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پدیدهعظیماربعیننشانهگسترشروحجهادوشهادتدرراهخداست

حضرت آی��تاهلل خامنهای ،رهب��ر معظم انقالب اس�لامی در
دی��دار جمع��ی از مس��ئوالن و فع��االن فرهنگی اس��تانهای
آذربایجانشرقی و قم ،با تجلیل از پدیده باشکوه و حیرتانگیز
راهپیمای��ی اربعی��ن و با دعا و آرزوی قبولی زی��ارت زائران ،از
دستاندرکاران برگزاری این مراسم تقدیر و تشکر کردند.
حضرت آی��تاهلل خامنهای راهپیمایی عظیم اربعین را نش��انه
گس��ترش روح مبارزه و مجاهدت در راه خ��دا و آمادگی برای
ش��هادت ،در هم��ه دنیای اس�لام دانس��تند و افزودند :حضور

ای��ن جمعی��ت عظی��م از نق��اط مختل��ف دنیا با
وجود تهدیدهای تروریس��تی ،پدی��دهای عظیم و
نش��اندهنده اوجگرفتن تفکر مبارزه در راه خدا و
آمادگی عمومی و همگانی در این راه است.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالعرس��انی دفت��ر مق��ام
معظ��م رهبری ،رهبر انقالب اس�لامی پدیده اله��ی و معنویِ
راهپیمای��ی اربعین را بیس��ابقه و غیرقابل توصی��ف خواندند
و ب��ا تش��کر از دس��تاندرکاران برگزاری ای��ن حرکت عظیم،

سیاسی
گفتن��د :از دولت عراق که وس��ایل برگ��زاری این
حرکت باش��کوه را فراهم ک��رد ،از ملت عزیز عراق
که اینگونه مخلصانه و ش��ادمانانه از زائران حضرت
اباعب��داهلل علیهالس�لام پذیرای��ی ک��رد ،از جوانان
مب��ارز عراقی و حش��د ش��عبی و دس��تاندرکاران
تأمین امنیت مراس��م و از مس��ئوالن عتبات در نجف اشرف و
کربالی معلی ،قلباً تش��کر میکنیم و برکات الهی را برای آنان
خواستاریم.

چرا اظهارات احمدینژاد در مورد
ماجرای سفارت انگلیس جدی گرفته نشد

بگ م بگ م بیموقع
اکن��ون محم��ود احمدینژاد و یارانش با گذش��ت س��الیان س��ال از  88که بگم،
بگمهای کاذب و جنجالآفرینی به نفعشان جواب داد ،بهدنبال یک فرمول مشابه
رفتهاند و در زمانهای که کمتر کسی به آنها توجه میکند باز هم همان نسخه قدیمی
استراتژیک را برای جلب توجه مردم برای خود تجویز کردهاند

اپیدمی بگمبگم (!)

غالمرضا ظریفیان:
جریانات سیاسی میزان
ماندگاریشان متفاوت
است .اگرچه نوع
گفتگوهای احمدینژاد
بهدلیل مشکالتی مثل فقر،
فاصله طبقاتی و ...در کشور
مورد توجه بخشی از مردم
قرارگرفت ،اما بعد از این
هیاهوها مشخص شد که
او از بدنه ملی برخوردار
نیست و اقبال برخی به
او مقطعی و به دلیل تکیه
بیشتر وی بر گفتمانی است
که با تودهها داشت .اما این
تودهها مدیریت او را هشت
سال تجربه کردند

آفتابیزد -گروه سیاسی :سالهای  88 -84بود
همه تلویزیونها روشن .قرار بود یک مناظره باشد
بین کاندیداهای ریاس��ت جمهوری که میگفتند
ب��ه اصطالح رقیبها جدی هس��تند ...هنوز تصور
روش��نی از یک مناظره در کش��ورمان در آن زمان
نبود ،عدهای میگفتند قرار است حرفهای تکراری
و خستهکنندهای مثل باقی برنامههای تلویزیونی در
آن زده شود ،حرفهایی کامال کنترل شده ،برخی
میگفتند اینها همهاش سیاهبازی است .همه سر
و ته یک کرباساند و به اصطالح قرار اس��ت جوی
درست شود برای بردن مردم پای صندوقهای رای.
کمتر کس��ی (تقریبا هیچکس) آنچه قرار بود روی
دهد را پیشبینی میکرد.
اما یکباره گوشهای همه تیز شد به خصوص در
دور دوم ریاس��ت جمه��وری احمدینژاد با تعجب
ب��ه تلویزیون خی��ره ماندند ،خوب میش��نیدند،
میخواستند ببینند رئیسجمهور ایران تا کجا پیش
خواهد رفت .محمود احمدینژاد آن روز در تلویزیون
حرفهایی زد که تا قبل از آن ،هیچکس نزده بود،
حتی کسی در خواب هم نمیدید ،روزی کسی در
قامت ریاستجمهوری اینگونه علیه اشخاصی مثل
آیتاهلل هاش��می و ناطق نوری قرار بگیرد ...اسامی
زیادی ب��ه زبان احمدینژاد آمد و «بگم بگم» یک
اصطالح رایج بر س��ر زبانهای مردم آن روز ش��د.
اگرچه اتهامات برخی از مناظرات هیچ وقت به اثبات
نرسید ،اما همان حرفها برای برخی احمدینژاد را
تبدیل به یک قهرمان کاذب در این خصوص کرد.
حتی بسیاری از کسانی که نسبت به او نگاه منفی
داشتند به واسطه همین به اصطالح بگمبگمها یک
ش��به هوادارش شدند و صد و هشتاد درجه تغییر
مسیر دادند .ادعاهای آن روز محمود اگرچه جنجالی
بود و آغازگرحوادث تلخ ،اما برای محبوبیت یک شبه
او در آن برهه حساس کارساز افتاد.
دومینبلوا

ام��ا این آخرین ب��اری نبود که م��رد عدالتپرور و
مهرورز(!) هزاره سوم ،با بگمبگمهای معروف خود در
کشور هیاهو به راه انداخت .احمدی نژاد هر ازگاهی
از این کارها میکرد .مثال مدام از لیست مفسدانی
میگفت که در جیبش هس��ت و روزی آن را برمال
خواه��د کرد .اما موضوع یکش��نبه خاص مجلس،
دومین اقدام پرس��روصدای او بعد از مناظرهها بود.
هرچند اینبار این کار از محمود احمدینژاد قهرمان
نساخت.

ای��ن روند و اظهارات ادعاگون ه او در کش��ور به یک
اپیدمی تبدیل ش��د ،کس��ان دیگری نی��ز از او در
انتخابات  96کپیب��رداری کردند ،کپیبرداری که
البت��ه با تیزبینی م��ردم برای او گران تمام ش��د و
موجب انصرافشان از ادامه رقابتها شد.
اکنون محم��ود احمدینژاد و یارانش با گذش��ت
سالیان سال از  88که ادعای کاذب و جنجالآفرینی
به نفعش��ان جواب داد ،بهدنبال یک فرمول مشابه
رفتهاند و در زمانهای که کمتر کس��ی به آنها توجه
میکند باز هم همان نسخه قدیمی استراتژیک را
برای جلب توجه مردم برای خود تجویز کردهاند.
اما بسیاری تصور میکردند دلیل اینکه حرفهای
جنجالی ،ادعاها و اتهامات علیه مسئوالن از سوی
افرادی دیگر خریدار ندارد ،این است که آنها از زبان
شخص محمود احمدینژاد شنیده نمیشوند ،ولی
حقیقت چیز دیگری اس��ت ...چون اظهارات اخیر
احمدینژاد نیز که حاوی مجموعهای از اتهامات یا
حتی به اصطالح بگمبگمهایی است که میتوان آن
را به مراتب سنگینتر از اتهامات سال  88و یکشنبه
خاص دانس��ت نه با واکنشی از سوی مردم مواجه
شده و نه جنجالی درکشور به راه انداخته است.
بع��د از آنکه معرکهگیریهای ی��ار بهاری محمود
احمدینژاد ب��ا زنبیل قرمز و اتهاماتش خطاب به
مس��ئوالن اثر نکرد حاال اظهارات شخص محمود
احمدینژاد هم خریداری ندارد.
ادعاهایجدید

احمدین��ژاد در آخرین اتهامزنیهای��ش(!) که از
طریق شبکههای اجتماعی پخش شده ،فیلش یاد
هندوستان کرده و تازه از ماجرای حمله به سفارت
انگلیس  -به اصطالح خود  -پرده برداش��ته است.
وی گفته است:
«در جلس��های س��فیر انگلیس گفت هفته بعد در
ته��ران اتفاقی میافت��د که ورق به نف��ع آمریکا و
انگلیس برمیگردد .این چه بود؟ اش��غال سفارت
انگلی��س بود .منتهی م��ن از اتفاقاتی که میافتاد
میفهمیدم مثال در مجلس یک دفعه آمدند طرح
کاهش روابط سیاسی با انگلیس را دادند ،گفتیم این
االن چه ضرورتی دارد؟ سفیرمان که آنجا نیست و
آنجا ما کنسولگری داریم و آنها هم همینطور .دیگر
یعنی چه کاهش روابط و چه موضوعیتی دارد که
فضا را دارید داغ میکنید؟ این را دادند و بالفاصله
گل کار
بعدش هم اشغال سفارت .ما فهمیدیم که ِ
آن ،اشغال سفارت بود که بهانه داد تا انگلیس ببرد
و به تصویب اتحادیه اروپا برس��اند .ما دیدیم اینکه
دارد خبرش را میدهد ،همان اشغال سفارت است.
د ِر برقی س��فارت باز و حافظ��ه کامپیوترها از قبل
خالی بود .روش��ن و مشخص است که خودش در
جریان اس��ت و طراحی خودشان است و به دست
چه کسانی اجرا شده و چه کسانی زمینه را فراهم
کردند و همکاری کردند! من آمدم بیرون ،تلویزیون
را زدم ،دیدم مستقیم دارد اشغال سفارت انگلیس را
نشان میدهد .اینکه رسانه ملی دارد مستقیم اشغال
س��فارت انگلیس را نش��ان میدهد خودش جای
بح��ث دارد ،یعنی چه؟ به چه دلیل؟ این چه معنا
دارد؟ بالفاصله زنگ زدم نیروی انتظامی ،گفتم این
چه بس��اطی است مگر کشور صاحب ندارد؟ گفت
نیروهای ما دارند برخورد میکنند و در حال کنترل
است .گفتم تلویزیون روشن است و ایستادند دارند
نگاهمیکنند»...
البته اینکه انگلیس ی��ک دولت خبیث و غیرقابل
اعتم��اد دارد ش��کی نیس��ت .ادعاه��ای محمود
احمدینژاد بیتردید خیلی بیشتر از اتهام یک فساد
مالی به این مقام و آن مقام اس��ت ،مواردی که او
میگوید اساس��ا چیزی شبیه به خیانت عدهای به
کشور یا جاسوس��ی علیه ایران است .اما حتی این
اتهام س��نگین هم مردم را به وجد نیاورده و هیچ
جنجالی در کشور ایجاد نکرده است ،ولی چرا؟ این
همه بیاعتنایی به اظهارات جنجالی احمدینژادی
از کجا نشات میگیرد؟

کاریزمانیست

عل��ی تاجرنیا ،فعال سیاس��ی و نماینده س��ابق
مجلس در اینب��اره به آفتابیزد میگوید« :دلیل
حمایت برخی از مردم در گذش��ته از احمدینژاد
این بود که آنها تص��ور میکردند ،برخی گروهها
اظهارات احمدینژاد را تایید میکنند درحالیکه
هم��ان زمان بخش منتقد او بر این باور بودند که
بیشتر حرفهای او ،ماجراجویی است تا توصیف
دقیق اخبار».وی اضاف��ه میکند«:بعد از جدایی
اصولگرای��ان از احمدینژاد بخش��ی از مردم هم
بهدلی��ل اتفاقاتی که برای اطرافیان وی رخ داد از
وی فاصل��ه گرفتند».تاجرنیا گفت«:احمدینژاد
و اطرافیان او یک جریان سیاس��ی نیستند ،بلکه
اش��خاصی هس��تند که در یک مقط��ع بهدلیل
فقدان سازمانیافتگی و گفتمانسازی اصولگرایی
مطرح شدند .به هیچوجه آنها جریان ریشهداری
در کش��ور نبودند به همین سبب است که امروز
گفتهه��ا و تحلیله��ا و موضعگیریهایش��ان با
اس��تقبال روبهرو نمیش��ود ،چون بس��یاری این
ادعاه��ا را نظرات ش��خصی آنه��ا میدانند ».این
نماینده س��ابق مجلس این را هم میگوید «:این
بیتوجهی مردم نش��ان میدهد که احمدینژاد
از کاریزم��ای الزم برخوردار نبوده اس��ت ،چراکه
وی در خارج از کسوت ریاستجمهوری نتوانسته
جایگاه خود را حفظ کند .احمدینژاد در جایگاه
ریاستجمهوری توانست تا حدودی تاثیرگذاری
داش��ته باشد و صرفا جایگاه ریاستجمهوری بود
که او را بزرگ کرد .همین امر باعث ش��ده امروز
بعد از پایان دورهاش ،مردم این اختالف فاحش را
بین کاریزمای وی با همردیفان خود لمس کنند.
مردم امروز ،هیچ دلیلی برای توجیه و بهادادن به
او نمیبینند».
مقطعیبود

غالمرضا ظریفی��ان ،فعال سیاس��ی و معاون وزیر
علوم دردولت اصالحات هم در اینباره به آفتابیزد
میگوید«:جریانات سیاس��ی میزان ماندگاریشان
متفاوت اس��ت .اگرچه نوع گفتگوهای احمدینژاد

علی تاجرنیا:
احمدینژاد و اطرافیان او
یک جریان سیاسی نیستند،
بلکه اشخاصی هستند که
در یک مقطع بهدلیل
فقدان سازمانیافتگی و
گفتمانسازی اصولگرایی
مطرح شدند .بیتوجهی
فعلی مردم به اظهارات
جنجالی احمدینژاد نشان
میدهد که او از کاریزمای
الزم برخوردار نبوده است
و پیشتر هر چه داشته از
جایگاه ریاستجمهوریاش
بود

به دلیل مشکالتی مثل فقر ،فاصله طبقاتی و ...در
کشور مورد توجه بخش��ی از مردم قرار گرفت ،اما
بعد از این هیاهوها مشخص شد که او از بدنه ملی
برخوردار نیس��ت و اقبال برخی به او مقطعی و به
دلیل تکیه بیشتر وی بر گفتمانی است که با تودهها
داش��ت .اما این تودهها مدیریت او را هش��ت سال
تجربه کردند و در همین هش��ت س��ال بود که با
مشکالت مختلف اقتصادی روبهرو شدند».

ادامه نمایش ،چرا؟

با توجه به این عدم اقبال مردمی ،ادامه نمایشهای
احمدینژادیس��م در ژانر «بگمبگمهای جنجالی»
برای چیست؟
تاجرنیا در این باره معتقد است که حلقه هواداران
احمدینژاد میدانن��د او پایگاه مردمی ندارد ،آنها
این موضوع را در زمانی که احمدینژاد در انتخابات
ریاس��تجمهوری ردصالحیت ش��د و واکنشی از
س��وی مردم نداشت بهخوبی دریافتهاند ،از طرفی
آنها متقاعد شدهاند حمایتهایی که پیشتر از سوی
برخی گروهها میشد نیز وجود ندارد از همین رو
این افراد برای آنکه خودشان را در صحنه سیاسی
نگ��ه دارند به هر اهرم یا دس��تاویزی متمس��ک
میش��وند.ظریفیان هم در اینباره میگوید« :بعد
از آنکه احمدینژاد از موقعیت ریاس��تجمهوری
کن��ار رفت با تع��دادی از نامههایی که به س��ران
کشورهای خارجی نوشت یا بعضی کلیپهای ایام
انتخابات تالش کرد موجهایی را ایجاد کند ،اما به
دلی��ل پیوندی که او با جریانات خاص داش��ت و
این جریان از مقبولیت الزم برخوردار نبودند مورد
توج��ه قرار نگرف��ت .پ��س از آن ،وی تالش کرد
تا ح��دودی نقش یک منتقد را بازی کند که این
موضوع هم از س��وی م��ردم باور نش��د .بنابراین
تش��ت پر س��ر و صدای احمدینژاد افتاده اس��ت
و او و گفتگوی��ش در بین تودهه��ا دیگر اثرگذار
نیست».

آنچه از محمود میفهمیم

رئی��س دول��ت نه��م و ده��م نش��ان داده که در
بزنگاهه��ای تاریخی که مردم از او جدا ش��دهاند،
س��عی دارد با ایجاد جنجال در کش��ور دیده شود
و دوب��اره آنه��ا را به خود جلب کن��د .اما تاکتیک
او دیگ��ر قدیمی ش��ده و جواب نمیدهد .ش��اید
نخستین دلیل این بیتوجهی ،شخص احمدینژاد
باش��د ،احمدین��ژاد و یارانش برای م��ردم دیگر
جدی نیس��تند ،ادعاهایش��ان نیز همینطور ،هر
ق��در گفتههایش��ان عجیب وغری��ب و بزرگ هم
باش��د چون جدی نیس��تند نطقهای جدیشان
نیز به ش��وخی گرفته میشود ،البته نمایشهای
طنزگون��ه آنها در این ماهها و س��الها هم در این
عدم جدی گرفتن دخیل ب��وده ،از درختکاری و
جمله معروف «من درخت هس��تم» یارش گرفته
تا زنبیل دست گرفتن آن یار دیگرش یا شکل و
قیافههای تصنعی احمدینژاد و نامهنگاریهایش
ب��ه رئیسجمهور آمریکا و تحوی��ل به دربان یک
سفارتخانه(!) همه اینها باعث شده تا حاال ادعاهای
احمدینژاد درباره ی��ک واقعه تاریخی هم ندیده
گرفته شود .این را هم نباید فراموش کرد محمود
یار به��اریاش در حالی به همه اتهام میزنند که
خ��ود در مظان اتهاماند و باید پاس��خگو باش��ند،
شاید چون ادعاهای متهم در اتهامزنی به دیگران
خریداری ندارد س��خنان اخیر رئیس دولت سابق
هم خریدار نداشته.
از طرفی برای بس��یاری از مردم این موضوع هنوز
جای پرس��ش دارد؛ اگر مقامات و مسئوالن ما از
پشت پرده یک مسئلهای خبر دارند ،چرا وقتی که
باید ،موضوع را برمال نمیسازند؟ و چرا از این اخبار
سری تنها بهعنوان اسبابی برای گروکشی سیاسی
بهره میجویند؟ این نکتهای است که به عینه در
کارهای احمدینژاد میتوان دید .حمله به سفارت
بریتانیا در تهران در سهشنبه  ۸آذر  ۱۳۹۰صورت
گرف��ت و حاال از آن زمان  6س��ال میگذرد ...این
اطالع��ات (اگر صحت داش��ته باش��د) ،در چنین
زمانی چه سودی دارد؟ باید پذیرفت آنقدر از سال
هشتادو هشت تا به امروز اتهامزنیهای بیمدرک
و س��ند به افراد مختلف زده شده است که دیگر
س��خنان احمدین��ژادی ب��رای مردم ن��ه تازگی
دارد و ن��ه جذابیت .انگار که مردم نس��بت به این
بگمبگمها و ادعاهای بیسر و ته جنجالی واکسینه
ش��ده باش��ند و حنای احمدینژاد برایشان رنگی
نداشته باشد.

توئیت بازی سیاسی
> وحیدیامینپور-فعالرسانهایاصولگرا

>پرویزاسماعیلی-معاونارتباطاتدفتررئیسجمهور

>علیشکورراد-دبیرکلحزباتحادملت
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مشایی به دادسرا احضار شد

اسفندیار رحیم مشایی به دادس�رای فرهنگ و رسانه احضار شد .به گزارش تسنیم ،مشایی
به اتهام تبلیغ علیه نظام ،تصرف غیرقانونی در اموال دولتی ،توهین به مسئوالن نظام و نشر
اکاذیب به قصد تش�ویش اذهان عمومی به دادسرا احضار شده است .سایت دولت بهار اعالم
ک�رد :رئیس دفتر رئیسجمهور س�ابق ،پن�ج روز از تاریخ ابالغ مهلت دارد خود را به ش�عبه
بازپرسی معرفی کند.

چهره روز

پزشکیان:

گویا آيات قرآن را فقط
برای مردهها میخوانيم

مس��عود پزش��كيان ،نماينده م��ردم تبريز و
آذرشهر در نطق ميان دستور خود با تكيه بر
آيات قرآن ،به بحث عدالت و وحدت در كشور
پرداخ��ت .او ضمن عرض تس��ليت به مردم
حادثهدي��ده در زلزله و رهب��ر معظم انقالب،
گفت :ميخواهم دو مسئله را مطرح كنم؛ يك
بح��ث عدالت و ديگر وحدت اس��ت .در قرآن
آمده است كه پيامبران با عدالت رفتار كنند و
براي هر امتي پيامبر فرستاده شد.
پزش��كيان افزود :قرآن از اين آيهها پُر است،
تمام بيان قرآن بر اساس عدالت است .سوال
اينجاست در وضعيت كنوني عدالت را برپايه
آنچه امام حسين(ع) بر اساس آن شهيد شده
وخدا دستور داده اس��ت ،اجرا ميكنيم؟ آيا
حقوق قوميتها را بر اساس عدالت ميدهيم؟
پرداختها بر اس��اس عدالت است؟ آموزش و
پرورش ،اقتصاد ،رفتار و حتي اس��تخدامها بر
اساس عدالت است؟ اگر ما راه امام حسين(ع)
را ميرويم ،آيا بر اس��اس عدالت اينگونه كار
ميكنيم؟
اين نماينده اصالحطلب با انتقاد از اين موضوع
كه «گویا آي��ات قرآن را فقط ب��راي مردهها
ميخوانيم» ادامه داد :قرآن ميگويد با عدالت
رفتار كنيم ،ام��ا وقتي فردي فوت كرد ،آيات
عدال��ت را برايش ميخوانيم! آيا قوميتهايي
كه در مملكت ما هس��تند ،پس��ت ميگيرند
و ما صدايشان را ميش��نويم؟ ما حتي اجازه
نميدهيم قوميتها بر اس��اس قانون با زبان
خودشان بنويسند و حرف بزنند!
او در بخ��ش ديگ��ری از صحبتهاي��ش به
موضوع وح��دت پرداخت و با صراحت خاص
خود ،گفت :االن بيش از هر موقع ،كش��ور به
وحدت نياز دارد ،بيش از هر زمان نياز اس��ت
دست به دس��ت هم بدهيم و روي پاي خود
بايستيم .بپذيريم در مملكت مشكل وحدت
داريم .وحدت بين مس��لمانها از سالها نماز
و روزه ،مهمتر است .در كشور وحدت داريم؟
راحت اجازه بيرون آمدن از خانه و حرفزدن
به رئيسجمهور اس��بق مملك��ت نميدهيم.
پزش��كيان با اشاره به مش��كالت خاورميانه،
اظهارك��رد :ن��گاه كني��د! در خاورميانه فقط
مس��لمانان با هم دعوا ميكنن��د ،در حاليكه
حضرت علي(ع) ميفرمودند ،شما بايد به هم
وصل شويد ،مبادا با هم قطع رابطه كنيد.
او در بخ��ش پايان��ي صحبتهاي��ش تأكيد
كرد :راحت پشت تريبون ،بزرگان را تخريب
ميكني��م و ه��ر روز داد ميزني��م كه فتنه
اس��ت! با حصر ،گرفتن ،بس��تن و هر روز بر
طبل اختالف كوبيدن مش��كل حل نخواهد
شد .براي حل مش��كل بايد الجرم دست به
دس��ت هم دهيم .به گزارش خبرآنالین ،اين
صحبتهاي پزش��كيان با واكنش حسينعلي
حاجي دليگاني همراه شد .او بدون نام بردن
از پزشكيان در بخشي از نطق ميان دستورش
گف��ت :ام��ام حس��ين(ع) گفتند اگ��ر دين
نداريد الاقل آزاده باش��يد! ما با كس��اني كه
س��ران فتنه بودند و فتنهگ��ران را به خيابان
كش��اندند و تاكن��ون هم
توبه نكردهاند ،نميتوانيم
وحدت كنيم.

سیاست خارجی

وزیر خارجه پیشین اردن:

جنگ عربستان با ایران
منطقه را دچار فاجعه میکند

کام��ل ابوجابر ،وزیر خارجه پیش��ین اردن در
گفتگو با اسپوتنیک با اشاره به اینکه وضعیت
موج��ود در منطق��ه در ه��ر لحظ��ه قابلیت
انفجار دارد ،گفت :اگر عربس��تان با ایران وارد
جنگ ش��ود ای��ن جنگ به نف��ع اردن و مصر
نخواهد بود ،زی��را فاجعهای برای تمام منطقه
خواه��د ب��ود .وی با اش��اره ب��ه اینکه تالش
کشورهای عربی برای آرامکردن اوضاع منطقه
بهزودی نتای��ج خود را خواهد داد ،گفت :مصر
و اردن برای حل مش��کالت منطقه باید با هم
همکاری و هماهنگی داشته باشند .به گزارش
ایس��نا ،به نقل از الکون نیوز ،ابوجابر در ادامه
ضمن اش��اره به اینکه مش��کالت با ای��ران را
میت��وان از روش دیگری جز مقابله حل کرد،
تاکید کرد :با توجه به اینکه روس��یه با ایران و
کشورهای عربی از جمله عربستان روابط خوبی
دارد ،میتواند در این زمینه نقش س��ازندهای
ایفا کند.سامح ش��کری ،وزیر خارجه مصر نیز
روز یکشنبه بهمنظور کاهش تنش میان ایران
و عربس��تان سفری س��ه روزه به عمان ،اردن،
عربستان ،کویت ،امارات و بحرین را آغاز کرد و
قرار است پیامهایی از طرف عبدالفتاح سیسی،
رئیسجمهور مصر به س��ران کشورهای عربی
تحویل دهد.در یکی ،دو سال اخیر تنشهایی
میان ایران و عربس��تان در حوزههای مختلف
ایجاد شد که در نهایت به قطع روابط دو کشور
منجر شد.

در حاشیه

ماکرونهمچنانمحبوبنیست

باخبرش�دیم ش�ش ماه از روی کار آمدن
امانوئل ماکرون ب�ه عنوان رئیسجمهوری
فرانسه میگذرد ،اما بر اساس نظرسنجیها،
او برخالف روزهای اول ریاس�تجمهوری،
فردی غیرمحبوب اس�ت ،گرچه اوضاع را
تحت کنترل دارد .به گزارش ایسنا ،به نقل
از خبرگزاری فرانس�ه ،یکی از دس�تیاران
نزدیک ماکرون ،گفت :او دیدگاه بلندمدتی
دارد و تس�لیم نمیش�ود .تمای�ل رهب�ر
39سالهفرانسهبرایایجادتغییراتدرقانون
کار و اس�تفاده از دس�تورات اجرایی برای
تغییرات گسترده در این قوانین به نظر یک
روش بلندمدت است که هزینههای خاص
خودش را دارد .همین مسئله باعث شده تا
تظاهرات خیابانی گسترده و اعتصابهایی
برگزار شود .اما نزدیکان ماکرون میگویند
نظرسنجیها باعث نگرانی وی نشده است.

آواز خواندن دوترته به امر ترامپ

ش�نیدیم رودریگو دوترت�ه ،رئیسجمهور
فیلیپی�ن در اقدام�ی عجی�ب در جریان
مراس�م شامی با حضور س�ران کشورهای
آ.س�ه.آن و دونالد ترام�پ ،رئیسجمهور
آمری�کا ،ناگهان ایس�تاد و ب�ه همراه یک
خواننده دیگر با خواندن آواز ،میهمانانش
را شگفتزده کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل
از خبرگزاری فرانس�ه ،دوترته بعد از آنکه
آواز خواندنش را تمام کرد ،گفت :خانمها و
آقایان ،من این آواز دو نفری را بدون اعالم
قبلی همراه خانم پیلیتا کورالس به دستور
فرمان�ده کل قوای ایاالت متح�ده آمریکا
(ترامپ) اجرا کردم.

درخواستکمک«بنن»ازیهودیان

باخبر ش�دیم اس�تیو بنن ،استراتژیس�ت
ارش�د س�ابق دونال�د ترام�پ ،از اعضای
«سازمان صهیونیس�تی آمریکا» خواست
در جنگ او علیه رهبران جمهوریخواهی
که به گفته بنن بر سر راه برنامههای دونالد
ترامپ مانعتراش�ی میکنند« ،ش�ریک»
او باش�ند .به گ�زارش ایس�نا ،ب�ه نقل از
خبرگزاری آسوشیتدپرس ،بنن که اکنون
مدیریت وبس�ایت راستگرای «بریتبارت»
را به دس�ت دارد این درخواست را در یک
سخنرانی در مراس�م ساالنه اعطای جوایز
این س�ازمان در ش�هر نیویورک که در آن
چند تن از کارمندان فعلی و س�ابق دونالد
ترامپ نیز ش�رکت داش�تند ،مطرح کرد.
بنن با متهمکردن دشمنانش در تشکیالت
جمهوریخواهان به «سیاسیبازی» گفت:
ما قصد رهبری یک جنبش شورشی علیه
تشکیالت جمهوریخواهان را داریم.

دستگیری  34مظنون داعشی

شنیدیم ماموران پلیس ضدترور ترکیه در
راس�تای مبارزه با عوامل گروه تروریستی
داع�ش ،در عملیاتی همزم�ان با محاصره
آدرسه�ای از قب�ل شناس�ایی ش�ده در
 6منطقه شهر استانبول 34 ،نفر از مظنونان
داعشی را دستگیر کردند .به گزارش ایرنا،
به نقل از وبسایت اینترنتی روزنامه صباح،
مام�وران پلی�س ضدت�رور ترکی�ه ،هفته
گذشته بیش از  400تن از مظنونان داعشی
را ط�ی عملیاتی گس�ترده در ش�هرهای
مختلف دس�تگیر کردهاند .ترکیه به علت
مرز طوالنی هزار و  500کیلومتری با عراق
و سوریه در جنوب این کشور ،در سالهای
گذش�ته مهمتری�ن معب�ر انتق�ال عوامل
داعش به عراق و سوریه بوده است.

نگرانی کرهجنوبی از رفتار ترامپ

باخبرشدیم دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا که به اظهارنظرهای جنجالی شهرت
دارد این ب�ار با اس�تفاده از عبارت منطقه
«هن�د و پاس�یفیک (اقیان�وس آرام)» در
اجالس س�ازمان همکاری اقتصادی آس�یا
و اقیانوس آرام متحد خ�ود ،کرهجنوبی را
نگران کرده اس�ت .خبرگزاری کرهجنوبی
مینویس�د این کشور تالش زیادی کرده تا
بیآنک�ه قدرتهای دیگری چ�ون چین را
نگران سازد در منطقه با آمریکا روابط بسیار
نزدیکی داشته باش�د ،اما اظهارات ترامپ
مبنی ب�ر منطقه هند و پاس�یفیک اکنون
نگرانیهایی را درباره نقش کره در این میان
بهوجود آورده است .این گزارش میافزاید
که به نظر میرس�د مقامهای آمریکایی در
دولت ترامپ که بس�یار زیاد از این عبارت
استفاده میکنند مقصودشان اتحاد قویتر
بین هن�د ،آمری�کا ،اس�ترالیا و ژاپن برای
مقابله با چین است .یونهاپ مینویسد کار
برای کرهجنوبی س�خت ش�ده اس�ت .این
کش�ورها میخواهند اتحاد تجاری در برابر
چین داشته باشند ،اما کره به لحاظ سنتی با
قدرتهای دیگری چون چین رابطه نزدیک
دارد و انتخاب دشواری پیش رو دارد.

