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تازههای مطبوعات
••مثلث -تخت روانــچــی معاون سیاسی
دفتر رئیس جمهور دربــاره برخی ادعاها
درباره استعفای روحانی تأکید کرد :من این
را با قطعیت میگویم ،هیچ موقع ایشان به
این فکر نیفتادند که بگذارند و بروند .کجا
بروند؟ مردم رأی دادهاند و انتظار دارند به
رأیشان احترام گذاشته شود .ایشان رأی
مردم را دارند ،حمایت مردم را دارند ،روابط
بسیار نزدیکی با مقام معظم رهبری دارند و
کارهای مملکت را پیش میبرند.
••فرهیختگان-طباطباییعضوحزبندای
ایرانیان گفت :معتقدم جوانگرایی که در
دستگا ههای زیرمجموعه رهبری است،
حتما بهتر از دولت اتفاق افتاده است .در
سپاه پاسداران هم این چنین است.
••ایران -این روزنامه در واکنش به انتقادات
از بودجه مرکز بررسی هــای استراتژیک
ریاست جمهوری نوشت :بودجه این مرکز در
الیحه بودجه سال  ،۹۸مبلغ شش میلیارد و
 ۴۴۰میلیون تومان است که نسبت به سال
 ،۹۷حدود  ۴۶درصد کاهش داشت ه است.
••آرمان -یوناتن بت کلیا دبیرکل اتحادیه
جهانی آشوریان و نماینده آشوریان ایران
در مجلس در واکنش به سخنان «حسن
عباسی»مبنیبراینکه«دینمسیحمطلقابا
رباخواری عجین شده است» ،گفت :سخنان
وی خوراک تبلیغاتی بیگانگان ومدعیان
دروغین حقوق بشر است .وی حداقل باید
حرمت مسیحیان کشور را نگاه میداشت.

...

انعکاس
••تابناک نوشت  :صاحب شریفی اسدی
نماینده مازندران در شورای عالی استانها
گفت:در موضوع دفــع مناسب زبالهها با
مافیای قدرتی در شهرها و شهردار یها
مواجه هستیم که در حــوزه پسماند فعال
هستند و مانع تصمیم گیری درست برای
تعیین تکلیف زبالهها میشوند .وی اظهار
کــرد :زباله در برخی شهرها منبع درآمد
برخی افراد خاص است و این افراد سودجو
با ارتباطات خاصی که دارند.
••انصاف نیوز نوشت  :ناهید خداکرمی،
رئیس کمیته سالمت شــورای شهر تهران
درباره شکایت ستاد امر به معروف و نهی از
منکر اصفهان از وی توضیحاتی ارائه کرد
و گفت :ستاد امر به معروف و نهی از منکر
اصفهان به دلیل محتوای برخی توئیتها
و مصاحبههایم از من شکایت کرده است.
••مشرق نیوز مدعی شد :جهانگیری،
معاون اول رئیسجمهور در اظهاراتی گفت:
مهم ترین هدف آمریکاییها ایجاد موانع در
جریان واردات کشور است .متأسفانه باید
اشــاره کرد که مسئله «نبود نظارت دولت
بر قیمتها» چیزی است که او ًال ربطی به
نقشههای آمریکا و هیچ دشمن دیگری در
خارج از کشور ندارد و ثانی ًا متاسفانه میرود
تا به آن ظن عامدانه هم برود!
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واکنش شمخانی به ادعای ترامپ

...
خبر

آمریکایی که همه هنجارهای بین المللی را به سخره گرفته ،درخواست مذاکره می دهد!
دبــیــر شــــورای عــالــی امــنــیــت مــلــی در پاسخ
غیرمستقیم به ادعای اخیر رئیس جمهور آمریکا
با تأکید بر این که ایران هیچ پیامی برای مذاکره با
آمریکا نداده است و آمریکایی ها دروغ میگویند،
گفت« :در سفر اخیرم به افغانستان دو نماینده
آمریکا به بنده مراجعه کردند و گفتند آمریکا
میخواهد با شما مذاکره کند اما ایــران با آن
ها مذاکره نخواهد کــرد ».آمریکا در حالی از
مذاکره دم می زند که از برجام به عنوان توافقی
کــه پــس از چند ســال و بــا پشتوانه قطعنامه
ســازمــان ملل صــورت گرفته بــود ،خــارج شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درحالی که
اوایل هفته گفته بود مایل است با ایران گفت و
گو کند ،دو روز پیش در ادعایی مضحک مدعی
شــده بــود کــه «ایـــران ضعیف شــده و خواهان
مذاکره با آمریکاست» ،سخنگوی وزارت خارجه
کشورمان در واکنش به این ادعــا تأکید کرد:
«ترامپ آرزوهای خود را بیان می کند ».دیروز هم
علی شمخانی در همایش «دفاع و امنیت در غرب
آسیا» درباره ادعای رئیس جمهور آمریکا گفت:
ایران هیچ سیگنال و پیامی برای مذاکره با آمریکا
نــداده و این آمریکایی ها هستند که به دنبال
مذاکره هستند .به گــزارش مهر شمخانی که
هفتهگذشتهبهافغانستانرفت،راجعبهپیشنهاد
آمریکا به ایران برای مذاکره درباره افغانستان هم
گفت :آن ها توسط نمایندگانی به ما اعالم کردند
که آماده مذاکره با ایران هستند.دبیر شورای
عالی امنیت ملی همچنین در توضیح منطق عدم
مذاکره با آمریکا تصریح کرد :آیا با آمریکایی که با
خروجازمعاهداتبینالمللیچونبرجام،پیمان
آب و هوایی پاریس ،پیمان تراس آتالنتیک ،نفتا،
یونسکو و  ...همه هنجارهای بین المللی را به
سخره گرفته است امکان مذاکره وجود دارد؟

در پاسخ به انتقاد اصالح طلبان
میپذیرد مقابل تهدیدهای رژیم اشغالگر قدس
و حامیان آن ها و کسانی که به زیرساختهای
سایبری ما حمله میکنند ،سکوت کنیم .حاتمی
افزود :آمریکا با وجود معاهده امنیتی با عراق
آن ها را در مقابله با داعش تنها گذاشت .وزیر
دفاع کشورمان خطاب به رژیم اشغالگر قدس
و حامیان منطقه ای این رژیم هم هشدار داد:
امروز زمان مناسبی برای آزمودن اراده ما نیست.
▪طالبان آمادگی دارد سالحش را کنار بگذارد

▪ 7تریلیون دالر هزینه کردند اما کمک ایران
به منطقه را هدر دادن سرمایه مالی می نامند

وی با بیان این که آمریکایی ها هفت تریلیون دالر
برای نابودی دولت قانونی یک کشور هزینه می
کنندودرمقابل،کمکایرانبهکشورهایمنطقه
را هدر دادن سرمایه ملی و دخالت در امور کشور
ها مینامند ،تصریح کــرد :مــدال افتخار برای
ملت ایران است که به کمک مردم منطقه رفتند و
تبدیل به قدرت منطقه ای شدند این یک واقعیت
است و باید جشن چهل سالگی انقالب اسالمی
را با شکوه برگزار کرد.دبیر شورای عالی امنیت
ملی افــزود :جان بولتون تحلیلهای خود را از
بولتنهای منافقین میگیرد و به کنگره میبرد
و مبنای سیاست های خود قرار داده است؛ این
برای یک کشور که ادعای ابرقدرتی دارد زشت
است که بولتن های یک گروه تروریستی را بدون
تغییر ،مبنای رفتار خود قــرار دهــد .شمخانی

همچنین تأکید کرد :ایــران نیرویی در منطقه
ندارد که بخواهد آن را خارج کند ،نیروهای ما
مستشاران نظامی بودند و تنها بحث مشاوره
را انجام می دادند و ملتهای منطقه در عراق،
سوریه ،افغانستان و یمن خــود از کشورهای
شان دفاع میکردند و ما هیچ نیرویی در منطقه
نداریم.شمخانی دربــاره تهدید نظامی علیه
ایران در سال  2019با اشاره به قدرت نظامی
ایران و بازدارندگی که نیروهای مسلح ایران از
آن برخوردار هستند ،اظهار کرد :با توجه به این
موضوع و تجربیات پیشینی که دشمنان در این
زمینه به دست آورده اند کسی نمیتواند گزینه
جنگ یا گزینه نظامی را علیه ایران داشته باشد و
این بر اساس ادراکات واقعی است .آن ها این را
می دانند که پاسخ ما به اقدام نظامی ولو کوچک
علیه ایران  ،کوچک نخواهد بود.در این همایش
سرتیپ حاتمی وزیر دفاع نیز گفت :کدام منطقی

 2الیحه باقی مانده از شروط  FATFدر گام های آخر بررسی است

پالرمو در مجمع؛  CFTدر بهارستان

کمیسیون امنیت ملی مجلس یک شنبه
شب برای بار دوم ایرادات شورای نگهبان
به الیحه  CFTرا بررسی و بر نظر قبلی
خود اصرار کرد تا این الیحه پرحاشیه در
اولین جلسه آینده مجلس به صحن علنی
بهارستان بیاید .پیش از این هفت مورد
از ایــرادات شــورای نگهبان به این الیحه
توسط مجلس اصرار شده و بخشی از این
الیحه بــه مجمع تشخیص ارج ــاع شده
است .به گفته سید حسین نقوی حسینی
عضو کمیسیون امنیت ملی ،مجموع نظر
این کمیسیون ،تصویب الیحه  CFTبا نظر
قبلی کمیسیون بــوده اســت .به گزارش
ایرنا فالحت پیشه رئیس این کمیسیون
نیز در توضیح وضعیت ایرادات این الیحه
با بیان این که پیش از این یک بار اصالحات
کمیسیون درباره ایرادات شورای نگهبان
به ایــن شــورا ارســال شــده بــود ،گفت :با

این حال شــورای نگهبان تنها سه ایراد
را برطرف شده دانست و بقیه ایرادات را
مجدد به کمیسیون ارجاع داد ضمن این
که پیش از این هفت مورد از ایرادات نیز به
مجمع ارجاع شده است.
▪میرمحمد صادقی :الیحه پالرمو طی
 2هفته آینده تعیین تکلیف می شود

همزمان حسین میرمحمد صادقی معاون
قوانین مجلس از تعیین تکلیف نهایی
الیحه پالرمو طی دو هفته آینده خبر داده
است .به گفته میرمحمد صادقی الیحه
پالرمو شنبه آینده در جلسه کمیسیون
م ــرب ــوط ب ــه مــجــمــع تــشــخــیــص مــطــرح
میشود که در صورت تصویب ،دو هفته
بعد راهی صحن مجمع خواهد شد .وی
افزود :چنان چه الیحه پالرمو به تصویب
برسد ضرب االجلی که از ســویFATF
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برای تصویب لوایح چهارقلو تعیین شده،
درباره الیحه پالرمو رعایت میشود .وی
در عین حــال دربــاره الیحه  CFTتأکید
کرد که مشخص نیست آیا تصویب قبل
از ضرب االجل  FATFنهایی می شود یا
خیر.همچنینلعیاجنیدیمعاونحقوقی
رئیسجمهور در گفت و گو با ایسنا اعالم
کرد :تأکید ما این بوده که پالرمو در اسرع
وقت بررسی شود و در جلسه روز شنبه
مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت این
تأکید را داشته است  .

به گزارش ایسنا شمخانی همچنین درباره این که
آیا ممکن است مذاکره با طالبان به مذاکره با دیگر
گروه ها منجر شود ،گفت« :اگر منظورتان داعش
است حتما منجر به مذاکره با داعش و امثال آن
نخواهد شد .دولت سوریه حتی با برخی از گروه
های مخالف مسلحش نیز مذاکراتی را انجام داده
است و ما آن ها را در این زمینه  تشویق میکنیم.
البته باید توجه داشته باشیم که در این زمینه  با
دو گروه مسلح روبه رو هستیم و منظور گروه های
مسلحی است که آمادگی دارند سالح خود را کنار
بگذارند .طالبان این آمادگی را دارد».
▪وزیر دفــاع :مذاکره ایــران و طالبان از روی
خیرخواهی است

به گــزارش مهر همچنین امیر سرتیپ حاتمی
وزیر دفاع کشورمان نیز دربــاره گفت و گوها با
طالبان گفت :مذاکره ایــران و طالبان از روی
خیرخواهی با هماهنگی دولت افغانستان به
منظور بازگشت صلح و ثبات به این کشور است
که به عنوان یک راهکار دنبال میشود .دو روز
پیش سخنگوی طالبان ،ایران را کشور همسایه
و برادر افغانستان قلمداد کرد که امنیت آن برای
طالبان نیز مهم است.

تأکید اصالح طلبان بر ارتباط
مستمر با افکارعمومی
ششمین جلسه دور جدید ش ــورای عالی سیاستگذاری
اصال حطلبان عصر یک شنبه تشکیل شد .براساس گزارش
ایلنا ،در این جلسه شرح فعالیتهای کارگروههای چهارگانه
شورای عالی توسط روسای کارگروهها مطرح شد و درخصوص
فعالیت کــارگــرو ههــا ،اعضای جلسه نظرات خــود را مطرح
کــردنــد .رئــیــس کــارگــروه اســتــانهــا دربـــاره نــحــوه تشکیل
شورای اصال حطلبان استا نها و چگونگی همکاری شورای
اصالحطلبان استانها با شورای عالی توضیحاتی ارائه کرد.
رئیس کارگروه سیاستگذاری نیز درخصوص مباحث مطرح
شده در این کارگروه درباره ساختار جریان اصالحات نکاتی
را بیان کرد .روسای کارگروههای پایش و ارزیابی و ارتباطات
رسانه نیز توضیحاتی درخصوص فعالیت کارگروههای خود از
زمان تشکیل آن ارائه کردند.
رئیس شــورای عالی سیاستگذاری اصال حطلبان بعد از
گــزارش کارگرو ههای چهارگانه بــرضــرورت فعالیت پویا و
اثربخش این کارگروهها و استفاده از ظرفیت صاحبنظران
مختلف تاکید کرد .در این جلسه اعضای شورای عالی بر ارتباط
مستمر اصالحطلبان با افکار عمومی ،توجه شورای عالی به
فرصتها و تهدیدهای پیش روی کشور و حضور فعالتر احزاب
و استفاده از مجموعه ظرفیتهای اصالحطلبان برای اهداف
اصالحات تاکید داشتند.

واعظی :انتقاد از دولت موجب
رای آوری در انتخابات نمی شود

رئیس دفتر رئیسجمهور در واکنش به
انتقادات اصالح طلبان از دولت گفت :آنها
فکر میکنند که این انتقاد موجب رایآوری
در انتخابات میشود در حالی که این روند
هم به ضرر خودشان می شود و هم به ضرر
دولت .به گزارش ایسنا ،محمود واعظی در
پاسخ به این پرسش که چرا کمیته مشترک
اصالحطلبان و دولت تاکنون تشکیل نشده
اســت ،بیان کــرد :ما از تشکیل این کمیته
استقبال میکنیم ،ولی نمیدانم چرا هنوز
این کمیته تشکیل نشده است .وی گفت :به
هرحال همه چیز دو طرف دارد؛ یک طرف
آن ها (اصال حطلبان) و یک طرف هم ما
هستیم .همان زمان با من صحبت کردند
و من گفتم که این کمیته مشترک میتواند
مثبت باشد ،االن هم همین عقیده را دارم.
▪تاجرنیا :به روحانی اعتقاد دارم اما به
اطرافیانش نه!

از سوی دیگر تاجرنیا فعال سیاسی اصالح
طلب نیز در گفت و گو با انتخاب گفت :حلقه
اول اطرافیان آقای روحانی با توجه به این
که پایگاه اصلی شان یک پایگاه اصولگرایی
بوده،سعیمیکنندشرایطرابهگونهاینگه
دارند تا ادامه مسیر آقای روحانی بر همین
پاشنه بچرخد .گرایش آن ها در مجلس به
سمت آقــای الریجانی اســت و نــوع موضع
گیری هایی که بعض ًا دارند ،مانند تعرض به
بخش هایی از اصالح طلبان توسط چهره
ای مثل آقای واعظی نشان دهنده این است
که مجموعه اطرافیان آقای روحانی یا باور
ندارند که با حمایت چهره های شاخص و
جریان اصالح طلب پیروز شدند یا این که بعد
از انتخابات شرایط قبل را فراموش کرده اند.
تاجرنیا تأکید کرد :من به خود آقای روحانی
اعتقاد دارم و معتقد هستم که برخورد ها و
رفتارهای ایشان صادقانه است اما متاسفانه
به اطرفیانش نه.

