باشگاه سیاست

naslfarda
سه شنبه  14آذر 1396
سال بیست و ششم | شمـاره 5560

 5دسامبر  16 | 2017ربیعاالول 1439

سرمقاله
ادامه از صفحه یک :گرفتــن حقوق در ازای

انجام وظایفشان احساس خوب و ارزشمندی را
کسبمیکنندوبااینحسابرکناصلیخانواده
یعنی مادر برای کسب درآمد و منزلت اجتماعی
مجبور به کار در خارج از منزل میشود و تبعاتی
چون بزرگشــدن فرزندان در مهدکودکها،
منازل پدربزرگ و مادربزرگها ،ســپریکردن
زمانهای طوالنی بدون حضــور بزرگترها در
منزل ،اوقاتتلخی ،اضطــراب و انجام کارهای
سخت در کنار وظایف مادری را بر خود و اعضای
خانوادهشــان تحمیل میکنند .در یک کالم
میتوان گفت بهای اشــتغال بانوان در خارج از
منزل ازبینرفتن کانون گرم خانواده و آرامش و
آسایش اعضای آن در بیشتر موارد است .از طرفی
دیگر نیز حضور ناآگاهانــه و تحمیلی بانوان در
خانه بدون شناخت خویش و قداست و عظمت
مسئولیتشان در خانه برای تربیت نسل آینده
نه به درد خودشان میخورد و نه به درد اعضای
خانواده که باید با انجام تدابیری از طرف دولت
و مسئوالن این قشر عظیم با شناخت و آگاهی
درست از وظیفه خطیرشــان در امر تربیت به
روشی اندیشمندانه در منزل ،بازدهی اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی نیز داشته باشند و به حال
خویش رها نشوند؛ به این بهانه که در حال تربیت
و بزرگکردن فرزندان در منزل هســتند؛ بلکه
این باور ایجاد شود که برای تربیت درست نسل
فردا به مادرانی جامع و کامل نیاز است که بتوانند
بهدرستی نقش الگویی خود را برای فرزندانشان
ایفا کنند .بدون شک این امر محقق نخواهد شد
مگر با یک برنامهریزی صحیح و جامع.

خبر ویژه

ظریف :هیچ نیروی نظامی
خارجی در دریای خزر مستقر
نخواهد شد

ظریف با اشاره به مذاکرات انجامگرفته در ارتباط
با کنوانسیون دریایخزر بین پنج کشور حوزه
دریایخزر ،اعالم کرد :طبق توافق ،هیچ نیروی
نظامی خارجی نمیتواند در این دریا مســتقر
شود.
به گزارش انتخاب ،محمدجواد ظریف هنگام
ورود به مســکو ،در جمع خبرنگاران بااشــاره
به برگزاری هفتمین اجــاس وزرای خارجه
کشورهای ساحلی دریایخزر در مسکو اظهار
کرد :تاکنون  ۴۹اجالس کارشناسی در ارتباط با
این موضوع برگزار شده و در دو سه روز گذشته
نیز اجالس ویژه کارشناسی برای آمادهسازی
برگزاری اجالس وزیران برگزار شــد ،امروز و
فردا نیز اجالس وزرا برای آمادهسازی اجالس
سران که قرار است در آســتانه تشکیل شود،
برگزار میشود.
رئیسدستگاهدیپلماسیکشورمان،بابیاناینکه
تاکنون پیشرفتهای خوبی در بحث کنوانسیون
رژیم حقوقی دریایخزر حاصل شده است ،افزود:
در کنار این کنوانســیون دوازده سند نیز مورد
توافق قرار گرفته است.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه مذاکرات جدی
درحال انجام است تا درباره تمام مسائل مربوط
به کنوانسیون بین پنج کشور توافق حاصل شود،
گفت :در بیشــتر حوزهها توافق حاصل شده؛
ولی همانطور که گفتم باید درباره تمام مفاد
کنوانسیون بهتوافق برسیم.
ظریف بااشاره به برخی از توافقهای حاصلشده
بین پنج کشــور این حوزه درباره کنوانسیون
دریایخزر خاطرنشــان کرد :بر اساس توافق
صورتگرفتــه ،هیچ نیــروی نظامی خارجی
نمیتواند در این دریا مستقر شود و ازدیگرسو
پنج کشور توافق کردند در بحث کشتیرانی در
این دریا از پرچم پنج کشور استفاده شود.
وی اظهار کــرد :در ارتباط بــا همکاریهای
زیســتمحیطی دریایخزر نیز بهتوافقهایی
رســیدیم و در اجالس امروز و فردا قرار نیست
سندی تولید شود؛ بلکه قرار است سندها برای
اجالس سران آماده شود.
وزیر امور خارجه با بیان اینکــه در این دو روز
ج کشور ساحلی دریای خزر،
وزیران خارجه پن 
مذاکرات فشــردهای خواهند داشــت و شاید
فرصت دیدار دوجانبه بین وزیران فراهم نشود،
در پاسخ به این پرسش که پنج کشور در بحث
ف نظر دارند؟
کنوانسیون در چه مواردی اختال 
گفت :ممکن است درباره یک موضوع ،دو کشور،
از دو زبان مختلف یا دو عبارت متفاوت استفاده
کرده باشند که باید برای رســیدن به تفاهم،
مذاکره شــود و اینکه االن بگوییم روی کدام
موضوعات تفاهم نداریــم یکنوع پیشداوری
است و صحبت در این زمینه زود است.

محمدعلی ابطحی ،معاون پارلمانی رئیس دولت اصالحات :مبانی
اعتقادی ،نباید پشتوانه حمایت از افراد باشد .قب ً
ال در انتخابات مجلس هفتم
نیز شاهد نقلقولهایی از سوی برخی بودیم .در ماجرای احمدینژاد نیز بارها
به این شیوه عمل شد و همه اینها ،تنها به دین و اعتقادات مردم آسیب میزند.
امیدواریم آقای احمدینژاد عبرتی باشد تا جریانهای سیاسی و اعتقادی یا
شخصیتهای فرهنگی و مذهبی نظرات فردی خود را بیان کرده و از مسائل
اعتقادی و ملی برای حمایت از افراد استفاده نکنند .من معتقد هستم؛ وقتی
از یک فرد در ذهن جامعه یک فرد اعتقادی بسازیم ،اعالم انحراف او آسیب
جدی به مبانی اعتقادی مردم میزند.

کمالالدین پیرمــوذن ،فعال سیاســی :رانتخــواران ،رشــوهپردازان و
سوءاســتفادهکنندگان از موقعیت قدرت و کسانی که با چهرههای ظاهرالصالح و با
پنهانشدن در پشــت عناوین دینی و انقالبی و نیز استفاده از موقعیتهای اداری و
حکومتی بهجای رعایت شأن و امانت ،در دوره تصدی مسئولیت دولتها توسط وی ،به
منافع مالی و اقتصادی خود پرداختهاند ،عالوهبر اینکه بر چهره اسالم و انقالب خدشه
وارد کردهاند ،شایستگان ،متولیان ،مدیران خدوم و امانتدار و نیز سرمایهگذاران شریف
و سالم را در تنگنای بیاعتمادیها و حرمتشکنیهای ناشی از رفتار خود قرار دادهاند.
اینک رسیدگی و برخورد قضایی با عموم تخلفات و فساد مالی و اقتصادی ،زنگار از چهره
اسالم و انقالب زدوده و خط اصیل آنها را آشکار ساخته است.

نصراله پژمانفر ،نماینده مجلس :تمام تالش سعودیها این است که با نگاه به
بیرون و طرح مسائل بیرون از کشور ،انسجامی درون کشورشان ایجاد کنند تا بتوانند
از این مشکالت عبور کنند .این درحالیاســت که مردم عربستان میدانند ایران،
کشوری کام ً
ال مستقل است که بدون دخالت در امور کشورهای دیگر مسیر خود
را طی کرده و از این پس هم به این مسیر ادامه میدهد .ایران هیچگاه با حملههای
بدونپشتوانهعربستان،ازوظایفخوددرجهتحمایتازمردممظلوممنطقهدست
برنمیدارد .اگر مسئوالن عربستان قدری عقل داشته باشند از اتفاقهای منطقه و
شکستهای پیاپیشان درس میگیرند؛ وگرنه رژیمهای بزرگتری از این کشور
بوده که مقابل خواست ملتهای دنیا ایستاده و دچار فروپاشی شدهاند.
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احمدینژاد درس عبرت باشد

سوءاستفادهکنندگان از قدرت ،چهره انقالب را مخدوش کردند ایران از حمایت مردم مظلوم منطقه دست برنمیدارد
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درپی باالگرفتن اختالفهای داخلی در یمن ،رئیسجمهور مخلوع کشته شد

بدیمنیهاییمن

سمیهیوسفیان|گروهسیاست
ماج را از آتشگرفتن ســفارت ای ران در صنعای یمن آغاز شد ،خبری که
yoosef69@yahoo.com
چندبار تائید و تکذیب و گفته شد به سفارت ای ران خسارتهایی وارد شده
و خبرگزاری «شی نهوآ» چین هم با انتشار تصویری از ساختمان آتشگرفته سفارت ،مدعی تائید این خبر شد .اولین
رسانهای که خبر را منتشر کرد ،رسانهای سعودی بود.

شــبکه العربیه مدعی شد سفارت جمهوری
اسالمی ایران در صنعا ،پایتخت یمن ،بر اثر
درگیری میان انصاراله یمن و حزب «المؤتمر»
که علی عبداله صالح ،ریاســت آن را برعهده
دارد ،دچار آتشسوزی شده است؛ البته اعالم
نکرد کدام حزب مرتکب این اقدام شده است؛
همچنین معلوم نشــد این اقدام تعمدی یا
غیرعمد بوده است؛ البته ساعتی بعد برخی
رســانهها ،این خبر را تکذیب کردند؛ آنهم
درست در روزی که روزنامه «کیهان» ،عکس
یک صفحه اول خود را به پرتاب موشکهای
یمن بهسمت امارات اختصاص داد و آرزوی
امیدواری کرد هدف بعدی موشکهای یمن،
«ریاض» باشد تا حساب کار دست سعودیها
بیاید .موشــکهای یمنی هــم خود ،محل
چالش هستند ،موشکهایی که سعودیها
ادعا میکنند ســاخت ایران است و چندی

حل اختالفها با حوثیها وساطت کنند؛ آن
هم درحالیکه قب ً
ال برخی منابع از تالشهای
میانجیگرایانهعمانبرایتوقفدرگیریمیان
انصاراله و کنگره ملی یمن خبر داده بودند؛ اما
میانجیگریها افاقه نکــرد و اختالفها روز
گذشته بهاوج خود رسید .نیروهای انصاراله
خانه علی عبداله صالــح را آتش زدند و خبر
رســید که وی بههمراه دوتن از نزدیکانش
هنگام فرار از صنعا بهســوی اســتان مأرب،
در نقطه امنیتی خوالنالطیال کشــته شده
است .شنیدهها حکایت از آن داشت که او با
«علی محسن االحمر» (از نظامیان وابسته به
دولت مستعفی و عربستان) قرار قبلی برای
فراریدادن او به استان مأرب داشته تا از آنجا
به امارات منتقل شود.
خبر کشتهشدن صالح البته کمی بعد توسط
اسکاینیوز عربی و از سوی منابع حزب کنگره

پیش که یکی از همین موشکها به فرودگاه
ریاض اصابت کرد ،جاروجنجال زیادی برسر
ایرانیبودن آن بهراه انداختند و بهتازگی خبر
رسیده کمیته حقیقتیاب سازمان ملل هم
بهدنبال صحت ادعای سعودیهاســت .پای
حزباله هم وسط است؛ سعودیها حزباله
لبنان را هم حامی حوثیهای یمن میدانند
و مدعیاند حوثیها با کمکها و حمایتهای
ایران و حزباله تاکنون دوام آورده و مقاومت
کرده و نقشههای عربســتان را نقش بر آب
کردهاند.
اینبار اختالفهای داخلی عامل آسیبدیدن
سفارتخانه عنوان شد ،اختالفهایی که در
ادامه ،اتفاقهای عجیبوغریبــی را رقم زد
و منجر به فراریشــدن علی عبداله صالح و
کشتهشدن او شد .صالح یک روز قبل از این
حادثه ،از حزباله و ایران خواســته بود برای

در دیدار با رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق مطرح شد:

هشدار شمخانی به انحالل حشدالشعبی

به گزارش ایسنا ،شــیخ همام حمودی ،رئیس مجلس
اعالی اســامی عراق و نایبرئیس پارلمان این کشور
بعدازظهر روز دوشنبه با دریابان علی شمخانی ،نماینده
مقام معظم رهبری ودبیر شورایعالی امنیت ملیدیدارو
درخصوصمناسباتدوجانبهوتحوالتمنطقهگفتوگو

بهویژه نمایندگان پارلمان این کشور اجازه بهثمرنشستن
توطئه بیگانگان برای لطمهزدن به انســجام و امنیت
داخلی این کشور را نمیدهد و بهطورقطع با این فتنهها
مقابله خواهد شد.وی افزود :بخش مهمی از بحرانهای
منطقه با هدایت و طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی
و با هدف حفظ امنیت حاکمــان کودککش تلآویو و
فروش بیشتر تسلیحات نظامی شکل میگیرد؛ اما مردم
عراق ثابت کردند امنیت خریدنی نیست و بهجای اعتماد

به قدرتهای خارجی با اتکا به خود و بســیج مردمی
شــکلگرفته بر اســاس فتوای مرجعیت میتوانند بر
بزرگترین تهدیدهای امنیتی فائق شده و به پیروزی
دستیابند.عضومجمعتشخیصمصلحتنظام،وحدت
ســرزمینی و یکپارچگی ملی در عراق را ضامن ثبات،
امنیت و حفظ منافع همه اقوام و طوایف عراق دانست
و تصریح کرد :همکاری نزدیک میان کشورهای قربانی
تروریسم در منطقه بهمنظور مقابله نظامی ،امنیتی و

انه
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کرد.نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت
گفت :صبر و ایستادگی مردم عراق و دالوریهای ارتش،
نیروهای امنیتی و مردمی بهویژه حشدالشعبی موجب
شد تا باوجود ناخشنودی برخی کشورها ،بزرگترین
تهدید منطقه نابود شود.هوشمندی مسئوالن عراق و

مردمی تکذیب شد .این حزب ،روز یکشنبه
در بیانیهای اعالم کرده بود« :صالح علیه هر
تعرض فراروی یمن ،چه در ســایه شراکت با
انصاراله و چه عدم شــراکت با آن ،میایستد
و از هرگونه تالش بــرای ازبینبردن دالیل
تنش موجود با انصاراله و ایجاد وحدت داخلی
ی است که علی
استقبال میکند ».این درحال 
عبداله صالح ،یک روز قبلتر در گفتوگویی
تلویزیونــی ،از مــردم یمن خواســت علیه
انصاراله در تمامی اســتانها انقالب کنند و
از آمادگــیاش برای گفتوگو با عربســتان
ســعودی خبر داد .رئیسجمهوری مخلوع
که تــا چندروز قبل و در ســایه شــراکتش
با انصارالــه هرگونه حضور نظامــی ایران در

کافه سیاست

حیازدایی با ایدز
1
روزنامه «جــوان» اعتقاد دارد
برنامههای جهانــی روز مبارزه با ایدز
در ایران هــم بهنوعــی توطئه غرب
است و بهمنظور «حیازدایی» صورت
میگیرد! این روزنامه نوشــت :واضح
است كه نقشه اصلي اين برنامهها بدون
آگاهي و رضايت والدين است؛ زیرا در
آموزشهاي پيشــگيري از ايدز ،اين
نكته كه الزم اســت دانشآموزان در
اين زمينه آگاهي پيــدا كنند تا دچار
بيماري نشــوند ،به آموزشدهندگان
القا و باورانده میشود.

گیشه بین الملل

یمن را رد میکرد ،ضمن اعالم فروپاشــیدن
ائتالف با انصاراله ،مدعی شــد کــه ایران از
این گروه پشــتیبانی نظامی میکند .نتیجه
تمامی این ضدونقیضگوییها ،اختالفها و
فراخواندادنها ،حمله انصاراله به خانه صالح و
منفجرکردن آن بود .بعد هم فرار رئیسجمهور
مخلوع و کشتهشدنش که میتواند سرآغاز
جنگی خانمانســوز در این کشــور و باعث
سوءاستفاده دشــمنان ،بهویژه سعودیها و
ماهیگیری آنان از این آب گلآلود باشد.
اخبار درباره سرنوشت صالح البته ضدونقیض
بود و همــان زمان که برخی رســانهها خبر
کشتهشدن رئیسجمهور مخلوع را مخابره
میکردند ،شبکه «الحدث» به نقل از یک مقام

درخواست صالح
2
شبکه «الجزیره» به نقل از مناب ع آگاه
اعالم کرد :علیعبدال ه صالح ،رئیسجمهور
پیشین یمن ،برای حل اختالفها با انصاراله،
خواستار میانجیگری ایران و حزباله شده
ی عبدالهصالح (المؤتمر) گفته
است .حزب عل 
ازهرتالشیدرراستایکنارزدنایناختالفها
استقبال میکند و از اظهارات صالح ،تفسیری
اشتباه برداشت شده است .در روزهای اخیر
اختالفهای حزب «المؤتمــر» با جنبش
انصاراله یمن بار دیگر سر بازکرده و عربستان
هم از این آب گلآلود ماهی میگیرد! البته این
خبرمربوطبهقبلازکشتهشدناومیباشد.

عرب مرده!
ِ

رأیالیوم نوشت :امروز پس از گذشت بیش
از یک دهه از حمله آمریکا بــه ع راق ،بار
دیگر همان طب لهای جنگ را م یشنویم
و م یبینیم که اینبار رسانههای جهانی
ســعی بر این دارند که ای ران را شر مطلق
بنامند .تنها چیزی که نسبت به آن زمان
تغییر کرده ،ارتباط نزدیک اع راب با اس رائیل
است که بهنحو مشــمئزکنندهای سعی
در ورود بــه ائتالفی با آن ،بــرای مقابله با
ای ران دارند.
بزبان آورده اســت :بهنظر
این روزنامه عر 
م یرسد این شعار صهیونیس تها درباره
عربها که «عربِ خوب ،همان عربِ مرده
است» ،در زمان حاضر محقق شده است
که اس رائیل برخی رهب ران عرب را «خوب»
م ینامد! ایــن دولتهای عربــی از یک
نکته غافل شدهاند و آن اینکه چه با ای ران
اختالفاتی داشته باشند یا نه ،این کشور،
صاحب ملتی متمدن و تاریخی 2500ساله
است که خدمات زیادی به عربها کرده؛
هرقدر هــم که اختالفات اعــراب با ای ران
جدی باشد ،آنان باید در ب رابر تاریخ موضع
مسئوالنهای اتخاذ کنند و خود را دور بدارند
از اینکه روزی در تاریخ بهعنوان اسب آم ریکا،
ب رای بهراهانداختن جنگی هستهای علیه

کشوری مسلمان از آنان یاد شود.
طبیعی اســت در این احــوال ،ای رانیان
از تمــام ابزارهای خــود بــرای مقابله با
آمریکای یها استفاده کنند .سپاه پاسداران
ای ران در پایگاههای خود در داخل کشور،
تاکتی کهــای جنگهــای چریکــی را
بهخوبی آموزش دیدهانــد؛ همچنانکه
طبیعت صخــرهای و صعبالعبور اغلب
نواحی ای ران ،کار را ب رای نیروهای زمینی
متجاوز ،دشوار م یکند .پس از آغاز تهاجم،
ایــران جبهههای خــارج از مرزهای خود
را م یگشاید و سپاه پاســداران ای رانی که
امتدادهایی در خــارج از منطقه نیز دارد،
م یتواند ض ربات دردناکی به منافع آمریکا
و همپیمانان آن در خلی جفــارس و اروپا
وارد کند.
المیادیــن در گزارشــی بــه ماجــرای
اعت رافهای رضا ض راب ،تاجــر ای رانی در
آمریکا پرداخت و نوشــت :اردوغان بهطور
مکــرر دورزدن تحریمهــای آمریکا علیه
ای ران را انــکار م یکند تا موجب خشــم
بیشتر ایاالتمتحده نشود .از سوی دیگر،
رئی سجمهور ترکیه تالش م یکند از ج ّو
ایجادشده ب رای افزایش دستاوردهای خود
در روابط با روسیه و ای ران استفاده کند.



سومین نوه
3
ن حدادعــادل ،از تولد
فریدالدی 
ســومین فرزند حجتاالسالم مجتبی
خامنهای خبر داد .پســر حداد عادل که
برادر عروس رهبر معظم انقالب بهشمار
میرود ،با اعالم این خبر در توییتر خود،
نوشت« :پنجشنبه ،نهم آذرماه ،۹۶خداوند
سومین فرزند را به حاجآقا مجتبی عزیز
عطا کرد و همه خیلی خوشحال شدیم .از
عوامل بیمارستان رسالت برای زحمات هر
سه مرتبه وضعحمل در طول این سالها
قدردانی میکنم .انشاءاله «محمدامین»
قدردان چنین پدر و مادری باشد».

اخبار داخلی

خودپرستی احمدینژادی
 4عبــاس ســلیمی نمیــن،
فعال سیاســی اصولگرا هــم به جمع
ســرزنشکنندگان رئیسجمهــور
سابق پیوســت و با بیان اینکه منیت
و خودپرســتی زیادی در احمدینژاد
وجــود دارد ،گفــت :افــراد متملقی
مثل مشــایی ،بقایی و رحیمی عامل
خودشیفتگی احمدینژاد بودند .وقتی
او در مسیر قدرت قرار گرفت ،رحیمی
را که ب ه دروغ خود را دکتر جا زده بود و
در دانشگاه آزاد داللی میکرد ،بهعنوان
معاون اولش انتخاب کرد.

واکنشآیتاله

احمدینــژاد عامل حوادث  ،٨٨رشــد
دهب رابری ایدز در میان زنان ،حمله موشکی
انصاراله بــه ابوظبی« ،تعهــد»؛ حلقه
مفقود ساختار سیاست ،لزوم تغییر روند
قانونگذاری ،سود۸۹درصدی در مؤسسات
مالی! چابهار دروازه اقیانوســی منطقه،
واکنش آیتاله الریجانی به احمدینژاد
و ســقوط قیمت ســکه از محورهایی
اســت که موضوع گزارشهای خبری و
تحلیلی روزنامههای دیــروز ق رارگرفت.
روزنامههای دوشنبه (ســیزدهم آذرماه)
درحالی بر پی شخوان مطبوعات کشور
ق رار گرفتند که پاسخ رئیس دستگاه قضا
به اظهارات محمود احمدینژاد علیه قوه
قضائیه ،حمله موشکی انصاراله به امارات،
حضور روحانی در سیستانوبلوچستان و
تبدیل چابهار به دروازه اقیانوسی منطقه
در ســرخط عناوین آنها قــرار گرفت.
واکنش آیتاله آملی الریجانی با عنوان:
«دروغ گفتی ،این خیانت نیســت؟» در
روزنامه آرمان« ،برخی بــرای حمایت از
هم راهانشان ،نظام را زیر سؤال م یب رند»
در روزنامه ابتکار« ،پاسخ آملی الریجانی
به ادعاها درباره دستگاه قضا» در خ راسان
یزنند» در
و «از پشــت به نظام خنجر م 

روزنامه وطن امروز بازتاب یافت.اما دیگر
محوری که در بیشتر روزنامهها منعکس
شد ،خبر حمله موشکی انصاراله یمن به
ابوظبی است .روزنامه کیهان که پی شتر
پی شبینی کرده بود پس از ریاض ،نوبت
حمله موشکی انصاراله به امارات خواهد
بود ،ضمن درج تصویر آن شماره از کیهان،
در شماره دیروزش نیز با انتخاب تیتر «برق
از چشم ابوظبی پرید /ریاض در وحشت از
شــلیک بعدی» ،در گزارش خود از ترس
ریاض از حمله مجدد انصاراله به ع ربستان
خبر داد .روزنامههای قدس ،ابتکار و وطن
امروز نیز خبر حمله موشکی انصاراله به
امارات را در صفحات اول خود گنجاندند.
سیدعلیرضا کریمی ،سردبیر آفتاب یزد،
در یادداشت خود در این روزنامه واکنش
روحانی به طنز گزنــده یکی از روزنامهها
ب رای او را موضوع ق رار داد و نوشت :بهنظر
بنده حقیر در پی پاسخ رئی سجمهور،
حســن روحانی به طنز یک روزنامه ،سه
اتفاق خوب و امیدوارکننده رخ داده است:
اول ،ایــن موضوع حاکی از آن اســت که
خوشبختانه آستانه تحمل رئیس دولت
فعلی باالست .نکته دوم ماج را که بهنظر
خیلی مهم است ،زندهبودن روزنامه است.

حزب «المؤتمر» (حزب صالح) ادعا کرد صالح
حالش خوب است و او اکنون در حال هدایت
نبرد [و درگیری با ارتش یمن در صنعا] است.
سازمان ملل نیز در روزهای اخیر با وخیمشدن
اوضاع در صنعا ،در حال خارجکردن دهها تن
از کارمندان خود از پایتخت یمن بوده است؛
البته باتوجه به محاصره فرودگاه بینالمللی
صنعا ،این سازمان منتظر موافقت ائتالف عربی
تحت امر سعودی است .سازمان ملل هم پای
خود را از مناقشه یمن بیرون میکشد .یمن
حاال تنهاتر از همیشه درگیر آفتی است که
عربستان سعودی ب ه جان این کشور انداخت.
خدا آخر و عاقبت منطقه را با آشــوب تازه به
خیرکند!

فرهنگی با تروریســم ضرورتی اجتنابناپذیر و عاملی
بازدارنده در مسیر شکلگیری مجدد تروریسم خواهد
بود.شیخ همام حمودی ،رئیس مجلس اعالی اسالمی
عراق نیز در این دیدار با تقدیر از نقش ارزشمند جمهوری
اسالمی ایران در مبارزه با گروههای تروریستی در عراق و
منطقهتأکیدکرد:ماباوجودمشکالتاقتصادیوامنیتی
پیروزیهای زیادی بهدست آوردیم و این روند را با کمک
متحدان واقعی خود ادامه خواهیم داد.

شبیه سلمان

مقتدی صــدر ،رهبر جریان صدر ،در پاســخ
رئیسجمهوری آمریکا در توییت شــخصی خود
تحت هشــتگ «القــدس لنا» کــه در صفحات
شبکههای اجتماعی ایجاد شــده ،نوشته است:
استکبار چه بخواهد و چه نخواهد ،قدس ،از آن ما
مسلمانان است.
احمد شــفیق ،نخســتوزیر اســبق مصر در
نخستین اظهارنظر رسمی پس از ورودش به قاهره،
در مصاحبهای تلویزیونی گفت :ربوده نشده است.
بر اساس شــایعات« ،ضیاء هاشمی» بهعنوان
گزینه قائممقامی معاونــت فرهنگی و اجتماعی
شهرداری تهران مطرح شده است؛ اما هاشمی این
شایعه را تکذیب کرد.

ذرهبین

داستان یک تیتر

نســلفردا :دیروز ،کیهانیها حتماً خیلی
خوشــحال بودند .تیتری که بهخاطر انتشار
آن ،دو روز این روزنامه توقیف شــد ،بهتحقق
پیوســت و موشکهای یمن ســر از ابوظبی
درآورد .کیهان قبــ ً
ا پیشبینی کرده بود که
موشکهای یمن پس از ریاض به دبی خواهد
رســید و بهخاطر همین تیتر هم توقیف شد؛
چون ضدامنیت ملی تشــخیص داده شــد.
حسین شریعتمداری دو روز پیش در مصاحبه
با «فارس» گفته بود که آخرش نفهمید کیهان
را برای چه توقیف کردند! بعد هم گفته بود :بهتر
است یمنیها موشک بعدی را دوباره به ریاض

رحیمپور ازغدی :سکوالریسم با نبوت مشکل
دارد.
نتانیاهو در پیامی ویدئویی به اجالس ســاالنه
مؤسسه «سابان» ،ایران را به نازیهای آلمان تشبیه
کرد و گفت :ایران «عزمی بیرحمانه به کشــتار
یهودیان دارد ».محمد بنسلمان نیز چندی پیش،
شبیه این اظهارات را افاضه کرده بود!
وزیر خارجــه قطر گفت :امیر این کشــور ،در
نشست آتی سران کشورهای عضو شورای همکاری
خلیجفارس به میزبانی کویت ،شرکت خواهد کرد.
جمعیت الوفاق بحرین خبر داد :خانواده آیتاله
عیسی قاسم ،صبح دیروز ایشان را به بیمارستان
منتقل کردند.

بزنند! دیروز هم تیتر زدند که «برق از چشــم
ابوظبی پرید» .این تحقــق پیشبینی برای
حاجحســین آنقدر مهم بود که روز گذشته،
کیهان برخالف رویه معمــول ،اظهارات مقام
معظم رهبری را تیتر یک و حتی تیتر دوم خود
نیز قرار نداد و باکس این خبر با خبر تودیع و
معارفه مدیرعامل خبرگزاری فارس یک اندازه
بود! جابهجایی مدیرعامل خبرگزاری فارس
و رفتن سید نظام موســوی در سطح صفحه
یک روزنامه کیهان قرارگرفــت .فع ً
ال کیهان
تبدیل به پایگاه خبری انصاراله یمن شــده و
گویــا نگرانی هم بابت تیترهای حاشیهســاز
خود ندارنــد .نهایتش بازهــم دوروز توقیف
میشوند!

عکس نوشت

شاهزادهبریتانیادرکنارهمسربازیگرش
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