؟؟؟؟؟
سلبریتیهادستورالعمل
کمک به سیلزدگان را اعالم کردند

صفحه5

برگزاری آیین پایانی پنجمین جشن هفته هنر انقالب

؟؟؟؟؟
های مهناز!

ابراهیمحاتمیکیا
چهرهسالهنرانقالب

ویژهنامه طنز را هراهرا درشماره امروز بخوانید
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تيترهايامروز
چرا سنتکام آمریکا پیشقراول تروریسم
در منطقه است؟

سفرژنرالمکنزی
رویگسلوحشت

صفحه 7

کارتر:آمریکاکشوری
جنگدوستاست
■■آمریکا در طول  242سال تاریخ خود
جز  16سال در بقیه زمانها در جنگ
بهسر برده است
صفحه 7

رهبر انقالب به درخواست رئیسجمهور برای برداشت از
صندوق توسعه ملی به منظور تأمین بخشی از هزینههای ناشی از
خسارات سیلهای اخیر پاسخ دادند

صدورمجوز
با مقدمات

دولت سریع ًا از محلهایی همچون  5درصد مقرر در بودج ه عمومی
کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه ،جابهجایی در ردیفهای
بودجههای عمرانی ،بیمهها و تسهیالت بانکی اقدامات الزم را آغاز کند
پس از جمعبندی وضعیت ،در صورت نیاز ،برداشت از صندوق مزبور
مورد تأیید اینجانب خواهد بود
 5توصیه رهبر انقالب به رئیسجمهور برای جریان بهتر کارها
در رسیدگی به سیلزدگان
صفحه 2

روایتحیرتآور ترامپ از دیالوگ با شا ه سعودی

رونقبورس
بهجای رونقتولید!

گفتم پادش�اه! اگر ما برویم ،اگر ارتش ما
برود ،ایران  2هفتهای [کش�ور] ش�ما را
میگیرد .گفتم پادش�اه! شما  ۲تریلیون
دالر در بانک دارید اما ما برای محافظت
از شما  ۴میلیارد دالر میخواهیم ،اگرنه
[از عربس�تان] خارج میش�ویم .پادشاه
گف�ت «قبال چنین چیزی اتفاق نیفتاده،
نمیفهم�م» .و م�ن گفتم بل�ه! میدانم،
متأسفم اما ما  ۴میلیارد دالر میخواهیم

صفحه 3

نگاهی به عملکرد جشنواره جهانی فیلم فجر
در آستانه برگزاری سیوهفتمین دوره آن

چون و چرای
جهانیشدن

صفحه 2

صفحه 8

خبر
برگزاریآیینپایانیپنجمینجشن
هفتههنرانقالب

ابراهیمحاتمیکیا
چهر ه سال هنر انقالب شد

ابراهیم حاتمیکیا به عنوان چهره س��ال هنر
انقالب اسالمی انتخاب شد .به گزارش فارس ،آیین
پایانی پنجمین جشن هفته هنر انقالب با حضور
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
محسن مؤمنیش��ریف رئیس حوزه هنری ،سردار
کوثری ،س��عید اوحدی و چهرههایی دیگر برگزار
ش��د .در این مراس��م محسن مؤمنیش��ریف در
س��خنانی درباره برگزاری هفته هنر انقالب گفت:
«هفته هنر انقالب فرصتی است تا به کارنامه یک
سال گذشته هنرمان نگاه کنیم و آینده را ببینیم که
چگونه خواهد بود» .رئیس حوزه هنری به موفقیت
حوزه کتاب و بحرانهای این حوزه از جمله کاغذ
اش��اره کرد و بیان داش��ت« :با این وجود اما شاهد
انتش��ار کتابی مثل «خاطرات سفیر» نوشته خانم
نیلوفر ش��ادمهری بودیم که  ١٠٠هزار نس��خه از
آن ب��ه فروش رفت و نیز اس��تقبالی ک��ه از کتاب
«رهش» رضا امیرخانی ش��د و ...نشان میدهد ما
در حوزههای مختلف همچنان موفق هستیم» .در
ادامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی طی سخنانی با
اشاره به توجه انقالب اسالمی به جامعه زنان گفت:
«انقالب اسالمی به عدالت جنسیتی کمک کرد و
اگر این توجه نبود ما گسست بزرگی در جامعه زنان
داش��تیم .این دوره  40س��اله انقالب دوره خاصی
است؛  ٤٠سال پیوسته که شاخههای مختلف هنر
را از شعر تا سینما و از نقاشی و عکاسی تا هنرهای
دیگر ب��ارور ک��رده و این بخش قاب��ل توجهی از
مناسبات انقالب اسالمی است» .پس از این بخش
هر ک��دام از  5نامزد نهایی چهره هنر انقالب روی
سن آمدند و چند دقیقهای صحبت کردند» .ابراهیم
حاتمیکیا ،کارگردان فیلم سینمایی «به وقت شام»
نیز یکی از همین نامزدها بود که در سخنانی گفت:
«خوشحالم در چنین مراس��می حضور دارم ،زیرا
رایحه آقا مرتضی در فض��ای حوزه هنری برای ما
آشناست؛ از ابتدا که آمدیم تا وقتی او را به سمت
بهشت زهرا مش��ایعت کردیم .به اینجا که میآیم
حالم عوض میش��ود؛ حرفهایی دارم که خواهم
گفت» .در پایان این مراسم از میان  5نامزد چهره
هنر انقالب در سال  97یعنی ابراهیم حاتمیکیا،
رضا امیرخانی ،مسعود نجابتی ،هدایتاهلل بهبودی
و مه��دی نقویان ،هیأت داوران به اتفاق آرا ابراهیم
حاتمیکیا را ب��ه عنوان چهره س��ال هنر انقالب
اس�لامی معرف��ی کردن��د .حاتمیکیا ب��ه خاطر
کارگردانی فیلمسینمایی «به وقت شام» کاندیدای
انتخاب چهره سال هنر انقالب اسالمی شده بود.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار شرکتکنندگان در مسابقات بینالمللی قرآنکریم:

توطئههای دشمنان نفسهای آخر دشمنی
با جمهوری اسالمی است

صفحه 2

دستمریزاد کابویها به رجب پاشا!
علی فرزین

دول��ت دونالد ترام��پ تقابل
دیدگاه
تمامعیاری را با حزب عدالت
و توسعه ( )AKPو دولت رجب طیب اردوغان آغاز
کرده است .این تقابل ،به صورت مشخص در هر 3
بعد «سیاسی»« ،اقتصادی» و «امنیتی -نظامی»
دنبال میش��ود .متعاقب برگزاری انتخابات محلی
ترکیه ،مقامات وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی
مداخلهجویانه نسبت به سالمت انتخابات و امکان
تغییر آرا در  2کالنشهر ترکیه (آنکارا و استانبول)
ابراز تردید و نگرانی کردند .عمر چلیک ،سخنگوی
حزب عدالت و توسعه این اظهارات را محکوم و آن
را نماد دخالت آمریکا در انتخابات ترکیه دانس��ت.
در عرصه اقتص��ادی نیز تالش آمریکا برای اعمال
تعرفهه��ای وارداتی بر کاالهای ترکیهای و کاهش
ارزش لی��ر ادام��ه دارد .ب��ا این ح��ال ،اصلیترین
منازعه واش��نگتن -آن��کارا را میت��وان «منازعه
امنیتی -نظامی» میان این دو دانست .این منازعه
در جریان خرید سامانه اس 400روسها از سوی
ترکیه تشدید شده است .مقامات ترکیه که اعتماد
خود را به مقامات کاخ سفید و حتی اعضای ارشد
ناتو از دس��ت دادهاند ،با وجود عضویت در پیمان
آتالنتیک شمالی تصمیم به خرید سامانه اس400
از روس��یه گرفتهاند .این موضوع برای واش��نگتن
بشدت گران تمام شده است .ایاالت متحده از اینکه
میبیند یکی از اعضای ناتو (س��ازمانی که عمال بر
مبنای مقابله با تهدیدات مسکو ایجاد شده است)
برای تامین امنیت خود دست یاری به سوی کاخ
کرملین دراز کرده است ،حس بسیار بدی دارد .این
به معنای کاهش اعتبار ناتو در سطح بینالمللی و
عدم اعتماد متقابل میان اعضای آن است« .مایک
پمپئو» وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا اخیرا در
سخنانی تهدیدآمیز از ترکیه خواست میان خرید
س��امانه اس 400روسها و اس��تمرار عضویت در
ناتو یک گزینه را انتخاب کند .با این حال مقامات
آمریکایی بخوب��ی میدانند اخراج ترکیه از ناتو به
هیچ عنوان آسان نیست و نیازمند اجماع اعضای
این پیمان است.
در مقابل ،رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور
ترکیه تاکید کرده اس��ت تصمیم ترکیه مبنی بر
خرید سامانه اس 400از روسیه ،مغایرتی با عضویت
این کشور در ناتو ندارد .دبیرکل ناتو نیز در بیانیهای،
اظهارات رئیسجمهور ترکیه را تایید کرده است.
«ینس استولتنبرگ» در این باره میگوید« :افزایش
توان نیروی نظامی جزو تصمیمات ملی هر کشوری
است .آنچه برای ناتو اهمیت دارد قابلیت استفاده
مشترک از سیستمهای متفاوت است ،البته تصمیم
ترکیه در خرید اس 400از روس��یه و اختالف این

کش��ور با آمریکا درباره برنامه جنگنده اف 35که
خود ترکیه بخش��ی از این برنامه اس��ت ،وضعیت
دشواری برای همه ما است».
واقعیت امر این اس��ت که اقدامات همهجانبه
آمریکا علیه آنکارا ،با اقدامات غربپسندانه ترکیه
در منطقه ،خصوصا در کش��ورهای سوریه و عراق
کمترین تناس��بی ن��دارد! در این معادله یکطرفه،
مقامات  2ح��زب دموک��رات و جمهوریخواه از
هیچگون��ه اقدامی در راس��تای تضعیف موقعیت
اردوغان و بر س��ر کار آمدن رقب��ای وی از جمله
گولنیستها فروگذار نکردهاند .بدون شک همگان
دخال��ت دولت اوباما و دموکراته��ا را در کودتای
س��ال  2016ترکی��ه به خاط��ر دارن��د! ترامپ و
جمهوریخواهان نیز امروز شمش��یر را از رو برای
اردوغان بسته و حتی وی را نسبت به اخراج از یک
پیمان نظامی جمعی تهدید میکنند .حتما اردوغان
ب��ه یاد دارد که در دوران آغاز بحران در س��وریه،
جمهوری اسالمی ایران بارها وی را نسبت به بازی
در زمین ایاالت متحده و متحدان غربی آن برحذر
داشت .امروز آمریکا و اروپا که در سالهای گذشته
وع��ده حمایت تمامعیار از ترکیه و حزب عدالت و
توسعه را به اردوغان داده بودند ،به دشمنان درجه
یک امنیت ،اقتصاد و ثبات ترکیه تبدیل شدهاند.
هنوز همگان به یاد دارند که تشویقهای فریبکارانه
و کرکننده مقامات غربی ،نقش بسزایی در ترغیب
اردوغان نسبت به احیای عثمانیگری در منطقه و
تبدیل ش��دن به اصلیترین شریک آمریکا و اروپا
در حوزه غرب آس��یا داش��ت! امروز نه از مناسبات
دوجانبه قوی واشنگتن ـ آنکارا خبری هست و نه
کسی از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی سخنی
به میان میآورد! اصلیترین نقطه پیوند میان ترکیه
و غ��رب ،یعنی «ناتو» نیز تحت تاثیر تنشهای به
وجود آمده میان اردوغان و ترامپ در حال گسستن
است .آیا با توجه به  2زخم عمیقی که ترامپ و اوباما
(بخوانید جمهوریخواهان و دموکراتهای آمریکا)
ب��ر پیکره ترکیه و اردوغ��ان زدهاند ،رئیسجمهور
ترکیه در سیاستهای کالن منطقهای و بینالمللی
خود تجدیدنظر خواهد کرد؟ آیا زمان آن نرسیده
است که رئیسجمهور ترکیه به جای تالش برای
تبدیل شدن به یکی از مولفههای بازی واشنگتن
و اروپ��ا ،به یکی از پازلهای «مبارزه با توطئههای
غرب» در منطقه تبدیل شود؟ بدون شک اردوغان
فرصت زیادی برای بازبینی در سیاستهای کالن و
استراتژیهای کشورش در عرصه سیاست خارجی
ندارد .در این فرصت اندک ،وی باید بهترین تصمیم
را اتخاذ کند؛ تصمیمی که «قدرت واقعی» را برای
ترکیه در جهان اسالم به ارمغان خواهد آورد.

قهقهه مکرون بر قبر ترزا می!
تمدید  6ماهه مذاکرات خروج
نگاه
انگلی��س از اتحادیهاروپای��ی
سرپوش��ی موقت روی منازع��ات داخلی بازیگران
غربی محسوب میشود .صورتبندی معادالت رخ
داده در انگلیس چندان دش��وار به نظر نمیرسد؛
از یکس��و ترزا می،نخس��توزیر انگلیس قادر به
اقن��اع نمایندگان مجلس عوام و حتی بخش��ی از
همحزبیه��ای خ��ود در قبال ط��رح مدنظر خود
مبنی بر خروج از اروپای واحد نش��ده و از س��وی
دیگر ،پارلمان انگلیس نیز خروج بدون توافق این
کش��ور از اتحادیه اروپایی را رد کرده است! در این
می��ان ،مالقاتهایی نیز میان ت��رزا میو مقامات
ارش��د  2حزب محافظهکار و کارگر برای خروج از
این بنبس��ت سیاسی انجام ش��ده است .ماجرا به
این نقطه ختم نمیشود! میان صدراعظم آلمان و
رئیسجمهور فرانسه در اینباره اختالفاتی در گرفته
است .مقامات آلمانی سعی دارند با تساهل بیشتری
در قبال دولت ترزا میبرخورد کرده و حتی فرصت
الزم ب��رای رس��یدن به توافق نهایی ب��ا اروپا را در
اختیار لندن قرار دهند .هرچند در ماورای این فعل
و انفعاالت ،تالش پشتپرده مقامات انگلیسی برای
برگزاری همهپرسی دوباره درباره خروج از اتحادیه
اروپایی نیز متوقف نشده است.
نکته قابل توجه ،ماهیگیری رئیسجمهور جوان
فرانسه از این آب گلآلود است! اخیرا و قبل از اعالم
تصمیم نهایی اروپا برای تمدید مذاکرات بریگزیت
با لندن ،رئیسجمهور فرانسه در سخنانی صریح
و ت��ا حدودی غیر قابل انتظ��ار ،از دولت انگلیس
خواست تکلیف پرونده بریگزیت را مشخص کند.
امانوئل مکرون تاکید کرده ب��ود اتحادیه اروپایی
نبای��د برای ح��ل بحران سیاس��ی در انگلیس به
گروگان گرفته ش��ود .مکرون به انگلستان هشدار
داد اگ��ر این موض��وع را نتواند حلوفصل کند ،به
صورت «اتوماتیک» از اتحادیهاروپایی خارج خواهد
شد! درباره اظهارات اخیر مکرون نکاتی وجود دارد
که نمیتوان بسادگی از کنار آنها گذشت:

نوید مؤمن

نخس��ت اینکه امانوئل مک��رون متعاقب وقوع
بحرانهای داخلی در فرانسه و استمرار تظاهرات
جلیقهزردها ،مدتهاس��ت وجهه اروپایی خود را
مخدوش میبیند .از این رو رئیسجمهور فرانسه
در م��اورای س��خنانش ،به دنبال اع��اده حیثیت
سیاس��ی از دس��ت رفته خود اس��ت .مکرون در
برهه فعلی سعی دارد خود را به عنوان یک «رهبر
اروپایی» معرفی کند و از این رو تقابل مستقیم با
انگلیس را در دس��تور کار قرار داده است .قبال نیز
رئیسجمهور فرانسه متعاقب رای منفی پارلمان
انگلیس به طرح ترزا می ،به لندن هشدار داده بود
برگزاری مذاکرات مجدد با انگلیس بر سر بریگزیت
امکانناپذیر خواهد بود.
دوم اینکه مکرون هماکنون در کنار گزینههای
سهگانه مطرحشده در داخل انگلیس ،یعنی خروج
نرم (خروج با توافق) ،خروج س��خت (خروج بدون
توافق با اتحادیه اروپایی) و برگزاری رفراندوم دوباره،
گزینهای به نام «خروج اتوماتیک انگلیس از اروپا»
را مطرح کرده اس��ت .بدیهی است در این صورت،
دیگ��ر دولت ترزا میو مجلس عوام انگلیس نقش
تعیینکنن��دهای در قب��ال بریگزی��ت ندارند و در
صورت عدم توافق آنها بر س��ر نحوه خروج از اروپا،
این اتحادیه اروپایی خواهد بود که خروج انگلیس
از این مجموعه را رسما اعالم خواهد کرد .این طرح
(در صورتی که تا  6ماه بعد عملیاتی ش��ود) وجهه
سیاسی و اروپایی انگلیس را بشدت تضعیف خواهد
ک��رد و فراتر از آن ،امکان بس��یاری از توافقات آتی
میان لندن و بروکسل را از بین خواهد برد.
نکته س��وم ،به نح��وه مواجهه دیگ��ر اعضای
اتحادیه اروپایی با پیش��نهاد مک��رون بازمیگردد.
اصلیترین س��والی که هماکن��ون به ذهن خطور
میکند« ،ضمانت اجرایی» پیشنهاد مکرون مبنی
بر خ��روج اتوماتیک انگلیس از اتحادی��ه اروپایی
اس��ت .هر چند این موضوع حداقل تا  6ماه دیگر
در ابهام باقی خواهد ماند! آیا این هشدار ،محصول
رایزنیهای مکرون و دیگر سران اروپایی بوده است

یا رئیسجمهور فرانسه در اینباره به صورت مستقل
وارد میدان ش��ده اس��ت؟ در صورت��ی که گزینه
نخست درست باشد و دیگر اعضای اتحادیه اروپایی
و بویژه  2کش��ور آلم��ان و ایتالیا نیز موافق خروج
اتوماتیک انگلیس از اروپای واحد قلمداد ش��وند،
عرص��ه بر دولت ترزا م��یو مجلس عوام انگلیس
بسیار تنگ خواهد شد .اما اگر گزینه دوم صحیح
باش��د و مکرون از موضعی مستقل این هشدار را
به مقامات انگلیسی مخابره کرده باشد ،این مسأله
میتواند «قدرت اروپایی» مکرون و فرانسویها را به
چالش کشیده و پاریس را به بازیگری احساسی و
ناتوان در معادالت اروپای امروز تبدیل کند .در هر
حال ،نحوه مواجهه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی
با هشدار مکرون ،میتواند این معما را حلوفصل
کند.
فارغ از نکات مطرحشده درباره اظهارات امانوئل
مکرون ،ت�لاش وی برای اعاده حیثیت سیاس��ی
خ��ود در اروپا از طریق ماج��رای بریگزیت بخوبی
نش��ان میدهد مقامات اروپایی حتی در مجادالت
و منازع��ات درونی ،به خود نی��ز رحم نمیکنند!
براستی در چنین شرایطی چگونه میتوان سخن
از اعتم��اد به اروپا یا صحت و ثب��ات تعهدات این
مجموعه به میان آورد؟ نوع رفتار دولت فرانس��ه با
موضوع بریگزیت ،یکی از بزرگترین و مستندترین
درسهایی اس��ت که بای��د در محافل علمی مورد
تشریح قرار گیرد .این رفتار بخوبی نشان میدهد
مقامات اروپایی در زمان��ی که موضوع «قدرت» و
«منفعت» در میان باشد ،چگونه حتی یکدیگر را
قربانی مطامع خود میکنند .نمونه بارز این مسأله
در جریان جنگه��ای اول و دوم جهانی نیز قابل
مشاهده بود .اگرچه نس��ل جدید رهبران اروپایی
همواره مدعی هس��تند کش��ورهای غرب��ی از آن
دوران خونین فاصله گرفته و وارد دوران دوس��تی
و تعامل با یکدیگر شدهاند اما نوع مواجهه رفتاری
سران اروپایی با یکدیگر نشان میدهد آنها همان
بازماندگان نسل هیتلر و موسولینی هستند.
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