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در مقابل تجاوز به منافع کشور ،دست روی دست نخواهیم گذاشت

 سرلشــکر محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در
رابطه بــا تغییر رویکرد عملکرد نیروهای مســلح از پدافند به
آفند در جمع خبرنگاران گفت :بر اســاس آموزههای اسالم و
آرمانهای جمهوری اســامی ایران ،کشورمان تجاوز ،تهاجم
و چشمداشتی به خاک هیچ کشــوری ندارد و در راهبردهای
کالن کشور ما یک راهبرد دفاعی مشخص داریم ،به این معنی
که از اســتقالل و تمامیت ارضی و منافع کشــور و ملت ایران
دفاع خواهیم کرد.

وی افزود :آنچه که بیان شــد به معنای آن نیست
که در رویکردهای سطح عملیاتی و تاکتیکی صرفاً
دفاعی و منفعالنه عمل کنیم .جمهوری اســامی
ایــران ضمن این که هیچ چشمداشــتی به منافع
و خاک کشورهای دیگر ندارد ،اما در حفظ منافع
خودمان رویکرد آفندی را ممکن اســت داشــته باشیم و اگر
کســی قصد تجاوز به منافع کشــورمان داشــته باشد و آثار و
شــواهد آن دیده شود نیروهای مسلح کشور دست روی دست

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

نخواهد گذاشــت که منافع ملت ،امنیت و آرامش
کشور آسیب ببیند یا به خطر بیفتد.
بــه گزارش ایســنا ،سرلشــکر باقــری ادامه داد:
رزمایشهایی که در خلیج فارس یا دریای عمان و
زمین و هوا در سال جاری در حال انجام است یک
تغییر ماهیت در آنها پیدا شــده و این مســیر رو به ارتقا است
تا این که نیروهای مســلح آمادگی آن را داشــته باشند چنان
چه ضرورتی داشت در تاکتیکها این تغییرها را اعمال کنند.

اظهارات مهم معاون اول دولت در خصوص لزوم پاسخگویی همه مسئوالن کشور

آدرس جهانگیری به مردم!

آفتاب یزد -گروه سیاســی :اسحاق جهانگیری
معــاون اول دولت روحانی در دهمین جشــنواره
>برای فرار از مسئولیت نیست
بینالمللی فارابی اظهاراتــی را بیان کرد که مورد
عبداهلل ناصری فعال سیاســی اصالح طلب با بیان
توجه رســانهها قــرار گرفــت ،کالم او گالیهها و
اینکه اظهارات اســحاق جهانگیری به معنای فرار
کنایههایی دربرداشت مبنی بر اینکه چرا این روزها
از مســئولیت نیست به آفتاب یزد گفت «:این یک
تنها دولت ســیبل انتقادها شــده و باقی نهادهای
واقعیت اســت که بارها در این سالها و نه تنها در
مسئول سهیم در شرایط امروز کشور مصون از هر
این دولت بلکه در دولت اصالحات نیز گفته میشد.
نقد و پاسخگویی هستند؟
به هر حال اگر قرار باشد مشکالت کشور حل شود
او اینگونه اظهار داشــت که« :نهادهای کشــور هر
دولت سهم نسبتا محدودی در توانمندی خودش
تصمیمی که برای آینده و سرنوشــت نظام و ایران
دارد و امروز نیز که در دولت دوازدهم شرایط سختی
میگیرند ،باید مقابل ملت پاسخگو باشند .دولت،
هم بر ملت و هم کلیه ارکان حکومتی حاکم است
مجلس ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...هر کدام
ما اوج این ناهماهنگیهــا را بین ارکان حاکمیت
به سهم خود در حیطه اختیارات و وظایفشان در
میبینیم و از سویی شاهد شانه خالی کردن بعضی
برابر تصمیماتی که در مورد سرنوشــت یک ملت
از نهادهای غیر مرتبط با دولت از مســئولیتهای
و کشور میگیرند باید پاســخگو باشند .نهادهای
عواقب بدی هستیم که آنها با تصمیم گیری شان
حاکمیتی امروز مســئولیت مهمی برعهده دارند؛
اما از سوی دیگر هستند کسانی که این گفتههای جهانگیری را مصداق بارز واقعیت
باعث و بانی آن شدند».
پیش نیاز انجام وظیفه مسئولیت همه نهادها این
پنهان حکمرانی در ایران میدانند .اینکه ساختار ،همیشه به شکلی است که در شرایط
وی اظهار میکند« :موارد زیادی در عرصه داخلی
است که در چارچوب قانون عمل کنند و پاسخگوی
بحرانی ،دولتمردان گوشت قربانی هستند و باقی مسئوالن ،ارگانها و نهادها مصون
و بین المللی رخ داده اســت .چه بسا باعث ترغیب
تصمیماتــی که میگیرند ،باشــند .امروز مقطعی
از اعتراض و انتقاد مــردم! این اتفاق را این روزها در جامعه نیز به عینه میتوان دید
خروج ترامپ از برجام نیز بسیاری از اعمال برخی
نیست که نخبگان ایران نسبت به سرنوشت کشور
وقتی که با بر هم خوردن شرایط اقتصادی ،بدون در نظر گرفتن همه عوامل داخلی و
اشــخاص در ایران بودهاند .در این یک سال عمدتا
احساس مسئولیت نکنند ،هر جایی که الزم است
خارجی دخیل در وضعیت موجود امروز حسن روحانی و کابینه او مورد هجمه اصلی
اتفاقاتی رخ داده اســت که اراده و خواست دستگاه
باید کمک و با مردم و مسئوالن گفت و گو کنند و
قرار گرفته است
دیپلماسی دولت در آن نقشی نداشته است .البته
اگر هم الزم شد به حاکمیت هشدار بدهند».
بخشی از مشــکالت هم طبیعتا بر اساس شرایط
البته اظهارات جهانگیری را عدهای نمونهای از شانه
منطقهای و بین المللی است».
خالی کردن تیم حسن روحانی میدانند و نوعی فرار
بیان اینکه در این مدت که مشــکالت کشور زیاد
موقعیتشان برای خود خط قرمز ایجاد کردهاند و
ناصــری میگویــد« :حتــی برخــی بحرانهای
روبه جلو و رهایی از بار مسئولیت.
شد بیشترین فشــارها به دولت آمد به آفتاب یزد
نهادشــان را در درون این خط قرمزها قرار دادهاند
اجتماعی و برخوردهای با مــردم خارج از دولت و
های
ه
گفت
این
که
اما از سوی دیگر هستند کسانی
تا کســی از آنها انتقاد نکنــد .در حالیکه در هیچ
میگوید« :همه ما از دولت گله و شــکایت داریم و
توسط بخشهای موازی ایجاد شده است .بنابراین
جهانگیری را مصداق بارز واقعیت پنهان حکمرانی
معتقدیم دولت باید در قبال تحریمها فعال تر عمل
کجای قانون اساســی به صراحت بیان نشده است
جهانگیری اگرچه حرف
در ایران میدانند .اینکه
میکرد .اما حقیقت این
که ایــن ارگانها در خط
نو و تــازهای نزده اما یک
ســاختار ،همیشــه به
اســت که عامــل برخی
قرمز قرار دارنــد .اینکه
واقعیــت را بیــان کرده
شکلی است که در شرایط
تصمیمات یا عامل عدم
صرفا عــدهای به خاطر
است».
بحرانــی ،دولتمــردان
اتخاذ برخی تصمیمات در
نــوع انتصابشدنشــان
این فعال سیاسی اظهار
گوشت قربانی هستند و
کشور ،خارج از قوه مجریه
بخواهند بــرای خود این
کرد« :بایــد پذیرفت تا
باقی مسئوالن ،ارگانها
خطوط را درست کنند.
هم بوده و اساسا روحانی
زمانی که تمام نهادهای
و نهادها مصون از اعتراض
و تیم آن نقشــی در آن
امر مطلوبی نیســت .در
حاکمیت چــه در قوای
و انتقاد مردم! این اتفاق
نداشتند».
حالیکه در قانون هیچکس
سهگانه چه بیرون از آن
را این روزهــا در جامعه
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عبــداهلل ناصری :حتــی برخی
در یک نظــام مدیریتی
نیز به عینه میتوان دید
شان
ت
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به
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طــور
همان
دولــت
نیست».
مستثنی
بحرانهای اجتماعی و برخوردهای
واحد به جمــع بندی و
وقتی که با بر هم خوردن
برای خود خط قرمز ایجاد کردهاند
شیخ ادامه میدهد« :همه
از نامش به عنــوان قوه
با مردم خارج از دولت و توســط
انسجام نرســند شرایط
شرایط اقتصادی ،بدون در
مجریه پیداســت ،صرفا
بایــد آمــاده نقدپذیری
و نهادشــان را در درون این خط
بخشهای موازی ایجاد شده است.
کشــور در هیچ بخشی
عوامل
نظر گرفتن همه
مجری تصمیمات خارج
باشند ،اما در عمل گروهی
قرمزها قرار دادهاند تا کســی از
بنابراین جهانگیری اگرچه حرف
ساماننمیگیرد».
دخیل
داخلی و خارجی
از خودش بوده است .البته
تالش دارند برای خودشان
آنها انتقاد نکنــد .در حالیکه در
نو و تازهای نــزده اما یک واقعیت
امروز
موجود
در وضعیت
برخی از تصمیمات هم در
حاشیه امنیت ایجاد کنند
هیچ کجــای قانون اساســی به
>پاس کاری دولت
را بیان کرده است.باید پذیرفت تا
کابینه
و
روحانی
حســن
مجلس شکل گرفته است
و از پاســخگویی مصون
صراحت بیان نشده است که این
زمانی که تمام نهادهای حاکمیت
جالل جاللی زاده نماینده
او مورد هجمه اصلی قرار
ولی بسیاری از اتفاقات از
باشند».
ارگانها در خــط قرمز قرار دارند.
چه در قوای سه گانه چه بیرون از
سابق مجلس نیز با تاکید
گرفته است.
سوی بخشهایی شکل
او همچنین به بخشی از
اینکه صرفا عــدهای به خاطر نوع
آن در یک نظام مدیریتی واحد به
بر اینکه البته باید دولت به
بار
زیر
مردم
کمر
اگر چه
میگرفــت کــه دولت
نطق خود در مجلس نیز
انتصابشدنشــان بخواهند برای
جمع بندی و انسجام نرسند شرایط
دلیل اتفاقات امروز نقش
مشکالت کنونی خم شده
از آن خبــری نداشــت.
اشاره کرد و گفت« :همه
خود این خطوط را درســت کنند
کشــور در هیچ بخشــی سامان
کوتاهیهای خــود را در
و به زحمت تالش دارند
البته ممکن است دولت
میدانیم مشکالت بسیار
امر مطلوبی نیســت .هیچکس از
کشور بپذیرد اما به آفتاب
قامت خود را استوار نگه
نمیگیرد
بخشی از تصمیم سازی و
است از اقتصادی گرفته تا
بازرسیها و نقدها مستثنی نیست
یــزد میگویــد« :برخی
دارند اما از ســویی دیگر
تصمیمی گیری باشد ولی
سیاست ،اخالق و ...البته
دخالتهــا در کار دولت
دولت نیز زیر رگبار همه
همه آن نیســت .از این
دانســتن نیز حق مردم
بر هیچ کسی پوشیده نیست .دولت به بخشهای
انتقادهاست و مشتهای
است .اما باید حفظ منافع ملی را اولویت خود قرار
رو انتظار میرود وقتی کســی میخواهد نقد بکند
مختلفی پاس داده میشود نکتهای که عمال باعث
نقد و اعتراض از مســئوالن و مــردم یکی پس از
منصفانه نقد کند .نه آنکه یک بخش از مسئوالن را
دهیم .توجه داشته باشیم همانگونه که حق مردم
فلج شدن آن شده است و از همین رو دولت با این
دیگری بر پیکرهاش روا داشــته میشود و از این رو
برای نقد ببیند و به سمت نقد بخش دیگر نزدیک
دانســتن نقاط ضعف است ،دانستن نقاط قوت نیز
محدوده وظایف و تیمی که دارد نمیتواند تحوالت
اکنون جهانگیری زخم خورده از این ماجرا ســعی
هم نشود .از سویی این را هم در نظر بگیریم که در
حق آنها است .چرا دستاوردهای مسئوالن را صرفا به
مثبتی را آزادانه رقم بزند».
میکنــد آدرسهای دیگری هم بــه مردم بدهد و
اینگونه مواقع نگاههای سیاسی و جناحی نیز دخیل
دلیل اینکه از حزب ما نیستند سیاهنمایی میکنیم؟
وی ادامه میدهد« :از ســوی دیگر اگر قرار اســت
نشــان دهد که دیوار دولت به دلیل کوتاهتر بودن
میشوند؛ موضوعی که بی تردید مطلوب نیست».
برخی از بدبینیها که در ذهن مردم شــکل گرفته
مشــکالت مملکت حل شــود همــه بخشهای
از بقیه است که اینگونه مورد هجمه قرار میگیرد.
وی ادامه میدهد« :متاسفانه این یک واقعیت است
حاصل کشمکشهای کوتاهنظرانه ما مسئوالن است.
مسئول کشور باید دست به دست یکدیگر بدهند
که امروز دیوار دولت نسبت به سایر نهادها کوتاهتر
این نکتهای بسیار مهم است ،همه باید توجه داشته
>میخواهند مصون از پاسخگویی باشند
مثال اگر یک ســرمایهگذار در یک استان احساس
است و میتوان راحت تر از آن انتقاد داشت .حقیقت
باشیم که به دور از تخریب یکدیگر هر کدام وظیفه
امنیت نمیکند معلوم اســت که چه کسانی مانع
حجتاالسالم مهدی شیخ عضو فراکسیون امید با
بعدی آنکه بعضی از ارگانها و سازمانها به خاطر
خــود را بهخوبی انجام داده و با انتقاد ســازنده در
سرمایهگذاری هستند و باید امنیت را تامین کنند.
یا اگر وزارت خارجه مستقل نباشد طبیعی است که
اظهارات درباره جهانگیری
نمیتواند از لحاظ دیپلماسی موفق باشد».
جاللی زاده اما این نکتــه را هم اضافه میکند که
داریوش قنبری  -نماینده مجلس ششــم :اظهارات اخیر جهانگیری را مبنی بر اینکه باید همه بخشهای مسئول در
دولت آنگونه که در کشورهای دیگر پاسخگو است
کشور پاسخگوی مردم و وضعیت کنونی باشند را عین واقعیت و نه گریز از مسئولیت میدانم .باید گفت از آنجایی که
در ایران پاسخگو نیست اما آن قدری هم که در سایر
متاســفانه دیواری کوتاهتر از دیوار دولت در کشور ما پیدا نمیشود ،همه تالش دارند تا هر آنچه از وضعیت بد کشور
کشورها صاحب اختیار است شاید در ایران صاحب
است را بر سر دولت بکوبند.
اختیارنیست.
باید به این نکته نیز اشاره شود که بسیاری خارج از دولت نه تنها مسئولیتهایی در قبال مسائل امروز کشور دارند بلکه
او میگوید« :من معتقــدم اگر همه نهادها و همه
برخی از آنها مقصران اصلی نیز به شمار میآیند .اما در کنار ارکانها و بخشهای غیر دولتی ،یک مقصر اصلی دیگر نیز وجود دارد .مقصرانی
مسئوالن برای حل مشکل متحد نشوند وضعیت
که اکنون نه تنها ایرادات خود را نمیپذیرند بلکه طلبکارانه از وضعیت کنونی کشور به نفع خودشان نیز بهره برداری میکنند.
بهتر از این نمیشود».
جناح رقیب که یکی از نقشهای اصلی در اوضاع شرایط کشور را داشته هم اکنون از بار مسئولیت شانه خالی میکند .اگر امروز کشور از مسائل
جهت همافزایی بیشتر حرکت کنیم».
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اقتصادی رنج میبرد نتیجه تجربه غلط و اشتباهی است که منشا آن یک تفکر خاص بود که در گذشته مشکالتی را باعث شد.
هم اکنون نیز آنچه میبینیم ادامه همان روش اســت .منشا مسائل اقتصادی به موضوع تحریمها برمیگردد .موضوع تحریمها نیز موضوعی
اســت که در مجموع به دلیل سیاستهای غلط یک جریان سیاسی بر کشور تحمیل شد و اگر امروز مجددا بعد از برجام تحریمها برگشتند
این تحریمها به نوعی مبتنی بر همان تحریمهایی هستند که سنگ بنایشان در گذشته گذاشته شده و بهانه آن را همین جریان به دشمنان
ما داده است.
اما در اوضاع و احوال شرایط فعلی جریانی که باید اکنون پاسخگو باشد و مسئولیت مستقیم در ارتباط با وضعیت کنونی کشور دارد ،طلبکارانه
وارد میدان شده و دولت را تخریب میکند و درصدد است از این اوضاع بهره برداری تبلیغاتی کرده و میخواهد از این نمد آشفته بازار اقتصادی
کالهی برای خودش در انتخابات آینده و  1400ببافد .آنها به جای عذرخواهی از کار خودشان نه تنها بر اشتباهات گذشته اصرار میورزند بلکه
طلبکارانه دولت را هم به خاطر اوضاع و شرایط زیر سوال میبرند.

>مرغ عزا و عروسی

دولت این روزها تبدیل به همان مرغ عزا و عروسی
شــده اســت که در موفقیتهای این کشور ،سایر
ارکان خــود را جلوتر از آن بیندازند و باعث و بانی
اصلی موفقیتها قلمداد شوند و در مصائب کشور،
خود را به پشت آن ببرند تا دولت ضربه گیر و عامل
اصلی مشــکالت به شمار بیاید هرچند که تاکنون
علی رغم همه این ضربهها این دولت توانسته است
سرپا بماند.

طالبان توافق برای آتشبس یا مذاکره با کابل را تکذیب کرد

سخنگوی جنبش طالبان توافق برای آتشبس یا
مذاکره با دولت افغانســتان در جریان مذاکرات با
آمریکا را رد کرد.
به گزارش ایســنا ،ذبیحاهلل مجاهد ،ســخنگوی
جنبش طالبان در بیانیهای پس از پایان این دور از
مذاکرات که شش روز به طول انجامید و دو طرف
ق اولیه درباره آتشبس و
با هدف دستیابی به تواف 

آغاز روند صلح جامع امتیازات زیادی دادند ،گفت:
رسانهها درباره برقراری آتشبس یا مذاکره با دولت
افغانستان صحبت میکنند ،اما سیاست طالبان در
این مذاکرات بســیار روشن بود؛ مادامی که بر سر
خروج نیروهای بیگانه از افغانســتان توافق نشود،
هیچ پیشرفتی در هیچ پروندهای صورت نمیگیرد.
مجاهــد در عین حــال گفت کــه در دور اخیر

مذاکرات درباره خروج این نیروها و مسائل حیاتی
دیگر پیشــرفتی صورت گرفت .به نقل از النشره،
ســخنگوی طالبان افزود :ادامه مذاکرات مستلزم
بحث و بررسیهای جامع به دلیل ماهیت بحرانی
مسائلی است که در دست بررسی هستند .در این
دور از مذاکــرات درباره برگزاری دورههای دیگر با
هدف دستیابی به راهحل مناسب و کارآمد توافق

شــد .روز شــنبه زلمای خلیلزاد ،نماینده ویژه
آمریکا در امور صلح افغانستان گفت ،نشستها با
نمایندگان طالبان در مقایسه با گذشته بسیار مفید
بود .وی در پیام توئیتری به از سر گیری مذاکرات
در آینــده نزدیک تاکید کرد تــا در این مذاکرات
توافق میان دولت افغانســتان و طالبان و تثبیت
آتشبس مورد بررسی قرار گیرد.
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دستگیری دو مدیر شرکت خدماتی و یک عضو شورای شهر اشتهارد
رئیس کل دادگستری البرز از دستگیری دو نفر مدیر شرکت خدماتی شهرک صنعتی و یک
عضو شورای اسالمی شهر اشتهارد خبر داد .به گزارش ایلنا ،احمد فاضلیان در این باره اظهار
کرد :این افراد به اتهام اولیه خیانت در امانت دستگیر شدند .همچنین موارد دیگر اتهامی نیز
ممکن است وجود داشته باشد که در حال رسیدگی به پرونده هستیم .پیش از این نیز چند
عضو شورا و شهردار سابق شهر اشتهارد هم با اتهام ارتشاء و اختالس بازداشت شده بودند.

چهره روز
صالحی خطاب به اروپا:

قبل از آنکه دیر شود،
به قول خود عمل کنید

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی
ایران درباره سازوکار ویژه مالی برای ایران که
قرار است ازسوی کشورهای اروپایی راهاندازی
شود ،گفت :امیدواریم قبل از آنکه خیلی دیر
شود ،به ویژه اروپاییها به آنچه ماهها قبل قول
دادهاند ،عمل کنند.
«صالحی» افــزود :در صورتی که اروپاییها به
وعدههایشان عمل نکنند ،ممکن است تحوالت
و اقدامات آینده نه برای ایران ،نه برای اروپاییها
و نه برای سایر اعضای برجام خوشایند نباشد.
معــاون رئیس جمهوری گفــت« :تالشهای
زیادی شــد تا برجام شکل گیرد .لذا ما تمایل
نداریم که این توافق توسط هر یک از اعضای
باقیمانده در آن ،شکسته و نقض شود».
رئیس ســازمان انــرژی اتمی تاکیــد کرد:
جمهوری اسالمی ایران همواره به تعهداتش در
قبال برجام پایبند بوده و  13گزارش پی در پی
آژانس بین المللی انرژی اتمی شاهدی روشن
برای این موضوع اســت.اما اروپاییها چندین
ماه اســت که وعده دادهاند سازوکار ویژه مالی
با ایــران( )SPVرا راهاندازی کنند اما این امر
هنوز محقق نشده است.
صالحی ادامه داد :اخیرا شنیده ام که احتمال
دارد اروپاییهــا تــا روز دوشــنبه ( 8بهمن)
راهاندازی ســازوکار ویژه مالی را رســما اعالم
کنند .امیدواریم آنها این گام مهم را بردارند و
این گامی موثــر و امیدبخش خواهد بود و به
ایجاد اعتماد متقابل که تالشهای زیادی برای
شــکل گیری آن صورت گرفته است ،کمک
خواهد کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد« :اما اگر
اعتماد از بین برود ،همه بازی را خواهند باخت.
ما به دنبال آن هستیم که همه در این میدان
برنده باشند و با همکاری یکدیگر میتوانیم همه
از برجام سود ببریم .اگر برجام برنده ای نداشته
باشد ،قطعا به نفع اروپاییها نخواهد بود به ویژه
اینکه این توافــق به لحاظ امنیت آفرینی هم
برای اروپاییها بسیار حیاتی است».
این مقام عضو تیم مذاکره کننده هســته ای
ایران گفت :امروز خاورمیانه گرفتار مشکالت
زیادی اســت و اگر برجام هم به مشکالت این
منطقه اضافه شود ،دیگر چه کسی میتواند از
آن سود ببرد؟
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد:
آخرین حرف من به اروپاییها این است که در
روند اجرای سازوکار ویژه مالی ،سریع تر حرکت
کنند قبل از آنکه زمان به پایان برسد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ،در ادامه با تاکید بر
اینکه جمهوری اسالمی ایران آماده همکاری با
کشورهای منطقه در زمینه فناوریهای هسته
ای است تشــکیل یک کمیته فنی در زمینه
ایمنی نیروگاههای هسته ای را پیشنهاد کرد.
صالحی در پاســخ به پرسشی درباره افقهای
همکاری بین ایران و کشــورهای منطقه در
زمینه فناوری هسته ای و آنچه ایران میتواند
به این کشورها در زمینه دانش هسته ای ارائه
کنــد ،با بیان اینکه جمهوری اســامی ایران
تجارب بزرگ و انبوهی در زمینه هســته ای
دارد ،افزود :ما از دهه پنجاه شمسی وارد عرصه
هســته ای و فناوریهای هسته ای شده ایم
و ایران بیش از شــصت سال است که در این
زمینه فعال است.
به گزارش ایرنا ،معاون رئیس جمهوری با بیان
اینکه ایران بارهــا اعالم کرده که آماده تعامل
با برادران خــود در منطقه بخصوص منطقه
خلیجفارس است ،گفت :کشورهای عربی اقدام
به راهاندازی نیروگاههای هســته ای کردهاند و
ما اعالم کرده ایم که آنها نیاز به کارشناس در
این عرصه خواهند داشت و ایران کارشناسان،
فناوری و تجــارب عالی در
این زمینــه دارد و آماده
است در این عرصه با آنها
همکاری کند.

در حاشیه

ترامپ مخالفانش را احمق خواند

شــنیدیم «دونالــد ترامــپ» رئیس
جمهوری آمریکا در توئیتی با حمله به
مخالفان ساخت دیوار در مرز این کشور
با مکزیک ،نوشت که آنها یا «احمقند»
و یــا «انگیزههای سیاســی دارند».به
گزارش ایرنا ،وی نوشت که دیوار یا مانع
فوالدی که او میخواهد ،برای حفاظت
از کشور در برابر قاچاقچیهاست.ترامپ
معتقد اســت که مخالفانــش ،اهمیت
ساخت این دیوار را درک نمیکنند .از
ســوی دیگر اعضای حزب دمکرات وی
را به هزینه تراشــی برای دولت ،تنها
با هدف اجرای یک وعــد ه بی اهمیت
انتخاباتی متهم میکنند .بخشهایی از
دولت آمریکا نزدیک به  35روز به دنبال
اختالف برسر الیحه بودجه ،تعطیل بود.
رئیس جمهوری این کشــور اصرار دارد
که پنج میلیــارد و  700میلیون دالر در
ســال جاری میالدی به ساخت دیوار
مذکور اختصاص یابد ،اما اعضای حزب
دمکرات که اکثریت کرسیهای مجلس
نمایندگان را در اختیــار دارند ،با این
طرح مخالف هستند.

 46تبعه روس زندانی در آمریکا

باخبر شــدیم  46تبعه روسیه از سال
2008میالدی توســط آمریــکا یا به
درخواست این کشــور در دیگر نقاط
جهان دســتگیر و روانــه زندانهای
آمریکا شدهاند .به گزارش ایرنا ،دستگاه
دیپلماسی روسیه به تازگی بار دیگر به
شــهروندان خود هشدار داده است که
در ســفرهای خارجی مواظب باشند در
دام سازمانهای امنیتی آمریکا نیفتند.
روسها معتقدند آمریکاییها درخواست
آنان را برای همکاری براساس قرارداد
کمکهــای حقوقی متقابــل در امور
کیفری مورخــه  1999میالدی نادیده
میگیرند بنابراین همچنــان احتمال
میرود روسهای بیشــتری دستگیر و
روانه زندانهای آمریکا شوند .براساس
اطالعاتی که وزارت امور خارجه روسیه
به تازگی منتشر کرد تنها در سال ،2018
هفت تبعه روس در نقاط مختلف جهان
به درخواســت ایاالت متحده دستگیر
شــدهاند که از این تعــداد میتوان به
دســتگیری س.مدودوف در تایلند و
آ.ژوکوف در بلغارستان اشاره کرد.

استعفای سفیر کانادا در چین

شنیدیم پس از آنکه «جان مک کالوم»
ســفیر کانادا در چیــن در مصاحبهای
پیشــنهاد کرد که آمریکا درخواست
استرداد مدیر شرکت هواوی را لغو کند،
«جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا وی
را مجبور به استعفا کرد.به گزارش ایرنا
به نقل ازهافینگتن پست ،اظهارات اخیر
وی در گفت وگو با روزنامه استارمترو در
کانادا جنجال آفریده بود .مک کالوم در
گفت وگو با این رسانه ،پیشنهاد داده بود
که آمریکا درخواســت استرداد «منگ
وانژو» مدیر مالی شرکت چینی هوآوی
را لغــو کند .بازداشــت خانم منگ در
کانادا که به درخواست واشنگتن صورت
گرفته ،روابط این کشور با چین را دچار
تنش کرده است .آمریکا مدعی است که
وی در «نقــض تحریمهای آمریکا علیه
ایران» دست داشــته است .مک کالوم
پیشتر گفته بود که منگ «استداللهای
قدرتمندی» علیه اتهامهای مطرح شده
از جانب آمریکا داشته است؛ اظهاراتی
که در پی آن برخی چهرههای سیاسی
کانادا خواستار برکناری او از سوی دولت
شدند.

اخراج کارگران ترامپ

بین الملل

عراق سفیر ترکیه را احضار کرد

وزارت خارجــه عراق در بیانیــهای تیراندازی
نظامیــان ترکیه به ســمت معترضان عراقی
در منطقه "شــیالدزی" و مجتمع "سبریی"
واقع در اســتان "دهوک" در اقلیم کردستان
عراق را که یک کشــته و چند زخمی بر جای
گذاشت ،محکوم کرد.به گزارش ایسنا به نقل
از ســومریهنیوز ،هواپیماهــای نظامی ترکیه
همچنیــن در ارتفاع پایین پــرواز کردند که
موجب ترس و وحشت اهالی این منطقه شد.
این وزارتخانه نسبت به قربانیان و خسارتهای
وارده در خصوص این اقدامات ابراز تأســف و
سفیر ترکیه در بغداد را احضار کرده و با ابالغ
اعتــراض پیرامون این حادثه خواســتار عدم
تکرار آن شــد .وزارت خارجه عراق اعالم کرد
که بغداد هر گونه تجاوز به امنیت ،حاکمیت یا
سوءاستفاده از خاکش برای تجاوز به امنیت هر
یک از کشورهای همسایه را محکوم میکند.

باخبر شدیم به دهها تن از کارگران در
کلوب گلف ملی ترامپ در نیویورک که
برای بیش از  ۱۰سال در این محل شاغل
بودند ،گفته شده که اخراج شدهاند .به
گزارش ایســنا ،به نوشته روزنامه دیلی
میل ،این اخراج در حالی صورت گرفته
که برای این مدت کلوب گلف ملی ترامپ
متعلق به دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا از وضعیت حقوقی و قانونی این
افراد که از مهاجران غیرقانونی بودند،
اطالع داشــته و حاال آنهــا را اخراج
کرده است.اخراج  ۱۲مهاجر غیرقانونی
این کلوب که به عنــوان کارگر در آن
کار میکردنــد ،در حالی صورت گرفته
که ترامپ به دنبال تایید تامین اعتبار
درخواستیاش برای ساخت دیوار مرزی
با مکزیک است .تمامی این کارگران که
از آمریکای التین هستند دارای مدارک
شناسایی و شــماره تامین اجتماعی و
گرین کارت جعلی بودند.

