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هم از طرف دولت چوب میخوریم هم از طرف منتقدان

بهرام پارسایی عضو فراکســیون امید ،درخصوص جلسه سوال از
رئیسجمهور گفت :درست اســت که فراکسیون امید از روز اول
حامی دولت بوده و هست اما هر زمان که منافع ملی در خطر باشد
قطعا الزامی به حمایت از دولت ندارد .وی تاکید کرد :فراکسیون امید
از پیش تصمیم نگرفت که به سوال از رئیسجمهور رأی مثبت یا
منفی دهد؛ بلکه مانند گذشته و سایر موارد مشابه مبنای خود را بر
عملکرد رئیسجمهور و پاسخهای وی گذاشت.
او بــا تاکید بر اینکه قصد ما حفظ منافع ملی و جلوگیری از یأس

در جامعه است،گفت :متاسفانه فراکسیون برای این
رفتــارش مدام هم از طرف دولت چوب میخورد هم
از طرف منتقدان .برخی افراد که سطحینگر هستند
نمیخواهنــد واقعیت را بیان کننــد ،فرصتطلبی
میکنند و سعی در تخریب فراکسیون دارند.
وی تاکیــد کــرد :مطمئناً اولویــت اول ما منافع ملی و ســپس
تعهداتی است که به مردم دادهایم .نماینده مردم شیراز در دهمین
مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه نمیشــود آقای روحانی را

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

که با ۲۴میلیون رأی حمایت کردیم حاال به واســطه
بخشی از سیاستهای غلطش رها کنیم ،گفت :ما از
سیاستهای درست دولت حمایت میکنیم و نسبت
به سیاســتهای غلط هم انتقاد داریم ،چیزی که به
فراکسیون فشــار میآورد این است که رئیسجمهور
روشن بیان نمیکند چقدر اختیاردارد؟ چقدر قدرت تصمیمگیری
دارد؟ به همان میزان هم بیاید مسائل کشور را به عهده گیرد ،این
عدم پاسخگویی بخشی از بار را به فراکسیون امید منتقل کرده است.
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اصالح ساختار وزارت خارجه ضروری بود
محمد جواد ظریف وزیر امور خارج ه در حاشیه مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره
شهید "رجایی" در جمع خبرنگاران با اشاره به انتخاب وزارت امور خارجه به عنوان
دستگاه برتر دولتی در بخش اصالح ساختار سازمانی این جشنواره ،اظهار کرد :این
ضرورت وجود داشت که بعد از چندین سال ،ساختار وزارت امور خارجه متناسب با شرایط
روز تغییر کند و اصالح شود/.ایسنا

چهره روز

پس از  6هفته
هنوز حسن روحانی جایگزین نوبخت را انتخاب نکرده است

آفتاب یزد – گروه سیاسی :در کنار همه اتفاقات
و مشکالت این روزها در عرصه سیاست داخلی و
خارجه که همه علل آن را حسن روحانی میدانند
و تیغ تیز انتقادات را به سمت کوتاهترین دیوار از
نهادهای کشور ،یعنی قوه مجریه نشانه میروند
کابینه نیز حال و روز خوشی ندارد .چند هفتهای
هست که این کشور بدون وزیر کار و وزیر اقتصاد
اداره میشــود ...دلیلش هم چیزی نیســت جز
اســتیضاح این دو در پارلمان دهم .جالب اینکه
بحــث اســتیضاح وزرای دیگر نیــز یکی پس از
دیگری مطرح اســت ،اما در کنار همه این موارد
کابینه دولت سعی دارد تا کمتر از گذشته خود را
در مقابل پرسش خبرنگاران قرار دهد.
شــاید مصداق بارز این ادعا را بتوان در استعفای
سخنگوی دولت و معرفی نشدن یک جانشین بعد
از او تا به امروز دانست.
محمــد باقر نوبخت ،عضو خوش پوش و به ظاهر
آرام کابینه که ســالها عنان ســازمان برنامه و
بودجه و سخنگویی دولت را بر دوش میکشید بعد
از یک بار اســتعفا و رد شدن آن در نهم مردادماه
ســال جاری خبر داد که دولت با اســتعفایش از
سخنگویی دولت موافقت کرده است .این خبر در
حالی مطرح شد که بســیاری با توجه به شرایط
اقتصــادی موجود توقع آن را داشــتند تا وی از
سازمان برنامه و بودجه که برنامهریزیهای میان
مدت و بلند مدت اقتصادی کشور را بر عهده دارد
کنار رود نه سخنگویی.
وی درباره نوبخت نیز اظهار میکند « :خود نوبخت
نیز گزینه خوبی برای سخنگویی دولت نبود ،در
به هر ترتیب در دورهای که مردم توقع پاسخگویی
آن زمان دولت با مسئله
دولت را داشتند ،نوبخت
ســخنگویی به شــکل
از سخنگویی کنار کشید
تشریفاتی برخورد کرد.
تا بــه قول خــودش با
هرچند نوبخت جلساتی
تمرکــز بیشــتری در
با رسانهها برگزار میکرد
سازمان برنامه و بودجه
اما لزوما در ارائه مطالب
کار کنــد امــا ،اکنون با
قانــع کننده بــه افکار
گذشــت 6هفته از اعالم
عمومی توفیقی نداشت.
رســمی کنــاره گیری
علــی صوفی :دولت بــه نحوی عمل
بنابرایــن معتقدم اینکه
وی خبری از سخنگوی
میکند که انگار منتظر اســت هرچه
اکنون دولت ســخنگو
جدید نیســت ! هر چند
زودتر سه ســال باقی مانده به پایان
ندارد با قبل که نوبخت
واعظــی رئیــس دفتر
برســد و از وضعیــت کنونی خالص
این مسئولیت را داشت
روحانــی میگویــد به
چندان تفاوتی ندارد».
زودی کســی معرفــی
شود .از همین رو با توجه به اتفاقاتی
قزوینی میگوید« :اساسا
خواهد شــد .اما دیرکرد
که امروز در کشور رخ میدهد تالش
سیاســت دولت در این
در این امر برای بسیاری
میکند خود را از حاشــیه دور کند.
اســت که از مســائل به
جــای ســوال دارد .در
عدم معرفی ســخنگو هم در همین
صورت کلــی گذر کند
حالی کــه دولت هر دو
راستاست .اما این ،باعث فاصله گرفتن
و صرفا یکسری مطالب
هفته باید با رسانهها در
با مردم میشود
را ســریع گفتــه و از
قالب پرســش و پاسخ با
کنار آن رد شــود .دولت
سخنگو ،در ارتباط باشد
استداللش این اســت که جریان سیاسی حامی
میبینیم که دو ماهی هست دیگر چنین اتفاقی
او به دالیل مختلف ناچار اســت از حسن روحانی
نیفتاده.
حمایت کند و در دفاع از او سخنرانیهای حمایت
چرا در چنین شرایط حساسی دولت تا این حد در
آمیز انجام دهد ،پس چرا خودش را در این میان
معرفی سخنگوی خود تعلل کرده است؟
وسط بیندازد؟ دولت میخواهد بار دفاع از خود را
> سیاست خود دولت است
به دوش حامیان سیاســی خود بیندازد .در حالی
که امــروز خود حامیان دولت نیز در فشــارهای
حمید قزوینی ،فعال سیاسی با بیان اینکه دولت
شدیدی هســتند .بنابراین دولت ترجیحش این
از همان ابتدای روی کار آمدنش در حوزه رسانه،
است که همواره ارتباط با رسانه را در کلی گویی
ارتباطات و تعامل بــا افکار عمومی با ضعفهای
خالصه کند».
اساســی مواجه بوده است به آفتاب یزد میگوید:
این فعال سیاسی دلیل دیر کرد دولت در معرفی
«این راهی بود کــه دولت از اول در پیش گرفته
سخنگو را سیاست خود دولت دانسته و میافزاید:
و علی رغم همه درخواســتهای دلسوزانهای که
« اســتراتژی دولت این اســت که تا میتواند از
مطرح شده است بنای تغییر این روند را نیز ندارند
معرفی سخنگو در شرایط فعلی طفره برود .دولت
و همچنان همان راه را ادامه میدهد».

دولت بیسخنگو

برسد و از وضعیت کنونی خالص شود .از همین
رو با توجه بــه اتفاقاتی که امروز در کشــور رخ
میدهد تالش میکند خود را از حاشیه دور کند.
عدم معرفی سخنگو هم در همین راستاست .اما
این ،باعث فاصله گرفتن با مردم میشود».
وی ادامه میدهد  «:عجیب و بعید است که تا این
حد به افکار عمومی بی اهمیت باشند و پاسخهای
دولت را به پاســخهای رئیس جمهور در شــبکه
تلویزیونی یا در مقام پاســخگویی به نمایندگان
مجلس در پارلمان محدود کنند.دولت نسبت به
مردم هم بی اعتنا و هم منفعل شــده اســت .در
چنین شــرایطی خیلی دور از انتظار نیست که
دولت سخنگو نداشته باشد چرا که سخنگو رابط
دولت با رسانهها ،افکار عمومی و مردم است».
صوفــی اضافه میکند  «:باالبردن اعتماد عمومی
نســبت به دولت ،ایجاد امید در مــردم و پمپاژ
این حس که دولــت در انجام وظایفش کوتاهی
نمیکند ،نســبت به تعهداتش بی اعتنا نیست و
کارهایش را یکی پس از دیگــر انجام میدهد و
تالش میکند تا مردم نیز از این جهت احســاس
اطمینان کنند از جمله مواردی است که سخنگوی
دولت میتواند آن را تااندازهای القا کند ولی اکنون
شاهد وجود چنین خالئی در دولت هستیم».
صوفی هم البته به موثر نبودن نوبخت در دور دوم
دولت حسن روحانی نیز اشــاره دارد و میگوید:
«ناگفته نماند نوبخت در دور دوم دولت نیز اساسا
فعال نبود .این موضوع را در کنار این بگذارید که
در دور اول ریاســت جمهوری حسن روحانی نیز
همواره به بخش رســانهای دولت انتقاد میشد و
آن را ضعیف تعبیر میکردند».

واقعا تمایلی بــه این کار ندارد .از طرفی فراموش
نکنیم آقــای نوبخت به حســن روحانی خیلی
نزدیــک بود و همانگونه صحبت میکرد که آقای
روحانی میخواســت ،دولت در حال حاضر نیز به
دنبال کسی مثل نوبخت میگردد که درست مثل
> پاشنه آشیل
او به کلی گویی پرداخته و همانهایی را بگوید که
شــاید تاکنون چنین پدیــدهای را در هیچ یک
روحانــی میخواهد .اما به نظر میآید از این نظر
از دولتها ندیده باشــیم اینکــه نهاد قوه مجریه
هنوز به آن گزینه مطلوب نرسیده است».
بعداز گذشــت هفتهها ســخنگو نداشته باشد و
وی تاکیــد میکند « :دولــت از وضعیت موجود
ارتباط دولت با مردم و رســانهها تا این ســطح
راضی اســت و ترجیح میدهد تا میشود معرفی
پاییــن بیایــد .ممکن
ســخنگو را بــه تعویق
اســت به قول کســانی
بینــدازد تا یکــی مثل
ماننــد حمیــد قزوینی
نوبخت پیدا شود» .
این تعلل سیاست خود
این فعال سیاسی اظهار
دولت باشد اما حقیقت
کــرد« :تعبیــر آنها این
این اســت که در اوضاع
است که در شرایط فعلی
و احوال بــد کنونی که
داشتن سخنگو چندان
از چپ و راســت حسن
مهم نیســت و با همین
حمید قزوینی :اســتراتژی دولت این
روحانــی و یارانش مورد
وضعیت نیز کار شــان
است که تا میتواند از معرفی سخنگو
انتقــاد و هجمــه قرار
راه میافتــد اما این یک
در شــرایط فعلی طفره برود .دولت
دارند ،دولت بی سخنگو
اشتباه راهبری از سوی
واقعا تمایلی به این کار ندارد .از طرفی
بی شــباهت به کودک
آنها اســت .این اشتباه
بی زبانی نیست که چند
فراموش نکنیم آقای نوبخت به حسن
به مرور تاثیر خودش را
نفر او را دوره کرده کتک
با بیشتر شــدن فاصله
روحانی خیلی نزدیک بود و همانگونه
میزننــد ولی او حتی از
افکار عمومــی با دولت
صحبــت میکرد که آقــای روحانی
تکلم درخواســت کمک
میگذارد».
میخواست ،دولت در حال حاضر نیز
نیز عاجز اســت .به نظر
به دنبال کسی مثل نوبخت میگردد که
> منتظرند دورهشان
میآیــد در دور جدیــد
پرداخته
گویی
کلی
به
او
مثل
درست
تمام شود
دولت روحانــی به نحو
روحانی
که
بگویــد
را
هایــی
ن
هما
و
بسیار چشمگیری توجه
علی صوفــی وزیر دولت
میخواهد .اما به نظر میآید از این نظر
به مردم و افکار آنان کنار
اصالحات نیز با انتقاد از
گذاشته شــده و همین
منفعل بودن مســئوالن
هنوز به آن گزینه مطلوب نرسیده است
امر نیز به منزله پاشــنه
در معرفی ســخنگو ،به
آشــیل دولت است چرا
آفتــاب یــزد میگوید:
که باعث خواهد شــد تا مخالفین دولت فرصت
«دولت به نحوی عمــل میکند که انگار منتظر
مانور هر چه بیشتر علیه دولت را داشته باشند.
است هرچه زودتر سه ســال باقی مانده به پایان

اطالعیه دادستانی تهران در مورد اجرای حکم اعدام سه محارب

حکم اعدام ســه تن از محکومــان دادگاههای
انقالب تهران و ســنندج ،سحرگاه شنبه مورخ
 1397/6/17اجــرا گردید.به گــزارش پایگاه
اطالعرسانی دادسرای عمومی و انقالب تهران،
این ســه محکومعلیــه ،لقمان مــرادی فرزند
عثمــان ،زانیار مــرادی فرزند اقبــال و رامین
حســین پناهی فرزند محمد میرزا میباشــند
که دو نفــر اول در تاریخ  1388/4/14با اقدام
تروریستی در شهرستان مریوان منجر به فوت
ســه نفر و از جمله فرزند امــام جمعه مریوان
شدهاند.
لقمــان و زانیار مرادی کــه از اعضای گروهک
کومله میباشند ،دارای ســوابق دستگیری به
اتهامات علیــه امنیت بودهاند و از جمله لقمان
دارای دو فقره ســابق ه دستگیری در سالهای
 1386و  1387بــوده و زانیــار نیز دارای یک
فقره سابقه محکومیت به سه سال حبس بابت
ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داشته است .زانیار
مرادی نزد بازپرس دادســرای سنندج ،با قبول
اتهام اظهار داشته است اقدامات مجرمانه را به
پیشنهاد فردی به نام هلپاچ که یک تبعه عراقی
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بود ،با هدف دریافت بیست میلیون تومان پول
و اعزام به یک کشــور اروپایی انجام داده است.
وی افزوده است در اجرای عملیات ترور ،لقمان
را بــا خود همراه نموده و پس از تهیه اســلحه
و انجام ترور هر ســه نفر به عراق رفته اســت.
لقمان مرادی نیــز ضمن تایید اظهارات زانیار،
اقرار نموده است که پیشــنهاد زانیار مبنی بر
تــرور را در قبال دریافت وجــه پذیرفته و در
جهت همراهی با او ،یک قبضه اســلحه کالش
از عــراق تهیه کرده؛ به همــراه زانیار هفت تا
هشــت بار به موقعیت ترور که میان مسجد و
منزل امام جمعه بوده مراجعه نموده و نهایتاً در
ساعت  21شــب مورخ  14/4/1388در مسیر
بازگشــت مرحومان از مســجد به طرف آنها
شلیک کرده و سپس ترک موتور زانیار مرادی
محل را ترک نموده است.
بازپرس دادســرای مریوان نظــر بر قرار جلب
به دادرســی هر دو متهــم را داده و به موجب
این قرار ،اتهامات زانیار مرادی شــامل محاربه،
معاونت در ســه فقره قتل عمد و مشارکت در
حمل و نگهداری اســلحه جنگــی و اتهامات

لقمــان مرادی نیز اقدام علیه امنیت ملی ،ترور
و ســه فقره قتل عمدی ،تردد غیرمجاز از مرز
و مشارکت در حمل و نگهداری اسلحه جنگی
ذکر گردیده است.
محکوم دیگر به نام رامین حسین پناهی عضو
گروهک کومله اســت که حسب گزارش مورخ
 1396/4/02سازمان اطالعات سپاه کردستان
در قالــب یک تیــم نظامی ،به قصــد عملیات
خرابکارانه به کشــور وارد شــده و با مشکوک
شــدن ماموران به اعضای این تیم در ایستگاه
بازرســی ورودی شهرستان ســنندج ،رامین
حســین پناهی و همراهانش اقــدام به پرتاب
نارنجک جنگی و شلیک تیر به سمت ماموران
نموده که این درگیری منتهی به هالکت ســه
تــن از اعضای تیــم مذکور و مصدوم شــدن
رامین حسین پناهی گردید .بازپرس دادسرای
سنندج به نامبرده اتهامات محاربه ،عضویت در
گروههای معاند نظام و حمل مهمات جنگی را
تفهیم نموده و متهم تحت قرار بازداشت موقت
قرار میگیرد .وی اقرار نموده است که مسلحانه
وارد کشور شده و قصد عملیات در داخل کشور

را داشته است .همچنین پذیرفته است که یک
خشــاب  30تیری را به سمت ماموران شلیک
کــرده و افزوده اســت برای انجــام مأموریت
گروهکی به منطقه دهگالن وارد شده بود.
پس از صدور قرار جلب به دادرســی و متعاقب
آن کیفرخواســت ،برای متهم مستند به ماده
 287قانــون مجازات اســامی بــه اتهام بغی
تقاضــای مجازات شــده و رســیدگی به این
کیفرخواست به دادگاه انقالب اسالمی سنندج
محول گردیده اســت .بــرای متهم ابتدا وکیل
تســخیری تعیین شــده و متعاقباً خود وکیل
معرفی کرده اســت .جلسات محاکمه با حضور
متهــم و وکیل وی برگزار شــده و دادگاه طی
دادنام ه مــورخ 1396/10/30حکــم بر اعدام
متهم صادر نمــوده و این حکم در دیوان عالی
کشور ابرام شده اســت .و متعاقبا اجرای حکم
رامیــن حســین پناهی به دادســرای عمومی
و انقــاب تهران نیابت داده شــده و بر همین
اساس سحرگاه روز شنبه  17شهریورماه حکم
اعدام محکومان به شــرح فــوق در تهران اجرا
گردید.
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توئیت بازی سیاسی
> محمد رضا بادامچی  -عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی

> محمدجواد آذر جهرمی  -وزیر ارتباطات

آیت اهلل موسوی تبریزی:

برخی افراد پشت پرده
تجمعفیضیهرامیشناسم

آیت اهلل موســوی تبریزی دبیــرکل مجمع
مدرسین و محققین قم ،در خصوص موضوع
توهینهای اخیری که از سوی برخی چهرهها
و طالب فیضیه به روحانی شد و تهدید به قتل
رئیسجمهور گفت :ایــن موضوع جنبههای
مختلفی دارد که به ابهامات آن افزوده اســت.
در وهله اول باید گفت که اطالعیه جمعی این
افراد از سوی شورای مدیریت حوزه نبوده است.
وی افــزود :گروههایی وجــود دارند که خیلی
تندرو هســتند و به بعضی جاها هم وابســته
هستند ،از زمان احمدینژاد هم وجود داشتند
و در پشت پرده این موضوع رد پای آنها وجود
دارد .دادستان کل کشور در دوران دفاع مقدس
با بیان اینکه برای شرکت در تجمعات فیضیه
برای وی پیامک ارسال شده بود.
وی خاطرنشــان کرد :به نظر مــن که از افراد
مطلع در تشکیالت حوزه و مراجع هستم این
تجمعات و ایــن توهینها قطعا با برنامهریزی
قبلی اســت .درواقع در ساختارتشکیالتی این
مراسم خصوصا وقتی طالب در آن حضور دارند،
هیچ کاری بدون برنامهریزی پیش نمیرود و
سخنان ،مهمانان ،سخنرانان و اهداف تجمعات
از قبل مشخص میشود .وی افزود :مگر بدون
هماهنگی میتوان یک تجمع حتی  ۱۰نفره
در فیضیه یا دارالشفا تشکیل داد؟ روحانی هم
بدون هماهنگی نمیتواند به فیضیه بیاید چه
برسد به تجمع .بنابراین من معتقدم دستهایی
در کار است و متاســفانه تا حوزه هم رسیده
اســت ،این افراد همان افرادی هستند که در
جاهای دیگر هم شعار میدهند و مدرسهای را
هم در کرج تخریب کردند و علیه ریشه نظام که
دین و روحانیت است تالش میکنند.
این فعال سیاســی اصالحطلب خاطرنشــان
کرد :باید تحقیقات کاملی در خصوص حادثه
فیضیه صورت بگیرد و حتی آقای الریجانی که
خود فرزند یکی از مراجع است باید به مراجع
پاسخگو باشد و در مجلس هم پیگیری شود.
به گزارش ایلنا ،وی افزود:
مــن درحــال حاضر
میدانم برخی از کسانی
که پشــت پــرده این
تجمعات هســتند چه
کسانی بودند اما مسئول
مطرح کــردن آن
من نیستم.

مکث

ابراز تاسف امام جمعه بابل
از اقدام شنیع برخی
اعضای شورای شهر

حجتاالســام مجتبی روحانی در بخشی از
خطبههای نماز جمعه بابل با ابراز تاســف از
اتفاقات اخیردر بین پنج تن از اعضای شورای
شهر بابل اظهار داشت :متاسفانه صحنهای که از
ســوی برخی اعضای شورای شهر بابل صورت
گرفته ،آبرویبابل به عنوان شهر دارالمومنین
و مهد علمای شیعه و شهدای استان مازندران
را بردهاند.به گزارش تســنیم ،امام جمعه بابل
خیانت قابل اغماض و

با اشــاره به اینکه ایــن
چشمپوشی نخواهد بود ،تصریح کرد:مصیبتی
از این باالتر برای این شــهر نبود که این روزها
بــر مــردم و متدیننین بابل حادث شــد؛ در
این چند روز بســیاری از خانوادههای شهدا با
چشمان گریان خواستار برخورد قاطع دستگاه
قضاییبا این افراد شنیع در شورای شهر بابل
شدند.امام جمعه بابل گفت :از اداره اطالعات و
دستگاه قضایی خواستاریماین افراد خبیث رابا
شدیدترین حکم مجازات کنند.

واکنش
رئیس شورای استفتائات رهبری:

عجایب روزگار است که
سیدحسنخمینیرابرای
خبرگانرهبریتاییدنکردند!

آیتاهلل ســیدجعفر کریمی ،رئیس شــورای
اســتفتائات رهبر معظم انقالب ،در بخشی از
گفت و گو با آخرین شماره نشریه حریم امام
درباره ماجرای ردصالحیت سید حسن خمینی
در انتخابات خبرگان گفته است« :در پایان الزم
میدانم مطلبی را درباره حاج سیدحسن خمینی
عرض کنم .خداوند متعال به ایشان عنایت کرد
و استعداد خاصی داد که این استعداد و توانایی
در کمتر کسی دیده میشــود .ایشان هم نوه
حضرت امام خمینی(ره) و هم نوه مرحوم آیت
اهلل سلطانی طباطبایی است .بحمداهلل تا االن
توانسته است به خوبی خود و جایگاه حضرت
امام را حفظ کند .ایشــان به نوعی جانشــین
حضرت امام محسوب میشــود و باید تالش
کند رفتار و منش خود راعی ًنا باشخصیت امام
تطبیق بدهد .از عجایب روزگار است که چنین
شخصیتی را با این همه توانایی علمی در مجلس
خبرگان رهبری تأییــد صالحیت نکردند؛ در
حالی که در میان اعضای فعلی مجلس خبرگان
رهبریپنجنفرهممانندحاجسیدحسنخمینی
پیدانمیشوند/».انتخاب

در حاشیه

فاجعه بزرگ پیش روی کاخ سفید

باخبر شدیم «جان برنان» رئیس پیشین
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) که
قطع دسترسیاش به اطالعات محرمانه
از ســوی رئیسجمهوری این کشــور
واکنشهای بسیاری را به همراه داشت ،در
مصاحبه با شبکه انبیسی گفت که شاهد
«نشانههای هشداردهندهای درباره وقوع
یک فاجعه» در کاخ سفید است.به گزارش
ایلنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،وی
گفت« :آشکار اســت که اوضاع در حال
رسیدن به نقطه جوش است .رویدادهای
آینده تعیین خواهد کرد که تا چهاندازه
کشور صدمه خواهد دید».

ترکیه دمیرتاش را به حبس محکوم کرد

شنیدیم یک سیاســتمدار زندانی کرد
ترکیه کــه از رهبران حزب دموکراتیک
خلقها اســت ،با حکم دادگاه به حبس
محکوم شــد.به گزارش ایســنا ،ثریا
اوندور ،نماینده سابق حزب دموکراتیک
خلقها در پارلمــان ترکیه هم به حبس
محکوم شده است.صالحالدین دمیرتاش،
سیاستمدار زندانی کرد ترکیه و از رهبران
حزب دموکراتیک خلقها نزدیک به دو
سال در بازداشت بود و اکنون دادگاهی در
ترکیه او را به جرم "تبلیغات تروریستی"
به چهار سال و هشت ماه حبس محکوم
کــرده اســت.رجب طیــب اردوغان،
رئیسجمهوری ترکیه دمیرتاش و حزب
او را به ارتباط با حزب کارگران کردستان
پکک) متهم کرده اســت.با این حال،
( 
صالحالدین دمیرتاش و حزب دموکراتیک
پکک را تکذیب
خلقهــا ارتباط بــا 
کردهاند.دمیرتاش که وکیل پروندههای
حقوق بشری بود ،در انتخابات اخیر ترکیه
از زندان نامزد ریاســتجمهوری شد و
هشت درصد رأی به دست آورد.

پیگیری ترامپ برای ساخت دیوار

باخبر شدیم رئیسجمهوری آمریکا گفت
در حال بررســی استفاده از منابع نظامی
برای تکمیل ساخت دیوار مرزی با مکزیک
است تا دیگر به کنگره برای تامین اعتبار
این پــروژه از طریق بودجه وزارت امنیت
داخلی اتکا نکند.به گزارش ایســنا ،به
نوشته روزنامه دیلی میل ،دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا همچنین احتمال
تعطیلی مجدد دولت واشنگتن در صورت
کارشــکنی دموکراتها در تامین مالی
بودجه ســاخت دیوار مرزی با مکزیک را
رد نکرد .او در مســیر داکوتای شمالی به
دیلی میل گفت :مــا دو گزینه داریم .ما
هم ارتش داریم ،هم امنیت داخلی.او در
پاسخ به اینکه آیا قرار است از بودجه سپاه
مهندســی ارتش ایاالت متحده استفاده
کند ،گفت :ترجیح میدهم به روش سنتی
پول ساخت دیوار را از کنگره بگیرم اما اگر
چاره دیگری نداشته باشم ،مجبور میشوم.

گالیه فرانسه از جاسوسی روسیه

شــنیدیم وزیر دفاع فرانسه گفت ،سال
گذشــته یک ماهواره روس با "گوشهای
بزرگ" به یک ماهواره فرانسوی نزدیک
شــده تا از ارتباطات نظامی امن شــنود
کند.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،خانم فلورنس پارلی ،وزیر
دفاع فرانســه با بیان اینکه این در حکم
"جنگ ستارگان" است ،از ماهواره روسی
موسوم به لوچ-اولیمپ نام برد .به گفته این
وزیر ،ماهواره مذکور به ماهواره فرانسوی-
ایتالیایی آتنا-فیدوس که سال ۲۰۱۴پرتاب
شده و برای ارتباطات نظامی امن و طراحی
عملیاتمورداستفادهقرارمیگیرد،نزدیک
شد.او در سخنانی در شهر تولوز تاکید کرد:
تالش برای گوش دادن به حرفهای یک
کشور همسایه نه تنها دوستانه نیست بلکه
جاسوسی به شمار میرود.

آخرین وضعیت پرونده رضا خندان

باخبر شــدیم وکیل مدافع رضا خندان
گفت :موکلــم قرار وثیقه صــادره ۷۰۰
میلیونتومانی را نپذیرفته اســت.محمد
مقیمــی درباره بازداشــت رضا خندان
گفت :ســه اتهام اعم از "اجتماع و تبانی
علیه امنیت ملــی"" ،تبلیغ علیه نظام "
و" اجتماع و ترویج بی حجابی در جامعه
" به موکلم تفهیم شــده است .مصادیق
اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی را
به دلیل اینکه چند ســال پیش موکلم با
همسرش مقابل کانون وکال به دلیل تعلیق
پروانه خانم ستوده اعتراض کرده بودند
قرار دادند و مصادیق اشاعه و ترویج بی
حجابی را پیکسلهای با عنوان "با حجاب
اجباری موافق نیســتم" را مدنظر قرار
دادند و اتهام تبلیغ علیه نظام هم به خاطر
مصاحبههایی بود که داشتند .وی افزود:
برای موکلم قرار وثیقه  ۷۰۰میلیون تومانی
صادر شده که او آن را نپذیرفته و در حال
حاضر هم در اوین است /.ایسنا

