آمریکا توان اداره یک روستا در خاورمیانه را هم ندارد

دولتمردان بهجای انتظار بازگشت شرکتهای خارجی ،به توان داخلی تکیه کنند
زهرا سعیدی ،نماینده مجلس :تاریخ نشان داده مذاکره یا هرگونه سازش در صورتی نتیجهبخش است که از موضع قدرت
بوده و تضمین الزم را بهدنبال داشته باشد .توان دفاعی و قدرت پویا در زمینههای علمی و پژوهشی در خصوص استقالل سیاسی
یبروبرگرد باطل است .امروز که
و استراتژیک حق مسلم مردم سرزمین من بوده و هســت و هرگونه مذاکره در این خصوص ب 
رئیسجمهوری آمریکا به یک فرد داللمسلک و تاجر رسیده ،خروج از برجام با هدف در منگنه قراردادن ایران و وادارکردن ما
به پذیرش محدودیتهای بیشتر است .دولتمردان به جای انتظار بازگشت شرکتهای خارجی و نگرانی خروج آمریکا تا دیر
نشده است به توان داخلی اعتماد کنند.
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سرمقاله
ادامه از صفحه یک:وی معتقد بود«:وضعیت

اقتصادی کشور بهگونهای نیست که وجدان
انسان بپذیرد ،با پول بیتالمال و مردم رفت
تا بازیهــای جامجهانی را دیــد؛ مردم االن
به نان شــب خود محتاج هســتند و بردن و
هزینه کردن برای یک نماینده برای وضعیت
کنونی کشور صالح نیســت .از سوی دیگر،
وظایفی را هم که در بحــث نظارت بر عهده
نمایندگان است ،میشود از مسیرهای دیگر
انجام داد و لزومی به حضور در این مسابقات
نیست؛ اگر هم خیلی ضروری باشد ،میشود
یک یا دو نفــر حاضر باشــند ».در این میان
حتی یکی از نماینــدگان خانم مجلس اعالم
کرد که برای نظارت بر روند آمادهسازی تیم
ملی و ...با هزینه شــخصیاش به جامجهانی
میرود .هرچند عالمت سؤال بزرگی در مقابل
این نوع نظارت مطرح اســت و هنوز کسی از
نتایج نظارتهــای جامجهانی قبلی چیزی
نمیداند ،اما عالقــه نمایندگان برای نظارت
بر چنین رویداد مهمی هم قابلتوجه اســت
و اگر در مســیر درســت خودش قرار بگیرد
و هدف ،کمک به کشــور و حفظ بیتالمال
باشد قابلتحسین است ،مسیری نظارتی که
به نظر میرســد نیازی به حضور در روسیه
و چک کــردن تمرینات و اینگونه مســائل
ندارد و حتی میتوانــد بهره بهتری را نصیب
مردم ایــران کند؛ بهعنوانمثــال ،بهصورت
غیررسمی شنیده میشود فدراسیون فوتبال
حدود بیســت نفر از مســئوالن و کارمندان
ســازمان لیگ و همچنین حــدود  ۵۰نفر از
اعضای فدراسیون فوتبال را قرار است به سفر
روسیه ببرد؛ ضمن اینکه شنیده میشود قرار
است نزدیک به پانزده نفر هم بهعنوان لیدر و
بوقچی برای تشویق تیم ملی به روسیه اعزام
شــوند .اکنون باید نمایندگان نظارت کنند
و ببینند آیــا این اعداد مطرحشــده صحیح
اســت یا خیر و اگر صحیح است آیا ضرورت
حضور اینهمه نیرو در روســیه وجود دارد یا
خیر؟ یا اینکه فدراســیونی که لقب  ۵ستاره
میگیرد حتماً این موضوع را میداند که نباید
حدود  ۴۵روز تا آغــاز رقابتهای لیگ برتر،
اعضای کمیتههای تأثیرگذار این ســازمان
مانند کمیته نقلوانتقاالت ،بازاریابی ،کمیته
مســابقات و حتی روابطعمومی را به روسیه
بفرســتد .حضور این افراد چه سودی برای
فوتبال و آینده آن بههمراه دارد؟ یا شنیدهشده
سلطانی فر به همراه چهار نفر از مسئوالن این
وزارت خانه قرار است مسافر روسیه شوند .با
قبول اینکه حضور وزیــر ورزش توجیه دارد
(هرچنــد در دوره قبلــی جامجهانی برزیل
محمود گودرزی سنتشکنی کرد و به دلیل
صرفهجویی در هزینه بیتالمال از ســفر به
برزیل خــودداری کرد) اما ضــرورت حضور
سایرین چیست؟ گفتهشده فدراسیون فوتبال
برای اعزام اصحاب رســانه به روسیه ترفند
جالبی بهکاربــرده اســت .میگویند پس از
اعطای ســهمیه جامجهانی بــه نمایندگان
خبرگزاریهــا و روزنامههای کشــور ،مدیر
روابطعمومــی ســابق این فدراســیون به
رسانههایی که نمایندهای در کمیته رسانههای
فدراسیون نداشتند اعالم کرده تمام رسانهها
باید هزینه اعزام نمایندگان خود به روسیه را
پرداخت کنند و فدراسیون هیچ مسئولیتی
درباره این امر ندارد و همین مسئله سبب شده
برخی رسانههایی که دچار محدودیت مالی
بودند از اعزام نمایندهشان به روسیه انصراف
دهند.
از طرفی یکی از مسئوالن ردهباالی فدراسیون
که نقش تأثیرگذاری در برنامههای فرهنگی
ویژه جامجهانی داشته است بارها اعالم کرده
نهادهای نظارتی به فدراسیون فوتبال اعالم
کردهاند بههیچوجه حــق اعزام خبرنگاران و
عکاسان به جامجهانی را با هزینه بیتالمال
ندارد؛ اما ناگهان فدراسیون طبق هماهنگی
با برخی نهادها موفق شــده هزینه سفر ۶۵
خبرنگار و عکاس را به روســیه تأمین کند و
میگویند سهمیه رســانههایی که از حضور
در جامجهانــی انصــراف داده بودند هم به
خبرنگاران نورچشمی رسیده و برخی منتقدان
از سفر به روســیه جاماندهاند .اینها مواردی
اســت که نیاز به نظارت دارد و از نمایندگان
مجلس و نهادهای نظارتی میشود خواست
که درباره این اتفاقها که به شــکل شــایعه
منتشرشــده و برخی میگوینــد به واقعیت
نزدیک است واکنش نشان دهند؛ چراکه امروز
روز نظارت اســت و نهتنها مجلس بلکه دیگر
نهادهای نظارتی نیز صالح است به آن موضوع
ورود کنند .جامعه این روزها بهصرف پول بدون
حسابوکتاب حساس است ...اگر خود را طرف
مردم میدانید به این مسائل برای نظارت ورود
کنید.

خارج از گود سیاست

م جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل :تصورات دولت آمریکا از ایران و خاورمیانه بسیار
غالمعلی خوشرو ،نماینده دائ 
سادهلوحانه است .این دولت فقط میتواند با زبان تهدید ،تحریم و مداخله سخن بگوید؛ درحالیکه این سیاستها قب ً
ال در منطقه
شکست خوردهاند و بسیار خطرناک و پرهزینه هستند .بحرانها و بیثباتی کشورهایی که قب ً
ال موردحمله آمریکا قرار گرفتهاند ،شاهد
شکست این سیاستها هستند .آمریکا فاقد قدرت سازندگی در خاورمیانه است و حتی توان اداره یک روستا در عراق ،افغانستان،
یمن یا سوریه را ندارد .به مدت ۴۰سال ،آمریکا همچنان به نقض قوانین بینالمللی ،بهویژه توافقنامههای الجزایر که در سال۱۹۸۱
با ایران امضا شده بود ،ادامه داده است .آمریکا سالهاست توافقهایی را که خود با ایران انجام داده است ،نقض میکند.
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سند تاریخی آمریکا و کره شمالی امضا شد

بفرماییدصلح
راحیل رحمانی| گروه سیاست
rahilrahmani@gmail.com

و غیرمحال ســرانجام محال شد!
چه کســی تصــورش را میکرد
«پیرخرفت» و «تولهسگ مریض»
(القابی که ترامپ و اون به یکدیگر
داده بودند) یک روز مقابل هم دور
یک میز بنشینند و لبخند بزنند؟!
این لحظه تاریخی دیروز رقم خورد؛
تاریخی دیدار دو دشــمن
لحظه
ِ
دیرینه.
«اون» کمی قبلتر از ترامپ به سنگاپور
رســیده بود؛ آنهم درحالیکه در کنار
تدابیر امنیتی که برای حفظ جانش برقرار
کرده بود مثل بردن لیموزین ضدگلوله
خــود بههمــراه محافظــان مخصوص
لیموزیــن و اســتفاده از دو هواپیمای
گمراهکننده در کنــار هواپیمای حامل
خودش ،حتی توالت شخصیاش را هم با
خودش برده بود! ترامپ هم بعدتر (هنگام
پیادهروی بــرای رفتن به محل مالقات)
درب خودرو لیموزین خــود را باز کرد و
درون آن را به رهبر کره شمالی نشان داد
تا روی او را کم کرده باشد!
رهبران دو کشور ایاالتمتحده آمریکا و
کره شمالی ساعت  ۹بامداد سهشنبه به
وقت محلی در جزیره سنتوزای سنگاپور
با یکدیگر دست دادند .کیم و ترامپ پس
از ادای جمالتی کوتاه مقابل خبرنگاران،
پشت درهای بسته گفتوگویی دوجانبه
را بــا حضور یــک مترجم آغــاز کردند

میزد .لبخند «اون» را کمتر دیده بودیم!
بسیاری از کرهایهای ساکن سنگاپور هم
در این روز دور هم جمع شــدند تا دیدن
این لحظات تاریخــی را در کنار یکدیگر
تجربه کنند.
حتی ســرو ناهار دو رهبر هم موردتوجه
رسانهها قرار گرفت .انواع غذاهای کرهای و
آمریکایی آماده شده بود ،غذاهایی متنوع
و پروپیمان که وعده اصلــی آن از میان
دنده گوساله ،گوشت خوک شیرینشده
و کمی تــرد با برنج سرخشــده یا ماهی
قزلآال با سس سویا و تربچه سرو میشد.
خبرنگاران برای ثبت این لحظات تاریخی
جمع شــده بودند .ترامپ قبــل از ناهار
مشــترک با رهبر کره شمالی به شوخی
گفت« :عکس ما را طــوری بگیرید که
قشنگ ،خوشتیپ و الغر بیفتیم!»
بعد از مراسم ناهار هم دو رهبر در محوطه
بیرونی هتل با یکدیگر خوشوبشی کوتاه
داشتند؛ سپس از هم خداحافظی کردند
و دیدار تاریخی رئیسجمهوری آمریکا و
رهبر کره شمالی به پایان رسید .خروجی
این دیدار ،یک سند امضاشده بود ،سندی
که شامل تضمینهای امنیتی آمریکا به

کره شمالی اســت .طبق این سند ،رهبر
کره شمالی به خلع ســاح کامل اتمی
متعهد شد .چهار بند این توافق هم شامل
این موارد است:
 .1آمریکا و کره شــمالی متعهد شدند
روابط تازهای را بنا کنند که اســاس آن
تمایل مردم دو کشور بر صلح و رفاه باشد.
 .2آمریکا و کره شــمالی تالش مشترک
خواهند کرد که صلح پایدار در شبهجزیره
کره ایجاد شود.
 .3بر مبنای توافق  29آوریل کره شمالی
که بر اســاس آن بخشــی از تأسیسات
هستهای خود را تخریب کرد ،کره متعهد
شد روند خلع ســاح کامل هستهای را
ادامه دهد.
 .4آمریکا و کره شــمالی متعهد شدند
بقایای ســربازان کشــته یا مفقودشده
جنگ را شناسایی کنند و به کشورشان
بازگردانند.
ترامپ در پایان این دیدار و در مصاحبه
با خبرنگاران گفت که اگر کره شــمالی
خلع سالح را بپذیرد ،محدودیتی نخواهد
داشــت .رئیسجمهور آمریکا این را هم
گفت که کره شمالی میتواند یک کشور

حرم
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غی

انه

(مترجم خانمی که در تمامی جلســات
حتی محرمانهها بهعنوان مترجم حضور
داشــت)« .اون» پس از دســتدادن با
ترامپ و هنگام پیادهروی دو رهبر برای
عزیمت به محل مالقات گفت« :بسیاری
از مردم دنیــا با دیدن ایــن تصاویر فکر
خواهند کــرد این صحنههــا صحنهای
فانتزی از یک فیلم علمی-تخیلی است».
این دیدار  38دقیقه طول کشــید .اگر
زمان ترجمه مکالمات را در نظر بگیریم
این دیدار بسیار کوتاه بوده است .پس از
آن نشست مفصلتری با حضور همراهان
کیم و ترامپ برگزار شد .در این نشست
دو رهبر بار دیگر ،برای سومینبار از زمان
دیدار ،با یکدیگر دست دادند! دستدادن
«کیم جونــگ اون» و دونالد ترامپ تنها
چند ثانیه طول کشید و چندکلمهای هم
میان آنان ردوبدل شد؛ سپس هر دو راهی
اتاق جلسه شدند و در مسیر رسیدن به
اتاق ،در راهروی هتل به یکدیگر لبخند
زدند.
سران دو کشــور تا ساعت  11:30دقیقه
صبح به وقت ســنگاپور مذاکره کردند؛
سپس تا زمان ناهار کاری دو رهبر اعالم
تنفس شد .بعد از جلسه تاریخی ،ترامپ
آن را خیلی خــوب توصیف کرد و گفت:
«آنان روابطی عالی دارند« ».کیم جونگ
اون» هم گفت« :رسیدن به اینجا آسان
نبود .برای برگزاری این نشســت موانع
بسیاری وجود داشــت؛ اما این موانع را
پشــت ســر گذاشــتیم و اکنون اینجا
هســتیم ».در این مدت «اون» لبخند

موفق باشد و خبرداد که از «کیم جونگ
اون» برای سفر به واشنگتن دعوت کرده
و او هم این دعوت را قبول کرده اســت.
رئیسجمهور آمریــکا کنایه ظریفی هم
به اوبامــا و برجام زد و گفــت که در این
توافق هیچ امتیازی نداده اســت! ترامپ
گفت« :در توافق ایران باید بگویم ایران
اکنون متفاوتتر از زمانی اســت که من
از توافق خارج شــدم .امیدوارم آنان بار
دیگر به میز مذاکره بیایند و توافق کنند؛
البته درحالحاضر فکر کنم برای چنین
وضعیتی زود باشد ».رئیسجمهور آمریکا
مدعی شد« :فکر نمیکنم آنان (ایرانیها)
اعتمادبهنفس داشته باشند .امیدوارم به
مذاکره برگردند و درباره یک توافق واقعی
مذاکره کنیم».
و اینجا در ایران ،واکنشها به این دیدار
تاریخی همچنــان ادامــه دارد .دیروز
محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود
با خبرنگاران وقتی با پرسشی دراینباره
روبهرو شد ،پاسخ جالبی داد« :نمیدانم
رهبر کره شمالی با چه کسی دارد مذاکره
میکند؟! با آدمی روبهرو هستیم که در
هواپیما امضای خود را پس میگیرد!».

ذرهبین

خدا عاقبتبهخیرش کنه
1
غالمحســین الهام ،سخنگوی
دولت و وزیر دادگستری دولت احمدینژاد
که مدتهاســت هیچ مصاحبهای انجام
نداده اســت ،در حاشــیه مراسم ترحیم
حجتاالسالموالمسلمین احمدی ،عضو
شورای عالی انقالب فرهنگی در پاسخ به
پرسشی درباره رفتارهای اخیر احمدینژاد
و اطرافیانش ،بــا بیان اینکه «مــن را از
مصاحبه معذور بدارید» گفت« :خدا آقای
دکتر احمدی را بیامرزد .راهی اســت که
همه میرویم .خدا انشاءاله عاقبت همه
ما را بهخیر کند ،بعدا ًصحبت میکنم».

ابراز تأسف «ســعد» برای
 2سردار!
آسوشــیتدپرس نوشت که ســعد الحریری،
نخســتوزیر لبنــان در ادعایــی از یکی از
فرماندهان بلندپایه ایرانی برای اظهارنظرهایش
درباره پیروزیهای اخیر حزباله در انتخابات
پارلمانی ماه گذشته لبنان انتقاد کرد .سردار
سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس اخیرا ً گفت که
پیروزی حزباله در زمانی اتفاق افتاده که برخی
کشورهای عربی ،سران حزباله را تروریست
میخوانند .حریری به خبرنــگاران گفته که
اظهارنظر ســلیمانی «باعث تأسف» است و
مدعی دخالت ایران در امور لبنان شده است.

گیشه بین الملل

ایرانفع ً
البماند!

سمیر جعجع ،رئیس حزب نیروهای لبنانی
در گفتوگو با روزنامه المدن با بیان اینکه
آمریکاییها در مقابله با ایرانیهای شوخی
ندارند و مــن به این نظریه کــه میگوید
آمریکاییها از توســعهطلبی ایرانیها در
منطقه چشمپوشــی میکنند ،اعتقادی
ندارم ،گفت :تالشهای آمریکایی ـ عربی
جدی برای مقابله با ایران نهتنها در سوریه
بلکهدرتماممنطقهوجوددارد.جعجعبابیان
اینکه باید به تحوالت ایجادشده در جنوب
ســوریه توجه کرد ،گفت :توافقی مبنی بر
وجود خروج نیروهای ایرانی و همپیمانان
آنانازجنوبسوریهامضاشدهاستوب هنظر
میرسد آنان باید از آن منطقه خارج شوند؛
اما آنان بهراحتی از مناطق دیگر و مهمترین
آنها دمشــق و حومه آن خارج نخواهند
شد.وی در ادامه مدعی شد :مرحله فشار بر
ایران برای خارجکردن آن از سوریه آغاز شده
اســت؛ اما ایرانیها در خاک سوریه حضور
دارند و قویترین طرف در آنجا هستند و اگر
نیروهای ایرانی نبودند روسها هیچکاری
نمیتوانســتند در ســوریه محقق کنند.
جعجع بر این باور است که ایرانیها بهدنبال

اجرای توافق جنوب سوریه هستند تا رژیم
صهیونیستی را به امور دیگر مشغول کنند
ومرحلهآتیمرحلهسختیخواهدبودوباید
لبنان را از نتایج آن محفوظ کرد«.الکساندر
زاسپکین» ،سفیر روســیه در لبنان اعالم
کرد :مطرحکردن خروج ایران و حزباله از
سوریه در شرایط کنونی امکان ندارد؛ بهویژه
اینکه شکست کامل تروریسم هنوز محقق
نشده است.بر اساس گزارش «رأیالیوم»،
زاسپکیندرادامهگفت:تمرکزبراینموضوع
درمرحلهفعلیازاردوگاهمقابلباهدفخلق
مشکالتوایجادشکمیانمحورمقاومتو
روسیه انجام میشود و این موضوع ،مردود
است.اخیرا ً در پی تشدید فضاسازی رژیم
صهیونیستی و متحدان منطقهای آن علیه
ایران و حزباله و حضور نیروهای مقاومت
درکنارمستشارانایرانی،سیدحسننصراله،
دبیرکل حزباله در سخنان روز قدس اعالم
کرد« :اگر کل دنیا هم جمع شود ،نمیتواند
حزباله را از سوریه بیرون کند .حزباله آنجا
که باید باشد ،هســت و تنها درصورتیکه
دمشقازحزبالهبخواهد،نیروهایحزباله
سوریه را ترک خواهند کرد».



خودشــون کمیته امداد
منباجندادم
 4دارند!
 3دیدار مهم دیروز فرصت های
زیادی داشــت .یکی از ایــن موارد نادر قاضیپور ،نماینده مجلس روز گذشته در
فرصتی بود کــه ترامپ برای تخریب تذکری در مجلس و در واکنش به شایعهها
اوباما به دست آورد تا به بهانه ایران ،درباره پولهای کمکشده به کمیته امداد
پرزیدنــت رنگین پوســت را بکوبد .گفت :در چند روز اخیر هجمههای فراوانی به
«مشــکالت زیادی از جمله مسئله کمیته امداد صورت گرفت .اکنون بچههای
کمیته امداد ،استاد دانشگاه ،دکتر و پزشک
ایران به من ارث رسید.
توافق هســته ای ایران بــد بود .من هستند .این نهاد با توهینهای فراوانی مواجه
از آن خارج شــدم .تحریم های خود شده است .حال اینکه کمیته امداد مستقل
را ادامــه می دهیــم تا رفتــار ایران است و هیچ کمکی از کمیته امداد به سوریه
عوض شــود.من مثــل اوبامــا باج و لبنان نمیرود؛ چون آنان خودشان کمیته
امداد دارند.
ندادم».

گیشه داخلی

سران اصولگرا در سرچشمه

شنیدن صدای مردم از «محل مناسب»،
صعود قیمت طــا و حرکتهای عجیب
نقدینگی ،آوارگان کراچی رهاشدگان شهر
ری ،دغدغهها و خواستههای فعاالن حزبی
از روحانی ،پرونده شــکایت از فیلترینگ
تلگرام روی میز دادگاه ،ناامیدی مرکل و
ماکرونازترامپ،گاماروپادربرابرتحریمها،
سران اصولگرا در سرچشــمه ،تبر ُکند
ریشــهکنی کار کودکان ،تحلیلهایی از
مذاکرات دیروز در ســنگاپور ،تشکلها؛
اپوزیسیون یا مشاور؟ ،پژو در برزخ و انهدام
 ۳تیم تروریســتی در کمتر از  ۲۴ساعت
از مواردی بود که موضــوع گزارشهای
خبری و تحلیلــی روزنامههــای دیروز
شد.روزنامههای دیروز سهشنبه در حالی
چاپ و منتشر شدند که اختصاص اماکن
و محلهایی برای تجمعهای اعتراضی و
دیداررهبرکرهشمالیباترامپدرسنگاپور
از مهمترین عناوین صفحات نخست آنها
محسوب میشدند .گزارشهایی از چرایی
جهش بازار ســکه و نیز حضور تیم ملی
فوتبال در روســیه از دیگر مــواردی بود
که موردتوجه ســردبیران روزنامهها قرار

گرفت.روزنامه شرق با موضوع قراردادن
تعیین محلهایی برای اعتراض در تهران،
هایدپارک ایرانی را عنوان گزارش اصلی
خود کرد و آن را بهعنوان تیتر یک در مرکز
صفحه نخست خود قرار داد .این روزنامه
همچنین در ســرمقاله خود به قلم داود
هرمیداس باوند مطلبی با عنوان پایکوبان
شکست برجام منتشر کرد.روزنامه کیهان
نیز همین موضوع روز را تیتر یک کرد و از
زاویه دیگری به آن پرداخت .این روزنامه
تیتر یک خود را عنوان وظیفه دولت حل
مشکالتمردماستنهتعیینمحلتجمع!
انتخابکردودرگزارشیتحلیلیبهانتقاداز
این تصمیم دولت که از آن بهعنوان تصمیم
ســؤالبرانگیز یاد کرد ،پرداخت.روزنامه
ایران موضوع انتخــاب محلهایی برای
اعتراض را با عنوان شنیدن صدای مردم از
«محل مناسب» منعکس کرد و یادداشتی
باهمینموضوعبهقلمعمادافروغوباعنوان
تضمینامنیتتجمعهامنتشرکردکهطی
آن بر لزوم تأمین امنیت تجمع کنندگان و
عدم ایجاد پروندههای امنیتی برای آنان
تأکید شده بود.

ماجراهای مسکو

آوا صدر| گروه سیاست
avasadr@gmail.com

از عصر فردا رقابتهای جامجهانی روسیه آغاز
میشود و هیاهوی حضور تعدادی از نمایندگان
در مسکو همچنان ادامه دارد .ماجرا از آنجا آغاز
شــد که یکی از اعضای هیئترئیسه مجلس،
در مصاحبهای اعالم کرد ،قرار است به دعوت
وزارت ورزش و جوانان از بین نمایندگان ،سه
تن از فراکسیون ورزش و چهار تن از کمیسیون
فرهنگی به روسیه اعزام شوند.
انتشار این خبر بهسرعت در شبکههای مجازی
دستبهدست شــد و واکنشهای زیادی را در
پی داشــت و حتی باعث شــد ،حجم انبوهی
از اعتراضهــای مردم متوجه مجلس شــود؛
بهگونهای که برخی از نمایندگان را مجبور به
واکنش کرد و برخی از آنان این خبر را تکذیب
کردند و چنین سفری را منافی با اوضاع کنونی
اقتصاد کشور دانستند.
همین هجمهها و واکنشهای منفی هم باعث
شد تعدادی از نمایندگان که نامشان در لیست
مسافران مسکو بود ،از این سفر انصراف بدهند.
عدهای هم اظهــار بیاطالعی کردند و گفتند،
اگر چنین چیزی باشد ،حتماً انصراف میدهند.
اما پروانه سلحشوری ،نماینده اصالحطلب مردم
تهران و رئیس فراکسیون زنان ،که نامش در این
لیست بود ،گفت که حاضر به انصراف از این سفر
نیست و با هزینه شخصی ـ بهعنوان ناظر ـ برای
دیدن بازیها به روسیه میرود!
اظهارنظری که با واکنش بسیار منفی روبهرو
شد و حتی صدای گوینده معروف شبکه خبر
را هم درآورد تا در پســتی کنایهآمیز از خانم
نماینده بپرسد که برای نظارت بر بازی مردان
و با پول و سهمیه وزارتخانه به مسکو میرود
که چه کند؟!
البته بعــد از ایــن جریانها و پــس از اینکه
ســخنگوی هیئترئیســه مجلــس ،ســفر
نمایندگان به روســیه را بهکلی تکذیب کرد،
خبری به نقل از خادم ،معاون پارلمانی وزارت
ورزش و جوانان منتشر شد که گفته بود ،وزارت
ورزش کســی را برای دیدن مسابقات دعوت
نکرده ،بلکه این مجلس بوده که درخواست اعزام
نمایندگان به مسابقات را داشته است!
حاال در فاصله کمتر از سه روز تا آغاز رقابتهای
جامجهانی ،این موضوع همچنان محل بحث
و چالش است .دیروز هم «حســن کامران»،
نماینده اصفهان در مجلس گفت« :هر نوع سفر
غیرضروری دارای اشکال است .اگر نمایندهای
میخواهد به روسیه سفر کند و مسابقه ببیند
و اگر ادعا دارد ،با هزینه شــخصی میرود باید
بلیت هواپیما ،هزینه خروج ،پول هتل و همه
هزینههای ایابوذهاب خود را از جیب خودش
بدهد :نه اینکه برود و خــوش بگذراند و هتل
مجانی اســتفاده کند ،بعد هم بگوید با هزینه
خود رفتهام».

پیامکهای چپ و راستی!

رها عظیمی :پس از جلسه پرتنش و جنجالی قبلی
مجلس و ماجراهای طومار پهنکردن کف زمین توسط
عدهای از نمایندگان و پرتاب طومار بهسمت الریجانی
(در جریان بررســی الیحه جنجالــی  )FATFدیروز
بهارستان روز آرامتری را پشت سر گذاشت؛ بااینحال
بازهم حاشیههای فراتر از متنی داشت که موردتوجه
رسانهها قرار گرفت .یکی از جالبتوجهترین تذکرات
را هم نماینده قائمشهر داشت که گفت :چپ و راست
برای نمایندگان پیامک میآید؛ درحالیکه تلفن همراه
یک وسیله شخصی است.
در جلســه علنــی روز یکشــنبه بود کــه بعضی از
نمایندگان از دریافت صدها پیامک سخن گفتند که
آنان را از تصویب «الیحه الحاق ایران به کنوانسیون
بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» بازمیدارد.
مصطفــی کواکبیان ،نماینــده تهــران مرجع این
پیامکها را بسیج دانشجویی معرفی کرد که حدود
 600پیامک برای هر نماینده ارســال کرده اســت.

علیرضا رحیمی ،عضو هیئترئیسه مجلس هم خبر
داد که طراحان این پیامکها در مشهد هستند .روز
گذشته هم علی ادیانیراد ،نماینده قائمشهر دنباله
ماجرا را گرفت و گفت :چپ و راست برای نمایندگان
پیامک میآید؛ درحالیکه تلفن همراه یک وســیله
شخصی است.
او تعدد باالی این پیامکها را به «بمباران پیامکی»
تشــبیه کرد و گفت :ذینفعان که در جای خودشان
حق دارند ،اما همه عزیزان در جریان باشند که شأن
حقوقی و حقیقی نمایندگان اجل این حرفهاست که
با پیامک خط بگیرند یا نظرشان را تغییر دهند .بعضاً
هم متن این پیامکها توهینآمیز است که اگر رأی
ندهید ،چنین میشود و چنان میشود!
مجتبی ذوالنور هم نطق خبرسازی داشت .نماینده قم
مدعی شد که زمام امور از دست رئیسجمهور خارج
شده است؛ حتی «بک یا اله» شب قدر هم گناه وی را
پاک نمیکند!

فضای مجازی

مردمکرهشمالیدرحالتماشایمذاکرات

