سرمقاله

آمریکا از پشت خنجر زد

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی اعالم کرد :ایران با هر گونه عملیات نظامی احتمالی در
سوریه مخالف است .در بیانیه این وزارت آمده است :وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی
ایران با ابراز امیدواری برای ایجاد صلح و ثبات در سوریه و منطقه به دنبال اقدام اخیر آمریکا،
اخبار نگران کننده از احتمال ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک سوریه را از نزدیک دنبال
کرده و معتقد اســت چنین اقدامی در صورت وقوع ،نه تنها نگرانیهای امنیتی ترکیه را
برطرف نخواهد کرد ،بلکه منجر به وارد آمدن خسارات مادی و انسانی گستردهای خواهد
شد؛ بر این اساس جمهوری اسالمی ایران با هر گونه عملیات نظامی احتمالی مخالف است.
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لیستدرجیب!

نمیکند!
اما موضوع کارگران «هفت تپه» هم دیروز
در مجلس داغ بود .گفته میشــود پرونده
کارگران بازداشتی به دادگاه شوش رفته و
البته امام جمعه اهواز روز گذشته گفت که
پیگیر آزادی کارگران است.
علیرضا محجوب ،نماینــده مردم تهران از
ناطقان دیروز مجلس بود کــه به موضوع
هفتتپهایها اشاره کرد و گفت :من قصد
داشتم نطقی را که نوشــتهام ،بخوانم؛ اما
بهواسطه موضوعی که به آن اشاره میکنم
ناچارم بخشهایی از نامه کارگران شرکت
نیشــکر هفتتپه را قرائت کنــم .از این
کارگران که نتوانســتند در مجلس حضور

پیدا کنند و در کمیسیون کارگری مطالب
خود را عرضه کنند ،عذرخواهی میکنم و از
کسانی که از حضور آنها جلوگیری کردند
گله دارم؛ نباید بــه آزادی بیان در مجلس
خدشهای وارد شود و من خواستار رسیدگی
به این موضوع هستم.
اشــاره محجوب ،بــه ماجرای بازداشــت
کارگــران «هفــت تپــه» در راه تهــران
اســت؛ کارگرانی که میخواســتند خود
را به بهارســتان برســانند و نامــه خود را
به نماینــدگان تحویل بدهند کــه در راه،
بازداشت شدهاند.
بنا به گفته محجوب در این نامه آمده است؛
وجود ناامنــی در منطقه بــا وجود بخش

بینالملل

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا ،به ترکیه در مورد اقداماتی «خارج از حد و مرز» تعیین شده برای این کشور
هشدار داد .هشدار اقتصادی دونالد ترامپ تنها چند ساعت پس از آن مطرح میشود که کاخ سفید اعالم کرده بود
آمریکا نظامیان خود را از شمال سوریه خارج میکند .دونالد ترامپ در صفحه توئیتر خود نوشت« :همانطورکه قب ً
ال
قویاً اعالم کردهام -و تنها برای تاکید بیشتر می گویم ،-اگر ترکیه کاری انجام دهد که من با هوش سرشار و غیر قابل
قیاس خودم آن را خارج از حد و مرز تعیین شده ارزیابی کنم ،کل اقتصاد ترکیه را تخریب و نابود میکنم( .قب ً
ال هم
این کار را انجام دادهام!)»
نالم

بی

A.Hashemi@gmail.com

«اوکراینگیت» به دردســر تازه ترامپ تبدیل شده
است؛ دردسری که او را تا پای استیضاح پیش برده
است .اســتیضاحی که البته تحلیلگران دربارهاش
میگویند بعید اســت به برکنــاری رئیسجمهور
ایاالتمتحده منجر شــود .درواقع ممکن اســت
«ترامپ» در مجلس نمایندگان استیضاح شود ،ولی
احتمال برکناری او نزدیک به صفر است .از طرف دیگر
چنین مسئلهای برای رأیدهندگان عادی در ایاالت
متحده اهمیت چندانی ندارد و هنوز احتمال پیروزی
رئیسجمهور مستقر در کاخ سفید بسیار باالست.
خیلی عجیب نیست؛ رقبای ترامپ یکی سکته کرده
و دیگری هم از «برنی سندرز» پیرتر است و موضوع
سالمتی و احتمال سکته او هم پیش آمده است!(جو
بایدن) عالوه بر این دموکراتها تاکنون نتوانستهاند
توجه رأیدهندگان عادی را برای رأی دادن به آنها
جلبکنند.
رحمان قهرمانپور ،کارشناس مسائل بینالملل در
این باره نظر جالبی دارد .او معتقد اســت :معادالت

رأیآوری در آمریــکا برخالف آن چیزی اســت که
عموم دربارهاش فکر میکنند .به عقیده این کارشناس
مســائل سیاســی ،به لحاظ کمپینی و نه به لحاظ
سیاســی ،رئیسجمهور مســتقر همواره از شانس
بیشــتری برای پیروزی برخوردار اســت که دالیل
مختلفی دارد .یکی از دالیل این مســئله ،آن است
که برگردانــدن مردم از رأی چهارســال پیش خود
همواره کار دشواری اســت؛ یعنی مخالفان ترامپ
اگر به مردم بگویند به ترامپ رأی ندهند ،باید دلیل
خیلی قانعکنندهای داشته باشــند .یا اینکه ترامپ
خیلی بد عمل کند و فاجعه به بار بیاورد که مخالفان
بگویند ترامپ نتوانست کشور را اداره کند؛ یا اینکه
دموکراتها چنان قوی عمل کنند که مردم متقاعد
شوند دموکراتها بهتر از ترامپ هستند .درحالحاضر
هیچکدام از این دو اتفاق روی نداده اســت .واقعیت
این است که از نظر کسانی که به ترامپ رأی دادهاند،
ترامپ ضعیف عمل نکرده است .اینجا باید بین قشر
روشــنفکر و تحصیلکرده که اصطالحــاً به آنها
 sophisticated voterیا رأیدهنده پیشرفته
یا آگاه میگویند ،نسبت به مردم عادی تفاوت قائل
شویم.

سیاست

Policy

نماینده قزوین از آذریجهرمی ،خواســت
توضیح بدهد که به جز توئیتبازی ،چه کار
خاص و اقدام عملــی در وزارتخانه انجام
داده است؟!
اما مجلس دیروز هم میهمان داشت و بازهم
یکی از وزرا برای پاسخگویی به بهارستان
رفته بود .این بار نوبت وزیــر علوم بود که
به صحن آمده بود تا به پرسش دو نماینده
مجلس پاسخ دهد .محمود صادقی ،از جمله
نمایندگانی بود که دربــاره صدور احکام
بورسیه تحصیلی از وزیر سؤال کرده بود و
البته معلوم شــد او هم مثل احمدینژاد و
کریمیقدوسی« ،لیســت در جیب» دارد!
صادقی گفت :بنده لیست  ۱۰۰نفرهای از
آقازادهها و آقاها را دارم که با رانت بورسیه
گرفتند؛ این لیست شامل نماینده مجلس
و فرزندان نمایندگان مجلس ،امام جمعه،
فرمانده انتظامی و وزیر است.
یکی از مصوبات مهم روز گذشته نمایندگان
هم دررابطــه با نخبگان بــود .نمایندگان
مجلس درحالی اجازه جــذب نخبگان را
به ســازمان امورمالیاتی بدون آزمون نداد
که بعضی نماینــدگان چون علی مطهری
و حاجیدلیگانــی ،از موافقــان حذف این
ماده و علیرضا رحیمــی ،از موافقان جذب
نخبگان بدون آزمون استخدامی بودند .در
نهایت هم نمایندگان ماده  24این الیحه را
نیز حذف کردند .در این ماده آمده بود :به
سازمان امور مالیاتی اجازه داده میشود تا
2درصد مجوزهای اســتخدامی خود را بر
اســاس آییننامهای که به پیشنهاد وزارت
امور اقتصاد و ســازمان اداری استخدامی
کشوربه تصویب هیئت وزیران میرسد ،از
بین نخبگان مورد تأیید بنیاد نخبگان بدون
برگزاری آزمون ،به استخدام درآورد.

العبادی ،دستبردار نیست!

در شــرایطی که اعتراضات خیابانی در عراق فروکش کرده و دولت و پارلمان برای تحقق خواستههای معترضان،
تصمیمات جدیدی اعالم کردند« ،حیدرالعبادی» نخست وزیر سابق ،دوباره خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام
شد .عالوه بر العبادی« ،سیدمقتدا صدر» رهبر جریان صدر و نیز یکی از نمایندگان عضو فراکسیون جریان حکمت
ملی به رهبری «سیدعمار حکیم» نیز خواستار انتخابات زودهنگام شده بودند؛ زیرا به باور آنها ،دولت عبدالمهدی به
پایان کار خود رسیده و توان حل مشکالت را ندارد .العبادی در صفحه توئیتر خود نوشته است :دولت شایستگی اداره
کشور را از دست داده است و من از رهبران کشور میخواهم یک تاریخ اولیه برای انتخابات زودهنگام مشخص کنند.

ترامپ ماندنی است!

امیرعلی هاشمی /گروه سیاست

خصوصی به شرکت بارها مشکالت امنیتی
فراوانی را در منطقه حســاس خوزستان
ایجاد کرده که میتوان به تفرقه میان اقوام
مختلف هتک حرمــت و اهانت به نوامیس
اقوام بومی منطقه و کارگران اشاره کرد.
نماینده قزوین هم در نطق میاندستورش
ترجیح داد به سراغ وزیر ارتباطات برود و او
را متهم به اقدامات نمایشی کند .زرآبادی
گفت :توئیتر آقای وزیر مملــو از کارهای
نمایشی درباره مســائل شخصی است ،نه
انتشار اطالعات کلیدی و گزارش عملکرد
وزارتخانــهاش؛ امــا ای کاش هزینه این
تبلیغات را از جیب خود پرداخت میکردند
و نه با پول وزارتخانه و اپراتورها.

خاورمیانه

با هوش سرشار خودم به ترکیه اخطار میدهم!

لل

یک مسئول ارشد آمریکایی اعالم کرد :نیروهای آمریکایی در مناطق دیگری از سوریه مستقر
خواهند .این منبع به خبرگزاری رویترز تاکید کرد :به ترکیهایها گفتیم که واشنگتن از هیچ
عملیاتی در شمال سوریه حمایت نکرده و در آن مشارکت نخواهد کرد .وی افزود :در جایگاهی
نیستیم که بخواهیم با ترکیه در زمینه تصمیمگیریهایش درباره سوریه دربیفتیم .به گفته
این مقام ،ترکیه تاکنون عملیات در شمال شرق سوریه را شروع نکرده است .این مقام ارشد
دولت ترامپ تاکید کرد :آمریکا نیروهایش را از ســوریه خارج نمیکند بلکه تنها نظامیان
مستقر در شمال سوریه را به پایگاههای دیگر در خاک این کشور منتقل میکند.
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جلسه روز گذشته مجلس بازهم حاشیه ساز شد
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«چون میکروفونم را قطــع کردید ،دیگر
صحبت نمیکنم»! این جالبترین بخش
حواشی روز گذشته مجلس بود.
جلسهای که هم با نطق نماینده تهران درباره
کارگران «هفتتپه» همراه بود ،هم نماینده
اصالحطلب پارلمان بحث بورســیههای
تحصیلی را به میان آورد .نماینده دامغان
هم گریزی بــه نارضایتیها از ســازمان
صداوسیما زد.
پررنگترین حاشیه جلســه روز گذشته
بهارستان را «ســیدعلی ادیانی» نماینده
قائمشــهر رقم زد .این نماینــده در زمان
بررســی مادههای این الیحه ،نســبتبه
نحــوه مدیریت جلســه علنی از ســوی
مسعودپزشــکیان که بهجای الریجانی بر
صندلی ریاســت تکیه زده بود انتقاد کرد.
ماجرا آن بود که ادیانی تذکر و اخطاری را
نسبت به یکی از مادههای این الیحه داشت
که مسعود پزشــکیان این تذکر و اخطار را
وارد ندانست و میکروفن او نیز قطع شد.
ادیانی ،با حضــور در مقابل جایگاه هیئت
رئیســه ،با صدای بلند نســبتبه برخورد
مســعود پزشــکیان ،اعتراض کــرد و به
پزشکیان گفت :مگر آن باال (هیئترئیسه)
قهوهخانه اســت که اینگونه بــا نماینده
برخورد میکنید؟
مسعود پزشکیان که تالش داشت فضا را
آرام کند ،خطاب به نماینده قائمشهر گفت:
هیچوقت میکروفن هیچکس را قطع نکردم.
شما دارید تهمت میزنید؛ شما تذکر دادید
و من اشکال آییننامهای را وارد ندانستم.
این نماینده هم در واکنش به قطع شــدن
میکروفونــش گفــت که دیگــر صحبت

کاخ سفید در بیانیهای که پس از مکالمه تلفنی روسای جمهوری ترکیه و آمریکا منتشر شده
است ،اعالم کرد که نظامیان ایاالت متحده «خالفت داعش» را شکست دادهاند و دیگر در
منطقه نزدیک به مرز ترکیه حضور ندارند« .کینو گابریل» سخنگوی نیروهای دمکراتیک
سوریه (اس دی اف) که تحت هدایت کردهاست ،تصمیم دولت ترامپ را قویاً محکوم کرد و
گفت« :آمریکا (قب ً
ال) اطمینان داده بود که به ارتش ترکیه اجازه نخواهد داد در این منطقه
عملیات انجام دهد .بیانیه آمریکا غیرمنتظره بود و میتوانیم بگوییم که خنجری از پشت به
نیروهای دمکراتیک سوریه بود».

عکس  :ایرنا

ادامه از صفحه یک ...
تغییربزرگ
از سال  ۲۰۱۶تاکنون ،ترکیه حداقل دوبار
در خاک سوریه عملیات نظامی انجام داد .نخستین
عملیات با نام «عملیاتسپرفرات» در آگوست۲۰۱۶
شروع شــد که در آن ترکیه با نیروهای موسوم به
«نیروهای دمکراتیک سوریه» (متشکل از احزاب
مســلح کردی و برخی نیروهای عرب) درگیر شد.
هفت ماه بعد ،این عملیات بدون اینکه احزاب مسلح
کردی را از بین ببرد ،به پایان رســید .عملیات دوم،
با نام «عملیاتشــاخهزیتون» در ژانویه  ۲۰۱۸در
منطقه «عفرین» آغاز شــد .مهمترین درگیریها
در این عملیات ،حدودا ً دو ماه طول کشــید .اما این
عملیات هم بهرغم بیرون رانــدن کردها از عفرین،
نتوانست احزاب مسلح کردی را کام ً
ال از بین ببرد .در
جریان این دو عملیات ،نیروهای کردی از شهرهایی
مانند الباب ،جرابلس ،اعزاز و عفرین ،اخراج شدند .اما
هنوز هم نیروهای کردی مستقر در شهر تلرفعت،
گهگاهیبهاینشهرهاحملهمیکنند.عملیاتجدید
ترکیه ،این نیروها را هدف قرار خواهد داد .آمریکا از
هر دو عملیات ابراز نگرانی کرد و بر نیروهای کردی
به عنوان شریکی مهم در مبارزه با گروه داعش تاکید
کرد .در تمام مدتی که ترکیه به انجام حمله به شمال
سوریه تهدید میکرد ،آمریکا از پذیرش حمله ترکیه
خودداری میکرد .مقامات آمریکا و برخی رسانههای
این کشور ،کردهای ســوریه را متحد مهم آمریکا
میدانستند .اما «ترامپ» این سیاست را تغییر داد و
نه تنها با عملیات ترکیه در سوریه موافقت کرد بلکه
حتی قبل از ترکیه ،این عملیات را رسماً اعالم کرد.
معاملهای در کار است؟
در شــمال ســوریه نیروهــای عــرب و
کردی متعددی وجود دارند کــه مهمترین آنها،
«حزباتحاددمکراتیک» ( )PYDاست .این حزب
کردیکهمساحتقابلتوجهیازشمالوشمالشرق
ســوریه را در کنترل دارد ،هزاران فرد مسلح را در
قالب نیروهای موسوم به «یگانهای مدافعخلق»
ساماندهی کرده است .این یگانها ،مهمترین بخش
گروه «نیروهای دمکراتیک سوریه» (معروف به قسد)
است .ترکیه ،قســد را تهدیدی جدی برای امنیت
ملی خود میداند؛ اما از آنجا که آمریکا روابط نظامی
نزدیکی با این گروه داشت ،ترکیه نتوانست آن را نابود
کند.اکنونظاهرا ًآمریکا«قسد»راتنهاگذاشتهاست.
در پی موافقت «ترامپ» با عملیات ترکیه در شمال
سوریه ،چندی پیش نیروهای آمریکا عقبنشینی از
مناطق عملیات را آغاز کردند .واضح است کاخسفید
یک تصمیم اســتراتژیک گرفته و کردهای سوریه
را در برابر عملیات قریبالوقوع ترکیه تنها گذاشته
است .پرسش اصلی این است که چرا آمریکا ناگهان
سیاست چندساله حمایت از کردهای سوریه را تغییر
داد و به این شکل« ،متحدانکلیدی» خود در جنگ
با داعش را رها کرد .برخی ناظران معتقدند که آنکارا و
واشنگتن بر سر سوریه معامله کردهاند .دولت آمریکا
اعالم کرده در موضوع کردها مداخله نخواهد کرد
و مخالفتی هم با حضور نیروهای نظامی ترکیه در
سوریه ندارد .خود این مسئله حاکی از این است که
آمریکاییها به نوعی بعــد از مدتها برای مداخله
(ترکیه) در این منطقه چراغ ســبز نشان دادهاند و
این توافقی اســت که بین آمریــکا و ترکیه صورت
گرفته است.
این معامله یا توافق چیست؟
پس از ظهور داعش ،احزاب کردی سوریه
به ســختی تالش کردند که خود را بهترین شریک
در مبارزه با این گروه تروریســتی نشان دهند و در
ابتدای امر هم توانستند حمایت آمریکا را به دست
آورند .اما اکنون پس شکســت داعــش ،یا حداقل
تضعیف آن ،ظاهرا ًاحزاب کردی ،اهمیت خود را نزد
آمریکا از دست دادهاند .گذشته از این ،ترامپ تمایل
شــدیدی به خارج کردن نیروهای آمریکا از سوریه
دارد و حتی دستور خروج این نیروها را داده بود ،اما به
دلیل پیچیدگیهای اوضاع میدانی سوریه ،نتوانست
این دستور را کام ً
ال عملی کند .زمانی که «بولتون»
در کاخســفید بود ،ترکیه او را مانعی سر راه خروج
نیروهای آمریکا از سوریه میدانست« .بولتون» رفت
و «ترامپ» یک گام به خارج کردن نیروهای کشورش
از سوریه نزدیک شد .اردوغان ،همواره سعی میکرد
مســتقیماً با ترامپ صحبت کند ،چون نگران بود
اطرافیان ترامپ نظر او را عوض کنند .ظاهرا ًتاکتیک
«اردوغان» به نتیجه رســید و «ترامپ» ،حمایت
از کردها را متوقف کرد .درحالحاضر ،کاخســفید
دو هدف اساسی را در شمال سوریه دنبال میکند.
نخســت ،مقدمات خروج نیروهای آمریکا از شمال
سوریه را فراهم کند؛ دوم ،تکلیف اسرای داعش در
سوریه را مشخص سازد« .اردوغان» با درک این دو
هدف ،پیشــنهادات اغواکنندهای به «ترامپ» داد.
او مسئولیت این اســرا را برعهده گرفت .کاخ سفید
صریحاً به این مسئله اشاره کرد .کاخ سفید میگوید
بسیاری از اسرای داعش از اروپا آمده بودند .آمریکا به
فرانسه ،آلمان و سایر کشورهای اروپایی فشار آورده
است که این اسرا را تحویل بگیرند؛ اما اروپاییها این
را قبول نکردند .آمریکا نیز هزینه نگهداری از این اسرا
را قبول نخواهد کرد؛ ترکیه مسئولیت نگداری از این
اسرا را پذیرفت .از سوی دیگر ،ترکیه امیدوار است با
اخراج نیروهای کردی از برخی مناطق شرق فرات،
آورگان سوری -را که عمدتاً عرب هستند ،-در این
منطقه اسکان دهد« .اردوغان» روز شنبه صریحاً به
این مسئله اشاره کرد و گفت« :هم به خاطر امنیت
ملی و هم برای (تضمین) بازگشت سوریها از ترکیه
به کشــور خودشــان ،ترکیه باید این عملیات (در
شرق فرات) را انجام دهد و موفق شود« ».اردوغان»
در شمال ســوریه دو آرزو دارد -۱ :کسب حمایت
آمریکا از عملیات نظامی ترکیه در سوریه یا حداقل
قطع کمکهای نطامی آمریکا به کردهای سوریه.
 -۲ریشهکنکردن احزاب مسلح کردی در سوریه.
آرزوی اول محقق شد .محقق شدن آرزوی اول ،راه
تحقق آرزوی دوم را هموار میکند.

مخالفت ایران با هرگونه عملیات نظامی در سوریه

آمریکا از سوریه عقبنشینی نکرد؛ جابهجا شد

قشــر تحصیلکرده آمریکا آنهایی هســتند که
مدام اخبــار را دنبال میکنند (احتمــاالً برخالف
ایرانیها که اکثریت مردم عامی در حال تماشــای
خبر نیمروزی ،شــبانگاهی 20:30،و  ...هســتند!)
«سی.ان.ان» شبانهروز به این قشر میگوید که ترامپ
دروغ میگوید ،موضوع اوکراین پیش آمده ،به میت
رامنی گفته االغ و ! ...اینها برای قشری اهمیت دارد
که مدام در معرض اخبار هستند ،ولی مردم عادی در
معرض این مسائل نیستند .قب ً
ال رأی دادهاند و خیلی
دنبالکننده تحوالت نیستند و ممکن است دو ساعت
وقت بگذارند ببینند میارزد به ترامپ رأی بدهند یا نه.
و این اصل تجربه شده را هم نادیده نگیرید که وقتی
به یک نفــر اعتماد میکنید و بــه او رأی میدهید،
راحتتر این است که دوباره به او اعتماد کرده ،رأی
بدهید بهجــای اینکه وقت خود را صرف شــناخت
آدمهای جدید کنید! شــاید بر همین اصل و اساس
است که روســایجمهور در ایران نیز همگی هشت
ساله میشوند!
مردم آمریکا هم به ترامپ رأی دادنــد و او را با همه
خوبی و بدیهایش میشناســند ،ولی وقتی وی را
در برابر کاندیداهای دیگر قرار میدهند ،چه «برنی

سندرز» ،چه «جو بایدن» و چه «الیزابت وارن» ،این
پرسش برای آنان مطرح میشود که آیا میتوانند در
ریاستجمهوری موفق باشند یا خیر؟ چون آنها را
نمیشناسند .چهار سال قبل به ترامپ رأی دادهاند و
دستکم عملکرد او را دیدهاند.
همه این گمانهها و گزارهها ،کارشــناسها را به این
نتیجه میرساند که برخالف آرزو و انتظار خیلیها،
ترامپ استیضاح هم که بشود ،برکنار نمیشود؛ تازه
احتمال اینکه بازهم رأی بیاورد و در کاخ سفید بماند
زیاد است .آنوقت دیدن ترامپی که در دور دوم پیروز
شده و دیگر چیزی برای ازدست دادن ندارد ،نیز جالب
است .ترامپی که احتماالً در صورت راهیابی مجدد به
کاخسفید ،شمشیر را برای ایران ،حتی کرهشمالی
و تمام کشورهایی که آنها را تهدیدی برای آمریکا
میداند ،از رو میبندد و از ایــن رویهای که نامش را
«خویشتنداری» گذاشته اســت ،فاصله میگیرد؛
چون دیگر چیزی برای ازدست دادن ندارد و آنوقت
است که اتفاقاتی بهمراتب کماهمیتتر از زدن پهپاد
آمریکایی هم میتواند َگــ َزگ و بهانه را برای حمله
به کسی بدهد که معتقد است جایزه «صلح نوبل»
حق اوست!

غیرمحرمانهها

مردم اعتماد دارند؟


علی مطهری ،نماینده مردم تهران در مجلس
شــورای اســامی گفت :درباره اتفاق اخیر
لردگان ،مردم باید به حرف حاکمیت اعتماد
و گزارش کارشناسان مجلس و دولت را باور
کنند .حاکمیت هم وظیفه دارد با مردم شفاف
باشــد و به دور از کلیگویی ،بهطوردقیق به
آنها بگوید ماجرا از چه قرار بوده و چرا این
اتفاق افتاده است .اگر مردم به دولت اعتماد
داشته باشند ،طبیعی اســت که حرف وزیر
بهداشــت را درباره اتفاق اخیر لردگان باور
کنند.

اشغالگر بیربط

«محمدجواد ظریف» طی پیامی در توئیتر
نوشت« :آمریکا یک اشــغالگر بیربط در
سوریه است .اجازه گرفتن از آن یا تکیه به این
کشور برای امنیت بیهوده است».
ظریف اضافه کرد« :دستیابی به صلح و مبارزه
با تروریسم در ســوریه تنها از طریق احترام
به تمامیت ارضی و مــردم آن موفقیتآمیز
خواهد بود( .توافق) آدنــا چارچوبی را برای
ترکیه و سوریه فراهم کرده است .ایران آماده
کمک کردن است».

ایدئولوژی متفاوت
پایداریچیها

عضو شــورای ائتالف اصولگرایان با تاکید
بر اینکه هنوز به همــکاری با جبهه پایداری
امیدواریم ،گفت :اعضای پایداری میگویند
که اگــر همه با هم باشــیم ،ممکن اســت
رأی نیاوریــم و اجازه بدهید تــا در تهران و
برخی جاهای دیگر کار خودمــان را انجام
دهیم.
مهدی چمران در نشســت نمایندگان ادوار
جمنا با بیان اینکه ائتالف حداکثری با ائتالف
صددرصدی تفــاوت دارد ،گفــت :ائتالف
صددرصدی شاید ممکن نباشد و ما به دنبال
ائتالف حداکثری هستیم.

همه چیز از اول

وکیل مدافــع محمدعلی نجفــی گفت :با
حضور کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی
و موکلم ،صحنه جرم مجددا ً بررســی شد.
حمید گودرزی دراین باره گفت :رأی پرونده
موکل از سوی دیوان عالی کشور نقض شد و
دیوان عالی اعتراضات ،ایرادات و نقایص ما را
درباره ارجاع به کارشناس اسلحه و پزشکی
قانونی وارد دانســت .طبیعتــاً بحث گلوله
دفرمه تأثیرگذار است .نجفی گفته است که
با میترااستاد درگیر شده و قصد شلیک به او
را نداشته و در حین درگیری ،گلوله شلیک
شده و مانه کرده است.

سخنرانی «ساس» لغو شد

یاورطلب ،مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه
الزهرا (س) گفت :بــا پیگیریهای صورت
گرفته و بنابر اعالم روابط عمومی دانشــگاه
الزهــرا (س) هر گونه ســخنرانی حضوری
یا به صورت ویدئوکنفرانس یا ضبط شــده
«جفریساکس» مشاور «جورجسوروس»،
پدر انقالبهای رنگی ،در این دانشــگاه لغو
شده است.
گفتنــی اســت؛ کنفرانــس بینالمللــی
اقتصــاد جهانی و تحریمهــا در تاریخ  ۱۷و
 ۱۸مهرماه  ۱۳۹۸در دانشگاه الزهرا برگزار
میشود .بر اساس اعالم دبیرخانه کنفرانس
بینالمللی اقتصاد جهانی و تحریمها ،قرار بود
«جفریساکس» مشاور جورج سوروس ،یکی
از سخنرانان این کنفرانس باشد که به دنبال
واکنشهــای صورت گرفته بــه این دعوت
سخنرانی او لغو شد.

«جفرس ساس»
عمروعاص کتوشلوار پوشیده!

رئیسجمهور روسیه در آستانه سالروز تولد خود در سفری کوتاه به جنگلهای شمالی
سیبری رفت.

در پی وقوع یک انفجار در یکی از کالسهای درس دانشگاه «غزنی» در جنوب افغانستان
شماری از دانشجویان دختر و پسر زخمی شدند.

در توضیــح خبــر باال بــد نیســت بدانید
«کیهان» چه نظری درباره «جفریساکس»
دارد و شــاید ایــن نظر هم در لغو مراســم
ســخنرانی ســاکس بیتأثیر نبوده است:
حسین شریعتمداری در سرمقاله روز گذشته
این روزنامه نوشــت؛ جفری ساکس ،یار غار
جرج ســوروس و «عمروعاص کت و شلوار
پوشــیده» اســت؛ چرا وزارت علوم او را به
ایران دعوت کرده؟ او ســال  ۹۵هم با ابتکار
و عراقچی دیدار کرد؛ هدفش تبلیغ ســند
ذلتبار  ۲۰۳۰بود.

