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بازنشستهها چطور راضی میشوند فرزندانشان در خانه بمانند؟

حجتاالســام و المســلمین ســید رضا اکرمی عضو جامعه
روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه چطور افراد بازنشســته وقتی
فرزندانشان در خانهها بیکار ماندهاند قانع میشوند که خودشان
به جای آنها سرکار بروند ،اظهار کرد :متاسفانه چون  80درصد
اقتصاد ما دولتی است و زمینه برای کار کردن بخش خصوصی
چندان وجود ندارد ،به وضعیت فعلی رسیدهایم .به عنوان مثال
اگر نقدینگی که در کشــور جریان دارد و سرمنشاء بسیاری از
مشــکالت شده به ســمت حوزههایی چون گردشگری یا اتمام

aftab.yz@gmail.com

 400هزار پروژه نیمه تمام در کشور برود ،خواهیم
دید که چه حجم عظیمی از جمعیت بیکار کشور
صاحب شغل میشــوند اما از آنجا که ما نقدینگی
را به این ســمت نمیبریم و ظرفیتهــا را به کار
نمیگیریم به چنین مشــکالتی برخورد کردهایم.
اکرمی تاکید کرد :ما در اســناد باالدســتی مشــکلی نداریم و
برنامه  20ساله و برنامههای  5ساله از لحاظ متن مشکلی ندارد.
مشــکل ما بهکارگیری و بکار بستن این قوانین است که در این

سیاسی

زمینــه ضعیف عمل میکنیم .ما باید تمام تالش و
کوشــشمان را به کار گیریم تا شرایط فعلی را به
ســمتی ببریم که بیکاری در کشــور کمتر شود.به
گزارش ایســنا ،وی در پایان با بیان اینکه جمعیت
 80میلیونــی ما ظرفیت بســیار باالیی دارد اظهار
کرد:در شــرایط فعلی میبینیم که عدهای از خارج از کشور در
رقم بسیار باالیی در کشور ما مشغول به کار هستند اما بچههای
خودمان بیکار ماندهاند.

هشدار روحانی به حملههای گاز انبری

تخریب دولتبرایتان
رای نمیآورد

جوادی حصار:
عبور از روحانی به مفهوم افزایش رای اصولگرایان نیست
علی صوفی:
مردم دیگر به اصولگرایان اعتماد نخواهند کرد
مردم مدیریت ناکارآمد و سیاستهای
ضعیــف دوران اصولگرایان را تجربه
کــرده و دیدهاند به همین دلیل دیگر
به این جریان اعتماد نمیکنند .تخریب
دولت هیچ ســودی برای اصولگرایان
نخواهد داشت .از سویی وضعیت کنونی
تهدیدی برای کشور ،همه بخشها و
گروههای جامعه محسوب میشود .زیرا
فارغ از تخریب و موجسواری مخالفان
دولت در فضای مجازی ،امروز با یک
تهدید خارجی و جنــگ تمام عیار
اقتصادی مواجهایم به همین دلیل باید
به دولت کمک کرد تا کشور را از این
وضعیت عبور دهد
آفتاب یزد -گروه سیاســی :ماه عسل و عمر
روزهای خــوش اصالحطلبان پــس از پیروزی
روحانــی کوتاه بود؛ زیرا از همــان بدو آغاز کار
دولت دوازدهم هجمههای گاز انبری اصولگرایان
یکــی پس از دیگری شــروع شــد و امروز این
هجمهها از ســوی اصولگرایان بــه دلیل ناکام
ماندن نقشــه انتقام از شکســت انتخاباتیشان
در سال  96شیب بســیار تندی به خود گرفته
اســت تا آنجا که برخی از اصولگرایان امروز در
یک بازی نانوشته با براندازان درصدد یاس افکار
عمومی نســبت به رای شان به روحانی هستند.
از ایــن رو بازی جدید دیگــری را آغاز کردهاند
و آن جلــب رای اعتمــاد افکارعمومی و توهم
افزایش پایگاه اجتماعی برای انتخابات  1400از
طریق تخریب روحانی و اصالحطلبان در فضای
مجازی است .اما بسیاری معتقدند که تخریب و
تضعیف دولت روحانی به نفع هیچ کس نبوده و
عبور از رئیس جمهور هم به مفهوم افزایش رای
اصولگرایان نیست.

>

مردود این آزمایش تاریخی هستید

روز گذشــته حجتاالســام والمسلمین حسن
روحانی در جلســه هیئت دولت بــا بیان اینکه
امروز صاحبان تریبون ،رسانهداران و کسانی که
ندا و صدایشان در کشور قابل شنیدن است ،یک
رســالت و وظیفه سنگینی برعهده دارند ،گفت:
امروز در یک آزمایش بسیار بزرگ قرار گرفتهایم
و باید تمام رســانههای حقیقی و مجازی و همه
مســئوالن و کســانی که قدرت دارند به ملت
بزرگ ایران کمک کنند .رئیس جمهور با اشاره
به اینکه تا انتخابات زمان بســیاری باقی مانده
اســت ،ادامه داد :هیچکس نباید تصور کند که
تخریب دولت میتواند برای آنها چه در انتخابات
ســال آینده و چه در انتخابات سال  1400رأی
بوجود بیاورد و کسانی که اینگونه فکر میکنند
مردود این آزمایش تاریخــی در ایران خواهند
بــود و ملت ایران راجع بــه آنها قضاوت خواهد
کرد .روحانی افــزود :پس از آنکه از این گردنه
عبور کردیم ،تاریخ حرفها ،رفتار و جمالت آنها
باقی خواهد ماند و مــردم قضاوت میکنند که
در شرایط ســخت ،آنها برای کاهش یا افزایش
دشواری مردم چه رفتاری داشتهاند.

حکومتسرپرستان
بر وزارتخانهها
لجبازی یا قحط الرجالی؟
ادامه از صفحه اول:
احمدینژاد هم که کدورتهایش با مجلس در دوره
دوم ریاســت جمهوری به مرز بحران رسیده بود
عالوه بر آنکه بودجه را با تاخیر به مجلس میداد،
در معرفی وزرایی که با استیضاح سقوط میکردند
بســیار با تعلل عمل میکرد و در یکمورد حتی
عدم معرفی وزیر پیشــنهادی از ســوی او مهلت
3ماهه را هم رد کرد .اردیبهشــت ماه  90در پی
اســتیضاح و برکناری حمید بهبهانی ،وزیر راه و
ترابری ،در روز  ۱۲بهمن  89محمود احمدینژاد،
علی نیکزاد ،وزیر مســکن و شهرسازی را با حفظ
سمت به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد .او
آن قدر مدت ماموریت این سرپرست را طول داد
تا در نهایت الریجانی رئیس مجلس وقت هشدار
داد که مهلت قانونی ریاســت جمهــوری برای
معرفی وزیر راه به پایان رســیده و دولت هرچه
سریعتر باید وزیر جدید را معرفی کند .البته آن

>

مردودیها چه کسانی هستند؟

مردودیهــا مخالفان دولت روحانــی یا همان
اصولگرایان و از سویی براندازان هستند که امروز
خواه و ناخواه یک جنگ ناهمســویی با یکدیگر
در فضای مجازی و حقیقی بــه راه انداختهاند.
اگرچه براندازان به خواســتهای فراتر از نابودی
دولــت میاندیشــند و برخالف ایــن جریان،
اصولگرایان فارغ از تضعیف دولت ،خواهان رای و
جلب اعتماد افکار عمومی برای انتخابات1400
هســتند اما آنها یک هدف مشترک دارند و آن
یــاس و ناامیدی مردم از دولت اســت .این دو،
دست به دست هم ،یک پیمان نانوشته را برای
یاس و تضعیف دولت روحانــی امضا کرده اند،
بدون اینکه حتی اندکی نســبت به عواقب کار
و داوری مردم در آینده نســبت به خویش تامل
کنند؛ به همیــن دلیل هم مدتهاســت که در
فضای مجازی علیه اصالحطلبان و دولت جوالن
میدهنــد که ایــن مهم را میتــوان از کاهش
حامیان دولت در فضای مجازی و در میان مردم
و همچنین تخریب دولت و چهرههای برجسته
اصالحطلب به خوبی دریافــت؛ به همین دلیل
امروز رئیس جمهور به آنها هشــدار داده و این
دوگروه را مردودیهای تاریخ میخواند.

>

اصولگرایان؛ فرمانده عملیاتاند

تخریب دولت روحانی از همان ابتدای آغاز کار
دولــت دوازدهم به عنوان یک هدف جدی و در
ادامــه همان روند در دولت یازدهم در دســتور
کار جریــان اصولگرا بــوده اســت .آنها که از
همه تــوان و ابزار خود برای شکســت روحانی
بهره بردند ،هیچگاه نتوانســتند پس از پیروزی
دولــت دوازدهــم عصبانیت خود را نســبت به
شکستشــان پنهان کنند ،بلکه از همه توان و
ابزارهای خود جهت ناکام ماندن دور دوم دولت
روحانی استفاده کردند.

>

هدف بعدی ،برجام بود

آنها پــس از اعتراضات دی ماه همه تالش خود
را برای ناکارآمد ســاختن برجام به کار بردند تا
آنجا که لغو توافق هستهای که برای این جریان
از ابتدا چون تیــری در تاریکی بود ،عاقبت هم
راستایی شان با سیاست ترامپ نسبت به توافق
نتیجه داد و کاخ ســفید از برجام خارج شــد.
خروج آمریکا از برجام بــرای آنها یک پیروزی
تلقی میشد.
از ایــن رو اکنــون اصولگرایان ســوار بر موج
نارضایتیهای مردم نسبت به مشکالت اقتصادی
میتازنــد و روز به روز بر ســرعت تخریب خود
علیه دولت میافزایند.

>

هجمهگــران در پی نجات از برزخ

نتیجــه انتخابات  94 ،92و  96نشــان داد که
اصولگرایان به دلیل عملکرد هشــت ساله دولت
احمدینژاد پایگاه اجتماعیشــان را از دســت
دادهانــد به همین دلیل امروز در برزخ به ســر
میبرند و تصورشــان بر این است که با تخریب
دولت و بازگرداندن اعتماد از دســت رفته افکار
عمومی نســبت به خود میتواننــد از این برزخ
خود ســاخته رها شــوند به همین دلیل برخی
از اصولگرایان با شــتاب بســیار زیادی نســخه
زمان دولــت مدعی بود که چون وزارتخانههای
راه و شهرســازی و مســکن ادغام شده نیازی به
معرفی وزیر جدید نیست اما عمال دو تشکیالت
و وزارت خانه وجود داشــت و شایع شده بود که
نیکــزاد حضور خود در دو وزارتخانه را زوج و فرد
کرده بود .اما در مجموع بررســی سایر اقدامات
احمدینژاد در دوره تصدی اش نشــان میدهد
او نیز معرفی وزرای ســقوط کرده را به روزهای
آخر مهلت مقرر شــده قانونــی موکول میکرد.
احمدینــژاد حتی در تشــکیل دولت دوم خود
در سال  88لیست وزرای کابینه دولت دهم را با
تاخیر به مجلس ارائه کرد.

>

علت تاخیر دولتها در معرفی افراد چیست؟

وقتی وزیر یک دولت اســتیضاح میشود معموال
کمتــر دولتی در ایــران از آن ســعه صدر الزم
برخوردار است که کار را به لج و لجبازی و حاشیه
نکشاند.
توسعه سیاسی دقیقا در همین جاست که معنی
پیدا میکند .هنگامی که توسعه سیاسی در کار
باشــد و دموکراسی قدرتمند باشــد ،لجبازی با
پارلمان معنای خود را از دست میدهد.

تخریب روزافزون دولت را در دســتور کار خود
قرار دادهاند و چهار هدف روشن دارند :نخست؛
ناتمام ماندن عمر دولت روحانی .دوم؛ دلسردی
و یاس افکار عمومی .ســوم؛ انتخابات زودرس.
چهارم ،در صورت عدم شکست دولت روحانی و
انتخابــات زودرس بتوانند از هم اکنون از طریق
تخریب دولت و دلســردی افــکار عمومی برای
خود در انتخابات  1400رای جمع کنند.

>

تخریب چیها آستین باال بزنند

این روزهــا فضای مجــازی به میــدان مینی
میماند که خروج از آن و داوری درباره درستی
و نادرســتی ادعاها علیه دولــت ،اصالحطلبان
و آینــده ،باتوجه بــه تهدیدهــای خارجی و
تخریبهــا ،به ســادگی ممکن نیســت و تنها
داوران حقیقی به ســان تخریب چیهای دوران
جنگ باید آســتین باال زده و با روشنگریهای
خود کشــور را از خطرهــای احتمالی برهانند.
البته اگرچه دولت روحانــی ضعفهایی دارد و
کســی نمیتواند بر آن ســرپوش بگذارد؛ قطعا
همانطور که رئیس جمهور خود قبال اشاره کرده
است که برای رفع این نقیصهها همه تالش خود
را به کار خواهد برد اما در این میان کسانی که
برای نخســتین بار پس از بازگشت تحریمها و
تشدید مشکالت اقتصادی مسئله انتخابات زود
رس را مطــرح کردهاند و امروز خواهان تضعیف
دولت هســتند؛ یا نمیداننــد تضعیف دولت به
مصلحت نیست و میتواند پیامدهای بسیار بدی
به دنبال داشــته باشــد و یا میدانند و عمدا به
دنبال بدتر ساختن اوضاع هستند.

از این ســبد رای مربوط به اصولگرایانی اســت
که کامال تشــکیالتی و عقیدتی به جریان خود
رای میدهنــد و معتقدند که این جریان موثر و
مفید اســت .این فعال سیاسی ادامه داد :تجربه
نشان داد در شــرایطی که مشارکت عمومی در
انتخابات باال بود همــواره  15درصد آرا متعلق
به اصولگرایان بوده اســت .این اســتاد دانشگاه
اظهــار کرد :اگــر این  15درصد آرا در کشــور
بتوانــد با تخریب دولت و یا جلب حمایت مردم
در همین سطح هم بماند ما نمیتوانیم بگوییم
افرادی که از دولــت روحانی عبور کردند حتما
به اصولگرایــان رای میدهنــد .او اذعان کرد:
از ســویی همه اصالحطلبان پشــت سر دولت
روحانی نیســتند که عبــور از دولت روحانی به
مفهوم عبور از اصالحطلبان هم باشــد .جوادی
حصــار در پایان گفت :به هر روی اگر ســخن
رئیس جمهــور را بخواهیم بدین مفهوم ترجمه
کنیم که روحانی خود و دولتش را در یک طرف
و جریانهــای منتقد را که بیشــتر اصولگرایان
هســتند در یک ســوی دیگر قرار دهد باز هم
نمیتوان گفت عبور از روحانی به معنی رای به
جریان اصولگراست.

>

تضعیف دولت به نفع هیچ کس نیســت

محمد صــادق جوادی حصار تحلیلگر مســائل
سیاسی و استاد دانشگاه درباره سخنان روحانی
مبنی بر اینکه عدهای با تخریب دولت به دنبال
جمع کردن رای برای خود هســتند ،به آفتاب
یــزد گفت :به طور عقالنــی باید اذعان کرد که
شــرایط کنونی منجر به این نخواهد شــد که
مردم به ســمت اصولگرایان بروند .زیرا ســابقه
تاریخی نشان داده اســت که در مواردی نظیر
وضعیت کنونی مشــارکت مردم در انتخابات به
نحو دیگری خواهد بود .او افزود :اگر ســبد رای
را در ایران به چند دســته تقسیم کنیم بخشی

علی صوفی تحلیلگر و فعال سیاسی اصالحطلب
درباره سخنان روحانی مبنی بر اینکه عدهای
با تخریب دولت به دنبال جمع کردن رای برای
خود هســتند و همچنین پیامد تضعیف دولت
روحانی ،به آفتاب یــزد گفت :اصولگرایان بازی
بسیار بدی را از مدتها پیش آغاز کردند و علیرغم
عقب نشینی چشمگیر روحانی از مخاصه با این
جریان ،بازهم رقیب کوتــاه نیامد .او ادامه داد:
حــوادث دی ماه و اعتراضات خردادماه در بازار
بــه دلیل گرانی ارز و دالر و در نهایت حادثه قم
و شعارهای تند علیه روحانی شواهدی است که
نشــان میدهد جریانی به دنبال تضعیف دولت
روحانی اســت؛ در حالی که کنارهگیری دولت
بهنفع هیچکس نیست.
این فعال سیاســی افزود :علیرغم هشــدارها و
حمایتهــا از دولت اما جریانی باز هم نســبت
به هشــدارها بی اعتنا بوده و مسیر خود را طی
میکند.
او اظهــار کــرد :روحانــی نباید تا ایــن اندازه
کوتاه میآمد که ابتکارعمل به دســت تندروها
بیفتد اما با ایــن همه باید به دولت کمک کرد
تا اوضــاع را کنترل و کابینــه را ترمیم کند و
در نتیجه کشور دســتخوش تالطم نشود .این
فعال سیاسی ادامه داد :مردم مدیریت ناکارآمد
و سیاســتهای ضعیــف دوران اصولگرایان را
تجربه کــرده و دیدهاند به همیــن دلیل دیگر
بــه این جریــان اعتماد نمیکننــد .صوفی در
پایــان گفت :تخریب دولت هیچ ســودی برای
اصولگرایان نخواهد داشــت از ســویی وضعیت
کنونــی تهدیدی برای کشــور ،همه بخشها و
گروههای جامعه محســوب میشود .زیرا فارغ
از تخریب و موج ســواری مخالفــان دولت در
فضای مجازی ،امــروز با یک تهدید خارجی و
جنگ تمام عیــار اقتصادی مواجهایم به همین
دلیل باید به دولت کمک کرد تا کشور را از این
وضعیت عبور دهد.

امــا در ایران گیر کار کجاســت کــه دولتها در
خصوص معرفی وزیر تاخیر میکنند؟
برخی کارشناسان میگویند دلخوری و زودرنجی
روســای دولت عامل مهمی است که آنها ترجیح
میدهند شــکل و شــمایل قانونی به کار خود
ندهند .افشــین مغربی کارشــناس ارشد علوم
سیاســی معتقد اســت وقتی وزارتخانهای با
سرپرســت کارش لنگ نمیماند دولتها به خود
زحمــت نمیدهند افراد جدیــد معرفی کنند و
چهبسا که اگر قانون اجازه تمدید میداد دولتها
در ایران مدت دوره سرپرســتی در وزارتخانهها را
برای دورههای متوالی تمدید میکردند.
او میافزاید :تلقی برخی ممکن اســت این باشد
که شاید در دولتها قحط الرجال است که کسی
معرفی نمیشود اما موضوع اینجاست که گاهی
خود سرپرستان کم از قامت وزیر ندارند و دولتها
میتوانند ضمن معرفی سرپرســتان به مجلس
روند قانونی را ســپری کنند اما از بوروکراســی
تشکیالتی و رفت و آمد به مجلس ابا دارند.
 .اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه از استیضاح
ربیعی و معرفی نشدن وزیر جدید از سوی رئیس
جمهور ،بار دیگر حرف و حدیثها ،بر ســر این

موضوع باال گرفته است که چرا رئیس جمهورها
در ایران سرعت عمل ندارند؟.
برخی مدافعان دولت میگویند مســائل فراتری
وجــود دارد و ذینفعان در قدرت اجازه نمیدهند
هرکسی به راحتی معرفی شود.
مسعود پزشــکیان پیشتر در اینباره گفته بود:
هدف هماهنگی بین قدرتهای موجود اســت،
چــون عدم هماهنگی بین این قــوا ،باعث ایجاد
اختالف میشود و اختالف هر قدر هم که ضعیف
باشد ،برآیند کار را کاهش میدهد.
در ماجرای معرفی وزیــر علوم دولت روحانی در
سال گذشته برخی شنیدهها حاکی از آن بود که
فشــار بر روی دولت از ســوی برخی نهادها زیاد
بوده اســت ،به همین دلیــل مطهری گفته بود
روحانی بهتر است مستقل تر عمل کند ،اما اکنون
دو وزارت خانه بی وزیــر دولت ( اقتصاد و رفاه )
حساسیت امنیتی چندانی ندارند و بیشتر جنبه
رفاهی و اقتصادی دارند.
اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس چندی
قبــل و پس از رای عدم اعتماد مجلس به ربیعی
گفت :بنده معتقدم با وجود مشــکالت و مسائل
کنونی کشور ،آقای روحانی هر چه سریعتر وزیر

>

تضمینی برای دوران پســا روحانی نیست

در حالــی که هیــچ تضمینی وجــود ندارد که
دوران پساروحانی دوران مطلوبی باشد و یا فرد
جایگزین او بتواند از عهده رفع مشکالت بربیاید،
از سویی هیچ تضمینی وجود ندارد که هواداران
انتخابات زودرس که خواهان کنارهگیری دولت
روحانی هستند ،فردا خواسته بیشتری را طلب
نکنند ،خواستهای که حاکمیت را تهدید کند و
منجر به ایجاد شــرایط بسیار ناگواری شود که
در این کشتی همه با یکدیگر غرق شوند .از این
رو ،به نظر میرسد که راه حل عبور از مشکالت
برگــزاری انتخابات زودرس و کنارهگیری دولت
نیست بلکه همراهی و کمک به دولت دوازدهم
برای عبور از مشــکالت است تا بتوان با تدبیر و
وحدت ملی شاهد آرامش جامعه و حل بحرانها
بود.

>

کاهش مشــارکت را در پیش داریم
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ظریف هفته آتی به نیویورک میرود
طبق برنامه پیشبینی شده ،وزیر امور خارجه کشورمان اواخر هفته آتی به نیویورک سفر
میکند.وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به نیویورک عالوه بر همراهی کردن
رئیسجمهور جهت شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( در صورت سفر
روحانی به نیویورک) ،احتماال در اجالس وزیران خارجه عضو سازمان همکاریهای اقتصادی
(اکو) نیز شرکت میکند/.ایسنا

خبرتلگرامی
Dغالمرضا جاللی رئیس ســازمان
پدافند غیرعامل کشور دالر را سالح
دشــمن در جنگ اقتصادی دانست و
گفت :مردم ما باید بدانند که دالر برنده
ترین سالح دشمن در جنگ اقتصادی
علیه کشور ماســت و فکر نکنند که
دالر کاال و یا اوراق بهادار است/.ایسنا

«Dاریــک پهــان» ()Eric Pahon
ســخنگوی وزارت دفــاع آمریکا
(پنتاگون) در مصاحب ه با روزنامه حریت
ترکیه اعالم کرد :هنوز کارهای زیادی
در سوریه مانده است.سخنگوی وزارت
دفاع آمریکا ادامــه داد :تا زمانیکه
کارهایمان را در ســوریه انجام دهیم؛
نظامیان ما در این کشور میمانند/.مهر

دولت
وزیر کشور خبر داد

امکاندرخواستاستفساریه
درموردبازنشستگی
شهرداران

عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشــور در پایان
نشســت هیئت دولت در خصوص قانون منع
بکارگیری بازنشستگان گفت :همه نهادها باید
خودشــان را با قانون تطبیــق دهند و این در
خصوص وزارت کشور هم صدق میکند.
بــه گــزارش ایلنــا ،وی افــزود :در خصوص
شهرداران هم شبهاتی وجود دارد به رغم آنکه
ریاســت مجلس در زمان تصویب گفتند این
قانون شامل حال شهرداران میشود اما اعضای
شــورا و حقوقدانها معتقد به مساله دیگری
هســتند که در نهایت در صــورت تصویب به
سمت درخواست استفساریه خواهیم رفت.

بین الملل
ی بینالمللی:
دیوان کیفر 

در مقابل آمریکا
عقبنمینشینیم

ی بینالمللی ضمن رد تهدیدهای
دیوان کیفر 
اخیر آمریکا اعالم کرد که در مقابل این تهدیدها
عقب نشــینی نمیکند.این نهاد بینالمللی با
صدور بیانیهای ،بر نقش دیوان به عنوان "ابزاری
برای تضمین حساب کشی از جنایتهایی که
وجدان بشری را تکان میدهند" تاکید کرد.در
واکنشی جداگانه ،فرانسه نیز به حمایت از دیوان
یبینالمللیپرداخت.
کیفر 
آمریکا بــ ه تازگی اعالم کرده کــه اگر دیوان
ی بینالمللی به تحقیق درباره اتهام جنایت
کیفر 
جنگی علیه نیروهای این کشور در افغانستان
ادامه دهد ،این دیوان را تحریم میکند.
جان بولتون ،مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ
رئیس جمهور آمریکا ،دیــروز دیوان کیفری
بینالمللــی را "ناکارآمــد"" ،نامشــروع" و
"خطرناک" دانست و بنیانگذاران آن را متهم
به تالش برای محدودکردن قدرت آمریکا کرد.

خبر

برگزاری دیدار دوم
پوتین و ترامپ
احتماال ماه نوامبر در فرانسه

معاون رئیــس جمهوری روســیه اعالم کرد
نشست دوم روســای جمهور آمریکا و روسیه
که قرار است نوامبر ســال جاری میالدی در
فرانسه برگزار شود ،در دست بررسی است ،اما
هنوز تصمیماتی در این باره اتخاذ نشده است.
ب ه گزارشایســناوبه نقل از خبرگزاری تاس،
یوری اوشاکوف ،معاون والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهوری روسیه ،گفت :دعوت از دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری آمریکا برای نشست با پوتین
در فرانســه صورت گرفته و مالحظات مربوط
به آن مدنظر قرار دارد .تنها میتوانم بگویم که
ترامپ این دعوت را پذیرفته اســت ،ولی هنوز
تصمیم در مورد آن گرفته نشده است.
جایگزین خود را معرفی کند.
اصالح طلبان که این روزها قدری از دولت روحانی
دلخور هستند میگویند با این شرایط اقتصادی
کمتر کسی حاضر میشود سکاندار اقتصاد کشور
در دولت روحانی شود.
این حرف را عبداهلل ناصری گفته اما به نظر میرسد
دولت در این مســیر با یک ســری از مشــکالت
و فشــارها هم روبرو اســت که از بیــرون بر وی
تحمیل میشود و هر قدر که این تاخیر در معرفی
طوالنیتر شود ،شانس معرفی کیس مناسب هم
کاهش مییابد .بررسیها نشان میدهد گزینه قابل
قبول در حوزه اقتصادی و رفاهی که از تحصیالت و
سابقه اجرایی خوب برخوردار باشند کم نیستند اما
گویا دولت مایل نیست به سمت آنها برود.
این در حالی اســت که اکنون کشــور در سخت
ترین شــرایط اقتصادی قرار دارد .موج بیکاری
کارگــران رو به افزایش اســت امــا وزارت رفاه
وزیری ندارد .وضعیت کمرشــکن اقتصادی هم
که بر کسی پوشیده نیست اما کشور وزیر اقتصاد
ندارد .گرچه برخی معتقدند بود و نبود وزیر هم
در شــرایط خاص فعلی نمیتواند گره چندانی از
مشکالت باز کند.

خبر
محسن رضایی:

ما  FATFرا رد نکرده ایم

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت:
منتقدان گفتهاند هیئت عالی نظارت ،قوانین
مجلــس را رد کرده اســت ،درحالی که رد
قوانین مطرح نیســت ،بلکه اصالح و انطباق
آنها با سیاســتهای کلی مورد نظر است.به
گزارش «انتخاب»؛ محسن رضایی در صفحه
اینستاگرامی خود نوشت :اخیرا عدهای با لحن
مناســب و نامناســب از هیئت عالی نظارت
مجمع تشــخیص مصلحت نظام انتقاد کرده
و ایراد گرفتهاند .این هیئت که از یک ســال
پیش دراجرای اصل صدوده قانون اساســی
فعال شده است ،جمعی پانزده نفره از اعضای
مجمعند که بر اجرای سیاستهای کلی نظام
نظارت دارند .این هیئت مطابق قانون اساسی
میتواند قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای
کلــی را برای اصــاح به مجلــس و دولت
برگردانــد و از آنها بخواهد کــه آن را اصالح
کنند .منتقدان گفتهاند هیئت عالی نظارت،
قوانین مجلس را رد کرده اســت ،درحالی که
رد قوانین مطرح نیست ،بلکه اصالح و انطباق
آنها با سیاستهای کلی مورد نظر است.

خبر
الوروف:

سیاستتحریمآمریکا
عمر درازی نخواهد داشت

«ســرگئی الوروف» وزیر امور خارجه روسیه
تأکید کرد ،سیاست فشار و تحریمی که آمریکا
در پیش گرفتــه نمیتواند در درازمدت موفق
باشد.بنا بر گزارش خبرگزاری «تاس» ،الوروف
در سخنانی گفت« :این کشور شعار «آمریکا،
کشور نخســت» را انتخاب کرده .اما این شعار
در تضاد با رفتارهای واشــنگتن است ،به ویژه
در زمانهایی که نیاز به سازش و دستیابی به
توافق باشد».
دیپلمات ارشد روسیه با اشاره به اقدامات آمریکا
علیه کرهشمالی ،اتحادیه اروپا و تحریمهایی با
هدف اعمال علیه چین ادامه داد« :برای مثال،
واشنگتن پیشنهادی مطرح میکند و شریکش
نیز پیشنهاد شروع مذاکرات را میدهد .آمریکا
در اغلــب موارد وارد مذاکرات نمیشــود :اول
تحریم میکند و باز هم بیشتر تحریم میکند
و در نهایت پای میز مذاکره مینشــیند».وزیر
خارجه روسیه افزود« :این روند تقریبا یک رویه
دائمی شده است .اما من تصور نمیکنم بتوان
انتظار موفقیت درازمدت این روند را داشت».
الوروف در بخــش دیگری از ســخنرانی خود
تأکید کــرد ،کانالهای سیاســی گفتوگو با
آمریکا درباره سوریه باید به کشف زمینههای
مشترک برای حل بحران این کشور کمک کند.
بــه گزارش فارس ،وی ادامــه داد« :من از این
واقعیت خوشحالم که کانالهای ارتباطی بسیار
حرفهای با آمریکا ،میان ارتشهای دو کشــور
بر سر موضوع سوریه حفظ شده است .درست
است ،ما به دعوت دولت مشروع سوریه وارد این
کشور شدیم و در عین حال آمریکا بدون دعوت
آمــد .اما این واقعیت آن چیزی اســت که در
میدان نبرد شاهد آن هستیم .ما عملگرا هستیم
و سعی میکنیم متعصبانه رفتار نکنیم».

خبر
قطر:

تحریمکنندگان
بر سر میز مذاکره بنشینند

قطــر از عربســتان ،امــارات ،بحرین و مصر
خواســت بــرای پایــان دادن بــه "نقــض
حقوقبشر" بر ســر میز مذاکرات بنشینند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه فرامنطقهای
القدس العربی ،خلفــان المنصوری ،نماینده
دائم قطر در ســازمان ملل گفت ،با اظهارات
میچــل باچله ،رئیس شــورای حقوق بشــر
ســازمان ملل موافق است که در بیانیه خود
گفته بود ،اختالفات سیاســی ممکن اســت
منجر به دودستگی میان برخی کشورها شود،
اما حفاظت از حقوق بشر به سود هر کشوری
است ،بنابراین باید کشورهای محاصرهکننده
برای پایان دادن به نقض حقوق بشــر بر سر
میز مذاکرات بنشینند که در چارچوب بحران
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مرتکب
آن شــده و در اثر آن تعــداد زیادی از افراد و
خانوادهها متضرر شدهاند.
وی ابراز امیدواری کرد ،رئیس شورای حقوق
ض حقوق
بشر سازمان ملل در بیانیه خود به نق 
بشــری که کشــورهای عرب حاشیه خلیج
فارس مرتکب شدهاند و محاصره تحمیلی قطر
از پنجم ژوئن  ۲۰۱۷بپردازد ،این نقضها در
گزارش هیئت فنی دفتر کمیساریای حقوق
بشــر آمده اســت که در ماه نوامبر  ۲۰۱۷از
دوحه دیدن کردهاند.

