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رایزنی یک ساعته روحانی و مکرون
رؤســای جمهــوری ایــران و فرانســه در یــک گفت وگــوی تلفنی
مسائل دوجانبه منطقهای و برجام را بررسی کردند
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مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

پرداخت افزایش حقوق
بازنشستگانکشوری

ترامپ و اون پیمان صلح امضا کردند

سایه روشنهای یک سازش سیاسی
به همراه تحلیل تحلیلگران خارجی و یادداشتی از ابراهیم متقی

20

 احکام افزایش حقوق ساالنه و همچنین همسانسازی حقوقبازنشستگان کشوری در سال  ۹۷صادر شده است
مابهالتفــاوت مربــوط بــه ماههــای فروردیــن و اردیبهشــتسالجاری با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد

افزایش ساالنه

 10درصد

میانگین مجموع افزایش ساالنه و همسانسازی در سال 1397

 19درصد

بازنشستگانی که از همسانسازی برخوردار میشوند

 84درصد

حداقل حقوق پس از افزایش ساالنه و همسان سازی

یک میلیون و  200هزار تومان

عکسEPA :

جمعی از فعاالن سیاسی اصالح طلب در بیانیهای خواستار شدند

اصالحاصالحات

همراه با یادداشتهایی از بدرالسادات مفیدی ،محسن
پیرهادی و علی میرزاخانی
2
ترامپ و دیپلماسی شوک

تفســیرهای مختلفــی دربــاره علــل ،زمینههــا و پیامدهای
دیدار ترامپ و کیم وجود دارد .انجام چنین دیداری تابعی
اول دفتر
از ضرورتهای موازنه قدرت منطقهای اســت .مؤلفههای
ســاختاری نظــام بینالملل نیــز نقش تعیینکننــدهای در
شــکلگیری ایــن دیــدار داشــته اســت .اگــر چین و روســیه
مخالف توافق در حال ظهور بودند ،طبعاً روند شکلگیری
مذاکــرات و موضوعــات منــدرج در آن بــا تغییراتی همراه
ابراهیم متقی
میشــد .روند موجــود بیانگر آن اســت کــه الگوهای کنش
کارشناس
سیاســی کشــورهای منطقهای و قدرتهای بزرگ در حال
روابط بینالملل
تغییــر اســت .رهبــران امریــکا و کــره شــمالی مبــادرت به
تنظیم «توافق کلی و فراگیر» کردند .خلع ســاح هستهای
کرهشــمالی دربرابر پایان دادن تحریمهای اقتصــادی را میتوان موضوع اصلی
توافــق دانســت .به همــان گونهای کــه «کیســینجر» در ســال  1971و در زمانی که
بهعنوان مشــاور امنیت ملــی امریکا ایفای نقش میکرد ،دیــدار محرمانهای را با
مقامهای چینی به انجام رساند و زمینه برای «توافق بزرگ» به وجود آمد .در آن
دوران رهبران چین آمادگی الزم برای حل اختالفات امریکا  -چین را دارا بوده و
به این ترتیب زمینه برای سفر نیکسون به چین فراهم شد.
در شــرایط موجود ،پومپئو نقشــی سیاســی ،مشابهی با کیســینجر ایفا میکند.
ترامپ درصدد است تا ساختار بینالملل و محیط منطقهای را در شرایط «شوک
سیاسی» قرار دهد .بنابراین از الگوهای حل مسالمتآمیز اختالفات بهره خواهد
گرفت .این معادله بخشــی از سیاســت خلع ســاح مرحلهای کره شمالی خواهد
بــود .هشــدار ســناتورهای امریکایی بــرای تحقق اهــداف کامل و فراگیــر در جهت
خلع ســاح هســتهای کره شــمالی را میتوان بخشی از چاشنی ســاختاری جهت
نشان دادن اراده سیاسی ترامپ دانست .اگرچه مذاکرات در  12ژوئن  2018انجام
پذیرفــت ،اما هنوز معلوم نیســت که این مذاکرات چــه نتایج و پیامدهای عملی
برای سیاســت خارجی چین ،کره شــمالی و امریکا خواهد داشت .اگر کیم جونگ
اون از ســازوکارهای مماشــات اســتفاده کند ،در آن شــرایط موضوع پایان دادن به
تحریمهــا را فراموش خواهد کرد در حالی که کیم تالش دارد تا ثمره دیپلماســی
مقاومــت و اقدام متقابل را در دســتور کار قرار دهد .ناچــار خواهد بود تا خود را در
شرایط پیروزی قرار دهد ،در حالی که هیچ نشانهای از اعتماد به نفس در چهره او
مشــاهده نمیشد ،کیم نه تنها با شرایط «دیپلماسی
قلهای» بیگانه بود ،بلکه احساس میکرد که مذاکره و
توافق همانند «توتم سیاسی» خواهد بود.
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زمینه پیدایش بازار لحظهای

کارشناسان در گفتوگو با«ایران» دالیل نوسان قیمتی در بازارها را بررسی میکنند

جهان را بدونچشم دیدهایم

زوج جهانگرد نابینا راوی زیبایی ها ،تمدن و امنیت ایران خواهند بود

چگونه یک «اوفک اروپایی»
میتواند به ایران کمک کند

تنهــا چند روز پس از خروج رئیس جمهوری امریکا،دونالد
ترامــپ ،از برنامــه جامع مشــترک (برجام) ،وزیــر اقتصاد
یادداشت
فرانســه ،برونو لومــر ،مصاحبههای زیادی انجــام داد و در
آنها تأکید کرد که رهبران اروپایی از خود خواهند پرسید که:
«چه میتوانیم انجام دهیم تا ابزارهای اقتصادی بیشتری
در اختیار اروپا قرار داده و اجازه دهیم تا قاره ســبز از ایاالت
متحده مستقل باشد؟»
اسفندیار
لومر به طور خاص بهدفتر کنترل سرمایههای خارجی
باتمانقلیچ
وزارت خزانــهداری ایــاالت متحــده امریــکا (اوفک) اشــاره
بنیانگذار فوروم
ایران و اروپا
کــرد .اوفــک نهادی اســت که بیشــترین تــرس و نگرانی را
برمیانگیزد و مســئول تهیه و اجــرای تحریمهای تجاری و
اقتصادی است .وزیر اقتصاد فرانسه پیشنهاد کرد« :چرا ما بنگاهی از نوع مشابه
را در اروپا ایجاد نکنیم تا قادر به پیگیری فعالیتهای شرکتهای خارجی باشد و
میزان احترام آنها نسبت به تصمیمهای اروپا را بسنجد؟»
این پیشنهاد و ایده ،در ابتدا بهنظر طنزآمیز و گستاخانه ،روشی بود که یک وزیر
اقتصاد اروپایی ،خشم خود را به وسیله آن ابراز میکرد ،ولی به آن بهعنوان سیاستی
که اروپا قصد بررسی جدی آن را داشته باشد ،نگاه نمیشد .با این حال ،چند هفته
بعد از این اظهار نظر ،رهبران اروپایی همچنان در حال کوشــش و تقال برای یافتن
تدابیر قابل گنجانده شدن در قالب یک بسته پیشنهادی اقتصادی هستند ،تا بتوان
از طریق آن ایران را قانع به متعهد ماندن به برجام وهمزمان ،استقالل اقتصادی
اروپا را نیز حفظ کرد .در این میان ،مســأله اصلی و مهم برای اروپا باز نگاه داشــتن
کانالهای مالی با ایران است ،چه این مهم از طریق تالش برای پایدار نگاه داشتن
خرید نفت از این کشوربه انجام برسد ،چه با ابالغ حکم و فرمان سرمایهگذاری به
بانــک ســرمایهگذاری اروپایی و چه از راه تالش بــرای کمک به بنگاههای کوچک و
متوسط اقتصادی چند ملیتی به منظور حفظ فعالیتهایشان در این سرزمین .در
حال حاضر در کمیسیون اروپا هیچ بنگاهی وجود ندارد که قادر باشد به میزان کافی
از یک ســاختار جدید بانکی در مقابل فشــار تحریمها حمایت کند .گروه «بورس و
بازار» و «شبکه رهبری اروپا» ،پس از برگزاری جلسهای تحت عنوان «اجالس آینده
مالی ایران» در بروکســل در  8خرداد که مســئوالن اتحادیه اروپا 10 ،دولت اروپایی،
وزارت امــور خارجه ایران و بانک مرکزی این کشــور در
آن نشست شــرکت کرده بودند ،پیشنهادات جدیدی
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برای ایجاد کانالهای مالی اروپا و ایران ارائه کردند.

جالل طالبی از بازی
با امریکا در جامجهانی 98
به «ایران» میگوید
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بزرگترین
برد تاریخ
ورزش ایران
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دموکراسی مستقیم ،ولی ناقص!

بیاییمبایکدیگرچنینصحنهایراتصورکنیمکهدریکجلسهکارشناسیوتصمیمگیری
مثالً شــورای پول و اعتبار ،نمایندگان نهادهای گوناگون نشســتهاند و میخواهند درباره
یادداشت
یک موضوع مهم پولی ،مثل نرخ سود بانکی ،یا پرداخت و تخصیص اعتبارات ،بحث و
تصمیمگیری کنند .در این میان دو نفر از اعضای جلسه ،پالکاردی را درآورند و روی میز
پهن کنند که صدها یا حتی هزاران نفر واقعی یا جعلی آن را امضا کرده و خواهان حذف
سود بانکی شده!!! و انتظار هم داشته باشند که اعضای شورا عقل خود را زیر پا بگذارند
و مطابق خواست این پالکارد یا ...رأی دهند .خب ،اگر قرار است بنای تصمیمگیری در
عباس عبدی
یــک موضوع تخصصی ،اینگونه عریضهها و امضا جمع کردن باشــد ،اصوالً چه نیازی
تحلیلگر سیاسی
به جمع شــدن افرادی تحت عنوان شــورا یا مجلس و ...گرفتن حقوقهای کالن است؟
اینکارهای نمایشی هنگامی صورت میگیرد که طرفداران آن نظر ،توان دفاع منطقی از
خواسته خود یا نقد و رد ایده و طرح دیگران را ندارند .از اینرو متوسل به امضاسازی میشوند ،کاری که هزینه
چندان زیادی ندارد .اقدامی که چند نفر از نمایندگان مجلس در جلسه یکشنبه و هنگام بررسی الیحه مربوط
به الحاق به  FATFکردند ،نمونه بارزی از توصیه به تعطیلی عقل و منتفی کردن
مسئولیت نمایندگی و کوشش برای صحنهسازی جهت پیشبرد اهداف معدودی
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از آنان و گروههای ذینفع در بیرون از مجلس است.

3و4

«صدیق تعریف»
خواننده و آهنگساز
توگو با «ایران»:
در گف 

بوی حلوای
موسیقیسنتی
درآمده است
13
گروگانگیری در پاریس

پلیس فرانســه خبر داد یک مرد مســلح در مرکز شهر پاریس
دســت کــم دو نفــر را گــروگان گرفته اســت .رســانهها از جمله
خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس گزارش دادهاند که گروگانگیر
درخواســت تماس با سفارت ایران در این کشــور را داده است.
در همین رابطه خبرنگار رادیو بینالمللی فرانسه توئیت کرده
اســت« :گروگانگیر اعالم کرده یک نامــه دارد که میخواهد به
سفیر ایران بدهد تا او این نامه را به دولت فرانسه منتقل کند».

کیفرخواست ناظم مدرسه صادر شد

دادستان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده مدرسهای
در غــرب تهران گفت :کیفرخواســت پرونده با چهار عنوان
اتهامی صادر و بهدادگاه ارجاع خواهد شد تا در اسرع وقت
حکــم الزم صادر شــود .عبــاس جعفری دولــت آبادی در
ادامه تصریح کرد :پس از معاینات مشخص شد که تجاوز
جنســی بــه آن معنا نبــوده ولی تعرضات جنســی گزارش
شده و متهم هم پذیرفته است.

