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دیدار تاریخی میان دو رهبری که تا چندی پیش یکدیگر را 
با القابی نظیر »پیر خرفت« و »توله سگ مریض« خطاب قرار 
می دادند درنهایت روز گذشته در جوی صمیمی برگزار شد. 
آنها حتی ســند صلحی را نیز امضا کردند که البته جزییات 

زیادی ندارد. 
دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریــکا، در یک توییت 
خالصه و مفید درباره مذاکره با رهبر کره شــمالی خطاب به 
مخالفان سرسخت این دیدار نوشت: »کینه توزان و بازنده ها 
می گویند این واقعیت که من با رهبر کره شــمالی دیداری 
خواهم داشت، شکستی برای ایاالت متحده است.« وی ادامه 
داد: ما گروگان هایمان را پس گرفتیم، آزمایش ها، پژوهش و 
شلیک های موشک متوقف شــده اند و این اساتید که از ابتدا 
اقدامات مرا اشــتباه قلمداد می کردند، حرف دیگری برای 
گفتن ندارند! همچنین ترامپ درباره دیدار خود ســاعاتی 
پیش این گونــه توییــت زد: »مالقات ها میــان هیأت ها و 
نمایندگان به ســرعت و به خوبی پیش می رود اما درنهایت 
مهم این نیست. همگی ما به زودی متوجه خواهیم شد که آیا 
یک توافق که برخالف توافق های گذشته، واقعی باشد، قابل 

تحقق است یا خیر.« 
در جریان مذاکرات دو بار از رهبر کره شمالی پرسیده شده 
که »آیا اقدام به خلع سالح خواهید کرد؟« که او پاسخی نداد. 
یک بار هم این پرسش از او شده که »آقای کیم، آیا سالح های 
هسته ای را کنار خواهید گذاشت؟« که البته رهبر کره شمالی 
ظاهرا مطرح شــدن این ســوال را هم به خود نیاورده است. 

همچنین سی ان ان گزارش داد رهبر کره شمالی قبل از آغاز 
نشست خود با ترامپ به رئیس جمهوری آمریکا گفته است: 
بسیاری از افراد در جهان این رویداد را به عنوان بخشی از یک 

فیلم فانتزی یا علمی، تخیلی تلقی خواهند کرد. 

رئیس جمهوری کره جنوبی با بیان این که شــب گذشته 
خوابش نبرده است، نســبت به موفقیت آمیز بودن نشست 
رهبران واشنگتن و پیونگ یانگ ابراز امیدواری کرد. وی در 
ادامه گفت که فکر می کنم توجــه تمامی مردم ما اکنون به 
سمت سنگاپور معطوف شده است. او تصریح کرد با این حال 
موفقیت این نشست تنها آغاز یک فرآیند طوالنی در راستای 
خلع سالح کره شمالی و ایجاد صلح پایدار در شبه جزیره کره 
خواهد بود. ما بر تمامی انواع تردید ها و گمانه زنی ها درباره این 

نشست غلبه کردیم. مالقات ترامپ و اون 41 دقیقه به طول 
انجامید و پس از آن مایــک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، جان 
کلی رئیس دفتر کاخ سفید و جان بولتون مشاور امنیت ملی 
از طرف واشنگتن و مشاوران ارشد رهبر کره شمالی از طرف 

پیونگ یانگ به نشست ملحق شدند. 
در همین حال که دنیــا اخبار این دیدار مهــم را مخابره 
می کند، اهالی کره شــمالی پس از هفت دهه خفقان خبری 
اخبار دیدار رهبرشان با رئیس جمهوری ایاالت متحده را به 

صورت کامل در یک روزنامه مشاهده کردند. 
روزنامه رســمی رودونگ ســینمون کره شمالی دوشنبه 
به  طور مفصل به این دیدارهــا و مذاکرات پرداخت. روزنامه 
رسمی »رودونگ سینمون« کره شمالی روز دوشنبه ساعاتی 
بعد از آن که رهبر این کشور تور بازدید از مکان های تفریحی 
و دیدنی سنگاپور را به اتمام رساند، در اقدامی بی سابقه این 
بازدید را با سرعتی باال پوشش خبری داده و صفحه اول خود 
را مملو از عکس های بازدید رهبر کره شمالی کرده است اما 
در همین حال تلویزیون رسمی کره شمالی با همان مجری 
معروف خود هیچ نوع پوشــش خبری از دیدار ها و مذاکرات 

نرفته است. 
ایــن روزنامه رســمی متعلق بــه حزب حاکــم کارگر 
در کــره تنها در صفحه نخســت خــود 14 عکــس از این 
بازدید منتشــر کــرد که بیــش از نیمــی از حجم صفحه 
 اول را در شــماره دیروز )سه شــنبه( ایــن روزنامه به خود

 اختصاص داد. 

یک کتابفروشی مهم دیگر تعطیل شد

»رود« خشکید

»رود« هم خشکید. یکی از دوستان به استعاره این جمله 
را درباره کتابفروشــی »رود« گفت؛ مغــازه ای کوچک کنار 
کتابفروشــی اصلی »چشــمه« در چهارراه کریمخان. علت 
این تعطیلی همان چیــزی بوده که در این ســال ها مابقی 
کتابفروشی ها عنوان کردند؛ مشکل مالی. دخل وخرج به هم 
نمی خواند، مدیر کتابفروشی درخواست وام می دهد، پاسخی 
نمی شــنود و به اجبار می رســد به پایــان »رود«. این پایان 
تراژیک را البته ناشران و کتابفروشــان زیادی در این سال ها 
تجربه کرده اند؛ از »زمینه« کریــم امامی گرفته تا »مثلث« 
و »نی«.  اینها همه برای قشر کتابخوان مرور یک دوره تاریخ 
است؛ به خصوص وقتی امشــب بروم گرد و خاک »روزهای 
خون، روزهای آتش« را از عطف کتاب بگیــرم و بار دیگر به 
مجموعه عکس های بهمن جاللی نگاه کنم. یا نشــر »نی« 
که برای من یادآور کتاب هایی فوق العــاده از تاریخ و ادبیات 
آمریکای التین است. »مثلث« هم همین طور. مدتی هم شایعه 
شد کار »طهوری« به پایان رســیده که البته بعدها تکذیب 
کردند. هر چند این روزها اوضاع به شــکلی پیش رفته که هر 
خبری را ناگزیر می شــود باور کرد! با این حال بین تمام اینها 
»رود« برای من نوستالژیک تر است. هر چند این کتابفروشی 
قدیمی 20سالی سابقه دارد اما شهرتش به اوایل دهه هشتاد 
برمی گردد. جایی که می توانستی از پیاده رو به »ثالث« بروی، 
سر خم کنی، از زیر پل کریمخان به این سوی خیابان بیایی، 
سری به »چشمه« بزنی و بعد برسی »رود«. در این اطالعیه 
اعالم شده بود که این کتابفروشی بدون تسهیالت و حمایت 
مســئوالن مربوطه دیگر توان ادامه فعالیت در حوزه کتاب را 
ندارد. درواقع ماجرا از این قرار است که آقای زارع، مدیر و مالک 
انتشارات به قصد توسعه و گسترش فضای کتابفروشی تصمیم 
به فروش ملک فعلی می گیرد تا مکانــی بزرگتر را به منظور 
خدمت رسانی بهتر به مخاطبان و مراجعه کنندگان تهیه کند. 
به این ترتیب ملک فروش می رود اما رشد ناگهانی قیمت ها 
باعث می شود از خرید دوباره ملکی دیگر بازماند. از این جا مانده، 
از آن جا رانده: خالصه قصه »رود« این است. یک قصه تلخ که 
هنوز نرفته مخاطبان زیادی داشته؛ مثال انتشارات امیرکبیر 
متقاضی خرید مکان »رود« بوده؛ »امیر کبیری« که البته او هم 
با روزهای اوج خود فاصله ای کهکشانی دارد. سعید مقدم، مدیر 
»رود« گفته آخرین راه حل درخواســت وام از وزارت فرهنگ 
و ارشاد و نهادهای مربوطه بوده اما هیچ نهاد و ارگانی کمکی 
نرساندند و درنهایت همه چیز به تعطیلی »رود« رسید. آنها 
تا 30 تیر مهلت دارند تا کتابفروشی را به »امیر کبیر« تحویل 
دهند و اگر تا آن زمان جایی پیدا نکنند، یک کتابفروشی دیگر 

از حافظه تاریخی ما گم خواهد شد

یادداشت

 طوفان
 18 مصدوم به جا گذاشت

 اورژانس تهران اعالم کرده کــه در پی وزش باد 
شدید با سرعت ۸3کیلومتر در ســاعت در استان 
تهران  1۸نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد 
۵ نفر پس از درمان اولیه با آمبوالنس به بیمارستان 
منتقل و سایر مصدومان در محل درمان شدند. علت 
مصدومیت این افراد سقوط دکل، درخت و ریزش 
سنگ گزارش شــده اســت. هنوز گزارش رسمی 
از میزان خســارت های این طوفان اعالم نشده، اما 
وزش طوفان به حدی بود که سبب قطع شاخه های 
بسیاری از درختان و تخریب برخی تابلو های سطح 

شهر شد.

سرخابی ها باید جواب پس بدهند
باالخره نمایندگان مردم در خانه ملت با تقاضای تحقیق و تفحص از 
منابع، مصارف و نظام مدیریت شرکت های فرهنگی- ورزشی وابسته 
به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال گذشته موافقت کردند. موضوعی 
که حدود یک سالی هست بین نمایندگان مطرح است و حاال آنها تصمیم 
گرفته اند این تحقیق و تفحص را کلید بزننــد. به طوری  که با تقاضای 
تحقیق و تفحص از منابع، مصارف و نظام مدیریت شرکت های فرهنگی 
ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال گذشته با ۱78 رأی 
موافق، 26 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در 
جلسه موافقت کردند. محورهای تحقیق و تفحص از منابع، مصارف و 
نظام مدیریت شرکت های فرهنگی- ورزشی وابسته به وزارت ورزش و 
جوانان شامل میزان درآمدهای شرکت های فرهنگی- ورزشی وابسته 
به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ ســال اخیر و محــل تأمین آن، میزان 
مصارف و هزینه های شرکت های فرهنگی- ورزشی وابسته به وزارت 
ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر علی الخصوص تیم های تحت پوشش و 
محل هزینه کرد آن، میزان جریمه های ملی و بین المللی تیم های تحت 
پوشش شرکت های فرهنگی- ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان 
و دالیل آنها در ۱۰ سال اخیر، سازوکار نظارتی و راهبردی تیم های تحت 
پوشش شرکت های فرهنگی- ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان 
و آیین نامه های اداری و مالی و تغییرات سازمانی و انتصابات ستادی در 

شرکت های فرهنگی- ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان است.

بازتاب دیدار تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی در رسانه های بین المللی 

جهان در ساعت صفر

اگر احسـاس خـواب به شـما 
امنـی  مـکان  در  داد  دسـت 
ماننـد پارکینگ هـای جاده ای 

خـودرو را متوقـف کنیـد و 
از توقـف در شـانه بزرگـراه 

خـودداری کنیـد.
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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

 اختالفات سیاسی را
 بازخوانی نکنید

هاشمی: محســن    
 نماز عید فطر فرصتی است 
که تمام اختالفات و کینه ها 
جای خود را به بــرادری و 
محبت بدهد، به خاطر داریم 
که در  سال ۸۸ و در اوج بحران های داخلی و اختالفات 
سیاسی، مقام معظم رهبری در خطبه عید فطر از 
کلید واژه ماندگار جــذب حداکثری و دفع حداقلی 
استفاده کردند و بر حفظ حقوق شهروندان در برابر 
سخت ترین اتهامات تأکید کردند که بر همین اساس 
بی مناسبت نیست که رسانه ملی به جای بازخوانی 
اختالفات سیاسی، این گونه اظهارات وحدت بخش 

مقام معظم رهبری را بازخوانی و یادآوری کند.

 هیچ پولی از کمیته امداد
 به سوریه و لبنان نمی رود

نادر قاضی پور:  نماینده 
ارومیه با تاکید بر این که هیچ 
پولی از کمیته امداد به سوریه 
و لبنان نمی رود، گفت: تمام 
درآمدهای کمیته امداد در 
ایران و برای افراد مســتضعف مصرف می شود.وی 
تاکید کرد: دشمنان ما بخصوص جبهه صهیونیسم 
علیه کمیته امداد مــواردی را مطرح کرده و هجمه 
هایــی را راه انداختند الزم اســت رئیس مجلس از 
صیانت کمیته امداد دفاع کنــد آن هم نهادی که 
تمامی درآمدش در ایران و برای افراد مســتضعف 

مصرف می شود.

 معلوم نیست
مشایی چرا در زندان است

علی اکبر جوانفکر: هنوز به 
رحیم مشایی تفهیم اتهام 
نشده است. سوزاندن حکم 
بقایی جلوی سفارت انگلیس 
نمی تواند مصداق اقدام علیه 
امنیت ملی باشد حتی اگر چنین باشد هم باید پس از 
تفهیم اتهام مشایی را آزاد می کردند. اتهامی که به 
آقای مشایی تفهیم شده، این است که ایشان حکم 
صادره در دستگاه قضائی، علیه آقای بقایی را در برابر 
ســفارت انگلیس آتش زده و این کار نیز اقدام علیه 

امنیت ملی تلقی شده است. 

834 سوال نمایندگان از 
وزیران در 11 ماه

حسین مظفر: نمایندگان 
در اجالس دوم ایــن دوره 
مجلس، تعداد ۸34 سوال از 
وزیران مطــرح کردند که 
هیأت رئیسه این سوال ها را 
به کمیسیون های تخصصی ارجاع داد، از این تعداد 
10۵ ســوال به علت انصراف، اقنــاع و تغییر وزیر 

مربوطه مختومه یا به صورت تعلیق در آمده است.

یاسر نوروزی
روزنامهنگار
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سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر گفت: در ماه مبارک رمضان جاری، 4هزار سفره افطاری با عنوان »سفره 
مهربانی« به کمک خیران و با مشارکت این جمعیت برای نیازمندان برپا شده است. حبیب درگاهی یکشنبه  شب در مراسم 
گلریزان خیران به منظور کمک به بیماران نیازمند که با مشارکت جمعیت هالل احمر قزوین برگزار شد، افزود: امیدواریم 
تا پایان ماه مبارک رمضان تعداد برپایی این ســفره ها به بیش از ۵ هزار مورد افزایش یابد.وی توزیع سبدهای غذایی برای 
نیازمندان را از دیگر برنامه های جمعیت هالل احمر در ماه مبارک رمضان برشمرد و گفت: در این راستا 100هزار بسته غذایی 

به ارزش یک میلیون ریال درحال توزیع میان مستمندان است.

ترامپ :
ما گروگان هایمان را پس گرفتیم، 

آزمایش ها، پژوهش و شلیک های موشک 
متوقف شده اند و این اساتید که از ابتدا 
اقدامات مرا اشتباه قلمداد می کردند، 

حرف دیگری برای گفتن ندارند! 
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4هزار سفره افطاری 
برای نیازمندان 


