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اوضاع پیچیده منطقه
در حالی کــه تــحــوالت منطقه پیچیده و بسیار
گسترده شــده اس ــت ،تــهــران میزبان مقامات
کشورهای مختلف از جمله سوریه و قطر و سران
گــروه های مقاومتی در عــراق بود  .کارشناسان
معتقدند قطر قصد ورود به سوریه را دارد اما
اقدامات اخوانی ها در حوادث پس از سال ۲۰۱۱
به این سو مانع از حضور دولت قطر در فرایند آینده
سیاسی سوریه است .به عبارت دیگر دمشق هیچ
عالقه ای برای حضور و فعالیت جریان اخوانی
ندارد .اما فعالیت اخیر قطر را می توان در چند بعد
تحلیل کرد .بعد اول ،تالش اخوان برای مشارکت
در کنشگری سیاسی و بی میلی آن به اجالسیه ها
و نشست های جبهه معارض دولت سوریه است.
در واقع اخــوان و تشکل های سیاسی سوریه که
پیشتر اقدامات نظامی و امنیتی گستردهای علیه
دولــت رسمی داشتند ،حاال به این جمع بندی
رسیدند که هیچ راه تغییری به جز مشارکت از
درون ندارند و در واقع دمشق و دولت اسد ساقط
شدنی نیست! بدین معنا مجبورند با واسطه قرار
دادن تهران یا کشورهای دیگر ،پایگاه سیاسی
خود را در سوریه مجدد فعال و بازسازی کنند.
بعد دوم ،تالش قطر برای گشودن جبهه جدید در
فعالیت های منطقه ای است .دوحه به طور رسمی

از جبهه سیاسی عربستان جدا شد و تالش ریاض
برای واسطه کردن کاخ سفید در دعوت از مقامات
قطری برای حضور در اجالسیه ریاض بی پاسخ
ماند .به عبارت دیگر قطر در حال طراحی سازوکار
جدیدی برای کنشگری سیاسی و باز کردن دروازه
های اقتصادی و فرهنگی جدیدی در منطقه است.
جبهه ای که با استفاده از ظرفیت ایران خواهان
حضوروتعاملبیشترباکشورهاییاستکهبتوانند
ظرفیت اقتصادی قطر را از فشارهای پیرامونی
نجات دهند .البته بعد دیگری هم در این دیدار
وجود دارد .قطر یکی از پایگاه های اصلی آمریکا
در منطقه اســت .ایــران پیشتر اعــام کــرد از هر
پایگاه و خاک نظامی عملیاتی علیه تهران و منافع
آن صورت گیرد ،آن کشور مقصر خواهد بود و ایران
واکنش جدی خواهد داشت .پس از بحران اخیر
در ترور فرماندهان و مقامات ایرانی ،کشورهای
منطقه ای احساس خطر جدی دارند .در حقیقت
آن ها نگران این هستند که تهران تصمیم به مقابله
بگیرد .بر همین اساس یکی از ابعاد دیدار امیر قطر
را باید این تصمیم دانست .ازسوی دیگر،اما عراق
فضای دیگری دارد .شهادت دو چهره سرشناس،
جدی بودن مقاومت در عراق برای انتقام و مسئله
دولت پیشبرد موضوعات مهمی است که به نظر
می رسد چالش های آینده بغداد در مسیر استقرار
سیاسی و ثبات داخلی اســت .هنوز تظاهرات
کنندگان در عــراق نگران کنشگری سیاسی و
افزایش فساد سیستماتیک در الیه های مختلف
اجتماعی هستند .با این حال اخبار منتشر شده
در ساعت اولیه روز دوشنبه  ۲۳دی ماه نشان
می دهد ،مقامات عراقی به جمع بندی درباره دو
موضوع رسیده اند .موضوع اول تکلیف سیاسی
و آینده کابینه عراق است .شنیده ها حاکی است
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دولت عبدالمهدی قرار است تا یک سال دیگر ادامه
یابد .البته گروه های سیاسی و رهبران تظاهرات
هنوز به جمع بندی نرسیده اند .اما شرایط پیچیده
منطقه ای موجب شده برای حفظ امنیت عراق
توافقات سیاسی به سمت ثبات ســازی و گذر از
شرایط کنونی برود .از سوی دیگر موضوع دوم مورد
بحث ،پاسخ به اقدامات آمریکاست .از منظر دولت
عراقحضورنظامیانآمریکاییاشغالگریاستواز
طرفی مقاومت خواهان انتقام از مقامات آمریکایی
در عراق به سبب نقض حاکمیت و شهادت سردار
رشیداسالمابومهدیالمهندساست.جلسهاخیر
رهبرانمقاومتازجملهدبیرکلعصائباهلحق،
نجبا و سرایا السالم نشان می دهد آن ها تصمیمات
جدی گرفتند که در چند روز آینده مشخص می
شود .به نظر می رسد این پاسخ به دلیل مجاورت
نیروهای مقاومت در نوار پادگانی ارتش آمریکا
در خاک عراق سنگین تر از درگیری های پیشین
است .سرعت تحوالت در منطقه زیاد شده است.
ایــن سرعت با بازیگری آمریکا افــزایــش یافته و
کاخ سفید به دنبال تغییر ساختار و رویکردهای
دولت های منطقه است .تخاصم امنیتی و نظامی
نیروهای آمریکایی با محور مقاومت افزایش یافته
است و به نظر می رسد در هفته های آینده تحوالت
سرعت بیشتری می گیرند و این تحوالت به دو
نکته باز می گردد .نکته اول ثبات در دولت عراق
است .هرچقدر دولت عراق با ثبات تر باشد ،آمریکا
چالش بیشتری خواهد داشت .نکته دوم ساختار
محور مقاومت و سازوکار سیاسی شدن تحوالت
اخیر سوریه است .اگر دولت سوریه بتواند تحوالت
آینده را با محوریت سیاسی پیش ببرد باید شاهد
چرخش کشورهای منطقه از جمله ترکیه به آینده
سیاسی دمشق بود.

سخنگوی دستگاه قضا خبرداد

بازداشت افرادی در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی
اسماعیلی از صدور حکم  15سال زندان برای متهم پرونده سکه ثامن خبرداد

هــادی محمدی – نشست خبری روز گذشته
سخنگوی دستگاه قضا کامال تحت تاثیر واقعه
سقوط هواپیمای اوکراینی قرار داشت و سخنگو
در بخش های مختلف نشست خبری خود به
ابهامات خبرنگاران پاسخ داد .با این حال شرح
حکم متهم پرونده سکه ثامن  ،آخرین وضعیت
بقایی و مشایی  ،آمار بازداشتی های روزهای اخیر
و برخی دیگر از پرونده های قضایی مهم نیز در این
نشست مطرح شد.
▪بهتر بود در ابتدا ستاد کل به مردم می گفت

به گــزارش خراسان ،اسماعیلی ضمن تسلیت
جان باختن مردم در کرمان و سقوط هواپیمای
اوکــرایــنــی در پاسخ بــه ســوالــی دربـــاره اطــاع
قوه قضاییه از وقــوع خطای انسانی در سقوط
هواپیمای اوکراینی گفت :آن چه به قوه قضاییه
منعکس شده بود ،ساعاتی قبل از اعالم رسمی
به مردم بود.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به
سوالی درباره روند پرونده سقوط هواپیما و این
که چند نفر بازداشت شد هاند و آیا از مسئوالن
باالتر سپاه هم پرسشی شــده؟ اظهار کــرد :در
ابتدا در ستاد کل نیروهای مسلح کمیسیونهای
تخصصی تشکیل شد و ابعاد موضوع را بررسی
کردند که بررسیها به اتمام نرسیده و در مرحله
اولــیــه نتایج بــه م ــردم گـــزارش دادنـــد و شاید
مناسبتر بود همان ابتدا که این کمیسیو نها
تشکیل شــده بــود هم اعــام میکردند که این
کمیسیونها تشکیل شده و در حال بررسی نتایج
است.وی افزود :با ابالغ ویژه ریاست قوه قضاییه،
سازمان قضایی نیروهای مسلح مامور شده که از
بعد قضایی با بهره گیری از کارشناسان مختلف و
کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح ،سازمان
هواپیمایی کــشــوری ،حــوزه ســایــبــری ،جنگ
الکترونیک و بهره گیری از اطالعات ضبط شده
در جعبه سیاه هواپیما که طبق آخرین اطالعم
دیــروز قــرار بود به فرانسه فرستاده شود  ،همه
اطالعاتجمعآوریوهمهابعادموضوعرسیدگی
شود.وی گفت :سازمان قضایی نیروهای مسلح
بالفاصله تحقیقات بسیار گسترده ای را انجام
داده و تا امروز از افراد زیادی که در این حوزه بودند
تحقیقاتمفصلیانجامشدهوهرشبتیمقضایی
ما در سازمان قضایی نیروهای مسلح تا ساعت24
مشغول بازجویی و تحقیق و اخذ اسناد و مدارک

بودند .وی در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم
پرونده سکه ثامن با بیان این که البته هنوز حکم
قطعی نیست  ،افزود :متهم اصلی این پرونده که
بیش از سه هزار شاکی داشت در چند فقره به
 ۱۵سال حبس تعزیری و در مال به میزان ۳۶۵۱
میلیارد و  ۶۵۴میلیون و  ۹۷۵هزار و  ۶۸ریال
در حق شکات محکوم شد که قبل از این حکم
 ۷۰۰میلیارد ریال از امــوال به شکات برگشت
داده شده بود .همچنین متهم به  ۱۸۱۲میلیارد
و  ۵۵۲میلیون و  ۶۳۰هزار و  ۴۴۱ریال جزای
نقدی در حق دولت به اتهام کالهبرداری و بابت
اتهام پول شویی به  ۹۹میلیارد و  ۲۲۲میلیون و
 ۴۹۷هزار ریال محکوم شده است.وی همچنین
خبرداد :سه نفر از  عناصر ضد انقالب در اهواز
که به کالنتری حمله کرده و دو تن از سربازان را
به شهادت رسانده بودند به اعدام محکوم شدند.
▪ماجرای جالب دستگیری سفیر انگلیس

خبرنگاریازسخنگویدستگاهقضادربارهحضور
سفیر انگلیس در تجمعات اخیر پرسید که وی در
ن وین
پاسخ اظهار کرد :درست است که کنوانسیو 
در تبیین حقوق دیپلماتیک برای دیپلمات های
کشورهای خارجی در کشور پذیرنده مصونیت
قائل شده است ،ما نیز این مصونیت را قائلیم اما
به موجب ماده  ۴۱این کنوانسیون کلیه افرادی
که از مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک بهره مند
هستند موظفند قوانین و مقررات دولت پذیرنده
را محترم بشمارند و از مداخله در امور داخلی
کشور میزبان خودداری کنند.وی افزود :این که
سفیر انگلیس به عنوان باالترین مقام نمایندگی
در جمهوری اسالمی در یک تجمع غیرقانونی
شرکت و از این تجمع فیلم و عکس تهیه میکند
و نقش تعیین کننده برای ایجاد تجمع و استمرار
آن دارد به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست .چه
این که در ابتدا نشناختهاند که این فرد کیست و
در اولین مواجهه با ماموران هم انگلیسی صحبت
مـیکــرده و خــود را معرفی نمیکرده .بعد که
احساس کــرده در خطر بازداشت قــرار دارد به
فارسی خود را به عنوان سفیر انگلیس معرفی
کرده است .آیا شیطنت و دروغگویی از این باالتر
از شخصیت دیپلماتیک سراغ دارید؟اسماعیلی
ادامه داد :در حقوق بین الملل این قبیل از عناصر،
عنصر نامطلوب شناخته میشوند و انتظار مردم

ایــن اســت که او را از کشور بیرون کنند و بعد
بینالمللی هم این را ایجاب میکند.ما به عنوان
دستگاه قضایی و جامعه حقوقی این استنباط
را داریــم که این فرد و امثال او عنصر نامطلوب
هستند و تکلیف عنصر نامطلوب در عهدنامههای
بینالمللی روشن شده است.
اسماعیلی درباره رسیدگی قضایی به ترور سردار
سلیمانیگفت:شخصترامپودولتاورسم ًااقرار
کردند که این اقدام تروریستی توسط آن ها انجام
شده است .ما معتقدیم در حوزه کیفری سه مرجع
صالح برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد؛
مرجع اول دادگاه های کیفری جمهوری اسالمی
و مرجع دوم کشور عراق به لحاظ محل وقوع جرم
است .مرجع سوم نیز دیوان بینالمللی کیفری
الهه است .بنای ما این است که هم در جمهوری
اسالمی و عراق و هم در الهه علیه ارتش و دولت
آمریکا و علیه ترامپ اعــام جرم کنیم و تشکیل
پرونده دهیم .چه بسا شاید بعد از دوران ریاست
جمهوری ترامپ او را بتوان به کشور فراخواند.
▪تسهیالتبقاییومشاییماننددیگرزندانیان

اسماعیلی در پاسخ به سوالی دربــاره آخرین
وضعیت پــرونــده بقایی و مشایی و ایــن که آیا
شایعات مطرح شده درباره آزادی و بیماری آن ها
صحت دارد یا خیر؟ گفت :بقایی و مشایی همانند
سایر زندانیان از مرخصی استفاده می کنند و هر
زندانی که نیاز به درمان در خارج از زندان داشته
باشد مقدمات درمانیاش را فراهم می کنیم.
اتفاق جدیدی مانند آزادی به معنای مختومه
شدن پرونده نیست و نیفتاده است و به تناوب
مانند دیگران از مرخصی استفاده می کنند.
▪بازداشت  30نفر در تجمعات اخیر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره
تعداد بازداشت شدگان در تجمعات اخیر و این
که اتباع دیگری در میان آن ها بوده اند یا خیر؟
گفت :غیر از سفیر انگلستان گزارشی از بازداشت
سایر اتباع نداشتهایم .در این حوادث حدود ۳۰
نفر بازداشت شد هاند .برای ما بین سلبریتی و
غیرسلبریتی فرقی نمی کند و دستگیری توسط
ضابطان در صورت مشاهده جرم انجام شده است.

حمایت از جبهه مقاومت و همدردی با خانواده شهدای سانحه هوایی
مـــردم غــیــور و شــهــیــدپــرور مشهد بــا حضور
گــســتــرده در اجــتــمــاع و راهــپــیــمــایــی روز
گذشته ،ضمن اب ــراز هــمــدردی بــا خــانــواده
شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی،حمایت
قاطعانه خــود از جبهه مقاومت اسالمی را

منطقه با رهبر معظم انقالب لبیکگویان بیعت
میکنند .این مراسم روز گذشته با فراخوان
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان در
هوای سرد مشهد از میدان شهدا آغاز شد و تا
حرم مطهر ادامه یافت.

واشنگتن پست :حمله موشکی ایران به عین االسد ده ها مجروح به جا گذاشته است
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست فاش کرد به
رغم ادعای مقامات دولت آمریکا مبنی بر این که
در حمله موشکی ایران به نیروهای آمریکایی در
عراق هیچکس آسیب ندیده است ،دهها نیروی

آمریکایی به دلیل صدمات ناشی از این حمله
تحت درمــان قرار گرفتهاند .به گــزارش تسنیم
ایــن روزنــامــه آمریکایی همچنین گــزارش داد
که در جریان حمله موشکی بامداد چهارشنبه

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••چرا به سوریه و عراق رفتید تا با داعش مبارزه
کنید؟ چرا مرزهای کشور را امن کردید؟ چرا تا
وقتی امثال مهناز افشار  ،این عالمه دهر وجود
دارد به فکر مبارزه با داعش افتادید؟ مهناز
افشار را می فرستادید با ابوبکر البغدادی
گفتوگو و از انسانیت برای او صحبت کند و شر
داعش را از سر کشورمان کم کند!
••اگربا هزینه ای که طی هشت سال خرج
فوتبال و کی روش کردیم ،یک مدیر توانمند
خارجی برای صنعت خودروسازی به کار می
گرفتیم االن دچار عقب ماندگی در این صنعت
و گرفتار در چنبره مونتاژ نبودیم .البته االن هم
دیر نیست .می توان به جای استفاده از مربیان
خارجی درجه 3همین نسخه را به کار گرفت.
••از سلبریتیهای محترم ،این کارشناسان
همه چیزدان سوالی دارم! اگر به ترور آمریکا
پاسخ نمی دادی ــم در آیــنــده چــه اتفاقاتی
میافتاد؟ فکر میکنید انتقام ما از آمریکا
فقط برای این بود که دل مان خنک شود؟
••این قدر درباره سقوط هواپیما مطالب دروغ
و آبکی نوشتید تا این که خود سپاه اعالم کرد
که خودش هواپیما را زده است .معلوم نیست
تا االن چقدر مطالب دروغ برای مردم منتشر
کردید که گندش در نیامده؟
••روز شنبه مطلبی نوشتید که پدافند ایران
مگر دستگاه پشه کش برقیه که هر پرنده
ای رو بزنه؟ حاال حداقل جرئت عذرخواهی
داشته باشید.
••خراسان :همان طــور که قبال هم عرض
کردیم به دلیل اعتمادی که به منابع رسمی
دربــاره خبر داشتیم آن اخبار و تحلیل ها را
منعکس کردیم و از این بابت هم از مخاطبان
گرامی عذرخواهی کردیم و می کنیم.
••شـــرط جــدیــد دریـــافـــت بــســتــه حمایت
معیشتی :اگــر هرخانوار بتواند در مــاه به
طور همزمان یک کیلو گوشت و  ۳۰عدد
نان سنگک و دوکیلو پیاز خریداری کند آدم
ثروتمندی اســت و شرایط دریــافــت یارانه
معیشتی را نخواهد داشت!
••خودتان هم می دانید که توضیحات سردار

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

حاجی زاده توجیهات بود و اصال قانع کننده
نبود.اختفای خبر از رئیس جمهور هم
خالفی دیگر.
••بعضی معلم ها ،با درس و مشق زیاد ،بچه
را از مــدرســه ف ــراری مــی دهــنــد! بچه های
این دوره و زمانه دیگر عالقه ای به مدرسه
رفتن ندارند .وقتی برف می آید یا هوا آلوده
و مدرسه ها تعطیل می شود ببینید بچه ها
چقدر خوشحال می شوند؟
••جاستین ترودو نخست وزیر کانادا چندروز
است که در تمامی مراسم سوگواری با تمام
وجــود شرکت کــرده .واقعا متاسفم برای
رئیس جمهور خودمان که به خودش زحمت
نمیده تا از خانواده های داغدار حالی بپرسه.
••بعضی سلبریتی هــا شهامت خیلی از
کارها را ندارند و برای چند دالر ،هرکاری
برای سعودی ها انجام می دهند! به خاطر
همین از اون سر دنیا ،دیگران را تحریک
میکنند تا به خیابان ها بریزند و مدام ترانه
وطنم وطنم می خوانند .اگر وطن برای شما
ایران است حداقل بچه هایتان را در وطن تان
یعنی ایران به دنیا بیاورید.
•• آیا این درست است که اگر کسی به بررسی
مجدد علت واریز نشدن کمک معیشتی اش
اعتراض کند یارانه اش را هم قطع می کنند؟
این یعنی چه؟ چرا حق اعتراض را از مردم
می گیرید؟
••چرا می گویید خطای انسانی؟ وقتی هنوز
چیزی مشخص نیست و ابهامات فراوانی
وجــود دارد ،وقتی بحث جنگ الکترونیک
پــررنــگ شـــده چــطــور از خــطــای انسانی
صحبت می کنید؟ نیروهای پدافندی مثل
سلبریتیها نیستند که بــدون دانــش نظر
بدهند .آن ها در آن لحظه به یقین رسیدند که
موشک است در حالی که همه شرایط اش را
داشته ،مگر این که مسئله نفوذ درمیان باشد.
کمی منصف باشیم.
•• ثبت نام ماشین و ماشین خریدن هم برامون
شده آرزو .چندوقته می خوام تو سایت ایران
خــودرو ثبت نام کنم ولی هروقت که فروش

نمابر05137009129 :

اعتباری داره سایت خرابه و اصال نمی تونم این
کار رو انجام بدم .انگار بیشتر آدمها هم همین
مشکل رو دارنــد .در صورتی که توی دیــوار و
شیپور همه خودروهای تازه تحویل رو به قیمت
هاینجومیمیفروشند!بهکیشکایتکنیم؟
••ســابــقــه آمــریــکــا مشخص اســـت ،سابقه
نیروهای سپاه در جنگ هم مشخص است .آن
زمانی که آمریکا عمدی یا سهوی  ،هواپیمای
مسافربری مــا را هــدف اصــابــت قــرار داد،
دوستان برانداز ،یقه چاک نکردند ولی حاال
بهانه ای پیدا کرده اند تا تمام عقده هایشان را
خالی کنند .فکر می کنید به نیروهای نظامی
حمله کنید کشور پیشرفت می کند؟ بدبخت
ها دیگر حتی امنیت هم نخواهیم داشت.
••این کارت های ملی به چه درد می خورد که
اینهمه وقت و پول وعزت مردم را می گیرد؟
ثبت احوال فقط یاد داردکه بخشنامه بدهد
و با بانکها البی کند که تنها باکارت ملی
جواب مردم را بدهند! وگرنه یکی پاسخ بدهد
کارتهای ملی جدید به چه دردی میخورد؟
••خــانــم بــه اصــطــاح بــازیــگــر کــه در شبکه
ســعــودی کــار مــی کنی و پــول بــی حساب
میگیری و فــرزنــدت را در ایـــران بــه دنیا
نمیآوری چون عارت می شود! لطفا شما یک
نفردربارهوطنپرستیصحبتنکن،فقطیک
وطن پرست واقعی میتواند به خاطر وطنش
به دل داعشی های وحشی بزند تا آنها خیال
نزدیک شدن به کشور را نداشته باشند.
••متاسفم بــرای مسئوالن ورزش خراسان
رضوی که نتوانستند مربی خوب شهر خودرو
را حفظ کنند ،به ایشان بگویید ما را به خود
واگذارید! انتظار حمایت نداریم فقط سنگ
اندازی نکنید!
••در حالیکه رسانه های سعودی و انگلیسی
با پخش ویژه برنامه های خود با فریب افکار
عمومی دارند از حادثه هواپیمای اوکراینی
بیشترین سوء استفاده را می کنند متاسفانه
دولت و مجلس و رسانه های داخلی با سکوت
مرگبار خود و نبود اطالع رسانی شفاف به این
فضای بی اعتمادی بیشتر دامن می زنند.

▪محاکمه ترامپ را پیگیری می کنیم

با حضور گسترده مردم مشهد صورت گرفت

فــریــاد زدنــد.بــه گـــزارش «خــراســان» ،مــردم
شهیدپرورروز گذشته در اجتماعی عظیم
و راهپیمایی شکوهمند با خانواده شهدای
سانحه هواپیمای اوکراینی همدردی و اعالم
کردند که درراه حفظ اقتدار و مقاومت در

حرف مردم

گذشته سپاه پــاســداران انــقــاب اســامــی به
پایگاه عیناالسد که بزرگ ترین پایگاه در اختیار
نیروهای آمریکایی در عراق محسوب میشود ،دو
سرباز آمریکایی از پنجره به بیرون پرتاب شده اند.

نمازجمعهاینهفتهتهرانبهامامترهبرمعظمانقالباقامهمیشود
خبرگزاری آنا و الف خبردادند که نماز جمعه این
هفته تهران به امامت ولی امر مسلمین ،حضرت
آی ـتا ...العظمی خامنهای اقامه میشود .این
نخستین بار پس از حدود هشت سال است که

رهبرانقالب،خطبههاینمازجمعهتهرانرااقامه
می کنند .بر اساس گزارش آنا ،آخرین خطبههای
نمازجمعهرهبرمعظمانقالباسالمیدرتهرانبه
بهمن سال 90باز میگردد؛ دو خطبهای که رهبر

انقالب عمده سخنان خود را در آن ها به موضوع
بیداری اسالمی و مسائل تونس و مصر اختصاص
دادند و خطبه ایشان به زبان عربی خطاب به مردم
این کشورها در آن سالها ،شهرت یافت  .

آیپدارزانکریس،بحراندرخانوادهملکهوماجرایتعطیلیکنسرتها
ثروتمندترین فوتبالیست جــهــان بــا وجــود
دارایــی زیاد از یک آیپد  ۲۵دالری استفاده
میکند! تصویر ستارهمحبوبپرتغالیدرشبکه
های اجتماعی حسابی خبرساز شده است .در
این تصویر که دقایقی قبل از بازی یوونتوس را
نشان می دهد ،کریس رونالدو هنگام پیاده
شدن بازیکنان از اتوبوس از یک آ یپد شافل
قدیمی برای گوش دادن به موزیک استفاده
میکند .این آیپد تا سال  ۲۰۱۷تولید شده و
اکنون فقط  ۲۵دالر قیمت دارد! یعنی رونالدو
با آن ثــروت افسانه ای از همان آ یپــد شافل
قدیمی و ارزان قیمت استفاده می کند .هرچند
که این تصویر ،تعجب کاربران فضای مجازی را
هم به دنبال داشته و بسیاری با شافل قدیمی
فوتبالیست ثروتمند شوخی کرده اند اما این
موضوع از منظر روان شناسی نیاز به بررسی
دارد .مطلب آن را در صفحه مشاوره در ضمیمه
زندگی سالم بخوانید.
▪پشت پرده تعطیلی کنسرت ها

لغو کنسرتها موضوع تازهای نیست که تعجب

برانگیز باشد .گاهی خبرهایی از لغو کنسرت
ها منتشر می شود .تا قبل از این ،بعد از چندبار
تمدید زمان بلیت فروشی ناگهان کنسرت را لغو
میکردند و پول های دریافتی از مردم را به آنها
برمی گرداندند .این موضوع دالیل مختلفی هم
داشته است .مثال بعضی ها از قیمت باالی بلیت
ها گفته اند که در این شرایط اقتصادی با جیب
مان همخوانی ندارد.
امــا بعداز سقوط هواپیما چند خواننده در
صفحات اینستاگرامی شــان از لغو کنسرت
به دلیل همدردی با مردم خبر داده اند .نادر
مشایخی ،موسیقیدان و رهبر ارکستر روز
گذشته پستی در صفحه اینستاگرامی اش
گذاشته و از پشت پرده این ماجرا گفته است.
این موسیقی دان در بخشی از پیامش نوشته
اســت« :بیشتر افــرادی که کنسل میکنند،
وانمود میکنند به علت مسئولیت اخالقی که
دارند ،این کار را میکنند ،اما واقعیت این است
که بلیت نفروختهاند .درواقع این افراد سعی
میکنند ناراحتی خود را از این موضوع ،با لغو
کنسرتشان نشان دهند و »...مشروح این خبر

را در صفحه 11یا همان ادب و هنر بخوانید.
▪بحران در خانواده ملکه

جدایی هری و مگان مارکل از خانواده سلطنتی
بریتانیا! این خبری است که در جهان واکنش
های زیادی به دنبال داشته است .هری ،نوه
ملکه بریتانیا و همسرش مگان مارکل ،اعالم
کرده اند قصد دارند از خانواده سلطنتی بریتانیا
جدا شوند .این زوج در بیانیهای غافلگیر کننده
اعالم کردند که قصد دارند زمان زندگی خود را
بین بریتانیا و آمریکای شمالی تقسیم و روابط
گسترده خود با مطبوعات را حذف کنند .بعد
از این خبر بود که کاخ باکینگهام هم در بیانیه
ای اعالم کرد با آن ها گفت و گو می کند .این
تصمیم پس از یک سال آشفتگی در روابط آن
ها با خانواده سلطنتی و بزرگ تر شدن شکاف
هــری و ب ــرادرش ویلیام گرفته شــد .شــورای
خانواده سلطنتی در خواست برگزاری نشست
بحران کرده است و ...این که چه دالیلی پشت
این تصمیم وجود دارد را در صفحه بین الملل
بخوانید.

اظهاراتتولیتآستانقدسدربارهحوادثاخیردرکشور
تولیت آستان قدس رضوی در مراسم بزرگداشت
هفتمین روز شهادت ســردار سلیمانی که در
کرمان برگزار شد ،با گرامی داشت یاد آن شهید
نکاتی را دربــاره حــوادث اخیر در کشور مطرح
کرد.به گــزارش آستان نیوز ،حجت االســام
«مروی» با اشاره به انتقام موشکی سپاه پاسداران
از آمریکا اظهار کرد  :آمریکا که از این گاوهای
شــیــرده منطقه بــه تعبیر خــودش پــول و دالر
میگرفت ،حتی نتوانست امنیت پایگاه نظامی
خودش را حفظ کند و فقط با جنجال تبلیغاتی
سعی کردند ضعف و زبونی خود را پنهان کنند
و مسئله هواپیما را مطرح میکنند .وی افزود:
متأسفانه عــد های از هموطنان عزیزمان جان
شان را در حادثه هواپیما از دست دادند که از
خداوند برای آن ها رحمت طلب میکنیم و برای

بازماندگان شان طلب صبر داریــم اما آمریکا
دارد این موضوع را برجسته میکند که ضعف
خود را در موشک باران سپاه مخفی نگه دارد.
وی اظهار کرد :خطای انسانی ممکن است رخ
دهد ،گرچه متأسفیم و جان یک نفر هم برای
ما ارزش دارد و حفظ جــان حتی یک نفر هم
وظیفه حکومت است اما در شرایط جنگی این
اتفاقات رخ میدهد ،باید ببینیم منشأ این خطا
چه بوده است که هنوز مشخص نشده و هنوز
کارشناسان نظری ندادهاند ،آیا لشکر سایبری
آمریکا باعث آن بود؟ آیا جنگ الکترونیکی که
آمریکا سردمدار آن است و رژیم صهیونیستی
از همین جنگ سایبری استفاده کرد و باعث
شد ارتش سوریه هواپیمای روسیه را هدف قرار
دهد ،وجود داشته است؟وی بیان کرد :عدهای

در ایران حادثه هواپیما را بهانه کردند و در کشور
راه افتادند ،از تشییع چند میلیونی حاج قاسم
خجالت نکشیدند و با حرکات حقیرانه خودشان
میخواستند خفت آمریکا در موشک بــاران
پایگاهش در عراق و حضور میلیونی و وفاداری
مردم را تحت الشعاع قرار دهند.

