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روحانی در دیدار وزیر خارجه کره شمالی:

آمریکا به هیچ یک از 
تعهدات خود پایبند نیست

2

دادستان تهران اعالم کرد

بازداشت 65 متهم 
در پرونده تلفن همراه و ارز
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سرمقاله

ادامه در صفحه 2

صفحه 3

 الیحه ای برای رفع 
 خالهای قانونی 

حمایت از کودکان
وکیل پایه یک دادگس��تری گفت: ب��ا تصویب نهایی 
الیح��ه حمایت از ک��ودکان و نوجوانان خأله��ای قانونی 

حمایت از کودکان تا حدود زیادی مرتفع می شود.
مجی��د علیمردان��ی اظهار ک��رد: الیح��ه حمایت از 
کودکان و نوجوانان ش��امل دو بخش اس��ت که بخش��ی 
از آن اله��ام گرفت��ه از قوانین مهمی اس��ت که هم اکنون 
نی��ز ب��ه ط��ور جس��ته و گریخت��ه در زمین��ه حمایت از 
کودکان وجود دارد و قس��مت دیگر مش��تمل بر بندهایی 
 اس��ت ک��ه در آن بنده��ا مفاد جدی��د و ن��و آوری هایی 

دیده می شود.
وی تصریح کرد: بررس��ی اولیه مت��ن الیحه حمایت 
از حق��وق کودکان بیانگر این اس��ت ک��ه باید در مجازات 
برخ��ی از انواع کودک آزاری ها مجازات س��ختگیرانه تری 
برای متخلفان تعیین می ش��د اما ب��ا این وجود امیدواریم 
که با تصویب و اجرای عملی قانون فوق، ش��اهد اقدامات 
اثربخ��ش حمایتی مورد نیاز از س��ایر کودکان و نوجوانان 

باشیم.
این وکیل دادگس��تری خاطرنشان کرد: الیحه ای که 
هم اکن��ون در صحن علنی مجلس با عنوان الیحه حمایت 
از کودکان و نوجوانان توس��ط نمایندگان مجلس شورای 
اس��امی در حال بررس��ی است، نس��بت به قوانین قبلی 
ب��ه تصویب رس��یده در حوزه کودکان، الیح��ه ای مترقی 

محسوب می شود.
علیمردان��ی همچنی��ن یادآور ش��د: مراج��ع قضایی 
در قان��ون مکلف ش��ده اند چنانچه در جریان دادرس��ی با 
اطفالی مواجه ش��دند که در وضعیت مخاطره آمیز زندگی 
می کنند، باید کودک را به بهزیس��تی یا دادستانی معرفی 
ک��رده تا تحت حمایت قانونی ق��رار گیرد. وی تاکید کرد: 
براس��اس الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان در صورتی 
ک��ه والدین کودک ب��ه دلیل ناآگاهی باع��ث اذیت و آزار 
کودک خود ش��وند، براساس قانون والدین ملزم به شرکت 
در دوره های آموزش��ی و اخذ گواهینامه در زمینه حقوق 

اطفال هستند.
وکیل پایه یک دادگس��تری در ادامه تصریح کرد: در 
م��اده ۳۳ الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مددکاران 
اجتماع��ی بهزیس��تی ی��ا واح��د حمایت دادگس��تری و 
همچنین ضابطان دادگس��تری مکلف ش��ده اند که هرگاه 
خطر شدید و قریب الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند 
و یا ب��ا در نظرگیری وضعی��ت مخاطره آمیز موضوع ماده 
)۳( این قانون وقوع جرم محتمل باشد، فوری و در حدود 

وظای��ف و اختیارات قانونی خ��ود تدابیر و اقدامات الزم را 
به عمل بیاورند. 

علیمردانی یادآور ش��د: در ص��ورت امکان حمایت از 
ک��ودکان و نوجوانان باید با مش��ارکت و همکاری والدین، 
اولی��ا و یا سرپرس��تان قانونی طف��ل و نوجوان جهت رفع 
خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام شود 
و در م��وارد ض��روری وی را از محیط خط��ر دور کرده و 
البته با نظر مددکار اجتماعی کودک و نوجوان در معرض 
خطر را به مراکز بهزیستی منتقل کنند و گزارش موضوع 
و اقدام��ات خ��ود را حداکثر ظرف 12 س��اعت به اطاع 

دادستان برسانند.
وی تصری��ح کرد: دادس��تان پ��س از دریافت گزارش 
ک��ودک آزاری می توان��د ب��ا تش��خیص اضط��راری بودن 
ش��رایط تدابیر حمایتی مورد نیاز ک��ودک را اعام کرده 
و ب��ا درنظرگی��ری ن��وع و ش��دت خط��ر و همچنی��ن با 
مش��اهده نوع جرم و وضعیت جس��می، روانی، اجتماعی 
 و اخاق��ی طف��ل و نوج��وان حک��م موقت و ی��ا نهایی را 

صادر کند.
این وکیل پایه یک دادگس��تری اظه��ار کرد: والدین 
یا سرپرس��تان قانونی کودک یا نوج��وان در معرض خطر 
باید اقدامات الزم را جهت رفع خطر انجام داده وحتی در 
موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی 
و یا واحد حمایت دادگس��تری دستور موقت خروج طفل 
و نوج��وان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن 
و ام��ن را صادر ک��رده و البته این اقدام��ات باید حداکثر 
ظ��رف پانزده روز جهت اتخاذ تصمی��م مقتضی به دادگاه 

اعام کنند.
علیمردانی خاطرنشان کرد: در ماده ۳۷ الیحه حمایت 
از کودکان و نوجوانان دادگاه کیفری رس��یدگی کننده به 
جرائم موضوع هر نوع کودک آزاری و همچنین عدم تحقق 
کودکان و نوجوانان نسبت به تعیین و جبران خسارت های 
واردش��ده به طفل و نوجوان اقدام کرده و مجازات عامان 

ارتکاب جرائم را مشخص و صادر کند. 
وی تاکید کرد: از جمله نوآوری های قانون حمایت از 
کودکان و نوجوانان امکان شرکت نماینده مطلع سازمان های 
مردم نهادی ب��رای حضور در جلس��ه دادگاه پس از وقوع 
ان��واع جرائم مرتب��ط با کودکان از جمل��ه کودک آزاری ها 
اس��ت و تقاض��ای طفل و نوج��وان مورد آزار واقع ش��ده 
 برای ش��روع رس��یدگی به جرایم و موضوعات این الیحه 

کفایت می کند.
وکیل پایه یک دادگس��تری در پایان خاطرنشان کرد: 
هم��ه جرائم موضوع قانون حمای��ت از کودکان و نوجوانان 
جنبه عمومی دارد و نیازی به ش��کایت ش��اکی خصوصی 
ندارد. حتی اگر شاکی خصوصی به هر علت از طرح شکایت 
خود منصرف شود، مدعی العموم اقدام به تعقیب موضوع تا 

حصول نتیجه نهایی می کند.  باشگاه خبرنگاران

گزارش یک

حاال ما و مردم منتظریم 
تا ببینیم حرکت بعدی 

مجلس در استفاده 
از ابزار قانونی خود 
برای پایان دادن به 

حضور وزرای ضعیف 
یا بی برنامه چه خواهد 
بود. فقط لطفا این بار از 

ابتدای صف شروع کنید 
و »صف را به هم نزنید«. 

ما منتظریم تا امثال 
کرباسیان، شریعتمداری، 
آخوندی، زنگنه با کارت 
قرمز مجلس از دولت 

اخراج شوند

روزنامه سیاست روز 
88006969تلفنی آگهی می پذیرد

هر
م

دولت منتظر دست غیب نباشد 

محمد صفری

m.director80@yahoo.com

دولت، مجلس، قوه قضاییه و همه دستگاه های 
حاکمیتی نکند نشسته اند تا دستی از غیب بیرون 

بیاید و مشکات را حل کند؟
مش��کات اقتصادی موجود حاص��ل یک روز 
و دو روز نیس��ت، بلک��ه دس��ترنج چندین س��ال 
ناکارآم��دی اس��ت ک��ه در مدیریت کش��ور رواج 
پی��دا ک��رده و اکنون ای��ن ناکارآم��دی در این 5 
 س��ال عمر دول��ت تدبی��ر و امید نمود بیش��تری 

یافته است.
مردم نیز قطعاً شرایط موجود اقصادی را جدای 
از مدیریت ضعیف و ناکارآمدی دولت نمی دانند. به 

همین خاطر است که اعتراض می کنند.
مس��ئولیت اداره کش��ور با قوه مجریه اس��ت، 
بودجه کل کش��ور در دس��ت این قوه ق��رار دارد، 
برنامه ری��زی برای خرج و مخارج در دس��ت دولت 
اس��ت، تصمیم��ات دولت اس��ت که یا ب��ه رونق 

اقتصادی می رسد یا به رکود و کسادی بازار.
عوامل خارجی در این پروسه اداره کشور سهیم 
است اما نه تا آن اندازه که باعث شود اقتصاد کشور 
به هم بریزد و آشفته شود یا نقدینگی سر به فلک 
بزن��د و رقم باور نکردی 1500 هزار میلیارد تومان 

را تجربه کند.
برخی مطالب��ه می کنند از رهب��ری نظام که 
ورود کنند و با تصمیمات خود مش��کات کش��ور 
را که باعث چالش شده حل کنند، اما آیا فراموش 
کرده اند که دولت در قبال اداره کش��ور مسئولیت 

دارد؟
آنه��ا توجه نمی کنند که هم اکنون نیز رهبری 
نظ��ام ب��ا توصیه ه��ا و دس��توراتی ک��ه داده اند و 
بخش های��ی از آن در دیدار رئیس جمهور و اعضای 
هیأت دولت منتش��ر ش��ده، باعث ش��ده است تا 
ش��رایط از وضعیت کنونی وخیم تر نش��ود، در غیر 
این صورت اگر دولت تدبیر و امید تصمیم گیرنده 
ب��ود، اوضاع وخیم ت��ر از آن چیزی ب��ود که تصور 

می شد.
رهب��ری معظ��م انقاب هم، ب��ه فرموده خود 
در چارچوب قان��ون می توانن��د ورود کنند، بیش 
از این اگر هم امکان داش��ته باش��د، ک��ه دارد، در 
میان افکار عمومی و دشمنان به دیکتاتوری تعبیر 
می شود در حالی که دولت بسط ید داشته و دارد، 
 اما نتیجه تصمیمات دولت اس��ت ک��ه اکنون درو 

می شود.
آی��ا دولت زمانی ک��ه رهبر انق��اب توصیه و 
تأکید می کردند به آمریکا اعتماد نکنید، مذاکرات 
هس��ته ای با آمریکا به جایی نمی رسد، آیا دولت به 

این سخنان و توصیه ها گوش داد؟
دولت و طیف سیاسی خاص فضا را به گونه ای 
آم��اده کردند که مذاکره با آمریکا بر س��ر موضوع 
هسته ای برای برچیده شدن تحریم های اقتصادی 
به یک مطالبه عمومی تبدیل شد و قطعاً، نظام هم 
تاب��ع نظر مطالبه عمومی خواهد بود و اینگونه هم 
شد، اما براساس وظیفه ذاتی خود باید هشدارهای 
الزم را می داد و آینده مذاکره و توافق هس��ته ای را 

پیش بینی می کرد. 
پس، ن��ه می ت��وان از رهبری نظام اس��امی 
خواس��ت که تمام قد ب��ه موضوعاتی اقتصادی که 
باعث چالش شده ورود مستقیم کنند و نه می توان 
توقع داشت که دست غیبی از آسمان بیرون بیاید 
و ب��ا چ��وب جادویی خ��ود وردی بخوان��د و همه 

مشکات کشور کثری از ثانیه مرتفع شود.
آنهای��ی هم که اکنون اعت��راض می کنند و به 
خیابان ها می آیند و دس��ت ب��ه اقداماتی می زنند 
که نش��ان از دش��منی با جمهوری اس��امی ایران 
است، باید توجه داشته باشند که مردم به آن بلوغ 
سیاسی رسیده اند که حد و اندازه جایگاه مسئولین 
و وظایفی که بر عهده آنها است بدانند و مطالبات 

خود را از همان بخش بخواهند.
اگر به عملکرد دول��ت اعتراض دارند، انتقاد و 
خواس��ته خود را پیگی��ری کنند و اگر از مجلس و 
قوه قضاییه دلگیر و ناخرس��ند هستند از همان قوا 

مطالبات خود را مطرح کنند.
اینکه س��مت و س��وی مطالبات در اعتراضات 
چند روزه در برخی از ش��هرهای کش��ور به سوی 
رهب��ری نش��انه رفته اس��ت، نیرنگی اس��ت برای 
تخریب جای��گاه والیت فقیه و رهب��ری، که البته 
اندک افرادی ک��ه در برخ��ی از اعتراضات حضور 

دارند چنین فضایی را درست کرده اند.
مردم، والیت پذیر هستند و به خوبی می دانند 
که شرایط کشور چگونه است و مسئولیت ها چگونه 
تقس��یم ش��ده و می دانند که رئیس جمهور با رأی 
مس��تقیم مردم برگزیده می شود و به همین خاطر 
است که در مردم س��االری دینی مردم هستند که 

باید از رئیس جمهور و دولت مطالبه کنند. 
چنین سیاس��تی به این معنا نیس��ت که دولت 
از حمایت ه��ای رهبری و دیگر س��ازمان ها برخوردار 
نباشد، بلکه در شرایط آشفته، همه خود را موظف به 
حمایت از دولت می دانند، اما این حمایت هم بستگی 

به استقبال دولت مستقر دارد.

فقدان امیرسرتیپ دوم جانباز علیرضا توانایی رئیس اداره مهندسی و پدافند  غیرعامل 
ارتش جمهوری اسالمی ایران چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند، 
ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. خداوند روح پاک ایشان را 

با موالیش علی )ع( محشور و به بازماندگان و خانواده محترم ایشان صبر جزیل عنایت فرماید.

سرهنگ ستاد علی ورمزیار

 رئیس جری��ان حکمت مل��ی عراق 
اظهار داش��ت: جمهوری اس��امی ایران 
عمق اس��تراتژیک عراق اس��ت و از همه 
می خواه��م ک��ه در ای��ن بح��ران کنار 
جمهوری اس��امی ایران بایستند و این 

کشور را یاری کنند.
 س��یدعمار حکیم در جلسه هفتگی 
روز چهارش��نبه خود ک��ه در آن عده ای 
از نخب��گان و نماین��دگان و مس��ئولین 
جریان الحکمه حضور پیدا کردند، گفت: 
جمهوری اسامی ایران در معرض فشار 
و تحری��م و حمله ای اس��ت که اقتصاد و 
نظام سیاسی آن را هدف قرار داده است؛ 

از همه می خواهم که در این بحران کنار 
جمهوری اس��امی ایران بایستند و این 

کشور را یاری کنند.
وی افزود: در این بح��ران عراق باید 
"راه تنفسی" برای جمهوری اسامی ایران 
باشد؛ وظیفه دینی و اخاقی ما ایستادن 
کنار جمهوری اس��امی ایران می باش��د 
چراکه این کش��ور در کلیه بحران ها کنار 
ما ایستاد، ما به عنوان سیاستمداران عراق 
بای��د نقش خ��ود را در راس��تای نزدیک 
کردن رویکردها و کاهش فشار با همکاری 
جامعه بین الملل و جمهوری اسامی ایران 

به بهترین نحو ایفا کنیم.

س��یدعمار حکی��م اظه��ار داش��ت: 
جمهوری اسامی ایران عمق استراتژیک 
عراق اس��ت و حدود 1۳00 کیلومتر مرز 
مش��ترک با این کش��ور داریم همچنین 
منافع و رابطه ها و وابس��تگی هایی با هم 
داریم که امکان ندارد به آن بی توجه بود، 
ما مطمئن هستیم که جمهوری اسامی 
ای��ران با توجه به حکمت و هوش��مندی 
رهبر آن بر این بحران فائق خواهد آمد.

وی تصریح کرد: گمان نمی کنم که 
جمهوری اس��امی ایران میلی به جنگ 
داشته باش��د، آمریکا و منطقه نیز جنگ 

را به نفع خود نمی بینند.

 بعد از خداحافظی علی ربیعی با کابینه
مردم در انتظار برکناری سایر وزرای اقتصادی 

از سوی مجلس هستند

توقف 
ممنوع!

نزدیک به 200 نفر از نمایندگان مجلس در درحاش���یه گ�روه رویک�رد  حدود ی��ک ماه پیش 
نامه ای به رئیس جمهور از او خواس��ته بودند که در مقابل »برخی 
ناکارآمدی ه��ای بخ��ش اقتصادی دول��ت« تصمیم��ی بگیرد و 
»بازنگ��ری در مجموع��ه تی��م اقتص��ادی دول��ت« را ضرورت��ی 

دوچندان و اجتناب ناپذیر عنوان کردند.
مجلس��ی ها در هم��ان نامه ب��ه تهدیدی 
ضمنی نی��ز پرداخته بودند که »اگرچه مجلس 
شورای اسامی در راستای وظایف و اختیارات 
و ب��ا اس��تفاده از ابزارهای قانون��ی پیش بینی 
شده می تواند نس��بت به اصاح این مهم اقدام 
کند ولی از جنابعالی ب��ه عنوان منتخب مردم 
و رئی��س دولت ک��ه مس��ئولیت اداره اجرایی 
کش��ور را برعه��ده دارید انتظ��ار داریم قبل از 
تصمی��م نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی 
نس��بت به این مه��م یعنی تغیی��ر درمجموعه 
مدیری��ت تیم اقتص��ادی با رویک��رد چابکی و 
درک حساس��یت های کنونی باهدف هماهنگی 
و کارآمدی هرچه بیش��تر تی��م اقتصادی اقدام 

عاجل به عمل آورید.«
بع��د از آن نام��ه نماین��دگان مجل��س در 
مصاحبه ه��ای خ��ود روی ی��ک نکت��ه تاکید 
داش��تند: »تی��م اقتصادی دولت ترمیم نش��ود 
مجل��س اس��تیضاح وزرای اقتص��ادی را کلید 

می زند«
از آن تاری��خ تا امروز تنها تغیی��رات در تیم اقتصادی دولت 
آنجا شکل گرفت که ولی اهلل سیف بعد از فاجعه ای که در بازار ارز 
و سکه رقم زد، با سام و صلوات و بدرقه مفصل جای خود را به 
»همتی« داد و جناب رئیس سازمان برنامه و بودجه هم از دیگر 

ِسمت خود یعنی »سخنگویی دولت« کناره گرفت.

یعنی نه رئیس کل بان��ک مرکزی بابت افتضاحی که رقم زد 
پاس��خگو بود، نه جناب نوبخت جای خود را به کس��ی دیگر داد 
و نه حتی وزرای امور اقتصاد و دارایی، صمت، راه و شهرس��ازی، 

نفت و... از جای شان تکان خوردند.
از آن تاری��خ به بعد مجلس هم کار خاصی نکرد. یعنی کرد، 

اما با اولویت بندی عجیب و غریب. 
به جای به استیضاح کشاندن وزرای اصلی 
تیم اقتصادی دولت، کار استیضاح را از انتهای 
صف ش��روع کرد و روز گذش��ته، وزی��ر کار را 

برکنار کرد.
اما بهتر است نمایندگان مجلس یک چیزی 

را فراموش نکنند. 
م��ردم داس��تان »عل��ی ربیع��ی« را مثل 
داستان تکراری دولت در انحراف افکار عمومی 
با اسم هایی مثل »تلگرام« یا »ورود خانم ها به 

ورزشگاه« نمی بینند. 
این ب��ار موضوع با زندگی و معیش��ت آنها 
ارتب��اط عجیب��ی دارد و نمی توانند ببینند که 
باع��ث و بانی ه��ای این همه بی ثباتی راس��ت 
راس��ت راه بروند و وقتی از جلسه دولت بیرون 
می زنن��د لبخندهای عری��ض و طویل تحویل 

دوربین ها بدهند.
حاال ما و مردم منتظریم تا ببینیم حرکت 
بعدی مجلس در اس��تفاده از ابزار قانونی خود 
برای پای��ان دادن به حض��ور وزرای ضعیف یا 

بی برنامه چه خواهد بود.
فق��ط لطفا این بار از ابتدای صف ش��روع کنید و »صف را به 

هم نزنید«.
م��ا منتظریم تا امثال کرباس��یان، ش��ریعتمداری، آخوندی، 

زنگنه با کارت قرمز مجلس از دولت اخراج شوند.

 رئیس جریان حکمت ملی عراق:
 ایران در تمام بحرانها کنار عراق ایستاد، همه کنار ایران بایستند

واو به واو را خوانده بودید اما رقیب داخلی برجام را به هم زد!

ظرفیت ظریفِ 
مواهب برجام

تالش برای ایجاد چهره جدید و انکار حمایت

عبور اصالح طلبان از ارباب وعده ها
صفحه 2

صفحه 9

در چارچوب گرفتن حقوق ملت یمن از ائتالف آمریکایی - سعودی مطرح شد

شروط انصاراهلل برای توقف جنگ

تا می خواهیم فراموش کنیم که چه کاله گشادی بر سر مسئوالن مذاکرات رفته است، تا می خواهیم راهکار جدید 
برای رسیدن به مطالباتمان بیابیم! بدهکاران طلبکار دست به کار شده و با فرار رو به جلو تقصیرها را به گردن 

دیگران می اندازند! در تازه ترین اظهارنظر جناب وزیر خارجه، هم اویی که بابت امضای برجام نشان لیاقت گرفت و 
50 سکه به خانه برد، اویی که در تیمش به گواه دادستان و سخنگوی قوه قضاییه جاسوس کشف شد! مدعی شده 

رقیب نگذاشته جمهوری اسالمی از مواهب برجام برخوردار شود!!!


