
یک منبع مطلع جزئیات بیش��تری از ماجرای درخواس��ت 
رئی��س جمهور از رئیس س��ازمان صداوس��یما را در اختیار 

مشرق قرار داده است.
در پی انتشار خبری از قول آقای واعظی رییس دفتر ریاست 
جمهوری مبنی بر تذکر آقای روحانی به ریاست سازمان صدا 
وسیما در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته هیئت 
دولت، یک منبع مطلع جزئیات بیشتری از این موضوع را در 

اختیار مشرق نیوز قرار داد.
ب��ه گفته این منب��ع آگاه آقای دکتر روحان��ی از آقای علی 
عسگری خواسته اس��ت از این پس صرفا بسته های خبری 
تهیه شده در نهاد ریاست جمهوری عینا، بدون هرگونه دخل 
و تص��رف و دقیقا آنگونه که در معاون��ت ارتباطات و اطالع 
رس��انی دفتر ریی��س جمهور تهیه می ش��ود، باید از صدا و 

سیما پخش شود.
این منبع اضافه کرد رییس صدا وسیما در جواب با تاکید بر 
اینکه صدا وسیما تاکنون کمال همکاری را با دولت داشته و 
این امر برای همه مخاطبان مشهود است، با این درخواست 
مخالفت کرده و گفته اس��ت که چنین درخواستی در دوره 
هیچ یک از روسای جمهوری پیشین سابقه ندارد و با هویت 

رسانه و آرامش جامعه در شرایط فعلی نیز ناسازگار است.
علی عس��کری همچنین تاکید ک��رده چنین اقدامی به نفع 
خود دولت هم نیست و اعتبار فعالیتهای رسانهای دولت را به 

شدت نزد مخاطبان زیرسوال برده و آن را کم اثر میکند.
س��ازمان صدا و سیما یک رس��انه ملی است که وظیفه دارد 
تا بر اساس مس��ئولیت خود بازتاب دهنده مسائل، اتفاقات، 
دیدگاهها و ارائه تحلیلهای کارشناسی در همه زمینهها باشد. 
این که رسانه ملی تاکنون تا چه اندازه توانسته است به این 
وظیفه خود عمل کند و آیا به نسبت، موفق بوده یا نه، بحث 
این مطلب نیست بلکه درخواستی است که آقای روحانی از 

ریاس��ت سازمان داش��ته که در باال به آن اشاره شد. اما چرا 
آقای روحانی چنین درخواس��تی داش��ده است؟ آیا تاکنون 
صدا و سیما در پخش س��خنان و برنامههای رئیس جمهور 
و دول��ت قصور داش��ته یا این که برنامه آق��ای روحانی ارائه 

هدفمند از سخنان و برنامههایی است که او دارد؟
تاکنون صدا و س��یما سعی داشته که همه برنامههای رئیس 
جمهور و دولت را پوش��ش دهد و در این امر نیز بیش��ترین 
برنامه از سه قوه به ویژه رئیس جمهور از دولت تدبیر و امید 

و شخص آقای روحانی پخش شده است.
بس��یاری از برنامههای دولت و شخص رئیس جمهور بنا بر 
خواس��ته دولت از رس��انه ملی پخش شده که حتی میتوان 
گفت چه بسا اگر بخش��هایی از آن منتشر نمیشد هم برای 
ش��خص رئیس جمهور،هم دولت و هم فضای افکار عمومی 
مناس��بتر بود. اگر بخواهیم به یک��ی از آن برنامههایی که از 
صدا و سیما و بنا بر درخواست دولت پخش شد اشاره کنیم، 
میتوانیم به س��خنان آقای روحانی در جلسه شورای اداری 
استان آذربایجان شرقی بپردازیم. آقای روحانی پس از آن که 
روز جمعه طرح دولت برای افزایش قیمت و س��همیه بندی 
بنزین اجرا ش��د، چند روز پس از آن در س��فری به اس��تان 
آذربایجان شرقی در جلسه شورای اداری این استان در این 

زمینه سخن گفت.
حجتاالسالم حسن روحانی رئیس جمهور عصر روز چهارشنبه 
6 آبان 98 گفت: شبی که سهمیه بندی بنزین اجرا شد من 
خودم هم اطالع نداش��تم و نمیدانستم که اجرای این طرح 
این هفته اس��ت ی��ا هفته آینده؛ چرا که به ش��ورای امنیت 
کش��ور گفته بودم که زمان آن را ب��ه من هم حتی نگویید، 
چرا که به آنها گفته بودم در صداوس��یما کارهای تبلیغاتی 
اجرای این طرح را انجام دهید و هر ش��بی که مناس��ب بود 

آن را اجرایی کند.

متن س��خنان آقای روحانی هر چند برای افکار عمومی قابل 
پذیرش نیس��ت، هر چند اگر هم درس��ت باشد، اما این متن 
خب��ری به ان��دازه تصویری که از او در صدا و س��یما و بنا بر 

خواسته دولت پخش شد، تأثیر منفی بیشتری گذاشت.
تیم رسانهای آقای روحانی و مشاوران رسانه ای رئیس جمهور 
چگونه نتوانس��ته بودند تشخیص دهند، تصویری که از آقای 
رئیس جمهور در آن جلس��ه از صدا و س��یما پخش میشود، 
نامناسب اس��ت؟ چرا که خنده های آقای روحانی برای افکار 
عمومی هنگام پخش تصویری جلسه ش��ورای اداری استان 
آذبایجان شرقی زمانی که گفت من هم صبح جمعه متوجه 

شدم بنزین گران شد، تأثیر منفی بر افکار عمومی گذاشت.
جدای از این که مردم از س��خن آقای روحانی ش��گفت زده 
ش��ده بودند و برای آنها باور پذی��ر نبود که رئیس جمهور از 
اجرای برنامه مهمی مانند س��همیه بن��دی بنزین آگاه نبود، 
خندههای او بیش��تر مردم را ناراحت کرد. اگر تیم رسانهای 
آقای روحانی و مشاوران رسانهای او اندکی تعمق کرده بودند، 
اجازه پخش چنین تصاویری را به صدا و سیما نمی دادند،چرا 

که وجهه جایگاه ریاست جمهوری ارزش باالیی دارد و نباید 
به آسانی مخدوش شود. شاید دولت و شخص رئیس جمهور 
برنامههایی که خود تولید کرده و به صدا و س��یما میدهد و 
تأکید و اصرار دارد که همان باید پخش شود، به زیان خود و 
کشور باشد، صالحدید دولت تدبیر و امید، تاکنون نشان داده 
که برخی از اصول رسانهای را رعایت نمیکند به همین جهت 
است که صدا و سیما نمیتواند خواسته دولت را برآورده کند 

اگر هم بخواهد، منع قانونی دارد.
در هر صورت در برخی موارد و مواقع نیز پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری پس از پخش مستقیم سخنان آقای روحانی 
اقدام به حذف بخشهایی اس سخنان او در پایگاه خود کرده 
در حالی که این سخنان به طور گسترده در رسانه ها منتشر 
شده و از صدا و سیما نیز پخش شده است. در هر حال به نظر 
میآید که رئیس جمهور محترم و دولت تدبیر و امید مناسب 
است که در تیم رس��انه ای و مشاوران رسانهای خود تجدید 
نظر کند تا در زمان باقی مانده از دوران ریاس��ت جمهوری 

مسئله کمتر پیش بیاید.

گزارش

یادداشت

وضعیت سفیر انگلیس، تعیین تکلیف شود
رئیس فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس اعالم ک��رد: مجلس طرحی را 
آماده کرده اس��ت که بر اس��اس آن وزارت خارجه مکلف اس��ت تا دو هفته 

آینده روابط سیاسی کشور با انگلیس را به سطح کاردار تنزل دهد.
حمیدرضا حاجی بابایی اظهارداش��ت: مردم این روزها با طومارهایی بلند از 

مجلس شورای اسالمی می خواهند که هر چه سریعتر وضعیت سفیر انگلیس 
در ایران مش��خص شود. وی افزود: مجلس طرحی را آماده کرده است که بر اساس 
آن وزارت خارجه مکلف اس��ت که در چارچوب منافع ملی تا دو هفته آینده روابط 
سیاس��ی کش��ور با انگلیس را به س��طح کاردار تنزل دهد. حاجی بابایی در ادامه با 
بیان اینکه اولین مشکل بودجه 99 عدم شفافیت است، گفت: کمیسیون تلفیق باید 
بودجه س��ال آینده را شفاف س��ازی کند و همچنین این بودجه دو سقفی است که 

سؤال ما این است که دوسقفی بودن بودجه به چه معناست؟ مهر

نیروی پدافند هوایی باید دشمن را مایوس کند
امیر سرتیپ صباحی فرد گفت: پدافند هوایی به عنوان نقطه اول برخورد با دشمن 
باید آمادگی کامل خود را حفظ کند. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در بازدید از 
ایستگاه رادار شهر آباد منطقه شمال شرق با حضور در سایت رادار، مواضع توپخانه ای 
گردان زمین به هوا و تعدادی از موقعیت های دیدبانی بصری با ایجاد وضعیت های 

عملیاتی مختلف، میزان آمادگی رزمی و عملیاتی این قسمت ها را ارزیابی کرد. وی 
با سرکشی از قسمت های مختلف نظیر مکان های زیستی و رفاهی کارکنان وظیفه ضمن 
تشکر از اقدامات صورت گرفته در این ایستگاه با حضور در جمع کارکنان با اشاره به اینکه 
دشمن همیشه درصدد ضربه زدن است، گفت: پدافند نقطه اول برخورد با دشمن است و 
تک تک شما عزیزان باید وظیفه خود را به درستی و دقت انجام داده و آمادگی کامل خود 
را حفظ کنید و در برابر دفاع از مردم احساس مسئولیت کنید تا دشمنان را مایوس کرده 

و بتوانید آسمانی امن را به مردم هدیه دهید.  باشگاه خبرنگاران 

تأمین منافع ملی باتوجه به نفوذ خود در منطقه را به پیش می بریم
مدی��رکل امور بین الملل مجلس با بیان اینکه خروج آمریکا از منطقه س��اده 
نیس��ت ولی رخ می دهد، گفت: ما نگاه تأمین حداکثری منافع ملی با توجه 

به نفوذ خود در منطقه را به پیش می بریم.
 حسین امیرعبداللهیان در نشست بررسی ابعاد سیاسی اظهار داشت: اینکه 

س��ردار سلیمانی چه راهبردی در منطقه در کنار دستگاه دیپلماسی داشتند، 
اول مأموریت س��د کردن راه توس��عه رژیم صهیونیستی بود به طوری که این رژیم 
جعلی از نیل تا فرات توس��عه نیابد، نیروی قدس سپاه آنها را پشت دیوارهای بتنی 
گرفتار کرد. وی ادامه داد: نیروی قدس هیچ گاه از توطئه های صهیونیست ها غافل 
نبود و در همین تشییع پیکر هم شاهد بودیم که رهبران مقاومت فلسطینی خود را 
رساندند و پشت رهبری ایستادند. این موضوع به دلیل این بود که سردار سلیمانی 

هیچ گاه موضوع رژیم صهیونیستی و فلسطین را فراموش نکرد.  مهر

س�ازندگی مردم به ش�کلی که اسالم و 
انقالب میخواهند

ما در ترتیب رادیو و تلویزیون در جمهوری اسالمی 
درصدد چه هس��تیم؟ این سؤالی است که باید به 
آن پاسخ بدهیم؛ اگر ایرادی دارد، پاسخ را تصحیح 
و محک��م کنی��م، بعد پای این پاس��خ بایس��تیم، 
تالشمان را مبذول کنیم، تا این که آن هدف تحقق 
پیدا کند. اما یک دولت نمیتواند فکرش این باشد. 
حّتی اگر فرض کنیم که بیشترین محتوای رادیو 
و تلویزیونی را س��رگرمیها تشکیل بدهد، باید در 
پشت این س��رگرمیها سیاست او را جستجو کرد؛ 
معلوم میش��ود سیاستش این اس��ت که مردم را 
س��رگرم کن��د. بنابراین، یک دول��ت از ایجاد این 
کان��ال و این تجهیزات و تش��کیالت در سرتاس��ر 
کشور هدفی دارد؛ هدف ما چیست؟ ما میخواهیم 
چه بکنیم؟ البته ممکن است اهداف فرعی وجود 
داشته باشد؛ اما هدف اصلی ما سازندگی مردم به 
شکلی است که اسالم و انقالب میخواهند؛ به طور 
خالص��ه و کوتاه، هدف این اس��ت. آن چیزی که 
من به عنوان یک مس��ؤول در جمهوری اس��المی 

دانستم، این است.
بنابراین، در یک جمله، »هدف« باید در همه چیز 
دنبال بشود؛ در برنامه ی کودکان هم همین هدف 
باید دنبال بشود؛ در سرگرمی و تفریح هم همین 
هدف باید دنبال بشود؛ در میزگردها و مصاحبه ها 
هم همی��ن هدف بای��د دنبال بش��ود؛ در ارائه ی 
برنامه های فیلم و س��ریال ه��م همین هدف باید 
دنبال بشود؛ در کارهای ادبی و هنری و فرهنگی و 

غیره هم عیناً همین هدف باید دنبال بشود.

بیانات در دیدار مدیران شبکه ی دوم سیما
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مخاطب شمایید

حاج قاسم زنده است!
دی ماه امس��ال تلخی ه��ای زیادی را ب��رای ایران و 

ملت های هم پیمان در مبارزه با رژیم صهیونیس��تی 
داش��ت ! سپهبد حاج قاسم، یا همان ژنرال سلیمانی 
که غربی ها ، صهیونیس��ت ها و آمری��کا از فکر او یک 
شب خواب راحت را در منطقه نداشتند توسط ماشین 
ترور دولتی ایاالت متحده به ش��هادت رسید تا شاهد 

روزهای جدید و شگفت انگیز در منطقه باشیم .
از وداع های پرش��ور مردم عراق تا عزاداری های هند و 
پاکس��تان و سوریه و.. گرفته تا کف خیابان های ایران 
با این س��ردار ی��ا به گفته متواضعانه خودش س��رباز 
والیت که عبور کنیم اصل قصه در زمین دیپلماسی ها 
اتف��اق افتاد. امروز محور مقاومت در خاورمیانه با علم 
خون خواهی س��رداران ش��هیدش بیش از هر وقت و 
زمان��ی تیغ برنده از نیام کش��یده اس��ت و این اتحاد 
در مبارزه سراسری خواب های آشفته ای برای پاشنه 
آشیل غرب یعنی رژیم صهیونیستی ساخته !باید به 
قاطعیت گفت بازنده اصلی این منازعه رژیم منحوس 
صهیونیستی است که امنیت خود را بیش از هر زمانی 
در خطر می بینید و ش��اید حتی از ترس مردن دست 
به خودکش��ی زده و در اقدامی پیش دستانه فعلی از 
آن سر بزند که پایان  قطعی رویای حضور یک دولت 

صهیون را در جهان حاصل کند!
ایاالت متحده و نیروهای س��نتکام پذیرفته اند که در 
خاورمیانه جایی ندارند و باید با حفظ آبرو ظاهری هر 
چه سریعتر منطقه را برای همیشه ترک کنند .تعبیر 
رهبر معظم انقالب از سیلی کوچک در حمله به پایگاه 
عین االسد به عنوان سیلی کوچک دقیقا واگویه این 
واقعیت اس��ت که نه تنها ای��ن پایگاه بلکه هیچ ناو و 
پایگاهی در منطقه برای نیروهای به اصطالح ائتالف 
امن نیست ! رویای خاورمیانه جدید که رایس روزی 
به روی آن مانور می داد امروز به کابوس دهشتناکی 
تبدیل شده است که ترامپ چاره ای برایش پیدا نمی 
کند!پس از قریب ۱۰ سال خونریزی ، ترور ، شکنجه 
و... آمریکا به هیچ ی��ک از اهداف میلیارد دالری اش 
در منطقه نرس��یده و امنیت هم پیمان استراتژیکش 
را نیز از دس��ت داده اس��ت !هرچه بود این دی ماه و 
زمستان برای محور مقاومت شروع فصل تازه ای بود 
که پایان بسیاری از سوداگران بین المللی است! و رفت 
و آمد ه��ای دیپلماتیک به تهران یکی از نش��انه های 
شروع این فصل نوست!امروز نه به تردید بلکه به قطع 
باید گفت حاج قاس��م زنده اس��ت و میان دار مبارزه 

است! و این حقیقتی است غیر قابل کتمان...

دیدگاه

»بلد نبودن« یا »نخواستن«؛ 
آقای روحانی، مسئله این است!

 ملتی در »دیار ایران اس��المی« به واس��طه فرهنگ غنی و 
اس��تقالل فکری خ��ود از ۴۱ س��ال قبل اراده کرده اس��ت 
هیچوقت تحت سلطه کشورهای »شمال« قرار نگیرد و جالب 
آنکه اصاًل تقسیمبندی کش��ورهای شمال و جنوب را قبول 
ندارد بلکه مسیری تازه گشوده است؛ و این یعنی اگر تا دیروز 
هژمونی کشورهای شمال بر جنوب با قدرت نظامی ، ساری 
و جاری بود دیگر  جنس هژمونی فکری است که قلوب ملتها 

را تسخیر میکند.
اثبات این گزاره که »سازمانها و قوانین بینالمللی بعد از جنگ 
جهانی دوم برای نظمبخشی به هژمونی کشورهای سلطه گر 

تقنین و  تشکیل شد« کار سختی نیست؛ برجام که چندی 
پیش چهارمین سالگرد اجرای آن بود، نمونه عینی اثبات این 
امر است چرا که رژیم تروریستپروری مثل آمریکا نه تنها به 
همان قواعد نیم بند موجود در جهان پایبند نبوده و نیس��ت 
بلکه در روز روش��ن خنجری زهرآلود به پهلوی ملتی میزند 
که جرم آنها »اس��تقالل فکری« و »قطع دس��ت بیگانگان از 
منابع« خودشان است. اولین قطره زهر رژیم آمریکا ۲8 مرداد 
۱۳۳۲ به کام ملت ایران ریخته شد اما این پایان ماجرا نبود 
و تازهترین جرعه آن بامداد ۱۳ دی ۱۳98 از فرودگاه بغداد 
با ترور قهرمان ملی یک ملت، به آنها چش��انده ش��د، زهری 
که تلخی آن هرگز از کام نخواهد رفت. حتی اگر س��پاهیان 
با زیر و رو کردن عیناالسد، ضربه به حیثیت و اُبهت چندین 
س��الهاش زده باشند که زدند. جرم حاج قاسم عزیز مبارزه با 
تروریس��تهایی بود که دولت قبلی رژیم آمریکا برای تشکیل 
آن رایزنیه��ای زیادی کرده بود و حتی ب��ه اعتراف هیالری 
کلینتون وزیر پیشن خارجه این رژیم، به بیش از ۱۰۰ کشور 
جهان توصیه شده بود به محض اعالم موجودیت داعش با آن 

موافقت کنند و یا حداقل مخالفت نکنند.

آری خون حاج قاس��م در کشور دیگری و مقابل دیدگان به 
ظاهر بینای انواع و اقس��ام سازمانهای بینالمللی و گروههاق 
حقوق بش��ر و به اصطالح مدافع صل��ح و ... به زمین ریخته 
ش��د، اما همین خون، خون نه یک ملت که ملتهای آزاده را 
به جوش آورد به طوری که به اذعان ظریف فقط در هند در 

۴۳۰ نقطه برای سردار دلها عزاداری کردند.
در »عصر جدید منطقه« که با رفتن »س��ردار« حاج قاس��م 
س��لیمانی و آمدن »شهید« حاج قاس��م سلیمانی آغاز شده 
است، شاهد تحوالتی بودیم که سرمداران تررویستپرور کاخ 
س��یاه س��فید هرگز فکر آن را نمیکردند به طوری که فقط 
در ۵ ش��هر تهران، مش��هد، اهواز، کرمان و ق��م بیش از ۲۵ 
میلیون نفر در مراس��م تش��ییع پیکر پاک قهرمان ملیشان 
ش��رکت کردند؛ حماسه مردم سایر ش��هرها و نجف و کربال 
و کاظمین و بغداد و دیگر ش��هرهای جهان بماند. و اینگونه 
عصر جدید با هژمونی مختص خودش آغاز شد. نیک میدانیم 
یکی از مؤلفههای قدرت هر کش��وری »میزان حمایت مردم 
آن کش��ور از نظام سیاس��ی موجود کشورشان« است. به هر 
میزان که حمایت مردم زیاد باشد دولتهای حاکم با دست باز 

تری میتوانند در عرصه بین المللی نقش آفرینی کنند. حاال 
یوماهلل تشییع تاریخی حاج قاسم، بار دیگر و این بار با صدای 
بلند به جهانیان ثابت کرد مردم ایران اس��المی با همان شور 
و ح��رارت اوایل انقالب از نظام حاکم بر کشورش��ان حمایت 
میکنند؛ این همان مؤلفهای است که دیپلماتهای »انقالبی« و 
»مؤمن« باید به عنوان برگ برنده در تعامل با دنیای مشحون 

از بیقانونی از آن بهره ببرند.
با چنین برگ برندهای دیگر نباید زانوی قوی خود را با عصای 
لرزان بیگانگان عوض کرد و در چنین اتمسفری، سخن راندن 
از »من بلند نیستم« نه تنها به هیچ اسلوب حقوقی و سیاسی 
و مدیریتی سازگار نیست که بلکه نشان از »من نمیخواهم« 
اس��ت. بیعت مجدد مردم با انقالبشان نش��ان داد اگر روزی 
»مجید ش��هریاری« از جن��س همین م��ردم اراده کردند و 
سوخت غنی سازی تولید کردند تا غربیها را مجبور کند پای 
میز مذاکره با ایران بنش��ینند باز هم از جنس همان »مجید 
شهریاری«ها در حوزه اقتصاد کاری خواهند کرد که نیازی به 
دراز کردن دست نیاز به سوی دشمنان درجه یک این مرز و 

بوم نباشد. مهم این است که »بخواهیم«.  الف

اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی در نشست 
اضط��راری فراکس��یون ورزش با س��لطانی فر بر اس��تفاده از 
ظرفیت دیپلماس��ی برای لغو تصمیم سیاسی AFC تأکید 
کردند. نشس��ت اضطراری فراکس��یون ورزش مجلس با وزیر 
ورزش و جوانان روز )یکش��نبه ۲9 دی( در پی تصمیم اخیر 
کنفدراس��یون فوتبال آسیا درخصوص محرومیت نمایندگان 
ایران در مس��ابقات لیگ قهرمانان آس��یا در مجلس ش��ورای 

اسالمی برگزار شد.
یوسفی: تصمیم AFC مصداق دخالت سیاست در ورزش 

است
همایون یوسفی عضو فراکسیون ورزش با اشاره به اساسنامه 
کمیته ملی المپیک هرگونه دخالت سیاسی در ورزش را ممنوع 
دانست و عنوان کرد: بر این اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا 
مرتکب یک تخلف بزرگ ش��ده است که پیگیری حقوقی آن 
می تواند از طریق دستگاه های رسمی جمهوری اسالمی ایران 
به فیفا و سایر مراجع بین المللی صورت گیرد. وی با یادآوری 
اینکه ما حتی در زمان جنگ نیز در س��ال 6۴ مسابقات بین 
المللی ورزشی با حضور نمایندگان کشورهای مختلف را برگزار 
کردیم، افزود: ضرورت دارد که تیم های باش��گاهی حاضر در 
لیگ قهرمانان آسیا ش��کایتی حقوقی تنظیم و در این راستا 

اعتراض خود را به مراجع باالتر اعالم کنند.
نعمتی: روحانی و ظریف ورود کنند

بهروز نعمت��ی نماینده مردم تهران در مجل��س نیز با تاکید 
بر اینکه س��لب حق میزبانی از نماین��دگان فوتبال ایران یک 
مسئله کامال سیاسی اس��ت، اظهار داشت: متاسفانه با وجود 

بهره مندی از کرسی های مهمی که در کنفدراسیون فوتبال 
آسیا داریم، اما همواره در قبال تصمیمات AFC که عمدتاً با 
فش��ار و نفوذ سعودی ها بوده است، موضعی منفعالنه داشته 
ایم. وی خواس��تار ورود رئیس جمهور، معاون اول و وزیر امور 
خارجه به این موضوع شد تا از حقانیت مردم ایران دفاع شود. 
عضو فراکس��یون ورزش تصریح کرد: باید بدانیم که تیم های 
عربی به دنبال این هس��تند که با اعمال فشار علیه ایران این 
واکنش را از مسئوالن دولتی ایران در رسانه ها دریافت کنند 
که ایران نمی خواهد در مسابقات شرکت کند، بنابراین باید در 

اظهارنظرها کامال منطقی رفتار کنیم.
احمدی الشکی: در فدراسیون فوتبال آشفتگی داریم

قاس��م احمدی الش��کی نیز با بی��ان اینکه متاس��فانه ما در 
حوزه داخلی در کنفدراس��یون فوتبال با یک آشفتگی مواجه 
هستیم، افزود: نبود مدیریت در فدراسیون فوتبال به گستاخ 
ش��دن AFC و نفوذ کشورهای عربی در آن تاثیرگذار است. 
انتظار داریم نماینده ایران در AFC آقای تاج از ظرفیت خود 

استفاده کند و جلوی این تصمیم سیاسی را بگیرد.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نیز با تاکید بر اینکه مسئوالن 
داخلی به دور از یک فضای احساسی در شرایط فعلی باید در 
این زمین��ه یکصدا یک تصمیم را اتخاذ کنند، گفت: تصمیم 
م��ا باید به نحوی باش��د که امنیت در داخ��ل ایران به گوش 

جهانیان برسد.
یوسف نژاد: باید فنی و سنجیده پاسخ دهیم

علی اصغر یوس��ف نژاد، تصمیم اخی��ر AFC را یک تصمیم 

کامال سیاس��ی دانست و خواس��تار یک واکنش واحد، فنی و 
س��نجیده به این مسئله و همچنین مشارکت بیشتر دولت و 

وزیر امور خارجه به این موضوع شد.
ذوالقدر: تیمهای خصوصی و دولتی یک صدا باشند

سیده فاطمه ذوالقدر با یادآوری اینکه در حال حاضر ۴ نماینده 
ایران در رقابت های جام باشگاه های آسیا متشکل از باشگاه 
های دولتی و خصوصی هس��تند، گفت: ض��رورت دارد که ۴ 

باشگاه متحد و با یک صدا، یک تصمیم اتخاذ کنند.
بت کلیا: فوتبال ایران افتخار آسیا است

یوناتن بت کلیا با تاکید بر اینکه فوتبال ایران باعث افتخار آسیا 
بوده است، افزود: تماشاگران ایرانی و فوتبال ایران همواره در 

آُیا سرآمد بوده و آسیا باید از وجود ایران به خود ببالد.
مطهری: اگر کوتاه بیاییم تیمهای ملی هم از حق میزبانی 

محروم میشوند
علی مطهری نیز با بیان اینکه اگر امروز در مواجهه با تصمیم 
سیاسی AFC عقب نشینی کنیم و ایستادگی نداشته باشیم، 
محرومیت در مرحله بعد نصیب تیم های ملی ما خواهد شد، 
تصریح کرد: ظاهرا اقدامات و تالش های الزم در این راس��تا 
صورت گرفته ولی تصمیم AFC جدی است و هیچ راهی جز 
عدم مشارکت در مسابقات پیش روی نمایندگان ایران در این 

مسابقات نیست.
 AFC کواکبیان: دستگاه دیپلماسی در قبال تصمیم اخیر

فعاالنه عمل کند
مصطف��ی کواکبیان نیز در ای��ن خصوص موضع کمیته ملی 
المپیک، باشگاهها و فدراسیون فوتبال در قبال تصمیم اخیر 

AFC را خوب و مناسب ارزیابی و تصریح کرد: دستگاه های 
دیپلماسی کشور باید همزمان با فدراسیون رایزنی های خود 

را در خارج از کشور داشته باشد.
علیرضا محجوب اضافه کرد: تصمی��م درخصوص مواجهه با 
تصمیم اخیر AFC را باید به خود باشگاه ها واگذار کرد ولی 
حضور در یک زمین کش��ور ثالث توهی��ن بزرگی برای ما به 

شمار می آید.
تابش: تصمیمگیری توسط خود تیمهای باشگاهی صورت 
میگی�رد در پای��ان این نشس��ت محمدرضا تاب��ش رئیس 
فراکس��یون ورزش مجلس اقدام نابخردانه AFC درخصوص 
محرومیت تیم های باشگاهی ایران را محکوم و تصریح کرد: 
این اقدام توهین آمیز باید در دس��تگاه های مختلف در یک 
فضای عقالنی پیگیری شود و انتظار داریم فقط تصمیمات به 
اقدامات سلبی و عدم حضور در مسابقات محدود نشود، بلکه 
افکار عمومی انتظار دارد که اقدامات ایجابی مناس��ب نیز در 
این راس��تا صورت گیرد. وی با بیان اینکه تشکیل کمپین در 
جهت حمایت از تصمیماتی که تیمها میگیرند هم باید صورت 
گی��رد، اضافه کرد: قطعاً مجل��س و دولت با یکدیگر هم نظر 
بوده و طی دو روز گذش��ته نیز شاهد بودیم که رسانه ها نیز 
یکصدا خواستار حفظ عزت و اقتدار ملت ایران در قبال تصمیم 
سیاسی AFC بودند. تابش تصریح کرد: تصمیمگیری در این 
خصوص توسط خود تیمهای باش��گاهی واگذار شده است و  
این موضوع از طریق دیپلماس��ی حتی دیپلماس��ی پارلمانی 

پیگیری خواهد شد. خانه ملت

معصومه پورصادقی

محمود آصفی
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سیمای روحانی!
ماجرای درخواست غیرقانونی رئیس جمهور از صداوسیما

فراکسیون ورزش: 

مجلس تصمیم AFC درباره باشگاههای ایرانی را سیاسی می داند


