کسی که درخانه شیشهای نشسته ،نباید با سنگ بهدیگران حمله کند

آمریکاستیزی برای منافع ایران ،ویرانگر بوده است

صادق زیباکالم-عضو هیئت علمی دانشگاه تهران :اگر کسی توانست تنها یک مورد ظرف  40سال گذشته به من نشان
دهد که استکبارستیزی برای ایران سودی داشته است ،من دو جین برای او سند میآورم که چگونه آمریکا ستیزی تیشه به
ریشه منافع ملی ایران در این مدت زده است.
اگرچه آمریکاستیزی به عنوان یک ابزار سیاسی و حکومتی برای حاکمیت جمهوری اسالمی ایران ابزار نیرومندی بوده که در
 40سال گذشته آن را رها نکردهاند ،اما برای منافع ایران در واقع ویرانگر بوده است .استکبارستیزی و آمریکاستیزی ،بزرگترین
ضرر و زیان را به گفتمان دموکراسی و آزادیخواهانه انقالب اسالمی وارد کرده است.
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مجلس الیحه  CFTرا اصالح کرد؛

بهارستان ،بازبلهگفت
راحیل رحمانی| گروه سیاست
rahilrahmani@gmail.com

الیحه الحاق ،اصالح شد .دیروز نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،الیحه الحاق ایران
به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم
( )CFTرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان
اصالح کردند .این الیحه در دســتور کار
جلسه علنی صبح دیروز مجلس قرار گرفت
که نمایندگان بخشی از این الیحه را برای
تأمین نظر شورای نگهبان اصالح کردند و
درباره ایراد دیگر شورای نگهبان بر مصوبه
قبلی خود اصرار کردند.
براســاس اصالحیه مجلس در ماده واحده
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون ،مقابله با
تأمین مالی تروریســم به دولت جمهوری
اســامی ایــران اجــازه داده میشــود.
کنوانسیون بینالمللی ،مقابله با تأمین مالی
تروریسم مشتمل بر یک مقدمه ۲۸ ،ماده و
یک پیوست را با اعالم شروط زیر پذیرفته
است و باید سند زیربط را مطابق مقررات
این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
بر این اساس ،دولت موظف است شش ماه
پس از تودیع ســند الحاق این کنوانسیون
نزد امین اســناد ،وضعیت تعامل با گروه
ویژه اقدام مالی به ویژه موضوع خارج شدن
قطعی ایران از لیســت دول غیرهمکار را
ارزیابی کند و در صورت تعلل و عدم اقدام
اعضای این گروه ،عضویت در کنوانسیون را
مورد تجدیدنظر قرار دهد  .البته شروطی هم
مدنظر قرار داده شده است؛ از جمله اینکه
مفاد کنوانسیون درموارد تعارض با قانون
اساسی الزمالرعایه نبوده و الحاق ایران به
کنوانسیون ،به معنای شناسایی و برقراری

■■■

دیروز رئیس مجلس مجبور شــد ،باردیگر
یادآور شود که رهبرمعظم انقالب ،مخالف
بررســی  CFTدر مجلس نیستند و مسیر
قانونی باید طی شود.
«الریجانــی» در پاســخ بــه اخطــار
«حاجیدلیگانی» نماینده شاهینشهر ،در
جریان بررسی ایرادهای شورای نگهبان به
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با
تأمین مالی تروریسم ( ،)CFTگفت« :آقای

Policy

به اندازه حرف بزنند تا ملت بداند و بشنود که
نترسها و مردان شجاع چه کسانی هستند
و افراد ضعیفالنفس هم مشخص شوند.
«علی الریجانی» در پاســخ بــه اخطار او
گفت :تذکر و اخطار باید مستند؛ باشد در
حرفهایتان به بقیه تعریضی نداشته باشید.
اظهــارات قاضیپــور ،واکنــش برخی از
نمایندگان را هم در پی داشــت؛ از جمله
«پروانه مافی» در تذکری مســتند به ماده
 ۷۵آیین نامــه داخلی مجلس گفت :آقای
قاضیپور! بــا چه اجازهای بیــش از نیمی
از نماینــدگان مجلس اعــم از زن و مرد را
به بیشجاعتی ،ترســویی و صفاتی که در
بعد از فرمایشهای رهبــری درباره قانون نطقتان داشتید ،متهم میکنید!
ممنوعیتبهکارگیریبازنشستگان،بهآقای «مسعود پزشکیان» نماینده مردم تبریز هم
جاللی دستور رسیدگی داد .پرسش ما این گفت :بحث آقای قاضیپور توهین بود؛ اینکه
است که چطور این روند درباره CFTنشد؛ فکر کنیم ما نترس هستیم و دیگران ترسو
یعنی آن زمانی کــه رهبری صحبتهایی هستند .گذشته و سابقه افراد نشان میدهد،
پیرامــون معاهدهها و کنوانســیونهای چه کسی در جبهه بوده و شهید داده و اسیر
بینالمللی مطرح کردند ،شــما چطور آن شده و چه کســی خواب بوده است .اینکه
موقع این دســتور را ندادیــد؟ نمایندگان ما جو را به گونهای نشــان دهیم که برخی
دیگری هــم روز گذشــته در رابطه با این ترسیدهاند ،این حرفها در مجلس مسخره
الیحه جنجالی اخطار دادند ،نطق کردند است .نایب رئیس مجلس ادامه داد :ترسو
و البتــه اعتراضهایی داشــتند .از جمله کسانی هستند که در این مملکت زندگی
«حشمتالهفالحتپیشه»کهگفت:شورای میکنند ،فقر ،بدبختی و گرسنگی به وجود
نگهبان بیان کــرده ایرادها غیرقابل رفع و میآید و خود را به کوچه علی چپ میزنند
خالفمنافعملیاست،اماعینصحبتهای و پشــت تریبون از فقر و گرســنگی دفاع
کدخداییکهگفتهشوراینگهباندرصورت میکنند! عامل فقر ،گرسنگی و بدبختی،
عدم رفع ایرادهای موجــود ،آن را خالف سیاست غلط ماست که باید اصالح شود.
منافع ملی میداند ،ما ایرادها را رفع کردیم« .علی نجفیخوشــرودی» ســخنگوی
«قاضیپور» نماینده ارومیه هم از مخالفان کمیســیون امنیت ملی مجس نیز تاکید
و موافقان  CFTخواســت حــرف بزنند تا کرد CFT :با نظر شورای نگهبان و مجمع
نترسها و ضعیفالنفسها مشخص شوند! تشخیص مصلحت نظام رفع شده است.
این نماینده مجلس در سخنانی کنایهآمیز دیــروز همچنین تعــدادی از نمایندگان
که واکنش الریجانی را هم به دنبال داشت ،مخالف الیحــه ،در پــی رأیگیــری ،از
گفت :هرگونه قراردادی که موجب سلطه مجلس خارج شدند ولی شمار آنها ،برای
بیگانه بر شئون کشــور شود ممنوع است   .از حد نصاب افتــادن مجلس کافی نبود تا
من از زحمتهای شما (الریجانی) درباره آبستراکســیون بی نتیجه بماند و یکبار
آمریکاستیزی تشکر میکنم؛ ولی در این دیگر این پیام را برساند که برخی بازیهای
مورد خاص اجازه دهید مخالفان و موافقان قدیمی تکراری شده و دیگر جواب نمیدهد!

حاجیدلیگانی! بحثهای شما مربوط به
زمان بررســی الیحه  CFTاست .اکنون ما
در حال بررسی ایرادات شــورای نگهبان
هستیم که باید در این باره اخطار دهید .بنده
آخرین بار درباره صحبتهای اینچنینی
پاســخ دادم .بعداز بیانات رهبــری درباره
کنوانسیونها ،ما بررسی الیحه  CFTرا دو
ماه متوقف کردیم؛ به کمیسیون هم گفتیم
کاری نکنید تا تکلیف مشخص شود .منتها
بعد از آن دستگاههای مختلف بهطورمستمر
نامهنگاری کردند .نمونه آن وزارتخانههای
اقتصاد ،خارجه و بانک مرکزی است مبنی
بر اینکه ما در آســتانه تحریــم مضاعف
هســتیم .این دیدگاهها ،بــه مقام معظم
رهبری منعکس شد؛ با این مضمون که با
توجه به صحبتهای شما تدبیر چیست؟
ایشــان عنوان کردند ،بیاناتشان مربوط به
کنوانسیونها به صورت عام و نه مشخصاً
این کنوانسیون است .لذا مخالفتی با بررسی
در مجلس نداشته و مسیر قانونی باید طی
شود .این آخرین دستور رهبر معظم است».
الریجانــی از حاجیدلیگانی خواســت،
اگر حرفــی درباره ایرادهای گرفته شــده
شورای نگهبان به  CFTدارد ،بگوید .نماینده
شاهینشــهر نیز در اخطار خود با استناد
به اصل  ۱۱۰گفت :در ابتدا الزم اســت از
رئیسمجلس تشکر کنم که در روز گذشته
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ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
دولــت ایــران درباره بنــد  ۴مــاده ۱۱
کنوانســیون ،با موضوع استرداد مجرمان،
مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود
عمل خواهد کرد .صالحیت مقرر در بند ۵
ماده  ۹کنوانسیون برای کمیته بینالمللی
صلیب سرخ ،تنها در چارچوب اسناد حقوق
بشردوســتانهای که ایران به آنها ملحق
شده ،پذیرفته میشود.نمایندگان مجلس
درنهایت با  ۱۲۵رأی موافق ۵۹ ،مخالف و ۶
رأی ممتنع از مجموع  ۲۰۶نماینده حاضر
با اصالح این بند برای تأمین نظر شــورای
نگهبان موافقت کردند.
در ادامه ،مجلس بــا  ۱۳۴رأی موافق۵۸ ،
رأی مخالــف و  ۹رأی ممتنــع از مجموع
 ۲۰۸نماینده حاضــر بر مصوبه قبلی خود
درخصوص بند  ۱ماده  ،۲ماده  ۷و بندهای
آن ،بند  ۶ماده  ،۹اطالق استرداد در بندهای
ماده  ،۱۱بند  ۲ماده  ،۱۲مــاده  ۱۵و ماده
 ۱۷اصرار ورزید .بر این اســاس بخشی از
این الیحه مجددا ً به شورای نگهبان ارجاع
میشود و بخش دیگری که مجلس بر آن
اصرار کرده به مجمع تشــخیص مصلحت
نظام خواهد رفت.

سیاست

عکس  :ایرنا

ادامه از صفحه یک... :راه را برای جوانها

میگشاید که بتوانند خودشان را برسانند به
مراکز مدیریتی .بنابراین اصل قانون ،قانون
خوبی است؛ منتها اطالق قانون ،اطالق
درستی نیست یعنی اینکه هر بازنشستهای
باید به کار گرفته نشود ،این اطالق درست
نیست».
باید گفت ایشان در ادامه بحثهای خود ،به
دو نکته مهم اشاره کردند:
نخست اینکه این قانون نباید اطالق کلی
داشته باشد و جامعه و سیستم مدیریتی نباید
از توان برخی مدیران توانمند ،با تجربهای که
در همین نظام اندوختهاند ،محروم شود.
نکته دوم هم به قانو نگذار برمیگردد
که ایشان با صراحت فرمودند :باید قانون
بهگونهای نوشته میشد که توسل به رهبری،
الزم نباشد .البته ایشان باب اصالح این
قانون را هم باز کردند و فرمودند« :اصل این
قانون ،قانون خوبی است ،باید هم اجرا بشود
و بهترش هم همین است که خود نمایندگان
محترم مجلس ،قانون را جوری ترتیب بدهند
و اصالح کنند که دیگر این اشکالها پیش
نیاید و مجبور نشوند به اجازه رهبری متوسل
بشوند».
بایـد گفـت یکـی از مباحـث بسـیار مهـم
دردهه اخیـر جهان ،بحث سـرمایه انسـانی
اسـت .دانـش نهادینـه شـده در انسـان،
موجـب افزایـش تولیـد و رشـد اقتصـادی
کشـورها میشـود .بزر گتریـن مزیـت
رقابتـی کشـورها ،داشـتن نیـروی انسـانی
توانمنـد اسـت.
اهمیت سرمایه انسانی در ارتقای رشد و
بهر هوری ،یکی از مهمترین موضو عهایی
است که مورد توجه صاحبنظران علم
مدیریت قرار گرفته است.
هر قانونی ضمن شفافیت ،باید جامع و
منعطف باشد وگرنه همچون سدی میماند
که هر چند بلند و مستحکم است ،اما چون
دریچه ندارد عاقبت ترک برمیدارد یا سرریز
میکند.
طبق این اصل ،اگر قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان بازنگری نشود ،دیر یا زود  مورد
خدشه قرار میگیرد.
نکته دیگر آنکه ،همه بازنشسـتگان بر اسـاس
جناحبـازی اسـتخدام نشـدهاند و توانمنـد
هسـتند .از آنجاکـه بخـش خصوصـی قابلی
وجـود نـدارد ،بـا عدماصلاح قانـون ممکـن
اسـت ظرفیتهـای نیـروی انسـانی کشـور
تلـف شـود.
نیروی جوانی ،اگرچه موتور محرک حوزه
مدیریتی کشور میشود ،اما اگر با چاشنی
تجربه همراه نباشد ،انرژیهای زیادی صرف
آزمون و خطا خواهد شد که در پارهای موارد،
نتیجهای جز یأس و سرخوردگی نخواهد
داشت.
اصالح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان،
در اصل برای تقویت منابع انسانی و مدیریتی
دولت بود اما بیشتر کارشناسان ،مدیران و
نمایندگان مجلس ،تشخیص آنان در مرحله
اجرا این است که اگر این قانون با شیب
مالیمتری اجرا میشد و یک بازه زمانی برای
اجرای کامل آن میگذاشتند ،بهطورقطع
لطمه کمتری به بدنه مدیریتی کشور وارد
میشد.
درحالحاضـر شـاهد هسـتیم کـه حـوزه
مدیریتـی ،خسـارتهای زیـادی از قانـون
منع بهکارگیری بازنشسـتگان دیده اسـت.
آنهـا قانـون را اجـرا کردهانـد امـا نیروهای
ارزنـد های کـه همچنـان میتوانسـتند
خدمات شایسـتهای بـه دولت و مـردم ارائه
کننـد ،بـه ناچـار کنـار گذاشـته شـدهاند.
فلسـفه اصلی طـرح قانون منـع بهکارگیری
بازنشسـتگان ،بهکارگیـری جوانـان بـود؛
درصورتیکـه در قانـون هیـچ تضمینـی
بـرای بهکارگیـری و جایگزینـی جوانـان
پیشبینینشـده اسـت و ایـن موضـوع،
یـک نقـص بـزرگ اسـت.در برخـی مـوارد
شاهد هسـتیم که سـن فرد جایگزین شده،
بیشـتر از فـرد بازنشسـته بـوده اسـت؛ تنها
تفـاوت این اسـت که او بازنشسـته نیسـت!
بررسی همه جوانب نشان میدهد که قانون
منع بهکارگیری بازنشستگان ،با عجله به
تصویب رسید و امروز نیاز است دوباره به
صحن بیاید و با درنظر گرفتن ضعفها ،مورد
اصالح قرار گیرد.
برهمیـن اسـاس «الریجانـی» بـه مرکـز
پژوهشهـای مجلـس مأموریـت داد ،بـا
همکاری جمعی از نمایندگان ،کارشناسـان،
پژوهشگران و معاون قوانین مجلس ،طرحی
را جهـت اصالح قانـون مطابـق با نظـر مقام
معظـم رهبـری تدویـن کنند.

غالمعلی دهقان-عضو شورای مرکزی حزب اعتدال وتوسعه :اگر ســطح رقابتهــای سیاسی به تخریب ،تهمت،
مچگیریهای بیمنطق و سند ،تنازل پیدا کند ،سنگ روی سنگ بند نمیشود .در چنین شرایطی است که اخالق ،دین و
منافع ملی به پایینترین سطح از درجه اهمیت سقوط خواهد کرد .وقتی قرار باشد گروهی ،گروه دیگر را تخریب کند ،باید
بداند ،این امکان وجود دارد که روزی خودش نیز در معرض چنین اتهامهایی قرار گیرد .کسی که در خانه شیشهای نشسته
نباید با سنگ به دیگران حمله کند؛ زیرا جایگاه خودش شکنندهتر از دیگران است .اگر برچسب زدن و هتک حرمتها باب
شود ،همه زیر سؤال میروند.

ذرهبین

عواقب یک مصاحبه

مدرک بیار
1
«محمدرضا خاتمی» از فعاالن
سیاسی اصالحطلب به دادگاه فرا خوانده
شد .خاتمی در برنامه اینترنتی «رو در رو»
و در پاسخ به پرسشــی درباره انتخابات
 ۸۸گفته بود :در ســتاد انتخابات وزارت
کشور و در زمان تجمیع و اعالم آرای نهایی
انتخابات ،تعداد هشت میلیون رأی به آرای
احمدینژاد اضافه شده است .او حاال باید
مدارک خود را ارائه کند .یک استاد دانشگاه
حامی احمدینژاد جواب داده که حتی اگر
آن هشت میلیون رأی را هم کم کنیم ،باز
احمدینژاد رئیسجمهور میشد!

ذوالنور حامی ظریف؟!
 2یک نماینــده اســتان اصفهان
(حاجیدلیگانــی) طــراح اســتیضاح
ظریف بوده و نماینده دیگر این اســتان
(محمدجواد ابطحی) ،عضو فراکســیون
نماینــدگان والیی خبر داده که شــش
نفــر از امضاکنندگان طرح اســتیضاح
«ظریف» وزیــر امور خارجــه ،امضای
خود را پس گرفتند و این اســتیضاح از
حد نصاب میافتــد .طبق گفته ابطحی،
«مجتبیذوالنوری»  ،در حال رایزنی برای
پس گرفتن امضای استیضاحکنندگان
وزیر امور خارجه است.

گیشه بین الملل

اصولگرایان نتیجه نمیگیرند

«حسن فحص» در القدسالعربی نوشت:
گروهی از نمایندگان اصولگرا در مجلس
ایــران ،تــاش میکنند ضمــن تماس
با همکاران خود ،امضاهــای الزم را برای
درخواست استیضاح ظریف ،وزیر خارجه
این کشورفراهم کنند؛ آنچه از نظر ایشان
میتواند موجب برکنــاری وی از وزارت
خارجه ایران شــود .این رسانه عربزبان
ادامه داد :این تحرکهــا در ظاهر ،پس از
صحبتهایظریفدربارهوجودپولشویی
در این کشور آغاز شد؛ اما در واقع اینگونه
اقدامات،درراستایتسویهحسابباظریف،
پیرامون« برجام» اســت .انتظار میرود
این جدال ،درنهایت با اشــارههایی مبنی
بر ضرورت پایان دادن به آن ،ختم شــود
تا به این شــکل ،توافق ملی حفظ شده و
وحدت در صف داخلی نظام ،تقویت شود
و در ادامه ،مراکــز تصمیمگیری در نظام
بتوانندباتحریمهایآمریکاوپیامدهایآن
در داخل مقابله کنند .صحبتهای ظریف
درباره وجود عملیات پولشویی در ایران،
درست در زمانی مطرح شد که وزیر خارجه
ایران به خوبی از حساسیت مرحلهای که

ایران و روابط آن بــا جامعه بینالمللی در
حال طی کردن است ،آگاه است و میداند
هر تصمیمــی میتوانــد دارای ابعادی
بینالمللی باشد و بر تالشهای دولت برای
محدودکردن پیامدهای تحریمها ،تاثیری
منفیداشتهباشد.درمقابل،بهنظرمیرسد
جناح تندرو در بیــن اصولگرایان ،زمان و
موضوع نامناسبی را برای حمله به ظریف،
حســن روحانی ،دولت او و برجام انتخاب
کرده است؛ زیرا استیضاح ظریف احتماالًبه
آرای الزم برای برکناری وی دست نمییابد
و در ادامه ،شکســت اصولگرایان در این
باره ،به معنای اعطای یک پیروزی رایگان
به جناح اعتدالگرا و اصالحطلب اســت.
عالوه بر اینکه حتی در صورت نهایی شدن
برکناری ظریف ،وی داخل ایران و در سطح
نالمللی،بهعنوانیکشخصیتمحوری
بی 
باقی مانده و تبدیل به نمادی ملی میشود؛
بهویژه پس از موضعگیریهای حکیمانه او
در برابر درخواست آمریکا برای تغییر رفتار
ایران در منطقه .به این ترتیب ،جایگزین
کردنشخصدیگریبهجایظریف،هرگز
هدفاصولگرایانرامحققنمیکند.



از «مشهد» به «مازندران»
 3آیتاله «علم الهدی» نماینده
ولی فقیه در خراسان رضوی ،این بار به
تفریحات در مازندران انتقاد کرده است.
امام جمعه مشهد گفت :مازندران پایگاه
تمام خوشگذرانیها و تفریحات افرادی
اســت که خودشــان را در یک فضای
بازمیبینند و آزادانه هر کار میخواهند،
میکنند .مازندران با وضعیت خاصی که
دارد ،عرصه شدید منکرات شرعیه است.
هر کاری میکنیم باید بهعنوان دفاع از
پیغمبر (ص) ،دیــن و در جبهه دفاع از
اسالم در مقابل دشمن باشد.

طلبههای بیانگیزه
« 4متقیزاده» مســئول تلبس
حوزه علمیه قم ،گفت :انگیزه طلبهها
برای پوشیدن لباس روحانیت کمتر
شده است .شــاید یکی از دالیل مهم
این امر ،تغییر فضای امروز باشــد؛ به
این معنا که نوع حکومت در این زمان،
مربوط به قشر روحانیت است .امروزه
تعداد قابل توجهی از طالب هســتند
که ظاهر و پوشش آنها نشان دهنده
طلبه بودنشان نیست ،در واقع پس از
جویا شدن از نوع تحصیالت آنها ،به
طلبه بودن این افراد پی میبریم.

گیشه داخلی

چرا «زیباکالم» را نکشتند؟!

«کیهان» به صداوسیما دستور داده است،
حاال که مجری بــیادب را اخراج کردید،
هنرمندان بداخالق را هم بیرون کنید.
کیهان نوشــت :گــزارش اخیــر یکی از
بخشهای خبــری صداوســیما درباره
مشاهیر دوتابعیتی و خوانندههای بیسواد
و مبتذل ،واکنشهای تندی را برانگیخت.
بهطوریکه طی چند روز گذشته ،حملهها
و توهینهایی علیــه تهیهکنندگان این
گــزارش در شــبکههای اجتماعی رواج
یافت .نکته قابل توجه این است که برخی از
حملهها در فضای مجازی ،از سوی افرادی
صورت گرفته است که همکار برنامههای
صداوسیمامحسوبمیشوندوبرخیآنها
ازجمله یک خواننده ،چند روز قبل میهمان
ویژه یک برنامه تلویزیونــی بودند! بر این
اساس ،صداوسیما باید درکنار پاکسازی
مجریهای بیادب خود ،تجدیدنظری هم
در معرفی و دعوت از به اصطالح هنرمندان
بداخالق کند.
روزنامه «جمهوری اســامی» با انتقاد از
ساخته شدن فیلمهای مبتذل در سینمای
ایران نوشــت :اصالحطلب و اصولگرا به

یکدیگر انگ میزنند؛ نتیجهاش میشود
خانم یایا و مشنگ و وای آمپول!
جمهوری اسالمی نوشت :جریانی با انتقاد
از جشنواره ســینمایی فجر ،آن را مروج
ســکوالریزه کردن جامعــه میداند و از
بیمهری به فیلمهایی با گرایشهایی که
موردپسنداینجریاننیست،شکایتدارد؛
به ویژه در ســایتهای جریان موسوم به
اصولگرا این اتهامها به دولت و وزارت ارشاد
نمود بیشتری دارد .جریانی نیز در جبهه
دفاع از انقــاب و ارزشهای آن ،از حذف
و بایگانی شــدن فیلمهایی که معتقدند
میتوانند با اصالحاتی ،حتی جهانی شوند
گالیه دارند.
روزنامــه «شــرق» در حملــهای تند به
«صادق زیباکالم» ســعی کــرد توضیح
بدهد ،زیباکالم چطــور زندگی کرده که
او را نکشتهاند! این روزنامه نوشت :اینکه
چرا زیباکالم در اواخر دهه هفتاد بهجای
«محمدجعفر پوینده»« ،محمدمختاری»
محل
و دیگران ،کاندیدای قتل نبوده استِ ،
بحث ما نیست؛ مسئله ،جدا بودن زیباکالم
از  هممسلکان خویش است.

رها عظیمی :چندروز پیش ،مناظرهای از ســوی
بسیج دانشــجویی دانشگاه شهید بهشــتی برگزار
شــد« .پروانهسلحشــوری» نماینــده مجلــس و
«فرشته روحافزا» ،از فعاالن اصولگرا در این مناظره
حضور داشــتند .موضوع مناظره «پوشــش بانوان
ایرانی پس از انقالب» بود .سلحشوری در این جلسه
سخنانی به زبان آورد که حسابی خبرساز و جنجالی
شد و واکنشها به آن همچنان ادامه دارد .این نماینده
مجلسپس ازدقایقیصحبتکردندرباره اینکهاجبار
در حجاب جواب نمیدهد و بسیاری از بانوان ایرانی به
خاطر همین حجاب اجباری از حجاب گریزان شدهاند،
با اشاره به سابقه تحصیل و زندگی خود در هند گفت:
« ۱۰سال در هند زندگی کردم .در آنجا چادر و مقنعه
چانهدار به سر میکردم ،اما به نظرم نیاز است نگرش
جدیدی را حاکم کنیم .این نحوه پوشش برای خود من
آسیبزا بود ».همین بخش از اظهارات سلحشوری،
جنجال زیادی به پا کرده اســت .رسانههای اصولگرا
گزارش دادند که او گفته است« :همین که من گردنم
را عمل کردم و دستم سالهاست درد میکند ،ثمره
سالها پوشیدن چادر بود».
این اظهارنظر عجیــب ،واکنشهای زیادی به دنبال

فضای مجازی

خارج از گود سیاست
«آشنا»ی به درد بخور

آوا صدر« :حسام الدین آشــنا» ،از توئیتهای
مبهم و چندپهلو که نیاز به رمزگشایی داشت ،حاال
به توئیتهای شــفافتر و صریحتر رسیده است.
«آشنا» در قالب مشاور رئیس جمهور ،این روزها
در خط مقدم مبارزات مجازی ایستاده و همچنان
با توئیتهای جنجالی و تقابلهایش با منتقدان
دولت ،یکی از خبرسازترین چهرههای دولت است.
نگاهی به سیر توئیتهای او نشان میدهد که او
آگاهانه و حساب شده ،طیفی از منتقدان دولت را
هدف قرار داده است .طیفی که از قضا صدایی بلند
و نفوذ زیادی هم دارند .آشنا ،چندروزپیش در سه
توئیت مجزا ،ابتدا در واکنش به ســخنان سردار
نقدی درباره کوروش که گفته بود کوروش عددی
نبود ،با کنایه توئیت کرد« :ای کاش سردار نقدی
فرصت میکردند و آخرین کتابها و مقاالتی را که
در باره کوروش مطالعه کردهاند ،به پژوهشگران
معرفی میکردند ».توئیت دیگر از آشنا ،مربوط
به سازمان فضای مجازی «سراج» بود .سازمانی
که رئیس آن ،از «آذریجهرمی»  وزیر ارتباطات،
انتقاد کرده که چرا بســتر مناسبی برای فعالیت
نهای داخلی فراهم نکرده است .آشنا
پیامرســا 
در دو توئیت ،پرســشهای مهمــی درباره این
سازمان مطرح کرد .او نوشــت« :سازمان فضای
مجازی سراج ،دارای چه ماهیت حقوقی است؟
نقش حاکمیتی دارد؟ دولتی اســت؟ خصوصی
است یا سازمان مردمنهاد؟ وابسته به چه نهاد یا
مؤسسهای است؟ از چه سالی آغاز به فعالیت کرده
است؟ چه فعالیتهایی انجام میدهد؟ مهمترین
دستاوردهای فعالیتش تاکنون چه بوده است؟»
او در توییت بعدی این پرســشها را مطرح کرده
است« :این مؤسسه بیشتر ماهیت تجاری دارد یا
فرهنگی یا امنیتی؟ بودجه آن چقدر است و از چه
محلی تأمین میشود؟ ساختار اداری و تشکیالتی
آن چگونه اســت؟ چگونه عضوگیری میکند و
دارای چه شرایط استخدامی است؟ مسئول آن با
حکم چه کسی تعیین میشود؟» این پرسشها،
کدهای الزم را بــه مخاطب میدهد و روشــن
میکند منظور مشاور رئیس جمهور چیست .در
توجویی کوتاه مشخص میشود سایت این
جس 
سازمان ،سال  ۹۵توسط سردار «محمدحسین
نجات» معاون فرهنگی وقت ســپاه پاســداران،
افتتاح شده است .و یکی از سخنرانانش «رحیم
پورازغدی» است که گفته بود« :از بعد از انقالب
تا حاال اگر روحانیتی که ســطح زندگیش ،خانه،
ماشین ،مســافرتهایش ،فرزندانش و  ...باالتر
از متوســط جامعه باشــد ،وجودش برای شیعه
ضرر دارد؛ ولو اینکه مال ،نویســنده و آدم سالمی
باشد ».و آشــنا در واکنش به این کنایه نوشت:
«فتوای اســتاد رحیم پور ازغدی را باید خدمت
امام صادق علیهالســام عرضه کرد ».البته آشنا
بــا چهرههای زیادی در توئیتر سرشــاخ شــده
است؛ از ســعیدجلیلی بگیرید تا عزت ضرغامی
و حسنعباســی .او «کیهــان» را هم بینصیب
نگذاشته و اعتقاد دارد این روزنامه نه اصالح طلب
است ،نه اصولگرا بلکه «کیهانگرا»ست!
داشت« .وحید یامینپور» فعال سیاسی اصولگرا ،در
توئیتی در این باره نوشت« :چرا خانم نماینده چادرش
رو کنار نمیگذاره؟ از طرف همسر یا پدر یا کسی دیگه
مجبور به پوشیدن چادر شــده؟ یا در پوشیدن چادر
منافعی میبینه؟ یا بالکل منکر وجوب شرعی حجابه
و چادر رو بهونه کرده؟ واقعاً برام سواله؟ هیئت نظارت
بر رفتار نمایندگان مجلس دقیقاً چیکار میکنه؟»
یک کاربر توئیتی هم سخنان سلحشوری را با اقدامات
«مسیح علینژاد» مقایسه کرد و نوشت« :اینقدری که
امثال پروانه سلحشوری قداســت چادر رو زیر سؤال
بردن ،مســیح علینژاد با اون همــه بودجه و هزینه
نتونست».
تاکنون سلحشــوری را به «ریــاکاری»« ،نفاق» و
«فتنهانگیزی» متهــم کردهاند .برخی معتقدند این
خانم نماینده برای پیشــبرد اهداف خــود ،چادر به
سر کرده است و البته این دومین بار است که پروانه
سلحشوری در کانون حمله اصولگرایان قرار میگیرد.
نطقشهریورماهامسالاودرمجلسکههمراهباکنایات
مستقیم به برخی نهادهای صاحب نفوذ و قدرت همراه
بود هم جنجال زیادی به پا کرد .ایــن روزها همه از
سلحشوری انتقاد میکنند« .شهربانو امانی» اما از او
حمایت کرده و گفته صدای حقطلبی را نمیشــود
خاموش کرد.

اقدامجالبمادورو
«رجب طیباردوغان»رئیسجمهور ترکیه ،واردونزوئال شد .درحاشیه استقبال رسمی
«نیکالس مادورو» از اردوغان ،پرچم ترکیه از دست یکی از کودکان حاضر در مراسم ،روی زمین
میافتد که رئیس جمهور ونزوئال این پرچم از روی زمین برداشته و دوباره به آن دختر تحویل
میدهد .هردو رئیس جمهور در آخر با این کودک عکس یادگاری را ثبت میکنند.

