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از طبقه متوسط فربه به طبقه ضعیف فربه رسیدیم

سنوسال مهم نیست؛ محتوای خطبه مهم است

نگاه اصالحطلبان نگاه جذب است

سیدحسن خمینی ،نوه امام(ره) :در یکی از آمارهایی که من میدیدم
مشــاهده میکردم که رضایتمندی مردم از زندگی در دهه شصت ،معلول
این است که در آن مقطع دارای یک طبقه متوسط فربه و طبقات باال و پایین
کوچک بودیم.این کار بسیار بزرگ انقالب اسالمی است که در دهه شصت
به طیف پدیدآورنده خود ادای دین کرد و آنان و سطح زندگی آنان را ارتقاء
بخشید؛ یعنی کســانی که انقالب را پدید آوردند بهطورمعمول از طبقات
ضعیف بودند و پس از پیروزی همه آنان یا با استفاده از توانمندیهای شخصی
یا گاهی با کمک حکومت وارد طبقه متوسط شدند؛اما امروز دارای یک طبقه
ضعیف اقتصادی هستیم که بزرگتر شده است و مطالباتش سیاسی نیست.

حجتاالسالم سیدرضا اکرمی ،عضو روحانیت مبارز :اگر ائمه محترم
جمعه در طول زمانی که میخواهند خطبه بخوانند به مشورت بها دهند و از نظر
کارشناسان بهره بگیرند یقیناً نمازجمعه میتواند جاذبه داشته باشد و برکات
خود را ابالغ کند .گرچه مطرح میشــود که کنارهگیری برخی از ائمهجمعه
بهعلت کهولت سن موجب جوانگرایی در میان ائمهجمعه خواهد شد ،اما اگر
به 39سالی که نمازجمعه برگزار شده دقت کنیم مشاهده خواهیم کرد زمانی
که مقام معظم رهبری به امامتجمعه رسیدند  40سال سن داشتند یا مرحوم
آیتاله هاشمی چند سال بزرگتر بود؛ ازاینرو خیلی نباید به سنوسال افراد بها
داد؛ بلکه آنچه مهمتر است محتوا و مطالبی است که بیان میشود.

محمدرضا عارف ،رئیس فراکسیون امید :من اعتقاد دارم که دینداری
اصالحطلبان و سهمشان در انقالب و ارزشها نهتنها کمتر از رقیب نیست که
بیشتر هم هست .نگاه اصالحطلبان نگاه جذب است که البته جذب هم هزینه
دارد .ما معتقدیم نباید کسی را از قطار انقالب پیاده کنیم؛ حتی اگر فرد ابهام
داشته باشــد .ما وظیفه جذب در چارچوب ارزشها داریم؛ البته در جریان
اصالحطلب باید مانیفستی تدوین شود که براساس آن با برخی افراد مرزبندی
روشن و شفافی وجود داشته باشد .باید با کسانی که خارج از ارزشها و قانون
اساسی هستند ،مرزبندی روشن داشته باشیم؛ هرچند تأکید میکنم هیچ یک 
از اصالحطلبان شناسنامهدار به اتهام براندازی محاکمه نشدهاند.

معمایمصدق
زنگنه :هدف تسلط بر مقدرات نفت ایران بود ،نه نفی تعامل

سرمقاله
ادامه از صفحه یک :وصول شــد و انجام
میشــود .اصرار نمایندگان برای انجام این
استیضاحها در هفته پایانی سال سبب شد
حرفوحدیثهــای بســیاری درباره نقش
رئیس مجلس بیان شود .هرچه باشد موضوع
استيضاح اين وزرا تقريباً در تمام طول عمر
چندماهه دولت دوازدهم مطــرح بوده و از
قضا ،عدم اعالم وصول طرح استيضاح آنان
بهخصوص دربــاره وزیــر کار ،در اين مدت
ســروصداي نمايندگان را بلند كرده و بعضاً
منجر به طرح انتقادهایي نســبت به رئيس
و برخي اعضاي هيئترئيســه مجلس شده
بود .گفته ميشد كه ب هدليل حمايت از دولت
و رفاقت بــا آقای روحانــي ،در اعال م وصول
اســتيضاح وزرا و طرح ســؤال از شــخص
رئيسجمهور وقفه انداختهاند .سناريويي كه
بر اين پايه از سوي تعدادي از نمايندگان نيز
مطرح شد و ادعا ميكرد هيئترئيسه مجلس
عمدا ً در اين مقطع خاص زماني و در روزهاي
پاياني سال نسبت به اعالم وصول اين چند
طرح اســتيضاح بهصورت يكجا و يكباره
اقدام كرده تا اوالً اين چندمورد اســتيضاح،
همديگر را تحتتأثیر قــرار دهند و درثاني،
در اين روزهاي منتهي به پايان سال ،مطرح
شوند تا فقط مطرح شده باشند و عم ً
ال بال را
از سر دولت دور كنند .همزمان در راهروهاي
پارلمان ،سناريويي ديگر با همين پيشفرض
عمديبــودن زمان اعالموصــول اين چند
استيضاحازسويهيئترئيسهمطرحاست كه
ادعا ميكند روابط حسنه آقایان الريجاني و
روحاني اخيرا ًبهدليل برخي اختالفنظرهاي
مجلس و دولت درباره بودجه 97رو به كدورت
گذاشته و اعالم وصول يكباره اين سه طرح
استيضاح و همچنين به جريان انداختن سؤال
از رئيسجمهور پس از ماهها وقفه از ســوي
رئيس مجلس ،نتيجه اين دلخوريهاست.
گروهي ديگر از نمايندگان معتقدند طرح اين
اســتیضاحها بهويژه دو مورد جديتر يعني
استيضاح وزراي تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
و راه و شهرسازي با ريسماني نامرئي به اليحه
تفكيك وزارتخانهها مرتبط است .خالقان اين
سناريو ادعا ميكنند طرح موضوع استيضاح
وزراي كار و راه بيش از آنكه به عملكرد ربيعي
و آخوندي مربوط باشد ،به اين دليل مطرح
شده كه مشكالت عديده ناشي از وسعت اين
دو وزارتخانه و البته وزارت صنعت ،معدن و
تجارت را به مجلس يادآوري كنند تا هنگامي
كه در ابتداي سال آينده اليحه تفكيك سه
وزارتخانه تعــاون ،كار و رفاه اجتماعي ،راه و
شهرســازي ،و صنعت ،معدن و تجارت در
مجلس مطرح شــد ،مســيري هموارتر در
پارلمان داشته باشد.
گروهي ديگر از اين ناظران پشتپرده سياست
هم از ســناريويي ديگر صحبت ميكنند،
سناريويي كه روحاني را مقابل وزرايش قرار
داده و مدعي اســت اعالم وصول اين ســه
استيضاح ازســوي هيئترئيسه مجلس با
رضايت رئيسجمهوري صــورت گرفته تا
از طرفي ،از اين فشــار حاكم بر دولت بكاهد
و فيالمثــل بار ســنگين انتقادهــا درباره
سياستهاي اشــتغالزايي دولت را سبك
كند و در ازاي اين آسودگي ،نهايتاً يك وزير
كار قرباني شود ،نه يك هيئت دولت .خالقان
اين سناريو البته معتقدند قربانيشدن يك
وزير در روزهاي پاياني سال ،نتيجه بدبينانه
اين ســناريوي هوشــمندانه اســت .آنان
ميگويند بهاحتمالقوی ،ميتوان مجلس
را بهنوعي مديريت كرد كه هم اســتيضاح
وزرا مطرح شود و هم كســي در اين بازي،
قرباني نشود ،سناريويي كه اگر با پايان خوش،
عنوانبندي شود ،ميتواند بهنحوي اجرا شود
كه نمايندگان در جلسات پرشور استيضاح
با بيان مطالبات ملت ،فشــار رواني حاكم بر
جامعه را تخليه كنند و در نهايت نيز در مقابل
دفاع جانانه سه وزير قانع شده و براي ادامه راه
به آنان مهلت دهند.
آنچه مسلم است ،نميتوان با قطعيت درباره
هيچكدام از اين سناريوها و سناريوهاي مشابه
صحبت كرد و تنها حكمــي كه بهطورقطع
صادرشده و اجرا ميشود اين است كه علي
ربيعي و عباس آخوندي در جلســات نوبت
صبح و بعدازظهر سهشنبه پيشرو و محمود
حجتينيزدرجلسهنوبتصبحروزچهارشنبه
براي دفاع از عملكردشان در برابر متقاضيان
استيضاح به پارلمان ميآيند و وقتي در انتهاي
اين هفته معماي اين سه استيضاح حل شد،
قضاوت درباره سناريوهاي احتمالي نيز آسان
ميشود.
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سمیهیوسفیان|گروهسیاست
درباره دکتر مصــدق نظ رات زیاد اســت ،زیاد و متناقض .مصدق همیشــه به
yoosef69@yahoo.com
غربزدهبودن متهم بود .برخی اعتقاد دارند اگر آی تاله کاشــانی نبود ،نهضت
مل یشدن صنعت نفت ب هثمر نم ینشســت .درواقع هم راهی دو جبهه مل یمذهبی بود که این افتخار را رقم زد و مصدق بدون
کاشانی به نتیجه نم یرسید.روز گذشته وزیر نفت در جریان یک م راسم که ب همناسبت نزدیکشدن به سالروز مل یشدن نفت ای ران
برگزار شد ،گفت که مل یشدن صنعت نفت در زمان خود یک حرکت مهم بود ،حرکتی که بیش از آنکه صنعتی باشد ،سیاسی بود؛
یعنی هدف تسلط بر مقدرات نفت ای ران بود ،نه نفی تعامل.
زنگنــه این را هــم گفت که مصــدق دنبال بعد از ملیشــدن نفت اما انشــقاق بهوجود ملی کن .هرچند در کتاب خاطرات و تألمات
بیرونکردن خارجیها نبود؛ بلکه هدف حفظ میآید .ملیمذهبیها تبدیــل به دو جریان مصدق ،مینویسند که دکتر حسین فاطمی
مالکیت و حاکمیت مخازن برای ملت ایران بود؛ مذهبیها و ملیگراها میشوند و بعدها شاخه چنین پیشنهادی را داده است و جالبتر اینکه
اما شرکت انگلیسی در برابر این خواست ملی مذهبیها انقالب میکنند؛ آنهم وقتی که یک  رئیس مرکز اســناد انقالب اسالمی میگوید
ما مقاومت کرد ،مشــکالتی ایجاد و سرانجام تحلیل پس از ملیشدن نفت ایران این است که در کمیســیون نفت ،حائریزاده بوده که این
در این نهضت ملی این مصدق نبود که شکست پیشنهاد را برای اولینبار مطرح کرده و مصدق
کودتا شد.
اشاره زنگنه به کارشکنی انگلیسیهاست که ید خورد؛ بلکه مردم شکست خوردند .یک نهضت تا آذر  29مخالف ملیشــدن نفت ایران بوده
طوالیی در چشمدوختن به مال و اموال ملت مردمی با شکست مواجه شــد که ضرر آن را است!
ایران داشتهاند .در این میان ،انگلیسیدوستانی مردم دیدند و  ۲۵ســال زیر چکمه استبداد طرفداران مصدق اما میگویند اگر دکتر نبود،
همچون «تقیزاده» هــم بودند که در زمین محمدرضا و اســتعمار آمریکاییها رفتند .از دولت و دربار مجلسی را بر سر كار میآوردند
كه مذاكرات نفت را بهسود و دلخواه انگلیس
رقیب بازی کردند .همان زمــان هم آیتاله انگلیس به دامان آمریکا افتادند!
کاشــانی به برخی از وعاظ و روحانیون نامه یکبار در مصاحبهای با روزنامه آسیا ،خبرنگار پیش میبرد .اگــر حرکت اعتراضی مصدق و
مینویسد که علیه انگلیس موضعگیری کنند از او میپرسد :شما از کی به فکر ایده ملیشدن یارانش که به اعتراض و تحصن منجر شــد،
و به دفاع از ملیشدن صنعت نفت در منبرها صنعت نفت افتادید؟ که مصــدق میگوید :نبود ،معلــوم نبود چه اتفاقاتــی در ادامه رخ
پیرمردی بــه خواب من آمــد و گفت نفت را میداد.
بپردازند.

باشاران  ،مدیریت بحران
را به خط کرد

آوا صدر
منطقــه کوهســتانی و
سیاست
گروه
صعبالعبــور و بارندگــی
شــدید؛ حتی ترکهــا را هم از پیداشــدن اجســاد
متالشیشده در سقوط جت شخصی در حوالی شهرکرد

رسید دختران ترک پیدا شدهاند .برخی اجساد بهعلت
شدت جراحات و سوختگی قابل شناسایی نبودند .جعبه
سیاه هم خیلی زود پیدا شد و نیازی به ارسال آن به فرانسه
هم نبود! اجساد زیر برف نماندند و خانوادههای آنان هم با
تشریفات ویژه به شهرکرد رسیدند تا جسد عزیزانشان را
تحویل بگیرند«.مینا باشاران» ،دختر کارآفرین ثروتمند
و معروف ترک ،نامی بود که پس از سقوط بر سر زبانها
افتاد .دنبالکنندگان صفحه شخصی این دختر جوان

در اینســتاگرام که تا قبل از مرگــش دوازده هزار نفر
بودند ،ظرف چندساعت به باالی  90هزار نفر رسیدند.
مخاطبینی که بهنظر میرسید اکثریت آنان را ایرانیها
تشکیل میدهند! هواپیما از شارجه در امارات متحده
عربی راهی شهر استانبول بود که در حریم هوایی ایران
از صفحه رادار محو شد .هواپیما متعلق به شرکتی به نام
هلدینگ باشاران بوده است .مینا باشاران ۲۸سال ه هم که
عضو هیئتمدیره شرکت باشاران بوده و از اعضای اصلی
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ناامید کرده بود؛ بااینحال امدادگران توانســتند تنها
چندساعت پس از سقوط هواپیمای حامل دختر تاجر
سرشناس ترکیهای و دوستانش ،هواپیما و اجساد را با هم
پیدا کنند .در ساعات اولیه حادثه ،همان سخنان تکراری
به گوش میرسید :هوا خراب است ،منطقه کوهستانی
اســت ،امکان ورود به منطقه وجود ندارد ،الشــه دیده
نمیشود،اهالیمحلیتوانستهاندلحظهسقوطراببینندو
درنهایتاینکهفع ً
المنتظرنباشید.چندساعتبعداماخبر

جالب اســت که همزمان عدهای میگفتند
مصدق اص ً
ال اهل انعطاف نیست یا عالقه جدی
به حل مسئله نفت نداشت و در سوی مقابل
عدهای دیگر بودند کــه میگفتند هیچ چیز
بیشتر از تالش برای حل مسئله نفت مصدق
را به خود مشغول نكرد .دولت مصدق و بهویژه
شخص او از چپ و راست در فشار بود و حتی
هواداران سرشناس انگلستان ،مصدق را متهم
به آمادگی به سازشگری میكردند.
آن روزهــای مصدق ،بیشــباهت بــه این
روزهای یکی مثل «ظریف» نیســت .مصدق

با انگلیسیها پای میز مذاکره نشست .قطعاً از
همه جزئیات اقدامات انگلیسیها باخبر نبود؛
ولی تردیدی در كلیات نداشت .گفتوگو بین
دو طرف در شرایطی كه هیچ اعتماد متقابلی
وجود نداشــت كار آســانی نبود؛ بااینحال
مصدق آماده هر گفتوگویــی در چارچوب
عرف و قوانین بینالمللی بود و تالش زیادی
هم كرد؛ آنهم در شــرایطی که میدانست
طرف مقابل آماده برای دسیسهچینی است.
ســالها بعد در مذاکرات مربــوط به برجام
هم مشــابه این شــرایط برای «ظریف» که

کافه سیاست

مقابلهباقرآن
1
آیتالــه جوادی آملــی درباره
حجاب و مباحث پیرامون آن بهویژه در
روزهای اخیر گفت :آنکه روسری خود
را بر سر چوب کرده است نمیداند دارد با
آیه « َول ْ َیضْ ِرب ْ َن بِخُ ُم ِره َِّن َعلَى ُج ُیوب ِ ِه َّن»
مقابلهمیکند.
اگــر مــا امربهمعــروف و نهیازمنکر
کنیم قطعاً بیحجابــی ازبین خواهد
رفــت .اگر چنیــن فردی[بیحجاب]
بــا بیاعتنایــی و نــگاه تحقیرآمیز
مــا مواجــه شــود خــود را جمــع
میکند.

«بیبیسی» شکایت میکند
2
شبکه خبری ســلطنتی انگلیس
(بیبیسی) شکایتی را علیه ایران در نشست
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مطرح
خواهد کرد« .بیبیســی» مدعی شد ایران
کارکنان «بیبیسی» فارســی را تهدید و
خانوادههایشان را دستگیر کرده و محدودیت
سفر برایشان در نظر گرفته است .تونی هال،
مدیرکل شــبکه «بیبیســی» ادعا کرده،
کارکنان این شــبکه تالش کردند مقامات
ایران را قانع کنند تا آزار و اذیت علیه کارکنان
«بیبیسی» را پایان دهند که توجهی به این
درخواست نشده است.

گیشه بین الملل

ترامپراضینیست!

شبکه اسکاینیوز ،از بازداشت مردی خبر
داد که به محل اقامت سفیر ای ران در اتریش
حمله کرده است.
هارالد سوروس ،سخنگوی پلیس محلی در
این باره گفت که مهاجم یک مرد اتریشی
26ساله بوده که با چاقو به یکی از محافظان
محل اقامت سفیر ای ران در اتریش حمله
کرده و محافظ این مکان دیپلماتی ک نیز
با شلیک گلوله او را از پای درآورده است.
«ب یب یسی» نیز به نقل از سخنگوی پلیس
اعالم کرد که محافظ سفارت ابتدا از اسپری
فلفل علیه مهاجم اســتفاده کرد؛ اما بعد
بهسوی او آتش گشود .این سخنگو گفته
است که ب راساس نشانههای اولیه محافظ
«در چارچوب مقررات عمل کرده اســت».
به گفته مقامات پلیــس ،مهاجم در وین
زندگی م یکرد؛ اما اص ً
ال اهل منطقه تیرول
اتریش بوده است .پلیس پس از این حمله
دســتور افزایش تدابیر امنیتی در کلیه
م راکز دیپلماتیک در شهر وین را داده است.
این حمله به مقــر دیپلماتیک جمهوری
اســامی ای ران در اتریش در حالی رخ داده
که بهتازگی گروهی از طرفداران یک فرقه
مذهبی با حمله به ســفارت کشورمان در
لندن پرچم ای ران را پایین کشیدند.

کانــال  ۱۰تلویزیــون اســرائیل در
خبــری اختصاصی بــه نقــل از دو مقام
اســرائیلی گزارش داده اســت که ت رامپ
در دیدار هفته گذشــتهاش بــا نتانیاهو
در واشــنگتن ،گفته کــه او بــر تغییر
اساســی برجام پافشــاری م یکند و در
نخواهد

ایــن زمینــه بــا اروپای یهــا راه
آمد.
ت رامپ که بارها توافق هســتهای با ای ران را
«توافقی فاجعهبار» خوانده ،دو ماه پیش
به اتحادیه اروپا و کنگــره  ۱۲۰روز فرصت
داد تا «نواقص» این توافق را برطرف کنند.
ابدیشدن محدودیت غن یســازی ای ران،
محدودشدن ب رنامه موشــکی ای ران و ارائه
دسترســی آزادانه به اماکن نظامی ای ران
ازجمله شروط ت رامپ ب رای ماندن در توافق
هستهای است .مقامهای اس رائیلی به نقل
از ت رامپ به کانال  ۱۰تلویزیون اســرائیلی
گفتهاند« :اروپای یها اصالحاتی را پیشنهاد
کردهاند که نمایشی هستند و من را راضی
نم یکنند».
رئی سجمهور آمریکا پیش از این هم گفته
بود درصورت یکه اصالحــات مدنظر او بر
توافق هستهای اعمال نشود ،واشنگتن از
این توافق خارج م یشود.



خلبان مرحوم مقصر است!
3
دالیــل ســقوط هواپیمــای
تهران-یاســوج اعالم شــد .در گزارش
منتشرشــده در این باره آمده است که
خلبانان تا ثانیهای قبل از برخورد بهدلیل
پوشــش ابر متوجه وجود کوه در روبهرو
نشــدهاند و در لحظه آخر با مشاهده کوه
ســعی در انجام مانور شــدید گردش به
چپ جهت پرهیز از برخورد داشــتهاند
که بینتیجــه بوده اســت؛ ضمن اینکه
خلبان مرحوم برابر مقررات پزشــکی و
با سن باالی 60ســال محدودیت پرواز
داشته است.

مغز کوچک زنگزده
 4یک نوار باریک در صفحه ســه
روزنامه کیهان وجود دارد که هفتهای
چند حاشــیه از آن تولید میشود .در
جدیدترین مورد قابلذکر این روزنامه
برای اظهارات نوید محمدزاده با کنایه
تیتر «اظهارات یکی از مغزهای کوچک 
زنگزده» را انتخاب کرده اســت ،این
روزنامه در ادامه نوشت :این بازیگر سینما
ضمن توهین به شهدای مدافع حرم با
ادبیاتی سخیف آنان را «جانباختگان
مدافع رژیم اسد» خوانده و مث ً
ال خواسته
از لیال حاتمی دفاع کند!

گیشه داخلی

پالک یعنی خودم
ریزش امضا ب رای اســتیضاح ،قول پیگیری مطالبی عنوان کرد .تیتر یــک جوان نیز
آزادی بازداشــت یها ،آزادسازی سهام عدالت «مترو با حذف راهبر کمکی روی ریل خطا
۲/۵میلیونتومانــی ،منتظــر تصمیــم م یرود» م ربوط به گزارشــی بــود که طی
مجلس ،افشاگری از پشتپردههای «مردان آن روزنامه جــوان ادعا کرد بنــا به مدارکی
آهنین» ،خداحافظی آیتاله جنتی با ت ریبون که دارد مترو به فکر کاهش تعداد راهب ران
نمازجمعه ،تهدیدهای تازه ســفیر ای ران در قطارهاست.
لندن ،تحقق چین بزرگ یا بازگشت به دوران روزنامه شرق نخستین گفتوگو با اب راهیم
سیاه مائو و احمدینژاد متهم است نه قاض ی! حاتم یکیابعدازحاشیهجشنوارهفیل مفجر
مالیاتدادن آستان قدس و آزادسازی سهام را در شماره روز گذشته خود چاپ و تیتر آن را
عدالت از مواردی بود که موضوع گزارشهای «پالک یعنی خودم» انتخاب کرده بود .این
خبری و تحلیلی روزنامههــای دیروز ق رار روزنامه در مطلبی دیگر از زبان یک نماینده
مجلس به نقل از علی الریحانی خبر قول
گرفت.
روزنامه آرمان امروز تیتر یک خود با عنوان پیگیری آزادی بازداشت یها را تیتر کرد.
«آستان قدس مالیات م یدهد» را از سخنان روزنامه اعتماد نیز نیمصفحه نخست دیروز
حجتاالســام رئیســی ،تولیت آســتان را به چین و تصمیم کنگره خلق چین در
قدس رضوی در تلویزیون انتخاب کرد .این موافقت با مادامالعمرشدن ریاستجمهوری
روزنامه ســرمقاله خود را در ارتباط با لزوم در این کشــور اختصاص داد .تیتر یک این
صرفهجویی در مصرف آب بــا عنوان «آب روزنامه «علیه خلق چین» است .سرمقاله
داریم؛ نه ب رای اس راف» به قلم اسماعیل کهرم اعتماد با عنوان «بازگشت به آینده» درباره
تغییــر قانون اساســی چین را محســن
چاپ کرد.
روزنامه جوان تصویر یک شماره دیروز را به ش ریعت ینیا نوشته بود.
عکس مرد سالخوردهای از اهالی زلزلهزده احمد مازنی ،نماینده ته ران در مجلس طی
کوئیک کرمانشاه اختصاص داد و در گزارشی یادداشتی در روزنامه ای ران با عنوان استیضاح
با عنوان «سریع مثل کوئیک» از وضعیت بدون پایههای کارشناسی به نقد استیضاح
زلزلهزدگان کرمانشــاه در نقطه صفر مرزی وزرا در مجلس پرداخت.

به «امیرکبیر» ایران معروف اســت ،رخ داد.
ظریف پای میز مذاکره با آمریکایی نشســت
که میدانست نمیشــود به آن اعتماد کرد؛
اما اهل مبارزه و مذاکره اگر قرار باشد همیشه
خواهان تضمین موفقیت خود باشد ،احتماالً
هیچ حرکت آرمانخواهانهای شکل نمیگیرد.
این را یحتمل مصدق میدانست و ظریف هم
میداند .مصدق در یک کودتــای آمریکایی
سرنگون شد .ظریف اما این روزها انگار خوب
فهمیده که همیشــه «لبخند» و «مذاکره»
جواب نمیدهد!

مدیریت این شرکت ترکیهای محسوب میشد ،قرار بود
پس از پدرش ریاست هیئتمدیره را برعهده بگیرد که
اجل امانشنداد .مینا و دوستانش برای شرکت در کنسرت
یک خواننده انگلیسی به دبی سفر کرده بودند .مروری
بر پستهای صفحه باشــاران در اینستاگرام هم جالب
توجه اســت .در میان این تصاویر عکسی از هواپیمای
سقوطکرده نیز وجود دارد که سه روز قبل از سقوط جت
شخصی خودش منتشر شده بود!

طمعکارنیستیم

نیکالس هاپتون در توییتر خود به زبان فارسی
نوشت :من بسیار متأثر شدم از اتفاقی که در سفارت
ایران در لندن در روز جمعه افتاد .بریتانیا الزامات
کنوانسیون وین را جدی تلقی میکند .امنیت و
ایمنی دیپلماتها و نمایندگیهای دیپلماتیک در
بریتانیا از اهمیت بسیار باالیی برخوردار هستند.
رئیسجمهوری ترکیه تأکید کرد که کشورش
هیچ چشم طمعی به اراضی و حاکمیت هیچ کشور
دیگری ندارد.
زهرا مصطفوی ،دختر امامخمینی(ره) :جوانان
ما باید این موضوع را درک کنند که اگر از فلسطین
حمایت میکنیم و مردم آن مقاومت میکنند به
نفع خود ماست و ما هم باید در این زمینه تالش

ذرهبین

تعطیالتنوروزیرئیسجمهور

نسلفردا:تعطیالتنوروزیرئیسجمهورچندسالی
است که به دیدوبازدیدهای سیاسی میگذرد .امسال
هم خبر رسیده قرار است حسن روحانی اواخر هفته
اول فروردین 97به دو کشور آذربایجان و ترکمنستان
ســفر کند .پیش از این روحانی در هفده مرداد  95به
دعوت رسمی الهام علیاف ،رئیسجمهوری آذربایجان
برای سفری دوروزه راهی این کشور شد و در کاخ زاگولبا
مورداستقبال رســمی همتای آذربایجانی خود قرار
گرفت .در اسفند 95الهام علیاف به تهران آمد و ایران و
آذربایجانبرایتوسعههمکاریهایدوجانبهیادداشت
تفاهم همکاری امضا کردند؛همچنین قربانقلی بردی
محمداف ،رئیسجمهوری ترکمنستان در آذرماه 94

کنیم.
کمالوندی ،سخنگوی ســازمان انرژی اتمی:
آمریکا میخواهد با هزینه ایران از برجام خارج شود.
محمدعلی ابطحی :از نظر قانونی رئیسجمهور
سخنگوی مردم است.
رئیس اسبق سازمان میراثفرهنگی گفت :تیم
بقایی میخواست کل شرکت توسعه گردشگری را
حدودا ً با  ۱۲۰یا  ۱۲۵میلیارد تومان واگذار کند؛
درحالیکه فقط قیمت هتل الله در سال ۹۷ ،۸۹
میلیارد تومان بود.
سپنتا نیکنام در توییتی ،خواستار رسیدگی به
حق خود به عنوان منتخب مردم یزد در شــورای
شهر شد.
یتاریخی سعدآباد
به تهران آمد و در مجموعه فرهنگ 
مورداستقبال رســمی رئیسجمهور کشورمان قرار
گرفت .روحانی در اسفند 93به ترکمنستان سفر کرد و
در کاخ آغوزخان عشقآباد مورد استقبال محمداف قرار
گرفت؛اماممکناسترئیسجمهورسفریهمبهترکیه
داشته باشد .شبکه استار ترکیه به نقل از منابع خبری
ریاستجمهوری این کشور اعالم کرد که توافق الزم
درخصوص برگزاری دور دوم نشست روسایجمهور
ترکیه ،روسیه و ایران درباره ســوریه پس از مذاکره
تلفنیاخیراردوغانباحسنروحانیووالدیمیرپوتین،
همتایان ایرانی و روسی وی حاصل شده است .منابع
خبری ترکیه تاریخ دقیق این نشست را اعالم نکردهاند؛
اما شنیده میشود این نشست ســهجانبه در اواخر
تعطیالت نوروزی برگزارخواهد شد.

عکس نوشت

افرادناشناس،یکمسجدوابستهبهادارهاموردینیترکیهرادربرلینپایتختآلمان
آتشزدند.مسجدبهطورکاملدرآتشسوختودیگرقابلاستفادهبرایاقامهنماز
نیست.

