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قوهقضائیهازهراقدامیدرجهتصیانتازارزشپولملیحمایتمیکند
آیتاهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه با اشــاره به التهابات
اخیر در بــازار ارز و تدابیر دولت برای مدیریت بازار اظهار کرد:
بحمــداهلل با تدبیر دولت محترم ،تالطمهای موجود در بازار ارز
تا حدی حل شده است گرچه توقع داشتیم که دولت محترم و
بانک مرکزی زودتر وارد عمل شــوند ،اما بهرحال قوه قضاییه از
هر اقدامی در جهت صیانت از ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در
بازار ارز که الزمه کار اقتصادی است حمایت همه جانبه میکند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر پشــتیبانی از تعادل در بازار ارز و

مجموعه اقدامات برای بستر سازی این امر ،تصریح
کرد :نیروی انتظامی و ســایر نهادهای امنیتی نیز
برای اجرای سیاســتهای دولت در ســاماندهی و
مدیریت بازار ارز همکاری کامل را خواهند داشــت
وامیدواریم که دولت نیز برخی کاستیهای موجود
را اصــاح کند تا تجار و بازرگانــان نیز نگران فعالیتهای خود
نباشند.
آیــت اهلل آملی الریجانی افزود :در بحث مبــارزه با قاچاق کاال

سیاسی

نیز امیدواریم که همه دســتگاهها با انجام وظایف
قانونی خود تالش کنند که اقتصاد ملی از این ناحیه
آسیب نبیند.
به گزارش میزان ،بر اساس این گزارش ،ادامه بحث
و بررســی پیرامون الیحه اصالح قانــون مبارزه با
قاچاق انســان و عبوردهندگان افراد غیرمجاز از مرز در دستور
کار مســئوالن عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به
تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

گزارشی درباره ابراز نگرانی رئیسجمهور آلمان
از فاصله بیشتر میان غرب و روسیه

دوری از تنش
پرداختن به اقتصاد
مناسبات میان غرب و روسیه در پی سوءقصد به جان سرگئی اسکریپال و
دخترش جولیا در انگلیس با تنشهای زیادی همراه بود .اگرچه دولت بریتانیا
مسکو را عامل این سوءقصد میداند ،اما روسیه این اتهامات را بیاساس میداند
بیگدلی :آلمان در زمان اعمال تحریمها
علیه روســیه هم معتقد بود که نباید
ســخت گرفت .آلمان مثل انگلیس و
فرانسه بیگدار به آب نمیزند ،حتی
وقتی مرکل به آمریکا سفر کرد و مورد
بیمهری ترامپ قرار گرفت چه بسا در
مجلس و جوامع داخلی آلمان سرزنش
هم شــده باشــد اما آلمان ورای این
مسائل به اقتصاد خود بهعنوان سومین
قدرت برتر اقتصاد دنیا تکیه میکند
و معتقد اســت حذف یا رو یارویی با
روســیه تبعات اقتصادی برای اروپا و
متحدان اروپایی آلمان دارد
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :ضربالمثلی فارسی
میگوید« :گل بود به ســبزه نیز آراســته شد!»
حکایت ،حکایــت روابط غرب با کرملین اســت
که دچار ســردیها و تنشهای بسیاری بود که
با ســوء قصد به جان یک جاســوس بدترنیز شد!
مناســبات میان غرب و روســیه در پی سوءقصد
به جان سرگئی اســکریپال و دخترش جولیا در
انگلیس با تنشهای زیادی همراه بود اگرچه دولت
بریتانیا مســکو را عامل این سوءقصد میداند ،اما
روســیه این اتهامات را بیاساس میداند .از دیگر
ســو؛ حملهی هدفمند موشکی آمریکا ،بریتانیا و
فرانسه به اهدافی مشخص در سوریه نیز تنشهای
میان دو طرف را تشــدید کرده حتی اگر عملیات
مذکور به گفته آمریکا و متحدانش ،به تالفی حمله
شیمیایی احتمالی ارتش سوریه به دوما در غوطه
شرقی انجام گرفته باشد.
در این میان ،روسیه که یکی از متحدان بشار اسد
محسوب میشود ،حملههای موشکی را به شدت
مــورد انتقاد قرار داد و حتی بــا ارائه پیشنویس
قطعنامهای در شورای امنیت خواستار محکومیت
آن شــد که از  ۱۵عضو شورا تنها روسیه ،چین و
بولیوی به قطعنامه پیشنهادی رأی مثبت دادند،
رأی چهار کشور ممتنع بود و هشت کشور نیز با
آن مخالفت کردند.
نگران یا مترصد؟!

در میانه این ماجراها خبر رسیده که رئیسجمهور
آلمان از«بیگانگی روزافزون» میان غرب و روسیه
شــکوه کرده و دو طرف را به گفتوگو فرا خوانده
است .اوکراین ،شبهجزیره کریمه ،مورد اسکریپال
و حمله نظامی به ســوریه؛ موضوعاتی هستند که
رابطه غرب و روسیه را به تنش کشیدند .با وجود
تنشهای اخیر میان روســیه و غرب ،فرانکوالتر
اشــتاینمایر ،رئیسجمهــوری آلمــان از دولت
کشورش خواسته است تا به تالشهای دیپلماتیک
خود در راه رفــع تنش میان دو طرف ادامه دهد.
او در گفتوگویی که در نشــریه«بیلدام زونتاگ»

منتشر شد ،در اینباره تصریح کرد« :سوای مسئله
پوتین ،ما نباید کل روسیه ،این کشور و مردمانش
را دشمن خود تلقی کنیم».
او میگوید«:سوءقصد به جان سرگئی اسکریپال،
جاسوس دوجانبه روس در انگلیس به همان اندازه
جای نگرانی دارد که بیگانگی متقابل روزافزون میان
روسیه و غرب ».به گفتهی اشتاینمایر ،پیامدهای
این بیگانگی از مورد اسکریپال بسی فراتر میرود.
رئیسجمهوری آلمان در مصاحبهی مفصل خود
با«بیلدام زونتاگ» همچنین خاطرنشان ساخت:
«در واقــع در هیچیک از دو طــرف پایهای برای
اعتماد وجود ندارد .سیاستی وجود ندارد که خود
را مسئول بداند ،با این بیگانگی متقابل خطرناک
مقابله کند و رفــع آن را چالش و وظیفهی خود
بداند».
اشــتاین مایر ضمن تأکید بر دشوار بودن چنین
وظیفهای ،تصریح میکند« :من میدانم ،کسی که
تالش میورزد همواره با خطر ناکامی بیشتر روبهرو
اســت تا با طعم موفقیت ».به اعتقاد اشتاینمایر،
دولــت آلمــان در رابطه با یکپارچگــی و کارایی
اتحادیه اروپا مســئولیتی بزرگ بــر دوش دارد،
به ویژه در راســتای سیاست این اتحادیه در قبال
روسیه.
او در این رابطه میافزاید« :برای همین مهم است
که ما پیوسته برای کاخ کرملین روشن سازیم که
اعمال و اقداماتش برای مناســبات اتحادیه اروپا و
روسیه چه پیامدهایی دارد .تحریمهایی که در پی
اشغال شــبهجزیره کریمه یا سیاستهای روسیه
در قبال اوکراین گرفته شد ،از جمله این پیامدها
هستند .اما ما نباید دست از تالش بکشیم و باید
در گفتوگوهای مستقیم [با مسکو] این مسائل را
مطرح کنیــم ».رئیسجمهوری آلمان پس از این
حمالت موشکی ،واشــنگتن و مسکو را فراخواند
تا برای برقراری صلح در ســوریه دست به ابتکار
عمل جدیدی بزنند .او در این رابطه تصریح کرد:
«قدرتهای بزرگ مســئولیت بیشتری بر عهده
دارند».
نگرانــی رئیــس و تالشهــای وزیــر خارجــه کنونی
آلمان

در کنار سخنان مایر ،اینک میدانیم که وزیر امور
خارجه آلمان هم از تقویت تالشهای دیپلماتیک
برای پایان دادن به جنگ ســوریه ســخن گفته
اســت .او در ایــن رابطه تصریــح دارد که آلمان
به همراه فرانسه میکوشد تا با همراهی کشورهای
پرنفوذ جانی تازه به روند سیاسی صلح در سوریه
ببخشد .به گفتهی ماس ،برقراری آتشبسی دائمی
و همچنین دسترســی مردم سوریه به کمکهای
بشردوستانه از نخســتین اهداف چنین ابتکاری
خواهد بود .وزیر خارجــه آلمان گفت که فرآیند
سیاسی برای پایان دادن به جنگ خونین سوریه
به تقویتــی تازه نیاز دارد .به اعتقــاد او مذاکرات

بینالمللی که تا کنون در ژنو ،آســتانه و سوچی
انجام شده ،راه حل سیاســی درازمدتی به دنبال
نداشته و آلمان بر آن است که در رسیدن سوریه
به صلح نقشی فعالتر ایفا کند.هایکو ماس تأکید
ورزید که تنها راه حلی سیاســی است که صلحی
پایدار برای سوریه به دنبال خواهد داشت.
آلمان به دنبال اهداف اقتصادی خود

پیرامــون موضع اخیر رئیسجمهــور و نیز وزیر
امور خارجه آلمان ،با بیگدلی کارشــناس مسائل
بینالملل به گفتوگو میپردازیم و نخســت نظر
ایشــان را در باره موضعگیری قابل تامل آلمانها
جویا میشــویم .این کارشناس با نگاهی به عقبه
موضعگیریهای دولت آلمان خاطرنشان میکند؛
معمــوال آلمانها در موارد نظامــی حضور ندارند
همانطــور که قبال در رخدادهای شــمال آفریقا
موســوم به بهار عربی هم دخالت نکردند که این
دخالت نکردن به چند دلیل است .نخست این که
تفکرات حاکمان آلمــان دوری از تنش و نظامی
گری اســت که بخشــی از این دوری جستن ،به
مسائل داخلی آلمان مربوط است؛ از این جهت که
هرگونه دامن زدن به تنشهای نظامی به محکم تر
شدن موقعیت و مواضع نئوفاشیستها و نئونازیسم
داخل آلمان کمک خواهد کرد! موردی که شدیدا
مورد احتراز حاکمان این کشور است.
نکته دیگر که ادعای قبلی ما را به اثبات میرساند
این است که در سفرهای بن سلمان همانگونه که
دیدیم ،ولیعهد عربستان هیچ توجهی به آلمانها
نداشت و این نشان میدهد که زاویه نگاه بن سلمان
به انگلیس ،فرانسه و آمریکا که سیاستهای جنگ
طلبانــه را دنبال میکنند نزدیک تر اســت .پس
وقتی بن سلمان در قراردادهای سخاوتمندانه خود
توجهی به آلمانها نشــان نمیدهد پس طبیعی
اســت که نوع نگاه اشــتاین مایر و مرکل و دیگر
سیاســتمداران آلمان اندکی شنا برخالف جهت
رودخانه تلقی شود.
این اســتاد روابط بینالملل ضمن تأکید بر نگاه
اقتصــادی دولتمردان آلمان و نیز سیاســتهای
دوری از جنــگ و نظامی گــری ،میگوید :آلمان
در زمان اعمال تحریمها علیه روســیه هم معتقد
بود که نباید سخت گرفت .آلمان مثل انگلیس و
فرانسه بیگدار به آب نمیزند ،حتی وقتی مرکل به
آمریکا سفر کرد و مورد بیمهری ترامپ قرار گرفت
چه بسا در مجلس و جوامع داخلی آلمان سرزنش
هم شده باشد اما آلمان ورای این مسائل به اقتصاد
خود بهعنوان سومین قدرت برتر اقتصاد دنیا تکیه
میکند و معتقد است حذف یا رو یارویی با روسیه
تبعات اقتصادی برای اروپا و متحدان اروپایی آلمان
دارد 40 .درصد انرژی اروپا را روسیه تأمین میکند
و همین مســئله کافی است تا آلمان بکوشد مثل
مکرون و میفکر نکند.
از سوی دیگر مکرون به دلیل همین سیاستهای

وادادگی در قبال آمریکا دچار افت محبوبیت شده
است یعنی اینگونه نیست که شهروندان انگلیسی
و فرانسوی از سرسپرده بودن کشورهایشان خیلی
هم خوشــحال باشند؛ باالخره در جاهایی که باید
واکنشهایی که باید نشان خواهند داد .برای نمونه
همین االن اگر انتخاباتی در فرانســه برگزار شود
قطعا رأی  65درصدی مکرون بسیار کمتر از حد
تصور خواهد بود و این نتیجه نوع سیاســتهایی
اســت که اتخاذ کردهاند ،اما اجبار و اضطرارهای
آلمان با فرانســه و انگلیس فــرق میکند؛ پس
با اندکــی فاصله از تنشهای موجود میکوشــد
تــا روحیه مالطفت به روابطی که رو به ســردی
نگرانکننده است بدمد.
بیگدلــی در ادامه میگوید آن چه در رســانهها
میشنویم با آن چه واقعا وجود دارد اندکی متفاوت
اســت مثال این که آمریکا و دو کشــور فرانسه و
انگلیس در بــوق و کرنا کردهاند که برخالف میل
روسیه دست به اقدام نظامی علیه سوریه زدهاند،
این گونه نیســت یعنی روســیه در جریان همه
مســائل بوده و حتی کانال پروازی آمریکاییها را
نیز میدانسته .نکته مهم دیگر این که آلمانها هم
مثل چینیها بیشتر از آن که به روحیه نظامیگری
متوسل شــوند به روحیه اقتصاد محور خود تکیه
میکنند پس ضروری است که حتی در تعامالت
صرفا سیاســی هم نگاهی اقتصادی داشت .دیگر
این که در هر صورت بخشهای مهمی از اقتصاد
1000میلیاردی اروپا با ایاالت متحده آمریکاست
پس هم اتحادیه با آمریکا همراهی کرده و هم این
که مسائل اقتصادی را لحاظ میکند پس طبیعی
اســت که خوشبینانه بنگریم و بپذیریم که آلمان
میتواند با اتخاذ سیاســتهای صلح جویانه و نرم
باالخــره غرب ،اروپا و آمریــکا را متقاعد کند که
برخی از مســائل و اختالفات خود با روسیه را سر
میز مذاکرات حل کنند و قطعا واکنشهای مثبتی
هم مشاهده خواهیم کرد.
این کارشناس مسائل بینالملل در ادامه در مورد
احتمال بروز اختالف نظر در اتحادیه اروپا میگوید:
با خروج انگلســتان همگان معتقدند که اتحادیه
منسجم تر شده اســت .بخشی از تالش کشورها
البتــه میتواند خارج از چارچــوب پیمان نامهها
باشــد .از طرف دیگر فرانسه هم به دنبال اهداف
خود است .هم خود را رئیس اتحادیه اروپا میداند
هم میکوشد نزدیکترین متحد آمریکا باشد پس
آلمان ضمن حفظ موقعیت خود در اتحادیه با نیم
نگاهی به امور داخلی ،تمام تالشــش رسیدن به
اهداف اقتصادی است و این مسئله ابدا نمیتواند
دال بر وجود اختالفاتی در اتحادیه معنا شود حتی
اگر بازگردیم به این که سیاستهای جنگ طلبانه
بر محبوبیت سیاســتمردان اروپایی تأثیر منفی
میگذارد ،اما با ذکر این مســئله که کم نیستند
گروههایی که برعکس ،به سیاستمردان جنگطلب
اعتقاد و اعتماد بیشتری دارند.

جزئیات دیدار سران اصالحات و اعتدالگرایان در خانه روحانی

اخیرا روزنامه سازندگی خبری را با عنوان «اولین
نشســت ســران اصالحات و اعتــدال در غیاب
آیتاهللهاشــمی» منتشــر کرد و نوشت حسن
روحانی ،رئیس دولت اصالحات ،علی اکبر ناطق
نوری ،سیدحسن خمینی و اسحاق جهانگیری در
سکوت خبری اولین جلسه خود را برگزار کردند
تا درباره آینده وضعیت کشور و مشکالت دولت
و جامعه صحبت کنند.برای روشن شدن جزئیات
این نشســت ،یکی از اعضای شورای مشورتی به
شرط عدم درج نام خود با نامه نیوز گفت و گو و
بخشهایی از مسائل مطرح شده در این نشست
را منتشر کرده است.
این عضوشورای مشورتی رئیس دولت اصالحات
درباره این جلسه گفت «این جلسه  3-2ساعته
پنجشــنبه دو هفته قبل در منزل آقای روحانی

برگزار شد .همه مسائل
در راســتای تقویــت
دولت مطرح شده است.
البته حاج حســن آقای
خمینــی نبود .جلســه
درباره پیگیری جدیتر
وعدههــای انتخاباتــی
رئیس جمهور ،برنامههای
اقتصادی دولت ،استفاده
بیشتر از ظرفیتهای آقای جهانگیری و برطرف
شدن ناهماهنگیها در مجموعه دولت بود».
او گفت« :رئیس دولت اصالحات درباره خودش
هیچ موضوعی را مطرح نکرد ،بیشتر تأکید بر رفع
حصر داشت و اینکه چرا آقای روحانی این موضوع
را به عنوان رئیس در شــورای عالی امنیت ملی

جدی پیگیری نمیکند.
همچنیــن چرایــی
بیبرنامهگــی اقتصادی
دولت و سردرگمی مردم،
استفاده بیشــتر و بهتر
از آقــای جهانگیری در
بخش اقتصادی از دیگر
موضوعات بود».
وی افــزود :آقای ناطق
نیز بر همین مســائل به ویــژه ناهماهنگیهای
درون دولــت خیلی جدی بحث کرد .البته بحث
مشترک همه آنها همکاری نکردن دیگر نهادها با
دولت بود.آقای روحانی نیز صحبت و مقداری از
دستگاههای غیردولتی گالیه کرد.
او درادامه در پاســخ به این ســوال که آیا آقای

روحانی در آن جلسه قول و وعده ای هم به آقای
ناطق و رئیس دولت اصالحات داده است؟ گفت:
خیر .درباره محدودیت ظرفیتها و امکانات دولت
و عمل نکردن کشورهای خارجی به تعهدات شان
در برجام صحبت کرد و قول مشخص و صریحی
مطرح نکرد.
این عضوشورای مشورتی رئیس دولت اصالحات
در پاســخ به این ســوال که دعــوت کننده و
پیشــنهاددهنده برگزاری این جلسه چه کسی
بود؟ نیز اظهار داشت :خود آقای روحانی برگزاری
این جلسه را دنبال میکرد .البته قبال آقای ناطق
اظهارتمایل کرده و قرار بود در بهمنماه 96برگزار
شــود که یکی دیگر از آقایان وقت نداشتند که
برگزاری جلســه به بعد از عید موکول شــد که
عیددیدنی هم بود.

توئیت بازی سیاسی
> الهام فخاری -عضو شورای شهرتهران

> الهه کوالیی -استاددانشگاه

> محمد مهدی تندگویان  -معاون امورجوانان وزارت ورزش
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سوال از رئیسجمهور از دستورکار پارلمان خارج شده است
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور ،درباره اظهارات یکی از
نمایندگان مخالف دولت مبنی بر طرح سوال از رئیسجمهور گفت :دو سوال از
رئیسجمهور از سوی نمایندگان مطرح شده بود که نمایندگان رئیسجمهور در
مجلس حاضر شدند و با توضیحاتی که دادند ،سوال از حد نصاب افتاده و این دو
سوال از دستورکار خارج شد /.ایلنا

چهره روز
مکرون:

ترامپ را به ماندن
در سوریه مجاب کردیم
برای یافتن راهکار پایدار جهت حل
بحران سوریه باید با ایران ،روسیه
و ترکیه گفتوگو کرد
«امانوئل ماکرون» ،رئیسجمهور فرانســه در
مصاحبه با رسانههای این کشور گفته او «دونالد
ترامپ» را برای ماندن در سوریه مجاب کرده
اســت.او گفت« :ما او را قانع کردیم که ماندن
در آنجا ضروری است».فرانسه ،در کنار آمریکا
و انگلیس سه کشوری بودند که بامداد شنبه
به اهدافی در سوریه حمله کردند .کارشناسان
مسائل حقوقی ،با توجه به اینکه این حمله نه
با مجوز شورای امنیت انجام شده و نه هدف از
آن دفاع از خود بوده ،مشــروعیت حقوقی آن
ل بردهاند .علیرغم این« ،ماکرون»
را زیر ســوا 
در مصاحبه با رادیو  RMCو تلویزیون BFM
مدعی شــد این حمله «کام ً
ال» مشروع بوده
است .او گفت« :شــاهد بودهایم که سه عضو
شورای امنیت مداخله کردهاند .ما از مشروعیت
بینالمللی برای اقدام در این چارچوب برخوردار
هستیم».ماکرون همچنین گفت برای یافتن
راهکار پایدار جهت حل بحران ســوریه باید با
ایران ،روسیه و ترکیه گفتوگو کرد.
رئیسجمهور فرانسه در بخش دیگری از این
مصاحبه درباره توافق هستهای برجام و تهدید
ترامپ به خروج از آن هم اظهارنظر کرد.برخی
تحلیلگــران ابراز امیــدواری کردهاند ماکرون
با توجه بــه روابط خوبش با ترامپ بتواند او را
از خــارج کردن آمریکا از برجام منصرف کند.
ماکرون قرار است روز  ۲۴آوریل در واشنگتن
با ترامپ دیدار کند.
این دیدار ،نزدیک به  ۲۰روز قبل از ضرباالجل
ترامپ به کشــورهای اروپایی برای «اصالح»
برجام انجام خواهد شد.
به گزارش فارس ،ماکرون گفت« :فرانســه با
آمریکا در خصوص خــروج از برجام اختالف
دارد ».این در حالی اســت که کاخ ســفید در
واکنش بــه اظهارات امانوئل
ماکرون ،رئیس جمهوری
فرانسه ،اعالم کرد ،مامویت
نیروهــای آمریکایی در
سوریه تغییری نکرده و
رئیسجمهور صراحتا
گفته که میخواهد
نیروهای آمریکایی
در اســرع وقت به
کشور بازگردند.

سیاست خارجه

پاسخ وزارت خارجه
به سوال «خیانت روسیه
در حمله آمریکا به سوریه»

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در
نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه در جریان حمله اسرائیل
به پایگاه هوایی تیفور در ســوریه ،تعدادی از
مستشاران ایرانی که به صورت قانونی در سوریه
حضور داشتند به شهادت رسیدند و آیا ایران در
عرصه بینالمللی به دنبال پیگیری حقوق این
کشته شدگان و اعتراض قانونی و حقوقی به این
اقدام رژیم صهیونیستی است یا نه؟ تصریح کرد:
تجاوز و خــوی تجاوزگری از ویژگیهای رژیم
صهیونیستی است و از طرف دیگر همانطور که
شما نیز اشاره کردید حضور مستشاران ایرانی
بنابر تقاضای دولت سوریه بوده است و یک کار
قانونی است و این بحثی روشن و شفاف است.
این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد :نیروهای
مقاومت و ســوریه از حاکمیت ملی این کشور
دفاع میکنند و در صحنه حضور دارند .من به
خانواده کشته شدگان و مستشاران ایرانی در
سوریه تسلیت میگویم.
وی بــار دیگر تصریح کرد :زمان زدن و گریز و
فرار برای رژیم صهیونیســتی گذشته است و
نیروهای مقاومت قادر هستند که در زمان الزم
و مقتضی پاسخی بجا به این جنایتها بدهند.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به سوالی
در مــورد برخی اظهارنظرهــا مبنی بر اینکه
روسیه در مورد حمله آمریکا و دو متحدش به
سوریه واکنش مناسبی به صورت عملی انجام
نــداده و حتی عــدهای از آن به عنوان خیانت
روسها یاد کردهاند ،ارزیابی ایران در این ارتباط
چیست ،تصریح کرد :فکر میکنم در خصوص
مکانیزم عملکرد نظامی چه دولت سوریه ،چه
روســیه و دیگر نیروها که میتوانند در سوریه
حضور داشته باشند بهتر است از مقامات نظامی
سوال کنید ،آنها ارزیابی بهتری میتوانند داشته
باشند.
بــه گزارش ایســنا ،وی خطاب بــه خبرنگار
ســوالکننده تصریح کرد :مــن نمیتوانم با
تعابیری که شما در مورد روسیه به کار بردید
همنظر باشم .روسیه کشور مستقلی است که
با ما دارای همکاریهای راهبردی در خصوص
برخی از مسائل منطقه بخصوص موضوع مبارزه
با تروریســم در سوریه است و این کشور خود
چگونگی عملکرد نیروهایش را تعیین میکند.

در حاشیه

نسخه کره شمالی از جنگ جهانی دوم

شنیدیم در کره شمالی به شهروندان این
کشور نســخه متفاوتی از جنگ جهانی
دوم تدریــس میشــود .در این روایت
نیروهای کیم ایل ســونگ ،ژاپنیها را
شکســت میدهند و در آن اشارهای به
حمالت هستهای آمریکا نمیشود.
بهگزارش ایســنا ،به نقــل از روزنامه
اکســپرس ،جنگ جهانی دوم به طور
رسمی پس از آن پایان یافت که ژاپن در
دوم ســپتامبر  1945و به دنبال بمباران
هستهای دو شهر هیروشیما و ناکازاکی از
جانب آمریکا ،تسلیم شد.اما کیم جونگ
اون ،رهبر کره شمالی این روایتها را از
جنگ جهانی دوم رد میکند و نســخه
جدیدی را در مدرســههای این کشور
آموزش میدهد.

وقتی دادِ ترامپ درآمد

باخبرشدیم رئیسجمهوری آمریکا ماه
گذشــته میالدی زمانی که متوجه شد
فرانسه و آلمان به همراه سایر متحدان
اروپاییاش دیپلماتهای روس کمتری را
نسبت به ایاالت متحده اخراج کردند ،از
شدت عصبانیت فریاد کشید و مقامهای
آمریکایــی زمانی که توضیــح دادند
کشــورهای اروپایی هم همان تعدادی
را که در مجمــوع آمریکا اخراج کرده از
کشورشان بیرون کردند نتوانستند وی
را آرام کنند.به گزارش ایسنا ،به نوشته
روزنامه واشنگتن پست ،دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا به مقامهای دولت
واشنگتن توضیح داد که ایاالت متحده
در پی حمله شیمیایی به جاسوس سابق
دوجانبه روس و دخترش در انگلســتان
تعدادی از دیپلماتهای روسیه را اخراج
کرده و این اقدام توسط برخی از متحدان
اروپایی آمریکا نیز صورت گرفت.رهبران
انگلیس گفتهاند که بسیار احتمال دارد
روسیه در این حمله دست داشته باشد.

ترامپ :محبوبتر از اوباما شدم!

شنیدیم رئیسجمهوری آمریکا با اشاره
به تازهترین نتایج نظرســنجیها مدعی
شــد که محبوبتر از باراک اوباماست.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه دیلی
میــل ،دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوری
آمریکا در پیامی توئیتری نوشــت :در
نظرســنجی راسموســن به  ۵۰درصد
رسیدیم ،بســیار باالتر از رئیسجمهور
اوباما در همین بازه زمانی.
با همــه مطالــب ســاختگی و اخبار
جعلی ،باورش ســخت است! محبوبیت
ترامپ طبق نظرســنجی روزانه ریاست
جمهوری راسموســن در ۱۲آوریل به
 ۵۰درصد رســید که دو درصد باالتر از
میزان محبوبیــت  ۴۸درصدی باراک
اوباما ،رئیسجمهوری سابق آمریکا در
 ۱۲آوریل  ۲۰۱۰اســت .با این حال نتایج
سایر نظرسنجیها نشان میدهد ترامپ
با محبوبیت  ۵۰درصــدی فاصله دارد.
طبق نظرســنجی انبیسی نیوز و وال
استریت ژورنال که یکشنبه منتشر شد،
محبوبیت ترامپ  ۳۹درصد است.

استعفای معاون پنس

باخبرشدیم گزارشها حاکی از آن است
که یکی از معاونان «مایک پنس» ،معاون
رئیسجمهوری آمریکا ،روز یکشــنبه
از شــورای امنیت ملی این کشــور آن
هم درســت دو روز پس از آنکه به این
سمت انتخاب شــده بود ،استعفا داد .به
گزارش ایلنا به نقــل از رویترز ،به گفته
یک مقام رســمی در کاخ ســفید ،این
استعفا پس از افشای رسانهای مشاجره
پشــت پرده در کاخ سفید انجام گرفت.
انتصاب «جون لرنر» معاون ارشد «نیکی
هیلی» سفیر آمریکا در سازمان ملل در
تیم مایک پنس یکی از کوتاهمدتترین
جابجاییهای کارکنــان در تاریخ کاخ
سفید بود که به آشفتگی و کشمکشهای
درونی و تغییر دائمی کارکنانش شــهره
است .این نخستینباری است که معاون
رئیسجمهوری آمریکا ،که سخت تالش
دارد از آشــوب دور باشــد ،درگیر این
مسائل میشود.

بازگشت اعضای سازمان گولن به ترکیه

شــنیدیم رجــب طیــب اردوغــان
رئیسجمهور ترکیه از بازگردانده شدن
 ۸۰عضو سازمان تروریستی فتو ،وابسته
«فتح اهلل گولن» رهبر مخالفان ترکیه ،به
این کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی ،اردوغان
که در ششمین نشست کنگره حزب حاکم
عدالت و توسعه ترکیه در استانبول سخن
میگفت ،تاکید کرد« :ما  ۸۰عضو فتو را
از خارج به ترکیه بازگرداندیم».وی افزود:
«افراد باقی مانده این گروه تروریستی را
نیز تحت تعقیب قرار میدهیم» .

