
اردوغان: امریکا پایگاه های سوری اش را جمع کند 
رئیس جمهور ترکیه پیش از س�فر به روسیه با بیان 

اینکه امریکا پنج پایگاه هوایی در س�وریه تأسیس      جهان
ک�رده، گف�ت نظامی�ان امریکای�ی بای�د از ای�ن کش�ور خ�ارج ش�وند. 
رجب طیب اردوغان  طی نشست خبری پیش از سفر به روسیه گفت با والدیمیر پوتین  
رئیس جمهور روسیه درباره وضعیت ادلب و همچنین لزوم به کار بسته شدن توافق »ژنو« 
صحبت خواهد کرد.  رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه مذاکرات موازی را با نمایندگان 
دولت و معارضان سوریه برگزار کرده اند، تأکید کرد سوریه فقط ادلب نیست و مناطقی 
چون منبج که شهری عربی است  و اکنون در اشغال نیروهای ُکردی ی. پ.گ است  یا 
شهر عفرین نیز در دستور کار است.  اردوغان با اشاره به عملیات »سپر فرات « در شمال 
سوریه و تصرف ش��هرهای جرابلس و الباب گفت ترکیه اکنون 2 هزار کیلومتر مربع را 
کنترل می کند اما دولت مرکزی، روسیه و ما باید منبج را کنترل کنیم نه کردها.  اردوغان 
در پاسخ به خبرنگار شبکه »سی ان ان « که گفت امریکا و روسیه می گویند بحران سوریه 
راهکار نظامی ندارد، تأکید کرد: امریکا چنین چیزی را می گوید اما این کشور پایگاه های 
نظامی بسیاری در عراق، سوریه و کل منطقه تأسیس    کرده است.  امریکا در سوریه پنج 
پایگاه هوایی دارد و اکنون نیز به دنبال ساخت ششمین پایگاه است، هشت پایگاه نیز در 
بخش های دیگر خاورمیانه دارد که در مجموع 13 پایگاه در منطقه دارد. اگر این مسئله، 
راهکار نظامی نیس��ت، پس چیس��ت؟ وی در ادامه افزود: نظامیان ترکیه که در سوریه 
نیستند، این نظامیان امریکایی هستند که در خاک این کشور حضور دارند، اول آنها باید 
عقب نشینی کنند. ترکیه نمی خواست امریکا )در سال 2003( به عراق لشکرکشی کند و 

تأکید کرد که باید به صورت دیپلماتیک حل شود اما آنها وارد این کشور شدند. 

موج گسترده برکناری قانونگذاران ایالتی امریکا به دلیل تعرض جنسی

اسرائیل خود را به توافقات سوری امریکا و روسیه محدود نمی داند

۱۰ نفر از نمایندگان هر دو حزب  و هر دو شاخه قانونگذاری در   جهان
ایالت های امریکا به دلیل متهم شدن به رسوایی های جنسی 
از سمت هایش�ان برکن�ار ش�ده ی�ا اس�تعفا کرده ان�د. 
به گزارش پایگاه »هی��ل«، رئیس قدرتمند کمیت��ه اعتبارات 
مجلس نمایندگان ایالت آریزونا بعد از آنکه هشت زن وی را به 
رفتارهای نامناسب جنسی متهم کردند، از سمتش برکنار شد. 

این قانونگ��ذار مجلس ایالت��ی به ن��ام »دان ش��وتر«، یکی از 
10نماینده مجلس ایالتی است که با ادعا  هایی در زمینه تجاوز 
جنسی یا رفتارهای نامناسب در نهادهای قانونگذاری ایالت های 

امریکا رو به رو شده است. 
افش��اگری های روزهای گذش��ته از سوی ش��مار روزافزونی از 
قانونگذاران زن، البی گران و کارکنان مجالس ایالتی در امریکا 
درباره فرهنگ نهادینه ش��ده تعرض های جنسی، تاکنون دامن 
ش��ماری از بلندپایه   ترین نمایندگان از ه��ر دو حزب و در میان 
هر دو ش��اخه قانونگذاری مجالس ایالتی را گرفته است.  رئیس 
مجلس نمایندگان ایالت کنتاکی و رؤسای کمیته های کلیدی 
در ایالت های فلوریدا و مینه سوتا در زمره کسانی بوده اند که در 

هفته های گذشته، با اتهاماتی در این زمینه مواجه شده اند. 
در هفته های گذش��ته برخ��ی از قانونگذاران مجال��س ایالتی 
کانال های جدیدی برای انتقال ش��کایت های رسمی قربانیان 
سوءرفتارهای جنسی ایجاد کرده اند. شماری دیگر هم تحقیقاتی 
را درباره رفتارهای نامناسب جنسی همکارانشان آغاز کرده اند. 

 به نوشته »هیل« روند رسیدگی به این اتهامات در برخی از این 
ایالت   ها کند بوده است، به عنوان مثال، برکناری »شوتر«، به رغم 
مواجه ش��دن با اتهامات متعدد درباره تعرض جنس��ی به چند 
قانونگذار زن، تنها بعد از تماس های مکرر این روزنامه امریکایی 
انجام شد. در کنتاکی، »جف هوور«، رئیس مجلس نمایندگان 
این ایالت بعد از متهم شدن به چند مورد اتهام جنسی از سمتش 
اس��تعفا کرد. س��ه نماینده دیگر این ایالت هم با اتهامات مشابه 
مواجه شده اند و پرونده آنها در دس��ت بررسی است. در مجلس 
سنای ایالتی، »ایرا سیلوراستاین«، نماینده ارشد دموکرات بعد 
از متهم ش��دن به لمس نامناس��ب یکی از نمایندگان زن حزب 

دموکرات از سمت های مدیریتی خود کنار گذاشته شد. 
در ایالت اوهایو، کلیف هایت، نماینده جمهوریخواه سنای این 
ایالت بع��د از اعتراف به رفتار نامناس��ب با یک��ی از کارکنان، از 
س��متش اس��تعفا کرد. جف کروس، نماینده اورگون هم بعد از 
متهم شدن به لمس نامناس��ب یک زن، توبیخ شد. دان سوئن، 
سناتور دموکرات ایالت مینه س��وتا بعد از متهم شدن به حمله 
جنسی به سمت چند زن، با فشار هم حزبی هایش برای استعفا 
رو به رو شده است. در رویدادی دیگر، رئیس مجلس نمایندگان 
مینه سوتا رئیس جمهوریخواه کمیته ایمنی عمومی را از سمتش 
برکنار کرده است. همچنین سنای ایالت فلوریدا در حال تحقیق 
درباره شش اتهام تعرض جنس��ی علیه »جک التواال«، رئیس 
کمیته اعتبارات مجلس س��نا اس��ت. »التواال« با انتش��ار یک 

سوگندنامه این اتهامات را تکذیب کرده است. 

وزیر اطالعات رژیم صهیونیس�تی گفت که اس�رائیل خود 
را ب�ه توافق�ات امریکا و روس�یه درب�اره س�وریه، محدود 
نمی داند. در همین حال فرمانده ارتش رژیم صهیونیس�تی 
ب�رای گفت وگ�و درب�اره حض�ور ای�ران در س�وریه، ب�ه 
بروکسل س�فر و با یک مقام نظامی ارش�د ناتو دیدار کرد. 
»ایس��راییل کاتص« وزی��ر اطالعات رژیم صهیونیس��تی طی 
گفت وگو با خبرگزاری »آسوشیتدپرس « ضمن استقبالی سرد 
از توافق جدید امریکا و روسیه برای توقف درگیری    ها در جنوب 

سوریه، تأکید کرد به عملیات در مرز با سوریه ادامه می دهند. 
کاتص تأکید کرد اس��رائیل خود را محدود به این توافق جدید 
روسیه و امریکا نمی داند و در صورت نیاز، به حمالت هوایی علیه 

اهداف س��وری ادامه می دهد.  وی با »مثبت « خواندن جزئیات 
توافق حول لزوم دور شدن نیروهای خارجی از مرزهای جنوبی 
سوریه و فلسطین اشغالی گفت به دلیل اینکه اسرائیل بخشی از 
این توافق نیست پس به عملیات برای منافع خود ادامه می دهد.  
پیش از وی نیز »ساحی هانگبی« وزیر همکاری های منطقه ای 
رژیم صهیونیس��تی گفته بود این توافق تمام درخواس��ت های 
اسرائیل را در نظر نگرفته و به حمالت علیه سوریه ادامه خواهند 
داد.  س��خنگوی کرملین روز     ش��نبه با اش��اره به دی��دار کوتاه 
»والدیمیر پوتین « و »دونالد ترامپ« رؤسای جمهور روسیه و 
امریکا در حاشیه نشست »اَپِک « در ویتنام، از توافق بر سر بیانیه  

مشترک جدیدی درباره سوریه خبر داد. 

  دستور  رهبر انقالب  به قواي لشکري و کشوري براي تسریع 
در  کمک به آسیب دیدگان

روحاني با ابراز همدردي با آسیب دیدگان حادثه زلزله در استان هاي غربي کشور: 
دولت با تمام امکانات در کنار آسیب دیدگان خواهد بود

در پي وق�وع حادث�ه تلخ و  مصیبت ب�ار زمین ل�رزه در   سياسي
غرب کش�ور که به جان باخت�ن و زخمي ش�دن جمعي از 
هم میهنان عزیز انجامید، حضرت آیت اهلل خامنه اي، رهبر 
معظم انقالب اسالمي با صدور پیامي ضمن تسلیت به ملت 
ایران، تأکید کردند: همه دستگاه هاي لشکري و کشوري با 
همه هم�ت و امکانات به یاري آس�یب دیدگان بش�تابند.  

متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمي به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با تأسف و اندوه فراوان خبر زمین لرزه در غرب کشور را که به 
جان  باختن جمعي از هم میهنان عزیز و زخمي شدن جمعي 
بیشتر انجامیده و خسارات بسیاري پدید آورده است، دریافت 
کردم. وظیفه  مسئوالن آن اس��ت که در همین اولین ساعات 
با همه  همت و توان به ی��اري آس��یب دیدگان به ویژه در زیر 
آوارماندگان بش��تابند و با بهره گیري س��ریع از همه  امکانات 

موج��ود از افزایش تلف��ات جلوگیري کنند. ارتش و س��پاه و 
بسیج با نظم و سرعت به آواربرداري و انتقال مجروحان کمک 
کنند و دس��تگاه هاي دولتي چه نظامي و چه غیرنظامي همه  
توان خود را براي یاري آس��یب دیده ها و خانواده هاي آنان به 

صحنه آورند. 
اینجانب از اعماق دل، این حادثه  تلخ و مصیبت بار را به ملت 
ایران به خصوص به مردم عزیز اس��تان کرمانشاه و به ویژه به 
خانواده هاي مصیبت زده تس��لیت عرض مي کنم و متضرعانه 
از خداوند متعال مي خواهم که این محنت و رنج را مایه  جلب 
رحمت و فضل خود قرار دهد و بر صب��ر و پایداري و مقاومت 
ملت عزیزمان بیفزاید. از همه  کس��اني که مي توانند به نحوي 
در س��بک کردن بار مصیبت و جبران خس��ارت مؤثر باشند، 

درخواست مي کنم که به یاري آسیب دیدگان بشتابند. 
 والسالم علیکم و رحمه اهلل
سید علي خامنه اي

رئیس جمه�ور در پیام�ي ب�ا اب�راز هم�دردي ب�ا هم�ه 
آس�یب دیدگان و داغدیدگان حادثه زلزله در استان هاي 
غربي کشور به ویژه در استان کرمانشاه گفت: دولت با تمام 
امکانات خ�ود و به صحنه آوردن توانایي همه دس�تگاه ها 
در س�طح ملي و محلي در کنار آسیب دیدگان خواهد بود. 
حسن روحاني، رئیس جمهور در پیامي با ابراز همدردي با همه 
آسیب دیدگان و داغدیدگان حادثه زلزله در استان هاي غربي 
کشور به ویژه در اس��تان قهرمان پرور کرمانشاه تصریح کرد 
که دولت با تمام امکانات خود و به صحنه آوردن توانایي همه 
دستگاه ها در سطح ملي و محلي در کنار آسیب دیدگان خواهد 

بود.  متن پیام حسن روحاني به این شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حادثه زلزله در س��طح وسیعي از اس��تان هاي غربي کشور به 
ویژه در استان قهرمان پرور کرمانشاه که منجر به جان باختن و 
مجروح شدن تعداد زیادي از هموطنان عزیز گردید، موجب تأثر 
همگاني و اندوه فراوان شد.  از ابتداي وقوع این حادثه دردناک 

و در تماس مستمر با استاندار کرمانشاه و وزیر کشور دستورات 
الزم براي امدادرساني و نجات آسیب دیدگان داده شد و معاون 
اول رئیس جمهور نیز مأموریت یافت با نظارت و مدیریت عالي، 
کلیه امکانات کش��ور در بخش هاي دولتي، عمومي، نظامي و 
نهادهاي مردمي را در این جهت هماهنگ و بس��یج نماید. در 
عین حال الزم است تمام دستگاه هاي مس��ئول و امدادي در 
این استان ها و استان هاي همجوار، با همکاري حداکثري و در 
اختیار گذاردن همه امکانات موجود، نس��بت به امدادرساني، 

اسکان مناسب و تأمین نیازهاي آسیب دیدگان اقدام کنند. 
از صمیم قلب با همه آس��یب دیدگان و داغدیدگان این حادثه 
همدردي مي کنم و از درگاه خداوند متعال براي جان باختگان 
رحمت واس��عه، براي آس��یب دیدگان ش��فاي عاجل و براي 

هموطنان مصیبت دیده صبر و سالمتي مسئلت دارم. 
دولت با تمام امکانات خ��ود و به صحن��ه آوردن توانایي همه 
دس��تگاه ها در س��طح ملي و محلي در کنار آس��یب دیدگان 

خواهد بود. 
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
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سال نوزدهم- شماره 5237 - ۱6 صفحه
قیمت در استان تهران و البرز:5۰۰تومان

سایر استان ها: 3۰۰ تومان

يادداشت هاي امروز

آونگ زلزله / بيژن يانچشمه 3

آقاي رئيس جمهور! 100 روز گذشت 
الوعده وفا/ سيد عبداهلل متوليان

2

روح سرگردان بن سلمان در مصاحبه حريری
سيد رحيم نعمتی

15

رهبر معظم انقالب:

پديده   اربعين  نشانه گسترش 
روح  جهاد  در راه خداست

   حضور این جمعیت عظیم از نق��اط مختلف دنیا با وجود 
تهدیدهاي تروریس��تي، پدیده اي عظیم و نشان دهنده اوج  
گرفتن تفکر مبارزه در راه خدا و آمادگي عمومي و همگاني در 

این راه است | صفحه 2

ويژه هاي جوان  

 انطباق ناشيانه با تئوری های کالسيک
    انقالب ها

 شرق نجفي را به قاليباف تشبيه کرد
صفحه 2

6 بنگاه بزرگ اقتصادي 
وزارت رفاه حتی یک 

صورتحساب ارائه نداده اند!
   رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس: البی های دولت 

عرصه را بر نمایندگان ملت تنگ کرده است

 بزرگي زلزله، هفت و سه دهم ریشتر اعالم شد که ساعت 21:48 شامگاه یک شنبه بخش هاي زیادي از غرب کشور و شمال شرق عراق را به لرزه درآورد. زمین لرزه تا لحظه تنظیم خبر بیش از 400 کشته و 7هزار و156 زخمي 
برجاي گذاشته است. امدادرساني به زلزله زدگان با حضور فعال سپاه، بسیج و ارتش و تجهیزات دستگاه ها و سازمان ها از جمله هلیکوپترهاي هالل احمر ادامه دارد. رهبر انقالب در پیامي تأکید کردند که همه دستگاه ها با سرعت 

و همه توان به یاري آسیب دیدگان بشتابند |  همین صفحه و صفحه  ۱4
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   مصاحب��ه س��عد حریری ب��ا ش��بکه تلویزیونی 
المستقبل نه تنها کسی را متقاعد نکرد بلکه حواشی 
پشت صحنه آن شکی نگذاشت که نخست وزیر لبنان 
مجبور است هر آنچه را که سعودی    ها به او می گویند، 
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 آخرين آمار:  
407 جانباخته و 7 هزار و 156 مصدوم 

 دستور  رهبر انقالب  به قواي لشکري و کشوري
 براي تسريع  در  کمک به آسيب ديدگان


