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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

و آن مشتاق گفتگو با تلویزیون ایران 
کسی نیست جز »مایک پمپئو«، وزیر 
خارجه آمریکا. او در این دو هفته ای که از 
سفر ظریف به نیویورک می گذرد، آنقدر 
به دفعات درخواست گفتگو با تلویزیون 
ایران را مطرح کرده که درخواســتش 
دیگر رنگ و روی التمــاس به خودش 

گرفته است.
ماجــرا از اینجا شــروع شــد که 
محمدجواد ظریف، به  رغم اینکه آمریکا 
خط و نشان کشیده بود که او را تحریم 
می کند، اواخر تیرماه برای شرکت در 
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان 
ملــل )ECOSOC( بــه نیویورک 
رفت. آمریکا که دستش برای تحریم 
ظریف بســته بود، طرح محدودیت 
او را جایگزیــن تحریم و اعالم کرد که 
ظریف فقط می تواند در سه ساختمان 

تردد کند.  
شــخص مایک پمپئو گفت که وی 
یعنی ظریف، فقط می تواند در حدفاصل 
مقر سازمان ملل و محل استقرار هیأت 
دیپلماتیک ایران که به اندازه شش بلوک 
با هم فاصله دارنــد و همچنین تا محل 
اقامت نماینده ایران در ســازمان ملل، 

تردد کند.

می خواهم به تهران بیایم
اما مصــداق »مکرو و مکــراهلل واهلل 
خیرالماکریــن«، این ســفر ظریف با 
وجود تمــام آن محدودیت ها، یکی از 
پُرمصاحبه ترین ســفرهای او بود که 
بازتاب بسیار داشت. ظریف در نیویورک 
با چندین رسانه انگلیسی و آمریکایی 
مصاحبه کرد که از میان آنها گفتگوی او 
با برنامه »هارد تاک« شبکه بی بی سی 
و مصاحبه او با »لستر هولت«، مجری 
برنامه اخبار شبانه »ان بی سی« آمریکا 
بیش از همه بازتاب داشــت و اتفاقا این 
گفتگوها زمانی انجام می شد که ایران 
به تازگی یک پهپاد آمریکایی را سرنگون 
کرده و الشه اش را هم به نمایش گذاشته 
بود و آمریکا نیز ادعا کرده بود یک پهپاد 
ایرانی را زده اســت بدون اینکه سندی 
برای ادعایش ارائه کند.  علی رغم بازتاب 
گسترده گفتگوی ظریف با این رسانه ها، 
آنچه توجه پمپئو را به خود جلب کرد، نه 
اظهارات ظریف بلکه نفس مصاحبه او با 
رسانه های خارجی بود. بعد از آن بود که 
پمپئو مکرر درخواست خود برای سفر به 
تهران و گفتگو با تلویزیون ایران را مطرح 
کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت که 
می خواهد مانند محمدجواد ظریف، با 

رسانه های ایرانی گفتگو کند. 
پمپئو چند روز بعد به بلومبرگ گفت 

که خواهان سفر به تهران هستم تا در آنجا 
خطاب به مردم ایران در مورد سیاست 
خارجه دولت دونالد ترامپ سخن بگویم. 
او تصریح کــرده بود که »آماده اســت 
به تهران بیایــد و در تلویزیون ایران »با 
خوشحالی«، اســتدالل آمریکا برای 

تحریم ها را توضیح دهد.«
سنگ محکی برای صدا و سیما

تکرار چند بــاره این پیشــنهاد از 
سوی پمپئو درنهایت منجر به واکنش 
چهره های سیاسی و مقامات ایرانی شد. 
علی مطهری از اولین افرادی بود که به 
این موضوع واکنش نشان داد. او معتقد 
بود که صدا و سیما نباید این پیشنهاد را 
رد کند و گفتگو باید با هماهنگی وزارت 
خارجه و توسط کسی انجام شود که بتواند 
وزیر خارجه آمریکا را چالش بکشد و این 
مصاحبه برای او، مصاحبه آسانی نباشد.

او همچنین بــا بیان اینکه مصاحبه 
با پمپئو یک فرصت خــوب برای خود 
صداوســیما اســت، توضیح داده بود: 
»بخش های خبری صداوسیما خیلی 
تالش دارند که از خود یک چهره حرفه ای 
نشــان دهند، به همین خاطر معموال 
ســوژه های بی خطری را پیدا می کنند 
و در پیگیــری آن موضوعــات زمین و 
آسمان را به هم می دوزند تا ثابت کنند 
در کار اطالع رســانی در داخل و خارج 

کشــور رقیب ندارند. حاال وزیر خارجه 
آمریکا صحبتی کــرده که نوع واکنش 
صداوسیما به آن، می تواند معیار خوبی 
برای سنجش حرفه ای بودن بخش های 

خبری صداوسیما باشد.«
شایعه درباره پرس تی وی

از میــان دولتی ها، علــی ربیعی، 
سخنگوی دولت روز دوشنبه در نشست 
خبری خود گفت که »پمپئو می تواند 
با خبرنگار ما، مرضیه هاشمی مصاحبه 
کند.« مرضیه هاشمی یا همان »مالنی 
ایــوت فرانکلین« خبرنــگار و گوینده 
ایرانی-آمریکایــی شــبکه پرس تی 
وی ایران اســت که دســتگیری اش از 

سوی پلیس آمریکا در دی ماه پارسال 
خبرساز شد و حاال سخنگوی دولت او 
را که صابون بازداشتگاه و زندان آمریکا 
نیز به تنش خورده، برای گفتگو با وزیر 
خارجه آمریکا پیشنهاد می کند.  به دنبال 
همین اظهارات ربیعی، خبر گفتگوی 
مایک پمپئو با پرس تــی وی در فضای 
مجازی منتشر شد اما پرس تی وی آن را 
تکذیب و اعالم کرد که این شبکه هیچ 
درخواستی برای مصاحبه با وزیر خارجه 
آمریکا نداشته و فعال هم برنامه ای برای 

مصاحبه با او ندارد.
 وقتی روغن ریخته را 
نذر امامزاده می کنند

بدین ترتیب رویای پمپئو برای حضور 
در تهران هنوز محقق نشده است و ناگزیر 
او دیروز در یادداشتی توئیتری با انتشار 
بخشی از مصاحبه خود با شبکه خبری 
بلومبرگ که خواستار سفر به تهران شده 
بود، نوشــت که ایران پیشنهادش را رد 
کرده است. او در توئیت خود نوشته است: 
»ایران از چه می ترســد که درخواست 
مرا رد می کند؟! مــا از آمدن ظریف به 
آمریکا که از آزادی بیــان لذت می برد! 
نمی ترسیم. آیا واقعیت های »رژیم« بد 
است که نمی توانند به من اجازه دهند تا 
کار مشابهی را در تهران انجام دهم؟ چه 
می شود اگر مردم حقیقت را بدون فیلتر 

و بی واسطه بشنوند؟!«
البته این اظهارات جناب پمپئو در 
حالی است که او درخواست مصاحبه 
رســانه های آمریکایی بــا ظریف را 
»تصمیم بد« نامیده بود و به شــدت 
نسبت به آن انتقاد داشــت. ظاهرا او 
فراموش کرده که قصد تحریم ظریف 
را داشــتند تا نتوانــد از »آزادی بیان 
آمریکایی« لــذت ببرد! امــا حاال که 
توافقشان با سازمان ملل آنها را مجبور 
کرده تا مقدمات سفر ظریف به عنوان 
وزیر خارجه یک کشور عضو سازمان 
ملل متحد را فراهم کنند، روغن ریخته 
را نذر امامزاده کــرده و می گوید که از 

آمدن ظریف به آمریکا نمی ترسد!
پمپئو ایــن نکته را نیــز فراموش 
کــرده که ایــن رســانه های خارجی 
بوده اند که خواهــان گفتگو با ظریف 
شده اند. حســام الدین آشــنا، مشاور 
رئیس جمهوری در همین باره دیروز به 
کنایه در توئیتی نوشت: »دولت آمریکا 
رســانه ها را مجبور نمی کند با ظریف 
مصاحبه کنند. دولت ایران هم نمی تواند 
رسانه ها را مجبور کند با پمپئو مصاحبه 
کنند. ظریف هیــچ گاه تقاضایی برای 
مصاحبه نداشته است بلکه او یک چهره 
جذاب برای رسانه های آمریکایی است. 
پمپئو هم باید سعی کند برای رسانه های 

ایرانی جذاب تر شود.«

آمریکایی ها درخواست مصاحبه 
خبرنگاران ایرانی را رد کرده اند

اما گذشته از تمام اینها، با این حد از 
پیگیری مایک پمپئو آیا این امکان وجود 
دارد که در هفته ها یا ماه های آتی او را در 
قاب تلویزیون ایران ببینیم؟ اظهارات 
دیروز ســخنگوی وزارت امور خارجه 
نشان می دهد که گویا پاسخ به این سوال 

منفی است. 
عباس موســوی دیروز در نشست 
خبری خود در این بــاره به خبرنگاران 
گفت: »آنچه که آمریکایی ها در این زمینه 
مطرح می کنند جالب است. اقدام آنها یک 
اقدام تدافعی در برابر اقدامات تهاجمی 
ایران است. اقدامی در برابر گفت وگوهایی 
که آقای ظریف با افکار عمومی آمریکا 
انجام می دهد. ما این اقدام آنها را تدافعی 
و منفعالنه می دانیم.« موسوی ادامه داد: 
»ما در اینگونه اظهارنظرهای آنها چیز 
جدیدی نمی بینیم مثل موضوع مذاکره 
که آنها مطرح می کنند و ما یقین داریم 
که آنها دنبال توافقی جدی نیســتند. 
اکنون این صحبت ها نیز از روی انفعال 
است.« ســخنگوی وزارت امور خارجه 
این را اضافه کــرده که تاکنون چندین 
خبرنگار ایرانی از وزیر امور خارجه آمریکا 
و دیگر مقامات آمریکایی درخواســت 
 مصاحبه کرده اند که این درخواست ها رد 

شده است.
گذشته از آنچه که سخنگوی وزارت 
خارجه به آن اشاره کرده، عطش پمپئو 
برای مصاحبه با رسانه های ایران چندان 
منطقی به نظر نمی رسد؛ چراکه جهان 
امروز، جهان رسانه اســت و به همین 
واسطه مردم ایران هر روز اظهارات او را 
از رسانه های جهانی می شنوند و نیازی 
نیست که حتما با تلویزیون ایران مصاحبه 
کند تا ایرانی ها را از عمق خباثت و رذالت 
دولتی که دست به دامان جنگ اقتصادی 
و تحریم علیه یک ملت می شــود، آگاه 

کند؛ او حرف تازه ای نخواهد داشت. 

پمپئو باالخره می تواند در قاب تلویزیون ایران جای بگیرد؟

رویای نافرجام

خبر

صدا و سیما رسانه ای است که کفر خیلی ها را درآورده؛ فردوسی پورها را کنار گذاشته، مزدک ها را کوچ داده، گاندو 
ساخته، قمار کرده، بودجه بی حساب و کتاب می گیرد و ... القصه اینکه در راستای همین کفر درآوردن، خیلی ها دیدن 

تلویزیون ملی را تحریم کرده اند و خیلی های دیگر حضور در صدا و سیمای ملی را. اما از طنزهای روزگار این است که در این 
میان، یک نفر از ینگه دنیا بدجوری عطش حضور در مدیوم رسانه ملی ایران را دارد و کار این عطش بدانجا کشید که دو روز 

پیش برخی خبر گفتگوی شبکه پرس تی وی با او را در فضای مجازی پخش کردند.  

قاسم محبعلی، مدیرکل اســبق خاورمیانه وزارت خارجه 
معتقد است که با توجه به اظهارات امروز وزیر خارجه انگلیس، 

انتظار می رود تنش ها بین دو کشور افزایش یابد.
وزیر امور خارجه انگلیس امروز اعالم کرد: »هیچ گونه تبادل 
نفتکش ها با ایران وجود نخواهد داشت و آنها باید نفتکش ما 
را آزاد کنند.« ظاهرا این اظهارات در واکنش به سخنان اخیر 
روحانی رئیس جمهوری ایران اســت که گفته بود: »به دنبال 
ادامه تنش با برخی از کشورهای اروپایی نیسیتیم و چنانچه به 
چارچوب های بین المللی متعهد باشند و از اقدامات خالف خود 
از جمله آنچه در جبل الطارق انجام دادند دست بردارند، پاسخ 

متناسبی نیز از ایران دریافت خواهند کرد.«

محبعلی در گفتگو با »انتخاب« با اشاره به رد پیشنهاد ایران 
از سوی انگلیس برای مبادله نفتکش ها، گفت: به طور طبیعی 
با تشدید تنش ها مواجه خواهیم شــد. از سوی دیگر، دولتی 
هم در انگلیس ســرکار آمده که از تندروترین دولت ها است، 
به خصوص وزیر خارجه آن که در اوج گیری اختالفات بین دو 

کشور اثرگذار است.
وی با بیان اینکه »بعید بود انگلیس به صورت مستقیم چنین 
پیشنهادی را بپذیرد«، گفت: این موضوع نیاز به یک مجموعه 
مقدمات داشــت که شــاید بهتر بود تمهیداتی در مورد این 

پیشنهاد در مذاکرات خصوصی پیش بینی می شد.
این دیپلمات سابق وزارت خارجه خاطرنشان کرد: ایران 

میگوید توقیف نفتکش انگلیســی اقدامی متقابل نبوده و به 
دلیل نقض قوانین دریانوردی بوده است. انگلیس نیز مدعی 
اســت که توقیف نفتکش ایران به دلیل تبعیت از تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه سوریه بوده است. بنابراین، اگر طرفین تمایلی 
به مبادله هم داشته باشــند،  به صورت مستقیم  و علنی به آن 

مبادرت نمی کنند.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد سرنوشت ماجرای نقتکش 
ها گفت:  طبیعتا باید به دنبال فرمولی بود که در آن دو کشور 
احساس خسران نکنند. تهران و لندن باید به توافقی برسند که 

در فاصله ی مناسبی نفتکش های یکدیگر را آزاد کنند.
محبعلی با اشــاره به تالش ها برای وساطت میان لندن و 

تهران تاکید کرد: کشورهایی مثل عمان و میانجی گرها می 
توانند تالش هایی برای حل مناقشه پیش آمده انجام دهند، اما 
از آنجا که ما با انگلیس روابط دیپلماتیک داریم، بهتر است به 
جای اظهارات علنی، از مسیر دیپلماتیک این ماجرا را پیگیری 

و حل و فصل کنیم.

مدیرکل اسبق خاورمیانه:

با تشدید تنش ها میان ایران و انگلیس مواجه خواهیم شد
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 تایید نامه گالیه آمیز 
ظریف به رهبری

سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه در پاسخ به سوالی درباره نامه ظریف به مقام 
معظم رهبری در مورد سریال گاندو و حواشی آن 
گفت: بله این خبر تایید می شود و چنین نامه ای 
نوشته شده است. صدا و ســیما از سازمان های 
زیر نظر رهبری است و اگر قرار بود گالیه ای باشد 
خدمت ایشان گفته می شد. در سریال گاندو از 
وزیر خارجه و وزارت خارجه یک چهره منفعل و 
بی  مل و واداده نشان داده می شد و آقای ظریف هم 
گفتند اگر قرار است ایران به عنوان کشور مقتدر 
چنین وزیری داشته باشد که این سریال ترسیم 
می کند ماندن ما و این وزیر و وزارت خارجه جایز 
نباشد. موسوی اضافه کرد: مقام معظم رهبری 
هم پاسخ دادند که مطلقا راضی نیستند به این 
مجموعه و ایشان اهانتی صورت بگیرد. امیدوارم 

گوش شنوایی باشد.
    

 مجازات ارسال فیلم 
به مسیح علی نژاد

به گزارش ایسنا حجت االسالم والمسلمین 
غضنفرآبادی، رییس دادگاه انقالب اســالمی 
تهران گفت: بر اساس قانون، فیلمبرداری در 
سه مورد اعم از اســتحکامات نظامی، حریم 
خصوصی افراد و همکاری با دول متخاصم جرم 
است. با توجه به قراردادی که مسیح علینژاد در 
بحث خبری با دولت آمریکا دارد، کسانی  که از 
خود و دیگران فیلم در رابطه با کشــف حجاب 
بگیرند و ارســال کنند، مشــمول ماده ۵۰۸ 
قانون مجازات اســالمی هستند که یک تا ۱۰ 
سال مجازات حبس دارد. وی افزود: صرفا فیلم 
از کشف حجاب نیست بلکه اگر هر شخصی در 
هر زمینه ای فیلمی به خانم  علی نژاد ارســال 
کند که علیه نظام، مردم و جمهوری اسالمی 
ایران باشد، مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات 

اسالمی می شود.
    

شکایت شورای عالی امنیت ملی 
از الیاس حضرتی

الیاس حضرتی در حاشیه جلسه علنی دیروز 
مجلس به خبرنــگاران گفــت: در مصاحبه ای 
پیشــنهادی برای مذاکــره جمعی از ســفرا و 
دیپلمات های با تجربه ماند آقای کمال خرازی با 
ارکان مختلف حکومت آمریکا اعم از سنا، کنگره 
و احزاب تاثیرگذار این کشور را مطرح کرده بودم. 
به همین دلیل شورای عالی امنیت ملی علیه من 
شکایتی مطرح کرد که قرار است فردا )سه شنبه( 
در جلســه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به 
آن رسیدگی شــود. علت این شکایت تخلف از 
مصوبه ای درباره ممنوعیت مذاکــره با آمریکا 
عنوان شــده در حالیکه ما معتقدیم محدودیت 
مذاکره با دولــت ترامپ وجــود دارد اما با بقیه 

نهادهای آمریکایی می توان مذاکره کرد.
    

واکنش آذری جهرمی به 
احتمال نامزدی اش در انتخابات

به گــزارش فــارس، محمدجــواد آذری 
جهرمی، وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات 
در مورد اینکه در فضای مجازی گفته می شود، 
قصــد کاندیداتــوری در انتخابات ریاســت 
جمهوری ۱4۰۰ را دارید، گفت: با ما شــوخی 
نکن! فــارس نوشــت: هرچند عضــو کابینه 
دوازدهم این موضوع را شــوخی تلقی کرده 
است اما ۱6 اردیبهشت ماه سال جاری بود که 
علی اصغر شفیعیان فعال رسانه ای اصالح طلب 
از دیدار انتخاباتی آذری جهرمی در اســفند 
97 با تعدادی از فعاالن رسانه ای اصالح طلب 
پرده برداشــت. وی تأکید دارد که حرف های 
آذری جهرمی در خصوص عــدم برنامه برای 
کاندیداتوری در انتخابات ریاســت جمهوری 

۱4۰۰ را باور نکرده است.
    

کارت زرد به آوایی
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی عصر دیروز 
مجلس، حسن کامران نماینده اصفهان از آوایی 
وزیر دادگستری این سوال را پرسید که علت عدم 
اجرای ماده ۱74 قانون آئین  دادرســی مدنی و 
انحصار آگهی ها در روزنامــه حمایت و بیکاری 
۲۰۰۰ نفر چیســت؟ علی رغم توضیحات وزیر 
دادگستری و تاکیدش بر اجرای قانون در این باره، 
کامران گفت که از پاسخ قانع نشده و درخواست 
به رأی گذاشتن ســوال را کرد. سوال کامران به 
رأی مجلس گذاشته شد و نمایندگان با 77 رأی 
موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع 
۱94 نماینده حاضر در مجلس اعالم کردند که از 
پاسخ های وزیر قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.

علی ربیعی گفت که »پمپئو 
می تواند با خبرنگار ما، 

مرضیه هاشمی)خبرنگار 
پرس تی وی( مصاحبه 
کند.« به دنبال همین 

اظهارات، خبر گفتگوی 
مایک پمپئو با پرس تی وی 

در فضای مجازی منتشر 
شد اما پرس تی وی آن را 

تکذیب و اعالم کرد که این 
شبکه هیچ برنامه ای برای 

مصاحبه با پمپئو ندارد

جهان امروز، جهان 
رسانه است؛ مردم ایران 

هر روز اظهارات پمپئو 
را از رسانه های جهانی 

می شنوند و نیازی نیست 
که حتما با تلویزیون ایران 

مصاحبه کند تا ایرانی ها 
را از عمق خباثت و رذالت 
دولتی که دست به دامان 

تحریم علیه یک ملت 
می شود، آگاه کند

تسنیم نوشت: شناور نیروی دریایی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در مکالمه ای با یک 
رزم ناو انگلیسی به او دســتور می دهد که در 

مأموریتش دخالت نکند.
به تازگی فیلمی از یکــی از عملیات های 

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
منتشر شده است که در آن شناورهای نیروی 
دریایی ســپاه یک نفتکش انگلیســی را در 
حضور یک رزم ناو این کشور به کنترل خود در 
آورده اند و زمانی که رزم ناو انگلیسی می خواهد 

در مأموریت نیروهای سپاه دخالت کند، شناور 
نیروی دریایی ســپاه به ناو انگلیسی دستور 

می دهد که در کار او دخالت نکند.
نکته ای که در این بین وجود دارد آن است 
که این رزم ناو انگلیســی همان ناوی اســت 
که کشــتی اســتنا ایمپرو را هم که در تاریخ 
۲۸ تیر توســط نیروی دریایی سپاه توقیف 
شد اســکورت می کرد و در آن مأموریت هم 
با هشــدار نیروی دریایی سپاه نتوانست مانع 

از توقیف این نفتکش توســط نیروی دریایی 
سپاه شود.

در این فیلم عالوه بر مکالمه شــناورهای 
ســپاه با ناو انگلیســی تصاویری از رصد ناو 
انگلیسی توسط پهپادهای ندسا نیز به  نمایش 

در آمده است.
در این مکالمه ابتدا شناور نیروی دریایی 
سپاه به ناو انگلیسی اعالم می کند: ناو انگلیسی 
اف۲36، من شناور نیروی دریایی سپاه هستم. 

روی کانال ۰۸ دریایی با شما صحبت می کنم، 
آیا صدای من را می شنوید؟

در پاسخ ناو اف۲36 می گوید: شناور نیروی 
دریایی سپاه، من ناو اف۲36 هستم.

شناور نیروی دریایی ســپاه می گوید:  ناو 
جنگــی اف۲36، من شــناور جنگی نیروی 
دریایی سپاه هستم. نفتکش بریتیش هریتیج 
تحت کنتــرل من قــرار دارد، به تو دســتور 

می دهم در مأموریت من دخالت نکن.

اخطار شناور نیروی دریایی سپاه به ناو انگلیسی: 

در مأموریت من دخالت نکن!


