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تازههای مطبوعات
••شرق -چند روزی است که واردات از چین با محدودیت
مواجه شده و چین قواعد سختگیرانهای را در دست اجرا
گذاشته است ،دلیل اصلی آن هم نوع تعامل اقتصادی آمریکا
با چین و مشکالت بین آمریکا و ایران است .یکی از بازرگانان
مرتبط با بازار چین دراینباره توضیح داد با توجه به این که
آمریکادراردیبهشتماهتحریمهایجدیدیرااعالممیکند،
روشهای تجاری ایران با چین هم باید متفاوتشود و همین
موضوع توقف ۱۰روزهایدرتجارتباچینایجادخواهدکرد.
البته برخی هم دلیل اصلی محدودیت تجاری ایران با چین را
مربوطبه FATFمیدانند.
•• کیهان-اظهاربیاطالعیرئیسجمهورازپرداختنشدن
مطالبات سیل سال  95خوزستان و قولی که برای جبران
خسارت ها داده بوده است ،ضمن این که تأسفبار است ،این
گزاره را روشن میسازد که عدهای با جابهجایی اولویتها و
پوشاندنمسائلاصلیوکلیدیوبرجستهسازیمسائلفرعی
برای رئیسجمهور ،شیپور به دست میگیرند و برای پیشبرد
منافعنامشروعشانجاروجنجالهایسیاسیراهمیاندازند،
یمیسازندوجنگروانیدرجامعهبهپامیکنند.
دوقطب 
••فرهیختگان-بعدازسفرماهگذشتهرئیسجمهوربهعراق،
سفراخیرظریفبهسوریهپیامواقعیترشدنسیاستخارجی
دولتراداشت.
••جامجم-اینروزنامهدرگزارشیبامعرفیبرخیازنیازهای
نامرئیسیلزدگاننوشت:برایزنانخوزستانیهمصحبت
با مردان سخت است .آنها حتی نیاز اولیه خود را با محارم هم
درمیاننمیگذارند.صحبتازمشکالتبهداشتیکهزنانرا
بیشتردرسیلتهدیدمیکند،تنهاخواستهآنهاست.هرزنی
خارج از کمپ اسکان ،مخاطب آنهاست و آنها بالفاصله از
شرایط بدی که گذراندهاند میگویند...حضور امدادگر زن،
درمناطقسیلزدهبهخصوصخوزستانوگلستانبیشازهر
چیزدیگرینیازاست.
•• شرق -این روزنامه در گزارشی با اشاره به آغاز سؤال از وزیر
ارتباطات در بهارستان و دعوت کمیسیون اجتماعی مجلس
از مدیرعامل مخابرات ایــران دربــاره چرایی تفاوت قــرارداد
کارگزاران روستایی مخابرات با قرارداد دیگر کارکنان خبر
داد :مخابرات برای اقناع نمایندگان به آن ها پیامک ارسال
کردهاست.
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انعکاس
••عصرایران نوشت  :پایگاهآمریکایی«المانیتور»درمطلبی
به راهبرد روس ها در یمن پرداخته و مدعی شده که مسکو با
همکاری امــارات متحده عربی به دنبال ایجاد یمن مستقل
جنوبیاست.برخیناظرانازهمانابتدابراینباوربودندکهبا
تقسیمیمنبهدوکشور،منافعتمامیطرفهاازجملهایرانو
محورعربستانمیتواندتأمینشود.درواقع،ازاینطریقهم
نزاع میان شمال و جنوب از بین خواهد رفت و هم سطح تنش
میان ایران و محور عربستان .بنابراین از دیدگاه این صاحب
نظران ،طرح روس ها می تواند منافع ایــران را نیز به خوبی
تأمینکند.
••فردا نیوز نوشت  :آیت ا ...وحید خراسانی در دیدار اخیر با
حجت االسالم والمسلمین مروی ،تولیت جدید آستان قدس
رضویگفت:سالممارابهآقایخامنهایبرسانید،ایشانواقعا
مردبزرگواریهستندوایشانراخیلیدعامیکنم.
••جهاننیوزنوشت:رئیسدولتاصالحاتدراولینجلسه
بنیادباراندرسال،۹۸اقدامآمریکادرتروریستیاعالمکردن
سپاه را محکوم کرد و گفت :سپاه یک نهاد نظامی رسمی در
قانون اساسی ماست و جایگاه مهمی دارد و این اقدام آمریکا
بسیار خطرناک است.وی سپاه را برآمده از متن انقالب و در
کنار مردم دانست و تاکید کرد :در دوره اخیر ،مبارزه سپاه با
تروریسم برای همه آشکار بود و حتی آقای ترامپ در مبارزات
انتخاباتی خود به طور مشخص از سپاه به عنوان گروهی که با
داعش میجنگد ،نام برد و رقیب انتخاباتی خود را متهم کرد
که شما داعش را ایجاد کردید و سپاه به همراه ارتش سوریه در
حالجنگباداعشاستاماامروزهمینسپاهرابهعنواننهاد
تروریستیمعرفیمیکند.
••تابناک نوشت  :اقدامات اخیر آمریکایی ها علیه سپاه
پاسدارانبنابهاذعانبسیاریازکارشناسانداخلیوخارجی،
فعالحاصلیجزافزایشمحبوبیتسپاهوسپاهیاننداشتهودر
سال 1400میتوانددرنهایتمنجربهجهتدهیانتخابات
آیندهریاستجمهوریایرانشود.
••انتخاب نوشت  :میرلوحی عضو شورایعالی سیاست
گــذاری اصالحطلبان دربــاره حضور مشروط اصالحطلبان
در انتخابات مجلس امسال میگوید :با توجه به چالشهایی
که جریان اصالحات با آن مواجه است ،حضور غیرمشروط
در انتخابات را نمیتوان چندان متصور بود .نظر رئیس دولت
اصالحات نیز حضور مشروط اصالحطلبان در انتخابات
مجلساست.
••تابناک مدعی شد  :چندی پیش ،نام «علی ربیعی» به
عنوان گزینه احتمالی سخنگویی دولت مطرح شد اما مدتی
اینموضوعمسکوتماندتااینکهدوبارهخبرهادراینبارهقوت
گرفتهوشنیدهمیشودکهسخنگوییدولتدوازدهمدرادامه
راهبهوزیرسابقتعاون،کارورفاهاجتماعیسپردهمیشودکه
بعدازدورهوزارتبهعنوانمشاوردردفتررئیسجمهورحضور
داردوبهقوهمجریهکمکمیکند.
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هشدار ظریف و واکنش منفی عراق ،ترکیه و سوریه درباره اقدام آمریکا علیه سپاه

گزارش جلسه

عادل عبدالمهدی :پمپئو درباره فعالیت سپاه در عراق دروغ می گوید
مواضع و اقــدامــات خصمانه دولــت آمریکا
علیه ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی
همچنان با واکنش منفی کشورهای منطقه
روبــه رو شــده اســت .در جدیدترین موضع
گیری در این باره ،نخستوزیر عراق به ادعای
وزیر خارجه آمریکا علیه سپاه پاسداران در
ایران واکنش نشان داد و گفت :پمپئو دروغ
میگوید .به گزارش فارس« ،مایک پمپئو»
وزیر خارجه آمریکا سهشنبه ادعا کرده بود
که سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران
کنترل  20درصد از اقتصاد عراق را در دست
دارد« .ع ــادل عبدالمهدی» نخست وزیر
عراق در واکنش به این ادعای پمپئو تأکید
کرد که سپاه پــاســداران در عــراق فعالیتی
ندارد .پایگاه خبری «المعلومه» عراق به نقل
از عبدالمهدی گزارش داد که پمپئو درباره
فعالیت سپاه پاسداران در عراق دروغ گفته
است .وی تصریح کرد« :آن چه وزیر خارجه
آمریکا دربــاره فعالیت سپاه در عراق گفته،
نادرستاست ».روزگذشتههمچنین«مولود
چاووشاوغلو»وزیرخارجهترکیهدرکنفرانس
خبری مشترک با وزیر خارجه ایران در آنکارا،
مخالفت ترکیه با مواضع آمریکا علیه ایران را
در زمینه تحریمها و تروریستی شناختن سپاه
پاسدارانانقالباسالمیتکرارکرد.چاووش
اوغلو در این نشست تصریح کرد :اقدام آمریکا
در تروریستی خواندن سپاه «تصمیمی بسیار
خطرناک» اســت .روز سه شنبه نیز رئیس
جمهور سوریه در دیدار با ظریف ،بار دیگر با
تاکید بر غیرمسئوالنه بودن اقدام واشنگتن
در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،این اقدام را محکوم کرده بود.
▪ظریف  :آمریکا افکار عمومی را برای یک
ماجراجوییجدیدآمادهمیکند

همزمان وزیر خارجه کشورمان در نامهای
به همتایان خود ،اقدام اخیر دولت ترامپ
در تروریستی اعالم کردن سپاه را یکی از
جد یترین تهدیدها علیه نظم بین المللی
خواند و تصریح کــرد  :همه دولتها برای
جلوگیری از تحقق چنین برنامه اقــدام

▪تحلیل واشنگتن پست از علت سکوت
اروپامقابلاقدامدولتترامپ

یک جانبه و شــرورانـهای باید دست به کار
شوند .به گزارش فارس ،محمد جواد ظریف
در نامهای مشروح خطاب به وزیــران امور
خارجه کشورهای جهان نوشت :این عمل
خطرناک «بخشی از یک تــاش کلی تر و
فــوریتــر اســت که با هــدف افــزایــش شدید
تنشها بین ایران و آمریکا و از بین بردن تمام
سازوکارهای کاهش تنش و نابود کردن
گزینههای سیاسی و زایل کردن ابزارهای
صلح آمیز برای حل اختالف انجام می شود
تا در نهایت چاره و گزینه دیگری جز توسل به
مواجههمستقیمباقینماند».رئیسدستگاه
دیپلماسی در بخش دیگری از این نامه تاکید
کرد :این اعالم شناسایی به همراه اتهامات
جعلی مبنی بر وجود «ارتباط» بین ایران و
القاعده بخشی از برنامهای است که با هدف
آماده سازی افکار عمومی مردم آمریکا برای
یک ماجراجویی جدید در منطقه غرب آسیا
طراحی شده تا زمینه را بــرای قوه مجریه
آمریکا فراهم کند که بتواند مدعی دارا بودن
اختیار قانونی برای استفاده از نیروی نظامی
علیه یک کشور دیگر شود .وزیر امور خارجه
در این نامه تصریح کرد :همه دولتها برای
جلوگیری از تحقق چنین برنامه اقدام یک
جانبه و شرورانهای باید دست به کار شوند.

در هــمــیــن حــــال روزنــــامــــه آمــریــکــایــی
«واشنگتنپست» در تحلیل سکوت اروپــا در
قبالایناقدامآمریکانوشتکهاحتما ًالسکوت
کشورهایاروپاییدرقبالایناقدامواشنگتن
نمایانگررضایتضمنیآنهاازایناقداماست
یااحتمالمیرودکهآنهادرحالمشورتبرای
ارائه یک واکنش هماهنگ هستند .در همین
باره،روزنامهصهیونیستیجروزالمپستنیزبه
نقلازمنابعآگاهمدعیشدهدفدولتآمریکا
ازقراردادنسپاهپاسدارانانقالباسالمیدر
فهرست سازمانهای به اصطالح تروریستی،
دشوار کردن رفع تحریمها علیه ایران توسط
دولـتهــای بعدی آمریکاست .یک منبع به
روزنامه صهیونیستی گفت که اگر دولتی در
آمریکا قصد داشته باشد سپاه را از فهرست
سازمانهای تروریستی خارج کند با فرایند
دشواریبرایتوجیهآنروبهروخواهدبود.
▪نامزد انتخابات آمریکا :دولت ترامپ به
دنبالبراندازینظامایراناست

«تولسیگابارد»،قانونگذارمجلسنمایندگان
آمریکا که از نامزدهای انتخابات  2020این
کشورنیزاست،روزچهارشنبهگفت:سیاست
دولــت «دونــالــد تــرامــپ» ،رئیسجمهور این
کشور ،بر تالش برای براندازی حکومتهای
ایرانوونزوئالاستواراست.
▪موسوی :آن که باید تغییر ماهیت دهد،
رژیمآمریکاستنهایران

همچنینسیدعباسموسویسخنگویوزارت
امورخارجهدرواکنشبهاظهاراتپمپئودرباره
تالشاینکشوربرای«تغییرماهیتجمهوری
اسالمیایران»گفت:خوشبختانههرچهزمان
میگذردسرانرژیمکنونیآمریکامنویاتخود
رابهتروبیشترازپیشینیانشانبروزمیدهند
و از تغییر رفتار به تغییر نظام و هم اکنون به
تغییر ماهیت جمهوری اسالمی ایران اذعان
میکنند؛اماآنکهبایدتغییرماهیتدهد،رژیم
آمریکاستنهایران.

سناتور رند پال ،پمپئو وسیاست های متناقض آمریکادرباره ایران و
عربستان را به چالش کشید

محاکمه دورویی آمریکایی در کنگره

حضور مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در
کمیته روابط خارجی مجلس سنای این
کشور بــرای او و سیاست هــای کشورش
در قبال مسائل خاورمیانه دردسرساز
شد .رند پال سناتور مطرح آمریکایی در
این جلسه که سه روز پیش برگزار شد و به
تازگی ویدئویی از آن منتشر شده است،
دربـــاره برخی از  12شــرط پمپئو برای
مذاکره با ایران با او جدل کرد و پمپئو را به
چالش کشید .در ویدئویی کوتاه که از این
جلسه منتشر شده ،رند پال به شرط پمپئو
برای توقف حمایت ایران از انصارا ...یمن
اشاره کرد و با بیان این که فاجعه یمن به
خاطر عملکرد سعودی هاست ،این سوال
را مطرح کرد که چرا از ایران می خواهید
حمایت خود را از یک طرف جنگ در یمن
قطع کند ،اما از عربستان نمی خواهید
بمباران یمن را متوقف کند؟
رند پال با اشــاره به گــزارش وزارت دفاع
آمریکا که در آن ادعا شده عربستان 32
بار مورد حمله موشکی قرار گرفته ،گفت:
این در حالی است که عربستان سعودی
 16هزار بار یمن را بمباران کرده است .اما
ما طوری رفتار می کنیم که انگار اتفاقی
نیفتاده اس ــت! ایــن سناتور آمریکایی
همچنین پرسید :آیا عربستان مایل است به
دستور ایران با خروج تمام نیروها از سوریه،

واکنش دولت و سپاه به ادعاهایکذب سعید قاسمی
اظهارات جنجال برانگیز و خالف واقــع سعید قاسمی
دربــاره فعالیت نظامی ایــران در بوسنی با پوشش هالل
احمر و ادعای آموزش نظامی به برخی نیروها واکنشهای
متفاوتی را برانگیخته است؛ در حالی که جمعیت هالل
احمر از شکایت این نهاد از وی به مراجع قضایی خبر
داد ،سخنگوی سپاه نیز این حرف ها را «فاقد اعتبار»
خواند و اعــام کــرد :اظــهــارات آقــای سعید قاسمی که
مدتی داوطلبانه در بوسنی حضور داشته اند و سالهای
زیــادی هم از بازنشستگی ایشان میگذرد ،دیدگاهی
شخصی و بدون اعتبار است و مورد تایید سپاه پاسداران
انقالب اسالمی هم نیست .به گزارش سپاه نیوز ،سردار
شریف افزود :مواضع و کارکردهای سپاه در عرصههای
مختلف تابع منطق و منطبق با قوانین و مقررات است
و اقــدامــات امــــدادی ســپــاه بــه م ــردم مسلمان بوسنی
نیز از ایــن قاعده تبعیت کــرده اســت .ایــن مقام سپاه با
یادآوری این که این گونه اظهارات از آقای سعید قاسمی
مسبوق به سابقه و مسئولیت اظــهــارات اخیر بر عهده
وی اســت ،گفت :در عین حال تاکید می کنیم ایشان و
برخی افراد که از سازمان سپاه بازنشسته یا به گونه ای
جدا شدهاند ،از اظهارنظرهای غیرمسئوالنه و خالف واقع
پرهیز کنند و برای دشمنان انقالب و ملت ایران بهانه و
دستاویز تولید نکنند.

▪انتخاب :حاال تندروهای آمریکایی می توانند مدعی
شونددرپوششهاللاحمراقداماتنظامیانجامشدهاست

واکنش ها به اظهارات قاسمی همان طور که انتظار می
رفت به حیاط دولــت هم کشیده شد؛ محمود واعظی
رئیسدفتررئیسجمهوردراینبارهگفت:اینکهشخصی
کلیپی پر کند و حرفهایی بزند که قابل استناد نیست و
به نظر من هیچ کدام صحت ندارد ،مبنا نیست .معتقدم
این گونه حرف ها در این مقطع خاص که آمریکا علیه سپاه
حرکت میکند پاس گل دادن به دشمنان است .چیزی
که واقعیت ندارد و درست نیست را چرا باید مطرح کرد،
ایشان حرف هایی زده که فقط دشمنانی که سپاه را نشانه
گرفته اند ،قوی تر می کند.

در همین حال ،پایگاه انتخاب با اشاره به مشکالتی که
آمریکا علیه هالل احمر ایجاد کرده ،نوشت :با استناد به
این ادعای نادرست ،حتی بهانه دیگری علیه هالل احمر
ایران مهیا شده و تندروهای آمریکایی می توانندمدعی
شوند در پوشش هالل احمر ،اقدامات نظامی نیز انجام
شده است . پایگاه عصر ایــران هم در یادداشت دیگری
نوشت :اگر کسی بگوید سعید قاسمی ،از آن نیروهای
نفوذی است که با ظاهری حزب اللهی درصــدد ضربه
زدن به نظام و کشور در زمان مناسب است ،نمی توان
بدون داشتن مستندات قوی اطالعاتی تأییدش کرد اما
او و نظایرش گاه سخنانی می گویند که جز تضعیف داخل
نتیجه ای ندارد .حرف هایی که یا از نفوذی ها بر می آید
که مأموریت دارند در لباس دوست ،دشمنی کنند یا از
سر ندانم کاری است که در هر دو حال ،خروجی اش یکی
است.چند نماینده اصولگرای مجلس هم به این سخنان
واکــنــش نشان داده انــد؛ سید حسین نقوی حسینی
سخنگوی سابق کمیسیون امنیت ملی به خبرآنالین
گفت« :قطعا این صحبتها برخالف امنیت ملی است
چراکه آمریکاییها به دنبال سند سازی علیه جمهوری
اسالمی هستند ».احمد سالک نماینده مجلس هم تأکید

ادلبوکمیتهقانوناساسیسوریه؛محوررایزنیهایظریفدرترکیه

العربی الجدید :ایران در پی برداشت اولین محصول خود از حمایت از سوریه است
وزیر خارجه کشورمان در دومین گام از سفر منطقه ای اش
پس از سوریه به ترکیه رفــت تا به گفته خــودش نتایج
مذاکرات با بشار اسد را به «رجب طیب اردوغان» رئیس
جمهور ترکیه منتقل کند .در دور جدید مذاکرات ایران،
روسیه و ترکیه در آستانه که کمتر از یک هفته دیگر در
قزاقستان برگزار می شود ،مسئله کمیته قانون اساسی
سوریه بررسی می شود و آن طور که برخی رسانه ها می
گوینداحتما ًالترکیهوروسیهبهترکیبایدهآلخودرسیده
اند.درهمینحال،مسئلهادلبکهاکنونمهمترینمتغیر
تعیینکنندهدرسوریهاست،بهعنوانمحورگفتوگوهای
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ظریف در ترکیه مطرح است.
ظریف در نشست خبری با وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد:
ترکیب کلی کمیسیون قانون اساسی سوریه و اصول کلی
کار کمیسیون باید مشخص شود .به گزارش خبرگزاری
صداوسیما،ظریفتأکیدکردکهدربارهروندآستانهبابشار
اسدگفتوگوهایخوبیداشتهاست.ویدربارهاینکهآیا
بینسفراوبهسوریهوسفرشبهترکیهارتباطیوجوددارد،
به این گفته بسنده کرد که این دو سفر به خاطر نیاز به زمان
بندی پشت سر هم انجام شد.
▪وضعیت نگران کننده ادلب و شرق فرات

وزیر خارجه کشورمان همچنین وضعیت هر دو منطقه
ادلب و شرق فرات را نگران کننده دانست و تأکید کرد:
در این سفرها دربــاره مسئله خــروج نیروهای خارجی

نیز گفت و گو می شود .به ترکیه گفته ایم که بهترین راه
استقرار ارتش سوریه در مرزها با ترکیه و اطمینان از عدم
وقوع هر گونه حرکت تروریستی علیه دولت و ملت ترکیه
است .وزیر خارجه کشورمان از حمایت ترکیه از ایران در
پیاقدامغیرقانونی و بیسابقه آمریکا علیه سپاه پاسداران
قدردانی کرد.
▪وزیــر خارجه ترکیه :اقــدام آمریکا در تروریستی
خواندن سپاه ،بسیار خطرناک است

اشــاره ظریف به اظهارنظر وزیــر خارجه ترکیه در این
نشست است که تأکید کرد :اقدام آمریکا در تروریستی
خواندن سپاه ،بسیار خطرناک است .وی با اعالم این که
ترکیه یک بار دیگر بر مخالفت خود با تحریمهای آمریکا
علیه ایران تصریح می کند ،گفت :بر مواضع خود در این
زمینه ایستادهایم و از بــرادران ایرانی حمایت میکنیم.
چاووش اوغلو افزود :ما نیازمند افزایش مبادالت تجاری
و همکاریهای اقتصادی بیشتر با یکدیگر هستیم و در
زمینه همکاریهای امنیتی ،مرزی و مقابله با تروریسم
اهتمامجدیداریم.مخالفتبابهرسمیتشناختنجوالن

برنامه موشکی خود را متوقف کند؟! [که
آمریکا چنین انتظاری دارد] وی با بیان
این که داعش از عربستان و قطر سالح می
گرفته ،افزود :در یکی از ایمیل های لو رفته
کلینتون تصریح شده که عربستان و قطر به
تأمین مالی داعش اقدام می کرده اند و این
موضوع حتی مورد تصدیق خود آن ها قرار
گرفته است .رند پال در انتها گفت :اگر از
ایران می خواهیم از اقداماتش در منطقه
دست بکشد ،در واقع عربستان و قطر 10
برابر مشکل آفرین تر هستند.
در بخش دیگری از ایــن جلسه پمپئو با
اشاره به این که عربستان درخواست یک
برنامه هسته ای صلح آمیز را داشته ،ادعا
می کند که آمریکا در زمینه هسته ای دقیق ًا
مانند ایــران از عربستان خواسته غنی
سازی نکند.
اما رند پال در پاسخ ،دربــاره مذاکرات
هسته ای عربستان با پاکستان سوال کرد
ولی پمپئو که به وضوح دستپاچه شده بود،
به صراحت گفت که نمی تواند به این سوال
پاسخ بدهد .رند پال با خنده این پاسخ
پمپئو را حمل بر این کرد که چنین اتفاقی
رخ داده است .رند پال با اشاره به سیاست
های دوگانه آمریکا تأکید کرد چرا کشورش
از ایران چیزهایی می خواهد که از دیگران
آن را مطالبه نمی کند.

کــرد :چنین صحبت هایی برخالف منافع ملی است.
محمدعلی پورمختار که عالوه بر نمایندگی ،سابقه ۲۷
سال حضور و فعالیت در سپاه را در کارنامه دارد ،اظهار نظر
درباره این سخنان را به بررسی دقیق تر آن ها موکول کرد.
▪حمایتامیرحسینثابتیوحسینا...کرم

در عین حال توئیتر منسوب به سعید قاسمی روز سهشنبه
نوشت« :به چشم دیدیم در لباس سازمان ملل جاسوسی
میکنندازملتهاییکهنمیجنگندوعنانشانرابهدست
غربیها میدهند ،حاال تعجب می کنم که بر ما خرده می
گیرند چرا با لباس هاللاحمر به نجات مستضعفین رفتید،
مگرنهاینکهمعنیپوشیدناینلباسیعنینجاتمسلمین
و هر بنیبشری که تحت آسیب ظالم است؟» امیرحسین
ثابتی،مجریبرنامهتلویزیوناینترنتی"رودررو"همدردفاع
از سردار قاسمی وارد شد و در توئیتر نوشت« :فکر می کنند
کشف جدیدی کرده اند یا سعید قاسمی حرف تازه ای زده!
هماندهه70آنهاییکهباید،فهمیدندجمهوریاسالمیاز
چهراهیقتلعاممسلمانانبوسنیتوسطصربهارامتوقف
کردواینسندافتخارماستکههرجایدنیاندایمظلومیت
مسلمانانرابشنویمچهباپوششوچهبدونپوششبهآنجا
میرویم».حسینا...کرمازدوستاننزدیکسعیدقاسمیکه
دربوسنیهمحضورداشتهاست،تأکیدکرد:سعیدقاسمی
نگفته که ما با لباس هالل احمر یا از طریق هالل احمر در
بوسنی بودیم .به گفته ا ...کرم ،سعید قاسمی می خواهد
خطاببهآمریکابگویداگربهماتهمتتروریستبودنهمزده
شود،راهخودراادامهمیدهیموازاینچیزهانمیترسیم.
اشغالی به عنوان بخشی از رژیم صهیونیستی و انتقاد از
تحریم های آمریکا از دیگر محورهایی بود که ظریف و اوغلو
به صورت همزمان بر آن تأکید کردند.
درب ــاره سفر ظریف ،رسانه العربی الجدید نزدیک به
قطر نوشت :سفر وزیر خارجه ایران به دمشق نشان داد
به رغــم فشارهای آمریکا بــرای خــروج ایــران از سوریه،
ایرانیهاگامهاییپرشتاببرایتقویتنفوذخوددرسوریه
برداشتهاند.بهنوشتهاینرسانه،سفرظریفدرحالیاست
کهاحتمالمیرودروسیهوترکیهدرمذاکراتجدیدآستانه
بر سر اسامی اعضای کمیته قانون اساسی به توافق رسیده
باشند .به گزارش فارس این رسانه نزدیک به قطر تأکید
کرد که نتیجه این گفت و گو ها ممکن است اجازه دهد
بشار اسد دوباره در هر انتخابات ریاست جمهوری آینده
نامزد شود .العربی الجدید در ادامه نوشت :ایران قدرت
قابل توجهی در جغرافیای سوریه دارد و به تازگی هم برای
برداشت اولین محصول حمایتهای نامحدود خود از
دولت سوریه اقدام کرده و آن هم راه زمینی است که تهران
را از طریق عراق به ساحل سوریه و از آن جا به بیروت متصل
و تسلط آن بر سه کشور عربی را ثابت میکند .در همین
حال روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت :برای اولینبار
ترکیه نیزدر اجالساخیراتحادیهعربازجانبکشورهای
عربستان ،امارات ،مصر و ...به عنوان یکی از مداخله گران
در امور داخلی کشورهای عربی معرفی شد و این اتفاق
میتواند ترکیه را به مواضع ایران نزدیکتر کند.

توضیحات واعظی درباره
حواشی شورای عالی انقالب
فرهنگی و سفر عمران خان
رئیس دفتر رئیس جمهور روز گذشته در حاشیه نشست
هیئت دولــت عــاوه بــر پاسخ بــه ســوال هــای اقتصادی
خبرنگاران و موضوعات مربوط به سیل  ،در حوزه سیاسی
نیز به حواشی جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی  ،سفر
عمران خان و برنامه نود پرداخت.
▪علت لغو شدن جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی

به گزارش خراسان رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص
جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی و حواشی آن گفت:
ایــن موضوع ربطی به حواشی که مطرح شــده نــدارد،
همیشه جلسات مختلفی برگزار می شود  .همیشه روزهای
چهارشنبه عصر جلسه اطالع رسانی داریم .دبیر جلسه به
من گفت که این تعداد از اعضا مسافرت هستند و ما دعوت
نامه را کنسل کردیم .بحث شورای عالی انقالب فرهنگی
هم همین بود .دبیر گفت که تعدادی حضور ندارند و جلسه
را لغو کردند.
▪ تالش میکنیم سخنگوی دولت نیز انتخاب شود

واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره تعیین سخنگوی
دولت تاکید کرد :حتما برای دولت سخنگو انتخاب می
کنیم .من سخنگوی دولت نیستم و نمی خواهم باشم.
▪بهترین روابـــط میان مقام معظم رهــبــری و رئیس
جمهوری حاکم است

رئیس دفتر رئیسجمهور در پاسخ به سوالی دربــاره
دیدارهای اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری و
حضور نداشتن رئیس جمهور در جلسه مرتبط با سیل ،
گفت :در پنج سال گذشته اعضای دولت چه به صورت
گــروهــی و چــه انــفــرادی بــا مقام معظم رهــبــری دیــدار
داشتهاند.
وزیــران ما با افتخار دربــاره موضوعات مختلف از جمله
موضوعات اقتصادی به صــورت خصوصی خدمت مقام
معظم رهبری رسیدهاند.واعظی ادامه داد :در مناسبت
هایی که ایشان گزارش میخواستند ،این گزار شها یا
حضوری بــوده مانند روز  13فروردین یا گــزارش هایی
است که خدمت ایشان ارسال می شود .این دیدارها کار
معمولی است که بارها و بارها اتفاق افتاده و انجام میشود.
به نظر من بهترین روابط میان مقام معظم رهبری و رئیس
جمهوری حاکم است ،بهترین روابــط بین دفتر ریاست
جمهوریودفترمقاممعظمرهبریحاکماست.بهاینقبیل
شایعات توئیتری نباید توجه کرد.خواهش می کنم دنبال
توئیت هایی که نوشته میشود نباشید.هر هفته دیدار
برگزار می شود.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا
در این دیدارها درباره سیل هم صحبت شده است ،افزود:
مگر میشود درباره موضوع به این مهمی که در کشور اتفاق
افتاده ،آقای رئیس جمهور در مالقات های منظم و هفتگی
که با مقام معظم رهبری دارد ،راجع به این مسئله بسیار
مهم صحبت نکند.
▪نفوذ دولت در صدا و سیما چقدر است؟

رئیس دفتر رئیسجمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره
پخش نشدن برنامه نود در صداوسیما و این که آیا ممکن
است رئیسجمهور در این زمینه هم ورود کند؟ گفت :دولت
در شورای نظارت بر صداوسیما دو عضو ناظر دارد ،در این
شورا مجلس و قوه قضاییه نیز دو عضو ناظر دارند ،بنابراین
وضعیت نظارت این گونه است .ضمن این که این شش عضو
نفوذ آن چنانی به آن معنا ندارند .این که آقای علی عسگری
(رئیس صدا و سیما) در جلسات دولت شرکت میکنند به
این معنا نیست که مثل بقیه وزیران باشند .حضور وی در
جلسات دولت برای هماهنگی است؛ البته یکی از ناظران
نیز آقای حسامالدین آشناست که در این باره اظهارنظر
کردند ،ما به هر آن چه مطالبات مردم است به ویژه جوانان
حتما بها میدهیم و ورود میکنیم.
▪اهمیت سفر عمران خان

واعظی همچنین درباره اهمیت سفر عمران خان نخست
وزیر پاکستان به تهران نیز گفت :آقای عمران خان نخست
وزیر پاکستان روز یک شنبه به همراه هیئت عالی رتبه به
مشهد مقدس وارد خواهد شد و پس از زیــارت حرم امام
رضا(ع) به تهران سفر می کند .عمران خان در صدر یک
هیئت عالی رتبه سیاسی ،اقتصادی و امنیتی به ایران می
آید ،مذاکرات رسمی مقامات ایران و پاکستان روز دوشنبه
در تهران آغاز می شود و با رهبر معظم انقالب اسالمی نیز
دیدار میکنند.وی افزود :این سفر هم از نظر سیاسی ،هم
از لحاظ اقتصادی و هم از منظر امنیتی ،با توجه به این که ما
مرز طوالنی مشترک با پاکستان داریم بسیار اهمیت دارد؛
روابط ایران و پاکستان همواره روابط خوبی بوده است .از
نظرمااینسفربسیارحائزاهمیتاستوتدارکاتیهمدیده
ایم و کمیتههایی در وزارت خارجه و وزارتخانههای مختلف
مذاکراتی انجام داده اند و قرار است جمعبندی خود را فردا
به دولت بدهند.
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