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تذکرنهادهاینظارتیدرباره
تصمیمصدهاهزاردالریکابینه
در حــالــی کــه هیئت دول ــت در مصوبه اوایــل
مردادماه خــود ،مسئوالن اقتصادی کابینه را
موظف کــرد درخصوص پرداخت صدها هزار
دالر حق عضویت مربوط به حضور ای ــران در
کنوانسیون های بین المللی اقدام کنند ،برخی
نهادهای نظارتی طی روزهــای اخیر با ارسال
نامه ای برای تعدادی از مسئوالن ارشد اجرایی،
متذکر شده بودند این دستور به علت تصریح
نکردن بر لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون
برنامه و بودجه کشور قابلیت اجرایی ندارد.

دستورتعطیلی
«مدارسطبیعت»بهدولترفت
یک عضو کابینه در نامه ای خطاب به تعدادی از
مدیران نهاد ریاست جمهوری ،پیشنهاد داده با
توجه به این که تاسیس و فعالیت مراکز و مجموعه
هایی بــدون دریافت مجوز از وزارت آمــوزش و
پــرورش با عناوینی چــون «مــدرســه یا مــدارس
طبیعت» با اهــداف و وظایف ایــن وزارتخانه و
سیاستهای کلی ایجاد تحول در آمــوزش و
پرورش و مفاد سند تحول بنیادین مغایرت دارد،
رسما توسط هیئت وزیــران غیرقانونی اعالم
شود چراکه کاربرد عنوان مدرسه برای مراکز و
مجموعه هایی که از آن وزارتخانه مجوز دریافت
نکرده و منطبق با اهداف این نهاد نباشند فاقد
محمل قانونی است.

چهره ها و گفته ها

دلخوشیهایبیجا

سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام:جریانرسانهایغربیاصالترابهچگونگی
«روایـــــــــت» مــــیدهــــد نه
حقیقت/میخواهند
دلخوشیهای بیجا
بــر دلــواپــس ـیهــای
صحیحغلبهرسانهای
پیدا کند/ .
تسنیم

حوزهنفوذایران
محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی کارگزاران :نه
غزه و نه لبنان ،جانم فدای ایران چرند است/شما
وقتی بروید بیرون و از آن
جا نگاه کنید می بینید
که رهبر ایــران حوزه
نفوذش را از مرزهای
این کشور به مدیترانه
و سوریه و لبنان
و یــمــن ب ــرده
اســــــــــت/ .
ایران

شبیهشدناصالحطلبانبهاصولگرایان

صــادق زیباکالم فعال سیاسی اصــاح طلب :به
هیچ عنوان نمره قابل قبولی را به عملکرد عارف
نمیدهم اما مسئله تنها رئیس فراکسیون امید
نیست/همین نمره منفی را به اشخاص دیگری
همچون سعید حجاریان ،مصطفی تــاجزاده و بقیه
چهرههای اصالحطلب هــم میدهم/عملکرد
آنهــــا بــســیــار به
اصــولــگــرایــان
شــبــیــه شــده
است.انتخاب

خبر

مهردادبذرپاش،ریاستخود
برصداوسیماراتکذیبکرد
فارس-بهتازگیدرفضایمجازیشایعاتی مبنی
بر رفتن عبدالعلی علی عسکری از سازمان صدا
و سیما منتشر شده و همزمان برخی رسانهها از
مهرداد بذرپاش ،به عنوان جایگزین او نام بردند
اما بذرپاش در واکنش به این خبرسازیها گفت:
بعضی رسانههای خاص اصــرار دارنــد که شایعه
خروجدکترعسکریراتبدیلبهخبرکننداماعرض
میکنمرئیسسازمانصداوسیماهمچناندراین
سمتمیماندوباقدرتبهکارخودادامهمیدهد.
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ظریف:انقالبیونزیرکولرنشین،مقداریاز
انقالبیونواقعییادبگیرند

آیاسردارسلیمانیوآقاینصرا...نمایندهمقاومتهستندیاحضراتیکهزیرکولرشعارمیدهند؟

وزیرخارجهکشورماندریکگفتوگویمفصل ازمنتقدانداخلی
خودانتقادکرد،برنامههایصداوسیماراباهدفتخریبسیاست
خارجی دانست و دربــاره دیدارهایش با رهبر انقالب و سردار
سلیمانیجزئیاتیرامطرحکرد.محمدجوادظریفکه با«روزنامه
ایــران» گفت و گو می کــرد ،از منتقدان خود پرسید که «وقتی
خودشان سالها علیه آمریکا شعار دادند و با دیپلماسی مخالفت
کردندچراتحریمنشدند؟»ویبابیاناینکهتحریمنشدنکسانی
که فریادهای ضد آمریکاییشان گوش فلک را کر کرده نشان
میدهدکهآمریکاهیچمشکلیباآنهاندارد.ویدربخشدیگری
ازمصاحبهخودگفت«:چراامروزهمهآقایانوهمهکسانیکهقبل
از من مذاکره کردند ،هیچ کدام تحریم نشدند و فقط من تحریم
شدم؟اگرمنویاتآمریکارااجراکردم».ویمذاکرهدرکنارتهدیدرا
بهنفعکشورومفیدندانستودربارهدعوتازاوبرایدیدارباترامپ
در سفر اخیر به آمریکا گفت :صحبت کردن با مقامهای آمریکایی
درزمانیکهآنهابهنتایجمذاکراتقبلیخیلیتوجهینمیکنند
موردقبولمقاماتمانیست.البته
اگرمقاماتبهمندستورمیدادند
که چنین کاری انجام دهم حتم ًا
انجام مــیدادم با وجــود ایــن که
ممکنبوداینکارباعثفشارهای
زیادداخلیشودهمچنانکهقب ً
ال
همنظراتمسئوالنکشوررااجرا
وفشارهایداخلیآنرانیزتحمل
کرده بودم.ظریف در ادامه درباره
دوقطبیمقاومتومذاکره،گفت:
منازدوگانهسازیدرکشورابادارموبرایاینکهایندوگانهسازی
همشکلنگیردتاکنونتحملکردمازاینبهبعدهمتحملمیکنم.
ظریف با تأکید بر این که اگر دیپلماسی و تالش های شبانه روزی
همکاران من نبود حتم ًا کشتی ایرانی آزاد نمیشد ،افزود« :اگر
دوستان ما معتقدند نمره مذاکره صفر و نمره مقاومت  20است
دیگرمانزدیکترازسیدحسننصرا...وسردارسلیمانیبهمقاومت
نداریم حداقل ببینند آن ها چه نمرهای به دیپلماسی میدهند
و آن ها چه ارتباطی با بنده دارند .پیام آقای نصرا ...را ببینند .آیا
آقای نصرا ...نماینده مقاومت است یا حضراتی که در اتاق شان
نشستهاند و زیر کولر شعار میدهند؟ انقالبیون ایرکاندیشن
(زیرکولرنشین) مقداری از انقالبیون واقعی یاد بگیرند».روابط
ظریف با ســردار سلیمانی موضوع دیگری بود که وزیر خارجه
دربارهآنگفت:مابیشاز 20سالاستکهازنزدیکبایکدیگرکار
میکنیم.ماازدورهمذاکرات«بن»دربارهافغانستانبهطورمستقیم
بایکدیگرارتباطداریموبرایمدیریتهمهامورهماهنگهستیم.
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مندرزمانحملهآمریکابهعراقکهمسئولیتنمایندگیایراندر
نیویورک را بر عهده داشتم و در این زمینه به دستور مقامات عالی
توگوکردم،بیشترینهماهنگیرا
کشوربامقامهایآمریکاییگف 
باسردارسلیمانیداشتم.ظریفافزود«:منوسردارسلیمانیبعد
ازآننیزدردورانوزارتمتصمیمگرفتیمکههرزمانکههردویمان
در تهران حضور داشتیم حتم ًا حداقل هفتهای یک بار یکدیگر را
مالقات کنیم ».ظریف با تشکر از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
برای ارائه اطالعات پهپاد سرنگون شده آمریکایی بعد از شلیک،
گفت :در ماجرای سرنگونی پهپاد آمریکایی در تهران نبودم اما
با فاصله زمانی بسیار کم سردار باقری دستور دادند اطالعات
این عملیات را برای من فرستادند که توانستم همان شب توئیت
کنم و مانع شوم که آمریکایی ها روایت خودشان را داشته باشند.
ظریف به ماجرای استعفای خود حین سفر رئیس جمهور سوریه
بهایرانهمگفت:بهعنوانیکمعلمروابطبینالمللهمازلحاظ
قلبی و هم تئوریک معتقد نیستم که کشور باید دو جلوه سیاست
خارجیداشتهباشد،برایهمین
اعتقاد داشتم آن عکسهایی
که نشان داده شد یک دوگانگی
در سیاست خارجی مطرح کرد
که اگر در حوزه عمومی اصالح
نمیشد ،این دوگانگی به من
اجـــازه نــم ـیداد مسئولیت ام
را انجام دهــم .تصمیم من آنی
و لحظهای نبود و عصبانی هم
نبودم و اتفاق ًا در آن موقع دو نوه
ام در منزلمان بودند و من داشتم با آن ها بازی میکردم.وی
همچنین درباره گزارش هایی که به رهبر انقالب ارائه می کند
نیز گفت :من همواره گفتهام که ما عین ماوقع تحوالت را به
رهبری گزارش میدهیم .همه جزئیات درباره این که ایشان
چه مواقعی به مصلحت میدانند که اظهارنظر کنند ،چه مواقعی
اظهارنظر نکنند ،چه مواقعی اظهارنظرهای ایشان کلی و در
چه موضوعاتی اظهارات ایشان دقیق ،عملیاتی و جزئی بوده،
در اسناد ثبت شده است .در واقع لطفی که رهبر معظم انقالب
به وزارت خارجه و به شخص بنده داشتند این بود که گفتند ما
امین هستیم .خب آدم امین حتم ًا آن چه را که امانت است،
ادا میکند .ما اطالعاتی را که داریم امانت میدانیم و خدمت
ایشان ارائه میکنیم .در حد توانمان هم تالش کردیم تمام
رهنمودهای ایشان را اجرا کنیم و هر وقت هم که نتوانستیم
دالیل آن را گزارش دادیم؛ یعنی این طور نبوده است که تالش
کنیم آن را بپوشانیم.

نامه تقدیراسماعیل هنیه به رهبرانقالب
ِ
مقاومتپایداراعالممیکنیم
هنیه:باردیگررویکردتجدیدناپذیرخودرابرایحضوردرسنگر
رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت
اسالمیحماسدرنامهایبهحضرت
آیــت ا ...خامنه ای با ابــراز تشکر و
قدردانیازحمایتصریحرهبرمعظم
انقالب اسالمی از مقاومت فلسطین
دردیدارهیئتاعزامیحماسواعالم
آمادگی ایــران برای تجهیز مقاومت
به آن چه برای انجام وظیفه به آن نیاز
دارد ،تأکید کــرد :بــار دیگر رویکرد
تجدیدناپذیر خود را برای حضور در
ِ
مقاومت پایدار در کنار همه
سنگر
قوایحقوعدالتوآزادگیوپیشران
همه آن ها جمهوری اسالمی ایران،
تــا پــیــروزی نهایی اعــام میکنیم.
اسماعیل هنیه همچنین از استقبال
ممتاز رهبر معظم انقالب و مسئوالن
جمهوری اسالمی ایــران از هیئت
اعزامیحماستشکرکردهاست.
هنیه در ای ــن نــامــه خــیــر و برکت
و محقق شــدن همه خواستههای
رهبر معظم انقالب و امت اسالمی
در پــیــروزی ،اقــتــدار ،امنیت ،رفــاه،
نابودی دشمنان و آزادی فلسطین

و قدس شریف را از خداوند بزرگ
مسئلت کــرده است .هنیه در این
نامه خطاب به رهبر انقالب اسالمی
گفته است :خدای بزرگ را سپاس
گــزارم که وجود شما را به ما ارزانی
داشــت و از او میطلبیم که نعمت
هایش را بر شما عنایت فــرمــوده و
بالهایش را از شما دور بدارد و شما
را از حیله و مکر دشمنان ظالم و
مستبد در امــان بــدارد .وی در این
نامه افــزوده است  :هیئت اعزامی،
من را در جریان اخبار و دیدارهای
انجامشده در این سفر قرار دادند،

فراخبر
تحکیمعلنیمحورمقاومت
طاهری -درحالی که طی ماه های اخیر تهدیدها و فعالیت
های محور عبری  -عربی با پشتیبانی دولت ترامپ افزایش
چشمگیری یافته است ،در نقطه مقابل رهبران کشورها و
جنبش های محور مقاومت بر ایستادگی مقابل توطئه ها و
حمایتازیکدیگرتأکیدمیکنند.بهنظرمیرسدایستادگی
قاطع در برابر تهدیدهای عملی و لفظی دشمنان به عنوان
دستور کار سران جنبش ها و کشورهای محور مقاومت قرار
گرفتهاست.هدفقراردادنپهپادآمریکایی،مواضعرهبران
حشد الشعبی و برخی مراجع عراق در برابر حمالت هوایی
رژیمصهیونیستیوباالخرههشدارشدیداللحنسیدحسن
نصرا...بهرژیمصهیونیستیدربارهتجاوزبهحریملبنانرادر
اینپازلمیتوانتحلیلکرد.ازسویدیگرافزایشهمکاری
هاوحمایتحلقههایدرهمتنیدهمحورمقاومتازیکدیگر
را نیز می توان در فضای سیاسی منطقه معنادار دانست.

بهویژه اخبار مربوط به مالقات آنان
با حضرت عالی و بیانات صریحتان
در مساعدت و حمایت ویژه و گسترده
از مقاومت و بــــرادران فلسطینی
خود و نیز اعالم آمادگی برای مجهز
کردن آن ها به هر آن چه برای انجام
وظیفه مقاومت خود به آن نیازمندند.
سخنانی که موجب مسرت فراوان ما
شد و افق های وسیعی را پیشِروی
ما گشود و تأثیرات فراوانی در ابعاد
راهبردی و صحنه میدانی با دشمن
صهیونیستی بــه هــمــراه خــواهــد
داشت.

دبیرکل حزب ا ...لبنان به عنوان یکی از رهبران مقاومت
در اوج تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران
قاطعانهاعالمکردکه«جنگباایرانیعنیجنگباهمهمحور
مقاومت و آتش گرفتن کل منطقه است ».سفر اخیر هیئت
اعزامیازجنبشانصارا...یمنومیزبانیسطحباالیایران
ورسانهایکردنمالقاتهایاینهیئتنیزبخشدیگریاز
نشانههایتقویتهمکاریهایمشترکاینمحوراست.به
خصوصآنکهروزگذشتهسفیرجدیدیمنهمکهازاعضای
جنبشانصارا...است،استوارنامهخودرابهوزیرامورخارجه
کشورمانتقدیمکرد.درمجموعمیتواناینگونهبرداشت
کرد که پشتیبانی کشورها و جنبش های محور مقاومت
از یکدیگر طی هفته های اخیر عالوه بر این که دلگرمی
برای اعضاست ،هشداری نیز به رژیم صهیونیستی ،برخی
کشورهای عربی و آمریکاست .به رغم تقالی محور عبری-
عربی،محورمقاومتنهتنهاتضعیفنشده،بلکهتوانخودرا
افزایشدادهودرعینحالعلنیترکردهاست   .

