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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

پلتفــرم نوظهور دنیــای مجازی 
ممکن است به بازی خطرناک »نهنگ 
آبی« روسی برای سیاسیون در آستانه 
انتخابات 1400 تبدیل شود؛ پلتفرمی 
که کاندیدا یا چهره سیاسی را به درون 
خود فرامی خواند و سپس او را به سویی 
ســوق می دهد که دست به خودکشی 
یا خودزنی سیاسی و اجتماعی بزند، به 
ویژه اگر آن چهره سیاسی، سیاست ورز 
ماهری نباشــد؛ مانند آنچه که دو شب 

پیش برای علی مطهری رخ داد. 
کالب هــاوس، بدون متــن، بدون 
عکس، بدون ویدئو و تنها با صوت قرار 
اســت محبوب دنیای مجازی شــود. 
منحصرا با قابلیت اشتراک گذاری آنالین 
صوت، چند هفته مانده به انتخابات به 
میان ایرانیان آمده است. فضایی است 
میزبان بحث های داغ در هر زمینه ای. 
هر گروهی در یک اتاق جمع می شوند و 
بحث خود را شکل می دهند. از آن جایی 
که هر روز به انتخابات ریاست جمهوری 
نزدیک تر می شویم، یکی از شلوغ ترین 
اتاق های این پلتفــرم، اتاق  بحث های 

انتخاباتی و سیاسی است. 
هفته گذشته حضور ظریف در این 
فضا و بحث هایی که بر سر گاندو و قرارداد 
ایران و چین و برجام و مــواردی از این 
دست، شکل گرفت، سر و صدای زیادی 
به پا کرد. سه شنبه شــب نوبت به علی 

مطهری بــود. جمع کثیــری از افراد 
متفاوت که بخــش قابل توجهی از آنها 
خبرنگاران و روزنامه نــگاران بودند در 
اتــاق مربوط به حضــور علی مطهری 
آنالین شده بودند تا او که کاندیداتوری 
خود برای انتخابات 1400 را اعالم کرده، 
وارد اتاق شود.  کالب هاوس اما نه یک 
رسانه رسمی است و نه مانند توئیتر یک 
شبکه اجتماعی نوشتاری با محدودیت 
280 کاراکتــری. کالب هاوس جایی 
برای گفت وگوهای کمــی بی پرده تر، 
صمیمی تر و نســبتا طوالنی است که 
همین بی پردگی و طوالنی بودن ممکن 
است کار دست کاربرانش دهد و آنها را در 
تله گفتن آنچه پیش از این نمی گفته اند 
بینــدازد و بعد هم تبدیلشــان کند به 

سیبل بی امان واکنش ها و انتقادات.
 معتدل در سیاست، 

تندرو در اجتماع!
دربــاره مطهری اما بایــد گفت که 
او پیشــتر هم حرف هایــی از جنس 
حرف های دو شب پیشــش زده بود اما 
نه با این صراحت. اشارات مستقیم او به 
آنچه درباره زنان، حجاب و چندهمسری 
در سرش می گذرد، خیلی ها را شوکه 
کرد تا جایی که ناهید خداکرمی، عضو 
شورای شهر در صفحه اینستاگرام خود 
خطاب به مطهری نوشت: »شرم دارم تا 
آنچه با حضور در کالب هاوس، از زبان 

شما شنیدم را بازنشر کنم.«
اظهارنظرهــای مطهــری درباره 

ضرورت ارتباط به تمام جهان ازجمله 
آمریکا، ضرورت تصویب FATF، الزام 
ترمیم و بهبود روابط با عربســتان و به 
طور کلــی جهان عرب، اصــالح رویه 
شورای نگهبان در تایید صالحیت ها و 
موارد دیگری بیشتر در حیطه سیاست 
داخلی و خارجی هســتند از او تصویر 
مردی را نشان می داد که دست کم در 
این حوزه ها سعی دارد خود را متعادل 

و معقول نشان دهد. 
اظهارات او درباره بخشی از مسائل 
اجتماعی در کالب هــاوس اما به گونه 
دیگری بود. او در جمعی که بی شباهت 
به یک نشست خبری هم نبود، از کسانی 
که موافق اختیاری شدن حجاب بودند، 
انتقاد کرد و گفت: من حجاب را انتخاب 
نمی بینم و بــه آزادی آن اعتقاد ندارم و 
هنوز هم معتقدم اگر رفراندومی برگزار 
شود رأی اکثر مردم به حجاب اختیاری 

نخواهد بود.
تعدد زوجات بسیار حکیمانه است

او در بخش دیگــری از اظهاراتش 
از تعدد زوجات حمایت کــرده و آن را 
»بسیار حکیمانه« دانست. استداللش 
هم این بود که »تعداد زنان آماده  ازدواج 
از تعداد مردان بیشتر است و نباید حق 

ازدواج کردن را از زنان گرفت.«
مطهری که در حوزه اجتماعی عقاید 
سرسختی دارد، همچنین گفته است: 
»اگر کسی کنار دریا تحریک نمی شود 
بیمار است. خدا خواســته ما تحریک 

شویم، باید تحریک شویم. اینکه جوان 
ما با دیدن دســت یک خانم تحریک 
می شــود، خوب اســت. االن در اروپا 
مشــکل دارند با این مسئله و تحریک 
نمی شوند. مردها تحریک نمی شوند و 
زن ها رو می آورند به مردهای آفریقایی!« 
او گرچه فیلتر تلگرام را ناموفق دانسته اما 
به طور کلی از فیلتر هم حمایت و اظهار 
کرده: »فیلترینگ باید بر اساس محتوا 
انجام شــود و وقتی در پلتفرمی دیده 
می شود مسائل غیراخالقی به اشتراک 
گذاشته می شود؛ فیلتر شدن الزم است 

اما تبادل آرا باید آزاد باشد.«
پیش غذایی برای غذای اصلی

اظهارنظر پاردوکسیکال و سردرگم 
مطهری درباره فیلتر قابل توجه است؛ 

از این رو که در همیــن کالب هاوس، 
در کنار تمام مباحثی که در آن شــکل 
می گیرد، اتاق های گفت وگوی بسیاری 
با موضوعات غیراخالقی نیز وجود دارد 
که می تواند دستمایه فیلتر شود و با این 
اســتدالل، جریان تبادل آرا در آن هم 

فیلتر خواهد شد.
با این وجود آنچه حضور او در کالب 
هاوس را ناموفق کرد، همان اظهاراتش 
درباره زنان و حجاب و چندهمسری بود. 
احمد زیدآبادی،  بــه طعنه درباره 
اظهارات مطهری، در صفحه توئیتری 
خود نوشت: »با تعریفی که علی مطهری 
از »انسان ســالم به لحاِظ جنسی« در 
سخنان اخیر خود به دست داده است، 
قاعدتاً سالم ترین شخصیت های تاریخ 
ایران را باید شاه سلطان حسین صفوی و 
فتحعلی شاه قاجار و امثال آنان در اقشار 

و طبقات دیگر دانست!
آقای مطهری با این قبیل سخنان 
قصد جذب رأی کدام قشــر اجتماعی 
را دارد؟ آنان کــه این قبیل حرف های 
او را می پســندند، مواضع سیاسی او را 
رد می کنند و کســانی هم که مواضع 
سیاســی او را تأیید می کنند این نوع 

سخنان را برنمی تابند!«
به نظر می رســد تصویــر فعلی او، 
تصویر شتر گاو پلنگی است که در هیچ 
دسته بندی سیاســی - اعتقادی جای 
نمی گیرد. به طور کلی سخنان مطهری 
از زبان هر کاندیــدای دیگری که گفته 
شــود، می تواند پایــگاه اجتماعی آن 
کاندیدا را تضعیف کند؛ هرچند که به 
نظر نمی رسد مطهری کاندیدایی جدی 
برای انتخابات ریاست جمهوری باشد. 

کاندیداهــای اصلــی در رختکن 
مشــغول گرم کردن خود و سنجش 
زمان مناسب برای اعالم کاندیداتوری و 
ورود به رینگ هستند. سایرین با چنین 
میزگردها و اظهاراتی صرفا نقش جمع 
کردن تماشــاچی و گرم کــردن تنور 
انتخابات را دارند یا همان نقش پیش غذا 

برای غذای اصلی. 
»پدیده«ای که عصبانی می کند

بســیاری به ایــن موضوع اشــاره 
می کنند که اساسا کارکرد کالب هاوس 
در این مقطع همین گــرم کردن تنور 
انتخابات است. این دســته با توجه به 
همزمانی فعالیت کالب هاوس در ایران 
و نزدیک شــدن به انتخابات ریاســت 
جمهــوری، آن را »پدیــده انتخابات 
1400« معرفــی و تاکید می کنند که 

در جریــان انتخابــات، جنجال های 
کالب هاوسی بیشتری را شاهد خواهیم 
بــود؛ هرچند که نباید بــرای آن وزنی 

غیرمعقول و بیش از حد واقع قائل شد. 
در ایــن میــان برخی هــم از آن 
عصبانی هســتند؛ مانند کیهان که 
دیروز درباره آن نوشت: »گاه در بین 
برخی مســئوالن کشورمان در حوزه 
مجازی یا حوزه های اجرایی دیگر به 
جای حمایت از شبکه های اجتماعی 
داخلی و فرهنگ ســازی در استفاده 
از آنها، شــاهد ســبقت و  اشــتیاقی 
عجیب برای استفاده از پیامرسان های 
خارجی هســتیم! مثال یــک برنامه 
صوت محور جدید آمریکایی که تازه 
در کشورمان در حال عرضه است این 
روزها محل حضور تعــداد زیادی از 
وزرا و مســئوالن دولتی شده است و 
چه بســا همین حضور و تبلیغ بیشتر 
به شــناخته شــدن این پیامرسان 

غیربومی کمک می کند!«
امیر خوراکیان، معــاون حقوقی و 
امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی 
هم دیروز با دعــوت از بخش خصوصی 
برای ایجــاد خدمتی مشــابه کالب 
هاوس در داخــل کشــور تاکید کرد 
که ایجاد ســرویس و خدماتی مشابه 
کالب هاوس در داخل کشــور با توجه 
به زیرســاخت های داخلی به راحتی 

مقدور است.
درخواســت ها برای ساخت نمونه 
داخلی اما یادآور تجربه های مضحکی 
مانند »سروش« اســت. از سوی دیگر 
زمان اجابت این درخواســت ها به این 
دو سه ماه آینده نخواهد رسید و کالب 
هــاوس همچنــان محفــل مباحث 
انتخاباتی ای اســت که در زمان کرونا 

امکان برگزاری حضوری آنها نیست.

اظهارات مطهری در پلتفرم تازه فضای مجازی، واکنش های بسیاری را برانگیخت؛

انتحار در کالب هاوس

خبر

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: بعد از اجرای قانون 
اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و با استفاده از سانتریفیوژ های 
پیشرفته، میزان اورانیوم 20 درصد ایران به ۵۵ کیلوگرم رسید 

و با این روند ما می توانیم زودتر از 8 ماه به هدف مد نظر برسیم.
بهروز کمالوندی با اشاره به قانون اقدام راهبردی برای رفع 
تحریم ها و اجرای آن از ۵ اسفند ماه 1۳۹۹، افزود: بخش مهمی 
از این قانون در خصوص غنی سازی 20 درصد به میزان ساالنه 
120 کیلوگرم بود که بالفاصله اقدامات الزم صورت گرفت و روند 

غنی سازی آغاز شد.
وی اظهار کرد: نرخ تولید اورانیوم 20 درصد ما االن بســیار 

باالتر از قبل از برجام است و بر اساس آمار و ارقام ۳0 درصد بیشتر 
از قبل از برجام ظرفیت تولید 20 درصد داریم.

وی افــزود: االن ما حــدود 1۶ هزار و پانصد ســو ظرفیت 
غنی ســازی داریم که این عدد قبل از برجام 12 هزار و پانصد 

سو بود.
ســخنگوی ســازمان انــرزی اتمی با اشــاره بــه تولید 
سانتریفیوژ های جدید در سال های گذشته، گفت: ممکن است 
امروز تعداد سانتریفیوژ های ما کم شده باشد، اما به دلیل استفاده 
از نسل جدید سانتریفیوز ها مثل IR۶ که 8 برابر سانتریفیوژ های 
نسل اول ظرفیت دارند، نرخ تولید اورانیوم ما افزایش یافته است.

 IR2M کمالوندی ادامه داد: در حال حاضر ما هزار ماشین
داریم که مستقر شده اند و یا یک آبشار IR4 راه اندازی شده و آبشار 

دوم این سانتریفیوژ هم راه اندازی خواهد شد.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: با توجه به مصوبه 
مجلس، یک آبشار IR۶ انجام شــده و آبشار های بعدی هم در 
راه است و با این روند که پیش گرفته شده سرعت غنی سازی ما 

نسبت به قبل افزایش چشمگیری خواهد داشت.
وی افزود: اگــر ما در یک زمانــی ۹ تن مواد خــود را به 
خارج فرستادیم االن ۵ تن مواد داریم و می توانیم بگوییم به 
سرعت هر آنچه مورد نظر بوده برای احیای آنچه که به خاطر 

برجام کنار گذاشــتیم، داریم به دست می آوریم و به سرعت 
در موقعیتی قرار می گیریــم که بهتر از قبل برجام اســت. 
کمالوندی گفت: در حوزه غنی سازی فاصله ما نسبت به قبل 
از برجام، فاصله ای صد ها کیلومتری اســت و وضعیت بسیار 

خوبی با انواع ماشین ها داریم.

کمالوندی:

ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد ایران به ۵۵ کیلو رسید
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»ایران ساویز« دچار سانحه شد؛
اسرائیل و یک انفجار دیگر برای 

کشتی های ایرانی
کشــتی »ایران ســاویز« که به گفته ســعید 
خطیب زاده، ســخنگوی وزارت خارجــه به عنوان 
ایستگاه لجستیکی )پشتیبانی فنی و تدارکات( ایران 
در دریای سرخ عمل می کرد و مشخصات و ماموریت 
آن قبال به صورت رســمی به ســازمان بینالمللی 
دریانوردی اعالم شده بود، ســاعت شش صبح روز 
سه شــنبه، 17 فروردین در نزدیکی سواحل کشور 
جیبوتی، به دلیل انفجار مین های پسبان در بدنه دچار 
سانحه شد. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی 
تاکید کرد که رژیم صهیونیستی واشنگتن را در جریان 
هدف قرار دادن کشتی »ساویز« قرار داده بود. او گفته: 
اسرائیلی ها این حمله را پاسخ انتقام آمیز به حمالت 
پیشین ایران به کشتی های این رژیم توصیف کرده اند.  

    
فریدون عباسی:

آقایان رفته اند وین تا افکار عمومی 
داخل کشور را فریب دهند

فریدون عباســی، نماینده مجلــس و رئیس 
اسبق ســازمان انرژی اتمی درباره نشست وین به 
عصرایران گفت: »تیمی که برای مذاکره رفته است 
به نظریه تنش زدایی معتقدند که تنش زدایی هم با 
شکست مواجه شده؛ به همین دلیل به این مذاکرات 
خوش بین نیســتم.« وی افزود: همان آدم های که 
روش غلط برجام را قبال طی کرده اند برای مذاکره به 
وین رفته اند. آقایان رفته اند و دوباره آمریکا را در یک 
اتاق می گذراند و بازی درمی آورند تا افکار عمومی 
داخل کشور را فریب  دهند چون اینها به دنبال این 

نیستند که از موضع قدرت مسئله را حل کنند.«
    

در قالب صدور بیانیه صورت گرفت؛
تقدیر مجلس از صداوسیما برای 

پخش »گاندو« 
2۳۳ نماینده مجلس در بیانیه ای از برنامه های 
نوروزی صدا و سیما، باالخص پخش سریال گاندو 
تقدیر و تشکر کردند. در این بیانیه که در جلسه علنی 
دیروز مجلس قرائت شد، آمده است: »صداوسیما با 
پخش سریال »گاندو 2« بر آگاهی بخشی و بصیرت 
مخاطبان افزود تا مردم عالوه بر شادابی و نشاط آدابی 

سیاسی خود را باال ببرند.« 
    

رئیسی استعفا نکرده است
علی نادری، مدیرکل روابط عمومی قوه قضائیه در 
توئیتی نوشت: »با نزدیک شدن به ماه های انتخابات، 
هم بازار شــایعه داغ تر می شــود و هم شبکه های 
اجتماعی امکان نشر خبر فاقد منبع معتبر را فراهم 
می کنند. مثال امروز خبری مبنی بر استعفای رئیس 
قوه قضاییه منتشر شد آنهم با منبع ناشناس. این خبر 

کذب محض است.«
    

شرط علی الریجانی برای 
کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰

به گزارش نامهنیوز یک فعال سیاسی اصولگرا 
مدعی شد علی الریجانی نامزدی اش در انتخابات 
پیش رو را به عدم حضور آیت اهلل رئیسی وابسته کرده 
است. سیدحسین نقوی حسینی، نماینده پیشین 
مجلس شورای اسالمی و عضو جمعیت ایثارگران 
درباره کاندیداتوری علــی الریجانی گفت: »یک 
نقل قولی از آقای الریجانی شنیدم که ایشان جایی 
مطرح کرده و گفته »اگر آیت اهلل رئیسی بیاید دیگر 
نیازی به کاندیداتوری من نیست.« با این اوصاف اگر 
آیت اهلل رئیسی نامزد شود به نظرم تکلیف انتخابات 

ریاست جمهوری روشن است.«
    

مجمع باز هم تکلیف FATF را 
روشن نکرد

آیت اهلل محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، در گفت وگو با فارس از لغو 
جلسه دیروز)چهارشنبه18 فروردین( این مجمع از 
سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد. قرار بود در 
جلسه دیروز، موضوع لوایح مرتبط با FATF مورد 

بررسی قرار گیرد.
    

قاضی زاده هاشمی:
در انتخابات ریاست جمهوری 

ثبت نام می کنم
امیرحسین قاضی زاده هاشــمی، نایب رئیس 
اول مجلس شورای اسالمی در حاشیه جلسه علنی 
دیروز مجلس بــا حضور در جمــع خبرنگاران در 
خصوص اخباری مبنی بر اعالم کاندیداتوری اش 
در انتخابات ریاست جمهوری گفت: من در انتخابات 
ثبت نام خواهم کرد و نامــزدی من در انتخابات به 
تایید صالحیت شورای نگهبان بستگی دارد. وی 
افزود: جریانی در حال ایجاد است که شورای نگهبان 

را با جوسازی و هوچی گری تحت فشار قرار دهند. 

احمد زیدآبادی،  به طعنه 
در صفحه توئیتری خود 

نوشت: »با تعریفی که علی 
مطهری از »انسان سالم به 
لحاِظ جنسی« در سخنان 

اخیر خود به دست داده 
است، قاعدتاً سالم ترین 

شخصیت های تاریخ ایران 
را باید شاه سلطان حسین 

صفوی و فتحعلی شاه قاجار 
دانست!

کالب هاوس جایی برای 
گفت وگوهای کمی 

بی پرده تر، صمیمی تر و 
نسبتا طوالنی است که 

همین بی پردگی و طوالنی 
بودن ممکن است کار دست 

کاربرانش دهد و آنها را در 
تله گفتن آنچه پیش از 

این نمی گفته اند بیندازد و 
بعد هم تبدیلشان کند به 

سیبل بی امان واکنش ها و 
انتقادات

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا، موضوع 
برطرف کردن تحریم ها را یکــی از محورهای 
اصلی مذاکرات وین دانست و گفت می پذیریم 

که تحریم های ناسازگار با برجام برداشته شوند.
ند پرایس در نشست خبری خود درباره لغو 
تحریم ها به ویژه آن هایی کــه در دولت ترامپ 
برچسب تروریسم هم بر آن سوار شد، این مطلب را 
مطرح کرد و افزود: این موضوع، یکی از محورهای 

اصلی گفت وگو در وین است.
به نوشــته ایرنا، وی اظهار کرد: دو گروه در 

وین در حال کار هستند، یکی از آنها به چگونگی 
بازگشت ایران به تعهدات خود می پردازد و گروه 
دیگر روی گام هایی که آمریکا باید برای کاهش 
تحریم ها بردارد تا به انطباق با تعهدات خود تحت 

برجام بازگردد.
ســخنگوی وزارت خارجه آمریــکا ادامه 
داد: دربــاره ارزیابی اطالعاتــی از مدت زمانی 
که ایران می تواند به ســالح اتمی دســت یابد، 
اظهار نظــر نمی کنم امــا وقتی کــه برجام به 
طور کامل، موثــر بود یعنــی از ژانویه 201۶ تا 

 2018، مــدت »زمان شکســت«، 12 ماه بود. 
پرایس مدعی شــد: اکنون که ایران از تعهدات 
خود فاصله گرفته است، بر اساس گزارش های 
عمومی، »زمان شکست« تک رقمی شده و به 
کمتر از انگشتان یک دســت رسیده است؛ این 

برای ما پذیرفتنی نیست.
وی اظهار کرد: ما باید اطمینان یابیم که هر 
چقدر امکان دارد، این مدت طوالنی تر شود و به 
صورت دائمی و تاییدشدنی، ایران هرگز نتواند 
به ســالح اتمی دســت یابد. ما از برجام برای 

توافقی قوی تر و طوالنی تر اســتفاده خواهیم 
کرد. ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان 
اینکه پیش بینی مذاکرات مستقیم بین ایران 
و آمریکا را در وین نداریم هرچند که برای انجام 
آن کار حاضر هستیم، گفت: ما می دانیم که باید با 

چشمانی روشن با دیپلماسی اصولی درگیر شویم؛ 
حتی اگر با کشوری همچون ایران تفاوتی عمیق 

داشته باشیم.
وی نشست وین را یک امکان واقعی هرچند 
غیرمســتقیم برای تعامل میان ایران و آمریکا 
دانست که پیام ها توسط متحدان و شرکای دو 
طرف رد و بدل می شوند. پرایس اظهار امیدواری 
کرد که وقتی که از وین خارج می شــوند درک 
بهتری از نقشه راه بازگشــت متقابل به برجام 

داشته باشند.
وی با بیان اینکه این تنها مسیر دستیابی به 
وعده انتخاباتی بایدن در بازگشت متقابل به برجام 
اســت، گفت: دو گروه در وین مباحث را دنبال 
می کنند که خالصه آن عمل در برابر عمل است.

آمریکا:

برداشتن تحریم های ناسازگار با برجام را می پذیریم


