سعید جلیلی هم شاکی شد
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منبع پیامکهای تهدیدآمیز به اعضای مجمع
تشخیص مصلحت نظام کجاست؟

هربامداد در سراسر کشور

حمید عسگری خواننده مشهور ممنوعالکار شد

گزارش آفتاب یزد از ظهور پدیده جدید سودجویی

حواشی
تک خوانی یک زن

داللی این بار

در صفهای گوشت!

دادستان تهران از تشدید نظارتها بر توزیع گوشت خبرداد
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وزیراقتصاد:

بسیجراههای
دور زدن تحریمها را
پیداکند
مدیرعامل بانک مسکن :
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وام مسکن
به  ۴۰هزاربازنشسته
تعلقنمیگیرد
شبکههایاجتماعی
چگونه به کمک ما میآیند
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آن روی سکه
اینستاگرام
معاون وزارت ورزش و جوانان:

خبرها حاکی از آن است که ماکرون در حال تدارک دیدن
یک همه پرسی برای مطالبات جلیقه زردهاست

رفراندوم
برای مردم

قطعا اگر ماکرون به رفراندوم جامه عمل بپوشاند ،این اقدام بهتر از هر سرکوب و رفتار خشونت آمیز
حکومتی جواب خواهد داد .رفتارهای خشونت آمیزی که شاید در کوتاه مدت یک راهکار به نظر بیایند
اما قطعا در بلند مدت آتش خشــم مردم را برافروختهتر و هزینه های مردم و حاکمیت را دو چندان
میکنند  .شاید اگر ماکرون همه پرسی را بتواند عملیاتی کند تبدیل به الگوی خوبی برای باقی کشورها
در زمان های بحران میان حکومت و مردم شود.
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وام ازدواج
به کودکهمسران
تعلقنمیگیرد
| سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست

خارجی مجلس ،مباحث مطرح شده اعضای این
کمیسیون با مسئوالن وزارت اطالعات را تشریح
کرد .علی نجفی خوشــرودی گفت :جلسه این
کمیســیون با حضور حجتاالسالم علوی وزیر
اطالعات و معاونانش برگزار شــد کــه در این
نشست ،مســئوالن وزارت اطالعات گزارشی از
تحوالت داخلی و بینالمللی ارائه کردند .وی بیان
کرد :در این جلسه مسئوالن وزارت اطالعات بر
اهمیت افزایش توجه به امنیت اقتصادی تاکید
کردند .ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس ادامه داد :همچنین
معاونت ضد جاسوســی وزارت اطالعات نیز در
این جلسه به اذعان دستگاههای اطالعاتی آمریکا
مبنی بر اشتباه راهبردی هیأت حاکمه آمریکا در
هدفگذاری فشار بر جمهوری اسالمی ایران برای
مذاکره اشاره و تصریح کرد که آمریکاییها در مورد
نحوه برخورد با ایران درچار سردرگمی شدهاند ،به
این معنا که فشار زیاد باعث اتحاد مردم ایران در
مقابل آمریکا خواهد شد.
| نماینده ویژه آمریکا برای رسیدگی به امور

کره شمالی قرار اســت طی سفری سه روزه به
ســئول با همتای خود از کره شمالی دیدار و در
مورد جزئیات مالقــات دوم دونالد ترامپ و کیم
جونگ اون گفتوگو کند .استفن بیگان ،نماینده
ویژه آمریکا در امور کره شــمالی با کیم هیوک
چول ،همتای خود از کره شــمالی و همچنین
سفیر سابق این کشور در اسپانیا در مورد جزئیات
دیدار دوم کیم جونگ اون ،رهبر کره شــمالی و
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا دیدار میکند.
در حالی که خبر سفر بیگان به کره جنوبی اعالم
شد اما وزارت امورخارجه آمریکا اشاره نکرد که این
مذاکرات کاری در کجا به وقوع میپیوندد/.ایسنا

یادداشت

راهحل منطقی
ماکرون

داوود هرمیداس باوند

استاد حقوق بین الملل

خبری مبنی براحتمال برگزاری رفراندوم از سوی
ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای پاسخگویی
به مطالبات جلیقه زردها شنیده می شود  .حتی
گفته شده اســت که ممکن است به زودی این
رفراندوم به صورت عملیاتی انجام بگیرد  .از این
موضوع اما نباید چندان متعجب شــد  .فرانسه
یکی از مهدهای برگزاری همه پرسی بوده است.
روالی که از زمان ژنرال دوگل به اوج رسید .
ژنــرال دوگل تمام اهدافی را که می خواســت
به نتیجه برساند با رفراندوم انجام میداد .انتخاب
رئیس جمهور نیز که با آرای دو مجلس صورت
میگیرد را به رفراندوم گذاشت ،حتی برکناری
خودش را نیز عمال با رفراندوم انجام داد .
درسال ۱۹۵۸شورشیعظیمدرالجزایر
به وقــوع پیوســت و خطر جنگ
داخلی در فرانسه به گوش میرسید.
دوگل به نخستوزیری فرانسه رسید.
در سپتامبر  ۱۹۵۸یک ساختار
جدیدی را معرفی کرد که دولت
طی آن از سیســتم پارلمانی به
ریاســت جمهوری تبدیل
میشد که با رفراندوم مورد
تأیید عموم واقع شد.
در بحــران  68انتخابات
مجلــس نماینــدگان را
منحل کــرد و پیروز شــد
دوالیحــه را بــه رفراندوم

دو صد گفته
رنگین و....

مهدی مالمیر

روزنامهنگار

در این چند روز گذشته خبری در سایت ها
و محافل ادبی بازتاب یافت که بســیاری را
هم حیرت زده و هم غمگین کرد .حیرتآور
از این بابت :جوان ایرانی ،یکی از معتبرترین
جوایز ادبی اســترالیا را با رمانی که بر روی
گوشی همراهش تایپ کرده بود ،از آن خود
کرد .اما نکته غمبار ماجرا اینجاست« :بهروز
بوچانی» جوان برنده جایزه ،چند سالی است
در یک جزیره در گینه نو زندگی سختی را می
گذراندوبهامیدپذیرشازسویکشوراسترالیا
روزها را با ســخت جانی به شب می دوزد!
چهره مصمم اما مکافات کشیده و تکیده او بر
خروجی رسانه هاشاهدی است بر ناگواری
زندگی او و متاسفانه هزاران جوان دیگر که به
سودای زندگی کم دغدغه تر ،ترک یار و دیار
می کنند و...

آب و تاب

مردم :ترجیح ما اینه که افزایش قیمتها رو
تحمل کنیم تا چیزهای دیگه رو

سعید لیالز کارشناس اقتصادی و عضو حزب
کارگزاران در گفتوگوی تفصیلی با ســایت
جماران به مقایسه عملکرد اقتصادی رژیم
گذشته و نظام فعلی ایران پرداخته که حاوی
نکات جالب توجهی است
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گفتوگوی آفتاب یزد
با دو چهره معروف این روزهای
شبکههای اجتماعی

قصه شیرین
عادلومیعاد

سرمقاله

اظهارنظر زنگنه در مورد سقف منطقی افزایش نرخ سوخت؛
تا وقتی مردم تحمل کنند!

مژده بزرگ
سعیدلیالز
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گذاشت یکی آنکه به دپارتمان فرانسه اختیاراتی
داده شود و دیگری اینکه سنا منحل شود و یک
نهاد اقتصادی ایجاد شود و گفت این رای اعتماد
به شــخص دوگل اســت که رای نیاورد و او نیز
رفــت  .در نهایت پــس از اعتراضات می ۱۹۶۸
فرانســه و شکســت او در رفراندوم سال ۱۹۶۹
جهت اصالحات سیاسی استعفا کرد.
دولت فرانســه در بسیاری از مسائل از رفراندوم
استفاده کرده است.
در حال حاضر نیز در بحران جلیقه زردها اگرچه
ماکرون عقب نشینی کرده است ولی معترضین
بــه تجمعشــان ادامــه داده اند و درخواســت
استعفای او را مطرح کردهاند .او نیز فکر میکند
با توجه بــه آرایی که در انتخابات آورد و از رقبا
جلو افتاد می تواند به رفراندوم امیدوار باشــد .با
توجه به اینکه معترضین همچنان اعتراض می
کنند رفراندوم سرنوشت ساز است ؛ هم می تواند
به نفع ماکرون تمام شود و هم به ضرر او.
اما شــاید سوال این باشد که اگر ماکرون دراین
موضوع شکســت بخورد این مســئله منجر به
ســقوط او خواهدشد؟ در پاســخ باید گفت که
فرانســه موقعی در خطر سقوط است که
دولت موتلفه باشــد  .دولت موتلفه در
ســر هر قضیه ای که اختالف داشت
ممکن اســت کنارهگیــری کرده
و دولت ســقوط کنــد .اما مکرون
بــا اکثریت حزب انتخاب شــده
است بنابراین به نظر میآید که
رفراندوم راه حل منطقی است.
چــرا کــه ادامه ایــن تجمعات
گســترده علیه مردم جامعه را
دچار نگرانیهایی کرده است.
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