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تئاتر امروز رونق گرفته است
جمشید هاشم پور  :فعالیت در حوزه تئاتر دشوارتر از سینما است.
در سینما و جلوی دوربین خیلی میتوان تکرار و تمرین کرد ولی در
تئاتر هرچه هست دیگر بازی شده و گذشته است اما خوشبختانه
تئاتر امروز به مراتب از گذشته رونق بیشتری گرفته و مملو از
جمعیت است .این باعث افتخار ما است.
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نمیخواهم جناح خاصی ازمن استفاده کند
حسین زمان :بعید میدانم ارتباطی بین اجرای من در سوم مرداد و انتخابات باشد
ولی اینکه بعداًچنین استفادهای شود دست من نیست .اگر بخواهند از من در
انتخابات استفاده کنند ،حتماًموضع خواهم گرفت و اصالً نمیخواهم هیچ گروه
وجناح خاصی ازمن استفاده کند .من به هیچ جایی وصل نیستم وعقاید خودم را
دارم و هیچ دولتی کاری برای من نکرده و نتوانستهام حق خودم را بگیرم.

بخشی از صحبتهای هاشمپور در افتتاحیه نمایش
«این یک اعتراف است»

بازیگری برایش
شوق بود و شادی

و گــپ و گفتی با او داشــته باشــند ،پدر حتــی در اوقاتی که
همهمانخیلیعجلهداشتیمدرکمالخوشروییبرخورد
میکرد ،عکس میگرفت ،خوش و بش میکرد .میگفت
من هر چه دارم از همین مردم است و نمیتوانم به خودم
اجازه دهم که به خواستهشان بیتوجه باشم.
در فضــای کار هــم خونگرم و صمیمی بــود .هر وقت
بــا پدر ســر صحنه تئاتــر و فیلمبــرداری حاضر میشــدم
میدیدم همه با دیدنش لبخند روی لبشــان مینشــیند.
شــوخ طبع بــود و با همه شــوخی میکــرد و بخصوص به
آنهایی که ظاهراًکار کم اهمیتتری داشــتند بیشتر توجه
میکــرد ،با آبدارچی و کســی که صحنه را جــارو میکرد یا
آسیســتان ســوم صحنه روبوســی و احوالپرســی میکرد و
بیشتر همصحبتشان میشد .انسانها برایش مهمتر از

تنگنایی گریبانگیر مخاطبان واقعی کتاب

«ایــران» :یک روز به شــروع طرح
رخداد تابستانه کتاب در کتابفروشیهای
روز تهران و شهرســتانها باقی مانده
اســت؛ طرحی کــه بهدلیــل افزایــش بیرویه قیمت
کتاب و دردســرهای چاپ و نشر ،میزان استقبال از آن
در هالهای از ابهام فرو رفته است.

در طـــــــرح تابستـــــانه کتــاب،
کتابفروشــیهایی کــه در ســامانه
طرح ثبتنام کرده باشند میتوانند
الهام فالح برای مشــتریان خود 15درصد برای
نویسنده کتابهای ترجمــه و 25درصد برای
کتابهــای تألیفــی تخفیــف قائــل
ی است که ســقف خرید مشتریان از
شــوند .این به شــرط 
 120000تومــان باالتــر نــرود .ایــن در حالی اســت که رقم
تخفیف این طرح نســبت به طرح مشابه در پاییز گذشته
یا تابســتان قبلی تغییــری نکرده اســت ،اما قیمت تمام
هر کتاب نســبت به سال گذشته  65درصد افزایش یافته
اســت .ناشــران زیــادی در ســه ماهــه اخیر ســال به علت
تراکــم کتابهــای در انتظار چــاپ ،مجبور به اســتفاده از
کاغــذ خریداری شــده بــا ارز آزاد بودهاند و همین مســأله
قیمت کتاب را بیشــتر از نرخ طبیعی تورم ،دچار افزایش
ی است سری به نزدیکترین کتابفروشی
کرده است .کاف 
بزنید تا متوجه شــوید با مبلــغ  120000تومــان میتوانید
حداکثر دو کتاب خریداری کنید .برای مثال آخرین قیمت
کتاب «نام من سرخ» پاموک  75000تومان« ،مواجهه با

می گفتند علی حاتمی تاریخ را تحریف کرده است

مهدیرحمانی:میپرسندچرامهرجوییفیلمخوبنمیسازد.خبچهشرایطی
برایشفراهمکردید؟اوکههرفیلمیساختتوقیفکردید ...علیحاتمیکهاالن
عکساشرویپوسترهایجشنوارههایماننشستهوشدهشاعرسینمایایران،هر
فیلمیکهمیساختمجله«فیلم»آنرامیزدومیگفتاینچهنگاهتاریخیای
است؟دروغیناست.تحریفتاریخاست.یکسیمرغهمبهحاتمیندادند.

واکنش حسین زمان به یک موضع سیاسی
در نشست خبری کنسرت سوم مرداد

درسالروزتولدداوودرشیدی،فرزندازپدرمیگوید

فرهاد رشــیدی  /ب ه عنوان فرزند از داود رشــیدی خیلی
چیزها یاد گرفتم؛ البته بدون اینکه خودش بخواهد معلم
باشــد و به ما یاد بدهد .هر آنچه از او آموختم از مشــاهده
رفتار و منشاش بود .روش تربیتی خاصی داشت .لیبرال
بود و اهل فشار و زورگویی نبود .به هیچ وجه به خاطر ندارم
نصیحتمانکردهباشد.دردورهنوجوانیبرخیشبهاکه
مثالً درس و مشقام را ننوشته بودم وقتی به پدر میگفتم
قصد دارم فردا به مدرسه نروم ،خیلی عادی پاسخ میداد
«نرو مسألهای نیســت .فردا را نرو» .و من با نوع واکنش او
به خودم میآمدم که مگر میشــود مدرسه نرفت .شبانه
مینشستم پای درس و مشق و تکالیفم را انجام میدادم
یاوقتیمثالًبهاومیگفتمکهاوضاعدرسیامخوبنیست
وممکناستامسالردشوم،میگفت«مسألهاینیست.
فوقش یک ســال هم رد میشوی اتفاقی نمیافتد .جوان
هســتی و جبران میکنی» .این روزها که بــه آن دوران فکر
میکنم پــی میبرم چقــدر روش تربیتی او درســت بود و
باعث میشــد مسئولیتپذیر باشــم .در عین پایبندی به
وظایــف و مســئولیتهای پــدریاش ،بســیار صمیمی و
شوخطبع بود ،همیشه او را بهعنوان یک دوست میدیدم
که موضوعی پنهانی بینمان وجود نــدارد .برخورد و نوع
رابطهاش با مردم هم برایم جالب و پر از درس بود .هر جا
که میرفتیم مردم میخواستند عکس بگیرند یا امضایی

امامصادقعليهالسالم:
يك درهم ربا نزد خداوند سنگين تر است از
سخن روز
هفتاد بــار زنا كردن با محارم در خانه خدا و
فرمود ربا هفتاد جزء دارد که آسانتریناش این است که مرد با
مادرش در بیت اهلل الحرام ازدواج کند
بحار االنوار(ط-بیروت) ج ، 100ص ، 117ح - 13تفسیر نور
نورالثقلين ج ،1ص ،295ح1177
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مــرگ» براین مگی  69000تومان و «ابله» داستایوســکی
 98000تومان و «شکوفههای عناب» رضا جوالیی 45000
تومان و «بامداد خمار»  55000تومان ارائه شده است.
پرســش اصلــی ایــن اســت کــه با ایــن قیمــت باالی
کتــاب آیــا طرحهای کمکــی میتوانــد از افــت روزافزون
آمــار کتابخوانهــای ایرانــی جلوگیــری کنــد؟ و از آن
مهمتر آیــا مانع قابل توجهی برای ورشکســتگی و افول
کتابفروشــیهای محلی خواهد بود؟ خبرهای رســیده از
سوی ناشــران مختلف حاکی از آن است که وعده دولت
بــرای اعطــای کاغــذ دولتی هنــوز عملی نشــده و تجربه
شــخصی کتاب من کــه مدتی پیش مجوز انتشــار گرفته
اما ناشر همچنان منتظر رسیدن کاغذ برای انتشار کتاب
اســت بخشی از این مسأله اســت .حقیقت این است که
ایــن طرحها و یارانههای اندک نمیتواند به این ســقوط
قریبالوقــوع کمــک کنــد .ســقوط فرهنــگ کتابخوانــی
کــه روزبــهروز نســبت به قبــل رو به افول اســت .مســلماً
کتابخوانــان ایرانــی دلشــان میخواســت ایــن تخفیــف
نبود اما میشــد کتابها را به قیمت دو ســه ســال پیش
آن خریــد .متولیــان طــرح تابســتانه و پاییــزه و عیدانه با
شعارهای زیبا و دلفریب ،گویی چشمشان را به موجهای
بــزرگ و غرق کننــدهای که بازار نشــر را در خود میبلعد
فرو بستهاند .این است که یارانه و بن کتاب همان میزان
است که چهار سال پیش بود و تخفیف هم اگرچه نه رقم
ثابت ،که درصدی است ،اما سقف  120000تومان یعنی
یک یا نهایتاً دو کتاب برای کل سه ماه تابستان و فراغت و
روزهای بلندش برایتان کافیست.

عکس :آلبوم شخصی خانواده رشیدی

هر چیز بودند .کارش را جدی میگرفت ولی خودش را نه.
چنــد وقت پیش مصاحبهای از یکــی از بازیگران معروف
جوان دیدم که از سینما و کارش طوری صحبت کرده بود
که انگار خیلی هم دشوار است؛ اینکه تمام زندگیام را پای
هنر گذاشتم ،زجر کشیدم و از خیلی چیزها گذشتم و ...اما
پدر راجع به کار که حرف میزد سراپا ذوق و شوق میشد.
میگفت کار به من شادی میدهد و خیلی خوشبختم که
ایــن شــانس را دارم که مردم با محبــت برخورد میکنند.
برخــی اوقات ســاعت  4صبح ســر لوکیشــن میرفت و با
وجــود اینکه بعد از حدود دو ســه ســاعت گریم ســنگین،
ســاعتها منتظر میماند تا یک پالن کوتــاه را بگیرد ولی
هیــچ وقــت از ســختی کار حــرف نمــیزد .میگفت «چه
سختیای؟ کار است دیگر .تازه این همه هم محبت دارند

مدرسه طبیعت راه مقابله با «فراواقعیت»

«ایــران» :کــودکان امــروز بــا
چالش تصاویر رســانهها و انیمیشــنها
روز محاصره شدهاند و جهان بیرون
را از دریچه آنها میشناسند .این امر موجب میشود
که کودکان به جای واقعیتها با «فراواقعیتها» در
ارتباط باشند و از تجربه محیط واقعی محروم شوند.

بعضی روزها که با کودکان برای
دیدن و لمس کردن حیوانات به
«باغ نوازش» که محل نگهداری
سعیده ابیانه حیواناتــی چــون اســب و االغ و
تسهیل گر ارتباط گاو و مــارال و ...اســت ،میرویم
کودک با طبیعت شاهدم که گاهی کودکی در میان
جمع با شگفتی انگشت اشــارهاش را به طرف یکی
از حیوانــات میگیــرد و میگوید« :خاله ببین همون
که تو کارتون هم هســت ،من ایــنرو تو کارتون دیده
بودم» .گاهی میبینم کودکان با بســتن یک ساعت
کــه در انیمیشــن شــخصیت قهرمــان آن را بــه مچ
دســتش بســته ،تصور میکنند قدرت بیشــتری پیدا
کردهاند و میتوانند از عهده خیلی کارها برآیند .اما
به محض اینکه ســاعت خود را پیدا نمیکنند تصور
میکنند قدرت خود را از دست دادهاند و دیگر کاری
از آنهــا بــر نمیآیــد و احســاس ناتوانی آنهــا را دربر
میگیرد.
رسانههای امروز تخیالت کودکان را قالببندی
میکننــد و آنهــا را در راســتای اهــداف خــود

 #امین_حیایی

عکس نوشت

در حالی که تنها چند هفته به شــروع اکران سراســری فیلم جدید کوئنتین تارانتینو ،روزی روزگاری در
هالیوود ،باقی مانده ،یک ســینمای زنجیرهای به اســم آالمو درفت هاوس اعالم کرده که این فیلم را
بــا نگاتیو و فرمت  35میلیمتری در سراســر امریکا بــه نمایش میگذارد .به این ترتیب تماشــاگران و
دوستداران تارانتینو میتوانند اینفیلم پرحاشیه را با فرمت مورد عالقه کارگردان تماشا کنند؛ فرمتی
که به نظر میرسد همچنان طرفداران خودش را دارد و منسوخ نشده است.
منبع :ایندی وایر

و صبح برایم ماشین میفرستند» .با وجود اینکه در خیلی
از مراحل زندگی ســختی کشــیده بود ولــی هیچ وقت این
سختیوناراحتیراانتقالنمیداداصالًانگاروجودندارند.
کتاب ،تئاتر و ســینما عشــق زندگیاش بود و اغلب در
خانه او را مشغول مطالعه میدیدیم اما حتی برای سوق
دادن مــا بــه هنــر و فرهنــگ و کتابخوانی هــم هیچ جنبه
تشویقیوترغیبیمستقیمیدرصحبتهایشنبود.البته
کهحضوردرچنینمحیطیناخودآگاهماراهمبهفرهنگ
و هنــر عالقهمنــد کــرد امــا خــودش هیچ چیــز را تحمیل
نکــرد ،با وجــود این هــر کاری که میکردیم میدانســتیم
پشــت ماســت و حمایتــش را داریــم .ویژگیهــای او را که
مرور میکنم بیشــتر پــی میبرم که خواهــرم لیلی چقدر
کامــل تمام خصایص پــدر را بــه ارث برده اســت .ورزش
یکــی دیگــر از عالقهمندیهای جدی پــدر بود بخصوص
والیبال و فوتبال .در دوره تحصیل در دانشگاه ژنو عضو تیم
والیبال دانشــگاه بود که اگر اشتباه نکنم قهرمان تیمهای
دانشگاهی هم بود .فوتبالبین حرفهای بود و طرفدار تیم
پرسپولیس .آن روزها که خیلی رسم نبود هنرمندان راجع
به تیم محبوبشــان موض ع بگیرند و همه خــود را طرفدار
تیــم ملی عنوان میکردنــد پدر به صراحــت از طرفداری
پرســپولیس میگفــت .در یــک گفتوگــو در واکنــش بــه
خبرنــگاری کــه با تعجب پرســید مگر شــما طرفــدار تیم
ملی نیستید پدر پاسخ داد تیم ملی را دوست دارم ،برای
مسابقاتبرونمرزیاستقاللهمبرایشآرزویموفقیت
دارماماعشقاصلیامدرفوتبالپرسپولیساست.بخشی
از خاطــرات شــیرین کودکــی و نوجوانیام هــم مربوط به
همین عالقهمندی است که هر هفته به ورزشگاه امجدیه
کــه نزدیک خانهمان بــود یا اســتادیوم آزادی میرفتیم تا
بازیتیممحبوبمانپرسپولیسراتماشاکنیم.

برنامــه عصــر جدیــد بهدلیــل
حرفهــای یکــی از داورانــش
هشتـگ یعنی امین حیایی جنجالی شد.
یکشنبه شب حیایی به یکی از شرکتکنندگان که از
سیستان و بلوچستان آمده و در حال تعریف کردن
خاطــرهای از تأخیــر خــود بهدلیــل دوش گرفتــن
بــود ،گفت« :گفتن برو تا ســفید نشــدی بیرون نیا»
ایــن حرف بــه گفته بســیاری از کاربران شــبکههای
اجتماعــی نژادپرســتانه بــود و فیلــم ایــن بخش از
برنامــه را بســیاری از آنها بازنشــر کردنــد و به امین
حیایی حســابی تاختند بخصوص اهالی سیســتان
و بلوچســتان .البتــه بعضیهــا هــم میگفتنــد
فقــط شــوخی بــوده و بقیــه ســخت گرفتهانــد.
ایــن اظهارنظرهــا را بــا هشــتگ امیــن حیایــی در
شبکههای اجتماعی خواندیم :بهروز عزیزی« :اگر
شــوخینژاد پرســتانه امیــن حیایی به جای رســانه
ملــی در یــک رســانه بینالمللــی انجام شــده بود،
قطعــاً برخوردهای جدی بــا آن صورت میگرفت.
امــا از آنجــا که جنــاب فروغی مشــغول قلع و قمع
کردن عادل فردوســیپور و امثال او هســتند ،قطعاً
فرصتــی بــرای واکنــش به ایــن رفتارهای ســخیف
نخواهنــد داشــت» ،آنشــرلی بــا موهــای خرمایی:
«روزی صد بــار داریمنژاد و رنگ و لهجه و اصالت
همو به رگبار میبندیم حاال واســه یه شــوخی امین
حیایی خونمون به جوش اومد .شــما دهاتی بودن
کســی رومســخره نکن نمیخــواد دلت واســه بقیه

استانداردســازی میکنند .آنها بــر جریان تخیالت
مسلط میشوند و خیالهای کودکانه را به خدمت
میگیرند .در برابر ،مدرسه طبیعت ،زمینه آشنایی
کودکان با واقعیتهای مختلف طبیعی و انسانی
را فراهــم میآورد و در جهت رشــد خالقانه و آزاد
تخیــات در کــودکان زمینهســازی میکنــد .مــا در
دنیای «فراواقعیتهــا» زندگی میکنیم و بندرت
بــا پدیدههای واقعی مواجه میشــویم .شــناخت
مــا از یکدیگــر ،حیوانات ،گیاهان و اشــیا براســاس
ی اســت کــه رســانهها در ذهــن مــا ایجــاد
تصویــر 
کردهانــد؛ کودکان نیز از این امر مســتثنی نیســتند.
هدف
آنها بهعنــوان یکــی از مهمترین گروههــای ِ
رســانهها ،جهــان را از چشــم آنهــا مینگرنــد .در
چنین وضعیتی مدرسه طبیعت تالش میکند تا
کــودکان را در دنیایی واقعیتــر قرار دهد .هنگامی
کــه کــودکان درعوض ســرگرم بــودن بــا بازیهای
رایانــهای و تماشــای منفعالنــه انیمیشــنها و
برنامههــای تلویزیونی به نحــوی فعال با درخت،
گیاه ،حیوانات و کودکان دیگر بازی میکنند تصویر
واقعیتــری از طبیعت و انســان خواهند داشــت.
آنهــا در جریــان تعامل بــا یکدیگر و بــازی آزادانه
در طبیعــت بتدریج میآموزنــد که برخالف آنچه
رســانهها نشــان میدهنــد ،نمیتــوان براحتــی از
بلندی به پایین پرید ،ســاعت یــا کمربند جادویی
نمیتوانــد آنهــا را نجــات دهــد و تــرس و درد و
هیجانات مقوالتی واقعی هستند.

اذان صبح فردا 4/19

طلوع آفتاب فردا 6/01

گفتوگو با کارگردان و بازیگران
فیلم «کارت پرواز» را در صفحات  8و  9بخوانید
نــــگاره

بومی سازی شبکه ملی ارتباطات

منصوره دهقانی

حسرت فقدان یک سینمادوست واقعی

«ایران» :یک هفتــه قبل از برگزاری
سی و دومین جشــنواره بینالمللی
یــــاد فیلــم کــودک و نوجــوان بــرای
پاسداشت مقام زاون قوکاسیان منتقد فقید سینما،
برنامهای بــا عنوان «شــب زاون» در مــوزه هنرهای
معاصر اصفهان برگزار میشود.
مــن اولیــن بــار مرحــوم زاون
قوکاســیان را وقتــی مشــغول
فیلمبرداری «قصههای مجید»
مهدی باقربیگی بودیم دیدم .با تیم فیلمبرداری
بازیگر بــرای ضبــط سکانســی در یــک
کلیســای قدیمی بــه محله جلفا
اصفهــان رفته بودیم که برحســب اتفــاق زاون هم
بــرای ســاخت فیلم مســتندش آنجــا بود .بــا آقای
پوراحمــد ســام و علیــک کردنــد و آقــای پوراحمد
هــم من را معرفی کردند و مرحوم زاون هم بســیار
خوشبرخــورد بــا مــن رفتــار کــرد و کلــی تعریف و
تمجیــد نثــارم کــرد .این اولیــن دیدار ما بــود و بعد
از ایــن دوره ،کمــی که بزرگتر شــدم ســام و علیک
من با آقای قوکاســیان هم بیشــتر شــد .ســال 1392
توانســتم بــرای یــک جشــنواره کــودک و نوجــوان
مقداری بودجه برای ساخت فیلم کوتاه جذب کنم
و بــه همین دلیل هم فراخــوان دادیم تا متقاضیان
طرحهــای خودشــان را بــه جشــنواره ارائــه کننــد تا
با ایــن بودجــه بتوانیم طرحهــای منتخــب را برای

ســاخت فیلم انتخــاب کنیم .زاون هــم جزو داوران
انتخــاب طرحهــا بــود و کنار هــم این طــرح را پیش
بردیم .زاون بســیار آدم ســالمی بــود و دغدغهاش
این بود که عالقهمندان به فیلمسازی در کنار عالقه
و اســتعداد ،بــا الفبای فیلمســازی هم آشــنا شــوند
و کار را از ریشــه خــوب یــاد بگیرنــد .همیــن دقت و
دغدغــهاش باعــث شــد که شــاگردان بســیار خوبی
تربیت کند.
زاون هــم اخالقمــدار بــود و هــم شــخصیت
ســالمی داشــت .آدمــی بــود دلســوز و مهربــان و
همین حســن اخالقش باعث میشــد کسی دربرابر
او جبهــه نگیــرد امــا متأســفانه طبــق معمــول مــا
منتظریــم کســی بمیرد بعــد برایش بزرگداشــت و
یادبــود و ...بگیریــم .اگــر زاون االن زنــده بود شــاید
حتــی بــرای جشــنواره کــودک و نوجــوان هــم از او
دعوت نمیکردند و این چه خصلت و خصوصیتی
اســت واقعاً سر در نمیآورم .همین آقای پوراحمد
مگر کم کســی اســت؟ هنــوز هم خــودم «قصههای
مجیــد» را که میبینم بــه این فکر میکنم که چقدر
ایــن آدم جایــگاه واال و اندیشــمندی دارد .زاون هم
همینطور .حاال که ذکر آقای پوراحمد به میان آمد
ایــن را هــم بگویم که کیومرث پوراحمد با هر کســی
رفت و آمد و رفاقت نداشــت و اگر با کسی رفاقت یا
از او تعریف میکرد نشــان از این داشــت که آن آدم
شــخصیت خاص و بزرگی است و زاون کسی بود که
مورد توجه و تعریف پوراحمد بود.

مصاحبه با پمپئو
حضــور وزیــر امــور خارجــه و
بسوزه دلواپس جان» ،محسن هادی« :غمانگیزتر
نماینــدگان ایــران در نیویــورک
از نژادپرستی امین حیایی ،خنده همین جوان تیره
ماجـــرا برای حضور در نشست سازمان
پوســت اســت که گویا تحقیر برایش درونی شــده و
ملل یکی از موضوعاتی اســت کــه این روزها زیاد
مشــکلی بــا تمســخر نــدارد ،».خلیــلاهلل بلوچــی:
دربــاره آن صحبــت میشــود و اخبــارش بازتاب
«شــوخی نژادپرســتانه امین حیایی در عصرجدید
زیــادی در شــبکههای اجتماعــی دارد .دیــروز
بــه یک پســر بچه ســیاه پوســت بلوچ کــه میگوید:
محدودیتــی که برای حضــور محمدجواد ظریف
[آنقــدر میشســتی ســفید شــی] تأســفبار و از آن
در نیویــورک در نظــر گرفتــه شــده و حرفهــای
غمانگیزتر تشــویق حضار اســت! جهان هرچی به
مایــک پمپئــو وزیــر امــور خارجــه امریــکا مــورد
ســوی ترقی و پیشــرفت حرکت کند ،صداوســیما و
توجــه قــرار گرفــت .پمپئــو گفته بــود با
مجریانــش هنــوز به رنگ و پوســت آدما
کار دارند .متأســفم!» ،رضا کاظمی« :کالً
اعطــای ویــزا بــه محمدجــواد ظریــف،
شهروند
وزیــر امــور خارجه ایــران ،برای ســفر به
تیکه پرانی و این نوع شــوخی در کشور ما
مجـــازی
نیویــورک موافقــت کــرده امــا ظریف و
رایجه و امین حیایی هم مستثنی نیست
هیأت همراه ،مجازند که فقط بین مقر
از ایــن قضیــه .معتقــدم بدون پشــتوانه
یگانه خدامی
ســازمان ملل و دفتــر نمایندگی ایران و
فکــری ایــن حــرف رو زده و خواســته
محل اقامت نماینده ایران در ســازمان
دلقــک بازی در بیاره تا مــورد توجه واقع
ملــل تــردد کننــد .از طــرف دیگــر او گفت«:اگــر
بشــه ،».کاوه« :شــوخی امین حیایی کــه حتماً نیت
پیشــنهاد حضــور در تلویزیــون ایران داده شــود،
توهین نداشته ،خنده و تشویق افراد در استودیو که
آن را خواهــم پذیرفــت چرا که ظریــف نیز چنین
حتماً قصد آزار نداشــتن و دفاع کاربــران از حیایی
فرصتی داشته است».
کــه حرفــش رو «صرفــاً یــک شــوخی» میدوننــد،
دربــاره ایــن حرفهــا و ایــن تصمیمهــا کاربران
اگرچــه داللت بر نژادپرســتی نمیکنــد اما حاکی از
زیــادی اظهارنظــر کردنــد و در مقابــل کســانی
ضعــف آگاهــی عمومــی در مورد مصادیق ســخن
کــه وضعیــت را تحلیــل میکردنــد مخالفــان
نژادپرستانه و توهین به دیگری است ،».لرد لیزارد:
دولــت و برجــام بــا کنایــه از ایــن مینوشــتند
«یعنی منی که ازنژاد پرســتی متنفرم خصوصاً اگر
کــه محدودیتهــای ظریــف در نیویــورک از
تفاوت رنگ پوست باشه این حرف امین حیایی رو
دستاوردهای برجام است.
شوخی برداشت کردم نه چیز دیگه!».

واکنشها به اتفاقات دیروز نیویورک و حرفهای
پمپئــو را بخوانیــد :ابراهیــم گراونــد« :پمپئــو رو
تــو شــبکه افق دعــوت کنیــد مجریشــم یامینپور
باشــه ،تاریــخ نشــون داده تندروهــا بــا هــم کنــار
میان» ،نــدات« :پمپئو گفته اگر پیشــنهاد حضور
در تلویزیــون ایــران داده شــود ،آن را خواهــم
پذیرفت چرا که ظریف نیز چنین فرصتی داشته
اســت ».این نمیدونه خودیهای داخلی هم به
ایــن راحتی نمیتونــن تو تلویزیــون ایران حضور
پیــدا کنن ،تــو که دیگــه هیچی» ،کریســتینا ینگ:
«مقّر ســازمان ملــل رو بذارید تهــران ببینیم کی
مجبــور میشــه کجــا چــرخ بزنــه .ایــران نمیایــد
چون دلیلــی نداره بیاید .مجبوریــم امریکا بیایم
چــون مقــر ســازمان ملــل اونجاســت» ،منصور:
«پمپئــو هراس داره مبادا گفتار ظریف روی افکار
عمومــی امریــکا تأثیــر بگــذارد .و گرنــه ظریف را
محــدود به اقامت در ســازمان ملــل نمیکرد،».
راســخ« :این اســت عــزت برجام» ،ســید محمد
آل طــه« :پمپئــو گفته برای تــردد دکتر ظریف در
خیابانهــای نیویــورک محدودیــت شــدید قائل
شدیم و به جز دفتر سازمان ملل و دفتر نماینده
ایــران حق تردد ندارد! خیلی هم نایس و زیبا!»،
ممــد پوری« :پمپئو گفته ظریف حق نداره به جز
سازمان ملل و ســفارت ایران جای دیگهای بره و
تو نیویورک پرسه بزنه! قشنگ دنیای سیاست رو
بچه مهد کودکیها اداره میکنند!».

