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تازههای مطبوعات
••ایران -دادگستری فرانسه اعالم کرد شهروند ایرانی-
بلژیکی را که در روز  ٣٠ژوئــن در پاریس دستگیر شده
بود ،در اختیار مقامات قضایی بلژیک قرار داده است .این
شهروند  54ساله ایرانی-بلژیکی که رسانههای فارسی
زبان او را «مهراد عارفانی» یا «مهرداد عارفانی» خواندهاند
از سوی مقامات قضایی بلژیک متهم به اجرای طرح بمب
گذاری در گردهمایی سازمان منافقین است.
••شرق -لعیا باقری وکیل مدافع شهرام جزایری درباره
اظهاراتش مبنی بر احتمال اعتصاب غــذای موکلش
گفت :شهرام وضعیت روحی و جسمی مناسبی نداشت.
با شناختی که از او داریم این احتمال را میدهیم .این نظر
شخصی ما بود .او باالخره  ۱۳سال را در زندان گذرانده
است و ما نگران هستیم که دست به کار خطرناکی بزند.
••فرهیختگان -این روزنامه در گزارشی با تیتر «تهدید
نرم بورسیه ها» نوشت :محمدرضا رضوا نطلب ،رئیس
مرکز جذب وزارت علوم با اشاره به شکایت برخی بورسیه
ها به دیوان عدالت اداری طی سخنرانی گفته است :اگر
کسی بخواهد عضو هیئتعلمی باشد ،از همین سازوکار
باید باشد که توی سیستم پذیرفته بشود ،واال به زور قاضی
بنویسند حکم کارگزینی برای ایشان صادر شود .فردا
کالس میخواهد .رئیس دانشگاه چه میگوید؟ میگوید
برو قاضی برایت کالس بگذارد .باز باید برود شکایت کند
کالس بگیرد؟ یا مثال اتاق میخواهد باز باید برود شکایت
کند اتاق بگیرد؟ این که زندگی نمیشود .شما راه را اشتباه
رفتید ...به جاهای مختلف شکایت کردند ...آخرش هم
نتیج های نگرفتند.
••جام جم -کمیل خجسته تحلیل گر مسائل سیاسی در
یادداشت روز این روزنامه تأکید کرد :این روزهــا دوران
صبر انقالبی اســت .باید به دولــت فرصت داد تا بتواند
کابینهاش را ترمیم کند؛ از او حمایت کرد تا بتواند نقشه
راه اقتصاد یاش را عملیاتی کند .هرچند دولت باید با
عملکرد جهادی و نه معمولی وارد میدان شود و از این
«فرصت صبر» استفاده و با مردم صحبت کند تا مردم آن ها
را در کنار خود ببینند .مشکل این است که مردم نمیدانند
این کابینه اقتصادی چه میخواهد بکند؟ یا اینکه اصال
کابینه میداند مردم چه دغدغهها و مشکالتی دارند؟ این
همانچیزیاستکهمیتواندبهاحساسهمدردینکردن
با دولت در مردم منجر شود و آن ها را بیشتر آزار دهد.
••آرمــان -احمد منتظری با انتشار بیانیهای در کانال
تلگرامی خود ضمن تأکید بر حق پاسخ گویی به مستند
«قائم مقام» از شورای نظارت صداوسیما به دلیل محکوم
کردن این مستند تشکر کرد .به نوشته او ،با رأی اکثریت
شورای نظارت بر صداوسیما این مستند که درباره آیتا...
منتظری ساخته شده ،مجال پخش نیافته است.

...

انعکاس
••تابناک مدعی شد :شنیده شده که دو تن از نمایندگان
مجلس (یک رئیس کمیسیون فعلی و یک رئیس کمیسیون
قبلی) چند شب پیش به دفتر یکی از وزیران لوکس سوار
دولت رفته اند و طراحی الزم را مبنی بر چگونگی وصول
استیضاح ربیعی به عنوان اولین وزیر استیضاح شونده
انجام داده و تقسیم کار کرده اند تا از این رهگذر بتوانند با
به قربانگاه بردن ربیعی ،عالوه بر در اختیار گرفتن سازمان
تأمین اجتماعی برای برخی مقاصد و اهداف خاص ،یک
وزی ـ ِر جدید خوش مشربشان را به زعم خود از تیر خشم
مجلسیان برهانند.این در حالی است که ربیعی قرار بود روز
یک شنبه  14مردادماه برای ادای توضیحات در خصوص
سؤاالت استیضاح کنندگان به کمیسیون اجتماعی برود.
••خبرآنالین نوشت :محمود احمدی نژاد در واکنش به
ترور رئیس جمهور ونزوئال در توئیتر خود ضمن یک پیام
توئیتری ،دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا را منشن کرد
و نوشت :آقای ترامپ ،این بود وعده انتخاباتی شما برای
رابطه بهتر با جهان؟سالم و درامان باشی مادورو!
••اعتمادآنالین خبر داد :میرحسین موسوی و زهرا
رهنورد ،تحت عمل جراحی آبمروارید قرار گرفتند و این
جراحی را حسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت انجام
داده که موفقیتآمیز بوده است.
••تابناک نوشت  :مصطفیکواکبیانعضوفراکسیونامید
مجلس با اشاره به طرح سؤال از رئیسجمهور اظهار کرد:
آقای رئیسجمهور به صحن مجلس خواهد آمد اما دو سوم
رای میخواهد تا نتیجه بگیرد که بعید میدانم .سؤال،
استیضاح و تحقیق و تفحص حق مجلس است و مجلس باید
از حق خود استفاده کند .این که سؤال از رئیسجمهور ،در
وضعیت تهدید و تحریمهای اقتصادی ،جا داشت یا خیر،
بحث جدایی است اما به نظر من ،خود آقای حسن روحانی
هم در ایجاد این شرایط ،تقصیر دارد .ما بارها به آقای
روحانی پیغام فرستادیم که بیایید و در جلسات غیرعلنی
مجلس با نمایندگان گفت وگو کنید اما کمتر توجه شد.
••مــشــرق نــوشــت :نــمــایــنــده جــیــرفــت در مــجــلــس از
ضرب االجل  10روزه مجلس به وزیر صنعت برای انتشار
فهرست کسانی که غیرقانونی و خارج از عرف به سامانه ورود
کردهوخودروهایخارجیوگرانقیمتخریدهاند ،خبرداد.
••انتخاب مدعی شد  :برخی اتفاقات باعث شده تا تشکل
حامی وزیر کار – در پوششحمایت از کارگران – دست به
یک اقدام انتحاری بزند و جنگ بقای وزیر کار را وارد فازی
تکان دهندهو شگفت آور کند .اسماعیل حقپرستی دبیر
اجرایی خانه کارگر استان تهران و حسن صادقی معاونت
امور استانها و شهرستانهای این تشکیالتصنفی در
دو نامه جداگانه خطاب به محمد حسین مقیمی استاندار
تهران خواستار برگزاری تجمع در روز استیضاح علی ربیعی
وزیر کار شدند .در نامههای این تشکیالت صنفی دلیل
برگزاری این تجمع مخالفت با استیضاح وزیر تعاون ،کار و
رفاهاجتماعی ذکر شده است.
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همزمان با بازگشت دور اول تحریم های برجامی

تخت روانچی :به اروپا گفته ایم اقدام بعد از تحریم ،ارزشی ندارد
مدیرعامل هما :اتحادیه اروپا نشان داد اگر بخواهد می تواند از شرکت های اروپایی حمایت کند

در حالی که دور نخست تحریم های ضدایرانی آمریکا
بعد از لغو توافق هسته ای از امروز آغاز می شود ،معاون
سیاسی دفتر رئیسجمهور و مذاکره کننده هسته ای
کشورمان تأکید دارد که اقدام جبرانی اروپا بعد از اعمال
تحریمها فایدهای ندارد و باید مشخص باشد که جزئیات
بسته پیشنهادی آن ها چگونه اجرایی خواهد شد .تخت
روانچی در یک گفت و گوی تفصیلی تصریح کرد :اروپایی
ها باید تا قبل از آغاز این تحریمها برنامههای عملیاتی
خود را بگویند .به گفته تخت روانچی بسته اروپایی ها یک
قدم رو به جلو اما ناکافی است .وی در گفت و گو با تسنیم،
تصریح کرد :امیدوارم زمانی برسد که بتوانیم جزئیات
بسته را مورد بحث قرار دهیم و فکر میکنم در انتهای
کار همه چیز روشن میشود .حاال یا اینوری میشود یا
آ نوری ،یا این که به تفاهم میرسیم یا نمیرسیم .وی
افزود :امیدواریم که به نتیجه برسد .اما باز هم میگویم که
پیشبینیاش ،قطعی نیست.معاون سابق وزارت خارجه
دربــاره بیانیه  9مــاده ای موگرینی که چند هفته پیش
رسانه ای شد ،گفت :ما همان موقع به اروپاییها گفتیم
این حرفهایی که میزنید بهعنوان یک بیانیه سیاسی
حر فهای خوبی است ولی این ها کفایت نمیکند .ما
در عمل باید ببینیم که وقتی تحریمها فرض ًا تحریم بانکی
برگشت و ما خواستیم مراوده بانکی با یک شرکت اروپایی
داشته باشیم تکلیف این کار بانکی چه میشود ،به کلیات
که نمیشود اکتفا کرد ،ما اگر میخواهیم به یک شرکت
واردکننده اروپایی نفت بفروشیم چه اتفاقی میافتد ،این
ها باید جزئیاتش مشخص باشد.
▪حتم ًا باید تا قبل از آغاز تحریم ها اتفاقی بیفتد

تخت روانچی در بخش پایانی این گفت و گو در پاسخ به این



▪چه تحریم هایی از امروز آغاز می شود؟

...
دولت

واکنش ایران به ترور نافرجام رئیسجمهور ونزوئال
میزان -سخنگوی وزارت خارجه سوء قصد به جان
رئیس جمهور ونزوئال را محکوم کرد .بهرام قاسمی
با اشاره به اقدام تروریستی و سوء قصد به جان آقای
نیکالس مادورو گفت :این اقدام حرکتی برای بی
ثباتی و ناامنی در ونزوئال و به نفع دشمنان دولت

و مردم این کشور است و آن را به شدت محکوم می
کنیم .براساس این گزارش ،یک پهپاد حامل مواد
منفجره حین سخنرانی مادورو قصد ترور او را داشت،
که توسط محافظانش هدف قــرار گرفت و پس از
برخورد به یک ساختمان منفجر شد.

سپاه ،برگزاری رزمایش درتنگه هرمز را تأیید کرد
در حالی که هفته گذشته سی ان ان آمریکا از احتمال
برگزاری یک رزمایش نظامی در تنگه هرمز توسط سپاه
پاسداران خبر داده بود ،سخنگوی سپاه از برگزاری یک
رزمایش طی هفته گذشته در آبهای نیلگون خلیج فارس
خبرداد .سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط
عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این باره
گفت :این رزمایش با هدف کنترل و مراقبت از امنیت آبراه
بین المللی و در چارچوب برنامه رزمایشهای تقویمی
ساالنه سپاه برگزار شد .به گــزارش تسنیم ،وی افزود:

▪مدیرعامل هما :اتحادیه اروپا نشان داد اگر بخواهد،
می تواند از شرکت های اروپایی حمایت کند

در همین حال به گزارش ایرنا ،فرزانه شرفبافی مدیرعامل
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی (هما) روز گذشته
در آیین تحویل پنج فروند هواپیمای « ».A.T.Rدر محل
فرودگاه بین المللی مهرآباد ،گفت :هر چند  15مرداد
(امــروز) مهلت  90روزه اداره خزانه داری آمریکا برای
قطع تدریجی ارتباط شرکت های آمریکایی و اروپایی با
ایران به پایان می رسد اما با وجود این شرایط و ابطال
مجوز فروش هواپیمای ای تی آر به ایران توانستیم با انجام
مذاکره با مقام های ایتالیایی و فرانسوی مجوز تحویل
هواپیماهای ساخته شده را بگیریم .وی افزود :اتحادیه
اروپــا با تحویل این هواپیماها نشان داد اگر بخواهد،
می تواند از شرکت هــای اروپــایــی و سرمایه گــذاران

«این رزمایش با قدردانی سردار سرلشکر پاسدار جعفری
فرمانده محترم کل سپاه از یگا نهای نیروهای دریایی
و هوافضای سپاه همراه شد و ایشان با ابــراز رضایت از
برگزاری موفق رزمایش اقتدار دریایی سپاه ،بر لزوم حفظ
و ارتقای آمادگی های همه جانبه دفاعی برای تامین امنیت
پایدار آبراه راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز و مقابله
متناسب با تهدیدات و ماجراجویی های احتمالی دشمنان
تأکید کردند ».دو روز پیش حساب کاربری رسمی مهدی
محمدی ،تحلیلگر و فعال اصولگرا در توئیتر نوشت:

ارتش

رتبه دوم ایران در مسابقات حافظان نظم ارتش در جهان
فارس -تیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
مقام دوم مسابقات حافظان نظم در رقابت های
بینالمللی نظامی جهان در روسیه(سال )2018
را کسب کرد؛ تیم پلیس نظامی روسیه مکان نخست
رقابت های حافظان نظم را به دست آورد و تیم ایران

«ایران جمعه ،عم ً
ال یک بار بستن «تنگه هرمز» را تمرین
کرد .آمریکاییها فعال دارند تالش میکنند از ماجرا سردر
بیاورند!» روزنامه «دویچه ویرتشافتز ناخریشتن» آلمان هم
در مطلبی با اشاره به مواضع هفته گذشته فرمانده نیروی
دریایی ارتش دربــاره احتمال بستن تنگه هرمز نوشت:
ایران به دلیل تنگه هرمز نقش مهم و مرکزی را برای آمریکا
و صنعت جهانی نفت بازی میکند .ایران این گذرگاه مهم
را تحت کنترل دارد و میتواند با مسدود کردن آن دولت
آمریکا را تحت فشار قرار دهد.

در جلسه پاسخ وزیر اقتصاد به سوالی درباره حساب های قوه قضاییه مطرح شد

تذکرپزشکیان ،عذرخواهی صادقی و درخواست تحقیق و تفحص از حساب های قوه قضاییه
محمداکبری  -با گذشت  21مــاه از نطق جنجالی
محمود صادقی درباره برخی حساب های قوه قضاییه،
روز گذشته با طرح ســوال صادقی از وزیــر اقتصاد این
موضوع باردیگر صحن علنی مجلس را تحت تاثیرقرار
داد و با حواشی همراه بود تاجایی که حتی صادقی درباره
بخشی از اظهاراتش درخصوص قضات عذرخواهی هم
کرد  .این عضو فراکسیون امید در ابتدای نطق خود با
بیان این که «صبح امروز با دستور رئیس مجلس برخالف
آییننامه داخلی سؤال بنده حذف شد اما با تالش زیاد
ایــن ســؤال به دستور بازگشت» ضمن انتقاد از ارائــه
نشدن گزارش از سوی قوه قضاییه درباره حسابهای
خود در اظهاراتی که مشخص نبود مخاطب آن دستگاه
قضایی است یا وزیر اقتصاد ،اظهارکرد :چرا از والیت
فقیه برای تعرض به حقوق مردم خرج میکنید ،اموال
متعلق به مردم را در بانکها سپرد هگذاری و سود آن
را خرج مسکن قضات میکنید.در ادامــه جلسه طرح
ســوال ،این ادعــای صادقی مبنی براین که «قاضی که
مال مردم را میخورد آیا میتواند با فساد مبارزه کند»
موجب شد تا جو نسبتا آرام مجلس به التهاب کشیده
شود به طوری که تعدادی از نمایندگان با حضور وسط
صحن و جایگاه هیئت رئیسه با فریاد اعتراضاتی را
مطرح کردند .تعدادی از نمایندگان دیگر نیز با حضور
در کنار صندلی این نماینده با فریاد اعالم کردند که
چرا شما همه قضات را متهم به حرام خواری می کنید.
فریادهای اعتراض نمایندگان بر سر صادقی عالوه
بر اخــال در سخنرانی وی موجب برهم خــوردن نظم
جلسه نیز شد و تا آن جا ادامه یافت که محمد علی وکیلی
عضو هیئت رئیسه و الیاس حضرتی عضو فراکسیون
امید برای میانجی گری و اصالح وضعیت وارد صحنه
شدند .در این زمان مسعود پزشکیان به عنوان رئیس
جلسه خطاب به صادقی متذکر شد« :شما میتوانید
سؤال بکنید ولی توهین به قضات و جمع بستن همه
آ نهــا و طــرح ایــن حر فها درســت نیست».این تذکر
پزشکیان ،پاسخ صادقی مبنی براین که «منظورمن
این بود که قوه قضاییه اگر نیاز به بودجه دارد بگوید
تا ما آن را تأمین کنیم» را درپــی داشــت اما پزشکیان
خطاب به وی بیان کرد« :لطف ًا در چارچوب قانون سؤال
کنید .کل نظام را زیر سؤال نبرید و طوری حرف نزنید
که جلسه مجلس به این شکل متشنج شود ».صادقی
در ادامـــه بــار دیــگــر سعی در تصحیح اظــهــارت خود
کــرد و گفت« :اگــر قضات شریف بــه دلیل حــرف من

نــاراحــت شــد هانــد من از آنــان عذرخواهی میکنم».
در ادامــه درحالی که علی مطهری ،نایب رئیس دوم
مجلس نیز برای دقایقی کنار محمود صادقی ایستاده
توگو می کرد ،پزشکیان گفت« :به نظر من
بود و با وی گف 
نوع بیان این مطالب از پشت تریبون و با این نوع ادبیات
درست نیست .حاال اگر چهار نفر تخلفی میکنند نباید
آن را بهپای همه نوشت» .صادقی ،بعد از اظهارات کوتاه
کرباسیان ،وزیر اقتصاد ،بار دیگر یادآور شد :قصد اهانت
نداشته ام  .من میدانم که قضات با حقوقهای کم روزگار
میگذرانند .من خودم را جزئی از جامعه آنها میدانم.
وی همچنین با انتقاد از اظهارات وزیر اقتصاد بیان کرد:
آقای وزیر میگویند شورای پول و اعتبار حسابهای قوه
قضاییه را تصویب کرده است که این قانونی نیست .این
چه سبک از استناد است .امروز بسیاری از فسادهای
کشور بهموجب مصوبات همین شوراهاست .به گزارش
خانه ملت ،وزیر امور اقتصاد ودارایی در پاسخ به سوال
صادقی با بیان این که «مصوبات شورای پول و اعتبار
در سال های  ۷۸تا  ۹۵مجوز حساب های قوه قضاییه
را قانونی می دانــد» افــزود :حساب ها از سال 1378
در اختیار قوه قضاییه قرارگرفت ،در طول  23سال
 63حساب بانکی افتتاح و بسته شده ،در هر دوره سه

گفت و گوی تخت روانچی در حالی است که دور اول
تحریم های برجامی آمریکا علیه ایران از امروز آغاز می
شود .وزارت خزانهداری آمریکا در پی خروج این کشور
از برجام با انتشار بیانیهای در  18اردیبهشت امسال
اعالم کرد تحریمهای واشنگتن علیه ایران در دو دوره
 90و  180روزه اعمال خواهد شد .تحریم های اصلی که
از امروز شروع می شود؛ تحریم دالر ،تحریمهای مربوط
به تجارت ایران با طال یا فلزات گران بها یا فلزات خام
و نیمه ساخته ،تحریمهای مربوط به معامالت خرید یا
فروش ریال ایران یا نگهداری حسابهای خارج از کشور
و تحریمهای بخش خودروسازی ایران است .همچنین از
امروز مجوزهای آمریکا برای برخی موارد مانند واردات
فرش و مواد غذایی از مبدأ ایران به آمریکا و مجوزهای
صادر شده برای صــادرات و بازصادرات هواپیماهای
تجاری مسافربری و قطعات و خدمات مربوط به ایران
ابطال می شود .این در حالی است که تحریم های مربوط
به نفت ،بیمه ،بانک مرکزی و مبادالت مالی هم از آبان
باز می گردد.

...
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منطقه به شدت آلوده است!
ایرانی حمایت کند .همچنین عباس آخوندی وزیر راه و
شهرسازی ،نیز تحویل پنج فروند هواپیمای مسافربری
جدید « ».A.T.Rرا که صبح امروز وارد تهران شد نشانه ای
از تدبیر ،گفت و گوی سازنده با جهان و اقدامی مثبت از
سوی اتحادیه اروپا در ایفای تعهداتش برشمرد.وی ابراز
امیدواری کرد ،در این شرایط سخت بتوان با همفکری
و همکاری با دیگر قدرت های جهانی همچون چین،
روسیه ،اتحادیه اروپا و همچنین هند ،ترکیه و کشورهای
همسایه ،ایران را نجات داد.

سوالکهباتوجهبهآغازشدندورنخستتحریمهایآمریکا
از روز دوشنبه ،سرنوشت بسته اروپایی چه می شود ،اظهار
کرد« :حتم ًا باید اتفاقی تا دوشنبه (امروز) در این زمینه رخ
ال برایمان روشن باشد که مث ً
دهد که ما کام ً
ال اگر بخواهد
تحریم نفتی اعمال شود ،اروپا چهاقدام جبرانی خواهد
داشت .اگر بعد از تحریمها باشد که فایدهای ندارد ،یعنی
تحریم اعمال شود و کسی هم نتواند نفتی از ما بخرد بعد
ما هم بگوییم مذاکره میکنیم چه فایدهای دارد؟ ما این
مسئله را به آن ها گفتیم و آن ها هم قبول دارند و میدانند
اگر بخواهد تحریمها اعمال شود و اقدامات جبرانیشان
نتیجهبخش نباشد بیفایده است .این میشود مذاکره
برای مذاکره و ما نمیخواهیم مذاکره برای مذاکره با
اروپاییها یا هرطرف دیگری داشته باشیم ،میخواهیم
مذاکراتمان هدفمند باشد و نتیجه داشته باشد.
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یا چهار حساب فعال بوده و همه حساب ها به نام قوه
قضاییه و صاحب امضا روسای قوه قضاییه بوده است.
کرباسیان گفت :براساس گزارش خزانه داری و بانک
مرکزی در سا لهای  78تا  ، 91شــورای پول و اعتبار
در چارچوب قانون ،موافقت خود را با پرداخت و سود
سپرده ها اعالم کرده است .مصوبات شورا در طول 20
سال گذشته بیانگر قانونی بودن این حساب هاست.
وزیر اقتصاد تصریح کرد :باالترین مرجع ،افتتاح حساب
و سود سپرده را قانونی اعالم کرده است ،در این شورا
دو نفر از نمایندگان عضو ناظر هستند .بانک مرکزی و
مجمع بانک ها نیز اجازه تشکیل این حساب ها را داده
اند .وی گفت :اگر منظور از قانونی لفظ قانون در مجلس
است باید گفت که در تبصره  12قانون بودجه سال 97
نیز حساب های قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است.
با این حال در پایان این اظهارات محمود صادقی با اعالم
این که از پاسخهای وزیر قانع نشده ولی چون اظهارات
وزیر بهنوعی است که گویا از این مسئله اطالع ندارد یا
این که نمیتواند مطالب را بگوید گفت :سؤال خود را به
رای نمیگذارم بلکه مستق ً
ال تقاضای تحقیق و تفحص
از حسابهای قوه قضاییه را مطرح می کنم .محمد علی
پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوق مجلس که
به عنوان یکی از منتقدان اصلی صادقی در حین طرح
سوال کنار صندلی اش حضور داشت در حاشیه جلسه
به خراسان گفت :آقــای صادقی خود می دانست اگر
سوالش را به رای نمایندگان می گذاشت حداکثر  10تا
 15درصد نمایندگان با آن موافق بودند بنابراین با فرار
روبه جلو موضوع تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه را
مطرح کرد در حالی که این موضوع نیز به دلیل عدم اقبال
در مجلس بال وجه است .وی گفت :این همکار پارلمانی
بارها اتهام و موضوعی را مطرح ساخته و پس از حاشیه
ساز شدن آن مجبور به عذرخواهی شده است .بهتر است
ایشان این رویه را تغییر دهند.

در جایگاه دوم ایستاد.بنا بر این گــزارش ،رقابت
های حافظان نظم از چهار مرحله تیراندازی ،عبور از
موانع ،رقابت واحدهای گشت زنی و رقابت گروهی
تشکیل شده بود .تیم حافظان نظم ایران ازکارکنان
آماده و ورزیده نیروی انتظامی تشکیل شده است.

«آشنا»ی دولت استعفا کرده است؟
حــســامالــدیــن آشــنــا از زمـــان تبلیغات انتخابات
ریاستجمهوری در ســال  92جــزو حلقه محدود
افرادی بود که در کنار حسن روحانی قرار داشت و
در نهایت به عنوان مشاور فرهنگی رئیسجمهوری و
رئیسمرکزبررسیهایاستراتژیکریاستجمهوری
منصوب شده بود .براساس گزارش فارس ،اکنون
و پس از گذشت یک ســال از عمر دولــت دوازدهــم
زمزمههایی مبنی بر استعفای آشنا و جدایی وی از
دولت حسن روحانی به گوش میرسد که البته هنوز
این خبر به صورت رسمی تایید یا تکذیب نشده است.
آخرین خبری که در رسانهها درباره وی منتشر شد
به روزنامه آفتاب یزد بازمیگردد که مدعی شده بود
آشنا مانع از برگزاری گفتوگوی تلویزیونی روحانی
رئیسجمهور شده است .اما حسامالدین آشنا مشاور
رئیسجمهور در صفحه شخصیاش نوشت« :مطالب
اخیرروزنامهآفتابیزددربارهخودراتکذیبمیکنم».
نکتهای که این روزها شایعه استعفای آشنا را تقویت
کردهپروفایلتوئیترآشناست.آشناراکهبایدازفعاالن
کابینه در شبکههای اجتماعی دانست ،به تازگی در
پروفایل توئیترش ،سمتهای دولتی را حذف کرده و
تنهاخودرایکعضوهیئتعلمیدانشگاهمعرفیمی
کند نکته ای که احتماال بیارتباط به شایعه استعفای
وی از سمت مشاور رئیسجمهور نیست.وی البته روز
گذشته درتوئیتی با اشاره به نامه رئیس جمهور به
رئیسمجلس نوشت:رئیسجمهوربهمجلسمیرود
نه فقط برای پاسخ گفتن به نمایندگان مردم ،بلکه
برای سخن گفتن با خود مردم».

«منطقه به شدت آلوده است» این متن تابلوهایی بود که در
مناطق آلوده به مین و مواد منفجره و گلوله های عمل نکرده
و پر خطر جبهه نصب می شد با کلمات احتیاط که در چهار
گوشهتابلونقشمیبستتاتاکیدموکدیباشدبرخطرناک
بودن منطقه و ضرورت دوری از آن برای افرادی که تخصصی
در خنثی سازی نداشتند .ورود به آن مناطق « اکیدا ممنوع»
بود و تا بچه های چک و خنثی سازی منطقه را پاک سازی
نمی کردند ،کسی حق نداشت به آن مناطق پا بگذارد.
دلیلش هم روشن بود؛ اگر کسی به آن جا پا می گذاشت،
جانش را باید جا می گذاشت .آن روزها البته رفت و جنگ
تمام شد -و ان شاءا ...برای هیچ ملتی اتفاق نیفتد -اما آن
تابلو هنوز در ذهنم مانده است بعد از  30سال .عجیب این
که حس می کنم امروز هم به آن تابلو نیاز داریم اگر چه از
خاموشی تفنگ ها و قصه گلوله ها و مین ها ،سه دهه گذشته
است اما انگار در جبهه ای دیگر باید آن تابلو ها را نصب کنیم.
اگر شما هم با کار رسانه آشنا باشید و گذرتان به فضای
مجازی بیفتد و آن همه خطر انباشته شده را ببینید ،قطعا
با من هم نظر خواهید شد که گاهی باید آن تابلو ها را برای
این فضا ،دوباره نویسی کنیم .حرف من البته اصال به معنای
ایجاد محدودیت نیست که از قضا برای سالم ماندن فضا و
مبارزه با غول فساد ،شفافیت و اطالع رسانی حرفه ای را یک
ضرورت انکار ناپذیر می دانم و باور دارم که ما با اتکا به رسانه
های حرفه ای که در نظام جهانی هم به عنوان رکن چهارم
دموکراسینامگرفتهاند،میتوانیمبافسادومفسدبستیزیم
و از این ابــزار به عنوان بستر امر به معروف و نهی از منکر
استفاده کنیم و باطل و منکر را از جای برداریم و معروف و
حقراجایآنبگذاریم.منباوردارمبارسانههایآزادوالبته
حرفه ای و گردش آزاد اطالعات،می توانیم با کمترین هزینه
بیشترین فایده را ایجاد کنیم اما آن چه را که -بی حساب و
کتاب-درفضایمجازیشکلمیگیردوشایعهراجایخبر
مینشاندوسیاهراسفیدوسفیدراسیاهبهنگاهمیآورداصال
کار رسانه ای نمی دانم که بخواهیم به آن نگاهی چون رکن
چهارم دموکراسی داشته باشیم .اگر از" شهروند -خبرنگار"
سخنبهمیانمیآیدهمقطعابهمعناینشربیضابطهوغیر
اخالقی هر حرف و سخن یاوه ای نیست .شهروند -خبرنگار
یعنی شهروندی مسئول که با انصاف و عدل و منطق ،با در
نظر گرفتن همه بایستگی های اخالقی -اگر نه حرفه ای-
آن چه را دیده است منتشر و اگر نه همه جانبگی و اتقان آن،
الاقل صداقت بیان اتفاق را تضمین می کند .این خیلی فرق
می کند با پدیده ای که با آن مواجه هستیم و هر کس به خود
اجازه می دهد هر دروغ و هر رطب و یابسی را منتشر کند و در
آخر هم از همه طلبکار باشد که من اطالع رسانی کردم .نه،
خبر از مفاهیم وجودی است و با مفاهیم عدمی چون شایعه
هرگز بر یک خط نمی نشینند .این روزها که به احترام شهید
محمود صارمی به نام واالی خبرنگار نام بردار شده است باید
دقیق و علمی و حرفه ای به ماجرا ورود و مردم را نسبت به
خطردرهمآمیختگیحقوباطلدراینفضاهوشیارکردکه
امروز این نیز در شمار کارهای اولویت دار رسانه و در فهرست
رسالتهایخبرنگاریاست.اینخبرنگارانهستندکههم
باید به صدق و امانت خبر و پیام تولید را به جامعه برسانند و
هم جامعه را با ارتقای سواد رسانه ای درباره خطرات آرامش
سوز و ایمان کش پیش رو هوشیار کنند .این هوشیاری،
پادزهرآنچیزیاستکهدرفضایمجازیبهخوردمردممی
دهندومیتواندجامعهرامسمومکند.بااینپادزهراستکه
می شود زهر نیش دشمن را گرفت و در عین اطالع رسانی
حرفه ای و تالش برای گردش اطالعات ،برای سالم سازی
فضای مجازی مجاهده کرد....

خارج از دستور
طرح ممنوع الخروجی مسئوالن بلندپایه در مجلس
ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس از جمع آوری امضا
برای طرحی خبر داد که به موجب آن تمامی مسئوالن تراز
اولکشورتاسطحاستاندارانوهمچنیننمایندگانمجلس
تا دو سال ممنوع الخروج می شوند تا قوه قضاییه به عملکرد
آنان رسیدگی کند .وی افزود :متاسفانه برخی از مسئوالن
قانون را اجرا نمی کنند یا این که می گویند اجرا می کنیم
ولی اجرا نمی کنند ،برطبق بیانات رهبر معظم انقالب
مجلس باید اجرانکردن قانون توسط مسئوالن را تبدیل به
جرم انگاری کند که البته ما در این زمینه خأل قانونی داریم و
با این طرح می خواهیم این خأل را بر طرف کنیم.

خبر مرتبط

شکایت از محمود صادقی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
در همین زمینه به گزارش میزان ،ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون «شوراها و امور داخلی کشور» در مجلس با اشاره
به اظهارات محمود صادقی در جلسه علنی مجلس گفت :آقای صادقی در جلسه علنی روز گذشته به عینه به قضات
شریف توهین کردند .وی افزود :بنده درباره اظهارات آقای صادقی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردم
و تا نتیجه نهایی پیگیر آن خواهم بود.
CMYK

