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بازرسان آژانس اخیرا بازدیدی از دانشگاههای کشور نداشتند

منصور غالمی وزیر علوم در پاســخ به ســوالی مبنی بر صحت
بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از سه دانشگاه علم
و صنعت ،صنعتی شریف و شهید بهشتی گفت :آژانس بین المللی
انرژی اتمی بازدیدی از دانشــگاههای کشور نداشته و این بحث
مربوط به شورای عالی امنیت ملی است.وزیر علوم تاکید کرد :این
سه دانشــگاهی که نام بردید بازدیدی از آنها نشده و در ماههای
اخیر چنین اتفاقی رخ نداده است.غالمی خاطرنشان کرد :از زمانی
که من مســئولیت وزارت را بر عهده گرفته ام چنین اتفاقی رخ

نداده است .وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص
اینکه آیا آیین نامــه ای برای فعالیتهای علمی در
حوزه هسته ای دانشگاهها وجود دارد یا خیر ،گفت:
مسئول تعیین حدود مســائل امنیتی شورای عالی
امنیت ملی است.غالمی خاطرنشان کرد :دانشگاهها
متولی تحقیق هستند و در تحقیقات علمی برای آنها محدودیتی
وجود ندارد.وزیر علوم خاطرنشــان کرد :برای دانشگاهها در این
زمینه محدودیت خاصی تعیین نشــده مگر اینکه در تعارض با

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

امنیت ملی قرار گیرد که خود دانشگاهها حتما این
موضوع را لحاظ میکنند.
به گزارش مهر ،وزیر علوم در پاســخ به ســوالی در
خصوص زمان اتمام حکم رئیس دانشگاه تهران گفت:
هنوز حکم رئیس دانشــگاه تهران به اتمام نرسیده و
حکم وی تا شهریورماه ادامه دارد.غالمی خاطرنشان کرد :بحثی
نیز در این زمینه مطرح شده بود و مشخص شد که حکم رئیس
دانشگاه تهران تا شهریورماه ادامه دارد.
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پارلمان انگلیس طرح ترزا میدرباره برگزیت را تصویب کرد
طرح «ترزا می» مبنی بر ماندن در اتحادیه گمرکی اروپا پس از خروج از اتحادیه اروپا تنها با
اختالف  ۳رأی به تصویب پارلمان انگلیس رسید.انگلیس طی روزهای اخیر شاهد تنش زیادی
بر سر برگزیت بوده؛ از طرفی دو مقام بلند پایه کابینه به دلیل اختالف با ترزا میبر از سمت
خود کنارهگیری کردند و از طرف دیگر تنها  ۹ماه تا ضرباالجل اتحادیه اروپا برای خروج
انگلیس از این اتحادیه زمان باقی مانده است/ .میزان

خبرتلگرامی

پیشنهادغریبآشنا
مشاور فرهنگی رئیسجمهور به دنبال دیدار ترامپ و پوتین
پیشنهاد داد که ایران با آمریکای ضدترامپ مذاکره کند.
دو کارشناس بینالملل در گفتوگو با آفتاب یزد
ایده آشنا را عجیب و غیرممکن تفسیر کردند

آفتاب یزد -گروه سیاسی :دیدار پوتین با ترامپ
در هلسینکی فنالند واکنشهای بسیار گسترده ای
از سوی آمریکاییها در پی داشت .دیداری که بدون
هیچ نتیجه و دســتاوردی میان دو رهبر اروپایی و
آمریکایی به اتمام رسید و در نهایت پوتین قهرمان
نشست هلســینکی خوانده شــد .به همین دلیل
اکنون جبهه مخالف بســیار زیــادی علیه ترامپ
در آمریــکا وجود دارد تا آنجــا که حتی طرفداران
ترامپ هم او را بــزدل و خودخواه خواندند و رفتار
او را در مقابــل پوتین خیانت به منافع ملی آمریکا
ارزیابی کردند  .از این رو ،روز گذشــته حسام الدین
آشنا مشاور رئیس جمهور طی واکنشی عجیب در
یادداشــتی نوشت « :هلسینکی نشان داد که غرب
یعنی اروپا و آن "آمریکای دیگر" که علیه آمریکای
ترامپ متحد شــدهاند .جای ما کجاست؟ زمان آن
اســت که با آمریکای ضد ترامپ و با "غرب منهای
ترامپ" گفتوگو کنیم ».بر این اساس ،علی بیگدلی
استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل در گفت
و گو با آفتاب یزد پیشــنهاد آشنا را عجیب و غیر
ممکن خوانــد و گفت :اگرچه اکنون فضای داخلی
آمریکا علیه ترامپ است اما این اختالف به هیچ وجه
فضای مســاعدی برای ایران باز نمی کند .از این رو
سخن آشنا ناشــی از عدم تخصص و بی اطالعاتی
اوست .از سویی سید جالل ساداتیان دیپلمات اسبق
کشورمان در لندن و تحلیلگر مسائل بینالملل درباره
دیــدار ترامپ و پوتین و اظهارات آشــنا ،به آفتاب
یزد گفت« :ایران باید با توجه به شــرایط کنونی در
برجام ،مواضــع اروپاییها ،دیدار ترامپ و پوتین و...
موفق به ایجاد یک موازنه مثبت شود و در نتیجه از
بحرانهای آتی به ویژه تحریم خارج گردد و تهدیدها
را به فرصت تبدیل کند».
رفتار شرم آور ترامپ در دیدار با پوتین

این اولین بار نیســت که آمریکاییها نســبت به
اظهارات و رفتارهــای دونالد ترامپ رئیس جمهور
کشورشان واکنش نشــان میدهند .نمونه بارز این
مهم ،سخنان جنجالی دونالد ترامپ در سازمان ملل
آن هم برای نخستین بار و سپس خروج او از برجام
بود که بسیاری از آمریکاییها را خشمگین کرد و از
جمله هیالری کلینتون آن را شرمآور خواند اما رفتار
ترامپ در دیدار با پوتین در هلسینکی فنالند که روز
دوشنبه در کاخ ریاست جمهوری این کشور رخ داد،
این بار نه تنها خشم مخالفان ترامپ در آمریکا بلکه
طرفدارانش را نیز در این کشــور برانگیخت تا آنجا
که برای برخی این ابهــام به وجود آمد که چگونه
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رئیس جمهور کشــوری مانند آمریکا تا این اندازه
میتواند بر خالف منافع ملی کشورش رفتار کند به
گونه ای که راه را برای گرفتن امتیاز از سوی کشور
مقابل سهل الوصول کند و یا با تایید سخنان پوتین
درباره دخالت او در انتخابات اخیر این کشور ،سیستم
امنیتی و اطالعاتی آمریکا را هم زیر سوال ببرد .از
این رو ،توماس فریدمن طی یادداشتی در نیویورک
تایمز رفتار ترامپ را خیانت به آمریکا خواند و گفت
که او برای اولین بار در تاریخ آمریکا سوگند ریاست
جمهوری را زیر پا گذاشت .از سویی رئیس کمیته
نیروهای مسلح ســنای آمریکا نشست مطبوعاتی
دونالدترامپدرهلسینکیراغمانگیزتریننمایشنامه
رئیس جمهوری آمریکا تا به امروز دانست و گفت:
خسارات وارده ناشی از خودخواهی ،معامله نادرست
و همراهی با یک خودکامه دشوار است .ترامپ ثابت
کرد که نه تنها قادر نیست ،بلکه تمایلی به ایستادن
در برابر پوتین ندارد .به نظر میرسید که او و پوتین
از یک متن سخن میگویند .سناتور آریزونا نشست
مطبوعاتی ترامــپ را به دلیل بیتجربگی ،حرکتی
رقتبــار توصیف کرد و ادامه داد :اینها توییتهای
ماجراجویانه یک سیاســتمدار تازهکار نبود .اینها
انتخابهای عمدی رئیس جمهوری بود.
مذاکره با آمریکای ضد ترامپ!

اما واکنشها نسبت به دیدار ترامپ با پوتین برخالف
جامعه آمریکا که غم انگیز و شرم آور خوانده شد،
در ایران برخی از جمله حســامالدین آشنا ،مشاور
رئیسجمهــور نتیجه این دیــدار و اجماع کنونی
علیه آمریــکا را فرصتی به نفع ایران خواندند .او در
واکنشی عجیب با اشاره به دیدار روز گذشته پوتین و
ترامپ ،طی یادداشتی نوشت« :فکر میکردند دیدار
هلسینکی روز غمگینی برای ایران باشد اما اکنون
مقامات سابق آمریکا و برخی سناتورها و چهرههای
اروپایی میگویند که روز غمگینی بود برای آمریکا !
پیش چشمان ما اتفاق غریبی در حال رخ دادن است.
فکرش را بکنید ،ترامپ در همان حال که در نشست
«جی  »۷در کانادا متحدین سنتی غرب را میکوبد و
در شرایطی که در اروپا میگوید اتحادیه اروپا دشمن
است ،به پوتین که میرسد پاهایش شل میشود و
در دعــوای جامعه اطالعاتی آمریکا و پوتین ،جانب
پوتین را میگیرد .مشاور رئیس جمهور همچنین در
بخش دیگری از یادداشت خود به این نکته اشاره کرد
که سخنرانی مکرون که ترامپ را در آغوش گرفت و
ترامپیسم را در کنگره کوبید نشانهای از تولد مفهوم
جدید "غرب" است .هلسینکی نشان داد که غرب

یعنی اروپا و آن "آمریکای دیگر" که علیه آمریکای
ترامپ متحد شــدهاند .جای ما کجاست؟ زمان آن
اســت که با آمریکای ضدترامپ و با "غرب منهای
ترامپ" گفتوگو کنیم» .
مقصود آشنا از آمریکای بدون ترامپ!

فارغ از واکنشهایی که نسبت به دستپاچگی ترامپ
در برابر پوتین وجود داشــت ،واکنشها در داخل
آن هم از ســوی حسامالدین آشــنا مشاور رئیس
جمهور بسیار عجیب بود و بســیاری را نسبت به
اظهارات خود شگفتزده کرد .او مسئله گفت وگو
بــا « آمریکای ضد ترامپ و با غرب منهای ترامپ»
را مطرح کرد در حالی کــه این اظهارات او قبل از
هر چیز این ابهام را به وجود میآورد که آیا مقصود
آشــنا از گفت وگو با آمریکای ضد ترامپ مذاکره با
مخالفان ترامپ در آمریکا به ویژه دولتمردان سابق
آمریکا و همچنین گفت وگو با مخالفان رئیس کاخ
سفید در میان اعضای اتحادیه اروپاست؟ اگر مقصود
آشــنا از این اظهارات گفت و گو با مخالفان ترامپ
در داخل و همچنین غرب باشــد این مهم چگونه
امکان پذیر است؟ ارتباط با آمریکا بدون ترامپ در
حالی که بخشهای مختلف حاکمیت ایاالت متحده
قبل از هر چیز به استراتژی خود پایبندند و از خط
قرمز خود به ویژه در برابر کشــورهای مخالف عبور
نخواهند کرد ،قطعا ممکن نخواهد بود .بنابراین هر
اندازه هم که ترامپ در داخل مخالفانی داشته باشد
این مخالفان با ایران علیه ترامپ وارد گفت وگویی
مستقل از سیاست حاکمیت آمریکا نخواهند شد.
از ســویی اگرچه اروپا در تالش اســت که مسیر و
سیاست جداگانه ای در برجام اتخاذ کند اما در این
مهم که آیا ممکن است که اروپا علیه آمریکا با ایران
متحد شود؟ مگر اینکه پای منافع ملی برای آمریکا
در میان باشــد که در این صورت حاکمیت آمریکا
قطعا به خاطر منافع ملیاش حاضر به گفت و گو با
کشورهای مخالف خود خواهد شد .برای اثبات این
مهم میتوان به گزارش اخیر نیویورک تایمز اشاره
کرد که روز گذشته این رسانه آمریکایی طی گزارشی
نوشت«در ماه جوالی ،در حالی که تقریبا شش ماه
از ریاست جمهوری ترامپ گذشته بود ،درخواست
مذاکره مستقیم درباره مسئله زندانیان مطرح شد .اما
از سوی ایران هیچ پاسخی دریافت نکرد».
پیشنهادآشنا؛عجیبوغیرممکن

علی بیگدلی کارشــناس مسائل بینالملل و استاد
دانشگاه درباره اظهارات حسام الدین آشنا منبی بر

ترامپ :پوتین به دنبال حفظ توافق هستهای است

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه در هلسینکی در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز گفت:
درخصوص ایران ،او (پوتین) خواهان حفظ توافق هســتهای است .این توافق ممکن است برای روسیه خوب باشد چون آنها با ایران تجارت
میکنند .بسیاری از کشورها با ایران تجارت دارند اما این ،برای آنها خوب نیست.وی ادامه داد :این توافق برای آمریکا و برای جهان نیز خوب
نیست .ترامپ همچنین در اظهاراتی مداخلهجویانه به وضعیت اقتصادی و برخی نارضایتیها از این شرایط در داخل ایران اشاره کرد و مدعی
شــد :آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده است .تمامی اینها (نارضایتیها در ایران) پس از خروج ما از توافق هستهای اتفاق افتاده است.به
گزارش ایسنا ،روسای جمهور روسیه و آمریکا روز دوشنبه در هلسینکی پایتخت فنالند با یکدیگر دیدار و درباره مسائل مختلف ازجمله ایران
رایزنی کردند.در همین راستا والدیمیر پوتین رییسجمهور روسیه پس از دیدار با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود در گفتوگو با شبکه
یک تلویزیون روسیه درباره دیدارش با ترامپ ،گفت :گفتوگوهای ما سازندهتر از آن چیزی بود که انتظار داشتم .این گفتوگو بسیار دوستانه
بود اما او (ترامپ) در خصوص برخی مسائل شامل توافق هستهای با ایران دیدگاههای خود را دارد.پوتین همچنین گفت که اقدامات آمریکا در
خصوص توافق هستهای با ایران نباید منجر به نابودی این توافق شود.وی تصریح کرد :آمریکا مایل است توجه ایران را به سیاست قاطعانهاش
یعنی برنامه موشــکی این کشور جلب کند اما از نظر من این مساله نباید به نابودی برجام منجر شود ،اگر برجام از بین برود بسیار تاسفبار
خواهد بود.رییسجمهور روسیه افزود :موضع مسکو در قبال برنامه هستهای ایران تغییر نکرده است و ما بر این باوریم که برجام ابزاری است
که عدم اشــاعه تسلیحات هستهای را در جهان و به ویژه در منطقه تضمین میکند.پوتین در ادامه گفت :ایران یکی از کشورهایی است که
آژانس بینالمللی انرژی اتمی بیشترین نظارت را بر آن دارد و اگر این توافق نابود شود باعث تاسف است.

گفت و گو با آمریــکای ضد ترامپ یا غرب منهای
ترامپ ،به آفتاب یزد گفت :پوتین که قهرمان جام
جهانی شــده بود در مالقات با ترامپ هم به عنوان
یک قهرمان از نشست هلسینکی خارج شد .پوتین
در نشســت با ترامپ دســت باال را داشت برخالف
ترامپ که با دست خالی در این نشست حضور یافت.
ترامپ بدون اینکه امتیازی از پوتین بگیرد به بحث
و گفــت وگو با پوتین پرداخت .او ادامه داد :نکتهای
که منجر به ایجاد اختالف درمیان حتی طرفداران
ترامپ در آمریکا شده بود این مسئله بود که ترامپ
در نشست خود با پوتین اعالم کرد که من اظهارات
پوتیــن را درباره عدم دخالت او در انتخابات آمریکا
میپذیریم .در واقع این ســخن او به این مفهوم بود
که سیستمهای امنیتی و اطالعاتی آمریکا اشتباه
کردهاند .این اســتاد دانشگاه افزود :به همین دلیل
جبهه جدیدی حتی در میان حامیان ترامپ علیه
او در آمریکا ایجاد شده است .از این رو مقصود آشنا
بیشتر این است که از فرصت اجماعی که علیه ترامپ
به وجود آمده است ،ایران از این فرصت استفاده کرده
و با مخالفان ترامپ در آمریکا وارد مذاکره شــود .به
همین دلیل باید گفت که پیشــنهاد آشــنا بسیار
عجیب و غیرممکن اســت .بیگدلی در پایان اظهار
کرد :اگرچه اکنون فضای داخلی آمریکا علیه ترامپ
اســت اما این اختالف به هیچوجه فضای مساعدی
برای ایران باز نمی کند .از این رو سخن آشنا ناشی از
عدم تخصص و بی اطالعاتی اوست.
زمان تبدیل تهدیدها به فرصتها

ســید جالل ساداتیان تحلیلگر مسائل بینالملل و
دیپلمات اسبق ایران در لندن درباره اظهارات آشنا
مبنی برگفــت وگو با آمریکای ضد ترامپ و اجماع
علیه ترامپ در آمریکا پس از دیدار با پوتین ،به آفتاب
یزد گفت :نشست ترامپ و پوتین در هلسینکی عمال
بدون هیچ دســتاوردی به اتمام رسید و در رابطه با
هیچ یک از مســائل مورد اختالف از جمله سوریه،
شبه جزیره کریمه ،ایران و ...توافقی میان ترامپ و
پوتین حاصل نشد و روند این نشست بیشتر به نفع
پوتین پیش رفت تا آنجا که همه عقالی آمریکایی
نســبت به دیدار ترامپ با پوتین و نشســت بدون
نتیجه او واکنش منفی نشان دادند؛ از این رو نباید
ایــن اجالس را مهم تلقی کرد .او ادامه داد :با توجه
به مواضع اروپاییهــا ،اجالس ناتو ،مالقات رهبران
دو کشــور آمریکا و روســیه در فنالند و در نهایت
شــرایط کنونی ایران ،اکنون باید تهران به سمت
یک موازنه مثبت تمایل نشــان دهد .این دیپلمات
اسبق کشورمان افزود :آمریکاییها به سمت نوعی
ناسیونالیســم میل کرده و منافــع آمریکا را محور
شعارهایشان قرار دادهاند و این برخالف شعار آمریکا
در جنــگ جهانی و سیاســتهای کنونی ترامپ
اســت .در این میان فاصلهای میان اروپا و آمریکا به
دلیل رفتار ترامپ با مرکل صدر اعظم آلمان ،رفتار
ترامپ در انگلیس و  ...ایجاد شده است .این تحلیلگر
مسائل بین الملل اظهار کرد :ترامپ تاکنون روش
خود را در برجام و ســایر موارد دنبال کرد که این
مسئله مقاومتهایی را در جهان نسبت به این مهم
برانگیخته است .به همین دلیل جهان به سمت یک
چند قطبی حرکت میکنــد .از این رو ،جمهوری
اســامی باید به سمت این قطبها حرکت کند تا
موفق به ایجاد یک موازنه مثبت و مانع تحقق اهداف
ترامپ شود .همچنین ایران با حرکت به سمت این
قطبها میتواند از برخی مسائل آتی به ویژه تحریم
خارج گردد و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

درباره الیحه «پالرمو»

نامه آیتاهلل شاهرودی به شورای نگهبان

با برخی «سیاستهای کلی امنیت ملی» و «اصول قانون اساسی» مغایر است

رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در
نامهای به دبیر شــورای نگهبان نظر این مجمع
دربــاره الیحــه پالرمــو را اعــام کرد.آیتاهلل
سیدمحمودهاشمیشــاهرودی رئیــس مجمع

تشــخیص مصلحت نظام در تاریــخ  17تیرماه
 1397طــی نامــهای به آیــتاهلل احمد جنتی
دبیر شــورای نگهبان ،نظر ایــن مجمع درباره
الیحه الحــاق دولت جمهوری اســامی ایران

به کنوانسیون ســازمان ملل متحد برای مبارزه
با جرائم ســازمانیافته فراملــی (الیحه پالرمو)
را اعالم کرده اســت که بر اســاس نظر مجمع
تشــخیص مصلحت نظام ،آیــتاهلل جنتی نیز

طی نامــهای به علی الریجانــی رئیس مجلس
شورای اسالمی در تاریخ  20تیرماه  ،1397علت
ر ّد الیحه پالرمو توسط شورای نگهبان را به وی
اعالم کرده است.

توئیت بازی سیاسی
> محمد بلوچ زهی -بخشدار مرکزی نیکشهر

> محمدباقر نوبخت -سخنگوی دولت

> معصومه ابتکار -معاون رئیس جمهور در امور زنان

«Dراب مککر» ،سفیر انگلیس در تهران،
در پاسخ به این سوال که اقدامات اعضای
برجام در چارچوب بسته پیشنهادی به
ایران چه زمانبنــدیای را دنبال خواهد
کرد ،گفــت :من فکر میکنــم که ارائه
زمانبندی دشوار اســت ،چون ما درباره
طیف وسیعی از اقدامات مختلف صحبت
میکنیم .بنابراین ما به دنبال تاریخ هدف
واحدی نیســتیم .ما تالش میکنیم تا
آنجایی که میتوانیم سریع و موثر با ایران
در خصوص شماری از اقدامات همکاری
کنیم ،تا اینکه انجام تجارت بهتر بین ایران
و جهان بیرونی تسهیل شود/.تسنیم
Dعلی اکبر ترکان عضو حزب اعتدال و
توسعه با بیان اینکه مربیان بزرگ وقتی
شــرایط بازی تغییر میکند ،ارنج تیم را
تغییر میدهند ،گفت :ما باید مردانی که
برای مقابله با تحریمها مناسب هستند را
به عرصه بفرستیم .بنابراین باید تعدادی
به روی نیمکت بیاینــد و تعدادی وارد

میدان شوند که بتوانند با تحریمها مقابله
کنند .آنهایی که میخواهند همه چیز
گل و بلبل باشــد و زیرپیرهنی تا کاسه
و بشقابشــان از خارج بیاید ،مردان این
عرصه نیستند .آنهایی که میخواهند
بازار ایرانی ،مملو از جنس خارجی شود
و کاالی ایرانی سرکوب شود ،مردان این
عرصهنیستند/.فارس
Dبهروزکمالوندی ســخنگوی سازمان
انرژی اتمی دربــاره برخی گزارشها در
رســانههای ایران مبنی بر اینکه نیروگاه
بوشهر با ظرفیت کامل کار نمیکند ،اظهار
کرد :نیروگاه بوشــهر مثل شاخ شمشاد
در حال فعالیت اســت و حتی بیشتر از
ظرفیت خود برق تولید میکند .متاسفانه
برخی به دلیل ناآگاهی مطالبی را مطرح
میکنند که موجب بروز نگرانی در مردم
میشوند .ما انتظار داریم رسانهها بیش از
پیش نسبت به درج چنین مطالبی دقت
کنند/.ایسنا

مکث

برای پخش مستند مائده هژبری

صداوسیما تذکر گرفت

جلســه شورای نظارت بر ســازمان صدا و سیما
روز دوشنبه  25تیر  97به ریاست حجتاالسالم
محسنی اژهای و با حضور نمایندگان قوای سهگانه
در محل دبیرخانه شورا برگزار شد و در موضوع
پخش مستند «بیراهه» بررسی شورای نظارت
نشان داد که پخش این برنامه بدون هماهنگی با
قوه قضائیه بوده است و از این جهت به سازمان
تذکر الزم داده میشود.
به گــزارش خبرآنالین ،در این جلســه پس از
بررسی و استماع گزارشات واصله  ،مصوبات زیر
در خصوص پخش مستند «بیراهه» به تصویب
رسید:
 -1جریانی فعال و هدایت شده از خارج از کشور
وجود دارد که حرمتشــکنی ،هنجارستیزی و
اباحهگری در فضای واقعی و مجازی را در دستور

کار خود قرار داده است.شورای نظارت ،سازمان
صداوسیما را موظف به روشنگری و تنویر افکار
عمومی نســبت به وجوه مختلف و ابعاد متنوع
این پدیده میداند و از رویکرد این ســازمان در
مواجهه منطقی و حرفهای با مفاســد اجتماعی
سازمانیافته حمایت میکند.
 -2در موضوع مســتند اخیر «بیراهه» بررسی
شورای نظارت نشــان داد که پخش این برنامه
بدون هماهنگی با قوه قضائیه بوده است؛ از این
جهت به سازمان تذکر الزم داده میشود.
 -3به سازمان توصیه میشــود در پرداختن به
موضوعاتی که دارای ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و
قضایی است از مشاورههای الزم بهرهمند شود و
هماهنگیهای الزم را با نهادهای ذیربط انجام
دهد.

اصالحطلبان
زیباکالم:

ممنوعالمصاحبهزندههستم!

عزت اهلل ضرغامی چند روز پیش در دواستوری
خبــر از دیدار خود بــا صادق زیبــاکالم داد.
صادق زیباکالم در گفتوگویی با ســایت فردا
در مورد این دیــدار توضیحاتی میدهد .او در
اینبــاره گفــت :روز جمعه یــک خانمی که از
تهیه کنندگان رادیو تهــران موج اف ام ردیف
 ۹۴کیلوهرتز هســتند تماس گرفتند و گفتند
که یــک برنامهای هســت که ظاهــرا برنامه
پرطرفداری هم هست که در رادیو تهران پخش
میشود ،بیشتر هم مخصوص جوانان است ،در
ایــن برنامه ما یک مهمان میآوریم یا میرویم
پیــش مهمان و بــه صورت زنده یک ســری
ســواالت را با وی در میــان میگذاریم ،و این
برنامه خیلی پر مخاطب است .این توضیحات را
آن خانم به بنده دادند ،منتها میدانید که من
ممنوع المصاحبه زنده هستم.

یعنی نمیتوانید مصاحبــه زنده انجام
دهید؟
مصاحبــه زنده خیلی وقت اســت کــه انجام
نمیشــود .تمام برنامههای من در صدا وسیما
ضبط میشود و بعد از اینکه بازبینی و بررسی
شد آن وقت اجازه میدهند که روی آنتن برود.
منتهــا این برنامه به صورت زنده اســت .یعنی
وقتی شــما گوش میدهید ،همه شــنوندهها
متوجه میشوند .ظاهرا مصاحبه آن دو مهمان
ن هم
دیگر به صورت زنده بوده اســت .برای م 
شنبه صبح اگر گوش میکردید فکر میکردید
که صادق زیبا کالم را به صورت زنده آورده اند
در حالی که زنــده نبود و آن برنامه قبال ضبط
شــده بود .آن خانم به من گفتند که از آن سه
نفری که میآوریم از آن مهمان اصلی که آقای
عزت اهلل ضرغامی بوده روز شنبه صبح از سه تا
مهمان که سه تا شخصیت سیاسی و فرهنگی و
شناخته شده هستند در مورد آن مهمان اصلی
یک ســری سوال میکنیم از این سه تا ببینیم
نظراتشــان چه هســت؛ و خب مشخص است،
در مــورد دوران مدیریت آقای ضرغامی از من
پرسیدند.فردای (پخش برنامه) آقای ضرغامی
اظهار تمایل میکنند و به آن خانم که منشــی
بودند میگویند من میخواهــم از آقای دکتر
زیبــاکالم دعوت کنم که یک روز صبح مهمان
ایشان باشم برای صبحانه .بعد روز شنبه با من
تماس گرفتند و از دفتر آقای مهندس ضرغامی
و گفتند که آقای ضرغامی خیلی مایل هستند
که اگر ممکن اســت فردا برای صبحانه مهمان
ایشــان باشــید .من هم گفتم با کمال میل و
خیلی خوشحال میشوم و روز یکشنبه رفتم.
نزدیک خانه موسوی هم هست؟
بله .آنجا هستند .یک ساختمان قدیمی و شیک.
منتها هیچ کس در این ســاختمان بزرگ نبود.
یک ســاختمان یکی دو هــزار متری با حیاط

و  ...همان تراس که نشســته بودیم و صبحانه
میخوردیم .آقای ضرغامــی بود و یک رئیس
دفتر و یک پیشخدمت که چای میآورد و یک
راننــده .یعنی من یک جورایی دلم برای آقای
ضرغامی سوخت.

چرا؟
دیدم این بنده خدا باالخره  10سال رئیس صدا
وســیما بوده چقدر آنجا خدم و حشم داشته،
ن جا هســتند و هیچ
ولــی االن یکی دو نفر آ 
کسی هم نمیآید بگوید خرت به چند؟ چیکار
میکنی ،هستی؟ نیستی؟
اول میخواســتید بــرادری خودتان را
ثابت کنید؟
نه! خب ایشان میپرسیدند .سه چهارم آن یک
ساعت و نیم ،دو ســاعت راجع به گذشته من
بــود و یک چهارم آن گلههای خیلی محترمانه
آقای ضرغامی بود از مشــکالتی که در دوران
ریاستشان بر صدا وســیما داشتند .البته یک
جورایــی هم به من پاســخ میدادند که بعضا
همــان اخباری هــم که شــما میگویید کلی
سانسور شده بود و به درد نمیخورد و ما پخش
میکردیم شاید االن باورتان نشود به چند نهاد
بایــد بابت همان اخبار حســاب پس میدادم.
گفتند بارها به واســطه فالن خبــر و یا فالن
برنامه به  ...رفتم  .یعنی از یک طرف کســانی
مثل آقای صادق زیبا کالم من را متهم میکنند
که برنامههای شما هیچ محتوایی ندارد و شما
همه را به ســمت «بی بی سی» و «من و تو»
هل میدهید .از آن طرف همان برنامههایی که
از نظــر صادق زیبا کالم هیــچ محتوایی ندارد
برای همان برنامهها هم من کلی باید پاسخگو
میشدم.
پاسخ شما چه بود؟
پاســخم این بود که «هر کــه بخندند کتکش
میزنند وای به روزی که بخندد کتک ».یعنی
دیگر ما فکر میکردیم الاقــل برای آنها اخبار
قابل قبول باشد ،حتی برای این برنامههایی که
صدا و سیما با هزارتا سانسور پخش میکند باز
یک عدهای معترض هستند و میگویند اینها
چه بوده که صدا وســیما پخش کرده اســت.
البته من کامــا میتوانم دلیل این مخالفتها
را درک کنم ،برای اینکه ما شــاهد هستیم که
یک کنسرت که در شیراز و رشت انجام میشود
همان کنسرت در مشهد نمیتواند برگزار شود.
یا مثال همان کنســرت در قم نمیتواند انجام
شــود؛ و یک جورایی من میتوانم باور کنم که
آقای ضرغامی دارند درست میگویند.
کامال مشخص است؛ ظرفیت خیلیها حتی در
این حد هم نیست که برنامههای صدا و سیما را
بتوانند تحمل کنند.

