برخی مسئوالن به پاس خدماتشان رانت را حق خود میدانند

کسانی که به حسن روحانی تهمت زدند به عذاب الیم دچار میشوند

حجتاالسالم مهدی شیخ  ،نماینده مردم تهران :نظام در مسئله اخالق سیاسی باید جدیتر بایستد .نظام نسبت به برخی
حرکتهای سیاسی سر سوزنی تحمل نمیکند؛ ولی یک دفعه میبینید که از مسائل این چنینی به راحتی میگذرد .در یک
کشور اروپایی یک مقام مسئول وقتی با تلفن همراه دولتی به همسر خود زنگ میزند به عنوان سوءاستفاده از امکانات دولتی
تلقی میشود و مجبور به استعفا میشود؛ اما در جامعه ایرانی اگر یک مقام مسئولی مث ً
ال با بودجه دولتی بلیت هواپیما بگیرد و
به همراه خانواده به سفر تفریحی برود ،هیچ اشکالی ندارد و حتی چنین چیزی را حق خود میداند؛ چرا که معتقد است برای
نظام کار میکند.
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سرمقاله

«ظریف» هم از رفع فیلتر توییتر
حمایت کرد

حجت االسالم والمسلمین حسین ابراهیمی ،عضو جامعه روحانیت مبارز  :توصیه میکنم نمایندگان با حفظ وحدت،
مشکالت مردم را حل کنند :نه آنکه خود مشکل ایجاد کنند .رهبر معظم انقالب اخیرا ًفرمودند« :آقای رئیسجمهور باید تا آخر
بماند ».بعد از صحبتهای ایشان اگر مسئله یا شائبهای وجود دارد نباید مطرح میشد ،میگذاشتند تا دوره ریاست جمهوری
تمام شود .این کارها خوب نیست و خالف مصلحت نظام است .این افراد مصداق آیه قرآن هستند که خدا به پیامبر اکرم (ص)
میفرماید« :کسانی که دوست دارند علیه مؤمنین افشای فحشا کنند آنان را به عذاب دردناک بشارتشان میدهیم ».یعنی
این کار از گناهان کبیره است .آیا این افراد مصالح نظام را نمیفهمند یا نمیخواهند بفهمند.
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سفر «پوتین» به ایران تائید شد

تبریز؛شکست
طلسمتهران

راحیل رحمانی|  گروه سیاست
rahilrahmani@gmail.com

خبر روز جمعه توســط کرملین تائید شد.
«پوتین» جمعه بــه تهران میآیــد تا در
نشست سهجانبه ایران ،ترکیه و روسیه که
با محوریت کاهش تنشها در سوریه برگزار
میشود ،شرکت کند .نشستی که قرار است
در «تبریز» برگزار شــود تا طلســم تهران
شکستهشود.
چندی پیش تلویزیون تی آر تی ترکیه این
خبر را اعالم کرد و گفت کــه ایران ،ترکیه
و روســیه در دو ســال گذشــته موفق به
ایجاد مناطق موســوم به «کاهش تنش»
در مناطق مختلف سوریه شــدهاند؛ با این
حال پیشرفتهای گسترده ارتش سوریه
با کمک ایران و ســوریه در ماههای اخیر،
بخش گســتردهای از شورشیان اسالمگرا
(نما) را مجبور به خروج از شهرهای تحت
تصرفشان در غرب ،مرکز و جنوب سوریه
و کوچ به استان ادلب کرده است.
ادلب ایــن روزهــا محل مناقشــه میان
طرفهای درگیر در سوریه است .تلویزیون
ترکیه میگوید ارتش سوریه در هفتههای

«سوریه» و «سیاستهای
ترامپ»؛ محور مذاکرات

بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت خارجه ایران
در خصوص موضوعهای محوری نشســت

در چنین شــرایطی و در حالــی که گفته
میشــود آمریکاییها آماده حمله نظامی
گسترده به این منطقه شدهاند ،مثلث ایران،
روسیه و ترکیه قرار اســت باردیگر دور هم
جمع شوند.روحانی،اردوغانوپوتینآخرین
بار فروردین ماه در آنــکارا با یکدیگر دیدار
کرده بودند.
البته محور بحثها احتماالً تنها به سوریه
محدود نخواهد شد .برخی منابع ترکیهای
نوشــتهاند اردوغان در ســفر بــه تهران با
مقامهای ایرانی درباره مقابله با تحریمهای
یکجانبه ایاالت متحده آمریکا هم گفتوگو
میکند .ترکیه که یکی از شــرکای بزرگ
تجاری ایران اســت ،در هفتههای گذشته
هدف تحریمها و جنگ تعرفهای آمریکا قرار
گرفته است.
داستان سفر «پوتین» به ایران هم که همواره

مورد توجه رســانههای داخلی و خارجی
بوده است .در دوران پساداعش ،فاز تازهای
از اختالفها میان ایران و روسیه در سوریه
و بر سر این کشور ظهور و بروز پیدا کرد که
همچنان ادامه دارد .این اختالفها با استارت
مجدد اعمال تحریمها علیه ایران توســط
واشنگتن رنگ و بوی دیگری به خود گرفت
و نشست و برخاستهای ســران تل آویو-
مسکو هم بر شاخ و برگ ماجرا افزود .ادعای
روسهــا درباره ضرورت خــروج نیروهای
ایرانی از ســوریه ،این اختالفها را عینیت
بخشید و حاال مسکو اعالم کرده خروج ایران
از سوریهبه تصمیم«بشاراسد»بستگیدارد.
رسانههای غربی از عمقگرفتن اختالفهای
ایران و روسیه و احتمال پشت کردن مسکو
به تهران میگویند و مینویســند و اعتقاد
دارند روسها باز هم ایران را دور خواهند زد

ســهجانبه میان ایران ،ترکیه و روســیه که
قرار است در کشــورمان برگزار شود ،گفت:
این نشست در ادامه نشســت آستانه است
که در تهران برگزار میشــود ،بدون شــک
بحث سوریه و مســائل جاری در سوریه اعم

از آوارگان ،بحث امدادرســانی و نقاط امن،
بحث استمرار مذاکرات برای آوارگان و بحث
پیشنویس قانون اساســی ،تصور میکنم
میتواند از رئوس مسائل مهم اجالس باشد؛
اما اجالس در نهایت و بدون شک با توجه به

وضعیت روابط سه کشور و نوع همکاریهایی
که سه کشــور ایران ،روســیه و ترکیه طی
سالیان اخیر داشتند ،فرصت مناسبی است
که چه به صورت دوجانبــه و چه به صورت
ســهجانبه رایزنیهای الزم دربــاره آخرین
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اخیر حمالت هوایی خود را به استان ادلب
که از سال  -۲۰۱۵در تصرف مخالفان قراردارد ،افزایش داده اســت .ترکیه نسبت به
راهافتادن حمام خون در این منطقه هشدار
داده و خواســتار حل و فصل اوضاع در این
منطقه از راههای دیپلماتیک شده است.
از ســوی دیگر پومپئو ،وزیر خارجه آمریکا
ســاعتی پس از اعــام خبر ارائه اســناد
برنامهریزی برای حمله شیمیایی در سوریه،
روسها را به حمایت از تجاوزگری به ادلب
محکومکرد.
مسکو هم که از چند روز قبل در خصوص
شکلگیری یک حمله شیمیایی جعلی با
هدف توجیه تجاوز مجدد نظامی به سوریه
هشدار داده بود و اخیرا ً اسناد خود را نیز در
این زمینه به ســازمان ملل و سازمان منع
گسترشتسلیحاتشیمیاییارائهکرد.
درحالحاضرآمریکاوترکیهبهشدتمخالف
حمله به نیروهای حاضر در ادلب هستند و
اصرار دارند که ارتش سوریه در صدد حملهای
شیمیایی به این اســتان است که هیئت
تحریرشام (جبههالنصره سابق) قویترین
نیروی حاضر در آن به شمار میرود.

عکس :برنانیوز

ادامهازصفحهیک:سؤاالتاستیضاحکنندگان

فرصت دارد و بر این اســاس مقرر شد وزیر روز
سهشنبه ،سیزدهم شهریور برای ارائه توضیحات
در مجلس حاضر شــود .باید گفت سیدمحمد
بطحایی با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی
و در جریان معرفی کابینه در مرداد ســال  ۹۶با
 ۲۳۸رأی موافق ۳۸ ،رأی مخالف و سیزده رأی
ممتنع از مجموع ۲۸۸رأی مأخوذه به عنوان وزیر
آموزشوپرورش دولت دوازدهم انتخاب شــد.
او پیش از این و درپی استعفای علیاصغر فانی
از وزارت آموزشوپرورش در دولت یازدهم نیز
از سوی حسن روحانی به مدت دو هفته تا رأی
اعتماد مجلس فخرالدین احمدی دانش آشتیانی
بهعنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شده
بود .مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور سراسری
 ۹۸و بحث حذف آزمون مدارس استعدادهای
درخشــان ازجمله تصمیمهای پرحاشیه این
وزیر آموزشوپرورش بوده است .اکنون مجلس
برای ششــمین بار در طول فعالیت یکســاله
دولت دوازدهم میخواهد وزیری را اســتیضاح
کند .پیش از اینکه قرعه به نام بطحایی بیفتد،
وزرای راه ،کار (دو بار) ،کشاورزی و اقتصاد هم از
زیر تیغ استیضاح گذشتهاند و نتیجه آن موجب
شده علی ربیعی و مسعود کرباسیان در فاصله
کمتر از بیست روز با کابینه دوازدهم خداحافظی
کنند؛ البته ایرادی که بســیاری به اســتیضاح
وزیر آموزشوپرورش گرفتهاند این اســت که
آیا اکنون و همزمان با شــروع ســال تحصیلی
زمان مناسبی برای اســتیضاح بطحایی است؟
نمایندگان مجلس در این باره معتقدند در قانون
ذکرنشده که زمان استیضاح وزرا زمان خاصی
دارد و مث ً
ال نباید وزیر اقتصاد را در اســفند که
فصل بودجه بندی است یا وزیر کشاورزی را زمان
برداشت محصول استیضاح کرد! قانون میگوید
هر وقت نمایندگان تشــخیص دادند از وزیری
باید سؤال شود از او سؤال کنند و هرزمان قانع
نشدند او را به صحن بیاورند .در ارتباط با مسئله
فوق باید گفت که آموزشوپرورش در انتخابات
مهم اســت؛ چراکه آموزشوپــرورش بهدلیل
ساختار گسترده و امکانات ،به ویژه در شهرهای
کوچک ،همواره مورد توجه نامزدهای انتخاباتی
است و حاال در فاصله یک سال مانده به کمپین
انتخابات ،نمایندههای فعلی تالش میکنند با
افزایش فشار بر بطحایی بتوانند از این امکانات
و ساختار بهرهمند شوند؛ همچنین شرایط فعلی
برای استیضاح شرایط نامناســبی است .وزیر
آموزشوپرورش برای شروع آغاز سال تحصیلی
با چالشهای بسیاری روبهروست که مهمترین
آنها کمبود معلم و اعتبار و همچنین استقرار
کامل نظام جدید آموزشــی اســت .وزارتخانه
آموزشوپرورش در این ماههای اخیر بیشــتر
تالش خود را معطوف حلوفصل این سه موضوع
کرده اســت و حاال در روزهایی کــه مانورهای
آزمایشی برای بازگشایی بدون مشکل مدارس
در حال برگزاری است ،وزیر آموزشوپرورش باید
به دنبال توضیحاتی برای قانعکردن نمایندگان
مجلس باشد؛ همچنین هرچند کارنامه یکساله
سیدمحمد بطحایی در وزارت آموزشوپرورش
خالــی از اشــکال نبوده اســت و بســیاری از
کارشناسان بارها به آن اشاره کردهاند و برخی از
این موارد در شانزده بند اولیه نمایندگانی که طرح
استیضاح را مطرح کردند ،وجود دارد؛ اما این بار
اولی نیست که بطحایی قرار است مجلسیان را در
ارتباط با سوالهایشان قانع کند .دوم خرداد ۹۷
نیز نمایندگان حداقل درباره دو سؤال از شانزده
سؤال اولیه که برای استیضاح او مطرح شد ،قانع
شده بودند .از سوی دیگر تا به حال گرچه وزرای
آموزشوپرورش متعددی در مجلس استیضاح
شدهاند اما هیچ کدام از اســتیضاحهای وزرای
آموزشوپــرورش رأی نیاورده اســت .مرتضی
حاجی ،وزیر اســبق آموزشوپرورش که او نیز
در شهریورماه  ۸۲استیضاح شد ،نزدیکترین
شــرایط را به محمد بطحایی دارد .مسئله مهم
دیگر این است که فع ً
ال مطالبات مردم از مجلس،
مطالبات اقتصادی است و وقتی آنان ببینند این
اســتیضاح نســبت به وزرای اقتصادی اولویت
نگاه
پیدا کرده اســت به مجلس و مســئوالن 
منفی پیدا میکنند .درنهایت باید درنظرداشت
که بطحایــی بــا رأی بــاالی  ۲۳۸موافق به
وزارت آموزشوپــرورش رســید و همه اینها
میتواند کمی برای وزارتخانه آموزشوپرورش
حاشــیه امن ایجاد کند که با دغدغه کمتری
به کارهای مربوط به شــروع ســال تحصیلی
جدید مشــغول باشــند؛ هرچند روز سهشنبه
این نمایندگان هســتند که مشخص میکنند
ادامــه کار وزارتخانــه آموزشوپــرورش چه
دولت
سرنوشتی داشته باشد .آیا سومین وزیر 
دوازدهــم هم برکنار میشــود و مــدارس در
ابتدای ســال تحصیلی بیوزیر میشــوند یا
بطحایی میتواند مجدد از مجلس رأی اعتماد
بگیرد؟

خارج از گود سیاست

(اگر هنوز نزده باشند!).
روسها اما همان سیاست همیشگی خود
را دنبال میکنند :یکی به میخ ،یکی به نعل.
تالش میکنند همزمان هم ایران و ترکیه را
راضی نگه دارند و هم اسرائیل و عربستان را!
کارشناســان و تحلیلگــران ایرانــی
میگویند ایران باید حواســش به روسها
باشــد .باید مواظب ســهم خود در دوران
پســاداعش در عــراق و ســوریه باشــد.
باید در اســتراتژی و سیاســتهای خود
در رابطــه بــا برخــی کشــورها از جمله
روسیه بازنگری کند.
ایران اما فع ً
ال نیازی به تعویض منطقه بازی
نمیبیند .شاید چون برجام نشان داد نه به
آمریکا میتوان اعتماد کرد و نه به اروپا .چین
و روسیه را هم از دست بدهیم ،باید دلمان
به «عمران خان» در پاکستان خوش باشد!
تحوالت روابط فیمابین و همچنین آخرین
مسائل منطقهای و بینالمللی و به خصوص
سیاستهاینادرستایاالتمتحدهآمریکادر
قبالکشورهایمنطقهوحتیسهکشور 
بحث
و بررسی شود.

آوا صدر :اردیبهشت ماه امسال بود که شش
وزیر و دو نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیته
تعییــن مصادیق محتوای مجرمانه با ارســال
نامهای برای دادستان کل کشور خواستار طرح
موضوع رفع فیلتر توییتر در این کارگروه شدند.
در خبرها آمده بود که اين نامه به تائید و امضای
جهرمي وزيــر ارتباطات و فنــاوري اطالعات،
بطحايي وزيــر آموزشوپــرورش ،علوي وزير
اطالعات ،آوايي وزير دادگستري ،غالمي وزير
علوم ،صالحي وزير ارشاد ،سبحانيفر نماينده
مردم سبزوار (رئيس كميته مخابرات مجلس)
و كاظمي نماينده مردم مالير در مجلس رسيده
است.
در ادامه اعالم شــد که این درخواست بایگانی
شده و جلسهای برای آن برگزار نشده است .با
وجود این صحبتها وزیر ارتباطات چندین بار
در جمع خبرنگاران اعالم کرده که پیگیر رفع
فیلتر توییتر است؛ آن هم درحالی که وزیر جوان
نتوانست در برابر فیلتر تلگرام کاری از پیش ببرد
و درنهایت تسلیم دستور یک بازرس برای فیلتر
این پیامرسان محبوب شد!
در واکنــش بــه صحبتهای جهرمــی البته
خرمآبــادی ،دبیرکارگروه تعییــن مصادیق
محتوای مجرمانه اعالم کــرده که توییتر رفع
فیلتر نخواهد شــد؛ چون یک شبکه آمریکایی
است .او خطاب به وزیر ارتباطات اعالم کرد که
درخواست رفع فیلتر توییتر غیرقانونی است و
رسانهای کردن آن جای تأمل دارد .و درنهایت
هم دادستان کل کشور آب پاکی را روی دست
همه ریخــت و حدود دو هفتــه قبل گفت که
شریک جرم رفع فیلتر توییتر نمیشوم! منتظری
تلویحاً شــش وزیر را هم مجرم دانست؛ چون
خواهان رفع فیلتر این شبکه شدهاند.
بهتازگی اما محمدجواد ظریــف ،وزیر خارجه
کشــورمان در گفتوگو با سایت اطالعرسانی
دولت بــا حمایــت از رفع فیلترینگ شــبکه
اجتماعی توییتر گفت :احساس میکنم حضور
گستردهتر کاربران واقعی ایرانی در این شبکه
اجتماعی میتواند پادزهــری در برابر حضور
هماهنگ شــده و بعضاً فیک برخی از کاربران
توییتر که علیه ایران در این شــبکه اجتماعی
فعالیت میکنند ،باشد.
ظریف همچنین گفته که اکنون بیشتر حضور در
توییتر از ایرانیها کسانی هستند که با ما روابط
خوبی ندارند .بیشتر از خارج هدایت میشود؛ به
خصوص از سوی ســعودیها و آمریکاییها در
این زمینه یک حرکت گستردهای وجود دارد.
وزیر خارجه از رفع فیلتر توییتر که از قضا حضور
فعالی هم در آن دارد ،کام ً
ال حمایت کرده است.
حاال باید منتظر واکنش دادستان باشیم .احتماالً
به زودی نام وزیر خارجه هــم به جمع وزرای
مجرم در این زمینه اضافه خواهدشد!

فضای مجازی

وقتی احمدینژاد ،حوصله مأمور موساد را سر میبرد!

«سانسور» برای حفظ «حیا»
1
روزنامه جوان نوشت :امیر مهدی
ژوله ،کمدین و بازیگر سینما و تلویزیون
در تازهترین پســت اینستاگرام خود ،به
برخی ممیزیهای صدا و سیما اعتراض
کرده و از دیگر هنرمندان خواسته است
با هشتگ سانسور و سانسورچی خاطرات
خود از سانســورهای تلویزیون را بیان
کنند .این نویسنده پا را از گلیم خود فراتر
گذاشته و به رعایت حجاب در تلویزیون
اعتراض میکنــد؛ درحالیکه نمیداند
رسانه ملی برای حفظ حیا و عفاف چنین
سانسورهایی را اعمال میکند!

تک و پاتک دولت دهمیها
 2حجتاالســام مصلحی ،وزیر
ســابق اطالعات که احمدینــژاد میانه
خوبی با او نداشت و قصد کنارگذاشتنش
را هم داشت ،درباره رئیسجمهور سابق
گفته :رئیــس دولت نهم و دهــم دارای
تعصب دینی باالیی بود که دشمن دقیقاً
از همین موضوع سوء استفاده کرد و او را در
مقابل ولی فقیه قرار داد و همه زحماتش
جفا شد .حاال «دولت بهار» هم به نقل از
احمدی نژاد در پاسخ آورده که «مصلحی

خــودش نفوذیترین عامــل در دولت
دهم بود!»

گیشه بین الملل

ادعایعجیب«رویترز»

رویترزدرگزارشیمدعیانتقالموشکهای
بالستیک ایران به عراق و تالش برای تولید
این نوع موشــک در خاک این کشور شد.
این خبرگزاری به نقــل از منابع غربی ادعا
کرد« :به نظر میرسد ایران در حال تبدیل
عراق به پایگاه موشــکی خود است ».این
منابع همچنین ادعا کردهاند که انتقال این
موشکها که «شمار آنها به دهها موشک
میرسد» پیامی به آمریکا و اسرائیل ،بهویژه
پس از حمالت هوایی علیه نیروهای ایرانی
در سوریه ارزیابی میشود.رویترز مدعی شد
که موشــکهای ایرانی زلزال ،فاتح  ۱۱۰و
ذوالفقار از جمله موشکهایی هستند که
به عراق منتقل شدهاند .این خبرگزاری با
اشاره به برد این موشکها ،که بین  ۲۰۰تا
 ۷۰۰کیلومتر اســت ،گفته که در صورت
شلیکاینموشکهاازجنوبیاغربعراق،
پایتختهایاسرائیلوعربستانسعودیدر
تیررس نیروهای ایران خواهند بود.الجزیره
گــزارش داد که معاون وزیــر امور خارجه
روسیه در ســخنانی تأکید کرداست :باید
نیروهای نظامی ســوریه به جای نیروهای
ائتالف بین المللی با گروه تروریستی داعش

بجنگند.رأیالیومنوشت:تحریمهایآمریکا
علیه ایران ،نه تجاوز به سیادت آمریکا ،بلکه
تعدی به سیادت ایران و گامی برای تغییر
نظام در تهران ،از طریق به قحطی کشاندن
ملت ایران و واداشتن آنان به اعتراض است.
دولتفعلیآمریکا،تنهازباناقتدار،تحریک
و باجگیــری از تمام طرفهــا در جهان را
میشناسد و سازمانهای بینالمللی نیز از
این جمع مستثنی نیستند .این امر نیاز به
عالجوچارهایسریعدارد،پیشازآنکهمنجر
بهفاجعههاییبزرگشودکهامنیتواستقرار
جهانراازبینببرد.خبرآخراینکهرسانههای
لبنانی از قول «نبیه بری» ،رئیس پارلمان
لبناننوشتندکهاینکشوربرایروشنشدن
سرنوشتامامموسیصدربهتالشهایخود
ادامه خواهــد داد« .بری» گفت که کمیته
مسئول برای تعیین سرنوشت امام صدربه
فعالیت خود ادامه میدهد و صحنه اصلی
فعالیت این کمیته کشور لیبی است.هنوز
هم گمانههایی دربــاره احتمال زنده بودن
رهبر محبوب شیعیان لبنان مطرح است،
کسی که در ایران هم طرفداران زیادی دارد و
خیلیهاآرزومیکنندروزیبرگردد.



جوابیهروشن
 3سیدرضااکرمیدرخصوصهتک
شخصیت آیت اله هاشمی رفسنجانی در
روزهای اخیر گفت :این آقای مداح یا آن
طلبهالاقلمراسمبعدازاستخروآنبیانیه
مهم مقام معظم رهبــری را که  ۵۰نکته
در خصوص امتیازها و شخصیت آیتاله
هاشمی داشت ،هم میدیدند .کسانی که
آنپالکاردرابلندکردندیاآنآقایمداحی
که آن حرفها را در روز عرفه بیان کرد اگر
در گود میآمدند یعنی اداره یک مدرسه یا
یک مغازه را به عهده میگرفتند آن وقت
میدیدیمکارنامهشانچهمیشود.

جوابش را گرفت
 4علی مطهری با اشــاره به انتشــار
ویدئویی از حواشــی ســخنرانی خود در
گلپایگان ،توضیحاتی را در ایــن باره ارائه
کرد و نوشت :آن شــخصی که در ویدئوی
منتشرشــده با تندی میگوید چرا درباره
غدیر صحبت کردی و بایــد درباره گرانی
پراید صحبت میکردی ،میتوانست قبل
از آنکه صحبت من تمام شود پرسش خود را
شفاهاً یا کتباً مطرح کند؛ اما چون هدف او و
همکارانش تهیه آن ویدئو بود ،بعد از آنکه من
پایین آمدم نمایش خود را اجرا و البته پاسخ
درخور را دریافت کرد.

گیشه داخلی

سونامیاستیضاح

توصیههای رهبرانقالب بــه دولتمردان،
مجلس ایران؛ بــی نظم یا بالــغ ،توییتر؛
یک گام تارفع فیلتر ،صــادرات مهاجر با
صفهای مهاجرت در مقابل سفارتخانهها،
تور منطقـهای ظریف ائتالف جدیدی در
راه است؟ ،بنبست دیپلماتیک ،ضرورت
بازنگری در قیمت خــودرو ،ضرورت ورود
دادســتان به ماجرای احتــکار خودرو،
افغانســتان در پیچ جدیــد امنیتی ،چرا
رهبر انقالب از دولت حمایت میکنند؟،
ضرورتتحولدرنظاممالیاتیکشور،بیانیه
«کارگزاران» و «اعتدال و توســعه» علیه
یکدیگر،ورفتنیشدنشهردارانبازنشسته
از مــواردی بود که موضــوع گزارشهای
خبری و تحلیلی روزنامههای دیروز شده
بود.بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با
رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت درباره
لزوم مدیریت صحیح اقتصادی از یک سو
و ماجرای احتکار خودرویی و حواشی آن
و به راه افتادن سونامی اســتیضاح وزرا از
دیگر مواردی بود که در صفحات نخست
روزنامههای روز گذشــته برجســتهتر از
سایر اخبار منعکس شدند.روزنامه ابتکار

عنوان سونامی استیضاح را برای گزارشی
انتخاب کرد که طی آن درباره اعالم وصول
و امضاشــدن نامههای اســتیضاح وزرای
دولتتوسطنمایندگانمجلسنوشت.این
روزنامه همچنین در گزارشی دیگر با عنوان
انتقادهای حمایتی و حمایتهای پر انتقاد
مواضع اصالحطلبان نسبت به دولت پس از
سؤال از رئیسجمهوری و استیضاح وزرا در
مجلس را بررسی کرد.روزنامه آرمان امروز
در شماره دیروز خود با مسعود پزشکیان،
نایبرئیسمجلسگفتوگوکردوعنوان۴
دههنتوانستیممشکلمدیریتراحلکنیم
رابهنقلازاودرمرکزصفحهنخستقرارداد.
روزنامه کیهان این بخش از سخنان رهبر
معظمانقالبدردیداربادولتمردانمبنیبر
اینکه «منافذ فساد را ببندید میدان را برای
فعاالن سالم اقتصادی باز کنید» را تیتر یک
کرد و در گزارشی دیگر در باره حواشی بعد
از جلسه سوال از رئیس جمهور مطلبی با
عنوان جلسه سهشنبه مجلس جنجالی
نشد ضد انقالب عصبانی شــد! را منتشر
کرد.روزنامه آفتاب یزد در گزارشی احتکار
خودرو را موضوع قرار داد.

رها عظیمی :میان خبرهای ریزو درشت دنیای سیاست
یک توییت از رئیسجمهور ســابق منتشر شد که توجه
رســانهها و کاربران فضای مجازی را بــه خود جلب کرد.
البته خود توییت اهمیتی نداشت؛ بلکه ریتوییت «موساد»
زیرتوییتاحمدینژادبودکهموردتوجهقرارگرفت!احمدی
نژادتوییتکرد:روزپرکاریداشتم؛ولیهمیشهبرایتوییتر
وقت میگذارم .موساد در جواب این توییت نوشت :پرکار؟
تمام روز داشــتی  Baywatchتماشــا میکردی .کسی
که تو را زیر نظر داشــت ،حوصلهاش سر رفت ،رفت خانه!
رئیسجمهور سابق این روزها در کنار جنجال سازیهای
سیاسیاش در داخل کشور اخیرا ًبا فعالیتهای توییتری
اش نیز خبرساز شده است .او که رفتارهای عادیاش هم
خبرسازاستحاالبااستفادهمستقیمازتوییترالبتهبهسبک
ویژه خودش مورد توجه قرار گرفته است .او در توییتر نگاه
ویژهای به دونالد ترامپ ،رئیسجمهورآمریکا دارد و سعی
میکند هر از گاهی ترامپ را مخاطب توییتهای خود قرار
دهد،گاهیاورانقدکند،گاهیهمنصیحت.بههرحالآنانی

که از تشابههای فکری و اخالقی رئیسجمهور سابق ایران
و رئیسجمهور فعلی آمریکا سخن میگفتند ،شاید یک
نقطه اشتراک دیگر هم پیدا کردهاند :ترامپ ،اغلب مواضع
خود در مسائل مختلف را از طریق توییتر اعالم میکند .او
اگر بخواهد به کسی حمله کند یا تصمیم مهمی را اعالم
کند،توییتمینویسد.ظاهرا ًاحمدینژادازروشتبلیغاتی
ترامپ خوشش آمده اســت و میخواهد با استفاده از این
روشحضوررسانهایخودراتثبیتکند.همهتوییتهایش
را هم به زبان انگلیسی مینویســد و اخیرا ًهم تصویری از
او در دفتر کارش و در حال توییت با یک دســتگاه لپتاپ
«مک بوک» منتشرشد .لپتاپی گران قیمت که از سوی
رسانهها موردتوجه قرار گرفت .کاربران واکنشهای زیادی
به این توییت احمدینژاد نشان دادند .بسیاری تمسخر وبه
این نکته اشاره کردند که او فقط یک فالوئر دارد و نمیتواند
نظرات دیگران را ببینید .هوادارانش نیز از او تقدیر کردهاند.
حاال از ماجرای توییت خبرساز او درباره گیر فرانسویها به
نوعپوشش«سرناویلیامز»بگذریم!

عکسنوشت

تصویریجدیداز«حسنیمبارک»،رئیسجمهورمخلوعمصر

