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دستگیری تیم چهار نفره داعشی در خاک ایران

وزیر اطالعات در یکی از برنامههای تلویزیونی به تشریح نحوه
دستگیری تیم چهارنفره داعش که قصد فعالیت تروریستی در
خاک ایران را داشتند ،پرداخت.
حجت اســام و المســلمین محمود علوی طی گفت وگویی
در ارتباط با نحوه شناســایی و دستگیری این تیم چهار نفره
داعــش اظهار کرد :ایــن تیم چهار نفر ه از یکی اســتانهای
جنوب غربی ما برنامه ریزی کرده بودند و به وسیله و محوریت
فــردی که برادر او چنــدی قبل در ســوریه در درگیری بین

جریانهای تکفیری و تروریستی به هالکت رسیده
بود ،وارد عمل شــدند ،البته در مورد این فرد باید
یادآور شــویم که با وجود به هالکت رسیدن او در
ســوریه ،یک عده نادان در فضای مجازی به درک
واصل شــدن او را میخواستند به نوعی در خاک
جمهوری اســامی برشمرند که خوشــبختانه خیلی زود این
توطئه خنثی و مشخص شد که این فرد تکفیری ،در سوریه به
هالکت رسیده است.

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

به گزارش ایســنا ،وی ادامه داد :برادر او تیم چهار
نفرهای را تشــکل داد و بنای پیوستن به داعش را
داشتند و از طرف امیر داعش به آنها ابالغ شد که
در ایران بمانند ،با ایــن عنوان که امروز اقدامات
مجاهدانــه بر هجــرت مقدمتر اســت ،در ایران
بمانید واســلحه و امکانات تهیه کنید ،برنامه ریزی کنید و اگر
نمیتوانید در اســتان خودتان اقدام کنید در شیراز و اصفهان
اقدامات خود را انجام دهید.

پیامهای یک دعوت

نشست هیئت دولت با مقام معظم رهبری که به دعوت ایشان
برگزار شد حاوی پیامهای متعددی برای داخل و خارج است.
آفتاب یزد در گفتوگو با کارشناسان سیاسی
به بررسی محتویات این جلسه پرداخته است
داریوش قنبری :یکی از پیامها این بود که باید مرکز مدیریت حل مشکالت
کشور را دولت دانست این یعنی آنکه باید بخشها و نهادها توان الزم را به دولت
بدهند نه آنکه این توان به حاشیه برود یا نادیده گرفته شود .باید از هر گونه
حواشیای که میتواند این توان را به چالش بکشد پرهیز شود
عبداهلل ناصری :شاه بیت دیدار اخیر
و توصیههــای موجود در آن تاکید بر
خارج شدن دولت از حالت انفعال بود
مهمترین مشکل و بزرگترین بحرانی
که در این چنــد ماه پیش آمده بیش
از آنکه به تغییر و تحوالت ســکه و
ارزو به هم ریختگی بازار مربوط باشد،
این تلقی مردم عادی نسبت به حضور
ضعیف دولت در مواجهه با مشکالت
اقتصادی است
آفتاب یزد -گروه سیاسی :در اوج فشارهایی که در
این مدت از نواحی مختلف بر دولت وارد میشــود،
مخالفان داخلی حســن روحانی از یک سو فرصت
را برای هجمهها و انتقادها از دولت مغتنم شمرده
و از سویی دیگر ،مشکالت اقتصادی و نوسانات بازار
و زمزم ه تحریمهای جدید ،مشکالتی را تا حدی به
وجود آورده است .اما در این زمان یک دیدار با هیئت
دولت و نشان دادن نقشه راه صورت میگیرد.
رهبر معظم انقالب روز یکشــنبه در نشســتی که
بــا دعوت از رئیسجمهــور و اعضای هیئت دولت
برگزار شد ،شرط اصلی موفقیت در همه عرصهها را
برخورداری از «روحیه قوی ،انگیزه ،شجاعت و عزم
راسخ» دانستند ،تیم اقتصادی دولت را میداندار و
محور اصلی کار و تحرک در کشور خواندند و همه
دستگاهها را به هماهنگی با آن فرا خواندند.
ایشان شرط دیگر غلبه بر تنگناها را ارسال تصویری

|

مقتدر از دولت برشــمردند و افزودند :تصویر دولت
در چشم مردم باید تصویری توانا ،کارآمد و تالشگر
باشــد ،زیرا نفس تالشــگری برای مردم جذاب و
امیدوارکنندهاست.
رهبــر انقالب اســامی همچنین صداوســیما و
دستگاههای تبلیغاتی را به انتقال تصویر درست از
اقدامات دولت توصیه کردند.
حضرت آیــت اهلل خامنهای بــا مقتدرانه توصیف
کردن مواضــع رئیسجمهور کشــورمان در اروپا
افزودند :نشان دادن اقتدار در مقابل بیگانگان به ویژه
آمریکاییها امری الزم است و این کار باید بهنگام،
صریح و قاطع انجام شود .اظهاراتی که در این دیدار
بیان شد برخالف جو موجود علیه دولت طی ماههای
گذشته بیانگر مواضع حمایتی از دولت بود موضوعی
که این پرسش را مطرح میسازد که از این دیدار چه
پیغامهاییدیگرانگرفتند.
شاه بیت سخن

عبداهلل ناصری فعال سیاسی با بیان اینکه شاه بیت
دیدار اخیر و توصیههای موجود در آن تاکید بر خارج
شدن دولت از حالت انفعال بود به آفتاب یزد گفت:
«به هر حال چه تغییر در هیئت دولت صورت بگیرد
و چه نه مهمترین مشــکل و بزرگترین بحرانی که
در ایــن چند ماه پیش آمده بیش از آنکه به تغییر
و تحوالت ســکه و ارزو به هم ریختگی بازار مربوط
باشد ،این تلقی مردم عادی نسبت به حضور ضعیف
دولت در مواجهه با مشــکالت اقتصادی است .به
طوری که بخشی از اقشار این طور تصور میکنند

که دولت ،کار و مسئولیت خودش را رها کرده است.
این پیام تالش دارد تا این موضوع را حل کند .گام
اول خروج از این انفعال است».
وی اضافــه کرد« :این دیدار در سیاســت خارجی
نیز یک پیــام مهم را به خارج داده با این مضمون
که رهبری کماکان حامی دولت هستند البته یک
پیام داخلی نیز در آن مســتتر است اینکه از تمام
دستگاهها خواسته شده که با دولت همراه شوند تا
بتوانیم بر این مشکالت فائق آییم».
هم صدایی برای...

داریوش قنبری فعال سیاســی اصالح طلب نیز با
بیان اینکه آنچــه در این دیدار مطرح بود پرهیز از
جدالهای سیاسی در شرایط حساس کنونی است
به آفتاب یزد گفت« :در شــرایط کنونی تاکید به
اقتدار دولت به این معناست که تضعیف نکردن قوه
مجریه در شرایط فعلی وظیفه همه نهادهاست».
وی ادامه میدهد« :با این رهنمودها ،مخالفان دولت
که برخالف منافع نظام در راستای تضعیف دولت
قدم برداشــتهاند و به نوعی دنبال تســویه حساب
جناحی هســتند ،راه صحیح را تشخیص دهند و
مواضعشان را تعدیل کنند».
قنبری اظهار کرد« :پیام دیگر این بود که باید مرکز
مدیریت حل مشکالت کشور را دولت دانست این
یعنی آنکه باید بخشها و نهادها توان الزم را به دولت
بدهند نه آنکه این توان به حاشــیه برود یا نادیده
گرفته شود .باید از هر گونه حواشیای که میتواند
این توان را به چالش بکشد پرهیز شود».

خباز :برخی جناحها ایرادها را گردن دولتمردان میاندازند اما نمیگویند تا سقوط دولت پیش رفتند

محمدرضا خباز فعال سیاسی اصالح طلب گفت :مشکل امروز کشور ما این است که مخالفان این دولت عموما چوب الی چرخ دولت در صحنه
میگذارند یعنی یک عده اگر کاندیدای خودشــان رای نیاورد ،در مقابل دولت در صحنه ،دولت رسمی ،قانونی و مردمی شروع به مانعتراشی
میکند.آنها در بدو شــکلگیری دولت یازدهم تالش کردند با سنگاندازی در مقابل اقدامات دولت مانع دو دورهای شدن آن شود اما وقتی
دولت مجددا با شــش میلیون رای بیشتر انتخاب شد ،کینه این افراد هم مضاعف شد و اقدامات تخریبی با را با القای عدم کارآمدی دولت و
نشانه رفتن اعتماد مردم آغاز کردند .وی افزود :با توجه به همین موضوعات است که معتقدم رهبری در سخنان خود دست روی نکات مناسبی
گذاشــتهاند که اعالم کردند دولت باید قدرتمند باشد و همه هم ملزم به همکاری هستند؛ چراکه دولت به تنهایی نمیتواند این مشکالت را
از سر راه بردارد .ایشان یکی از نهادهایی را که برای کمک خطاب قرار میدهند صدا و سیما است و این توصیه اخیر هم کامال حکیمانه بود؛
چرا که برای مثال صدا و سیما تا االن همیشه خدمات دولت را نادیده گرفته و ایرادات دولت را بزرگنمایی میکند .یعنی از یک دانشگاه ملی
فراگیر هشتاد میلیونی تنها مواضع اقلیتی را بیان میکند .وی ادامه داد :مگر میشود کسی  ۲۰سال در این کشور مسئولیت داشته باشد اما
بگوید تمام خوبیها مال من اســت و همه بدیها مال دولت است .برخی عادت کردهاند که تمام مشکالت و ایرادات را گردن دولت بیندازند.
نمیگویند ما چوب الی چرخ دولت گذاشتهایم .نمیگویند ما تا سقوط دولت پیش رفتهایم .لذا رهبری میفرمایند که همه باید دولت را کمک
کنند این یعنی این افراد باید دست و پای خودش را جمع کنند .این فعال سیاسی اصالحطلب تاکید کرد :آنهایی که تا به حال به جز دولتهای
نهم و دهم که همراه بودند در خصوص سایر دولتها چوب الی چرخشان گذاشتند و به انحای مختلف زمینه شکست دولت را فراهم کردند،
دیگر باید سر عقل بیایند .آنها فکر میکنند تنها دولت را نشانه گرفتهاند .نمیدانند که نظام به زمین خواهد خورد .چندی پیش آقای ظریف
در اتاق بازرگانی گفتند که دیگر برای آمریکا اصولگرا و اصالحطلب فرقی نمیکند آنها کمر به از بین بردن نظام بستهاند و میخواهند ایران
را تجزیه کنند و این قدرت و این عظمت را دیگر نمیتوانند تحمل کنند .به گزارش ایلنا ،وی تصریح کرد :ما بعد از چهل سال یاد نگرفتیم که
کجا منافع ملی است و کجا منافع شخصی .اگر میخواهید عیوب دولت را بگویید ایرادی ندارد اما محاسن و خدمات دولت را هم بیان کنید.
صدا و سیما نباید نقش اپوزیسیون را بازی کند؛ این هنر نیست .االن نزذیک  ۲۰۰رادیو ،شبکه و روزنامه علیه ما حرف میزنند اگر از خودمان
هم لطمه بخوریم ،درست نیست.

وی ادامــه داد« :این رهنمودهای حمایتی که قبال
هم وجود داشــته با درک درســت از شرایط بیان
شد .درکی که اکنون باید مخالفان دولت نیز بدان
دست یابند .به هر حال اگر بنا باشد مراکز متعددی
بخواهند در تصمیمگیری نقش داشته باشند ،دولت
را دچار مشکل میکنند ،تاکید بر اینکه دولت مرکز
ثقل مدیریت مشــکالت کنونی است نیز به همین
پرهیز از موازی کاریهای ســایر بخشها و نهادها
اشاره دارد».
قنبری گفت« :با این دیدار به نوعی بر وظایف سایر
نهادها و قوا نیز در هم صدایی با دولت تاکید شد».
وی افــزود« :تبلیغــات غیرواقعی دربــاره دولت
و بزرگنمایی مشــکالت نیز مــورد نکوهش قرار
گرفــت .نکتهای که باید بخشهایــی مانند صداو
ســیما بدان توجه کنند و اینگونه رسانهها دست از
بزرگنماییهای برخی مشکالت بردارند».
جالل جاللــی زاده :این انتظار میرود
تا همانگونه کــه در زمان احمدی نژاد
و شــرایط خاص آن زمان همه نهادها
از رئیس دولت وقت حمایت میکردند،
در دولت فعلی نیز با توجه به وضعیت
بحرانیای کــه در منطقه وجود دارد
چنین کنند .اگــر نهادهای مختلف از
دولت حمایت نکنند ،دست دولت نیز
بسته است
مثل احمدی نژاد

جالل جاللی زاده نماینده سابق مجلس نیز با بیان
اینکه این دیدار میتواند هم در حوزه داخلی و هم
خارجی کشور تاثیرگذار باشد به آفتاب یزد میگوید:
«در تمام این مدت نهادها ،بخشها و شخصهایی
بودند که در کار دولت کارشکنی میکردند و اکنون
حمایت مقام رهبری میتواند بر همه اینها حجت
باشد که در برابر دولت نایستند یا در رسانهها با اغراق
علیه دولت نتازند».
وی ادامــه میدهد«:جامعه نیز این انتظار را دارد تا
همانگونه که در زمان احمدی نژاد و شرایط خاص
آن زمــان همه نهادها از رئیس دولت وقت حمایت
میکردنــد ،در دولت فعلی نیز با توجه به وضعیت
بحرانیای که در منطقــه وجود دارد چنین کنند.
اگر نهادهای مختلف از دولت حمایت نکنند ،دست
دولت نیز بسته است بنابراین توقع میرود در چنین
برههای کسانی که خود را همراه نظام میداننداندکی
از مواضع جناحی خود دست بکشند .این امر باعث
میشود تا دولت بتواند نســبت به مسائلی که در
کشور رخ میدهد بیشتر مسئولیت داشته و پاسخگو
باشــد .چرا که در غیر این صورت کل کشور دچار
مشکل خواهد شد .در چنین شرایطی باید همگان از
دولت حمایت کنند».

سخنگوی دولت :

نمیدانم چرا بعضی از ما آدم کوچولوی سریال گالیور میشویم و میگوییم نمیتوانیم

محمدباقر نوبخت ســخنگوی دولت در نشست
خبری با خبرنگاران در پاســخ به پرسشی درباره
ضرورت انعکاس خدمات دولت و عملکرد بخش
ارتباطی دولت در زمینه اقتصاد گفت :اخبار منفی
و مایوس کننده اقتصادی ،همه اخبار اقتصاد ما
نیســت .اینگونه اخبار باعث میشــود تا رئیس
جمهور کشــوری به دروغ بگوید اقتصاد ایران در
حال فروپاشی است در حالی که دولت پروژههای
خوبی در دســت اجرا دارد مانند شــبکه ریلی
راه آهن مراغه که ظرف ماه آینده افتتاح خواهد
شــد.نوبخت با بیان اینکه کار منتقدان این است
که ما را نقد کنند و از آنان انتظار تمجید نداریم،
گفت :اما از رفقایمان انتظار حمایت و روحیه دادن
داریم.وی در پاســخ به پرسشی درباره اظهارات
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص یکی از دالالن

بازار ســکه و ارز ،گفت :اینکه بانک مرکزی برای
کنترل بازار مداخالتی داشــته ،تردیدی نیست
اما در این مورد خاص صورت شــفافی برای من
وجود ندارد .در یک گوشــه بــازار وقتی که یک
اتفاق کوچــک رخ میدهد ،ارز باال میرود ،همه
خبردار میشوند و شاقولها با آن تنظیم میشود
اما وقتی کار خوبی صورت میگیرد اطالعرسانی
نمیشود .وضعیت بد نیست؛ بله ،مشکالت وجود
دارد و نمیگویــم همه چیز آرام اســت اما وضع
کشــور در مجموع بد نیســت اما نمیدانم چرا
بعضی از ما آدم کوچولوی سریال گالیور میشویم
و میگویم نمیتوانیم.
ســخنگوی دولت در پاســخ به پرسشی درباره
ممنوعالخروجــی برخی از مدیران و مســئوالن
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد :بعد از

اینکه ثبت سفارش خودرو متوقف شد ،متاسفانه
در یک فاصله کوتاه سایت ثبت سفارش هک شد
و تخلفاتی صورت گرفت که این حرکت یک اقدام
غیرقانونی بود و رئیسجمهوری خواستند که با
دقت و بدون اغماض با این قضیه برخورد شــود
و مشخص شود چه کسانی و از چه دستگاههایی
در این جریان نقش داشتند.وی افزود :بعد از آغاز
تحقیقات مشخص شد که از خود دولت چند نفر
در ایــن جریان نقشآفرینــی کردند و همانطور
که مشــاهده کردید رئیسجمهور از قوه قضائیه
درخواست کرد که به این موضوع رسیدگی شود.
ســخنگوی دولــت دربــاره این موضــوع که
رئیسجمهوری میخواهد از طریق مجلس اقدام
به ایجاد تغییر در کابینه کند ،گفت :چنین چیزی
صحــت ندارد.نوبخت درباره نقــش خود درباره

جدا شــدن معــاون اول از دولــت و کنار رفتن
خودش از سازمان برنامه و بودجه نیز تصریح کرد:
تمام این شایعات دروغ است.
به گزارش ایسنا ،رئیس سازمان برنامه و بودجه با
بیان اینکه اگر دستگاههای اجرایی از من ناراضی
باشند ،طبیعی است ،گفت :منابع ما محدود است
ولــی تالش میکنیم با صحبت پای مشــکالت
دستگاه بنشینیم؛ چرا که میخواهم کلید باشم،
نه قفل ،ولی این پست همواره قفل است و کلید
ما همه قفلها را باز نمیکنــد اما تالش مان را
ادامه میدهیم.وی در پاسخ به سوالی درباره قطع
صادرات برق از ایران به عراق ،اظهار کرد :صادرات
برق به عراق داشــتیم اما در شرایط فعلی که ما
خودمان کمبود بــرق داریم ،چنین کاری انجام
نمیشود.

توئیت بازی سیاسی
> سید ابراهیم رئیسی -فعال سیاسی اصولگرا

>محمد جواد آذری -جهرمی وزیر ارتباطات

> محمدرضا بادامچی -نماینده اصولگرای مجلس
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بیش از یک سالونیم است روحانی با هیچکس جلسه نمیگذارد
قاسممیرزایینیکونمایندهاصالحطلبمجلسگفت:رئیسجمهوربایدبانمایندهها،احزاب
و دانشگاهیان جلسه بگذارد .مجامع استانها و فراکسیونهای سیاسی مجلس مدتها است که
بیثمر هستند و شاید بیش از یک سال و نیم است که دوستان مختلف بهعناوینمختلف جلساتی
را با رئیسجمهور درخواست میکنند اما متأسفانه برگزار نمیشود .وی گفت :رئیسجمهور باید
برای رسیدگیبهمعضالت و مشکالت اجتماعی ،جلساتی را همانند گذشته ادامه دهد / .اعتمادآنالین

چهره روز
ایمن آبادی:

همان کسانی که در انتخابات
خواستندتتلورابابکنند،
امروز هم آمدند مائده
راباب بکنند

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی ،نایب رئیس
کمیسیون مســتقلین مجلس ،درباره پخش
برنامــه بیراهــه درباره یک دختر  17ســاله
اینستاگرامی و همزمانی آنبا ماجرای فساد
ارزهای دولتی گفت :تصــوری که در اذهان
عمومی وجود دارد این است که هر بار که یک
بحرانی در کشور بهوجود میآید بالفاصله در
کنارش مسئلهای ساخته میشود که مسئله
بزرگتر ،فراموش شود و در این بین ،آن مسئله
حاشــیهای همارزش آنچنانی نداشته که تا
این حد به آن توجه شــود.نماینده رشت در
مجلس ادامه داد :در ماجرای مائده هژبری ،ما
در مقطعی بودیم که سوءاستفادههای زیادی
در حــوزه ارز ،موبایل،خودرو و ...شــده بود و
مردم گله مند بودند .در این مقطع شــما به
یکبــاره میبینید که یک دختر  17ســاله را
میآورند و از اواعتراف میگیرند .البته کسی
از کار او دفاع نمیکند اما جزای جرمش این
نبود و طبق دستگاه قضا تعیین نشده بود .این
منتج بهاین میشــود که مردم تصور کنند
همه اینها تصنعی و داستان سازی است .من
میترسم که ما نقش چوپان دروغگو را بازی
کنیم.یعنی اگــر یک بار هم موضوعی پیش
بیاید که بخواهیم روی آن مانور بدهیم ،نتوانیم
و مردم بگویند دروغ است .این تصور درافکار
عمومی وجود دارد و باید شفاف سازی شود که
قصد و غرضی برای الپوشانی بحران اقتصادی
نبوده اســت .او با اشاره به ماجرای دیدار امیر
تتلو با یک کاندیدای ریاست جمهوری در ایام
انتخابات سال  96گفت :همان کسانی که در
انتخابات خواستندتتلو را باب کنند و کارشان
نگرفــت ،امروز هم آمدند مائده هژبری را باب
بکنند و باز هم نگرفــت .نمیدانم چرا درس
نمیگیرند.
ایمن آبادی افزود :زخم ناشــی از فســادهای
اقتصادی و مشکالت ناشی از آن آنقدر عمیق
است که باید تدبیری برای درمان همانزخم
انجام شــود .بردن یک زخم به جای دیگر و
پانســمان کــردن آن شــاید در یک مقطع
زمانی کوتــاه جواب بدهد اما به محض اینکه
هوشــیاری مردم بازگردد که بســیار زود در
کوتاه ترین زمان هم بازگشــت ،خیلی سریع
داســتان مائده هژبری فراموش شد و دوباره
مردم به ســر مسائل اقتصادی بازگشتند .این
تفکری که چنین نســخههایی را میپیچید
نتیجهای جز زائل کردن وقت نخواهدگرفت.
من فکر میکنم تدبیــری که رئیس جمهور
در نامه به رئیس دستگاه قضا داشت و اولین
گروه فســاد را معرفی کرد ،همین رااستمرار
ببخشــد .قبال هم تذکر داده بودیم که فساد
در برخی نهادها نهادینه شــده و این موضوع
باید پیگیری شود.ایمن آبادی با بیان اینکه هر
لحظه یک حاشیه جدید ایجاد میشود ،گفت:
من پیشبینــی میکنم که در روزهای آینده
حاشــیهها وبحرانهای جدیــدی در همین
ســبک و در مدلهای مختلف بــرای دولت
ایجاد شــود .اینها فکر میکنند روانشناسی
اجتماعی را بلدندو فکر میکنند میتوانند بر
روان اجتماع اثر بگذارند اما این گونه نیست.به
گزارش انتخاب ،این نماینده مجلس در انتها
با اشاره به موضوع ترمیم کابینه گفت :من از
وزرای خاصــی نام نمیبرم
ولی انتظارم این است که
خودآقای رئیس جمهور
عذر وزرا را بخواهد .این
خیلــی بهتــر از
استیضاح است.

بین الملل

نیویورکتایمز:

ترامپ دستور مذاکرات
مستقیم با طالبان را صادر کرد

روزنامــه نیویــورک تایمز گــزارش کرده که
دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری آمریکا
دســتور انجام مذاکرات مســتقیم بــا گروه
طالبان را به دیپلماتهای ارشــد این کشــور
داده است.
به گــزارش انتخاب ،این رویکرد کاخ ســفید
تغییر چشمگیری در سیاست آمریکا در قبال
گفتوگوهای صلح در افغانستان است؛ چرا که
گروه طالبان تاکید داشته که برای حاضر شدن
روی میــز مذاکره این گــروه میخواهد ابتدا
مســتقیما با آمریکا گفتوگو کند.هفته پیش
مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه ایاالت متحده،
در ســفرش به کابل گفته بود کشورش حاضر
است در گفتوگوهای مستقیم صلح با طالبان
شرکت کند.
اما منابع ارگ ریاســت جمهوری افغانســتان
میگوینــد منتظر اعالم رســمی این موضوع
از ســوی آمریــکا هســتند و آن را بیانگــر
"نشــانههای عملی" برنامه صلح افغانســتان
میخوانند.

در حاشیه

ایجاد چالش برای پوتین

با خبر شــدیم خبرنگار فاکس نیوز در
اقدامی جنجالی حین مصاحبه با والدیمیر
پوتین ،لیســتی از افســران اطالعاتی
روســیه را که اخیرا وزارت دادگستری
واشنگتن علیه آنها اعالم جرم کرد ،برای
رئیسجمهوری روسیه آورد اما پوتین به
آن دســت نزد.به گزارش ایسنا ،در این
مصاحبــه  ۳۵دقیقهای ،رئیسجمهوری
روسیه گفت که هیچ مدرکی علیه خانواده
ترامپ در اختیار ندارد و هر گونه مداخله
در رقابت انتخاباتی سال  ۲۰۱۶را رد کرد.
در همین حین خبرنگار فاکسنیوز پوتین
را درباره اعالم جرم وزارت دادگســتری
آمریکا علیه  ۱۲افســر روس سوالپیچ
کرد که به مداخله در انتخابات ریاســت
جمهوری آمریکا متهم شــدند .پس از
آن کریس واالس تــاش کرد برگههای
کیفرخواست را به دست پوتین بدهد اما
رئیسجمهوری روســیه پوزخندی زد و
دستش را به سمت میزی تکان داد که در
کنارش قرار داشت .او از واالس خواست تا
برگهها را روی آن میز قرار دهد.

پوتین خاویار میخورد

شنیدیم باب کورکر ،سناتور آمریکایی
با انتقاد از نتایــج دیدار دونالد ترامپ با
همتای روســش گفت ،احتماال والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهوری روســیه بعد از
دیدار با ترامپ جشــن گرفته و خاویار
میخورد.بــه گزارش ایســنا به نقل از
خبرگزاری سیانان ،باب کورکر ،رئیس
کمیته روابط خارجی سنا با اشاره به دیدار
دونالد ترامپ و والدیمیر پوتین ،روسای
جمهوری آمریکا و روسیه در هلسینکی
گفت :پوتین از این دیدار ســود بسیار
زیادی برده است.کورکر اعالم کرد که او
ناامید و ناراحت شده است.وی گفت :من
همانند هر کســی که با پوتین سر وکار
دارد ،درک میکنم که بهترین راه برخورد
با او از موضع قدرت است .از سوی دیگر
من تنها احســاس میکنم که اظهارات
رئیس جمهوری (آمریکا) ما را شبیه یک
ملت ســاده لوح کرده است و من در این
باره ناامید شدم.

پادشاهپیشیناسپانیاوپولشویی

باخبر شــدیم خوآن کارلوس ،پادشاه
پیشین اســپانیا بعد از ادعاهای مطرح
شده مبنی بر پولشویی توسط معشوقه
سابقش مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
به گزارش جهان نیوز ،این رسوایی مالی
پس از آن آشــکار شد که دو وب سایت
اســپانیایی به نقل از کورینا زو ســاین
ــ ویتخنشــتاین ،معشوقه پیشین وی
اتهاماتی را مبنی بر تالش خوآن کارلوس
برای پنهــان کردن انتقــاالت پولی و
استفاده از نام این زن برای خرید امالک
در موناکو و مراکش مطرح کردند .برخی
از کارشناسان سلطنتی اعالم کردند که
این ادعاها درست نیست.همچنین این
اتهامات مشکالتی را برای فیلیپ ششم،
پادشاه اسپانیا جانشین خوآن کارلوس
ایجاد میکنــد که باید مورد حل و فصل
قرار گیرد.

حبس ابد برای  ۳۱نفر در ترکیه

باخبر شــدیم دادگاهی در آنکارا  ۳۱نفر
را به جرم مشارکت در کودتای نافرجام
 ۲۰۱۶ترکیه ،به حبس ابد محکوم کرد .به
گزارش مهر به نقل از آناتولی ،در میان این
افراد نام «صادق کوراوغلو» فرمانده سابق
مدارس ژاندارمری ترکیه نیز به چشــم
میخورد .گفتنی اســت ترکیه طراحی
کودتای  ۱۵جــوالی  ۲۰۱۶را به فتحاهلل
گولن رهبر اپوزیســیون نسبت میدهد
که در تبعیدی خودخواسته ساکن ایاالت
متحده است.در این کودتا ۲۵۱ ،نفر کشته
و  ۲هزار و  ۲۰۰نفر زخمی شدند.

ترامپ باز هم رکورد زد!

باخبر شدیم اگر واژه "احمق" ( )Idiotرا در
بخش تصاویر گوگل جستوجو کنید ،از هر
 15عکس 6 ،مورد متعلق به ترامپ است.
دونالد ترامپ زمانی به داشتن آیکیو باال
معروف بود اما به نظر میرســد که حاال
کسی باید این را به گوگل یادآوری کند!
به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه "دیلی
میرر" ،به گفته کاربران اینترنتی ،دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا اکنون به
مهمترین نتیجه جستوجوی تصاویر برای
واژه "احمق" در گوگل تبدیل شده است.
این در حالی است که ترامپ در توییترش،
خودش را یک "نابغ ه باثبات" دانسته بود و
چنین نتایجی در اینترنت میتواند ناقض
این ادعا باشــد .براساس گزارش روزنامه
ایندیپندنت ،از هر  15تصویری که گوگل
برای کاربران انگلیســی به عنوان نتیجه
جستو جوی واژه "احمق" ارائه میکند،
 6مورد آن متعلق به ترامپ است.

