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طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد شد؛

 خداحافظی زودهنگام 
فرهاد رهبر از پونک
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حسین راغفر: معیشت مردم در خطر است

 ناهمخوانی قدرت خرید
طبقه متوسط با رشد تورم
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چند نکته درخصوص مسئله حیثیتی تفلیس
فقطورزشگاهرفتنزنانجزوحقوقشانمحسوبمیشود؟

چندی پیش بود که پلیس امنیت فرودگاه تفلیس به بهانه بررسی مسافران دست 
به هتک حرمت به بانوان ایرانی زد و از آنها خواس��ت که در انظار عموم حجاب خود را 
از سر بردارند. این مسئله واکنش شدید بسیاری را به خصوص در شبکه های اجتماعی 
برانگیخت. ش��دت اعتراضات به دلیل اینکه در سال گذشته نیز مشابه همین اتفاق در 
ف��رودگاه پایتخت گرجس��تان رخ داده ب��ود و مقامات وزارت خارجه به گرجس��تانی ها 

اعتراض کرده بودند اما این مسئله با بی توجه و تکرار آن مواجه شده  بود، بیشتر شد.
در این رابطه چند نکته اساسی درخصوص مسئله حیثیتی تفلیس می توان یادآور شد:

1- عدم تحقق وعده عزت پاس��پورت: بازگش��ت عزت به پاس��پورت ایرانی یکی از 
وعده های حس��ن روحانی رئیس دولت یازدهم به مردم بود. وی در سال 92 در یکی از 
برنامه ه��ای تلویزیونی خطاب به مردم ایران گفت: »به همه هموطنان قول می دهم که 
افتخارات بزرگان ایرانی که برخی کش��ورهای همسایه آن را تصاحب کردند برگردانم و 

احترام پاسپورت ایرانی نیز برگردانده می شود.«
 اما متاس��فانه ش��اهد آن هس��تیم که هرباره موضوع هتک حرمت به ایرانیان در 
فرودگاه ها و کش��ورهای مختلف جهان اتفاق می افتد و دولت جز تذکر و احضار س��فیر 
کش��ور مربوطه کار خاصی انجام نمی دهد. مش��ابه همین مسئله در ترکیه و عربستان 

اتفاق افتاد که واکنش های انتقادی بسیاری را از سوی افکارعمومی به دنبال داشت.
 2- س��کوت مدعیان حمای��ت از حقوق زنان: این حادثه تل��خ در فرودگاه تفلیس 
درحالی رخ داد که مدعیان حمایت از حقوق زنان س��کوت پیش��ه کردند و به راحتی از 
این مسئله حیثیتی گذشتند. »معصومه ابتکار« معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور 
و همچنین »ش��هیندخت موالوردی« که س��ابقا همین پس��ت را در اختیار داش��ت از 
س��اکتان حادثه تفلیس هس��تند. نگاهی به صفحه توئیتر معصومه ابتکار نشان از نوعی 
بی اعتنایی معاون امور زنان و خانواده به حادثه حیثیتی تفلیس دارد. زنان اصالح طلب 
مجلس نیز که همواره خود را حامی حقوق زنان نشان می دهند، در چنین بزنگاه هایی 

بعضا با سکوت از کنار موضوع به این مهمی می گذرند.
 3- ضعیف دیپلماس��ی وزارت خارجه: سال گذشته همین اتفاق در تفلیس رخ داد 
و ظریف به همتایان خود در گرجس��تان پیام اعتراضی فرس��تاد. اما اینک دیده می شود 
که گرجستانی ها بدون هیچ تغییری همان رفتار گذشته را علیه ایرانیان انجام می دهند. 
راوی��ان ماجرا بیان می کنند که این مس��ئله تنها برای زنان ایرانی اتفاق افتاده اس��ت و 
ماموران امنیتی فرودگاه تفلیس به زنان محجبه از کش��ورهای دیگری کاری نداش��ته و 
چنین رفتار اهانت آمیزی با آنها نداش��ته اند. برخی در ش��بکه اجتماعی توئیتر نوشتند 
ظریف که با جمله »هرگز یک ایرانی را تهدید نکن« در اثنای مذاکرات هسته ای با طرف 
آمریکایی صحبت کرد چرا در این موارد عملکرد قاطعی ندارد. از سوی دیگر برخی هم 
اعتراض کردند که چرا ظریف به مباحث تش��ریفاتی مانند پیام تسلیت درپی درگذشت 
»کوف��ی عنان« دبیرکل اس��بق س��ازمان ملل اهمی��ت می دهد اما درخصوص مس��ئله 
گرجس��تان سکوت پیشه کرده اس��ت. این درحالی اس��ت که دولت یازدهم و دوازدهم 
را دولت دیپلماتیک می خوانند و بیش��ترین س��رمایه گذاری و تمرکز در دولت گذشته 
بر روی مسئله دیپلماس��ی بوده است. درواقع اینطور بیان می شد که با دیپلماسی همه 

مسائل کشور قابل حل است اما امروز موضوعاتی دیگر را در این رابطه شاهد هستیم.
 4- تناق��ض رفتاری اصالح طلبان: اصالح طلبان همواره به دنبال موضوعات فیک و 
جعلی هستند تا حمایت خاص خود از زنان را نشان دهند. یکی از همین موضوعات به 
ورزشگاه رفتن زنان است که با القاسازی و پروپاگاندای ویژه رسانه های این جریان این 
روزها به مطالبه بخشی از بانوان خصوصا دختران جوان تبدیل شده است. اما شاهد آن 
هس��تیم که در مواردی مانند مس��ئله تفلیس که با حیثیت زن ایرانی و ملت ایران در 
ارتباط اس��ت، اصالح طلبان به خصوص فعاالن زن این جریان به طور معناداری سکوت 
پیش��ه کرده اند. جالب تر اینکه این جریان سیاسی در برخی از موارد که منافع سیاسی 
خود را در آن می بیند غوغاس��االری و هیاهوی رسانه ای را به اوج خود می رساند اما در 

چنین مسائلی سکوت مرگباری را در این جریان شاهد هستیم.  جهان نیوز

پرسمان

 روزنامه سیاست روز
88006969تلفنی آگهی می پذیرد

دوگانگی رفتاری  
یا ابهام سازی درباره آینده برجام؛

جهانگیری: اروپا تضمین می دهد
ظریف: اروپا هزینه نمی کند

نگاهی به قرائت گزارش نهایی 
تحقیق و تفحص مجلس در مورد دوتابعیتی ها

تکلیف 
مدیران گرین کارتی 
کی مشخص می شود؟

ارزیابی کارشناسان از روی کار آمدن 
نخست وزیر جدید پاکستان

 گام های اسالم آباد 
برای دوستی بیشتر با تهران

آیین تشییع پیکر عزت اهلل انتظامی برگزار شد

خداحافظی با پیر هنر
»آقای بازیگر«

مراس��م تش��ییع پیکر عزت اهلل انتظامی روز  رسانه گذشته در ش��رایطی در مقابل تاالر وحدت گزارش 
برگزار ش��د که جمعیت زی��ادی از هواداران آق��ای بازیگر برای 

بدرقه او به سمت خانه ابدی آمده بودند.

خوش خبر باشید آقای مدیرکل!

مهدی رجبی

mhd.rjb17@gmail.com

فک��رش را بکنی��د. باالخ��ره بع��د از مدت ها 
قرار اس��ت یک تصمیم عاقالنه گرفته ش��ود. آقای 
مدی��رکل مطبوع��ات و خبرگزاری ه��ای داخل��ی 
وزارت ارش��اد در گفت وگو ب��ا خبرگزاری ها گفته 
»از آنج��ا که برگزاری نمایش��گاه مطبوعات هزینه 
باالی��ی دارد و همچنی��ن این نکت��ه که هم دولت 
االن در حال صرفه جویی در هزینه هایی اس��ت که 
خیلی تاثیرگذار نیس��ت و یا ضرورتی ندارند و هم 
اینکه خود مطبوعات و رسانه ها برای غرفه بندی و 
تزئین بندی آن، با کمبود نقدینگی مواجه هستند، 
م��ا در حال حاض��ر به صورت ج��دی روی گزینه 
تعطیل کردن نمایش��گاه مطبوعات در سال جاری، 

فکر می کنیم.«
فقط امیدواریم که نتیجه »جدی« فکر کردن 
ش��ما روی این گزینه به نتیجه مطلوب هم برسد. 
اگ��ر موض��وع »صرفه جوی��ی دول��ت« و »کمبود 
نقدینگ��ی مطبوعات« برای اجرای این فکر کفایت 
نمی کند، ما می توانیم دالیل دیگری را اعالم کنیم 
تا تش��کیالت عریض و طوی��ل معاونت مطبوعاتی 
یک بار برای همیش��ه دِر نمایش��گاه مطبوعات را 

ببندد و خیال همه را راحت کند.
1- به لطف سرانگش��ت تدبی��ر دولت فعلی و 
قبلی )دولت یازدهم( طی این سال ها بالیی بر سر 
مطبوع��ات آمده که دیگر چی��زی برای »نمایش« 

دادن »گاه« و بی گاه ندارند. 
آنها که ش��عار آزادی مطبوع��ات می دادند، از 
دیوار پش��تی به رس��انه حمله کرده اند و از پشت 
س��ر، دهان و گلوی مطبوعات را با قطع »یارانه«، 
گران کردن »قیمت کاغذ« و روش های زورمندانه 
گرفته ان��د و س��فت چس��بیده اند. پ��س چنی��ن 
رس��انه هایی نمی توانن��د نفس بکش��ند، چه آنکه 
بیایند و در یک مکان و محلی خودش��ان را نشان 

بدهند.
2- خدا را ش��کر دس��ت مطبوع��ات دولتی و 
ارگان��ی و از همه مهم تر رس��انه های خصوصِی از 
م��ا بهتران که ج��ز مدح و ثنای دس��تگاه اجرایی 
کش��ور )طی این 5 سال( کار دیگری بلد نبوده اند، 
تا آرنج )بلکه هم باالتر( در کیس��ه بیت المال است 
و نمایشگاه مطبوعات هم جایی برای بریز و بپاش 
همان هایی ب��ود که نه غم مخاطب داش��تند و نه 
دغدغ��ه کس��ب درآم��د و ه��رگاه اراده می کردند 
و می کنن��د، ُمشت ش��ان پر می ش��ود. نمایش��گاه 
مطبوعات مال اینها بود که با پول مردم غرفه های 
چندده متری و رنگارنگ بزنند و پُز پولداری ش��ان 
را به رس��انه های خصوصی و مس��تقلی بدهند که 
هر روز هم از تیراژش��ان کس��ر می ش��ود و هم از 

بچه هایشان.
3- ط��ی این س��ال ها با پوس��ت و گوش��ت و 
اس��تخوان مان به خوبی درک کرده ایم که رس��انه 
خوب از نگاه دولتی، رس��انه ای اس��ت که یا مجیز 
بگوی��د و به ص��ورت »نقد« )و نه نس��یه( همه ی 
بادمجان ها را دور قاب حضرات بچیند و یا رسانه ای 
که مرده باش��د و آنقدر پا روی خرخره اش گذاشته 
باش��ند ک��ه از نفس افتاده باش��د. پ��س برگزاری 
نمایش��گاه در هردو صورت ضرر دارد. برای دسته 
اول ض��رر ندارد، اما برای بیت المال دارد و دس��ته 
دوم ه��م که برای زنده ماندن همین خرج های کم 
و کوچ��ک را باید کم کنند تا چند روزی بیش��تر 

روی دکه بنشینند.
4- یادی ه��م باید بکنیم از معاون مطبوعاتی 
س��ابق که در طول دوران مسئولیتش برای به ِگل 
نشاندن مطبوعات هرچه در توان داشت گذاشت و 
خوشبختانه موفق هم بود. همان که شرط پرداخت 
یارانه مطبوعات را حضور در نمایش��گاه می دانست 
و دس��ت آخر ه��م وعده اش بر س��ر همان خرمن 
نمایشگاه باقی می ماند. حاال اینطوری نه رسانه ای 
فریب می خورد و نه کس��ی مجبور می ش��ود برای 
گرم کردن تنور نمایش��گاه و سیاه کردن رزومه و 

پرونده کاری اش به مطبوعات دروغ بگوید.
5- کاش ای��ن »صرفه جویی«ها ادامه داش��ته 
باش��د و ش��اهد باش��یم معاونت مطبوعاتی وزارت 
ارش��اد ب��ا همی��ن فرم��ان، کرکره ی رس��انه های 
دولت��ِی بی خاصیت را پایین بکش��د و جلوی هرز 
رفت��ن بیت المال را بگیرد. اگر چنین ش��ود، قطعا 
رسانه های خصوصی و مس��تقل کمی »اکسیژن« 
ب��رای نفس کش��یدن خواهند یاف��ت و این رقابت 
نابرابر هم تمام خواهد ش��د. آن وقت می ش��ود هر 
روز صب��ح نمایش��گاه مطبوع��ات را روی دکه ها و 
کیوس��ک های روزنامه ه��ا و مجالت برگ��زار کرد 
و نگ��ران این نش��د ک��ه »دولتی«ه��ا چگونه هم 
یاران��ه را می بلعند، ه��م کاغذ را ح��رام می کنند 
مطبوعات��ی  کیوس��ک های  صدرنش��ین  ه��م   و 

می شوند.
6- نمایش��گاه چه برگزار شود و چه نشود، ما 
نخواهیم بود. مثل سال های قبل که از یک سوراخ 
دوبار گزیده نش��دیم و با وعده ی نس��یه مسئوالن، 
مجب��ور به اج��اره نقدی غرف��ه و هزینه های ریز و 
درش��ت جبرِی نمایش��گاِه بی خاصیِت مطبوعات 

نشدیم.


