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درصورتادامهاتفاقاتناهمساز،حملهبهمقرتروریستهاتکرارمیشود

ســردار سرلشــگر محمد باقری رئیس کل ستاد نیروهای مسلح،
درخصــوص اتفاقات اخیر در اقلیم کردســتان عــراق و تحرکات
گروههای تروریستی گفت :از ســال  ۱۳۷۵مسئوالن کردستان و
حزب منحله دموکرات عراق متعهد شدند که در ایران عملیات انجام
ندهند اما متاسفانه از سال گذشته ،این عهد را شکسته و به تحریک
آمریکا و برخی از کشورهای منطقه عملیاتهای مختلفی را انجام
دادند که این برای ما قابل تحمل نبود.
وی ادامه داد :اقلیم کردستان تالش کرد که از فعالیتهای آنها در

ایران ممانعت کند اما به دلیل اینکه توســط دیگران
تحریک میشــدند از این امــر نافرمانی کردند و این
موضوع برای ما قابل تحمل نبود .در حال حاضر عرض
میکنم دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان نباید
اجازه دهند که در آنجا مقرهایی ایجاد شــود تا علیه
کشور همسایه ایجاد ناامنی اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه اقلیم کردســتان بایــد باقیمانده اینها را تحویل
جمهوری اســامی ایران بدهد چرا که اینها مجرم هستند ،اظهار

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

داشت :اگر نمیتوانند آنها را به ما تحویل دهند ،باید از
کشورشان اخراج کنند و ما پای این موضوع ایستادهایم
و اگر اتفاقات ناهمساز ادامه پیدا کند ،اتفاقی که درباره
تهاجم به مرکز اینها افتاد و مجرمین و فرماندهان مجرم
آنها به سزای اعمالشان رسیدند ،میتواند تکرار شود.
بــه گزارش ایلنا ،باقری افزود :این حق دفاع از خود اســت و ملت
ایران از حق خود به موقع اســتفاده میکند و نباید این ناامنیها
ادامه پیدا کند.

جریانسازیحسابشده
علیهشوراها

وقوع برخی تخلفات در شوراهای شهر باعث شد عدهای از
اصولگرایان اعمال نظارت استصوابی در انتخابات این شورا را
تبلیغ کنند .کارشناسان سیاسی مخالف چنین رویکردی هستند
و آن را جریانی علیه این نهاد میدانند
که ممکن است موضوع نظارت استصوابی در زمینه
آفتاب یزد – گروه سیاســی :اتفاقات در شورای
شورای شهر وروستا مطرح شود .این را بگذارید در
شــهر بابل بهانهای شده برای به راه افتادن موجی
کنار نامه آیتاهلل جنتی در آذرماه  ،۹۶که با تاکید
از ســوی جریانی خاص تا با بهرهجویی از فرصت
بر ضرورت اصالح قانون انتخابات گفت :بررســی
موجود بخواهند بیدلیل به بقیه بقبوالنند که آنچه
صالحیت تعداد زیادی از افراد در انتخابات مختلف
باعث وقوع حادثه شده نبود نظارت استصوابی بوده
کار بسیار سنگینی است.
است و بس!
در همین راستا اما این روزها در شبکههای اجتماعی
از همین رو برخی از ســایتها و خبرگزاریهای
نیز بعضا برخی نوشــتههایی از سوی جریانهای
اصولگرا ســناریوهای خود را با آب و تاب خاصی
خاص سیاسی نیز منتشر
در ایــن زمینــه پیش
شــده با این مضمون که
بردند .آنهــا تالش دارند
اگر نظارت استصوابی در
تــا موضوعات بــا ربط و
شورای شهر و روستا بود،
بیربطی به شــوراهای
اکنــون کار به اتفاق بابل
شهر و روستا را به ماجرای
نمیکشید.
بابل گره بزنند و چاره کار
امــا آنچه کــه در قانون
را در نظارت اســتصوابی
پیرامــون نظــارت بــر
بداننــد .روزنامهای مانند
احمد شــیرزاد :اگر عدهای بخواهند
انتخابات شــوراها آمده،
وطن امــروز در این باره
دامنه نظارت استصوابی چند ده هزار
این است که کمیسیون
مینویسد« :خوب است
منتخب مردم شــوراها را در بربگیرد
شوراهای مجلس وظیفه
افراد و جریانــات ناآگاه
باید گفت کشور را تبدیل به محیطی
انتخاب ناظران نظارت بر
و مغرض به این ســوال
پلیســی میکند ،عمدتا شهروندان
روند انتخابات شوراهای
پاسخ دهند که در صورت
شــهر و روستا را برعهده
کشــور را به دو دسته واجد صالحیت
عدم نظارت استصوابی و
دارد و ایــن ناظــران
وقــوع فجایعی همچون
و فاقد صالحیت تقسیم بندی خواهد
وظیفه تایید یا عدم تایید
شــوراهای شــهر در
کرد .این دو دسته کردن مردم خیلی
صالحیــت کاندیداهای
نهادهایی مانند مجلس
مطلوب نیست
شورای شــهر را .هرچند
و ...کــه در میانمــدت
فرامــوش نکنیم ما در کشــور بیش
این تنها انتخاباتی است
موجــب بیاعتمــادی
از35هزار روستا و هزار و  300شهر داریم
که شورای نگهبان نظارت
عمومــی و بــه تبع آن
که بعضا ممکن است در آنها تخلفاتی
مستقیم بر نامزدهای آن
کاهــش مشــارکت در
رخ دهد ،نباید همــه دهها هزارنفر که
ندارد اما فراموش نکنیم
انتخابات و تضعیف رکن
در انتخابات شوراهای شهر و روستا کار
که خــود نماینــدگان
دموکراســی در کشــور
میکنند و واسطه خوبی بین حاکمیت و
مجلس که وظیفه نظارت
میشــود ،چگونه مدعی
مردم هستند زیر سوال بروند
بر انتخابات شورای شهر را
هستند با کنار گذاشتن
دارند همانهایی هستند
نظارت اســتصوابی ،این
که از فیلتر شــورای نگهبان و نظارت اســتصوابی
حقالنــاس بزرگ یعنی حق انتخــاب افراد واجد
رد شدهاند .به عبارتی شورای نگهبان بر نظارت بر
صالحیت مورد خدشه قرار نخواهد گرفت؟ »
شوراهای شهروروستا چندان بی اختیار هم نیست!
یا سایت مشرق که با بازنشر مواردی درباره تخلفات
در برخی شوراها مینویسد« :به لیست باال میتوان
> مخالفت  20ساله
مــوارد دیگری را اضافه کرد که در مناطق مختلف
از احمد شــیرزاد نماینده سابق مجلس میپرسیم
کشور رخ داده است.
که آیا تخلفات در برخی از شوراها دلیل خوبی برای
در این میان مسئله اصلی ،نحوه تائید این افراد برای
لزوم نظارت استصوابی بر انتخابات شوراها هست یا
شرکت در انتخابات شورای شهر است».
نه؟ او با تاکید بر اینکه در هر نهادی امکان فســاد
در همین باره برخــی خبرگزاریها مانند فارس،
وجود دارد به آفتاب یزد میگوید « :هیچ تضمینی
بار دیگر موضوع فســاد در شورای شهر تبریز را در
وجود ندارد که حتی خود قوه قضائیه از فساد بری
گفتوگویی پیش کشیدهاند و نوشتهاند« :گزارش
باشد .همه انسان هستند و در انسانها نیز میل به
فارس حاکی اســت ،از اسفند ماه سال  94پرونده
ســودجویی و تخلف وجود دارد .این میل را نیز یا
تبانی و ارتشــاء در شورای شهر تبریز و شهرداری
باید اخالقیات کنترل کند یا قانون .اینکه کســی
تبریز تشکیل شده است.
بگوید چون فالنی قاضی است گناه ناپذیر است یا
رئیسکل دادگستری آذربایجانشرقی پیش از این
چون نماینده مجلس است و از نظارت استصوابی
در گفتوگو با خبرنگاران به آخرین جزئیات پرونده
عبور کرده پس فســاد ناپذیر است چنین چیزی
فســاد مالی در شورا و شهرداری تبریز اشاره کرده
نیست».
بود».
این نماینده سابق مجلس اما درباره جریان سازی
یا تســنیم که خبر تخته شــدن در شورای شهر
فعلی علیه شوراهای شهر و روستا اینگونه میگوید:
برازجان را با آب و تاب در گزارشی به رشته تحریر
«یادمان باشد که از اول انقالب ،نسبت به شوراهای
درآورده اســت« :ماجراهای دنبالهدار شورای شهر
شــهر و روســتا یک نگاه منفی از سوی تمایالت
بروجرد از نارضایتیهای مکرر شــهروندان تا عدم
راست سیاســی وجود داشت ،موضوعی که باعث
حضور اعضا در جلسات ،خطر انحالل شورا ،انتخاب
شــد حدود  20سال تشکیل شورا به تاخیر بیفتد
شهردار و کشمکش بر سر عزل شهردار و ...تا جایی
تا اینکه ســرانجام دولت اصالحات این شــجاعت
پیش رفت که مردم بروجــرد ترجیح دادند درب
را به خرج داد تا نهاد شــوراها را تشکیل دهد .به
ساختمان این شورا را تخته کنند»...
دلیل این نگاه منفی بود که اوال تشــکیل شوراها
بازخوانی پروندههای گذشــته شوراها ،پیدا کردن
دو دهه به تاخیر افتاد و ثانیا در زمان تشــکیل آن
شــهری که در آن نارضایتی مردم از شــورا وجود
آنقدر تبصــره و قانون برایش به وجود آمد که در
دارد و تالش برخی برای پیوند قراردادن میان این
هیچ نهاد دیگری مشاهده نمیکنید .تبصرهای که
موارد با موضوعی مانند شــورای شهر بابل ،خبر از
امکان انحالل شــوراها را به راحتی فراهم کرده و
یک جریان سازی حساب شده برای پیش کشیدن
وزارت کشــور را کامال بر شورا مسلط .به عبارتی
موضوع حضور نظــارت اســتصوابی در انتخابات
شوراها در جایگاهی نیستند که کسی نتواند به آنها
شورای شهر و روستا میدهد .شاید از همان زمانی
بگوید باالی چشــمتان ابروست! در حالی که همه
که آیت اهلل جنتی طــی نامهای پیش از انتخابات
میدانیم چه نهادهایی درکشــور وجود دارند که
شورای شهر خواستار عدم حضور اقلیتهای دینی
حتی االمکان طرح یک ســوال برای رفع ابهام نیز
در شوراهای شهر و روستا شده بود و آن را خالف
از آنها وجود ندارد».
شرع میدانست ،باید عدهای این حدس را میزدند

> هزار و  300شهر و  35هزار روستا
یکسان وجود ندارد و انتخابهای افراد برای تصدی
با چند عدد تخلف
پست و سمتها ،از میان جمعی معدود که به نظر
مسئوالن نزدیک تر هستند صورت میگیرد» .
وی ادامه میدهد« :طبیعتا در نهاد شورا نیز مثل
نیکبخت اظهار میکند« :به همین جهت فرصت
باقی جاها میتواند تخلف وجود داشــته باشد اما
انتخــاب ،محدود شــده و همیــن محدودیت در
برای هیچ نهادی بیشتر و بهتر از نهاد شوراها ناظر
انتخاب باعث این میشود که اشخاصی که انتخاب
و کنترل کننده گذاشته نشده است .فراموش نکنیم
میشوند با توجه به سابقه مقبولیتی که برای آنان
ما در کشــور بیش از 35هزار روستا و هزار و 300
تبلغ یا فراهم آمده است ،در سایه آن مرتکب جرائم
شهر داریم که بعضا ممکن است در آنها تخلفاتی
فساد اقتصادی یا نوعا اخالقی شوند .کما اینکه یکی
رخ دهــد ،نباید همه دهها هزارنفر که در انتخابات
از قضاتی که اخیرا برکنار شد دارای فساد اخالقی
شوراهای شهر و روستا کار میکنند و واسطه خوبی
بوده اســت .به همین جهت برخی مواردی که به
بین حاکمیت و مردم هستند زیر سوال بروند .کم
فساد در دســتگاههای اداری منجر میشود ناشی
و کاستیها ممکن است وجود داشته باشند اینکه
از آن اســت که ما برخی از افــراد را آنقدر تعریف
برخی شــوراها فعال تر و برخی کمتر فعال باشند
و تمجید میکنیم تا مقدس شــوند آن وقت آن
حقیقــت دارد .اینکه تخلفاتی نیز رخ میدهد هم
طــوری که باید و شــاید روی آنها نظارت صورت
هست .اما به آن رسیدگی میشود اگر وزارت کشور
نمیگیرد».
به تخلفات رسیدگی نکرد آن را به مجلس ببرند ،اگر
وی ادامه میدهد« :دیده شده که افرادی که از سد
باز هم رسیدگی نشد به قوه قضائیه ببرند ،هزاران
گزینه نظارت استصوابی هم گذشته بودند و بارها
راه برای برخورد با تخلفات شوراها وجود دارد پس
در مجلس به نمایندگی انتخاب شده بودند تحت
چرا عدهای دوباره به فکر نظارت استصوابیاند؟»
تعقیب قرار گرفته یا پــس از دوره مجلس تحت
این نماینده سابق در پاسخ به این سوال که عدهای
تعقیب قرار خواهند گرفت .پس این موضوع الزاما
اســتدالل میکنند اگر نظارت اســتصوابی وجود
مانع فساد نمیشود».
میداشــت وضعیت شوراها بهتر بود بیان میکند:
وی ادامه میدهد« :بنابراین نظارت استصوابی در
«به هیچ وجه این طور نیست مگر در جاهایی که
شوراها راه حل نیست .بلکه آنچه میتواند از فساد در
نظارت استصوابی اســت خیلی سالم تر ماندهاند؟
نظام حکومتی کشور تا حدی جلوگیری کند وجود
قرار نیســت که این اتفاقات تلخ را به رخ بکشیم.
آزادی مطبوعات است آزادی که در آن مطبوعات
سوال اساسی این اســت که این نظارتها تا کجا
بتوانند در هر جا و مکانی و منصبی خالفی اتفاق
میخواهد ادامه پیدا کند .چه تضمینی اســت که
میافتد آن را علنی کرده و به اطالع مردم برسانند.
آنهایی که میخواهند نظارت استصوابی کنند حتما
بهترین زمینه برای آسیب شناسی کردن انتخابات
منصفانه عمل کنند یا خالی از اشتباه نباشند؟ این
و گزینشهای افراد ،آزادی مطبوعات اســت .بارها
تضمینها را چه کســی میدهد؟ در شرایط فعلی
مالحظه شده کســانی که مرتکب فساد میشوند
تنها راه شفافیت ،عملکردهاست ،اینکه عملکردها را
جدی ترین مخالفــان آزادی مطبوعات بودند و با
مردم ببینند و قضاوت کنند را نادیده نگیریم .نگاه
ظاهر و ریاکاری ،خود را مصون از هر گونه خطایی
افکار عمومی از هر مجازاتی میتواند بدتر باشد .اگر
معرفی کردهاند».
عدهای بخواهند دامنه نظارت اســتصوابی چند ده
در انتها بد نیست تا نگاهی به اظهارات سخنگوی
هزار منتخب مردم شوراها را در بربگیرد باید گفت
وزارت کشور نیز داشته باشیم .سید سلمان سامانی
کشور را تبدیل به محیطی پلیسی میکند ،عمدتا
سخنگوی وزارت کشــور ،با بیان اینکه نظارت بر
شــهروندان کشور را به دو دسته واجد صالحیت و
شــوراها و رســیدگی به تخلفات آنها در محدوده
فاقد صالحیت تقســیم بندی خواهد کرد .این دو
وظایف اداری شــورا و شــهرداری بر عهده وزارت
دسته کردن مردم خیلی مطلوب نیست باید فرض
کشور است ،اظهار داشته :نظارت جدی بر عملکرد
بر صحت و پاکی مردم باشــد .اگر یک بخشهایی
شــوراها همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده که بر
بخواهند تا بر همه امور مسلط باشند یا سلیقهای
این اساس در دولت تدبیر و امید ،اقدامات نظارتی
بگویند این خوب است و آن بد است نتیجه مطلوبی
وزارت کشور بر عملکرد
نخواهد داشت».
شوراها منجر به انحالل
> راهحل چیست؟
 ۸شــورای شهر و سلب
عضویــت  ۲۸۳نفــر از
صالح نیکبخت حقوقدان
اعضای شوراهای سراسر
نیز در اینباره به آفتابیزد
کشور شده است.
میگویــد« :بــه طــور
وی در ادامــه افزوده در
کلی فســاد در سرتاسر
صورتی که افراد مرتکب
دســتگاههای اداری و
صالح نیکبخت :نظارت اســتصوابی
جرایــم شــده باشــند،
در نهادهــای مختلــف
در شوراها راه حل نیست .بلکه آنچه
رسیدگی به جرم صرفاً در
وجــود دارد و مختص به
میتواند از فســاد در نظام حکومتی
صالحیت دستگاه قضایی
شوراها نیســت .مگر در
کشــور تا حدی جلوگیری کند وجود
است و در صورت اثبات
جریان اختالسها ،برخی
در
آزادی مطبوعات اســت آزادی که
آن در دادگاه ،وزارت
از نماینــدگان مجلــس
آن مطبوعات بتوانند در هر جا و مکانی
کشــور از این حیث که
آلودگی پیدا نکرده بودند؟
و منصبی خالفی اتفاق میافتد آن را
عضو شورا عملی خالف
در حالــی که این افراد از
علنی کرده و به اطالع مردم برسانند
شئونات مرتکب شده در
کسانی بودند که سالها
امتداد برخــورد قضایی
به طــور کلی فســاد در سرتاســر
نماینده مجلس بودند و
مجازاتهای اداری الزم
دســتگاههای اداری و در نهادهــای
از نظارت استصوابی عبور
را به عمل میآورد.
کردند؟ در طول سالهای
مختلف وجود دارد و مختص به شوراها
شاید در نگاه اول انحالل
گذشته نیز شاهد بودیم
نیســت .مگر در جریان اختالسها،
 8شورای شهر نشانی از
مسئوالن دولتی مرتکب
برخی از نماینــدگان مجلس آلودگی
تخلفات بسیار در شوراها
خطا یا تخلف اقتصادی
پیدا نکرده بودند؟
باشــد اما حقیقت این
شــدند و اکنون بعضی
اســت که در میان بیش از  36هزار شورای شهرو
از آنها یا در زندان هســتند یا برخی از آنها بعد از
روســتا کشور آنقدرها هم ناامید کننده نیست .در
تحمل کیفر آزاد شدند.پس همه تخلفات در شورا
ثانی جدیت وزارت کشور نیز در برخورد با همین
خالصه نمیشود».
تخلفات بیانگر این اســت که چندان نباید از عدم
وی ادامه میدهد «:مجموعه این فســادها از آنجا
نظارتهای خاص پیشا انتخاباتی در شوراهای شهر
ناشی میشود که در انتخاب افراد که زمینه اشتغال
و روستا نگران بود.
یا تصدی مقام پیدا کنند برای همه مردم موقعیت

توئیت بازی سیاسی
> محمد بلوچ زهی -بخشدار مرکزی نیکشهر

> سید عباس صالحی -وزیر فرهنگ و ارشاد

> مصطفی تاجزاده -فعال سیاسی اصالح طلب
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آغاز فعالیت مجدد کنسولگری ایران در بصره در ساختمانی جدید
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد آخرین وضعیت کنسولگری ایران
در بصره و فعالیت مجدد آن گفت :بعد از حادثه تلخ حمله به کنسولگری ایران در بصره،
دیپلماتهای ایرانی بالفاصه در ساختمان مناسب جدیدی مستقر شدند و فعالیت خود را در
این مکان آغاز کردهاند .روز جمعه تعدادی از معترضان عراقی در بصره در اقدامی مشکوک و
خرابکارانه وارد کنسولگری ایران در بصره شدند و این کنسولگری را به آتش کشیدند/ .ایسنا

چهره روز
صالحی:

اگر قرار باشد به عقب برگردیم
در موضعی بسیار باالتر
قرارمیگیریم

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی
ایران در گفتوگوی اختصاصی با خبرگزاری
آسوشیتدپرس گفت که امیدوار است توافق
هســتهای ایران و قدرتهــای جهانی ادامه
یابد ،در غیر این صورت برنامه هســتهای این
کشور تسریع خواهد شد.وی در ادامه هشدار
داد که اگر یک حمله دیگر علیه دانشمندان
هســتهای ایران انجام شــود ،پیامدهای آن
ناگــوار خواهد بود.صالحــی همچنین گفت:
خروج رئیس جمهور آمریکا از توافق هستهای
وی را در طرف بازنده تاریخ قرار داده اســت.
این توافق میتوانست راه را برای ایجاد اعتماد
و اطمینانی که از دســت داده بودیم ،هموار
کند.رئیس ســازمان انرژی اتمی کشورمان
به آسوشــیتدپرس گفت :از نظر من ترامپ
در طــرف بازنده اســت چراکه منطق قدرت
را دنبال میکند .او فکر میکند که میتواند
ادامــه دهد اما من قطعا بر ایــن باورم که او
از این اقدام (خــروج از توافق) نفعی نخواهد
برد .قطعا ،نه.صالحی در ادامه از تالش ایران
برای ساخت یک تاسیسات جدید در سایت
غنیسازی اورانیوم فردو سخن گفت که قرار
است سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتری تولید
کند .این ماشــینها از طریق گردش سریع
هگزافلوراید ورانیوم ،اورانیوم را غنیســازی
میکنند.
طبق توافق هستهای ،ایران محدود به استفاده
از ســانتریفیوژهایی با مدل پایینتر ،موسوم
به  1s-IRاســت اما این تاسیسات جدید به
ایــران اجازه میدهد مدلهای پیشــرفته تر
 4-IR ،2-M IRو  6-IRرا تولیــد کند که
اورانیوم را به سرعت بسیار باالتری غنیسازی
میکند.به گزارش ایسنا ،صالحی تصریح کرد:
اگر ما قرار باشد به عقب بازگردیم و از توافق
هستهای خارج شویم ،بهطور قطع به نقطهای
که قبال بودیم بازنمیگردیم .ما بهطور حتم در
موضعی بسیار بسیار
باالتر قــرار خواهیم
گرفت.

دیپلماسی

تعرض به سفارت ایران
در فنالند

روز دوشــنبه تجمعی مقابل سفارت ایران در
فنالند صورت گرفته که در جریان این تجمع
گروهی آشوبگر پرچم ایران را مورد تعرض قرار
دادند .معترضان همچنین به ســمت سفارت
ایــران و هلیکوپترهای پلیس ســنگ پرتاب
کردند.بر اساس این گزارش ،تجمعی بیرون از
ســفارت ایران در فنالند صورت گرفت که به
سرعت به خشونت کشیده شد.به گفته پلیس
هلسینکی ،چهار نفر در ارتباط با این تجمع
دستگیر شدهاند.به گزارش ایلنا به نقل از یک
وبسایت خبری فنالندی ،پلیس گفته در این
جریان هیچ کسی زخمی نشده است ۳ .نفر
به ظن ایجاد اختالل بازداشت شدند .یک فرد
دیگر به جرم مقاومت در برابر پلیس و خشونت
علیه پلیس بازداشت شده است.سفارت ایران
در هلسینکی در منطقه کوالساری که یکی از
مناطق مسکونی در شرق پایتخت فنالند است
واقع شده است .مقامات از برگزاری تظاهرات
مسالمتآمیز بین ساعت  13تا  15بعد ازظهر
اطالع داشتند .بر اساس بیانیه ،قرار است امروز
جزییات بیشتری منتشر شود.

بین الملل
سخنگوی کاخ سفید:

دیدار دوم ترامپ و کیم
در حال برنامه ریزی است

سخنگوی کاخ سفید از دریافت نامه دوم کیم
جونگ اون رهبر کره شمالی به دونالد ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا خبر داد و گفت :هدف
اصلی آن برنامه ریزی درباره دیدار اســت که
از قبل نســبت به تعیین زمــان آن در حال
برنامه ریزی هستیم.ســاراهاکابی سندرز در
نشست خبری خود این مطلب را مطرح کرد
و افزود :این نامه گرم و مثبت بود و شواهدی
از پیشرفت در برقراری روابط را نشان میدهد.
به دنبال یک سال کشمش کالمی شدید میان
دو مقام آمریکا و کره شمالی ،ترامپ و کیم در
 12ژوئن در سنگاپور با یکدیگر دیدار کردند و
پس از آن برنامه ریزی برای دیدارهای بعدی
این دو مقام ادامه داشته است .به گزارش ایرنا،
ترامــپ در این دیدار از کیم دعوت کرده بود
تا به واشــنگتن بیاید اما ادامه گفت و گوها
در ســطوح وزیر خارجه موانعی را ایجاد کرد
به گونهای که رئیس جمهوری آمریکا ســفر
برنامهریزی شــده مایکل پمپئو وزیر خارجه
خود به پیونگ یانگ را لغو کرد.

در حاشیه

قتل ۱۷۵سیاستمدار مکزیکی

نتایج تحقیقی که از سوی دفتر پژوهشی
"اتلکت" نشان میدهد که مبارزات خونین
انتخاباتی در مکزیک به بهای جان  ۱۷۵تن
از سیاستمداران این کشور تمام شده است.
به گزارس عصر ایران به نقل از دویچه وله،
در این تحقیق که درباره وضعیت امنیتی
مکزیک در فاصله سپتامبر ۲۰۱۷میالدی
تا سپتامبر سال جاری انجام شده آمده
اســت که در میان این سیاستمداران از
جمله تعداد زیادی از نامزدهای انتخابات
اول ماه ژوئیه ســال جاری مکزیک نیز
بودهاند.به گفته روبن سازار ،مدیر موسسه
پژوهشــی "اتلکت" دستکم  ۷۰درصد
از حمالت علیه مســئوالنی انجام گرفته
که نامزد انتخابات بودند یا قصد داشتند
خود را به عنــوان کاندیدا معرفی کنند.
در میان سیاستمداران کشته شده ۱۶نفر
نیز زن بودهاند.در مجمــوع  ۸۵۰نفر از
سیاستمداران مکزیکی طی انتخابات اخیر
این کشور هدف عملیات خشونتآمیز و
ترور قرار گرفتهاند.

سقوط محبوبیت ترامپ در آمریکا

شنیدیم نتیجه تازهترین نظرسنجیها در
آمریکا از افــت چند درصدی محبوبیت
«دونالد ترامــپ» رئیسجمهور آمریکا
حکایت دارد.شبکه «سیانان» گزارش
داد که میــزان رضایتمندی از عملکرد
ترامپ در آمریــکا از  ۴۲درصد در ماه
آگوســت به  ۳۶درصد در حال حاضر
کاهش یافته است /.فارس

ترکیه اروپا را تهدید کرد

باخبرشدیم مسئوالن ترکیهای اتحادیه
اروپا را تهدید کــرده و اعالم کردند اگر
کشــورهای اروپایی برای توقف حمله
نیروهای سوری به استان ادلب مداخله
نکنند ،ترکیه راه را از مرزهای خود برای
رفتن آوارگان سوری به اروپا باز میکند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از رای الیوم،
بولنت ییلدریم ،رئیس هیئت امدادرسانی
انسانی ترکیه در سخنرانی خود هنگام
مراســم انتقال  ۲۰کامیون کاروانهای
کمکرسانی از اســتانبول به ادلب ایراد
شد ،گفت :مســئله ادلب فقط مربوط به
ترکیه نیست ،بلکه مربوط به کشورهای
اتحادیــه اروپا نیز اســت.وی افزود :در
صورتی که این کشــورها برای ممانعت
از ادامه حمالت به ادلب مداخله نکنند،
ترکیه مجبور میشــود که مسیر را در
مقابل آوارگان برای رفتن به اروپا باز کند.

تمدید تحریم آمریکا علیه کوبا

شنیدیم رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد:
در راستای حفظ منافع واشنگتن تحریمها
علیه کوبا را تمدید میکند.به گزارش ایسنا،
به نقل از پایگاه هیل ،کاخ ســفید اعالم
کرد :دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا
حکمی را در جهت تمدید تحریم تجاری
سال  ۱۹۶۲علیه کوبا امضا کرد .براساس
این ،تحریمهای تجاری در راستای حفظ
ک سال دیگر
منافع ملی آمریکا به مدت ی 
تمدید میشوند .دوره قبلی تحریمها قرار
بود  ۱۴سپتامبر سال  ۲۰۱۸میالدی پایان
یابد.اوایلروزدوشنبهجراردوتنالورپورتال
سفیر کوبا در روسیه اعالم کرد که کوبا طی
 ۱۲ماه گذشته به دلیل سیاست تحریمهای
آمریکا علیههاوانا چهار میلیارد دالر ضرر
کرده اســت.آمریکا ابتدا در سال ۱۹۵۸
میالدی تحریم تســلیحاتی را علیه کوبا
اعمال کرد .این تحریمها سپس به اعمال
تحریمهای دیگری در بخشهای مختلف از
جمله نقل و انتقاالت مالی،تجارت ،سفر و
دیگر حوزهها گسترش یافت.

حوصله ترامپ در جلسات سر میرود

باخبر شدیم «اوماروسا مانیگو نیومن»،
مشاور پیشــین رئیسجمهوری آمریکا،
در فایلی صوتی که اخیرا منتشــر کرده
است ،افشا میکند که «دونالد ترامپ»،
رئیسجمهوری ایــاالت متحده ،حدود
یک سال پس از پیروزیاش در انتخابات،
«هیــاری کلینتون» نامزد پیشــین
ریاســتجمهوری را متهم میکند که
به طور غیرقانونی بــر نتیجه انتخابات
ســال  ۲۰۱۶اثر گذاشته است .به گزارش
ایلنا به نقل از پایــگاه اینترنتی روزنامه
ایندیپندنت ،اوماروسا همچنین گفت که
رئیسجمهوری آمریکا طی جلسات کاخ
سفید «حوصلهاش سر میرود» و «با پریدن
از این شاخه به آن شاخه» گفتوگوها را به
محاق میبرد .در این فایل صوتی ،ترامپ
از چیزی حــرف میزند که از قرار معلوم
بدل به یکی از موضوعهای مورد عالقهاش
شده است :پرونده بحثبرانگیزی است که
رقیبش به راهانداخت .این پرونده که در
اصل گروههــای محافظهکار آن را تامین
میکردند ،بعدها از سوی کلینتون برای
تحقیقی علیه ترامپ حمایت شد.

