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اگر تحریمها یک قرن هم طول بکشد به مشکلی برنمیخوریم

رهبر کره شــمالی میگوید :حتی اگــر تحریمهای خارجی علیه
پیونگیانگ یک قرن هم ادامه داشــته باشــد ،کشورش با هیچ
مشکلی روبهرو نمیشــود .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
اســپوتنیک ،کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی اعالم کرد :یکی از
رازهای پیروزی کره شمالی علیرغم مشکالت موجود توجه ویژه
این کشــور به توسعه علم و فناوری اســت .بر همین اساس اگر
دشمنان ما تحریمهایی  10ساله و حتی  100ساله علیه ما اعمال
کنند ،باز هم کشور ما با مشکلی روبهرو نمیشود.

او افــزود :توانمندیهای باالی پیونــگ یانگ برای
مقاومــت در برابــر فشــارهای خارجی بــه دلیل
عدموابستگی به خارج ،اقتصاد قوی داخلی و فعالیت
متخصصان کرهشمالی در حوزه تحقیقات و فناوری
اســت .صحبتهای کیم جونگ اون در حالی مطرح
شده که روز سه شنبه دو کره پس از دو سال ،مذاکرات خود را از سر
گرفتند و قرار است پیونگیانگ هیئتی را برای حضور در بازیهای
المپیک زمستانی در کره جنوبی اعزام کند .همچنین صحبتهای

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

رهبری کره شــمالی با توجه به تحریمهای شــورای
امنیت سازمان ملل به دلیل برنامههای اتمی و موشکی
این کشــور آسیایی مطرح شده است .کره شمالی به
دلیل انجام چندین آزمایش اتمی و موشکی در سال
گذشته میالدی به شدت مورد انتقاد کشورهای منطقه
و آمریکا قرار گرفت و باعث شــد تحریمهای علیه پیونگیانگ بار
دیگر با شــدت بیشتری وضع شــوند که از جمله آنها محدودیت
تجاری و صادرات منسوجات از این کشور است.

خبرگزاریهایبینالمللیازامضایتمدیدتعلیقتحریمهاخبرمیدهند

عقبنشینی هوشمند
ترامپ؟

جلیلوند :پیشبینی میشود برخی تحریمهای یکطرفه از سوی آمریکا وضع
شود .آمریکا بهدنبال استفاده از بهانههای حقوقبشری برای تحریم ایران است،
چراکه اروپا با توجه به اصول خود مبنی بر حمایت از حقوقبشر نمیتواند روی
چنین تحریمهایی مقاومت کند

ســایر طرفهای خارجی نیز بیش از
ایران چشم انتظار نتیجه تصمیم ترامپ
خواهند بود تا در صورت ماندن آمریکا
در برجام همه ،نفس راحتی بکشند،
دستکم برای چهار ماه ،یعنی تا زمانی
که دوباره ترامپ باید تصمیم بگیرد و
احتمــاال  120روز دیگر بهزودی برای
همه طرفهای برجام «همین آش است
و همین کاسه»
آفتابیزد -گروهسیاســی :اخبــار برجام داغ
است ،از همان سال  2015که قدرتهای جهانی
و ایران توانستند یک مناقشه 10ساله هستهای
را حــل و فصل کنند خبرهــای برجام فروکش
نکرده اســت .برخی در تهران و واشنگتن با این
توافق زاویه دارند .برخی چشم دیدنش را ندارند.
برجام مولود نزدیک به  40سال خصومت تلنبار
شده میان جمهوری اسالمی ایران و ایاالت است
که همیــن چالشها را دوچندان کرده اســت.
با این حال در تهران موافقان دولت را در اختیار
دارند و در آمریــکا مخالفان .میراث باراک اوباما
با نتیجه غیرمنتظــره انتخابات نوامبر  2016در
آمریکا دستکم هر سهماه یکبار میلرزد .هرچند
شرکای دیگر این توافق میگویند قرص و محکم
پای آن ایستادهاند.
چشــم خیلیها به اروپاســت ،هروقت شایعاتی
پیرامون سرنوشــت برجام مطرح شــده فدریکا
موگرینی ،مســئول سیاســت خارجی اتحادیه
اروپا بهســرعت مقابل لنز دوربینها قرارگرفته
و از حمایت اروپا گفته اســت .ســهماه پیش در
ماه اکتبــر دونالد ترامپ گفت برجــام را تایید
نمیکند هرچنــد او تحریمها را همچنان تعلیق
کرد .فرصت دوماهه به کنگره هم با سکوت این
نهاد قانونگذاری در آمریکا همراه شد .حاال دوباره
چشمها به کاخسفید دوخته شده است .نه تنها
در تهران که بروکسل مقر اتحادیه اروپا و سایرین
نیز همه چیــز را زیرذرهبین قرار دادهاند .در این
دوســال اخیر برجام افتان و خیزان به راه خود
ادامــه داده و دو طرف منافع خود را کم و بیش
کسب کردند.
اروپــا بهویژه نمیخواهــد دروازه ایران بار دیگر
برای آنها بســته شود .بازار  80میلیونی ایران در
کنار منابع نفت و گاز برای غربیها یک غنیمت
اســت و ایران هم درحالی که برای چند ســال
از تبــادالت فناوری و تجاری بــا مرکز صنعتی
جهان محروم شده بود کشورهایی نظیر فرانسه،
آلمان و انگلیس را بهعنوان میانبری برای بهبود
اقتصــاد خــود میداند .عالوه بر این بروکســل
میداند برجام بخشی از ثبات نصف و نیمه امروز
خاورمیانه اســت و حذف آن میتواند مشکالت
امنیتی را متوجه کشورهای اروپایی کند.

روابطعمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در
خصوص موضوعات و شــایعات اخیر که درباره
بیماری و سفر درمانی آیتاهلل هاشمی شاهرودی
ایجاد شــد ،بیانیهای صادر کرد .بهگزارش ایسنا،
متن این بیانیه به شــرح زیر است :بیتردید دو
رســالت ســترگ آگاهیافزایی و روشنیبخشی
نســبت به ارتقا و جهتدهی به افکارعمومی از
توقعات شفاف جامعه نسبت به رسانهها بهشمار
میرود که باید براساس انصاف و صداقت نسبت
به آن عامل باشــند هر چند ممکن است برخی
رسانهنماها از این جریان زالل استثنا باشند.
بنابراین با توجه به مخابره رســمی اخبار توسط
روابطعمومی مجمع تشــخیص مصلحت نظام،
برخی رســانههای ضدانقالبی اقــدام به جعل و

اروپای دلنگران

وزیر خارجه بریتانیا بهعنــوان متحد درجه اول
آمریــکا میگوید«:آنهایی که با برجام مخالفاند
باید راهحــل بهتری ارائه کنند کــه ما تاکنون
چنین راهحلی ندیدهایم ».بوریس جانسون ادامه
داد« :مردم ایران هم باید منافع اقتصادی حاصل
از برجــام را ببینند .به همیــن علت ما و دولت
انگلیس به همراه یکدیگر و به همراه دوســتان و
شرکایمان در فرانسه و آلمان و دیگر کشورهای
اروپایی ،همچنین فدریکا موگرینی ،همچنان به
تالشهایمان ادامه میدهیــم تا تداوم برجام را
حفظ کنیم ».مســئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپــا تاکیدکــرد :توافقنامه هســتهای اهمیت
فوقالعــادهای دارد و از اجرای کامل آن حمایت
میکنیم .اروپــا درباره لزوم اجــرای توافقنامه
هستهای توافقنظر دارد .موگرینی افزود« :توافق
هستهای ایران در حال عملکردن به هدف اصلی
خود مبنی بر حفظ نظارت بر برنامه هســتهای
ایران اســت ».او پس از دیدار با مقامات آلمان،
انگلیس ،فرانســه و ایــران اعــام کرد«:اتحاد
جامعــه بینالمللی برای حفظ توافق هســتهای
ایران ضروری اســت .توافقنامه هستهای اهمیت
فوقالعــادهای دارد و از اجرای کامل آن حمایت
میکنیم .اروپــا درباره لزوم اجــرای توافقنامه
هســتهای توافقنظر دارد ».حفــظ برجام برای
پاریس هم ضــروری اســت .ژان لودریان ،وزیر
خارجه فرانســه گفت که فرانســه با حساسیت
خواستار اجرای برجام است و همه طرفها باید
به برجام و تعهــدات خود پایبند بمانند .زیگمار
گابریل ،وزیر خارجه آلمــان نیز گفت«:با توجه
به اینکه کرهشمالی بهدنبال تسلیحات هستهای
است ،بسیار ضروری اســت که توافق هستهای
ایران حفظ شــود .باید بهطور کامل به توافقنامه
هستهای با ایران احترام گذاشت و از آن حمایت
کرد .او همچنین از آمریکا خواســت تا برجام را
از موضوعات دیگر جدا کند .وزیر خارجه آلمان،
گابریــل همچنین بر لزوم بهرهمنــدی ایران از
منافع اقتصادی برجــام تاکیدکرد ».ظریف در
توئیتهایی به تشــریح دیدار خود در بروکسل
بــا طرفهای اروپایــی پرداخــت .وزیر خارجه
ایران نوشــت«:امروز در نشست بروکسل اجماع
قدرتمنــدی بود که  -1ایران بــه برجام پایبند
اســت  -2مردم ایران حق دارند از تمام منافع
آن بهرهمند شــوند  -3هــر اقدامی که برجام را
تضعیف کند غیرقابل قبول اســت ».او در ادامه
توئیت خــود تاکیدکرد«:اتحادیه اروپا کامال آگاه
اســت که ادامه پایبندی ایران به برجام مشروط
به پایبندی کامل آمریکاســت ».مــرد اول این
روزهای قاره سبز یعنی امانوئل مکرون جوان هم
دســت بهکار شــده و در تماس تلفنی با دونالد
ترامپ از او خواســته برجام را نشانه نگیرد .بنابر
اعــام کاخ الیزه ،مکــرون در این گفتگو بر عزم
فرانســه در اجرای سرسختانه برجام یکبار دیگر

تاکیدکرد و خواست تا همه طرفها به آن احترام
بگذارند.
آمریکا در ابهام

بهانههای واهی آمریکا

وزارت خارجــه آمریــکا گفته جمعه شــب به
وقت واشــنگتن و بامداد شــنبه به وقت تهران
درحالی که گمانهزنیها همچنان ادامه دارد ،اما
رئیسجمهور ایــاالت متحده دربــاره ماندن یا
راهبرد آمریکا فراتر از تمدید تحریمهای برجامی
خروج این کشــور از برجام سخن خواهد گفت.
در قبال ایران چگونه خواهد بود .یک کارشناس
گمانهزنیها از خبرگزاری رویترز نشان میدهد
مسائل بینالملل در گفتگو با «آفتابیزد» گفت:
دونالد ترامــپ کماکان تمدیــد تحریمها علیه
«بهنظر میرسد ترامپ تمدید تعلیق تحریمهای
ایــران را امضا خواهــد کرد BBC .انگلیســی
برجامــی را ادامه دهد ،اما پیشبینی میشــود
مینویســد«:برخی مقامــات آمریکایی گفتهاند
برخی تحریمهای یکطرفه از سوی آمریکا وضع
رئیسجمهور آمریــکا تعلیق تحریمهای کلیدی
شود ».محســن جلیلوند افزود« :آمریکا بهدنبال
درباره ایــران را ادامه خواهــد داد و از به خطر
اســتفاده از بهانههای حقوقبشری برای تحریم
انداختن توافق هستهای خودداری خواهد کرد».
ایران اســت ».او تصریــح کرد«:ترامپ بهدنبال
این وبســایت خبری در ادامه نوشته است« :اما
اجرای سیاســت تحریم هوشــمند است که در
انتظار میرود ترامپ یک تاریخ را مشخص کند
دوره باراک اوباما به بحث گذاشــته شــده بود».
برای کنگره یــا متحدان اروپایی کــه برجام را
جلیلوند خاطرنشــان کرد« :برجام را باید از این
بهبود بخشــند یا اینکه آمریــکا آن را در آینده
دید که برخی مســائل را از ایران دور کرد ،حاال
ترک خواهد کرد ».واشنگتنپســت در گزارشی
باید دید در دوره ریاســتجمهوری ترامپ این
به قلم  Ishaan Tharoorمینویســد« :صدور
توافق تا کجا پیش خواهد رفت ».در همین حال،
تحریمهــای مجدد نمیتواند یک راهحل باشــد
اســتیون منوچین ،وزیر خزانهداری آمریکا روز
در عوض موجب شــکاف میان آمریکا و شرکای
پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در کاخسفید
خود شــامل اتحادیه اروپا ،روســیه و چین یک
با اعــام این خبر ،تصریح کرد«:ما این تحریمها
فرصت مناســب به ایران
را ارائــه کردهایم و فکر
میدهــد که فعالیتهای
میکنم ،میتوانید انتظار
بهنظر میرســد قصه ایران و آمریکا
هســتهای خــود را بــه
داشته باشید تحریمهای
ســرعت از ســرگرفته و ســ ِر دراز دارد ،دوطرف برای خطاب جدیــدی علیــه ایــران
ادامه دهد ».این گزارش قراردادن یکدیگر واژههای خاص کم اعمال شــود ».منوچین
ناآرامیهای اخیر ایران را ندارند! کلیدواژههایی است که نشان در پاسخ به سوالی درباره
دلیلی برای دونالد ترامپ میدهد برجام بهعنوان یک دستاورد اینکــه آیــا تحریمهای
میداند کــه باید برجام دیپلماتیک راه پرپیچ و خمی خواهد جدیدی علیــه ایران در
را تایید کند ،چراکه لغو داشت .مســیری که بدون تردید بر راه اســت؟ گفت«:انتظار
برجام میتواند وحدت در طرفهای دیگر همچون چین ،روسیه و دارم تحریمهای جدیدی
ایران را حول یک دشمن
علیه ایران وضع شود .ما
اتحادیه اروپا هم تاثیرگذار است
خارجــی فراهــم کند.
همچنان به بررســی این
واشنگتنپست همچنین
موضوع ادامه میدهیم».
از احتمال باالی تمدید تعلیق تحریمها ،میگوید.
حکایت همچنان باقیست...
با این حال ســخنگوی کاخسفید روز پنجشنبه
بهنظر میرسد قصه ایران و آمریکا س ِر دراز دارد،
در یک کنفرانس خبــری گفت«:رئیسجمهور
دوطرف برای خطاب قراردادن یکدیگر واژههای
همچنــان قویــا معتقد اســت برجــام بدترین
خاص کم ندارند! کلیدواژههایی اســت که نشان
توافق تاریخ اســت ».سارا سندرز افزود«:یکی از
میدهد برجام بهعنوان یک دستاورد دیپلماتیک
نقصهــای این توافق در مــورد محدودیتهای
راه پرپیچ و خمی خواهد داشت .مسیری که بدون
زمانی بر برنامه هســتهای ایران اســت و پس از
تردید بر طرفهای دیگر همچون چین ،روسیه
مدتی ایران میتواند آزادانه برنامه هستهای خود
و اتحادیه اروپا هم تاثیرگذار اســت .شاید همین
را توســعه دهد و به دستیابی به سالح هستهای
کشورها بیش از ایران چشم انتظار نتیجه تصمیم
نزدیک شــود(!)» همین گفتههای سارا سندرز
ترامپ خواهند بود تا در صورت ماندن آمریکا در
نشــان میدهد ،نمیتوان به آنچه منابع خبری
برجام همه نفس راحتی بکشند ،دستکم برای
تاکنــون گفتهانــد  100درصــد اطمینان کرد،
چهارماه ،یعنی تا زمانی کــه دوباره ترامپ باید
اما در موارد پیشــین این منابع با درصد باالیی
تصمیم بگیــرد و احتماال 120روز دیگر بهزودی
پیشبینیهــای درســتی را انجــام داده بودند.
برای همه طرفهای برجام «همین آش است و
از سوی دیگر ژنرال مک مســتر ،مشاور امنیت
همین کاسه».
ملــی آمریــکا در حال مذاکره با بــاب کورکر و

توضیح مجمع تشخیص در خصوص سه ابهام

گمانهزنیهای خالف واقع
کردهاند که الزم اســت
برای شایعهزدایی و تنویر
افکارعمومی مطالب ذیل
را تقدیم کنیم:
-۱بستریشدن حضرت
آیــتاهلل شــاهرودی،
ریاســت محترم مجمع
تشخیص مصلحت نظام در یکی از بیمارستانهای
آلمان بنا بر توصیه اکید تیم پزشــکی و برخالف
تمایل ایشــان بوده است و پس از بهبودی و طی
روند درمانی در آلمان به ایران مراجعت کردهاند
و در مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاههای
دیگر در خدمت مردم و انقالب اسالمی خواهند

بنکاردین ،دو سناتور ارشد کمیته روابط خارجی
سناست تا از خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ
جلوگیری کند.

بود.
-٢اخیــرا در یکــی از
سایتهای خبری ادعا شده
«اعضای مجمع تشــخیص
مصلحــت نظــام دربــاره
اغتشاشات اخیر اختالفنظر
داشــتهاند» یا اینکه «دبیر
مجمع گــزارش شــورای
امنیت ملی را قرائت کرده است» که روابطعمومی
مجمع تشــخیص مصلحت نظام ضمن تکذیب
مدعای فوق متذکر میشــود در جلســه اخیر
مجمع تشــخیص مصلحت نظام تمام اعضا روی
خاستگاهها و ریشههای اغتشاشات اخیر اتفاقنظر
داشته و پیروی از فرامین و منویات رهبر معظم

انقــاب و وحدت نیروهای سیاســی را تنها راه
مقابله با توطئههای دشــمنان و حل مشکالت
کشور اعالم کردهاند.
-۳پس از مصاحبه دبیر محترم مجمع تشخیص
مصلحت نظام و پردهبرداری از عوامل پشتصحنه
آشوب و اغتشــاش در روزهای اخیر ،رسانههای
ضدانقالبی که از نفرت ملت ایران نسبت به عوامل
واقعی اغتشاشات اخیر آگاهی داشتند ،کوشیدند
بــا هجــو و وارونهانگاری بیانات دکتر محســن
رضایی ،افکارعمومی را نسبت به دخالت عوامل
پشتصحنه اغتشاشات اخیر به تردید بکشانند!
واضح است که انتشار این نوع شایعاتِ برنامهریزی
شــده ،بخشــی از ماموریت جنــگ روانی اتاق
اغتشاشات را تشکیل میدهد.

توئیت بازی سیاسی
> آذر منصوری -فعال سیاسی اصالحطلب

> محمد مهاجری  -فعال رسانهای اصولگرا

> محمود صادقی -نماینده اصالحطلب مجلس
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خانواده صدام در اغتشاشات ایران نقشآفرینی کردند
سرداررمضانشریف،سخنگویسپاهپاسدارانانقالبگفت:طبیعیاستکههرگاهفرصتی
پیش بیاید  ،گروههای ضدانقالب دشمنان ایران اسالمی فرصتی برای ضربهزدن پیدا کنند ،اما
بهرغمحمایتهایهمهجانبهمالیاطالعاتینظامسلطههموارهدراینعرصهناتوانبودهاند.
بهگزارش تسنیم ،وی افزود :خانواده صدام هم در این حوادث نقش داشتند و اطالعاتی وجود دارد
که نشان میدهد آنها نیز سعی داشتند با کمک گروههای معاند به نظام اسالمی ایران ضربه بزنند.

چهره روز
صدیقی:

باید بودجه مناسبی به
حوزههایعلمیهاختصاصیابد

حجتاالســام والمســلمین کاظم صدیقی،
خطیب نمازجمعه این هفته تهران گفت :دولت
نبایــد نیروهای انقالبی را از گردونه و ســنگر
خدمــت به مردم بیرون کند ،چراکه آســیب
میبیند ،ســیلی میخورد ،گرفتار میشود و
نمیتواند مملکت را اداره کند.
وی بــا بیان اینکــه این مملکت بــا انقالب،
استقالل یافته است و میتواند مشکالت را حل
کند ،خاطرنشان کرد :روحیه لیبرالی و اشرافی
هیچگاه برای جامعه مفید نبوده و امروز نیز با
این روحیه نمیتوان خألهای مملکت را پُر کرد.
وی اغتشاشــات اخیر را حادثهای عبرتانگیز
برشمرد و گفت :فتنه را باید آرزو کرد ،چراکه
در دوران فتنه میتوان منافقان را شــناخت و
سطح دوست و دشمن روشن میشود.
امامجمعــه موقت تهران با اشــاره به تحلیل
مقام معظم رهبری از حوادث اخیر در کشور،
تصریحکرد :اغتشاشــات اخیر توسط عوامل
بیرونی طراحی شــده و سازمان یافته بود که
عوامل آن شــیطان بزرگ و صهیونیستها با
پول عربستان سعودی بود و منافقین آدمکش
نیز پادوی اینها شــدند .صدیقی با اشــاره به
اینکه توقع نداشتیم بعد از فتنه  88با چنین
فتنهای مواجه شویم ،اظهارکرد :دشمنان فکر
میکردنــد ،میتوانند گفتمان انقــاب را به
حاشیه برانند و مســائل جزئی و بیارزش را،
عمده جلوه دهند .این حادثه بهخوبی نشان داد
که دشمن هر لحظه منتظر غفلت ماست و از
مشکالت ما برای دستیابی به اهدافش استفاده
میکند ،بنابراین هشــداری برای مــا بود تا
همیشه هوشیار و بیدار و بسیج باشیم .صدیقی
بــا تاکید بر اینکه بایــد در قانونگذاری کارها
تسهیل شود نه اینکه قانون روی قانون تصویب
و امــور را پیچیدهتر کنیم ،خاطرنشــان کرد:
اینقدر نرمش ،عقبنشــینی و انفعال از سوی
مجلس به نفع مملکت نیســت و مجلس باید
نشان دهد که خانه مردم است و نباید بهدنبال
مقابله با شــورای نگهبــان در اموری از جمله
احکام دین باشــد ،چراکه اینها حاشیهسازی
است و کار مجلس نیست .بهگزارش ایسنا ،وی
با اشــاره به اینکه در بودجه  97برای فرهنگ
بودجه قابل اعتنایی درنظر گرفته نشده است،
تصریحکرد :اگر بخواهیم
دین را رواج دهیم باید
برای حوزههای علمیه
و مراکــز فرهنگیمان
بودجــه مناســب
پیشبینیشود.

مکث

یاسر هاشمی:

آیتالله دوست داشت
یکی از ما برادران طلبه شویم

یاسر هاشمی کوچکترین فرزند آیتاهلل اکبر
هاشمی رفسنجانی در گفتگو با ایلنا ،از پدرش و
ویژگیهای او میگوید که در ادامه بخشهایی
از آن را میخوانید:
*رابطه پــدر و فرزندی نزدیکی بین ما وجود
داشــت .حاج آقا فرزندان را اجبــار به کاری
نمیکردنــد و همیشــه ســعی میکردند با
نصایح ،راهنماییهای الزم را انجام دهند ،ولی
هیچگاه برای تربیت ما از جبر استفاده نکردند.
میخواهم اعترافی کنم ،ایشان همیشه دوست
داشتند یکی از ما طلبه شویم ،ولی خب نشدیم.
همیشه ما را آزاد گذاشتند تا مسیر را خودمان
انتخابکنیم.
* اگر کســی به خود ایشــان تهمت و افترا
میزد پاســخی نمیداد ،اما هنگامی که پای
نظام و انقالب در میان بود ســکوت نمیکرد.
هیچگاه نمیگذاشتند نسبت به نظام و انقالب
حرفی زده شــود و معتقد بودنــد باید در این
زمینه پاســخها داده شــود تا در تاریخ ثبت
شــود .هنگامی که مســئله انقالب به میان
میآمد ایشــان با جسارت پاســخ میدادند و
نمیگذاشتند که تهمتها و روایتهای ناروا،
چهره انقالب و نظام را خدشهدار کند .اما درباره
تهمت و بداخالقی به خودشــان ،با وجود حق
قانونی که برای پیگیری و شــکایت داشت ،از
آن میگذشتند و میگفتند من همه امور را به
خدا واگذار کردم.
*حاج آقا از آن دســت مســئوالن نبودند که
نخواهند با مردم باشــند .اقشار مختلف مردم
همیشه با ایشان دیدار میکردند.
*این اجازهای که حاج آقا به خواهران میدادند
تا وارد جامعه شوند در کمتر مسئولی میبینیم.
اغلب آنان اجازه نمیدهند خانمهای خانواده در
انظار ظاهر شوند.
*شــورایعالی امنیت ملی دیرهنگام موضوع
تحقیق درباره فوت حاج آقا را مورد بررسی قرار
داد .آخرین گزارشی که به ما دادند این بود که
 10درصد بهطور دقیق یادم نیست رادیواکتیو
در خون حاجآقا قطعی است ،اما این دلیل فوت
نیســت .در خون حاج خانم نیز سهبرابر و در
خون فاطمه یــک برابر رادیواکتیو وجود دارد.
ما از آنها خواستیم که گزارش را به ما بدهند.

در حاشیه

تقدیر پوتین از رهبر کرهشمالی!

شنیدیم رئیسجمهوری روسیه گفته رهبر
کرهشمالی فردی زیرک و باهوش است و از
بنبست اخیری که غرب بهدلیل برنامههای
اتمی و موشکی برای پیونگیانگ بهوجود
آورده ،با موفقیت خارج شــده اســت.
بهگزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری
رویترز ،والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری
روسیه در یک نشست تلویزیونی گفت:
فکر میکنم کیم جونــگ اون ،رهبری
کرهشــمالی بهخوبی و با موفقیت از این
بنبستخارجشدهاست.اوتوانستهوظیفه
اســتراتژیک خود را کامل کند .او سالح
اتمی دارد و موشکهایی دارد که قابلیت
هدف قراردادن کشورهای دیگر را دارند و
13هزار کیلومتر برد دارند .رئیسجمهوری
روسیه همچنین بر مذاکرات با کرهشمالی
تاکیدکرد و گفت که کیــم جونگ اون
بهدنبال آرامکردن اوضاع است و ادامه داد:
رهبر کرهشمالی سیاستمداری کامال آگاه،
پخته و زیرک است.

توهین ترامپ به مهاجران آفریقایی

باخبرشدیم دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا در نشستی در کاخسفید ،با اشاره
به مهاجرانی که از هائیتی ،الســالوادور و
بعضی از کشــورهای آفریقایی به آمریکا
مهاجرت کردهاند ،گفت« :چرا این مردم
از کشــورهایی که چاله مستراح هستند
را به اینجا راه میدهیم؟» رئیسجمهوری
آمریکا گفته اســت او ترجیح میدهد
مهاجرانی از کشــورهایی مانند نروژ به
آمریکا بروند .بهگــزارش ایلنا ،به نقل از
واشنگتنپست ،نمایندگان دموکرات در
کنگره آمریکا گفتهاند این اظهارنظر ترامپ
آشکارا نشان میدهد او نژادپرست است.

اعطای تابعیت اکوادور به آسانژ

شــنیدیم وزیر امورخارجه اکوادور اعالم
کرده این کشور به جولین آسانژ ،موسس
سایت افشاگر ویکیلیکس تابعیت داده
است .بهگزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
به نقل از شــبکه تلویزیونی المیادین ،او
افزود :آسانژ تا زمانی که امنیتش تامین
نشود ،از سفارت اکوادور در لندن خارج
نخواهد شد.آســانژ پس از آنکه اسناد
ســری متعلق به دولت آمریکا را در این
وبسایت افشــاگری خود منتشر کرد در
سوئد به آزارجنسی کودکان متهم شد .او
در سال  ۲۰۱۱در دادگاهی در انگلیس برای
استردادش به سوئد به منظور پرس و جو
درباره این اتهام جنسی حضور یافت .او
در آن دادگاه تمام اتهامات را رد کرد و با
قرار وثیقه آزاد شد .موسس سایت افشاگر
ویکیلیکس سال  ۲۰۱۲به سفارت اکوادور
در پایتخت انگلیس پناهنده شد.

بن سلمان را مجازات کنید

باخبرشدیم سازمان دیدهبان حقوقبشر
خواستار مجازات بن ســلمان به سبب
جنایتهای ائتالف متجاوز سعودی علیه
مردمیمنشد.بهگزارشباشگاهخبرنگاران
جوان ،به نقل از تلویزیون العالم ،سازمان
دیدهبان حقوقبشر جنگ ائتالف متجاوز
ســعودی در یمن را «بسیار حماقتبار»
توصیف کرد و مجازات بن سلمان ،ولیعهد
عربستان سعودی را خواستار شد.

مهدی خزعلی به مرخصی آمد

شــنیدیم مهدی خزعلی کــه بهدلیل
ســپریکردن دوران محکومیت خود در
زندان اســت ،به علت فــوت مادرش به
مرخصی آمد .بهگــزارش ایلنا ،مصطفی
ترک همدانی با اعــام این خبر ،گفت:
مهدی خزعلی با تصمیم مقام قضایی برای
شرکت در مراسم تشییع پیکر مادرش به
مرخصی چند روزه آمد.

حمایت قاطع فیلیپین از دوترته

باخبرشدیم براساس نظرسنجی که اخیرا
منتشر شده و بر شخصیت رئیسجمهوری
فیلیپین تمرکز داشت ،مشخص شد که
میزان اعتماد به وی از «بســیار زیاد» در
ماههای سپتامبر ،اکتبر و نوامبر سال 2017
به «عالی» در دســامبر  2017ارتقا یافته
است بهطوری که چهارپنجم از بزرگساالن
این کشور به رئیسجمهوری خود بیشترین
نمره را دادند .بهگزارش ایســنا ،به نقل
از خبرگزاری رویترز ،میــزان اعتماد به
رودریگو دوترته ،رئیسجمهوری فیلیپین
در نظرسنجی موسسه «ایستگاه تغییرات
اجتماعی» از ژوئن  2016که وی روی کار
آمده تا ژوئن « ،2017عالی» است.

عذرخواهی رئیس فورد

شنیدیم پس از افشاگريها درباره چند
دهه آزار و اذيت و سوءرفتار جنسي ،رئيس
شرکت خودروســازي فورد از کارکنان
دوکارخانه خودروسازي در شهر شيکاگو
عذرخواهي کرد / .باشگاه خبرنگاران

