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حاال شاید رئیس مجلس با صیانتی ها 
همدل تر شده باشــد. سه شنبه شب، 
فضای مجازی صحنه افشا و واکنش به 
سفری بود که اعضای خانواده محمدباقر 
قالیباف به ترکیه داشتند، سفری اشرافی 
که انقالبی گری جناب رئیس را به چالش 
کشید. ادعا شد این ســفر برای خرید 
سیسمونی بوده است و سروصدای ماجرا 
هم ظاهرا حاصل درگیری این مسافران 
بر سر حجم باری بوده که قصد داشتند با 
خود به ایران برگردانند. مخالفان قالیباف، 
هم دسته های سیاســی اش و کاربران 
شــبکه های اجتماعی دیروز مشغول 
تحلیل جدی و شــوخی روی ماجرای 
سفر خانواده کســی بودند که البته در 
جریان دو انتخابات ریاست جمهوری، 
شــعار اصلی کارزار انتخاباتی خود را بر 
مبنای تقابل بــا ثروتمندان و تجمالت 
زندگی آن ها و برخورداری های خانواده 
مسئولین از جریان های رقیب قرار داده 
بود. توضیحات الیــاس قالیباف، فرزند 
مشهور فرمانده سابق نیروی انتظامی 
نیز به نوبه خود واکنش های بســیاری 
برانگیخت. بخشی از انتقادها به سمت 
اصل ســفر به عنوان نشانه ای از زندگی 

اشــرافی خانواده این رئیس قوه بود و 
بخشــی دیگر نیز، تصمیم این خانواده 
برای اســتفاده از اجناس خارجی را در 
مقابل ادعاهای حمایت از تولید داخلی 
قرار دادند. وقوع این سفر در ماه رمضان 
نیز البته توجه برخی را به خود جلب کرد. 
هشتگ »سیسمونی گیت« هم هشتگی 
بود که برای واکنش به ماجرا استفاده شد. 
در این میان البته برخی درباره منشأ و 
منظور رسانه ای شــدن ماجرا نیز ایده 

متفاوتی داشتند.
 ویدئویی که داستان را شروع کرد

داســتان ظاهرا از انتشــار ویدئو و 
عکس هایی از درگیری یک خانواده در 
فرودگاه شروع شــد که بار سنگینی از 
لوازم بچه به همراه داشتند. چهره های 
حاضر در ویدئو و عکس ها به عنوان زهرا 
مشیر، همســر قالیباف، مریم قالیباف 
دخترشــان و امیررضا بحیرایی، داماد 
خانواده شناسایی شدند و بار به عنوان 
سیسمونی. وحید اشــتری، از فعاالن 
سیاســی نزدیک به جریان اصولگرا با 
انتشار این ویدئو نوشت: »از بعدازظهر 
تا حاال برای مطمئن شــدن با بچه های 
فرودگاه امام و هواپیمایی معراج ارتباط 
گرفتم و اطالعات پرواز را درآوردم. اسم 
این سه نفر در لیست پرواز شماره ۴۸۰۴ 

ســاعت ۱۳:۴۵ دقیقه امروز معراج از 
فرودگاه استانبول به فرودگاه امام است: 
زهرا مشــیر، مریم قالیباف و امیررضا 
بحیرایی )داماد(« اشــتری اضافه کرد: 
»پیشاپیش قدم نوه نورسیده را خدمت 
آقای قالیباف تبریــک عرض می کنم. 
ولی باور کنید نمی شود آن باال نشست و با 
چفیه برای مردم از تولید ملی و اشتغال و 
ممنوعیت ورود لوازم خانگی و خودروی 
ملی سخنرانی کرد و خانواده را برای خرید 
سیسمونی بدرقه ترکیه کرد. داریم ازین 
تناقض ها پاره می شــویم.« جمله آخر 
سرفصل واکنش کسانی بود که از موضع 

نزدیک به جریان انقالبی و حمایت از نظام 
از این زاویه، رنجــش خود را از این رفتار 
قالیباف نشان می دادند. برخی از کاربران 
این جریان نیز این خبر را با عباراتی مثل 

»آبروریزی« توصیف کردند.
  طعنه آشنا و غریبه 

به »خطای نابخشودنی«!
موج واکنش های صریح و ضمنی، تند 
و مالیم، عتاب آمیز و رنجیده پس از این 
خبر شروع شد. حسام الدین آشنا، مشاور 
رئیس دولت دوازدهم که به حرف زدن 
در لفافه در فضای توییتر معروف است، 
نوشت: »دنیا گرد است و کوچک، دنیا 
دار مکافات است.« اشاره آشنا احتماال 
به حمله قالیباف به حســن روحانی در 
مناظره های انتخابات ریاست جمهوری 
بابت فعالیت های دختر وزیر وقت آموزش 
و پرورش و سفرهای خارجی اوست که 
پس از این خبر، ویدئــوی آن در فضای 

مجازی دست به دست می شود.
عباس عبدی، فعــال اصالح طلب 
نوشت: »این خبر آن قدر مهم و ویرانگر 
اســت که وی باید از همه مناصب خود 
استعفا دهد. حیف که اطمینان دارم نفر 
جایگزین او، نامناسب تر خواهد بود. پس 
پیشنهاد استعفا نمی دهم. فقظ نمی دانم 
از این پس چگونه در دوربین نگاه کرده و 
علیه ۴ درصدی ها حرف می زند؟ این خرید 

خاص طبقه یک در ده هزاری ها است.«
مصطفی هاشمی طبا، رئیس اسبق 
سازمان تربیت بدنی که بعدها به وزارت 
تبدیل شد و از رقبای سابق قالیباف در 
انتخابات ریاست جمهوری درباره ماجرا 
گفت: »بسیار بد اســت که فردی برای 
خرید مایحتاج خود به خارج از کشــور 
برود و خرید کند. بنده واقعا متاسفم که 
افراد چنین اقدامی را انجام می دهند.« 
هاشمی طبا با اشاره به اینکه قالیباف در 
مناظرات انتخاباتی، خرید از خارج کشور 
را امری نامناسب قلمداد می کرد، تصریح 
کرد: »اینکه چنین اقدامی از طرف چنین 
فردی اتفاق می افتد، بدتر است. اگر فردی 
عادی برای خرید به خارج از کشور رفته 
باشد می گوییم بعضا به برخی مسائل 
کشور آگاه نیســت.« وی افزود: »نکته 
قابل توجه این است که چنین وسایل و 

لوازمی که گفته می شود به خاطر آن به 
ترکیه سفر کردند، همیشه در کشور پیدا 
می شود به این معنی که جنس خارجی 
برای سیسمونی در کشور پیدا می شود. 
عالوه براین مگر تولید داخل چه اشکالی 
دارد که برخی می خواهند حتما از یک 
کشور خارجی لوازم خود را بخرند؟« او 
با اشــاره به این که قالیباف در اظهارات 
خود در مجلس به حمایت از تولید داخل 
تاکید دارد، کنایه دیگری درباره ماجرای 
یار ســابق قالیباف روانــه او کرد: »این 
احتمال وجود دارد که قالیباف از خرید 
سیسمونی دخترش از کشور ترکیه خبر 
نداشته همان طور که قالیباف در جریان 
قضیه شــهرداری تهران از خالف های 
قائم مقامش هم، بی اطالع بوده است. در 
حقیقت در شهرداری قائم مقام قالیباف 
خالف کرد اما او بی خبر بود، بنابراین اینجا 
هم خبر نداشته چرا که در حال حاضر 
سر قالیباف شلوغ اســت و شبانه روز در 
مجلس حضور دارد، حاال آنها هم برای 

خودشان کارهایی انجام دادند.«
مهدی صیاد شیرازی، فرزند شهید 
صیاد شــیرازی، ســپهبد ارتش که به 
دست سازمان مجاهدین خلق ترور شد، 
ویدئوی همان صحبت هــای قالیباف 
درباره ســفرها و اجنــاس خارجی را با 
هشــتگ »خطایی نابخشــودنی« به 
اشتراک گذاشته است. هشتگی که البته 
فرزند قالیباف نیز برای واکنش به ماجرا 

آن را بازنشر کرد.
اشرافی گری در خانواده قالیباف 

خطا نیست، رویه است
خطی که از سوی حامیان قالیباف 
نیز دنبال و تکرار شــد. الیاس قالیباف، 
پسر رئیس فعلی مجلس که در دوران 
انتخابات مشهور شــد، با تصویری که 
عبارت »خطای نابخشودنی« روی آن 
نوشته شده بود، در اینستاگرام این گونه 
به دفاع از پدرش پرداخت: »خواهرم و 
همســرش کاری انجام دادند که حتما 
غلط است. این سفر آن هم در این شرایط 
اقتصادی مردم یقینا اشتباه است  . آن ها 
بــرای خرید سیســمونی نرفته بودند 
و ناراســتی ها و بزرگ نمایی هایــی در 
متن های منتشرشــده وجود دارد اما 
به هر صورت انجام این ســفر خطایی 
نابخشودنی است، چرا که باعث می شود 
همه تهمت هایی که در گذشته به پدرم و 
خود آنها زده شده است را صحیح جلوه 
دهد. آنچه این خطا را نابخشــودنی تر 
می کند آن اســت که به امید و اعتماد 

مردم ضربه می زنــد و زبان ضد انقالب 
و بدخواهــان را دراز می کند. این رفتار 
حتما مخالف نظر و مشــی و مرام پدرم 
است. آنان که می خواهند خطای فرزند 
را به پای پدر بنویســند، بدانند که این 
کار از قبل مورد مخالفت ایشــان قرار 
گرفته بود ولی متاسفانه نادیده گرفته 
شد. بنده به ســهم خودم از همه مردم 
عذرخواهی می کنم و آن ها هم حتما باید 
عذرخواهی نمایند. انشااهلل خدا در این 
شب های قدر همه قصورها و خطاهای 
ما را ببخشد.« عذرخواهی الیاس قالیباف 
که همزمان با حمله به منتقدان ماجرا 
بوده و البته اشاره ای هم به حضور مادر 
خود و  همسر قالیباف در این سفر نکرده 
است، نیز باعث فروکش کردن انتقادات 
نشــد. چراکه در خانواده قالیباف این 
سبک زندگی اشرافی یک خطا نیست، 

رویه است.
 صیانت دیر رسید

در این میان نمی تــوان از این نکته 
غافل شــد که کل این ماجرا از فضای 
شبکه های اجتماعی مثل توییتر کلید 
خورد، یعنی همان فضایی که گروهی 
داخل و بیرون از مجلس به دنبال محدود 
و مسدودکردن آن بوده و هستند. با این 
ماجرا حاال قالیباف با سفر خانواده اش، 
همانند عنابســتانی و ماجرای سیلی، 
محمد باسط درازهی و ماجرای فحاشی 
و فاطمه مقصودی و ماجرای دستگیری 
برادر، به فهرست نمایندگانی پیوسته 
است که نگاه شبکه های مجازی برایشان 
دردسرساز شده است. شاید اگر تالش 
مسدودخواهان اینترنت که در ماه های 
اخیر و با طرح معروف صیانت اوج گرفته 
است کمی زودتر به نتیجه رسیده بود، 
االن فرزند رئیس مجلــس ناچار نبود 
بابت سفر خواهرش، دنبال رفع و رجوع 

»زبان درازی بدخواهان« باشد. 

سفر خانواده قالیباف به ترکیه، انقالبی گری را به چالش کشید

سرهنگ چهار درصدی و سيسموني گيت
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حاال شاید رئیس مجلس 
با صیانتی ها همدل تر 

شده باشد. سه شنبه شب، 
فضای مجازی صحنه 

افشا و واکنش به سفری 
بود که اعضای خانواده 

محمدباقر قالیباف به ترکیه 
داشتند، سفری اشرافی که 
انقالبی گری جناب رئیس را 

به چالش کشید

عذرخواهی فرزند قالیباف 
که همزمان با حمله به 

منتقدان ماجرا بوده و البته 
اشاره ای هم به حضور مادر 

خود و همسر قالیباف در این 
سفر نکرده است، نیز باعث 

فروکش کردن انتقادات 
نشد؛ چراکه در خانواده 

قالیباف این سبک زندگی 
اشرافی یک خطا نیست، 

رویه است

طهمورث حسینی

اسالمی:
 پرونده مباحث فنی 

در مذاکرات وین بسته شده است
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به مباحث فنی 
مذاکرات وین، گفت: موضوعــات و مباحث فنی در 
مذاکرات وین تمام و مشخص شده است، بحث های 
فنی صورت گرفته و تنها موضوعات سیاسی باقیمانده 

که مربوط به وزارت خارجه است.
به گزارش ایلنــا،  محمد اســالمی  ادامه داد: در 
سال های اخیر ایران و آژانس براساس قوانین پادمان، 
روابط خــود را مدیریت کردند.ســایت ها و مراکز 
هسته ای هم که طی ســال های اخیر آسیب دیده 
بودند، ســامان یافته اند و در حال حاضر طبق قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، فعالیت های آنها به 
صورت کمی و کیفی در حال انجام است، آب سنگین 

اراک هم فعال است.
    

واکنش دبیر ستاد حقوق بشر به طرح 
انگلیس برای اخراج پناهجویان

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق 
بشر در واکنش به طرح جنجالی انگلیس برای اخراج 
پناهجویان، گفت: برنامه دولت انگلیس، نقض تعهدات 

و مسئولیت بین المللی این کشور است.
به گزارش ایرنا، در پی امضای طرح انتقال اجباری 
پناهجویان توسط نخست وزیر انگلیس، »کاظم غریب 
آبادی«، در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشت: 
»برنامه دولت انگلیس برای انتقال اجباری پناهجویان، 
نقض تعهدات و مسئولیت بین المللی این کشور است. 
این اقدام، مالحظات بشری و اخالقی را کامال نادیده 
گرفته است. کارنامه ســیاه حقوق بشری انگلیس به 

خودی خود، گویاست!«
    

 دستور مخبر به وزارت خارجه 
برای تأمین حقابه هیرمند 

معاون اول رییس جمهور در دستورات جداگانه 
ای خطاب به وزیر امور خارجــه و معاون بین الملل و 
همکاری های منطقه ای معاون اول، خواستار پیگیری 
مجدانه برای تامین حقابه هیرمند از دولت مستقر در 

افغانستان شد.
به گزارش ایلنا محمد مخبر در پی گزارش نماینده 
اعزامی خود به استان سیستان و بلوچستان و بازدید از 
چاه نیمه های چهارگانه مناطق مرزی سیستان تاکید 
کرد: دولت مستقر در افغانستان باید به این حقابه که 
طبق توافق های معتبر بین المللی، متعهد به رهاسازی 
آن برای بهره مندی مردم استان سیستان و بلوچستان 
است، پایبند باشد و هرچه سریعتر این موضوع را حل 

نماید.
معاون اول رییس جمهور همچنین از وزارت نیرو 
خواســت تمهیدات الزم را برای پیشــگیری از بروز 
مشکالت در تابستان امسال برای تامین آب شرب مردم 

این منطقه در نظر بگیرد.
    

واشنگتن تایمز: 
ارتش ایران پهپادهای جدید 
»انتحاری« به نمایش گذاشت

یک روزنامه آمریکایی به برگــزاری رژه نیروهای 
مســلح ایران، نمایش انواع پهپادها و ســامانه های 
پدافندی و سخنرانی رئیس جمهوری ایران اشاره کرد.
به گزارش فارس روزنامه »واشــنگتن تایمز« در 
این زمینه نوشت: نیروهای مســلح ایران شماری از 
تسلیحات جدید از جمله نسل جدیدی از »پهپادهای 
انتحاری« ساخت خود را در رژه بزرگ در تهران در روز 

دوشنبه به نمایش گذاشتند.
واشــنگتن تایمز با اشــاره به برگزاری این رژه با 
مذاکرات رفع تحریم های ایران در وین و ســخنرانی 
ابراهیم رئیسی در این مراسم و هشدار به به اسرائیل 
نوشت، نکته مهم این رژه رونمایی از سه پهپاد انتحاری 
جدید »ابابیل-۵« بود که می توانند موشک هایی با 
بازده آیرودینامیکی بهبود یافته و کاهش سطح مقطع 

راداری حمل کنند.
    

معاون اجتماعی قوه قضائیه:
 فضای مجازی

 خطرناک شده است
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه 
قضائیه با اشاره به تاکید رهبر انقالب و رئیس دستگاه 
قضا در ارتباط با ســاماندهی فضای مجــازی، آن را 

خطرناک برای نسل جوان دانست.
به گزارش ایلنا اصغر جهانگیــر گفت: این فضا به 
قدری خطرناک شده که در کنار گوش افراد مذهبی 
نیز فضای امنی باقی نمانده است چراکه امروز فضای 
مجازی کامال رها شده اســت. این در حالی است در 
کشورهای پیشرفته مدیریت فضای مجازی با جدیت 

در دستورکار قرار گرفته است.
به گفته جهانگیر، براساس آمار، ۶۰ میلیون کاربر 
ایرانی در حال استفاده از فضای مجازی با استفاده از 

۱۳۱ میلیون گوشی هستند. 

روی موج کوتاه

خبر

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس معتقد اســت که درگیر شدن 
دولتمردان بــا رقیب فرضی به نــام دولت غائب 
یا دشمن خارجی ناشــی از فاصله فضای فکری 
مسئوالن دولت با بدبختی و مشکالت مردم است.

حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت وگو با ایلنا 
با بیان این که امروز مسابقه سخنرانی خوب بین 
مســئوالن دولت و مجلس راه افتاده است و همه 
وعده های خوب را مطرح می کنند، گفت: دولت 
جدید بر بستر نوعی یکدستی مدیریتی-سیاسی 
روی کار آمد یعنی عماًل ما مشــاهده می کنیم 

مجلسی همسو با دولت وجود دارد و ساختارهای 
مختلفی که خارج از دولــت کار می کنند، کامال 

همسو با دولت هستند.
وی یادآور شد: یکســری نهادهایی که بعد از 
انقالب شکل گرفتند، میراث دار مصادرات اوایل 
انقالب بودند که در حال حاضر بزرگترین منابع 
مالی بی رقیب در کشــور را در اختیار دارند و در 
دولت آقای رئیسی صاحب منصب هستند، حال 

چه موقع قرار است به کمک مردم ایران بیایند؟
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی 
افزود: اگر تا امروز به نوعی سیاستمداران گذشته را 

نامحرم می دانستند، امروز یک اجتماعی از محارم 
سیاسی باهم جمع شدند و باید این منابع را برای 
رفع مشکالت مردم به کار گیرند. من یک جمله 
می دانم و آن این اســت فضای فکری مسئوالن 
دولت با بدبختی ها و مشــکالت یکسان نیست و 
فاصله دارد به همین دلیل مشاهده می کنیم در 
شرایط کامال باثبات اقتصادی مسئوالن وعده هایی 
را مطرح می کنند، سخنرانی هایی را ارائه می دهند 
و با یک رقیب فرضی به اســم دولت غایب درگیر 
می شوند و گاهی اوقات مشکالت را گردن دشمن 

خارجی می اندازند.

فالحت پیشــه گفت: امروز فضــای فکری 
مردم، فضای ناامنــی اقتصادی اســت و روز به 
روز بیشتر به این نتیجه می رسند که سخنرانی 
بزرگ سیاست مداران نوعی فرار از انجام کارها و 
مسئولیت هایی است که امروز هم این شیوه ادامه 
دارد.عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
تصریح کرد: مشاهده می کنیم آقای رپیسی و اغلب 
کاندیداهایی که در کنار ایشان مناظره می کردند 
و امروز جزو دولت هســتند هر کــدام از آن ها به 
تنهایی وعده بازسازی ایران و پایداری اقتصادی 
را در ۱۰۰ روز اول دادند که تا امروز نه تنها در طول 

۱۰۰ روز اول بلکه در ۲۵۰ روز هم نتواستند این 
مشکالت را تعدیل کنند و حتی مشکالت دیگری 
به اقتصاد کشور وارد شده اســت. اعتقادم بر این 
است در این وسط روز از نو برای مردم و روزی از نو 
برای سیاست مداران است، چراکه سیاست مداران 
ضرری نمی کنند؛ باالتریــن حقوق ها و ارتقاءها 

را می گیرند.

فالحت پیشه:

فضای فکری مسئوالن با بدبختی ها و مشکالت مردم یکسان نیست

یک فعال سیاســی اصــالح طلب 
گفــت: در حــال از دســت دادن 
فرصت های طالیی هستیم و نگرانم که 
آیندگان مســئولین فعلی را به فرصت 

سوزی متهم کنند.
به گــزارش خبرآنالیــن، مرتضی 
الویری با اشاره به ضرورت حل و فصل 
مســاله برجام گفت: در رابطه با برجام 
بنده با صحبت های دولت و مقام معظم 

رهبری موافق هستم که برجام همه مسائل ما نیست و 
نباید همه امور کشور را منتظر برجام بگذاریم چرا که 
آشفتگی ها و مشــکالت زیادی در داخل کشور وجود 
دارد که ارتباطی با برجام ندارند و آن مســائل باید در 
جای خود حل شــوند، اما نباید این واقعیت را نادیده 
گرفت که برجام و تنشی که در روابط خارجی ما وجود 

دارد تبدیل به یک گلوگاه جدی شده است. 
عضو سابق شورای شهر تهران همچنین خاطرنشان 

کرد؛ دولتمردان مــا نمی توانند از این 
موضوع مهم شانه خالی کنند و بگویند 
بدون حل کــردن تنش های خارجی و 
مسائل بین المللی، می توانند مشکالت 
کشــور را حل کنند، بهر حال این یک 
گلوگاه جدی اســت و اگر مــا رابطه 
خود را با جامعــه بین المللــی حل و 
فصل نکنیم و ایــن معضل باقی بماند، 
روابط مسدود خواهد شد و نمی توانیم 
بگوییم، مستقل از مســائل جهانی و برجام مشکالت 

مردم را حل می کنیم.
الویری با اشاره از دست رفتن فرصت های طالیی 
در کشور گفت: نگرانم که آیندگان مسئولین فعلی را 
به فرصت ســوزی متهم کنند، چرا که در حال حاضر 
موقعیت های مناســب از دست می رود و ممکن است 
ضررهایی به کشور وارد شود که جبران کردن آن امری 

بسیار دشوار باشد. 

وزیر خارجه آمریکا از تماس تلفنی 
خود بــا »یائیر الپیــد« وزیر خارجه 
رژیم صهیونیســتی درباره تنش ها 
در سرزمین های اشغالی و همچنین 

موضوع ایران خبر داد.
به گــزارش خبرگــزاری فارس، 
»آنتونــی بلینکــن« در صفحــه 
شــخصی خود در توییتر نوشت که 
با الپیــد درباره کاهــش تنش ها در 

سرزمین های اشغالی، کرانه باختری و غزه صحبت 
کرده است.

وزیر خارجــه آمریکا اضافه کــرد در این تماس 
تلفنی درباره تهدیدات ناشــی از ایران و گروه های 

تحت حمایتش نیز صحبت شده است.
همچنین پایــگاه خبری آکســیوس خبر داد 
که یک مقام ارشــد آمریکایی طی هفته جاری به 
سرزمین های اشغالی، اردن و مصر سفر خواهد کرد.

ی  خبــر ه  یــگا پا ر  نــگا خبر
»آکســیوس« گفت که هدف ســفر 
این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، 
کاهش تنــش در بیت المقدس میان 

فلسطینیان و اسرائیلی ها است.
مقاومت فلســطین طی چند روز 
اخیــر در خصوص هرگونه تشــدید 
تنش در بیت المقدس به اشغالگران 
هشدار داده است و حتی »هارون ناصر 
الدین« عضو دفتر سیاسی حماس و یکی از مقامات 
دفتر امور بیت المقدس در خصوص تجاوز به مسجد 
االقصی یا اجازه دادن به شهرک نشینان برای قربانی 
کردن در داخل صحن های آن، به رژیم صهیونیستی 
گفت: »حماس به میانجی ها اطالع داده است که هر 
گونه قربانی در مسجد االقصی، به منزله اعالن جنگ 
است و ]عملیات[ شمشیر قدس-۲، بسیار شدیدتر 

از ]شمشیر قدس[ قبلی است«.

ایران، محور گفت وگوهای وزرای خارجه آمریکا و اسرائیلالویری: دولت در حال فرصت سوزی است 


