سرمقاله

به نقل از پایگاه «المنار» ،شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه ،اعالم کرد که مقامات
این کشور اطالعات نادرستی را درباره وضعیت جسمانی وی به دولت هند منتقل کردهاند
و همین مسئله موجب کارشکنی در روند درمان وی شده است .وی گفت :برای همین باید
به نیجریه بازگردیم و اگر امکان داشته باشد به کشور دیگری برای معالجه برویم .پیشتر
وزیر امور اقلیتهای هند به دیدار «شیخ ابراهیم زکزاکی» ،در مقر اقامتش در دهلینو
رفته و متعهد شده بود که نهایت تالش خود را برای حل مشکالت مربوط به معالجه وی
به کار خواهد گرفت.

رئیسجمهور آمریکا بامداد جمعه در جمع هواداران خود در شهر «منچستر» مدعی شد
که ایران و چین به دنبال توافق با او هستند« .ترامپ» در بخشی از سخنان خود گفت« :هیچ
وقت نگفتم مسئله چین راحت خواهد بود؛ ولی سخت هم نیست .آنها میخواهند توافق
کنند .همین دیروز با او (رئیسجمهور چین) گفتوگو کردیم .میخواهند توافق کنند؛
مجبورند توافق کنند ».رئیسجمهور آمریکا در قســمت دیگری از این سخنرانی یکبار
دیگر این ادعا را که دولت آمریکا به موجب «برجام» به ایران ۱۵۰میلیارد دالر پول داده
است ،تکرار کرد و مدعی شد واشنگتن مابهازای این پول ،چیزی به دست نیاورده است.

به نقل از خبرگزاری «اسپوتنیک» ،قاضی دیوان عالی جبلالطارق روز پنجشنبه با بیان
اینکه درخواست آمریکا برای توقیف کشــتی به دست دادگاه نرسید ،گفت :مجوز آزادی
کشتی «گریس  »1را صادر کرده اســت .همچنین خبرگزاری هند اعالم کرد؛ تمام ۲۴
خدمه هندی کشتی «گریس » 1آزاد شدهاند .وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیهای که
به آزادی ابرنفتکش «گریس  »۱توسط دولت جبلالطارق واکنش نشان داده ،مدعی شد
ت جبلالطارق از ایران ضمانت گرفته است که این کشتی به سوی سوریه حرکت
که دول 
نکند .البته ایران از ابتدا اعالم کرد این کشتی قصد حرکت به سمت سوریه را نداشته است.
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راحیل رحمانی /گروه سیاست

وقتی تخلف و فساد مسئوالن تبدیل به اپیدمی میشود

Rahil.Rahmani@gmail.com

تبدیل به سونامی شــده دیگر؛ سونامی
دستگیری و بازداشت مسئوالن .آخرین
نفر ،شهردار خرمآباد بود و تازه اعالم شده
چندنفر دیگر هم در آســتانه بازداشــت
هســتند .اتهام مالی و فســاد اقتصادی،
زدوبنــد و چنــد تخلــف دیگــر ،علت
دستگیری شــهردار خرمآباد و چندنفر
دیگر از مجموعه شهرداری این شهر عنوان
شده است .لرستان در ماههای گذشته ،با
اخبار مختلفی در رابطه با بازداشتهای
شــورای شــهری و شــهرداری درصدر
اخبار قــرار گرفته بود .ششــم مردادماه
رسانهها از دستگیری رئیس شورای شهر
بروجرد خبر دادند .اتهام رئیس شــورای
شهر بروجرد و داوود گودرزی ،عضو قبلی
بازداشت شــده ،زدوبند با پیمانکاران و
انبوهســازان بود که از این راه منافع مالی
خود را میبردند .پیــش از این دو ،چهار
عضو شورای شهر الشتر ،شهردار الشتر،
یکی از اعضای شــورای شــهر بروجرد و
شهردار سابق ازنا ب ه اتهام تخلفات مالی و
اقتصادی بازداشت شده بودند.
جعفر بــدری ،رئیس کل دادگســتری
لرستان نیز پیش از این در این رابطه گفته
بود :چهارده نفر از مدیران متخلف لرستان
و افراد مرتبط بــا آنها تحت تعقیب قرار
گرفتند که عمده تخلفــات این افراد در
حوزه شهرداریها و شوراهای شهر است.
نیمه مردادماه ،رئیس کل دادگســتری
اســتان فارس از بازداشــت چهار نفر از
مسئوالن شهرداری و شورای شهر صدرا
خبر داده بود.
چندروز قبلتر (هشتم مردادماه) بود که
فرماندار شهرستان شهریار ،از دستگیری
یک عضو شورای شهر ،یک مدیر منطقه
و معــاون اداری مالــی شــهرداری این
شهرســتان خبر داد .علت بازداشــت،
دریافت اطالعاتی مبنی بــر بروز برخی
شیه
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هیوال !

عکس  :میزان

ادامه از صفحه یک
آیا ایران با نزدیک شــدن زمان آزادســازی
نفتکش توقیف شــدهاش از سوی انگلیس
در جنگ نفتکشها پیروز شــده است؟ آیا
«ترامپ» طبق توصیف «ظریف» ،خلیجفارس
را به جعبه کبریت ،یا آنگونــه که ما اعتقاد
داریم ،به بشکهای از باروت تبدیل کرده است؟
پنج علت شکســت رئیس جمهور آمریکا در
تنگههرمز تا به االن چیست؟
عطوان عنــوان کــرد :آرزو داشــتیم آقای
ظریف اصطالح «بشــکه باروت» را به جای
«جعبهکبریت» اســتفاده میکــرد؛ زیرا در
توصیف اوضــاع کنونی دقیقتــر و با میزان
انفجاری در تناسب بود که احتمال رخ دادن آن
وجود دارد؛ چنانچه تنش رو به افزایش جاری
به رویارویی تبدیل شود که ممکن است تمام
منطقه را در آتش خود بسوزاند ،همانطورکه
دبیر کل حزباله در تازهترین سخنرانی خود
گفت :زبانههای این آتش از مرزهای تنگه هرمز
و کرانههای آن فراتر خواهد رفت و به بسیاری
از کشورهای خاورمیانه خواهد رسید.
***
رئیسجمهور «ترامپ» تاکنون در تنشی که
در منطقه خلیجفارس موجب آن شده ،به علل
زیر شکست خورده است:
نخست :آزادســازی قریبالوقوع نفتکش
ایران از ســوی انگلیس که تقریباً شش هفته
قبل در جبلالطارق توقیف شده بود .این اقدام
به معنای شکست جنگ نفتکشها و تسلیم
کامل در برابر خواســتههای ایران و موفقیت
سیاست چشــم در برابر چشم و نفتکش در
برابر نفتکش است.
دوم :فروپاشــی ائتــاف عربی بــه رهبری
عربســتان پس از خــروج امــارات از آن و
سیطره نیروهای شــورای انتقالی جنوب بر
«قصرمعاشیق» و بیشتر مراکز نظامی وابسته
به رئیس جمهور «هادی» و دولت وی در عدن.
سوم :شکست آمریکا در دست زدن به هرگونه
اقدام انتقامجویانه علیه ایران پس از سرنگونی
پهپاد این کشــور ،نابودی شــش نفتکش،
توقیف دو کشتی متعلق به انگلیس و حمالت
موشکی به سفارت این کشور در عراق؛ زیرا از
این مسئله نگران بود که با پاسخ ایران مواجه
شود.
چهارم :ازســرگیری غنیســازی اورانیوم
از ســوی ایران با عیــار باال و اعــام افزایش
ذخایر اورانیوم غنی شــده و رســیدن آن به
۳۷۰کیلوگرم ،به عبارتی تا االن ۷۰کیلوگرم
نســبت به میزان مجاز در توافق هســتهای
افزایش داشته است.
پنجم :گشایش کانالهای گفتوگو با تهران از
سوی امارات و دستیابی به توافقهای امنیتی
در دیدار هیئت این کشور که یک هفته پیش
به ایران سفر کرده بود .اقدامی که نقض آشکار
تحریمهای آمریکا به حساب میآید.
ششــم :مخالفت وزیر امور خارجه عراق با
مشارکت اسرائیل در هرگونه ائتالف امنیتی
دریایی که مأموریت حمایت از کشــتیهای
تجاری در تنگه هرمز را برعهده دارد.
روزنامه «آل پاییس» در گزارش خود با عنوان
«جبلالطارق به کشتی ایرانی اجازه حرکت
داد» ،نوشت :دادگاه دیوان عالی جبلالطارق
بر خالف درخواســت آمریکا مبنی بر اینکه
کشتی حامل نفت ایران در آبهایش همچنان
توقیف بماند ،به «گریس  »۱اجازه خروج داد.
خبرگزاری «افه» نیز در گزارشی با تیتر «ایران
از تالش دزدی دریایی آمریکا برای جلوگیری
از آزادی نفتکــش اعتراض کرد» ،نوشــت:
«گریس »۱کــه از  ۱۳تیرماه در جبلالطارق
توقیف بود ،بهرغم اســتداللهای ارائه شده
وزارت دادگستری آمریکا ،آزاد شد.
روزنامه «آ.ب.ث» نیز در گزارش خود در این
باره نوشت :صدور مجوز آزادی کشتی «گریس
 »۱توسط جبلالطارق ،کمی پس از آن اتفاق
افتاد که واشنگتن در تالشــی در آخر وقت،
ســعی کرد این نفتکش را همچنان در بندر
جبلالطارق در توقیف نگه دارد.
روزنامه «آل موندو» نیز در گزارش خود با تیتر
«جبلالطارق نفتکش ایرانی را بهرغم تالش
آمریکا برای تداوم توقیــف آن ،آزاد کرد» ،با
مضامین مشــابهی بــه آزادی این نفتکش
و ســخنان ســفیر ایران در انگلیس اشــاره
کرد.
خبرگزاری «شینهوا» در گزارشی آورده است:
یکی از اصلیترین اقداماتی که میتوانســت
باعث کاســتن از تنشها شــود ،آزادی این
نفتکش بــود .این اقدام نشــان میدهد که
میتوان برای برونرفت از بحرانها تالشهای
سازندهای انجام داد.
گزارش میافزاید :این یک حرکت مهم از سوی
دولت جدید انگلستان محسوب میشود؛ در
شرایطی که منطقه درگیر تنشهای فزاینده
است ،باید برای برونرفت از چالشها تالشها
را بیشتر کرد.
روزنامه «ســاوتچاینا» هم نوشته است :از
دیدگاه بسیاری ،آزادسازی این نفتکش یک
شکســت دیگر برای دولت آمریکا محسوب
میشود که حتی تا آخرین دقایق برای آزادی
این نفتکش ایرانی مانع ایجاد میکرد .نشریه
تاکید کرد :آمریکا میخواســت مانع آزادی
این نفتکش شــود و تالش کــرده بود آن را
به تحریمها مرتبط سازد؛ درصورتیکه اروپا
ضرورتی برای اجــرای تحریمهای یکجانبه
آمریکا نمیبیند.

شیخ «زکزاکی» به نیجریه برگشت

وقتی «ترامپ» منتظر تماس ایران است!

«گریس» رسماً آزاد شد

تخلفات در شهرداری شهریارعنوان شد
که ورود دستگاههای امنیتی را بهدنبال
داشته است.
چند روز بعد ،دادستان عمومی و انقالب
شهریار از بازداشــت رئیس شورای شهر
فردوسیه شهریار ،توسط سربازان گمنام
امام زمان (عج) در وزارت اطالعات خبر
داد و این موضوع ،بعد از دستگیری یک
عضو شورای شهر و دو مسئول شهرداری
شــهریار رخ داد کــه هفتــم مردادماه،
فرماندار شهریار خبر آن را داده بود.
در آخریــن روزهای خردادماه امســال،
رئیس حوزه قضائی بخش چهارباغ استان
البرز ،از بازداشــت هشــت تن از اعضای
شورای شهر ،کارمند و پیمانکار شهرداری
چهارباغ به اتهام فساد مالی خبر داد.
بهمنماه ســال گذشــته نیز رئیس کل
دادگستری البرز ،از دســتگیری دو نفر
مدیر شرکت خدماتی شهرک صنعتی و
یک عضو شــورای اسالمی شهر اشتهارد
خبر داده و گفته بود :ایــن افراد به اتهام

اولیه خیانت در امانت دســتگیر شدند.
قبل از آن ،افراد دیگری هم دستگیر شده
بودند :شهردار اسبق کرج ،مدیرکل سابق
بنیاد مســتضعفان البرز ،یکی از مدیران
شــهری فردیس ،معاون اداره راهداری
و حملونقل جــادهای البــرز۲۱ ،نفر از
کارکنان شهردار کرج و پنج نفر از کارکنان
شهرداری ماهدشت!
از کارکنان شهرداری ماهدشت ،به شورای
شهر و شــهرداری مرودشــت برویم که
رکورد زدند! خردادماه سال قبل اعضای
شورای شهر مرودشت به همراه شهردار
این شــهر توســط نهادهای اطالعاتی
دستگیر شدند .اتهاماتشــان مالی بود و
دفتر شورا و شهردار هم پلمب شد.
سال قبلتر (ســال  )96هم سال بدون
بازداشت نبود .ماجرای شهر رشت حسابی
خبرساز شــد .محمدعلی ثابتقدم که از
سال  93کار خود را با عنوان شهردار رشت
آغاز کرد ،بعد از حدو ِد ســه سال کار در
شهرداری رشت ،با  ١٠رأی موافق اعضای
اب
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پای دو زن در میان است!

روابط عربستان و امارات طی چند هفته اخیر به بدترین حالت
مریم نصرالهی /گروه سیاست
ممکن خود رسیده است .بعد از درگیری مسلحانه اماراتیها و
M.Nasrolahi@gmail.com
طرفداران سعودی در یمن ،بسیاری از تمام شدن نهایی ائتالف
ســعودی – اماراتی خبر دادند .با این حال« ،محمدبنزاید» ولیعهد ابوظبی ،روز دوشــنبه در سفری
غیرمنتظره به عربستان وارد فرودگاه بینالمللی ملک عبدالعزیز شهر «جده» شد و بالفاصله به مکه مکرمه
رفت تا با «سلمانبنعبدالعزیز» پادشاه و «محمدبنسلمان» ولیعهد سعودی دیدار کند .شواهد نشان
میدهد که امارات و عربستان حتی با وجود سفر بنزاید ،هنوز درمورد بهخصوص یمن مشکل دارند و تا
درباره عدن تصمیم درستی گرفته نشود ،اوضاع به حالت سابق بازنمیگردد.
اما ریشه اختالف عربستان و امارات در کجاســت؟ درگیری خونین «عدن» نه یک شبه بلکه طی چند
ماه است که شکل گرفته است .در واقع ،به نقل از بســیاری از تحلیلگران اختالف عربستان و امارات
ریشه در اختالف اخیر بنزاید و بنسلمان دارد .درعینحال یک اتفاق و چند تحلیل موجب شد موضوع
«خاشقچی» و تئوری که الجزیره بر آن تاکید دارد ،بیش از پیش تأیید شود .طبق گزارشی که «نورنیوز»
مدتی پیش نوشت ،حدودا ً دو ماه قبل «خدیجه چنگیز» نامزد جمال خاشقچی ،پس از مدتها سکوت،
خواستار روشن شــدن تکلیف ماجرای قتل نامزد خود و مشخص شدن آمر اصلی این جنایت شد .این
در حالی است که خدیجه ،از مدتها قبل نســبت به نقش مستقیم و غیرقابلانکار محمدبنسلمان در
ماجرای قتل و مثله کردن جسد نامزدش آگاه بود .در پی این حادثه ،مقامات سعودی مدعی شدند که
سرویس امنیتی امارات عربی متحده و شخص محمدبنزاید ولیعهد ابوظبی ،کارگردان این ماجرا و طرح
شکایت خدیجه چنگیز بودهاند و هدف آنها ،انتقام از برخی اقدامات یکجانبه رژیم سعودی در منطقه
(بدون در نظر گرفتن منافع اماراتیها) بوده است .بعد از این اتفاق ،سعودیها ساکت ننشستند و دست
به انتقامجویی زدند! بنابر گزارش برخی منابــع آگاه؛ مدتی بعد از حادثه ،چنگیز مالقاتی میان اعضای
سرویس اطالعاتی آلسعود و همسر حاکم دبی در آلمان صورت گرفته است؛ مالقاتی که در حقیقت پاتک
امنیتی سعودیها به امارات محسوب میشود .این دو حادثه باعث شد که بسیاری تاکید کنند اختالف
بنزاید و بنسلمان ،بر سر مسئله خاشقچی اوج گرفته و این زخم هر لحظه و با اتفاقات گوناگون عمیقتر
میشود .گزارشها نشان میدهد؛ امارات نسبت به سیاستهای آمریکا دلسردشده و فکر میکند آمریکا
دیگر نمیتواند در مقابل ایران از آنها حمایت کند؛ پس بهتر است در برابر ایران عاقالنه رفتار کنند!

تابلوی نقاشی عجیبی از «کلینتون» در منزل جفری آبستین ،میلیاردر آمریکایی که
به سوءاستفاده جنسی از کودکان متهم بود و در زندان خودکشی کرد ،کشف شد!

شورای شهر رشــت برکنار شد .عدهای
این برکناری را به مســائل شخصی ربط
دادند؛ اما اعضای شورای شهر رشت علل
برکناری اورا انحرافهای مالی ،نارضایتی
پرســنل و تکروی او در مسائل شهری
عنوان میکنند .سال 95دستگیری برخی
از مدیران و اعضای شــورای شهر تبریز،
خبرساز شد .سعیدی ،نماینده وقت مردم
تبریز در مجلس ،زدوبند برای جذب افراد
در شهرداری را در کنار اختالسهای مالی،
یکی ازعلل بازداشت ســه تن از اعضای
شورای شهر تبریز دانست .نادر قاضیپور،
نماینده مردم ارومیــه در این باره گفت:
عملکرد نامناسب برخی از اعضای شورای
شهر تبریز باعث شــده تخلفات مالی در
این حوزه شکل گیرد؛ تاجاییکه مشاهده
میشد این افراد به صورت علنی تخلفی
را انجام میدادند و این تخلفات تبدیل به
اموری روزمره شده بود!
این قصه سر دراز دارد .اینها تنها مشتی
نمونه خــروار اســت .اعضای شــورای

سیاست

Policy

شــهر بابل با تخلف مالی که با مشکالت
اخالقی مجبور به ترک صحنه شدند و باز
پیشترها؛ زمانی که فضای مجازی هنوز
تا این حد پررنگ نبود و قوه قضائیه نیز با
این جدیت با مسئوالن متخلف برخورد
نمیکرد ،هرازگاهی اخبار و شایعاتی در
همین باره میشنیدیم؛ مث ً
ال سال  94که
شنیده شد یکی از شــهرداران شهرهای
بزرگ مازنــدران به جرم سندســازی و
زمینخواری بازداشــت و کمی بعد آزاد
شد .اما به نظر میرســد دوران مسامحه
به اسم «حفظ آبروی نظام» تمام شده و
عزم دستگاه قضا و البته نیروهای امنیتی
کشــورمان برای برخورد با مســئوالن
متخلــف و زد و بندبــاز و رشــوه بگیر و
مختلس جزمتر از همیشه است.
راستی! «پوریحســینی» رئیس سابق
سازمان خصوصیسازی را از قلم نیندازیم.
طی یکی دوروز گذشــته ،عکســی در
شبکههای اجتماعی منتشر شد که گفته
شــد ،پوری حســینی را در کنار شهید
باکری نشــان میدهد .تصویر مربوط به
سالهای جنگ و دوران سنگر و خلوص
نیت و سادگی آن سالهاست .دیدن شهید
باکری در آن تصویر ،ما را به یاد وصیتنامه
شــهید باکری انداخت؛ نوشته بود« :دعا
کنید شهید شوید؛ بعد از جنگ رزمندگان
به سه دسته تقسیم میشوند :دسته اول
به گذشته خود پشــت کرده و پشیمان
میشــوند .دســته دوم با برگزیدن راه
بیتفاوتی ،در زندگی مادی غرق میشوند
و همه چیز را فراموش میکنند و دسته
سوم کسانیاند که به اصول خود پایبند
هستند و از غصه دق میکنند».
اینها همه را بگذارید در کنار شایعههایی
که درباره یکی مثل دبیر شــورای عالی
امنیت ملی به راه افتاده و شمخانی ،هنوز
تکذیب نکرده اســت .اگر صحت داشته
باشد ...شمخانی ،همرزم و همنفس شهدا
بود.

وقتی زخم کهنه سر باز میکند

بگومگوهای چند روز اخیر کــه از اردوگاه اصالحات به گوش
علی آزادی /گروه سیاست
لفظی درونجریانی فیمابین چهرههای
 ALi.Azadi@gmail.comرسید ،فراتر از یک ِ
تنش ِ
سرشناس اصالحطلب بر سر مسائل خرد بود؛ حتی اختالفنظر
کلی دو حزب یا دو طیف در جبهه اصالحات بر سر نحوه کنش در انتخابات پیش رو ،محل بحث و جدل نبود.
ِ
اظهارات اخیر کرباسچی که در بخشی از آن عملکرد عارف ،در شورای عالی و فراکسیون امید را زیر نقد برده
بود ،باردیگر پرونده انتقاد از شورای عالی را روی میز گذاشت .کرباسچی ،از رایزنی سران جبهه اصالحات به
محوریت رئیس دولت اصالحات برای بازسازی جبهه اصالحات از جمله نحوه ورود به انتخابات خبر داده بود.
خبری که از دل آن به محاق رفتن شورای عالی سیاستگذاری یا تغییر در سازوکار آن نیز برداشت میشد.
همین امر هم بود که طیف عارف را شاکی و به تقابل علنی و رسانهای با کارگزارانیها کشاند .دو قطب شکل
گرفته در جنجال اخیر میان حزب کارگزاران و طیف نزدیک به عارف ،این شائبه را بهوجودآورد که مشکل
کنونی نشئت گرفته از ضعفهای سیستماتیک موجود در ساختار و سازوکارهای شورای عالی نبوده است؛
فنظرهای موجود بین دو طیف یا اعضای آنها دارد .اما کارگزاران در انتقاد از شورای
بلکه ریشه در اختال 
عالی تنها نیست .فارغ از انتقادها نسبت به ساختار درونی شــورای عالی سیاستگذاری ،بخشی از نقدها
متوجه ریاست این شوراست؛ ریاستی که از ابتدا در دست عارف بوده و او طی چند سال اخیر بهطورهمزمان
مأموریت هدایت اصالحطلبان در شورای عالی سیاستگذاری از یک سو و فراکسیون امید از سوی دیگر را
برعهده داشته است .دو سمتی که برخی معتقدند در نتیجه تعارفات اصالحطلبان با عارف ،بعد از سال  92به
او تقدیم شده است .بخش اصلی انتقادها هم متوجه انفعال عارف در حفظ ائتالف با میانهروها در پارلمان است.
شاید بهترین حالت همان بود که بهزاد نبوی میگوید ،در ماههای اول تشکیل مجلس دهم به اصالحطلبان
و مستقالن پیشنهاد داده است .او میگوید؛ از هر دو طیف خواسته یک فراکسیون واحد با یک هیئت رئیسه
مشترک تشکیل دهند تا تصمیمات مهم ذیل فراکسیون گرفته شود؛ ولی اصالحطلبان تن به این راهکار
ندادهاند .در این میان اما پرسش اصلی آن است که چرا شورای عالی سیاستگذاری با وجود نقدهایی که بر
دامنه آن افزوده میشود ،دست به تغییر سازوکار خود نمیزند؟ سازوکاری که در آن احزاب دست باالتر را
داشته باشند و اشخاص حقیقی ذیل احزاب مانور حرکتی پیدا کنند و در این میان چرا اصالحطلبان اصرار
دارند تمام مسئولیت و بار دو نهاد مهم اصالحطلب در پارلمان و بیرون پارلمان را به عارف واگذار کنند؟ شاید
همانطورکه کرباسچی ،ابتکار و  ...میگویند :زمانه تغییر و بازسازی در جریان اصالحات فرارسیده باشد.

حجتاالسالم
محمدرضاعصمتی ،امام
جمعه تربت حیدریه که
سر زمین بیل میزند.

غیرمحرمانهها


حرفهای متفاوت
یک کیهانی سابق

سردبیر پیشین کیهان در دهه  ۷۰و اندیشمند
دینی این روزهای کشورمان ،در برنامه «زاویه»
شبکه چهارم ســیما به نقد چالشهای دهه
پنجم جمهوری اسالمی پرداخت و گالیههای
تندی داشته است .مهدی نصیری ،به مرگیک
زندانی در زندان فشــافویه با نگاهی متفاوت
پرداخــت و گفت :یک جوان چون نتوانســت
وثیقه 80میلیونی را آماده کند ،در زندان ماند
و به بدترین شکل کشته شد .آیا هیچکدام از ما
تن و بدنمان لرزید وقتی این جوان کشته شد؟

عارضه خاص نجفی!

موضعگیــری کارگزارانیها علیــه «نجفی»
ادامه دارد« .عطریانفر» در مصاحبهای مدعی
شــد؛ نجفی به نیروهای امنیتی قول داده بود
پســتهای اجرایی و مدیریتــی را نپذیرد اما
خلف وعده کرد و شهرداری تهران را پذیرفت .او
قبول کرده بود کارهای پژوهشی و علمی خود
را دنبال کند .علت اینکه از او خواســته شده
بود وارد پستهای مدیریتی نشود ،این بود که
در دورههای گذشــته هم نیروهای اطالعاتی
متوجه این عارضه در زندگی نجفی شده بودند!

عزیز انقالبی جایی نمیرود!

رنجبران ،مدیــرکل روابط عمومی ســازمان
صداوسیما در پاســخ به برخی شایعات درباره
کنار رفتن علی عسکری از ریاست رسانه ملی
در توئیتی نوشت« :طرف اوج جریان فکریش
که در انتخابات همینجوری اومد و رفت ،ده بار
از سمتش استعفا داده و فقط به خاطر اینکه
باشه ،تقریباً بدون اختیار مونده؛ بعد به دروغ
مینویسه فالنی در جلسهای گفته من میگم
اما به حرفم گوش نمیکننــد! بعد هم براش
اعالم پایان میکنه .آقــا خیالتان راحت! تا دو
انتخابات آینده همین عزیز انقالبی هست .پس
به جای تخریب تعامل کنید».

شهردارحقتضییعکن
ِ

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان لرستان،
با تأیید خبر بازداشت شهردار خرمآباد ،گفت:
شــهردار خرمآباد و چند نفر دیگــر به اتهام
تضییع حقوق شــهرداری تحت تعقیب قرار
گرفته و بازداشــت شدهاند .ســعیدرازانی ،با
اشــاره به اینکه تحقیقات در این رابطه ادامه
دارد و مسائل مالی و ارتشا در این پرونده مطرح
نیست ،خاطرنشــان کرد :افراد دیگری که در
این پرونده در زمینه تضییع حقوق شهرداری
نقش داشــتهاند نیز مورد شناسایی و تعقیب
قرار خواهند گرفت.

اسرائیلیهانمایندههای
آمریکاییراممنوعالورودکردند

وزارت خارجه اســرائیل اعالم کــرد :دو عضو
مسلمان کنگره آمریکا حق ورود به فلسطین
اشغالی را ندارند.
شــبکه تلویزیونــی «المیادین» بــه نقل از
رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش داد :این
رژیم تصمیم گرفته است از ورود «ایلهانعمر»
و «رشیدهطلیب» ،دو نماینده مسلمان کنگره
آمریکا به فلســطین اشــغالی جهت بازدید از
اماکن اســامی قدس ممانعــت کند .وزارت
کشور رژیم صهیونیستی ســاعتی بعد رسماً
اعالم کرد؛ این دو نماینده کنگــره آمریکا به
فلســطین اشــغالی ممنوعالورود هستند و با
هرگونه درخواست آنها برای سفر به فلسطین
مخالت میشود.

در آزمایش اخیر موشکی کرهشــمالی ســاعتی  10هزار پوندی الکچری در دست
«کیمجونگ اون» نظر رسانهها را به خود جلب کرد .این در حالی است که سازمان ملل
صدور اجناس الکچری به کرهشمالی را به دلیل انجام آزمایش هستهای منع کرده است.

