع موجود
اقتصادیتوصیفکردند!

فضای مجازی

حاشیههای یک آرزوی پرسروصدا!

آمادهافشاگریهستم
 2آذری جهرمی ،وزیر  محبوب این
روزهای کشور ،وعده داده که آماده افشاگری
دربــاره فرایندهای مافیاپرور اســت .وزیر
ارتباطات کشورمان در توییتر خود نوشت:
آمادهام اگر سیمای ملی وقت کافی بدهد ،به
تشریح این فرایندهای مافیاپرور و امضاهای
طالیی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح
دهم چگونه دولــت الکترونیکی راهکاری
برای جلوگیری از فســاد است؛ چرا دولت
الکترونیکی آنگونه که باید پیش نمیرود.
باید اژدهای هفت سر فساد را با همه 1300
امضای طالییاشبه مسلخبرد.

گیشه بین الملل

روایتی تازه از حضور سردار در عراق

الحیات چاپ لندن نوشت :سردار سلیمانی
همزمانبازمینهسازیهابرایتشکیلائتالف
بزرگ ،به عراق آمد و به نجف رفت .پسازآن،
سردار سلیمانی برای شــرکت در سلسله
دیدارهایی با رهبران کردی و سنی به اربیل
رفت.این روزنامه در ادامه آورده است :کردها
این روزها به ایران نزدیک شدهاند که شاید
پیامد همهپرسی درباره جدایی باشد .از آن
زمان ،حزب دموکرات کردستان به رهبری
بارزانی درصدد گسترش روابط خود با تهران
بوده است؛ ازاینرو ،بارها بارزانی به استقبال
سلیمانی رفت.در همین رابطه ،منابع آگاه،
عمیقتر شــدن رابطه بین بارزانی و تهران
را به حادثه پیچیدهای کــه حدود یک ماه
پیش اتفاق افتاد ارجاع میدهند ،زمانی که
مسئوالنهواپیماییعراقبههواپیمایحامل
مسئوالنایرانیاجازهفرودندادندوبارزانیبه
حلاینمسئلهکمککرد.چنیناتفاقی،در
صورت صحت ،نشاندهنده تنش در روابط
ایران با حیدر العبادی است؛ همانطور که
برخی خبرگزاریهای ایرانــی و عراقی از
کشیده شدن خط قرمزی در مقابل عبادی،
برای رسیدن وی به دوره دوم ریاست ،خبر

ما با وحدت و اتحاد با یکدیگر و استقامت
توانستیمتالشالبیهایصهیونیستیرادر
سالنهایمجلسسناومجلسنمایندگان
آن کشــور خنثــی کنیم ،ما توانســتیم
توطئههــای آمریکا را در ســالن اجالس
شورایامنیتسازمانمللخنثیکنیم.
■ ما توانستیم اتهامهای آنان علیه ایران را
در قبال افکار عمومی بزداییم و توطئههای
آنان در دل آژانــس بینالمللی را خنثی
کردیم .این ملت بهخوبی توانست از همه
مشکالتسرفرازانهعبورکند.
■ امروز ما با امام خود عهد میبندیم ،امامی
که مردمساالری دینی را به ما یاد داد و به ما
گفت که در برابر مردم که ولینعمت شما
هستند باید خدمتگزار باشید؛ ما بار دیگر
با امام و آرمانهایش عهد میبندیم که برای
خدمت به مردم تالش میکنیم و مطمئن
هستیم که خداوند هم در این مسیر یار این
ملت بزرگ خواهد بود.
■ در اینجا یاد میکنیم از شــهدای خود،
شــهیدان رجایی ،باهنر ،آیتاله بهشتی،
شهیدمطهریومرحومآیتالههاشمی.یاد
همه این بزرگان را گرامی میداریم؛ هرچند
آناننیستند،امافرزندانشانحاضرند.

آواصدر«:طبقآخرینخبرهامحمدباقرقالیبافبه
لندن رفته است .باید از ایشان بهجای اینکه بپرسیم
«#فرزندت_کجاست» بپرسیم خود جنابعالی کجا
هستین؟»
ایــن توییتی بود که منتشــر شــد و ناگهان خبر
تائیدنشده سفر شــهردار اســبق تهران به کشور
انگلســتان را به صدر اخبار روزهای گذشته برد و
تعدادی از کاربران شــایعه کردند که قالیباف ،به
مناسبتتولدشبهلندنسفرکردهاست.
این شایعه اما خیلی زود با یک الیو استوری تکذیب
شد! سیدمحمود رضوی که از تهیهکنندگان مطرح
کشوروازنزدیکانقالیبافاستباپخشالیواستوری
در صفحه اینستاگرام خود به این شایعهها پاسخ داد
و اعالم کرد که همراه با قالیباف و در تهران بهســر
میبرد.درروزهایگذشتهبرخیرسانههاهمچنیناز
استارت قالیباف و دورخیز او برای رسیدن به صندلی
ریاست مجلس گفتند و نوشتند .قالیباف که ایده
«نواصولگرایی» را مطرح کرده و خواستار عبور از
شیوخ اصولگرا و اعتماد به جوانترها برای دمیدن
روح و جانی تازه در کالبد اصولگرایی شده و هیچ
اصراریهمبهنزدیکشدنبهاردوگاه اصالحطلبانو
گرفتنژستاپوزیسیونبهسبکاحمدینژادندارد،
این روزها فعالتر از گذشته ظاهرشــده و از دوران
سکوت و استراحت فاصله گرفته است .این روزها
برخی رسانهها با انتشار مطالبی مدعی شدهاند که
محمدباقر قالیباف به پرچمداری بهارستان شدن
میاندیشد و با نگاه به مهلت دوســاله تا انتخابات
مجلس فکر رهبری اصولگرایان برای رسیدن به
کرسیهای خانه ملت ،او و برخی نزدیکانش را رها
نمیکند تا جایی که برنامهریزیها برای تحقق این
ی او
آرمان حتی در تاروپود عکسهای اینستاگرام 
موج میزند!
بااینحال یکی دیگر از نزدیکان شــهردار اســبق
پایتخت این یکی شایعه را هم تکذیب کرده است.
محســن پیرهادی ،دبیر کل جمعیت پیشرفت و
عدالت حزب نزدیک به قالیبــاف درباره اظهارات
برخی رســانهها دراینباره گفت :چنین موضوعی
صحت ندارد و قالیباف تاکنون هیچ اقدام انتخاباتی
برای خود انجام نداده اســت.گفتنی است ،برخی
رسانهها هم اخیرا ً اعالم کردند که ابراهیم رئیسی
چند ماهی است با محوریت ائتالف برای انتخابات
سال  1398مجلس شورای اســامی جلساتی را
تشــکیل میدهد و حتی محمدباقر قالیباف هم
در این جلســات حضور دارد .رئیسی اما این خبر را
تکذیب کرده و گفته اســت :بعد از انتخابات سال
 ۹۶تاکنون هیچ جلســهای با موضــوع انتخابات
نداشتهام.
بااینحال همان رسانهها مدعی شدهاند که سعید
جلیلیهمکهازنظرگفتمانبارئیسیاشتراکهایی
دارد ،در برخی از این جلســات شرکت کرده است.
از محسن رضایی ،حدادعادل ،ذوالقدر و رحیمیان
بهعنوان دیگر نفرات شــرکتکننده در جلسات
نامبرده شده است.

دادند.درمقابل،روندتوسعهروابطبینتهران
و نیروهای ســنی عراقی ،با وساطت قطر،
شتاب گرفت .پیشازاین ،تهران مسئوالن
عراقیراواداربهعادیسازیروابطباخمیس
خنجرکردهبود،کهدیدارهاییرابافرماندهان
حشد الشعبی در بغداد ،برگزار کرده است.
ایندرحالیاستکهاخیرا ًرهبرجریانفتح،
هادیالعامری،بهاستقبالاورفتهوخبرهایی
مبنی بر نزدیکی پیوستن خنجر به ائتالف
دولت قانون به ریاست نوری مالکی ،شنیده
میشــود .نزدیکی خنجر به ایران ،کمک
زیادیبهتشکیلائتالفسنی«محورملی»
کرد.پیشازاین ،مثلث ائتالف سنی محور
ملی(خنجر،النجیفیوالکربولی)ازنزدیکی
زمان پیوســتن به ائتالف (صدر ،عبادی،
حکیم و عالوی) خبر داده بودند؛ اما پس از
تماسهایی که مسئوالن بلندپایه قطری با
خنجر و النجیفی داشتند ،مثلث مذکور از
تصمیمخودبرایپیوستنبهائتالفبزرگتر،
عقبنشینی کرد.در این میان ،سلیمانی به
رهبرانشیعهحاضردرعراقابالغکردهاست
که ایران تمایلی به ایجاد شکاف و جدایی
جدیبینشیعیانندارد.



پرشبهعمقاستخرتوهین!
 3اينبار در تهران و در مراســم روز
عرفه .كار از پالكارد هم گذشته و از ادبيات
و لحني بيسابقه اســتفاده ميشود .گروه
رسانهاي ايران ويدئويي را منتشر كرده است
كه نشان ميدهد حاج منصور ارضي ،مداح
معروف در خيابان سعدي و در ميان مردم
به همان شيوه طالب قم ،رئیسجمهور را
تهديد ميكند .او گفته است« :اين يارو هم
مثل آن يارو در اســتخر ميميرد .آنان كه
خيانت ميكنند آخر طوري ميميرند كه
دوستودشمن ،كافرومؤمنحيرانميشود
كه او اينجا چه ميكرده است؟ چرا ...؟!»

اعترافصادقانهوزیر
 4اردکانیان ،وزیر نیرو در پاســخ به
کمپین «فرزندت کجاست» بدون تعارف
گفته که خودش در آلمــان زندگی کرده و
چندسالی هم برای تحصیالت کانادا بوده و
فرزندانش هم در کشورهای خارجی بودهاند.
اردکانیان میگوید :یک دختر و یک پســر
دارم .دخترم در انگلســتان درسخوانده
و پســرم هم در آلمان فارغالتحصیل شده
اســت و از زمانی که به ایران بازگشــته در
ت خصوصی کوچک (در یکی
یک شــرک 
از شهرســتانها) مشــغول به کار شــده
است.

گیشه داخلی

تیترترکشهایسهشنبهسیاه

رانت میلیاردی حراج طال ،دلجویی آیتاله
مکارم از سپاه ،احتمال عزل ترامپ از مقام
ریاستجمهوری ،بازتاب جهانی رونمایی
از جنگنده «کوثــر» ،اختالف ۴۰میلیونی
قیمت خودرو از کارخانه تا بازار ،وداع وزارت
دفاع با بنگاههای اقتصادی ،زندگی زوجین
در اســارت مهریه ،پرواز هواپیماهای ایران
با صندلیهای خالــی ،آغاز محاکمه علنی
مفسدان اقتصادی ،واکنشها به بسته ۱۸
میلیون یورویی اروپــا و امضاهای طالیی،
مانع شــفافیت از مواردی بود که موضوع
گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای
دیروز قرار گرفت.روزنامههــای دیروز در
حالی چاپ شدند که بازتابهای رونمایی
از جنگنده کوثــر ،احتمال عــزل ترامپ
از رئیسجمهوری ،طوفــان کبدی کاران
در جاکارتا و ماجــرای  ۱۸میلیون یوروی
اروپاییها از عناوین و تیترهایی بودند که در
صفحات نخستآنهابرجسته شد.روزنامه
ایران عنــوان وداع وزارت دفاع با بنگاههای
اقتصادی را از گفتوگو با امیر حاتمی ،وزیر
دفاع تیتر یک قــرار داد و با چاپ تصویری
از رونمایی جنگنده کوثر ،گزارشی با تیتر

بازتاب جهانی رونمایی از «کوثر» منتشــر
کرد.روزنامه کیهان تیتــر بهرغم افزایش
لجامگســیخته قیمتها مرکز آمار :تورم
همچنان زیر  ۱۰درصد اســت! را در مرکز
صفحه نخست خود قرار داد و برای پیشنهاد
هجدهمیلیون یورویی اروپا به ایران عنوان
بستههجدهمیلیونیوروییاروپابرایتحقیر
ایران!راانتخابکرد.روزنامهشرقعنوانرانت
میلیاردی حراج طال از گزارشی با موضوع
تبعات سیاست پیشفروش سکه در آستانه
تحریمها را تیتر یک کرد و با درج تصویری
از ترامپ بهعنوان عکس یک شماره با تیتر
ترکشهای سهشنبه سیاه از تنگتر شدن
حلقه اطرافیان ترامپ نوشــته بود.روزنامه
خراساندربارهصیدصنعتیدردریایعمان
نوشت:مدتیاستکهحضورصیادانچینی
در آبهای ایران خبرساز شده و هرازگاهی
هم پاسخهایی متناقض از سوی مسئوالن
شنیدهمیشود،ابتدارئیسسازمانشیالت
کشــور آن را تکذیب کرد ،اما معاون امور
بندریواقتصادیسازمانبنادرودریانوردی
بهصراحت اذعان کرد که این شــناورهای
صیادی در آبهای ایران حضور دارند.

رها عظیمی :عادل بازهم یکی از آن جملههای دقیقه
نودی خبرساز را به زبان آورد تا بلوایی دوباره برپا شود.
تیم ملی فوتبال امید کشورمان از مسابقات آسیایی
جاکارتاباافتضاححذفشد؛امااینحذفبهاندازهآرزوی
عادل فردوســیپور در پایان دیدار ایران و کره جنوبی
بازتاب نداشت! فردوسیپور پس از حذف تیم فوتبال
امید ایران از بازیهای آسیایی یکباره گفت« :ایشاهلل
عربستان هم حذف بشه ». ...البته او اشارهاش به این بود
که حذف ایران کارمای رفتار بازیکنان تیم ملی در برابر
میانمار بوده است و عربستانیها هم که همین کار غیر
فوتبالی را کردهاند ،امیدوار است چوب این رفتارشان
را بخورند و از گردونه رقابتها حذف شوند! این گفته
او شاید خیلیها را ســر کیف آورد؛ اما در شبکههای
اجتماعی انتقادهای زیادی را به دنبال داشت .در روزی
که قهرمان چینی ،اشکهای روی گونه الهه منصوریان
را پاک کرده بود ،این نوع گفته فردوسیپور را بسیاری از
کاربران توییتری نقد کردند و آن را گونهای از گفتارهای

ناصحیح معرفی کردند که ختم به مرگ بر فالن کشور
یا شعارهایی ازایندست میشود؛ البته فردوسیپور بعد
از برنامه هم تأکید داشت همانطور که درباره تیم ملی
ایران گفته ،رفتار دو کشور در مسابقاتشان در تضاد با
روحیه جوانمردی در فوتبال بوده است و فقط آرزویش
این بوده است که نتایج فوتبال روی زیباییهایش رقم
بخورد،نهمهندسیشده.
خبر بعدی اینکه در پی انتشــار تصویــری در برخی
شبکههای اجتماعی درباره ممانعت از انتقال وسایل
شخصی رئیس سابق دانشگاه آزاد توسط او به بیرون
از دانشگاه که روز گذشته هم خبر آن را منتشر کردیم،
روابطعمومیدانشگاهطیاطالعیهایاینخبرراتکذیب
کردهوگفتهکهفرهادرهبرهماکنونازمسئوالنوعضو
هیئتامنای دانشگاه آزاد اسالمی است و یک جریان
مشکوک که از جابهجایی بدون حاشیه و اخالقی دو
مدیر انقالبی ناراحت است ،این دروغهای رسانهای را
ساختهوپرداخته کرده است!
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