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احمدینژاد میخواهد بگوید که اگر من را بازی ندهید ،بازی را بههم میزنم
ســید فاصل موسوی ،نماینده مجلس دوره هشتم مجلس شورای
اســامی درباره رفتارهای اخیر احمدینــژاد گفت :بازی که آقای
احمدینژاد شــروع کرده است را من در سال  89در نشستی که با
آقای هاشمی رفسنجانی داشتم پیشبینی کردم ،من به ایشان گفتم
که آقای احمدینژاد به این سمت میرود که نظام را به چالش بکشد.
نوع حرکات و موضعگیری احمدینژاد در این مسیر حرکت میکند
که نظام را به چالش بکشد .موسوی در ادامه تصریح کرد :احمدینژاد
میخواهد بگویــد که اگر من را بازی ندهید ،بازی را بههم میزنم.

من باید در این نظام باشم .من در ردههای مختلف این
نظام بودم .من باید در روند تصمیمگیری نظام باشم،
چــون بهزعم خودش پایگاه مردمی هم دارد .این نگاه
احمدینژاد است .موسوی درباره رابطه احمدینژاد و
مردم نیز گفت :مردم ،احمدینژاد را شناختهاند .قشر
قابلتوجهی از مردم که فرودست هم هستند ،نگاهشان حمایت از
احمدینژاد نیست .حاال ممکن است جایی برود و حرف بزند و مردم
جمع شوند که ببینند او چه حرفی میزند .آقای احمدینژاد بازیای

سیاسی

را شــروع کرده که شروعکنندهاش هست ،اما خودش
نمیتوانــد بازی را جمع کند ،یعنی اگــر ادامه دهد،
10نفر مثل احمدینژاد هم نمیتوانند این بازی را جمع
کنند و بازی جای دیگر از سوی مردم و مسئوالن جمع
خواهد شد .به گزارش نامهنیوز ،وی افزود :احمدینژاد
در همین سیستم برای شورا و مجلس التماس کرد و رای نیاورد و
تنها جایی که امکان یافت تا رای بیاورد -آن هم بهخاطر ضعفهایی
که در اصولگرایان و اصالحطلبان وجود داشت -ریاستجمهوری بود.
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سردار غیبپرور :از کاه کوه میسازیم
سردارغالمحسینغیبپرور،رئیسسازمانبسیجمستضعفیندررابطهبافرهنگانتظار گفت:
کاش مسئوالن ،مردم و سایر آحاد جامعه با زبان امید با یکدیگر سخن بگویند .متأسفانه در کشور
ما از این مسئله مهم غفلت شده است و ما از کاه کوه میسازیم ،یک نقص را به اندازه یک اقیانوس
جلوه میدهیم در حالی که سایر کشورها نقصهایی بسیار بزرگتر از ما دارند .این مسئله بهدلیل
بیمواالتیمانسبتبه زبانامیداستکهمسائلکوچک رامیخواهیمبزرگجلوهبدهیم/.ایسنا

چهره روز

رهبرمعظمانقالب:

کارگران در حوادث انقالب
و دفاعمقدس با بصیرت
و غیرت در صحنه بودند
هرگاه امام بزرگوار فراخوان میدادند،
بسیاری از کارگران جوان و مؤمن که
حتی نان شب و زندگی آنها وابسته
به درآمد روزانهشــان بود ،بهعنوان
بسیجی به جبههها میرفتند و با منطق
و اســتدالل میگفتند «باید برویم از
کشور و مرز اسالمی دفاع کنیم ،زیرا
اگر دشمن مســلط شود ،نه نان ،بلکه
هیچچیز نخواهیم داشت».
بیانــات رهبر معظــم انقالب اســامی در دیدار
دســتاندرکاران کنگره  ۱۴هزار شــهید جامعه
کارگری کشــور که در تاریخ ۱۶بهمن  ۹۶برگزار
شده بود ،روزگذشته در محل این همایش منتشر
شد.
حضرت آیتاهلل خامنهای در این دیدار ،بزرگداشت
شــهدا در سراسر کشور را نشانه لطف و اراده الهی
مبنی بر مستدا م ماندن سایه شهیدان بر سر ایران
دانســتند و گفتند :تکریم شهدای برخی اقشار از
جمله شهدای کارگری ارزش مضاعف دارد ،زیرا در
همه حوادث دوران انقالب برای مقابله با گروهکها
و دفاعمقدس ،کارگران باغیرت و بصیرت در صحنه
حاضر شدند.
ایشــان با اشــاره به ناکام ماندن ضدانقالبها در
تحریک کارگران علیه جمهوری اسالمی ،افزودند:
یکــی از کارهای اساســی دشــمنان ،تحریک و
وادارکردن کارگران بــه ایجاد رکود در کارخانهها
بــود ،اما کارگران در طول این ســالها همواره با
بصیرت و همت و تدین ایستادند و دست دشمن
را رد کردند.
رهبر انقالب اسالمی حضور برجسته کارگران در
حمیت
دفاع مقــدس را عرصه دیگری از غیرت و ّ
دینی آنان برشمردند و خاطرنشان کردند :هرگاه
امام بزرگوار فراخوان میدادند ،بسیاری از کارگران
جوان و مؤمن که حتی نان شــب و زندگی آنها

وابسته به درآمد روزانهشان بود ،بهعنوان بسیجی به
جبههها میرفتند و با منطق و استدالل میگفتند
«باید برویم از کشــور و مرز اسالمی دفاع کنیم،
زیرا اگر دشمن مسلط شود ،نه نان ،بلکه هیچچیز
نخواهیم داشت».
ایشان همچنین دستاندرکاران کنگره شهدا را به
انجام کارهای اثرگذار و پرهیز از کارهای تشریفاتی
توصیه کردند.
به گزارش دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیتاهلل
العظمی خامنهای ،متن کامل بیانات مقام معظم
رهبری در این دیدار به شرح زیر است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
تجلیل و تکریم شهدا از هر قشری و از هر نقطهای
از نقاط جغرافیایی کشــور ،حقیقتاً حسنه و کار
برجستهای است و خود اینکه خدای متعال دلهای
شماها را به این سمت کشانده که بیایید مشغول
این کار شــوید ،زحماتش را برعهده بگیرید و این
گردهمایی و این بزرگداشــت را بهوجود بیاورید،
نشان ه لطف الهی است ،نشاندهنده این است که
خدای متعال میخواهد سای ه شهیدان بر س ِر این
کشور همیشه مستمر و مستدام باشد ،لکن بعضی
از قشرها هستند که تکریم آنها بهخاطر شهادت،
یک ارزش مضاعفی دارد .قشــر کارگرمان از این
قبیلاند ،بنابراین ما خیلی ممنونیم ،متشکریم از
شماها برادران محترم در مجموع ه کارگری کشور
کــه دارید ایــن کار باارزش را دنبال و شــهدای
معرفی میکنید.
کارگری را ّ
ما در میدان نبرد -چه نبرد در دفاع هشتساله ،چه
قبل از آن بــا گروهکها ،چه قبل از آن در دوران
انقالب و چه بعد از آن در حوادث مختلف که اندکی
نبردهای نظامی و اغلب غیرنظامی بوده -جای پای
برجست ه کارگران را مشاهده میکنیم .بنده بارها
این را در سخنرانیها ،خطاب به کارگران عزیزمان
ضدانقالبِ کشــور از ا ّول چشمش به
گفتهام که ّ
کارگرها بود ،بلکه بتواند جامع ه کارگری را بهنحوی
علیه جمهوری اســامی تحریک کند .از روز ا ّول

یعنی از همان روز پیروزی انقالب ،این حالت وجود
داشــت .خود بنده در جریان امر بهطور محسوس
حضور داشتم و خدای متعال اینجور پیش آورده
بود که تقریبا بهطور اتّفاقی ،بهطور تصادفی ،بنده در
جریان تحریکاتِ ض ّ ِد (انقالبی) کارگری
متن یک
ِ
قرار بگیرم و برخورد کارگران را با این دشــمنان
همت ،با تدیّن
انقالب ببینم که چطور با بصیرت ،با ّ
تقیــ ِد به دین ،جواب رد دادند .از آن
و پایبندی و ّ
روز بــه بعد هم تا امروز همیشــه همینجور بود.
اساســی دشمنان ما این است که
یکی از کارهای
ِ
شاید بتوانند در کارخانههای ما ،در مجموعههای
کارگری مــا ،بهخصوص مجموعههای بزرگ ،یک
رکودی ،لنگیای از سوی کارگران بهوجود بیاورند؛
کارگرها را (به این کار) وادار کنند و کارگران ما در
طول این سالها همیشه مقاومت کردهاند ،همیشه
ایستادهاند ،همیشه با بصیرت ،دست دشمن را رد
کردهاند و اینها خیلی مهم است.
در میدان جنگ هم همینجــور بود؛ حاال اینها
(که گفتیم) نبرد غیرنظامی است ،در نبرد نظامی
هم همینجور بود .هر وقت امام (رضواناهلل تعالی
علیــه) فراخوان میداد ،یک بخــش عمده از این
مجموع ه عظیم بســیجی کــه در این راه حرکت
میکردند و از همهجای کشــور بهسمت جبههها
راه میافتادنــد ،کارگرهای مــا بودند.حتی گاهی
کارگرهایی بودند که معاش آنها بسته بود به همین
کار روزانــه؛ یعنی باید روز کار میکردند تا شــب
بچه داشتند،
بتوانند نان ببرند خانه؛ زن داشتندّ ،
بعضی (سرپرستی) پدر و مادر داشتند( ،ا ّما) بعضی
حمیت دینی و اسالمی با
از اینها آنچنان باغیرت و ّ
قضیه رفتار کردند که همین را کنار گذاشتند،
این ّ
رفتند طرف میدان جنــگ .کارهای بزرگی انجام
گرفت! یعنی واقعاً تص ّور من این اســت که اگر ما
واقعیت
این چیزها را به چشم خودمان در عرص ه
ّ
و در زندگی نمیدیدیم ،آدم سختش بود باور کند؛
جوان کارگ ِر عالقهمن ِد مؤمن ،از
اینهمه (غیرت)
ِ
اندک درآمد زندگی خود بگذرد و به امید خدا رها

کند برود بهسمت میدان جنگ برای جنگ! وقتی
هم حرف میزنند بــا او ،با منطق جواب میدهد؛
میگوید من باید بروم از کشورم دفاع کنم ،از مرز
اسالمی دفاع کنم که دشمن مسلّط نشود َو ّال اگر
دشمن مسلّط شود ،نه نان( ،بلکه) دیگر هیچچیز
قضیه هم همین است؛ انسان
نخواهیم داشت! واقع ّ
(اینها را) میبیند در اســتداللها و حرفهای این
جوانان ما .لذا تجلیل و تکریم کارگران شهید ،کار
توجه دادن ذهن عا ّم ه مردم و
بسیار خوبی است و ّ
افکارعمومی ملّت به فداکاری این قشر در میدان
جنگ هم کار برجستهای است.
و ایــن کارهایــی هم که اشــاره کردیــد و این
برنامههایی که هست )۱(،برنامههای خوبی است
توجه کنید به اینکه جنبههای تشــریفاتی
منتها ّ
و ظاهــری و مانند اینها -کــه گاهی یکمقداری
مهمی
دخالت میکنــد -دخالت قابل ّ
توجــه و ّ
نداشته باشــد؛ نگاه کنید به تأثیر این رفتار و این
کاری که شما میکنید در مخاطب؛ یعنی (بهطور)
توجه کنیــد .اگر چنانچه اثر هنری
عمده به این ّ
منتشر میکنید یا کتاب مینویسید یا مانند اینها،
جوری مشــی بکنید که این بتواند در مخاطب اثر
بگذارد؛ این مهم است ،ظواهر و مانند اینها خیلی
مهم نیســت .امیدواریم انشاءاهلل خدای متعال به
کارهای شماها برکت بدهد و روح مط ّهر شهیدان را
از شماها راضی کند و روح امام بزرگوار را از شماها
خشنود کند و انشاءاهلل بتوانید آن کاری را که باید
منصهظهور برسانید و انجام بدهید.
انجام بدهید ،به ّ
انشاءاهلل مو ّفق و مؤیّد باشید.
والسالم علیکم و رحمةاهلل
ّ
طراحی اهداف کنگره در
 -۱اشاره دبیر کنگره به ّ
تهیه و تولید آثار ماندگار از شــهدا
دو بخش کلّیّ :
(شامل تدوین و تألیف کتاب ،فراخوان شعر ،تولید
تهی ه بانک ّاطالعات)،
فیلم مســتند و فیلم کوتاهّ ،
ایجاد شور و برانگیختگی در جامعه بهویژه جامعه
کارگری (شــامل برگــزاری یادوارههــا ،دیدار با
خانوادهها و)...

گزارشی درباره طرح سوال از رئیسجمهور

حضور روحانی در مجلس به شرط افشاگری؟
تهدید از سر دلخوری؟

آفتابیزد -گروه سیاســی :طرح ســوال از
رئیسجمهور حســن روحانی ،آن هم بهدلیل
مشــکالتی که موسســات مالی سالهای سال
است مردم را به آن گرفتار کردهاند.
هنوز در مورد سرنوشــت این طــرح و اینکه تا
چه میزان ممکن است پای رئیسجمهور برای
پاســخگویی به مجلس کشیده شود ،خبری در
دست نیست!
علی بختیار ،نماینده مجلس ،روز گذشــته در
گفتوگو با ایســنا ،در خصوص طرح ســؤال از
رئیسجمهــور در مجلس ،گفتــه :نمایندگان
این امــکان را ندارند که رئیس بانک مرکزی را
اســتیضاح یا از آن سؤال کنند ،به همین دلیل
بایــد از رئیسجمهور ســؤال کنیم .نمایندگان
طرح سؤال را با جدیت دنبال خواهند کرد تا به
اهداف خود در تغییر مدیریت در بانک مرکزی
دست یابیم.
نماینده مردم گلپایگان بــا بیان اینکه تاکنون
۵۰نفر از نمایندگان طرح سؤال از رئیسجمهور
را امضا کردهاند ،اظهارداشته :به هیچوجه طرح
سؤال از رئیسجمهور سیاسی و جناحی نیست،
چراکه فراکســیونهای مختلف مجلس اعم از
اصولگرایان ،اصالحطلبان و مستقلها این سؤال
را امضا کردهاند.

از  ،160امضــا خبر
داده بــود .ابهــام
درباره تعداد امضاها
درســت مثل ابهام
دربـــــاره ماهیــت
ســوال هم هســت،
چراکــه گروهی از
نماینــدگان از دو
نوع ســوال مختلف
طراحی شــده درباره رئیسجمهور میگویند؛
یکی ســوال بهدلیل مشــکالت موسسات مالی
و دیگری شامل چند ســوال کامال متفاوت که
با اهداف سیاســی و تحتفشار قراردادن دولت
روحانی مطرح شــدهاند .حتی سرنوشت سوال
از رئیسجمهور هم در ابهام اســت ،آنچنانکه
حتی غالمرضا کاتب ،عضو هیئترئیسه مجلس
نیز در پاسخ به آفتابیزد پیرامون تاریخ دقیق
کلیدخوردن ســوال از حسن روحانی نسبت به
آن ابراز بیاطالعی میکند .این در حالی اســت
که هفته گذشــته علی مطهــری ،نایبرئیس
مجلس گفته بود که احتمال دارد طرح ســوال
از رئیسجمهور هفتم اسفند(یعنی دیروز) کلید
بخورد.
حتی نیت مطرحشدن سوال پیرامون موسسات
مالی هم در هالهای از ابهام است عدهای هدف
اصلی آن را برکناری ســیف میدانند ،عدهای
هم تحتفشار قراردادن رئیسجمهور و عدهای
هم حل مشــکالت مردم در ماجرای موسسات
مالی و اعتباری.

هرچند کسانی مثل پروانه مافی ،عضو فراکسیون
امید در پاســخ به آفتابیزد اظهــارات ابتکار را
تهدیدآمیــز میداننــد ،اما مهدی شــیخ دیگر
عضو فراکسیون امید درباره این جمله ابتکار به
آفتابیزد میگوید« :ما همواره شــعار شفافیت
میدهیم باید در جایی این شــفافیت خودش را
نشان دهد ،بنابراین از این افشاگری و بیان همه
حقایق استقبال میکنم».
او میگوید« :اتفاقا رئیسجمهور باید به مجلس
بیاید و راجــع به همه چیز در اینباره ســخن
بگوید تا ما بفهمیم چه خبر اســت و کسانی که
در جریان این موسســات حقشان پایمال شده

پس از پیانو
گیتار هم روی آنتن رفت

در خانه به نمایش گذاشته شد .این اتفاقی با شکوه
بــود ،چرا که نمی تــوان رخ دادن آن را به نوعی از
زیردست مسئوالن تلویزیون در رفته تلفی کرد .آنها
با وقوف کامل به نمایش سازی آن هم در حد و اندازه
پیانــو برنامه دورهمی را قطع نکردند و اجازه دادند
که تصویر پیانوی سامان احتشامی بیش از صدای
زیبایش در پیشگاه مخاطبان خودنمایی کند .گرچه
پیش از آن به صورت جسته و گریخته نمایش ساز
در تلویزیون به صورت موقتی و بسیار کوتاه صورت
گرفته بود اما شاید بتوان عمل برنامه دورهمی در
نمایش ساز آن هم به مدت بیش از 3دقیقه را نوعی

تابوشکنی دانست و به این خاطر به دست اندرکاران
برنامه دورهمی و مدیران تلویزیون دستمریزاد گفت.
شــکوهمندانه تر اینکه اتفاقی که پس از نمایش
ســاز پیانو در برنامه دورهمی رخ داد نشان داد که
میتوان به تغییر رویه مسئوالن رسانه ملی از رفتار
سلیقه ای به سمت رفتار مخاطب پسندانه امیدوار
بود چه آنکه روز گذشــته ساعت  16:30زمانی که
شبکه خبر مشغول پخش مراسم انتخاب ورزشکار
اخالق در سال  96بود تلویزیون بار دیگر آشتی خود
را با موسیقی به نمایش گذاشت و این بار در پشت
مسئولی که در حال گفت و گو با گزارشگر مراسم بود

ابهامات بسیار درباره سوال از روحانی

بختیــار در حالی از ســوال از رئیسجمهور با
 50امضا ســخن میگوید که چنــد ماه پیش
علی وقفچــی ،نماینده اصولگرای مردم زنجان

ادامه از صفحه اول:

شــامگاه جمعه  4اسفندماه سال جاری مخاطبان
برنامه دورهمی شاهد هنرنمایی سامان احتشامی
نوازنده چیره دســت پیانو بودند و ایــن اتفاق در
حالی رخ داد که پیانوی سفید و زیبایی که سامان
احتشامی پشت آن نشســته بود شکوه خاصی به
سالن داده بود و اینها همه در مقابل دوربین تلویزیون
قرار گرفته و برای مخاطبان حاضر در سالن و نشسته

در کنــار همــه ایــن
موارد اظهــارات اخیر
معصومه ابتکار ،معاون
رئیسجمهــور در امور
زنــان را هــم بگذارید
کــه در گفتوگویــی
گفته« :روحانی در روز
طرح سوال از موسسات
مالی در مجلس ،مجبور میشود همه حقایق را
بگوید».
جملهای که معلوم نیســت از ناراحتی سوال از
رئیسجمهور بیان شــده و جنبهای تهدیدآمیز
دارد یا اســتقبال از آن برای آنکه رئیسجمهور
آماده به افشاگری است.
استقبال

است در جریان واقعیت قرار بگیرند».
شــیخ دربــاره اینکه آیــا باید جملــه ابتکار را
یک تهدید و دلخوری از مطرحشــدن ســوال
از رئیسجمهور دانســت؟ گفــت« :این جمله
کنایهای را قبال به طریقی حســن روحانی هم
زده بود .موسسات مالی و اعتباری اخالل بزرگی
در روند کشور ایجاد کردهاند به جز بحث ضرری
که به مردم وارد شده ،این موضوع منافع ملی را
هم تهدید کرده است .از اینرو باید این موضوع
بررسی شود و مردم کشــور بدانند که حقیقت
چیســت؟ از رئیسجمهور میخواهم همه چیز
را در مجلــس بگویــد از این جملــه ابتکار و از
افشاگری روحانی در هر اشلی که باشد استقبال
میکنم».
وی گفــت« :تا بــه اینجا اظهاراتی کــه درباره
موسســات مالی گفته شده راهگشا نبوده است.
اینکــه ما از روحانی ســوال کنیم بیانگر فضای
خوب سیاســی امروز هم است ،چراکه پیشتر
اگر بحث ســوال از رئیسجمهور مطرح بود به
سیاهنمایی متهم میشدیم».
او درباره اینکه آیا افشــاگری حسن روحانی در
مجلس ممکن اســت برای او هزینهبر باشــد،
اظهارداشــت«:بدون هزینه نمیتوان با فســاد
مبارزه کرد ،شفافســازی بدون هزینه نداریم.
باید هزینه داد هرچند ممکن است برخی بگویند
بهتر اســت مراقب باشیم تا دست به افشاگری
نزنیم که آســیبی به نظام بزند .هرچه هســت
شفافیت رئیسجمهور در سوال از رئیسجمهور
در این موضوع آسیبی به نظام نمیرساند».

دوساز گیتار بود که در دست نوازنده هایشان مشغول
چشمک زدن به بیننده های تلویزیونی بودند .این بار
نیز سازهای گیتار در تمام مدتی که مسئول مربوطه
مشغول صحبت بود از دریچه جعبه جادویی به رویت
بینندگان تلویزیونی رسید .می توان این اقدام رسانه
ملی را گامی در جهت نمایش ســازهای ایرانی نیز
قلمداد کرد چه آنکه مخاطب ایرانی به این صورت
با سازهای مختلف ایرانی مانند سنتور ،تار ،سه تار،
کمانچه ،عود و  ..آشــنا شده و از این طریق شاهد
بیرون آمدن موسیقی اصیل ایرانی از محاق بی مهری
طوالنی مدت تلویزیون باشیم.

اسداهلل قرهخانی:

اختالسگرنفتیخطتلفن
2/5میلیاردتومانیداشت

اســداهلل قرهخانی ،ســخنگوی کمیسیون
انرژی مجلس ،با اشــاره به دزدی میلیاردی
یکــی از کارمندان اکتشــافات وزارت نفت،
گفت :دزد اکتشافات وزارت نفت فردی بوده
که رد گم میکرده اســت و از کارکنانی که
در همان مجموعه اکتشــافات وزارت نفت
کار میکردنــد تقاضای پول بــرای قرض
میکــرده و میگفته تا پایان ماه این پول را
به شــما پس میدهم .سخنگوی کمیسیون
انرژی مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه
دستگاههای اطالعاتی و قضایی اموالی را از
این فرد شناســایی کردهاند که شامل اموال
گرانقیمــت و امالک میشــود ،افزود :اگر
این فرد  150میلیــارد تومان دزدی کرده
باشــد ،در حال حاضر اموال شناسایی شده
از این فرد بیش از این میزان اســت که این
اموال هماکنون به نفع دولت توقیف شــده
اســت .نماینده مــردم علیآبــاد کتول در
مجلس شورای اســامی ،با اشاره به اینکه
شــاید این فرد باور نمیکرد که روزی این
دزدی کشف شود ،ادامه داد :این فرد از قبل
اموالــش را به پول نقــد و ارز تبدیل نکرده
بود و فرصت برای جابهجایی اموال نداشت،
چراکــه سهســاعت پس از کشــف دزدی
توســط وزارتخانه از کشور خارج میشود.
وی یــادآور شــد :چون پس از  10ســال
کســی دزدی این فرد را کشف نکرده بود،
ایــن فرد با خیال راحت بــه کار خود ادامه
میداد و اموال را به نام کســی نزده بود .به
گزارش خانه ملــت ،قرهخانی با بیان اینکه
رندترین شماره تلفنهمراه کشور به نام دزد
اکتشــافات وزارت نفت بود ،افزود :این فرد
حــدود 2میلیارد و نیم تومــان این خط را
خریداری کرده که قیمت آن در حال حاضر
به مراتــب باالتر از این رقــم بوده و حدود
7میلیارد تومان قیمتگذاری شده است.

در حاشیه

پیشنهادعجیبترامپ

شنیدیم وبســایت خبری آکسیوس
گزارش داده دونالــد ترامپ قصد دارد
خلبان شــخصی خود را به ریاست اداره
هوانوردی فدرال منصوب کند .به گزارش
ایســنا ،به نقل از هیل ،یکی از مقامات
ارشد دولتی به سایت خبری آکسیوس
گفت :دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا،
«جان دانکین» که طی کمپین انتخاباتی
خلبان هواپیمای ترامپ بــوده را برای
این کار پیشــنهاد داده است .این مقام
دولتی افــزود :دانکین برای پذیرش این
سمت مصاحبه شــده و عملکرد خوبی
را از خود ارائه داده اســت .این منبع به
آکسیوس گفت :او در فهرست قرار دارد،
چون خلبان رئیسجمهور است ،اما اگر
این ســمت به او داده شود ،به این دلیل
نخواهد بود که خلبان رئیسجمهور است.
یک مقام دولتی دیگر نیز در نظر داشتن
دانکین برای این پســت را تاییدکرد و
گفت :او تجربه اداره این سازمان را دارد.

بلر یک دروغگوی تمامعیار است

باخبرشدیم نویســنده کتاب جنجالی
«آتش و خشم :درون کاخسفید ترامپ»
تونی بلر ،نخســتوزیر سابق انگلیس
را بهخاطر انــکار این مطلب که بهدنبال
سمت و شغلی از سوی کاخسفید بوده،
یک دروغگوی کامل و تمامعیار توصیف
کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه
ایندیپندنت ،مایکل وولف گفت :تونی بلر
تالش میکرد بــار دیگر بهعنوان رئیس
کمیته چهارجانبه صلــح خاورمیانه که
یک گروه بینالمللــی برای میانجیگری
روند صلح اسرائیل  -فلسطین است ،از
سوی کاخســفید تایید شود؛ بلر ضمن
رد این ادعاها آنها را «کامال ســاختگی»
خوانده اســت .مایکل وولف در رابطه با
این اتهامزنیها ،گفت :من شــاهد بودم
که تونی بلر برای بهدســت آوردن یک
شغل برای جراد کوشنر ،داماد و مشاور
ارشد دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
خودشیرینی میکرد.

کشمکش برسر خروج از اتحادیه اروپا

دیپلماسی

شلیکموشکبالستیک
بهمواضععربستان

یک منبع نظامی در ارتش یمن از شــلیک
یک موشک زلزال ۲به محل تجمع نیروهای
عربستانی در نجران و یک موشک قاهر ام۲
به پایگاهــی در مأرب خبــر داد .همچنین
گزارشهایی از فساد مالی گسترده فرماندهان
نظامی عربستان در یمن منتشر شده است.
به گزارش ایســنا ،ایــن منبع وابســته به
حوثیهای یمــن در گفتوگو با خبرگزاری
اســپوتنیک ،اظهار داشت :در این حمله که
با موشــک زلزال  ۲انجام شــد مرکز تجمع
نیروهای عربستانی در منطقه «رقابه سقام»
در نجران هدف قرارگرفت.
جنگندههــای ائتالف متجاوز ســعودی نیز
پایگاههای انصاراهلل در نزدیکی مرز عربستان
و اســتان مرزی صعــده را چندین بار هدف
حمله قرار دادند.
این منبع نظامی افزود :ســامانه موشــکی
انصــاراهلل یــک موشــک بالســتیک مدل
قاهــر ام  ۲را نیز به مرکــز تجمع نیروهای
ائتالف عربی در پایگاه امالریش در اســتان
مأرب شلیک کرد.
این منبع افزود :موشــک یاد شــده پایگاه
امالریش وابسته به نیروهای عبد ربه منصور
هادی ،رئیسجمهور مستعفی یمن در استان
مأرب را هدف قرار داد.
هفته گذشــته انصاراهلل گذرگاه الخضراء در
نجران را با یک موشک بالستیک ارتقا یافته
داخلی هدف قرار داد.
از ســوی دیگر ،یک منبع مسئول در دولت
مســتعفی یمــن فــاش کرد :یــک کمیته
عربســتانی در چند هفته اخیر برای بررسی
علل شکست در برخی جبههها تشکیل شده
و به نتایج فاجعهباری حاکی از وجود فســاد
نظامی در اســتان مدرب یمن دســت یافته
است.
این منبع افزود :کمیته مذکور بدون اشاره به
موارد فســاد در دیگر استانها فاش کرد :نام
۱۲۰سرباز تنها در مأرب ثبت شده که وجود
خارجی نداشــته و حقــوق و مزایا دریافت
میکردنــد و این یعنــی فرماندهان نظامی
مفسد اقدام به اخذ پول با نام سربازان خیالی
میکنند.

شنیدیم یکهزار و  400استاد دانشگاههای
انگلیس در نامهای سرگشاده به روزنامه
تایمز مخالفت خود را با خروج انگلیس از
اتحادیه اروپا اعالم کردند .به گزارش ایرنا،
این نامه در واکنش به گزارشــی نوشته
شده که روزنامه تایمز هفته پیش درباره
حمایت  40تن از اســاتید دانشگاههای
انگلیس از برگزیت منتشــر کرد .در این
گزارش آمده اســت گروهی متشکل از
 40تن از اســاتید برجسته دانشگاههای
انگلیس در کنار شخصیتهایی همچون
«ریچارد دیرالو» رئیس پیشین سازمان
جاسوســی «ام.آی »6.و لرد «گالسمان»
نماینده مجلس اعیــانخواهان حمایت
نخبگان این کشــور از برگزیت شدهاند.
ن حــال ،امضاکنندگان نامهای که در
با ای 
تایمز منتشرشده ،گفتهاند :میخواهیم
آگاه باشید شمار افرادی که دیدگاه مخالف
برگزیت دارند بهمراتب بیشتر است.

دردسرساز ندانستن قیمت نان

باخبرشــدیم پاســخ اشــتباه «سعد
الحریری» نخست وزیر لبنان به پرسشی
درباره قیمت یک بسته نان در کشورش
واکنش انتقادی لبنانــی ها را در فضای
مجازی در پی داشــت .به گزارش ایرنا،
الحریری در برنامهای تلویزیونی در جمع
تعدادی از دانشآموزان حاضر شــد و به
سوالهای آنها پاسخ داد .در بخشی از این
برنامه یکــی از دانشآموزان از الحریری
پرســید که قیمت یک بسته نان چقدر
است؟ که او پس از درنگی ،با تردید پاسخ
داد 500 :لیره .اما دانشآموز در پاســخ
گفت :خیــر  1500لیره (معادل یکدالر).
پاسخ اشتباه الحریری واکنشهای زیادی
را در شبکههای اجتماعی در پی داشت
و باعث شد بســیاری از لبنانیها او را به
باد انتقاد بگیرند .یکی از کاربران نوشت:
آقای نخستوزیر نمیداند قیمت نان در
کشورش چقدر اســت ،همین کمترین
دلیل برای دوری از مردمش است .کاربر
دیگری توئیت کرد :چرا تعجب کردید؟
خب «شیخ سعد» قیمت نان را نمیداند،
من هم قیمت هواپیمای خصوصی.

شک ایوانکا ترامپ به ایده پدرش

شنیدیم «ایوانکا ترامپ» دختر و مشاور
ارشد دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
در مصاحبه با «ان بی سی نیوز» اعالم کرد
که مطمئن نیست مسلحکردن معلمان
برای جلوگیری از وقوع تیراندازی کارساز
باشد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
به نقل از نشریه هیل ،وی در این خصوص
گفت :اگر راستش را بخواهید ،نمیدانم
مسلحکردن معلمان کارساز است یا خیر.

