اصالحطلبان پشت دولت را خالی نکردند

از رأی به روحانی پشیمان نیستم

معصومه ابتکار ،معاون رئیسجمهور :شاید برخی جدا از تصمیمهای تشکیالتی عمل کردند؛ اما فکر نمیکنم مجموعه
اصالحطلبان پشت دولت را خالی کرده باشند .باالخره در این شرایط سخت اصالحطلبان دیدگاهها و نظراتی داشتند؛ ولی یقیناً
حامی کالن سیاستهای دولت هستند و این را همواره گفتند؛ حتی احزاب اصالحطلب بهطورجداگانه اعالم کردند که حامی
سیاستهای کالن دولت هستند و بهترین گزینه را راهبردها و راهکارهای دولت آقای روحانی میدانند .اصالحطلبان متوجه
شرایط داخل و خارج کشور هستند و میدانند که متأسفانه گروهی به هر قیمت دارند برای به زمین زدن دولت تالش میکنند.
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سرمقاله
ادامه از صفحه یک :تحریمهای لغوشده
بهموجب برجام مجددا ً علیه ایران به اجرا
گذاشــته شــوند و اروپا نیز که وعده ارائه
بسته تشــویقی به ایران را داده زمان ارائه
آن را در همان آبانماه اعالم کرده اســت.
این وضعیت یکبار دیگر ســوءنیت اروپا
در خصــوص همراهــی با ایــران در برابر
آمریکا را به نمایش میگذارد؛ اما پرسش
اینجاست که چرا ترامپ انتخاب کرده که
ریاست یک جلسه مرتبط با ایران را برعهده
محتمل

گیرد؟ در این رابطه دو ســناریو
است:
 .1تشدید فشار بر ایران :تقریباً از اواسط
ماه ســپتامبر سران اغلب کشــورها برای
شرکت در فعالیتهای سازمان ملل عازم
نیویورک خواهند شــد .حضور این سران
برای ترامپ که پس از خــروج یکجانبه
از توافق هســتهای با اغلب کشورها دچار
اختالف شده ،فرصتی اســت تا آنان را به
اتخاذ یک رویکرد ســختگیرانه در برابر
ایران ترغیب کند .از ســخنان نیکی هیلی
اینگونه برمیآید که ترامپ در ســازمان
ملل از ایران انتقاد خواهد کرد .هیلی گفته
ترامپ در شورای امنیت به «نقض قوانین
بینالمللی توسط ایران» خواهد پرداخت
و به ســایر رهبران جهان برای اتخاذ یک
رویکرد قاطعانهتر در برابر ایران فشار اعمال
خواهد کرد .هیلی مدعی شد ترامپ درباره
پاســخگوکردن ایران بهخاطــر اقداماتی
که دولت آمریکا آنهــا را بیثباتکننده
میداند ،بســیار مصمم است .کار مقامات
آمریکایی در سازمان ملل علیه ایران آسان
نخواهد بود .با وجود اینکه برخی کشورها از
برخی سیاستهای ایران انتقاد میکنند،
اما تعداد کمی از آنها ایران را یک تهدید
جهانی میدانند.
 .2فرصتی برای دیــدار با روحانی:
جلسه شــورای امنیت به ریاست ترامپ،
در  ۲۶سپتامبر در جریان جلسات مقامات
بلندپایــه کشــورها در مجمــع عمومی
ساالنه ســازمان ملل اتفاق خواهد افتاد.
دقیقاً یک روز قبل از این جلســه ،در ۲۵
سپتامبر انتظار میرود که حسن روحانی،
رئیسجمهــور ایــران ،در مجمع عمومی
سازمان ملل ســخنرانی کند .بهرغم اینکه
هنوز لیست نهایی سران شرکتکننده در
فعالیتهای ســازمان ملل مشخص نشده
اســت ،اما این احتمال نیز وجود دارد که
دیداری از نوع «مواجهه پیشبینینشده»
بین روســایجمهور ایران و آمریکا اتفاق
بیفتد .طبق قوانین ســازمان ملل مقامات
ایران ،ازجمله حســن روحانی ،میتوانند
در جلسه شورای امنیت به ریاست ترامپ
شرکت کنند .هیلی گفته اگر مقامات ایران
بخواهند در این جلســه شــورای امنیت
شــرکت کنند ،آمریکا مخالفــت نخواهد
کرد .ترامپ ممکن است در جریان جلسه
شــورای امنیــت ،خــودش را رودرروی
رئیسجمهــور ایران یا وزیــر خارجه این
کشــور بیابد؛ البته این نکتــه را هم باید
مدنظر داشت که تمام فعالیتهای سران
در ســازمان ملل بهطوردقیق بر اســاس
برنامههــای ازپیشتعیینشــده انجــام
میشوند؛ بهعنواننمونه ،اخیرا ً کاخ سفید
اعالم کرده اســت که ترامپ در حاشــیه
مجمععمومی سازمان ملل با «مون جائه
ایــن» ،رئیسجمهور کــره جنوبی دیدار
خواهد کرد .عدمالتزام احتمالی ترامپ به
پروتکلهای رفتاری جلسات شورای امنیت
باعث گمانهزنی درباره احتمال مواجهه او
با مقامات ایرانی شده است .بهطورمعمول
رفتار و اظهارات شرکتکنندگان در جلسه
شــورای امنیت از پیش تعیین میشــود
و بهنــدرت پیش میآید کــه مقامات در

منحرف
این شــورا از اظهارات مکتــوب
شــوند .بااینحــال ،ترامــپ در دوره
حضورش در کاخ ســفید نشــان داده که
اص ً
ال طرفدار پروتکلهای رفتاری رسمی
نیست.
رفتار ترامپ بهگونهای غیرقابلپیشبینی
است که اگر مقامات ایران در جلسه شورای
امنیت شــرکت کنند ،ممکن است کار به
دست دادن یا حتی انتقاد شدید از یکدیگر
منتهی شود .جلسات امسال مجمع عمومی
ســازمان ملل که در هجدهم ســپتامبر
شــروع خواهد شــد ،یادآور جلسات سال
 ۲۰۱۳است .در آن ســال شایعاتی مطرح
شــد که حســن روحانی با رئیسجمهور
وقت آمریکا ،بــاراک اوباما ،دیدار میکند؛
البته آنان هرگز حتی با یکدیگر دست هم
ندادند.

خارج از گود سیاست

سیدمهدی طالقانی ،فرزند مرحوم آیتاله طالقانی :من به دالیلی فکر میکردم بهتر است آقای روحانی در دور دوم هم
رئیسجمهور باشد و بتواند کار نیمهمعطل دوره اول را به پیش ببرد؛ ولی توقع داشتم ایشان خیلی بهتر عمل کند .من قبول
نداشتم که این دولت میراثدار آقای هاشمی است و فکر میکردم در بین گزینههای موجود ،ایشان مناسبتر است .نهفقط
من این فکر را میکردم که  ۲۴ ،۲۳میلیون نفر دیگر هم همین فکر را میکردند و به ایشان رأی دادند .فکر غلطی نبوده است؛
ولی مثل خیلیها که االن میگویند پشیمانیم ،من هنوز نگفتهام پشیمانم؛ اما از دولت طلبکارم.
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اختالفنظرها و پیشنهادها درباره
سفر نیویورکی رئیسجمهور ادامه دارد
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تا چندسال پیش مســئوالنی بودند که
اعتقاد داشــتند تحریمها هیــچ اثری بر
ایران نگذاشــته و نمیگــذارد .هنوز هم
مسئوالنی هســتند که چنین اعتقادی
دارند« .تحریم»ها در تمام این ســالها
موافقان و مخالفانی در کشورمان داشته
اســت .بر اســاس «تحریم»هــا بود که
اصطالحاتی مثل «کاسبکار تحریم» وارد
ادبیات سیاسی ایران شد و به محل مناقشه
میان موافقان و مخالفان مذاکره با آمریکا و
البته «برجام» تبدیل شد .عدهای بودند (و
هستند) که میگفتند باید «مقاومت» کرد
وحتیاگرتحریمهابیشترهمشد،نهایتش
مردم «اشــکنه» میخورند؛ اما تســلیم
نمیشــوند .این عده همهچیز را از زاویه
ایدئولوژیک«مقاومت»و«تسلیمناپذیری»
و «ســازشناپذیری» در برابر «استکبار»
دیده و میبینند و خیلی با احواالت مردم
سروکار ندارند .در مقابل عده دیگری بوده
(و هستند) که از «مذاکره»« ،دیپلماسی»
و حتی شاید «ســازش» با آمریکا حرف
میزنند ،از اینکه بههرحال چارهای جز راه
آمدن با قدرتهای دنیا نداریم و تحریمها
کمر ملت را شکسته و نمیشود تا ابد شعار
داد و بعــد با یک «تهدید» یــا «توییت»
رئیسجمهور آمریکا در آن سر دنیا ،کل
بازار ارز و سکه و طال در ایران به هم بریزد
و دچار آشوب شــود و ما همچنان شعار
بدهیم .طبیعتاً در تمام این ســالها ،این
دودسته با یکدیگر مخالفت کردهاند و دسته

اسحاق جهانگیری :شرایط
دشوار است؛ ولی بنبست
نیست .از دل شرایط دشوار،
فرصتهای زیاد و تحوالت
بزرگی بهوجود میآید

تأثیر «بسیار زیادی» داشته است .آمریکا
جنگ را در جبهههای سیاسی ،رسانهای
و اقتصادی پیش میبرد و حاال مسئوالن
کشورمان هم اعتراف میکنند که دشمن
توانسته تأثیر خود را بگذارد.
در چنیــن شــرایطی کــه ترامــپ
«ایرانهراسی» در دنیا به راه انداخته است،
مدیرمسئول کیهان هم پیشنهاد میدهد
که رئیسجمهور مقابــل یاوهگوییهای
رئیسجمهــور ایاالتمتحده بایســتد و
پاسخش را بدهد؛ اما نه در نیویورک بلکه

همینجا در تهران!
درواقع حاال چالش جدید این اســت که
روحانی به نیویورک برود یا نرود ،سخنرانی
بکند یــا نکند؟ جواب ترامــپ را بدهد یا
ندهد؟! درحالیکه بسیاری از ناظران و اهالی
سیاست معتقدند حضور در سازمان ملل و
سخنرانی در این سازمان ،بهترین فرصت
است تا تهدیدهای ترامپ را پاسخ بدهیم
و جو ایرانستیزانهای را که او بهوجود آورده
اســت از بین ببریم یا حداقل فضا را کمی
تلطیف کنیم؛ اما شریعتمداری نظر دیگری
دارد! او اعتقاد دارد که خودداری روحانی
از شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل
میتواند پاسخ دندانشکنی به اهانتهای
بیوقفه ترامپ باشد؛ ضمن آنکه مگر حضور
همهساله روحانی در نشستهای مجمع
عمومی سازمان ملل چه دستاوردی داشته
اســت که با عدم حضور او از دست برود؟!
حسامالدین آشنا ،مشاور رئیسجمهور هم
در واکنش به این پیشنهاد نوشت« :کیهان
قدیمیترین و ارشدترین سخنگوی جریان
کوچک ولی قدرتمند «نه به دیپلماسی» در
ایران معاصر است!» و این پرسش را مطرح
کرد که چرا در دوران احمدینژاد ،کیهانیان
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دوم ،دسته اول را «کاســبکار تحریم»
میدانند؛ یعنی کســانی که از ق َِبل شعار
«مرگ بر آمریکا» نان میخورند!
چند روز قبل بود که «محمدجواد ظریف»،
وزیر خارجه کشــورمان میهمــان رضا
رشیدپور در برنامه «حاال خورشید» شد
و در قسمتی از این برنامه در پاسخ به این
پرســش که چرا همواره وزرای خارجه ما
میگویند فشارهای خارجی روی کشور
است؟ گفت :این یک دلیل دارد و آن این
است که ما خودمان انتخاب کردیم که طور
دیگری زندگی کنیم.
و بعد سیل هشــتگها بود که سرازیر در
فضای مجازی شد .عدهای میگفتند «این
انتخاب ما نبود» و حتی پیشنهاد برگزاری
رفراندوم درباره مذاکره با آمریکا را مطرح
کردند و عدهای دیگر با حمایت از موضع
وزیر خارجه کشــورمان ،ازآنچه به تعبیر
ظریف ،انتخاب جمهوری اســامی بوده،
حمایت کردند.
دیروز «اسحاق جهانگیری» مردی که در
دولت یازدهم «همهکاره» نامیده میشد
و در دولت دوازدهم به سایه رفته است ،در
مراسمی در وزارت نیرو ،از شرایط خطیر
کشور گفت؛ اما این را هم گفت که «شرایط
دشوار است؛ ولی بنبســت نیست .از دل
شرایط دشوار ،فرصتهای زیاد و تحوالت
بزرگی بهوجود میآید .مهم این است که
عزم و اراده مدیریت بر این باشد که شرایط
دشوار در کوتاهترین زمان طی شود».
جهانگیری با تأکید گفت« :تحریمها تأثیر
بســیار زیادی داشته اســت ».یک مقام
ارشــد دولتی اعالم میکند که تحریمها

چنین پیشنهادی ارائه نمیدادند؟!
هفتادوسومین نشســت مجمع عمومی
ســازمان ملل متحــد نزدیک اســت و
دلواپســیها دوباره اوج گرفته است .روز
گذشته «نیکی هیلی» در صفحه توییتر
شــخصی خود نوشــت که دولتهایی
همانند ایران و ونزوئــا خدمتگزار مردم
خود نیستند و با متهمکردن ایران به فساد،
ادعا کرد که این دولتها تنها به منافع خود
خدمت میکنند.
از ســویی در فضــای مجــازی اخباری
درباره اختالفنظر بین روحانی و ظریف
درباره ســفر به نیویورک مطرح شــد که
روابطعمومی وزارت خارجه آن را تکذیب
کرد.
اجالس ســالیانه مجمع عمومی سازمان
ملل برای همه کشورهای دنیا شاید فقط
یک نشســت باشد و یک ســخنرانی که
میتواند اثرگذار هم باشــد؛ اما برای ایران
و سیاســتمردان و رســانههایش یک
«دغدغــه» و «چالش» همیشــه جدی
اســت که هرســال کمی قبل از شهریور
آغاز میشود و تا کمی بعد از شهریور هم
ادامه دارد!

رسوایی یک شورا

آوا صدر :خبر بازداشــت چندتن از اعضای
شورای شهر بابل در روزهای اخیر ،سروصدای
زیادی بهپا کرده است .پس از انتشار این خبر،
شایعهها و گمانهزنیهای مختلف درباره علت
بازداشت منتشر شــد تا اینکه امامجمعه بابل
با یک خطبه آتشین بهتمامی شایعهها پایان
داد و علت اصلی بازداشت اعضای شورای شهر
را مسائل غیراخالقی عنوان کرد و از رسوایی
بزرگی پردهبرداری کرد و از ارتباط چهار عضو
شورا با یک زن خبر داد.
حجتاالسالم مجتبی روحانی در توضیح ماجرا
گفت« :شنیدهام کسی که این فیلمبرداری را
انجام داده آنقدر حرفهای عمل کرده است که
جای هیچگونه ابهامی باقی نماند .اینها افرادی
بودند که دســتگاههای مرجع نظر مثبتی در
خصوص آنان داده بودند؛ این در حالی اســت
که برخی از این افراد واقعاً شایســته این امر
نبودند».
امامجمعه بابل گفته کــه از چندماه قبل در
جریان اتفاقها بود و هشــدارهای الزم را داده
بود.
پس از رسانهایشــدن خبر بازداشت اعضای
شورا ،تعداد دســتگیریها افزایش پیدا کرد و
حتی پای برادر یکی از اعضای شورا در پرونده
فساد باز شد .کمکم که جزئیات ماجرا روشن
شد ،زوایای دیگری از این فساد هم برمال شد.
ی شــهر بابل  ۹عضو دارد که چهار نفر از
شورا 
آنان در یک گروه و پنج نفــر در گروهی دیگر
قرار دارند .از مدتی قبل که قرار بود انتخابات
هیئترئیسه شورا برگزار شود ،اعضای یکی از
گروهها تصمیم به تغییر هیئترئیسه داشتند؛
بههمیندلیل یکی از اعضــای گروه دیگر که
نمیخواست هیئترئیسه شــورا تغییر کند،
برای رسیدن به خواستهاش نقشه میکشد و
با تطمیع خانمی در خارج از شورا ،برای گروه
مقابل دام پهن کرد.
این زن کــه «رقیه» نــام دارد و در یک آتلیه
فعالیت میکند ،وظیفه اجرای این نقشــه را
برعهده میگیرد و با مهارتی که در فیلمبرداری
داشت ،اعضای شــورا را به خانهای که از قبل
تهیه شــده بود کشاند و با شــش دوربین که
در زاویههای گوناگون جاســاز شــده بود از
فساد خود با اعضای شورای شهر فیلمبرداری
میکند .بعد هم عامل اصلی دونفری را که در
دام زن گرفتار شده بودند ،تهدید میکند که
اگر رأی به تغییر هیئترئیســه شورا بدهند،
فیلمها را پخش خواهد کــرد؛ بااینحال آن
دو نفر بــه تهدیدهای او گــوش نمیکنند و
درنهایت ســیدیها پخش میشود و ...عامل
اصلی میخواسته سیدی فیلم غیراخالقی را
به مبلغ یکمیلیارد تومان به عوامل شهرداری
بفروشد که قبل از ردوبدلشدن پول مأموران
اداره اطالعات وارد میشوند و بقیه ماجرا را هم
که میدانید!

فضای مجازی

عجله کار شیطان است و بس!

فع ً
الصبرکنید
1
کرمان استاندار ندارد و مردم این
استان از این بابت گالیهمند هستند .وزارت
کشور درباره پاسخ به مطالبه کرمانیها
درباره نداشتن استاندار اعالم کرده است:
چون قانون عدم بهکارگیری بازنشستگان
ابالغ شده است و باید استانداران چندین
استان عوض شــوند ،قرار است استاندار
کرمان هم با تیم جدید استانداران منصوب
شوند و از طرف دیگر تا انتصاب استاندار،
مسئولیتهای استاندار به عهده یکی از
معاونین ایشان گذاشته شده است؛ یعنی
کرمانیها فع ً
ال صبر کنند.

خبر خوش هم بده
 2رئیــس قــوه قضائیــه آنقدر
درباره مسائل غیرمرتبط با قوه قضائیه
سخنرانی کرد که صدای ضرغامی هم
درآمد تا با انتشــار توییتی کنایهآمیز
بنویســد :اطالعرســانی اخیر درباره
بازگشــت بخشــی از امــوال نجومی
به بیتالمــال الزم و خوب بــود .بهتر
اســت رئیس محترم قــوه قضائیه در
ســخنرانیهای ثابت هفتگی خود ،در
کنار پرداختــن به همــه رویدادهای
سیاسی و بینالمللی ،یک خبر خوش
ازایندست به مردم بدهد.

گیشه بین الملل

نقشه ایران برای دورزدن تنگه هرمز

پایگاه اینترنتی اویــل پرایس خبر جالبی
منتشــر کرده درباره اینکه ایران در حال
ساخت پایانهای جدید جهت صادرات نفت
اســت تا با دورزدن تنگه هرمز ،مرکز ثقل
صادرات نفت خود را از جزایر خارگ و الوان
بهپایانهایجایگزینمنتقلکند.درحالیکه
تالشهایآمریکابرایمتوقفکردنصادرات
نفت ایران شدتگرفته ،تهران تهدید کرده
است درصورتیکه نتواند نفت خود را صادر
کند تنگه هرمز را خواهد بســت؛ اما ایران
س پرده این تهدید سنتی بهآرامی در
در پ 
حال ساخت پایانهای جدید جهت صادرات
نفتاستتابادورزدنتنگههرمز،مرکزثقل
صادرات نفت خود را از جزایر خارگ و الوان
به پایانهای جایگزین در دریای عمان منتقل
کند .درحالحاضر بیش از ۹۵درصد نفت
ایران از این دو جزیره صادر میشود.جزیره
خارگ یکی از پایانههای صادراتی مهم نفت
ایران است که 90درصد کل نفت صادراتی
این کشور از آن صادر میشود .این جزیره که
در سمت مخالف کویت و در قسمت شمالی
خلیجفارس قرارگرفته اســت ،بهشدت در
معرض تهدیدهای نظامی قرار دارد .حسن

روحانی ،رئیسجمهوری ایران روز چهارم
سپتامبر اعالم کرد که یکی از کارهای اصلی
درحوزهانرژیایجادزیرساختصادراتنفت
در دریای عمان و دور از خلیجفارس است.
این پایانه جدید در بندر جاسک قرار خواهد
داشت و تهران قصد دارد ساخت یک پایانه
نفتی با ظرفیت صادرات روزانه یکمیلیون
بشکهرادرمرحلهنخستاینپروژهعملیاتی
کند.اینبندرهمچنینظرفیتذخیرهسازی
حدوددهمیلیونبشکهنفتراخواهدداشت.
در فاز دوم قرار اســت بندر جاسک شاهد
ساخت دو پاالیشگاه در اطراف بندر باشد
و ظرفیت ذخیرهســازی نفت در آن به 30
میلیونبشکه(معادلظرفیتجزیرهخارگ)
خواهد رســید .این پروژه قرار است تا سال
 2021به بهرهبرداری برســد و هزینه آن
بیش از دومیلیارد دالر برآورد شــده است.
بزرگترین مشکل ایران یافتن سرمایهگذار
برای این پروژه عظیم است .هرچند روسیه
و چین ممکن است خطوط لوله و تجهیزات
حملونقل موردنیاز این پروژه را در اختیار
ایران قرار دهند ،اما آنها نیز در معرض فشار
تحریمهایآمریکاقرارخواهندگرفت.



تو مهدورالدمی!
 3واکنشها بــه نطــق تندوتیز و
جنجالیهفتهگذشته«پروانهسلحشوری»
در مجلس همچنان ادامه دارد .این نماینده
در گفتوگو با «اعتماد آنالین» گفته است:
بعضی از نمایندگان به شوخی میگویند
تو «مهدورالدمــی»« ،به اعدام نزدیکی»،
«سلحشور! کمپوت باید بیاوریم» ...من هم
میگویممندیابتیهستمبرایمنانخشک
بیاورید (خنده) .سلحشــوری این را هم
گفته که «عارف» ساکت نیست و در مقابل
انتقاد نمایندگان درباره نطق جنجالی ،از او
حمایت کرده است!

روزنامهنمیخواند
 4محمدجواد حجتیکرمانی در پی
حادثه اخیر مدرســه فیضیه قم به آیتاله
مصباحیزدی هشدار داد که درحالحاضر،
انگشتاتهامبهسویاووجبههپایداریاست
و در همین راستا او را به مناظره دعوت کرد.
مصباحاماپاسخینداد.حاالحجتیکرمانی
در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است
آیتاله مصباح جواب او را در نشریه منتسب
به خودش بدهد ،گفته است :بعید میدانم؛
چون آقای مصباح یکبــار صریحاً به من
گفتاعتقادیبهروزنامهخواندننداردوفکر
نمیکنمحتینشریهخودشراهمبخواند!

گیشه داخلی

ماهمپشیمانیمخانمشرمن!

میلنقدینگیبهبورس،تصویبحقتحصیل
برای همه ،قهر مردم با ناامیدها ،دست بسته
ترامپ در ادلب ،افای تی اف به کدام ســو
میرود؟ ،محرم ،تنها ماه عزاداری نیست،
مردم حق دارند بدانند کدام نمایندگان از
سوءمدیریت راضیاند ،سایه نوسانات ارزی
بر بازار محرم ،تقطیع کتاب کری برای زدن
ظریف ،اروپا در بنبست پوپولیستها ،صف
قاچاقچیان سوخت برای سود۱۲درصدی و
حامیان اختالس ۴۰۰میلیاردی از مواردی
بودکهموضوعگزارشهایخبریوتحلیلی
روزنامههــای دیروز قرار گرفــت .مصوبه
هیئتوزیراندربارهحقتحصیلبرایهمه،
تنفیذ اختیار درباره سرنوشت الیحه FATF
به نمایندگان و مجلس و عناوینی مرتبط با
آغاز ماه محرم در صفحات نخست روزنامهها
برجستهتر از سایر اخبار به چشم میخورد.
روزنامهاعتمادعنوانحقتحصیلبرایهمه
را بهعنوان مصوبه جدید هیئتوزیران تیتر
یک خود کرد.روزنامه خراسان عنوان میل
نقدینگی به بورس را از گزارش اصلی خود
که طی آن از ناامیدی نسبی معاملهگران از
رشدبیشترنرخهادربازارسکهوارزخبرداده

بود ،تیتر یککرد.روزنامهوطنامروزبا چاپ
تصویر محمدرضا عارف گفتوگویی با او را
درباره مشکالت و ناکارآمدی دولت روحانی
با عنوان از مــردم عذرخواهی میکنیم در
مرکز صفحه نخســت خود چاپ کرد .این
روزنامه یادداشتی با عنوان ما هم پشیمانیم
خانم شرمن! نوشت که طی آن این سؤال را
مطرح کرد که چرا امروز وندی شرمن پس
از پنج سال ،ژست فردی متحولشده (!) را
به خود گرفته است؟ احسان اقبالسعید در
بخشی از یادداشت خود که روزنامه همدلی
در شماره دیروز خود منتشر کرد ،نوشت :در
ایرانمادرطولتاریخبخشپنهانوریاکارانه
اقتصادوسبکزندگیدرطولتاریخهمیشه
با روایت رسمی اختالف کالنی داشته است
وهیچگاهویترین،نمایانگرپستونبودهاست.
شاید بلندی دیوار بناها و عالقه به مذاکرات
و البیهای غیررسمی هم از همین فرهنگ
نشأت گرفته باشد .پولهای درون بالشت
و ســکه و طالهای درون متکا شاید به کار
قصه مادربزرگها و هزارویکشب بیاید؛ اما
اینها شوربختانه بخشی از واقعیت زیست
غیررسمیامروزماهستند....

رها عظیمی :آمدنیوزیها و پهلویچیها به جان
هم افتادهاند! «روحاله زم» از آقازادههای مقیم خارج
کشور ،بر سر کانال «آمدنیوز» با امیرعباس فخرآور،
از هواداران رضا پهلوی ،اختالف پیداکرده و گفته
که اگر ســندی دراینباره دارد ،منتشر کند« .زم»
که هرچندوقت یکبار حامی یک نفر میشود (!)
و اخیرا ً مدعی اســت کانال میلیونی خود را پایگاه
تبلیغات برای پهلوی کرده ،در یادداشتی تلگرامی
با عنوان «تکذیب ادعاهای کذب و مکرر امیرعباس
فخرآور» از چندنفری اسم برده که مؤسس آمدنیوز
بودهاند ،رســانهای که برخی میگویند تحتنظر
ســازمان اطالعات و امنیت ترکیه (میت) اســت.
در بخشی از این یادداشــت آمده است« :چندی
اســت فردی که در خالفگویی و بیان ســخنان
کذب شهر ه عام و خاص اســت و این صفت رذیله،
باعث تفرق ایرانیان خارج از کشــور از حوالی وی
شده ،مدعی است در تأسیس رســانه «آمدنیوز»
دستبهکار بوده اســت! اینجانب بهعنوان مؤسس
این رسانه ،در ابتدا «آمدنیوز» را با آقایان «نیکنام»،
«اجاللی»« ،شــمس» و فعالیتهــای فنی آقای

«شهابی» بنا نهادم که در همان ابتدا بهدلیل برخی
مشکالت رفتاری ،از آقایان «شــمس و شهابی»
جداشده و با جذب سایر دوستان دیگر ،این مسیر
تاکنون ادامه یافته است .بنده ادعایی چنین گزاف
را تکذیب و آن را در راستای سایر کذبیات منتشره
این روزها در برخی مدیاها ارزیابی میکنم و از آقای
فخرآور میخواهم هرگونه ســندی دال بر کمک
یا همراهی برای راهاندازی این رسانه و نقش خود
در تأســیس آن را دارد ،برای مردم منتشر کند».
فخرآور همان کسی است که چندوقتپیش هم در
مصاحبهای با یک نشری ه آمریکایی ،ادعا کرد او بانی
انقالب مردم ایران در دیماه  ۹۶بوده اســت! خبر
مجازی بعدی را از کانال تلگرامی «سیدمحمدعلی
ابطحی» میآوریم که در کنایهای به دولت نوشت:
در سختترین شــرایط اقتصادی و در اوج بحران
بیکاری و کارزار بیامان رســانهای ،دولت نه وزیر
اقتصاد دارد و نه وزیر کار و نه سخنگو و نه کسی به
فکر جایگزین آنان است؛ فقط جهت اطالع عرض
کردم .مسئوالن هر چه ندارند ،صبر و حوصله خوبی
دارند .ک ً
ال معتقدند عجله کار شیطان است و بس!
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