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هر اقدام خصمانه را پاسخ  10برابری میدهیم

علی شمخانی ،نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی
امنیت ملی در نشســت مشترک با مدیران ارشد خودروسازی
گفت :دوران بزن در رو در عرصه جهانی پایان یافته و هر اقدام
خصمانه علیه کشور را در هر عرصهای پاسخ ده برابر میدهیم.
شمخانی گفت  :پاسخ موشکی اخیر به اقدامات ناامن ساز یک
گروهک تروریستی در منطقه اقلیم کردستان عراق رویکردی
است که در پاســخ به هرگونه تهدیدی اعمال خواهد شد.وی
هدف از اعمال تحریمها را محدود کردن ابزارها و ظرفیتهای

aftab.yz@gmail.com

قدرت ساز و اقتدار آفرین ملت ایران توصیف کرد
و عنوان داشــت :ما قادریم همانند عرصه امنیت
و دفــاع ،اقتصاد خــود را نیز مصــون و قدرتمند
ســازیم.وی گفت :مطابق اصل سوم سیاستهای
اقتصاد مقاومتی باید رشــد بهــرهوری در اقتصاد
ِ
تقویت
بــا تقویت عوامل تولید ،توانمندســازی نیــروی کار و
رقابتپذیری اقتصاد مورد توجه قرار گیرد و پیاده ســازی این
موارد در صنعت مهم خودروسازی یک اولویت است.به گزارش

سیاسی

ایســنا ،وی با اشــاره به قرار گرفتن خودروسازی
در حلقه اول تحریمهــای ظالمانه آمریکا به دلیل
اهمیت قابل توجه این صنعــت و تاثیرگذاری آن
بر اشــتغال و کاهش درآمد صادراتی کشور افزود:
دشــمن در کنار جنگ اقتصادی بــه دنبال ضربه
زدن به رضایــت عمومی و تغییر ادراک اجتماعی در کشــور
است لذا خودروسازی یکی از خطوط مقدم مقابله با این جنگ
محسوب میشود.
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سه شنبه  20شهریور1397

اسپانیا فروش سالح به عربستان را لغو کرد
وزارت دفاع اسپانیا به دلیل کشته شدن  ۱۰هزار تن و بیخانمانی پنج میلیون تن دیگر در
جنگ ریاض علیه یمن اعالم کرده ،تحویل بمبهای هدایت لیزری را به دولت عربستان
متوقف کرده است.به گزارش اسپوتنیک ،اسپانیا با ریاض برای فروش  ۴۰۰بمب در سال ۲۰۱۵
قرارداد امضا کرده بود .دولت اسپانیا هم اکنون  ۱۰میلیون دالر از آن پولی را که از ریاض
دریافت کرده ،باز پس میفرستد و مابقی سفارش سالح را لغو میکند/.ایسنا

چهره روز

خودمانی با دستگاههای نظارتی و دولتی

رسانه؛ رکن چهارم
دموکراسی یا ضلع سوم
مبارزه با فساد؟!
اگر میبینید بــه درد نمیخوریم ،اگر
گزارشهای مان را جدی نمیگیرید،
اگر هشــداردادنهای ما را دوســت
ندارید ،اگر برمال کردنهای مان را باور
نمیکنیــد و ...صراحت ًا بگویید! الاقل
کاغذ حرام نکنیم ،پول و وقت خودمان
و مردم را نیز هدر ندهیم!
آفتاب یزد ـ گروه سیاسی :به رسانهها بیتوجه
باشیم ،درســت مثل این میماند که اجازه انتشار
به آنها ندهیم! چه فرقی دارد؛ هر دو عین همدیگر
هستند ،هر دو در نهایت به بیثمر بودن ختم خواهد
شد .این روزها یک ســؤال در ذهن ما رسانهایها
دائمــاً در حال گردش و چرخش اســت که اگر به
گزارشهایی که مینویســیم ،افشــاگریهایی که
میکنیم ،تذکراتی که میدهیم و درخواستهایی
که به این و آن حواله میدهیم توجهی نشود ،مردم
پیش خودشــان چه میگویند؟! پس در این کاغذ
سیاه کردنها چه نفع و فایدهای برای کشور و نظام
مستتر است؟ اینها گالیه نیست! سؤال است ،ابهام
است ،اص ً
ال یک معما است!
به صراحت از برخی ناکارآمدیها مینویســیم اما
به جز روابط عمومی آن دســتگاه کسی سراغی از
ما نمیگیرد! تمــاس روابط عمومی هم که معلوم
اســت چه نتیجهای میخواهد به بار بنشاند! وقتی
میپرســیم کدام مجوز و قانون و تبصره اجازه داد
معادن یزد بی آب را بی هیچ
یکی از ثروتمندترین
ِ
مزایده و تشــریفاتی واگذار کنید ،از هیچ دستگاه
نظارتی صدایی برنمیخیزد که درســت نوشتی؟

حقیقت دارد؟ یعنی این ســرزمین آنقدر ثروتمند
است که میلیونها تن سنگ آهن با عیار باال به یک
پرس و جوی ساده هم نیرزد؟
وقتی از گرانفروشــی و کم فروشیها مینویسیم،
مدتها چشم انتظار میمانیم که تعزیرات سراغی
بگیرد از مدیرمسئول ،از ســردبیر ،از نویسنده آن
گزارش کیست آن متخلف اما آنچه نصیب و بهره ما
رسانهایها میشود ،فراموشی است و سکوت!
این روزها برای چندمین بار روزنامههایی که طی این
دو دهه منتشر شده است را ورق زدیم ،چقدر هشدار
ناشنیده ،چقدر افشاگری جدی گرفته نشده ،چقدر
فساد بی خیال از کنار آن رد شده و چقدر بیتدبیری
به هیچ انگاشته شده! واقعا رسانه اگر قرار است دیده
نشود ،جدی گرفته نشود به چه کار میآید؟!
همین امروز از قول یک مســئول نظارتی خواندم:
«مردم فســادها را به ما معرفی کنند!» مردم یعنی
رسانهها هم شامل میشــود؟ مگر رسانهها برخی
فســادها را با فونت درشــت و گاه رنگی روی جلد
جریده خود آشکارا نمیآورند؟ چرا نمیبینیم؟ چرا
توجهینمیکنیم؟
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برای نمونه؛ دی 19 .رگ حیاتی یک استان!

دســتگاههای نظارتی باور کنند یا نکنند؛ یزد برای
زنــده ماندن به آب نیاز دارد ،ایــن آب باید از یک
جایی فرادســتتر از استان تأمین شود ،انتقال آب
به یزد هزاران میلیارد تومان هزینه دارد؛ دولت که
گرفتار اســت ،مردم هم که سر در گریبان نداری،
باقی میماند برخی ثروتهای خدادادی!
وقتی مینویسیم چرا دی 19.را بدون هیچ مزایده
یا تشــریفاتی واگذار کردهاید یا میخواهید واگذار

جهانگیری:

اگر امید مردم را افزایش دهیم،
شرایط سخت زودتر پایان مییابد

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری،
اینکه میگوییم راهکار مشکالت کشور سیاسی
در ســخنانی با تاکید بر اینکه کشور در مقطع
است به معنای آن نیست که یک گروه بروند و
خاصی قرار گرفته و دســت نیاز همه جامعه به
گروه دیگر بیایند بلکه منظورمان همانی است
که در دوران جنگ نیز تحقق یافت؛ در آن زمان
ت دانشگاهها دراز اســت ،اظهار کرد :امروز
سم 
همه راهکار پایان جنگ را سیاسی میدانستند.
کشور در شرایط خطیر و دشواری قرار دارد البته
این به معنای آن نیست که همه عوامل موجود
گرچه در همان مقطع نیز انتخابات برگزار میشد
تهدید هستند بلکه به آن معناست که میتوان
و رقابتهای سیاســی وجود داشــت اما همه
جناحها و مســئوالن مختلف سیاستشان این
در همین شرایط سخت نیز فرصتهای خوبی
ایجاد و از آنها استفاده کرد.
بود که موضوع جنگ از دستور کار خارج نشود.
وی گفــت :امروز نیز در شــرایطی هســتیم
وی با بیان اینکه تالش بعدی آمریکا ترســیم
آینــدهای نامطمئــن
کــه نیازمنــد مقــاوم
بــرای مــردم ایــران آمریکاییها به دنبال آن هســتند که کردن مــردم در مقابل
است ،خاطرنشان کرد :شرایطی در کشور ایجاد شود و به مردم طراحیهــای دشــمن
آمریکاییهــا به دنبال
هستیم تا بتوانیم از این
بگویند که اگر فالن کاال را در خانه خود
پیچ خطرناک به خوبی
آن هستند که شرایطی
در کشور ایجاد شود و نگهداری نکنید ،ممکن است چند وقت عبور کنیــم .ملتی که
به مردم بگویند که اگر دیگر پیدا نشــود .در مجموع قدرتی تعداد بسیاری دانشمند
فــان کاال را در خانه به کار برده میشود تا بتواند منجر به و نخبــه دارد حتمــا
خود نگهداری نکنید،
میتوانــد کاری کند تا
انجام اقداماتی در کشور شود تا نتایج
امید به جامعه بازگردد و
ممکن است چند وقت
دیگر پیدا نشــود .در مورد نظرشان حاصل گردد
مشکالت برطرف شود.
بــه گــزارش ایســنا،
مجموع قدرتی به کار
معــاون اول رئیــس جمهوری با بیــان اینکه
برده میشود تا بتواند منجر به انجام اقداماتی در
به هر مقــدار که بتوانیم اعتمــاد را در داخل
کشور شود تا نتایج موردنظرشان حاصل گردد.
کشــور ایجاد و کشــور را در وضع خوبی اداره
معــاون اول رئیس جمهــوری تصریح کرد :در
کنیم که آمریکاییها احســاس کنند شکست
مقابله با این اقدامات ما نیز باید به گونهای عمل
کنیــم تا نتایج مورد نظرمان حاصل شــود .در
خوردهاند ،زمان دوران ســختی که در آن قرار
این زمینه بیش از دولت و مســئوالن ،نخبگان
داریم کوتاه خواهد شــد ،اظهار کرد :میتوانیم
با خــود اداره کردن کشــور و همچنین اتخاذ
و دانشگاهیان وظایف مهمی بر عهده دارند؛ اگر
راهکارهای مناسب از ســوی دولت و پای کار
دشمن به سمت به مخاطرهانداختن اعتماد مردم
آمدن دانشــگاهیان دوران سختی که امروز در
به مجموعه نظام و دولت و آیندهشــان است ،ما
نیز باید برعکس آنها عمل کنیم .جهانگیری با
آن قرار گرفتهایــم را کوتاه کنیم .این دوران با
انجام اقدامات الزم حتی در همین سال  97نیز
تأکید بر اینکه به همین دلیل است که میگوییم
میتواند پایان یابد.
راهکار مسائل اقتصادی ،سیاسی است ،ادامه داد:

نمایید .پشت سر آن هم متذکر شدهایم این ثروت
برای تمامی یزدیها است برای تک تک یک میلیون
نفر اهل و ســاکن یزد ،پس چرا هیچ دســتگاهی
سراغی از چند و چون ماجرا نمیگیرد که این معدن
تنها بارقه امید یزدیها نباید وسیلهای برای ترکتازی
و قدرتنمایی شود! ما که ننوشتیم معادن استخراج
نشوند ،ننوشــتیم ثروتهای خدادادی بی استفاده
باقی بماند! ننوشتیم معادن را رها کنید به حال خود!
یادآور شدیم محیط زیست آسیب نبیند ،نوشتیم
مصالح استان پیش چشم نگاه داشته شود ،نوشتیم
فکری به حال آب یزد بشود و اگر قرار نیست فکری
بردارید اول جمعیت ساکن را کوچ دهید بعد اقدام
به واگذاری ثروتهای این مردم کنید .این اسمش
اعالم خطای آشکار نیست؟ پس چرا دستگاههای
دولتی ساکت اســت؟ چرا ســازمانهای نظارتی
توضیح نمیخواهند؟ چرا هیچ کس دو سطر جوابیه
نمینویسد که مردم باور کنند نظارتی هم هست،
دقت و دل نگرانی هم هست؟! یا حداقل ما اشتباه
کردیم چرا استاندار غیربومی ساکت است؟! سکوت
استاندار چه مفهومی دارد؟
> رســانهها وظایف حســاس تــری از درج اخبار
دارند!

باور کنید از بس نوشتیم و خواندیم و گفتند رسانه،
رکن چهارم دموکراسی خودمان هم خسته شدیم!
حاال دیگر میخواهیم برای دستگاههای نظارتی به
سان دو بال باشــیم اصال میخواهیم ضلع سوم و
کامل کننده مبارزه باشــیم ،اجازه بدهید جدی تر
وارد مقولههای این چنینی شویم ،اجازه که داده اید
یعنی ،توجه کنید ،اعمال نظر کنید که ما فردای یک

خبر نه! یک ماه بعد بزنیم این رسیدگی نتیجه همان
گزارشی اســت که در فالن تاریخ منتشر شد .باور
کنید مردم امیدوارانه تر به کمک شماها میآیند.
دیگر پیش خودشــان نمیگویند اینها که رســانه
هســتند ،اینها که دیده میشــوند را کسی جدی
نمیگیرد چه برسد به ما مردمان کوچه و خیابان.
مباحث دیگری داریم که میخواهیم بگوییم که در
آینده قشرهایی از مردم یزد گرفتار آنچه مانند برخی
موسســات مالی و اعتباری و ...شدند نشوند ولی با
خود میگوییم آیا حسابرسی هست؟!

>

مالحظاتی داریم اما تعارف نه!

به لحاظ قانون مطبوعات و قوانین جاری مملکتی
و نیــز به دلیل رعایت اخالق کاری و حفظ آرامش
عمومی ،قطعا مالحظاتی داریم اما دســتگاههای
نظارتــی باور کنند هیچ تعارفــی نداریم .همراهی
مان کنند تا ببینند به عینه کــه تا انتهای مبارزه
ایستادهایم ،از هرچه باید مایه بگذاریم ،کم نخواهیم
گذاشــت .حرف همان یک جمله ابتدایی است که
گفته شــد« :جدی مان بگیرید کــه مردم باورتان
کنند» باورتان کنند یعنی همراهی کنند در حفظ
آرامش ،در مبارزه با فساد و تباهی ،با رانت و قانون
شکنی در هر مسئلهای که امنیت کشور و نظام را
به خطر میاندازد.
و ســخن آخر :اگر میبینید بــه درد نمیخوریم،
اگــر گزارشهــای مــان را جــدی نمیگیرید،
اگر هشــداردادنهای مــا را دوســت ندارید ،اگر
برمالکردنهای مان را بــاور نمیکنید و ...صراحتاً
بگویید! الاقل کاغذ حرام نکنیم ،پول و وقت خودمان
و مردم را نیز هدر ندهیم!

باهنر:

امیدوارم رکورد تورم دولتهاشمی را نزنیم

محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت
در سلســله نشســتهای علمــی تخصصی،
«جمهوری اســامی ســرمایهها وچالشها »؛
بااشاره به بیانات اخیر رهبری در دیدار اعصای
مجلس خبرگان رهبری با ایشان اظهار کرد :من
از صحبتهای ایشــان دو نکته مهم را برداشت
کــردم یکی اینکه هیچکس حق ندارد پشــت
دولت را خالی کند .ایشــان با بیان اینکه دولت
امروز در میدان است و باید پشتوانه داشته باشد،
گفتند پشــتوانه دولت بایــد گروهها ،جناحها،
احزاب ،پژوهشگران و نخبگان و همه باشند .وی
ادامــه داد :نکته دیگر کار موازی با دولت نباید
انجام گیرد کــه البته بعضیها کار موازی را به
ستاد اجرایی فرمان امام تعبیر کردند و بعضیها
میگفتند االن زمان عادی نیست و باید وضعیت
فوق العاده اعالم کرد.
باهنر افزود :بعضیها روی این طبل میکوبیدند
که شورای انقالب و چیزهای دیگر میخواهیم
؛ نه اصال این خبرها نیســت و مشکلی در این
کشــور وجود ندارد .این عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام گفــت :نمیخواهم تبلیغ دولت
را کنــم اما برای یک ســال و نیم آینده گندم
داریــم .مواقعی بوده که حتی برای یک ماه هم
گندم نداشــتیم .همدیگر را تخریب نکنیم .در
یک برنامه میان مدت بازار سرمایه خود را تا سه
برایر میتوانیم افزایش دهیم.
وی با اشــاره به موضوعاتــی همچون افزایش
تورم و مسائل سیاسی و اقتصادی در دوره دوم
ریاست جمهوری بعضی رئیس جمهورها طی
تاریخ چهل ساله انقالب اسالمی ایران گفت :در
دوره دوم مرحوم آیت اهللهاشــمی در سال 74
رکورد  49.5درصدی تورم را زدیم .در دوره اول
رئیس دولت اصالحات بحثها عمدتا سیاسی
بود ،قتلهای زنجیــرهای بود ولی در دوره دوم
ایشــان کمی کارهای اقتصادی رونق پیدا کرد
و تورم کمتری داشتیم .باهنر خاطرنشان کرد

 :در دوره دوم ریاســت جمهوری احمدی نژاد
دالر 1200تومانــی شــد  3500تومان و دوره
دوم دولت روحانی هم دالر  3500تومانی شد
 11هزارتومان ،یعنی این ژن ترکیدن تورم در
اقتصاد ما مثل یک ژن ماندگار شــده اســت،
بنابرایــن از این جهت خیلــی فرقی نمیکند
احمدی نژاد یــا روحانی و یاهاشــمی رئیس
جمهور باشند البته به این معنا نیست که قصور
و غفلت نکردیم.
وی همچنین تاکید کرد :بســیاری از مشکالت
کشور در داخل قابل حل است مشروط بر این
که تصمیمات مدبرانه و شجاعانه در کشور وجود
داشته باشد و بعضی از ما خصولتیها و دولتیها
مثل بختک روی بنگاههای اختصاصی نیفتیم و
آنهــا را رها کنیم و بگذاریم مردم هم به میدان
بیایند .باهنر تصریح کرد :من نگرانم که رکورد
 49/5درصد تورم دولت مرحوم ایت اهللهاشمی
را بزنیم البته امیــدوارم این اتفاق نیفتد و این
رکورد به نام آقایهاشمی بماند.
دبیرکل جامعه اســامی مهندســین با بیان
اینکه ســال گذشــته تقریبا 100هزار سرمایه
بین  5میلیون تا  500میلیون در کشــور آزاد
شــد ،گفت :مردم پول خود را در صندوقهای
مالی و اعتباری پسانداز کرده بودند اما بعضی
این صندوقها از روی ناکارآمدی و بعضیها به
خاطر سوء استفاده ورشکسته شدند.
به گزارش ایســنا ،وی در پایان گفت :معتقدم
دولتمردان اگر مســتقیم یا غیرمستقیم برای
حل مشــکالت اتقتصادی کشور دنبال راه حل
سیاسی هســتند راه را اشتباه رفتند مشکالت
اقتصادی ما امــروز راه حل اقتصادی دارد چرا
که مــا ظرفیتها و نیروهای توانمند در اختیار
داریم ،باید چرخهای اقتصاد کشور روغن کاری
شود تا اصطحکاکها کم شود ،سینهها باز شود
یعنی اگــر کارآفرین مراجعه کرد کارش را زود
انجام دهیم.

توئیت بازی سیاسی
> محمد بلوچ زهی -بخشدار مرکزی نیکشهر

> حسام الدین آشنا -مشاورفرهنگی دولت

> سید عزت اهلل ضرغامی -رئیس سابق صداوسیما
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فالحتپیشه:

رهبریاختیارتصمیمگیری
درباره  FATFرا
به مجلس و دولت دادند

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلس گفت :مقام معظم رهبری بعد
از چندبار رد و بدل شدن نامه با دفتر ایشان
در خصوص اعالم نظر درباره لوایح چهارگانه
 FATFاعــام کردند که در این باره مجلس
و دولــت نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را
مامور به این کار کردند.
حشمتاهلل فالحت پیشه اظهار کرد :چندی
پیش درباره لوایح چهارگانه یکسری ایرادات
را بــه مقام معظم رهبری اعــام کردند که
ایشــان نیز مالحظاتی را مطرح کردند .بعد
از آن گردش کاری صورت گرفت .در نهایت
ایشان این موضوع را بیان کردند که باید در
ایــن باره مجلس و دولــت نظر دهند؛ یعنی
مجلس و دولت را مامور کردند که نظرشــان
را اعالم کنند.
وی افزود :نظر مجلــس میتواند تایید یا رد
باشــد لذا اینکه برخی افــراد موضوع لوایح
چهارگانه را به دفتر رهبری و اعالم نظر ایشان
ربط میدهند ،درست نیست .رهبری درباره
لوایح چهارگانه تنها چنین دستوری دادند و
دستور دیگری نداشــتند .البته ممکن است
که ما از آن اطالعی نداشته باشیم .ولی بعید
است؛ ایشان در نهایت اختیار را به مجلس و
دولت دادند.رئیس کمیســیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد :بر
اســاس نظر مقام معظم رهبری باید مجلس
و دولت درباره لوایح چهارگانه تصمیم بگیرد
و نمایندگان آراء خود را مبنی بر رد یا تایید
اعالم کنند؛ کما اینکه بنــده معتقدم تایید
کامل کنوانســیونها به صالح نیســت .در
عین حال میتوان یک ســری حق تحفظ و
حق شــرط را اعمال کرد.به گزارش ایســنا،
فالحتپیشه درباره مهلت  ۲۰روزه باقی مانده
برای تعیین تکلیف  FATFبه ایران گفت :در
دوره گذشته حدود  ۶۰سوال از ایران پرسیده
شــد که ما ۳۰درصد آن را پاسخ دادیم .لذا
پایان این مهلت به معنای قرار گرفتن ایران
در لیست ســیاه نیســت؛ کما اینکه برخی
کشــورهای اروپایی نیز این کنوانسیونها را
در فرآیند دو ســاله تصویب کــرده و زمینه
اجرای آن را فراهم کردند FATF .در مقطع
فعلی بیش از ۴۰توصیه را به ما داشــته که
چهار مورد آن مربوط
به تصویــب لوایح و
کنوانسیونهاست.

بین الملل

تشکر ترامپ از اون به خاطر
برگزاری رژه بدون موشک

رئیــس جمهور آمریکا از رهبر کره شــمالی
به خاطر برگزاری یک رژه نظامی گســترده
بدون نمایش موشکهای بالستیک در مراسم
هفتادسالگی حکومت این کشور تشکر کرد.
ب ه گزارشایسنا،به نقل از خبرگزاری فرانسه،
دونالــد ترامپ ،رئیس جمهــوری آمریکا در
توییتی نوشــت :این یــک اطالعیه بزرگ و
بســیار مثبت از جانب کره شمالی است .من
از کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی به خاطر
این اقدام تشکر میکنم .ما هر دو ثابت کردیم
که همگان در اشتباه هستند .وی افزود :هیچ
چیزی بهتر از یک مذاکره خوب بین دو نفری
نیســت که یکدیگر را دوست دارند .در حال
حاضر اوضاع خیلی بهتر از زمانی اســت که
من زمام امور کشــور را در دست گرفتم .این
توییت شــامل عبارتی است که در آن گفته
شده کارشناسان معتقدند نمایش موشکهای
بالســتیک از رژه نظامی کره شــمالی حذف
شــده تا به ترامپ تعهد کره شمالی به خلع
تسلیحات اتمی را نشان دهد .رئیس جمهور
آمریکا گفت :موضوع این رژه ،صلح و توسعه
اقتصادی بود.درهمین راستا 'کیم جونگ اون'
رهبر کره شمالی گفت که کشورش با اتکا به
ساختار و منابع داخلی ،یک اقتصاد قوی ایجاد
خواهــد کرد.به گزارش خبرگــزاری مرکزی
کرهشــمالی گــزارش کرد 'کیم' بــه دنبال
برگزاری مراســم هفتادمین سالگرد تاسیس
این کشــور با شــماری از مقامهای ارشــد،
دیپلماتها و اعضای کابینه دیدارهایی داشته
اســت .وی در یکی از این نشســتها که با
حضور مقامهای ارشد کره شمالی برگزار شد
بار دیگر تاکید کرده کشــورش برای ساخت
اقتصــاد قوی از همه توان و منابع اســتفاده
خواهد کرد.این چندمین بار در روزهای اخیر
است که رهبر کره شمالی تاکید میکند برای
ســاخت اقتصاد قوی باید به منابع داخلی به
شدت تکیه کرد.البته او خاطر نشان کرد که
کره شمالی به سمت هر کشوری که خواستار
دوستی باشــد و در امور داخلی اش مداخله
نکند و حق حاکمیت را نایده نگیرد ،دســت
دوستی دراز میکند.

در حاشیه

افشای طرح انگلیس

شــنیدیم «ریچــارد بلــک» عضــو
جمهوریخواه ســنای ایالت «ویرجینیا»
در آمریکا اذعان کرد که سازمان اطالعات
ی )۶برای یک
خارجی انگلســتان (امآ 
حمله شیمیایی جعلی و متهم کردن بشار
اسد رئیس جمهوری سوریه به این اقدام
برنامهریزی کرده بود .به گزارش مهر به نقل
از ایندیپندنت،عضو سنای آمریکا ادامه
داد :آنها در حــال برنام ه ریزی برای یک
حمله جعلی و غیر واقعی بودند؛ به نحوی
که مردم را از شهر خارج کنند و به مردم
آموزش دادهاند تــا نقش قربانیان حمله
شیمیایی را بازی کنند.وی افزود :قریب
به  ۴هفته پیش ،ما درباره فعالیت سازمان
اطالعات انگلیس برای یک حمله شیمیایی
که قرار بود مسئولیت آن برعهده دولت
سوریه قرار بگیرد ،اطالع داشتیم.

ترامپ با تهدید کودتا روبهرو است

باخبر شدیم «استیون بنن» استراتژیست
پیشین و ارشد کاخ سفید ،در مصاحبهای
گفت که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری
آمریکا ،با یک کودتا مواجه اســت .به
گزارش ایلنا به نقــل از پایگاه اینترنتی
کنگره آمریکا ،بنن به رویترز گفت« :آنچه
شاهدش بودیم بســیار جدی بود .این
حملهای است مستقیم به نهاد قانونی .این
مصداق بارز کودتا است».بنن در گفتوگو
با رویترز گفت« :این یک بحران اســت.
شــماری از توطئهگران جمهوریخواه
هســتند که باور دارند ترامپ مناسب
ریاستجمهوری نیست».بنا به استدالل
بنن ،ایــن رویداد کمابیــش در تاریخ
آمریکا بیسابقه اســت .وی افزود« :در
تابستان  ،۱۸۶۲ژنرال مککلالن و برخی
از ژنرالهای عالیرتبــه ،به همراه تمام
دموکراتهــا در اتحادیــه ارتش گمان
میکردند که آبراهام لینکلن مناســب
ریاســتجمهوری نیســت .از آن زمان
تاکنون چنین رخدادی را شاهد نبودیم».

راهپیماییونزوئالییهاعلیهآمریکا

شنیدیم پس از انتشــار گزارشاتی دال
بر اینکه مقامات آمریکایی برای مذاکره
درباره ســرنگون کردن رئیس جمهور
ونزوئال به طور محرمانه با افسران ارتش
ونزوئال دیــدار کردهاند ،دولت کاراکاس
اعالم کــرد راهپیمایی گســتردهای را
علیه مداخله آمریکا برگزار خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری
فرانسه ،دیئوسدادو کابال ،رئیس مجمع
قانون اساسی ونزوئال گفت :آمریکا اذعان
میکند که مقاماتش دست کم سه بار با
رهبران کودتای نظامی ونزوئال برای انجام
یه کودتا دیدار داشــتهاند.وی در جریان
نشست حزب حاکم سوسیالیست ونزوئال
گفت ،میان آمریــکا و حمله پهپادی به
نیکوالس مادورو ،رئیس جمهور ونزوئال
در جریــان رژه نظامی چهار اوت ارتباط
مســتقیمی وجود دارد .کابال گفت :ترور
رئیس جمهور که ناکام ماند توسط آمریکا
رهبری شده بود .کسی هست که به این
مسئله شک داشته باشد؟

احضار سفیر الجزایر در بغداد

باخبر شدیم وزارت خارجه عراق به دلیل
برخی شعارهای تماشــاچیان ورزشی
الجزایر در حمایت از صدام ،سفیر الجزایر
در بغداد را احضار کرد.به گزارش ایسنا ،به
نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه ،این
وزارتخانه رفتار برخی از چهرههای مغرض
در میان تماشاچیان ورزشی الجزایر در
مسابقه باشــگاه نیروی هوایی عراق در
جام کشورهای عربی که به عمق روابط
برادرانه دو کشور ضربه زد را محکوم کرد.

توئیت جنجالی ترامپ که حذف شد

شنیدیم نویسنده کتاب جنجالی "ترس:
ترامپ در کاخ سفید" اعالم کرد ،کم مانده
بود که دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
تنها با یک توئیت ســاده کره شمالی را
تحریک به جنگ کند.به گزارش ایسنا ،به
نقل از روزنامه ایندیپندنت ،باب وودوارد،
نویســنده کتاب "ترس :ترامپ در کاخ
سفید" اعالم کرد :خطرناکترین لحظه
در بنبســت ترامپ با کیم جونگ اون،
رهبر کره شمالی توئیتی بود که منتشر
نشــد .ترامپ در پیشنویس توئیتش
نوشــت" :ما تمام خانوادههای ۲۸هزار
نیروی آمریکایــی خارج میکنیم" .این
توئیت هرگز منتشر نشد زیرا اگر منتشر
میشد این پیام را داده میداد که آمریکا
به دنبال جنگ با کره شمالی است .در آن
زمان این پیشنویس توئیت برای رئیس
پنتاگون هشدار بزرگی بود و اعالم کرد:
این توئیت بســیار خطرناک است و ما
اطالعات موثقی داریم که اگر کره شمالی
این توئیت را بخواند آن را به منظور اعالم
جنگ میبیند.

