دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

افراد دارای تریبون به ناآرامیها دامن نزنند

آیتاهلل قربانعلی دری نجفآبادی امام جمعه اراک ،از مسئوالن
و افراد دارای تریبون خواســت مراقب باشــند تا خدای ناکرده
ســخنانی برخالف امنیت کشور و دامنزدن به این ناآرامیها بر
زبان نیاورند و گفت :همه باید دست به دست هم دهیم تا برای
رفع مشکالتی که کشور دچار آن شده تالش کنیم و در جهت
مبارزه با هرگونه فساد گام برداریم.
امامجمعه اراک با انتقاد از برخی سیاســیون که از این فضا در
تخریب دولت اســتفاده میکنند ،اظهارکــرد :افراد و جریانات

مختلف سیاســی نباید از این مشــکالت در جهت
سوءاســتفاده سیاسی بهره ببرند ،چراکه این امر به
ضرر همه و نظام انقالب خواهد بود .اکنون شرایطی
نیســت که افراد برای رسیدن به مقاصد شخصی و
سیاسی خود در آســیبزدن به وحدت ملی نقش
داشته باشند .اکنون اصل نظام و خون شهدا مطرح است و باید
مراقب بود که فرصت سوءاستفاده برای دشمنان بهوجود نیاوریم
و هر کاری که خدشــه به صالبت ،عزت و اقتدار نظام و کشور

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

بزند از جانب هر کسی محکوم است.
بهگزارش ایلنا ،وی در پایان گفت :از مردم خواهش
میکنــم با آرامش و صالبت طبــق قانون و منطق
خواســتههای خود را پیگیری کنند .برخی عناصر
داخلــی و خارجــی مترصــد ضربهزدن بــه نظام
هســتند و برخی افراد نیز فریب این گروهها و جریانات منافق
را میخورنــد ،از این رو باید مراقب بود تا تحتتاثیر دشــمنان
قرار نگیریم.

۳

سه شنبه  ۱۲دی۱۳۹۶

چه کسی تجمعکنندگان ایالم را تحریک کرد؟
جالل میرزایی ،عضو فراکسیون امید درباره تجمعات روز یکشنبه ایالم گفت :اجتماع
مردم در مقابل فرمانداری ایالم بهصورت مسالمتآمیز بوده ،اما در میان تجمعکنندگان
شخصی که کارمند یکی از نهادهای دولتی بود ،اقدام به توهین به مردم حاضر در خیابان
میکند و این عامل محرکی برای شروع تحصن و اعتراضات خشونتآمیز تجمعکنندگان
میشود/.ایلنا

چهره روز

حسن روحانی در جلسه با روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس:

۲۰۰هزارمیلیاردتومانبودجه
در اختیار دولت نیست
وقتی خودمان همدیگر را تضعیف کنیم یعنی دولت ،مجلس را تضعیف کند ما
دو تا با هم قوهقضائیه را تضعیفکنیم و قوهقضائیه هم همه ما را تضعیف کند
آیا در این صورت میتوانیم پیش برویم ،قطعا نمیتوانیم پیش برویم ،وقتی
خدماتمان را کم بیان میکنیم

از  ۳۶۰هزار میلیــارد تومان بودجه
عمومی۶۰ ،هــزار میلیارد تومان برای
صندوقهای بازنشســتگی و بیشتر
از ۴۰هزار میلیــارد تومان برای یارانه
نقدی تخصیص پیدا میکند؛  ۶۰هزار
میلیارد تومان نیز به صندوق توسعه
ملی و  ۱۰الی ۱۱هزار میلیارد تومان هم
بهعنوان پاداش بازنشستگی میدهیم؛
عالوه بر آن ،برای توسعه کشاورزی نیز
یارانههایی ارائه میکنیم که در مجموع
نزدیک به  ۲۰۰هزار میلیارد تومان از
این  ۳۶۰هزار میلیارد تومان بهخاطر
مسائلی که در اختیار دولت نیست ،از
دست ما میرود
حجتاالســام والمسلمین حســن روحانی در
جلســهای با روسای کمیســیونهای تخصصی
مجلس شورای اسالمی ،به موضوع حوادث چند
روز گذشــته در کشور اشــاره کرد و گفت :شما
نمایندگان و روســای کمیســیونهای مجلس
مطلع هســتید ،شرایط ما از شرایط متوسط دنیا
بهتر است .چرا نباید بگوییم؛ وضع اقتصادی ما از
وضع اقتصادی متوسط دنیا بهتر است.
روحانی خاطرنشــان کرد :امسال رشد اقتصادی
ایران در شــشماهه اول ،ششدرصد است .تمام
ی آنها دو الی
کشورها بهطور متوسط رشد اقتصاد 
سه درصد است .رشد اقتصادی کشور از متوسط
دنیا بهتر است و ما پیش رفتیم .وی یادآور شد:
 ۷۰۰هزار شغل درست کردیم .نتیجه در تابستان
امسال نسبت به تابستان سال گذشته ،گواه یک
کار عظیم اســت؛  ۷۰۰هزار شغل درستکردن،
مگر کار کمی است؟
رئیسجمهوری ادامه داد :چند کشــور میتوانند
در ســال ۷۰۰هزار شغل درســت کنند؟ تعداد
انگشتشــماری هستند .اما ما این کار را کردیم.
کشوری هستیم که حقوق ثابت کارگر ،کارمند و
مستمریبگیر ما از تورم ساالنه باالتر است .یعنی
هر سال افزایش حقوقی که داریم ،با تورم سال یا
معادل اســت یا باالتر است .این کا ِر بسیار عظیم
و بزرگی است.
وی خاطرنشــان کــرد :در حوزه بهداشــت و
درمان نگاه کنیم نســبت به  ۵الی  ۷سال پیش
وضعمان بهتر شــده اســت یا نه؟ ممکن است
یکســری مشــکالتی باشــد ،ما که نمیگوییم
همه مشکالت حل شده اســت .اینکه بعضیها
میگویند ما نگوییم کشــور ما گل و بلبل است،

بله درســت اســت .گل و بلبل نیســت ،مشکل
داریم .رئیسجمهوری اضافه کرد :شــما روسای
کمیســیونهای تخصصی مجلــس بهتر از همه
میدانید که حل برخی از مشکالت زمانبر است.
آماری که دیدم بارندگی پاییز امســال نسبت به
پاییز متوسط  ۱۰سال گذشته۵۵ ،درصد کاهش
یافته است .اینکه دست ما نیست .باید دعا کنیم
رحمت خداوند بر ما نازل شود .در مورد زلزله هم
از شمال تا جنوب ایران میلرزد ،اینها که دست
ما نیســت ،خداوند باید کمک کند ،البته ما باید
خودمان را در برابر زلزله آماده کنیم.
وی خاطرنشــان کرد :این مجموعه ،دشــمن ما
را عصبانــی کرد ،وحدت ما تیری بود بر چشــم
آنها ،پیشــرفت ما برای آنها غیرقابل تحمل بود،
موفقیت ما در دنیای سیاست و در برابر آمریکا و
رژیم صهیونیستی برای آنها غیرقابل تحمل بود.
روحانی افزود :دشــمن در برابر پیشــرفتها و
عظمتهای ملت ســاکت نمیماند ،البته اغفال
شــدههایی هــم در جمــع معترضان هســتند
که خواســت بحــق دارند ،حاال مشــکل دارند.
موسســات غیرمجــاز و تعاونیها کــه ربطی به
این دولت نداشــته و حتی مجــوز بانک مرکزی
را هم نداشــتند (اینها مجوزهایشان مجوزهای
تعاونی برای دهه  ۸۰و قدیمی است) اشکاالت و
مشکالتی داشتند ،دولت برای اینکه این مسائل
را حل کند ،تاکنون ۱۱هزار میلیارد تومان ،پول
گذاشته ،این بار سنگینی بر دوش دولت است .ما
این کار را کردیم .به عهده ما نیست .مگر باید این
را دولت حل کند؟
وی خاطرنشان کرد :برخی رفتند به یک مؤسسه
غیرمجاز اعتماد کردند و این را هم میگویند که
به موسســه کاســپین بانک مرکزی مجوز داده،
شما میدانید که موسسه فرشتگان ،جزء آنهایی
بود که مجاز نبود .نمیخواهم تفسیرش را بگویم
ی در یکی از شهرها اشتباهی کرده و این
یک قاض 
گرفتاری برای ما درست کرده که ربطی به دولت
ندارد .رئیسجمهوری تصریح کرد :ما باید مشکل
مردم را بهگونــهای حل میکردیم ،چراکه مردم
گرفتار شــده بودند ،لذا آمدیم پولهای بیش از
سه میلیون نفری که گرفتار بودند را با یک سود
عادالنهای پرداخت کردیم ،حتی سود عادالنه هم
به آنها داده شده است.
وی با یادآوری اینکه در بحث اشــتغال هنوز تا
زمانی که مشــکل بیــکاری را حل کنیم ،فاصله
داریم ،گفت :مردم مشکالت دارند .طبیعی است،
باید این مشکالت را حل و فصل کنیم ،بنابراین
یک عده اعتــراض یا انتقاد دارنــد .بحق انتقاد

دارند ،منتها باید طریق و مسیر درست و قانونی
را بــرای بیان انتقاد انتخاب کنند .عدهای در این
وسط آمدند دارند با تحریک دیگران سوءاستفاده
میکنند .آن هم معلوم اســت که برای چیست؟
روحانی بــا یادآوری اینکه نمیخواهم وارد بحث
در این باره بشوم که ریشه این حوادث که ایجاد
شد ،از کجا شــروع شد و چه بود؟ اظهار داشت:
درباره این مســئله در یک فرصت و زمان دیگر
میشــود بحث کرد و حرف زد .منتها امروز باید
متحد باشــیم .همه دســت به دست هم دهیم.
دیگر بحث ســر این نیســت که این برای کدام
جناح و حزب اســت و دارای چه تفکری اســت.
بحث ،بحث خود نظام و انقالب و منافع و امنیت
و مصالح ملی و ثبات ما و منطقه است.
روحانی گفت :االن مشــکل بیــکاری و معضل
اشــتغال داریم .باید به شــکلی آن را حل کنیم.
شــما میگوییــد بودجــه اشــتغال را از جای
دیگری بیاورید .اهال و ســهال ،شــما نمایندگان
مجلس هســتید .شــما میگویید این بودجه را
از اینجــا نبریم ،خوب بگوییــد از کجا بیاوریم،
هر جــا بگویید ما حرفی نداریــم .وی افزود :آیا
ما اشــتغال نمیخواهیم؟ خیلی خــب ،نیاییم
به مــردم بگوییم؟ چه کار کنیــم؟ به مردم چه
بگوییم؟ من بهعنوان رئیسجمهوری شما ،برنامه
ششم؛ برنامه ششم توسعه سر جای خودش ،من
بهعنــوان رئیسجمهوری برنامهای به مردم ارائه
دادم و با این برنامهام مردم به من رأی دادند.
رئیس دولت دوازدهم همچنین اظهارداشت :من
برنامــه دادم و مردم به این برنامه رأی دادند .به
مــردم قول دادم و گفتم میخواهم فقر مطلق را
از بیــن ببرم .به مردم گفتم میخواهم مشــکل
اشــتغال را حل کنم .بر این مبنــا مردم آمدند
به مــن رأی دادند .من باید به مردم چه بگویم؟
بگویم من برای اشتغال برنامه ندارم .باید بگویم
برنامه دارم ،برای اینکه برنامه داشتم و در بودجه
دادم به مجلس ،اما مجلس به هر دلیلی آمد گفت
من رأی نمیدهم .باید به مردم شفاف بگوییم.
وی با بیان اینکه مجلس اگر منابع بهتری دارد،
آنهــا را اعــام کند و ما در ایــن موضوع بحثی
نداریم ،گفت :آلودگی هوا را چه کار میخواهید
بکنید .آلودگی باشــد یا نباشــد؟ نمیتوانید در
قیمتها اص ً
ال دست نبرید و بگویید آلودگی حل
شــود؛ پس فردا که آلودگی زیاد میشود ،اگر بنا
باشــد مدارس و حتی ادارات تهران  ۱۰الی ۲۰
روز تعطیل شــود ،آنوقت مردم میگویند چرا
آلودگی را حل نمیکنید .ما یک مشــکل دیگر
داریم که آن مشکل را باید حل و فصل کنیم.

رئیسجمهوری افزود :از  ۳۶۰هزار میلیارد تومان
بودجــه عمومی ۶۰ ،هزار میلیــارد تومان برای
صندوقهای بازنشســتگی و بیشــتر از  ۴۰هزار
میلیارد تومان بــرای یارانه نقدی تخصیص پیدا
میکند؛  ۶۰هــزار میلیارد تومان نیز به صندوق
توســعه ملی و  ۱۰الی  ۱۱هــزار میلیارد تومان
هم بهعنوان پاداش بازنشستگی میدهیم؛ عالوه
بر آن برای توسعه کشاورزی نیز یارانههایی ارائه
میکنیــم که در مجموع نزدیــک به  ۲۰۰هزار
میلیارد تومان از ایــن  ۳۶۰هزار میلیارد تومان
بهخاطر مســائلی که در اختیار دولت نیست ،از
دست ما میرود.
رئیسجمهوری با یادآوری اینکه همه ما موقتی
بوده و کشــور و مردم ماندنی و ماندگار خواهند
بود ،اظهارداشت :معتقدم آنچه این چند روز واقع
شده ظاهرش یک نوع تهدید بوده که باید آن را
به فرصت تبدیل کنیم و ببینیم مشکل چیست،
چراکه همه اینها کســانی نیســتند که از خارج
دســتور گرفته باشند بلکه عدهای از آنها مردمی
هستند که بهخاطر احساسات و مشکالتشان به
خیابانها آمدند.
دکتر روحانی با بیان اینکــه مردم تنها بهخاطر
مشــکالت اقتصادی به خیابان نیامدهاند و فقط
پــول و نــان و آب نمیخواهند ،افــزود :یکی از
خواســتههای مردم این اســت که فضا را بازتر
کنیم.
رئیسجمهور خاطرنشــان کرد :وقتی خودمان
همدیگر را تضعیف کنیم یعنی دولت ،مجلس را
تضعیف کند ما دو تا با هم قوهقضائیه را تضعیف
کنیــم و قوهقضائیه هم همــه ما را تضعیف کند
آیا در این صورت میتوانیــم پیش برویم ،قطعا
نمیتوانیم پیش برویــم ،وقتی خدماتمان را کم
بیان میکنیم.
بهگزارش پایگاه اطالعرســانی ریاستجمهوری،
رئیس دولت دوازدهم تصریــح کرد :اگر همه با
هم شــویم من تردید ندارم ،مردم از ما حمایت
میکنند .جمعیت مردم  ۸۰میلیون نفر اســت
که اگر الزم باشــد این مــردم در روزهای آینده
بیایند و از نظــام حمایت کنند خواهید دید که
چه جمعیت میلیونی در خیابانها خواهند آمد،
معلوم است اینها به معنای مردم نیستند ،اما این
هم معنایش این نیســت که ما نسبت به صدای
انتقاد و اعتراض بیتوجه باشــیم و گوش نکنیم،
بلکــه باید گوش کنیم و ایــن را به یک فرصت
تبدیل کنیم .ببینیم مسئله و راهحل آن چیست؟
به دنبال راهحل بگردیم و موضوع را حل و فصل
کنیم.

دادستان دیوان محاسبات:

در پرونده دانشگاه ایرانیان ۱۶میلیارد تومان بهحساب احمدینژاد و بقایی واریز شده بود

فیاض شــجاعی ،دادســتان دیوان محاسبات
در ســخنانی گفت :در پرونده دانشگاه ایرانیان
۱۶میلیارد تومان از یک حساب دولتی برداشت
و بهحســاب مشــترک محمود احمدینژاد و
حمید بقایی واریز شــده بود که در همان زمان
حساب شخصی را توقیف و پول پس گرفته شد،
اما تخلف و وصف مجرمانه ســرجای خود باقی
ماند.
شجاعی با بیان اینکه دیوان محاسبات براساس
قانون صالحیت رســیدگی به تخلفات مالی و
اقدامات منجر به تضییع حقوق بیتالمال و ضرر
و زیان بــه بیتالمال را برعهده دارد ،ادامه داد:
این تخلف ممکن اســت عالوه بر وصف تخلف،
وصف مجرمانه نیز داشــته باشــد که براساس
قانون تنها مرجع صالحیتدار برای رسیدگی به
جرائم ،مرجع قضایی و حاکم دادگستری است،
لذا دیوان محاسبات اگر در رسیدگیهای خود

در هر مرحلهای که شــامل حسابرســی،
تحقیق در دادسرا یا صدور رأی در هیئت
مستشاری یا رســیدگی به اعتراضات در
محکمه تجدیدنظر باشــد به یک وصف
مجرمانــه برخورد کند ،موظف اســت به
دادستان دیوان محاسبات اعالم کند.
دادســتان دیوان محاسبات با بیان اینکه
تخلفات نفتی دولت نهم و دهم در فرجه
زمانی مقرر قطعی شــد ،امــا محکومان
از راهکارهــای قانونــی همانند تقاضای
تجدیدنظــر و تقاضــای اعاده دادرســی
میتوانند استفاده کنند ،تصریح کرد :متخلفان
با برخی اســناد و مدارک که بهزعم خودشــان
جدید اســت تقاضای اعاده دادرسی میکنند،
لذا اعالم رســمی تخلفات به معنای رسیدگی
به پروندهها در آن زمان نیســت ،بلکه پیش از
اعالم به تخلفات نفتــی در همان فرجه زمانی

رسیدگی شده است.
وی با تاکید بر اینکــه بنده مدرک دارم که در
تاریخی که این آرا قطعی شــده و به سال ،۹۲
 ۹۴ ،۹۳و  ۹۵بازمیگــردد بــه رئیس مجلس
برای اتخاذ تصمیم در مجلس اعالم شده است،
خاطرنشان کرد :زمانی که یکی از خبرنگاران از
بنده درباره پروندههای نفتی آقای احمدینژاد

پرســید ،اظهار داشتم که در هفت مورد قطعی
رئیسجمهــوری دولتهای نهم و دهم محکوم
شــده اســت و این اعالم مبنی بر این نبود که
در مردادماه این موضوع اعالم شــده است بلکه
زمانی که این موضوع رســانهای شد پرونده به
مجلس اعالم شده و اجرای آن آغاز شده بود.
وی با بیان اینکه در برخی پروندههای تخلفات
نفتی موضــوع مجرمانهبودن مطــرح بوده که
اعالم شده اســت ،ادامه داد :دیوان محاسبات
صفر تا صد رسیدگی به تخلفات مالی و ضرر و
زیان وارده به بیتالمال را در درون خود انجام
میدهد حتی اجرای آرا و احکام در درون دیوان
محاسبات مورد بررسی قرارمیگیرد.
بهگــزارش ایرنا ،دادســتان دیوان محاســبات
تصریح کرد :آرای صادره در دیوان محاسبات در
هیچ مرجــع دیگری قابل اعتراض و تجدیدنظر
نیست.

توئیت بازی سیاسی
> اسحاق جهانگیری  -معاون اول رئیس جمهور

> آذری جهرمی  -وزیر ارتباطات

> عزتاهلل ضرغامی  -فعال سیاسی اصولگرا

شماره۵۰۷۹

میرلوحی:

صداوسیمابهتحلیلهای
یکسویهنپردازد

محمودمیرلوحی،عضوشورایعالیسیاستگذاری
اصالحطلبان ،در ارتباط با ضرورت ایجاد فضای
گفتگو میان مردم و مسئوالن ،اظهارکرد :دلیل
اعتراضات اخیر مردمی را باید از  ۲۹اردیبهشت
امسال بررســی کنیم .مردم در مورد مسائلی
همچــون اقتصاد نظر خود را به صراحت بیان
کردند .آنها دیدگاه حســن روحانی را به خود
نزدیک دیدند و در انتخابات به او رای دادند و
همچنان منتظرند تا روحانی به شعارهایی که
در دوران انتخابات داده ،عمل کند.
وی ادامه داد :همه ما میدانیم که کشــور ما
در دورهای  ۱۲۰۰میلیارد دالر منبع مالی در
دســت دولتش داشته و حاال آن دولت پرپول
گذشــته و شرایط اقتصادی بهم ریخته است.
همین شــرایط بد اقتصادی به مردم فشــار
آورده ،بیکاری افزایش یافته اســت و جوانان
تحصیلکرده ما بهدنبال شغل هستند.
این فرد سیاسی اصالحطلب در همین راستا
افزود :با توجه به شرایطی که ذکر کردم روحانی
به مــردم وعدههایی داده اســت و حاال مردم
منتظر هستند تا جوابشان داده شود .براساس
همین فضا جریان «ما پشیمان هستیم» توسط
عدهای از جوانان در فضای مجازی ایجاد شد.
ســودجوها نیز از این موج اســتفاده کرده و
خواســتند رئیسجمهور و جایگاهش را مورد
تعرض قرار دهند.
وی گفــت :از طرف دیگر مســائلی همچون
اعتراضات مردم به صندوقهای پولی و بانکی،
اتهامات احمدینژاد به قوهقضائیه و روایتهای
یکســویه صداوسیما آســتانه تحمل مردم را
کاهش داده است .بهگزارش ایسنا ،وی در همین
راســتا ادامه داد :صداوســیما باید به جریانات
سیاسی و اقتصادی نگاه یکسویه نداشته باشد،
چراکه این کار باعث میشود فضا برای حضور
معاندان و رسانههای بیگانه باز شود .رسانه ملی
باید بتواند از طریق برگزاری میزگردها شرایط
گفتگو را برای همه
جریانهای سیاسی
و اقتصادی کشــور
فراهم کند.

مکث

 ۴نفر در حوادث اخیر
فوت کردهاند

ماشاءاله نعمتی ،فرماندار دورود درباره اعتراضات
چند روز اخیر در این شهرســتان ،اظهارکرد:
تعدادی از دســتگاههای خدماترسان ،اماکن
مذهبی بهویژه بانکها در ســطح شهرستان
دچار آســیب جدی شده و متأسفانه بعضی از
این مکانها توســط همین افراد دچار حریق
شدهاند .وی تأکیدکرد :نیروهای عملکننده ما
در میدان ،کسانی که وارد این اعتراضات شده
بودند را دعوت به آرامش کردند و در یکی ،دو
روز گذشته خیلی صبوری کرده و با سعه صدر
و بردباری رفتار کردند ،اما متاســفانه برخی از
نیروهــای عملکننده ما در این اغتشاشــات
آســیب دیدند .نعمتی یادآور شد :در روز اول
اغتشاشات دو نفر کشــته و شش نفر زخمی
شــدند .در روز دوم هنوز آمار دقیقی از افرادی
که کشته یا زخمی شدهاند ،نداریم ،اما یکی از
ماشینهای آتشنشانی که برای خاموشکردن
حریق در بانک ملی رفته بود ،زمان برگشــت
به آشیانه توسط اغتشاشــگران به زور گرفته
میشود و روی پل وحدت آن را رها میکنند.
یک فرد میانســال و یک پسر  ۱۲تا  ۱۵ساله
زیر این خودرو تلف میشوند .بهگزارش ایسنا،
فرماندار دورود بیان کــرد :برابر اطالعاتی که
به ما دادهانــد ،تعدادی از این افــراد با لباس
شخصی و وسایل نقلیه که در اختیارشان بوده
به سمت نیروها بهویژه مقر فرماندهی انتظامی
تیراندازی کرده و این کار کام ً
ال محسوس بوده
و فرماندهان انتظامی تایید کردهاند.

بین الملل
پاسخ اردوغان به موضع ترامپ
در قبال اعتراضها در ایران:

تنهازمانی
دموکراسی را میپذیرید که
در راستای منافعتان باشد

«رجــب طیــب اردوغــان» رئیسجمهوری
ترکیه در واکنش به اظهارات «دونالد ترامپ»
رئیسجمهوری آمریکا دربــاره اعتراضهای
چنــد روز اخیــر در ایــران گفــت« :آمریکا
زمانی دموکراســى را مىپذیرد که اتفاقات در
راســتاى منافعش باشــد در غیر این صورت
آن را رد میکنــد ».به گزارش ایلنا ،به نقل از
اسکایپرس ،اردوغان خطاب به آمریکا افزود:
«اعتقاد شما به دموکراســی کجاست؟ تنها
زمانی که امور بر اســاس خواسته شما باشد
دموکراسی را میپذیرید و اگر برخالف تمایل
شما باشد ،آن را رد میکنید».

در حاشیه

ماکرون قول ادامه « اصالحات» داد

شنیدیم رئیسجمهوری فرانسه قول داده
به سرعت در مسیر تغییرات و اصالحات
سیاسی و اقتصادی در کشورش گام بردارد.
بهگزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری
رویترز ،امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری
۴۰ساله فرانسه در سخنرانی تلویزیونی
خود در آغاز سال نوی مسیحی اعالم کرد
که با «مسائل ناراحتکننده» مربوط به امور
داخلی کشورش مقابله میکند .با وجود
تظاهرات خیابانــی و انتقاد اتحادیههای
کارگری بــه قوانین کاری در فرانســه،
ماکرون پیشتر گفته بود بهدنبال تغییر در
این قوانین است .رئیسجمهوری فرانسه
در سخنرانی خود که از تلویزیون پخش
شد ،گفت :من به همه صداها حتی آنهایی
که مخالف هستند ،گوش میدهم ،اما باید
بگویم دست از اقداماتم برنمیدارم.

استقبال سئول از پیشنهاد مذاکره

باخبرشــدیم دفتر ریاســتجمهوری
کرهجنوبی از سخنرانی رهبری کرهشمالی
به مناســبت سال نوی میالدی که در آن
پیشنهاد مذاکره با سئول را داده ،استقبال
کرد .بهگزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
رویترز ،کیم جونگ اون ،رهبر کرهشمالی
گفت که آماده مذاکــرات با کرهجنوبی
است و ممکن است هیئتی از کرهشمالی
را برای حضــور در ایــن بازیها اعزام
کند که بخشــی از اقدامات برای کاهش
تنش نظامی در شبهجزیره کره بهشمار
میرود .رهبری کرهشمالی همچنین در
این ســخنرانی گفته است تصمیم دارد
هیئتی از کشــورش را برای حضور در
بازیهای المپیک زمستانی فوریه ۲۰۱۸
در کرهجنوبی اعزام کند .این صحبتها
مورد استقبال دولت سئول قرار گرفت.

رسوایی تازه فاش شده کلینتون

شنیدیم یکی از دوستان ثروتمند هیالری
کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات
ریاستجمهوری سال  ۲۰۱۶و حامی مالی
وی ،مبلغ  ۵۰۰هــزار دالر تامین کرده تا
ترامپ را پیش از انتخابات به رســوایی
اخالقی متهــم کنند .بهگــزارش ایرنا،
تارنمای خبری «فاکسنیوز» با اشــاره به
تالش ناموفق سوسی تامپکین بوئل یکی
از حامیان مالــی کمپین کلینتون افزود:
بر اســاس یک گزارش جنجالی منتشر
شــده ،وی به لیزا بلــوم ،وکیل معروف
مبلغی پرداخت کرده تــا زنانی را برای
متهمکردن ترامپ به رســوایی اخالقی
اجیر کند .فاکسنیوز بر اساس گزارشی که
نیویورکتایمز منتشر کرده ،ادامه داد :بلوم
به حامیان مالی گفته که من روی زنهایی
که شجاعت سخن گفتن علیه ترامپ را
دارند ،کار میکنم در صورتی که شما هزینه
امنیت ،جابهجایی و در صورت امکان «خانه
امن» آنها را تامین کنید.

به جنگ هستهای نزدیکتر شدهایم

باخبرشدیم «مایک مولن» رئیس سابق
ستاد مشــترک ارتش آمریکا ،در گفتگو
با شــبکه تلویزیونی «ایبیسی» ،درباره
دورنمای سیاســتهای دولــت «دونالد
ترامــپ» گفت« :سیاســتهای ترامپ
بیثباتی باورنکردنی و غیرقابل پیشبینی
ایجاد کرده اســت ».بهگزارش ایلنا ،به
نقــل از خبرگزاری فرانســه ،مولن که
ریاست ستاد مشترک ارتش آمریکا را در
دولتهای «جورج بوش پســر» و «باراک
اوباما» برعهده داشت ،افزود« :به نظر من،
یک فضای بهطــرز باورنکردنی خطرناک
در دولت بهوجود آمده و مشخص نیست
ســرانجام امور بهویژه درباره کرهشمالی
که مشــخصا در صدر فهرست قرار دارد،
چه میشود ».رئیس سابق ستاد مشترک
ارتش آمریکا گفــت« :ب ه نظرم ،ما اکنون
بیش از هر زمان دیگری به جنگ هستهای
با کرهشمالی نزدیکتر هستیم».

متیس :در حال پسانداز پول هستم!

شنیدیم جیمز متیس ،وزیر دفاع آمریکا در
گفتگو با پایگاه خبری «بریت بارت» اعالم
کرد :قصد ندارد سکههای ریاستجمهوری
را بهعنوان یادگاری به سربازان آمریکایی
اهدا کند و میخواهد این سکهها را برای
ســاخت بمب پسانداز کند! بهگزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،به نقل از نشریه
هیل ،جیمز متیس این اظهارات را زمانی
مطرح کرد که یــک خبرنگار پیامی را از
سوی یک عضو نیروی دریایی آمریکا برای
متیس آورده بود .این عضو نیروی دریایی
آمریکا از جیمز متیس پرسیده بود که آیا
وی سکههای ریاستجمهوری را در سفر
خود به اردن با خود حمل کرده اســت ؟
بهطور معمول رؤسایجمهور و وزرای دفاع
آمریکا این ســکههای ریاستجمهوری
را بهعنوان هدیه و برای سپاسگزاری ،به
نظامیان زن و مرد این کشور اهدا میکنند.

