سرمقاله
ادامه از صفحه یک ...
باید توجه داشــت که قبل از این ،بارها مقامات
آمریکایی به صورت علنی از بررســی طرحهایی
برای حفاظت از «تنگه هرمز» سخن گفته بودند؛
اما ســخن گفتن درباره تنگه «بابالمندب» در
نزدیکی یمن ،موضوع جدیدی اســت .آمریکا،
عربســتان ســعودی و امارات ،از احتمال انجام
حمالتی از ســوی نیروهای حوثی (همپیمان با
ایران) در تنگه بابالمندب نگران هســتند .در
تحلیل این برنامــه آمریکاییها باید گفت؛ آنها
درحالی از تأمین امنیــت دریانوردی در منطقه
صحبت میکنند که با حضور نظامی در آبهای
خلیج فارس و هزاران کیلومتر دورتر از کشورشان
عامل اصلی بیثباتی و تنش در منطقه هستند.
درواقع تالش آمریــکا برای ایجــاد یک ائتالف
جهانی برای تأمین امنیــت این آبراهها ،میتواند
دو انگیــزه و هدف در پس خود داشــته باشــد:
 -1تالش آمریکا بــرای کنتــرل تنگههرمز در
درازمدت و خارج ساختن آن به تدریج از نظارت
نیروهای نظامی ایــران .هم اکنون بــا توجه به
عمیقتر بودن طرف ایرانی تنگــه هرمز عبور و
مرور کشتیها از آن و تحت نظارت سپاه پاسداران
انجام میشــود .اگر واقعاً چنین هدف بلندمدتی
در کار باشد ،نشانه نخســت آن پس از تشکیل
ائتالف میتواند عدم پاســخگویی کشــتیهای
آمریکایی بــه پرســشهای معمولــی نیروی
دریایی ایران در هنگام عبور از این تنگه باشــد.
-2آمریکا در گام جدیدش قصد دارد به صورت
فیزیکی برای فروش و صادرات نفت ایران ،موانعی
ایجاد کند که در راستای صفرکردن فروش نفت
ایران اســت .در واقع رئیس ستاد مشترک ارتش
آمریکا ،به بهانه امنیت دریانوردی در تنگههرمز و
بابالمندب ،بهدنبال طرح امنیتی در این منطقه
و ائتالفسازی ضدایرانی اســت؛ اقدامی که در
چهار دهه اخیر به بهانههای مختلف انجام شده
و بهدلیل غیربومی بودن نقطه کانونی این اقدام،
به نتیجه نرســیده و در ســطح ظاهری محدود
مانده اســت .واشــنگتن امیدوار اســت فراتر از
کشــورهای منطقهای بتواند متحدان دیگر خود
را نیز بســیج کند و در این امر مشــارکت دهد.
 -3با توجه به عزم جدی «ترامپ» برای بهصفر
رساندن صادرات نفتی ایران جهت نتیجهبخشی
تحریمها ،احتماالً دولت آمریکا میخواهد در آینده
نزدیک وارد فاز عملی برخــورد با نفتکشهای
ایرانی در آبهــای بینالمللی شــود؛ البته این
رویکرد با توقیف نفتکش روســی حامل نفت
ایران بهوسیله انگلیس در جبلالطارق کلید زده
شده است .از این رو بیم دارند ایران این کار را در
آبهای منطقه تالفی کند و به اقداماتی دســت
بزند؛ به همین خاطر با تشکیل یک ائتالف تنشزا
میخواهند نوعی بازدارندگی ایجــاد کنند .اما
در این میان ،آمریکا از تهدیدات پیشــین ایران
برای بســتن تنگههرمز و جلوگیری از صادرات
نفت منطقه و غیره به شکل حساب شدهای برای
تحریک دیگر کشــور بهرهبــرداری میکند .به
نظر میرســد این تهدیدات با هــدف ایجاد یک
بازدارندگی و جلوگیری از تحریم کامل نفتی ایران
بیان شد؛ اما حاال که این تحریم صورت گرفته و
حوادثی هم در منطقه علیه نفتکشها روی داده
است ،دولت آمریکا به دنبال بهرهبرداری از اوضاع
و تشدید تنشهای آبی جهت تشکیل یک ائتالف
و اجماع اســت .در نهایت باید گفــت این طرح
بیش از یک مانور تبلیغاتی و رسانهای ثمر جدی
نخواهد داشت.

بینالملل
دویچهوله« :اینستکس» برای
ایران مانند باروت خیس است

شــبکه «دویچه وله» در گزارشــی نوشت:
سازوکار فعلی «اینستکس» کارایی چندانی
ندارد و اگر بخواهد بر اقتصاد ایران تأثیرگذار
باشد نیازمند حمایت روسیه و چین و تزریق
میلیاردها یورو به این سازوکار است .مقالهای در
پایگاه اینترنتی شبکه «دویچه وله» منتشر شد
که به بررسی میزان اثرگذاری ساز و کار موسوم
به «اینستکس» در دور زدن تحریمهای آمریکا
پرداخت.
دویچه وله ،اینســتکس را که توسط آلمان،
فرانسه و بریتانیا برای تسهیل مبادالت تجاری
با ایران ایجاد شده ،به باروت خیس تشبیه کرد
و نوشت تا کنون این سازوکار ،محدود به دارو
و موادغذایی بوده که در حالت عادی نیز شامل
تحریمهای آمریکا نمیشود.
این پایگاه خبری آلمانی نوشت :تا کنون تنها
چند میلیون یورو به اینســتکس تزریق شده
است تا شرکتهای اروپایی بتوانند بدون مبادله
مستقیم پول ،به ایران کاال صادر کنند.
تحلیلگران معتقدند :حتــی اگر طبق میل
بروکسل ابعاد این مکانیسم بزرگتر شود ،در
جلوگیری از آسیب جدی به اقتصاد ایران ناکام
خواهد ماند.
یکی از تحلیلگران غرب به دویچه وله گفت:
«در این مرحله[ ،اینستکس] حتی به تبدیل
شدن به مکانیسمی معنادار برای حفظ تبادالت
بشردوستانه بین ایران و اروپا ،نزدیک هم نشده
است».
او گفت بــرای بازگشــت تهران به شــرایط
اقتصــادی در زمان حصول توافق هســتهای
سال  ۲۰۱۵باید میلیاردها یورو به این سازوکار
وارد شود .وی افزود ورود و حمایت قدرتهایی
مثل چین و روسیه به این ســازوکار ضروری
است.

کانادا :در تالش هستیم تنشها با ایران کاهش یابد

ظریف :بنزاید و بنسلمان از «تیمب» خارج شوند

فرانسه :اوضاع در خلیجفارس تحتکنترل است

کانادا مشغول بحث با همپیمانان خود در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ،از جمله بریتانیا
و هلند ،درباره افزایش تنشها با ایران و غرب در خلیج فارس بوده است«.کریستیا فریلند»
وزیر خارجه کانادا ،گفت با همپیمانان خود در ناتو دیــدار کرده تا «بتوانند به راهی برای
کاستن تنشها در رابطه با ایران دست یابند ».وی افزود :همپیمانان ناتو برای تضمین امنیت
ناوبری و تجارت در منطقه و فراهم آوردن سالمت در اقتصاد جهانی با یکدیگر گفتوگو
کردند .فریلند گفت« :وضعیت در عراق را بهدقت زیر نظر داریم .کار ما البته فراتر از نظارت
است؛ چراکه کانادا فرماندهی نیروهای ناتو در عراق را در دست دارد».

وزیر امور خارجه ایران در گفتوگو با شبکه المیادین لبنان گفت :انگلیسیها برای توقیف
نفتکش دالیلی میآوردند که مضحک اســت .ظریف ،درمورد تیم ضد ایرانی موسوم به
«تیمب» گفت :ابتدا «نتانیاهو» ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی و «بولتون» ،مشاور امنیت
ملی آمریکا عضو این تیم بودند ولی بعدها «بنســلمان» ،ولیعهد سعودی و « بنزاید»،
ولیعهد ابوظبی به این تیم ملحق شدند .وی افزود « :بن زاید و بن سلمان میتوانند از این
تیم خارج شوند و ما به این مسئله (خروج آنها) راغبیم ».او به همسایگان ایران در منطقه
توصیه کرد که به جای ملحق شدن به گروههای جدید ،به آغوش منطقه برگردند.

فرمانده ارتش فرانســه گفت :اوضاع در خلیج فارس تحت کنترل است و رویارویی ایران و
آمریکا بهصورت موضعگرفتن و واکنش نشان دادن و عالمت فرستادن است.
«فرانسوا لکوانتر» فرمانده نیروهای مسلح فرانسه ،گفت« :تصادم خواستهها بین ایران و
آمریکا بهصورت موضع گرفتن ،واکنش نشان دادن و عالمت فرستادن است و ممکن است
از روزی به روز دیگر از کنترل خارج شود».
وی افزود« :معتقدم اکنون [خلیج فارس] تحت کنترل است .گمان نمیکنم بتواند از کنترل
خارج شود؛ اما ممکن است افزایش تنش رخ دهد».

2
راحیل رحمانی /گروه سیاست
Rahil.Rahmani@gmail.com

«ائتالف جهانی علیه تنگــه هرمز» .این
داستان همچنان ادامه دارد .از حدود یک
هفته پیش که نیــروی دریایی انگلیس،
نفتکش ایرانــی را در تنگه جبلالطارق
توقیف کرد تا دو روز قبل که خبر رســید
ملوانهای نفتکش بازداشــت شدهاند
و فع ً
ال هم در بازداشــت میمانند ،جنگ
تنگهها وارد فاز تازهتری شده است.
دولــت انگلیس توقیف نفتکــش را دو
هفته دیگر تمدید کرد و همزمان بامداد
پنجشنبه ،انگلیس مدعی شد؛ سه قایق
نظامی ایرانی تــاش کردنــد راه عبور
یک نفتکش متعلق به این کشــور را در
تنگههرمز ســد کنند؛ هرچند این ادعا
توسط ایران تکذیب شد.
در واقع کانال «سیانان» آمریکا خبری
منتشر کرد که گویا پنج شــناور نیروی
دریایی ایران سعی کردند نفتکش بریتانیا
را توقیف کنند اما با هشدار انگلیس ،این
کار انجام نشــد؛ این خبر در رسانههای
انگلیس نیز تأیید شده اســت .ولی وزیر
امورخارجه ایران و سپاه پاسداران ایران
این قضیه را تکذیب کردند.
طی روزهای گذشته ،اخباری نیز مبنی بر
توقف یک نفتکش انگلیسی در سواحل
عربستان و خودداری از ورود به تنگههرمز
از ترس توقیف توسط ایران منتشر شد.
حاال انگلیس با توقیــف نفتکش ایران
و بــه راه انداختن فضای رســانهای علیه
ایران ،مدعی شده است که «تنگههرمز»
و «خلیجفارس» از سوی ایران نا امن شده
است .در شرایطی که هر روز جنگطلبان
بر طبل جنگ میکوبنــد ،لندن نفتی بر
آتش ریخته اســت و با اقدامات خصمانه
اب
حز
ا
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وقتی بریتانیا با فرافکنی ،آمریکا را هدایت میکند

گریبانتنگه
گرفتن
ِ

خود علیه ایــران ،بر آتــش جنگ میان مشــترک ارتش ایاالت متحده ،در برابر
ایران و آمریکا میدمد .به نظر میرســد کمیسیون مجلس سنای این کشور اعالم
وزیــر خارجــه کشــورمان در لیســت کرد« :این ائتالف را خواهیم ســنجید تا
تیم Bباید یکی دیگر را با نام بریتانیا اضافه کشــتیهای تجاری را اسکورت کنیم».

به گفته مایلی ،طرح اسکورت کشتیهای
کند!
اتفاقهای اخیر در تنگهها ،موجب شــده تجاری برای تضمین عبور کشــتیها در
تــا آمریکا بهانــهای تازه برای تشــکیل منطقه راهبــردی خلیجفــارس به اجرا
ائتالفی جدید علیه ایران پیدا کند .یکی درخواهد آمد.
از فرماندهان ارتش آمریکا گفته است :این «بیل اربان» ،ســخنگوی ســنتکام هم
کشور در نظر دارد ائتالفی برای اسکورت گفت :شاهد گزارشهایی مبتنی بر تالش
کشتیهای تجاری در خلیجفارس تشکیل ایران برای ردیابی نفتکش بریتانیایی در
تنگههرمز بودیم.
دهد.
«مارک مایلی» ،نامزد ریاســت بر ستاد او در ادامه افزود :برای حل تهدیدات ناشی
ات
خاب

انت

قالیباف؛ گزینه بهجامانده

امیرعلیهاشمی/گروهسیاست «بنیاد مستضعفان» هم برای خود داســتانی دارد .چندسالی
 A.Hashemi@gmail.comمیشد که هرچندماه یک بار دو نام به صورت خاص برای ریاست
این بنیاد مطرح میشد« :محمدباقر قالیباف» و «پرویزفتاح».
داستان قالیباف جای خود دارد .از سال  ۸۴تا  ۹۶هر بار که انتخاباتی آن هم از جنس ریاستجمهوری
قالیباف

به پا شده است ،یک اســم در میان کاندیداها بیشتر از همه به چشــم خورده و آن محمدباقر
است؛ کســی که پیشتر به عنوان یک چهره نظامی شناخته میشــد؛ چهرهای که سالها در قرارگاه
ســازندگی خاتماالنبیا ،نیروی هوایی ســپاه پاســداران انقالب اســامی و نیروی انتظامی ســمت
فرماندهی داشــت .از وقتی به یاد داریم قالیباف یک پای انتخابات بوده اســت .شهردار اسبق تهران،
این روزها با مانیفســت «نواصولگرایی» بار دیگر وارد عرصه سیاســت شده و نشــان داده تصمیمی
مبنی بر خالی کردن میــدان ندارد .او ایده «مجلس نو» را هم با کلیــدواژه جوانان انقالبی حزباللهی
باانگیزه اســتارت زده اســت و گفته میشــود نیم نگاهی نیز به انتخابات ریاســت جمهوری۱۴۰۰
دارد.
مجموع این تحرکات سبب شده عدهای به این نتیجه برسند که قالیباف سودای رسیدن به پاستور و در
چشماندازی نزدیکتر ،بهارستان را در ســر دارد و میخواهد باز هم کاندیدا شود و البته نقش «لیدر»
را هم برای اصولگرایان ایفا کند؛ اصولگرایانی که تجربه و تاریخ نشان داده جمع کردن آنها زیر پرچم
وحدت به شدت سخت است و از هر سوی سنگر اصولگرایی ،نوایی به گوش میرسد و سازی زده میشود!
طرح میدان دادن به جوانان تالش میکند تا «مهرداد بذرپاش»
گفته میشود قالیباف در راستای همان ِ
از نمایندگان مجلس نهم را به عنوان چهرهای برای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند.
اما جدای از قالیباف؛ گزینه همیشه روی میز این ســالها «پرویز فتاح» بوده است .رئیس کمیته امام
خمینی (ره) که گفته میشد از شخصیتهای محتملی است که قالیباف چندان بدش نمیآید او را مجاب
به حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری کند.
اما زمزمهها درباره میل قالیباف به وارد کردن فتاح در حوزه انتخابات با تأیید تلویحی معاون اشــتغال
و خودکفایی کمیته امــداد مبنی بر حضور فتاح در بنیاد مســتضعفان رنگ باخــت .حضور فتاح در
ثروتمندترین نهاد حاکیمیت ایران تأیید شده و حاال تنها «قالیباف» مانده است.
فع ً
ال به نظر میرسد حداقل طیف تصمیمساز شــورای وحدت هیچ تمایلی به حمایت از الریجانی در
انتخابات ندارند و ترجیح میدهند روی گزینهای تمام اصولگرا مثل قالیباف تمرکز کنند .ولی پیش از
این گفته میشد اگر شرایط به نحوی پیش برود که قرار باشد گزینهای به میدان بیاید که توانایی جذب
طبقه کارگر را داشته باشد ،آن وقت باید به اسم «پرویز فتاح» برسیم؛ او همیشه یکی از دانههای تسبیح
اصولگرایی بوده که فع ً
ال به بنیاد مستضعفان رفته است.

تصویری منتشرنشده از رهبرانقالب و کیم ایل ســونگ ،رئیس سابق دولت کره
شمالی در پیونگ یانگ پایتخت این کشور ،در تاریخ اردیبهشت ۱۳۶۸

از به خطر افتادن آزادی بینالمللی ناوبری
نیاز به راه حل بینالمللی احساس میشود.
ســخنگوی ســنتکام ادامه داد :اقتصاد
جهانی برمبنای جریان آزاد تجارت بوده
و همه کشورهای جهان -از جمله ایران-
باید به آن پایبند باشند.
«جوزف دانفورد» ،رئیس کنونی ســتاد
مشــترک ارتش آمریکا نیز هفته گذشته
اعالم کرده بود؛ کشــورش امیدوار است
طی دو هفته آینــده به کمک متحدانش
ائتالفی نظامی در منطقــه خلیجفارس
برای حفاظــت از گذرگاههای راهبردی
منطقه تشــکیل دهد .از سوی دیگر یک

سیاست

Policy

منبع امنیتــی بریتانیا پنجشــنبه اعالم
کرد :این کشــور قصد ندارد هــر کدام از
کشتیهای بریتانیایی را که از تنگههرمز
عبور میکنند اسکورت کند .بنا به اعالم
این منبع امنیتی؛ روزانه حدود  ۱۵تا ۳۰
کشتی بریتانیایی از منطقه خلیجفارس
عبور میکنند .از این تعداد حداکثر ســه
کشتی از تنگههرمز میگذرد.
جالــب اینجاســت کــه بریتانیایی که
بهاصطالح «ظریف» ،مانند دزدان دریایی
نفتکش کشورمان را توقیف کرده است،
در خلیجفارس با تنش خودساخته بهدنبال
امنیت میگردد!سیاست خارجی انگلیس
تا جایی پیش رفته که همزمان با اجرا شدن
گام دوم «برجام» و نشست شورای حکام
درباره افزایش غنیسازی ایران با یک خب ِر
ســوخته که تاریخ آن برای ده روز پیش
بود ،جو رسانهای منفی علیه ایران به راه
انداخت و اعالم کرد؛ نفتکش کشورش
در تنگههرمز بهدلیل ایران متوقف شده
اســت! خبری که از اســاس دروغ بود و
ســپاه پاســداران نیز این خبر را تکذیب
کرد .ایــن همزمانی در اشــاعه خبر تنها
از سیاســت خصمانه و دیرینه این کشور
حکایت دارد.
و تاریــخ گویا دوباره تکرار میشــود؛ 66
سال پیش در جریان کودتای «نوژه» در
مردادماه  32باز هم بریتانیا بود که آمریکا
را علیه ایران هدایت کرد .انگلیس حتماً
تصور کــرده ایران مانند عراق اســت که
با همان حیلههای قدیمــی ،آمریکا را به
جنگ با ایران بکشاند و در تریبونها سخن
از کاهش تنش و اینکــه بهدنبال جنگ
نیست ،بگوید! سیاست انگلیس با پنبه سر
بریدن است .سالهاست به این سیاست
عادت و آشنایی داریم!

اصالحطلبان و  4سناریوی انتخاباتی

فائزه عباسی /گروه سیاست «اصالحطلبــان باید وارد رقابت انتخاباتی شــوند اما به شــرطها و
 F.Abbasi@gmail.comشروطها» .این  نخستین نظریههایی است که از ابتدای سال  ۹۸مطرح
شد و طرح اولیه آن را سعید حجاریان مطرح کرد؛ «شاید عقالنیترین
راهبرد را بتوان در «مشارکت مشروط » جست؛ فرصت انتخابات استفاده کرد ولی چنانچه شروط مطرح شده
برآورده نشد ،عطای انتخابات را به لقایش بخشید».
این همان جملهای است که حجاریان آن را به بازیگران اصالحطلب پیشنهاد میکند .هسته اصلی پیشنهاد
مبتنی بر رویکرد شورای نگهبان است .یعنی حرف اصلی سناریو این است که اگر لیست مورد قبول اصالحطلب
از سد شورای نگهبان عبور کرد ،این جریان هم با قویترین ظرفیت خود وارد انتخابات شود؛ اما اگر این اتفاق
نیفتاد همان بهتر که به قول حجاریان عطای انتخابات به لقایش بخشیده شود .موضوعی که برخی از چهرههای
اصالحطلب مانند مصطفی تاجزاده ،محمدرضا تاجیک و ...تمایلشان به این سمت و سو است و از این نظریه
حمایت میکنند.
اما در مقابل نظریه مشارکت مشروط ،عدهای دیگر تنها مشکلشان با مسئله ائتالف با جریان اصولگرای معتدل
است .آنها میگویند اصالحطلبان باید با هر بضاعتی که دارند و هر تعدادی که شورای نگهبان آنها را تایید
میکند وارد گود انتخابات شوند؛ در این میان اگر قرار است لیستی تهیه شود حتی اگر یک لیست  ۱۰نفره تماماً
اصالحطلب شناسنامهدار باشند که مورد تایید جریان اصالحات است تا در نتیجه این اقدام فقط مسئولیت
افرادی که از فیلتر جریان اصالحات گذشته است بر گردن این جریان قرار بگیرد.
در این میان عدهای از اصالحطلبان هم میگویند؛ باید این انتخابات را تحریم کرد .آنها معتقدند اصالحطلبان
باید مدتی دور از انتخابات باشــند؛ زیرا از یک سو با ریزش ســرمایهاجتماعی که اصالحطلبان با آن مواجه
شدهاند ،سرنوشتی درخشانتر از یک شکســت آبرومند نمیتوان برای این خانواده در نظر بگیرند و از سوی
دیگر عدمحضور اصالحطلبان موجب میشود اختالفات درونی طیف اصولگرا عیانتر شود و این موضوع به نفع
اصالحطلبان تمام خواهد شد.
در کنار سه سناریوی قبل ،عدهای هم در این میدان معتقدند که اگر سنگ از آسمان بیاید اصالحطلبان باید
در انتخابات شرکت کنند .حال میخواهند همه چهرههای شاخص اصالحطلب یا تعداد اندکی از آنها ،مجوز
حضور در انتخابات را از شورای نگهبان دریافت کنند .بهزاد نبوی که به «چریک پیر اصالحات» مشهور بوده
از حامیان این نظریه است .ایرنا مینویسد :اصالحطلبان باید به فکر امنیت و مصالح کشور باشند .آنها برنده
نشوند مهم نیست؛ آنها حتی میتوانند نامزد معرفی نکنند ،ولی انتخابات را تحریم نمیکنند .باید از مأیوس
کردن مردم پرهیز کنیم .حتی اگر واقعیت باشد ».از سوی دیگر مصطفی کواکبیان ،حامیان این نظریه هستند.
حال باید دید چپهای سیاست ایران ،برای عبور از هفت خوان انتخابات مجلس یازدهم قرار است کدام یک از
این سناریوها را به کار ببندند!

رئیس جمهور فرانسه در
کاخ الیزه از رئیسجمهور
اکوادور که یکی از معدود
رهبران معلول در جهان
است ،استقبال کرد

سوژه

«هت تریک» لرزشهای «مرکل»
آوا صدر /گروه سیاست
Ava.sadr@gmail.com

خودش میگوید مشکلی نیست .بار اول مدعی
شــد بدنش به خاطر کمآبی دچار لرزش شدید
شــده؛ اما این لرزشها باز هم تکرار شد و حاال
لرزشهای خانم مرکل «هتتریک» کرده است!
نخســتین باری که تصاویر لرزشهای شدید
مرکل منتشــر شــد ،او درحال اســتقبال از
رئیسجمهور اوکراین بود .مرکل ،دستان خود
را مشــت کرده بود تا از لرزش آنها جلوگیری
کند که موفق نبود .بدن خانم صدراعظم به شدت
میلرزید و این صحنه بازتاب زیادی در رسانهها
جهان داشت و برخی رســانهها احتمال بیمار
بودن زنی را مطرح کردند که به قدرت جسمی
همواره مشهور بوده است .نزدیکان مرکل ،علت
این موضوع را گرما و کمآبــی اعالم کردند که
کمی عجیب به نظر میرســید .این مشکل دو
هفته بعد در مراســم معارفه وزیر دادگستری
آلمان مشاهده شد .و مرکل سومین بار در کمتر
از یک ماه گذشــته ،طی مراسمی رسمی کنار
نخســتوزیر فنالند ،لرزشهای شدید داشت.
لرزشهای عجیب ،کار را به جایی رســاند که
صدراعظم آلمان ،این بار مجبور شــد در دیدار
با نخســت وزیر دانمارک ،به صورت نشسته از
او اســتقبال کند و حتی بر خالف پروتکلهای
دیپلماتیک سرود ملی را هم نشسته بشنود که
این موضوع سر وصدای زیادی هم بهپا کرد .برای
این دو سیاستمدار فرش سرخ با دو چوکی در
نظر گرفته بودند که با ختم ســرود ملی روانه
گفتوگوهای رسمی شدند.
لرزش خانم مــرکل در رســانه ملــی ما هم
بازتاب داشــت .در یکی از برنامههای خبری از
این اتفاق با عنوان اینکــه «خانم مرکل دوباره
روی ویبره رفت» یاد شد! مرکل  65ساله از 14
ســال پیش قدرت را در دست دارد .پیشبینی
میشــود او پس از پایان این دوره ،سال 2021
از سیاســت کنارهگیری کند؛ مگر اینکه ثابت
شود صدراعظم آلمان که یکی از قدرتمندترین
زنان جهان هم شناخته میشود ،به خاطر همین
لرزشها مجبور شــود زودتر از موعد از قدرت
کنارهگیری کند.
خودش کــه باز هم تاکید کرده هیچ مشــکلی
نیست و وضعیت جسمی او عالی است.

غیرمحرمانهها
تکرار یک گمانه

نماینده مردم تهران در مجلس ،تاکید دارد که
احتماالً «نجفی» قتل میترا استاد را به گردن
گرفته اســت .صادقی گفت :اینها به تحلیل
جامعهشناسی نیاز دارد تا بفهمیم چرا جامعه
آنقدر خشن شده که شــخصی مانند نجفی
سالح به دست میگیرد؛ کسی که نمیتوانست
یک گنجشک را بزند .آدمی که من میشناختم
نمیتوانست آدم دیگری را بکشد .مسئله بسیار
سنگین اســت .به همین دلیل است که این
احتمال میرود که قتل را به گردن گرفته باشد.

ایرانیهاکثافتکاریمیکردند!

حسن عباســی که خود را کیســینجر دنیای
اسالم میداند ،در تازهترین اظهارات خود گفته
است :وقتی شوروی از هم پاشید و هشت کشور
آسیای میانه ایجاد شدند ،به یک سال نکشید
که زندانهای این کشورها از ایرانیها پر شد.
ایرانیهــا میرفتند و در آنجــا کثافتکاری
میکردند .تجــار ایرانی با بــردن محصوالت
تقلبی به این کشــورها ســر مردم آنجا کاله
میگذاشــتند .باید گرفت و چنین تاجرهایی
را اعدام کرد.

بیست و چهارمین ســالگرد نسلکشی سربرنیتســا با راهپیمایی صلح موسوم به
«مارشمیرا» و با حضور شرکت کنندگانی از کشورهای مختلف از جمله ایران ،در
کشور بوسنی برگزار شد.

