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امام علی بن موسی الرضا(ع) می فرمایند:
يه َلم َي ُ
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شكر وا ِل َد ِ
شك ِر ا...
كسى كه سپاسگزا ِر پدر و مادرش نباشد ،از خدا سپاسگزارى نكرده است.
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تازه های مطبوعات
••اعــتــمــاد -عــبــاس عــبــدی در ای ــن روزنــامــه
نــوشــت« :هــمــانطــور کــه مــرگومــیــر بــا بستن
کمربند ایمنی صفر نمیشود ،با واکسن هم
صفر نخواهد شد .کاهش ابتال و مرگومیر برای
اجباری کردن،کافی اســت .با چند نمونه که
واکسن زد و ُمرد یا مبتال شد ،نمی توان اجباری
کردن واکسیناسیون را زیر سوال برد».
••شــرق -ایــن روزنــامــه نوشت :اصولگرایان با
نفس نشئتگرفته از قدرت
فراغ بال و اعتماد به ِ
دولتی و مجلسی ،فکر میکنند قادرند وضعیت
را بسامان کنند و با حذف رقبا و مخالفان و با
یک چوب راندن آنان و با محدودسازی سیاسی
و اجتماعی و با اتکا به این که در غیاب هژمونی
حال
میتوانند با اقتدار مردم را اقناع سازند  ،در ِ
تحکیم مواضع خود هستند.
•• آرمان ملی – این روزنامه در گزارشی با عنوان
«مگر نمیخواستید تصویب FATFبه نام شما
سند بخورد؟» نوشت :با روی کار آمدن دولتی
اصولگرا تمام مسائل و توافقاتی که در دولت
حسن روحانی با چالش و مشکل مواجه بود از
جمله برجام و FATFدر دولت بعدی به راحتی
تصویب خواهد شــد .امیدها بر ایــن بــود که با
تمام انتقادات حداقل در این دولت این مسائل
چالشی حل و فصل شود .اما هر چه رو به جلو
رفتیم نه برجام پیشرفت کرد و نه لوایح FATF
بررسی و تعیینتکلیف شد.
••جمهوری اسالمی -این روزنامه با اشاره به
خبر به رسمیت شناختن طالبان توسط روسیه،
نوشت :نظام جمهوری اسالمی را نباید با رژیم
حاکم بر روسیه مقایسه کرد .روسیه یک رژیم
فاقد آرمانهای ارزشی و انسانی است که منافع
خود را در چارچوب مادیات صرف جست وجو
میکند.
••تجارت فردا -مسعود نیلی،اقتصاددان به این
نشریه گفت:هیچ زمانی به اندازه االن وضعیت
اقتصاد کشور را خطرناک ندیدم .از سال  ۳۸تا
 ۹۰یعنی به مدت  ۵۲سال فقط دو بار در سال
های  ۷۳و  ۷۴تورم باالی  ۳۰درصد داشتیم و
در دهه  ۹۰چهار بار و اکنون با تورمی سنگین
 ۱۴۰۰را آغــاز کردیم.سیلی در راه اســت که
می تواند همه ما را ببرد.

انعکاس
••بهار نیوز مدعی شد:رسانههای آذربایجان
گزارشدادندکهچندینوبسایتتبلیغاتدینی
«متمایلبهجمهوریاسالمی»وهمچنینچندین
کانال یوتیوبی سریالهای دینی نیز در این کشور
مسدودشدهاست.
••فردانیوزنوشت:اسنودنسومینتوئیتفارسی
خود را منتشر کرد و از دست کم گرفتن سطح
فعالیت در توئیتر فارسی گفت! این توئیتها تا
همینجا هم بسیار مورد توجه بوده و باید منتظر
ماندودیدکهدرادامهبهکجامیانجامد.بهخصوص
که کاربران ایرانی با توجه به پیشینه اسنودن
تصور میکنند او و موسس ویکیلیکس در حال
مقدمهچینی براییکگزارشویژههستند!
••آنا نوشت  :آژانس بینالمللی انرژی اتمی این
روزهااصرارنامتعارفیبربازدیدازسایتتسایکرج
دارد که با توجه به سوابق درز اطالعات هستهای
کشورماندرگذشته،برآوردپشتپردهدرخواست
ایــن نهاد به اصطالح بینالمللی کــار دشــواری
نیست.وقتیآژانسمیتواندازبابتفنیب هسادگی
متوجه شود که تمام فعالیتهای هستهای ایران
صلحآمیز و به دور از مقاصد نظامی است و این
کار را نمیکند یعنی این که این نهاد بینالمللی
میخواهدپروندههستهایایرانرادرکفهترازوی
سیاسیکاری محک بزند نه در قالب یک فعالیت
علمی .همچنین اصــرار گروسی بر بازدید همه
مراکزهستهایکشورازجملهتسایکرجکهچندی
پیش هدف حمله دشمنان قرار گرفت این شائبه
را ایجاد میکند که آژانس در پی تخمین خسارت
واردشدهبهمرکزتولیدقطعاتسانتریفیوژاست.
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هادی محمدی – روزی نیست که گمانه زنی
و خبری در خصوص آینده مذاکرات هسته ای
میان ایران و  4+1و آمریکا در رسانه ها منتشر
نشوداماپاسخایرانهمچنان«بهزودی» استکه
ازطرفحسینامیرعبداللهیانوزیرامورخارجه
کشورمان گفته می شود  ،اصطالحی که به نظر
می رسد دلیل و فلسفه خاص خود را دارد  .حاال
البته این ابهام باعث نگرانی و گالیه روس ها
شده و اولیانوف نماینده این کشور در آژانس هم
باطعنهدنبالکسیاستکه«بهزودی»رابرایش
معنی کند  .با این حال به نظر می رسد سیاست
تاخیری جمهوری اسالمی برای آغاز مذاکرات
برمبنایاستراتژیخاصیپیشمیرود.بخشی
از این دلیل را روز گذشته سید ابراهیم رئیسی
در مالقات عید میالد پیامبر اسالم(ص) در بیت
رهبری بیان کرد و گفت مشکل از آمریکا و غرب
است که نمی توانند تصمیم گیری کنند .رئیس
جمهور عمال تــوپ را به میدان غــرب انداخت
و گفت  :ما به آن چه تعهد کردیم پایبندیم اما
آن چه آمریکا و اروپــا را گرفتار کرده ناتوانی در
تصمیم گیری است .ما تصمیم گرفتیم و تصمیم
ماآناستکهبهتعهداتمانعملکنیموتاکنون
هم پایبند بودیم االن مشکل در طرف مقابل
است که تصمیم نمی گیرد .آن ها در تصمیم
گیری خود گرفتار هستند و باید خود را از این
گرفتاری نجات دهند .روز پنج شنبه هم حسین
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معمای برجامی با نام « به زودی»
امیرعبداللهیانبازهمازعبارت«بهزودی»برایازسرگیریمذاکراتبا4+1استفاده

کرد،اولیانوفباکنایهبهاینگفتهدرخواستایرانبرایضمانتازبایدنرامنطقیدانست
ورئیسینیزگفت،مشکلدرطرفمقابلاستکهتصمیمنمیگیرد

امیرعبداللهیانوزیرخارجهکشورمانمالقاتیبا
«خسروناظری»دبیرکلجدیدسازمانهمکاری
اقتصادی اکو داشت .این مالقات بهانه ای شد
تا امیرعبداللهیان بار دیگر بر «به زودی» تاکید
کند .وی با اشاره به گفتوگوهای اخیر ایران با
اتحادیه اروپایی در تهران و ادامه آن در بروکسل
اظهارکرد:بهزودیمذاکراتهستهایبا ۴+۱از
سرگرفتهخواهدشد.
▪کنایه اولیانوف به اظهارنظر وزیر خارجه
ایران

این سخنان وزیر خارجه کشورمان بار دیگر با
واکنش میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه
در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین
همراه شد و وی در توئیتی با کنایه نوشت:
« «بهزودی»؛ کسی میداند این ،در عمل به چه
معناست؟»با این حال وی در توئیت دیگری
درخصوص درخواست ایــران از آمریکا برای
ضمانتعدمخروجدوبارهازتوافقهستهای،در

حساب توئیتری خود نوشت« :فکر میکنم این
مسئله به مذاکرات بستگی دارد .این خواسته
ایرانیان منطقی و قابل توجیه ب ه نظر میرسد.
این[خواسته]نهتنهاباعرفدیپلماتیکبلکهبا
عقلسلیمابتدایینیزهمخوانیدارد».
▪سکوتگروسیوپاسخمحکمشمخانی

اما در حالی که رافائل گروسی مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی همچنان در سکوت در
برابر تهدید رسمی و علنی رژیم صهیونیستی
علیه تاسیسات هسته ای کشورمان به سر می
برد و موضع گیری نداشته ،در مصاحبه با شبکه
«انبیسی نیوز» بار دیگر ابــراز امیدواری کرد
بتواند به زودی با وزیر خارجه جمهوری اسالمی
ایران دیدار و گفتوگو کند و این دیدار را بسیار
بااهمیت خواند .وی همچنین بدون اشــاره به
خرابکاری صورت گرفته در تاسیسات هسته ای
کــرج مدعی شــد ،برنامه نظارت آژانــس اتمی
در ایــران بعد از آن که تهران درخواست تعمیر
گرایش های  پانترکی با ماهیگیری از این آب
گل آلــود،در حال پخش خبر جعلی هستند که
فرد ضارب برای این که استاندار فارسی حرف
میزده،بهاوچکزده!
▪واکنشهایگوناگونکاربران

طنین های متفاوت یک سیلی در فضای مجازی
ماجرایتلخسیلیخوردناستاندارجدیدآذربایجانشرقیازجنبههایگوناگون
روانشناختی،جامعهشناسانه،طنزو...موردتوجهکاربرانفضایمجازیقرارگرفت
مجاور -در شنبه ای که گذشت مراسم تودیع و
معارفهاستاندارجدید آذربایجانشرقیبرگزار
شد .مراسمی که شبیه دیگر مراسم تودیع و
معارفه معمول نبود و با یک سیلی جنجالی
به استاندار جدید حسابی حاشیه ســاز شد.
موضوعی تلخ و البته قابل تامل که مثل یک
بمب در فضای مجازی صدا کرد و واکنش های
مختلفی به همراه داشت .ماجرا از آن قرار بود
که سردار «زینالعابدین رضوی خرم» استاندار
جدیدآذربایجانشرقیدرحالیکهخودراآماده
سخنرانی می کرد ناگهان فردی به روی سن
آمد و یک کشیده محکم به صورت او نواخت و
بالفاصلهباحضورعواملدرصحنهفردضارببه
بیرونازمراسمبردهشد.دراینبین،روایتهای
متفاوتی در خصوص انگیزه ضارب در خبرها
مطرح شد؛ استاندار جدید و خبرگزاری فارس
مدعی شدند که واکسیناتور همسر ضارب یک
مرد بوده و همین موضوع باعث ناراحتی او شده
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و ضارب نیز ناراحتی اش را سر استاندار جدید
خالیکردهاستوازسویدیگربعضیرسانهها
نیز برکناری او از سمت شغلی اش را دلیل این
حادثه اعالم کردند .دالیلی که به نظر نیاز به
شفاف سازی بیشتری دارد .کاربری با اشاره به
این که فرد ضارب سابقه نظامی داشته و بعید
است تنها به دلیل این که واکسیناتور همسرش
یک مرد بــوده ،نه به مسئول مرکز درمانی یا
مسئول بهداشت استان بلکه به استاندار جدید
سیلی زده باشد ،نوشت «:یک نظامی با سابقه
َچک زده به صورت استاندار جدید آذربایجان
شرقی اونم در روز معارفه استاندار .بعد اعالم
می شه دلیل این کار این بوده که فردی نامحرم
به همسر آقــای پاسدار واکسن زده و ایشون
غیرتی شده! بر فرض که دلیلش این بوده ،باید
به استاندار قبلی چک میزد ،نه استانداری که
هنوز شروع به کار نکرده».جالب این جاست که
برخیازرسانههایترکیهدرقالبدامنزدنبه

درایــن بین امــا واکنش هــای کــاربــران فضای
مــجــازی و بــررســی ایــن حــادثــه از جنبه های
گوناگون روان شناختی و جامعه شناسانه
نیز جــالــب تــوجــه ب ــود .کــاربــری در ایــن بــاره
نوشت«:مهمترازسیلیزدنبهصورتاستانداری
که هنوز سخنرانی معارفه خود را آغاز نکرده،
اظهار خرسندی کاربران شبکههای اجتماعی
با گرایشهای سیاسی مختلف از این اتفاق نادر
است .باید بررسی کرد چه نوع بازنمایی از واژه
مدیر در ذهن کاربران است که چنین موضوعی
سببشعفآنهایاحتیشهروندانمیشود؟».
همچنینکاربر دیگرینوشت«:برخوردفیزیکی
درمراسممعرفیاستاندارآذربایجانشرقیمایۀ
ِ
تأسفبسیاراست.ایننوعبرخوردهانشانۀخشم
رفتنتابآوریقشری
متراکموهمراهباازدست ِ
از ایرانیان در فقدان راهکار تعریف شدهای برای
تعاملمدنیبیناجزایجامعهوحکومتاست.
ازاینقبیلبرخوردهاباهرفردوبههرانگیزهای،
نباید به شوق آمد و خوشحال شد؛ چون اگر رسم
شود،رسمبدیخواهدشدباپیامدهاییمهیب».
واکنش ها اما به همین جا ختم نشد و کاربرانی
هم بودند که این رفتار را هنجارشکنانه توصیف
کردندوخواستاربرخوردقانونیباضاربشدند؛
کاربریدراینبارهنوشت«:هیچوقتتحتهیچ
شرایطی هیچ کجا از سیلی خــوردن و تحقیر
نماینده و نماد حکومت و دولت و مملکت تون،
حتی اگر نه رقابت بلکه رابطه ای در حکم کارد
و پنیر دارید خوشحالی نکنید!» .کاربر دیگری
هم نوشت «:استاندار جدید آذربایجان شرقی
را نمیشناسم .اما سپاهی بودن ضارب سیلی
به صورت او نباید مانع مجازات و برخورد جدی
شــود .قــرار نیست هر کسی حکم صــادر کند و
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دوربینهادریکیازتاسیساتکلیدیراردکرد،
دیگر کامل نیست و این احتمال را ایجاد میکند
که جهان هرگز قادر به بازسازی تصویری از آن
چه ایرانیها انجام دادهان ــد ،نباشد.در سوی
مقابل ،علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت
ملی در توئیتی با لحنی تهدید آمیز نوشت:
رژیــم صهیونیستی به جای اختصاص بودجه
 1.5میلیارد دالری برای شرارت علیه ایران به
فکر تامین دهها هزار میلیارد دالر بودجه برای
بازسازی خسارتهای ناشی از پاسخ کوبنده
ایــران باشد .چندی پیش کانال  ۱۲تلویزیون
اسرائیلفاشکردتلآویو 1.5میلیارددالربرای
تقویتقابلیتحملهبهتاسیساتهستهایایران،
از جمله تاسیسات زیرزمینی پیشبینی کرده
است.اروپاییهاهمکههمچنانبیفایدهوبیاثر
در این میانه دست و پا می زنند  ،به جای فشار به
آمریکا به عنوان طرفی که با نقض برجام از آن
خارج شده  ،به ایران فشار می آورند  .روز گذشته
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با بیاعتنایی به
عدولطرفهایغربیازتعهداتشاندربرجام
از ایران خواسته «همکاری تمام و کمال» در این
توافقراازسربگیرد«.آنیکلیرلگند»،سخنگوی
وزارتخارجهفرانسهدریکنشستخبریآنالین
گفت«:ضروریوحیاتیاستکهایرانبهفعالیت
های بیسابقهاش که ناقض توافق است پایان
دهدوفور ًاهمکاریتماموکمالراازسربگیرد».
خودشهممجریحکمششود.اگراینفرهنگ
وحشیانهخودسریبابشود،مردمعادیهمدر
اماننخواهندبود.چونترویجبیقانونیاست».
در کنار کاربرانی که خواستار برخورد با سیلی
زننده و حاکمیت قانون در اتفاقاتی از این قبیل
شده بودند ،کاربرانی هم با اشاره به این که اگر
عکس این ماجرا اتفاق می افتاد ،ما شاهد چه
واکنشیاز سویدستگاههاینظارتی و امنیتی
بودیم؟بهانتقادازآنهاپرداختند.بهعنواننمونه
کاربری با اشاره به ماجرای جنجالی سیلی علی
اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار به حامد
اکبریسربازراهورنوشت«:ازبابایجادوحدت
رویهقضایی،خوبههرحکمیبهعنابستانیداده
شد،عینابرایسیلیزنندهبهاستاندارآذربایجان
شرقیهم تکراربشه».کاربریهمبااشارهبهاین
که استاندار جدید پس از سیلی خوردنش گفته
بود که بیشتر از این ها را در سوریه از داعشی ها
خورده است ،نوشت « :سردار خرم! این که شما
فردضاربرابخشیدیدنشانازبزرگواریوسعه
صدر شماست ،اما آیا بهتر نبود که یک هموطن
ایرانی را با یک داعشی مقایسه نمی کردید؟!».
البته طنز پردازی های کاربران فضای مجازی
نیز چاشنی جنجال سیلی به استاندار شد و
بعضی کاربران با انتشار تصویر چند موتورسوار
باکالهکاسکتنوشتند«:مراسمتودیعومعارفه
استاندارانبعدیباکالهکاسکتبرگزارخواهد
شد!» همزمان،سعید جلیلی عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام نیز در صفحه شخصی
خود نوشت «:زینالعابدین خرم رضوی با سابقۀ
مجاهدت در دفاع مقدس و شش ماه مقاومت
ستودنی و هوشمندانه در اسارت تکفیریها در
سوریه ،با کف نفس اشترگونۀ در پیشگاه خدا و
مردم عزیزتر شد» .اکانتی در توئیتر منسوب به
وزیرکشورنیزدرتوئیتینوشت«:مسئولدرنظام
مقدس جمهوری اسالمی چون در راه خدمت
به بشریت و مخلوقات خدا و به خاطر رضای حق
تعالیدرخدمتمخلوقاست،ازسیلیوتوهین
نمیهراسد».
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نگاه سوم

اولینتصویرعمومیروحانیبعداز
ریاستجمهوری
پانزدهممردادماهامسالهمزمانبامراسمتحلیف
سیدابراهیمرئیسیدربهارستان ،آخرینباریبود
ت های یازدهم و دوازدهم مشاهده
که رئیس دول 
شده بود .تا دیــروز از او جز دو پیام ،یکی تسلیت
به مناسبت درگذشت عالمه حسن زاده آملی و
دیگریتبریکبرایموفقیتکشتیگیرانایرانی
در جام جهانی و سه توئیت دربــاره کشتار قندوز
تاسیس شورای عالی امنیت ملی و وحدت جهان
اســام هیچ خبری از روحانی حتی در محافل
سیاسیوسایرتشکیالتنبودتااینکهویدیروزدر
ىوجمعی
دیدارمهمانانکنفرانسوحدتاسالم 
ازمسئوالننظامبارهبرانقالبحضوریافت.

چهره

حسینی:رئیسیبههیچوجهحزبی
وگروهینیست
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس
جمهور در سومین گردهمایی دانش آموختگان
دانشگاه امــام صــادق (ع) تصریح کــرد :آقای
رئیسی به هیچ وجه حزبی و گروهی نیست و اگر
احساس میشود برخی انتصاب ها به کندی
صورت می گیرد به دلیل این است که حزبی و
گروهی عمل نمی شود و دولت تک تک افراد را
بررسی می کند و گاهی می بینیم آقای رئیسی
با افرادی کار می کند که در گذشته شاید یک بار
هم آن ها را ندیده یا آشنایی قبلی با آن ها نداشته
است ولی با توجه به شایستگی هایی که این افراد
دارند از آن ها استفاده می شود .وی با اشاره به
سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت،
گفت :ما در دولت نهم و دهم هم سفرهای استانی
داشتیم ولی این گونه نبود که رئیس جمهور هر
هفته به استا نهای مختلف کشور سفر کند و
در میان مــردم باشد و قطعا
وقتی فعالیت و تالش هم
میشود راه ها باز خواهد
شد /.ایلنا

توئیت سیاسی

