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انعکاس
••تابناک مدعی شد :تصویریازحضورسعیدمرتضویدر
مراسم عزاداری شهر تفت ،زادگاه مرتضوی ،در شبکههای
اجتماعی منتشر شده است.
••دیپلماسی ایرانی نوشت  :برخی منابع خبری اعالم
کرده اند ،الیزابت استیکنی ،سخنگوی فارسی زبان وزارت
خارجه آمریکا می شود .خبر رسانه های غربی حکایت از
آن دارد که او در جریان نشست عالی رتبه مجمع عمومی
سازمانمللمتحدفعالیتخودراآغازخواهدکرد.استیکنی
پیشازاینهمیکیازسخنگویانفارسیزبانوزارتخارجه
آمریکا بود و در امارات ،افغانستان و ترکیه کار کرده است.
او مدرک کارشناسی در رشته مطالعات خاورمیانه و زبان
فرانسه از دانشگاه ولیزلی کالج دارد .هنوز وزارت خارجه
آمریکا نظر خود را در اینباره اعالم نکرده است.
••انتخاب مدعی شد :دیلی بیست نوشت :زمانی که
جان بولتون به کاخ سفید آمد ،ترامپ از او با پیامی روشن
استقبال کرد :اجازه نخواهم داد علیه ایران جنگ به راه
بیندازی .این موضوع را یکی از دیپلمات های سابق در
دولت ترامپ بازگو کرده است.
••جماران نوشت :حجتاالسالموالمسلمینسیدمحمود
علوی وزیر اطالعات در مراسم عزاداری شب عاشورای حرم
مطهر امام خمینی(ره) گفت :مقام معظم رهبری پرتاب
کردن کفش و مهر در قم به سمت رئیس مجلس را محکوم
کردند .اگر دست از این کارها برداریم در والیتمداری
امتحان موفقی را پس داده ایم .اما اگر غیر از این عمل کنیم
در امتحان مردود شده ایم .مقام معظم رهبری بر وحدت،
برادری و انسجام ملی تأکید می کند؛ اگر ما وحدت را بر هم
بزنیم رفوزه شده ایم.
••تابناکمدعیشد:وحیدیامینپورازمجریانصداوسیما
در پاسخ به این سوال که داستان دستگیری طالب تجمع
پرحاشیه به کجا رسید ،گفت :با مداخله آقــای رئیسی
طلبهها آزاد شدند .به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور
اتهام این طالب تهدید به قتل رئیس جمهور بود .رئیسی هم
اکنون دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت است.
••عصر ایران نوشت  :رسانههای سعودی به نقل از مراجع
مربوط این کشور گزارش دادند که اتباع این کشور عالوه بر
ممنوعیت ورود به ایران ،عراق ،قطر ،سرزمینهای اشغالی
و تایلند ،اجازه مسافرت به  10کشور دیگر را نیز ندارند.
رسانههای سعودی همچنین اعالم کردند که ممنوعیت
سفر به  10کشور جدید شامل ماداگاسکار ،آفریقای
جنوبی ،تانزانیا ،موزامبیک ،کنیا ،اتیوپی ،جزایر کومور،
جزایر موریس ،جزایر سیشل و والیرونیون است.
••رجانیوز مدعی شد :طبق اخبار غیر رسمی ،سازمان
هنری رسانه ای اوج ،قصد ساخت فیلمی با عنوان "قسم"را
دارد و قرار است یکی از نقش های اصلی این فیلم را مهناز
افشار بازی کند.جدای از انتقادی که به سازمان اوج به
دلیل استفاده از چنین بازیگری برای نقشهای اصلی
خود -در حالی که امکان استفاده از بازیگرانی که حداقل
مخالفتی با نظام از خود نشان ندادهاند وجود دارد -وارد
است ،باید به این نکته توجه کرد که مهناز افشار درحالی
بازی در فیلمی زیر نظر یکی از نهاد های جمهوری اسالمی
را پذیرفته است که تاکنون در بیشتر مواقع در اظهارنظر
هایش نقش یک اپوزیسیون را داشته و به انتقاد از سیاست
های نظام پرداخته است.
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فضاسازی رسانه ای مقامات آمریکا برای مذاکره با ایران

تازههای مطبوعات
••آفتاب یزد – این روزنامه در گزارشی با عنوان «آزمون
مهم بنیاد شهید» درباره استثنائات قانون منع به کارگیری
بازنشستگان نوشت :این روزها بنیاد شهید به محله برو
بیای مدیران بازنشستهای تبدیل شده که شاید سال
های سال است حتی از آن نزدیکی ها نیز عبور نکرده
باشند؛ مدارک الزم در دست ،البی های پشت پرده فعال،
فشارهای گاه شکننده در کار و همه برای چند روز بیشتر
مدیر باقی ماندن!
••آرمــان – ایــن روزنــامــه در یادداشتی به قلم یحیی آل
اسحاق اختصاص ارز به سفر اربعین را عین سود دانست و
نوشت :بازتاب این حرکت در حوزههای معنوی ،سیاسی،
اقتصادی ،حال و آتیه ایران و عراق به قدری باالست که
حجم و عظمت روابط و هزینههایی که تا االن کردهایم و
هزینههایی که بعدا برای توسعه روابط ایران و عراق خواهیم
کرد ،با تامین ارز این سفر قابل قیاس نیست ....در مدت
پنج ماه گذشته از عراق حدود یک میلیون و  200هزار نفر
زائر به ایران آمدهاند که این تعداد تا پایان سال حتما به دو
میلیون نفر میرسد .اگر هر کدام از این ها هزار دالر مصرف
کنند ،یک درآمد عظیم ارزی برای کشور خواهد بود.
••جهان صنعت – این روزنامه در گزارشی با عنوان «رکود
در راه است» نوشت :براساس گزارشهای منتشر شده از
سوی بانک مرکزی ،فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی
در اقتصاد به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ در این
بین دولت با دست بردن در نرخ ارز بازار به دنبال راهی برای
گسترش صادرات غیرنفتی کشور است؛ این در حالی است
که افزایش نرخ ارز بیش از آن که مشوق فعالیت بنگاههای
اقتصادی باشد ،موجب رویگردانی آنان از فعالیتهای
تولیدی و اقتصادی میشود.
••آفتاب یزد -تبریز به عنوان شهری که سالهاست لقب
«شهر بدون گدا» را به خود اختصاص داده حاال به گفته
ساکنان این شهر ،سر هر کوچه و بازار مهمان زنی است
که با کودکی به دوش تقاضای کمک دارد ،یا مرد رو سیاه و
زمختی که با صدای بلند داد میزند من عاجزم ،من ناتوانم
به من کمک کنید! کودکان کاری هم که قرار بود هیچ وقت
سر و کله شان در این شهر پیدا نشود این روزها بر سر چهار
راههـا و پشت چراغ قرمزها جوالن میدهند و گل و فال
میفروشند؛ اما مسئوالن این شهر همچنان معتقدند شهر
تبریز شهر بدون گداست!
••کیهان  -محمدتقی روغنی ها مدیرعامل موسسه
مطبوعاتی ایــــران دربــــاره قــانــون مــنــع بــه کــارگــیــری
بازنشستگان در حالی مدعی اســت کــه ایــن موسسه
خصوصی بوده و مشمول این قانون نمی شود که دولت در
جلسه 18بهمن سال گذشته خود به پیشنهاد وزارت ارشاد
کمک پنج میلیارد تومانی را به روزنامه ایران اختصاص داده
بود! طبیعی است که کمک و اختصاص بودجه از طریق
دولت و به پیشنهاد وزارت ارشاد برای یک نهاد دولتی بوده
و روغنیها باید خود را برای اجرای قانون و خاتمه فعالیت
خود در روزنامه ایران آماده کند.
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بهرام قاسمی :ایران ،هرگز درخواستی برای مالقات با ترامپ نداده است

اظهارات ظریف درباره اقدامات جدید اروپا FATF ،و توافق سوچی

ظریف ، FATF:بهانه ها را از دشمن می گیرد ولی همه مشکالت ما را حل نمی کند
هادی محمدی – وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به
پرسشی در خصوص نتیجه مذاکرات با اروپا بر سر ادامه
برجام با اشاره به اجالس وین و این که در آن جا نه فقط
اتحادیه اروپا ،بلکه چهار به عالوه یک تعهداتی را اعالم
کردند و ما گفتیم این تعهدات باید به اقدامات عملی
تبدیل شود ،تصریح کرد  :در خبرهای روزهــای اخیر
هم دیدید که اروپا اقدامات عملی را شروع کرده است
و ما منتظر اجرایی شدن این اقدامات عملی هستیم.
اروپاییها هم میدانند بر اساس این اقدامات عملی ما
تصمیمگیری میکنیم.
▪ ، FATFبهانه ها را از دشمن می گیرد ولــی همه
مشکالت ما را حل نمی کند

به گزارش خراسان ،محمد جواد ظریف روز سه شنبه در
حاشیه افتتاح نمایشگاه اسناد نقش وزارت امور خارجه
در دفاع مقدس در پاسخ به سوالی درباره تصویب سه
الیحه باقی مانده برای عضویت ایران در  ، FATFگفت:
سه الیحهای که باقی مانده برای منافع کشور و شفاف
سازی و مقابله با ایــران هراسیهای دروغین در دنیا
انجام شده و ما این ها را مفید میدانیم .این لوایح در
تمامی سطوح از جمله دبیرخانه شــورای امنیت ملی
به طور ریز بررسی شده و منافع آن بــرای ایــران قابل
توجه اســت و یکی از مهم ترین بهانههای دشمنان
ایران را برای مقابله با ما در عملیات بانکی و همکاری
ها خواهد گرفت.وی گفت :این که فکر کنیم با تصویب
این لوایح همه مشکالت ما حل می شود تصور اشتباهی
اســت .بدخواهیهایی که علیه ایــران از سوی سلطه
طلبهاست ،ادامه خواهد داشت اما یکی از بهانههای
مهم از آن ها گرفته می شود.ظریف اظهار کرد :مقام
معظم رهبری هم این موضوع را به مجلس واگذار کردند و
امیدواریم در این فاصله مجلس با این اقدام مهم و اساسی
یک بهانه بی دلیل را از آمریکا و کشورهایی که خودشان
بزرگ ترین حامیان تروریسم هستند بگیرد.
▪دیدارهای من با کری عادی و علنی است

ظریف در خصوص ادعای جان کری درباره دیدارهایش
با وی گفت :دیدارهای من با آقای کری علنی بوده و اعالم
نشده نبوده است ،زمانی که من به نیویورک میروم از

صدر تا ذیل میآیند دیدار میکنند .از آقای کیسینجر تا
کری و نمایندگان دیدار میکنند و این یک واقعیت عادی
استونشاندهندهمیزانتاثیرگذاریجمهوریاسالمی
است.وی ادامه داد :یک دعوای زرگری در آن جا درست
شده که بیشتر اهداف انتخاباتی را دنبال می کنند.
▪ایــران همیشه در مرکز مشور تهای سوریه قرار
داشته است

وزیر امور خارجه با تاکید بر این که تمام تالش ما از ابتدا
ایــن بــود که در ادلــب جنگ صــورت نگیرد و مــبــارزه با
تروریسموپاکسازیسوریهازتروریستهابدوندرگیری
و تلفات انجام شود ،گفت :این کار را در سفرم در آنکارا و
بعد در دمشق نیز دنبال کردم .وی ادامه داد :محورهایی
که هفته گذشته نیز مورد توافق اولیه روسیه و ترکیه قرار
گرفت همان محورهایی است که قبال بحث و دنبال
کردیم یعنی این که بتوانیم ادلب را از حضور تروریست ها
خارج کنیم ،بدون این که درواقع تاثیری بر زندگی مردم
گذاشته شود .امیدواریم با مذاکرات بیشتر به شکلی
بتوانیم جلو رویم که حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه،
مقابله با تروریستها و حفظ جان غیر نظامیان و مردم
این کشور تامین شود .رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه
ق اخیر روسیه و ترکیه بر سر ادلب و اینکه آیا با
درباره تواف 
ایران در خصوص این توافقها مشورت شده است؟ گفت:
بله .ایران در مرکز مشورتها همیشه قرار داشته است.
▪استقبال ایران از تفاهم بین روسیه و ترکیه درباره
ادلب

قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در حاشیه این
مراسم در جمع خبرنگاران ضمن استقبال از نشست
سوچیوتفاهماتبینروسیهوترکیهدربارهادلب،گفت:
به هر حال بحث ادلب بحث بسیار راهبردی و اساسی
و موضوع باقی مانده در سوریه بــود و در ادامــه ،روند
مبارزه با تروریسم به عنوان کانونی که تروریستها در
آن جا حضور دارند در حال تبدیل شدن به معضلی جدی
بــود.وی افــزود :طبق اطالعات موجود در این نشست
تفاهماتی بین روسیه و ترکیه درباره ادلب انجام شده که
از آن استقبال میکنیم و آن را گام بسیار مهمی میدانیم.

درحالی که ایران بارها تاکید کرده درشرایطی که کاخ
سفید از برجام خارج شده و تحریم های سنگین علیه
مردم ایران وضع شده حاضر به مذاکره با آمریکا نیست،
مقامات این کشور درحال جوسازی رسانه ای درباره
ایــن موضوع هستند تاجایی که دو چهره ضدایرانی
اصلی و تصمیم گیر در کاخ سفید در روزهــای گذشته
طی اظهاراتی مشابه و هماهنگ از بررسی درخواست
احتمالی رئیس جمهور ایران برای مالقات با مقام های
آمریکاییسخنگفتهاند،درعینحالمقاماتکشورمان
تأکید دارند که هرگز چنین درخواستی مطرح نشده
و نخواهد شد .نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان
ملل که به مواضع ضدایرانی مشهور است ،دو روز پیش
گفت :رئیس جمهور آمریکا هرگونه درخواست "حسن
روحانی" برای دیدار را بررسی خواهد کرد و درباره آن
تصمیم میگیرد .در مقابل بهرام قاسمی سخنگوی
وزارت خارجه مطرح کردن این درخواست را «مضحک
و در جهت ایجاد یک فضای روانی با اهداف مشخص»
توصیف کرد .به گزارش ایسنا ،قاسمی افزود :این گونه
اظهارات یا خبرسازی ها طراحی رسانه ای  -روانی و نعل
وارونه زدن های محافل خاصی است که ناشیانه به قلب
واقعیات می پردازند؛ این روش ها کامال برای ما شناخته
شده است و آرشیو ما مشحون از این قبیل خبرسازی
هاست .مجدد تاکید می کنم از سوی جمهوری اسالمی
ایران هرگز درخواست مالقاتی با آقای ترامپ مطرح
نشده است .همزمان برایان هوک رئیس کارگروه ویژه
اقدام علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا هم سخنان
مشابهی مطرح کرد .این اظهارنظرها در حالی است
که دولت روحانی درخواستهای مکرر تیم ترامپ در
جریان نشست سال گذشته سازمان ملل را رد کرد؛
نشستی که به گفته «محمود واعــظــی» ،رئیس دفتر
روحانی ،ترامپ در آن هشت بار درخواست مالقات
و گفتوگو با تیم ایرانی را داد .بــرایــان هوک که روز
چهارشنبه  ۲۸شهریور در موسسه آمریکایی هادسون
سخنرانی می کرد بدون اشاره به خروج یک جانبه این
کشور از توافق بین المللی هسته ای (برجام) مدعی
شد که واشنگتن به دنبال دستیابی به پیمانی با تهران
است که هم فعالیتهای هستهای و هم برنامه موشکی
را در بر گیرد؛ «ما امیدواریم که با ایران به توافق برسیم
و آن شبیه توافق شخصی میان دو دولت نیست که در
گذشته وجود داشت ،بلکه به دنبال امضای یک پیمان
هستیم» .برای این که توافقی در آمریکا به «پیمان» تبدیل
شود ،باید از تصویب کنگره بگذرد .در واکنش به این
اظهارات محمدجواد ظریف وزیرخارجه کشورمان در
توئیتر نوشت :این که «ایاالت متحده برجام را "توافقی
شخصی میان دو دولت" توصیف و ادعا کرده که اکنون
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این نوع افشاگری شیوه دین نیست!

به دنبال یک پیمان است»،غلط است .این یک توافقنامه
بینالمللی است که مورد تایید یک قطعنامه شورای
امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است .عالوه بر این،
ایاالت متحده تعهدات پیمانی خود را هم نقض کرده و [به
این دلیل] با دو پرونده در دیوان بینالمللی دادگستری
روبه روست».اظهارات هوک در موسسه هادسون یک
حاشیه پررنگ دیگر هم داشت .او پس از این که در این
نشست ،برجام را یک توافق شخصی بین اوباما و دولت
ایران دانست و  12خواسته پمپئو از ایران را تأیید و تکرار
کرد ،با اعتراض یکی از فعاالن صلح در آمریکا روبه رو شد.
«مدئا بنجامین» فعال شناختهشده ضدجنگ در انتهای
بخش اول سخنرانی هوک ،در اقدامی که بازتاب زیادی
در رسانهها داشته با یک پیراهن منقش به عبارت فارسی
«صلح با ایران» روی صحنه رفت و با فریاد ،به سیاستهای
واشنگتن در قبال ایران اعتراض کرد .او به سخنان هوک
مبنی بر این که ایران باید یک کشور عادی باشد ،کنایه زد
و گفت :با تمام کشورهای عادی جهان گفت و گو کنیم.
این چهره ضدجنگ به حمایت کشورش از عربستان و
جنایات این رژیم و نیز اشغال نظامی عراق هم اعتراض
کرد و با ظالمانه دانستن تحریم ها علیه مردم ایران گفت
که ترامپ به دنبال جنگ با ایران است .او سپس در گفت
و گو با خبرگزاری فارس با تصریح بر این که بر خالف
ادعای مقامات آمریکایی هدف تحریم های ضدایرانی،
آسیب رساندن به مردم ایران است ،افزود« :این تحریمها
طراحی شدهاند تا آن قدر از لحاظ اقتصادی به ایران فشار
آورند که مردم این کشور را علیه حکومت بشورانند .نتیجه
آن چه خواهد بود؟ هرج و مرج ،نظیر آن چه امروز در لیبی
در جریان است ».وی ضمن اشاره به این که بدنش در اثر
برخورد مأموران انتظامی جلسه هوک ،دچار جراحت و
کوفتگی شده ،گفت« :این موسسه و دولت آمریکا مردم
ایران را به اعتراض تشویق میکنند ،اما خودشان حتی
ویدئوی اعتراض در نشست را پاک میکنند ،گویی که
چنین چیزی اتفاق نیفتاده است!»  وزیر امور خارجه
کشورمان نیز در توئیت خود همراه با فیلمی از برخورد
تندمسئوالنهادسونبااعتراض«مدئابنجامین»نوشت:
«گویا ایــاالت متحده فقط درخواستها بــرای صلح را
مسخره میکند .آیا شرم ندارید؟»

عدالت خواهی اساس دین و بنیان انقالب است و جمهوری
اسالمیایرانباهمینآرمانشکلگرفتهواستقراریافتهاست.
مردمی که در دوران طاغوت از تبعیض و اشرافی گری به ستوه
آمده بودند و ظلم و ستم بر محرومان را بر نمی تافتند با شعار
عدالت طلبی به میدان آمدند و رژیم شاهنشاهی را سرنگون
ساختند .بزرگترینهدفانبیایالهیدر ُبعدفردیتوحیدو
در ُبعداجتماعیاقامهقسطوعدلاستوازهمینروتنهاجامعه
ای را می توان الهی و دینی و اسالمی دانست که عدالت در آن
محققشدهباشد،چنانکهفردنیزتنهازمانیمؤمنومسلمان
موحد باشد .اما تحقق این هدف
و متدین به شمار می آید که ّ
متعالیوارزشمنددرجامعهتنهازمانیممکناستکهازافراط
و تفریط در شیوه ها و روش ها دوری شود  .کوتاهی نهادهای
مسئول در انجام وظایف شــان نباید موجب شــود که آحاد
مردم بدون ضابطه و خارج از نظام قانونی و چارچوب رسمی
به افشاگری و پرده دری و هتک حرمت افراد بپردازند .اگر
نهادهایرسمیدرمبارزهبااشرافیگریوسوءاستفادههای
مالیوفساداقتصادیقصوروتقصیریدارند-کهدارند-بایدبه
جایخارجشدنازروالقانونی،برایاصالحایننهادهاکوشید
وتالشکرد .درغیراینصورتاحساستکلیفبعضانابهجای
فردی و تشخیص بعضا نادرست شخصی به آشفتگی و هرج و
مرجیمنجرخواهدشدکهاصلهدفرانیزنابودمیکند .در
این میان چه تضمینی وجود دارد که افراد ناصالح از این بهانه
برای تسویه حساب های شخصی استفاده نکنند و تحت این
عنوانبههتکآبرویانسانهایصالحنپردازند؟ شورانقالبی
برخی جوانان کم تجربه ممکن است گاهی باعث رفتارهایی
شود که مشابه آن ها را در سال های نخست پس از پیروزی
انقالب دیده ایم! پیشتر در دوره ابتدای انقالب هم این مسیر
راتجربهکردهوشاهدبودهایمکهچگونهبرخیبهنامافشاگری
و بیشتر تحت تأثیر فعالیت گروه های سیاسی چپ -آبرویافراد را برده اند و به زندگی شخصی مردم تعرض کرده اند.
شایددرکوتاهمدتبرخوردهایشخصیورفتارهایافشاگرانه
مصداقیجذابباشدوجلبتوجهکندواندکیهماثرگذاربه
نظر بیاید ،اما در دراز مدت موجب پیچیده تر شدن فساد می
شودوبهنتیجهنیزنمیرسدوبههمینسبباسالمچنینشیوه
هایجنجالیوافشاگرانهایراتأییدنمیکند .ازاینرومعتقدم
ضــرورت دارد که از رفتارهای نادرست افشاگرانه شخصی
بپرهیزیم و رسیدگی به مصادیق عینی تخلفات را به قانون
بسپاریم.وظیفهما–بهخصوصروحانیت-تبیینمبانیاست،
نه تعیین مصادیق .رسیدگی به مصادیق ،وظیفه نهادهای
مسئول قانونی است و البته باید دلسوزان بکوشند تا مطالبه
عمومیوگستردهوسراسریبرایقاطعیتوجدیتنهادهای
قانونیدرخصوص برخوردباتخلفاتومفاسدشکلگیرد.

ترامپ :شورای امنیت درباره ایران جلسه تشکیل می دهد
دونــالــد تــرامــپ ،رئیس جمهور آمریکا در یک توئیت
ناگهانی و برخالف تحلیل های قبلی تصریح کرد که
جلسه شورای امنیت در هفته جاری درباره ایران برگزار
خواهد شد و او ریاست این جلسه را برعهده خواهد
گرفت.پیشتراعالمشدهبودکهمقاماتآمریکاییازترس
انزوای آمریکا ،دستور نشست شورای امنیت را از موضوع
ایران به موضوع گسترده تر «منع اشاعه» تغییر داده اند.
حتی واشنگتن پست دیروز در مطلبی خبر داد که تالش
های نیکی هیلی بــرای منحصر کــردن این نشست به

موضوع ایران با مخالفت کاخ سفید روبه رو شده است.
در عین حال توئیت دیروز رئیس جمهور آمریکا نشان
داد که ایــران ،حداقل یکی از موضوعات این نشست
است .به گزارش تسنیم ،از آن جا که ریاست دورهای
شــورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر در
اختیار ایاالت متحده قرار دارد این کشور مشخصکننده
برنامههای این شورا در این ماه خواهد بود .پیشتر گفته
شده بود که جلسه جاری شورای امنیت در حاشیه مجمع
عمومی سازمان ملل روز چهارم مهر برگزار خواهد شد.

جزئیات برنامه سفر روحانی به نیویورک
رئیس جمهور کشورمان برای سخنرانی و تبیین مواضع
ایران در خصوص آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی
در هفتاد و سومین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل
متحد ،یک شنبه اول مهر ماه (فــردا) به نیویورک سفر
می کند .پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطالع
رسانی دفتر رئیس جمهور ،ضمن اعالم این خبر افزود:
دکتر روحانی در این سفر عالوه بر سخنرانی در مجمع
عمومی ،سخنرانی دیگری نیز در اجالس صلح برای
بزرگداشت نلسون ماندال در صحن عمومی سازمان ملل
خواهد داشت .به گفته معاون ارتباطات و اطالع رسانی
دفتر رئیس جمهور ،بر اساس برنامه ریزی های صورت
گرفته دکتر روحانی عصر چهارشنبه  ۴مهر ماه نیویورک
را به سوی میهن اسالمی ترک خواهد کرد .همچنین
خبرگزاری فرانسه به نقل از دفتر ریاست جمهوری این
کشورنوشتکه«امانوئلمکرون»رئیسجمهوریفرانسه
و حجت االسالم والمسلمین «حسن روحانی» همتای
ایرانی وی سه شنبه آینده در حاشیه اجــاس مجمع
عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار میکنند.

▪تکذیب ادعای هزینه  2میلیاردی سفر رئیس جمهور
به نیویورک

در همین زمینه پایگاه اطالع رسانی دولت هم در واکنش
به ادعای یک نماینده مجلس درباره هزینه سفر رئیس
جمهور به نیویورک توضیحاتی را منتشر کرد .براساس
گــزارش مهر ،امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس در
توئیتی نوشته بود :حدود دو میلیون دالر هزینه سفر رئیس
جمهور و صد نفر همراه وی در این وضعیت اقتصادی
مــردم ،جای نقد و بررسی دارد .پایگاه اطــاع رسانی
دولت نیز با تکذیب این ادعا نوشت :در سفر امسال ،هیئت
رسمی همراه ایشان شش نفر بوده و همراهان رئیس
جمهور شامل تیم حفاظت ،تشریفات و رسانه ای به میزان
کمتر از یک چهارم همراهان رئیس جمهور دولت های
نهم و دهم است .این یادداشت در ادامه تأکید کرده است:
از افرادی که دارای جایگاه معتبری همچون نمایندگی
مجلس هستند انتظار داریــم که از اظهارات کذب که
موجب وهن نظام و تشویش اذهان مردم می شود و اعتبار
کشور و دولت را خدشه دار می کند اجتناب ورزند.

رأی الیوم« :عراق جدید» عضو اصلی محور ایران در مقابله با آمریکاست
روزنامه فرامنطقهای رای الیوم با اشاره به روابط خوب
رئیس مجلس جدید عراق با گروه های نزدیک به ایران
در داخل عراق و همچنین تماس تلفنی رؤسای مجلس
ایران و عراق در نخستین روزهای انتخاب الحلبوسی
نوشت :بر اساس متن گفتوگوی الحلبوسی با همتای
ایرانی وی معلوم میشود که عــراق پساجدید ،عضو
اصلی و فعال محور ایرانی در مقابله با آمریکا و چه بسا
دیگر کشورهای منطقه است .به گــزارش فــارس ،این
روزنامه عربی ،انتخاب الحلبوسی را یک پیروزی بزرگ
بــرای ایــران و شکست دیگری بــرای آمریکا توصیف
کرد.همزمان با این مقاله ،محمد الحلبوسی ،رئیس
جدید پارلمان عراق امروز با پال رایان ،رئیس مجلس
نمایندگان آمریکا گفت و گویی تلفنی داشــت و در
این تماس مدعی شد که رسانههای ایرانی مضمون

گفتوگوی او را با علی الریجانی در خصوص تحریم های
آمریکا علیه ایران تحریف کردهاند .به گفته الحلبوسی
موضوع تحریمهای آمریکا علیه تهران به قوه مجریه
که کابینه وزیــران عراق آ نرا تشکیل میدهد مربوط
میشود و به قوه مقننه مربوط نمیشود .گفتنی است
رئیس مجلس عــراق در گفت و گو با الریجانی تحریم
های ضدایرانی را ظالمانه خوانده بود .امیرعبداللهیان
دستیار ویژه الریجانی و مدیرکل امور بینالملل مجلس
در توضیحی درباره این کنش الحلبوسی ،گفت :تکذیب
بخشی از محتوای این گفتوگو از سوی رئیس مجلس
عــراق در جریان تماس با همتای آمریکایی ایشان
کام ً
ال قابل درک است .بر اساس گــزارش خانه ملت،
امیرعبداللهیان تصریح کرد :در صورت لزوم مستندات
این تماس تلفنی ،موجود و قابل انتشار است.
CMYK

