با انسجام میشود بحران را پشت سر گذاشت

در ایران ،نگاه ایدئولوژیک بر واقعیتهای زندگی غلبه دارد

جالل میرزایی ،عضو فراکسیون امید مجلس :قوه قضائیه جنب ه اقتصادی ندارد و صرفاً میتواند امنیت سرمایهگذاری و
احتکار کاال را رسیدگی کند .قوه مقننه نیز وظیفه نظارتی و وضع قوانین موردنیاز را برعهده دارد .در خصوص قوه مجریه نیز
باید این واقعیت را بپذیریم که اقتصاد صرفاً در دست این قوه نیست و بخشی از اقتصاد کشور در دست نهادهایی است که دولت
کنترلی بر روی آنها ندارد .اگر هدف ،هماهنگی و انسجام بین بخشهای مختلف کشور برای مقابله با بحران اقتصادی است
باید همه نهادها و بنیادهایی که در اقتصاد نقش دارند در این شورا حضور داشته باشند؛ در این صورت ضمانت اجرای مصوبات
این شورا افزایش مییابد.
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گزارش ویژه
معترضان خشمگین عراقی کنسولگری

ایران در بصره را به آتش کشیدند

حمله به ایران درعراق!
دریا وفایی  /گروه بین الملل

Z_VAFAE2009@ymail.com

دلواپس همهچی اال مردم!
ِ

حجتاالسالم محسن رهامی ،فعال سیاسی اصالحطلب :در بحث اولویتهای اقتصادی ،نگاه ایدئولوژیک بر واقعیتهای
زندگی غلبه دارد؛ برای مثال ،در موضوع حج ارز دولتی به آن اختصاص میدهیم؛ درحالیکه به لحاظ تعریف استطاعت شرط
توانایی اقتصادی بر اساس بازار آزاد محسوب میشود و چنانچه هزینه خارج از توان آنان است حج بر آنان واجب نیست؛ اما
میبینیم ارز دولتی به آنان اختصاص پیدا میکند؛ بنابراین وقتی بسیاری از تصمیمها ناشی از نگاه ایدئولوژیك است ،طبیعی
است مسائل مربوط به مردم در اولویت چندم قرار میگیرد؛ بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم با این سؤاالت و استیضاحها
کارها درست شود چندان انتظار قابل قبولی نیست.
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رئیسجمهور از حجم مخالفتها ،اعتراضها و کارشکنیها
گالیه کرد

تنهاییهای
یک دولت!

نسلفردا :حجتاالسالموالمسلمین دکتر
حسن روحانی روز گذشته در چهاردهمین
جشنواره ملی شــهید رجایی حضور پیدا
کرد و دقایقی به سخنرانی پرداخت .روحانی
در این مراسم فرصت پیدا کرد تا از تنهایی
دولتگالیهکندو البتهاشارهکردکه فع ً
الروز
آزمایش بزرگ ملی است و کسی فکر نکند با
علیه دولت سخن گفتن محبوب میشود.
روحانی گفت :مردم به افــراد غیور احترام
میکنندنهکسانیکههنگامرویاروییپشت
دولت را خالی میکنند.
در ادامه گزیدهای از سخنان رئیسجمهور در
این مراسم را میخوانید:
■ مگر ملت ایران ملتی اســت که در برابر
فشار یک گروه حاکم جدید در کاخ سفید
که خودشان هم نمیدانند چه میگویند و
چهکارمیکنندوباهمهدرگیرهستند،دچار
هراس میشوند؟
■ گروه جدیدی که در کاخ سفید مستقر
شــدند نهتنها با نظام جمهوری اســامی
ایران بلکه با دوستان قدیمی و سنتیشان
و با کشورهایی که با آنها روابط اقتصادی
باال دارند ،نیز دچار درگیری هستند .آنها
ازیکطرف ملت ایران را تحتفشــار قرار
میدهند و از طرف دیگــر از طرق مختلف
پیغاممذاکرهمیفرستند،دراینشرایطقسم
حضرتعباس را قبول کنیم یا دم خروس را؟
پیغام و نرمش در پیامتان را ببینیم یا عمل

انه

در این شرایط همه احزاب،
گروهها ،قوا و ارگانهای مختلف
بدانند که امروز نه روز گلهمندی،
نه روز رقابت و نه خدایناکرده
روز انتقام است؛ چراکه همه در
میدان مبارزه قرار داریم

کرده که در آن توصیهشده کهای کاش در
آن جلسه چنین و چنان سخن میگفتی)
در پاســخ به این نامه اعالم کردم که همه
حرفهای شما درست است؛ اما اینها برای
شرایط صلح است و اگر چنین شرایطی بود
و دشمن به میدان نیامده و آمریکا شمشیر
را از غالف بیرون نیاورده بود ،قطعاً به گونه
دیگری سخن میگفتم؛ اما امروز روز جنگ
با دشمن است و همه باید با انسجام و یکدلی
در کنار یکدیگر باشیم .امروز مجلس ،دولت و
قوهقضائیهباهمهستند.

■ رهبرمعظمانقالبدربیاناتخود،تصریح
کردند در روز سخت کسی حق ندارد پشت
دولت را خالی کند؛ لذا امروز مردانگی ،مروت،
اخالق و اصول انقــاب و منافع ملی ،اقتضا
میکند که در کنار یکدیگر و یاور یکدیگر
باشیم.
■ دولت نمیتواند ازیکطــرف با آمریکا
بجنگــد و از طرفی حواســش به راســت
و چپ باشــد .امروز روبهروی دولت ،رژیم
صهیونیســتی قرار دارد و بایستی راست و
چپ در این میدان جنگ حامی دولت باشند.
■ امروزبایدهمهچیزراکناربگذاریموشرایط
کنونی روز آزمایش ملی است .در این شرایط
اگرجناحیتصورکندکهچنانچهعلیهدولت
حرفیبزند،محبوبمیشود،درخطاواشتباه
استوبدانیدکهمغضوبخواهیدشدومردم
به شما پشت خواهند کرد؛ چراکه مردم به
انسانهای غیور احترام میگذارند و در زمان
جنگ غیرت اقتضا میکند کــه در مقابل
دشمندرکناروپشتیبانیکدیگرباشیم.
■ امــروز دشــمنی بهجز آمریــکا ،رژیم
صهیونیســتی و اذنابش نداریم .امروز باید
راست و چپ همه باهم باشیم.
■ امروز باید آســتینها را برای خدمت به

حرم

رم

غی

ددمنشانهتان را مالک قرار دهیم؟
■ (خطاب به ســردمداران کاخ سفید) اگر
راســت میگویید و دوســتدار ملت ایران
هســتید چرا میخواهید به زندگی مردم
ایران فشار وارد سازید .اگر تصور میکنید با
فشار و اقدامات شما مردم به خیابانها آمده
و دستهای خود را به نشانه تسلیم در مقابل
آمریکا و کاخ ســفید باال میبرند در خطا و
اشتباههستید.
■ دولت در صف مقدم جنگ اقتصادی قرار
دارد .در این شرایط همه احزاب ،گروهها ،قوا
و ارگانهای مختلف بدانند که امروز نه روز
گلهمندی ،نه روز رقابــت و نه خدایناکرده
روز انتقام است؛ چراکه همه در میدان مبارزه
قرار داریم.
■ در دوران دفــاع مقدس اگر به فرض بین
سپاه و ارتش در مســئلهای اختالفنظر و
سلیقهای بود ،اما زمانی که عملیات شروع
میشــد ،ولو اینکه آن را سپاه انجام میداد،
در این شرایط ارتش نمیگفت که چون در
قرارگاه با آن عملیــات مخالفت کرده پس
همکاری نمیکند ،بلکه با تمام توان و قوا از
عملیاتانجامشدهپشتیبانیمیکرد.
■ زمانی که جنگ شروع شد ،اختالفنظر و
اختالفسلیقه معنا ندارد و باید همه در کنار
هموپشتیبانیکدیگرباشند.
■ (با اشاره به اینکه پس از حضور و سخنرانی
در مجلس شورای اسالمی ،نامهای دریافت

عکس  :ایرنا

■ اصل خبر :معترضان خشمگین عراقی
کنســولگری ایران در بصره را به آتش
کشیدند
گروهی از تظاهرکنندگان در ادامه اعتراضها در
شهر بصره جمعه شب به ساختمان کنسولگری
ایران در این شــهر یورش بردند و آن را به آتش
کشیدند .تظاهرات جمعهشب در بصره دستکم
ســه کشــته و  ۵۰مجروح بر جای گذاشــت.
خبرگزاری رویترز ،خبرگزاری فرانســه و راشا
تودی به آتش کشیدن ساختمان کنسولگری
ایران در بصــره را تائید کردهانــد .یورونیوز هم
نوشت :ویدئوهایی از حضور معترضان در اطراف
کنسولگری منتشر شده است که شعارهایی در
محکومیت نفوذ ایران در عراق سر میدهند.
■ سابقه خبر :یک هفته التهاب و آشوب
صدها شهروند خشمگین عراقی نزدیک به یک
هفته است در روزهای پیاپی در خیابانهای بصره
دست به اعتراض میزنند و در روزهای گذشته
چندین ساختمان دولتی و دفتر چندین حزب
سیاسی را به آتش کشــیدهاند .درگیریهای
روزهای گذشته مردم بصره با نیروهای امنیتی
عراق دست کم  ۱۰کشته و دهها زخمی بر جای
گذاشته است.
گویا معترضان به بیکاری ،فساد و عدم رسیدگی
کافی دولت به وضعیت رفاهی شهر از جمله قطع
مکرر برق و شوری آب آشامیدنی اعتراض دارند.
گفتنی است ،اعتراضها در دومین شهر بزرگ
عراق در حالی ادامه دارد که جناحهای مختلف
سیاســی در پارلمان عراق هنوز برای تشکیل
دولت جدید به توافق نرسیدهاند و این مسئله خود
میتواند باعت تداوم بحران سیاسی در عراق شود.
■ واکنشها :همه محکوم کردند؛ حتی
وزارت خارجه آمریکا
بهرام قاسمی ،ســخنگوی وزارت خارجه ایران
اعالم کرده که گزارشی از آسیب دیدن کارکنان
دیپلماتیک ایران در بصره دریافت نکرده است.
وی اظهار داشت :با توجه به اطالع و هشدار قبلی
به مقامات دولت عراق ،بدیهی است مسئولیت
هرگونه اهمال و تعلل امنیتی بر عهده دولت عراق
بوده و انتظار داریم در شناسایی و اشد مجازات
مهاجمینتعجیلکند.
وزارت خارجه ایران ساعاتی پس از این حمله،
سفیر عراق در تهران را احضار کرد .سفارت ایران
در عراق نیز از اتباع ایرانی خواست که شهر بصره
را ترک کنند.
علی نجفی خوشرودی ،سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس ایران
نیز اعالم کرده اســت که این کمیســیون در
اولین جلســه خود موضوع حمله به ساختمان
کنسولگری ایران در بصره را بررسی خواهد کرد.
غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی ،نماینده رشت در
مجلس ایران که جانباز۷۰درصد جنگ بین ایران
و عراق است ،در صفحه توییتر خود ضمن اشاره
به حادثه حمله به ساختمان کنسولگری ایران
در بصره نوشــت« :نمیدانم از درد ترکش بهجا
مانده از هشت ســال جنگ خصمانه و ظالمانه
عراقیهــا در مهره کمرم بنالم یــا از آتشزدن
ســاختمان و پرچم ایران در بصره و جایگزینی
پرچم عراقی؟» وزارت خارجه آمریکا در واکنش
به حمله جمعهشب به ساختمان کنسولگری
ایران در بصره در بیانیــهای تأکید کرد« :ایاالت
متحده استفاده از خشــونت علیه دیپلماتها
از جمله آنچه را که در بصــره روی داد محکوم
میکند ».هیئــت وزیران عراق برای بررســی
وضعیت بصره روز شنبه تشــکیل جلسه داد.
حیدر عبادی ،نخستوزیر عراق در واکنش به
حمله روز جمعه معترضان در بصره به ساختمان
کنسولگری ایران در این شهر خواستار تحقیق
در این مورد شد .بنا به دستور نخست وزیر عراق
از یگانهای امنیتی مسئول حفاظت از نهادهای
دولتی و ساختمان کنســولگری ایران در بصره
تحقیق خواهد شد .برخی رسانههای عربی نیز
گزارش کردهاند که رئیس پلیس بصره به دستور
حیدر عبادی برکنار شده است.
■ نبرد در بصره :پرتاب  ۴راکت به سوی
فرودگاه بصره
چهار راکت که صبح دیروز به سوی فرودگاه شهر
بصره در عراق پرتاب شده بود ،به محوطه بیرونی
این فرودگاه اصابت کرد .کارکنان فرودگاه بصره
اعالم کردهاند که به دنبال این حادثه اخاللی در
پرواز هواپیماها پدید نیامده است .منشأ پرتاب
این راکتها مشخص نشده است .این در حالی
اســت که در اعتراضهای چند روز گذشته در
شهر بصره ،دوازده نفر کشته شدهاند.

خارج از گود سیاست

من«لندن»نیستم
1
محمدباقر قالیباف ،شهردار اسبق
تهران در اجالسیه  210شهید محمدشهر
کرجگفت:چندوقتقبلدرمراجعهبهطرقبه
مشهد که همشهریانم به من میگفتند که
شــما که االن باید در لندن باشــید ،از من
سؤال میکنند که در کجا هستید و چهکار
میکنید؟ مگر بنا هست که ما در جمهوری
اسالمیمسئولیتداشتهباشیموکارکنیم؟!
اولانقالبحتییکپاسدارسادههمنبودیم.
من ممکن است که مســئولیت رسمی و
سازمانی نداشته باشم؛ اما این دلیل ندارد که
درخانهبخوابموکارنکنم.

گیشه بین الملل

فضای مجازی

«تفسرباال» ی اصولگرایان

جوانگرایی خوبــه نه برای
« 2جنتی»!
عباسعلی کدخدایی ،ســخنگوی شورای
نگهبان در پاســخ به این پرسش که آیتاله
جنتی به 92سالگی رسیده و دچار تحلیل
قوا شده اســت ،فکر میکنید ایشان نشاط
و سرزندگی گذشــته را برای دبیری شورای
نگهباندارد؟گفته:اگرحملبراغراقنگذارید،
الحمدهلل این نشاط همچنان هست .ایشان
گاهی آنقدر جلسه میگذارد و فرمایشات
دارد که ما را هم خســته میکنند .اگر این
نشاط وجود نداشــت ،ایشان بهخودیخود
نمیتوانست در این جایگاه دوام بیاورد.

تالش اروپا برای دورزدن کمپین ترامپ

«ان بی سی» نوشــت :متحدان آمریکا در
اروپا در حال تهیه نقشههایی هستند که
بتوانند با کمک آنها تحریمهای ترامپ
علیهایرانرادوربزنندوبرجامرابدونحضور
آمریکا زنده نگهدارند .این رسانه آمریکایی
در ادامه آورده است :درحالیکه قرار است
مرحله دوم تحریمهای آمریکا علیه ایران
ماه نوامبر اعمال شوند ،مسئوالن اروپایی
درتالشهستندکمپینترامپبرای«فشار
حداکثری»بهایرانرادوربزنندوتاجاییکه
ممکن است تجارت با ایران را حفظ کنند.
هدف اروپا این است که سران ایران را راضی
کنندچندسالدیگربهبرجاممتعهدبمانند؛
احتماالً تا زمانی که دوره ریاستجمهوری
ترامپ تمام شــود و رئیسجمهور جدید
آمریکا دوباره به این توافق برگردد.آنطور
که مقامهای اروپایی بــه  NBCگفتهاند،
یکی از راههایی که آنان در حال کار روی آن
هستند،ایجادیکنظامانتقالپولیمستقل
از آمریکاست .از زمانی که بانکها مجبور به
انتخاب یکی از دو راه جریمهشدن توسط
آمریکا یا برقراری ارتباط با ایران هستند،
مقامهایاروپاییتالشمیکنندراهیبرای

کشور و مردم باال بزنیم؛ بهگونهای که مردم
احساسکننداگربهادارهایمراجعهمیکنند،
کارشاننسبتبهگذشتهزودترانجاممیشود
و ازاحترامبیشتریبرخوردارهستندودراین
راستابایستیمسابقهخدمتبهایناستانها
ایجادکردوچنانچهاستانیخدمتبهتریبه
مردمارائهمیکند،مسئولینآنموردتشویق
قراربگیرند.
■ باید زمان خدمترسانی به مردم کوتاه و
دقیق شود .نباید مهر و امضایی که در دست
مسئولی قرار دارد به ابزاری برای قدرتنمایی
و فخرفروشی تبدیل شود و نباید بر سر مردم
برایکاریکهانجاممیدهید،منتیبگذارید؛
چراکه مردم ولینعمت و آقای ما هستند و
باید احساس کنند که ما خادم و خدمتگزار
آنانهستیم.
■ میدانیم که کارمندان دولت در فشــار
معیشتیواقتصادیهستند؛چراکهازحقوق
یباشند و مسئولین وظیفه
ثابتی برخوردار م 
دارند به فکر کارمندان باشند و از آنان حمایت
کنند و در این راستا هفته گذشته از ابتدا تا
شب پنجشنبه بخش بزرگی از موضوعهای
جلسهها چگونگی تهیه بستههای حمایتی
بود.

آوا صدر :دلواپســان مجلس خیلی به مســائل
اقتصادی و شرایط معیشــتی این روزهای کشور
توجهی ندارند .درعوض کافی است یک نماینده
نامی از محصورین بیــاورد یا حرفــی از فعاالن
محیطزیســت بزند؛ آنوقت اســت که به حرف
میآیند و دوباره پرجنبوجوش میشــوند! این
بار «سلحشــوری» و «حیدری» بهانه را به دست
پایداریچیهای همیشــه دلواپس بهارســتان
دادهاند.
پروانه سلحشــوری ،نماینده اصالحطلب تهران
در نطق خود در جلســه هفته گذشته مجلس به
مسائلی مثل بیارزششــدن پول ملی ،احتکار و
فســاد ،بیکاری و فقر ،نبود آزادیهای اجتماعی
ازجمله بازداشــت فعاالن مدنــی و صنفی ،ورود
نیروهای نظامی بــه عرصه سیاســت ،اقتصاد و
فرهنگ و تداخل فعالیتهای نهادهای فرهنگی
و نظامی اشــاره کرد .نطق غالمرضــا حیدری،
دیگر نماینده اصالحطلب تهران هم با اســتقبال
رســانههای اصالحطلب و البتــه واکنش برخی
اصولگرایان همراه شد .او گفت :ایران در شرایطی
قرارگرفته که وضعیت معیشتی مردم هرروز سخت
و سختتر میشود و متأسفانه جمهوری اسالمی
ایران از ابتدای انقالب با نگاه منفی با دنیا مواجه
شــد که این نگاه منفی چه در روابط داخلی و چه
خارجی موجب تنش و روابط حذفگرایانه شد.
این سخنان به مذاق پایداریچیها خوش نیامد
و حاال سران این جبهه در تالش هستند تا حکم
ردصالحیت این دو چهره بــرای انتخابات بعدی
مجلس را هرطور شده بگیرند! هرچند سلحشوری
گفته که اگر قرار اســت بهخاطر زدن حرف حق
ردصالحیت شود ،همان بهتر که در چنین مجلسی
نباشد ،اما اصولگراها دستبردار نیستند« .جواد
کریمیقدوسی» ،نماینده مردم مشهد در مجلس
گفته که نطق این دو نماینده «ساختارشکنانه»
بوده و از روی دست استکبار جهانی کپیبرداری
شده است! کریمیقدوسی میگوید در کشورهای
اســتکبار بهویژه در کشــورهای اروپایی (هلند،
فرانسه ،انگلیس) سه مرکز شبانهروزی تأسیس
کرده اســت که برای مبارزه با جمهوری اسالمی
تولید محتوا میکنــد و به تنظیــم متن نطق و
ســخنرانی برای برخی از افراد میپردازد و حتی
برای روزنامههای زنجیرهای داخل تیتر تعیین و
پیشنهاد میکند.حجتاالسالم علیرضا سلیمی،
عضو هیئت نظارت بر رفتــار نمایندگان هم خبر
داده که پرونده این دو نماینده روی میز حراست
مجلس رفته و گفته :پس از نطق ساختارشکنانه
خانم سلحشوری و آقای حیدری در صحن علنی
هفته گذشته مجلس ،جمعی از نمایندگان نامه
شــکایتی به هیئت نظارت بر رفتــار نمایندگان
ارسال کردند .پس از بررســیهای انجامشده ،با
توجه بــه اقداماتی که در حیطــه وظایف هیئت
نظارت است قطعاً موارد الزم را اعمال خواهیم کرد.
البته فع ً
ال که مجلس به تعطیالت تابستانی رفته
است!



دوبارهشروعشد
 3روزنامه جمهوری اسالمی نوشت:
از هر چیز مهمتر و خطرناکتر مطرحشدن
این افراد (مداحان تخریبگر) در رسانه ملی
و حضورشــان در محافل مهــم و مطرح و
موردتوجه است که عم ًال به معنای حمایت
نظام از آنان تلقی میشــود .چند روز دیگر
که ماه محرم فرامیرسد ،همان شخص که
مرتکب آنهمه بیحرمتی به بزرگان نظام
شده ،نوحهخوان مطرح صداوسیما خواهد
بود و به محافل حکومتی عزاداری نیز برای
مرثیهســرایی راه خواهد یافت یــا رادیو و
تلویزیون در اجاره مادامالعمرشان است.

منبازنشستهنیستم
 4محمــود واعظــی ،رئیسدفتــر
رئیسجمهور درباره اینکه گفته میشــود
او هم شــامل قانــون منــع بهکارگیری
بازنشستگان میشود ،گفت :این دروغ هم
ازجمله شایعاتی است که هرروز درباره من
مطرح میکنند .برخی چنان محکم مطرح
میکنند فالن شخص بازنشسته است و قرار
است از دولت برود که موجب تعجب است.
رئیسدفتر رئیسجمهــور تأکید کرده که
من بازنشسته نیســتم ،چرا درباره من این
شایعات را مطرح میکنند؟ این قانون شامل
من نمیشود.

گیشه داخلی

مابرایصلحمیجنگیم

انتقال داراییهای ایران توسط بانکهای گرهگشــایی در غیــاب آمریــکا ،توافق
مرکزیخودپیداکنند.آنانمعتقدندترامپ برای پاکســازی شــام ،افزایش سرقت
بانکهای مرکزی دولتهای بزرگ اروپایی با باالرفتن قیمت طال ،چرایی شــکایت
را جریمه نخواهد کــرد .دولت ترامپ هم ایران بــه الهه ،مرد نامرئی کاخ ســفید،
تالش میکند راه دولتهــای اروپایی را جنگ برای صلح ،پردهبــرداری از جنگ
ببندد .آنها درحالحاضر هرکســی که رســانهای آمریکا و رژیم صهیونیستی،
تحریمها را نقض کند ،جریمه میکنند؛ پیامهای نشست تهران ،محاکمه محتکر
تفاوتی ندارد این شخص مدیر اجرایی یک  ٢تن سکه ،افزایش قدرت خرید با کوپن
بانک آمریکایی باشد یا عضو یک کمپین الکترونیکی ،اقدام وحشیانه و غیراخالقی
کوچک بینالمللی .یکی از مقامهای ارشد حمله به کنسولگری ایران و تشکیل «گروه
دولت ترامــپ گفتــه دیپلماتهای این مقاومت» علیه ترامپ در داخل کاخ سفید
کشور در هفتههای اخیر در تالش بودهاند از مواردی بود که موضــوع گزارشهای
بازارهای جدیدی برای شرکتهای اروپایی خبری و تحلیلی روزنامههای دیروز قرار
کهازقطعارتباطبابازارایرانضررمیبینند ،گرفت.نشست ســهجانبه ایران ،روسیه و
پیدا کنند .ایــن مقــام آمریکایی گفته ترکیه درباره سوریه و نتایج آن با عناوین
برنامههای دولتش در این بخش ،محرمانه و تصاویــر مرتبــط ،صفحات نخســت
هستند .او گفته دیپلماتهای آمریکایی بیشــتر روزنامهها را تحتتأثیر خود قرار
در سمینارهای بزرگ و کوچکی در اروپا داده بود .بیانــات رهبر معظــم انقالب
شرکتمیکنند و همه تالششان را به کار درباره دیدار با اعضــای خبرگان رهبری
بستهاندتابهشرکتهایاروپایی،آمریکایی مبنی بر عدم ایجاد تشــکیالت موازی با
و آسیایی در هر سطحی که باشند کمک دولت و خالینکردن پشت دولت در برابر
کنند بازارهای جدیــدی بهجز ایران پیدا مشکالت و انتقادها و خبرهایی مبنی بر
آغاز محاکمه دانهدرشــتهای متخلف
کنند.

اقتصــادی از دیگر عناوینی بــود که در
صفحات نخست روزنامهها برجسته شده
بودند .روزنامه اعتمــاد که در نیمصفحه
اول خود تصویری از رؤســایجمهور سه
کشور حاضر در نشست سهجانبه سوریه
در تهران را قرار داده بود ،این جمله روحانی
مبنی بر اینکه «ما برای صلح میجنگیم»
را تیتر یک کرد .این روزنامه در بخشــی
از صفحه نخســت خود گزارشی با عنوان
اقدامی وحشیانه و غیراخالقی منتشر کرد
کهبهحملهمعترضانعراقیبهکنسولگری
ایران در بصره پرداخته بود .روزنامه کیهان
تأکید رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای
مجلس خبرگان با عنوان «جنگ رسانهای
دشمن بهموازات جنگ اقتصادی با هدف
ایجاد یأس و احساس بنبست» را در مرکز
صفحه نخست قرار داد و در گزارشی دیگر
از تشکیل «گروه مقاومت» علیه ترامپ در
داخل کاخ سفید خبر داد .روزنامه همدلی
نیز نشست ســهجانبه تهران را با عنوان
چالش بر سر آتشبس در کنار تصویری از
رؤسای سه کشور ایران ،ترکیه و روسیه در
صفحه نخست خود برجسته کرد.

رها عظیمی :پس از ترکیه سر از لندن درآورد .رپری
که روزگاری اجازه پیدا کرد بهعنوان اولین و شاید تنها
خواننده ایرانی روی ناوشکن ارتش در دریا به اجرای
موسیقی بپردازد و چند سال بعد هم با حجتاالسالم
رئیســی در فرودگاه دیدار و از او اعالم حمایت کرد،
حاال به «بیبیسی فارســی» پیوسته و قرار است در
این شبکه موسیقی زنده اجرا کند! این خبری است
که بهزاد بلور ،گزارشــگر بخش موسیقی بیبیسی
فارسی داده اســت« .امیر تتلو» مدتی است از کشور
خارج شــده اســت .او قرار بود با حمایت فالوئرهای
میلیونیاش در ترکیه کنســرت اجرا کند و مدام هم
در صفحه اینستاگرامش مینوشت که اگر به او اجازه
اجرای کنســرت بدهند ،میلیونها نفر از کنسرتش
اســتقبال خواهند کرد و وقتی قرار شــد در ترکیه
کنســرتی اجرا کند ،تنها  250نفر بــرای حضور در
سالن سههزارنفری اعالم حضور کرده و بلیت خریدند
و استقبال آنقدر کم بود که کنسرت لغو شد .در همان

زمان تتلو در پستهای اینستاگرامی خود خواستار
انجام مصاحبه با شبکههای پربیننده تلویزیونی شد.
تتلو وعده «افشــاگری» داد .او در ویدئو اعالم کرد،
حقایقی دارد که گفتنش در ایران میتوانست کار او را
به زندان بکشاند .تتلو تأکید کرد ،منتظر است شرایطی
ایجاد شود که بتواند این حقایق را افشا کند.
او که در جریان انتخابات ریاســتجمهوری ســال
گذشــته از ابراهیم رئیســی ،نامــزد موردحمایت
اصولگرایان حمایت کرد و در آن دیــدار ،نام مادر،
قلب و کلید خالکوبی دســتهایش را به رئیســی
نشان داد و رئیسی هم از آهنگ امام رضای او تشکر
کرد ،حاال میخواهد برای بیبیسی فارسی بخواند.
تتلو برای اصولگرایان مثل «تفسرباال» شده است.
حاال دیگر هیچ رقمه نمیتواننــد توجیه و تبرئهاش
کنند! فقط شــاید درس عبرتی شــده باشد که در
انتخابات بعدی بهدنبال جــذب رأی به هر قیمتی
نباشند!
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