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انتخابات زیمبابوه با حضور
ناظران ایرانی آغاز شد

ایرنا -رای گیری برای انتخابات مجلس ،ریاست جمهوری و شوراهای شهرداری زیمبابوه که پس از  37سال بدون حضور «رابرت موگابه» برگزار می شود،
با حضور ناظرانی از جمهوری اسالمی ایران برگزار شد .هفته گذشته با دعوت رسمی مقام های زیمبابوه ،هیئتی از جمهوری اسالمی ایران برای نظارت بر
برگزاری این انتخابات و همچنین شمارش آرا که به احتمال زیاد تا اواخر هفته جاری ادامه یابد ،به این کشور سفر کردند.

چرا رهبر انقالب ازمواضع اخیر رئیس جمهوردرحوزه سیاست خارجی صریح ًا حمایت کردند؟

اندیشکده واشنگتن :تحریم های آمریکا دیگر اثرگذاری سالهای 90و  91را ندارد

راز یک حمایت

از جمله نکات خبرســاز در دیدار اخیر هیئــت دولت با رهبر
انقالب اسالمی ،حمایت صریح حضرت آیتا ...خامنهای از
مواضع مقتدران ه رئیسجمهور در سفر به اروپا بود .این موضع
در دیدار سفیران ،کارداران و مســئوالن وزارت امور خارجه
با رهبر انقالب نیز مورد تأکید قرار گرفت و ایشــان ســخنان
رئیسجمهور را مبنی بر این که «اگر نفت ایران صادر نشود،
نفت هیچ کشــوری در منطقه صادر نخواهد شد»« ،سیاست
و رویکرد نظــام» معرفــی کردنــد و از وزارت خارجه پیگیری
جدی اینگونه مواضع رئیسجمهور را خواستار شدند .اما راز
حمایتهای صریحی که به تازگی از سوی رهبر انقالب راجع
بهمواضعرئیسجمهوراعالممیشودچیست؟برایپاسخبه
این سؤال ،توجه به چند نکته ضروری است:
 .1حمایت همیشگی از دولت
یکیازرویههایثابتوهمیشگیرهبرانقالب،حمایتایشان
از دولتهای مختلف است .از نگاه حضرت آیتا ...خامنهای،
قو ه مجریه در نظام اســامی ســکاندار اجرایی کشــور و بار
اصلی و سنگین ادار ه کشور بر عهد ه آن است« :دأب بنده این
است که همیشه از هم ه دولت ها که بر سر کار هستند حمایت
می کنم؛ امروز هم همینجور است ،بعد از این هم انشاءا ...تا
زنده هستیم همینجور خواهد بود)96.3.22( ».
 .۲ایســتادگی در مقابل ســلطهگری اســتکبار با اتکا بر
تجربیات
ایستادگی در مقابل زورگوییها و سلطهطلبیهای مستکبران
همواره یکی از مطالبات اساســی رهبر انقالب از مســئوالن و
بهخصوص دولت بوده است .ایشان به طور مشخص در مراسم
تنفیذ حکم دوازدهمین دور ه ریاست جمهوری اسالمی ایران،
«قدرتمندانه و بــا صالبت ظاهر شــدن در مقابل آمریــکا» را از
دولت دوازدهــم مطالبه کردند و این موضــوع را بهعنوان یکی
از سه «جهتگیری اصلی» که الزم اســت در این دولت رعایت
شوند برشمردند« :در برابر هر سلطهطلبی ،با صالبت و قدرت
ظاهر بشوید؛ آن ســلطهطلب هر که می خواهد باشد؛ امروز از
همه متجاوزتر و وقیحتــر ،رژیم ایاالت متحده آمریکاســت؛ در
مقابل این ها با صالبت ظاهر بشوید ،با قدرت ظاهر بشوید؛ با
پشــتوانه اقتدار م ّلی و کمک این مردم می توانید از ترفندهای
آن ها جلوگیــری کنیــد و آن را دفع کنیــد .چهار دهــه ،تجربه
فعالیــت بینالمللی به ما نشــان می دهد که هزینه تســلیم در
برابر قدرت های زورگو به مراتب بیشتر از هزینه ایستادگی در
مقابل آن هاســت )96.5.12( ».از سوی دیگر «تجربهآموزی
از برجام» در زمینه شناخت دقیقتر و عمیقتر از دولت آمریکا،
یکی دیگر از مطالبات رهبر انقالب از دولت در این زمینه بوده

بریکس پالس درتقابل با جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران

است؛ موضوعی که در دیدار هیئت دولت با ایشان در شهریور
 ۹۵بهصراحت مطرح شــده بود« :در مــورد برجام ،آن نکتهای
که من می خواهم بگویم این است که ا ّو ًال بدحسابیهای طرف
غربی را -یعنی به خصوص آمریکا را -به حساب بیاوریم؛ مطلق ًا
در صدد این نباشــیم که بدحســابی طرف مقابــل را و بد ِقلقی
طرف مقابل را و خیانت طرف مقابل را یکجوری توجیه کنیم؛
این دارد بدحسابی می کند -االن ّ
مشخص است ،آمریکاییها
دارند بدحسابی می کنند -این بدحسابی را به حساب بیاوریم،
توجه کنیم .و [ثانی ًا] تجربه بیاموزیم؛ این که حاال ممکن
به این ّ
است که فرض کنید این دولت یا یک دولت دیگری در آمریکا یا
در فالن کشور یک وعدهای به ما بدهد و یک حرفی بزند ،به این
وعده و مانند این ها هیچ نمی شــود اعتماد کرد)95.6.3(».
عهدشــکنی دولت آمریکا و خروج آن از برجام،
این روزها که با
ِ
فضای روشــنی راجع به دشــمنی عمیق و مبنایــی این دولت
مستکبر علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی ایجاد شده
است ،به طور مشخص شاهد موضعگیریهای منطبق با منافع
ملی از سوی شخص رئیسجمهور از جمله در سخنرانی ایشان
در همایش رؤســای نمایندگیهای جمهوری اســامی ایران
در خارج از کشور هســتیم .مواضع اخیر رئیس دولت مبنی بر
«ضرورت ایستادگی در مقابل زورگوییهای دولت آمریکا»« ،به
مثاب ه تسلیم دانستن هرگونه سخن گفتن و مذاکره با آمریکا» و
«تبیین روند تاریخی توطئهگری این دولت علیه ایران ،انقالب
اســامی و منافع ملی کشــورمان» از جمله نکاتی اســت که با
هدف جهتگیری صحیح اداره کشــور و مطالبه رهبر انقالب
از دولت قرار دارد.
 .۳شــنیده شــدن صدای واحد از مســئوالن کشــور در
مسائل جهانی
یکی دیگر از مطالبات مهم رهبر انقالب از مسئوالن کشور و
مشخص ًا دولت ،پرهیز از القای هرگونه دوگانگی بهخصوص
در مســائل جهانــی و بینالمللــی اســت .از نــگاه حضــرت
آیتا ...خامنهای کام ً
ال ضروری است که در مقابل دشمنی
قدرتهــای مســتکبر ،از مســئوالن کشــور صدایــی واحــد
شــنیده شــود؛ این موضوع بهعنوان یک مطالبــه مهم رهبر
انقالب ،بالفاصله پس از انتخابات ســال  ۹۶در ســخنرانی
ایشان بهمناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (رحمةا)...
مورد تأکیــد قرار گرفت« :در مســائل جهانی ،از کشــور باید
صدای واحدی شنیده بشــود؛ این را همه مسئوالن محترم
مهم بینالمللی ،یک صدای
کشــور ّ
توجه کنند؛ در مســائل ّ
واحد قــوی بایــد از داخل کشــور شــنیده بشــود؛ صداهای
گوناگون از مسئوالن شــنیده نشود .حاال ممکن است فالن

نویســنده یا فالن کســی که در فضای مجــازی کار میکند،
اهم ّیت نــدارد؛ مســئوالن
عقیــده دیگــری داشــته باشــدّ ،
کشــور باید حــرف واحــدی بزنند ،صــدای واحدی داشــته
باشــند )96.3.14(».بنابراین یکی دیگر از دالیل حمایت
رهبر انقالب از مواضع و رویکرد دولت در فضای بینالمللی
به این مسئله برمیگردد.
▪جمعبندی

بــا نگاهــی کالن بــه مواضــع رهبــر انقــاب و نیــز روش و
ممشــای ایشــان ،راز حمایتهای صریح معظملــه از مواضع
ضداستکباری اخیر دولت روشن میشــود .حضرت آیتا...
خامنهای او ًال بهصــورت کلی همــواره از دولتهای منتخب
و مســتقر در جمهوری اســامی حمایت کردنــد و باالترین و
بیشترین کمکها را در مسیر پیشرفت کشور و حل مشکالت
مــردم بــه دولتهــا داشــتهاند .از ســوی دیگر مواضــع اخیر
رئیسجمهور در مقابله با توطئهگری دولت آمریکا ،در زمینه
خواســت و مطالبه رهبــر انقالب و نــگاه انقالب اســامی در
مقابل مســتکبران و با اتکا به تجربیات گذشته بوده و از دیگر
سو رهبر انقالب شنیده شدن صدایی واحد در مسائل جهانی
و پرهیز از دوگانگی حاکمیتــی در مقابل بیگانگان را همواره
مطالبه و از چنین فضایی استقبال و حمایت میکنند .آن چه
در این میان مهم و ضروری اســت «اســتمرار رویکرد صحیح»
با هدف صیانت از منافع ملی ،پیشــرفت حقیقی کشور و حل
مشــکالت مردم اســت؛ موضوعی که میتوانــد تداومبخش
حمایتهای رهبر معظم انقالب باشد.
▪منابع:

-۱دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت با رهبر انقالب
97.4.24
-۲دیدار سفیران ،کارداران و مسئوالن وزارت امور خارجه
با رهبر انقالب 97.4.30
-۳بیانات در دیدار مسئوالن نظام 96.3.22
 -۴بیانات در مراســم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ریاست
جمهوری اسالمی ایران96.5.12  
 -۵بیانــات در دیــدار رئیسجمهور و اعضــای هیئت دولت
95.6.3
 -۶بیانــات در مراســم بیســت و هشــتمین ســالروز رحلــت
حضرت امام خمینی (رحمة ا96.3.14 )...
منبع :پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا...

خامنه ای ()Khamanei.ir

اندیشکده آمریکایی واشــنگتن در تحلیلی به قلم سه تن از
کارشناسان خود ضمن برشمردن دو دیدگاه متضاد درباره
اثرگذاریتحریمهاعلیهایران،تأکیدکردازنظریکدیدگاه،
تحریم های آمریکا بــه دالیل مختلف اثرگذاری ســال های
 90و 91را ندارد .این اندیشکده همچنین سه راهکار برای
تشدیدفشارهاعلیهایرانپیشنهادکردهاست.بهنوشتهاین
تحلیلآمریکاآنسطحازهمکاریبینالمللیدربارهاجرای
تحریم ها را هرگــز نخواهد یافــت و این احتمالی اســت که
شاید موجب نگرانی آمریکا باشد ،چرا که دولت ایران اکنون
درباره تعامل با پیامدهای تحریم هــای اقتصادی ،خبره تر
از گذشته شده اســت .به گزارش انتخاب این اندیشکده در
یادداشــت خود تصریح کرده اســت« :ایران در حال حاضر
در شرایط بهتری نســبت به زمان اعمال تحریمهای اصلی
قرار دارد...عالوه بر ایــن ،و برخالف اوضاعی که در ســال
 ۲۰۱۱وجود داشــت ،اکنــون هیچ ممنوعیــت و تحریمی
از ســوی اتحادیه اروپا بر نفت ایران اعمال نشــده است .در
واقع ،دولتهای اروپایی انگیزه زیادی برای باز نگه داشتن
کانالهای مالی در برابر ایران دارند ».در این یادداشت که
به قلم دنیل گلیزر ،سوزان مالونی و کاترین پاور نوشته شده،
اشاره شده اســت که ایران در مقایسه با گذشته از تغییراتی
کهدربخشانرژیوشرایطجغرافیایسیاسیمنطقهایجاد
شده ،استفاده کرده اســت .عالوه بر این امروز ثبات کاملی
درباره بازارهای نفت وجود ندارد ،به ویژه در ســایه کاهش
صــادرات از ونزوئال .در ســطح منطقه ای نیز ایــران از نفوذ
بیشتری در عراق برخوردار شده و با حمایت از بشار اسد در
سوریه و پیروزی در آن ،توانسته است حضوری قوی در طول
مرزهایاسرائیلداشتهباشد.درعینحالبنابراینگزارش
دیدگاه دومی هم وجود دارد که معتقد است در زمان حاضر
ایران از نظر اقتصادی ضعیف تر از گذشته است .معتقدان
این دیدگاه می گویند با این که شرکت های روسی و چینی
تالش می کنند از خأل حاصل از نبود شــرکت های اروپایی
در ایران اســتفاده کنند ،اما بیشتر این شرکت ها جهانی تر
و بین المللی تر از چند ســال پیش خود هستند و در معرض
فشــارهای زیادی قرار دارنــد و از ناحیه بازارهــای انرژی و
حتی در غیاب تولیدات ونزوئال ،عربستان و روسیه به سمت
افزایش صادرات نفت خود برای جبران شکاف حاصل شده
می روند .این اندیشکده با اشــاره به این که دولت ترامپ با
سری نگه داشتن تصمیم های خود
احتیاط زیادی سعی در ّ
درباره تحریم ها و چگونگی اجرای آن ها به شکلی شدیدتر
از قبل دارد ،چند پیشنهاد را برای تشدید فشارها علیه ایران

مطرح کرده است .به نوشته این گزارش تحریم های جدید
آمریکا نباید مانند گذشته اجرا شود ،بلکه باید نقاط ضعف
کنونی اقتصاد ایران را هدف قرار دهد .این گزارش در انتها
نتیجه گیری کرده که ایــاالت متحده نمی تواند مانند دفعه
قبلیتمامتحریمهارابهصورتیکطرفهاجراکند،ازاینرو
نیازبهمشخصکردناولویتهادرچارچوبروابطدوجانبه
اش دارد و این مسئله ممکن است موجب دادن امتیازهایی
از سوی آمریکا در دیگر مسائل شود.
▪بریکس پالس در تقابل با جنگ اقتصادی واشنگتن
علیه تهران

در همین حــال بــه گــزارش دیپلماســی ایرانــی ،روزنامه
آســیا تایمــز درتحلیلی از نشســت اخیــر گــروه بریکس در
ژوهانسبورگ ،نوشت :مهم ترین اتفاق در این نشست این
بود که برزیل ،روســیه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی ،مهره
های مهم جنوب جهانی ،یک جانبه گرایی و حمایت گرایی
را به شدت متهم کردند و بررسی موشکافانه سخنرانی شی
جین پینگ ،رئیس جمهوری چیــن برخی جزئیات کنایی
آن را آشکار می کند .براساس این گزارش «شی» در اشاره
ای نه چندان پنهانی بــه اقدام یک جانبه دولــت ترامپ در
خارج کردن آمریکا از توافق هسته ای ایران ،از همه طرفین
خواســت «قوانین بین الملل و اســتانداردهای اولیه اداره
روابط بین الملل را رعایــت و مناقشــات را از طریق گفت و
گو و اختالفات را از طریق مشــورت حل» کننــد و افزود که
بریکس ناگزیر بــرای «نوع جدیــدی از روابط بیــن الملل»
تالشخواهدکرد.روابطاینچنینیبهطورقطعیکجانبه
گرایییکابرقدرتعلیهیکبازارنوظهوریامهرهایکلیدی

احزاب

ماجرای استخرپاستور،طبعگرم رئیسجمهور وطبع سرد پوتین!

مدیرکل سیاسی وزارت کشور

حسین پور :خانواده روحانی تاکنون درهیچ سفرخارجی همراه رئیس جمهور نبوده اند
بهمن حســین پور از جمله چهره هایی است که معمو ًال
در ســفرها و برنامه هــای رئیس جمهور او را به واســطه
مسئولیت اش همراهی می کند .حسین پور از ابتدای
دولت یازدهــم معاون تشــریفات و مراســم دفتر رئیس
جمهــور بــوده اســت .او پیــش از فعالیــت در ریاســت
جمهوری ،ســوابقی از جملــه کاردار ســفارت ایران در
تانزانیا ،ســفیر ایران در اتیوپی ،رئیس اداره تشریفات
وزارت امور خارجه ،سرکنســول ایران در اســتانبول و
ســفیر ایران در ترکیه را در کارنامه خود دارد .حســین
پور در گفت و گو با ایسنا به تشــریح برخی از فعالیت ها
و خاطرات خود در این ســمت پرداخته است .ایسنا در
گزارش خود از حســین پور به عنوان یکی از افرادی که
حق برقراری ارتباط مستقیم تلفنی با رئیس جمهور را
دارد ،یاد کرده است.
▪کارمندان تشریفات در هر سفر از  20،15نفر به
 8،7نفر کاهش پیدا کرد

معاون تشــریفات دفتر رئیس جمهور با اشاره به توصیه
های رئیس جمهور درباره صرفه جویی در دستگاه های
دولتی از ابتدای دولت یازدهم گفــت :اولین گامی که
در این زمینه برداشــته شــد،کاهش نیروهای معاونت
مراســم و تشــریفات دفتر رئیسجمهور از  ۱۴۵نفر به
 ۹۰نفر و انتقال آن ها به واحدهای دیگر بود .وی افزود:
کاهش تعداد کارمندان تشــریفات همراه در سفرهای
خارجی رئیسجمهــوری از دیگر اقدامــات ما با هدف
صرفهجویــی در هزینههاســت .بر اســاس مســتندات
موجود در دورههای قبل در هر سفر حدود ۱۵تا ۲۰نفر
کارمند تشریفات به عنوان هیئت همراه رئیسجمهور
در سفرها حضور داشــتند؛ اما امروز حدود  ۷تا  ۸نفر از

▪خانواده روحانی تاکنون در هیچ سفر خارجی
همراه رئیس جمهور نبوده اند

معــاون تشــریفات ریاســت جمهــوری در پاســخ
به ســؤالی دربــاره حضــور خانــواده رئیس جمهــور در
ســفرهای خارجی گفت :نکته جالبی که در ســفرهای
رئیسجمهوری وجود دارد این است که همسر و اعضای
خانواده ایشان تا کنون در هیچ کدام از سفرهای خارجی
آقای روحانی را همراهی نکردهاند ،این در حالی است
کههمراهیاعضایخانوادهروسایجمهوردرسفرهای
خارجی از حقوق و اختیارات آن هاست و در گذشته نیز
بعضی روســای جمهور در برخی ســفرها خانواده خود
و حتی همکاران شــان را به همراه میبردند .وی تأکید
کرد :حضــور خانــواده رئیس جمهــور نیازمنــد حضور
نیروهای تشریفات ،خدمه و حفاظت بیشتر در سفر است
که به دلیل حضور نداشتن خانواده رئیس جمهور دولت
یازدهم و دوازدهم در سفرهای خارجی در این زمینه نیز
صرفه جویی صورت گرفته است.
▪ 2سال است که از خــودروی جمعی برای انتقال
هیئت همراه در سفرهای خارجی استفاده می شود

حسین پور در تشریح یکی دیگر از مصادیق صرفه جویی
در سفرهای خارجی گفت :اقدام دیگری که در سفرهای
خارجی رئیسجمهوری با هدف کاهش هزینهها انجام

میشود ،استفاده از خودروی جمعی به جای خودروی
شخصی برای نقل و انتقال هیئت همراه از دو سال پیش
است.بهطورمثالدرسفراخیررئیسجمهوربهسوئیس
و اتریش به جز وزیر خارجه ،برای جابه جایی دیگر وزیران
و هیئت همراه از یک دستگاه ون استفاده شد؛ یعنی به
جای آن که ما پنج ماشین بنز اجاره کنیم ،از یک ون برای
حمل و نقل وزیران و هیئت همراه رئیسجمهور استفاده
کردیم که این اقــدام به کاهــش هزینهها در ســفرهای
خارجی منجر میشود.

حداکثر دو نفر به کشور مقصد اعزام میشوند .همچنین
در گذشــته چیزی حــدود  ۳۰تــا  ۳۵نفر به عنــوان تیم
رسانهای همراه به عنوان هیئت همراه رئیسجمهوری
به ســفرها اعزام میشــدند ،اما امروز این میــزان به ۱۶
نفر کاهش یافته است .وی همچنین افزود :در سفرهای
رئیسجمهور انتشــار تعداد محافظان همراه ایشــان به
صالح نیست ،اما اگر بخواهم به کاهش صورت گرفته در
این حوزه نیز اشاره کنم ،باید بگویم که تعداد تیم حفاظت
همراه رئیسجمهور در سفرهای خارجی ،به ربع میزان
تیم حفاظت در دولتهای گذشته کاهش یافته است.

معــاون تشــریفات ریاســت جمهوری در پاســخ بــه این
ســوال که هزینه ســفرهای خارجــی برعهــده میزبان
است یا مهمان؟ گفت :بر اســاس پروتکل ،دو نوع سفر
بــرای رئیسجمهــور و معاون اول ایشــان وجــود دارد؛
یکــی ســفر دوجانبــه و دیگری ســفر بــرای حضــور در
اجالسهــای بینالمللی اســت .به طور مثال ســفری
که  ۲۱مــرداد بــه قزاقســتان داریم ،ســفر از نــوع دوم
اســت .در این نوع ســفرها معموال کشــور میزبــان تنها
ممکن اســت هزینههای اتاق یک یا دو نفــر را بپردازد،
امــا در ســفرهای دوجانبه ،مــا در تشــریفات پیرو اصل
عمل متقابل هســتیم؛ به عنوان فردی کــه بیش از ۳۶
ســال ســابقه فعالیت دیپلماتیک دارم ،میگویم که بر
اساس اســناد موجود در ریاســتجمهوری در گذشته
این اصل کمتر مورد توجه قــرار می گرفت ،اما از زمانی
کــه بنــده در تشــریفات ریاســتجمهوری اصــل عمل
متقابل را مالک قرار دادم امروز شاهد اجرای این اصل
در تشریفات ریاســتجمهوری هســتیم به گونهای که
وقتی یک هیئت خارجی قصد سفر به ایران را دارد ،در
جلسهای از مقامات تشــریفات آن هیئت میپرسیم که
اگر رئیسجمهور ما به کشور شما سفر کند ،شما هزینه
اقامت چند نفر را تقبل میکنید و ما نیز بر اساس گفته
طرف مقابل با آن ها عمل میکنیم .ممکن است هیئت
همراه  ۱۰نفر یا بیشتر باشد .به عنوان مثال؛ در زمینه
اجرای اصل عمل متقابل در تشریفات اتفاق جالبی در
سفر اخیر رئیسجمهوری به اتریش افتاد و آن این بود که
به دلیل این که رئیسجمهوری اتریش در سفر به ایران
هیچهدیهایبرایرئیسجمهورمانیاورد،مانیزدرسفر
اخیر هیچ هدیهای برای او نبردیم.

▪بخشی از محافظان و وزیــران در هتل های ارزان
قیمت اسکان داده می شوند

▪اصل عمل متقابل را مالک قرار داده ایم

▪آن چه از سوی رئیس جمهور به همتایانش اهدا
شده در دولت های گذشته خریداری شده است

حســین پور درباره هدیه هایی که به ســران کشورهای
مهمــان داده می شــود نیــز گفت :تا بــه امــروز و حدود
پنج سالی که من در تشــریفات ریاستجمهور فعالیت
میکنم هیچ هدیهای خریداری نشــده و تا کنون هر آن
چه که از سوی رئیسجمهور به همتایان خود اهدا شده،
از اقالمی بوده است که در دولتهای گذشته به میزان
زیاد خریداری شده و همچنان نیز در انبار وجود دارد.
▪تیم حفاظت رئیس جمهور در سفرهای خارجی
یک چهارم شده است

این مقام مســئول دربــاره دیگر مــوارد صرفــه جویی در
معاونت تشریفات رئیس جمهوری گفت :در دولتهای
گذشته پیش از انجام سفر هیئت رسمی ،گروه مقدماتی
سه مرتبه برای انجام وظایف محوله به کشور مقصد اعزام
میشــد ،اما امروز این هیئــت یک مرتبه و تنهــا با حضور

حسین پور با اشاره به موارد دیگری از کاهش هزینه ها
در ســفرهای خارجی رئیس جمهور گفــت :یکی دیگر
از محلهای صرفهجویی در هزینه ،موضوع تامین غذا
در سفرهای خارجی است .در این زمینه برای آن که از
منوی آزاد استفاده نشود ،در هر هتلی که هیئت همراه
مســتقر میشــود ،هتل را وادار به تجهیــز مکانی برای
پذیرایــی از هیئت همراه بــا غذاهای معیــن میکنیم.
انتخــاب غذاهای معیــن نیز بــه دو دلیــل صرفهجویی
در هزینهها و نبود امکان ســرو برخــی غذاها در بعضی
کشــورها ،انجــام میشــود .همچنین تــاش کردهایم
کــه حتیالمقــدور اعضــای هیئــت را در اتاقهــای دو
نفره اســکان دهیم.کشــورهای میزبان برای اســکان
رئیسجمهوری و هیئت همراه هتلهایی را به ما معرفی
میکنند کــه عمدت ًا از هتلهای گران قیمت آن کشــور
هســتند .در ایــن گونه موارد بــه جــز رئیسجمهوری و
اطرافیان او نظیر بخشی از محافظان و وزیران ،دیگران
در هتلهایی با قیمت ارزانتر اسکان داده میشوند.
▪طبع آقای روحانی گرم است!

معاون تشــریفات رئیــس جمهور دربــاره کاهش دمای
محل حضور رئیس جمهور در برنامــه های مختلف هم
گفت :هر انسانی دارای طبعی خاص است و طبع آقای
روحانی نیز گرم است .در این زمینه وظیفه من به عنوان
مسئول تشریفات این اســت که توجه کنم دمای هوا در
محیطهایی که ایشــان حضور دارند ،پایین باشد؛ این
خیلی عادی است .کما این که آقای پوتین دارای طبعی
سرد است و دمای محیط محل برگزاری مالقات های او
باید باال باشد و همیشه با ایشان در این باره دچار مشکل
هستیم .وی با تکذیب شایعات درباره وضعیت سالمتی
رئیس جمهور تصریح کرد :به لطف خدا ایشان ورزش را
هم در برنامه خود دارند و از سالمت کامل برخوردارند.
▪آقای روحانی براساس سلیقه شخصی پوشش خود
را انتخاب می کنند

حسینپوردربارهوضعیتپوشششخصرئیسجمهور
هم گفت :من بعض ًا بنا به مسئولیتی که دارم نظر خود را
به ایشــان ارائه میدهم .آقای روحانی فردی منظم و با
سلیقه است و در نهایت ایشان بر اساس سلیقه شخصی
پوشش خود را انتخاب میکند.
▪برخی از وزیــران و معاونان در سفرهای خود از
پروازهای فرست کالس و برخی دیگر از پروازهای
اکونومی استفاده میکنند

حســین پور در پاســخ بــه این پرســش کــه آیــا تاکنون

در جنوب جهانی در اعمال موانع در مسیر صادرات انرژی
را که اقدامی در جهت جنگ اقتصادی اســت ،شامل نمی
شــود .آســیاتایمز در تحلیل خود با بیان این که «سوال این
است که ایران چگونه در این چارچوب میگنجد؟» تصریح
کرده است« :جای هیچ شــک و تردیدی نیست که روسیه و
چین که از اعضای کلیدی بریکس هســتند ،در مناقشــات
آمریکا با ایران از ایران حمایت خواهند کرد .اول ،مشارکت
روسیه در صنایع هســته ای و هوا فضای ایران مطرح است
و پس از آن ،همکاری روســیه و ایران در روند آســتانه برای
حل تراژدی ســوریه .درباره چیــن نیز ایران یکــی از تامین
کنندگاناصلیانرژیاینکشورمحسوبمیشودونقشی
کلیدی در ابتکارعمل کمربند و جاده دارد .روســیه و چین
همچنین در بازار ایران حضور چشمگیری دارند و تمایالت
آن ها به دور زدن دالر آمریکا مشابه ایران است ».آسیاتایمز
تاکید کرده است« :اهمیت اجالس ژوهانسبورگ بریکس
در تثبیت برنامه اقدام جنوب جهانی بود کــه ایران یکی از
مهره های اصلی آن اســت .بریکس پالس یک بستر متحد
از برنامهریزیها برای تعامل منطقهای را شــامل میشــود
که بسیار فراتر از توافقهای منطقهای است...ایران عضو
آیندهسازمانهمکاریشانگهایمحسوبمیشودوپیشتر
توافقیبااتحادیهاقتصادییوروآسیاامضاکردهاست.ایران
همچنین یکی از اعضای مهم کریدور حمل و نقل شــمال و
جنوب است که نقشی اساسی در ایجاد ارتباط عمیقتر در
یوروآســیا دارد ...جنوب جهانی اکنون یک نقشه راه برای
ادغامداردواگرچنیناتفاقیرخدهد،حملهبهایراننهتنها
حمله به بریکس پالس و بیمز خواهد بود ،بلکه حمله به کل
جنوب جهانی محسوب میشود».

...

معاون تشریفات دفتر رئیس جمهور برخی ناگفته ها از مسئولیت های خود را تشریح کرد

کارمندان تشریفات در ســفرهای رئیسجمهوری او را
همراهیمیکنند.حضوراینتعدادافرادنیزصرفابرای
انجام امور مربوط به سفر است؛ چرا که مسئولیت اموری
چون اقامت،اسکان،امور پروازی ،مالقات و  ...سفر بر
عهده تشریفات است.
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درباره لــزوم اســتفاده مدیــران و مســئوالن دولتی از
پروازهــای اکونومی به جای پروازهای فرســت کالس
دستورالعملی صادر شده است؟ گفت :برخی از وزیران
و معاونان در سفرهای خود از پروازهای فرست کالس
و برخی دیگر از پروازهای اکونومی اســتفاده میکنند
و در ایــن زمینــه نیــز هیچ ایــراد قانونــی وارد نیســت؛
چرا کــه تاکنون ابالغی دربــاره ممنوعیت اســتفاده از
کالسهای پــروازی گوناگون صادر نشــده اســت .در
وزارت خارجه چنیــن بخشــنامهای وجــود دارد و این
گونه است که متناسب با ســمت و مسئولیت هر فردی
مشخص اســت که او باید با چه نوع کالس پروازی سفر
کند .تــا جایی که مــن اطــاع دارم هیچ بخشــنامهای
مبنی بر ممنوعیت وزیران برای استفاده از کالسهای
مختلف پروازی در ســفرهای آن ها وجود ندارد ،اما از
آن جایی که مسئولیت خرید بلیت هیئت همراه رئیس
جمهوری بر عهده مجموعه معاونت مراسم و تشریفات
اســت ،چنان چــه دســتورالعملی در این زمینــه به من
ابالغ شــود ،قطعا بــر اســاس تصمیمات جدیــد اقدام
خواهد شد .وی افزود :درباره سفرهای رئیسجمهور و
معاون اول این سفرها نیز معموال به دلیل رعایت مسائل
حفاظتی بــا هواپیمــای اختصاصی آشــیانه جمهوری
اسالمی انجام میشود .در این هواپیماها محل نشستن
افراد با ردههای مختلف حفاظتی متفاوت است؛ گرچه
صندلیهــای ایــن هواپیما نــه در رده فرســت کالس
محسوب میشــود و نه در رده اکونومی ،اما در مجموع
این هواپیماهای اختصاصی در مقایسه با هواپیماهای
اختصاصی روسای جمهور دیگر تقریب ًا از هیچ امکاناتی
برخوردار نیست.
▪یک بار برای همیشه باید تعیین شود که آیا شنا را
به عنوان ورزش قبول داریم یا خیر؟

وی در پاســخ به این مسئله که «از گذشــته همواره در
رســانهها مطالبی درباره وجود یک اســتخر مجهز در
مجموعه ریاستجمهوری در پاستور مطرح میشود،
اما تاکنون هیچ صحبتی درباره رد یا تایید این موضوع
از سوی مقام مســئولی منتشــر نشده ،آیا شــما وجود
چنیــن مجموعــهای را در پاســتور تاییــد میکنیــد؟»
اظهارکــرد :هــر آن چه کــه در گذشــته در ســعدآباد و
مجموعه پاستور بوده ،از جمله استخری کوچک ،امروز
نیز وجود دارد و هیچ امکانی در این دوره اضافه نشده
اســت .معتقدم که در ایران یک بار برای همیشــه باید
تعیین شود که آیا شنا را به عنوان ورزش قبول داریم یا
خیر؟ ضمن این که برای کسانی که کارهای سیاسی
انجام میدهند ،متخصصان گفتهاند که بهترین ورزش
شناست.

▪آیا زمانی که اسبسواری میکنم مرتکب گناهی
شدهام؟

حسین پور تصریح کرد :این ها مسائل حاشیهای است
که گاهی اوقات بر متن میچربد .پیش از انقالب برخی
به اشــتباه تفاوتهایی میان ورزشها قائل میشــدند
و بعضــی ورزشهــا را طاغوتی معرفــی میکردند .من
سوارکار هستم و برخی از افراد این ورزش اصیل ایرانی
اســامی را ورزشــی طاغوتی معرفــی میکردنــد ،اما
در اســام بر یادگیری آن تاکید شــده اســت .من عضو
چند فدراســیون از جمله چوگان هســتم ،آیا زمانی که
اسبسواری میکنم مرتکب گناهی شدهام؟

مجوز واریز یارانه به حساب خانه احزاب صادر شد
توضیحات سرمست درباره حواشی کنگره حزب
اعتمادملی

مدیرکل سیاســی وزارت کشــور با بیان این کــه مجوز داده شــده که برای
خانه احــزاب یارانــه واریز شــود تاکید کــرد :ما مجــوز را صــادر کردیم که
مبلغ به حســاب خانه احزاب توسط ذی حساب وزارت کشــور واریز شود.
به گزارش ایلنا ،بهرام سرمســت در نشســت کمیســیون مــاده  ۱۰احزاب
افــزود :از مصوبــات کمیســیون در جلســات قبــل این بــوده کــه یارانه دو
میلیاردی به حساب خانه احزاب واریز شود و سود و هزینهکرد آن بر اساس
دستورالعملی صورت بگیرد که بر اســاس ماده  ۱۷آییننامه خانه احزاب
توسط دبیرخانه کمیســیون ارائه میشــود .دبیرخانه این دستورالعمل را
تهیه کرده و به تصویب کمیسیون رســانده است.سرمست تصریح کرد :در
قانون احزاب دو مــاده وجود دارد؛  ۱۷و  ۲۲که در ماده  ۱۷مکلف شــدیم
یارانههایی را که به احزاب میدهند بر اساس دستور العمل استفاده کنیم.
وی ادامه داد :ماده  ۲۲میگوید احزابی میتوانند یارانه دریافت کنند که
خود را با قانون تطبیق دهند و این دو امر الزم و ملزوم است بنابراین در ماده
 ۲۲فرصتی به احزاب داده شــد که اگر اعتراضی بــه وضعیت تطبیق خود
دارند به کمیسیون ارئه دهند ،کمیسیون هم سه ماه فرصت رسیدگی دارد
پس از آن کمیسیون میگوید کدام احزاب خود را با قانون تطبیق دادهاند
که تا  ۱۰آبان ماه به این موارد رسیدگی میشود.
مدیرکل سیاســی وزارت کشــور با بیان این که نظارت بر عهده کمیسیون
اســت ،مطرح کرد :در شــرایط فعلی که در حال اعمال ماده  ۲۲هســتیم،
باید بگویم ماده  ۱۷و  ۲۲الزم و ملزوم هســتند .مجوز داده شــده که برای
خانه احزاب یارانه واریز شــود .ما مجوز را صادر کردیم که مبلغ به حســاب
خانه احزاب توسط ذی حســاب وزارت کشور واریز شــود.وی خاطرنشان
کرد :وزیر کشــور دســتورات را داده اما منوط به نظارت کمیسیون است و
کمیســیون هم باید با نظارت بر ایــن یارانه آن را پرداخت کنــد.وی افزود:
کمیسیون بررسی میکند احزاب چقدر با مصوبات تطبیق دارند و احزابی
که خود را تطبیق ندهند برای پروانه و یارانه نباید انتظاری داشــته باشند.
سرمست در خصوص احزابی که اقدامی نکردند و کنگره تشکیل ندادند،
گفت :بعد از مدت بررســی اعتراضات کمیســیون اظهارنظــر میکند و در
خصوص آن هایی که هیچ اقدامی نکردند تصمیم میگیرد .براساس ماده
 ۲۲تا  ۱۰آبان احزاب فرصت رفع نواقص و اظهار نظر کمیسیون را دارند.
وی ادامه داد :براســاس قانون یک مــاه فرصت اعتراض دارنــد و این مورد
 ۱۰تیر اعالم شــد که کدام احزاب نواقص تطبیق دارند .بعد از یک ماه سه
ماه کمیسیون برای رسیدگی به اعتراضات فرصت داده است یعنی از ۱۰
مرداد تا  ۱۰آبان و برای آن هایی هم که نه تطبیق دادند نه اعتراض کردند،
کمیسیون تصمیم میگیرد.
▪توضیحات سرمست درباره حواشی کنگره حزب اعتماد ملی

سرمســت همچنیــن دربــاره حواشــی و اظهارنظرهــای مربوط بــه کنگره
حزب اعتماد ملــی گفت :نظرات کمیســیون مــاک عمل خواهــد بود ،نه
اظهارنظرهای اعضــا به عنوان بازرس یا قائم مقام کــه در مصاحبهها اعالم
میکنند .تا رسیدگی کمیسیون همه این حرفها اظهارنظر شخصی است
و چیزی که برای ما مالک است ،نظر کمیسیون است و نظر بنده هم به اعتبار
این است که دبیر کمیسیون هستم.
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