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اتحادیه اروپا حاکمیت اسرائیل بر جوالن را به رسمیت نمیشناسد

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه این اتحادیه
حاکمیت اسرائیل بر بلندیهای جوالن را به رسمیت نمیشناسد،
نس��بت به خطرات تالشها برای تغییر مرزه��ا از راههای نظامی
هش��دار داد.به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه مستقل رای الیوم،
فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ،تاکید کرد:
اتحادیه اروپا حاکمیت اسرائیل بر بلندیهای جوالن را به رسمیت
نمیشناسد و این موضعگیری اس��ت که بارها درباره بلندیهای
جوالن آن را اعالم کردیم.موگرینی در ادامه اظهار کرد :تغییر مرزها

با قدرت نظامی ایده خطرناکی است و استانداردهای
بینالمللی باید رعایت ش��وند .پیشترنیز 37مسئول
اروپایی شامل وزرای خارجه و رهبران سابق از جمله
رئیس بلژیکی ائتالف لیبراله��ا و دموکراتها برای
اروپا در نامهای خطاب به موگرینی بار دیگر تاکید بر
موضعگیری این اتحادیه برای مقابله سیاسی با دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا را خواس��تار شدند .رئیس سیاست خارجه اتحادیه
اروپ��ا بار دیگر بر حمایت این اتحادیه از حل سیاس��ی درگیریها

سیاسی

بر اساس راهحل تش��کیل دو کشور در کنار یکدیگر
و در صلح تاکید کرد و هش��دار داد :انصراف از راهحل
تشکیل دو کشور تنها آشوب را به منطقه خاورمیانه
باز خواهد گرداند .وی با اش��اره به اینکه اتحادیه اروپا
در موضعگیری خود کامال روشن است و خواستار آغاز
مذاکرات صلح جدیدی است ،گفت :روند صلحی وجود ندارد اما ما
تالش میکنیم آن را احیا کنی��م .ترامپ در  21مارس حاکمیت
رژیم صهیونیستی بر بلندیهای جوالن را به رسمیت شناخت.

معاون دادستان کل  :راهی باقی نماند ،چارهای نداریم

اینستاگرامدرآستانهفیلترینگ؟

آفتاب یزد -گروه سیاس�ی :صفحاتشان یکی
پس از دیگری بس��ته میشد و شبکههای مجازی
اخبار آن را یکی پس از دیگری منتشر میکردند.
فرمانده کل سپاه فرمانده نیروی قدس ،فرماندهان
زمینی و هوایی و دریایی سپاه و زیر مجموعههای
آن .اما به همین جا ختم نش��د .حتی کسانی که
سابقه حضور نظامیدر سپاه داشتند نیز تحت این
قانون قرار گرفتند .اینستاگرام صفحات محمد باقر
قالیباف ،س��ید عزتاهلل ضرغامی ،محسن رضایی،
ابراهیم رئیسی و  ...را هم تعطیل کرد و تمامیاین
صفحات از دسترس خارج شدند .
بداخالقی این ش��بکه اجتماعی تنها یک روز پس
از آن صورت گرفت که به صورت خصمانه س��پاه
در لیست گروه تروریستی آمریکا قرار گرفت .این
در حالی است که بعد از آن سخنگوی اینستاگرام
در پاسخ به بیبیسی فارسی بستن حساب برخی
از فرماندهان س��پاه پاس��داران انقالب اسالمیرا
تایید کرد و گفت :ما تحت محدودیتهای قوانین
تحریمهای ایاالت متحده عمل میکنیم .با مقامات
دولتی مرتبط همکاری میکنیم تا اطمینان حاصل
کنیم که تعهدات قانونیم��ان از جمله مربوط به
تعیین سپاه [به عنوان سازمان تروریستی خارجی]
را رعایت میکنیم.
>آنچه به ذهن خطور میکرد

اینس��تاگرام نشان داد که پیشگام در قانون جدید
آمریکاییها شده است و استقاللی از خود ندارند.
البته این پایان ماجرا نبود .چرا که مش��خص بود،
ایران نیز به دنبال پاس��خی برای این کار باش��د.
هم��ان طور که در قبال س��ایر اقدامات اخیر نیز،
ایران تالش داش��ت با اقدامیمتقابل حرکتهایی
که علیه حاکمیت میشود را محکوم کند .
نخس��تین اقدامیکه از س��وی مقامات ایران در
این رابطه ب��ه ذهن خطور میک��رد فیلتر کردن
اینس��تاگرام به عنوان معدود شبکههای اجتماعی
فیلتر نش��ده تا به ام��روز بود .موضوع��ی که روز
گذشته ابتدا از سوی حسین اهلل کرم مطرح شد.
حس��ین اهلل کرم در گفتگو با موج اظهار داش��ت:
امروز از تمام کسانی که سپاه را دوست دارند یا به
نوعی به س��پاه نیاز دارند ،این است که در واکنش
به توطئهها علیه این نیروی مردمیسکوت نکرده
و اقدامات متقابل برای خنثیسازی این توطئهها را

در دستور کار قرار دهند.
ای��ن تحلیلگر مس��ائل
سیاس��ی تصری��ح کرد:
ش��بکههای مج��ازی از
>آغاز یک ماجرا
هر فرصتی ب��رای ضربه
زدن به منافع ملت ایران
ام��ا اظه��ارات وی پایان
>در این میان البته برخی نیز به پیشواز
سوءاس��تفاده میکنند و
ماجرا نبود ،بلکه به نوعی
رفتهاند کسانی مانند بروجردی نماینده
الزم اس��ت که ما نیز در
آغاز کلید این ماجراست
مجلس و رئیس سابق کمیسیون امنیت
برابر این توطئهها آماده
که امروز بیش از هرزمان
مال��ی ک��ه اعالم ک��رده اس��ت دیگر از
ب��وده و اقدامات متقابل
دیگری ممکن اس��ت که
اینستاگرام استفاده نمیکند.
انجام دهیم .در ش��رایط
اینس��تاگرام نیز بس��ته
فعلی بی��ش از هر زمان
شود .آن طور که معاون
دیگری نیاز اس��ت که این شبکهها در حمایت از
دادس��تان کل نیز در این باره واکنش نشان داده و
سپاه در کشور فیلتر شود.اهللکرم گفت :متاسفانه
گفته است :دولت اگر راهی به جز فیلترینگ دارد
کس��انی که به س��پاه نی��از دارند ،امروز س��کوت
ورود کرده و ب��ر آن اعمال حاکمیت کند؛ اما اگر
کردهاند .در حال حاضر دولت بیش از همه به سپاه
واقعاً راهی باقی نمانده ،چارهای جز فیلتر ش��دن
نیاز دارد.
اینستاگرام نیست.
اهلل ک��رم ب��ا تاکی��د بر اینک��ه زم��ان فیلترینگ
ج��واد جاویدنی��ا در گفتگو با ف��ارس ،در رابطه با
اینستاگرام فرارسیده است ،گفت :ما باید در برابر
فیلتر ش��دن اینس��تاگرام گفت :اتفاق��ات اخیر و
توطئه مدی��ران اروپایی و آمریکایی ش��بکههای
مسدود شدن صفحه شخصی بسیاری از مسئوالن
مجازی آمادگی الزم را داش��ته باشیم و میتوانیم
ما در اینس��تاگرام بزرگترین بیاحترامیبه ملت
با فلیترین��گ ش��بکههای مجازی معان��د مانند
ایران اس��ت.وی ادامه داد :هرچند که در گذشته
> امروز بیش از هر زمان دیگری باید
منتظر فیلترینگ اینس��تاگرام باش��یم و
شاید بهترین فرصت برای طرفداران این
اقدام شکل گرفته باشد

اینستاگرام ،اجازه ندهیم
که آنها به هر شکلی که
دوست دارند ،عمل کنند.

رویکرد برخی نمایندگان در قبال دولتیها
همزمان با نارضایتی مردم و با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس هستیم محل سوال جدی اس 
ت

آفتاب یزد -گروه سیاس�ی :دیگر بر کس��ی
پوشیده نیست که سیلهای اخیر در ایران  ،فارغ
از ابعاد اجتماعی که داش��ت تبدیل به معرکهای
برای نمایش ایثارگری چهرههای مختلف و عمدتا
برخی صاحب منصبان با نیات سیاسی شد.
مقامات کشورمان از دولتی تا غیردولتی ،از بومی
ی که ب��ه این نکته پی برده بودند عدم
تا غیربوم 
حضور آنها در مناطق سیلزده ،چه هزینههایی
را برای جایگاهشان به همراه داشته است ،با چند
روز تاخیر درصدد جب��ران برآمدند .از همین رو
ترافی��ک حض��ور برخ��ی مس��ئولین در مناطق
س��یلزده و البته دوربینه��ا و ثبت عکسهای
متعددی از آنها دراین هفتهها تبدیل به یک امر
عادی شده است.
کسانی که سعی داشتند هریک در نمایش کمک
به س��یلزدگان از یکدیگر سبقت بگیرند تا کمر
در آب ف��رو روند ،بیل دس��ت بگیرند و کیس��ه
ش��ن پر کنند یا حتی در ش��کافهای زمین در
مقابل دوربینهای صداو س��یما فرو روند ،مراسم
روضهخوانی برگزار کنند یا شعارهای مرگ بر این
و آن سر دهند.
>دسته دوم

اما در کنار این گروهی از سیاستمداران که برای
آفتاب یزد -گروه سیاس�ی  :از دوروز پیش
که اظهارات سعید قاسمیدر گفتگویی اینترنتی
پخش ش��د که در آن گفته بود«:س��پاهیان در
پوشش هالل احمر برای آموزش نظامینیروهای
مجاهدین در جریان جنگ بوسنی به این کشور
اعزام میشدند ،ما هالل احمریهایی بودیم که
برای آموزش نظامینیروه��ای مجاهدین رفته
بودیم » .به گفته او کریس��تین امانپور خبرنگار
سیانان پوشش آنها را برای آمریکاییها افشا
کرده است.
اظهارات اخیر س��عید قاس��میاما همانطور که
پیشبینی میشد با واکنشهای بسیاری در این
رابطه روبه رو شد ،ابتدا هالل احمر در بیانیهای
اعال م کرد «:.هالل احمر هیچ گاه اجازه استفاده
از نش��ان و لباس خ��ود را به نیروه��ای نظامی
نمیده��د .اگر ف��رد یا نهادی از نش��ان و لباس
جمعیت هالل احمر ایران اس��تفاده کرده ،قطعا
بدون هماهنگی بوده است».
امروز نیز «محم��ود واعظی» رئیس دفتر رئیس

سیلیمیزنم
پسهستم!

جلب نظر مردم ،دس��ت به ای��ن کارها میزدند
گروهی دیگراز آنها ،سیاس��تی متفاوت را پیشه
کردند که گویی جواب بیشتری میدهد و مردم
کمتر آن را عوامفریبی میپندارند –حتی اگر در
باطن همان عوام فریبی معنا داشته باشد – اینکه
به جای این نمایشهای نخنما شده  ،خود اگرچه
مس��ئولند به گروه دیگری از مسئولین به خاطر
س��هلانگاریها فحش و ناس��زادهند ت��ا به این
ترتیب بتوانند همراهی بیشتری از مردم را داشته
باش��ند .البته این ناسزاها هم طبیعتا باید نسبت
به مس��ئولینی نثار شود که کمخطرند و حمله و
هجمه به آنها تبعات بدی چه در عرصه سیاسی
و چه در عرصه زندگی برای ناس��زاگویان نداشته
باشد و چه مسئولینی بهتر از مقامات دولتی که
تنها حمله و نقد از آنهاست که آزاد است.
س��خنان اخیر نماینده دلفان در وصف وزیرنیرو
نمونه بارز این س��بک و سیاق سیاسی است .وی
در گفتگویی با ش��بکه استانی لرس��تان در باره
سیل لرستان چنین بیان میکند«:وزارت نیرو را
به عنوان مس��بب این خرابیها اعالم کردیم و از
آن ش��کایت داریم .وزیر نیرو مهمان ماست من
اگر حرمت مهماننوازی نباش��د ،اگر حرمت لرها
نباش��د یک سیلی به گوش وزیر نیرو میخوابانم
چون من در س��ه نطق در باره سدها ی لرستان

شکل گرفته در کش��ور مقصرنمیداند کسی که
خودش سالها سابقه استانداری و فرمانداری هم
داشته و دلیل عزل ش��دنش را هم تنها اصولگرا
بودنش در زمان دولت اصالحات بیان میکند.
>از یک جنسند

گفته بودم .حتما باید این طوری شود که مهربان
شوید .باید صدای مظلومیت لرستان را به گوش
مسئولین برسانیم».
اگرچه م��ردم هم از برخی مس��ئوالن گالیهمند
هس��تند اما نوع ادبی��ات این نماین��ده مجلس
بیشباهت با یک نطق انتخاباتی نیست .اشاره او
به اینکه چند بار در این مجلس نطق کرده است،
یا جمالت کلیش��های مثل این ک��ه باید صدای
مظلومی��ت فالن مردمیرا به گوش مس��ئولین
برس��انیم و  ...آدم را ی��اد رقابتهای کاندیداهای
مجلس میاندازد.
وقتی او از س��یلی زدنش به گوش وزیر میگوید
میتوان اوج دس��ت به دامن شدن وی را به بیان
اظه��ارات جنجالی برای خوشآمد عدهای خاص
دی��د .حال آنکه اگر بنا به س��یلی زدن به گوش
کسی باشد ش��اید این س��یلی را باید به گوشی
خیلیها زد و نه وزیری که معموال ناس��زا گویی
و حمله به او بی خطرترین کار برای یک نماینده
اس��ت .این نماینده هم با عل��م به اینکه مطمئنا
چنین تهدیدهایی از س��وی وی باعث مشکالتی
برای او در آینده نخواهد ش��د چنین سخنانی را
بیان میکند.
این نماینده مجلس در حالی از حمله به وزیر نیرو
میگوی��د که ظاهرا خود را اصال در قبال حوادث

شکایت هالل احمر از سعید قاسمی

جمهوری در حاش��یه نشس��ت هیئت دولت در
پاس��خ به س��والی درباره ویدئوی منتشر شده از
سعید قاسمیاظهارداشت :این که فردی کلیپی
پر کند و حرفی بزند ،قابل اس��تناد نیست .آنچه
ک��ه من دیدم هی��چ کدام صحت ن��دارد .هالل
احم��ر هم علیه این فرد اعالم ش��کایت کرده و
بقیه مطالبش هم درست نیست .
وی اضاف��ه کرد :این گونه حرفها در این مقطع
خاص که آمریکاییها این گونه علیه سپاه تالش
میکنند ،پ��اس گل دادن به آمریکا و دش��من
اس��ت.چه لزوم��یدارد ایش��ان حرفهایی بزند
که واقعیت ندارد .اصال درس��ت نیس��ت بخواهد
دس��ت دشمنان را که س��پاه را نشانه گرفتهاند،
قوی کند .وی در ادام��ه درباره آخرین اقدامات
دولت برای مناطق سیلزده افزود :موضوعاتی در
جلسه امروز دولت بحث شد که اولویت ما کمک
به س��یلزدگان بود و در این ارتباط وزیر کشور
گزارشی را درباره اقدامات انجام شده ارائه کرد.

ای��ن اتفاق پیشبینی ش��ده و حت��ی در مقطعی
وزارت ارتباط��ات به دنبال برق��راری مذاکره بوده
است ،اما این اقدام کافی نیست.معاون امور فضای
مجازی دادستان کل کش��ور ادامه داد :باید طبق
مصوبات فضای مجازی همه نرمافزارهای مجازی
و دیتابیسهای آنها به کشور منتقل شود و متعهد
ش��وند که قانون ما را رعایت میکنند در غیر این
صورت مجوزی برای آنها صادر نمیشود.جاویدنیا
اظهار کرد :این ساماندهی را وزارت ارتباطات باید
ی نشده و
انجام دهد که متاسفانه هیچ گونه اقدام 
اکنون میبینیم اعمال قانونی و حاکمیتی از ایران
در ای��ن زمینه انجام نگرفته اس��ت.وی گفت :اگر
دشمن حمله کند و یک پل ارتباطی وجود داشته
باشند که از آن طریق بتواند وارد کشور شود یا باید
آن پل مستحکم شود و احتمال لطمه دیدن از بین
برود و در غیر این صورت کار عاقالنه این است که
آخرین حربه را به کار گرفته و پل ارتباطی را قطع
کنیم پس فیلتر کردن گام آخر است.
معاون دادس��تانی کل کش��ور ادامه داد :متاسفانه
در مورد اینس��تاگرام از همان  5سال پیش گفته
شد فیلتر هوشمند انجام میشود و به رغم اینکه
دادس��تانی کل مخالف این اتفاق بود متاسفانه با
اص��رار دولت و صرف هزینه کالن ،این اتفاق افتاد
اما یکی دو روز بیشتر دوام نیاورد و هزینه و وقت
صرف شده به هدر رفت؛ پس از آن گفتند مذاکره
میکنیم ک��ه آن هم نتیجهای نداش��ت.جاویدنیا
تاکید کرد :بنابراین در این شرایط اعالم میکنیم
اگر راهی به جز فیلترینگ باقی مانده اعالم کنند
و دول��ت به آن ورود کند و بر آن اعمال حاکمیت
ش��ود اما اگر راهی باق��ی نماند ،چارهای جز فیلتر
شدن اینستاگرام نیس��ت.وی افزود :این در حالی
است که نمونههای داخلی خوبی در کشور وجود
دارد ک��ه میتواند جایگزین صفحه اینس��تاگرام
خارجی شود.
در ای��ن میان البته برخی نیز به پیش��واز رفتهاند
کس��انی مانند بروجردی نماینده مجلس و رئیس
سابق کمیسیون امنیت مالی که اعالم کرده است
دیگر از اینستاگرام استفاده نمیکند.
اظهاراتی که همگی میتواند بیانکننده آن باشد
که امروز بی��ش از هر زمان دیگ��ری باید منتظر
فیلترینگ اینستاگرام باشیم و شاید بهترین فرصت
برای طرفداران این اقدام شکل گرفته باشد.

>سخنان قاسمیشخصی است

از س��ویی س��خنگوی س��پاه پاس��داران انقالب
اس�لامیدر واکنش به ویدیویی منتشر شده از
ی در خصوص بوسنی ،تاکید کرد :اظهارات
قاسم 
وی ش��خصی و فاقد اعتبار ب��وده و مورد تایید
سپاه نیس��ت .آن طور که ایرنا مینویسد سردار
س��رتیپ دوم پاس��دار«رمضان ش��ریف» در پی
انتش��ار ویدیویی اینترنتی از سعید قاسمییکی
از بازنشستگان س��پاه درباره استفاده از پوشش
هالل احمر در جریان جنگ بوسنی اظهارداشت:
اظهارات آقای سعید قاسمیکه مدتی داوطلبانه
در بوسنی حضور داش��ته اند و سالهای زیادی
هم از بازنشستگی ایش��ان میگذرد  ،دیدگاهی
ش��خصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید س��پاه
پاسداران انقالب اسالمینمیباشد.
وی اف��زود :مواض��ع و کارکرده��ای س��پاه در
عرصهه��ای مختل��ف تابع منط��ق و منطبق با

این روزها کم نبودند نمایندگان مجلس��ی که با
دادن کلیپهایی در شبکههای اجتماعی با حمله
به اس��تاندار یا وزرا تالش داشتند خود را مردمی
و البته ش��جاع جلوه دهند .احتم��اال در ماههای
انتهایی سال  98و در اوقات نزدیکی به رقابتهای
مجلس یازدهم ش��اهد حمالت بیشتری از سوی
نمایندگان مجلس به س��مت دیوار کوتاه دولت
باش��یم تا ازاین طریق بلکه سبد رای بیشتری را
از آن خود کنند .
این در حالی اس��ت که اساس��ا کار نمایندگان نه
س��یلی زدن ب��ه گوش ای��ن و آن بلکه پیگیری
حل مش��کالت به صورت عملی از سوی مجاری
قانونی اس��ت .از همی��ن رو به نظ��ر میآید آن
دست از نمایندگانی که به خیال خود با شجاعت
تصنعیشان از کتک زدن وزیر میگویند از جنس
همان مس��ئولینی هستند که تا کمر به زیر آب
رفته در ش��کاف زمین خ��ود را جای میکنند تا
بلکه خویش را برای آینده بهتر سیاسیش��ان به
ناراست ،دلسوز جلوه دهند ،منتها با رنگ و لعابی
متفاوت .حال آنکه هر دوی این گروه سیاس��یون
چه آنهایی که ناسزا میگویند و چه آنهایی که
ناسزا میش��نوند ،چه آنهایی که جلو دوربینها
بیل میزنند و چه آنهایی که در تلویزیون خود را
از این دست مسئوالن جدا کرده و به مردم پیوند
میدهند ،از یک جنسند.
قوانین و مقررات بوده و اقدامات امدادی س��پاه
به مردم مسلمان بوسنی نیز از این قاعده تبعیت
کرده است.
س��خنگوی سپاه با اش��اره به تالش آمریکاییها
ب��رای قلب واقعیات و وارونه جلوه دادن اقدامات
س��پاه در حوزههای مختلف تصریح کرد :تجربه
نشان داده است مستنداتی که آمریکاییها برای
واقعیتس��ازیهای موردنظر خود ارائه میکنند
فاقد وجاهت و اعتبار بوده و بایس��تی با تردید و
هوشمندی با آن برخورد شود.
رمضان ش��ریف ب��ا ی��ادآوری اینکه ای��ن گونه
اظهارات از آقای سعید قاسمیمسبوق به سابقه
بوده و مس��ئولیت اظهارات اخی��ر بر عهده وی
است ،گفت :درعین حال تاکید میکنیم ایشان
و برخی افراد که از س��ازمان س��پاه بازنشس��ته
یا ب��ه گونهای ج��دا ش��دهاند ،از اظهارنظرهای
غیرمس��ئوالنه و خ�لاف واق��ع پرهی��ز نموده و
برای دش��منان انقالب و ملت ایران تولید بهانه
و دستاویز نکنند.
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عمر البشیر و برادرش راهی زندانی در خارطوم شدند

منابع آگاه از انتقال رئیسجمهوری مخلوع سودان به همراه برادرش به زندانی در خارطوم خبر
دادند.به گزارش ایسنا ،روزنامه "آخر لحظه" سودان با اشاره به تحوالت جدید در رابطه با پرونده
عمر البشیر ،رئیسجمهوری مخلوع این کشور ،نوشت که وی پس از چند روز حصر خانگی شامگاه
سهشنبه به زندان "کوبر" واقع در خارطوم منتقل شد .این روزنامه ادامه داد" ،شورای نظامی سودان
به تعهدات خود مبنی بر محاکمه عادالنه رئیسجمهوری سابق در داخل کشور عمل کرده است".

پارلمان

تشکیلفراکسیونمقابلهبا
تحریمآمریکا؟

ی��ک عضو فراکس��یون امید مجلس ش��ورای
اسالمی از تشکیل فراکسیون مقابله با تحریم
آمریکا خبر داد.علی بختیار ،با اش��اره به اینکه
فراکسیون مقابله با تحریم آمریکا به زودی در
مجلس شورای اس�لامی تشکیل خواهد شد،
ن کرد :آمریکاییها س��ر ناس��ازگاری پیش
بیا 
گرفتهاند و علیرغم این که جمهوری اسالمی
ایران در برجام نشان داد که اهل تعامل سازنده
با هر کشوری است ،اما آنها از برجام خارج شده
و به تعهداتی که داده بودند پشت کردند.
وی در ادام��ه اظهار ک��رد :آمریکاییها نه تنها
خ��ود به تعهدات برجام عم��ل نکردهاند حتی
از موضع قدرت به ش��کلی برخورد کردند که
اروپایی ها نیز می ترسند به تعهدات خود عمل
کنند .ما نیز در فراکسیون امید براساس اندیشه
سیاسی که باید با همه کشورهای جهان تعامل
سازنده داشته باش��یم و حتما باید از این پس
نیز مذاکرات با کشورهای منطقه را ادام ه دهیم،
پیش می رویم.
ای��ن عضو فراکس��یون امید مجلس ش��ورای
اس�لامی در بخ��ش دیگ��ری از صحبتهای
خود ،خاطرنش��ان کرد :بستر افزایش تعامالت
با سایر کشورها هم از طریق گروههای دوستی
پارلمانی و هم از طریق س��ایر ابزارهای موجود
در دست مجلس شورای اسالمی فراهم است،
اما از آن جایی که آمریکایی ها هم یک جنگ
رسانهای و هم یک جنگ اقتصادی علیه ما رقم
زدهاند ،ما نیز تصمیم به تشکیل این فراکسیون
گرفتیم.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،وی در ادام ه با اش��اره به
اهداف تش��کیل فراکس��یون مقابله با تحریم
ن کرد :این فراکس��یون دو هدف
آمریکا ،بی��ا 
را دنبال خواه��د کرد .یکی این که ما طراحی
داش��ته باش��یم تا با ابزارهایی که در دست ما
است بتوانیم به بهترین شکل ممکن در جنگ
اقتصادی پیروز ش��ویم و از سوی دیگر بتوانیم
در جنگ اقتصادی مس��یر را طی کرده و این
برهه زمانی را پش��ت س��ر بگذاریم .جمهوری
اسالمی ایران در این  ۴۰سال نشان داده است
که در هر شرایطی با انسجام و اتحاد در داخل
کشور میتواند با مشکالت روبرو شود .بختیار
در پایان گفت :تحریم های آمریکا نیز مقطعی
خواه��د ب��ود و آن نمیتواند بی��ش از یک یا
دو س��ال ادام ه یابد .این فراکسیون نیز در این
م��دت تمام اقدام��ات الزم ب��رای رویارویی با
تحریم ها را انجام خواهد داد.

واکنش
وزیر خارجه آمریکا:

20درصد اقتصاد عراق
دست سپاه است
نخستوزیر عراق:

این درصد را از کجا آوردهای؟

عادل عبدالمهدی ،نخس��توزیر عراق در نشست
خبری هفتگی خ��ود در واکنش به ادعای مایک
پمپئ��و ،وزی��ر خارجه آمری��کا مبنی ب��ر اینکه
 ۲۰درصد اقتصاد عراق در دست سپاه پاسداران
انقالب اس�لامی اس��ت،گفت :نمی دانم نس��بت
 ۲۰درص��د ی��ا هر درص��د دیگ��ری در رابطه با
س��یطره سپاه پاسدارن ایران بر اقتصاد عراق را از
کجا آوردهاند ،نمیدانیم که این درصدها را چگونه
حس��اب کردند .عراق روابط و تب��ادالت تجاری
پیش��رفته با ایران دارد اما ارتباط با طرفهایی از
سپاه پاسداران یک مسئله دیگر است.
ب��ه گزارش ایس��نا به نقل از خبرگزاری رس��می
عراق (واع) ،وی در رابطه با س��فرش به ریاض نیز
گفت :سفرم به عربس��تان همانند سفرهای قبل
من به مصر و جمهوری اس�لامی ایران است .این
س��فرها برای بیان کردن راه عراق برای تعامل با
همسایگان ،جهان عرب و جهان اسالم مهم است.
عبدالمهدی همچنین گفت که تحول بزرگی قرار
است در روابط بغداد و ریاض ایجاد شود.
مایک پمپئ��و ،وزیر خارجه آمریکا مدعی ش��ده
است که س��پاه پاسدارن انقالب اس�لامی ایران
فعالی��ت اقتصادی گس��تردهای در ع��راق دارد و
 ۲۰درصد اقتصاد این کشور را در اختیار دارد.
براساس این گزارش ،نخست وزیر عراق به همراه
تعداد زیادی از تجار عراقی عازم ریاض میشود.

بین الملل

عصبانیتپادشاهاردن
از ترامپ

س��ایت "آکس��یوس" آمری��کا فاش ک��رد که
پادش��اه اردن از دولت آمریکا به خاطر مخفی
نگه داش��تن جزئیات معامله ق��رن و عدم آگاه
ک��ردن او از ای��ن جزئی��ات عصبان��ی اس��ت.
به گزارش ایس��نا ،وب سایت آکسیوس آمریکا
اع�لام ک��رد :عب��داهلل دوم ،پادش��اه اردن در
دیدارهایش با اعض��ای کمیته خارجی کنگره
آمریکا از مخفی نگهداشتن جزئیات طرح صلح
به ویژه بخش مربوط به "پیش��نهادات تقسیم
اراضی فلسطین و اسرائیل" ناراضی و خشمگین
است.این س��ایت به نقل از دو منبع که در این
نشستها حضور داشتهاند ،اعالم کرد که پادشاه
اردن به خاطر اینکه او را از بعد سیاسی این طرح
به عنوان مهمترین بخش آگاه نکردهاند به این
طرح "بدبین" شده و از آن ناراضی است.

در حاشیه
انتقاد ترامپ از شبکه محبوبش

ش�نیدیم 'دونالد ترامپ' که رس�انههای
آمری�کا به غیر از ش�بکه فاک�س نیوز را
'فی�ک نیوز(خبرجعل�ی) توصیف کرده و
از آنها انتقاد میکرد ،به علت اجرای یک
برنامه سیاس�ی با س�ناتور 'برنی سندرز'
و همچنی�ن رفتن یکی از مقامات س�ابق
حزب دمکرات به ش�بکه فاکسنیوز این
شبکه محبوب خود را مورد سرزنش قرار
داد .به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری
آمریکایی 'هیل' ،ترامپ با انتشار توئیتی
نوشت :بسیار عجیب است که برنی دیوانه
را از فاکس نیوز تماشا کنیم .جای تعجب
نب�ود که 'برت بایر' (مج�ری فاکس نیوز)
و 'حاض�ران' خیلی ش�اد و خندان بودند.
بسیار عجیب اس�ت و اکنون 'دانا برازیل'
را داریم؟ برت بایر نیز پس از این توئیت،
ضمن تشکر از رئیسجمهور آمریکا بابت
تماش�ای این برنام�ه ،او را برای مصاحبه
دع�وت و خاطرنش�ان ک�رد که م�ا همه
طرفها را پوشش میدهیم .

احداث «دژ ترامپ» در لهستان

باخبرشدیم لهستان در حال نهایی کردن
جزئیات توافق ساخت پایگاه نظامیآمریکا
در کش�ورش اس�ت .پایگاه�ی که رئیس
جمهوری لهستان در سال گذشته میالدی
به ش�وخی نامش را "دژ ترامپ" نامید .به
گزارش ایس�نا ،ب�ه نقل از پای�گاه خبری
هیل ،اف�راد مطلع اعالم کردن�د :در حال
حاضر روند آمادهس�ازی توافق در وزارت
دفاع آمریکا در حال انجام اس�ت .اکنون
موضوعاتی مانند تعداد س�ربازان اعزامی
به لهستان و همچنین محل استقرار آنها و
تجهیزات الزم مطرح است .یک سخنگوی
ش�ورای امنیت ملی اعالم کرد :دو کشور
متعهد شدند که مذاکراتی درباره وضعیت
نیروها انجام دهند .همچنین س�خنگوی
ریاس�تجمهوری لهس�تان اعلام کرد:
مذاکرات در حال انجام هستند.

تعویقجلسهمحاکمهفعاالنزن

ش�نیدیم یک دادگاه س�عودی به دالیل
نامش�خصی جلس�ه محاکمه  ۱۱زن فعال
عربس�تانی در زمین�ه حقوق بش�ر را به
تاری�خ دیگری موک�ول کرد .ب�ه گزارش
ایس�نا ،به نقل از س�ایت النش�ره لبنان،
محاکمه فعاالن زن عربستانی انتقادهای
بینالمللی گستردهای را به همراه داشت.
طبق این گزارش ،قرار بود که یک هیئت
قضایی متشکل از س�ه قاضی به دفاعیه
اخیر فعاالن بازداشت شده مذکور پاسخ
دهن�د اما نیروهای پلی�س مانع از حضور
خبرن�گاران خارج�ی و دیپلماته�ا در
جلسه محاکمه ش�دند .طبق گفته منابع
مطلع ،نیروه�ای پلیس پس از ممانعت از
حضور خبرنگاران در جلسه محاکمه اعالم
کردند که این جلسه به دالیل نامعلومیبه
تعویق افتاده اس�ت .هنوز تاریخ دیگری
برای از سرگیری محاکمه فعاالن بازداشت
شده سعودی تعیین نشده است.

افشاگریعلیهرئیسجمهورمکزیک

باخبرشدیم مکزیک مجموعهای از اسناد
متعلق ب�ه آژانس اطالعات داخلی س�ابق
این کشور را منتش�ر کرده است که نشان
میدهد س�ازمان مربوط�ه زمانی به حدی
بدبین بوده که از اعضای حزب حاکم سابق
جاسوسی میکرده است .به گزارش ایسنا،
به نقل از خبرگزای آسوش�یتدپرس ،یکی
از اسناد نشان میدهد عوامل داخلی علیه
آندرسمانوئللوپزاوبرادور،رئیسجمهوری
کنونی مکزیک که بین دهه ۷۰و ۸۰میالدی
عضو "ح�زب انقالبی نهادی" بوده اس�ت،
پرونده تشکیل داده بودند .این آرشیو ۶۳
صفحهای شامل اسناد اطالعاتی کهنه بین
سالهای  ۱۹۷۹و اوایل دهه  ۱۹۸۰است که
جاسوس�ان اداره امنیت ف�درال که اکنون
منحل ش�ده اس�ت ،تش�کیل داده بودند.
گزارشه�ای اندکی ک�ه برخ�ی از آنها به
امضای رئیس وقت این سازمان رسیده بود،
تاکید دارد لوپز اوبرادور رهبر محلی "حزب
کمونیستمکزیک"بودهاست.

شادی داعش از آتشسوزی نوتردام

شنیدیمیکرسانهوابستهبهگروهتروریستی
داعش با انتش�ار پوس�تری ح�اوی تصویر
آتشسوزی کلیسای نوتردام شهر پاریس
این اتف�اق را "یک مجازات برای این مکان
تروی�ج کفر" دانس�ت .به گزارش ایس�نا،
داعش اقدام به انتشار یک پوستر در فضای
مجازی ح�اوی تصوی�ری از آتشس�وزی
کلیس�ای نوتردام کرده و روی این پوستر
(جزَا ًء ِو َفا ًقا :کیفری که با
آیه  ۲۶س�وره نبأَ ،
اعمال آنها موافق است) در قرآن را نوشته و
در باالی پوستر نیز متنی به زبان فرانسوی با
این مضمون نوشته است" :ساخت کلیسای
نوتردام در سال  ۱۱۶۳آغاز شده و در ۱۳۴۵
پایان یافت اما اکنون زمان خداحافظی با این
مکان ترویج کفر شما رسیده است".

