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نیروهای آمریکایی ظرف چند هفته از سوریه خارج میشوند

ژنرال جوزف ووتل فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا اعالم کرد،
احتماال عقبنش��ینی نیروهای آمریکایی از سوریه طبق دستور
دونال��د ترامپ ظرف هفتههای آینده آغاز میش��ود .به گزارش
ایسنا ،براس��اس گزارش رویترز ،جوزف ووتل فرمانده نیروهای
مرکزی آمریکا که بر این نیروها در خاورمیانه نظارت دارد ،گفت،
ح و تعداد نیروها در عراق به طور کل ثابت باقی
به اعتقاد او سط 
خواهد ماند.
وی اف��زود :ما خواهان باقی نگه داش��تن نیروهایی که در خاک

س��وریه به آنها نیازی نداریم ،نیس��تیم چراکه این
نیروه��ا عمال ماموریتی ندارن��د .روز جمعه روزنامه
وال اس��تریت ژورن��ال به نقل از مقام��ات کنونی و
س��ابق آمریکا نوش��ت ،ارتش آمریکا آم��اده خارج
کردن نیروهایش از س��وریه در پایان آوریل است و
بخش اعظم آنها اواس��ط مارس خارج خواهند شد .یک مسئول
آمریکای��ی بر خروج نیروها در آوریل تاکید کرد و گفت ،این امر
ش��امل خروج نیروها از پایگاه التنف در نزدیکی تالقی مرزهای

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

س��وریه ،اردن و ع��راق میش��ود .دونال��د ترامپ،
رئیسجمه��وری آمریکا دس��امبر اع�لام کرد کل
نیروهایش در س��وریه را که  ۲۰۰۰سرباز میشوند
را از س��وریه خارج میکن��د و درگیریها با داعش
در آس��تانه پایان یافتن اس��ت .فرمانده فرماندهی
نیروه��ای مرکزی آمریکا تصریح کرد :زم��ان برای خروج دقیق
به اوضاع س��وریه بس��تگی دارد .این در حالی است که نیروهای
آمریکایی عمال خروج تجهیزات خود از سوریه را آغاز کردهاند.

رهبر معظم انقالب اسالمی:

اروپاییهاهمانندآمریکاغیرقابلاعتمادند

حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب
اسالمی در دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان
نی��روی هوای��ی و پدافن��د هوایی ارت��ش ،بیعت
شگفتیس��از همافران ب��ا امام خمین��ی(ره) در
 ۱۹بهمن ۱۳۵۷را تجسم شجاعت ،امید به پروردگار،
نهراسیدن از دشمن و عمل به وظیفه برشمردند
و تأکید کردند ۲۲ :بهمن امسال به یاری پروردگار
و در پرتو همین عوامل تاریخساز به معنای واقعی
کلمه دشمنشکن خواهد شد و با هوشیاری ملت
و حضور همه س�لایق و دیدگاهها ،پرشکوه تر از
سالهای قبل خواهد بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای،
راهپیمایی  ۲۲بهمن را از مس��ائل شگفتیس��از
خواندن��د و افزودن��د :جش��ن س��االنه انقالب در
کش��ورهایی که انقالب کرده اند به رژه نیروهای
مس��لح در مقابل چند نفر تبدیل ش��ده است اما
در ایران س��رافراز ۴۰ ،سال است مردم در سراسر
کش��ور به خیابانها می آیند و بر ادامه راه انقالب
تأکی��د م��ی کنند که ای��ن مس��ئله ،از معجزات
شگفتیس��از انقالب اس��ت و باید با تمام قدرت
ادامه یابد.
ایشان حضور انبو ِه بیش��مار ملت در راهپیمایی
 ۲۲بهمن را «دشمنشکن و مرعوب کننده آن»،
«نش��اندهنده حضور عمومی مل��ت در صحنه»
و «تجل��ی ع��زم و وح��دت ملی» برش��مردند و
خاطرنش��ان کردن��د :در جامعه اختالف س��لیقه
وج��ود دارد ام��ا وقت��ی پ��ای انق�لاب و نظام و
 ۲۲بهمن به میان می آید ،همه اختالف ها رنگ
می بازد و همه در کنار هم به میدان می آیند .رهبر
انقالب اس�لامی رژیم امریکا را تجسم «شرارت،
خشونت ،بحران سازی و جنگ آفرینی» خواندند
و افزودند :مس��ئوالن رژیم امریکا ضمن اهانت به
مل��ت ایران م��ی گویند چرا «مرگ ب��ر امریکا»
می گویید ،برای روشن شدن ذهن مقامات امریکایی
تأکید می کنیم که ما کاری به ملت آمریکا نداریم
و مرگ بر امریکا یعنی مرگ بر حاکمان امریکا که
در ای��ن دوره« ،م��رگ بر ترامپ و بولتون و پمپئو»
میشود.
ایش��ان افزودند :تا وقتی رژیم امری��کا بر مبنای
ش��رارت ،دخال��ت ،خباث��ت و رذال��ت حرک��ت
می کند ،شعار مرگ بر امریکا از دهان ملت مقتدر
ایران نخواهد افتاد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در
بخش دیگری از سخنانشان درباره پیشنهادهای
اروپایی ها افزودند :به مسئوالن توصیه می کنم
به اینها هم اعتماد نکنند البته نمی گوییم با آنها
مراوده نداش��ته باشیم بلکه با چش��م بدبینی به
اروپایی ها نگاه کنید.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند :درباره امریکا هم
از چند س��ال قبل و در مذاکرات هس��ته ای ،هم
در جلس��ات خصوصی و هم در جلسات عمومی
مکرر به مس��ئوالن م��ی گفتم ب��ه امریکایی ها
اعتمادی ندارم و شما هم به قول و حرف و لبخند
و امضای آنها اعتماد نکنید .اکنون نتیجه این شده
اس��ت مسئوالنی که آن روزها مذاکره می کردند،
خودشان می گویند امریکا غیرقابل اعتماد است.
باید از اول این را تشخیص می دادند و بر این مبنا

درباره امریکا هم از چند سال قبل و در مذاکرات هسته ای ،هم در جلسات خصوصی و هم
در جلسات عمومی مکرر به مسئوالن می گفتم به امریکایی ها اعتمادی ندارم و شما هم به
قول و حرف و لبخند و امضای آنها اعتماد نکنید .اکنون نتیجه این شده است مسئوالنی که آن
روزها مذاکره می کردند ،خودشان می گویند امریکا غیرقابل اعتماد است .باید از اول این را
تشخیص می دادند و بر این مبنا حرکت می کردند
حرکت می کردند.ایشان افزودند :همین اروپایی ها
ک��ه با وقاح��ت از ای��ران مطالبه حقوق بش��ری
م��ی کنند در پاریس نیروهای مس��لح را به جان
مردم می اندازند و مردمشان را کور می کنند اما
در عین حال متکبرانه از ایران طلبکاری می کنند
در حال��ی که باید به آنها گفت ش��ما اص ً
ال حقوق
بشر را می شناسید؟
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای تأکی��د کردند :در
جایگاه یک کش��ور مقتدر و توان��ا با همه دنیا به
جز چند استثنا ارتباط داریم و خواهیم داشت اما
باید بدانیم با چه کس��انی داریم حرف می زنیم و
اقدامات فرانسوی ها ،انگلیسی ها و دیگران را در
مقاطع مختلف از یاد نبریم.رهبر انقالب اسالمی
در بخش دیگری از سخنانشان همراه شدن ارتش
ب��ا ملت در جریان انقالب اس�لامی را یک نعمت
بزرگ و نق��ش نیروی هوای��ی را در این موضوع
بسیار برجسته دانس��تند و گفتند :نیروی هوایی
در پی��روزی انق�لاب اس�لامی و مراحل مختلف
بع��د از آن ،نقش آفرین بود که  ۱۹بهمن س��ال
 ۱۳۵۷و بیعت جمعی از نیروی هوایی ارتش با امام
راحل(ره)،اولین نقش آفرینی و همانند خو ِد انقالب،
شگفتی ساز و «رزق ال یُحتَسب» بود.
ایش��ان افزودن��د ۱۹ :بهم��ن  ،۵۷جلوه تس��لط
بر نفس ،احس��اس وظیفه و احس��اس قدرت بود
چرا که در آن رویداد جوانان از طاغوت نترسیدند
و ب��ا غلبه بر ترس خود و امی��دواری به خداوند ،با
شجاعت به دیدار امام آمدند که امروز هم به همین
ویژگیها نیاز داریم.حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند:
نق��ش نیروی هوایی در قضایای ش��ب  ۲۱بهمن
سال  ،۱۳۵۷افش��ای کودتا در پایگاه شهید نوژه
همدان به وس��یله یک افسر جوان نیروی هوایی،
تشکیل جهاد خودکفایی به وسیله نیروی هوایی،

اولی��ن واکنش کوبن��ده در روزه��ای آغاز جنگ
تحمیلی به وس��یله جنگندهه��ای نیروی هوایی
و بمباران بس��یاری از پایگاهه��ای عراق و نقش
آفرینی در طول دوران دفاع مقدس ،آغاز ساخت
هواپیمای جنگی و پش��تیبانی از مدافعان حرم از
جمله اقدامات برجسته نیروی هوایی و جزو تاریخ
و هویت این نیرو است.
رهبر انقالب اس�لامی بر لزوم حفظ و تقویت این
هویت و انسانس��ازی و تربیت جوانانی همچون
ش��هیدان بابایی و س��تاری و دیگر شهدا تأکید و
خاطرنشان کردند :تنها نیرویی که توانست چنین
ش��خصیت های برجس��ته ای را تربی��ت کند و
اس��تعداد درونی آنها را به فعلیت برساند ،انقالب
اسالمی و حرکت عظیم ملت ایران است.حضرت
آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به پایبندی ملت به
«اس��تقالل ،عزت و س��رافرازی حاصل از انقالب
اس�لامی» افزودند :بنده از گرفتاری ها ،گرانی ها
و دیگر مش��کالت مطلع هستم اما به کشور نگاه
خوش��بینانه دارم چرا که مشاهده می کنم ملت
همچ��ون یک قهرمان و یک ش��خصیت قوی در
مقابل جبهه دش��من ایستاده است و میداند چه
مس��یر و اهدافی را باید دنبال کند.ایش��ان تأکید
کردن��د :مردم گل��ه مندی ،ناراحت��ی و توقعاتی
دارند اما هیچ مس��ئله ای هرگز موجب نش��ده و
نمی شود که ملت از پشتیبانی همه جانبه از آرمانها
و اهداف امام و انقالب و نظام رویگردان شود.
رهبر انقالب اس�لامی ملت ایران را به کوهنوردی
تش��بیه کردند که در  ۴۰سال اخیر بخش مهمی
از راه و گردن��ه های پرپی��چ و خم و خطرناک را رد
کرده اما برای دس��تیابی به اه��داف و بی اثر کردن
تهدیده��ا و توطئ��ه ها ،باید بقی��ه راه را نیز طی
کند و به قله برس��د.رهبر انقالب اس�لامی همه

تناقضهای تکراری کیهان به ضرر  واعظی!
آفتاب یزد ـ رضا بردس�تانی :به تناقضهای
کیهانی عادت داریم! اص ً
ال این تناقض گویی ها،
نمک کیهان است .اینکه یک روز اصالح طلبان
را در پیروزی حس��ن روحانی ب��ی تأثیر بداند و
روزی دیگ��ر؛ در آن هنگامهای که باید یقهای را
چس��بید ،در به در دنبال اصالح طلبان بگردد!
اگرچه تناقض اس��ت اما ب��رای روزنامه نگارها؛
امری بدیهی و طبیعی اس��ت .وقتی یک روز تیتر
می زند«:وضعیت موجود دستپخت اصالح طلبان
اس��ت ،فرار نکنند پاس��خگو باش��ند» و روزی
دیگ��ر از بدون پایگاه و رأی بودن اصالح طلبان
می نویسد؛ اگر یک روز به اصالح طلبان می تازد
که س��قف رأی آنان در نهایت دو میلیون بیشتر
نیس��ت اما به روزنامه س��ازندگی م��ی تازد که:
« این سفره دستپخت شما است /به جایاشک
تمساح پاسخگو باشید» یعنی تناقضات کیهانی،
یک واقعیت است و باید با این واقعیت کنار آمد.
ای��ن تناقض��ات البته در جاهایی ش��امل قاعده
«اثبات ش��یء نفی ماعدا نمیکند» میش��ود و
نیز نمیش��ود! میش��ود از آن جهت که وقتی
میگوی��د« :وضعی��ت موج��ود دس��تپخت
اصالح طلبان است ،فرار نکنند پاسخگو باشند»
چنین استنباط میشود که پیروز انتخابات 92
و  96اصالح طلبان بوده اند و نه حسن روحانی
و یا وقتی تیر میزند« :این سفره دستپخت شما
اس��ت /به جایاشک تمس��اح پاسخگو باشید»
این معنا را به ذهن متبادر میس��ازد که اساساً
اگ��ر احزاب اصالح طلب نبودن��د نه در  92و نه
در  ،96قطعا پیروز انتخابات هر که بود ،حس��ن
روحانی نبود.
و نمی ش��ود از این جهت که غیر مس��تقیم به
مس��ئول دفتر حس��ن روحانی پیغ��ام می دهد
که اگر قبول داش��تیم حزبی ب��ه نام «اعتدال و
توس��عه» در پیروزی رئیس دولتهای یازدهم
و دوازدهم ،نقش داش��ته که به این س��ادگی ها،
دس��ت از س��ر حلقه حامی رئیس ق��وه مجریه

برنمیداشتیم.
پ��س میبینیم ک��ه تناقضات کیهان��ی هم در
ه��ر صورت ادعاهای محم��ود واعظی که در دو
انتخابات  92و  ،96حزب اعتدال و توسعه پیروز
انتخابات بود آن هم بدون ائتالف با دیگر احزاب!
را ادعایی ش��بیه طنز سیاسی به شمار میآورد.
کیهان در یادداشت« :این سفره دستپخت شما
است /به جایاشک تمساح پاسخگو باشید» نه
به کنایه و ایماء و اش��اره که خیلی صریح؛ عامل
ناکامی های دولت حسن روحانی در شش سال
اخیر را احزاب��ی معرفی میکند که نقش اصلی
و مح��وری در انتخاب��ات و پیروزیهای حاصله
برعهده داشتهاند .مثال در جایی مینویسد« :اگر
امروز سفرههای مردم از گوشت خالی است باید
اعضای لیبرال حزب کارگزاران به جای ریختن
اشک تمس��اح پاسخگو باش��ند و بگویند برای
حل این مش��کالت در دولت برآمده از حمایت
خود چه کردهاند؟! مانند مردم س��فرههای آنان
نیز خالی از گوش��ت بوده اس��ت؟! بیکار بودهاند
و حقوق نداشتهاند که نتوانند مایحتاج منزل را

خریداری کرده و پیش همسر و فرزندان شرمنده
نباشند؟! شب و روز اینجا و آنجا نشسته و برای
حل این مش��کالت ط��رح ریختهاند و نش��ده؟!
حزباش��رافی س��ازندگی عامدانه به این نکته
نمیپردازد که این س��فره دستپخت آنها است
و به جایاش��ک تمس��اح باید پاسخگو باشند.
آنان به جای عذرخواهی از مردم مس��ئولیتها
را به گردن پیشینیان و طرح هدفمندی یارانهها
میاندازند و این روش��ی اس��ت ک��ه در نزدیک
شش س��ال گذش��ته همواره از س��وی مدعیان
اصالحات و حامیان دولت پی گرفته ش��ده است
بیآنک��ه بگوین��د خود چ��ه کردهان��د و اگر این
مشکالت راهحلی نداشت چرا مسئولیت را برعهده
گرفته و کنار نکشیدند؟!»
ف��ارغ از عناوی��ن و القاب��ی ک��ه ب��ه کارگزاران
س��ازندگی و بقی��ه اح��زاب اصالحطل��ب داده
ش��ده ،کیهان ب��ه صراحت از«دول��ت برآمده از
حمایت خ��ود»« ،آنان به ج��ای عذرخواهی از
م��ردم» و «مدعیان اصالحات و حامیان دولت»
س��خن به میان می آورد و این یعنی اگرچه باز
کیهان نش��ینان دچار «تناق��ض های تکراری»
ش��ده ان��د اما در عی��ن حال ـ غیر مس��تقیم ـ
به محمود واعظی پیغ��ام داده اند که کمترین
نقش��ی برای «اعت��دال و توس��عه» در پیروزی
حسن روحانی در نظر نخواهند گرفت.
بدیهی اس��ت در زمانه مجادله واعظی و برخی
اصالحطلب��ان کیه��ان س��کوت اختی��ار کند و
ط��رف هیچک��دام از اصحاب دع��وا را نگیرد اما
در عین حال وقتی س��ازندگی از «س��فرههای
بدون گوشت» می نالد ،صالح را در آن میبیند
آرنج ض��رب دیده اصالحطلبان
که دس��ت روی ِ
گذاش��ته ،ضمن فش��ار دادن و ب��ه درد آوردن
یادآوری کند که «مس��ئولیت را برعهده گرفته
و کنار نکشید» حتی اگر حامیان دولت پذیرفته
باشند سهم خود از ناکامیهای دولتی که بر سر
کار آوردهاند را تمام و کمال بپردازند!

مس��ئوالن و آحاد مردم را به همت و کار و تالش
بیوقفه فراخواندن��د و افزودند :هرکس در هر جا
ک��ه هس��ت به وظایف خ��ود عمل کن��د تا همه
عمومی وظایف ملت و مسئوالن
خانه های جدول
ِ
پر شود و شتاب حرکت ایران عزیز به سمت اهداف
بیشتر شود.ایشان دلهره افکندن و ناامید کردن را
کار اصلی دش��من و عناصر نفوذی برشمردند و با
اس��تناد به آیات متعدد قرآنی و رویدادهای درس
آموز صدر اس�لام افزودند :منطق اسالم این است
که از دش��من نهراس��ید بلکه از انحراف از صراط
مستقیم بترسید و اگر درست عمل کنید به یاری
پروردگار حتماً پیروز خواهید شد.حضرت آیت اهلل
خامنه ای ،انحراف از راه خدا و تس��لیم در مقابل
دشمنان را موجب ذلت و بیپناهی ملت خواندند
ایران
و خاطرنشان کردند :در آن صورت سرنوشت ِ
م��ا همچ��ون دوران رژیم پهلوی یا کش��ورهایی
همچون عربستان می شود که امریکا بر سرنوشت
و منابع و منافعش��ان مس��لط ش��ده است.ایشان
همچنین در توصیهای درباره راهپیمایی  ۲۲بهمن
افزودند :ممکن است کسانی به هر دلیل و منطق
و مبنایی ،از فالن مس��ئول یا فالن آقا خوششان
نیاید اما نباید با شعار دادن بر ضد او ،راهپیمایی
را به مظه��ر اختالف و درگیری تبدیل کنند چرا
که این حرکت پرشور ملی باید همچنان با عظمت
و وحدت ادامه یابد.رهبر انقالب اس�لامی ،فردای
کش��ور و جوانان و ملت را به مراتب بهتر از امروز
خواندند و تأکید کردند :در س��ایه توکل ،احساس
مس��ئولیت و عمل مردم و مس��ئوالن به وظایف
خ��ود ،پروردگار با لطف و عنای��ت خویش ،راه را
ب��رای ملت ایران باز خواهد کرد.به گزارش پایگاه
اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبری ،پیش از
س��خنان فرمانده کل قوا ،امیر سرتیپ نصیرزاده
فرمان��ده نیروی هوایی ارتش با بیان گزارش��ی از
دستاوردها و توانمندیهای این نیرو در حوزههای
مختلف گف��ت :کارکنان غیرتمن��د نیروهوایی و
قرارگاه پدافند هوایی با تمسک به سیره شهیدان
و مدافعان حرم برای دفاع از عزت و مرزهای ایران
اسالمی آمادگی کامل دارند.
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ادامه از صفحه اول:
ای��ن جوانان بودن��د که در پوش��ش کمیته و
نیروهای ویژه با گروهکهای تروریستی داخلی
مقابله کردند و انواع توطئههای سختونفسگیر
را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتند و امروز
با خیال راحت ،به پشتوانه حضور جوانان ،زنان و
آحاد ملت بزرگ ایران جشن شکوهمندی دیگر
از چهلمین سالروز برپایی و استقرار این انقالب را
نظارهگریم و بر آن میبالیم.اما امروز آیا به صورت
واقعی از جوانان و نیروی تفکر،اندیشههای بلند
و نگاه رو به آینده این قشر عظیم تحصیلکرده
که ش��وق خدمت و سربلندی نظام و کشور در
ذرات سلولهای آنها متبلور است و موج میزند
استفاده میشود؟ چرا یک جوانی که با تمامی
مش��کالت اقتصادی ،با تمام وجود و هر آنچه
دارد و ندارد در طبق اخالص و اخالق در هرچه
باشکوه برگزار شدن جشنهای انقالب ،انتخابات
و رسومات مذهبی از خود ارائه میکند باید مورد
بیمهری قرار گیرد؟چرا برخی حاضر نیستند
حتی در طول چهار سال مدیریت خرد و کالن
که به واس��طه حضور همین جوانان به آن نائل
شدند یکبار حتی به صورت سطحی و فرمالیته
آنها را طرف مشورت خود قرار دهند و نظرشان
را در جهت رفع نقایص و بهبود بش��نوند؟ چرا
جوان��ان فردای پیروزی خ��ط میخورند؟ چرا
فراخوان جوانان ،فقط ب��رای پرداخت هزینه و
سرباز پیاده کارزارهای سخت است؟ چرا از این
ظرفیت حتی برای موفقیت بیشتر دوره مدیریت
استفاده نمیش��ود؟ فرض را بر این میگذاریم
که توانستید دو دهه دیگر قانون بازنشستگی را
دور بزنید اما آیا میتوان حضرت عزرائیل را هم
فریب داد؟ فردای آن روز ،چه کس��ی قرار است
بر کش��ور مدیریت کند؟ جوانی که فقط شوق
و شور ساخت و پیشرفت کش��ور را دارد بدون
هیچ تجربه و آماده س��ازی برای هدایت سکان
کشور در این دنیای پر از ناعدالتی و دشمنیها
و توطئههای خارجی و جهانی که باید همه روزه
با آن مواجه شود.آیا این جوان میتواند در آینده
فرماندار ،استاندار وزیر ،رئیس دولت یا سازمان
خوب و موفقی باشد؟ ای کاش از همین فردای
جشن چهل سالگی انقالب ،چشمها را بشوییم
و جور دیگر ببینیم این جوانان و آینده س��ازان
ایران ،انقالب و اس�لام را و درب اتاقهایمان را
به روی آنها باز کنیم و از همه بخواهیم هر کس
در حد توان خود آس��تینها را برای پیش��رفت
و تعالی کش��ور ب��اال بزند .مدی��ران عزیزی که
ادع��ای بینظیری و بیهمتایی دارند ،را به این
آیه قرآنی ک��ه میفرماید :کل من علیها فان و
یبقی وجه ربک ذوالجالل واالکرام  .تنها وجود
الیزال خداوند ماندنی و بینظیر است و این شما
هستید که به جوانان انقالب بدهکارید.

در حاشیه

نقاشیهای هیتلر خریداری نداشت

شنیدیم پنج نقاشی منتس�ب به آدولف
هیتلر رهبر آلمان نازی که در نورنبرگ به
فروش گذاشته شد ،نتوانست مشتریانی
برای خری�د جذب کند .به گ�زارش ایرنا
ب�ه نق�ل از خبرگ�زاری فرانس�ه ،قیمت
پیش�نهادی باال ب�رای این نقاش�یها (از
 21هزار تا  50هزار دالر) و شک و شبهات
در م�ورد واقعی ب�ودن این آث�ار هنری،
مش�تریان را فراری داد .حراجی «ویدلر»
در نورنب�رگ آلمان به دلیل فروش نرفتن
ای�ن تابلوه�ا اش�ارهای نک�رد ،ام�ا از به
حراج گذاشتن این آثار در فرصتی دیگر
خبر داد .فروش این آثار منتسب به هیتلر،
مردم آلمان را از آن جهت خشمگین کرد
که هنوز مجموعهدارانی هستند که تمایل
دارند پولهای هنگفت برای آثار مربوط به
گذشته نازی این کشور پرداخت کنند.

بدهی ملی ژاپن رکورد شکست

باخبر ش�دیم وزارت دارای�ی ژاپن اعالم
کرد علیرغم تالش های دولت این کشور
برای سالمت مالی ،بدهی ملی این کشور
در سال  2018میالدی به رکورد بی سابقه
و باالیی رس�یده اس�ت.به گزارش ایسنا
از تلویزی�ون 'ان.اچ.ک�ی' ،وزرات دارایی
ژاپ�ن می گوید در پایان س�ال گذش�ته
برای اولین بار بدهی دولت از یک هزار و
 100تریلیون ین یا حدود  10تریلیون دالر
بیش�تر بود.این رقم حدود  79هزار دالر
برای هر یک از ش�هروندان ژاپن اس�ت.
ای�ن بدهی عظی�م از اوراق قرضه دولتی
می آید که برای پوش�ش هزینه های روز
به افزایش بیمه ه�ای اجتماعی به دلیل
سالخوردگی جمعیت کش�ور صادر شد.
وام ه�ا و اوراق به�ادار کوت�اه مدت نیز
بخشی از این بدهی را تشکیل می دهند.

حمایت مردم فرانسه از همه پرسی

نتایج یک نظرس�نجی در فرانس�ه نشان
می دهد که 73درصد مردم این کش�ور
از برگ�زاری هم�ه پرس�ی در م�اه های
آین�ده حمای�ت م�ی کنند .ب�ه گزارش
ایرن�ا ،بر اس�اس این نظرس�نجی که در
روزنام�ه «ژورنال دو دیمانش» فرانس�ه
منتشر شده ،به طور تقریبی سه چهارم
مردم فرانسه خواهان برگزاری این همه
پرسی هس�تند .این نظرسنجی از سوی
موسس�ه «مطالعات بازاریاب�ی و نظر در
فرانس�ه و خارج از کشور»( )Ifopانجام
شده است.

