سیاسی

با خروج آمریکا از برجام به سال  ۱۹۹۵برمیگردیم

حشمتاهلل فالحتپیشه ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اس�لامی طی گفتگویی در پاسخ به این
س��وال که در صورت خروج آمریکا از برجام و با توجه به تغییرات
اروپا و آمریکا و توان دفاعی ،ایران دقیقا به کجا برمیگردد ،گفت:
«آنچ��ه گفتم این بود ک��ه در موضوع تحریمها به س��ال ۱۹۹۵
برمیگردی��م .از س��ال  ۲۰۰۱که بوش به منطق��ه حمله کرد و
منطقه ،نظامی ش��د تا سال  ۲۰۱۷توان نظامی ما افزایش و توان
و حضور نظامی آمریکا کاهش یافته ،ولی این بدان معنا نیس��ت

که خواست آمریکا برای جنگ کاهش و خواست ما
برای جنگ افزایش یافته است ،چون متاسفانه ترامپ
حماقتی را ب��ر آمریکا حاکم کرد که ممکن اس��ت
آنها را دچار گرفتاریهای بیش��تری کند .ایش��ان
نماینده نس��ل نومرکانتیلیستهای آمریکایی است.
کس��انی که معتقدن��د باید ابزارهای قدرت را ب��رای ثروت به کار
گرفت ».بهگزارش ایسنا ،وی در ادامه افزود«:آنها معتقدند آمریکا
برای اینکه تا سال  ۲۰۲۵قدرت هژمونی اقتصادی را از دست ندهد

باید ابزارهای قدرت را بهکار گیرد .مرکانتیلیستهای
این موضوع را از قرون  ۱۸و  ۱۹به بعد بهکار گرفتند
و از ابزارهای قدرت استفاده کردند .ناوگانهای نظامی
و جنگی را به کار گرفتند و کشورهای دیگر را غارت
کردن��د .ترام��پ هم با همین تفک��ر عمل میکند و
معتقد است که باید قدرت نظامی را به رخ بکشد و سود اقتصادی
بب��رد .این حرف در دنیای امروز که تج��ارت آزاد را تجربه کرده
کمتر پذیرا دارد».

 4استاندار جدید منصوب شدند

انتخاباستانداربومی
برایکردستان

در میان منصوبان جدید وزارت کشور ،سید علی آقازاد ه عقبه پیچیدهتر و

گستردهتری دارد .از واحد فرهنگی جهاد سازندگی کردستان تا مشارکت در امور
بنیاد مستضعفان .از خبرنگاری در روزنامه کیهان سال  64که اسم و رسم متفاوتی
داشت تا فرمانداری قشم ،کرج ،دلیجان و چند شهر دیگر در سالهای بعدی

آفتابیزد -گروه سیاسی :در راستای تغییر
و تحوالت مدیریتی جدید و انتصاب استانداران
جدید ،روز گذش��ته چه��ار اس��تاندار دیگر از
وزارت کشور حکم گرفتند.
روز گذش��ته در حاش��یه جلس��ه هیئت دولت
گزینههای پیش��نهادی برای تصدی مسئولیت
استانداری  4اس��تان کشور بررسی و به صدور
حکم منجر شد .سیدسلمان سامانی ،سخنگوی
وزارت کش��ور گفت« :در جلس��ه چهارش��نبه
هیئت دولت که به ریاست حجتاالسالم حسن
روحانی برگزار شد ،گزینههای پیشنهادی وزارت
کشور برای تصدی مس��ئولیت استانداریهای
آذربایجانغربی ،کردس��تان ،گلستان و مرکزی
معرف��ی و با تصوی��ب هیئتوزی��ران برای این
مسئولیت انتخاب ش��دند ».سامانی افزود« :بر
این اس��اس محمدمهدی ش��هریاری بهعنوان
استاندار آذربایجانغربی ،بهمن مرادنیا بهعنوان
استاندار کردستان ،سیدمناف هاشمی بهعنوان
اس��تاندار گلستان و س��یدعلی آقازاده بهعنوان
اس��تاندار مرکزی تعیین شدند ».قائممقام وزیر
کش��ور در امور مجلس و اس��تانها خاطرنشان
کرد« :با تعیین  4اس��تاندار جدید در جلس��ه
دیروز هیئتوزی��ران ،از ابتدای دولت دوازدهم
تاکنون استانداران  17استان تغییر کردند».
اس��تاندار جدید گلس��تان برای خیلی از مردم
گمانهزنیها زیادند؛ برخی
از خروج احتمالی آمریکا از
برجام میگویند ،برخی از
ادعای عدم تایید پایبندی
ایران به برجام از سوی او
و برخی دیگر از اینکه کار
به کنگره خواهد کشید.
زنگها به صدا درآمدهاند و
البته بازار ارز و سکه هم در
ایران به تپش افتاده است
آفتابیزد -گروه سیاسی :یک دنیا امروز پای
سخنرانیاش مینشیند .تلویزیونها راس زمانی
که او حرف میزند روشن خواهد شد .امروز وعده
اکتبری دونالد ترامپ اس��ت .هم��ان زمانی که
میگفت معل��وم میکند که بابرجام چه خواهد
کرد .گمانهزنیها زیادند برخی از خروج احتمالی
آمری��کا از برج��ام میگوین��د ،برخ��ی از ادعای
ع��دم تایید پایبندی ایران به برجام از س��وی او
و برخ��ی دیگ��ر از اینکه کار به کنگ��ره خواهد
کشید .زنگها به صدا درآمدهاند و البته بازار ارز
و سکه هم در ایران به تپش افتاده .دونالد ترامپ
میخواه��د وع��ده اش را عملی کن��د .اما هنوز
اروپا برج��ام را فریاد میزند .بیتوجه به اولدورم
بولدورمهای رئیسجمهور مو ماسهای آمریکا.
انگلیسهوادارسرسختبرجام

مثال وزارت امورخارجه انگلیس با انتشار بیانیهای
درب��اره گفتگوه��ای وزیر خارجه این کش��ور با
همتایان ایران��ی و آمریکاییاش تاکید کرده که
لندن در آستانه ضرباالجل واشنگتن برای تایید
مجدد پایبندی ایران از توافق هستهای حمایت
میکن��د .بوریس جانس��ون ،وزی��ر امورخارجه
انگلی��س روز سهش��نبه  10اکتبر (سهش��نبه)
در تماسه��ای تلفنی با رکس تیلرس��ون ،وزیر
امورخارج��ه آمریکا و محمدج��واد ظریف ،وزیر
امورخارجه ایران گفتگو و بر اهمیت ادامه منافع

|

در قام��ت معاون��ت وزارت ورزش و جوان��ان
شناخته شده است .سید مناف هاشمی ،استاد
دانشگاه اس��ت که تحصیالت خود را در مقطع
فوقلیسانس در انستیتوی کارولینسکای سوئد
در رش��ته شهرسازی به پایان رس��اند و موفق
به اخذ گواهینامه دکترا از این دانش��گاه ش��د.
وی پیش از این معاونت توس��عه و پش��تیبانی
و جانش��ینی وزارت ورزش و جوانان را برعهده
داشت .نام هاشمی البته با قالیباف نیز شناخته
شده است.
هاش��می در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف
در ش��هرداری ته��ران مس��ئولیتهایی مانند
معاونت برنامهریزی و توسعه شهری ،قائم مقام
معاونت خدمات ش��هری ،مدیرکل تشخیص و
وصول درآمد را بر دوش داش��ته اس��ت .وی با
روی کار آمدن حسن روحانی به معاونت وزارت
ورزش و جوانان منصوب شد و پس از استعفای
محمود گ��ودرزی ،سرپرس��ت وزارت ورزش و
جوانان ش��د .هاش��می البته پیش از همکاری
با قالیب��اف در دولت اصالح��ات نیز مدیرکلی
دفتر برنامه و بودجه س��ازمان ش��هرداریها و
دهیاریهای کشور را تجربه کرده بود.
محم��د مه��دی ش��هریاری نیز که جانش��ین
قربانعلی س��عادت در اس��تان آذربایجانغربی
ش��د ،س��ابقه فعالیت بهعنوان کارش��ناس در

دفت��ر مطالع��ات سیاس��ی و بینالمللی وزارت
امورخارجه در سالهای دور را دارد .شهریاری
جانباز شیمیایی دوران دفاعمقدس است و پس
از حضور در مجلس هش��تم ،مجددا به وزارت
امورخارجه بازگش��ت و از س��ال  93بهعنوان
سرکنس��ول در فرانکف��ورت آلم��ان مش��غول
فعالیت شد.
در میان منصوبان جدید وزارت کش��ور ،س��ید
علی آقازاده اما عقبه پیچیدهتر و گس��تردهتری
دارد .از واحد فرهنگی جهاد سازندگی کردستان
ت��ا مش��ارکت در امور بنی��اد مس��تضعفان .از
خبرنگاری در روزنامه کیهان سال  64که اسم
و رسم متفاوتی داشت تا فرمانداری قشم ،کرج،
دلیجان و چند ش��هر دیگر در سالهای بعدی.
جدای از ورود به حوزه گردشگری در سال ،92
جانش��ین وزیر در کارگروه واگذاری طرحهای
تملک داراییهای س��رمایهای وزارت ورزش و
جوانان ،رئیس س��تاد اجرای��ی ماده  88وزارت
ورزش و جوانان ،رئیس س��تاد سیاستگذاری و
نظ��ارت بر توزیع اعتب��ارات و کمکهای فنی،
اعتباری وزارت ورزش و جوانان ،رئیس کمیته
راهبری احکام قانون برنامه پنج س��اله شش��م
توس��عه در وزارت ورزش و جوان��ان ،نماینده
وزیر و مسئول هماهنگی هیئتهای رسیدگی
به تخلف��ات اداری کارمن��دان وزارت ورزش و

آمریکا تصمیم خود در مورد توافق هستهای را امروز اعالم میکند

روز سرنوشت برجام

برنامه جامع اقدام مش��ترک (برجام) برای تمام
طرفها اشاره داشته است.
وزیر خارج��ه انگلیس در دیدارش با صالحی نیز
همین را گفته اس��ت .نخس��توزیر انگلیس ترزا
می در گفتگوی��ی تلفنی با رئیسجمهور آمریکا
بر «تعهد ق��وی» لندن و متحدان اروپایی آن به
توافق هستهای ایران با قدرتهای جهانی تاکید
کرده است.پیش��تر رئیس اتحادیه اروپا ،فدریکا
موگرینی نیز خواستار آن بود که آمریکا تکروی
نکند و دست از پا خطا.
با همه این احوال اما نش��انههای خروج از برجام
آنقدر باال گرفته که بسیاری میپندارند قرار است
اتفاقاتی بد بیفت��د .اتفاقاتی که خیلیها را برای
جلوگیری از آن به تکاپو واداش��ته مثل مقامات
اروپایی .
برجامی در دل مردم

روز گذش��ته رئیسجمه��ور در جلس��ه هیئت
دول��ت گفت اعالم میکن��م برجام در دل مردم
ایران جای دارد .بهگزارش ایس��نا ،حجتاالسالم
والمسلمین حسن روحانی در جلسه هیئت دولت
با بی��ان اینکه «برجام یک آزمون بس��یار بزرگ
برای همه دولتهای ش��رکتکننده در مذاکرات
و سایر دولتهای جهان است» ادامه داده :تعهد
و وف��ای به عهد ،اس��اس اطمینان جهان به یک
دولت است؛ ما بهعنوان جمهوری اسالمی ایران،
دقت کردیم و حواسمان جمع بوده است ،وقتی
تعهد دادیم تا آخر پای آن ایس��تادگی کردیم و
این افتخاری برای ماست.
وی با اش��اره به اینکه «اگ��ر طرف دیگر مذاکره،
بدخواه ،رقیب یا دش��من ما از تعهد خارج شود،
این برای ما شکس��ت نیست ،بلکه شکست برای
طرف مقابل اس��ت» گفت :م��ا در زمان و مقطع
الزم راه درست را انتخاب کردیم و بهخوبی وارد
مذاکره ش��دیم و در مذاکره با همه توان و دقت
بهترین
پیش رفتیم و آنچه بهدس��ت آوردی��م،
ِ

حمایت مشروط نمایندگان از برجام در نشست کمیته کنگره آمریکا

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نشستی با موضوع
«مقابله با تهدیدهای ایران» برگزار کرد« .جیمز جفری» ،س�فیر
س�ابق آمری�کا در ع�راق ،ترکیه و آلبان�ی« ،چالز وال�د» ،معاون
اس�بق فرمانده�ی ارتش آمری�کا در اروپ�ا« ،دیوی�د آلبرایت»،
بنیانگ�ذار و رئیس موسس�ه عل�وم و امنی�ت بینالملل و «جیک
س�الیوان» ،مش�اور معاون رئیسجمهور س�ابق آمریکا حاضران
در ای�ن نشس�ت بودند .به گ�زارش فارس ،در این نشس�ت ،اکثر
اعضای کمیته ام�ور خارجی مجلس نمایندگان و همچنین تمامی
کارشناس�ان میهم�ان علیرغم مطرح کردن انتق�ادات تند علیه
برج�ام ،بر ضرورت مان�دن آمریکا در توافق هس�تهای با ایران و
اجرای سختگیرانه آن تأکید کردند .جیمز جفری در این نشست
گفت« :اگر ایاالت متحده اکنون در س�وریه و عراق در برابر ایران
نایس�تد ،ایران و متحدانش نیروی غالب در منطقه خواهند شد».

ممکن بود .وی تاکی��د کرد :اگر همه طرفهای
مذاک��ره پای این توافق بایس��تند به معنای این
اس��ت که حیثیت خودش��ان را حف��ظ کردند و
اگر کسی پای توافق نایستد در حقیقت حیثیت
خودش را خدشهدار کرده است.
روحانی ادامه داده :امروز نسبت به سیاستهای
آمری��کا ش��اهد دو صفبندی داخل��ی و جهانی
هس��تیم؛ ببینید در داخل آمریکا صاحبنظران،
اندیشمندان و سیاستمدارها ،نسبت به اقدامات
اخیری که دولت آمری��کا انجام میدهد چگونه
موضع میگیرند و حرف میزنند.
وی با طرح این سوال که آیا اقدامات رئیسجمهور
جدید آمریکا به وحدت داخلی این کشور کمک
میکند یا موجب تفرقه و شکاف بیشتر میشود؟
گفت :اتفاقاً با این اقدامات این ش��کاف بیش��تر
میشود ،چراکه اگر روزی آمریکا بخواهد از برجام
خارج شود ،آن وقت برای مردم روشنتر میشود
که آمریکا چه ضرر بزرگی کرده است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه «در صفبن��دی جهانی
نس��بت به اقدام��ات آمریکا ،تنها چند کش��ور و
رژیم انگشتش��مار هس��تند که از این اقدامات
طرفداری میکنند» اظهار داشت :امروز مسیری
که جمهوری اس�لامی ایران انتخاب کرده مورد
حمایت جهان اس��ت و حت��ی در میان متحدان
آمریکا در اروپا هم کسی نیست که از برهم زدن
تواف��ق حمایت کند ،چراکه ای��ن توافق ،توافقی
دوجانبه نیست بلکه یک توافق جهانی است.

آنچهقاسمیگفت

بهرام قاسمی ،س��خنگوی وزارت خارجه نیز در
گفتگو با عصر ایران ،درباره سناریوهای عملکرد
ترامپ س��خن گفته اس��ت .او اظهار داش��ته در
صورتی که ترامپ تصمیمگیری در مورد برجام را
به کنگره واگذار کند کنگره دو ماه فرصت دارد،
در آنجا هم احتماال س��ناریوهای مختلفی وجود
دارد ،از خروج آمریکا از برجام گرفته تا کش دادن

وی افزود :واش�نگتن باید راهب�ردی جامع برای مقابل�ه با ایران
تدوی�ن کند .چالز وال�د نیز در مخالفت با برج�ام گفت :با برجام،
 ۳س�ال دیگر تحریمهای تس�لیحاتی ایران رفع میشود .برجام
فاجعهای راهب�ردی برای ایاالت متحده اس�ت«.دیوید آلبرایت»
نی�ز در ای�ن باره گفت :هش�ت س�ال دیگ�ر ،ایران ب�ا اقتصادی
قدرتمند ،موش�کهایی دقیق و توان ساخت بمب ،تهدیدی برای
ایاالت متحده خواهد بود .ازاین رو باید تحریمهای غیرهس�تهای
ای�ران را افزای�ش داد.او در ادام�ه اف�زود :یک�ی از اش�تباهات
اوبام�ا ای�ن بود ک�ه در برج�ام بر بازرس�ی از تأسیس�ات نظامی
تصری�ح نکرد.جی�ک س�الیوان از حامیان برجام نی�ز دراین باره
گفت :توافق هس�تهای هدفی که داش�ته ،را محقق کرده اس�ت.
وی درادام�ه افزود:با خ�روج از برجام ،دیگر توان ائتالفس�ازی
بینالمللی نخواهیم داشت و نمیتوانیم به ایران فشار آوریم.

جوانان ،رئیس س��تاد جش��نواره شهید رجایی
در وزارت ورزش و جوان��ان ،عضو هیئت مدیره
شرکت توس��عه و تجهیز اماکن ورزشی کشور
و مش��اور وزیر ورزش و جوانان از دیگر سوابق
استاندار جدید استان مرکزی است.
کردس��تان نیز همانطور که انتظار میرفت یک
استاندار بومی را جایگزین عبدالمحمد زاهدی
دید .بهمن مرادنیا که بارها تالشش برای ورود
به مجلس شورای اسالمی سرانجام در مجلس
هشتم و از حوزه انتخابی بیجار نتیجه داده بود،
از سوی وزارت کش��ور بهعنوان استاندار جدید
کردستان منصوب شد .محسن بیگلری ،نماینده
مردم شهرستانهای سقز و بانه با اعالم حمایت
مجمع نمایندگان کردس��تان از استاندار جدید
اظهارداشت« :امیدوارم مرادنیا باهمت ،پشتکار
و تیم قوی در راستای توسعه استان کردستان
گام ب��ردارد و انتظار دارم که مجمع نمایندگان
کردستان در مجلس و تمام مسئوالن و فعاالن
سیاسی اس��تان با وی همکاری داشته باشند،
چراکه پیشرفت کردستان خیلی مهم است».
همچنین روز گذش��ته قائم مقام وزارت کشور
در جلس��ه هیئت دولت اع�لام کرد« :با تعیین
 4اس��تاندار جدید در جلسه هیئت وزیران ،از
ابتدای دولت دوازدهم تاکنون اس��تانداران 17
استان تغییر کردند».
و ادامه برجام به همین ش��کل؛ وضعیت بین بیم
و امید و نگاهداشتن شرایط در حالتی شکننده.
یعنی بدون اینکه اتفاق خاصی بیفتد برجام حفظ
شود ،اما روند کار بهگونهای باشد که فضای روانی
جهان علیه جمهوری اس�لامی ایران پیش رود
و بخشهای اقتصادی س��ایر کشورها بهخصوص
بنگاههای اقتص��ادی ،مالی ،فن��اوری و صنعتی
نتوانند تصمیم بگیرن��د که با ایران کار بکنند یا
نه و مجبور باش��ند در انتظار باقی بمانند .همین
انتظار ،به سیاس��تهای نابخردانه ترامپ کمک
میکند ایران نتواند از مزای��ای اقتصادی برجام
استفاده الزم را ببرد».
وی ادام��ه داده«:ب��ه هیچ وجه اج��ازه نخواهیم
داد پرون��ده برجام مجددا بازبینی ش��ود .اجازه
صحبت مجدد در مورد برج��ام را نخواهیم داد.
روش��ن اس��ت که برجام یک توافق بین تهران و
واشنگتن نیست .توافقی چندجانبه و بینالمللی
اس��ت متعلق به هیچکس نیست بلکه متعلق به
همه جهان است .یک رویه و سبکی است که به
تجربه گذاش��ته شد و نتایج موفقی هم داشت و
میتواند بهعنوان یک الگو در جهان مورد استفاده
قرار بگیرد ».قاسمی میگوید«:اقدام آمریکا یک
حرکت رو به عقب است ،حرکتی به سمت انزوای
آمریکا و سیاست غلطی است که فکر میکنم در
آینده او را پش��یمان خواهد کرد ».و پیشبینی
کرده در ش��رایط فعلی اروپا به تالش خود برای
نگاه داشتن برجام ادامه خواهد داد.
امروز چه میگوید

همه این اظهارنظرها در حالی است که به گزارش
انتخاب ،االخبار نوشته است که تمام مستندات
اش��اره به این دارد که اگر ایاالت متحدهتصمیم
ب��ه خروج از توافق بگیرد ،این اقدام را بهتنهایی
صورت خواهد داد .این در حالی اس��ت که اغلب
تحلیله��ا در این باره ب��ه نقطهای منطقی ختم
میشوند ،مبنی بر اینکه دولت آمریکا نمیخواهد
تنه��اخطرکنن��ده این می��دان باش��د؛ در عین
حال کهپافش��اریهای ترامپ ب��رای لغو توافق
با واقعیت و منطقنیز منطبق نیس��ت.در حالی
که پیشبینی میشود توافق به همین حالباقی
بماند ،بس��یاری در این باره صحبت میکنند که
کاخ سفید تالش میکند کنگره را در مورد وضع
قانونجدیدی قانع کند که براس��اس آن ترامپ
مجب��ور به تاییدتوافق��ی که از آن اک��راه دارد،
نباش��د.احتمال دیگری که نزدیکی بیشتری به
واقعیت دارد آناست که اروپاییها از این جهت
برای هرگونه اقدامیدر مورد تهران تردید دارند
که مایل به ادامه روابطتجاری با ایران هستند و
در صورتی که ایاالت متحدهتحریمهای جدیدی
را علی��ه این کش��ور وضع کند ،رواب��طتجاری
اروپاییها با ایران نیز تحت تاثیر قرار میگیرد.
و امروز روزی اس��ت که دونالد ترامپ سرنوشت
همه این فرضیهها را مشخص خواهد کرد؛ پشت
تریبون روبهروی میلیونها گیرنده ماهوارهای.
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اعالم آمادگی مسکو برای میانجیگری بین ایران و عربستان

معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه اعالم کرد که روسیه هم مشتاق است و هم آمادگی کامل
دارد تا بین ایران و عربستان میانجیگری کند.
به گزارش میزان ،میخائیل بوگدانف با بیان اینکه روسیه نمیخواهد نقش واسطهای خود را تحمیل
کند افزود :مسکو بارها تالش کرده و پیشنهاد داده تا ایران و عربستان برای حل و فصل مسائل خود
به پای میز مذاکره بیایند.

چهره روز

درخواستنمایندهشیراز
برای برگزاری مراسم

روز کوروش

نماین��ده م��ردم ش��یراز در مجلس ش��ورای
اس�لامی در نام��های خطاب به وزیر ارش��اد
خواس��تار برگزاری مراسم روز کوروش در روز
هفتم آبانماه ب��رای معرفی فرهنگ و تمدن
ایران شد.
بهگزارش ایسنا ،در نامه بهرام پارسایی خطاب
به سیدعباس صالحی آمده است:
«بیش��ک توج��ه ب��ه ظرفیتهای ف��وق در
راس��تای اقتصاد مقاومتی است ،اما متاسفانه
ای��ن فرصته��ا در کش��ور ما به عل��ت نبود
مدیری��ت ،بیبرنامگی و فق��دان اقدام عملی
بهراحتی از دس��ت رفته و حت��ی در مواردی
به علت فرصتس��وزی تبدیل به تهدید شده
اس��ت .یکی از این مناسبتها یادروز کوروش
یکی از افتخارات ب��زرگ تاریخ و تمدن ما و
حتی جهانیان است .هفتم آبان ماه به دلیلی
بهعن��وان یادروز ک��وروش معرفی ش��ده که
میتواند به فرصتی برای ایجاد انس��جام ملی،
جذب گردش��گر و معرفی فرهنگ غنی این
س��رزمین تبدیل ش��ود .اما تاکن��ون به علت
عدمبرنامهریزیونبودمدیریتازطرفمسئوالن
ذیربط نه تنها از آن بهرهبرداری نش��ده ،بلکه
باعث سودجویی افراد انگشتشمار و برخورد
با تعدادی از مردم و جوانانی شده که ارتباطی
با افراد فرصتطلب نداش��تهاند .براین اساس
از آن مقام عالی که شایس��ته ،آگاه وآشنا به
فرهنگ پر از افتخار این س��رزمین هس��تید
درخواست میش��ود با هماهنگی وزارتخانهها
و س��ازمانهای مرتبط نسبت به سازماندهی
و برگ��زاری این مراس��م در تاری��خ مذکور به
نحوی که هم جاذبه الزم برای گردش��گران و
هم توان معرفی فرهنگ و تمدن ما را داشته
باشد با حفظ امنیت مراسم ،نه امنیتیکردن
آن اقدام��ات الزم را مبذول فرمایید با کمال
رغبت شما را
یاری رسانده
و برای وطنم
انج��ام وظیفه
خواهم کرد».

مجلس

 ۱۵۲نماینده خواستار
ارجاع فوری طرح سوال
از رئیسجمهور

محمدحس��ین فرهنگی ،عضو هیئت رئیس��ه
مجل��س در جریان نشس��ت علن��ی مجلس
ش��ورای اس�لامی با اش��اره به تهیه بیانیهای
توس��ط نماین��دگان در م��ورد ل��زوم ارج��اع
س��وال از رئیسجمه��وری درب��اره وضعی��ت
موسس��ات مالی و اعتباری اع�لام کرد :تعداد
 ۱۵۲نف��ر از نمایندگان درباره طرح س��وال از
رئیسجمهوری بیانی��های را امضا کردهاند که
بر اس��اس آن و با وجود اینکه قوه مقننه باید
الگوی تمامعیار مقررات باش��د ،اما با گذشت
س��ه ماه و با توجه ب��ه م��اده ۲۱۲آییننامه
مجلس که باید در سریعترین زمان ،موضوع به
کمیسیون مربوطه ارجاع شود این کار صورت
نگرفته است.
بهگ��زارش ایلن��ا ،عضو هیئترئیس��ه مجلس
ادامه داد :این در حالی است که سپردهگذاران
 ۱۰ماه است در خیابانها سرگردان هستند و
امضاکنندگان این بیانیه از هیئترئیسه بهویژه
رئیسجمهور درخواس��ت کردند تا نسبت به
ارجاع موضوع به کمیسیون مربوطه اقدام کند.
در همین راستا ،روز گذشته نادر قاضیپور در
جریان نشس��ت علنی مجلس شورای اسالمی
در تذک��ری ب��ا تاکید ب��ر لزوم ارجاع س��وال
نماین��دگان از رئیسجمهوری درباره وضعیت
س��پردهگذاران موسس��ات مال��ی و اعتباری
گفت ۱۳۵ :نماینده مجلس در مورد رسیدگی
ب��ه وضعیت س��پردهگذاران موسس��ات مالی
و اعتب��اری از رئیسجمهوری س��وال کردند،
اما رسیدگی نمیش��ود .وی خطاب به رئیس
جلس��ه علنی و هیئترئیس��ه مجلس شورای
اسالمی گفت :شما برای رعایت قانون سوگند
یاد کردهاید و باید به این مسئله هرچه سریعتر
رس��یدگی کنید .نماینده اصولگ��رای ارومیه
در مجلس خاطرنش��ان کرد :م��ردم چند روز
اس��ت شبانهروز مقابل قوهقضائیه و استانداری
تجمع کرده و میخوابند .شما که فردی آزاده
هستید ،چرا سوال از رئیسجمهوری را مطرح
نمیکنید .رئیسجمهوری باید پاس��خ دهد و
آقای قاضیزاده عضو هیئترئیسه نیز توضیح
دهد که چرا برخالف قانون مصاحبه میکند.
علی مطهری که برای س��اعاتی ریاست جلسه
علنی دیروز مجلس را برعهده داشت در پاسخ
به این تذکر گفت :اقدامات خوبی انجام ش��ده
و مش��کل بهتدریج در حال پیشرفت است ،اما
این اقدامات کافی نیست .نایب رئیس مجلس
شورای اسالمی اضافه کرد :قوهقضائیه ،مجلس،
بانک مرک��زی و دیگر دس��تگاههای ذیربط
پیگیر موضوع هستند.

در حاشیه

تظاهرات فرانسویها علیه ماکرون

باخبرش�دیم بیش از دویس�ت ه�زار نفر
از کارکنان بخشهای دولتی فرانس�ه در
اعت�راض ب�ه اصالحات امانوئ�ل ماکرون،
رئیسجمهوری این کش�ور در ش�هرهای
مختلف اعتصاب کردن�د .بهگزارش ایرنا،
به نق�ل از خبرگ�زاری فرانس�ه ،ماکرون
طرحهایی برای کاهش هزینههای دولت،
کاهش مشاغل و تعلیق پرداخت حقوقها
در بخ�ش دولتی اعلام کرده اس�ت .بر
اساس طرح ماکرون ،هزینههای دولتی در
سال آینده  18میلیارد دالر کاهش مییابد
که ای�ن امر از طریق تعلی�ق در پرداخت
حقوق کارکنان بخش دولتی و کاهش هزار
و ششصد شغل محقق میشود .قرار است
در مجموع تا س�ال  2020حدود  120هزار
شغل دولتی کم شود .اعتراضات سهشنبه
چهارمین دور از تظاهرات گسترده علیه
اصالحات ماکرون از ماه سپتامبر بود.

صندلیهای خالی دولت ترامپ

شنیدیمرئیسجمهورآمریکاقصدنداردبرای
سمتهایخالیدردولتشافرادیرامنصوب
کند .بهگزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه هیل،
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا در پاسخ
بهسوالیدربارهصندلیهایخالیدردولتش
گفت :بهطور کل�ی من بهدنبال انتصابهای
بیشتر نیس�تم ،زیرا ما نیازی به آنها نداریم.
وی ادام�ه داد :منظور من این اس�ت که اگر
دق�ت کنیم برخی از س�ازمانها و آژانسها
خیلی بزرگ هس�تند و درکل غیرضروری.
در این س�ازمانها و ارگانها صدها هزار تن
کار میکنند .تنها ۱۴۲تن از نامزدهای مطرح
ش�ده از سوی ترامپ توانستهاند تایید سنا
را بگیرن�د در حالی که  ۱۶۵تن دیگر بهطور
رسمی برای انتصاب امور انتخاب شدند ،اما
هنوزمنتظرتاییدسناهستند.

حبسروزنامهنگارآمریکایی

شنیدیم تنش میان آمریکا و ترکیه بعد از
قطع صدور ویزا تشدید یافته است .دادگاه
ترکیه علیه یک روزنامهنگار آمریکایی به
اته�ام «تبلیغ» ب�ه نفع ح�زب کارگران
پکک) ،حکم غیابی دو سال
کردستان ( 
زندان صادر کرده است .بهگزارش ایلنا به
نقل از اس�کاینیوز ،روزنامه والاستریت
ژورن�ال در گزارش�ی ،با اعلام این خبر،
نوش�ت که «آیلا البی�رق» روزنامهنگار
آن در ح�ال حاضر در ش�هر «نیویورک»
بس�ر میبرد و بهزودی روند قضایی برای
اعت�راض ب�ه این حک�م را آغ�از خواهد
ک�رد .گاردین با اعلام اینکه محکومیت
روزنامهن�گار آن ب�ه دلی�ل «گزارش�ی
مت�وزان» درباره حمالت فزاین�ده آنکارا
به روزنامهنگاران بوده اس�ت ،متذکر شد
«رجب طیب اردوغ�ان» رئیسجمهوری
ترکی�ه و دول�ت وی نس�بت ب�ه وخی�م
ش�دن آزادیه�ای رس�انهای در ترکی�ه
آگاه باشند.

طفره رفتن «می» از همهپرسی

باخبرش�دیم «ت�رزا م�ی» نخس�توزیر
بریتانی�ا در ی�ک برنام�ه رادیویی حاضر
به پاس�خگویی ب�ه پرسش�ی در رابطه با
برگزاری یک همهپرسی دیگر برای خروج
یا عدم خروج از اتحادیه اروپا نشد .وی در
این رابطه تصریح کرد که به پرس�شهای
احتمال�ی پاس�خ نمیدهد .نخس�توزیر
بریتانی�ا تاکید ک�رد :زمانی که در س�ال
 ۲۰۱۶میلادی ب�رای خ�روج از اتحادیه
اروپا همهپرسی برگزار کرد ،دالیل خوبی
برای ای�ن کار داش�ت که البت�ه در حال
حاضر ش�رایط تغییر کرده است .ترزا می
خاطرنشان کرد« :ش�ما از من میپرسید
که آیا به همهپرسی رأی میدهم؛ با وجود
زمینههای متف�اوت ،وضعیت بینالمللی
متفاوت و وضعیت اقتصادی متفاوت» .به
گزارش ایلنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه،
وی ادامه داد« :من کامال با ش�ما روراست
و صادق هس�تم ،کاری ک�ه در مورد اخیر
انجام دادم بر اس�اس ن�گاه و برآورد همه
م�وارد بود که به این نتیجه رس�یدم و در
ح�ال حاض�ر نی�ز همینگونه اس�ت و ما
همهپرسی دیگری نداریم».

اسرائیلدلفینهارابهخدمتگرفت!

ارت�ش اس�رائیل دلفینها را ب�رای انجام
ماموریته�ای امنیتی آم�وزش میدهد.
بهگ�زارش ایس�نا ،ب�ه نقل از ش�بکه دو
اسرائیل ،ارتش این دولت بهمنظور حفظ
تاسیسات اس�تراتژیک و بندرهای خود
و انج�ام ماموریته�ای امنیت�ی اقدام به
آموزش دلفینها در عمق دریا کرده است.
بنا به گزارش این ش�بکه ،ارتش اسرائیل
دلفینها را آم�وزش میدهد تا مینهای
موج�ود در دری�ا ،غواصه�ای حماس و
ح�زباهلل بهمحض ورودش�ان به آبهای
منطقهای این دولت ،مینها و دستگاههای
انفجاری را در زیر س�طح دریا شناسایی
کنند.

