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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

احسان طبری و نورالدین کیانوری 
یک طرف می نشستند و آیت اهلل بهشتی 
و آیت اهلل مصباح یزدی هم یک طرف، 
گاهی هم فرخ نگهدار بود یا عبدالکریم 
ســروش؛ نمایندگان دو جبهه کامال 
متضاد می نشســتند روبروی دوربین 
تلویزیون با یکدیگر درباره موضوعات 
فلسفی، سیاسی و اجتماعی از قصاص 
گرفته تا آزادی در جوامع سوسیالیستی 
بحث های مفصل می کردند؛ اسم برنامه 

هم بود »بحث آزاد«.
البته آن مناظرات و آن برنامه مربوط 
به سال 60 است؛ یعنی زمانی که صدا و 
سیما را »دانشگاه« می دانستند و البته 
شــعارهای عدالت و برابری و آزادی و 
»انقالب پابرهنگان« و کوخ نشــینی 
به جای کاخ نشینی داغ بود. حاال اما به 
نظر می رسد همانقدر که آن وعده های 
مساوات و عدالت آنقدر به ِگل نشسته 
که شــاهد عمیق ترین شــکاف های 
طبقاتی در کشور هستیم، »اخالق« و 
»دانشگاه« بودن رسانه ملی  هم مانند 
دیگر آرزوهــای چهار دهــه پیش، بر 
باد رفته اســت. حاال »دانشگاه« بودن 
صدا و سیما به چنان شعار گل درشت و 
نخ نمایی تبدیل شده که در باور کسی 
نمی گنجد. درنهایت می توان از آن به 

عنوان »دانشگاه هتاکی« یاد کرد. 
مدخلی بر مبانی بی اخالقی!

عنوان »جعبــه جــادو« هم بس 
برازنــده اســت بــرای تلویزیونی که 

هرازگاهی شعبده می کند و جماعتی 
را از شعبده اش حیران! مثال پس از 40 
ســال از آن بحث های ایدئولوژیک که 
طعنه به کرسی دانشــگاه می زد، حاال 
میهمان برنامه تلویزیونی در حالی که 
به عنوان »پژوهشــگر و اندیشــمند« 
معرفی می شود، در شــبکه چهار که 
اتفاقا شبکه فاخر تلویزیون است و ادعا 
می شود مخاطب خاص و فرهیخته دارد، 
می گوید که رئیس دولت پای »منقل« 
نشسته و وزرایش نمی توانند با او تماس 
بگیرند و فالن وزیر گفته در بچگی »شیر 
خر« خورده و خیلی از مسئولینی هم 
که در جمهوری می آیند و مســئولیت 
می گیرند یک لیوان از همان »شیر خر« 

خورده اند! 
پنداری که از آن ژست  مبادی آداِب 
متمدن ِ اهل گفت وگوی تلویزیون سال 
60، پرده فرو افتاده و مثل خرگوشی که از 
کاله شعبده باز بیرون می پرد، یک ادبیات 

ناهنجار بیننده را شگفت زده می کند.
شگفت تر آنکه که گوینده، یعنی 
حجت االســالم والمســلمین احمد 
جهان بزرگــی هفت تالیــف دارد که 
یکی از آنها »مدخلی بــر مبانی علم 
سیاست« اســت! حاال این اظهارات 
مولــف »مدخلــی بــر مبانــی علم 
سیاســت« شده اســت »مدخلی بر 
مبانی بی اخالقی« و صدای خیلی ها 
را در آورده است تا جایی که بسیاری 
چون محمد مهاجری دســت به قلم 
شدند و آرزو کردند: »کاش معممین 

ادب داشتند و اخالق«.

 صدا و سیما 
حاضر به عذرخواهی نشد

با این حال صدا و ســیما حاضر به 
عذرخواهی نشده اســت. شبکه چهار 
تلویزیون که میزبان روحانی مذکور بوده، 
بیانیه داده و گفته است: »قطعا سخنان 
حجت االســالم جهان بزرگی خالف 
مصالح کشــور و منویات رهبر انقالب 
است و می بایست آن را جبران کنند تا 
ابزاری در دست دشمنان قسم خورده 

این نظام مقدس نشود.«
اعضــای دولت یک به یــک انتقاد 
کرده اند و معاونــت حقوقی دولت هم 
اعالم کرده که از صدا و ســیما شکایت 
می کند. محمد مهاجری، فعال سیاسی 
اصولگرا هم در توئیتر خود نوشــته که 
شنیده اســت چند تن از وزیران دولت 
به دفتر رئیس جمهــور اعالم کرده اند 
که اگر رئیس صدا و سیما بخواهد بدون 
عذرخواهی در جلســه هیــأت دولت 
شــرکت کند، آنها از حضور در جلسه 

امتناع خواهند کرد. 
شبکه عنکبوتی

به نظر نمی رسد البته عذرخواهی 
علی عســگری یا حتی عذرخواهی آن 
روحانی »پژوهشگر اندیشمند« دردی 
را دوا کند، چراکه این شــکل از هتاکی 
مانند یک شــبکه عنکبوتی چنان تار 
و پود خود را در همه جا گســترده که 
هتاکی به »رئیس دولــت« یک قالب 
کلی برای بحث و گفت وگو در هر بابی 
درآمده است؛ حال آن باب واکسن کرونا 
باشد یا قیمت ارز فرقی نمی کند، موضوع 

اصلی برای آقایان این است که ادبیات 
سخیف و اهانت را به نحوی در بحث مورد 
نظر بگنجانند.  زمانــی از این ادبیات به 
عنوان »ادبیات کیهانی« یاد می کردند. 
حاال اما چنین ادبیاتی چنان در صحن 
بهارستان، تریبون های نماز جمعه، صدا 
و سیما و بسیاری دیگر رسوخ کرده که 

دیگر منحصر به کیهان نیست. 
امــروز دیگر عــالوه بــر کیهان، 
روزنامه های دیگری نیز هســتند که 
با ادبیات هتاکی و فحاشــی به مقابله 
با گفتمان متعارض خود می پردازند؛ 
تازه تریــن نمونه آن تیتــر »ظریف 
ترامپید« همیــن چند روز پیش یک 
روزنامه اصولگراســت. جالب اینکه 
این تیتر پــس از »پذیرایی مفصل« 
بهارســتان از ظریف با همان ادبیات 
فریاد و هیاهو زده شــد؛ بهارستانی 
کــه نمایندگانــش بارهــا ظریف را 
»دروغگو« و »خائن« خطاب کرده اند 
بدون اینکه در هیچ دادگاهی محکوم 

شوند به اثبات ادعای خود. 

 نان برخی در فحاشی 
به روحانی است

پراکندگی و تکثر این جریان است 
که باعث می شــود از اظهــارات احمد 
جهان بزرگی صرفا به عنوان یک اتفاق 
یاد نشود که البته به معنی انحطاط و زوال 
اخالق به طور کلی و اخالق سیاسی به 

طور اخص است. 
هــادی غفــاری، فعال سیاســی 
اصالح طلب به همین موضوع اشــاره 
کرده و گفت: »من آدم واقع بینی هستم 
و عقیده دارم امــروز لباس روحانیت با 
لباس 50 سال پیش خیلی فرق دارد. 
ســابق بر این حوزه های مــا مطهری، 
بهشتی و عالمه جعفری تربیت می کرد 
و امروز از اینها تربیت می کند. البته من 
نمی گویم همه اینطور هستند ولی از این 

قشر زیاد تربیت شده است.«
او افزود: »مثــل همه مردم یا خیلی 
از مردم که به دنبال معاش هستند، نان 
اینها هم در این کار است. مسئله دیگر 
این است که شاید نه همه ولی بخشی از 
حاکمیت بدش نمی آید که با صراحت یا 
با کنایه از این حرف ها زده شود. به نظر 
من اینها والیت مدار نیستند و نان را به 

نرخ روز می خورند.«
غفاری تاکید کرد: »اگر فردا حکومت 
به آقــای روحانی بها بدهــد و از دولت 
چیزی به این ها برسد اینها در حد اعجاز 

از او تعریف می کنند.«
نمونه روشــنی از این نــان به نرخ 
روز خــوردن، حمایت هــا از محمود 
احمدی نژاد در همان حــد »اعجاز« و 
»هاله نور« و تعابیری از این دست است و 
بعد هم هتاکی ها و فحاشی ها به او پس از 
زاویه پیدا کردنش با حاکمیت، به نحوی 
که حتی مداحان بدترین هتاکی ها را به 

او و نزدیکانش کردند.
 »منتخب ملت«؛ 

جایگاهی سزاوار هتاکی!
اصوال به نظر می رســد این جایگاه 
»ریاســت جمهوری« است که سزاوار 
هتک حرمت شدن است. هادی غفاری 
در همین باره می گوید: »اگر این هتاکی 
نســبت به رئیس یک قوه دیگر انجام 
می شــد با گوینده برخورد می کردند و 
گاهی در کمتر از این حد هم شــکایت 
و فرد محکوم می شــد. مثال کسی در 
مورد قم حرفــی زده و گفته که کرونا از 
قم آمده اســت در دادگاه برای معاون 
وزیر یا سخنگوی بهداشــت و درمان، 
پرونده ایجاد کردند، چــون گفته بود 

 این بیماری از قم شــروع شده است.«
در پی همین اظهارات غفاری، شــاهد 
از غیب رســید و علیرضا اعرافی، مدیر 
حوزه های علمیه سراسر کشور دیروز 
در خطبه های نماز جمعــه قم، درباره 
تالش های برای ترویج »قم هراســی« 
هشدار داد و گفت: »از مسئوالن انتظار 
می رود تذکرها و هشــدارهای الزم را 
اعالم کنند، اما سخنان سخیف و تعرض 
نابجــا را متوجه مردم قم نکــرده و اگر 
دوبار عذرخواهی نشده بود که بار دوم 
بهتر بود، امروز به گونه دیگری ســخن 

می گفتیم.«
موارد بســیاری نیز وجــود دارد از 
جمله یا برنامه ای در صدا و سیما که به 
گوشه قبای مســئولی برخورده است؛ 
مانند نظرسنجی چند سال پیش برنامه 
پایش درباره اعتماد مردم به قوه قضائیه 
که با برخوردهای جدی این قوه با این 

برنامه و عوامل آن انجامید. 
بدیــن ترتیــب ظاهــرا ایــن 
رئیس جمهــور و البته وزیــر خارجه 
اوســت که مصونیتی در برابر هتاکی 
ندارند؛ از این رو به نظر می رســد باید 
در تعریف جایــگاه رئیس جمهوری به 
عنوان منتخب ملت در قانون اساسی 
تجدیدنظر جدی کــرد! چراکه آقایان 
منتقد و مشخصا معمم کمترین صبوری 

را در برابر این جایگاه ندارند. 
جالــب آنکه صدا و ســیما تریبون 
یکطرفه است و اینان خودشان در برابر 
خودشان می نشــینند و چنین عنان 
اخالق از دســت می دهند اگر قرار بود 
در برابر ســلطنت طلب ها، براندازها، 
مارکسیســت ها و جریان هایی از این 
دست بنشینند، چه بسا کار به گیوتین 

و صندلی های الکترونیکی می کشید! 

شبکه عنکبوتی »هتاکی« در تلویزیون هم ترکتازی می کند

جعبه جادو؛ از »دیالکتیک«  تا »پایِ منقل«

خبر

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: ما در بودجه، 
فروش روزانه نفت را ۲ میلیون و ۳00 هزار بشکه 
قرار داده و برایش ۱۹0 هزار میلیارد تومان گذاشته 
بودیم اما مجلس این رقم را به یک میلیون و پانصد 
هزار بشکه رساند و ۲۳0 هزار میلیارد تومان برایش 
قرار داد؛ آن هم درحالی که نمایندگان می گویند 
بودجه باید وابســتگی اش از نفت کم شــود اما 

خودشان زیادش کردند!
محمود واعظی در گفت وگو بــا ایلنا، درباره 
اظهارات نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه قیمت 

ارز ۱۷ هزار و 500 تومانی برای الیحه بودجه سال 
۱400 توســط دولت ارائه شده و مجلس چنین 
پیشنهادی نداشته در حالی که بارها رئیس جمهور 
اعالم کرده مخالف این قیمت گذاری است، گفت: 
روشن است که ما در دولت به دنبال آن هستیم که 
قیمت ارز به تعادل بازگردد. در بودجه هم قیمت 
ارز را حدود ۱۲ هزار تومان عنوان کردیم و قصدمان 
هم این است که قیمت به این سمت و سو برود که 

روندی ثابت داشته باشد.
رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در 

الیحه بودجه هم ما اسمی از ارز نبردیم و همه چیز 
را ریالی عنوان کردیم، مجلس اما یک میلیون از 
فروش نفت کم می کند و برآورد ۲۳0 هزار میلیارد 
تومانی برای آن قرار می دهد؛ مشخص است این 
اعداد و ارقام را دست هر کسی برای حساب و کتاب 
بدهید از آن ۱۷ هزار تومان در می آورد که  ما با این 

مخالف هستیم.
وی در پاسخ به ســوالی دیگر مبنی بر اینکه 
نمایندگان می گویند ارز 4 هزار و ۲00 فسادآور 
است و باید حذف شود، پاسخ دولت چیست، گفت: 

قبل از ارسال الیحه بودجه به مجلس با نمایندگان 
درباره ارز 4 هزار و ۲00 تومانــی بحث کردیم و 
گفتیم آن هنگامی  که این تصمیم را گرفتیم زمان 

بسیار سختی بود؛ در جنگ اقتصادی قرار داشتیم 
و ما برای وارد کردن کاالهــای مورد نیاز مردم به 

مشکل برخورده بودیم .

واعظی:

مجلس وابستگی بودجه به نفت را زیاد کرده است
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 نامزد پیشنهادی بایدن 
برای وزارت خزانه داری:

تحریم های ترامپ علیه ایران را 
بازبینی می کنیم

به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، »جنت یلن«، 
گزینه پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری جدید 
آمریکا برای تصدی سمت وزارت خزانه داری گفت که 
ایران تنها در صورت پایبندی به تعهدات برجامی خود، 
مشمول لغو تحریم ها خواهد شد. وی افزود که چنانچه 
برای تصدی ســمت وزارت خزانه داری تأیید شود، 
وزارتخانه متبوع وی تحریم هایی که در دولت سابق 
علیه برخی کشورها از جمله ایران، اعمال شده است را 
به دقت مورد تجدیدنظر قرار می دهد تا از هدفمندی 
و حداقلی بودن پیامدهای آنها اطمینان حاصل شود.

    
هشدار اسرائیل به بایدن: 

اگر به برجام بازگردید، دیگر 
حرفی برای گفتن با شما نداریم

تایمز اسرائیل نوشت: شــبکه ۱۲ اسرائیل روز 
چهارشنبه گزارش داد که تل آویو هشدار داده که 
بازگشت آمریکا به برجام می تواند منجر به بحران در 
روابط شود. این شبکه از قول »منبع بسیار بلندپایه« 
گفت: »اگر بایدن، طرح اوبامــا را اجر کند، ما دیگر 

حرفی برای گفتن به او نداریم.« 
    

فرانسه: 
ایران فورا اجرای کامل تعهدات 

برجامی را از سر بگیرد
وزارت امور خارجه فرانســه در بیانیه ای درباره 
دیدار روز گذشته ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه 
این کشور با عبداهلل بن زاید، وزیر امور خارجه امارات 
متحده عربی نوشــت: او)لودریان( گفت که ایران 
باید فورا به منظور حفظ ثبــات منطقه و اجتناب 
از بحران های جدی در زمینه اشــاعه تســلیحات 
هســته ای، رعایت کردن کامل تعهدات هسته ای 

خود تحت برجام)توافق هسته ای( را از سر بگیرد.
    

ظریف:
 آمریکا مانع پرداخت بدهی 

ایران به سازمان ملل شد
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه درباره تعلیق 
حق رأی ایران در سازمان ملل به دلیل بدهی، اظهار 
کرد: باید ۱6 میلیون دالر بــرای حق رأی و کاهش 
بدهی  به سازمان ملل پرداخت می کردیم که دولت 
این پول را تخصیص داد و منبع آن را از محل پول های 
جمهوری اسالمی در کره جنوبی مشخص کرد اما 
آمریکا مانع پرداخت پول  به حساب سازمان ملل شد. 

    
ترقی: 

شورای نگهبان زیر بار بررسی 
برنامه نامزدهای انتخابات نمی رود

حمیدرضا ترقی، از اعضای حزب موتلفه اسالمی 
به ایســنا درباره اصالح قانون انتخابات ریاســت 
جمهوری در مجلس شورای اسالمی و مصوبه اخیر 
نمایندگان مبنی بر بررسی برنامه نامزهای ریاست 
جمهوری توسط شورای نگهبان، گفت: بعید است 
که شــورای نگهبان بپذیرد، زیرا اکنون این تلقی 
می شود که برنامه دولت ابتدا باید به تأیید شورای 
نگهبان برسد تا بعد فرد وارد انتخابات شود. وی با بیان 
اینکه گذاشتن بررسی برنامه نامزدها در این شرایط 
بر عهده شورای نگهبان، به »مصلحت نظام« نیست، 
تاکید کرد: این به ضرر شورای نگهبان است و شورای 

نگهبان زیر بار آن نمی رود.
    

نایب رئیس مجلس:
از آمریکایی ها درباره استیضاح 

روحانی الگو بگیریم
همایش طرح ملی شــکایت از رئیس جمهور با 
عنوان »شکایت جمهور« در مسجد سلمان فارسی 
قم برگزار شد. امیرحســین قاضی زاده هاشمی، 
نایب رئیس مجلس شورای اســالمی گفت: رفتار 
امروز آمریکایی ها برای ما درس آموز است؛ آنجا که 
فرآیند استیضاح رئیس جمهورشان حدود دو ماه 
طول می کشد، اما در فاصله چند روز به پایان دوره 
ریاست جمهوری وی، استیضاح او را به راه انداخته اند 
تا به تعبیر خودشــان، فارغ از هر نتیجــه در این 
استیضاح، درس عبرتی به قانون شکنان داده شود. 

    
علم الهدی:

 کاهش ارزش پول ملی غیرت ما 
را به هم نمی زند

آیت اهلل سیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشهد 
گفت: کاهش پول ملی برای ما یک درد و فشار اقتصادی 
و مشکل است اما نه غیرت ما را بهم می زند و نه هویت 
جامعه والیی مــا را ضربه می زند؛ صدها ســرمایه و 
افتخار و نظام در این انقالب داریم که هویت ما در کنار 

اثربخشی عشق اهل بیت)ع( کامال محفوظ است.

جالب آنکه صدا و سیما 
تریبون یکطرفه است و 
اینان خودشان در برابر 
خودشان می نشینند و 

چنین عنان اخالق از دست 
می دهند اگر قرار بود در 

برابر سلطنت طلب ها، 
براندازها، مارکسیست ها 
و جریان هایی از این دست 

بنشینند، چه بسا کار به 
گیوتین و صندلی های 

الکترونیکی می کشید! 

هادی غفاری ضمن آنکه 
هتاکان به رئیس جمهوری 

را نان به نرخ روزخور معرفی 
می کند، می گوید: اگر فردا 
حکومت به آقای روحانی 
بها بدهد و از دولت چیزی 
به اینها برسد اینها در حد 
اعجاز از او تعریف می کنند

انتصاب احتمالی رابرت مالی، دســتیار ویژه باراک اوباما و 
یکی از اعضای گروه مذاکره کنندگان هسته ای با ایران، به عنوان 
نماینده ویژه دولت جدید آمریکا در امور ایران باعث انتقاد شدید 

گروه های تندرو در آمریکا شده است.
به گزارش »انتخــاب«، الی لیک از چهره هــای تندرو در 
یادداشتی تحت عنوان »نخستین گاف سیاست خارجی بایدن 

ممکن است در بحث ایران باشد«، از انتصاب احتمالی رابرت 
مالی به شدت انتقاد کرد.

سناتور تام کاتن، چهره ضد ایرانی نیز در این باره نوشت: این 
به شدت مشکل ساز است که بایدن می خواهد راب مالی را برای 

هدایت سیاست ها در قبال ایران، منصوب کند.
وی افزود: مالی سابقه طوالنی در همدردی با ایران و دشمنی 
با اسرائیل دارد. اگر او انتخاب شود، تهران نمی داند چه شانسی 

نصیبش شده است.
بن رودز از دستیاران اوباما در واکنش به مخالفت چهره های 

تندرو با این انتصاب نوشت: فکر می کنم جو بایدن باید نماینده 
ویژه در حوزه ایران را انتخاب کند، نه تام کاتن و یک مشت حامی 

بن سلمان و استبداد آمریکایی.
وی سپس افزود: بدانید که انتخابات ها پیامدهایی دارند.

مت داس مشاور سیاســت خارجی بایدن نیز نوشت: اگر 
می خواهید بدانیــد راب مالی چقدر عالی اســت، نگاه کنید 

منتقدانش چه کسانی هستند.
پیتر باینارت روزنامه نگار برجسته نیز توئیت کرد: بسیاری از 
افرادی که با برجام مخالف بودند و فکر می کردند فشار حداکثری 

استراتژی عالی است، اکنون نگرانند، چون باب مالی احتماال 
بتواند برجام را نجات دهد.

رابرت مالی که از زمان ریاســت جمهوری بیل کلینتون 
به کاخ سفید راه یافته بود، در ســال ۲00۸ به دلیل گزارش 
مالقاتش با اعضای حماس ابتدا از ستاد انتخاباتی اوباما کنار 
گذاشته شد، اما در مارس ۲0۱4 به عنوان مشاور عالی او در امور 
خاورمیانه به خدمت گرفته شد. او در سال آخر دولت اوباما نیز 
مسئول و هماهنگ کننده سیاست های دولت در قبال گروه 

تروریستی داعش بود.

انتقاد شدید چهره های ضدایرانی از انتصاب »رابرت مالی«  به عنوان مسئول امور ایران در دولت بایدن

 تهران نمی داند چه شانسی نصیبش شده


