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او ایران را به ایجاد امپراتوری متهم کرد و گفت در صورت نیاز، نه تنها 
خواهیم  اقدام  ایران  خود  علیه  بلکه  خاورمیانه  در  ایران  وکالی  علیه 
کرد. نتانیاهو در سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ )آلمان( به شدت 

به ایران حمله کرد.
به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
اسرائیل درحالی که قطعه ای از یک پهپاد )هواپیمای بدون سرنشین( در 

دست داشت علیه ایران سخنرانی کرد.
نتانیاهو مدعی شد که این قطعه ای از پهپاد ایرانی است که در روزهای 
اخیر از سوریه وارد اسرائیل شد؛ اما توسط بالگردهای اسرائیل سرنگون 
نتانیاهو  می کند.  تکذیب  را  پهپاد  این  بودن  ایرانی  ایران،  دولت  شد. 
درحالی که یک قطعه فلزی را در دست داشت خطاب به ظریف گفت: 
عزم ایران را  این مال شماست.  این را می شناسید.  آقای ظریف، آیا 

امتحان نکنید
او ایران را به ایجاد امپراتوری متهم کرد و گفت در صورت نیاز، نه تنها 
خواهیم  اقدام  ایران  خود  علیه  بلکه  خاورمیانه  در  ایران  وکالی  علیه 
است.  برای جهان  تهدید  بزرگ ترین  تهران  ادعا کرد:  نتانیاهو  کرد. 

او  شود.  بسته  ما  گردن  دور  تروریسم  طناب  نمی دهد  اجازه  اسرائیل 
همچنین از مقامات آمریکایی و اروپایی خواست به صورت فوری، با 

ایران مقابله کنند.
وی در بخش دیگری از سخنرانی اش یک نقشه نشان داد و گفت که 
ایران  افزود:  نتانیاهو  است.  افزایش  روبه  در خاورمیانه  ایرانی ها  نفوذ 
نفوذش را در خاورمیانه افزایش می دهد و این درحالی است که ائتالف 
ضدداعش به رهبری آمریکا سرزمین هایی را از دست تندروها عراق 
و سوریه پس می گیرد. وی مدعی شد: متأسفانه درحالی که داعش از 
به  امپراتوری  ایران تالش می کند  پیشروی می کند  ایران  بین می رود 
هم پیوسته ای را ایجاد کند که از جنوب به یمن می رسد. ایران تالش 
می کند پل زمینی از ایران به عراق و سوریه و لبنان و غزه ایجاد کند. 

این اتفاقات خطرناکی برای منطقه ماست.
 ظریف در اجالس مونیخ: امروز شاهد یک سیرک مسخره بودیم

مونیخ   امنیتی  کنفرانس  در  ایران  خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
سخنان و اتهام زنی های نتانیاهو را یک سیرک کاریکاتوری توصیف 

کرد که ارزش پاسخ گویی ندارد.

مادربزرگ نه تنها چند بار در روز ویلچر این پسر را در مسیر مدرسه 
هل می دهد؛ بلکه بدنش را ماساژ می دهد، داروهای گیاهی به او می دهد 
مدرسه  رود.  راه  تا  می کند  کمک  او  به  و  شود  خوب  بیماریش  تا 
جیانگ ۳ کیلومتر با خانه شان فاصله دارد، اما این زن ۷۶ ساله مجبور 

است ۸ بار در روز این مسیر را برود.
نوه  ویلچر  هرروز  که  است  سال  چهار  سالخورده  زن  این  برترین ها: 
معلولش جیانگ را از مدرسه تا خانه و بالعکس هل می دهد و قصد دارد 

تا زمانی که زنده است این کار را ادامه دهد.
آموزش  و  تحصیل  برای  ساله   ۷۶ پیرزن  این  که  نیست  کاری  هیچ 
نوه معلولش نکند. این زن سالخورده که »شی یوینگ« نام دارد چهار 
سال است که هرروز ویلچر نوه معلولش جیانگ را از مدرسه تا خانه 
این کار  بالعکس هل می دهد و قصد دارد تا زمانی که زنده است  و 

را ادامه دهد.
فلج مغزی شده و  جیانگ که اکنون ۹ سال دارد در دوسالگی دچار 

بار ازدواج کرد  بعد از هم جدا شدند. مادرش چند  والدینش دو سال 
و پدرش برای کار به گویلین رفت تا بتواند به پسرش کمک کند و 
هزینه های درمان او را پرداخت کند؛ بنابراین مراقبت از او بر عهده 

مادربزرگش قرار گرفت.
مادربزرگ نه تنها چند بار در روز ویلچر این پسر را در مسیر مدرسه 
هل می دهد؛ بلکه بدنش را ماساژ می دهد، داروهای گیاهی به او می دهد 
مدرسه  رود.  راه  تا  می کند  کمک  او  به  و  شود  خوب  بیماریش  تا 
جیانگ ۳ کیلومتر با خانه شان فاصله دارد، اما این زن ۷۶ ساله مجبور 
است ۸ بار در روز این مسیر را برود. او باید صبح و عصر جیانگ را 
به مدرسه ببرد و عصر و شب او را از مدرسه برگرداند؛ یعنی روزانه 
۲۴ کیلومتر طی می کند و نیمی از آن را درحال هل دادن ویلچر است؛ 

اما شکایت نمی کند.
جیانگ با کمک مادربزرگش پیشرفت قابل توجهی داشته و یاد گرفته 
بایستد و حتی فواصل کوتاه را با حمایت راه برود. او هنوز درگرفتن 
خودکار در دستش مشکل دارد، اما پسر باهوشی است و عالقه زیادی 
تحصیل  و  پیشرفت  برای  فداکار  مادربزرگ  این  دارد.  ریاضیات  به 

نوه اش از هیچ چیز دریغ نمی کند.

است،  منتظر کسی  مرد  می رسید  نظر  به  ابتدا 
اما هیچ کس نیامد، درواقع او روز عشق را در 
کنار خاکستر همسر مرحومش برگزار کرده 

بود.
را  ولنتاین  روز  از  عکس  این  برترین ها: 

به  فیس بوک خود  تگزاس در صفحه  از  زنی 
مردی  این عکس  در  است.  گذاشته  اشتراک 
درحال غذا خوردن در رستوران دیده می شود. 
این مرد ناشناس لباس های مرتبی به تن دارد 
میز  نظر می رسد  به  به آرامی گریه می کند.  و 
برای دو نفر آماده  شده، همچنین یک کارت 
عبارت  که  دارد  وجود  میز  هم روی  ولنتاین 

»من و تو« روی آن دیده می شود.
است،  منتظر کسی  مرد  می رسید  نظر  به  ابتدا 
اما هیچ کس نیامد، درواقع او روز عشق را در 
کنار خاکستر همسر مرحومش برگزار کرده 

بود.
زنی که این عکس را منتشر کرده در توضیح 
که  دیدم  را  چیزی  امروز  »من  است:  نوشته 
همیشه  نمی توانیم  ما  بیاورم  یاد  به  شد  باعث 
عشق  بزنیم،  حرف  هم  با  باشیم،  هم  کنار 
ابتدا  کنیم.  بحث  یا حتی  کنیم  بازی  بورزیم، 
را  ولنتاین  روز  مرد  این  که  می رسید  نظر  به 
تنها می گذراند، اما درواقع این همسرش است 
است؛  نشسته  او  زیباروی  بطری  یک  در  که 
اما دیگر نمی تواند با او حرف بزند، به او نگاه 
کند و به او عشق بورزد... لطفًا تا وقتی فرصت 
دارید عزیزانتان را دوست بدارید، شما هرگز 

نمی دانید فردا چه اتفاقی خواهد افتاد...«

محمود بهمنی گفت: احمدی نژاد نمی خواست به همه 
مقامات  از  هیچ کدام  هرچند  بدهد.  یارانه  ایرانی ها 
مسئول مربوط تاکنون اظهارنظر رسمی در این زمینه 
نماز  در  جنتی  احمد  طوالنی  غیبت  اما  نداشته اند؛ 
جمعه، اظهارات او در سال ۹۳ مبنی بر درخواستش 
از رهبری برای برداشتن بار نماز جمعه از دوش وی، 
انتصاب ابوترابی فرد و اظهارات سیدرضا اکرمی نشان 
نماز  از  جنتی  احمد  خداحافظی  زمزمه های  می دهد 
جمعه چندان دور از ذهن نخواهد بود و دبیر شورای 
نماز جمعه،  از ۲۵ سال خطبه خوانی در  نگهبان پس 

به زودی بازنشست خواهد شد.
به گزارش ایسنا، خبر آنالین نوشت: محمود بهمنی، 
مطلب  این  اعالم  با  مرکزی  بانک  سابق  رئیس کل 
یارانه ها  هدفمندی  طرح  منتقد  همه  امروز  افزود: 
می بینید  برگردید  عقب  به  کمی  اگر  اما  شده اند 
بودند  شده  بسیج  کشور  همه  سال ها  آن  در  چطور 
که این طرح اجرایی شود. همه می پرسیدند چرا طرح 
هدفمندی یارانه ها را اجرایی نمی کنید. در مجلس دائم 
به دولت تذکر می دادند. حاال همه بسیج شدند که چرا 

اجرا کردید.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا شیوه اجرا نادرست 

بود یا خیر، گفت: شاید شیوه اجرا خوب نبود.
به  مردم،  همه  به  چرا  سؤال که  این  به  پاسخ  در  او 
دشوار  اصالح  راه  که  شد  پرداخت  یارانه  شیوه  این 

مگر  می گویم.  یک چیزی  من  داد:  توضیح  باشد، 
یارانه ها  نقدی  پرداخت  که  نکرده  تصویب  مجلس 
قطع شود. چرا دولت این کار را نمی کند؟ برای اینکه 

نمی خواهد مردم از دستش ناراحت شوند.
آقای  سال ها  همان  ضمن  در  کرد:  اضافه  وی 
احمدی نژاد هم گفت به همه یارانه نقدی ندهید؛ اما 
مردم  همه  به  متعلق  نفت  پول  گفتند  حقوقی  ازنظر 
دیگری  به  و  بگیری  این  از  نداری  حق  و  است 
افزود:  مطلب  این  توضیح  در  وی  کنی.  پرداخت 
حقوقدان ها می گفتند همه ملت باید از این پول نفع 
این  از  برخی  تا  قانونی وضع کنی  نمی شود  ببرند و 
پول محروم بمانند. تنها در صورتی می شود به کسی 

پول نداد که خودش رضایت دهد.

از مقامات مسئول مربوط تاکنون اظهارنظر رسمی  »هرچند هیچ کدام 
در این زمینه نداشته اند؛ اما غیبت طوالنی احمد جنتی در نماز جمعه، 
اظهارات او در سال ۹۳ مبنی بر درخواستش از رهبری برای برداشتن 
بار نماز جمعه از دوش وی، انتصاب ابوترابی فرد و اظهارات سیدرضا 
اکرمی نشان می دهد زمزمه های خداحافظی احمد جنتی از نماز جمعه 
چندان دور از ذهن نخواهد بود و دبیر شورای نگهبان پس از ۲۵ سال 

خطبه خوانی در نماز جمعه، به زودی بازنشست خواهد شد.«
به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: »آقای موحدی کرمانی قدری 

این  نمی خواند.«  جمعه  نماز  دیگر  که  هم  جنتی  آقای  دارد.  کسالت 
صحبت های سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز است که از 
نخستین  دارد.  حکایت  جمعه  نماز  با  جنتی  احمد  آیت اهلل  خداحافظی 
در  تهران  جمعه  نماز  موقت  از  جنتی  آیت اهلل  بازنشستگی  زمزمه  بار 
سال ۹۰ مطرح شد. همان زمان یداهلل شیرمردی، رئیس ستاد نماز جمعه 
تهران آن را تکذیب کرد و گفت که »برای شخص آیت اهلل جنتی 
بازنشستگی معنا ندارد و ایشان محکم تر از گذشته در سنگر نماز جمعه 

حضور خواهند داشت.«
سه سال بعد هم که بار دیگر اخباری مبنی بر کناره گیری دبیر شورای 
نگهبان از امامت جمعه تهران در رسانه ها دست به دست شد شیرمردی 
این خبر را تکذیب اما تأکید کرد که »با توجه به شرایط سنی آیت اهلل 
جنتی حضور ایشان را طوری برنامه ریزی کرده ایم که کمتر به عنوان 
امام جمعه حضور یابند اما اینکه ایشان درخواستی برای عدم حضور در 

نماز جمعه داشته باشند، صحت ندارد.«
گر چه رئیس ستاد نماز جمعه تهران درخواست احمد جنتی برای عدم 
نگهبان  شورای  دبیر  اما  بود  کرده  تکذیب  را  جمعه  نماز  در  حضور 
یافت  تلویزیونی شناسنامه حضور  برنامه  مهرماه سال ۹۳ که در  یکم 
و  کرد  درخواست  را  جمعه  نماز  از  کناره گیری  برای  رهبری  از  و 
برای  فعالیت های دیگر  است.  نگهبان  اصلی من شورای  گفت: »کار 

از  فعالیت ها  از  برخی  خواستم  رهبری  معظم  مقام  از  بود.  فرعی  من 
یکی  جمعه،  نماز  فعالیت ها  این  از  یکی  که  شود  برداشته  من  دوش 
شورای عالی انقالب فرهنگی و دیگری مجمع تشخیص مصلحت بود. 
انقالب فرهنگی  مقام معظم رهبری در خصوص فعالیت شورای عالی 
مخالفتی نداشتند و گفتند نمی خواهید نروید ولیکن در خصوص نماز 
جمعه گفتند که باید نماز جمعه را داشته باشی. من گفتم برخی وقت ها 

نماز جمعه برای من سنگین است فرمودند فاصله هایش را زیاد کن.«
به  انقالب  رهبر  حکم  با   ۷۱ فروردین   ۱۴ در  جنتی  احمد  آیت اهلل 
امام جمعه تهران منصوب شد. او نخستین فردی بود که با حکم رهبر 
حضور  اخیر  سال های  در  جنتی  شد.  تهران  امام جمعه  انقالب  معظم 
عدم  از  اکرمی  رضا  حال  و  داشته؛  جمعه  نماز  تریبون  در  کمرنگی 

حضور او در نماز جمعه می گوید.
رسمی  اظهارنظر  تاکنون  مربوط  مسئول  مقامات  از  هیچ کدام  هرچند 
در این زمینه نداشته اند؛ اما غیبت طوالنی احمد جنتی در نماز جمعه، 
برای  رهبری  از  او  درخواست  بر  مبنی   ۹۳ سال  در  جنتی  اظهارات 
برداشتن بار نماز جمعه از دوش وی، انتصاب ابوترابی فرد و اظهارات 
سیدرضا اکرمی نشان می دهد زمزمه های خداحافظی احمد جنتی از نماز 
جمعه چندان دور از ذهن نخواهد بود و دبیر شورای نگهبان پس از ۲۵ 

سال خطبه خوانی در نماز جمعه، به زودی بازنشست خواهد شد.«

سخنرانی نتانیاهو علیه ایران با نمایش قطعات پهپاد داستان اولین زنان اسکی باز افغانستان
ظریف:سیرککاریکاتوریبود

فداکاری مادربزرگ 76 ساله برای نوه معلولش

افشای راز یارانه ای احمدی نژادغم انگیزترین عکس از روز ولنتاین

خداحافظی آیت اهلل جنتی از نماز جمعه تهران؟

جالب است که بدانید، شاگردان بی رگ 
که  هستند  روستایی  دخترهای  اکثراً 
آشپزی،  صرف  را  خود  اوقات  بیشتر 
ماندن کرده اند؛  تمیز کردن و در خانه 
تا  برداشته اند  قدمی  حاال  آن ها  اما 
به  و  کنند  کسب  جدید  تجربه ای 
با  و  رفته  بامیان  کوه های  و  ارتفاعات 
برف ها  روی  به  خود  اسکی  چوب های 

اسکی کنند.
زنان   ،۲۰۱۳ سال  در  سکند:  لست 
اسکی  درباره  ایده ای  هیچ  افغانستان 

نداشتند!
اسکی  مربی  یک  زبان  از  گزارش  این 
نروژی که به ده زن افغان اسکی آموخته 
است بیان می شود. هنریت بی رگ یک 
است  نروژی  ساله   ۳۸ اسکی  مربی 
به  بانوان  به  اسکی  آموزش  برای  که 
تجربیاتش  از  او  است.  رفته  افغانستان 

می گوید.
خود  آموزش  بود  مجبور  او  ابتدا  در 
شاگردانش  که  کند  آغاز  درحالی  را 
اسکی بازی  برای  مخصوصی  لباس  هیچ 
راه اندازی  با  توانست  او  اما  نداشتند؛ 
اسکی  لباس  تهیه  و  خرید  در  کمپینی، 

به آن ها کمک کند.
آن ها اهل منطقه بامیان افغانستان هستند، 
را  آن  جمعیت  بیشتر  که  منطقه ای 
بامیان جمعیتی  هزاره ها تشکیل داده اند. 
حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر دارد، این شهر حدود 
به  که  دارد  فاصله  کابل  از  ساعت  پنج 
دلیل امن نبودن راه ها معمواًل از هواپیما 
برای تردد بین دو شهر استفاده می شود. 
منطقه بامیان رشته کوه های وسیعی دارد 
در  را  استان  این  درصد   ۹۰ تقریبًا  که 
برگرفته اند، زمستان در این منطقه بسیار 
کوهستان ها،  در  بخصوص  است  سخت 
برای  آن  کوه های  شده  موجب  همین 
بسیاری  باشد.  مناسبی  محل  اسکی بازی 
شهر  از  به راحتی  کوه ها  دامنه های  از 
می توانند  بنابراین  هستند  قابل دسترسی 
گزینه های خوبی برای مبتدی ها باشند. 

این منطقه همچنین به خاطر اینکه اولین 
نیز  داشت  را  افغانستان  زن  سیاستمدار 
شهرت دارد. از دید گردشگری، منطقه 
دل  در  که  تپه هایی  خاطر  به  را  بامیان 
قرارگرفته  بودا  باستانی  مجسمه  آن ها 
این مجسمه که  بود می شناسند، هرچند 
بودا  مجسمه های  بزرگ ترین  از  یکی 
در جهان بود توسط طالبان از جای خود 
وجود  آن  از  اثری  امروز  و  شد  کنده 

ندارد؛ اما همچنان مشهور است.
تحت  زمانی  که  بامیان  منطقه  حاال  اما 
سلطه طالبان بود، میزبان زنان اسکی باز 
پیش  سال  چند  تا  که  چیزی  است. 
افغانستان  همانند  کشوری  در  نمی شد 

تصور کرد.
جالب است که بدانید، شاگردان بی رگ 
که  هستند  روستایی  دخترهای  اکثراً 
آشپزی،  صرف  را  خود  اوقات  بیشتر 
ماندن کرده اند؛  تمیز کردن و در خانه 
تا  برداشته اند  قدمی  حاال  آن ها  اما 
به  و  کنند  کسب  جدید  تجربه ای 
با  و  رفته  بامیان  کوه های  و  ارتفاعات 
برف ها  روی  به  خود  اسکی  چوب های 

اسکی کنند.
کرده  ترک  را  خود  شغل  که  بی رگ 
اسکی بازی  افغان  بومی  دختران  به  تا 
رشد  در  تا  آمده  منطقه  این  به  بیاموزد 
بامیان کمک  و گسترش کلوپ اسکی 

نشان  مردم  به  عالقه مند است  او  کند. 
دهد این تفریح چقدر هیجان انگیز است 
لذت بخش  برایشان  می تواند  چقدر  و 
سال  در  بامیان  اسکی  کلوب  باشد. 
سوئیسی  ژورنالیست  توسط یک   ۲۰۱۱
تأسیس شده است و حاال بی رگ به اینجا 
آمده تا بانوان بیشتری را در این تفریح 

زمستانی سهیم کند.
افغانستان  در  قرن ها  اسکی بازی 
این  به طورمعمول  اما  داشت؛  رواج 
تفریح این  به  که  بودند   مردها 
دراین باره  بی رگ  می پرداختند. 
از  یکی  افغانستان  می گویند: 
زنان  برای  کشورها  سخت گیرترین 
فعالیت  هیچ  در  معمواًل  آن ها  است، 
فیزیکی شرکت نمی کنند و بسیاری از 
آن ها برایشان ممنوع است. او همچنین 
مردمان مسن  »اغلب  ادامه می گوید  در 
این منطقه نظر مثبتی درباره اسکی بانوان 
داشتند؛ اما چیزی که همیشه برای آن ها 
نگرانی  است  می کرده  ایجاد  مشکل 
آن ها از پوششی که خواهند داشت بوده 
است.« اما حاال این مشکل نیز حل شده 
است و زنان این منطقه نیز چراغ سبزی 
برای دخیل شدن در این تفریح زمستانی 

دریافت کرده اند.
این  زنان  اینکه  برای  ابتدا  در  بی رگ 
منطقه را به اسکی دعوت کند با آن ها 
به پیک نیکی در دامنه های کوه ها رفت، 
پس از سه روز از میان ۶۰ زن، ده نفر 
کردند.  ثبت نام  اسکی  یادگیری  برای 
برای  بیشتری  انگیزه  اینکه  برای  او 
یادگیری به این دختران جوان بدهد از 
اسکی  مسابقات  برای  تا  خواست  آن ها 
افغانستان آماده شوند. تا پیش ازاین، این 

مسابقه فقط بین مردان برگزار می شد.
دختران  اسکی،  آموزش  کنار  در 
اسکی باز افغان آموزش هایی درباره نحوه 
مواجهه با حوادثی نظیر بهمن و همچنین 
نگهداری و مراقبت از لوازم ورزشی شان 

دیدند.
در سوی دیگر، از میان مردان اسکی باز 
در  شرکت  برای  نفر  دو  نام  نیز  افغان 
بر   ۲۰۱۸ زمستانی  المپیک  مسابقات 
سر زبان ها افتاد. هرچند آن ها نتوانستند 
اما  کنند  پیدا  راه  مسابقات  این  به 
جنوبی  کره  به  ویژه  میهمانان  به عنوان 
دعوت شدند. یکی از این دو دراین باره 
افغانستان را به  می گوید »ما می خواهیم 
شکل دیگری به جهان معرفی کنیم، ما 
می خواهیم به سایر کشورها نشان دهیم 
برای  ما  نیست،  جنگ  فقط  افغانستان 

المپیک زمستانی بعد آماده می شویم.«
که  امید  این  با  نیز  اسکی باز  دختران 
روزی بتوانند در چنین مسابقاتی شرکت 
می پردازند.  اسکی  یادگیری  به  کنند 
در  تا  شده  باعث  اسکی  معتقدند  آن ها 
باشند.  داشته  جدیدی  تفریح  زمستان 
که  بود  سال  از  بخشی  زمستان  چراکه 
به خاطر سرد بودن هوا آن ها اغلب هیچ 
کاری برای انجام دادن نداشتند، اما حاال 
را  زمستان  دارند که  تفریح جدید  یک 

برایشان جذاب تر می کند.
امروزه، دخترها و پسرهای افغان با هم 
سال ها  می پردازند، چیزی که  اسکی  به 
و  می رسید  نظر  به  غیرقابل باور  پیش 
خوبی  پیشرفت  مجموعه  این  در  زنان 
افغانستان  می رسد  نظر  به  داشته اند.  نیز 
به سوی آینده ای روشن تر قدم برمی دارد.


