دوشنبه  12شهریور  22 ،1397ذیالحجه  3 ،1439سپتامبر  ،2018شماره  ، 19905سال هفتادم.
رتبه  4نشریات کشوری
روزنامه خراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
پذیرشآگهیواشتراک37010 :

امام سجاد(ع) می فرمایند:
أبصار قُلوبنا َع ّما خا َل َف َم َح َّب َت َ
ک.
اعم
ال ّل ُه َّم َو ِ
َ
بارالها ! دیده دل هایمان را نسبت به آن چه که مخالف دوستی توست  ،کور گردان.
(صحیفه سجادیه ،دعای ) 47
مشهد اذان ظهر 12:31غروبآفتاب  18:57اذانمغرب 19:16نیمه شب  23:47اذان صبح فردا  4:38طلوعآفتاب فردا 6:05

...

...

انعکاس
••تابناک نوشت :حسین ا...کرم درباره این که بخشی از
اصولگرایاندرجریانتحریمهامطالباتمردمیراتشویقو
تشدیدمیکنند،گفت:شایدبخشهاییازجریاناصولگرا
دست به این کار می زدند یا آن که تالش می کردند این
وضعیت را مورد بهره برداری قرار دهند اما بالفاصله در
همان دی ماه سال  96متوجه شدند که این حرکت های
خیابانی به طور دو لبه عمل می کند .به نظرم می آید که آن
ها این رویکرد را رها کردند.
••خبرآنالین نوشت :نتایج یک نظرسنجی از پنج سال
سخنگویی نوبخت در دولت از اهالی رسانه و خبرنگاران
حوزه دولت نشان میدهد که بیش از  90درصد از پرسش
شوندگان ،عملکرد محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی
دولت را مناسب ارزیابی میکنند؛ ضمن این که براساس
ایــن نظرسنجی بیش از 95درصـــد پرسش شوندگان
معتقدند فردی که به عنوان سخنگوی بعدی دولت انتخاب
میشود باید به دور از جهتگیریهای سیاسی پاسخگوی
گروههای مختلف رسانهای در کشورمان باشد.
••جـام نیـوز نوشـت :شـبکه بـی بـی سـی در برنامـه ای بـا
حضـور مهاجرانـی ،وزیر ارشـاد دولـت اصالحات و حسـن
شـریعتمداری از فعـاالن اپوزیسـیون طرفـدار برانـدازی
جمهـوری اسلامی بـه بررسـی تحـوالت ایـران پرداخـت.
مهاجرانـی ،در واکنـش بـه ایـن ادعـای شـریعتمداری بـا
لحنی تمسـخر آمیز ،همراه بـا پوزخند گفت« :مـن اگر 10
سـال دیگـر بـا آقـای شـریعتمداری در برنامـه شـما شـرکت
کنیـم خواهیم دیـد که نظـام جمهـوری اسلامی همچنان
هسـت و آرزومندان همچنـان آرزومنـد خواهند بـود!» این
پاسـخ او بـه حـدی بـرای اپوزیسـیون برانـداز نظـام گـران
تمـام شـد کـه آن هـا نتوانسـتند خشـم و عصبانیـت خـود از
اظهـارات مهاجرانی را کتمـان کنند و به توهین و فحاشـی
علیـه وی روی آوردنـد.
••جهان نیوز نوشت :در اتــاق کــار رهبر معظم انقالب
تابلویی نصب و به سفارش خودشان توسط هنرمند مرحوم
کشورمان ،سید مرتضی نجومی ساخته شده است .رهبر
معظم انقالب درباره این تابلو گفت« :من از مرحوم ،آقای
نجومی خواستم این حدیث شریف را برای من بنویسد تا
جلوی چشمم باشد و فراموش نکنم وظیفه تعلیم خودم را».
در این حدیث شریف حضرت علی (ع) آمده است  :آن که
خود را پیشوای مردم سازد پیش از تعلیم دیگری باید به ادب
کردن خود بپردازد.
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پخش مستند جنجالی در مجلس و دفاع قاطع ظریف

تازههای مطبوعات
••ایران -این روزنامه با اشاره به نتایج نظرسنجی موسسه
ایسپا نوشت :بررسیهای چهار مؤسسه مالی اعتباری
فرشتگان ،ثامنالحجج ،البرز و افضل نشان میدهد،
ســپــرد هگــذاران بیش از  200میلیون تومانی در این
مؤسسات ،ساکن تهران بوده و عموم ًا در مناطق شمالی
 3 ،2 ،1و  6زندگی میکنند و در اکثر موارد سپردهها را از
محلفروشاموالتأمینکردهاند.همچنینساکنانمشهد
و نیز استانهای خراسان (شمالی ،جنوبی و رضوی) و نیز
سه استان ساحلی شمال سهم بیشتری از صاحبان حساب
و سپرده را نسبت به جمعیت خود داشتهاند.
••صبح نــو -دکتر حسن بنیانیان در گفت و گو با این
روزنامه گفت :ساختار سیاسی ما طوری است که نخستین
قربانیاش فرهنگ است .ما در ساختارمان مقام معظم
رهبری را داریم و بالفاصله بعد از ایشان تمام امکانات را
در اختیار رئیسجمهوری میگذاریم که به لحاظ فکری،
فقط به چهار سال و در چهار سال میاندیشد .اندیشیدن
او هم ریشه در هیچ حزب و تشکیالت و ساختاری ندارد .او
رأی مردم را نیاز دارد و از فرهنگ بخشی را میپسندد که به
مردم امتیاز میدهد تا رأی جمع کند.
••رسالت -حامد حاجی حیدری با اشاره به اظهارات اخیر
رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی نوشت :مقاطع
تاریخی مانند "5دی  "96و "22خــــرداد ،"88نقاطی
هستندکهملتنیازبهریشهکنکردنعادتهایخشمآلود
خود را درک میکند .این عادتهای خشمآلود ،آن طور که
تبعات آنها معلوم کردند ،از خود مسائلی که موجب خشم
شد هاند مهمتر هستند .خشم افسار گسیخته به مراتب
از تنگناهای اقتصادی یا ناکامیهای سیاسی مقطعی
میتواند مشکلسازتر باشد و حاال دیگر با تجربه "5دی
 "96و "22خرداد ،"88خوب میدانیم که باید سطح کلی
"التهاب اجتماعی" را به شیوه فرهنگی تقلیل دهیم  .
••ایران -حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران با
اشاره به انتقادات از بیانیه این حزب درباره دولت گفت:
نمیدانم واقع ًا بیانیه حزب کارگزاران چه ربطی به آقای
جهانگیری دارد .حزبی بیانیهای میدهد و نظر خود را
اعالم میکند .وی تأکید کرد :این که اگر کسی از رئیس
جمهوری حمایت کرده ،همیشه از مسئوالن اجرایی کشور
هم حمایت کند ،تصور غلطی است .در ضمن ما آمادگی
داریم که با هر فردی مناظره کنیم.
••جامجم-اینروزنامهدرگزارشیبااشارهبهانتشارتصاویر
جدید ریحانه پارسا بازیگر نقش لیال در سریال پدر نوشت:
شاید بیتجربگی و ذوقزدگی ناشی از کسب شهرت دلیلی
باشد که بتوان برای رفتار اخیر او در فضای اینستاگرام
برشمرد .این بازیگر جوان دست به انتشار تصاویری زده که
کمتر از سوی چهرههای مشهور سینما و تلویزیون شاهد آن
هستیم .ریحانه پارسا عکسهایی از خود در اینستاگرامش
منتشر کرد که نشان میداد او ترجیح داده از عالم بازیگری
فاصله گرفته و به عالم مدلینگ نزدیک شود.
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نمایندگان از توضیحات وزیر خارجه به سواالت کریمی قدوسی قانع شدند

اکبری – باز هم صحن بهارستان شاهد اکران فیلم هایی
بود که در نقد برخی اعضای مذاکره کننده تهیه شده
بود ،فیلم هایی که در خالل پرسش و پاسخ وزیر خارجه
و کریمی قدوسی نماینده مشهد پخش شد .در این بین
اکثریت قاطع نمایندگان اعالم کردند که از توضیحات
ظریف درباره سواالت مطرح شده قانع شده اند .ظریف
در خالل این گفت و گو ها با ارائــه توضیحاتی دربــاره
تیم مذاکره کننده هسته ای تصریح کرد  :افراد دارای
دوتابعیت در مذاکرات تخصصی هستهای حضور داشتند
اما در مذاکرات خصوصی نبودند.
به گــزارش خراسان محمد جــواد ظریف روز گذشته با
حضور در صحن مجلس ابتدا به سراغ سواالت نادر قاضی
پور نماینده ارومیه درباره شبهه ادای احترامش به پرچم
اقلیم کردستان در مراسم تشییع پیکر جالل طالبانی
رفت و او را قانع کرد .وی در ادامه به ارائه توضیحات درباره
سخنان کریمی قدوسی مبنی بر عدم مقابله دیپلماتیک
با اقدام فرانسه برای برگزاری نشست گروهک منافقین،
باند نیویورکی ها و وجود چهار جاسوس دو تابعیتی در تیم
مذاکره کننده هسته ای پرداخت.
رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به این که دیپلماسی
به معنی لغو سفر به بهانه برنامه گروهک تروریستی
بیمقدار نیست گفت  :البته منافقین تنها مشکل ما با
فرانسه محسوب نمیشوند .حمایت دولــت فرانسه از
اسرائیل ،حمایت از گرو ههای تروریستی در سوریه و
حمایت از کود ککشیهای عربستان در یمن از جمله
موارد اختالفی ما با آن هاست.
▪ظریف :دیپلماسی به معنی روابط عاشقانه نیست

وزیر امور خارجه با تأکید بر این که دیپلماسی به معنی
توگو
روابطعاشقانهنیست،گفت:دیپلماسیبهمعنیگف 
برای حل اختالفات است .امــروز هم ما با همین روش
توانستهایم آمریکا را در جهان منزوی کنیم و نشان دهیم
که ملت ما اهل منطق است .ظریف درباره حضور چهار
فرد با تابعیت دوگانه در مذاکرات هستهای نیز گفت :همه
افرادی را که در دوران مذاکرات هستهای با ما همراهی
میکردند به وزارت اطالعات معرفی کرده ایم و اجازه
حضور آن ها را گرفتهایم .ضمن این که این افراد یا از دیگر
دستگاهها به ما معرفی شدهاند یا ما آن ها را به همکاری
فراخواندیم.



▪طرح ادعای جاسوس بودن  4کارشناس تیم مذاکره
کننده

وی دربــاره ادعــای کریمی قدوسی با اشــاره به گزارش
کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی که براساس
آن عبدالرسول دری اصفهانی ،محمد علی شعبانی،
سیروس ناصری و مشکان مشکور را جاسوس خوانده بود
گفت :من این جا شهادت میدهم که جز خدمت از این
افراد ندیدم .ضمن این که آن ها در هیچ یک از جلسات
خصوصی ما نیز نبودند.وی با تاکید براین که برخالف نظر
نماینده سوال کننده برجام معاهده ای "شکست خورده"
نیست خطاب به کریمی قدوسی یادآورشد :در ماجرای
گرفتن  1.7میلیارد دالر از آمریکا بیشترین نقش را در این
مسئله آقای دکتر دری اصفهانی داشت .من بین خودم و
خدا باید شهادت دهم کما اینکه برای مقامات قضایی هم
شهادت دادم ایشان نقش موثری داشت.ظریف با بیان این
که درباره وطنپرستی و حمایت این افراد از منافع ملی،
شکی ندارم گفت :ما باید بدانیم ایرانیها بزر گترین
سرمایه ما در خارج از کشور هستند و باید شرایط را برای
استفاده از آن ها فراهم کرد.وزیر خارجه در ادامه با ارائه
توضیحاتی درباره "باند نیویورکیها" خاطرنشان کرد:
باند نیویورک یک مفهوم موهوم است که در زمان وزارت
آقای خرازی در برخی شبنامههای داخلی علیه وزارت
امور خارجه مطرح شد .برای اولین بار نیز روزنامه کیهان

...
قضایی

در مقالهای به باند نیویورکیها اشاره کرد که فردای آن
روز در مطلبی به عذرخواهی از مخاطبان خود پرداخت.
▪نمایندگان میتوانند از دفتر رهبری استعالم کنند

وزیر امور خارجه با اشاره به دوران حضور خود در نیویورک
و تقدیر رهبرمعظم انقالب از عملکرد او در آن دوران
تصریح کــرد  :ایــن یک حقیقت اســت که بنده به جای
خانهنشینی در مدت پنج سال حضور خود در نیویورک
به شکلی فعال بــودم که همه احساس میکردند باید
اقدامات خود را با من هماهنگ کنند .برای این مسئله
بارها و بارها از طرف مقام رهبری مورد تقدیر قرار گرفتم
که اگر نمایندگان در این مسئله شک دارند میتوانند از
دفتر رهبری استعالم کنند .وی افزود  :وظیفه من به عنوان
سفیر ایران با توجه به اختیارات این بود که با همه افرادی
که امکان استفاده آن ها در جهت منافع ملی است ارتباط
برقرار کنم و با کمال افتخار این کار را انجام دادم ،نه این
که از این کار خوشم بیاید اما خوشحالم که در زمان سفارت
بنده دستاوردهای بسیار خوبی در سازمان ملل متحد
داشتیم تا جایی که وقتی من نمایندگی را ترک کردم
همه گفتند ایران یک سخنگوی بسیار قهار را از دست داد.
▪پخش مستند جنجالی در مجلس

در میانه سوال و پرسش کریمی قدوسی و ظریف مستندی



جنجالی توسط نماینده سوال کننده در مجلس پخش
شد که در آن اتهاماتی به حسن روحانی به عنوان دبیر
شورای امنیت ملی و محمد جواد ظریف در مقام نماینده
ایران در سازمان ملل مطرح شده بود .کریمی قدوسی
همچنین خاطرنشان کرد :عالوه براین که اصل مستند
را در اختیار رسانه ها قرارمی دهم ،دو مستند دیگر را
نیز که توسط اطالعات سپاه تهیه شده است به رسانه ها
می دهم.در این مستند که تقریبا تمام مفاد آن پیشتر در
گزارش های سایت های فارس و مشرق منتشر شده بود،
به درخواست تابعیت کانادایی توسط دری اصفهانی در
سال های دور و نقش او در گفت و گوهای هسته ای اشاره
و ادعا شده که عم ً
ال مسئول پیاده کردن بخشی از منویات
طرف غربی در جریان مذاکرات بوده است .بخش دیگری
از این مستند که به مذاکرات هسته ای ایــران و آمریکا
در سال  94پرداخته ،تصریح می کند که دکتر انصاری
یکی از اعضای تیم مذاکره کننده در مقابل زیاده خواهی
های آمریکا ایستادگی می کند ،اما دولت او را برکنار می
کند و دری اصفهانی به جای او منصوب می شود .در این
مستند ضمن طرح این پرسش که چرا برای به کارگیری
دری اصفهانی از حفاظت اطالعات وزارت دفاع استعالم
نشده ،آمده است :یک ماه بعد از آمدن دری برجام نهایی
می شود .این فیلم در انتها به نفوذ دری اصفهانی در نهاد
ریاست جمهوری مرور شده و بیانات مقام معظم رهبری
درباره نفوذ به دری اصفهانی تطبیق داده شده است.
▪نمایندگان از پاسخ ظریف قانع شدند

پس از اعالم قانع نشدن کریمی قدوسی از توضیحات
وزیر خارجه این توضیحات به رای مجلس گذاشته شد و
در نهایت نمایندگان با  ۶۷رای موافق ۱۱۹ ،رای مخالف
و  ۹رای ممتنع از مجموع  ۲۰۶نماینده اعالم کردند که از
پاسخهای وزیر قانع شدند.
▪پزشکیان :وزارت اطالعات محتوای فیلم کریمی
قدوسی را رد کرد

در پی اعالم رای نمایندگان مسعود پزشکیان ،نایب رئیس
مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت ،گفت :وزارت
اطالعات کلیپ پخش شده توسط کریمی قدوسی را قبول
ندارد .افرادی که از آن ها اسم برده شد حق دارند از خود
در مجلس دفاع کنند.

...
نظامی

برگزاری دادگاه خبرگزاری موج و خبرنگار تابناک

رزمایش محمد رسولا ...در استان قزوین آغاز شد

ایسنا  -در جلسه دیروز دادگاه مطبوعات به پرونده خبرنگار خبرگزاری موج به اتهامات توهین و نشر اکاذیب که با
شکایت سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده بود رسیدگی شد که با اتفاق آرای هیئت منصفه مطبوعات در هر
دواتهام،اینخبرنگارمجرمشناختهنشد.همچنینبهگفتهاحمدمومنیرادسخنگویهیئتمنصفهمطبوعاتدر
اینجلسهقراربودبهپروندهخبرنگارتابناکبهاتهامنشرمطالبخالفواقعباشکایتسازمانثبتاسنادرسیدگی
شود که با درخواست استمهال این خبرنگار موافقت شد.

تسنیم  -رزمایش بزرگ بسیج با عنوان محمد رسول ا(...ص) از صبح دیروز در استان قزوین با حضور 16گردان
بیت المقدس آغاز شد .این رزمایش در استان قزوین به مدت دو روز آغاز شده است اما در کل کشور تا پایان شهریور
ادامه دارد .حجت االسالم مهدی جو مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قزوین در حاشیه این رزمایش خطاب
به مسئوالن گفت :بدانید مردم فشار دشمن ،ضعفها و تهاجم را تحمل میکنند اما از خط قرمز رد شدن والیت،
تبعیض و فساد را تحمل نخواهند کرد.

برگزاری نشست دفاعی ایران ،روسیه ،سوریه و عراق در بغداد
روسای ستادهای مسلح گرد هم می آیند

هادی محمدی – در حالی که این روزهــا تهدیدات
آمریکا و اسرائیل علیه سوریه افزایش یافته و از سویی
کشورهای ایران  ،روسیه و ترکیه آماده می شوند تا
اجالس سران روند گفت وگوهای آستانه برای بحران
سوریه را روز جمعه در تهران برگزار کنند ،روز گذشته
بغدادمیزبانیکنشستمهمامنیتیبودکهبهصورت
چهار جانبه بین مقامات ارشد نظامی عراق ،روسیه،
ایران و سوریه برگزار شد .به گزارش ایسنا و به نقل
از بغدادالیوم ،منابع عراقی اعالم کردند که نشست
چهارجانبه امنیتی ایــران -روسیه -عراق و سوریه
با حضور معاونان رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ،روسیه و سوریه در مقر وزارت
دفاع عراق در بغداد برگزار شده است .وزارت دفاع
عراق تقویت همکاری های امنیتی و اطالعاتی میان
چهار کشور را موضوع این نشست ذکر کرد و در بیانیه
ای افزود :شرکت کنندگان در این نشست بر مبارزه
با گروه های تروریستی و تفکر افراطی آن ها تأکید
کردند.همچنین سردار قدیر نظامی معاون بینالملل
ستاد کل نیروهای مسلح که در راس هیئتی به عراق
سفر کرده ،درباره اهداف و برنامههای این اجالس
گفت :در این اجالس راهکارهای ادامه فعالیت مرکز
هماهنگیهای چهارجانبه برای تجمیع ظرفیتها تا
نابودی کامل تروریسم و داعش در عراق و سوریه مورد
تاکیدقرارگرفت.معاونبینالمللستادکلنیروهای
مسلح اضافه کرد :معاونان و روسای ستادهای ایران،
عراق ،روسیه و سوریه برای تشکیل اجالس روسای
ستادهای نیروهای مسلح در آینده نزدیک به توافق
رسیدند.
یالیوم :نشست3جانبه تهران ائتالف منطقهای
▪رأ 
علیه آمریکا را شکل میدهد

از سوی دیگر روزنامه فرامنطقهای رأیالیوم با اشاره
به نشست روز جمعه ســران ایــران ،ترکیه و روسیه
در تهران  ،نوشت :نشست روز جمعه به تشکیل
ائتالف منطقهای جدید در برابر نقشههای شوم

همزمان با ایــن اقــدامــات  ،طــرف دیگر ایــن بحران
نیز آرام ننشسته و تحرکات خود را افزایش داده و
بعد از انتشار گــزارش هــای ضد و نقیض از حمله
هوایی رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی «المزه»
در غرب دمشق ،مقامات وزارت جنگ این رژیــم با
«ز َهر پالتی»
فرستادههای دولت آمریکا دیدار کردندُ .
رئیس شاخه دیپلماسی-امنیتی در وزارت جنگ
رژیم صهیونیستی بامداد یک شنبه با «جیمز جفری»
و «جوئل رایبورن» فرستادههای واشنگتن به منطقه،
دیدار و درباره سوریه صحبت کرد.به نوشته روزنامه
«جروزالم پست» به نقل از سخنگوی دفتر وزیر جنگ
رژیم صهیونیستی ،در این دیدار درباره تحوالت اخیر
میدانی سوریه صحبت شده و پالتی سیاستهای
«آویگدور لیبرمن» درباره بحران این کشور را برای
آمریکاییها توضیح داد.
▪دیــدار نماینده ویــژه انگلیس در امــور سوریه با
جابری انصاری

همچنین به گــزارش فــارس «مارتین النــگ دن»
نماینده ویژه انگلیس در امور سوریه که به تهران
آمده با حسین جابر یانصاری دستیار ارشد وزیر
امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی دیدار
و از همکاری ایــران و انگلیس در خصوص بحران
سوریه استقبال و آمادگی کشورش را برای کمک
به تال شها به منظور پایان بحران و اعاده ثبات به
این کشور اعالم کرد .جابری انصاری در این دیدار
تأکید کرد« :ایران با هرگونه به کارگیری سالحهای
شیمیایی در هر منازعهای مخالف است ».انتهای
همین هفته تهران میزبان گفت و گوهای مهمی
درباره ادلب سوریه است.

طلوعآفتابفردا 6:38

...

خارج از دستور
ارجاع سوال از رئیسجمهور به قوه قضاییه
منتفی شد

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به
جلسه روز گذشته هیئت رئیسه گفت :هیئت رئیسه به
این نتیجه رسید که چون موضوع سوال از رئیس جمهور
استنکاف از قانون نبوده و سوال کنندگان هم این موضوع را
در سواالتشان قید نکردهاند ،ارجاع سوال به قوه قضاییه
موضوعیت ندارد.

انتقاد نایب رئیس فراکسیون امید
از دستگیری برخی وکال
محمدرضا تابش در حاشیه جلسه علنی با اشاره به دستگیری
برخی وکال گفت :هرآن چه در این شرایط بهانه به دست
دشمن بدهد نوعی بدسلیقگی و آب به آسیاب دشمن ریختن
است .وی افزود :چون فرض بر این است که وکال حقوق دان
هستند و نقض قانون نمیشود باید برخورد با آنها به نوعی
باشد که افکار عمومی قانع شوند و بهانه به دست مجامع
بینالمللی ندهد .به ویژه برخی وکالی دادگستری دستگیر
شده که جرمشان از نوع جرایم سیاسی است ،باید بر اساس
قانون مجرمان سیاسی با آنها برخورد شود.

جمعی از نمایندگان مجلس به تعطیالت
تابستانی نمی روند
جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اســامــی در نــام ـهای بــه علی الریجانی رئیس مجلس
درخواست کردند یک هفته از دو هفته تعطیالت تابستانی
را برای رسیدگی به پیشنویس قانون جامع بانکداری
اسالمی اختصاص دهند.

انتقاد از برگزاری مسابقه زیرسوال بردن نظام
محمدرضا امیرحسن خانی نایب رئیس کمیسیون اصل
 ۹۰مجلس در نطق میان دستور خود گفت :عدهای برای
زیر سوال بردن نظام مسابقه گذاشتهاند؛ در حالی که با
فرصت های موجود و مردم صادق و همیشه در صحنه،
میتوانیم بسیاری از مشکالت را پشت سر بگذاریم.

تقدیر  ۱۹۰نماینده مجلس از مدالآوران
بازیهای آسیایی
 ۱۹۰نماینده مجلس شورای اسالمی با صدور بیانیه ای از
ورزشکاران و مدالآوران مسابقات آسیایی جاکارتا تقدیر
و تشکر کردند.

...

خبر آخر
ضرغامی :هیچ کس با چند جلسه صبحانه
رئیس جمهور نمی شود!

چندمین هشدار برجامی ایران به اروپا
کمال خرازی :عدم اقدام سریع اروپا ،تبعات جدی خواهد داشت

آمریکا و مزدورانش بــرای منطقه و همچنین وضع
نقشه راه سوریه جدید و یکپارچه تحت رهبری بشار
اسد منجر میشود .به گــزارش فــارس ،عبدالباری
عطوان ،سردبیر روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم در
یادداشتی با عنوان «چراغ سبز اردوغان برای نابودی
جبهه النصره» نوشت :نشست سه جانبه روز هفتم
سپتامبر( 16شهریور ماه) در تهران که قرار است
اردوغــان به همراه همتایان روسی و ایرانی خود در
آن حضور یابند ،نقشه راه «سوریه جدید و یکپارچه»
را وضع خواهد کرد که آغاز فرایند آشتی ملی و بقای
چند ساله یا شاید چند دههای بشار اسد در قدرت از
محورهای آن محسوب میشود.
▪رایزنی مقام امنیتی صهیونیست با فرستادههای
آمریکا درباره ایران و سوریه
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رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان در دیدار
آلیستر برت معاون وزیر امور خارجه انگلیس هشدار داد:
«اعمال تحریمها و فشارها و عدم اقدام سریع اروپا در اجرای
تعهدات خود در قالب برجام تبعات جدی در پیش خواهد
داشت ».این چندمین هشدار مقام های ایرانی به طرف
اروپایی درباره برجام است .در این مالقات آلیستر برت هم
با بیان این که موضع انگلیس در قبال برجام کامال از آمریکا
متفاوتاست،گفت :به دنبال یافتن مکانیسم اروپایی برای
موفقیت برجام هستیم».
این مقام انگلیسی برای انجام چهارمین دور گفتوگوهای
سیاسی دوجانبه ایران و انگلیس به تهران آمده که در این
زمینه روز شنبه دیداری با عراقچی در پشت درهای بسته
داشت .رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در تحلیل
سفر این مقام انگلیسی اعتقاد دارد لندن به دنبال حفظ
برجام و پیگیری دغدغه های خودش در مواجهه با ایران
است .به گزارش خانه ملت به گفته فالحت پیشه انگلیسی
ها تالش می کنند شرایط متعادلی در توافق نامه برجام
شکل بگیرد تا عالوه بر این که برجام حفظ شود ،بتوانند
از این طریق زمینه اجرایی شدن پرونده های تــازه در
قبال ایران و همچنین دغدغه های منطقه ای خودشان
را فراهم کنند.
▪توضیحات قاسمی درباره تماس ظریف و لودریان

همزمان با این گفت و گو ها ظریف با همتای فرانسوی
خــودش گفت و گویی تلفنی داشــت .این گفت و گو در
شرایطی بود که اظهارات اخیر لودریان دربــاره برنامه
موشکی ایران واکنش تهران را به همراه داشت .به نحوی
که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در
واکنش به این اظهارات بار دیگر تصریح کرد که برنامه
موشکی جمهوری اسالمی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره
نیست .به گزارش ایسنا بهرام قاسمی دیروزنیز درباره این

که آیا در تماس ظریف و لودریان از اظهارات حاشیه ساز
اخیر وزیر خارجه فرانسه صحبت شده ،گفت :عموما متن
مذاکرات دیپلماسی منتشر نمیشود و این امر مرسوم
در دنیاست .وی با بیان اینکه مذاکرات برجام با اروپا
ادامه دارد و پیشنهادات متعددی دریافت کردیم ،تاکید
کرد :این پیشنهادات کافی نیست و ما هنوز ضمانتها و
تعهدات الزم و عملی را دریافت نکردیم .ما منتظر هستیم
پیشنهادات عملی دریافت کنیم که از ضمانتهای الزم
اجرایی برخوردار باشند .بعد از دریافت این پیشنهادات
ایران تصمیم مقتضی درباره موضوع برجام خواهد گرفت.
▪ظریف :اروپا در مقابل آمریکا بایستد

ظریف وزیر خارجه کشورمان نیز دیروز ضمن اظهارات
مشابهی خطاب به اروپایی ها گفت :به طور حتم دنیا نیاز
دارد که در مقابل قانون شکنی آمریکا ایستادگی کند و
گرنه هزینههای بسیار گسترده تری از برجام را در پی دارد.
▪استقبال وزارت خارجه کانادا از پیشنهاد برجامی آلمان

وزیر خارجه آلمان بار دیگر بر لزوم اقدام اروپا در واکنش به
سیاستهای اقتصادی رئیسجمهور آمریکا تاکید کرد.
وی در گفتوگو با روزنامه «بیلد» آلمان گفت« :ما نباید
دربرابر تحریمها و تعرفههای آمریکا میخکوب و بهتزده
بنشینیم .ما باید از منافع خودمان دفاع کنیم .این موضوع
فقط به  ۸۰میلیون آلمانی مربوط نمیشود .بلکه شامل
اروپا و  ۵۰۰میلیون نفری میشود که در این قاره زندگی
میکنند ».کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا در گفتوگو
با اشپیگل که مشهورترین نشریه آلمان محسوب می شود،
ضمن حمایت از توافق هستهای با ایران گفت که در شرایط
کنونی ایده پرداخت مستقل از دالر ،امیدوارکننده به نظر
میرسد .این صحبت از آن نظر اهمیت دارد که کانادا
روابط بسیار نزدیکی با دولت آمریکا دارد.

عزت ا ...ضرغامی از چهره های سیاسی و فرهنگی است که
تقریب ًا هر روز اخباری از مالقات هایش با برخی چهره های
خاص سیاسی و فرهنگی و پست هایش در فضای مجازی
منتشرمیشود.اودرگفتوگوباهمشهریدربارهجلساتش
با چهره های سیاسی توضیحاتی ارائه کرد .در خالل این
توضیحات از پیشنهاد رهبر انقالب بعد از اتمام مسئولیتش
هم سخن گفت .رئیس اسبق رسانه ملی تأکید کرد :درباره
این صبحانهها قضاوتهای مختلفی میشود .برخی هم
فکر میکنند این جا عکس منزل من است که آن ها اشتباه
فکر میکنند .این جا محل کار من است .یک ساختمان
60ساله که چهار اتاق آن در اختیار من قرار گرفته است.
این جا ساختمان و محل کار مجمع روحانیون مبارز بود که
البته آن ها محل جدیدی را در شمال تهران گرفتند و بعد از
مسئولیت من این جا را برای دفتر کار به ما دادند که استفاده
شود .ضرغامی افزود :بعید است که فردی با یک صبحانه
خوردن بتواند رئیسجمهور شود .این ،دستکم گرفتن
ریاستجمهوریاست.مهمایناستکهعدهایمیخواهند
راه گفتوگو را ببندند .هیچکس با چند یادداشت در فضای
مجازی و جلسات صبحانه ،رئیسجمهور نمیشود.
▪اصولگرایان از فقدان یک رهبری و هدایت عالی رنج
می برند

ضرغامی در بخش دیگری از این مصاحبه ضمن انتقاد
از اصولگرایان گفت :سا لهاست که اصولگرایان از
فقدان یک رهبری و هدایت عالی رنج میبرند؛ مثل تیم
پرستارهای که مربی خوب ندارد .وی درخصوص انتخابات
 96هم گفت :سال  96با این که روحانی مدافع بود اما
رقیب نتوانست ســواالت خوبی از او داشته باشد و آقای
روحانی درصدی از آرایی که خاکستری بود و آرای مردمی
را که نمیخواستند حتی رأی بدهند بهخود جذب کرد.
▪ماجرای پیشنهاد رهبر انقالب به ضرغامی

وی همچنین درخــصــوص مسئولیت هــایــی کــه پــس از
صداوسیما به او پیشنهاد داده شده بود گفت :پیشنهادهایی
بود که من با اجازه رهبری نپذیرفتم .مسئولیت کمیته امداد
بهمنپیشنهادشدهبود.ضرغامیافزود:رهبرانقالبباتوجه
به ابعاد مختلف فعالیتهای کمیته امداد ،مدیریت آن جا را
به من پیشنهاد فرمودند .منتها چون ایشان تصمیمگیری در
این زمینه را بهخودم واگذار کردند و چند روزی را هم به من
فرصت دادند که فکر کنم ،من از ایشان اجازه خواستم که در
ُبعد رسانه فعال باشم .من احساس کردم که مدیران بهتری
هستند که کمیته امداد را اداره کنند.
CMYK

