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استقرار یگان های «واکنش سریع»
ارتش در مرزهای غربی کشور

...

ویژه های خراسان
طرح جدید دولت برای برخورد با مفسدان
اقتصادی
یک مسئول مهم اجرایی با ارسال پیشنویس تهیه شده
در نهاد ریاست جمهوری برای تعدادی از اعضای کابینه،
اعالم کرده این دستورالعمل با استناد به قانون مجازات
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369
و ماده  ۲۸۶قانون مجازات اسالمی تهیه شده و قرار است
درباره برخورد سریع با اخاللگران و مفسدان اقتصادی
مورد استفاده قرار گرفته و به امضای سران سه قوه مجریه،
مقننه و قضاییه برسد.

تقاضای همترازی با مسئوالن مهم دولتی
همچنان ادامه دارد
با توجه به این که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری،
دولت مجاز است برخی امتیازات قانونی مقامات موضوع
این قانون را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفهای تسری
دهد ،گزارش یک مقام مسئول به تعدادی از اعضای دولت
نشان می دهد همچنان درخواست ها بــرای همترازی
مدیران تعدادی از بخش های اجرایی با برخی مسئوالن
ادامه دارد و در آخرین نمونه ،نامه نگاری های مختلفی
برای همترازی یک مسئول علمی با استانداران و سفیران
و معاونان وی با معاونان وزیران انجام شده است.

...
خبر

کدامبرادراندرنیروهایمسلحفرماندهاند؟
در دفاع مقدس شاهد حضور برادرانی در جبههها بودیم که
بعد تبدیل به فرماندهانی بزرگ در نیروهای نظامی کشور
اعم از ارتش و سپاه شدند .خبرگزاری فارس در گزارشی
برخیازاینبرادرانراکهجزوچهرههایسرشناسهستند
معرفیکردهاست.
▪بــرادران افشردی؛ از خبرنگاری تا ریاست نیروهای
مسلح

غـــامـــحـــســـیـــن
افــشــردی مــعــروف
بـــه حــســن بــاقــری
 ۲۵اسفند ۱۳۳۴
مــتــولــد شـــد ،او در
سال ۵۸خبرنگاری
بــود که به خوبی از
اوضاع کشور مطلع بود و با شروع دفاع مقدس سمتهای
مختلفیدراطالعاتسپاهداشت،ایننابغهجنگفرماندهی
قرارگاههای نصر و کربال را نیز برعهده داشت و در نهایت در
سال  ۶۱در فکه به شهادت رسید .محمدحسین افشردی
معروف به محمد باقری برادر کوچک تر او و متولد ۱۳۳۹
است .محمدباقریدرسال ۸۷بهدرجهسرلشکرینائلآمد
وازسال ۹۵تاکنونرئیسستادکلنیروهایمسلحاست.
▪بــرادران سالمی؛  ۲سرتیپ سپاهی و ارتشی در یک
خانواده

امیر سرتیپ محمد
ســامــی و ســـردار
ســرتــیــپ حسین
سالمی دو تن دیگر
از بـــرادران نظامی
ن ــی ــروه ــای مسلح
کشورمان هستند
که یکی در ارتش و دیگری در سپاه خدمت کرده و هردو به
درجهسرتیپتمامینائلآمدند.امیرسرتیپمحمدسالمی
معاون عملیات ستادکل نیروهای مسلح و سردار حسین
سالمینیز جانشینفرماندهکلسپاهاست.
▪بــــرادران صــفــوی؛ از نابغه مهندسی تــا فرمانده
یدان
جغراف 

سرلشکرسیدیحیی
صفوی که در دفاع
مقدس به آقا رحیم
مــعــروف شــد متولد
 ۱۳۳۱در استان
اصفهان اســـت .او
اکــنــون دســتــیــار و
مشاورعالیفرماندهمعظمکلقواست.سیدمحسنصفوی
برادر کوچک تر سیدیحیی نیز تحصیالت دانشگاهی خود
را در رشته راه و ساختمان به پایان رسانده بود و نقش فعالی
در یگان مهندسی سپاه و قرارگاه صراطالمستقیم داشت.
سیدمحسن در سال ۶۵هنگام بازگشت به پایگاه امیدیه در
یکسانح ههواییبهشهادترسید.
▪ برادرانحسنیسعدی؛فرماندهانارتشیدرستادکل

امـــیـــر ســرلــشــکــر
حــســیــن حــســنــی
سعدیازفرماندهان
بـــا ســابــقــه ارتـــش
است که هم اکنون
جانشین فرمانده
قـــرارگـــاه مــرکــزی
خاتم االنبیا(ص) است .امیر سرتیپ یدا...حسنی سعدی
نیزخدماتزیادیدرنیرویزمینیارتشارائهکردهوریاست
ادارهآموزشمعاونتنیرویانسانیستادکلنیروهایمسلح
ازجملهمسئولیتهایویاست.
▪برادرانشیرازی؛یکروحانی،یکسردارویکشهید

ســــــردار مــحــمــد و
حجتاالسالم علی
شــیــرازی بـــرادران
حـــجـــت االســـــام
ع ــب ــاس ش ــی ــرازی
فرمانده «تبلیغات
جــبــهــه و جــنــگ»
بودند که در خردادماه  ۱۳۶۴به شهادت رسید .اکنون
سردار شیرازی ریاست دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا و
حجتاالسالمشیرازیمسئولیتادارهنمایندگیولیفقیه
درنیرویقدسسپاهراعهدهدارهستند.

میزان-جانشینفرماندهقرارگاهغربارتش،گفت:اکنونیگانواکنشسریعوهمچنینیگانجنگنوینقرارگاهغربارتشنیزبرایجلوگیریازبروزخطراتاحتمالیدرمناطقی
مشخصازمرزهایغربیکشورمستقرهستند.امیرسرتیپ «جوادموالیی»همچنینبابیاناینکهبیمارستانصحراییارتشدرمنطقهمرزیمهرانآمادهخدماتدهیبهزواراست،
افزود:اینبیمارستانشاملدرمانگاه،رادیولوژی،دواتاقعمل،آیسییو،آزمایشگاه،دندانپزشکی،بخشبستریزنانومردان،داروخانه،واحداستریلو...است.

خراسان سفرهای خارجی رئیس دستگاه دیپلماسی در سال  97را بررسی کرد

فعال تر شدن دیپلماسی 2جانبه ،نیاز شرایط کنونی ایران
هادی محمدی – معروف شده که «دفتر یک وزیرخارجه
کابین هواپیمای اوســت» و این جمله به این معناست
که یک وزیر خارجه فعال بیش از آن که روی زمین و در
ساختمان وزارت خارجه اش مستقر باشد ،باید در حال
سفر به کشورها و پایتخت هــای مختلف و دیدارهای
دیپلماتیک دیده شود.محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه
جمهوری اسالمی ایــران نیز در بیش از پنج سال اخیر
سکانداری اش در ساختمان میدان مشق ،کارنامه
خوبی در خصوص دیدارهای دوجانبه داشته و توانسته
تا حد زیادی سکون و انفعال گذشته را رفع کند هرچند
که به نظر می رسد این تحرک باالی آقای وزیر با کاهشی
نسبی در هفت ماه گذشته در سال  1397روبه رو شده
است .بر اساس آمارهای استخراج شده از سایت رسمی
ریــاســت جمهوری و وزارت امــورخــارجــه کشورمان ،
دکتر ظریف در  216روز گذشته یعنی مــدت سپری
شــده از ســال  ،97در مجموع  26سفر به کشورهای
مختلف داشته که طی آن ها  52روز را در خارج از کشور
سپری کــرده و ایــن یعنی کمتر از  25درصــد روزهــای
خود را در سفر خارجی بوده است .البته این میزان سفر
خارجی همگی دارای یک کیفیت نیستند و در میان
 26سفر ظریف به خــارج کشور10 ،سفر همراهی با
رئیس جمهور بوده و 19روز از اقامت خارجی نیز به این
نوع سفرها اختصاص دارد که شامل سفر به کشورهای
آذربایجان و ترکمنستان( سفر دوجانبه) ،ترکیه(دو بار
برای اجالس سران آستانه و اجالس کشورهای اسالمی)،
روسیه(سرانآستانه)،چین(اجالسشانگهای)،سوئیس
و اتریش( سفر دوجانبه) ،قزاقستان(اجالس خــزر) و
آمریکا (مجمع عمومی سازمان ملل ) می شود ضمن این
که چهار سفر ظریف نیز در هفت ماه گذشته برای حضور
در اجــاس های بین المللی در تاجیکستان(اجالس
اکو) ،روسیه(اجالس آستانه) ،سنگاپور (اجالس آسه
آن) و آمریکا(مجمع عمومی سازمان ملل که  9روز بعد از
بازگشت رئیس جمهور نیز ادامه داشت) انجام شده و 14
روز از اقامت خارجی خود را با حضور در این اجالس ها
سپری کرده است.
با این حال ظریف در هفت ماه گذشته  13سفر نیز به
کشورهای مختلف با هدف دیدارهای دوجانبه داشته و در

این مدت  19روز را در کشورهای برزیل ،اوروگوئه ،چین،
روسیه ،بلژیک ،هند ،آفریقای جنوبی  ،عمان  ،سریالنکا،
سوریه ،ترکیه و پاکستان گذرانده است .نکته جالب این
که سفر به نیویورک با  14روز طول اقامت و سفر به عمان
با کمتر از یک نصف روز ،بلندترین و کوتاه ترین سفرهای
خارجی دکتر ظریف به شمار می روند.

موسوی الری :الریجانی نمی تواند
کاندیدای ما باشد

▪نیاز به دیپلماسی همه جانبه پس از خروج آمریکا از
برجام

نکته مهم دیگر در این سفرها که به نظر می رسد جای
بررسی بیشتر دارد ،نبود سفرهای متعدد وزیرخارجه در
فضایحساسبعدازخروجترامپازبرجاماست.طبقآمار
استخراجیما،ظریفاز 18اردیبهشتامسالکهمصادف
بابرههخارجشدنآمریکاازتوافقهستهایاست،تاکنون،
فقط 17سفر خارجی داشته و تنها 38روز را در کشورهای
دیگربهرایزنیدیپلماتیکپرداختهکهبهنظرمیرسدبرای
وزیرخارجه ایران در شرایط ویژه کنونی کشور که نیاز به
دیپلماسی همه جانبه و توجه جدی به چندجانبه گرایی در
سیاستخارجیداریم،عددباالییبهشمارنرودبهویژهاین
که ما شاهد بودیم پس از اجرایی شدن برجام و در دوسال
ابتدایی آن رفت و آمدهای وزیرخارجه به شرق و غرب عالم
شدت گرفته بود و طرف های مقابل نیز به کرات تهران را
برای عزیمت و گفت و گو انتخاب می کردند.
▪یک کارشناس وزارت خارجه :در وزارت خارجه «سفر
برای سفر» انجام نمی شود

یکی از کارشناسان وزارت خارجه در این باره با بیانی
دیپلماتیک با این تحلیل مخالف است و می گوید :اصوال
در وزارت خارجه «سفر برای سفر» انجام نمی شود و باید
پروتکل و اهداف مشخصی از دیدارهای دیپلماتیک در
نظر داشت .وی که مایل نیست نامش ذکر شود ،تاکید
می کند که بسیاری از دیدارهای وزیرخارجه در حاشیه
اجالس های بین المللی صورت می گیرد که می توانند
فایده بیشتر و هزینه کمتری داشته باشند  .این کارشناس
دستگاه سیاست خارجی در این زمینه به بیش از 100
دی ــدار و سخنرانی ظریف در حاشیه مجمع عمومی
سازمان ملل اشاره می کند و می افزاید  :عالوه بر سفرها

و دیدارهای وزیرخارجه ،در بسیاری از مقاطع معاونان
و دستیاران ظریف نیز با سفر به کشورهای مختلف بار
دیپلماسی کشور را جلو می برند و نباید انتظار داشت که
سفرهای دیپلماتیک تنها از سوی وزیر صورت گیرد.
▪جای خالی وزارت نفت و وزارت اقتصاد در کنار وزارت
خارجه

البته درکنار این انتقاد از وزارت خارجه ،باید منصفانه
گفت که متاسفانه در این جــدال دیپلماتیک ،وزارت
خارجه تنها سرباز فعال است و همه بار را یک تنه بر دوش
می کشد در حالی که جای خالی وزارت نفت در زمینه
تحریم های نفتی و وزارت اقتصاد در حوزه تحریم های
بانکی و مالی و به ویژه در حوزه  FATFکامال خالی است
و یک قصور بزرگ در این میان به چشم می خورد.به ویژه
این که وزارت اقتصاد عمال حدود دو ماه است که وزیر
ندارد و در شرایط جنگ اقتصادی آمریکا ،این وزارتخانه
با سرپرست اداره می شود و تازه از دیروز فرایند معرفی
وزیر آغاز شده است! در همین فضای پرچالش تصویب
لوایح چهار گانه  FATFکه بخش زیادی از آن به وزارت
اقتصاد ارتباط دارد و نهاد مرکز اطالعات مالی()FIU
نیز در ایــن وزارتخانه مستقر اســت شاهد هستیم که

رئــیــس اســبــق رســانــه ملی کــه مــوضــع گــیــری هــای این
روزهایش نقد هر دو جریان سیاسی را در بر می گیرد ،در
یکگفتوگویمفصلدربارهموضوعاتمختلفیازجمله
انتقادها به قوه قضاییه ،احتمال کاندیداتوری در انتخابات
ریاست جمهوری  ،1400انتقاد از اصولگرایان و مسئله
حصرموضعگیریهایجالبیکرد.

کمترین واکنش را ساکنان خیابان «باب همایون» داشته
اند و تقریبا در یک سکوت خبری مبهم تنها نظاره گر
فشارها بر وزارت خارجه هستند که اصال رفتار و رویکرد
درستی نیست .روزهای حساس زیادی را پیش رو داریم
و دشمن ،چندین ماه است که همه توان دیپلماتیک و
اقتصادی خود را بر غلبه بر ایستادگی این ملت و شکست
دیپلمات هــای خــوش نــام و متبحری همچون ظریف
متمرکز کرده و به نظر می رسد در این جبهه پرتالطم
دیپلماسی و اقتصاد ،عالوه بر فعال شدن وزارتخانه های
نفت و اقتصاد ،کارشناسان و مسئوالن دستگاه سیاست
خارجی کشورمان در تهران و پایتخت های دیگر نیز باید
هر چه سریع تر دیدارها و رفت و آمدهای بیشتری برای
آقای وزیر و معاونان وی در داخل یا خارج کشور برنامه
ریزی کنند .حضور وزیرخارجه جمهوری اسالمی ایران
در خاک کشورهای دوست یا متمایل به ما که این روزها
کم هم نیستند و دیدار با مقامات ارشد آن ها عالوه بر
همتای وزیرخارجه ،فضای فعالی را در عرصه دیپلماسی
پیش روی اجرای موفق سیاست های اصولی کشورمان و
تامین منافع ملی ایران عزیز خواهد گشود و از سوی دیگر
می تواند در خنثی سازی توطئه های آمریکا و متحدانش
نیز موثر باشد.
پرسی فراهم است ،تصمیم بگیرند .چه اشکالی دارد؟ در
ادامهاینمصاحبهضرغامیبهانتخاباتسالگذشتهاشاره
کرد و گفت :در سال  96دوستان جبهه انقالب آمدند و
برای کاندیداتوری به من اصرار کردند .من گفتم اگر شما
میگوییدمیتوانمکمکیبکنمودراینمسیربرایانتخابات
قدمی بردارم احساس تکلیف میکنم و میآیم .ضرغامی
با انتقاد از رفتارهای انتخاباتی اصولگرایان و نگاه قیم
مآبانه ای که به گفته او در این جریان حاکم است ،در پاسخ
به سوالی درباره نامزد شدن در انتخابات  1400گفت:
روش من متفاوت از گذشته است .آن مسیر را دیگر هرگز
طی نمیکنم .شما فکر می کنید با مواضع صریح و آسیب
شناسانهایکهدراینسالهاداشتهاموبهخیلیازصاحبان
قدرتبرخوردهاست،تاییدصالحیتمیشوم؟

▪ریشههشداررهبریدربارهمنعموازیکاریبادولت

ضرغامی درباره علت هشدار اخیر رهبری درباره تشکیل
نهادهای موازی با دولت تصریح کرد :برخی نهادها حتی
آنهایی که زیر نظر ایشان فعالیت میکردند ،درخواست
داشتند مدیریت امور را به جای دولت برعهده بگیرند که
رهبری مخالفت کردند.
ضرغامی در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا ضمن اشاره به
این موضوع افزود :صحبت رهبری (در جلسه با خبرگان
رهبری و هشدار به نهادهای موازی با دولت) ناظر به این
بود که برخی از آقایان هم در آن جلسه و هم در بیرون در
فضای رسانهای پیشنهاد دادند دولت چون توان اداره
کشور را ندارد ،در برخی از عرصهها این نهادهای بزرگ
اقتصادی بیایند کار را بهدست بگیرند و بهجای دولت
مدیریت کنند .این نهادها ،نهادهای اقتصادی فعال
مانند ستاد اجرایی فرمان امــام(ره) ،بنیاد مستضعفان
و همه اینها هستند که رهبری با این دیدگاه مخالفت
کردند.وی درباره دیدار با طلبه های تجمع فیضیه قم
گفت :من صداقت را در وجود طلبههای بازداشت شده
تجمع فیضیه میبینم.
خــودشــان میگفتند ایــن مطلبی که (روی پالکارد)
نوشته شد به معنای تهدید نبود .اینها میگویند وقتی
ما امکانش را نداریم چطور میتوانیم تهدید کنیم .با
این حال خودشان تشخیص دادنــد که اشتباه است.
ضرغامی با طرح انتقاداتی از قوه قضاییه افزود :وضع
اداره زندانیها قابلقبول نیست .من یکی از مدیران
بسیار خــوب و زحمتکش را دیــدم که چند ماهی به
دلیلی جــزو بازداشتیها بــود .ایشان تعریف میکرد
زمانی که وارد زندان شد ،برای انجام کارهای شرعی
هم مشکالتی داشت .همچنین برای زندگی و روابط با
خانواده مشکالت زیادی داشت.

...
احزاب

روایت ضرغامی از ماجرای مخالفت رهبر انقالب با
اداره کشور توسط نهادهای غیردولتی

ضرغامی :فکر می کنید در سال 1400من تأیید صالحیت شوم؟
▪هیچاشکالینداردخانمهابهورزشگاهبروند

ضرغامی درباره حضور زنان در ورزشگاه ها نیز گفت :من
موافقحضورزناندرورزشگاههستم.قب ً
الاینرادرجلسات
خصوصی میگفتم ،االن هم عمومی اعالم میکنم .هیچ
اشکالینداردخانمهابهورزشگاهبروند.اماازآقایانآنهارا
جداکنند.آنهمبهخاطرراحتیخودشان.
▪انتقادازممنوعالخروجیسیف

این عضو شورای عالی فضای مجازی با طرح بحثی درباره
منفعل و محتاط شدن مدیران کشور گفت :من بهشدت
منتقدهستمکهآقایسیفممنوعالخروجبشود.اینبرای
جایگاه یک مسئول خیلی بد است .روحانی بگوید که آقای
سیف ،کاندیدای مورد اعتماد من هستند ،شما ایشان را
ممنوعالخروج نکنید و بگذارید اعتبار افرادی که خدمت

▪ یکی از لذت های من در نمازجمعه ،خرید لباس زیر و
ارزانقیمتازدستفروشهابود

ویدربخشدیگریازاینگفتوگواظهارکرد:یکیازلذت
هایمندرنمازجمعه،خریدلباسزیروارزانقیمتازدست
فروشهابود.مثلبچهآدمچمباتمهمیزدموسوامیکردم.
البته االن نمیتوانم چون «اسکرین شات» میگیرند! به
من میگویند شما که در خیابان راه میروید دنبال ریاست
جمهوریهستید.

میکنندمحفوظبماندومنشخص ًابهعنوانرئیسجمهور
تضمینمیدهم.
آقای روحانی این حرف را نمیزند و آنها (قوه قضاییه) هم
آنکاررامیکنند.اینگونهنمیشودکشورراادارهکرد....
آنهاییکهبایدممنوعالخروجشوندنمیشوند،برخیهم
کهرفتهاند.

ویهمچنیناظهارکرد :بیشتررسانههایاصولگرابهویژه
آنهاییکهکامالدرچارچوبتشکیالتیوحزبیعملمی
کنند ،کلمه «ضرغامی» را فیلتر کرده اند .حتی در اخباری
کهمواضعآنهاراتاییدمیکند.

▪فکر می کنید در سال  1400من تأیید صالحیت
شوم؟!

▪هروقتدرشورایعالیامنیتملیبرایرفعحصررای
گیریمیشود،رأینمیآورد

ضرغامی دربــاره مسئله همه پرسی و بحث هایی که در
کشور شده است ،افزود :در این که ظرفیت همه پرسی در
قانون اساسی وجود دارد هیچکس حرفی ندارد و مخالف
نیست .شرایط برگزاری همه پرسی هم در همانجا آمده
است و طبق آن هر وقت تصمیمگیران دیدند شرایط همه

▪بیشتر رسانه های اصولگرا کلمه «ضرغامی» را فیلتر
کردهاند

در ادامه این گفت و گو هم موضوع رفع حصر پیش کشیده
شدکهضرغامیبااشارهبهدیدارشبافرزندمهدیکروبیدر
پاسخبهاینسوالکهآیادرشورایامنیتملیکسیبهرفع
حصر رضایت ندارد ،گفت :هر وقت در شورای عالی امنیت
ملیبرایرفعحصررایگیریمیشودرأینمیآورد.

وزیر کشور دولت اصالحات پس از آن که هفته گذشته
تــعــدادی از اصــاح طلبان درب ــاره حمایت احتمالی از
الریجانی برای انتخابات ریاست جمهوری  1400سخن
گفتند ،تصریح کرد :الریجانی نمی تواند کاندیدای ما
باشد.حجت االسالم موسوی الری که با ایرنا پالس سخن
می گفت ،افزود :آقای الریجانی همچون دیگر نیروهای
باسابقه نظام و کشور ،قطع ًا در جاهایی کارآمدی دارد .ما
نمیتوانیم این افراد را ناکارآمد بدانیم .من پیشتر هم اشاره
کردم آقای الریجانی در برخی از جمعها مقبولاند ،اما این
جمعها و محافل اندکاند .بخشی از عملکرد ایشان قابل
دفاع است و بخش مهمی از آن هم غیرقابل دفاع.وزیر کشور
دولت اصالحات تاکید کرد :به نظرم ایشان در بخشهایی
که کارآمد بودهاند ،در آینده نیز میتوانند مؤثر باشند ،اما در
بخشهایی که تصمیمات درستی نداشتند ،خیر.

...

خارج از دستور
محمد اکبری

info@khorasannews.com

نماینده سبزوار :به جای آفتابه دزدها
جلوی آقازادهها را بگیرید
حسین مقصودی نماینده م ــردم ســبــزوار در مجلس
ش ــورای اســامــی در نطق میان دســتــور خــود گفت :از
قــوه قضاییه به خاطر مبارزه با فساد تشکر میکنم هر
چند دیــر ش ــروع شــده امــا بــاز هــم ش ــروع خــوبــی اســت.
وی خطاب به دستگاه قضایی اظهارکرد :آفتابه دزدها و
دزدهای کوچک را رها کنید ،دزدان اصلی ،آقازادهها و
سر گردنه بگیرها را بگیرید و مصلحتها را کنار بگذارید.

تقدیر مجلس از رزمایش اقتدار عاشورایی
بسیج
نمایندگان مجلس با صــدور بیانیهای ضمن تقدیر از
رزمایش ۳اقتدار عاشورایی بسیج حمایت خود را از این
نهاد انقالبی اعالم کردند .در این بیانیه با اعالم حمایت
نمایندگان از بسیج آمده است :این رزمایش بزرگ نماد
وحدت و ایستادگی و پیشرفت است و نشان داد عظمت
ملت بزرگ ایران اسالمی جاودانه است و آرمانهایش بلند
و فراتر از توان دشمنان برای دستیابی به اهداف شیطانی
است.

انتقادپارسایی از نگاه امنیتی دولت به
کوروش
بهرام پارسایی نماینده شیراز طی نطقی با انتقاد از رفتار
دولت در مواجهه با پیشنهاد "نام گذاری روز کوروش" گفت:
این درخواست نام گذاری که مسئله ای کامال اجتماعی و
فرهنگی است ،به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده
و امنیتی شد .وی با بیان این که  خواستار پاسخ منطقی
به مکاتبات و پیگیر یهایم برای نام گذاری روزی به نام
کوروش بودم افزود :در دنیا مسائل امنیتی را برای کاهش
هزینه های ناشی از آن فرهنگی و اجتماعی می کنند و ما
کامال نقطه عکس آن هستیم.

آغاز بررسی طرح استیضاح وزیر کشور در
کمیسیون
اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس از
بررسی طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی در این
کمیسیون خبر داد و اظهارکرد :طی هفته جاری آقای
رحمانی فضلی به منظور ارائه توضیحات درباره محورهای
استیضاح در این کمیسیون حاضر میشود.

واکنشایرانبهادعایدخالتتهراندرانتخاباتآمریکا
قاسمی:اتهاممقاماتآمریکاییبرگرفتهازتوهمیناشناختهاست

سخنگوی وزارت خارجه با رد ادعای بی پایه اخیر نهادهای
اطالعاتی ،قضایی و امنیتی دولت آمریکا مبنی بر دخالت
ایــران در انتخابات میان دوره ای آن کشور ،اظهار کرد:
سیاست اصولی ایران مداخله نکردن در امور داخلی دیگر
کشورهاستوتالشمقامهایآمریکاییبراینسبتدادن
دخالتوتاثیرگذاریدرانتخاباتکنگرهآمریکابهجمهوری
اسالمی ایران از اساس نادرست بوده و احتماال ناشی از
نوعی توهم ناشناخته است .قاسمی خاطرنشان کرد :در
حالیکهرئیسجمهورآمریکامدعیاستاززمانرویکار
آمدن او ایران سرگرم مسائل داخلی خود و چنان ضعیف
است که حتی دیگر توان فکر کردن به مسائل منطقه ای را
ندارد و تنها به بقای خود می اندیشد ،پس چگونه «چنین
کشو ِر» به زعم آنان به خود مشغول و درون گرایی می تواند

در انتخابات پارلمانی «چنان کشوری» دخالت و اثرگذاری
کند؟! سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به این که ادعای
مشابهی را نیز چندی پیش مشاور امنیت ملی آمریکا بدون
هیچ سند و مدرکی مطرح کرد ،افــزود :کاخ سفید مدتی
است می کوشد با اغراض سیاسی خاص داخلی اتهاماتی
را به دیگر کشورها نسبت دهد و هر روز نام یک کشور را به
فهرست موهوم خود در این زمینه اضافه می کند .دو روز
پیشنهادهایاطالعاتیوامنیتیآمریکاباصدوربیانیهای
مدعیاحتمالاعمالنفوذروسیه،چینوایراندرانتخابات
کشورشان شدند و ابراز نگرانی کردند .اواخر مردادماه
نیز جان بولتون ،مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا گفته بود که چین ،ایران و کره شمالی هم در
پیدخالتدرانتخاباتآمریکاهستند.
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