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تازههای مطبوعات
••شرق -کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ
به این سوال که این شورا برای ارتقای شایستهگزینی که
یکی از بندهای سیاستهای کلی انتخابات است ،چه
اقدامی انجام خواهد داد؟ گفت...« :ما در این خصوص
در شورای نگهبان بحثهای مقدماتی را کردیم و قرار شد
که به کارشناسان در مرکز تحقیقات شورا ارجاع شود...به
محض اینکه نظرات کارشناسی را داشته باشیم؛ در صحن
علنی شورا موضوع مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و
هر آنچه تصویب شود برای انتشار عمومی هم اقدام خواهیم
کرد...در جزء  ۵بند  ۱۰ذکر شده معیارها توسط شورای
نگهبان تعیین شود؛ بنابراین در این حوزه ،شورای نگهبان
باید ورود کند و نیازی به تصویب مجلس ندارد».
••جوان – این روزنامه در گزارشی با عنوان « گالبیهای
«هوایی» نمیرسند! » نوشت :حاال همه چیز در کما فرو
رفته است؛ پرواز پرندههای آمریکایی در آسمان ایران که
منتفی شد و اتوبوسهای هوایی فرانسوی هم یک گام به
عقب نشستهاند« .گالبی» برجام نرسید و همه چیز مبهم
مانده است تا شاید دوباره فروشی برجام سود بیشتری
برای شرکتهای غربی فراهم کند!
••آفتاب یزد -شهیندخت م��والوردی معاون ام��ور زنان
وخانواده ریاست جمهوری از پذیرفته شدن پیشنهاد دولت
درباره جایگزین مجازات حبس زنان خبر داد.
••شرق -پیام فضلینژاد دردو توئیت نوشت :درباره ترور
بیولوژیک حاجحسن شایانفر و ابعاد ناگفته آن بهزودی
خواهم نوشت و روایت جلسه بررسی آن را با حضور مقامات
عالی در سال  ٨٩خواهم گفت.
••آرمان  -سهل آبادی رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت
ایران گفت :اگر میزان کاالی قاچاق وارد شده به کشور را
 ۲۰میلیارد دالر در نظر بگیریم ،ساالنه حدود  ۸۰۰هزار
کامیون برای جا به جایی این کاالی قاچاق الزم است.
••آرمان  -محمدرضا تاجیک استاد دانشگاه گفت :تنها
شانس روحانی فقدان آلترناتیو است.
••شهروند –این روزنامه درمطلبی با عنوان «زلزله سیاسی
در مشهد» نوشت :مرکز لرز هنگاری کشوری از وقوع ٣
زمینلرزه به بزرگی 1/5ریشتر در مشهد خبر داد؛ اما آنچه
نگاهها را معطوف به این شهر مقدس کرد نه این سه زلزله
خفیف ،بلکه یک زلزله سیاسی بود که طی آن به دستور
دادستان شهر سخنرانی نایب رئیس مجلس لغو شد و در
پی آن پای  ٢رئیس قوه به این ماجرا باز شد.
••همشهری  -وزی��ر صنعت در کمیسیون زیربنایی دولت
اعالم کرده که برای پیشرفت خودروسازی کشور باید به جای
الزام وسایل نقلیه دیزلی به نصب فیلتر دوده از استانداردEEV
استفادهکردوثبتسفارشدیزلهاباایناستانداردانجامشود.

...

انعکاس
••خبرآنالین نوشت  :موضوع "خشک ش��دن دریاچه
ارومیه" در کتاب جغرافیای سال دهم دبیرستان های
استرالیا به عنوان یکی از مثال های تشریح موضوع انتقال
آب و پیامدهای زیانبار آن مطرح شده است.
••انتخاب نوشت  :زیباکالم گفت :اصولگرایان بعد از اینکه
احمدی نژاد تمام شد عمال پنچر شدند و هیچ آینده و نقشه
راهی برای انتخابات ریاست جمهوری ندارند .آدم هایشان تا
حدودیمشخصاست،اینکاندیداهایاحتمالیپرویزفتاح،
ضرغامی ،حدادعادل ،جلیلی و قالیباف است .از کره ماه که
نمی توانند شخصیتی را رو کنند.زیباکالم با تاکید بر اینکه
روحانیحتیبادستوپایبستههممیتواندبااینشخصیت
هارقابتکندوآنهاراشکستدهدگفت:تنهاکسیکهرقابت
و چالش را برای روحانی جدی می کرد ،احمدی نژاد بود.
••تابناک خبرداد  :المانیتور نوشت« :محمد (ص) پیامبر
اسالم» نام فیلمی ایرانی به کارگردانی مجید مجیدی روز
 28اکتبر در ترکیه اک��ران شد و در هفته اول  261هزار و
 376بلیت به فروش رفت که این رقم قابل توجهی است .این
فیلم که بیش از هر چیز به بازگویی کودکی پیامبر پرداخته
است با واکنش متنوعی از سوی اسالم گرایان مواجه شده
است .برخی منتقدان این فیلم را به کلی رد کرده اند و آن
را دارای ریشه های غربی تفسیر کرده اند .از سویی دیگر
هیرتین کارمان یکی از شخصیت های مذهبی اسالم گرا و
محافظه کار ترکیه سال گذشته بعد از تماشای این فیلم آن را
بهطورکاملتاییدکرد.امایکیدیگرازمنتقدانفیلمدرترکیه
خوانندگانش را به قیام علیه فیلم مجیدی دعوت کرده است.
••پ��ارس نیوز مدعی شد  :در جلسه ش��ورای مشورتی
اصالحطلبان با حضور رئیس دولت اصالحات ،در خصوص
راههای کاهش فشار افکار عمومی به خاطر مباحث مربوط
به فساد  8هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان بحث
شد که باالخره در این دولت بوده و روحانی باید پاسخگو
باشد اما نباید بگذاریم مثل فیشهای حقوقی پررنگ
شود و در اذهان بماند.آنها در این نشست تاکتیک های
مختلفی را برای پوشاندن این پرونده فساد اقتصادی مطرح
ساختند که در نهایت در مورد سه تاکتیک به جمع بندی
رسیدند:اول -باید فیش حقوقی در نهادهای غیردولتی
مورد رصد قرار گیرد .دوم -بایستی خط خبری درست شود
و فساد را در قوه قضاییه به افکار عمومی در قالب کانال های
تلگرامی مطرح کنیم .سوم -اختالس  3هزار میلیاردی و
بابک زنجانی باید دوباره در حد تیتر یک در روزنامه های
اصالحات و وابسته به دولت برجسته شود.
••تابناک نوشت  :با وج��ود آن که فیلم «س��ه بیگانه در
سرزمین ناشناخته» در نوبت اک��ران قرار داشت اما پس
از تذکرات داده شده ،اک��ران این فیلم به واسطه جنس
فعالیتهاییکهمهدیمظلومیکارگردانایناثرسینمایی
در چند سال اخیر انجام میدهد ،منتفی شد؛ واکنشی که
جدیترین عکسالعمل رقم خورده در قبال همکاری با
شبکههای ماهوارهای فارسی زبان تاکنون بوده است.
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پس لرزه های لغو سخنرانی علی مطهری

لغوجلسهسخنرانیعلیمطهری،نایبرئیسمجلس
در مشهد ،با واکنش شخصیت ها و نهادهای گوناگون
سیاسی روب��ه رو ش��د .ب��راس��اس گ��زارش ایسنا این
سخنرانی قرار بود به دعوت «مجمع مشورتی اصالح
طلبان خراسان رضوی» همزمان با اربعین حسینی
(روز یک شنبه) در مشهد برگزار شود که لغو شد .در پی
لغواینسخنرانیمطهریطینامهایبهرئیسجمهور
خواستار پیگیری این موضوع شده بود و وزیر کشور نیز
دستور تشکیل هیئتی برای بررسی این اتفاق را صادر
کرده بود .مطهری در نامه سرگشاده خود همچنین
از دادستان و امام جمعه مشهد نام برده بود؛ ادعایی
که یک شنبه شب با تکذیب صریح دفتر آیت ا ...علم
الهدی روبه رو شد .در این میان وکیل علی مطهری
صبح دیروز از شکایت موکلش از « مقام مسئول قضایی
در استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد» خبر داد
و نصرا ...پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس نیز
جزئیاتی از چرایی لغو این برنامه مطرح کرد و خواستار
احضار علی مطهری بابت تهمت زدن به علمای این
شهر شد .گزارش خبری خراسان را می خوانید.
▪ ▪اعزام هیئت بررسی علت لغو سخنرانی مطهری

بهگزارشایلنا،سیدسلمانسامانی،
سخنگوی وزارت کشور روز گذشته
خبر اعزام هیئتی به خراسان رضوی
را اعالم کرد :به دستور وزیر کشور
ام���روز (دوش��ن��ب��ه) هیئتی ب��رای ب��ررس��ی علت لغو
سخنرانی علی مطهری عازم مشهد شد .وی افزود:
هیئت اعزامی در حال بررسی جزئیات این مسئله
اس��ت و به محض مشخص ش��دن مسئله ،نتیجه را
اطالعرسانی میکنیم.

▪ ▪شکایت مطهری از مقام قضایی استان

مصطفی ترکهمدانی ،وکیل علی
مطهری نیز دی��روز به ایلنا گفت:
«شکایتی علیه مقام مسئول قضایی
در اس���ت���ان خ���راس���ان رض����وی و
شهرستان مشهد  ،تنظیم و به مرجع قضایی دادسرای
کارکنان دولت تهران تحویل شد ».ترکهمدانی با
اشارهبهاینکهدستگاهقضاییدرپرونده شکایتآقای
مطهری در شیراز به خوبی و شایستگی ،رسیدگیها
را به انجام رساند ،گفت« :حتی دادستان وقت عمومی
و انقالب شیراز با دقت و وسواس الزم توانست تقریبا
اک��ث��ر م��ق��ص��ران و متهمان را شناسایی کند و به
دادگستری بسپارد؛ اما متاسفانه یک مقام قضایی در
استان خراسان رضوی ،مانع اجرای قانون اساسی و
آزادیه��ای فردی و اجتماعی شده و همین موجب
اخالل در حقوق فردی و اجتماعی موکلم نیز شده
است ،به طوری که نتوانست از حقوق خویش بهره ببرد
و ناچار از حضور نیافتن در محل اقامت میزبانانش شد
و به تهران بازگشت».

با این حال به گزارش تسنیم ،تعدادی از تشکلهای
دانشجویی سراسر کشور در نامهای خطاب به غالمعلی
صادقی ،دادستان خراسان رضوی خواستار بررسی
افترای علی مطهری به نماینده ولی فقیه شدند .در
این نامه با اشاره به ماده  697قانون مجازات اسالمی
آم��ده اس��ت« :هما نطور که مستحضر هستید پس از
اقدام قانونی جناب عالی مبنی بر لغو سخنرانی علی
مطهری ،وی در نامهای سراسر افترا به رئیسجمهور،
نماینده ولیفقیه در استان را نشانه گرفته است و به
دنبال جمله وی در نامه ،هجمهای از پیش هماهنگ
شده و سراسری علیه آیتا ...علمالهدی توسط ایادی
آگ��اه یا عوامل ن��اآگ��اه استکبار به راه انداخته شده
است ...اکنون ما بهعنوان جمعی از فعاالن فرهنگی و
دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور ،ضمن حمایت
از تصمیم قانونی جناب عالی و استقبال از اعالم رسمی
مستندات آن مقام محترم در لزوم جلوگیری از اجرای
آن میتینگ سیاسی در روز اربعین ،خواستار این هستیم
که این موضوع سریع ًا مورد رسیدگی قضایی قرار بگیرد
و نامبرده مستندات ادعای خود را که دستمایه هجمه به
شخصیتها و نهادهای انقالبی استان شده است ،در
محکمه قضایی ارائه دهد».

...

▪ ▪سخنگوی هیئت رئیسه مجلس :رؤسای دو قوه
مقننه و قضاییه به این مسئله ورود کنند

به گ��زارش خانه ملت ،بهروز نعمتی،
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز با
انتقاد از لغو سخنرانی علی مطهری
گفت :مسئوالن قوه قضاییه باید این
مسائلراحلکنندوسوالکردنازوزیرکشوردرشرایطی
که دادستانی دستور لغو سخنرانی را داده است ،مسیر
اشتباهیاست.ویافزود:امانکتهقابلتوجهایناستکه
معاوناندوقوهقضاییهومجریهبرایسخنرانیمجوزکسب
نمیکنند،امادربارهسخنرانیعلیمطهریبهعنواننایب
رئیسمجلسحساسیتوجودداردوخواهانکسبمجوز
هستند ،به نظر این حساسیت ها بی جاست .نعمتی در
نهایت از رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه خواست که به این
مسئلهورودکنند.
▪ ▪جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر کشور

از سوی دیگر نیز محمود صادقی،
عضو فراکسیون امید مجلس در
گفت وگو با جماران از جمع آوری
امضا برای استیضاح وزیر کشور خبر
داد و گفت :من فضای مجلس را برای استیضاح آماده
و فراهم می بینم .وی افزود :مطابق اطالعاتی که من
دارم مقصر اصلی استانداری است  ،اما مسئوالن سعی
می کنند که نقیصه را بر عهده دستگاه قضایی یا برخی
از مقامات شهری مثل امام جمعه بگذارند که این سلب

دیپلماسی

اکرم محمدی

کتاب و تابلوی تبلیغات شهری

مسئولیت از مقامات اجرایی قابل قبول نیست.
▪ ▪اعتراض برخی نمایندگان و ب��رگ��زاری جلسه
فراکسیون امید درباره چگونگی واکنش مجلس

محمود صادقی همچنین در صفحه توئیتر خود نوشت:
فراکسیون امید امروز(سه شنبه) صبح ،ساعت  7تا 8
پیش از صحن علنی جلسه دارد .موضوع لغو سخنرانی
علی مطهری در مشهد و چگونگی واکنش مجلس در
دستور جلسه اس��ت .بهرام پارسایی،سخنگوی این
فراکسیونهمچنینازحضورعلیمطهریدراینجلسه
خبر داد .علی اصغر یوسف نژاد ،نماینده مردم ساری و
میاندرود در مجلس ،پروانه مافی نماینده مردم تهران،
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت،
عبدالرضا هاشم زایی نماینده مردم تهران و برخی دیگر
ازنمایندگاننیزدرگفتوگوهایجداگانهباخبرگزاری
خانه ملت به لغو سخنرانی مطهری در مشهد اعتراض
کردند و خواستار رسیدگی به آن شدند.
▪ ▪روایت پژمانفر از علت لغو سخنرانی مطهری

در این میان حجتاالسالم نصرا...
پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس و نماینده م��ردم مشهد در
توضیحاتی درب��اره لغو سخنرانی
علی مطهری در مشهد به ف��ارس گفت :اگ��ر جلسه
سخنرانی آقای مطهری ،هما نطور که در بیانیهها
اعالم شده جلسهای مذهبی و ع��زاداری بوده است،
اساس ًا نیازی به اخذ مجوز نداشته اس��ت ،از این رو
مشخص است که جلسه مذکور مجلس عزاداری نبوده
و برخالف اعالم معاونت سیاسی ،امنیتی استانداری
نشستی سیاسی بوده است .وی ادامه داد :با توجه به
اخبار نگرانکنندهای که راجع به این نشست از پیش
شنیده شده بود ،مسئوالن قضایی از متولیان برگزاری
نشست درخواست کردند که نسبت به رعایت قانون و
مواردی که ذکر شد ،تعهد دهند که این جلسه با آرامش
برگزار ش��ود ،اما متأسفانه بانیان جلسه از این کار
خودداری کردند .رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با
اش��اره به نگرانیهای مربوط به این نشست و اعالم
تعطیلی صورت گرفته به نایبرئیس مجلس در یک روز
قبل از برنامه در حالی که ایشان هنوز در تهران بودند،
گفت :دادستانی به برگزارکنندگان نشست اعالم
کرده بود که برای تامین ملزومات قانونی برپایی آن،
محتواوزمانبرنامهراتغییردهند،امامتأسفانهبااصرار
بر این که این جلسه میبایست در همان زمان برگزار
شود مواجه شدند که خود این امر موجب نگرانی بیشتر
ش��د .پژمانفر با ذک��ر ای��ن نکته که تشکلی قانونی و
مجوزدار به نام «شورای اصالحطلبان» وجود ندارد،
گفت:دستگاهقضابایدآقایمطهریرابابتتهمتیکه
به علمای شهر مشهد زده و آنان را مسبب لغو نشست
روز اربعین خوانده است ،احضار کند و از ایشان مطالبه
سند شود.

دستور رئیس جمهور به دو وزیر برای پیگیری
لغو سخنرانی علی مطهری
رئیس جمهور در پاسخ به نامه علی مطهری نماینده مردم
تهران و نایب رئیس مجلس در خصوص لغو برنامه سخنرانی
وی در روز اربعین حسینی در مشهد ،دستوراتی را خطاب به
وزرای کشور و دادگستری صادرکرد .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم والمسلمین دکتر
حسن روحانی ،در این نامه آورده است" :گزارش جناب آقای
دکتر علی مطهری نایب رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
 که در حریت و شجاعت بیان و دفاع از مصالح ملی ،نمایندهای کم نظیر بوده و از پشتوانه بسیار قوی در افکار عمومی
جامعه برخوردارند – بسیار تکان دهنده است .به ویژه آن که
این اتفاق ناگوار در شهر مقدسی رخ می دهد که مالذ و ملجاء
همه مردم ایران و بلکه همه شیعیان و مسلمانان جهان است و
افتخار کشور ما همیشه این بوده که در پناه کهف حصین ثامن
االئمه(ع) ،امن و امان یافته است .با کمال تاسف شاهدیم که
در آستانه سالی که مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان
اسالم معرفی شده است رفتارهایی در این شهر دیده می شود
که با آرمان ها و آموزه های آن امام همام(ع) فاصله فراوان دارد.
آیا کسانی در مراکز حساس استان نفوذ کرده اند که گمان می
کنند با بستن دهان ها و سد راه سالن های سخنرانی ،می
توانند راه پیشرفت و توسعه کشور در مسیر مورد نظر مردم و
رهبر معظم انقالب حضرت آیت ا ...خامنه ای مدظله را ببندند
و راه را بر افراطی گری و دوقطبی سازی جامعه بگشایند؟
دادستان پایتخت معنوی کشور که قاعدتا باید از برگزاری
سخنرانی های روشنگرانه در تبیین نهضت حسینی حمایت
کند به ویژه آن که سخنران مراسم ،شخصیت فرهیخته ای از
تبار چهره درخشانی از عالمان آزاده اندیش آن استان همچون
استاد شهید مطهری باشد .اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد،
مایه شرمساری است .وزارت کشور و دولت تدبیر و امید در
قبال ملت ایران و به ویژه مردم آگاه و دالور مشهد رضوی که
نقش تعیین کننده ای در موج آفرینی  24خرداد  92و پیروزی
اعتدال داشتند مسئولیت دارد که از حقوق اساسی آنان
دفاع نماید .انتظار از قوه محترم قضاییه جلوگیری مشهود و
حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی و مقابله با کج
اندیشی در اجرای قانون است.امید است ریاست محترم قوه
قضاییه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و
با اعالم نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به
آزادی های اساسی دلگرم نمایند .الزم است تاکید فرمایید که
استاندار به عنوان رئیس و دیگر اعضای شورای تامین استان
با همکاری کامل نیروی انتظامی و مقامات امنیتی که وظیفه
حفظ اجتماعات قانونی و حمایت از آزادی بیان را به عهده
دارند و در قبال شورای امنیت کشور مسئولند ،از هر دو وزارت
میخواهم که طبق وظایف ذاتی خود عمل نمایند و با بررسی
کامل و گزارش سریع موضوع متخلفین و اهمال کنندگان را
شناسایی و معرفی نمایند".

مجلس

«کوگر» خواستار اخراج ایران از سازمانهای
اسالمی شد!

فارس -شورای روابط بین المللی کشورهای حاشیه خلیج فارس موسوم
به «کوگر»ازکشورهای عربی واسالمی به ویژه اعضای شورای همکاری
خلیج فارس خواست سختترین تصمیمات را در قبال ایران اتخاذ واین
کشور را از سازمان همکاری اسالمی اخراج کنند« .طارق آل شیخان»
رئیس کوگرادعای کذب شلیک موشک به سمت مکه مکرمه را تکرار کرد
و مدعی شد ایران متحدانش را در یمن برای این اقدام تحریک کرده است.
اینادعادرحالیاستکهحمایتعربستانوبرخیمتحدانشازگروههای
تروریستی و آشوبها در کشورهای مختلف به اثبات رسیده است.

هسته ای

سلحشوری :برای استمرار امید ایجاد شده از هیچ
تالشی فروگذار نمیکنیم

ایسنا  -رئیس فراکسیون زن��ان مجلس با تشریح فعالیتهای این
فراکسیون گفت که نمایندگان زن مجلس نسبت به آحاد مردم مسئول
هستند و برای استمرار امیدی که دردل مردم ایجاد شده از هیچ تالشی
فروگذار نمیکنند.پروانه سلحشوری افزود :در این مجلس زنان نماینده
نیز همگام با مردان فعالیت خود را در مجلس انجام میدهند .طبیعتا با
توجه به اینکه میزان حضور زنان در مجلس دو برابر شده است باید نشان
دهیم که نمایندگان خانم میتوانند در جهت رفع مشکالت جامعه زنان
چه در بعد قانونگذاری ،چه در نظارت قدم بردارند.

کمالوندی :مقادیری از آبسنگین مازاد ایران به عمان
منتقل شده است

ایلنا  -کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان با اشاره
به اخباری مبنی بر انتقال مقادیری از مازاد آب سنگین ایران به عمان
گفت :با توجه به پیشرفت مذاکرات با چند شرکت و کشور خارجی برای
خرید آب سنگین ،مقادیری از تولیدات مازاد ایران به عمان منتقل شده
است .کمالوندی افزود :انتقال آب سنگین جنبه تجاری دارد وبا توجه به
مذاکرات با طرف های خارجی انجام شده است .تاکنون ایران  ۳۲تن
آب سنگین را به آمریکا فروخته است و  ۳۸تن دیگر نیز به روسیه فروخته
شده است.

سخنگوی وزارت خارجه خبرداد:

تشکیلکمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه بعد از 20سال

طرح دی میستورا برای سوریه ابتر است و راه به جایی نمی برد
هادی محمدی – سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که
ما با کشورهای اروپایی نیز به صورت جداگانه رایزنیهایی
داریم و تالش داریم که آن را افزایش دهیم ،تصریح کرد:
در هفته گذشته آقای تخت روانچی در سفری به فرانسه
دیدارهای خوبی با وزیر خارجه و همتای فرانسوی خود
داشتند و طبق آن چه که اعالم شده قرار است در نیمه
اول ژانویه ( اواخ��ر دی ماه) اولین کمیسیون مشترک
اقتصادی ایران و فرانسه بعد از  20سال تحت ریاست
وزی��ران خارجه برگزار شود.به گزارش خراسان ،بهرام
قاسمی در نشست خبری هفتگی خود همچنین درباره
طرح دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور
سوریه که احتما ًال منجر به تجزیه سوریه میشود ،گفت:
طرحهاییکهدربارهسوریهتوسطایشانیاهرکسدیگری
داده میشود مقطعی است و به نظر میرسد که این بحث
هم بحث ابتری است و راه به جایی نخواهد برد .وی با بیان
این که بحث سوریه بازیگران بسیاری دارد  ،گفت :دی
میستورا به تنهایی نمیتواند چنین طرحی را ارائه کند
زیرا تجزیه سوریه مخالفان بسیار زیاد و جدی دارد که به
این سادگی اتفاق نخواهد افتاد.
▪ ▪درصورت تصویب نهایی ممنوعیت فروش هواپیما به
شکل مقتضی برخورد میکنیم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی مبنی
بر این که به تازگی مجلس آمریکا طرح ممنوعیت فروش
هواپیمای مسافربری به ایران را به تصویب رسانده ،نظر و
واکنش ایران ،چیست؟ با بیان این که در یک سال گذشته
شاهد این بودیم که لوایح زیادی در مجلس نمایندگان این
کشور مطرح و تصویب شده که هیچ کدام قابلیت اجرایی
ن��دارد تصریح کرد  :بحث ممنوعیت ف��روش هواپیما به
ایران در کنگره این کشور تصویب شده و باید در سنا نیز
به تأیید برسد و سپس رئیس جمهور آن را امضا کند و این

اقدامی زمانبر است؛ بنابراین ما صبر میکنیم و شرایط را
میسنجیمواگرمشاهدهکردیمکهرونداینتحوالتمغایربا
برجامومنافعملیمابودبهشکلمقتضیبرخوردمیکنیم.
▪ ▪تعدیل ترامپ بعد از انتخاب شدن

خبرنگار دیگری از سخنگوی وزارت امورخارجه درباره
اظهاراتاخیربرخیازمشاورانترامپدربارهبرجامپرسید
و این که آن ها گفتهاند باید در مورد برجام دوباره مذاکره
کرد که این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ گفت :در
شعارها و کارزارهای انتخاباتی صحبتهای زیادی درباره
مسائل گوناگون می شود و این موضوع درباره انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا نیز اتفاق افتاد.وی با بیان این
که باید صبر کنیم و اکنون برای این که قضاوت کنیم چه
اتفاقی میافتد زود است ،ادامه داد :انتظار داریم هرچه
ترامپ به آغاز ریاست جمهوری خود نزدیک شود مواضعش
باید بر اساس قانونمندی که در آن کشور وجود دارد تعدیل
شود و ما فکر میکنیم در جامعه آمریکا آن قدر خردگرایی
وجود داشته باشد که آن ها منافع آمریکا و منافع جهانی را
تحت این مسائل به خطر نیندازند.قاسمی در عین حال
تأکید کرد :ایران آمادگی همه چیز را دارد گزینههای خود
را از پیش برای هر وضعیتی آماده کرده و به وقت خود اگر
احساس کند که طرف آمریکایی میخواهد کاری را در این
زمینه انجام دهد اقدامات الزم را به عمل میآورد.
▪ ▪اروپا عالقه مند به گسترش روابط با ایران است

این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به سوالی درباره
صحبتهای فدریکا موگرینی در حمایت از برجام و
بیانیهای که اتحادیه اروپا در این ارتباط صادر کرده و این
که رایزنیهای ایران با اتحادیه اروپا در مورد موضوع برجام
به کجا رسیده  ،خاطرنشان کرد :آنها عالقه مندی خود
را برای گسترش روابط با ایران اعالم کرده و به اهمیت
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بدون موضوع

دستور روحانی ،شکایت مطهری،اعزام هیئت وزارت کشور و توضیحات پژمانفر
▪ ▪واکنشتشکلهای دانشجوییخراسان رضوی
به ادعای مطهری
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جایگاه ای��ران اذع��ان کردهاند ،نکته مهم در این بیانیه
تاکیدی بود که آنها بر اجرای برجام داشتند لذا دیدگاه
اتحادیه اروپا با توجه به آن چه که اشاره شد در مورد برجام
و ایران مشخص است .رایزنیهای ما با این اتحادیه ادامه
داشته چنان که دو هفته پیش دور دوم گفتوگوهای ایران

و اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شد و دور سوم نیز در
شش ماه آینده در تهران برگزار خواهد شد.

فرا خبر

فرانسه و ایران به دنبال احیای روابط دو دهه قبل؟
در دهه  70شمسی وقتی آمریکایی ها قانون داماتو را علیه ایران وضع کردند که تحریم های اولیه و ثانویه را
گسترش می داد ،فرانسه در کنار سایر کشورهای اروپایی نقش بازدارنده را در برابر تحریم های اعالم شده آمریکا
داشت .این رویکرد با ورود شرکت نفتی « توتال» به میدان های نفتی ایران به جای شرکت آمریکایی « کونکو» در
روابط اقتصادی تهران ـ پاریس شکل عملی تر به خود گرفت اما در دهه گذشته تالش های غرب برای امنیت سازی
پرونده ایران در آژانس در کنار طرح های دولت اوباما برای همراه سازی کشورهای مختلف در تحریم ها علیه ایران
و نیز روی کار آمدن دولت های غربگرا در فرانسه زمینه را برای دور شدن تهران –پاریس فراهم کرد .تاجایی که
فرانسه بعد از باال گرفتن تحریم ها نفوذ خود را در ایران از دست داد و صادرات فرانسه به ایران از  ۱٫۶۶میلیارد
یورو در سال  ۲۰۱۱به  ۴۹۴میلیون یورو در سال  ۲۰۱۳افت کرد و واردات از ایران نیز از  ۱٫۷۷میلیارد یورو به
 ۶۲میلیون یورو سقوط کرد .با این حال شواهد نشان می دهد که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها فرانسه به
دنبال گسترش رابطه است .نشانه های این موضوع در سفر سال گذشته لوران فابیوس وزیرخارجه وقت فرانسه
که تنها  2هفته پس از برجام در راس یک هیئت بلندپایه به ایران آمد و سفر دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان
در زمستان  94به فرانسه دیده شد .مجلس سنای فرانسه در آوریل  2014میالدی ،فرانسه را «بازنده بزرگ
تحریم های ضد ایرانی» دانسته است .با این حال سیاست های کج دار و مریز فرانسه باعث شده فضای تجاری
ایران و اروپا دچار ابهام شود .بنابراین به نظر می رسد که ایران باید براساس شرایط جدید روابط تجاری خود را
با فرانسه بازتعریف کند 2 .روز پیش مجید تخت روانچی معاون ظریف از برگزاری مقدمات تشکیل کمیسیون
مشترک اقتصادی تهران و پاریس خبرداد .شاید این کمیسیون که قرار است در سفر دی ماه وزیرخارجه فرانسه
به تهران با حضور ظریف آغاز به کار کند روابط اقتصادی با فرانسه را باز تعریف کند به نحوی که دیگر آن ها نتوانند
در مقابل فشارهای غرب زیر تعهداتشان بزنند .هرچند شاید روی کار آمدن ترامپ بتواند به نزدیکی دو کشور
کمک کند.باید منتظر ماند.

عادت کرده ایم که روی تابلوهای تبلیغاتی شهری ،تبلیغ
کاالهای مختلف را ببینیم .از تلویزیون  ،ماشین ظرفشویی
و تلفن همراه گرفته تا انواع لباس ،نوشیدنی و کاالهایی
که هنرمندان و ورزشکاران و گاه مدل های ناشناس ،روی
تابلوهای تبلیغات شهری خودنمایی می کنند.در شرایطی
که مدیران ازوضعیت فرهنگی کشور گله مند هستند و سعی
می کنند تا آمار وسرانه مطالعه را افزایش دهند  ،کمتر شاهد
تبلیغ کاالهای فرهنگی مثل کتاب در سطح شهر بودیم.
با این اوصاف  ،چند روزی است که روی یکی از تابلوهای
تبلیغات شهری در منطقه ای پرتردد در شهر تهران که اغلب
تلویزیون و لوازم خانگی یکی از برندهای خارجی را تبلیغ
می کرد،شاهد تبلیغ چند کتاب هستیم .در همان نگاه اول
بیشتر از هر چیز  ،تبلیغ یک اثر فرهنگی ،تعجب آور بود اما
همین که مسئوالن احساس کردند که حتی در مدت زمان
کوتاهی مثل هفته کتاب هم می توان این تابلوهای تبلیغاتی
را به کاالیی فرهنگی مثل کتاب اختصاص داد ،جای مسرت
دارد.اما حاال بعداز این حرکت خوب فرهنگی ،چند نکته
قابل توجه است .انتخاب کتابی که قرار است دراین سطح
به مخاطب معرفی شود ،باید هوشمندانه باشد .اگر چه در
این تابلوی شهری سعی شده بود تا با معرفی چهار کتاب
با موضوعات مختلف  ،به مخاطبان کتاب معرفی کند،اما
این کافی نیست وبایددر سطح شهر  ،کتاب های متنوع با
موضوعات مختلف  ،از ناشران متفاوت را به مخاطب معرفی
کرد .در همین راستا معرفی کتاب هایی از نویسندگان
خارجی  ،گام دیگری است که می ت��وان در جهت جلب
و جذب مخاطب  ،در جهت رشد سرانه مطالعه  ،به کار
گرفت .مخاطبان بسیاری وجود دارند که به دنبال کتاب
هایی تازه از نویسندگانی جدید هستند .اگر چه بهتر است
که مخاطبان کتاب هایی از نویسندگان داخلی را مطالعه
کنند اما نمی توان آنان را محدود کرد .همین که مخاطب
تالش می کند تا کتابی بخواند ،یعنی به رشد فرهنگی و رشد
اجتماعی کمک کرده است.پس کتاب های متنوع را در سبد
معرفی به مخاطب بگنجانیم.حاال دیگر رویکرد مردم نسبت
به استفاده از رسانه  ،تغییر کرده  ،در تمام دنیا مخاطبان
تلویزیون کاهش پیدا کرده اند  ،اگرچه استفاده از رسانه
فراگیری مثل تلویزیون  ،جای مناسبی برای تبلیغ کاالیی
فرهنگی مثل کتاب است اما تبلیغات شهری  ،تاثیر پذیری
بیشتری دارد و همین که هر روز مخاطب در خیابان و مراکز
پرتردد با کتاب جدیدی رو به رو می شود،درنهایت  ،تعدادی
از این کتاب ها همسوبا سلیقه و عالقه مخاطب است و
باعث می شود تا کتابی خریداری کند و همین سبب رشد
سرانه مطالعه می شود و مثل گذشته ،دوباره کتاب میتواند
جایگزین تلویزیون شود.و اما نکته آخر این که چنین کار
پسندیده ای باید تداوم داشته باشد .معرفی کتاب خوب و
کتاب جدید باید در دستور کار کسانی قرار بگیرد که متولی
امور فرهنگی کشور هستند.معرفی کتاب استاد شهریار یا
شاعران و نویسندگان دیگر ،به صورت مقطعی  ،جواب نمی
دهد .این کارباید تداوم داشته باشد .چرا که تمامی امور
فرهنگی نیازمندزمان هستند واین ابتدای راه است .باتداوم
این حرکت فرهنگی  ،می توان به جامعه ای فرهنگی رسید.

احزاب
شکوری راد :مطالبات اصالح طلبان
از دولت را جدی تر مطرح می کنیم
دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسالمی گفت  :مطالبات
اصالحطلبانازدولتراجدیترمطرحمیکنیم.بهگزارش
ایلنا،علی ش��ک��ور یراد ،طی سخنانی درتبریز گفت :ما
میخواهیم درون این نظام ودرچارچوب قانون اساسی به
اصالح رویکردها ورویهها بپردازیم وگفتمان اصالحات را
نیز در همین محدوده تعریف میکنیم.وی گفت :رویکرد ما
درتمام این مدت وبه ویژه در جریان انتخابات مجلس،اتحاد
وانسجاممجموعهاصالحطلبانبودوبهجایسهمخواهیو
ادعا ،عملگرایی را در دستور کار قرار دادیم .وی افزود :تمام
تالش ما این است که گفتمان خود را به گفتمان پرچمدار
اصالحات یعنی رئیس دولت اصالحات نزدیک کنیم.او به
تبیینگفتمانحزبپرداختوافزود:ماخودرااصالحطلب
میدانیم و با کسانی که اصل نظام را نمی پذیرند ،مرزبندی
اساسی داریم .گروهی هم هستند که اساس نظام را قبول
دارن��د ،ولی معتقد هستند ساختار آن ساختار مناسبی
نیست .من این گروه را جریان تحولخواه مینامم.
▪ ▪برخی از مطالبات هنوز محقق نشدهاند

نماینده مجلس ششم ادام��ه داد :روحانی اگرچه ادعای
اصالحطلبینداشت،ولیشعارهاییرامطرحکردکهحداقل
مطالبات ما را برآورده میکرد .اگرچه برخی از این مطالبات
هنوز محقق نشدهاند ،اما در مجموع ،دولت فراتر از انتظار ما
ظاهر شده است.شکوریراد درادامه به بیان اولویتهای
تشکیالتی حزب پس از اخذ پروانه دائم پرداخت و گفت:
اکنون اولویت اصلی ما در حزب ،گسترش تشکیالت است و
باید توجه بیشتری به عضویابی داشت.دبیرکل حزب اتحاد
ملت سپس با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال ،۹۶
حسنروحانیراتنهاکاندیدایجریاناصالحاتمعرفیکرد
و گفت :برخی مطرح میکنند که وقتی شما بی قید و شرط از
کسی حمایت میکنید ،او نسبت به شما احساس بینیازی
میکند .پس برای حمایت از روحانی باید شرط گذاشت.
شرط گذاشتن جایی مفهوم دارد که شما آلترناتیو دیگری
هم داشته باشید .وقتی آلترناتیوی وجود ندارد و ضرورتی
هم برای آن احساس نمیشود ،شرط گذاشتن بی معناست.
وی تاکید کرد :به جای مشروط کردن حمایت از روحانی،
مطالبات را جدیتر از قبل مطرح میکنیم.وی در خصوص
ریاست ستاد حسن روحانی درانتخابات پیش رو نیز گفت:
رئیس ستاد را شخص ایشان انتخاب خواهد کرد و احزاب و
گروههای اصالحطلب نقشی در آن ندارند .اگر فردی که این
مسئولیت بر او محول شده ،مورد قبول احزاب و گروههای
اصالحطلب نیز بود ،همه در آن جا متمرکز خواهند شد .ولی
اگر چنین نشد ،شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
دراینخصوصتصمیمخواهدگرفتکهستادیمجزاتشکیل
شود یا خیر .احتمال تشکیل ستاد از سوی حزب اتحاد نیز در
چنینشرایطیمنتفینیست.
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