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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

با »علی مطهــری« و »قرص ضد 
بارداری« یک جمله بســازید؛ »علی 
مطهری در پاسخ به انتقاد یک دانشجو 
گفت: برای شما هم قرص ضدبارداری 
دارم!«؛ این جمله البته ساختگی نیست، 

واقعیتی است که رخ داده است!
13 آبان مطهری به دانشگاه شهید 
بهشــتی رفته بــود و در حال صحبت 
با دانشــجویان بود که دانشجویی در 
واکنش به اظهارات او گفت: »آقای دکتر 
شــما باید قرص ضدفراموشی همراه 
داشته باشید.« علی مطهری هم برای 
آنکه طنــازی و حاضرجوابی یا به قول 
خودش قدرت تنبیهش را به رخ بکشد، 
بی معطلی جواب داد: »من همیشــه و 
همه نوع قرصی دارم؛ حتی برای شــما 

قرص ضدبارداری هم دارم!«
ویدئوی این طنازی فرزند آیت اهلل 
مرتضی مطهری به سرعت منتشر شد 
و حاال دو ســه روزی است که رسانه ها 
و فضای مجازی پر شده اند از یادآوری 
خاطره هتاکی ها و فحاشی های مسبوق 
به سابقه آقای نماینده؛ از »کوچک اُف« 
گفتنش بــه کوچک زاده و شــی پرت 
کردن کوچک زاده به ســوی او و موج 
»خفه شو« و »بتمرگ« و »پفیوزی« که 
جناب مطهری در صحن علنی مجلس به 
سوی او راه انداخت تا ویدئوی آن مردی 
که در جریان سفر مطهری به گلپایگان 
به او انتقاد کرد که چرا حرف زدن درباره 

غدیر را به اهل منابر نمی سپارد و به عنوان 
یک نماینده درباره گرانی و تورم و افزایش 
قیمت ها حرف نمی زند و آقای نماینده او 
را به یک »احمق نادان« میهمان کرد! 
یک روحانی معمم هم کنارش بود که 
مرد معتــرض را تهدید بــه »در گونی 

کردن!« کرد. 
البته لیست این قبیل حاشیه های 
آقای نماینده به همین یکی دو قلم ختم 
نمی شود؛ اما این آخری، یاد همه شان را 
زنده کرده است. وجه مشترک تمام این 
موارد واکنش علی مطهری است؛ تایید 

و توجیه رفتارش.
طنز ماجرا اینجاست که علی مطهری 
فرزند اســتاد اخالق، مرتضی مطهری 
است و عهده دار مسئولیت نشر و نظارت 
بر نشــر تألیفات مرتضی مطهری نیز 
عهده دار است؛ تالیفاتی چون »فلسفه 

اخالق«!
برای تادیبش الزم بود!

او دیروز با خبرگــزاری مهر گفتگو 
کرده و در توجیه رفتارش گفته است: 
»باید به دانشجوی گستاخ، پاسخ درخور 
داد.« در جــواب این ســوال که آیا این 
پاسخ شما درخور یک عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس بود، نیز تصریح کرده 
که »بله؛ در مقابــل صحبت هایی که او 
کرد، این پاسخ برای تأدیبش الزم بود.«

با نگاهی به برخی موضع گیری های 
علی مطهری می توان دریافت که او در 
حوزه فرهنگ و اخالق نیز همان تلون 

طبعی را دارد که در حوزه سیاست! 

وقتــی ســحر خدایــاری، دختر 
فوتبال دوســتی که با ظاهر پسرانه به 
استادیوم می رفت و پرونده قضایی برای 
او تشکیل شــده بود، خودش را آتش 
زد، علی مطهری در توئیترش نوشت: 
» مرگ سحر دختری که به خاطر ورود 
پسرانه به اســتادیوم آزادی بازداشت 
و در اثر شــنیدن محکومیــت اش به 
6 ماه زندان خودسوزی کرد، حاکی از 
بی تدبیری مسئول مربوط است. فرضا 
کار او غیر قانونی بــوده، کافی بود چند 
کلمه نصیحت شود نه محکوم به زندان. 

حفظ نظام به این کارها نیست.«  
حاال خود او در برابر دانشجویی که 
از نظر سن و سال حکم فرزند او را دارد، 
عنان از کف داده و درجا و فی المجلس، 
به میان رینگ پریده تا او را خاک کند؛ 
حتی اگر به این قیمت تمام شود که همه 
انگشت به دهان بمانند از بی سیاستی و 
بی کیاستی و بی درایتی و ایضا »بی ادبی« 
نماینده مجلســی که قرار بود در رأُس 
امور باشــد.  مصطفی ترک همدانی، 
وکیل علی مطهری دیروز اعالم کرده 
که کلیپ منتشر شــده برای تخریب 
مطهری است و تقطیع شده است و وی 
علیه خبرگــزاری فارس تحت عناوین 
اتهامی نشراکاذیب و توهین اقامه دعوا 

کرده است. 
او توضیح داده: »آنچه در این در قالب 
این کلیپ منتشر شده اوالً تقطیع شده 
است زیرا فقط یک قسمت را گذاشتند 
و مشخص نیست سوال کننده چه کسی 

است و ثانیاً اساساً سوال کننده زن نبوده 
بلکه یک مرد بوده و در پاسخ به کنایه و 
تمسخر آن فرد، چنین جوابی داده شده 
و یکباره نبوده و مقدمه ای داشته است.«

بزرگی سراسر به گفتار نیست
برخی نیز تاکید می کننــد که در 
آستانه انتخابات رســانه های رقیب، 
این موضوع را دســتاویزی قرار داده اند 
برای تسویه حســاب با علی مطهری. 
در این میان اما کجاســت سعدی که 
بگوید: »ادب مرد بِه ز دولت اوست.« که 
البته اگر بود شاید با دیدن این اوضاع و 
احوال تنها اکتفا می کرد به اینکه بگوید: 

»سکوت مرد بِه ز دولت اوست.«
البتــه علی مطهری مرد ســکوت 
نیســت. ویکی  پدیــای او را بخوانید؛ 

لیست مبسوطی دارد از دیدگاه های او؛ 
دیدگاه هایی که شتر، گاو، پلنگی است 
از اصالح طلبی و اصولگرایی و میانه روی؛ 
از شیر مرغ تا جان آدمیزاد؛ از اظهارنظر 
درباره ساپورت پوشیدن زنان، همخوانی 
دانش آموزان با ساسی مانکن در مدارس، 
انتقاد از فرهنگ ایران باســتان، انتقاد 
از وضعیت رســیدگی به پرونده سعید 
طوســی، نحوه برخورد با هاشــمی و 
منتظــری، رد صالحیت مینو خالقی، 

رفع حصر و الی ماشاء اهلل.
اخیرا هم اظهاراتــش درباره »چند 
همســری« به ماجــرای »قرص ضد 
بارداری« اضافه شــده است. این روزها 
که عده ای در تلویزیون و فضای مجازی 
و حقیقی علــم چند همســری بلند 
کرده اند و صدای خیلی ها را درآورده اند، 
علی مطهری دیــدگاه متفاوتش را با 
»عصرایران« در میان گذاشته و گفته 
است: » اگر حکم چند همسری را قبول 
نکنیم به معنای این اســت که عده ای 
از بانوان از حق تاهل محروم می شوند! 
البته این مسئله شرایطی دارد. مردانی 
می توانند این حکم را اجــرا کنند که 
توانایی مالی، توانایی جســمی، رشد 
و فکری و عقلی داشــته باشند و حتی 
حکومت اسالمی می تواند در این موضوع 
دخالت کند و کسانی که صالحیت این 

کار را دارند بتوانند انجام دهند.« 
باید اینجا از او پرســید که حکومت 
اســالمی که او نیز یکــی از اعضای آن 
است، چهار دهه است در ازدواج و طالق 
زوجین دخالت می کند؛ چگونه است 
که علی رغم ایــن دخالت ها آمار طالق 
روز به روز افزایش می یابد و آمار ازدواج 
کاهش و همینطور آمار خودکشــی، 
آمار قتل های خانوادگی، فســاد، آمار 
دین گریزی جوانان و هــزار آمار دیگر 
دستخوش تعبیر و تفسیرهای ناپخته و 
خام و تنبلی و بی دانشی آقایان در ایجاد 

فقه پویا است. 
آیا جامعه اصال آماده پذیرش چنین 
دیدگاهی درباره چندهمسری هست؟ 
یا این مورد هم قرار است با سیاست زور 
و فشار به جامعه تزریق شود! چه کسی 
پاسخگوی ظلمی است که کاسبان دین 
به نام دین می کنند و چنان جاهالنه و 
گاه خائنانه پیــش می روند که نعمت 

»دین« را از جامعه می گیرند.
باید از مطهری پرسید به عنوان یک 
نماینده کهنــه کار مجلس چه دفاعی 
دارد از عملکــرد نهــاد قانونگذار برای 
نجات جوانان از بیکاری و تجرد؟ آیا قرار 

است هزینه کم کاری آقایان را »کانون 
خانواده« و اعضای جامعه بدهند مانند 
هزار کم کاری دیگر که جور آن را مردم 
می کشند و مردان سیاست فقط حرف 

میزنند و حرف؛ آن هم از هر دری.
و کجاســت فردوســی که بگوید: 
»بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو صد 

گفته چون نیم کردار نیست«
ایستاده در برابر باد

مطهری سال هاســت که نماینده 
مجلس اســت. نقشه سیاســی او نیز 
به اندازه اظهارنظرهایــش پیچیده و 
متنوع و ملون است و شــاید اظهارات 
عجیب و غریب او تابعی از همین نقشه 
سیاسی اش باشــند. او به عنوان حامی 
احمدی نژاد وارد مجلس هشــتم شد، 
بعد از او تبری جست و در مجلس بعدی 
مســتقل وارد شــد؛ هرچند که هنوز 
اصولگرایان او را متعلق به اردوی خود 
می دانستند و بعد در لیست اصالح طلبان 
وارد مجلس دهم شــد. در ســال آخر 
مجلس دهــم نیز رأی او برای کســب 
دوباره کرسی هیأت رئیسه مجلس تکرار 
نشد و اصالح طلبان اینگونه نشان دادند 
که دیگر وفاق و همدلی گذشــته را با او 
ندارند.  از این رو در دکان علی مطهری، 
از راســت ترین مواضع اصولگرایانه تا 
چپ ترین گرایش های اصالح طلبانه پیدا 
می شود. گمانه هایی وجود دارد درباره 
اینکه شاید او سرلیست اصالح طلبان 
در تهران باشــد، اما با لیست عریض و 
طویل حواشی او، چنین گمانی بعید به 

نظر می رسد. 
خــودش گفته کــه هنــوز برای 
کاندیداتــوری در انتخابات اســفند 
تصمیمی نگرفته است؛ اما بسیاری با 
یادآوری دوران نمایندگی و حواشی اش 
ترجیح می دهند آنانی که آداب ادب را 

نمی دانند، پا به خانه ملت نگذارند!

چگونه وکال شأن خانه ملت را تنزل می دهند؟

مطهری و یک رسم نامطهر

خبر

در ادامــه کاهش تعهدات ایــران در اجرای 
برجام، دو هزار کیلوگرم گاز هگزافلوراید اورانیوم 
از سایت اتمی نطنز به مرکز اتمی فردو، منتقل 

شده است.
حســن روحانی، رئیس جمهوری سه شنبه 
هفته جاری در مراســم افتتاح کارخانه نوآوری 
آزادی گفــت: از فردا)چهارشــنبه، 15 آبان( 
گام چهارم و جدید کاهش تعهــدات برجامی 
را برمی داریم؛ البته پیشــاپیش به کشورهای 
دوستمان در دنیا اعالم می کنیم فعالیت جدید ما 
هم با نظارت  آژانس خواهد بود و آژانس همچنان 

نظارت می کند.
بر این اساس در راستای اجرای دستور حسن 

روحانی رئیس جمهور و شــورای عالی امنیت 
ملی دیروز مخزن )سیلندر( ۲۸۰۰ کیلویی که 
حاوی حدود ۲۰۰۰ کیلوگرم گاز هگزا فلوراید 
اورانیوم )UF6( اســت، تحت نظارت بازرسان 
آژانس بین المللی انرژی اتمــی پس از انتقال از 
مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن )نطنز( 
به مجتمع غنی سازی شهید مسعود علیمحمدی 
)فردو( در سالن خوراک دهی مجتمع فردو قرار 
گرفت. بهروز کمالوندی، ســخنگوی سازمان 
انژری اتمی نیز روز گذشته با بیان اینکه تا ساعات 
آینده فرایند گازدهی به سانتریفیوژهای فعال 
در سایت فردو با حضور بازرســان آژانس پایان 
می یابد، اظهار کرد: عمال از ساعت 1۲ چهارشنبه 

شب، فرایند تولید در فردو آغاز می شود. وی در 
برنامه ای تلویزیونی بــه بیان توضیحاتی درباره 
آغاز گازدهی به سانتریفیوژهای فعال در مجتمع 
غنی سازی شــهید دکتر علی محمدی )فردو( 
پرداخت و با تأکید بر اینکــه امروز ایران به تمام 
چرخه ســوخت هســته ای از مرحله اکتشاف، 
استخراج و غنی ســازی تا مرحله پسمانداری 
مسلط است، اظهار کرد: تبدیل کیک زرد به هگزا 
فلوراید اورانیوم )UF6( کــه مرحله مهمی در 
تولید سوخت هسته ای است پیش از این در جای 
دیگری در ســایت نطنز انجام می شد و ترجیح 
دادیم به جای اینکه مــواد مربوطه را از اصفهان 
منتقل کنیم، بــا توجه به فاصلــه جغرافیایی 

کمتری که وجود دارد و همچنین سرعت کار، 
کار را در همین جا انجام دهیم.

حســن روحانی، رئیس جمهور همزمان با 
اعالم تصمیم ایران برای غنی ســازی اورانیوم 
در فردو، گفته بود: اگر راه حل درستی را یافتیم 

که تحریم ها برداشته شــود، به راحتی بتوانیم 
نفت خود را بفروشــیم، از پول های موجود در 
بانک استفاده کنیم و ســایر تحریم ها در بیمه و 
فلزات لغو شــود؛ ما هم کامال به شرایط گذشته 

برمی گردیم.

۲ هزار کیلو گاز UF6 وارد تاسیسات هسته ای فردو شد؛

آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران
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امروز تشکیل می شود
 جلسه اضطراری شورای حکام 

با موضوع تورقوزآباد
وبگاه اطالع رسانی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اعالم کرد امروز )پنجشنبه( شورای حکام برای مباحثه 
درباره برنامه هسته ای ایران تشکیل جلسه می دهد. 
»الرنس نورمن« خبرنگار نشــریه »وال اســتریت 
ژورنال« نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: »موضوع 
این جلسه چیزی جز مسائل مربوط به پادمان نیست. 
احتماال این جلسه روی تورقوزآباد متمرکز است و نه 
جدیدترین گام ]کاهش تعهدات[ هســته ای ایران، 

البته این موضوع هنوز تایید نشده است.«
    

واکنش وزارت خارجه به 
»توافق ناقص« در یمن

سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه 
در واکنش به امضای سند توافق ریاض میان بعضی 
از گروه های جنوب یمن با منصــور هادی اظهار 
داشت: امضای چنین اسنادی هیچ کمکی به حل 
مشکالت یمن نخواهد کرد و این امر در جهت تثبیت 
اشغالگری عربستان سعودی و متحدانش در جنوب 
یمن به صورت مستقیم و یا از طریق نیروهای نیابتی 
آنان خواهد بود. وی به عربستان سعودی توصیه 
کرد چنانچه در ادعاهای خود برای حل مشکل یمن 
جدی هستند به جای تصمیم گیری برای گروه هایی 
که فاقد هر گونه اختیاری هســتند به ابتکار ارائه 
شده از سوی »مهدی مشاط«، رئیس شورای عالی 
سیاسی یمن مبنی بر توقف حمالت به دو کشور 

پاسخ مثبت دهد.
    

دیدار پمپئو با مقامات سعودی و 
قطری با محوریت ایران

مورگان اورتگاس،  سخنگوی وزرات امور خارجه 
آمریکا در پیامی توییتری نوشــت: مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه با عادل الجبیر، وزیر مشاور دولت 
عربســتان ســعودی در امور خارجه دیدار کرده و 
درباره مســائل نگران کننده دو جانبه و منطقه ای 
از جمله ضــرورت مداوم مقابله بــا »فعالیت های 
بی ثبات کننده ایــران« با وی رایزنــی کرد. آن   ها 
همچنین درباره رویدادهای منطقه ای و حقوق بشر 

نیز گفت وگو کردند.
    

برنامه ای برای انتقال پایتخت 
به سمنان وجود ندارد 

پروانه صــادق مالواجــرد، معــاون معماری و 
شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در نشستی خبری 
با بیان اینکه وقتی از تهران صحبت می کنیم، باید 
مجموعه شهری تهران و کرج را در نظر بگیریم، افزود: 
موضوع انتقال پایتخت مطرح نیســت اما سیاست 
اصلی تمرکززدایی از تهران است که بر اساس قانون 
امکان سنجی ساماندهی، تمرکززدایی و انتقال مراکز 
اداری و سیاسی تهران دنبال می شود و تاکنون هفت 
جلسه در این زمینه برگزار شده اســت. وی افزود: 
موضوع انتقال آب از دریای خزر به سمنان در شورای 
عالی آب دنبال می شود و ارتباطی به شورای عالی 

شهرسازی ندارد اما آنچه مورد تاکید قرار دارد. 
    

نعمتی:
باید معجزه رخ دهد که بودجه 

از نفت جدا شود
بهروز نعمتی، نماینده مردم تهران در مجلس 
درباره اینکه گفته می شــود بودجه امسال بدون 
وابستگی به نفت  بسته شده است آیا این اتفاق خواهد 
افتاد، به ایلنا گفت: بودجه ما همیشه متکی به نفت 
بوده و هست و بعید می دانم معجزه   ای رخ دهد که از 
نفت جدا شود. درآمدهای کشور مشخص است؛ 
نفت، مالیات، صادارت غیرنفتی و عوارض گمرکی 
محل هایی که بودجه از آن تأمین می شــود منابع 
دیگری نداریم که پاسخگوی کشور باشد. وی افزود: 
به اعتقاد من اگر می خواهیم بودجه ما از نفت جدا 
شود باید یک برنامه ریزی حداقل پنج ساله داشته 
باشیم تا بتوانیم به مرور زمان شریان های نفتی را 

ببنیدیم و ااِل که به راحتی می توانیم حرف بزنیم.
    

علیرضا زاکانی از قم کاندیدای 
مجلس می شود

سّید محّمدصادق کاظمی، سخنگوی جمعیت 
رهپویان انقالب، حضور علیرضا زاکانی در انتخابات 
مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه قم را تأیید کرد. به 
گزارش فارس علیرضا زاکانی، نماینده ادوار مجلس 
شورای اسالمی، برای حضور در انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی، از حوزه انتخابیه قم، 
کاندیدا می شود. علیرضا زاکانی در دوره های هفتم، 
هشتم و نهم، نماینده تهران در مجلس بود و سابقه 
عضویت در هیئت رئیسه مجلس را نیز دارد. وی در 
جریان بررسی برجام در مجلس شورای اسالمی، 

رئیس کمیسیون ویژه برجام بود.

در دکان علی مطهری، 
از راست ترین مواضع 

اصولگرایانه تا چپ ترین 
گرایش های اصالح طلبانه 
پیدا می شود. گمانه هایی 
وجود دارد درباره اینکه 

شاید او سرلیست 
اصالح طلبان در تهران 

باشد اما با لیست عریض 
و طویل حواشی او، چنین 
گمانی بعید به نظر می رسد

مطهری در گفتگو با 
خبرگزاری مهر در جواب 

این سوال که آیا پاسخ شما 
به دانشجوی حاضر در 

جلسه مبنی بر اینکه»برای 
شما قرص ضدبارداری هم 

دارم«؛ درخور یک عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس 

بود، نیز تصریح کرده که 
»بله؛ در مقابل صحبت هایی 

که او کرد، این پاسخ برای 
تأدیبش الزم بود«

یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: 
کارآمدی، امکان رای آوری و پایبندی به مواضع اصالح طلبی 
از شاخص هایی است که بر اساس آن افراد در لیست اصالح 

طلبان قرار می گیرند.
علی محمد نمازی در گفت وگو با ایسنا، درباره دغدغه های 
جریان اصالحات برای انتخابات پیش روی مجلس شورای 
اســالمی اظهار کرد: مهم ترین نگرانی اصالح طلبان برای 

انتخابات مجلس، عدم استقبال و مشارکت کافی مردم در 
انتخابات اســت، زیرا عالیمی وجود دارد که نشان می دهد 
مردم دلسرد هســتند.  وی ادامه داد: راه دلگرم کردن مردم 
حضور همه جریان های سیاسی در انتخابات است. هیات های 
اجرایی، نظارت، مراجع چهارگانه استعالم و شورای نگهبان 
نقش مهمی در رقابتی کــردن انتخابات مجلــس دارند. 
شــورای نگهبان فضا را برای انتخابات رقابتی فراهم کند، 

زیرا مشارکت باال در انتخابات یکی از نشانه های مهم اقتدار و 
مقبولیت نظام است.

این فعال سیاسی اصالح طلب با اشــاره به اینکه نگرانی 
بابت ارائه لیســت های متعدد اصالح طلبــان وجود ندارد، 
تصریح کرد: مانع اصلی برای ارائه لیست این است که زمینه 
برای حضور نامزدهای واجد شرایط و قوی فراهم نشود. اگر 
نامزدهای قوی حضور داشته باشند، بستن لیست ساده تر 

می شود. زمانی این کار ســخت می شود که نامزدها در یک 
سطح باشند.

نمازی درباره ســازوکار تهیه لیست اصالح طلبان برای 
انتخابات مجلس بیان کــرد: احــزاب اصالح طلب به این 
نتیجه رســیده اند که باید لیســت قوی تهیه کنند و برای 
همین سه شاخص کارآمدی، امکان رای آوری و پایبندی به 
مواضع اصالح طلبی برای معرفی نامزدهای انتخابات در نظر 
گرفته اند. اگر در حوزه ای افرادی با این شرایط وجود نداشته 

باشند، اصالح طلبان نامزدی را به مردم معرفی نمی کنند.

روایت یک عضو کارگزاران از شیوه تهیه لیست انتخاباتی اصالح طلبان


