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...

تازههای مطبوعات
• •شــرق -مهدی زاده دامــاد رئیس جمهور با
تأکید بر این که روحانی مظلومترین و تنهاترین
رئیسجمهور ایــران بوده است ،در یادداشتی
نوشت :با کمی تأمل و با نگاهی به اطرافیان
روحانیمیتوانفهمیدکهتقریبااندکافرادیدر
دولتحاضرندخودراخرجروحانیکنندواغلب
بهفکردوربعدهستند.آنهادرمشکالتجاخالی
میدهند که تیرهای انتقادی به تن روحانی
بنشیندتاروحانیدرمرکزسیلانتقادهاباشد.
••صبح نو -این روزنامه در گزارشی فالحت
پیشه ،شمخانی ،دژپسند ،عارف ،روحانی،
ظریف ،علی الریجانی ،مجید انــصــاری و
محمد صدر را به عنوان موافقان و مدافعان
لوایح مرتبط با FATFمعرفی کرد.

...

انعکاس
••انتخاب مدعی شد :مسیح مهاجری
مدیرمسئول روزنــامــه جمهوری اسالمی
در پاسخ به این ســوال که برخی معتقدند
حلقه اصلی آقای روحانی و اطرافیان ایشان
حتی بــه جــریــان انجمن حجتیه منتسب
هستند ،گفت :بله ،من از اول این را با خود
آقای روحانی هم مطرح کردم ولی ایشان به
راحتی از کنارش گذشتند .بعضی از بزرگان
کشور هم این موضوع را مطرح کردند ولی
عمال گــوش نــدادنــد .البته آقــای روحانی
خودش انجمن حجتیهای نیست ولی برخی
از مسئوالن ما گرفتار این چیزها میشوند.
••جـــوان آنــایــن نوشت:شمخانی دبیر
شـــورایعـــالـــی امــنــیــت م ــل ــی در پــاســخ به
ســؤالــی دربـــــاره «تــصــویــب یــا ع ــدم تصویب
لوایح  »FATFگفت«:اینموضوعاتفاقجدیدی
نیستکهدربارهیکپدیدهضدملی،عناصریدر
داخل،مدافعیامروجآنباشندوماطی ۴۰سال
گذشتهانقالباینوضعیتراداشتیم».
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ظریف :در دنیا باید احساس شود که حرف وزارت خارجه
حرف کل کشور است
قاسمی  :کسانی که باید از سفر اسد مطلع می بودند ،اطالع داشتند

وزی ــر ام ــور خــارجــه بــا بــیــان ایــن که
«ابــزار وزارت خارجه "اعتماد" است
که موجب "اقــتــدار" آن می شــود»،
افزود :در دنیا باید احساس شود که
حرف وزارت امور خارجه حرف کل
کشور و حاکمیت است نه این که هر
دستگاهی در داخل یا خارج از دولت
سیاست خارجی خــودش را دارد و
ما صرفا مسئول سیاست خارجی
وزارت خارجه هستیم .وزارت خارجه
نمیتواند بپذیرد که در صحنه روابط
خــارجــی غایب بــاشــد ».بــه گــزارش
پایگاه اطالع رسانی وزارت خارجه،
محمد جــواد ظریف که روز گذشته
در جمع کــارکــنــان ایــن وزارتــخــانــه
سخن می گفت ،افزود :در آن صورت
بــه وزارت خــارجــه نــیــازی نیست.
هر دستگاهی می تواند اداره کل
بینالملل خودش را داشته باشد .به
همین دلیل مقام معظم رهبری بارها
فرموده اند که وزارت خارجه نیمی
از دولــت اســت .ظریف خاطرنشان
کرد :وزارت خارجه نمیتواند بپذیرد
که در صحنه روابــط خارجی غایب
باشد .دیگران نباید آن را مزاحم تلقی
کنند و ما باید کاری کنیم که همه باور
کنند حضور وزارت امــور خارجه به
نفع آن ها و دارای ارزش افزوده برای
کار هریک از دستگاههاست .وی با
اشاره به استعفای هفته گذشته خود
تصریح کــرد :استعفای بنده صرف ًا
برای حفظ شأن و اعتبار وزارت امور
خارجه به عنوان نماینده جمهوری
اسالمی ایران در صحنه بین المللی
بود .من از لطف و محبت همه مردم و

نمایندگانشان در مجلس ،همکاران
عــزیــز ،نخبگان ،مــقــامــات ،ســردار
سلیمانی ،ریاست محترم جمهوری
و مقام معظم رهبری که لطف کردند
سپاس گزاری می کنم.

کسانی که باید از سفراسد مطلع می
بودند ،اطالع داشتند .این سفر ،سفر
مهمی بود و آثار بسیار موثری خواهد
داشت و حاشیه سازی ها در داخل را
نباید جدی تلقی کرد.

▪قاسمی:کسانیکهبایدازسفر
اسدمطلعمیبودند،اطالعداشتند

▪سفر مدیرکل وزارت خارجه به
مسکو درخصوص ونزوئالست

در همین حال به گــزارش محمدی
خبرنگار خراسان ،سخنگوی وزارت
خارجه در خصوص استعفای ظریف
وزیــر خارجه گفت :بحث استعفای
آقــای ظریف نه یک بحث شخصی و
نه موضوعی نشئت گرفته از اختالف
با شخص رئیس جمهور بود .ایشان
تــاش بــرای ارتقای جایگاه وزارت
خارجه داشتند .قاسمی روز گذشته
در نشست خبری با خبرنگاران ،در
خصوص سفر بشار اســد به ایــران و
این که آیا ظریف از آن مطلع بوده یا نه
گفت :این نوع سفرها و در این سطح
با توجه به اهمیت و ابعاد سیاسی و
امنیتی ،از قبل اعالم نمی شود و فکر
می کنم این سفر هم چنین بود و روش
درستیدرپیگرفتهشد.فکرمیکنم
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سخنگوی وزارت خارجه همچنین
دربـــاره آخــریــن تــحــوالت ونــزوئــا و
دخالتهای آمریکا در امور داخلی
ایــن کشور و سفر اخیر معاون وزیر
خارجه ونزوئال به تهران ،اظهار کرد:
مــا دقیقا تــحــوالت ونــزوئــا را رصد
میکنیم و با دولت قانونی ونزوئال در
تماس هستیم.در همین چارچوب
طی ساعات آینده مدیرکل آمریکای
وزارت خارجه به مسکو سفر میکند و
دستور کار مشخص این سفر موضوع
ونزوئال و آخرین تحوالت این کشور
است .دراین زمینه براساس گزارش
باشگاه خبرنگاران ،بهاروند ،دستیار
ظــریــف و مــدیــر کــل ق ــاره آمریکای
وزارت خــارجــه شــب گذشته عــازم
مسکو شد.

آیت ا ...آملی الریجانی:

حکم رئیس قوه قضاییه
در دو سه روز آینده ابالغ می شود
رئیس دستگاه قضایی از نهایی شدن اعالم حکم ریاست جدید این قوه در دو
سه روز آینده خبر داد .دو روز پیش حجت االسالم محسنی اژه ای سخنگوی
قوه قضاییه از حجت االسالم والمسلمین رئیسی به عنوان ریاست جدید این
قوه نام برده بود .به گزارش میزان ،دیروز آیت ا ...آملی الریجانی که عضو
فقیه شورای نگهبان بوده و دو ماه پیش به سمت ریاست مجمع تشخیص نیز
منصوب شده بود ،گفت :فرصتی را برای رتق و فتق امور جاری در اختیار
داشتم ،اما معتقد بودم که به لحاظ اجرایی ،جمع این مناصب ممکن نیست.
بر همین اساس طی نامهای از محضر معظم له خواستم که با توجه به مدت
قلیل باقی مانده از دوره ریاست قوه قضاییه ،برای این که خللی در امور پیش
نیاید و بتوانم بر امور مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان که
مسئولیتهای مهمی در آنها تعریف شده است متمرکز شوم ،اگر صالح
میدانند قبل از پایان دوره این جانب ،ریاست جدید را منصوب کنند تا بنده
در مجمع و شورای نگهبان برای انجام امور ،متمحض شوم .ایشان نیز مانند
همیشه با لطف خود این تقاضا را پذیرفتند و حسب اطالع ،ان شاء ا ...طی
روزهــای آینده ریاست جدید قوه قضاییه منصوب میشود .براساس این
گزارش ،متن کامل پاسخ رهبر معظم انقالب که آیت ا ...آملی الریجانی آن
را قرائت کرد ،به شرح زیر است :با سالم و تحیت و تبریک؛ با پیشنهاد به حق
جناب عالی موافقم و آن را میپذیرم .الزم میدانم در پایان یک دوره پرتالش
و سرشار از اقدام و ابتکار در قوه قضاییه بار دیگر از شخص جناب عالی که
بحمدا ...با شایستگیهای برجسته علمی و عملی و با مجاهدت فراوان،
خدمات بزرگی به حوزه های مسئولیت خود تقدیم نمودید و نیز از همکاران
صمیمی و مخلص که در مدیریت سنگین قوه قضاییه در کنار شما تالش بی
وقفه و ارزشمند کردند تشکر و قدردانی کنم و از خداوند متعال دوام توفیق در
مسئولیتهای تازه را برای شما مسئلت نمایم.
والسالم علیکم و رحمة ا/...سید علی
خامنهای ۲/اسفند  .»۱۳۹۷رئیس
قوه قضاییه پس از قرائت پاسخ رهبر
معظم انقالب به نامه خــود ،عبارات
ایــن مکتوب در تقدیر از تال شهای
مسئوالن و کارکنان دستگاه قضایی
در دو دوره گذشته را «پدرانه»
و «تفقدآمیز» توصیف کرد.

...

گزارش خبری
پاسخ دوپهلوی آمانو درباره احتمال
بازگشایی پرونده جعلی «پی.ام.دی»
مدیر کل آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی
روز گذشته در حاشیه نشست شــورای
حکام در پاسخ به سوالی دربــاره احتمال
بازگشایی پرونده جعلی موسوم به «پی.ام.
دی» علیه ایـــران گــفــت« :دربــــاره آینده
گمانهزنی نمیکنم»«.پی.ام.دی» عنوان
اختصاری پــرونــده جعلی اســت که غرب
به مــدت  12ســال درخــصــوص ادعاهای
ساختگی اش دربــاره «جنبههای نظامی
احتمالی» برنامه هسته ای ایــران دنبال
می کرد اما در سال  2015و پس از نهایی
شدن برجام ،آژانــس از همه مکان هایی
که مورد درخواست این نهاد بود از جمله
مجموعه «پارچین» در ایران بازدید کرد و
این پرونده جعلی با رای اجماعی شورای
حکام مختومه شد و آژانــس در گزارشی
رسما اعــام کــرد برنامه هسته ای ایــران
جنبه نظامی ندارد .با این حال در یک سال
اخیر رژیم صهیونیستی البی ها و فشارهای
گسترده ای را برای بازگشایی مجدد این
پرونده جعلی و امنیتی کردن مجدد مسئله
ایــران آغــاز کــرده اســت .آمانو در پاسخ به
ســوالــی دربـــاره ایـنکــه آیــا احتمال دارد
آژانس بینالمللی انرژی اتمی این پرونده
را بازگشایی کند ،گفت« :دربــاره مسائل
مربوط به پـی.ام.دی ،اواخر سال ۲۰۱۵
این مسئله حل و فصل شد و من در خصوص
آینده هیچ گمانهزنی نمیکنم».وی در
ادامــه گفت« :ما فع ً
ال موظف به نظارت بر
برجام و راستیآزمایی آن هستیم؛ منظورم
[نظارت و راستیآزمایی] تعهدات هستهای
ایران است .درباره مسائل مربوط به پی.ام.
دی ،گمانهزنی نمیکنم».

