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اخبار
بدون گشایش اقتصادی نباید به
میانجیها اعتماد کرد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره
به اینکه نخس��توزیر ژاپن شاید برنامههای
برای ایران داش��ته باش��د ،گفت :اگر در سفر
روحانی به ژاپن گش��ایش عملیای در حوزه
اقتصادی ایجاد نشود نباید به میانجیگریهای
ژاپن اعتماد کنیم .سیدحسن حسینیشاهرودی
در گفتگو با آنا با اش��اره به سفر رئیسجمهور
به ژاپن و برخی اظهارنظرها مبنی بر احتمال
میانجیگ��ری ژاپن میان ایران و آمریکا برای
مذاک��ره مج��دد اظهار کرد :س��فر روحانی به
ژاپن بیش��تر سیاسی و اقتصادی است ،لذا اگر
مصوباتی در این س��فر انجام شود و گشایش
عملی در حوزه اقتصادی با کشوری مانند ژاپن
داشتیم ،خواهیم دانست که کشورهای واسطه
خوشبینانه به میدان آمدهاند و مانند سه کشور
اروپایی صرف ًا مأمور و معذور نیس��تند .اکنون
کش��ورهایی مانند ژاپن ،کره جنوبی ،مالزی و
دیگر کشورها به مس��ئله ایران و آمریکا ورود
پیدا کنند ،اما تا خودشان بهصورت علمی اقدام
مثبتی در راس��تای گش��ایش اقتصادی ایران
برندارند ،اعتمادی به میانجیگری آنها نمیتوان
کرد .معتقدم تا گشایشی از سوی این کشورها
برای ایران ایجاد نشده نباید هیچگونه تعهدی
به کشور واس��طه یا کشورهای اصلی اروپایی
داده شود؛ زیرا ایران پیش از این طعم بدعهدی
اینها را چشیده است.
قدرت بازدارندگی ایران با تفکر
بسیجی به دست آمده است

وزیر دفاع گفت :ق��درت بازدارندگی خود را با
تفکر بسیجی در همه راهبردها و سیاستها به
دست آوردیم و با این تفکر قدرتآفرین در برابر
زورگویی و قلدرمآبیهای نظام سلطه ایستادگی
کردیم .به گزارش مهر ،امیر حاتمی در دومین
نشست تخصصی جهادگران علمی بسیج که
به میزبانی موسسه تحقیقات و نوآوری دفاعی
و با حضور بس��یجیان نخب��ه وزارت دفاع در
سالن امام علی (ع) برگزار شد ،با اشاره به نقش
ارزشمند بس��یج در طول دوران دفاع مقدس
اظهار داش��ت :بس��یج به دلیل حضور مؤثر در
دوران دفاع مقدس و حماسهآفرینیهایش در
آن زمان بیشتر با رویکرد نظامی شناخته شده
است .حفظ و ارتقا قدرت بازدارندگی خود را با
تفکر بس��یجی در همه راهبردها و سیاستها
به دس��ت آوردیم و با این تفکر قدرت آفرین
در برابر زورگویی و قلدرمآبیهای نظام سلطه
ایستادگی کردیم.
ناکارآمدی دولت
عامل اعتراض مردم است

س��خنگوی جبهه پیروان خط ام��ام و رهبری
ب��ا بی��ان اینکه اعتراض��ات مردمی ناش��ی از
ناکارآمدی دولت در مدیریت کشور است ،گفت:
حامیان دولت با پیشنهاد استعفای رئیسجمهور
فقط میخواهند سیاسیکاری کنند .سید کمال
س��جادی در گفتگو با مهر در پاسخ به سؤالی
مبنی بر اینکه تا چه حد پیشرفت در بخشهایی
چون حوزه دفاعی و از س��وی دیگر ضعف در
صنعت و اقتصاد باعث فراگیر ش��دن اعتراض
ب��ه ناکارآمدی دولت در اذهان عمومی ش��ده
است ،گفت :سلسله عواملی میتواند کارآمدی
یا ناکارآمدی یک دولت را نشان دهد؛ دولت از
قدرت برخوردار است و میتواند بر امور نظارت
و مشکالت را برطرف کند از این رو برای مردم
سؤال ایجاد میشود چرا با ظرفیتها و اختیاراتی
که مس��ئوالن و دولت از آن برخوردار هستند
هنوز برخی از مش��کالت برطرف نشده است،
در حالی که ما در حوزه دفاعی پیش��رفتهای
چشمگیریداشتهایم.
تأیید صالحیت  ۹۱درصد داوطلبان
انتخابات مجلس در هیئتهای اجرایی

وزیر کشور از احراز صالحیت بیش از  ۹۱درصد
داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی در
هیئته��ای اجرایی خبر داد .به گزارش «عصر
ایرانیان» ب��ه نقل از وزارت کش��ور ،عبدالرضا
رحمانی فضل��ی با اعالم پای��ان زمان فعالیت
قانونی هیئتهای اجرایی انتخابات یازدهمین
دوره مجلس شورای اسالمی در  ۲۶آذرماه اظهار
کرد :از مجموع  ۱۶هزار و  ۳۳نفر داوطلبی که
برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای
اس�لامی ثبت نام اولیه کردند ت��ا پایان زمان
قانونی رسیدگی به صالحیتها در هیئتهای
اجرایی ،تعداد  ۸۴۸نفر اعالم انصراف کردند .در
نهایت پرونده  ۵هزار و  ۱۸۵نفر مورد بررس��ی
قرار گرفت و در نتیجه صالحیت  ۲ ,۹۱درصد
از اف��راد در هیئتهای اجرایی تأیید و نتیجه به
هیئتهای نظارت اعالم شد.

ناگزیریم برای ایجاد موازنه در تعهدات برجام گامهای بعدی را برداریم

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی گفت :اگر
مس��یر عدم اجرای تعهدات از سوی اروپا
تداوم یابد ناگزیر هستیم برای ایجاد موازنه
در تعهدات ،گامه��ای بعدی را برداریم .به
گزارش تس��نیم ،دریابان علی ش��مخانی
در دیدار نیکالی پاتروش��ف ،دبیر شورای
امنیت ملی فدراس��یون روس��یه با وی ،با
توجه به س��ابقه موفق همکاری راهبردی
دو کشور در مبارزه با تروریسم بر ضرورت

تقویت بیش از پیش اش��تراک مساعی دو
کش��ور در ایجاد ثبات و امنی��ت پایدار در
منطق��ه تأکید کرد .وی ،تش��کیل دومین
نشس��ت گفتوگوی امنی��ت منطقهای و
حضور فعال روس��یه و دیگر کش��ورهای
حاض��ر در این نشس��ت را نش��ان از توجه
وثی��ق و اراده قاط��ع این کش��ورها برای
بهرهگیری از ظرفیتهای بومی به منظور
حفظ و گس��ترش صلح و امنیت در منطقه

توصیف کرد .شمخانی بروز هرگونه ناامنی
در منطقه را خواست و اراده کشورهای فرا
منطقهای بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی
دانست و تصریح کرد؛ هوشیاری مستمر و
تداوم همکاریهای دستهجمعی منطقهای
میتواند ضمن دفع شرارتهای دشمنان،
تضمینکنن��ده آرامش و ثبات باش��د .دبیر
ش��ورای عال��ی امنیت ملی ب��ا قدردانی از
مواضع اصولی روسیه در مواجهه با اقدامات

غیرقانونی آمریکا در قبال برجام و حمایت
از فرآیند کاهش تعهدات هس��تهای ایران
در برج��ام که به دلی��ل بدعهدی آمریکا و
بیعملی اروپا صورت گرفته اس��ت؛ گفت:
اگر مسیر عدم اجرای تعهدات از سوی اروپا
تداوم یابد ناگزیر هستیم برای ایجاد موازنه
در تعه��دات ،گامهای بع��دی را برداریم.
نیکالی پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی
فدراسیون روسیه نیز در این مالقات تداوم

شاهد بزرگترین بحران بشری در
یمن هستیم

اجالس گفتوگوه��ای امنیتی منطقهای
را که به ابتکار ایران ش��کل گرفته ،نشان
روشنی از احساس مس��ئولیت کشورهای
منطق��ه برای همکاری در زمینه اس��تقرار
صلح و ثبات است.

سعید جلیلی:

مردم انتظار دارند که مشکالت کشور صادقانه با آنها مطرح شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :مردم انتظار
دارند که مشکالت کشور صادقانه با آنها مطرح شود .طرح
صادقانه مشکالت با مردم و استفاده از ظرفیت مردم برای
حل این مش��کالت رس��یدن به نتیجه را سرعت خواهد
بخش��ید .به گزارش «عص��ر ایرانیان» ،در ادامه سلس��له
نشس��تهای کارشناسی دولت س��ایه ،جلسهای با حضور
نزدیک به  20تن از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی
در دفتر سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
برگزار شد .این نشست با هدف ارائه راهکارهای پیشنهادی
جهت تقویت وضع معیشتی خانوارهای ایرانی شکل گرفته
و کارشناسان کارگروههای اقتصادی دولت سایه به ارائه دو
طرح ابتکاری دراینباره پرداختند.

دو طرح پیشنهادی کارشناسان دولت سایه برای بهبود

وضع معیشت خانوارهای ایرانی

در ادامه نشست کارشناسان اقتصادی دولت سایه دو طرح
پیش��نهای خود جهت تامین مالی خانوارهای ایرانی را به
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی ارائه دادند .ملزم
کردن بانک ها به ارائه تس��هیالت به عامه مردم به جای
تخصیص منابع به پروژههایی تجاری که افراد معدودی از
آن منتفع میشوند ،از اهداف یکی از این طرح هاست.
 طرح اول :اعطای اعتبار خرید کاالی ایرانی


اساس گفتمان دولت سایه ارائه مشورت است


عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این نشست
خاطرنشان کرد :یکی از فرصتهایی که متأسفانه کمتر مورد
توجه قرار میگیرد آن اس��ت که مدیرانی که در دورههای
مختلف مسئولیتهایشان را به افراد جدید تحویل میدهند
دارای تجربیاتی هستند که میتوان از آنها به عنوان بازوی
مشورتی در دوره جدید مسئولیتی استفاده نمود .وی افزود:
در مسئولیت اجرایی معمو ًال اینگونه است که اگر مدیری
پیش از اخذ آن مس��ئولیت ابتکاری جهت پیشبرد اهداف
خود نداشته باشد ،متأسفانه به علت وجود مشغلههای فراوان
اجرایی ،امکان ابتکار او به حداقل میرس��د؛ جهت اصالح
این روند میبایست بازوهای مشورتی و تجربه مدیران قبلی
مورد استفاده قرار گیرد و این نکته نسبت به همهی دولتها
صدق میکند .دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با اشاره
به چرایی فعالیت در قالب گفتمان دولت سایه گفت :یکی
از اهداف ترویج این گفتمان آن اس��ت که کارشناسان هر
حوزه به افرادی که مسئولیت اجرایی به عهده دارند ،کمک
کرده تا امور کشور به نحو بهتری اداره شود و چرخه انتقال
تجربیات نیز مورد توجه قرار گیرد.
 صرف ارائه فهرس�ت انتخاباتی کافی نیست ،مردم از

نامزدها برنامه عملی میخواهند

جلیلی در بخش دیگری از س��خنانش پیرامون مس��ائل
انتخاباتی ،عنوان کرد :وقتی به مردم فهرس��ت انتخاباتی

معرفی میش��ود باید به این پرسش آنها نیز پاسخ داد که
اگر این افراد انتخاب ش��وند قرار اس��ت چه اتفاقی بیفتد؟
س��ؤال دیگر آن است که تفاوت افراد این فهرست با سایر
کاندیداها در چیست؟ وی افزود :جریان انقالبی باید نسبت
به پرس��شها و نگرانیهای مردم درباره موضوعاتی مانند
گرانی ،اش��تغال و  ...پاسخ داشته باشند .مردم ضمن اینکه
دغدغهها و مش��کالت به حق خ��ود را از زبان نامزدهای
انتخاباتی میش��نوند باید راهکارهای پیشنهادی نامزدها
نی��ز مردم را اقناع کند؛ صرف حرفهای کلی دردی را دوا
نمیکند .وی خاطرنشان کرد :صداقت و صراحت انقالبی
برای پاس��خ به سؤاالت مردم الزم است؛ ضمن اینکه باید
راهحلهایی را که در کوتاهمدت جواب میدهد دنبال کرد
اما اگر مشکلی در بلندمدت حل خواهد شد ،نباید بگوییم
که چند روزه یا چندماهه حل میشود؛ مردم انتظار دارند که
مشکالت کشور صادقانه با آنها مطرح شود .طرح صادقانه
مشکالت با مردم و استفاده از ظرفیت مردم برای حل این
مشکالت رسیدن به نتیجه را سرعت خواهد بخشید.
توسعه پاالیشگاههای کشور یک امر ممکن است


عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در بخش دیگری
از س��خنانش با اشاره به س��خنان اخیر وزیر نفت ،تصریح

کرد :آقای زنگنه در س��خنانی اشاره کردهاند به این نکته
که برای ساخت هر پاالیشگاه با  300هزار بشکه ظرفیت،
نیازمند  6میلیارد دالر س��رمایه و  5س��ال زمان هس��تیم؛
مصوبه تیرماه مجلس از وزارت نفت میخواهد تا بسترهای
الزم را جهت سوق پیدا کردن حجم باالی نقدینگی کشور
به س��مت ساخت پاالیش��گاه فراهم نماید و در این زمینه
گامهای اساس��ی ب��ردارد .وی اف��زود :ضمن اینکه برخی
پاالیشگاههای کشور از جمله پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
که بزرگترین پاالیش��گاه میعانات گازی جهان است و در
دوران تحریم ها س��اخته ش��ده و باعث خودکفایی کشور
در بنزین ش��د امروز میتواند افزایش ظرفیت داشته باشد.
در این زمینه طرحی توس��ط کارشناسان تهیه شده است.
عضو شورای راهبردی سیاست خارجی کشور اضافه کرد:
برخی دیگر از پاالیشگاههای کشور فرآوردههایی دارند که
با حفظ زیرساخت ها و برخی تغییرات میتوانند فرآوردههای
با ارزش افزوده بیش��تر مثل بنزین تولید نمایند که مزیت
نسبی به مراتب بیشتری را داراست .جلیلی در ادامه با دعوت
از کارشناس��ان کارگروههای اقتصادی دولت سایه ،از آنها
خواس��ت تا به ارائه دو طرح پیشنهادی خود به نمایندگان
محترم مجلس بپردازند.

قالب این طرح ،اعطای امتیاز خرید کاالی ایرانی به خانوار
ایرانی تا س��قف  10میلیون تومان است .این تسهیالت
ب��ا کارمزد حداقلی و تقس��یط طوالنی مدت جهت خرید
ل��وازم برقی پرکارب��رد خانگی خواهد ب��ود .ضمانت این
وام با یارانه پرداختی از س��وی دولت و همچنین بس��ته
حمایت معیش��تی به همراه یک چک صیادی بوده و نیاز
به هیچگونه ضامن دیگری نخواهد داش��ت .کارشناسان
دولت سایه در این نشست خطاب به نمایندگان مجلس
اع�لام کردند :طبق پژوهش ه��ای اقتصادی اگر میزان
تسهیالت اعطایی که به برخی افراد برای ساخت «مال
های تجاری» داده شده است ( 50هزار میلیارد تومان) در
قالب طرح زی��ر در اختیار حداقل  5میلیون خانوار ایرانی
قرار میگرفت (تا س��قف  10میلیون تومان به هر خانوار)،
رشد اقتصادی به مراتب بهتر و رضایت عمومی نسبت به
شرایط فعلی بسیار باالتر بود.
 طرح دوم :اعطای س�هام پروژههای ملی و استانی به

مردم هر استان یا منطقه

در طرح دوم نیز خانوارهای دارای سرمایه خرد با خرید سهام
پروژههای نیمه تکمیل دولتی با حداقل  70درصد پیشرفت
عمرانی ،میتوانند طی  10س��ال و با نرخ کارمزد  4درصد،
اقساط سهام خریداری شده خود را پرداخت کنند .این خرید
بهمراه  25درصد تخفیف از سوی دولت خواهد بود و ارزش
کل سهام اعطایی حداکثر  50میلیون تومان است .ذینفع
شدن مردم در نرخ فروش محصوالت پروژه های عمرانی
پس از تکمیل آن از جمله مزایای ویژه سرمایه گذاری در
این طرح خواهد بود.

اعتراف نمایندگان مجلس آمریکا به تروریسم اقتصادی علیه ایران

هفده عضو مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامهای به وزیر خزانهداری این
کشور از تاثیرات کمپین فشار حداکثری و تحریمها بر زندگی روزمره و وضعیت
سالمتی مردم ایران به شدت انتقاد کردند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
هفده عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامهای به «اس��تیون منوچین» وزیر
خزانهداری این کشور خواستار تس��هیل تبادل کاالهای بشردوستانه با ایران
ش��دند و از تاثیرات کمپین فش��ار حداکثری و تحریمها ب��ر زندگی روزمره و
وضعیت س�لامتی مردم ایران به ش��دت انتقاد کردند.بر این اساس« ،رائول
گریهلوا» نماینده دموکرات حوزه س��ه آریزونا؛ «باربارا لی» نماینده دموکرات
حوزه سیزده کالیفرنیا؛ «ایلهان عمر» نماینده دموکرات حوزه پنج مینه سوتا و
 ۱۴نماینده دموکرات دیگر در نامهای به «استیون منوچین» وزیر خزانه داری
آمریکا ضمن ابراز نگرانی در خصوص پیامدهای کمپین فش��ار حداکثری بر
ای��ران و تحریمها علیه این کش��ور به ویژه در بخ��ش دارو که افراد مبتال به
بیماریهای مزمن را هدف قرار میدهد به شدت انتقاد کردند و خواستار تسهیل

تبادل کاالهای ضروری شدند.در بخشی از این نامه آمده است« :کمپین فشار
حداکثری دولت دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا بر دولت ایران پیامدهای
هولناکی بر زندگی روزمره ایرانیان  -از جمله آنهایی که مبتال به بیماریهای
خطرناک هستند ،گذاش��ته است .به جای یک سیاست تحریمی گسترده که
همه ایرانیان را مجازات میکند ،آمریکا باید برنامه تحریمها را تنظیم کند تا
اطمینان حاص��ل کند که داروهای نجات بخش در اختیار آس��یب پذیرترین
ش��هروندان بیمار ایران قرار بگیرد».در بخش دیگری از این نامه دموکراتها
از دولت ترامپ خواس��تهاند که در م��ورد اقدامات تحریمی علیه ایران تجدید
نظر کند و اقدامات الزم را که تحت قوانین بین المللی ضروری است ،انجام
دهند تا از حق سالمت مردم ایران نیز محافظت شود.آنها با اعالم تردید به
اثربخش��ی تحریمها علیه ایران از دفتر کنترل سرمایههای خارجی که تحت
نظارت وزارت خارجه آمریکا است ،خواستند تا لیست کاالهای پزشکی را ارائه
کنند تا تامین کنندگان بین المللی شرایط تجارت با ایران را دریابند.دموکراتها

در قسمت دیگری از این نامه آورده اند« :تحریمهای دولت ترامپ علیه ایران
و کمپین فشار حداکثری آنها به طور مستقیم به آسیب پذیرترین گروه جامعه
ایران تاثیر میگذارد .علی رغم وعدههای ایستادگی در کنار مردم ایران ،آنها
[دولت آمریکا] از رسیدن داروهای ضروری و منابع بشردوستانه به کسانی که
به آنها نیاز بیشتری دارند ،جلوگیری میکنند .تحریمهای اعمال شده توسط
دولت آمریکا علیه ایران چیزی کمتر از جنگ اقتصادی نیست .این تحریمها
طبقه متوس��ط آن کش��ور را ویران کرده و به فاجعه انسانی منجر شده است.
یکی از تأثیرات ناگوار تحریم ها ،کمبود قابل پیشگیری داروهای نجات دهنده
زندگی بوده است .این اداره [وزارت خارجه آمریکا] باید در برابر حقوق اساسی
ایرانیان برای استفاده از داروی مقرون به صرفه پاسخگو باشد».کمپین فشار
حداکثری آمریکا علیه ایران که طرحی ظالمانه با هدف آوردن ایران پای میز
مذاکره ش��کل گرفته است در ابتدا با محروم کردن ایران از نظامی پولی آغاز
شد و در حال حاضر بخشهای گستردهتری را در برگرفته است.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت :طی
س��ال های اخیر شاهد بودیم که دولتها کاندیداهای
موردنظر خود را به مردم معرفی میکنند و این افراد به
مجلس راه می یابند و در واقع مجلس به حیاط خلوت
دولت تبدیل میشود ،بنابراین نظارت قوی وجود ندارد.
هدایتاهلل خادمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه برای
مدیریت پیشرفت نیاز به سازماندهی و مدیریت قوی و
انقالبی داریم ،گفت :امروز به مدیرانی احتیاج داریم که
بتوانند نظارت و کنترل قوی بر فعالیتهای اقتصادی
داشته باشند .نماینده مردم ایذه در مجلس اظهارداشت:
در بخ��ش نظامی ب��ه دلیل نیازهای جدی کش��ور با
مدیریت قوی و انقالبی و نظارتهای شدید ،پیشرفت
قابل توجهی صورت گرفت اما در بخش صنایع مردم
مجبور به استفاده برخی از کاالهای داخلی مانند خودرو
هستند .در این بخش مدیران انحصار ایجاد کردهاند و

مجلس «دولتساخته» کارآمدی ندارد

اجازه هیچگونه رقابت��ی نمیدهند .وی تأکید کرد :در
مدیریت صنایع دفاعی اراده قوی برای پیشرفت وجود
داش��ت اما در بخش صنایع و اقتص��اد این اراده قوی
در مدیریت برای پیش��رفت و توس��عه وجود نداشته و
ندارد .عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
در خصوص تغییر نگاه مردم و مدیران از غرب به توان
داخلی اظهار داشت :متأس��فانه دولتهای ما همیشه
ایس��تادهاند و رص��د میکنند تا ببینند در کش��ورهای
اروپایی و آمریکایی چه کسانی روی کار میآیند و نگاه
آنها نسبت به ما چگونه است .فارغ از غرب و شرق باید
نگاهمان به توانمندی های داخلی باشد تا بتوانیم برای
پیش��رفت خود اقدام کنیم ،البته نیاز نیست که ما همه
کااله��ا و مواد موردنیاز را بس��ازیم ،اما باید کاالهایی
را تولی��د کنیم که بتوانیم آن را به تولید انبوه رس��انده
و صادر کنیم .خادمی اف��زود :مردم امروز عالقه دارند

هزاران نفر از مردم آمریکا در آس��تانه رأیگی��ری مجلس نمایندگان آمریکا
درباره الیحه اس��تیضاح ترامپ ،با تظاهرات در ش��هرهای مختلف خواس��تار
استیضاح و برکناری رئیسجمهور آمریکا شدند .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،خبرگزاری رویترز گزارش داد :تظاهرکنندگان آمریکایی سهشنبه شب
در یک تجمع در نیویورک خواس��تار اس��تیضاح دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا ،و برکناری وی از ریاس��تجمهوری ش��دند .ای��ن تظاهرات یک روز
قب��ل از رایگیری مجل��س نمایندگان آمریکا برای اس��تیضاح ترامپ برگزار
شد .سازماندهندگان این تظاهرات گفتند احتمال میدهند هزاران نفر در این

که کاالی داخلی تولید و صادر شود تا فرزندانشان سر
کار بروند و به امنیت ش��غلی و امنیت روانی برس��ند.
مش��کل این است که دولت های ناکارآمد چنین اراده
ای ندارن��د .وی با بیان اینکه اگر مجلس��ی منطبق با
برنامهه��ا کار نکند ،نهاد قوی ب��رای برخورد با دولت
وجود ندارد ،تصریح کرد :مجلس باید عمال نهاد ناظر
بر دولت باش��د اما متأسفانه طی سال های اخیر شاهد
بودیم که دولتها کاندیداهای موردنظر خود را به مردم
معرف��ی میکنند و این افراد به مجلس راه می یابند و
در واقع مجلس به حیاط خلوت دولت تبدیل میشود،
بنابراین نظارت قوی وجود ندارد .عضو شورای مرکزی
فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس افزود :متأسفانه
مدیران ما آلوده به فساد اقتصادی شدهاند .افرادی که
آلوده به فس��اد اقتصادی هس��تند نمیتوانند مدیریت
قوی و انقالبی داش��ته باش��ند و در راستای توسعه و

تظاهرات سراسری مردم آمریکا برای ترامپ
مراس��م که در منهتن برگزار شد ،ش��رکت کردند .این تظاهرات یکی از ۶۰۰
تجمعی است که قرار است در سراسر آمریکا و در تایید استیضاح ترامپ برگزار
ش��ود .همزمان با نیویورک ،مردم آمریکا در دیگر ش��هرهای این کشور برای
حمایت از استیضاح رئیسجمهورشان تظاهرات کردند .در همین حال ،ترامپ
در هشداری شدیداللحن به نمایندگان حزب دموکرات در کنگره آمریکا گفت
اگر آنها به فرآیند اس��تیضاح وی ادامه دهند به دموکراسی در آمریکا اعالم
جنگ کردهاند .او در نامهای خطاب به نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا ،نوشت تالش برای استیضاح او در حکم یک کودتای غیرقانونی حزبی

پیشرفت کشور قدم بردارند .مدیران فاسد تالش دارند
تا اموال بی��ت المال را برای خود تص��رف کرده و در
این راستا برنامه ریزی میکنند .برای اختالس از بیت
الم��ال تالش می کنند تا اطرافیان خود را نیز آلوده به
فس��اد کنند ،زیرا در چنین فضایی می توانند به فساد
اقتص��ادی خ��ود ادامه دهند .عضو کمیس��یون انرژی
مجلس گفت :با توجه به ناکارآمدی دولت ،احتماال در
مجلس یازدهم جریان مقابل دولت رأی خواهند آورد.
مردم هیچ گاه به آقایان حامیان دولت که هیچ برنامه
ای برای آین��ده ندارند و هیچ اقدامی در مجلس دهم
انجام ندادند رأی نخواهند داد .این افراد از اعتماد مردم
سوءاس��تفاده کردند .عضو شورای مرکزی فراکسیون
نمایندگان والیی مجلس اظهارداشت :امیدواریم مردم
نمایندگانی کارآمد ،پاکدست ،توانمند و شایسته را برای
مجلس آینده انتخاب کنند.

است .اعضای کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه  ۱۳دسامبر
دو مادۀ طرح اس��تیضاح ترامپ را با  ۲۳رای موافق در مقابل  ۱۷رای مخالف
تصوی��ب کردند و آن را ب��رای رایگیری نهایی به صحن مجلس نمایندگان
فرس��تادند .دو مادهای که در این روز تصویب ش��دند عبارتند از :سوء استفاده
ترامپ از قدرت و مانع تراشی مقابل فعالیتهای کنگره .در مادۀ سوء استفاده
از قدرت ،ترامپ متهم است که به دنبال آن بوده تا از راه مجبور کردن اوکراین
به انجام تحقیقاتی با موضوع فس��اد فرزند جو بای��دن ،رقیب انتخاباتی او ،از
کمک سیاسی یک کشور خارجی برای پیروزی در انتخابات بهرهمند شود.

سخنگوی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در
خاورمیانه گفت :در حال حاضر ،بزرگترین
بحران بش��ری را در کشور یمن شاهدیم .به
گزارش مهر« ،س��ارا الذوقری» س��خنگوی
کمیته بینالمللی صلیب سرخ در خاورمیانه
در گفتوگ��و با ش��بکه پرس ت��ی وی ،به
حم�لات عربس��تان س��عودی و متحدانش
علی��ه غیرنظامی��ان در یمن و نی��ز وخامت
اوضاع یمنیها اش��اره کرد و گفت :جنگ و
درگیری تمامی جنبههای زندگی مردم یمن
را تحت تأثیر قرار داده و دسترس��ی به دارو،
بیمارس��تان ،سوخت و مواد غذایی مورد نیاز
برای گذراندن زندگی روزانه بس��یار سخت
شده اس��ت .کشور یمن یکی از اولویتهای
اصلی این کمیته است چراکه در حال حاضر،
بزرگترین بحران بش��ری را در این کشور
ش��اهدیم .ما با چالشهای متعددی در این
کشور و با یک جنگ پیچیده مواجهیم.
چین در عرصه دریایی قدرت خود را
به رخ آمریکا کشید

ناوهای هواپیمابر چی��ن به عنوان نمادهای
قدرت نظامی در جهان آن هم برای ارتشی
که چند دهه عمدت ًا بر جنگافزارهای زمینی
متمرکز بوده اس��ت ،دس��تاوردهای مهمی
محس��وب میش��وند .ب��ه گزارش باش��گاه
خبرنگاران جوان ب��ه نقل از نیویورکتایمز،
چین روز سهشنبه با بهرهبرداری از نخستین
ناو هواپیمابر ساخته ش��ده در این کشور به
نقطه عطف تازهای برای ایجاد نیروی دریایی
پیشرفتهای رسید که بتواند تسلط آمریکا بر
دریاها بهوی��ژه در اقیانوس آرام را به چالش
بکش��د .روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز در
گزارشی نوش��ت :تلویزیون چین اعالم کرد
مراسم رونمایی از این ناو هواپیمابر با حضور
شی جین پینگ ،رئیسجمهور این کشور در
یک پایگاه دریایی در جنوب چین برگزار شد.
این ناو هواپیمابر میتواند در سراس��ر جزایر
مورد مناقش��ه در دریای جنوبی چین و تنگه
تایوان قدرتنمایی کند و این رویدادی است
ک��ه آمریکا و قدرته��ای دیگر در اقیانوس
آرام از جمله ژاپن و اس��ترالیا با نگرانی آن را
زیر نظر دارند.
برق  ۵۰هزار خانه در فرانسه به دلیل
«خرابکاری» قطع شد

برق  ۵۰هزار خانه در جنوب غرب فرانس��ه
روز گذش��ته قطع شد .به گزارش آنا به نقل
از یورونیوز ،در آخرین دقایق شامگاه دوشنبه
دو پس��ت برق فش��ارقوی در استان ژیروند
ب��ه مرکزیت ب��وردو بر اثر ی��ک «عملیات
خرابکارانه» آس��یب دید و همین امر موجب
قطع برق شد .مسئوالن این شرکت میگویند
به دلیل آسیب دیدن دو پست فشارقوی در
دو منطقه «میوس» و «سیاک-مدوک» در
نزدیکی بوردو ،نزد مقامهای قضایی شکایت
خواهن��د کرد .آنه��ا با اع�لام اینکه هنوز
هیچکس مسئولیت این عملیات خرابکارانه
را بر عهده نگرفت��ه ،با این حال گفتهاند که
این عملیات به طور قطع کار کسی بوده که
با پستها آشنایی داشته و احتما ًال به دست
نیروهای داخلی خود ش��رکت انجام ش��ده
است .قطع برق از ساعت  ۴۵دقیقه نیمهشب
آغاز شده و تا چند ساعت ادامه یافت .در این
مدت دو پس��ت فش��ارقوی از شبکه خارج و
تعمیر شدند.
آمریکا پروژه خط لوله انتقال گاز
روسیه به اروپا را هم تحریم کرد

سنای آمریکا در تائید اقدام یک هفته پیش
مجلس نمایندگان این کشور ،پروژه «نورد
استریم  »۲را که برای تأمین گاز قاره اروپا
از مبدأ روس��یه حیاتی اس��ت مورد تحریم
قرار داد .به گزارش مهر به نقل از یورونیوز،
کنگره آمری��کا با تصوی��ب قطعنامهای به
تحریم پروژه خط لوله انتقال گاز روسیه به
اروپا موسوم به «نورد استریم  »۲رأی داد.
واش��نگتن به همراه دو متحد خود در اروپا
یعنی اوکراین و لهستان معتقد است که این
پروژه س��بب افزایش وابستگی اروپا به گاز
روس��یه و تقویت نفوذ مس��کو در قاره سبز
میشود حال آنکه حامیان این پروژه آن را
برای تأمین گاز اروپا حیاتی و اس��تراتژیک
میدانند .تحریم پروژه نورد اس��تریم  ۲که
مخالف��ت اتحادی��ه اروپا را به هم��راه دارد
ش��رکتهایی را هدف ق��رار میدهد که در
س��اخت خط لوله و ترانزیت گاز روس��یه به
اروپا مشارکت داشته باشند .خط لوله «نورد
اس��تریم» قرار اس��ت با دور زدن اوکراین
و لهس��تان ،گاز روس��یه را از طریق دریای
بالتیک به اروپا منتقل کند.

