شاه سعودی درخواست  2گردهمایی اضطراری سران عضو شورای همکاری
خلیجفارس و رهبران کشورهای عربی را در بدترین زمان ممکن مطرح کرد

برای بازسازی منازل سیلزدگان

ستاد اجرایی
بهکمک بنیاد مسکنآمد

دعوت عاجزانه سلمان
نگاه بیتفاوت اعراب
صفحه 7
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تيترهايامروز
نگاهی به ضیافت افطاری رئیسجمهور
که با حضور کمرمق چهرههای هنری برگزار شد

پرزنت
سلبریتیها!

صفحه 8

نمایندگان مجلس بخشی از طرح
ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند

کار خودروسازان
سختشد

■■واردات خودروهای هیبریدی بدون گمرکی
صفحه 3

مسکو رسوایی بزرگ سیاسی در اتریش را
با افشای دخالتهای رژیم صهیونیستی
در انتخابات کشورها پاسخ داد

جنگپنهان
روسیه و اسرائیل
درقلب اروپا
صفحه 7

خبر
رئیس قوهقضائیه در نشست با
جمعی از فعاالن اقتصادی:

مصمم به برخورد با
مفسدانهستیم

نشست هماندیشی جمعی از فعاالن اقتصادی
با آیتاهلل س��یدابراهیم رئیسی ،رئیس قوهقضائیه
عصر روز شنبه برگزار شد .به گزارش میزان ،رئیس
قوهقضائیه در این دیدار با بیان اینکه در قوهقضائیه
مصمم به برخورد با متخلفان و مفسدان هستیم،
گفت :ما مصمم هستیم در قبال کسانی که آلوده
به فساد میشوند و در مواجهه با فساد سهلانگاری
میکنند ،کوچکترین تس��امحی را نشان ندهیم.
کوتاهی ک��ردن در برابر هر فرد حقیقی و حقوقی
و هر مدیر و مسؤولی که مرتکب فساد و جرم شود،
در واقع کوتاهی کردن نس��بت به مس��ائل کشور
است و ما این را برای خود و برای هیچ کسی جایز
نمیدانیم ،لذا بارها اعالم کردهایم در قضیه فس��اد
هیچ خط قرم��زی نداریم .وی در بخش دیگری از
سخنانش تاکید کرد :ما معتقدیم هیچگونه وقفهای
در امر تولید نباید ایجاد ش��ود؛ در همین رابطه به
دوستان و همکارانمان تاکید کردهایم اگر اتهامی
متوجه کارخانه یا کارگاهی شد ،نباید به هیچوجه به
واسطه این اتهام کل کارخانه یا کارگاه تعطیل شود
و فقط باید از ش��خص مورد اتهام سوال و تحقیق
ش��ود ،بنابراین تاکید ما این است که به هیچوجه
وقفهای در نظام تولید رخ ندهد ،چرا که ایجاد وقفه
در تولید و تعطیلی یک کارگاه یا کارخانه به معنای
بیکار شدن کارگران اس��ت .آیتاهلل رئیسی افزود:
قرار بر این است ارتباط ما با شما فعاالن اقتصادی
صرفا به برگزاری چنین جلس��ه نمادینی محدود
نباشد ،بلکه قرار بر دائمی و مستمر بودن جلسات
است .میخواهیم با کارآفرینان و سرمایهگذاران و
تحلیلگران ارتباطمان مداوم باش��د ،لذا این ارتباط
نیاز به سازوکاری دارد که در جریان نظرات همه قرار
بگیریم .وی خاطرنشان کرد :ما به نظارت همگانی
اعتق��اد و ب��اور داریم؛ یعنی خود ش��ما ،نهادهای
مردمی ،س��منها و فعاالن اقتصادی میتوانند در
این رابطه بس��یار نقشآفرین باش��ند .انجمنهای
اسالمی در بازار و در کارخانجات و در مجموعههای
تولیدی میتوانند نکات را به ما منتقل کنند .رئیس
قوهقضائیه گفت :البته تصمیمگیریهای اقتصادی
در نظام بانکی و مالیاتی ی��ا واردات و امثال آن در
اختیار دولت اس��ت اما م��ا در  2موضوع قضاوت و
نظارت نقش داریم .سازمان بازرسی کل کشور باید
عالوه بر قضاوت کار نظارتی هم داشته باشد ،لذا از
ابتدای مسؤولیت خود تاکید و پیگیری کردیم که
یک دفتر حمایت از سرمایهگذاری و کارآفرینی را
در این سازمان داشته باشیم.
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«وطنامروز» گزارش میدهد؛ چرا محمدجواد ظریف نباید بازیگر
عملیات روانی دموکراتهای آمریکا برای انتخابات 2020باشد

قمار با
جیب مردم

دونالد ترامپ و مش��اورانش که ای��ن روزها در
سیاس��تگذاری برای سیاس��ت خارج��ی آمریکا
دچار تش��تت و سردرگمی زیادی ش��دهاند ،بارها
این س��ردرگمی و شکس��ت در سیاستهایشان
بویژه در قبال ایران را به گردن دموکراتها و بویژه
جان ک��ری ،وزیر خارجه دول��ت اوباما انداختهاند.
در هم��ان س��ال اول ورود ترامپ به کاخ س��فید
وقتی او ش��نید ج��ان کری با ظریف در حاش��یه
اجالس مجمع عمومی س��ازمان ملل دیدار داشته
و توصیههایی برای حفظ برجام به او کرده اس��ت،
بشدت پریشان شد و رسما اعالم کرد کنگره باید
دخالت دموکراتها و مس��ؤوالن دولت اوباما در
امور سیاس��ت خارجی آمریکا را بررسی کرده
و به آنها هش��دار دهد .این مساله تاکنون
نیز همچنان ادامه یافته و انتش��ار این
خب��ر که ج��ان کری به مس��ؤوالن
ایرانی گفته اس��ت تا پای��ان دوره
ریاستجمهوری ترامپ صبر کنند
ت��ا دموکراتها دوباره بر س��ر کار
بیایند و به توافق هستهای با ایران
بازگردن��د ،باز هم ترامپ را بش��دت

آشفته کرد .چند روز پیش نیز مایک پمپئو ،وزیر
خارج��ه دولت ترامپ از دخالته��ای دموکراتها
برآشفته شد و صراحتا بیان کرد اگر جان کری قرار
اس��ت نقش وزیر خارجه آمریکا را بازی کند ،بهتر
است تا انتخابات ریاستجمهوری  2020صبر کند
و دموکراتها ه��م تالش کنند در انتخابات پیروز
ش��وند .به گزارش «وطنامروز» ،اختالفات داخلی
بین دموکراته��ا و جمهوریخواه��ان در فضای
سیاسی آمریکا مس��اله جدیدی نیست اما به نظر
میرسد این اختالف هماینک در حال تاثیرگذاری
بر روابط خارجی آمریکا بوده و در عین حال
خطراتی را نیز برای ای��ران به دنبال دارد.
برای روش��ن ش��دن رابطه جن��گ احزاب
آمریکا با مس��ائل مرتبط با ایران بهتر
است سوالی از خود بپرسیم :دلیل
این همه عصبانیت ترامپ و پمپئو
از دخالتهای کری در مس��ائل
سیاست خارجی و بویژه سیاست
آمریکا در قبال ایران چیس��ت و
نشریات وابسته به دموکراتها ...
صفحه  2را بخوانید

برای بازسازی منازل سیلزدگان

ستاد اجرایی به کمک بنیاد مسکن آمد

رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
گفت :متعهد شدیم با همکاری بنیاد مسکن برای
سیلزدگانی که با وامهای دولت نمیتوانند خانه
خود را تعمیر کنند ،در تعمیر و بازسازی منازل
به آنها کمک کنیم.
دکتر محمد مخبر ،رئیس ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) پیش از ظهر دیروز در مراس��م
امض��ای تفاهمنامه تکمی��ل و تعمیر واحدهای
مسکونی آسیبدیده در مناطق سیلزده کشور
اظهار کرد :پس از س��یل اخیر ،جزو نخس��تین
دس��تگاههایی بودی��م که در مناطق س��یلزده
حض��ور یافتیم و در تمام اس��تانها قرارگاه دایر
کردیم .وی با اشاره به اینکه نزدیک به  ۳میلیون
قلم کاال و تجهیزات به مناطق س��یلزده ارسال
کردیم ،تصریح کرد :در جریان بازدیدها از مناطق
س��یلزده تصمیم بر این شد س��تاد اجرایی 4
فعالیت را در این مناطق انجام دهد.
رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
خاطرنشان کرد :ارسال بستههای لوازم خانگی،
توزی��ع دام س��بک ،کمک به
بازسازی و تعمیر منازل و ایجاد
اشتغال 4،فعالیت ستاد اجرایی
فرمان حض��رت ام��ام(ره) در
مناطق س��یلزده است .مخبر
با بیان اینکه  ۳۰هزار بس��ته
ل��وازم خانگی با بودجهای بالغ
بر  ۱۵۰میلیارد تومان به مناطق سیلزده ارسال
شده است ،گفت :تمام این بستهها به این مناطق
ارسال شده و هماکنون که اینجا هستیم در حال
واگذاری است .وی با تاکید بر ایرانی بودن اقالم
بستههای لوازم خانگی در سال رونق تولید افزود:
طی بخشنامهای در تمام استانها این درخواست
را داش��تیم ک��ه اگر در اس��تانهای س��یلزده
کارخانهای تعطیل یا نیمهتعطیل ش��ده است،
در تهیه اقالم بس��تهها از اجناس این کارخانهها
اس��تفاده ش��ود؛ کارخانههای یخچالسازی در
لرستان و نیش��ابور نمونههایی از این کارخانهها
هستند که تعطیل یا نیمهتعطیل بودند.
رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
با اش��اره به اینکه قبل از اتم��ام مدت زمانی که
وعده دادیم ،عمل کردیم ،تصریح کرد ۱۰ :هزار
دام س��بک در مناطق س��یلزده توزیع شد که

استانداریها موظفند اس��امی بهرهمندان را در
اختیار ما قرار دهند.
مخبر درباره کمک به بازسازی و تعمیر منازل
مناطق سیلزده گفت :متعهد شدیم با همکاری
بنیاد مس��کن برای س��یلزدگانی که با وامهای
دولت نمیتوانند خان��ه خود را تعمیر کنند ،در
تعمیر و بازسازی منازل به آنها کمک کنیم؛ مبالغ
متغیر است که آن هم با تشخیص بنیاد مسکن
خواهد بود .وی با اش��اره به اینکه ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) در سال  ۹۸متعهد شده
 ۱۰۰هزار شغل در کشور ایجاد کند ،یادآور شد:
وعده دادیم  ۱۴هزار ش��غل مستقیم و  ۳۵هزار
ش��غل غیرمستقیم در مناطق س��یلزده ایجاد
کنیم.
رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
با بی��ان اینکه  ۵۵۰میلیارد توم��ان برای ایجاد
اشتغال در نظر گرفته ش��ده است ،خاطرنشان
کرد :امیدواریم بتوانیم با عمل به وعدههایمان
مردم را خوشحال کنیم.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت این
تفاهمنامه مشترک در  7ماده،
 3تبصره و  3نس��خه تنظیم
شد و هر  3نسخه حکم واحد
داش��ته و از تاریخ امضا معتبر
و الزماالجراس��ت؛ عناوی��ن
م��واد این تفاهمنامه ش��امل
موضوع تفاهمنامه ،جامعه هدف و مش��موالن،
وظایف س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام(ره)،
وظایف بنیاد مسکن ،نحوه اجرای همکاریهای
مش��ترک ،نحوه پرداخت و هزینهکرد اعتبارات
و مدت تفاهمنامه اس��ت .همچنین مطابق ماده
 ۶تفاهمنام��ه ،س��تاد اجرایی فرمان ام��ام(ره)
 ۳۰۰میلیارد ریال ( ۳۰میلیارد تومان) را بهعنوان
بخشی از هزینههای تعمیر و تکمیل واحدهای
آسیبدیده پرداخت میش��ود .این اعتبارات در
 3مرحله ( ۳۰درصد پس از امضای تفاهمنامه،
 ۳۰درص��د  3ماه پس از امض��ای تفاهمنامه و
 ۴۰درص��د  ۹م��اه پس از امض��ای تفاهمنامه)
پرداخت میشود .مدت این تفاهمنامه  ۱۲ماهه
بوده و با نظر کمیته مشترک راهبری و با توافق
 2طرف مدت تفاهمنامه و میزان مش��ارکت در
سالهای آینده قابل تمدید است.

جشنواره کن  2019با بیتفاوتی از کنار شنبههای اعتراضی فرانسه می گذرد

فرش قرمز فراموشی

صفحه 5

آنارشی در سیاست خارجی آمریکا
محمد واعظی

این روزها آنالیز و تحلیل ترکیب
دیدگاه
 3طی��ف «جمهوریخواه��ان
سنتی»« ،تیپارتی» و «نومحافظهکاران» در کاخ
س��فید بازار خاص خ��ود را دارد! برخی معتقدند
دافعه این طیفها نس��بت ب��ه یکدیگر ،منجر به
ایجاد نوعی سیاس��ت خارجی نامتوازن در ایاالت
متحده شده است! برخی نیز تصور میکنند ترامپ
س��عی دارد مانند رهبر یک ارکس��تر ،این کثرت
را به نوع��ی وحدت رویه در حوزه دیپلماس��ی و
سیاست خارجی ایاالت متحده تبدیل کند! فراتر
از ای��ن دو نگاه ،عدهای نیز ترکیب بازیگران حوزه
سیاست خارجی آمریکا (که شخص ترامپ را نیز
در برمیگیرد) را نمادی از حاکمیت آنارش��ی در
کاخ سفید قلمداد میکنند.
اظه��ارات اخیر رئیسجمه��ور ایاالت متحده
آمریکا درباره ایران ،در نوع خود قابل تامل اس��ت.
ترامپ در اینباره میگوید:
«میدانید دوس��ت دارم درباره ایران چه اتفاقی
بیفتد؟ دوست دارم به من زنگ بزنند .میدانید که
ج��ان کری با آنها زیاد صحبت میکند .جان کری
بهشان میگوید زنگ نزنند .این نقض قانون لوگان
است و او باید بابت این مساله تعقیب قضایی شود.
فقط دموکراتها از این جور کارها انجام میدهند».
وی اضافه کرد« :کاری که آنها باید بکنند این است:
با من تماس بگیرند و [پای میز مذاکره] بنشینند.
میتوانیم توافق کنیم و به یک توافق منصفانه دست
پیدا کنیم .ما فقط میخواهیم آنها سالح هستهای
نداشته باشند .چیز زیادی از آنها نمیخواهیم».
آنچه در اظه��ارات ترامپ خودنمایی میکند،
یک��ی نارضایت��ی ش��دید وی از ج��ان ک��ری و
دموکراته��ا (بابت ارس��ال پالسهای برجامی) و

دیگ��ری تاکید وی بر خواس��تهای ب��ه قول خود
محدود ،مبنی بر عدم دس��تیابی ایران به س�لاح
هستهای(!) است.
 -1ترام��پ خود نی��ز بخوبی میدانس��ت توافق
هس��تهای با ایران ،ب��رای محدود ک��ردن برنامه
صلحآمیز هس��تهای ایران کافی بود ،چه رسد به
آنکه مانع دس��تیابی ایران به بمب اتم شود! حتی
رئیسجمهور ایاالت متحده نسبت به عدم تالش
ایران برای دستیابی به بمب اتم نیز آگاه است .اگر
خواسته ترامپ صرفا تحدید توان هستهای ایران
بوده اس��ت ،چرا حاضر ش��د هزینههایی سنگین
مانند اخراج رکس تیلرسون و مک مستر از دولت
و جایگزین کردن پمپئو و بولتون را بپردازد و مورد
انتقاد بس��یاری از دموکراتها و جمهوریخواهان
سنتی قرار بگیرد؟ نکته جالب توجه اینکه تروئیکای
اروپا نیز با ترامپ درباره «تغییر برجام» به صورت
مطلق همراه و حاضر به پذیرش شروط چهارگانه
رئیسجمهور آمریکا شد .بنابراین ،ترامپ در حال
ارائه آدرس و نشانهای غلط به نظام بینالملل است.
 -2بخش اعظمی از نارضایتی ترامپ نس��بت به
برجام ،ناش��ی از آن است که وی توافق هستهای
با ایران را میراث دموکراتها میداند .فراتر از آن،
ترامپ در مبارزات انتخابات ریاستجمهوری سال
 2016نیز به رایدهندگان جمهوریخواه و البی
آیپک وعده داده بود واشنگتن را از این توافق خارج
کند .او در ازای این اقدام ،از یکسو خود را فردی
«متعهد به وعدههای انتخاباتی»اش معرفی میکرد
و از س��وی دیگر ،حمایت البی آیپ��ک ،نتانیاهو
و س��ناتورهای وابسته به موساد مانند تام کاتن و
تدکروز را به دست میآورد.
 -3در آستانه خروج رئیسجمهور آمریکا از توافق
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هس��تهای با ایران ،امانوئل مکرون ،رئیسجمهور
فرانسه که برای دیدار با ترامپ وارد کاخ سفید شده
بود به نکته خاصی اش��اره کرد« :ترامپ به دالیل
داخلی از برجام خارج میش��ود .مردم میگویند
رئیسجمهور ترامپ قابل پیشبینی نیست اما من
خالف آن فکر میکنم .او بس��یار قابل پیشبینی
است .به تعهدات انتخاباتی وی نگاه کنید[ .ترامپ]
دو روز پیش بار دیگر در دفترش گفته بود برجام
را بدترین توافق تاریخ ،یک کابوس ،فاجعه و غیره
و غیره میداند» .مکرون در اظهارات خود ،مصدر
تصمیم ترامپ درباره خروج از توافق هس��تهای را
کامال داخلی و انتخاباتی خوانده بود.
 -4اظهارات اخیر ترامپ ،بیش از آنکه نوعی خط
بطالن بر خواس��تههای دوازدهگانه مایک پمپئو
از ایران باش��د ،نقطه آشکارساز سیاست خارجی
نامتوازن و آسیبپذیر ایاالت متحده آمریکاست.
ضری��ب این آس��یبپذیری به اندازهای باالس��ت
که میتواند منتج به تحمی��ل هزینههای مزمن
بینالمللی و امنیتی برای ایاالت متحده شود .در
این معادله ،ترامپ حکم یک «رهبر ارکس��تر» را
ندارد! او خود مولد آنارش��ی در کاخ سفید و حوزه
سیاست خارجی آمریکاست ،به گونهای که حتی
به قول بس��یاری از تحلیلگران آمریکایی ،ارزشی
برای منافع ملی آمریکا نیز قائل نیست .ترامپ به
جای آنکه نقش یک مدیر را برای ایجاد یکدستی
و تمرکز در حوزه سیاس��ت خارجی کشورش ایفا
کند ،خود اس��م رمز سقوط آزاد ایاالت متحده در
نظام بینالملل محسوب میش��ود .آری! برتری و
هژمونی دس��تنیافتنی و مطلقی که ترامپ از آن
س��خن میگوید ،تنها در توهم��ات وی و افرادی
مانند بولتون و پمپئو جا دارد.

