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فرمانده عملیات سازمان بسیج کشور:

اعتراضهای اخیر جنگ جهانی تمامعیار علیه نظام بود
سیاست 2

تشکیل دولت یا کابینه در تمام دولتها یکی از معضلهای دیرینه
در ســاختار حکومتی هر کشور به حســاب میآید که بر اساس نظام
سیاسی و با توجه به تنوع نوع حکمرانی ،با چالشهای مختص به خود
دست و پنجه نرم میکند .این مســاله از گذشته تاکنون به دلیل نوع و
پیچیدگی موجود در ســاختار قومی ،مذهبی و حتی فکری خود را در
انواع و اقسام چهرهها به دنیا نشــان میدهد که خروجی آن بنبست
سیاسی یا مسدود شــدن راهها و مجراهای گفتوگو و حصول توافق
اســت .به عنوان مثال گره کوری که امروز در لبنــان یا عراق به وجود
آمده و موجب ایجاد خأل قدرت سیاســی یا به وجود آمدن نقصهای
مکرر با چهرهها و مقیاسهای مختلف اســت ،به نوعی نشأت گرفته
از تضاد دیدگاه میان احزاب و یا دخالت کشورهای خارجی است .این
روند در گذشته مربوط به کشورهای موســوم به جهان سوم و یا کمتر
توسعهیافته بود ،اما چند ســالی است که شاهد ایجاد همین چالشها
در ساختار سیاســی کشــورهای اروپایی یا دولتهایی که به نوعی با
البیگریهای متعدد سعی دارند خود را به عنوان یک محرک سیاسی
پرقدرت نمایان کنند.
به عنوان مثال امروزه ما شــاهد بههمریختگی بیسابقه در بریتانیا
هستیم؛ به طوری که پارلمان عوا ِم این کشــور منحل شده و رهبران
دو حزب کارگر و محافظهکار در حــال نبرد برای پیروزی در انتخابات
زودهنگام پارلمانی هستند.
این اتفاق اگرچه بر اســاس قانون اساسی نانوشتة بریتانیا وجاهت
حقوقی و سیاسی دارد ،اما واقعیت این است که اصل مطلب که به ستون
فقرات درگیری و خأل قدرت در لندن تبدیل شده...

تکاپوی مسئوالن
دانشگاه تهران برای
آزادی دانشجویان
تناقض اشتغال شایسته با یارانهبگیری

دستمزد به تنهایی
باید هزینه زندگی را
پوشش دهد
دسترنج 4

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا:

توزیع پول بنزین
سم است
چرتکه 3

تبدیل کتابفروشیها به پاتوقی فرهنگی

در ادامه سیاستهای ضد ایرانی

آمریکا ،آذری جهرمی را تحریمکرد
آمریکا دیروز (جمعــه) از اضافه شــدن نام
محمدجواد آذری جهرمــی ،وزیر ارتباطات
ایران به لیست تحریمهای این کشور خبر داد.
توییتــر این وزارتخانه نیــز علت تحریم
آذری جهرمی را سانســور اینترنتی در ایران
خوانده است.

خبر

مدیرکل موقت آژانس انرژی اتمی:

همکاریهای فعالی با ایران داریم
فرآیند غنی سازی در تاسیسات فردو گفت که این
مسالهبهاطالعشورایحکامرساندهشدهاماتصریح
کردکهکارآژانسقضاوتدربارهآیندهبرجامنیست
و او در این باره اظهار نظری نمیکنــد .وی افزود
تاکنون گزارشهایی را درباره گامهای ایران برای
کاهشتعهداتشدرچارچوببرجاموواقعیتهایی
که شورایحکامو طرفیناین توافقبایدآگاهباشد
ارائه داده است .مدیر کل آژانس با بیان این مطلب
تصریحکردکهازهرگونهگمانهزنیدربارهآیندهاین
توافق خودداری و به وظایف آژانس برای بازرسی
و راســتیآزمایی این توافق ادامه می دهد .فروتا
در پاســخ به ســووالی درباره مالقات هفته آینده
آژانس با مقامات ایران گفت این دیدار بخشــی از
همکاریهایمعمولآژانسباایراناستومقامات
عالیرتبهومتخصصانآژانسبهتهرانسفرخواهند
کردکهجزئیاتآنمتعاقبااعالمخواهدشد.اوگفت
انتظار دارد که در این سفر طرف ایرانی در خصوص
موضوعی که او به اطالع شــورای حکام رسانده،
شفافسازیکند.فروتاهمچنیندرخصوصآنچه
او همکاری به موقع از سوی ایران نامید هم توضیح
داد :این عبارتی تازه نیســت ،بلکه پیش از این در
پایان آگوست در گزارش ما به شورای حکام مطرح
شــد و از آن زمان ما بر این موضوع تأکید کردهایم
که فرصت محدود است و به اشکال مختلف ایران
را تشویق کردهایم که در مورد موضوعات مطروحه

خطیب نماز جمعه تهران:

اتفاقی خوب که در هفته کتاب و کتابگردی رقم خورد

خبر

مدیرکل موقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی
تصریح کرد که این سازمان برای نظارت و راستی
آزمایی فعالیتهای هســتهای ،همکاری فعال و
مثبتی با ایران دارد .به گزارش ایرنا ،کرنل فروتا این
اظهارات را روز پنجشــنبه پس از نشست شورای
حکام آژانــس در وین و در نشســت مطبوعاتی
مطرح کرد .مدیرکل موقت آژانس درباره ردیابی
ذرات اورانیوم طبیعی با منشــاء فعالیت انسانی
( )anthropogenicدر یک مکان اعالم نشده،
عنوان کرد که متخصصــان آژانس هفته آینده به
ایران ســفر کرده تا در این رابطه با مقامات ایران
رایزنی کنند .او با بیان اینکه آژانــس به نظارت و
راســتیآزمایی درباره توافقات پادمانی و اجرای
پروتکلالحاقیتوسطایرانادامهخواهددادعنوان
ت اینترنت در چند روز گذشته بر
کرد که محدودی 
فعالیتهایآژانسدرایرانتاثیرینگذاشتهاست.
فروتا در ادامه از ایران خواســت تا به تعهدات
هستهای خود طبق برجام عمل کند .او درباره آغاز

به دنبال بازداشت تعدادی از دانشجویان
صورت گرفت

شهرنوشت 6

جهان 5

در ادامــه سیاســتهای خصمانــه علیه
کشــورمان ،دفتــر کنتــرل داراییهــای
وزارت خزانــهدار ی آمریــکا از تحریــم
وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعــات ایران
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سایت وزارت خزانهداری

شنبه  2آذر  25 / 1398ربیعاالول 23 / 1441نوامبر 2019

توضیحات ارائه کند .مدیــر کل موقت آژانس در
پاسخبهاینسووالکهآیااحتمالبازگشاییپرونده
موسوم به «ابعاد احتمالی نظامی برنامه هستهای
ایران»وجودداردیانه،عنوانکردکهاینموضوعی
مربوطبهشورایحکامآژانساستواودراینرابطه
گمانهزنینمیکند.ویافزود:اینمسئلهایمربوط
بهاجرایسازوکارهایپادمانیدرکشورهایعضو
استواختیارآنباشورایحکاماست.شورایحکام
اختیار قضاوت در خصوص وضعیت اجرای ســاز
و کارهای پادمانی در یک کشــور عضو را دارد .وی
درباره ادعای کشف مواد هسته ای در تورغوزآباد
هم گفت :الزم است که بین نقش آژانس در اجرای
برجام و موضوع مشخصی که من به شورای حکام
ارائه کردم که مربوط به اجرای توافقنامه پادمانی
است ،تفکیک قائل شویم .موضوعی که به اطالع
شورای حکام رساندهام ،مربوط به مسئله "کامل
بودن"بیانیههایایراناست.فروتاآژانسرابهعنوان
چشموگوشجامعهبینالمللدرقبالبرجاموهم
ســاز و کار پادمانها توصیف کرد که هم از سوی
شورایحکاموکشورهایعضووهمازسویایرانبه
رسمیتشناختهشدهاست.مدیرکلموقتآژانس
یادآور شده که همکاریها و تعاملهای پادمانی و
حمایتی صورت گرفته با ایران تاکنون مثبت بوده
است و این در گزارشهایی هم که به شورای حکام
ارئهکردهایم،انعکاسیافتهاست.

کتاب 8

اینترنت را
با ِز باز نکنید
سیاست 2

