نباید وارد فضای افراطی ترامپ شویم

تعرض به سفارتخانهها خطاست

حشمتاله فالحتپیشه ،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :عدم برخورد افراطی ما با برجام و
پارهنکردن آن یک مزیت به حساب میآید؛ البته که در آینده باید اقدامات ما توأم با حفظ منافع ملی باشد؛ چون با رئیسجمهور
آمریکا طرف هستیم که میخواهد حرفهای تحریکآمیز بزند .او قمارباز سیاسی است و تالش میکند با عملکرد احساسی
در صحبتهایش خود را قهرمان و پیروز نشــان داده و طرف مقابل را شکستخورده قلمداد کند؛ حال اینکه موضوع ایران و
مناسبات خارجی آن پیچیدگیهای زیادی دارند .خیلی از این پیچیدگیها را آقای ترامپ میداند؛ ولی بههرحال ما نباید وارد
این فضای افراطی شویم.
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سرمقاله

چالش «ستون خوانندگان
روزنامه»

عالالدین بروجردی ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :طبق کنوانسیون اگر به سفارتخانهای
در کشورمان امنیت داده میشود نباید اقداماتی همچون آتشزدن آن رخ دهد .این حتی شامل سفارت انگلیس هم میشود.
در آن دوران مقام معظم رهبری که همواره با ادبیاتی آکنده از نفرت از انگلیس صحبت کرده و آن را انگلیس خبیث خطاب
میکند ،این کار را نادرست خواندند .اولین اشکال این اقدامات آن است که امنیت کل سفارتخانهها زیرسوال میرود و کشور
ما ناامن تلقی میشود که سیاست نظام این نیست .این موضوع شامل سفارتخانه عربستان هم میشود و کاری که درباره این
سفارتخانه رخ داد هم خطا بود و نباید صورت میگرفت.
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رئیس مجلس خبرگان از تقالی ترامپ برای دیدار با روحانی
در حاشیه اجالس سازمان ملل گفت

ِ
ترامپحسندوست
راحیل رحمانی| گروه سیاست
rahilrahmani@gmail.com

پنجمین اجالسیه مجلس خبرگان
رهبری صبح دیروز در حالی برگزار
شد که رئیسجمهور بهجای شرکت
در این اجالســیه به عسلویه رفته
بود .گفته شد که برای سخنرانی در
اجالسیه خبرگان از حسن روحانی
دعوت شــده و او نپذیرفته بود .در
کنار رئیسجمهور ،صندلی خالی
یک مقام مسئول و چهره سرشناس
دیگر هم از دید دوربین عکاســان
دور نماند .درواقع اجالسیه درحالی
برگزار شــد که صندلیهای خالی
ساختمان قدیمی مجلس شورای
اســامی که در اختیــار مجلس
خبرگان است ،توی چشم میزد و
بیش از همه جــای خالی روحانی و
آیتاله هاشمیشاهرودی به چشم
میآمد .درباره هاشمیشاهرودی
گفته میشود که اوضاع جسمانی
خوبی ندارد و حتــی برخی درباره
وخامت حال رئیس مجمع تشخیص
مصلحت سخن میگویند که گاها
تائید و تکذیب میشود.
از حاشیههای جلســه دیروز ،حضور با
تأخیر آیتاله آملیالریجانی ،رئیس قوه
قضائیه ،ریشهری و محمود علوی ،وزیر
اطالعات دولت دوازدهم بــود .ازجمله
حواشی همیشــگی نشستهای ساالنه
مجلس خبرگان هم ارتحال چند تن از
اعضا در فاصله برگزاری دو اجالس ساالنه

حتی اگر به فرض محال قرار
بود با آمریکاییها مذاکرهای
کنیم قطع ًا با دولت فعلی
هرگز مذاکره نمیکردیم

این کشــور تا زمانی که روحیه انقالبی
نداشته باشیم و جوانان انقالبی کارها را
به دســت نگیرند و مدیران ما اعتقادی
به مســائل انقالبی نداشــته باشــند و
بخواهنــد همهچیــز را کارمندی جلو

ببرند کار به همینجا میرســد که االن
هست.
و بعد نوبت به «برجام» رسید که شاهبیت
سخنان تمامی مســئوالن کشورمان در
اغلب سخنرانیهاست .جنتی دراینباره
گفت :ضعــف مذاکرهکننــدگان و عدم
رعایت خطوط قرمز رهبری توسط آنان از
یکسو و تالش عدهای برای مرتبطکردن
مشــکالت این مذاکرات بــه رهبری از
مسائلی اســت که با آن روبهرو هستیم و
ترامپ هم بهدنبال شیطنتهایی است
که در حاشیه اجالس سازمان ملل با آقای
روحانی دیدار کند؛ درحالیکه رهبری هم
مکررا ًگفتهاند که هیچ مقامی حق ندارد با
دولت آمریکا مذاکره کند.
گفتنی است ،رهبر معظم انقالب مردادماه
امسال در دیدار اقشار مختلف مردم گفته
بودند« :ما فقط وقتی میتوانیم وارد بازی

حرم

رم

غی

انه

است .امســال روی صندلیهای خالی
مرحوم آیتاله ایمانی نماینده فارس در
خبرگان رهبری و آیتالــه مهماننواز
نماینده خراسان شمالی ،تصاویر آنان را
بهرسم یادبود و احترام قرار داده بودند.
ســخنران ابتدایی آیتاله جنتی بود که
سخنانش موردتوجه رســانهها هم قرار
گرفت؛ بهویژه وقتی از تمایل ترامپ برای
دیدار با روحانی گفت.
رئیس مجلس خبرگان گفت :ما مسئلهای
که االن گرفتارش هستیم این است که
نابسامانیهایی که در مملکت است به پای
رهبری میگذارند ،انگار که فعال مایشا در
همه امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی
رهبری اســت و مجلس و دولت بیکاره
هستند .باید مراقب باشیم که این نقشه
شوم دشمن است و این درحالیاست که
رهبری پیگیر اجــرای برنامههایی برای
حل مشکالت کشور است.
جنتی سپس با تشــکر از آملیالریجانی
برای نگارش نامه به رهبری در خصوص
برخــورد با مفســدان ،گفــت :رهبری
همچنین در سخنرانی اخیرشان مطرح
کردند که تیم مذاکرهکننده هســتهای
خطوط قرمــز را در مذاکــرات رعایت
نکردند و این موضوع هم نشان میدهد که
ایشان خطوط قرمز را برای آنان مشخص
کردهاند ،ما میبینیم که آنان به رعایت
این موضوع نپرداختهاند.
رئیس 92ساله مجلس خبرگان در ادامه
از مسئوالن خواســت کارها را به دست
جوانان انقالبی بسپارند و یادآور شد که
مکرر گفته و بازهم خواهد گفت که کار

عکس:ایسنا


ادامــه از صفحــه یک:رســانهای کــرد
و اگرنــه تــا همیــن دوشنبهشــب کســی
خبــردار نمیشــد کــه حاضــر رایزنیهــای
جوانــان اصالحطلــب چــه بــوده و چنــد نفر و
چــه کســانی ســوار بــر مــوج نارضایتیهــای
درون جریانــی ،خــود را بــه ســاحل شــورای
عالــی سیاســتگذاری رســاندهاند.
بــه هــر ترتیــب موجســواران جــوان بــرای
جلوگیــری از انتشــار نامــه دوم کــه از اولــی
بهمراتــب تندتــر و انتقادیتــر بــود ،بخشــی
ازآنچــه را در جلســه بــا رئیــس دولــت
اصالحــات گفتــه و شــنیده بودنــد ،رســانهای
کردنــد .رئیــس دولــت اصالحــات گفتــه بود:
«بايد در كاركــرد دروني اصالحــات تغييراتي
ايجــاد كنيــم .چــارهای نداريــم كه متناســب
بــا شــرايط روز كشــور و دنيــا ،تصميمهایــي
بگيريــم و كار را جلــو ببريــم».
او ضــرورت تغييــر را پذيرفتــه ،امــا دربــاره
چگونگــي تغييــر ســخني بــه ميــان
نيــاورده اســت .اختــاف میــان نســل
جــوان اصالحطلــب نیــز از همینجــا بــاال
گرفــت؛ همینجایــی کــه عــدهای حــرف
از تغییــرات اساســی میزدنــد و عــدهای
بــه ســهمخواهی از شــورا پرداختنــد.
ســهمخواهیهای مورداشــاره در حالــی
آغــاز شــد کــه نویســندگان نامــه اول صراحتاً
از پررنگشــدن نقــش بروكرا تهــا و
محافظــهکاران در غيــاب نیروهــای بيشــتر
متعهــد بــه آرمانهــای اصالحــات انتقــاد
کــرده و هشــدار داده بودنــد كــه افزايــش
فســاد و خويشاوندســاالري نتیجــهای غيــر
از ،ازدســترفتن ســرمايه اجتماعــي نــدارد.
نگرانــی اصلــی آن ،ایــن بــود کــه شــوراي
عالــي اصالحطلبــان بــه مقــر دائمــی
بروكراتهــا و تكنوكراتهــاي محافظــهکار
دولتــي تبدیــل و ضعفهایــی همچــون
عملکــرد فراكســيون اميــد ،فرازوفرودهــای
انتخــاب شــهردار تهــران و ...عــادی شــوند.
آنجــا کــه صحبــت  از جــاي خالــي نفــوذ
و مديريــت شــوراي عالــي بــود مشــخصاً
بــه محمدرضــا عــارف اشــاره داشــتند ،امــا
حرفشــان جابهجایــی افــراد نبــود .راهــكار
پيشــنهادي نويســندگان نامــه ايــن بــود
كــه اســتفاده از چهرههــای بهاصطــاح
ســفيد اصالحطلــب بــه حــوزه كارپــردازي
دولتــي محدودشــده و عرصــه كنشــگري
و سياســتورزي اصالحطلبــان كــه بــا
مانــع شــوراي نگهبــان مواجــه نيســت ،بــه
اصالحطلبــان متعهــد بــه آرمانهــای ايــن
جريــان ســپرده شــود .درواقــع میگفتنــد
آنجایــی کــه مانعــی بــه نــام شــورای نگهبان
نیســت و نگــران رد صالحیــت نیســتیم خود
را درگیــر محافظهکار یهــای بیمــورد
نکــرده و از مهرههــای اصیــل اصالحطلــب
اســتفاده کنیــم .گذشــت دو مــاه از آن
نامهنگاریهــا روشــن کــرد کــه بــزرگان
اصالحطلــب نهتنهــا از وضــع موجــود دفــاع
کــرده و حاضــر بــه ایجــاد تغییــر ســاختاری
یــا حتــی جابهجایــی افــراد نشــدهاند بلکــه
بــا دادن ســه ســهم بــه عــدهای آن گــروه از
جوانانــی را کــه ازقضــا نســبت فامیلــی یــا
ارتبــاط نزدیکــی بــا قدیمیترهــا و اعضــای
فعلــی شــورای عالــی دارنــد؛ ماجــرا را فیصله
دادهانــد .نکتــه قابلتأمــل امــا پیامدهــای
ایــن رویکــرد بــزرگان اصالحطلــب اســت.
آنــان در حالــی چنیــن انتخابــی کردهانــد
کــه جوانــان اصالحطلــب در همــان نامــه
اول ضمــن ابــراز نگرانــی نســبت بــه اینکــه
در صــورت سختترشــدن شــرايط ،ديگــر
تكرارکردنهــای خاتمــي کاری از پیــش
نبــرد ،نوشــته بودنــد« :اگر نهــاد عالــي جديد
مبتنــي بــر معیارهــای پیشگفتــه ســامان
نيابد ،تصميمهــا و سیاس ـتهای اتخاذشــده
از ســوي چنيــن شــورايي يــا قابــل همراهــي
نخواهــد بــود يــا بهســختی قابليــت دفــاع
خواهــد داشــت كــه طبعــاً اصالحــات را از
اقبال وســيع پيشــين محــروم خواهــد كرد».
ايــن بنــد از نامــه اصالحطلبــان جــوان
روشــن کــرد كــه چالــش ريــزش بــراي
جريــان اصالحــات بســيار جــدي اســت.
بــزرگان اصالحطلــب امــا نــه ایــن چالــش
را جــدی گرفتهانــد و نــه هشــدار جوانــان را.
همیــن اســت کــه فکــر کردهانــد مشــکل
نســل جوان بــا حضــور عمــاد بهــاور ،پرســتو
ســرمدی و مهدی شــیرزاد در جلســه شورای
عالــی حــل میشــود .واکنشهــای ابتدایــی
بــه ایــن جلســه روشــن کــرد کــه بــزرگان
اصالحطلــب در شــورای عالــی خطــا رفتــه و
بــا ایــن اقــدام مقدمــات یــک ریــزش جــدی
را فراهــم آوردهانــد.

خارج از گود سیاست

نوبت «بهداد» شد
1
کیهان نوشت :اینبار نوبت «حامد
بهداد» اســت که مورد نوازش «کیهان»
قرار بگیرد؛ آنهم بــه بهانه حرفهایی
که در جشن خانه ســینما درباره فعاالن
محیطزیستی زد« .کیهان» نوشت :بهداد
طی ســخنانی خواســتار آزادی فعاالن
محیطزیســت شــد! این درحالیاست
که هیچکس در ایــران به خاطر فعالیت
محیطزیستی بازداشــت نشده و منظور
او احتماالً افرادی هستند که در پوشش
فعال محیطزیست جاسوسی میکردند و
توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدهاند.

فضای مجازی

بیزینس مداحان
 2حجتاالســام مجید انصاری
به روزنامه «اعتماد» گفت :متأسفانه در
پارهاي از موارد به جــاي آنكه با مداحان
هتاك برخورد شود ،آنان مورد تشويق و
تمجيد قرار گرفتند و همين ســبب شد
تا اين اشتباه براي برخي مداحان خاص
تبديل به يك رويه شود .اين مداحان در
برخي موارد پا را از گليم خود فراتر گذاشته
و به ســاحت مراجع ،شــخصيتهاي
برجسته انقالب و مسئوالن كشور توهين
كردند .مداحی قب ً
ال شغل نبود ،االن یک
بیزینس پرسود است.

گیشه بین الملل

ارسال تجهیزات ساخت سالح از سوی ایران به لبنان؟!

عبدالرحمنالراشددرالشرقاالوسطنوشت:
بالهوقطرو
خوشحالیرسانههایایران،حز 
روزشماریآنانبرایبرکناریدونالدترامپ،
نشــاندهنده نارضایتی از سیاستهای
اوست .این رسانه عربزبان ادامه داد :این
مسئله البته نافی درستی و عمق بحرانی
که برای ترامپ ایجاد شده است ،نیست.
بسیاری از تحلیلها دراینباره مبتنی بر
رضایت از عزل رئیسجمهور آمریکاست
که قطعاً تأثیرهایی منفی بر این رسانهها و
دولتها خواهد داشت؛ بهویژه درصورتیکه
پیشبینیهایشاندرستازآبدرنیاید.
سیاست ترامپ ،بهترین سیاست آمریکا
در طول ســالهای اخیر برای دولتهای
خلیجفارس بوده اســت .رسانههایی که
در جبهه مخالف آمریکا قرار دارند ،گمان
میکردنددولتترامپکمکمعقبنشینی
میکند ،مواضع خود درباره توافق هستهای
را تغییر داده ،محاصره قطر را میشکند و
راهحلی برای بحران یمن پیشنهاد میدهد
و درباره دو بحران سوریه و عراق بیتفاوت
میشود؛ اما پس از گذشت دو سال ،همه
پیشبینیهای مخالفان ترامپ نادرست

خطرنــاک مذاکره با آمریکا شــویم که
ازلحاظ اقتصادی و سیاســی و فرهنگی
به اقتدار موردنظرمان برســیم و فشارها
و هوچیگریهــای او نتواند بــر ما تأثیر
بگذارد؛ اما درحالحاضر مذاکره قطعاً به
ضرر ما تمام میشــود و ممنوع است».
ایشان تأکید کردند« :حتی اگر به فرض
محال قرار بود با آمریکاییها مذاکرهای
کنیم قطعاً با دولــت فعلی هرگز مذاکره
نمیکردیم ».رهبری چندی بعد در دیدار
اعضای هیئت دولــت همباردیگر تأکید
کردند که مذاکره بیمذاکره.
پس از بخــش بعدی ســخنان رئیس
مجلس خبرگان هم به مسائل اقتصادی
و اوضاع معیشتی مردم و البته نسلکشی
در یمن اختصاص داشت.
پس از سخنان جنتی جلسه طبق سنت
قبل ،غیرعلنی دنبال شد.

بوده است .درباره بحرانی که درحالحاضر
ترامپباآنمواجهاست،چهمیتوانگفت؟
هیچچیز قطعی نیست؛ اما بهاحتمالزیاد
ترامپ در منصب ریاســت باقی میماند
و اگر قرار بر برکناری او باشــد ،به دالیلی
بسیاربزرگترو مهمترازآنچه مامیشنویم
و میبینیم نیــاز دارد .موضوع ترامپ یک
موضوع داخلی بــرای ایاالتمتحده باقی
میماند و نمیتواند سیاســتهای اصلی
دولت را تغییر دهــد .دوره ترامپ تا اواخر
سال  2020ادامه مییابد و سیاستهای
او مبنی بر افزایش فشار بر ایران به شکلی
بیسابقه اســتمرار خواهد داشت و حتی
میتواند شدیدتر شود .خبر بعد اینکه در
ادامهادعاهایبیاساسمقاماتورسانههای
غربی علیه ایران ،شبکه خبری فاکسنیوز
مدعی ارســال تجهیزات ساخت سالح از
سوی ایران به لبنان شده است.
این شــبکه خبری در ادامه ادعا کرده که
یک شرکت هواپیمایی ایرانی مظنون به
ارسال تجهیزات اسلحه به حزباله و آنچه
کارخانههای ســاح ایرانی واقع در لبنان
خوانده ،است.



ابقایدوباره؟
 3ایــن روزهــا بحــث کناررفتــن
بازنشستههاداغاست.یکیازاینبازنشستهها
هم رئیس ســازمان صداوسیماست .پروانه
سلحشوری ،نماینده مجلس درباره وضعیت
علی عســگری پس از تصویــب قانون منع
بهکارگیری بازنشستگانگفت:رئیسسازمان
صداوسیما هم بازنشسته است؛ البته چون
ایشان را رهبری بهصورت مستقیم انتخاب
میکنند ،ممکن اســت بخواهند دوباره ابقا
شوند؛ زیرا اذن رهبری را در مصوبه مجلس
گذاشتهایم؛بهاینصورتکهایشانبازنشسته
شوند و دوباره رهبری ایشان را ابقا کنند.

استیضاح مجلس
 4مصطفــی هاشــمیطبا ،فعال
سیاسی اصالحطلب گفته یکی باید خود
مجلس را اســتیضاح کند! هاشمیطبا
گفت :استیضاح وزیر آموزشوپرورش چه
علتی داشت؟ مگر او میتواند حرفهای
چند ماه پیش را که به او ابالغ شده در این
مدت کوتاه اجرایی کند؟ به نظر من تمامی
اقدامات مجلس در خصوص استیضاحها
مطرحکردن خود است .درواقع مجلسیها
با این اقدامات میخواهند بگویند ما به فکر
مردم هســتیم .یک نهادی باید باشد که
مجلس را استیضاح کند.

گیشه داخلی

شبُری به وقت تهران
گو 

پولهای سرگردان دوباره در بازار ارز ،رانت
نفتی با ســه تصمیم متناقض در هشت
روز ،بازار ارز روی اعصــاب ،نیمه پنهان
کنوانسیون خزر ،روحانی علیه روحانی،
عاشورایی یا جناحی؟ ،مقصر ناکارآمدیها
کیست؟ اخالق در قربانگاه سیاست ،دین
ما سیاسی است نه سیاستبازی ،قاچاق
شیر خشک به بازار کشورهای همجوار!
شبُری به وقت تهران ،نجومیبگیران
گو 
نظام مهندسی و رویکرد جوانگرایی در
انتصابات رهبری از مواردی بود که موضوع
گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای
دیروز قرار گرفت .عناوین مرتبط با تالطم
در بازار ارز و بنبست تکنرخیکردن ارز در
بیشتر روزنامهها از اصلیترین عناوین در
صفحات نخست محسوب میشد .روزنامه
اعتماد عنوان گفتوگویی با مجید انصاری
«دین ما سیاسی است ،نه سیاستبازی»
را تیتر یک کرد و در سرمقاله خود به قلم
سیدابوالحسن نواب با عنوان عاشورایی یا
جناحی؟ درباره نحوه حرکت مداحان و
وعاظ در ایام محرم نوشت.روزنامه ایران در
گزارشی با تیتر پولهای سرگردان دوباره

در بازار ارز از دالیل رشد دوباره قیمت دالر
و سکه گزارش داد و در سرمقاله خود درباره
راههای خوب ،بد و بدتر کنترل بازار خودرو
داخلی نوشت.روزنامه وطن امروز با انتخاب
عنوان بازار ارز روی اعصاب ،کاهش قیمت
دالر در بازار ثانویه و افزایش آن در بازار آزاد
را بررسی کرد و در گزارشی دیگر با تیتر
تَکرار شورای اول! از ابهام در ادامه فعالیت
شهردار تهران و بیثباتی در مدیریت شهر
تهران نوشت.روزنامه آرمان امروز عبارت
آقای احمدینژاد! رد گم نکنید را تیتر یک
کرد و در گزارشی زیر این عنوان نوشت:
احمدینژاد کجاست و چه میکند؟ «مرد
غیرقابلپیشبینی» صفتی برازنده اوست
و بس! در روزهایی که دســت راســت و
چپ او به دادگاه میرفتنــد تا محاکمه
شوند ،خبری از او نبود .درحالیکه انتظار
میرفت او نمادین با حضــور در دادگاه
به حمایت از مشــایی و بقایی بپردازد ،او
ســه روز به ممنوعیت پوشــش «پلنگ
سیاه» سرنا ویلیامز ،تنیسباز آمریکایی
اعتراض
در مسابقات تنیس آزاد فرانسه

کرد.

آوا صدر :تابهحال تصور میکردیم ســتون
خوانندگان «کیهان» میتواند بالقوه و بالفعل
سوژه خوبی برای رسانهها باشد .اظهارنظرهای
مردمی که شــباهت عجیبی به سیاستهای
رسانهای این روزنامه و مدیرانش دارد! اینبار اما
ستون خوانندگان روزنامه «خراسان» خبرساز
شده اســت .این خبرســازی به بهانه مطلبی
است که از قول یک پزشــک در این ستون به
چاپ رسید.
آقایی که خودش را پزشک معرفی کرده بود،
با صدور فتوایی (!) اعالم کرده که از نظر او در
این شرایطی که با ازدیاد دختران مجرد و زنان
مطلقه و بیوه طرف هستیم ،تعدد زوجات یک
«واجب کفایی» است و بعد هم ادامه داده بود
که خودش دو زن دارد و در شرایط بسیار عالی
با همسرانش زندگی میکند و برکت و حضور
خداوند را هم در زندگیاش به عینه احساس
میکند.
پس از انعکاس این نوشته در برخی کانالهای
تلگرامــی  ،واکنشهــا آغــاز شــد .یکی از
کانالهــای ضدانقالب این متــن را مصداق
سکسیســم دانســت و نوشــت که روزنامه
خراسان در ســتون حرف مردم خود نوشت:
واجب

پیردختر زیــاد داریم ،تعــدد زوجات
است.
این موضوع باعث شد تا روزنامه خراسان هم به
واکنشهای منفی صورتگرفته واکنش نشان
دهد .این روزنامه در یادداشــتی که در اختیار
رسانهها قرار داد ،نوشت« :طی چند روز اخیر
هجمههایی علیه ســتون حرف مردم روزنامه
خراسان با انتخاب گزینشی برخی موارد انجام
میگیرد که منتقدان محترم نادانســته یا از
روی غرض این نوشتهها را منتسب به روزنامه
میکنند؛ درحالیکه اگر دقیقتر توجه کنند،
عنوان ســتون« ،حرفِ مردم» است و ادبیات
این ستون کام ً
ال شکل مردمی و گاه محاورهای
دارد؛ به نوعی که مخاطبان احساس میکنند
عم ً
ال رودررو به اظهارنظر و گاه مجادله درباره
مســائل مختلف میپردازند و خراســان نیز
متعهد بوده اســت حرف مــردم را منعکس
کند».
خراسان تأکید کرده که ستون مردمی روزنامه
بازتاب نظرات رســمی روزنامه نیست و البته
اشــاره کرده که ما دلیل اصلــی موج جدید
تخریبی برخی رسانهها ازجمله کانال مملکته،
آمدنیوز ،خبرآنالیــن ،انتخاب و ...را مشــی
مستقل «خراسان» میدانیم و اعالم میکنیم
این تخریبهــا باعث عقبنشــینی ما از این
سیاست نمیشود.
البته درباره سیاســت «مستقل» که خراسان
مدعی آن است ،کمی جای شک و تردید هست
و بهتر است مخاطبان و بهویژه اهالی سیاست
دراینباره نظر بدهند!

اول شما حقوق نگیرید!

رها عظیمی :وقتی با نگاه نواندیشی دینی درباره مقوله
حجاب اجباری حرف بزنی یا در اینستاگرامت بنویسی
«آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند؛ چون همه غلطها
را خودمان داریم میکنیم!» و از نوع برخورد با دختر
رقاصه در اینستاگرام انتقاد کنی ،وقتی حرفهایی بزنی
که بخشی از مدیران رسانه ملی از آن خوششان نمیآید،
وقتی در صفحه مجازی خود به مســائل روز جامعه،
واکنشی داشته باشــی که برخی آن را نمیپسندند،
نتیجه میشود اینکه درنهایت از ممنوعالمنبرشدن
خود خبر بدهــی! «محمدرضــا زائــری» ،روحانی
سرشناس که قبلترها زیاد او را در تلویزیون میدیدیم،
از ممنوعالمنبرشدنش در ماه محرم خبر داد و تأکید
کرد ،ضبط برنامههــای او برای تلویزیون نیز منتفی و
ظاهرا ًاو ممنوعالتصویر نیز شده است .زائری در حساب
توییتریاش به صراحت نوشت« :صبح تماس گرفتند
که تحتفشار هستند برای لغو سخنرانیهای دهه اول!
بعد از تلویزیون گفتند که ضبط برنامه لغو شده! عصر

هم مسئول هیئت دهه دوم تماس داشت و عذرخواهی
و اظهار ناراحتی! چهل ســال قبل قرار بــود آریانپور
مارکسیسم را تدریس کند و اکنون من از روضهخوانی
و منبر امامحسین منع میشوم!» خبر مجازی بعدی را
به نقل از توییتر «رضا رحیممشایی» ،پسر اسفندیار
میآوریم که پس از برگزاری دومین دادگاه پدرش که با
شوآفهای اختصاصی اسفندیار همراه بود ،در اعتراض
به نحوه پوشش دادگاه توسط رسانه ملی نوشت« :گوشه
دهان پدرم از زیاد حرفزدن کف کرده بود ،حداقل یک
دقیقه صداشــو پخش میکردین ،به زور تونست اون
وسط داد بزنه من حرف دارم ،اونم چند بار ». ...و خبر آخر
را به نقل از کاربری میآوریم که در پاسخ به علی مطهری
که گفته مردم به جای اعتراض چند ماه تحمل کنند تا
آمریکا ببیند تحریم فایده ندارد و روشش را عوض کند،
نوشت« :چطوره نمایندههای مجلس مثل کارگرهای
هفتتپه چند ماه حقوق نگیرن بعد اعتراض نکنن تا
مردم هم ازشون یاد بگیرن؟»
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