دشمنشادکن نشویم

رفتار اقلیت از سر ناآگاهی است

محمدتقی رهبر ،عضو جامعه روحانیت مبارز :امروز اگر بخواهیم همدیگر را تضعیف کنیم دشمن بهرهبرداری میکند؛
لذا هرکس در هر جریانی است باید بهنحوی موضعگیری کند که دشمنان شاد نشوند .به این نکته توجه کنیم که اگر عقدهای از
کسی داریم اکنون زمان بزرگکردن آن نیست؛ زیرا حرفهای ما در رسانهها منتشرشده و رسانههای غربی از آن سوءاستفاده
میکنند .الزم است در این شرایط بدون هیچ دغدغهای در مقابل اقدام آمریکا به تقویت صنایع داخلی ازجمله ارتقای دانش
هستهای در چارچوب قوانین بینالمللی بپردازیم .این مردم با شجاعت و اقتدار خود همه فرازوفرودها را تحمل کردهاند و اینبار
نیز با وحدت و انسجام ملی چنین میکنند.
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مناسبت
 پیامرسانهایداخلی؛
دولت حمایت کرده یا کملطفی؟!

مدیر پیامرســان ســروش ُکندی چندروزه این
پیامرســان داخلی را ناشــی از «کملطفی دولت و
عدمحمایت از پیامرسانهای داخلی» میداند .این
درحالیاست که عضو ناظر مجلس در شورای عالی
فضای مجازی تصریح میکنــد :دولت پهنای باند
کافی در اختیار پیامرسانهای داخلی گذاشته و از
حمایت60میلیاردتومانیدولتدرسالگذشتهخبر
میدهد.رمضانعلی سبحانیفر ،عضو ناظر مجلس
در شورای عالی فضای مجازی در این خصوص به
عصر ایران میگوید :در جلسه هفته گذشته مجلس
با وزیــر ارتباطات ،وزیر از حمایــت کامل دولت از
این پیامرســانها خبر داد .وی در ادامه این مطلب
افزود :دولت و وزیر ارتباطات بسیار قاطع و محکم
میگویند از پیامرسانهای داخلی و استارتآپها
حمایت میکنند و پهنای باند الزم را در اختیار آنان
میگذارند و البته در بحثهای حمایتی دولت نیز
بحث پهنای باند موضوع اصلی است.ســبحانیفر
همچنینگفت:دولتمدعیاست60میلیاردتومان
در سالگذشتهدر اینحوزه تسهیالتدادهو تاجایی
که به من اطالع دادهاند دهمیلیارد تومان نیز بهعنوان
تسهیالت به چند پیامرسان داخلی اصلی اختصاص
داده شده است.عضو ناظر مجلس در شورای عالی
فضای مجازی خاطرنشان کرد :بر اساس اطالعات و
آماری که به دست ما میرسد دولت در این خصوص
همکاریهای الزم را کــرده و اگر جایی همکاری
صورت نگرفته است این پیامرسانها باید شکایت
خود را به مجلس ارائه دهند.
■جعفــرزاده ایمنآبادی :ســروش ضعف
تکنیکیدارد
غالمعلــی جعفــرزاده ایمنآبــادی ،نایبرئیس
فراکسیون مستقلین والیی در گفتوگو با خبرنگار
عصر ایران گفت :مردم از پیامرسانهای داخلی تا به
اینجای کار بهشدت گلهمند و ناراحتاند و متأسفانه
زیرساختهایفنیبرایپوششحجمکاربرانفعلی
آنها کافی نیست.این نماینده مجلس با اشاره به
گالیههای مدیر پیامرسان سروش از کوتاهی دولت
در حمایت از پیامرســانهای داخلی افزود :اینکه
سروش کشش پاسخگویی به حجم فعلی کاربر را
ندارد ،ناشی از مشکالت فنی است و اینکه بگویند
دولت با ما همکاری نمیکند ،فرار روبهجلو است.
وی همچنین گفت :آسیبهای تلگرام بسیار دیر
به مردم اطالعرسانی شــد؛ اما امروز اگر پیامرسان
داخلی مناسبی برای ســرویسدهی وجود داشته
باشــد مردم تلگرام را بهطورکامل ترک میکنند؛
اما پیامرســان داخلــی کشــش ندارد.جعفرزاده
ایمنآبادی همچنین تصریح کــرد :مردمی که در
حال فعالیت در تلگرام بودند با هر پیامرسان داخلی
دیگری که بتواند به آنان ســرویسدهی کند ،کار
میکنند .وی ادامه داد :این کاربران سروش به یک
میزان عدد رســیدهاند .بحث کوچ از تلگرام مطرح
نبوده ،بلکه همزیســتی این دو پیامرســان است؛
یعنی فرد درآنواحد که در حال استفاده از تلگرام
با فیلترشکن است در ســروش نیز عضو شود تا با
پرسش «چرا به ســروش نیامدی؟» مواجه نشود.
این نماینده مجلس تأکید کرد :از پیامرسان سروش
درخواست جدی دارم بهجای ایندست از اظهارات
فرافکنانــه و بیان اظهاراتی ازایندســت و گرفتن
جشــن دهمیلیونیشــدن کاربران اشکاالت فنی
ســروش را برطرف کنند.نایبرئیس فراکسیون
مســتقلین مجلس تصریح کرد :در جلساتی که با
وزیر ارتباطات درباره پیامرسانهای داخلی داشتیم
ازحیثمباحثزیرساختیتوجیهشدیمکهمشکلی
وجود ندارد و به نظر میآید مشکل از ضعف تکنیکی
این پیامرسانهاست.معاون وزیر ارتباطات گفت:
در حال تهیه دستورالعملی هستیم که در صورت
تصویبهیئتوزیران،استفادهازموتورجستوجوی
بومی برای دستگاههای دولتی الزامی شود .رسول
سراییان با اشاره به برنامهریزی برای عملیاتیشدن
استفاده از موتور جستوجوی بومی در کشور گفت:
پروژه مطالعاتی از دو موتور جستوجوی بومی یوز
و پارســیجو در مرکز تحقیقات مخابرات به اتمام
رسیده و هماکنون سازمان فناوری اطالعات مجری
ی و کاربردیکردن این پروژه در سطح کشور
عملیات 
شده است.وی با بیان اینکه توسعه و ترغیب کاربران
به استفاده از موتور جستوجوی بومی در دستور کار
قرار دارد ،اظهار داشت :بر این اساس مجری این پروژه
را در ســازمان فناوری اطالعات منصوب کردیم تا
نسبت به برنامهریزی برای کاربردیشدن این پروژه
در کشــور اقدام الزم صورت گیرد.رئیس سازمان
فناوری اطالعات ایران خاطرنشان کرد :در این زمینه
در حال تدوین دســتورالعملی هستیم تا استفاده
از موتورهای جســتوجوی بومی در دستگاههای
اجرایی الزامی شود و همچنین مردم و کاربران نیز
ترغیب به استفاده از این پروژه ملی شوند.سراییان
خاطرنشان کرد :بخشی از این دستورالعمل باید در
وزارت ارتباطات به تصویب برســد و مورد موافقت
وزیر ارتباطات قرار گیرد؛ در همین حال بخشی از
آن را نیز به هیئتوزیران میبریم تا به تصویب برسد.

خارج از گود سیاست
بهبهانه مطرحشدن یک فرضیه جدید

غالمرضا حیدری ،نماینده مجلس :امیدواریم حرکتهای هیجانی مانند آتشزدن پرچــم آمریکا در مجلس از روی
ناآگاهی باشد؛ چراکه چنین رفتارهایی تنها بهسود استکبار ،صهیونیستها و دشمنان ملت ایران خواهد بود و مسببان این
حوادث غیرمستقیم در جهت منافع دشمنان دست به چنین رفتارهایی میزنند .آتشزدن برجام کار درستی نبود و کسانی
که مدعی تبعیت از رهبر انقالب هستند درواقع با رفتار خود به سندی جسارت و بیحرمتی کردند که مورد تصویب رهبر
انقالب قرارگرفته بود؛ بنابراین در خوشبینان هترین حالت میتوان از رفتارهای اقلیت پرهیاهوی مجلس این نتیجه را گرفت
که عملکرد آنان از روی ناآگاهی صورت گرفته است.
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سخنگوی دولت از رئیس مجلس خبرگان خواست در شرایط
کنونی ذهن دیپلماتها را مخدوش نکنیم

یکتنهعلیهدولت!
سمیهیوسفیان|گروهسیاست
yoosef69@yahoo.com

و بازهم فقط آیتاله جنتی یکتنه و تنها،
موجی بهوجود آورد که جریانساز شده
و همه جریانات را هم فعــ ً
ا با خود برده
است! سوژه این روزهای رسانهها و فضای
مجازی کشــور بیانیهای است که گویا
پای آن تنها یک امضا وجود داشته است،
امضایمردیکهقبولکنیمیانکنیمیکی
از خبرسازترین و درعینحال متنفذترین
چهرههای نظام جمهوری اسالمی است
که بیشــتر اوقــات اظهارنظرهایش با
واکنشهای مثبت و منفی فراوان روبهرو
میشود.
آیتاله 92ســاله در مقام رئیس مجلس
خبرگان با نگارش نامهای از رئیسجمهور
خواســت بابت برجــام از ملــت ایران
عذرخواهی کند .انتشار این نامه خیلی زود
جریانی بهراه انداخت که عکسالعملها به
آن همچنان ادامه دارد.
اولیــن واکنــش را «علــی مطهری»،
نایبرئیس مجلس داشت که خطاب به
رئیسمجلسخبرگاننوشت«:آیاتکلیف

«صدر» در «صدر»

راحیل رحمانی| گروه سیاست
rahilrahmani@gmail.com

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق
روز گذشــته اعالم کرد ،بعد از شمارش
۹۱درصد آرا در شانزده استان از مجموع
هجده استان عراق لیست «سائرون» به
ریاســت مقتدی صدر پیشتاز انتخابات

حرم

رم
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افشاگری به سبک مشایی
1
شرق نوشت :در ویدئویی که به
دست ما رسیده ،اسفندیار رحیممشایی
در جمع یکسری از روحانیون از شهرهای
مختلف سخنرانی میکند .زمان دقیق این
سخنرانیمشخصنیست؛اماتاجاییکهاز
سخنان مشایی مشخص است ،این جلسه
مربوط به بعد از انتخابات ریاستجمهوری
دهم و انتشــار نامه مقام معظم رهبری
مربوط به برکناری رحیممشایی از سمت
معاوناولی است .مشــایی در قسمتی از
این ویدئو میگوید :احمدینژاد را جرأت
ندارند بزنند ،من را میزنند!

شرعی دســتگاه دیپلماسی را جنابعالی
تعیینمیکنیدیامقامرهبری؟همچنین
آیا تکلیف قانونی دستگاه دیپلماسی را
جنابعالیتعیینمیکنیدیا مجلس؟»
در ادامه شاهد تکذیب و اظهار بیخبری
اعضای مجلس خبرگان نسبت به نامهای
بودیم که منتسب به این نهاد شده بود،
بیانیــهای کــه در آن از رئیسجمهور
خواستهشــده بــود بهخاطــر برجــام
عذرخواهی کند! سایت مجلس خبرگان
اما تیتر بیانیه را تغییر داد و نوشــت ،این
بیانیه توســط رئیس مجلس خبرگان
نوشت ه شده است؛ البته پیش از اصالحیه
سایت ،آیتاله هاشمزاده هریسی ،عضو
مجلس خبرگان تأکید کرده بود که آنچه
در بیانیه آمــده حداکثر میتواند موضع
هیئترئیسه خبرگان باشــد ،نه کلیت
اعضا.
آیتاله علیاکبر مســعودی خمینی ،از
بنیانگــذاران جامعه مدرســین حوزه
علمیه قم هم روز گذشته در گفتوگوی
اختصاصی با ایلنا ،با اشاره به بیانیه اخیر
آیتاله احمد جنتی با تأکید بر این موضوع
که مذاکرات هستهای و توافق برجام ،با نظر

مقام معظم رهبری صورت گرفت ،گفت
که نگارش این نامه «کار بسیار بدی» بود.
عضو بلندپایه جامعه مدرسین این نامه
را یک اطالعیه بسیار بیپایه دانست که
موجب سوءاستفاده دشــمنان اسالم و
انقالب میشود و خطاب به جنتی نوشت:
«مواظــب کلماتی که بــه کار میبرید،
باشید .حمله به روحانی به بهانه برجام،
به ضرر ایران و اسالم است».
مســیح مهاجری ،مدیرمسئول روزنامه
جمهوری اســامی نیز در سرمقاله روز
گذشته این روزنامه با اشاره به نامه مذکور
و همچنین هجمههایی کــه این روزها
به بهانه خروج از برجام توسط آمریکا به
تیم مذاکرهکننده هستهای و دولت وارد

میشود ،نوشت« :حضرات بهجای آنکه از
رئیسجمهور آمریکا که نقض عهد کرده
بخواهند از مردم ایران عذرخواهی کند،
رئیسجمهور کشــورمان را که بهدلیل
وفایبهعهد و تالش ستایشبرانگیز برای
خارج ساختن کشور از عوارض منفی پدید
آمده بر اثر سیاستهای غلط دولتهای
نهم و دهم مســتوجب تحسین و تقدیر
اســت ،ســرزنش میکنند و خواستار
عذرخواهی وی از مردم میشوند».
دیروز محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت
نیز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران
تأکید کرد« :در برجام چیزی از دســت
ندادهایم ،تاریخ از دکتر روحانی بهخاطر
شــجاعت و خدمــت به مــردم تکریم

میکند».
سخنگوی دولت در واکنش به این بیانیه
کــه در ابتدای بیانیــه مجلس خبرگان
خوانده ،اما بعد مشخص شد تنها از سوی
هیئترئیسه و شخص رئیس این مجلس
بوده است ،گفت :وقت آن نیست که ذهن
مسئوالن دیپلماسی کشور را که درگیر
مذاکرات جهانی هستند ،مخدوش کنیم.
البته به نظر میرسد نظر آیتاله جنتی
چیز دیگری است .سابقه نشان داده ایشان
معموالً از نظرها و نظریههای خود پاپس
نمیکشند و هراندازه مخالفتها بیشتر
باشد ،پافشاری رئیس 92ساله مجلس
خبرگان بر مواضعش هم بیشتر خواهد
شد!

پارلمانی بوده است« .صدر» خیلی زود
توانســت «العبادی» را کنــار بزند و در
«صدر» قرار بگیرد و بالفاصله پس از اعالم
نتایج اولیه انتخابات در صفحات اجتماعی
خود و در توییتی نوشت که جریان سائرون
به رهبری او با تشکیل دولت آینده با عمار
حکیم و ایاد عالوی ائتالف کرده و دولتی
تکنوکراتبرخواهندگزید.صدرهمچنین
از حرکت بهســوی اصالحات و تشکیل

نسلی جدید در عراق سخن به میان آورده
است.بر اساس قانون اساسی عراق ،هیچ
حزبی نمیتواند بهتنهایی دولت تشکیل
بدهد و بر همین اساس هم احزاب پس
از رســیدن به پیروزی با یکدیگر ائتالف
میکنند .صدر هم تصمیــم به ائتالف
گرفته و آنطور که شنیده میشود پس
از پیروزی نهایی ِ احتمالی ،قرار اســت
«علی دوای» که دو دوره متوالی استاندار

«میســان» اســت و میگویند همیشه
لباس آبیرنگ شــبیه به لباس کارگران
شهرداری به تن دارد و خلقوخوی مردمی
هم دارد ،بهعنوان نخســتوزیر انتخاب
شــود«.حیدرالعبادی» هم که یکی از
مهمترین رقبای «صدر» در این انتخابات
به شمار میرفت ،خواستار احترام به نتایج
انتخابات شده و آمادگیاش را برای ائتالف
با برندگان انتخابات اعالم کرده است.

قرار اســت نتایج نهایی امروز اعالم شود
و به نظر میرســد عراقیهای جنگزده
با مشکالت پساانتخاباتی شــبیه به ما
مواجه نخواهند شد و تمامی احزاب خود
را برای تشکیل یک کابینه قدرتمند آماده
کردهاند .اینجا در ایران یک سال پس از
انتخابات ریاستجمهوری ،عدهای هنوز
در حال هجمهپرانی بــه رئیس کابینه و
تالش برای برکناری او هستند!

کافه سیاست

گرینکارت آتش بزنید
 2جبــار کوچکینــژاد ،نماینده
مجلس دربــاره واکنشهــا در فضای
مجازی و اینکــه کاربــران خطاب به
نمایندگان مجلــس میگویند بهجای
پرچم آتــشزدن یا برجــام آتشزدن
گرینکارتهایتان را آتش بزنید ،گفت:
من هم معتقدم هرچیزی که نماد آمریکا
است و هرکســی که ارتباطی دارد باید
با آن برخورد شــود؛ فرقی هم نمیکند
از کدام جناح باشــد؛ البته حاال ده نفر
نقد داشــتند که نمیتــوان گفت همه
مردم بودند!

گیشه بین الملل

حسادتهایتمامنشدنیعربستان

جان کاسیدی در نیویورکر نوشت :یک روز
بعد از تصمیم دونالــد ترامپ درباره خروج
آمریکا از توافق هستهای بینالمللی ،امانوئل
ماکرون در تماس تلفنی با حسن روحانی بر
تمایل فرانسه بر تداوم اجرای توافق تأکید
کرد.این نشــریه آمریکایی در ادامه آورده
است:اینبراینخستینباراستکهمتحدان
اروپایی آمریکا بهصــورت جمعی در یک
مسئله امنیتی با واشــنگتن دچار شکاف
شدیدیشدهاندیااینکهفقطاینطوربهنظر
میرسد.درهفتدههپسازشکستهیتلر
وشکلگیریاتحادفراآتالنتیک،شکافهای
جدی دیگری هم بین طرفین وجود داشته
است .در سال 1956میالدی ،دولت آیزنهاور
از حمایتعملیاتنظامی انگلیس – فرانسه
درکانالسوئزخودداریکردودرسال2003
فرانسه و آلمان از پیوستن به ائتالف اراده به
رهبری آمریکا در حمله به عراق خودداری
کردند؛ اما هیچوقت تمام دولتهای اروپایی
علیه دولــت آمریکا متحد نشــده بودند و
این کشور را تا زمان ترامپ متهم به نقض
بینالمللی نکرده بودند .دولتهای اروپایی
برای اینکه ایران را مجــاب به پایبندی در

برجام کنند قول دادهاند که اگر تحریمهای
اقتصادیظالمانهآمریکاشکلبگیردازآنها
حمایتهای مالی میکنند .اگر اروپایی به
این مسیر ادامه دهند قطعاًشکاف بین آنها
با دولت ترامپ عمیقتر میشود.الجزیره در
گزارشی به قلم محمد النجار نوشت :پس از
ولیعهدسعودی،اینبارنوبتبهعادلالجبیر
رسید تا بهصراحت اعالم کند درصورتیکه
ایران بهدنبال سالح اتمی باشد ،عربستان
سعودی برای دراختیارداشتن سالح اتمی
تالش خواهد کرد ،این مســئله باب سؤال
بزرگی را گشوده است ،سؤالی درباره امکان
مجهزشدن ریاض به ســاح اتمی.باوجود
طداشتن این سخنان با تحوالت پرونده
ارتبا 
هستهای ایران و تصمیم ترامپ درباره آن،
صحبت سعودیها درباره دراختیارداشتن
بمب اتمی ،امر تازهای نیست.عربســتان
ســعودی امکانات مادی و فنی الزم برای
ســاخت بمب اتمی را دارد ،عالوه بر اینکه
انگیزهسیاسی مهمینیزداردکههمانامقابله
با ایران است .سوریه  توانست نیروگاههای
اتمیتأسیسکندکهاسرائیل درسال2006
اقدام به بمباران آنها کرد .



کنایه به دلواپسهای داخلی
 3حســامالدین آشــنا ،مشــاور
رئیسجمهور با اســتناد بــه حرفهای
ترامپ به دلواپســان داخلــی کنایه زد و
گفت :برای ترامپ قابلقبول نیســت که
ایرانیها بتواننــد از راه مذاکره به حقوق
مسلم خود برسند .در داخل کشور شاهد
پدیده عجیبی هستیم که برخی که فریاد
استکبارستیزی آنان گوش فلک را کر کرده
است از سر خودباختگی یا خودکمبینی
نمیتوانند تصور کنند که ایرانیها بتوانند
در عالیترین سطوح جهانی وارد مذاکره
شده و حقوق ملی خود را بهدست آورند.

حقالزحمــه طلبهها را
 4بدهید
امامجمعه بجنــورد در جمــع مدیران
آموزشوپــرورش بجنورد گفته اســت:
حقالزحمه طلبهها در آموزشوپرورش
باید پرداخت شود؛ حتی اگر آنان نگویند
شــما حواســتان به این موضوع باشد.
سالنهای ورزشی را در مدارس دومنظوره
بســازید تا نماز هم در آن خوانده شود.
وضعیت حجــاب و آرایــش دختران در
مدارس نامناسب شده است .دختران را با
امربهمعروف و نهیازمنکر بهسمت حجاب
ببرید تا حریم و حرمت مدرسه حفظ شود.

گیشه داخلی

جشن جنایت در «روز نکبت»

سردرگمی ملت در چندصدایی برجامی،
حمام خون در غزه ،پایکوبی در قدس ،پروانه
دوسوم احزاب در آستانه لغو ،خونبارترین
«روز نکبت» ،تکذیب دیدار کمال خرازی با
جان کری ،رایزنی سرنوشتساز ایران و اروپا،
احیای دریاچه ارومیه با آب ترکیه! دلواپسان
دیروز شــاکیان امروز ،صدر و العامری در
صدر ،برگزاری دور نهم مذاکرات آســتانه
بدون حضور آمریکا و ادامــه حرکت ارز و
طال در سراشیبی از مواردی بود که موضوع
گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای
دیروز قرار گرفت.
روزنامههای سهشنبه ۲۵اردیبهشتماه در
حالی چاپ و منتشر شدند که روز خونبار
غزه همزمان با اعالم قدس بهعنوان پایتخت
اســرائیل در کنار ســوژههای برجامی از
اصلیترین خطوط خبری آنها شده بود.
بیشــتر روزنامهها عناوین اصلی خود را با
انتخاب تیترهایی همچون خونبارترین
«روز نکبــت» ،روز تلخ قدس ،روز شــرم،
جشــن جنایت در روز نکبت و ســفارت
خون ،خبر افتتاح رسمی سفارت آمریکا در
بیتالمقدس و همزمان  ۵۲کشته و ۲۴۰۰

زخمیدرنخستینروزانتقالسفارتآمریکا
را منعکس کردند.روزنامــه اعتماد که در
نیمصفحه نخست خود تصویری از ترامپ با
کاله یهودی یارمولکا بر سر چاپ کرده بود،
عنوان سفارت خون را برای گزارش خود از
اولین روز افتتاح سفارت آمریکا در قدس
اشغالی تیتر یک کرد .سرمقاله این روزنامه با
عنواننکبتیاروزاستقالل؟راخالدقدومی،
نمایندهجنبشمقاومتاسالمیحماسدر
ایراننوشتهبود.روزنامهابتکارنیزخبرانتقال
سفارت آمریکا از تلآویو به قدس اشغالی را
با عنوان روز تلخ قدس و تصویری از درگیری
مبارزان فلسطینی در روز خونبار فلسطین
منعکس کرد .این روزنامه در گزارشی دیگر
که عنوان سردرگمی ملت در چندصدایی
برجامیراتیتریککردهبود،بهبررسینتایج
موضعگیریهای متناقض از تریبونهای
رســمی درباره شــرایط برجام پرداخت.
روزنامه وطن امــروز عنوان جنایت نکبت
را تیتر کرد و خبر داد :رژیم صهیونیستی
در روز افتتاح ســفارت آمریــکا در قدس
 ۵۲فلســطینی معترض را به شــهادت
رساند.

درباره پرواز بیبازگشت MH370

چشمبهراه یک الشه

آوا صدر| گروه سیاست
avasadr@gmail.com

معمای پرواز بیبازگشت  MH370خطوط هوایی
مالزیهمچنانحلنشدهاست.چهارسالگذشته
و تمام تالشهــا برای پیداکردن رد و نشــانی از
هواپیمای مفقودشده و علت ناپدیدشدن هواپیما
به در بسته خورده اســت .هواپیمایی که در ماه
مارس سال  ۲۰۱۴با  239مسافر از صفح ه رادارها
ناپدید شد و پیدا هم نشــد .این هواپیما دو تبعه
ایرانی هم داشــت.روز گذشته رسانههای خبری
دنیا از مطرحشدن یک فرضیه درباره هواپیمای
مفقودشده خبر دادند .خبر این بود که کارشناسان
صنعت هوانوردی فرضیهای را مطرح کردهاند که
براساسآنعلتمفقودشدنهواپیمایمسافربری
مالزیایــی «ام اچ  ،»370در چهار ســال پیش
خودکشــی خلبان این هواپیما ،سقوط عمدی و
شیرجه مرگ او در آبهای اقیانوس آرام بوده است.
این فرضیهای است که «لری ونس» ،بازرس ارشد
سابق هیئت امنیت حملونقل کانادا و پژوهشگر
صنعت هوانــوردی در میزگــردی که به همین
مناسبتبرگزارشدهبود،مطرحکردوگفت:بررسی
شواهدومدارکنشانمیدهدکاپیتاناینهواپیما
خودکشی کرد و به همراه خود 239نفر از مسافران
و سرنشینان هواپیما را در آبهای اقیانوس غرق
کرد.و البته این اولین فرضیهای نیست که در رابطه
با علت سقوط هواپیمای مالزیایی مطرح میشود.
ماههای اول گفته میشــد اقیانوس هند محل
تقریبی سقوط هواپیماست .حاال سخن از اقیانوس
آرام به میان آمده و این چندمین باری است که پای
«زهاری احمدشاه» ،خلبان 54ساله پرواز مالزی-
پکن به میان آمده اســت .پس از سقوط هواپیما
وقتی خبر رسید در بازرسی از منزل احمدشاه ،یک
شبیهساز پرواز دستساز کشفشده ،پلیس این
کشور منزل خلبان را بازرسی کرد .شایعات درباره
دستداشتن خلبان در سقوط هواپیما و کشتن
دستهجمعی مسافران ،با واکنش تند خانواده این
خلبان هم روبهرو شد.حاال که چهار سال گذشته
و هیچ ردی از هواپیما به دست نیامده و خطوط
هواپیمایی مالزی در این سالها متحمل خسارات
سنگینی شــده و صدها میلیون دالر به خانواده
قربانیانغرامتدادهوصدهامیلیوندالرهمهزینه
جستوجوی الشه هواپیما شــده ،کارشناسان
کمکمبهایننتیجهرسیدهاندکههیچدلیلیمبنی
بر دخالت عوامل طبیعی یا فنی در این سقوط به
دست نیامده و کارشناسان و متخصصان را به این
نتیجه رسانده که عامل سقوط هواپیما خودکشی
خلبان بوده است.این فرضیه درست باشد یا نباشد،
خلبان زنده نیســت که راز سربهمهر  MH370را
فاش کند .خانواده قربانیان حاال دیگر به دنبال علت
سقوطنیستند،تنهامنتظرندشایدمعماییکیاز
اسرارآمیزترین پروازهای بیبازگشت جهان حل
شود .همین.

ولیعهدکجاست؟

■ آلمــان :ایران برای اروپــا ضرباالجل  45تــا 60روزه
درخصوص برجام تعیین کرده است .آمادهایم مسئولیت
اقتصادی بیشتری در ایران برعهده بگیریم.
■ معصومهابتکار:مابرخوردهایگشتارشادراقبولنداریم؛
چوندولتمعتقداستاینموضوعیکبحثفرهنگیاست.
■ همسر دونالد ترامپ در بیمارستان بستری شد .جزئیات
بیماری مالنیا اعالم شــد :او تومور دارد .ترامپ با بالگرد به
مالقات بانوی اول رفت.
■ ژنرال عاموس یادلین ،رئیس ســابق دستگاه اطالعات
نظامیرژیمصهیونیستیورئیسکنونیانستیتویمطالعات
امنیت ملی مدعی است ترامپ علیه ایران یک بازی «بُرد-
بُرد» شروع کرده است.
■ محمدرضا تابش ،نایبرئیس فراکســیون امید با انتقاد
از خودسریها گفت :اقدامات خودسرانه در شرایط فعلی
سمی مهلک است .مردم از دالر باالی هشتهزار تومان و
سکه باالی دو میلیون عصبانیاند .نباید جامعه را عصبانیتر
و مأیوستر کنیم.

■ «جان ریچاردســون» ،ریاســت عملیاتهای نیروی
دریایی آمریکا از زمان خروج آمریکا از برجام ،شاهد رفتار
به ادعای وی تحریکآمیز از سوی نیروهای ایرانی مستقر
در خلیجفارس نبوده؛ حالآنکه این مســئله بهدقت رصد
میشود.
■ «اســتیو منوچین» ،وزیر خزانهداری آمریکا و «موشه
کالون» ،وزیر دارایی رژیم صهیونیســتی در ادامه اقدامات
ضدایرانی خود علیه برجام دربــاره هماهنگی و همکاری
درخصوص تحریمها علیه جمهوری اســامی گفتوگو
کردند.
■ محمدبنسلمان ،ولیعهد سعودی که در ماههای اخیر
در رسانهها حضور فعالی داشت و مواضع تندی علیه ایران
و محور مقاومت اتخاذ میکرد ،پس از حادثه تیراندازی در
کاخ سعودی در ریاض در محافل عمومی و رسانهها ظاهر
نشده است که گمانهزنیها را در ارتباط با زخمیشدن او که
در همان شب تیراندازی هم از سوی برخی منابع مطرحشده
بود ،تقویت میکند.

فضای مجازی
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