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تازههای مطبوعات
••ایــران -احمد توکلی در یادداشتی دربــاره
ضرورت مبارزه با فساد نوشت :بنده هم معتقدم
در وضعیت کنونی نمیتوان تنها به فعالیت
سازمان بازرسی کل کشور ،نهاد قوه قضاییه
یا دیــوان محاسبات کل کشور اکتفا کرد بلکه
ضرورت دارد یک نهاد و سازمان مستقل از اینها
تشکیل شــود و بر چگونگی فعالیت نهادهای
کنونی نظارت کند.
••شرق -این روزنامه در گزارشی با تیتر «کف و
سقفنجومیبگیران»بهنقلازیکنمایندهسابق
مجلس نوشت :نباید عنوان دیگری به سیستم
پرداختیها افزوده شود ،زیرا هر چه قانون استثنا
داشته باشد ،امکان سوءاستفاده از آن بیشتر
خواهد بود .هرچه تفسیر در قانون بیشتر باشد،
زمینههای فساد نیز برای آن فراهم خواهد شد.
••فرهیختگان -این روزنامه در گزارشی درباره
خسار تهای اقتصادی تصادف در «جاد ه»ها
و «راه»هــا ،میزان آن را 7درصــد تولید ناخالص
داخلی اعالم کرد.
•• همشهری -عبدا ...ناصری فعال سیاسی
اصــــاح طــلــب گــفــت :طـــرح مــواضــع مخرب
صداوسیما ،ائمه جمعه و مداحان علیه دولت،
اصالحات و مطالبات جامعه مدنی نتیجهاش
دوقطبیشدنوشدتگرفتنمنازعاتاجتماعی
در عرصه رسانهای است.
••جــوان -این روزنامه در تحلیلی دربــاره سفر
رئیس ستادکل نیروهای مسلح به چین نوشت:
س ف ر سرلشکر باقری به چین را میتوان یک
سفر راهبردی و مهم توصیف کرد که هدف آن
عالوه بر توسعه همکار یهای علمی و نظامی،
تبدیل کردن زنجیره امنیتی منطقهای جمهوری
اسالمی ایران به یک ساختار بینالمللی با حضور
بازیگران جهانی و فرامنطقهای است.
••رسالت -محسن پیرهادی در یادداشتی تأکید
کرد :پیشتر از این ،گاهی فریاد زدن بلند یک درد
مردم ،حرکت و تکانی در مسئوالن ذیربط ایجاد
میکرد ،اما چند وقتی است که هر چه رسانهها
از درد مــردم میگویند ،از دولــت و مجلس که
مخاطبعمدهاینفریادهایند،آبیگرمنمیشود.
مسئوالن محترم! مخاطب بایدها شمایید.

انعکاس
••تابناک خبرداد :رشیدیان رئیس سازمان حج
و زیارت در خصوص ادعای اخیر خانواده شهید
رکن آبادی گفت :ادعاهایی درباره معامله خون
شهدای منا و توافق با عربستان از طرف شخصی
مطرح شد که سازمان حج و زیــارت از این فرد
شکایت کرده است و خواستار ارائــه مدرک از
سوی خانواده این شهید هستیم .مستندات الزم
را در محکمه گذاشته ایم و ترجیح این است که
این موضوع در آن جا بحث شود تا به یک جدل
رسانهای تبدیل نشود.
••الف مدعی شد :  سخنان اخیر حجت االسالم
پناهیان  ،واعظ مشهور ،دربــاره شفافیت آرای
نمایندگان مجلس آدم را یاد همان مثل معروف
حکیمانه در میان ما ایرانیان می انــدازد که :
« بنشین» و «بفرما» و «بتمرگ» همه یک معنا
دارنــد اما اثرشان به هیچ وجه یکی نیست .به
ویژه درباره کلمات دومی و سومی عکس العمل
ها بسیار متفاوت است.رعایت این اصل مهم
تبلیغی برای اهل «وعظ» و «خطابه» که با فنون آن
آشنایی دارند بسیار واجب است و برای واعظان
دینی واجب تر.
••خبرآنالین نوشت :مراسم تشییع پیکر اسدا...
ع سکراوالدی در مسجدی در خیابان فرشته
برگزار شد .در این مراسم حجتاالسالم ناطق
نوری بر پیکر مرحوم عسکراوالدی نماز خواند.
غالمحسین شافعی ،اسدا ...بادامچیان دبیرکل
حزب مؤتلفه ،نجار رئیس ستاد بحران وزارت
ک ــشــور ،محسن مهرعلیزاده ،حجتاالسالم
سیدرضا اکرمی ،حسابی و جمعی از اعضای
حزب مؤتلفه از حاضران در این مراسم بودند.
••تابناک نوشت  :محسن حاجیمیرزایی وزیر
آموزش و پرورش خبر داد کمیته اقتصاد آموزش و
پرورش به زودی کار خود را در این وزارتخانه آغاز
میکند و گزینه ریاست آن نیز علی طیب نیاست.
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واکنش وزارت خارجه به ادعای پمپئو درباره نقش ایران درحمله به پاالیشگاه سعودی

شکست «فشارحداکثری»آمریکا،آغاز پروژه «دروغحداکثری»
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اتهامات
آمریکایی هــا درخــصــوص نقش ای ــران در حمله
ب ــه پاالیشگاه آرامــکــوی عربستان ،آن را «دروغ
حداکثری» پس از شکست در «فشار حداکثری»
خــو ا نــد «:مایک پمپئو که در «فشار حداکثری»
شکست خــورده است ،به «دروغ حداکثری» روی
آورده اســت ».ایــن پاسخ ظریف پس از آن مطرح
شد که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا ،در توئیتی
ایران را به دست داشتن در حمله نیروهای مردمی
یمن به پاالیشگاه آرامکو متهم و ادعا کرد که تهران
پشت نزدیک به  ۱۰۰حمله علیه عربستان سعودی
است .وی بدون ارائــه هیچ سند یا مدرکی درباره
ادعای خود از سایر کشورها هم خواسته بود ایران
را محکوم کنند! درعین حال محمد جواد ظریف در
ادامه توئیت خود تأکید کرد که آمریکا و مشتریانش
به دلیل این توهم که برتری تسلیحاتی به پیروزی
نظامی منجر خواهد شد ،در یمن گیر افتادهاند .وی
افزود :مقصر دانستن ایران ،به فاجعه خاتمه نخواهد
داد .پذیرفتن طرح پانزدهم آوریل ما برای پایان دادن
بهجنگ و آغازمذاکراتممکن است به آن پایاندهد.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه هم درباره
اتهامات مقامات و رسانه های آمریکایی گفت :در
روابط بین المللی حتی «خصومت ورزی» هم دارای
حداقلی از بــاور پذیری و چارچوب هــای منطقی
است که مقامات آمریکا این اصول حداقلی را نیز
درنوردیدهاند .موسوی افزود :این گونه اظهارنظرها
و اقدامات بیشتر شبیه برنامه ریزی سازمان های
مخفی و اطالعاتی برای تخریب وجهه کشوری به
منظور زمینه سازی برای اقداماتی در آینده است.
▪درخواست گراهام برای حمله به
پاالیشگاه های ایران!

در همین بــاره لیندسی گــراهــام از سناتورهای
جمهوری خواه ضمن ادعای دست داشتن ایران
در حمله به پاالیشگاه سعودی ،گستاخانه نوشت:

به منظور شرکت در اجالس
 3جانبه ایران ،روسیه و ترکیه
درباره سوریه

رئیس جمهور عازم آنکارا شد

معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور درباره
بــرنــامـههــای سفر حجت االســـام حسن
روحانی به ترکیه و دیدار با والدیمیر پوتین
و رجب طیب اردوغــان در آنکارا گفت :روز
دوشنبه  ۲۵شهریور پنجمین اجالس سران
سه کشور در خصوص موضوع سوریه و روند
آستانه برگزار می شود که دستور کار آن
بررسیآخرینوضعیتمیدانیسوریهاست.
به گــزارش فــارس ،اسماعیلی با بیان این
که عصرروزگذشته دکترروحانیعازمترکیه
شد افزود :در کنار اجالس سه جانبه هر سه
رئیس جمهور مواضع کشورها را تبیین و
در نهایت هم در بیانیه مشترک منتشر می
کنند.همچنین در بین خبرنگاران حاضر
میشوند وسخنرانی خواهند داشت .رئیس
جمهور جداگانه با رئیس جمهور ترکیه و
فدراسیون روسیه نیزدیدار خواهد داشت که
درآنجلساتآخریناوضاعروابطدوکشورو
تفاهمهایفیمابینوتسریعدراجراییشدن
موافقت نامه های دو کشور مورد تاکید قرار
خواهد گرفت.

هم اکنون زمــان آن است که اگر ایــران اقدامات
تحریک آمیز خود را ادامه یا غنیسازی اورانیوم را
افزایش دهد ،آمریکا حمله به پاالیشگاههای نفت
ایران را روی میز قرار دهد .اتحادیه عرب هم همسو
با وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که تصمیم حمله به
این پاالیشگاه از تهران گرفته شده و ایران در امور
کشورهای عربی دخالت می کند .ادعاهای مقامات
آمریکایی درحالی صورت می گیرد که دست آنان
به همراه سعودی ها آغشته به خون هزاران کودک
یمنی است که طی پنج سال اخیر بر اثر حمالت و
تحریم های صورت گرفته جان باخته اند.
▪واکنش های بین المللی به دروغ پمپئو

درعین حال برخی مقامات و چهره های بین المللی
با مــردود دانستن ادعــای دست داشتن ایــران در
حمله اخیر به عربستان ،آن را غیر مسئوالنه و کم
خردانه خواندند .براساس گزارش فارس ،سناتور
کریس مورفی در توئیت خود درباره ادعای پمپئو
ب ا «غیرمسئوالنه» دانستن چنین اظهاراتی ،در
صفحه شخصی توئیتر خــود نــوشــت« :ای ــن یک

س ــاد هســازی غیرمسئوالنه و نحوه وارد شــدن ما
بــه جنگهای کـمخــردانــه اســـت» .مــورفــی بــا رد
کردن این ادعا که ایران حمالت به پاالیشگاههای
شرکت نفتی آرامکو را انجام داده است ،توضیح
داد« :سعود یها و حوثیها در حال جنگ با هم
هستند .سعودیها به حوثیها حمله میکنند و آن
ها نیز پاسخ میدهند .ایران حامی حوثیهاست
و بازیگر بدی نیز بوده اما به این سادگی نمیتوان
حوثیها را مساوی ایران دانست»« .بن رودز» معاون
مشا و ر امنیت ملی رئیسجمهور پیشین آمریکا
نیز با تاکید بر این که حوثیها را نباید همان ایران
دانست ،گفت«:سعودیها جنگی را در یمن به راه
انداختهاند .این [اظهارات پمپئو] بهطرز غیرقابل
باوری کمخردانه ،مز ّورانه و خطرناک است»« .اندرو
فاینبرگ» خبرنگار آمریکایی حوزه کاخ سفید با بیان
این که دولتهای آمریکا و عربستان هیچ اعتباری در
موضوعات مرتبط با ایران ندارند ،در توئیتر نوشت:
«مشکل این ادعاهای پمپئو ،که هیچ مدرکی هم
برای آن ارائه نمیکند،این است که سعودیها و
حوثیها سالهاست با هم در جنگ هستند».
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با تاکید بر این که هر قراردادی باید منافع طوالنی مدت ایران را تامین کند

روسیه:پیشنهاد 15میلیارددالریاروپا
نهخوباستنهبد

معاون وزیر دارایی روسیه با اشاره به این که خط اعتباری  15میلیارد دالری اروپا
نه خوب است نه بد  ،گفت :قرارداد باید با منافع طوالنی مدت ایران و کسانی که آن
را تأمین میکنند مطابقت داشته باشد .همزمان حجت االسالم ذوالنوری رئیس
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی با اشاره به طرح اروپا برای حفظ برجام
گفت«:اروپاییهادارندمیپذیرندکه ۱۵میلیارددالردراینستکسفعالکنند،باتوجه
به اینکه زمینه فروش نفت فراهم نشده است این مبلغ را در قالب تنخواه واریز میکنند،
طی سه نوبت و در هر نوبت  ۵میلیارد دالر ،مثل این است که نفت را پیشفروش کرده
باشیم ».به گزارش ایرنا ،ذوالنوری در عین حال تاکید کرد :البته جمهوری اسالمی
این را قبول ندارد ،قرار نبود وضعیت اینگونه باشد ،بنا بود تمام روابط اقتصادی
عادیسازی و تحریمها برداشته شود ،اگر این موضوع را بپذیریم حق خود را در همین
حد پذیرفتیم .وی بابیان اینکه پس از خروج ترامپ از برجام ،ایران مذاکره با اروپاییها
را ادامه داد  ،افزود :اروپاییها حدود هزار میلیارد دالر با آمریکا تجارت دارند درحالیکه
میزان تجارت آنان با ایران  ۲۰میلیارد دالر است ،به همین دلیل نمیخواهند هزینه
برجام را بدهند اما میخواهند آن را حفظ کنند .وی همچنین تاکید کرد :با اطالع بیان
میکنم که شرایط اقتصادی کشور رو به بهبودی است و آینده بهتری در حوزه مسائل
اقتصادی پیش رو داریم.همچنین به گزارش فارس سرگئی استورچاک معاون وزیر
دارایی روسیه در حاشیه دیدار با وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که نظر شما در خصوص
خط اعتباری  15میلیارد دالری اروپا چیست ،گفت :در عرف ما از خطوط اعتباری
استفاده نمیشود .این سازوکار پیشنهادی تا حدودی گمراهکننده است چون مبلغ
هنگفتی است که زیر آن قراردادی وجود ندارد.وی افزود :قرارداد باید با منافع طوالنی
مدت ایران و کسانی که آن را تأمین میکنند مطابقت داشته باشد.استورچاک گفت:
پس این خط اعتباری  15میلیارد دالری نه زیاد است نه کم و نه بد است نه خوب.
درهمین حال ،غالمرضا انصاری معاون اقتصادی وزیر امورخارجه در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جــوان  ،با اشــاره به نتیجه پیشنهاد ماکرون مبنی بر تزریق
۱۵میلیارددالر اعتبار به سازوکار مالی اتحادیه اروپا با ایران ،اظهار کرد :یکی از
مشکالت اینستکس برای فعال شدن به بحث منبع مالی آن بازمی گردد ،در همین
زمینه هم مذاکراتی بین اتحادیه اروپا و مجموعه هدایت کننده نظرات اروپا با مقامات
ایرانی برگزار شده است .انصاری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در صورت تزریق
 ۱۵میلیارد دالر به اینستکس ،این ساز و کار عملیاتی می شود ،گفت :بله اگر اینستکس
توسط این منبع مالی تقویت شود ،این امکان وجود دارد که سازوکار مالی ایران و
اتحادیه اروپا فعال شود و بتواند تجارت بین کشورمان و مجموع اتحادیه اروپا را فعال
کند.درعین حال به گزارش انتخاب ،شبکه بلومبرگ با اشاره به ناتوانی فرانسه در
پیشبرد بسته پیشنهادی خود برای حفظ برجام گزارش داد« :آزمون بعدی ماکرون در
تاریخ  24سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود.روزی که سران ایران،
فرانسه و آمریکا در این مراسم سخنرانی خواهند کرد».

