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اخبار
سوال مجلس از روحانی درصوت عدم
تحقق وعده دولت درباره بنزین

نماینده مردم مش��هد در مجل��س گفت :اگر
دول��ت به وعدههای خ��ود در توزیع عادالنه
درآمده��ای حاص��ل از افزایش قیمت بنزین
عمل نکند ،سوال از رئیسجمهور را در دستور
کار قرار خواهیم داد .حجتاالس�لام نصراهلل
پژمانفر در گفتگو با مهر ،درباره اجرای طرح
افزایش قیمت بنزین ،گفت :بیشترین نگرانی
م��ردم در ماجرای افزایش قیم��ت بنزین به
دلی��ل عدم اعتماد به تحقق وعدههای دولت
اس��ت ،دولت در  ۶سال گذشته به وعدههای
انتخاباتی خود عمل نکرده و عدم صداقت خود
را به اثبات رس��انده است .وی بیاعتمادی به
دولت را عامل نارضایتی مردم خواند و افزود:
دول��ت اعالم ک��رده بود که بنزی��ن را گران
خواهد کرد و درآم��دش را با رویکرد عدالت
بین مردم توزیع میکند .عالوه بر این ،دولت
به مردم وعده داد که در راستای جلوگیری از
افزایش قیمت س��ایر کاالها اقدام کند .مردم
ب��ه دولت اعتماد ندارند ک��ه به وعده خود در
راس��تای جلوگیری از افزایش قیمت س��ایر
کاالها عمل کند ضمن اینکه در این چند روز
نیز قیمت کاالها افزایش یافته است .پژمانفر
با بیان اینکه فرمایش��ات مقام معظم رهبری
مبنی بر حمایت شورای هماهنگی اقتصاد از
مجلس رفع مسئولیت نمیکند ،گفت :مجلس
وظیفه دارد در جهت حفظ حقوق مردم تالش
کند ،اگر دولت به وعدهه��ای خود در توزیع
عادالن��ه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت
بنزین و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت
س��ایر کاالها عم��ل نکند ،اس��تیضاح وزرا و
رئیسجمهور و س��ؤال از رئیسجمهور را در
دستور کار قرار خواهیم داد.
ملتی که بسیج میلیونی دارد
بنبست ندارد

رئی��س س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور با
هش��دار درباره اینکه عدهای در کشور تالش
دارند بگویند ما به بن بست خوردهایم ،گفت:
ملتی که بس��یج  ۲۰میلیونی دارد بن بس��ت
ندارد .ب��ه گزارش مه��ر ،س��ردار غالمرضا
جاللی روز س��ه ش��نبه با بیان اینکه بس��یج
حقیقتی ش��بیه به افسانههاس��ت ،گفت :این
تعبی��ر مقام معظ��م رهبری ام��ام خامنهای
درباره ش��جره طیبهای اس��ت که امروز ملت
ایران در س��ایه سار امن آن روزگار میسپارد.
وی با بیان اینکه دی��روز خیابانهای تهران
و بس��یاری از شهرهای کشور پذیرای صدها
هزار ایرانی مس��لمانی بود که به آرمانهای
بلند انقالب اس�لامی ایمان راس��خ داشتند،
افزود :آنهایی که اگرچه از ندانمکاری برخی
مسئولین آزردهخاطر بودند اما بین اصل نظام
و انقالب و عملکرد مسئولین تفاوت و تمییز
قائل هستند ،آنها بسیجیوار آمدند تا بگویند
ما اهل کوفه نیس��تیم .رئیس سازمان پدافند
غیرعامل با هش��دار درب��اره اینکه عدهای در
کش��ور تالش دارند بگویند ما به بنبس��ت
خوردهایم ،یادآورش��د :اینها در بهترین حالت
ممک��ن غافالنی هس��تند ک��ه ظرفیتهای
عظی��م این ملت بزرگ تح��ت امر والیت را
نمیشناسند ،ملتی که بسیج  ۲۰میلیونی دارد
بنبس��ت ندارد ،ش��اید این عده در بنبست
ذهنی خ��ود گیر کردهاند ک��ه امیدواریم خدا
نجاتشان دهد.

روحانی با سخنانش در یزد نمک روی زخم مردم پاشید

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با
اشاره به سخنان مطرحشده رئیسجمهور
در یزد و نحوه س��همیهبندی بنزین توسط
دولت ،گفت :ش��ک نداش��ته باشید برخی
تصمیمات فشارهای زیادی به مردم وارد
میکند و نمک روی زخم مردم میپاشد.
ب��ه آنا ،محمدباق��ر قالیباف ب��ا حضور در
اجتماع بس��یجیان با اش��اره به انتخابات
آتی مجلس اظه��ار کرد :مجلس در رأس

امور اس��ت ،اما بخش��ی از نارساییهایی
که امروز در کش��ور وجود دارد بهدلیل نوع
نظارت مجلس بر امور اس��ت .اگر الزم به
وضع قانون است ،باید قانونگذاری شود.
ما برای انتخابات مجل��س باید افرادی را
انتخ��اب کنیم که از نش��اط و تخصص و
تعه��د به نظ��ام و مردم برخوردار باش��ند.
نمایندگان مجلس باید وکیل ملت باش��ند
نه وکیلالدوله.وی با بیان اینکه اقتصاد ما

ش��ک نداش��تید وقتی تصمیم بر افزایش
قیمت بنزین میگیرید بر مردم فشار وارد
میشود ،روش بهتری انتخاب میکردید یا
حداقل قب��ل از آن با مردم در این مورد با
مردم سخن میگفتید.

بازتاب خروش مردم تهران علیه اغتشاشگران در رسانههای خارجی؛

مردم ایران توطئه آمریکا را ضربه فنی کردند

گروه سیاس�ی :رس��انه های غربی علیرغ��م تالش برای
بایکوت خروش مردم تهران علیه اغتش��اشگران ،باز هم
نتوانستند از آن چشم پوشی کنند .اجتماع عظیم تهرانیها
در حمایت از اقتدار و امنیت کشور ،محکومیت اغتشاشات
اخیر روز دوشنبه در میدان انقالب اسالمی تهران برگزار شد.
این در حالی ست که رسانه های غربی علیرغم تالش برای
بایکوت این مراسم بزرگ و شکوهمند باز هم نتوانستند از
آن چش��م پوشی کرده و به ناچار مجبور به انعکاس برخی
از آن ها ش��ده اند .یونایتد پرس در گزارش��ی در خصوص
این رویداد بزرگ در تهران نوشت :هزاران شهروند ایرانی
در ته��ران ،پایتخت ایران حمایت خود از حکومت ایران را
پس از چند روز ناآرامی ناشی از گرانی قیمت بنزین نشان
دادند .شرکتکنندگان در این تجمع شعارهایی را در حمایت
از مقامات حکومتی و علیه آمریکا و «اسرائیل» سر دادند.
شهروندان ایرانی با تجمع در میدان انقالب حمایت خود از
س��ید علی خامنهای رهبر انقالب اسالمی ایران را نشان
دادند .خبرگزاری فرانسه رویداد مذکور را اینگونه بازتاب داد:
ه��زاران نفر از حامیان حکومت ایران در میدانی در تهران
گردهم آمدند تا روزهای آشوب را محکوم کنند .جمهوری
اسالمی آشوبها را به دشمنان خارجی نسبت داده است.
ت نوشت ه های مرگ
ن ها با تکان دادن پرچم ایران و دس 
آ
ب��ر آمریکا از تمام جهات به س��مت میدان انقالب تهران
راهپیمایی کردند .خبرگزاری آناتولی نیز در این باره نوشت:
جمعی از مردم تهران به دعوت ش��ورای تبلیغات اسالمی
برای محکوم کردن حوادث و اعتراضات به افزایش قیمت
بنزی��ن و در دفاع از حکومت ام��روز در میدان انقالب این
شهر تجمع کردند .تجمع کنندگان پالکاردهای مختلفی
در دس��ت داشتند که روی آن شعار های مختلفی هچون
«مسئوالن ذوق نکنند به عشق رهبر آمدهایم»« ،ما همه

با هم هستیم پشت ،والیت هستیم» و «ملت ما بیدار است
از فتنه گر بیزار است» در دست داشتند .همچنین در چند
روز گذش��ته تجمعاتی از این دس��ت در برخی شهرهای
ایران برگزار اس��ت .بی بی س��ی انگلیس هم گزارش داد:
حسین سالمی فرمانده سپاه پاسداران در راهپیمایی امروز،
اعتراضهای هفته گذشته را حاصل «یک سناریوی کامل
جهانی» دانس��ت و گفت :ایران امروز در یک جنگ بزرگ
جهانی است .سالمی گفت که جنگی که در خیابان ها آغاز
شده بود ،تمام ش��د .وی از شرکتکنندگان در راهپیمایی
ضد اغتشاش به دلیل آن که به پیادهنظام دشمن نپیوستند،
قدردانی کرد .خبرگزاری اسپوتنیک هم نوشت :راهپیمایی
در حمایت از دولت جمهوری اسالمی ایران در تهران برگزار
ش��د .امروز در میدان انقالب تهران راهپیمایی در حمایت
از جمهوری اس�لامی ایران و رهبر آن و با ش��عار مرگ بر

اس��رائیل و مرگ بر آمریکا برگزار شد .العهد لبنان هم در
گزارش��ی با اشاره به اجتماع عظیم تهرانیها در حمایت از
اقتدار و امنیت کش��ور ،محکومیت اغتشاشات اخیر و بیان
مطالبات معیش��تی عصر امروز در میدان انقالب اسالمی
تهران ،آورده اس��ت :مردم تهران پایتخت ایران امروز میخ
دیگری بر تابوت فتنه آمریکایی-صهیونیستی با مشارکت
میلیونی در حمایت از انقالب اسالمی کوبیدند .در حماسه
ای ک��ه مردم تهران آفریدند ش��عارهای مرگ بر آمریکا و
مرگ بر اس��رائیل و مرگ بر اغتشاش��گران سر داده شد و
همچنین لبیک یا حسین (ع) و لبیک یا عباس (ع) و لبیک
یا خامنئی طنین انداز شد.
اعلام حمای�ت از رهب�ری و مقابل�ه پیشدس�تانه با

برنامهها برای ضربه زدن به ایران

ش��بکه تلویزیونی المیادین که هم ب��ه صورت زنده این

مراسم را پوشش می داد اعالم کرد :برگزاری راهپیمایی
گسترده ایرانیها نمایش قدرت مردمی این کشور و اقدام
پیشدس��تانهای بود که توطئه آمریکا برای ایجاد هرج و
مرج در ایران را ضربه فنی کرد .مجری ش��بکه المیادین
گف��ت :راهپیمایی بزرگ روز گذش��ته در ته��ران ،اعالم
حمایت از رهبری و مقابله پیشدس��تانه با برنامهها برای
ضربه زدن به ایران در صحنه داخلی بود .فرمانده س��پاه
پاسداران هم تهدید کرد ایران در صورتی که دشمنانش
از خط قرمز عبور کنند ،آنها را نابود خواهد کرد .تصاویر
راهپیمای��ی گس��ترده و بزرگ در حمای��ت از رهبری در
ته��ران ،به مثابه ضربه فنی کردن زودهنگام طرح ایجاد
هرج و مرج در ایران بود ،زیرا قرار بود این طرح در آستانه
انتخابات پارلمانی در این کش��ور اجرا شود ،اما تحرکات
لبنان و عراق ،واش��نگتن را بر آن داش��ت تا اجرای طرح
خود در ایران را تسریع کند .اما راهپیماییهای مردمی این
طرح را پیش از اجرای عملی آن ،ناکام گذاش��ت .یکی از
تظاهرکنندگان در تهران به خبرنگار المیادین گفت” :من
هم به سیاس��تهای اقتصادی دولت و پارلمان اعتراض
دارم ،اما به اینجا آمده ام تا به دشمنان تاریخی مان بگویم
به آنها اجازه نخواهیم داد از اعتراضات مردمی به س��ود
خود س��وء اس��تفاده کنند“.خبرنگار المیادین خاطر نشان
کرد :طرفداران انقالب اسالمی ،ادبیات آشکاری دارند و
میگویند از عملکرد دولت ناراضی هس��تند ،اما با قدرت
ب��ه حمایت از نظام ادامه میدهن��د .این تظاهرکنندگان
میگوین��د مطالب��ات آنها ج��دا از اعتراض��ات به وضع
معیش��تی و لزوم انقالب اقتصادی در ایران نیست ،اما در
سایه جنگ علنی و فراگیری که دولت آمریکا علیه ایران
آن را هدایت میکند ،آنها راه مس��المت آمیز برای بیان
اعتراضات خود انتخاب کردهاند.

سعید جلیلی:

 ۴روز قبل از توافق وین در یک نامه محرمانه ایرادات برجام را به روحانی نوشتم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :در همین برجام ،زمانی که مطرح
ش��د ۴ ،روز قبل از توافق وین به آقای روحانی نامه نوشتم و آن را رسانه ای
نکردم که در آن ایرادات توافق را یادآور شدم.به گزارش تسنیم ،سعید جلیلی
در دیدار با نخبگان فرهنگی ،اقتصادی و دانشگاهی آذربایجان شرقی که در
تاالر شهید باکری دانشگاه تبریز برگزار شد ،با تأکید بر اینکه به چرخهای نیاز
داریم تا بین دانشگاه ،صنعت ،جامعه و اقتصاد ارتباط برقرار کند ،اظهار داشت:
نخبگان این حوزهها باید با هم ارتباط مستمر داشته و خألها را پر کنند .وی
با بیان اینکه همه به این اذعان دارند که در روند  40ساله انقالب اسالمی ،از
جنگ سخت مانند دفاع مقدس تا نیمهسخت مانند تحریم و جنگ نرم مانند
تهاجمات فرهنگی علیه انقالب و ایران صورت گرفته است ،افزود :ما هم باید
در این شرایط ،آرایش جنگی داشته باشیم ،چرا که دشمن فشار حداکثری را
اعالم کرده و اعمال میکند .عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام ،با اشاره
به اینکه یکی از تفاوتهای اندیشه سیاسی اسالم این است که کارویژههایی
که برای دولت تعریف میش��ود ،در اس�لام بین دولت و مردم مشترک است
گفت :موفقیتهای  40س��ال انقالب اس�لامی به دلیل پای کار آمدن مردم
برای کمک به دولت و حکومت اس��ت که بارزترین آن دفاع مقدس بود چرا
که همه برای خود نقش تعریف کرده و س��هم خود را ادا کردند .وی با تأکید
بر اینکه در سایر عرصهها هم این جبههها را باید تشکیل دهیم ابراز داشت:
در ای��ن جبهه قبل از اینکه ب��رای دیگری نقش تعریف کنیم ،باید برای خود
نقش تعریف کنیم .یکی از آسیبهای ما در کشور این است که قبل از همه
برای دیگران تعیین نقش و تکلیف میکنیم اما خود را کنار میکشیم .سعید
جلیلی با بیان اینکه از بابت تهدیداتی که سراغ کشور میآید نگرانی ندارم اما

باید هوشیار باشیم ،اضافه کرد :دغدغه ما این است که فرصتهای زیادی در
کش��ور داریم و از این فرصتها استفاده نمیکنیم بنابراین باید از این فرصت
ها به بهترین شکل استفاده کنیم .وی افزود :مقام معظم رهبری در بیانیه گام
دوم صادقانه در کنار اعالم موفقیتهای  4دهه انقالب اس�لامی ،یک عیب
بزرگ کش��ور را مطرح کردند و از نخبگان خواس��تند که این عیب بزرگ را
رفع کنند ،عیب بزرگ ما در این چهل سال این است که رتبه اول را در عدم
استفاده از فرصتها داریم لذا باید به سهم خودمان در این راستا گام برداریم.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ،با اشاره به اینکه هر
کدام از این فرصتهای کشور ،به تنهایی نقش پیشران را در کشور دارند ،ابراز
داش��ت :همه کارها را نباید دولت انجام دهد ،اگر آحاد جامعه پای کار نیاید،
دولت نمیتواند موفقیت چندانی داشته باشد .وی با بیان نمونهای از کمک به
ن اضافه کرد :در همین برجام ،زمانی که مطرح شد 4 ،روز
دولتها در حد توا 
قبل از توافق وین به آقای روحانی نامه نوش��تم و آن را رس��انه ای نکردم که
در آن ایرادات توافق را یادآور ش��دم ،چرا که وظیفه ما بود که خألها را اعالم
کرده و هشدار دهیم تا کشور دچار چالش نشود .سعید جلیلی با بیان اینکه هر
دانشگاهی میتواند به عنوان «دولت در سایه» ،بهترین بستر برای کمک به
دولتها باش��د ،گفت :این کمک یا انتقاد باید به قصد اصالح باشد و نه برای
کینه توزی .وی با اشاره به تشکیل جلسات مشترک با  21صنف مهم کشور
در یک س��ال گذشته ،ابراز داشت 17 :مسئله از این جلسات استخراج شد که
بروکراس��ی اداری ،قوانین اضافی ،تامین مال��ی و ...که مربوط به دولت های
مختلف چند دهه اخیر بوده و باید یکی یکی دنبال شود تا حل کنیم .این عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه مسایل کشور نه با بیانیه و

نه با اعتراض خیابانی و ...حل نمیشود تأکید کرد :باید گره به گره مشکالت
کش��ور را بررس��ی کرده و حل کنیم .وی با بیان اینکه اگر میگوییم پشتوانه
کش��ور مردم هستند ،این مردم باید احساس کنند که در وسط میدان صاحب
نقش هستند ،ابراز داشت :اقدام دانشجویان دانشگاه سهند در ورود به موضوع
خصوصیس��ازی غلط ماشینسازی و مبارزه با فساد ،اثرگذاری مثبتی داشت
که مقام معظم رهبری هم از این اقدام تقدیر کردند و باید این روند ادامه یابد
تا در همه عرصه ها اثرگذار باش��یم .نماینده مقام معظم رهبری در ش��ورای
عالی امنیت ملی ،عدم فروش نفت را به عنوان فرصت برای توجه به معدن،
صنعت ،کش��اورزی و ...در کشور عنوان کرد و افزود :مزیت نسبی دشمن در
امو ر سخت افزار و جنگ افزار بود که در نبرد سخت از ما شکست خورد چراکه
ما با اتکا به منابع نرم شکست دادیم اکنون که روی به جنگ نرم آورده و اتفاقا
مزیت نس��بی ماست ،باید در این حوزه نهایت بهره برداری را کرده و دشمن
را عقب برانیم .وی با تأکید بر اینکه اکنون تمام دعوای ما با جبهه دش��من،
جنگ روایتهاست گفت :در روایتی که دشمن تعریف میکند ،جای جالد و
شهید عوض میشود و میگوید مهم نیست که حق چیست ،بلکه روایتی که
من میگویم درست است .در این جنگ دشمن نمیخواهد نقاط قوت ما دیده
شود لذا پیشرفت ما را پسرفت جلوه میدهد که قضیه هستهای و کم اهمیت
جلوه دادن موفقیتهای هستهای بدون کمک دیگران یکی از نمونههای آن
اس��ت .جلیلی با اشاره به اینکه ما در این جنگ باید عرصه تعریف کرده و در
زم��ان خودش اقدام کنیم وگرنه نتیجه نخواهیم گرفت ،ابراز داش��ت :در این
جلسات باید این را مغتنم بدانیم که جبهه ای عمل کنیم و تقسیم کار کنیم تا
همه باهم کار بزرگی را آغاز کرده و به سرانجام برسانیم.

دومینو «استــــعفاها» در کابینه دوازدهم ادامه دارد؛

ایستادگی مقابل مستکبران شهادت و
جانبازی هم دارد

دبیر ش��ورای نگهبان گف��ت :وقتی یک ملتی
با آمریکا و همه مس��تکبران عال��م دربیافتد،
معلوم اس��ت که این مسیر شهادت و جانبازی
دارد .به گزارش مهر ،آیتاهلل احمد جنتی دبیر
ش��ورای نگهبان با خانواده شهید مدافع امنیت
پاس��دار مرتضی ابراهیمی دیدار و گفتگو کرد.
وی طی س��خنانی خطاب به خانواده ش��هید
ابراهیمی ضمن عرض تبریک و تس��لیت به
مناسبت شهادت این شهید مدافع امنیت ،گفت:
چشممان با دیدن شما روشن میشود ،انشااهلل
در دنیا و آخرت س��رافراز باش��ید .دبیر شورای
نگهبان با بیان اینکه شهدا عاشق شهادت بودند
و خداوند این سعادت را نصیبشان کرد ،اظهار
داشت :آرزوی هر مسلمان شیعه این است که
زندگیاش به ش��هادت ختم شود .این شهدا با
پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) محشور میشوند.
آیتاهلل جنتی یادآور شد :شهدای ما هم در مسیر
اهل بیت حرکت میکنند و همه در یک کاروان
هستند .وی با بیان اینکه مبنای حرکت انقالب
اسالمی ما شهادت بود و این مسیر (شهادت)
تمام شدنی نیست ،تاکید کرد :وقتی یک ملتی
با آمریکا و همه مستکبران عالم دربیافتد ،معلوم
است که این مسیر شهادت و جانبازی دارد.

تبدیل به اقتصاد دولتی شده است ،گفت:
ام��روز بیش از  ۸۰درصد اقتصاد در اختیار
دولت اس��ت و م��ردم در صحن��ه اقتصاد
حضور ندارند و تصمیمگیر نیس��تند .ریشه
اصلی فس��اد در حوزه اقتص��اد از اقتصاد
دولتی شروع میش��ود و خصوصیسازی
اقتص��اد ب��ه خصولت��ی یا خاصهس��ازی
تبدیل میش��ود؛ زیرا اص��ل اقتصادی که
چنی��ن کاری را انجام میدهد ریش��ه در

اقتصاد دولتی دارد .عضو مجمع تشخیص
مصلح��ت نظ��ام ادامه داد :ه��ر چقدر در
چنین اقتصادی مبارزه سلبی با فساد انجام
بگیرد چون از ابتدای کار مشکالت وجود
دارد ،نارس��اییها بهوجود میآید .ریش��ه
ناکارآم��دی امروز در اداره کش��ور با توجه
به بررس��یهای علمی و تجربیات در دنیا
نشان میدهد بهدلیل بزرگی دولت است؛
زیرا توان حرکت ندارد.وی گفت :شما که

گوترش نقض حریم هوایی لبنان
توسط صهیونیستها را محکوم کرد

اس��تعفای وزیر جهاد کش��اورزی دومینو خروج از کابینه
دوازده��م را به عدد  ۶رس��اند که با توجه به اصل صریح
قانون اساس��ی تنها  ۳تغییر در وزرا کافی اس��ت تا دولت
روحان��ی از ح��د نصاب بیفتد .ب��ه گزارش آن��ا ،محمود
حجتی در آستانه اس��تیضاح در بهارستان از وزارت جهاد
کشاورزی استعفا داد .دمینوی استعفاهای دولت دوازدهم
روحانی کماکان ادام ه دارد .بر اس��اس این گزارش؛ هر از
چند گاهی برخی از اعضای کابینه دولت از قطار پاس��تور
پیاده میش��ود .دلیل هر کدام از این استعفاها فرق داشته
است .یکی گلهمند از روحانی و دیگری به علت بیماری!
نامه درخواست استعفای حجتی به روحانی منتشر نشده
اس��ت؛ اما رئیسجمهور در جواب به استعفای وزیر سابق
جهاد کشاورزی دلیل او برای ترک کابینه را بیماری اعالم
میکند .این برای بار نخست نیست که دولت دوم روحانی
با اس��تعفا یا استیضاح روبرو میشود .نخستین فردی که
در دولت دوم حس��ن روحانی پاستور را ترک کرد« ،علی
ربیعی» بود .سخنگوی کنونی دولت در آن زمان مسئول
وزارت رفاه ،کار و امور اجتماعی را برعهده داش��ت که در
 ۱۷مرداد س��ال  ۱۳۹۷توسط بهارس��تان استیضاح شد.
دولت روحانی تابستان و پاییز داغی در سال  ۹۷پشت سر
گذاشت .مسعود کرباسیان ،وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی

دولت «روحانی»  ۳گام تا افتادن از حد نصاب
نفر بعدی بود که در شهریور همین سال کابینه روحانی را
ت��رک کرد .او بهدلیل ضعف ش��دید مدیریت اقتصادی و
باال رفتن گرانی و بیکاری توس��ط مجلس استیضاح شد.
اما این آخرین استعفا و خروج وزرا از کابینه دوازدهم نبود.
نوبتی هم باش��د نوبت به برند کابینه حسن روحانی بود.
عباس آخوندی در نامهایی گالیهآمیز به رئیسجمهور در
 ۲۸مرداد سال  ۹۷استعفا داد تا نفر سوم در دولت باشد که
خیابان پاستور را ترک میکند .محمد شریعتمداری ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در جابهجاییهای دولت از سمتش
اس��تعفا داد .البته او خوشش��انس بود که رئیسجمهور
مس��ئولیت وزارت کار بعد از استعفا به او سپرد .استعفای
بعدی مربوط به «ش��هیندخت موالوردی» بود .این فعال
سیاس��ی اصالحطلب بهعنوان دستیار ویژه رئیسجمهور
در ام��ور حقوق ش��هروندی در دولت دوازدهم مش��غول
بهکار بود ک��ه با توجه به قان��ون ممنوعیت بهکارگیری
بازنشس��تگان استعفا داد .البته این خروج کمحاشیه نبوده
و نامه موالوردی مملو از کنایه به حسن روحانی بود .یکی
از ُپر سروصداترین استعفاهای دولت روحانی به وزیر چند
هزار میلیاردی بهداشت بازمیگردد« .سیدحسن قاضیزاده
هاشمی» که با طرحهای بهداشت و درمانی دوره نخست
ریاس��تجمهوری حسن روحانی مش��هور بود در اقدامی

غافلگیرکننده در فضای مجازی استعفاش را اعالم کرد.
بهگفته بس��یاری از تحلیلگران فعالیتهای بهداش��تی
و درمانی قاضیزاده هاش��می س��بب رأی آوردن حسن
روحانی در دور دوم انتخابات ریاس��تجمهوری شده بود،
ولی او هم به سیاستهای رئیسجمهور معترض شده و از
مقامش کنارهگیری کرد .اما جنجالیترین استعفا مربوط به
وزیر امور خارجه دولت بود .محمدجواد ظریف بهیکباره در
نیمهشب با قرار دادن ُپَستی در فضای مجازی اعالم کرد
از مقامش استعفا داده است .دلیل اصلی او برای استعفا عدم
اطالع از سفر بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه به ایران بود,
البته این استعفا با پادرمیانی برخی از مقامات ارشد نظام و
رئیسجمهور منتفی شد .سیدمحمد بطحایی ،وزیر سابق
آموزشوپرورش نفر بعدی بود که در سال  ۹۸چراغ استعفا
در دولت را روشن کرد .دلیل اصلی وی برای ترک کابینه
ورود به انتخابات مجلس شورای اسالمی بود .البته بیشتر
نمایندگان مجلس شورای اسالمی علت استعفای بطحایی
را عمل نکردن دولت به تعهدات معلمان اعالم کردند .این
روند اس��تعفاها ادامه یافت تا اینکه چند روز قبل محمود
حجت��ی از وزارت جهاد کش��اورزی اس��تعفا داد .برخی از
اعضای کابینه دولت روحانی چندین کارت زرد از بهارستان
دریافت کردهاند و حجتی هم برای پاسخگوی نسبت به

عملکردش در وزارت کشاورزی به مجلس فراخوانده شده
بود که نیامد و استعفا داد .البته طبق به اصل  ۱۳۶قانون
اساس��ی« :رئیس جمهور میتوان��د وزرا را عزل کند و در
این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای
اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس
ب��ه دولت نیمی از هیئت وزی��ران تغییر نماید باید مجدداً
از مجلس شورای اس�لامی برای هیأت وزیران تقاضای
رأی اعتماد کند» .دولت روحانی با  ۹تغییر ( ۲اس��تیضاح،
 ۷اس��تعفا) تنه��ا  ۳گام دیگر برای از ح��د نصاب افتادن
فاصله دارد .البته یک استعفا به سرانجام نرسید و استعفای
موالوردی مالک در حد نصاب افتادن دولت موثر نخواهد
بود .شورای نگهبان هم در تفسیر این اصل قانون اساسی
گفته است« :ذیل اصل  ۱۳۶قانون اساسی که مقرر نموده
اس��ت ( ...و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به
دولت ،نیم��ی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید دولت
بای��د مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر
به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران
دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس
از زمان ابراز اعتم��اد مجلس به دولت ،این تغییر حاصل
شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از
مجلس تقاضای رأی اعتماد کند».

دبیرکل س��ازمان ملل در گزارش دورهای به
ش��ورای امنیت ،ضمن محکوم کردن نقض
حریم هوایی لبنان توسط رژیم صهیونیستی،
از تلآویو خواست به این اقدامات پایان دهد.
به گزارش فارس ،شورای امنیت سازمان ملل
شامگاه دوشنبه جلسهای را برای بررسی نقض
مکرر حریم هوایی لبنان و دیگر کشورها توسط
جنگندهه��ای رژیم صهیونیس��تی و افزایش
تنشها در مرزهای ش��مالی فلسطین اشغالی
برگزار کرد« .آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان
ملل طی گزارش دورهای به ش��ورای امنیت،
ضمن محکوم ک��ردن نقض حری��م هوایی
لبنان توسط رژیم صهیونیستی ،گفت تلآویو
فعالیته��ای هوایی بر فراز لبن��ان را دو برابر
کرده و تعداد نقض حریم هوایی از ماه جوالی
تا اکتبر امس��ال ( )2019به  787مرتبه رسیده
است .به نوشته وبگاه روزنامه «جروزالم پست»
گوترش در این گزارش نوش��ت« :من مجددا
تمام نقضهای حاکمیت لبنان را محکوم کرده
و از اسرائیل میخواهم به نقض حریم هوایی
لبنان پایان داده و هرچه سریعتر نیروهایش را
از غجر و مناطق اطراف آن در شمال خط آبی
عقب بکشد».
دولت جدید لبنان احتماال بدون
حریری تشکیل میشود

منابع لبنانی اعالم کردند از نظر رئیسجمهور و
رئیس پارلمان این کشور تشکیل هر چه سریعتر
دول��ت برای نجات کش��ور مهم ت��ر از حضور
حریری اس��ت .به گزارش باشگاه خبرنگاران
ج��وان ،روزنامه االخبار لبنان خبر داد میش��ل
عون ،رئیس جمهور این کش��ور از هیئتهای
خارجی پیامی آشکار درباره حمایت اروپاییها از
راه حل سیاسی سریع و تشکیل دولت در لبنان
دریافت کرده اس��ت .این روزنامه افزود :میشل
عون که از ناز کردنهای حریری به تنگ آمده
و به متحدانش گفته است زیاد منتظر نخواهد
ماند و فرصت آخ��ر را به حریری خواهد داد تا
در ب��ازه زمانی کوت��اه وارد راه حلی قابل قبول
شود .روزنامه االخبار همچنین خبر داد :حریری
زمانی که مشاهده کرده فضای جریان هشت
مارس به سمت جایگزین کردن «بهیج طباره»
به جای او متمایل است شروع به انجام اقداماتی
برای سنگ اندازی کرده است.
بازدارندگی اسرائیل
در حال فرسایش است

لیبرمن هش��دار داد که بازدارندگی اسرائیل با
فرسایشی مستمر مواجه اس��ت و این ضعف
از بیرون نیز مش��هود اس��ت .به گزارش گروه
بینالملل باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از
عروتص ش��وع ،آویگدور لیبرمن ،رهبر حزب
«اس��رائیل خانه ما» و وزیر جنگ سابق رژیم
صهیونیس��تی در ادام��ه جدال لفظ��ی خود با
بنیامین نتانیاهو ،نخس��ت وزیر این رژیم ،وی
را متهم به «تش��کیل ائتالف با حماس» کرد
و گف��ت بازدارندگ��ی این رژیم با فرسایش��ی
دائمی مواجه شده است .لیبرمن در سخنرانی
خود در کنفرانس ساالنه «موسسه دموکراسی
اسرائیل» گفت« :نتانیاهو که در مورد احتمال
تش��کیل ائتالف با فهرست مش��ترک عرب،
داد و فری��اد میکند [و هش��دار میدهد] ،خود
در حال تش��کیل یک ائتالف با حماس است.
او در هماهنگ��ی با آنها عمل میکند ».او در
توضیح ادعای خود گفت« :ما این مسئله را در
دور جدیدی از منازعات دیدیم .نتانیاهو ترجیح
میدهد آرامش را از حماس بخرد و در عوض،
حق محافظت را به این س��ازمان تروریس��تی
بپردازد .حم��اس پایگاه قدرت خ��ود را بدون
مزاحمت ایجاد میکند .این سازمان روزانه دو
راکت تولید میکند که میتواند به هادرا [واقع
در شهر حیفا] برسد؛ بنابراین تا سه سال دیگر،
حماس تبدیل به حزباهلل خواهد شد ».او افزود:
«بازدارندگی اسرائیل با فرسایشی مستمر مواجه
است و این ضعف از بیرون نیز مشهود است».
قطعی اینترنت ،بهانه سناتورهای
آمریکایی برای درخواست تحریم
مقامات ایرانی

 ۷س��ناتور ضد ایرانی مجلس سنای آمریکا با
ارسال نامهای به ترامپ خواستار تحریم تمام
کسانی شدند که باعث قطعی اینترنت در ایران
هستند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،به
نقل از سایت مجلس سنای آمریکا ،تد کروز،
ج��ان کورنین ،تام کاتن ،مارکو روبیو ،مارش��ا
بلکبرن ،پت تومی و جان باراسو ،سناتورهای
ضد ایرانی مجلس س��نای آمریکا با ارس��ال
نامهای به دونالد ترامپ ،رئیسجمهور این کشور
به بهانه قطعی اینترنت در ایران ،خواستار تحریم
تمام کسانی ش��دند که در این موضوع دست
داشتند .این افراد ،که تا همین چندی پیش از
اغتشاشاتی که باعث وارد آمدن آسیب گسترده
به جان و مال مردم شد ،حمایت میکردند در
این نامه نوش��تند« :ما از ش��ما (دونالد ترامپ)
میخواهیم ،سریعا لیستی از تمام مقامات ایرانی
که دسترس��ی مردم به اینترنت را قطع کردند،
فراهم نموده و آنها را تحریم کنید.

