سیاسی

روزنامه صبح ایران

خبر

آخوندی وزیر راه و شهرسازی
باقی ماند

نماین�دگان مجلس ش�ورای
اسلامی باردیگ�ر ب�ه عب�اس
آخوندی وزیر راه و شهرسازی
رای اعتم�اد دادند و وی با 152
رای مخالف استیضاح ،همچنان
سکاندار وزارت راه و شهرسازی
باقی ماند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت
عصر دیروز  -س��ه شنبه  -مجلس ش��ورای اسالمی مخالفت خود را با استیضاح
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعالم و باردیگر به وی برای ادامه مسئولیت
در این وزارتخانه رای اعتماد دادند.
در ای��ن رای گی��ری از مجم��وع  246رای ماخوذه 92 ،نماین��ده رای موافق
استیضاح 152 ،نماینده رای مخالف استیضاح و دو نماینده رای ممتنع بود.
در جلسه اس��تیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ،اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهوری و جمعی از اعضای هیات دولت حضور داشتند.
آخوندی در  29مرداد  96با  188رای موافق 75 ،رای مخالف و 14رای ممتنع
وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم شد .در این رای گیری یک رای باطله بود.
آخوندی در دولت ه��ای یازدهم و همچنین در هفت ماه عمر دولت دوازدهم
سه بار استیضاح شده است  ،یک بار در مجلس نهم و دو بار در مجلس دهم .
 ۱۴مهر  ،۱۳۹۴نخستین جلسه استیضاح عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی
در نهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی برگزار شد و نهایتاً استیضاح وی با ۷۲
رأی مواف��ق ۱۷۵ ،رأی مخال��ف و  ۵رأی ممتنع از مجموع  ۲۵۲رأی مأخوذه را
کس��ب کرد و رأی نیاورد .آخوندی در اول اسفند  ۱۳۹۵و یک سال بعد از روی
کار آم��دن مجلس دهم مجددا ً اس��تیضاح و به مجلس فراخوانده ش��د ،اما این
اس��تیضاح نیز با  ۷۴رأی مواف��ق ۱۷۶ ،رأی مخالف و  ۵ممتنع از مجموع ۲۵۷
نماینده حاضر در جلسه را کسب کرد و در این مسئولیت باقی ماند.
نگاهی به زندگینامه و عملکرد آخوندی
«عب��اس آخون��دی» متولد س��ال  1336در نجف اش��رف اس��ت؛ وی مدرک
کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد
و سپس برای تحصیل در مقطع دکترا به انگلستان رفت.
وی س��ال  1361معاون سیاس��ی وزیر کش��ور ش��د و در دولت دوم هاشمی
رفسنجانی نیز به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی فعالیت کرد.
آخوندی از سوی شهید دکتر بهشتی در اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی
به عنوان عضو ش��ورا انتخاب ش��د .از دیگر مسوولیت های وی می توان به قائم
مقام مدیرعامل سازمان صدا و سیما ،دبیری شورای امنیت کشور ،رییس شورای
تأمین ویژه غرب کشور ،رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر ،رییس بنیاد مسکن و
تدریس در گروه بریتانیا دانش��کده مطالعات جهان اشاره کرد .آخوندی در سال
 92در دولت یازدهم س��کان هدایت وزارت راه و شهرس��ازی را بر عهده گرفت،
آخوندی از ابتدای دولت دوازدهم نیز سکان دار وزارت راه و شهرسازی است.
وی در حوزه حمل و نقل و ترابری عملکردهای قابل قبولی داشته که شاه بیت
اقدامات آخوندی در این حوزه ،انعقاد قرارداد  ٢٠٠فروند هواپیمای جدید بدون
ضمانت های دولتی و از طریق فاینانس بوده که تاکنون  ٧فروند از این هواپیماها
وارد ناوگان هوایی کش��ور شده اس��ت .همچنین در بخش مسکن هم مهمترین
اقدام وی ٨ ،برابر کردن سقف تسهیالت خرید مسکن بوده است.

علی مویدی خرم آبادی
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز شد
رییس جمهوری در حکمی علی مویدی خرم آبادی را به عنوان رییس
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز منصوب کرد.
علی مویدی خرم آبادی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز شد
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری ،متن حکم حجت االسالم
والمسلمین حسن روحانی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای علی مویدی خرم آبادی
نظ��ر به مراتب تعهد و تجربیات ارزش��مند جنابعالی به موجب این حکم به
عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز منصوب میشوید.
امید اس��ت ب��ا عنایت اله��ی و هماهنگی ب��ا وزیر محترم کش��ور و همکاری
دستگاههای ذیربط نسبت به انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری،
اعتدالگرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.
حسن روحانی -رئیس جمهوری اسالمی ایران

یادداشت مدیر مسئول

ضرورت بازنگری ساختارهای اقتصادی

ادامه از یک
ما در كش��ور در دوران صلح س��واي ارتش ،نيروهاي سپاه و بسيج و نيروهاي
پدافند عامل را هم داريم .وظايف بس��ياري از اين تشكلها نيك كه بنگري شبيه
آن ديگران است.
عراقي ها با هوش��مندي اين موضوع را درك كردند و با تجديدسازمان نيروها
به برنامه ريزي جديدي در عرصه نظامي دست يافتند.
آمريكا در آستانه تحريمي تازه عليه ايران و برنامه موشكي است .اين موضوع
شامل همه شركتها و منابع مالي مي شود كه به نحوي با سپاه پاسداران انقالب
اسالمي در ارتباط باشند.
از آنجا كه س��پاه پاس��داران بخش زیادی از اقتصاد ايران را در اختيار دارد به
نظر مي رسد بايد تغييري اساسي در اوضاع اقتصادي كشور صورت پذيرد تا ان
شااهلل آمريكايي ها از تحريمها منفعتي نبرند.
تقريبا بخش اعظم دارايي هاي واگذار ش��ده به نهادهای کش��ور در دولتهاي
احمدي نژاد و بدون رعايت موازين الزم حقوقي صورت گرفته اس��ت .تش��كيل
خصولتي ها بيش از هر چيز به حركت س��الم اقتصاد كش��ور لطمه زد .س��رنخ
بس��ياري از صندوقها و موسس��ات مالي و اعتباري را نمي توان در برخي نهادها
گرفت و مي دانيم كه خس��ارات آنها به اقتصاد كش��ور خواسته يا ناخواسته كم
نبوده است .مي توان با بهره گيري از اشكاالت قانوني و حقوقي واگذاريها دارايي
ها را به دولت برگرداند .به اين نحو امكان آن حاصل مي شود كه اساسا آسيب
پذيري كش��ور به حداقل برس��د .امكانات به دولت برگردد تا بتواند با مديريت
منابع خويش جلو ضربه هاي اقتصادي را بگيرد.
ب��راي كمك به اين امر بايد خيلي از س��اختهاي اقتص��ادي كه در تعريفهاي
انقالب��ي يا اوايل انق�لاب به غلط به نهادهاي انقالبي تعبير ش��ده اند به دولت
بازگردند .معناي اين موضوع مبهم است؛ مگر نهادهايي غير از نهادهاي يادشده
از جمله دولت انقالبي و منتخب مردم غيرانقالبي اند كه در مقابل آنها نهادهاي
به اصطالح انقالبي تعريف مي شوند يا مگر اين نهادها فاقد قانون اند كه چنين
تعبيرهايي داريم.
چهار دهه از انقالب گذش��ته اس��ت .مسلم اس��ت كه بايد براي نهادهايي كه
تعريف درستي از آنها نداريم ،تعريفي مبتني بر قانون داشته باشيم .مگر با ادغام
نه��ادي مانن��د كميته هاي انقالب در نيروهاي پلي��س و ژاندارمري ،از قدرت و
اعتبار اين نهاد كم شد؟ برعكس ايجاد نهاد قدرتمند نيروي انتظامي باعث شد
نهادهاي موازي از س��ر زدن به حوزه هاي بين متني رها شوند .اين ادغام باعث
شد حوزه هاي گمش��ده كه ميان تعريف مسئوليتهاي دو نهاد بي مسئول باقي
مانده بودند از نو تحت پوشش قرارگيرند و الخ...
اكنون با ش��كل دادن س��ازماندهي جديدي بر نهادها مي توان كارآيي آنها را
دوچندان كرد و با تمركز منابع در كار آنها اصالح انجام داد.
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ثروت بررسی می کند

پیش به سوی حمایت از تولید داخلی

ادامه از یک
مروری بر س��ند چشم انداز  1404کشور حاکی
از این است که دس��تیابی به قدرت اول اقتصادی
هم��راه با علم و فن آوری در س��طح کش��ورهای
منطق��ه باید به عنوان آرم��ان ملی مالک اقدامها،
برنامهها ،تدابیر و سیاستگذاریها باشد و این مهم
با حمایت از تولیدات ملی و با اتکا به سرمایههای
ایرانی میسر می شود.
بدون ش��ک اگر خری��د کاالی ایرانی به ش��عار
همهگیر میان ش��هروندان تبدیل ش��ود؛ میتوان
گامی محکم و اساسی در راستای حمایت از تولید
داخلی و اقتصاد کش��ور برداشت که البته ارتقای
کیفی��ت کاالی ایرانی در رقابت با همتای خارجی
و عرضه با قیمت متناسب بسیار مهم است.
فرصت برای نظام تولید کشور
هوش��یار فقیه��ی مع��اون برنامه ری��زی و امور
اقتصادی اتاق اصناف ایران در یک برنامه رادیویی
درباره پویش خرید کاالی ایرانی که در چند شهر
آغاز ش��ده اس��ت گفت :برای اینکه پویش کاالی
ایرانی با موفقیت بیشتری به ثمر بنشیند ،نیازمند
نگاه اقتصادی به این مس��ئله است .در سال های
گذش��ته کارشناسان در آس��تانه عید توصیه می
کردن��د کمتر خری��د کنیم تا به اقتص��اد خانواده
کمک کنیم اما در دو س��ال اخیر دیدگاه رهبران
اقتصادی کشور متفاوت شده که می توان به عنوان
یک فرصت برای نظام تولید کشور دانست .ما باید
در تمامی حوزهها فضای بیشتری برای واحدهای
تولیدی از نظر ساختار دولتی ایجاد کنیم و از نظر
نظام مالیاتی ،بیمه ای و تکنولوژی گرفته تا نظام
پولی قوی و سهل الوصول در اختیار تولیدکنندگان
ق��رار گیرد .در واق��ع دولت باید تمام��ی امکانات
و ش��رایط الزم را ایجاد کند ت��ا کاالی با کیفیت
ایران��ی تولید ش��ود تا مورد اقب��ال مصرف کننده
قرار گیرد.
این کارش��ناس اقتصادی در م��ورد کنترل های

الزم برای ارتقا کیفیت کاالی ایرانی گفت :اصالتا
وظیف��ه هر ایرانی که در هر بخش از حوزه اقتصاد
در حال فعالیت این اس��ت که از تمام منابع خود
اس��تفاده کند تا ب��ا کیفیت بهت��ر و قیمت پایین
ت��ر ،کاال و خدمتی را ارائه ده��د که جامعه از آن
منتفع شود.
بنابرای��ن این یک موضوع ذاتی اس��ت و نیازی
به دس��تور و بخشنامه ندارد .برای اینکه این اتفاق
رخ دهد ،باید زیرس��اخت هایی وجود داشته باشد
که م��واد اولیه کیفیت مطلوب با قیمت مناس��ب
در اختیار تولیدکنندگان ق��رار گیرد .نباید وجود
ضعف های کوچک در بخش زیرس��اخت منجر به
عدم انتخاب کاالی ایرانی شود.
فرآیند تولید کاالی با کیفیت بس��یار پیچیده و
زمان بر اس��ت و در تمامی کش��ورهای صنعتی و
پیش��رفته این فرآیندها وجود دارد.در این کش��ور
ه��ا ه��م در دوره ای نیز وجود داش��ته که کاالها

ب��ی کیفیت بوده اس��ت اما مردم آن کش��ورها به
ای��ن نتیجه رس��یده اند که بای��د از کاالی داخلی
حمایت شود.
رونق تولید سبب برطرف شدن ضعفها
از س��وی دیگر علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق
بازرگانی اس��تان س��منان در خصوص لزوم تهیه
و مص��رف کاالهای تولید داخل��ی گفت :برخی از
کااله��ای ایرانی ازجمله پوش��اک و مواد غذایی از
لحاظ کیفیت اگر از نوع خارجی خود باالتر نباشد،
پایین تر نیست.
وی بیان کرد :متاسفانه تبلیغات منفی و فرهنگ
بس��یار ناصوابی درجامعه نهادینه ش��ده است که
بعض��ی ه��ا رغبت بیش��تری به اجناس ب��ا برند
خارجی دارند و در بسیاری مواقع اجناس ایرانی با
مارک خارجی بهتر به فروش می رسد.
جمع��ه ای اظهار کرد :گر چ��ه در برخی موارد
کیفیت برخی محصوالت ایرانی مانند لوازم خانگی

ب��ه لحاظ م��واد تکنولوژی و مس��ائل دیگر از نوع
خارجی خود پایین تر باش��د اما هموطنان ما باید
توجه داش��ته باشند که اگر این کاال بازار فروشش
بیشتر شود تعداد بیش��تری از فرزندان این مرز و
بوم مشغول به کار می شوند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان با بیان اینکه
خری��د کاالی ایرانی ضامن افزایش فروش اس��ت،
افزود :اگراز لحاظ کیفی هم ضعفی درکاالی ایرانی
وجود داشته باشد ،رونق تولید سبب برطرف شدن
ضعفها و افزایش کیفیت خواهد شد.
اصالح رفتار اجتماعی
در نهای��ت این که برای ترغی��ب مردم به خرید
کااله��ای ایرانی باید از کار فرهنگ��ی ،تبلیغات و
آماده س��ازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان
به��ره جس��ت و از تاثی��ر رس��انه های دی��داری،
ش��نیداری و مکتوب برای اصالح رفتار اجتماعی
اس��تفاده ک��رد .در این میان آم��وزش و پرورش،
وزارت ارش��اد ،صدا و سیما ،دستگاه های آموزش
عالی ،مطبوعات و ....می توانند نقش مهم و ارزنده
خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانیان با افتخار از
کاالی ایرانی استفاده کند.
دول��ت یازدهم و دوازده��م در زمینه حمایت از
حقوق مصرف کننده به توسعه تجارت الکترونیک
پرداخت��ه اس��ت که س��ایت ه��ا و مجموعه های
مختل��ف به صورت الکترونی��ک خدماتی به مردم
ارای��ه می دهند و این امر آگاهی جامعه را از نوع،
کیفیت ،مش��خصه ه��ای فنی ،حم��ل و نقل و ...
کاالها افزای��ش می دهد و حق انتخاب آنها را باال
م��ی برد .از این رو همه مزایای تجارت الکترونیک
ک��ه در این دولت توس��عه پیدا کرد ،در راس��تای
حقوق مصرف کننده به ش��مار می رود .همچنین
در حوزه رعایت بهداش��ت و س�لامت کاالها اقدام
هایی انجام ش��ده اس��ت که ایجاد برچسب های
س�لامت بر روی کاالها نقطه ش��روع بسیار خوبی
محسوب می شود.

روحانی :تهران  -باکو می توانند شاهراهی برای اتصال آسیا به اروپا باشند
رییس جمهوری در دی�دار وزیر اقتصاد جمه�وری آذربایجان
گفت :تهران  -باکو می توانند در آینده به ش�اهراهی برای اتصال
مناطق آسیا و آفریقا به شمال اروپا تبدیل شوند.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری ،حجتاالس�لام
والمس��لمین حس��ن روحانی روز سه ش��نبه در دیدار شاهین مصطفی
اف وزیر اقتص��اد جمهوری آذربایجان ،اراده دولته��ا و ملتهای ایران
و جمهوری آذربایجان را در توس��عه مناسبات و همکاریهای فی مابین
حائز اهمیت برش��مرد و از تالشهای س��فرا و مس��ئوالن دو کش��ور در
کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و آذربایجان تقدیر کرد.
وی به دعوت رسمی همتای خود برای سفر به جمهوری آذربایجان در
آینده نزدیک اش��اره و اظهار امیدواری کرد که این س��فر موجب توسعه
بیش از پیش دوستیها ،همکاری ها و روابط دو کشور شود.
رییس جمهوری روابط ایران و جمهوری آذربایجان را رو به گسترش و
درراستای منافع دو ملت دانست و بر ضرورت تالش برای توسعه ،تقویت
و تحکیم همه جانبه مناسبات و همکاریهای تهران  -باکو تأکید کرد.
روحانی خاطرنش��ان کرد :تاریخ و فرهنگ ایران و جمهوری آذربایجان

بهم پیوند خورده و باید تالش کنیم تا دو ملت از لحاظ سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی نیز پیوندهای ناگسستنی با هم داشته باشند.
وی با یادآوری این که توسعه ثبات و امنیت در جمهوری آذربایجان را
در راستای تقویت ثبات و امنیت خود قلمداد میکنیم ،گفت :جمهوری

با اختالف بسیار اندک

ربیعی باردیگر از مجلس رأی اعتماد گرفت

نماین�دگان مجلس ش�ورای اسلامی باردیگر به عل�ی ربیعی
وزی�ر تع�اون ،کار و رف�اه اجتماع�ی رای اعتم�اد دادند و وی
همچن�ان س�کاندار وزارت تع�اون ،کار و رف�اه اجتماع�ی
باقی ماند.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار پارلمان��ی ایرنا ،نماین��دگان در جلس��ه علنی
دی��روز  -س��ه ش��نبه  -مجل��س ش��ورای اس�لامی مخالف��ت خود
را ب��ا اس��تیضاح عل��ی ربیع��ی وزی��ر تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی

اعالم کردند.
در این رای گیری از مجموع  253رای ماخوذه  126نماینده رای موافق  124 ،نماینده رای مخالف و دو نماینده رای
ممتنع دادند .همچنین یک رای باطله بود.
در جلس��ه اس��تیضاح علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،اس��حاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و
جمعی از اعضای هیات دولت حضور داشتند.
طب��ق آیین نام��ه داخلی مجل��س اگرتعداد مخالفان اس��تیضاح بی��ش از نیمی از رای دهندگان باش��د اس��تیضاح
رای نم��ی آورد .همچنی��ن طب��ق روال ع��ادی مجل��س ،آرای باطل��ه و ممتن��ع نی��ز ج��زو مخالف��ان اس��تیضاح
محسوب می شوند.

اس�لامی ایران و جمهوری آذربایجان هیچگاه ب��رای هم تهدید نبوده و
نخواهند بود.
وی ب��ر لزوم تش��ویق بخشه��ای دولت��ی و خصوصی برای توس��عه
همکاریها و س��رمایهگذاریهای مش��ترک تاکید کرد و گفت :امروز دو
کشور در بخشهای مختلف از جمله صنعتی ،داروسازی ،ساخت خودرو،
کش��اورزی و گردش��گری روابط خوبی با هم دارن��د و در دیگر بخشها
از جمل��ه ترانزیت و همکاریهای مش��ترک در دریای خزر نیز گامهای
مشترکی در راستای توسعه مناسبات برداشته شده است.
رییس جمه��وری با بیان این که اقدام مش��ترک ای��ران و آذربایجان
در تکمیل راه آهن رش��ت  -آس��تارا و کریدور ش��مال  -جنوب به دیگر
کشورهای منطقه نیز کمک خواهد کرد ،اظهار داشت :ایران و آذربایجان
می توانند در آینده به ش��اهراهی برای اتصال مناطق آس��یا و آفریقا به
شمال اروپا تبدیل شوند.
روحانی همچنین بر لزوم ادامه رایزنی و همکاری مسئوالن دو کشور در
راس��تای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر و برنامه ریزی برای ساماندهی
فعالیتهای مشترک اقتصادی در این منطقه تأکید کرد.
واعظی:

دولت به رفع دغدغه های بزرگان و مراجع عظام اهتمام دارد
رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد :دولت به رفع دغدغه
های دلسوزانه بزرگان کشور ،مراجع عظام و همچنین حضرت
آی�ت اهلل جنتی رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری اهتمام
داشته و دارد.
محمود واعظی روز سهشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی ایرنا
درب��اره اظهارات امروز رییس مجل��س خبرگان رهبری که گفته بود
'نامه ای به دس��تم رسیده که در یکی از وزارتخانه های بزرگ افرادی
مسئولیت دارند که اعتقادی به انقالب ندارند' ،گفت :دولت یکپارچه و انقالبی است و اعضای ارشد دولت همت خود
را در دفاع از ارزشهای اسالمی و انقالب به کار گرفته اند ،و در این راه مصمم هستند و به آن افتخار می کنند .وی
افزود :انتظار دولت و توقع مردم این اس��ت که صحت و س��قم اطالعات و نامه هایی که از مس��یرها و با انگیزه های
مختلف به دست بزرگان می رسد ،قبل از طرح در تریبونهای عمومی از مسوولین دولت استعالم شود .رییس دفتر
رییس جمهوری تاکید کرد :ش��خصا نیز آمادگی دارم چنین مواردی را بررسی و پاسخ دهم و منطقی است که اگر
قرار است ادعایی در خصوص رئیس محترم جمهوری و دولت از تریبونهای مهم ملی مطرح شود ،پاسخ و توضیحات
دولت نیز بیان شود تا اطالعات مخدوش و اثبات نشده موجب بی اعتمادی مسووالن و دستگاهها به یکدیگر و لطمه
به سرمایه اجتماعی نظام اسالمی نشود.

وزیر جدید امور خارجه آمریکا در یک نگاه
اختالفات عمی�ق میان دونالد ترامپ رئی�س جمهوری آمریکا
و رک�س تیلرس�ون وزیر خارجه برکنار ش�ده این کش�ور که از
همان ابتدای ورود ترامپ به کاخ س�فید مش�هود بود ،سرانجام
باع�ث کن�ار گذاش�تن مدیر ش�رکت نفت�ی اکس�ون موبیل از
کابینه شد.
رئیس جمهوری آمریکا روز س��ه ش��نبه رکس تیلرس��ون را از وزارت
خارجه برکنار و مایک پمئپو رئیس س��ازمان جاسوسی آمریکا (سیا) را
جانشین وی کرد.
تیلرس��ون میانه رو از زمان تش��کیل دولت ترام��پ در کابینه حضور
داش��ت ،اما از همان ماهه��ای اول خبرها از اخت�لاف نظر وی و ترامپ
حکایت داش��تند و صحبت ازبرکناری وی بود.برخی رس��انه ها حتی از
فش��ار برخی کش��ورهای خارجی از جمله امارات از طریق یک بازرگان
برای جابجایی تیلرسون از وزارت خارجه خبر داده بودند.
رک��س تیلرس��ون ،)Rex Tillerson( ،زاده  23مارس  1952ایالت
تگزاس ،دولتمرد و مدیر کس��ب و کار آمریکایی و شصت و نهمین وزیر
امور خارجه این کشور بود که از یکم فوریه  2017در این سمت مشغول

به فعالیت بود .تیلرس��ون از سال  2006تا  2016رئیس هیات مدیره ،و
ن موبیل بود.
مدیر ارشد اجرایی ابرشرکت اکسو 
تیلرسون در 31دس��امبر  2016از مدیریت اکسون موبیل استعفا داد
و بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا ،به

عنوان وزیر خارجه این کشور معرفی و منصوب شد.
اما از همان ماه های ابتدای ورود خود به وزارت خارجه آمریکا ،متوجه
اختالف��ات عمیق خود با رئیس جمه��ور ترامپ تندرو و تیم امنیتی وی
ش��د که از آن جمله می توان به اختالف نظرهای این دو درباره مسائل
ایران ،کره شمالی و تحوالت عربستان اشاره کرد.
مایک پم ِپیو ( )Mike Pompeoکه پیش از جانش��ینی تیلرس��ون
ریاست سازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحده آمریکا (سیا) را بر عهده
داشت ،رسانه های آمریکایی وی را یکی از تندروهای کابینه ترامپ می
شناسند.
پمپئو عضو جنبش تیپارتی در حزب جمهوریخواهان آمریکا اس��ت
و در س��مت راس��ت طیف سیاس��ی جمهوریخواهان قرار میگیرد .او
همچنین عضو انجمن ملی اسلحه ،گروه البی گسترش استفاده از سالح
گرم در آمریکا می باشد.
پمپئو با بس��تن بازداش��تگاه گوانتانامو مخالف بوه و معتقد اس��ت که
روحانیون مس��لمانی که حمالت تروریستی رابشدت محکوم نمیکنند،
«همدست» تروریستها هستند.

