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ربیعی بعداز  5سال وزارت کار را ترک کرد

چترحمایتاتحادیهاروپابرسررابطهشرکتهایخارجیباایران

وزیر خارجه آلمان :برای
ماندگاری برجام میجنگیم

3

مرحلهمقدماتیانتخاباتمیاندورهایایالتاوهایویامریکا

پیروزی شکننده در پایگاه سنتی
جمهوریخواهان

22

آغاز واگذاری
بنگاههای اقتصادی
نهادهای نظامی

علی ربیعی این بار دیگر وزیر نماند؛ بعد از  5ســال وزارت،
گــزارش گرفتن دو رأی اعتماد ،پشــت ســر گذاشــتن یک اســتیضاح
گـروه سیاسی بــا موفقیــت و تجربه  5کارت زرد و چندین طرح اســتیضاح
تعلیق شده .دیروز اما هر طور بود تعداد مخالفان او از موافقانش پیشی گرفت
تــا علــی ربیعی آن طور که در قامت وزیر راهی بهارســتان شــده بــود ،در قامت
وزیر آنجا را ترک نکند .از همان روزهای قبل هم میشــد حدس زد اســتیضاح
علــی ربیعی مثل بقیه اســتیضاحها نخواهد بود؛ اینکه او بــه فاصله تنها  5ماه
با موضوعاتی تقریباً مشترک ،دو بار استیضاح میشد ،اولین نشانه برای چنین
نتیجهگیری بود .اما شــروع عجیب جلســه دیروز دیگر شکی باقی نگذاشت که
اتفاقــات ایــن جلســه آنقدرها هــم آرام پیش نخواهــد رفت و ســاعاتی بعد ،با
نطق رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس و
پاســخهای ربیعی و پزشــکیان بــه او ،همین
صفحه  2را بخوانید
اتفاق افتاد.

 در ماجرای الیحه تفکیک وزارتخانهها برخی دولتیها تذکر گرفتند -رئیس دفتر رئیس جمهوری در روز خبرنگار در مؤسسه ایران حضور یافت

«ایران» از جریمههای  30میلیون تومانی برای متخلفان
بازار گزارش میدهد

توگو با رضا کیانیان
گف 
درباره بازیاش در فیلم «دلم میخواد»

شادی به مثابه
اعتراض
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کافه جمعه

داستانکخارجی /یک مینیمال تمیز!
داستانکایرانی  /سرسگ
رماندرمانی/احساسصبحهایدوشنبه
پیشــنهاد هفتــه  /پیشــنهادهایی بــرای
کتابخوانان
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گفت وگوی «ایران» با رتبه های برتر دارای معلولیت

داستان زندگی

علی محمدی  /ایران

 18دانش آموز معلول
به رتبه زیر  1000کنکور رسیدند
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مجلــس یک وزیــر کابینــه را از کار برکنــار کرد و حــاال باید
منتظر بود و دید که کابینه دوازدهم چگونه تکمیل خواهد
یادداشت
شد .به عنوان کسی که نامم جزو امضاکنندگان استیضاح
آقای ربیعی بود معتقد هســتم که شــرایط فعلی کشــور
چندانبرایایناستیضاحمناسبنبودوبههمیندلیلبا
جدیتآنراپیگیرینکردم.امامهمترازبحثهاییچون
اختالف بر سر زمان مناسب استیضاح و یا مثبت و منفی
محمد قسیم
بودن رأی مثبت به این طرح باید به محتوای جلسه برگزار
عثمانی
نمایندهمجلس
شده توجه کرد .در واقع آنچه در این جلسه اتفاق افتاد نه
استیضاحوزیرکاربلکهاستیضاحنظامبود.
اســتیضاح وزیــر کار هر چند اتفاق قابل توجهی بود اما فی نفســه بــدون توجه به هر
نتیجــهای کــه حاصــل میشــد نمیتوانســتیم آن را دارای تأثیر مبنایی بــرای آینده
کشــور ارزیابــی کنیم .به هر حــال نه حضور آقای ربیعی در این ســمت دارای تبعات
ویــران کننــدهای بود و نه به احتمال زیاد جایگزین ایشــان ،از هر جریان فکری و با هر
گرایشی میتواند معجزهای در حوزههای زیرمجموعه وزارت کار انجام دهد .هر چند
معتقدم آقای ربیعی در کار خود ضعفهایی داشت که میشد با رفع آنها ،با بازده
مناسبتری وزارت کار را اداره کرد و شاهد شرایط بهتری در این مجموعه بود .چنین
وضعیتی یعنی آنکه برکناری آقای ربیعی نمیبایست به اولویتی حیاتی تبدیل شود
که مخالفان ادامه کار او حاضر باشند تا هر نوع هزینهای به پای آن بدهند.
اتفاقی که دیروز رخ داد این بود که اوالً این استیضاح وارد مسیری شد که مخالفان وزیر
ظاهراً بدون فایده ســنجی چندان منطقی ،ترجیح دادند از هر روشی برای کنار زدن
وزیر اســتفاده کنند .اما باز هم این موضوع مسأله اصلی نیست .مسأله اصلی جایی
است که از حیثیت نظام برای برکناری آقای ربیعی هزینه شد و آنچه تبدیل به بهای
این برکناری شد ،چیزی جز پایینتر آوردن سطح اعتماد عمومی نبود.
درشرایطیکهکشورمادرموقعیتخطیریازنظراعتراضاتموجوددرکفجامعه
بــه ســر میبرد و همزمان فضــای عمومی آماج حمالت رســانهای راســت و دروغ
و هدایت شــدهیا برای کاهش اعتبار نظام با برجســته کردن مفاسد و ناکارآمدیها
است ،اتفاقات دیروز مجلس جز همسویی با این روند چیزی نبود .ما شاهد هستیم
که تا چه اندازه آمار مفاسد و مشکالت موجود در کشور توسط رسانههای خارجی با
برخی اکاذیب مخلوط شــده و دوباره به خورد جامعه داده میشــود تا نوعی پمپاژ
بیاعتمــادی را در پی داشــته باشــد .اتفاقی که دیروز در مجلــس رخ داد چیزی جز
تکمیل این پروژه نبود .کســی کتمان کننده وجود فســادها و ناکارآمدیها در کشــور
نیست اما وقتی یک نماینده مجلس به عنوان یک مقام کشور میخواهد سراغ این
موضوع برود باید دو چیز را رعایت کند؛ اول اینکه ادعاهای اثبات شــده و مســتند را
مطرح کند و دوم هم اینکه طوری به بیان آنها بپردازد که باعث سوء استفاده علیه
نظام و کشور نشود.
متأسفانه در جلسه استیضاح وزیر کار این دو موضوع نه تنها به هیچ عنوان مورد توجه
قرارنگرفتبلکهبهبدترینوبرجستهترینشکلنادیدهانگاشتهشد.برهمیناساس
آنچه در جلســه دیروز مجلس اســتیضاح شــد وزیر کار نبود ،بلکه نظام بود که مورد
افتراها و تهمتهای جدی قرار گرفت و معلوم نیست که چه زمانی امکان زدودن و
برطرف کردن تأثیر این تهمتها فراهم شود.

منابع میدانی دیروز چهارشنبه اعالم کردند ،ارتش سوریه از پنج محور
از خط نظامی نزدیک مرزهای اردن به ســمت شــمال اســتان سویدا،
خبـــر عملیات گستردهای را برای ریشهکن کردن گروه تروریستی داعش آغاز
کرده و تروریستهای داعش در حال فرار از این مناطق هستند .این محورها عبارتند
از:القصر  -ساقیه در شمال شرق ،الجنینه  -رضیمه شمال شرق ،العجیالت  -الغیضه
شرق ،بوسان  -السعنا شرق و خربه الدبینه  -تل قباره شرق سویدا بوده که به پاکسازی
تروریســتهای داعشــی منجر شد .ارتش و نیروهای مسلح ســوریه در این محورهای
پنجگانه با پشتیبانی نیروی هوایی 30کیلومتر در بادیه سویدا پیشروی کردند و مواضع
و مسیر تحرک داعش را زیر آتش دقیق و پرحجم قرار دادند.

راویان اخبار و گزارشها ،بعد از  ۴۰سال
گزارش احواالت آنروزی را که روزنامه نگار
شدند نوشته اند

چگونه روزنامه نگار شدم

صفحات  7تا 18

گفتوگوی تلفنی
روحانی با عمران خان

اتفاقی که خوب نبود

فرار داعش از بادیه سویدا

2 4 11 2 0 0 0 7 5 7 9 0 0 0 1

< ایران جمعه > را بخوانید

واعظی در گفتوگو با «ایران» خبر داد

طنین اتهام و افشاگری
در بهارستان

افزایش  150برابری
جرایم تخلفات صنفی
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پذیرشهوشمندانه

پیشــنهاد مذاکــره «بــدون پیششــرط» رئیس
جمهوری امریکا دســتکم دو برداشت در بین
یادداشت
تحلیلگــران ایجاد کرده اســت .اولین برداشــت
این اســت که آقای ترامپ این پیشنهاد را بدون
هماهنگی با تیم سیاست خارجهاش  -و احیاناً
بهدالیل شــخصی و سیاســت داخلــی  -مطرح
کرده اســت و صــرف بیان این پیشــنهاد جریان
رضا نصری
حقوقدانبینالملل
ضــد ایرانــی در واشــنگتن و رقبــای منطقــهای،
مانند اسرائیل و عربستان سعودی را خشمگین
و غافلگیر کرده اســت .دومین برداشــت این اســت که این پیشــنهاد در
راستای اجرای یک طرح چندالیه و پیچید ه بیان شده که مطابق آن قرار
است ایاالت متحده  -با علم به اینکه «ایران پیشنهاد مذاکره جدید را رد
خواهد کرد»  -دســت مصالحه به ســمت تهران دراز کرده تا متعاقباً از
امتناع ایران برای فضاسازی و تشدید برخوردها سوءاستفاده کند .کسانی
کــه ســناریوی دوم را محتملتــر میداننــد ،عموماً به طرحــی که جان
بولتون  -پیش از تصدی پست «مشاور امنیت ملی»  -بهصورت علنی
در ماه آگوست  ۲۰۱۷در رسانهها منتشر کرده بود و در آن به صراحت از
ضرورت «پیشنهاد مذاکره صوری» صحبت به میان آورده بود ،استناد
میکنند .در هر حال ،جدا از اینکه کدام برداشــت به واقعیت نزدیکتر
اســت ،حقیقت این اســت که «پذیرش هوشــمندانه» مذاکره در هر دو
حالت به نفع ایران است:

ســالم

 ) ۱در حالت اول ،یعنی اگر فرض را بر این بگذاریم که پیشنهاد مذاکره بر
اساس تمایالت شخصی یا محاسبات «سیاست داخلی» ترامپ صورت
گرفته است ،پذیرش مذاکره میتواند اهرمهایی در اختیار ایران قرار دهد
که تاکنون از آن بیبهره بوده است .در واقع ،از آنجا که پرونده کرهشمالی
در هالــهای از ابهــام قــرار گرفتــه ،میتوان تصــور کرد که به احتمــال زیاد
آقای ترامپ نیازمند مذاکره با ایران شــده اســت تا در انتخابات کنگره در
ماه نوامبر «دستاورد تاریخی» نشان دهد .اگر ایران هوشمندانه پیشنهاد
مذاکــره او را بپذیــرد ،هــر چــه بــه ماه نوامبــر نزدیکتر شــویم ،ایــران در
سرنوشــت انتخابات میاندورهای کنگره سهم بیشتر و تعیینکنندهتری
مییابد و بالطبع تصاعداًبر سر میز مذاکرات موضع قویتری پیدا خواهد
کرد .اما اگر ایران پیشــنهاد مذاکره را دفعتاً رد کند ،یا با زبانی پیشــنهاد را
بپذیرد که از هماکنون مقاصد تبلیغاتی ترامپ حاصل شــود ،نه تنها به
ترامپ بهانه داده است تا سیاستهای خصومتآمیز خود را تشدید کند،
بلکه عمالً ایران را از فرصت تاریخی ایجاد اتصال به «سیاست داخلی»
امریکا محروم کرده است .در واقع ،از آنجا که ایران تنها کشور منطقه است
که در واشــنگتن «البی» ندارد ،شــاید این فرصت تنها فرصتی باشــد که
بتوان از طریق تأثیرگذاری بر انتخابات کنگره ،به سیاست خارجه دولت
و رئیس جمهوری ایاالت متحده «جهت» بخشــید .در نتیجه ،از دســت
دادن این فرصت به مصلحت کشور نخواهد بود.
در ضمــن ،اگــر ایــن ســناریوی اول به واقعیــت نزدیکتر باشــد ،باید
در نظر داشــت که مذاکره با ترامپ این ُحســن را نیز دارد که با فردی

صورت میگیرد که بیش از اینکه بر محتوای توافق و امتیازدهی طرف
مقابل متمرکز باشد ،بهدنبال تبلیغ شخصی و نمایش موفقیت خود
بهعنوان یک مذاکرهکننده خبره است و این یک فرصت خوبی است
که میتوان از آن برای حل و فصل برخی نزاعها با امریکا استفاده کرد
و در عمــل  -از طریــق ترامپ  -نوعی مصالحــه را به تندترین جریان
ضد ایران در واشنگتن تحمیل نمود .عالوه بر این ،به این نکته نیز باید
توجه داشــت که دولــت ترامپ ،ایاالت متحده را دچــار چنان انزوایی
کرده که طرف گفتوگوی ایران اکنون کشوری است که از هیچ حمایت،
هیچیــک از اهرمهــای چندجانبه (مانند قطعنامه شــورای امنیت) و
هیچیک از قوای قهریه بینالمللی برخوردار نیســت و حمایت افکار
عمومی را نیز در کنار خود ندارد .این خود نکته قابل تأملی اســت که
باید در محاسبات ایران در فرآیند «تعیین واکنش» لحاظ شود.
 )۲در حالــت دوم ،یعنــی اگــر فــرض را بــر ایــن بگذاریم که پیشــنهاد
مذاکره تنها یک مرحله از یک طرح و دسیســه پیچیده چند مرحلهای
اســت ،باز هم پذیرش هوشمندانه مذاکره میتواند نقشه جان بولتون
و جریان ضد ایرانی را با چالشهای جدید روبهرو کند .به عبارت دیگر،
ح خود نوشــته اســت  -این
اگــر برنامــه جان بولتون  -آنطور که در طر 
امتناع ایران از مذاکره را ســندی برای اثبات «ســوء نیت ایران
باشــد که ِ
بــرای دنبــال کردن برنامه ســاخت بمــب اتم» معرفی کنــد ،پذیرش
هوشــمندانه مذاکره میتواند خلل مهمی
در پیشبرد این برنامه وارد آورد.
ادامه در صفحه 3

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

پرسش امــروز

به نظر شما راه برون رفت از مشکالت اقتصادی کشور چیست؟

منتظر پاسخها و نظرات شما هستیم

ســؤاالت امتحــان نهایــی هر ســال لو
نظــــــــر
مــیرود :0916...587 /نبایــد فرصــت
مـــــردم
برابر کنکور از دانشآموزان گرفته شود.
کسانی مثل من که در مناطق محروم و با کمترین امکانات
درس خواندهایــم نباید قربانی یک قانون ظالمانه شــویم.
سؤاالت امتحان نهایی استاندارد نیست و هر ساله در فضای
مجازیلومیرود.نبایدقانون 30درصدتأثیرقطعیسوابق
تحصیلی اجرا شــود چرا که حــق 85درصد جوانان پایمال
میشود.
تأثیرمعدلبرکنکورقطعشــود:0901...730/ما به حمایت

شمادرراستایلغوتأثیرقطعیمعدلکنکور 98امیدواریم.

بهکمکشمانیازدارم/ناممحفوظ:ایثارگرجنگهستم.
دو سال جبهه بودم و در دو عملیات کربالی  4و  5شرکت
داشــتم .نیازمند کمک هســتم تــا برای دختــرم جهیزیه
بخــرم .از رئیس جمهوری اســتمداد میکنم به ما کمک
کند.
تخلفبانکملتشهرســتانســاری/داودی:بــا توجه به
اعالم بانک مرکزی در مورد بخشــودگی جرایم دیرکرد وام،
متأســفانه بانک ملت شهرســتان ســاری از ابالغ بخشنامه
امتناع ورزیــده و علت آن را «چون به ضرر بانکها اســت»

یکند.
اعالمم 

ایــرانخــودروبــرایچهکســانیخــودروتولیــدمیکند؟/
:0912...743ایران خودرو نکات فنی را در ســاخت خودروی
سمندوپژورعایتنمیکند.اینایراداتموجبازبینرفتن
موتور و خرابی سرســیلندر میشــود .آیا ایــن خودروها برای
فرانسهتولیدمیشوند؟
بهرزمندگانرسیدگیکنید/محمودحاجیعیسیازقم:
کی قرار اســت به رزمندگانی که در جبهه بودهاند و کارت
ایثار دارند و همچنین تشــکیل پرونده دادهاند ،رسیدگی
شود.

رئیــس جمهــوری دیــروز در تمــاس
تلفنــی بــا «عمــران احمدخــان نیازی»
رهبر حــزب تحریک انصاف پاکســتان و
تبریک پیــروزی این حــزب در انتخابات
سراســری مجلــس پاکســتان ،گفــت:
امیــدوارم در دوران جدید شــاهد روابط
بســیار نزدیکتر و صمیمیتری بین دو
کشــور دوســت ایران و پاکســتان باشیم.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهوری ،روحانی همچنین با اشاره به
اظهــارات رهبــر حزب تحریــک انصاف
پاکســتان مبنــی بــرای اهمیــت تقویت
روابط اقتصادی دو کشــور اظهار داشت:
باید شاهد پیشرفت قابل مالحظهای در
روابطاقتصادیوتجاریدوکشورباشیم.
روحانــی همچنیــن آقــای احمدخــان
نیازی را برای شرکت در اجالس مجمع
گفتوگــو و همکاریهای آســیا کــه قرار
اســت اواخــر مهرمــاه در تهــران برگــزار
شــود ،دعوت کــرد .رهبر حــزب تحریک
انصاف پاکستان نیز در این تماس تلفنی
بــا قدردانــی از تبریک رئیــس جمهوری
ایران به مناســبت پیــروزی این حزب در
انتخابــات مجلــس کشــورش گفــت :ما
خواهان پیشــرفت قابل مالحظــهای در
روابط دو کشــور در همــه عرصهها بویژه
حوزه تجاری هســتیم .احمدخان نیازی
تصریــح کــرد :اطمینــان میدهــم کــه
روابط دو کشور توسعه و تعمیق بیشتری
خواهد یافت و پاکســتان اهمیت بســیار
زیــادی بــرای تقویــت روابطش بــا ایران
قائــل اســت .وی همچنین گفــت که در
اجــاس همکاریهــای آســیا در تهــران
قطعاًشرکت خواهد کرد.

