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سیاسی

وطن امروز شماره 2518

اخبار
با حکم رهبر انقالب انجام شد

شنبه  3شهریور 1397

گزارش«وطنامروز» از رفتار شائبهدار دولت درباره استیضاح وزیر اقتصاد و تکرار سناریوی ربیعی

یک قربانی کم است!

انتصاب فرمانده نیروی دریایی
و معاون هماهنگکننده سپاه

توگو با «وطنامروز» :معاونت پارلمانی رئیسجمهور دنبال اعالم وصول استیضاح کرباسیان بود
امیرآبادی در گف 

حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای ،فرمانده
کل ق��وا در احکام جداگانهای دریادار پاس��دار
علیرضا تنگس��یری را به سمت فرمانده نیروی
دریای��ی س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی و
دریادار پاس��دار علی ف��دوی را بهعنوان معاون
هماهنگکننده س��پاه منص��وب کردند .متن
احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری
بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به تعهد
و شایس��تگی و تجارب ارزنده ،شما را به سمت
فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاس��داران انقالب
اسالمی منصوب میکنم .بهرهگیری از کارکنان
متدین و انقالبی ،ارتق��ای آموزش و مهارتها و
تجهیزات و امکانات دریایی و اش��راف اطالعاتی
توأم با رشد روزافزون توان و آمادگیهای رزمی،
تعال��ی معن��وی و بصیرتی ،توجه ب��ه نیازهای
معیش��تی با رویکرد س��اخت نی��روی دریایی
متحرک و رو به رش��د تراز انقالب اس�لامی ،در
تعامل اثربخش و همافزا با خانواده بزرگ س��پاه
و بسیج و بخشهای ذیربط لشکری و کشوری
در امور دریایی مورد انتظار اس��ت .از تالشها و
خدمات خالصانه دریادار پاس��دار علی فدوی در
طول دوره مسؤولیت تشکر و قدردانی میکنم.
سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم.
سیدعلی خامنهای /اول شهریورماه ۹۷
بسم اهلل الرحمن الرحیم

دریادار پاسدار علی فدوی
بنا به پیش��نهاد فرمانده کل سپاه و نظر به
تجارب ارزنده و شایس��تگی ،شما را به سمت
معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران انقالب
اسالمی منصوب میکنم .ارتقای ظرفیتهای
کارشناسی و کارآمدی ستاد سپاه با بهرهگیری
از توانمندیها و قابلیتهای نخبگی س��پاه در
نیل به پیشرفت و کسب آمادگیهای همهجانبه
در پاس��داری از انق�لاب اس�لامی و حف��ظ
دستاوردهای آن در تعاملی سازنده و همافزا با
ستاد کل و سایر سازمانهای نیروهای مسلح و
لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه مورد انتظار است.
از تالشها و خدمات س��ردار س��رتیپ پاسدار
جمالالدین آبرومند در طول دوره مس��ؤولیت
تش��کر میکنم .س��عادت همگان را از خداوند
متعالخواهانم.
سیدعلی خامنهای /اول شهریورماه ۹۷

آمریکا جرأت حمله به ایران را ندارد

خطیب موقت جمعه تهران با
بیان اینکه آمریکاییها جرأت
حمله به ایران را ندارند ،چرا
که میدانند چه بر سرش��ان
میآید ،گفت :مس��ؤوالن پل
ارتباطی دائمی و س��هلالوصول با مردم ایجاد
کنند .به گزارش مهر ،آیتاهلل موحدیکرمانی
با بیان اینکه بنا به گفته امام(ره) ،آمریکا هیچ
غلطی نمیتواند بکند ،افزود :رهبری انقالب هم
چندی پیش بیاناتی را در همین باره فرمودند
که آمریکا نمیتواند به ما حمله کند .این بیانات
در واقع به این دلیل بود که رهبری خواس��تند
به آنها که از آمریکا میترسند تفهیم کنند آنها
هرگز نمیتوانند با ما درگیر شوند و هرگز جنگی
رخ نخواهد داد .آیتاهلل موحدیکرمانی تصریح
کرد :ترامپ از هزینه بیفایدهای که آمریکا در
منطقه انجام داده عصبانی اس��ت و این یکی از
سیاستهای آنهاست که بخواهند از کشورهای
منطقه هزینه تامین امنیت آنها را دریافت کنند.
وی ب��ا بیان اینکه آمریکاییها جرأت حمله به
ای��ران را ندارند ،چرا که میدانند در آن صورت
چه بر سرش��ان میآید ،گفت :ه��زاران نیروی
مستقر در سوریه و لبنان در کنار موشکهای
توانمندی که دارند میتوانند تلآویو و حیفا را
بر سر اسرائیل خراب کنند.

ایران به نشست تهیه قانون اساسی
جدید سوریه دعوت شد

نماینده ویژه س��ازمان ملل متحد در امور
سوریه از ایران ،روس��یه و ترکیه برای شرکت
در نشس��ت قانون اساسی جدید سوریه دعوت
کرده است.
ق��رار اس��ت در ای��ن نشس��ت کمیتهای
تشکیل شود که وظیفه آن تهیه قانون اساسی
جدید س��وریه خواهد بود .سخنگوی استفان
دیمیس��تورا گفته است این نشست  11و 12
سپتامبر در شهر ژنو سوییس برگزار خواهد شد.
این سخنگو گفته است این نشست همزمان با
نشست دیگری به میزبانی سازمان ملل متحد
برگزار خواهد ش��د که کش��ورهای دیگری از
جمله آمریکا در آن مشارکت دارند.

بهزاد مهرکش :یکش��نبه  28مرداد استیضاح وزیر
اقتصاد در مجلس ش��ورای اس�لامی اعالم وصول
شد .همان شب احمد امیرآبادی ،عضو هیات رئیسه
مجلس و نماینده مردم قم در توئیتی نوشت :آیا قرار
است کرباسیان قربانی روحانی شود؟ موضوعی که
ماجرای استیضاح ربیعی و شائبههای مطرح درباره
به حاشیه رفتن سوال از روحانی را تداعی میکرد.
امیرآبادی نوشت« :استیضاح دکتر کرباسیان وزیر
اقتص��اد و دارایی با پیگی��ری نمایندگان پارلمانی
رئیسجمهور امروز اعالم وصول گردید ،تا استیضاح
قبل از س��وال از رئیسجمهور مطرح شود! آیا وزیر
اقتصاد و دارایی قربانی سوال از رئیسجمهور خواهد
ش��د؟!» توئیت امیرآبادی البته با تکذیبیه معاونت
پارلمانی رئیسجمهور مواجه ش��د .در بخش��ی از
این تکذیبیه آمده اس��ت« :در موقع طرح موضوع
اس��تیضاح وزیر محت��رم امور اقتص��ادی و دارایی،
اداره جلسه مجلس شورای اسالمی با جناب آقای
پزشکیان نایبرئیس محترم مجلس شورای اسالمی
بوده و آق��ای امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور
هیچ مراجعهای به جایگاه هیات رئیسه نداشتهاند که
فیلم ضبط شده از جلسه مجلس شورای اسالمی در
روز مذکور کذب ادعای نامبرده را تایید مینماید».
امیرآبادی البته به این تکذیبیه واکنش نش��ان داد
و گف��ت :آقای امیری از بنده ب��ه هیات نظارت بر
رفتار نمایندگان شکایت کند تا این هیات مطالب
را بررسی کند و این حقایق برای مردم روشن شود.
نماینده قم در مجلس شورای اسالمی در این باره به
تسنیم گفت« :آقای امیری از این جهت که میگوید
«اعالم وصول استیضاح وزیر اقتصاد در زمان ریاست
آقای پزشکیان بر جلسه علنی مجلس انجام شده
اس��ت و من (امی��ری) هیچ مراجع��های به محل
هیات رئیسه نداش��تهام» ،درست میگوید ،ایشان
(امیری) آن زمان هیچ مراجعهای به هیات رئیسه
نداش��ته اس��ت اما قبل از آقای پزشکیان ،ریاست
جلس��ه بهعهده آقای الریجانی بوده اس��ت» .وی
ادامه میدهد« :بنده ادعایم این است که مجموعه
معاونت پارلمانی ریاستجمهوری پیگیر بودند که
استیضاح آقای کرباسیان اعالم وصول شود ،صحبت
بنده این اس��ت که آقای امیری مذاکراتی را که با
آقای الریجانی رئیس مجلس صبح روز دوشنبه 29
مرداد ،در محل دفت��ر آقای رئیس مجلس در این
باره داشت منتشر کند ک ه آقای الریجانی به ایشان
(امیری) چه گفته اس��ت تا مردم واقعیت ماجرا را
بدانند ،البته در این جلس��ه آق��ای جلیلی معاون
پارلمانی وزیر اقتصاد نیز حضور داشت».
در همین رابطه و برای ش��فافیت بیش��تر موضوع
و رف��ع ابهامات��ی که در ای��ن رابطه ایجاد ش��ده
«وطنامروز» با احمد امیرآبادی گفتوگو کرد .عضو
توگو
هیاترئیسه مجلس ش��ورای اسالمی در گف 
با «وط��ن امروز» با اش��اره ب��ه موضوعات مطرح
درب��اره تالش معاونت پارلمانی رئیسجمهور برای
اعالم وصول اس��تیضاح وزیر اقتصاد و تکذیب این
موضوع از سوی این معاونت گفت :نکته قابل توجه
در جریان اعالم وصول اس��تیضاح وزیر اقتصاد این
بود که مجموعه تالشی که همواره از سوی معاونت
پارلمانی رئیسجمهور برای جلوگیری از استیضاح

مذاکرات ج��ان بولتون ،مش��اور
امنیت
امنیت ملی رئیسجمهور آمریکا
با نیکوالی پاتروش��یف ،دبیر شورای امنیت روسیه
روز پنجش��نبه در ژنو برگزار شد .یکی از مهمترین
محورهای این مذاکرات ،گفتوگوی طرفین درباره
حضور ایران در س��وریه بوده است .بولتون که اوایل
هفته گذشته به سرزمینهای اشغالی سفر کرده بود،
در فلسطین اشغالی نسبت به پیگیری حضور ایران
در س��وریه و نگرانیهای رژیم صهیونیستی از این
موضوع تاکید کرده ب��ود .به گزارش «وطن امروز»،
بولتون پس از س��رزمینهای اشغالی ،به ژنو رفت تا
این خواسته اسرائیلیها را در مذاکرات با روسها در
میان بگذارد .با این حال اما گویا او از ژنو دست خالی
بازگشته است .بولتون در ژنو در مذاکره با پاتروشیف،
 2نکته مهم را درباره حضور ایران در سوریه متوجه
ش��ده است؛ نکته اول اینکه روسها حضور ایران در
سوریه را به دلیل دعوت بشار اسد از ایران برای این
حض��ور ،قانونی میدانند و درب��اره حضور نیروهای
ایرانی در س��وریه با آمریکا همعقیده نیستند .نکته
مهمتری که جان بولتون از آن باخبر ش��ده اینکه او
متوجه این واقعیت شده که روسیه با وجود حضور
در س��وریه اما تاثیر چندانی بر تصمیماتی در اندازه
حضور ایران در دمشق ندارد .این واقعیتی است که
رسانهها و کارشناس��ان روس نیز به آن پی بردهاند.
ب��ا وجودی که برخی منابع رس��انهای غربی پس از
دیدار بولتون و پاتروشیف ادعا کردند روسیه و آمریکا
درباره حضور ایران در سوریه و ضرورت کاهش این
حضور همنظر هس��تند اما مقامات روس بالفاصله
به این ادعا واکنش نش��ان دادن��د و تصریح کردند
روس��یه حضور ایران در س��وریه را مشروع و قانونی
میداند .این موضوع را معاون وزیر خارجه روس��یه
بعد از دیدار بولتون و پاتروش��یف در ژنو اعالم کرد.
«س��رگئی ریابکف» که یکی از اعضای هیات روس

نما
سناریوی ربیعی تکرار میشود؟
موضوعی که اکنون مورد انتقاد نمایندگان مجلس درباره اعالم وصول استیضاح وزیر اقتصاد است ،پیش
از این در ماجرای استیضاح علی ربیعی نیز مطرح شد .برخی ناظران سیاسی همان موقع این موضوع را که
ربیعی قربانی سوال از روحانی شد طرح کردند .عدم حمایت قاطع روحانی از ربیعی نیز این گزاره را تا حد
زیای در اذهان تقویت کرد ،در صورتی که سال گذشته و با گذشت  ۶ماه از شروع به کار دولت دوازدهم،
علی ربیعی استیضاح شد اما با حمایت قاطع حسن روحانی از او ،آن استیضاح رأی نیاورد .از سوی دیگر
حضور انگشتشمار چهرههای دولتی در جلسه استیضاح نیز بخوبی نشان داد ظاهرا دولتیها بنای حمایت
از او را نداشتند .ناگفته نماند علی الریجانی نیز در جریان این استیضاح هیچ اقدام حمایتی نکرد و مواضع
او کامال مشهود بود .در عین حال دولت بدون هیچ هزینهای و با ابزار مجلس اقدام به تغییر وزیر کار کرد.
موضوعی که امیرآبادی در گفتوگو با «وطنامروز» به آن یعنی تمایل دولت به برخی جابهجاییهای بدون
هزینه اشاره کرد .جالب اینکه حتی برخی نمایندگان که گزاره «قربانی شدن کرباسیان برای طرح سؤال
از روحانی» را رد میکنند ،در ماجرای ربیعی معتقدند این احتمال وجود داش�ته اس�ت .در همین رابطه
سیدحسن حسینیش�اهرودی ،نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی به باشگاه خبرنگاران گفته است:
«اینکه گفته میشود کرباسیان قربانی رئیسجمهور میشود درست نیست؛ شاید این نگاه و تحلیل درباره
ربیعی بتواند درست باشد اما درباره کرباسیان صدق نمیکند» .در مجموع آنچه مشهود است تالش بیحد
دولتیها برای به حاشیه بردن سوال از رئیسجمهور است .این سوال در حقیقت آزمون مهم مجلس در
برابر پیگیری مطالبات مردم بویژه در حوزه مسائل اقتصادی محسوب خواهد شد.

وزرا انجام میشد ،درباره وزیر اقتصاد شکل نگرفت
و در مقابل برای وصول این اس��تیضاح تالش شد.
وی اف��زود :البت��ه قبال هم گفتم منظور ش��خص
آقای امیری نیست ،بلکه مجموعه اقدامات معاونت
پارلمانی رئیسجمهور است که در این زمینه انجام
شد اما به هر حال مسؤولیت کار با آقای امیری است
و باید درباره این مسائل پاسخگو باشد.
عضو هیاترئیسه مجلس تصریح کرد :با توجه به
تالشهایی که معاونت پارلمانی رئیسجمهور برای
اعالم وصول اس��تیضاح آقای کرباسیان انجام داد،
تعدادی از نمایندگان امضاکننده نیز متوجه مساله
ش��ده بودند و از همین رو اکثرا تالش داشتند این

استیضاح اعالم وصول نشود.

■■تالشهای حامیان دولت برای وصول استیضاح

عضو هیات رئیس مجل��س در ادامه گفتوگو با
«وطن امروز» به تالش برخی نمایندگان برای اعالم
وصول استیضاح وزیر اقتصاد اشاره کرد .امیرآبادی در
اینب��اره گفت :در این بین آقای��ان مهرداد الهوتی و
الیاس حضرتی تالش زیادی داشتند که این استیضاح
اعالم وصول شود .آقای الهوتی از چهرههای شاخص
فراکسیون مستقلین و آقای حضرتی هم از چهرههای
شاخص فراکسیون امید هستند ،البته درباره اینکه آیا
این تالشها مبتنی بر برنامه فراکسیون متبوعشان بود
یا نه را نمیتوانم اظهار نظر کنم.

مذاکرات آمریکا و روسیه در ژنو با تأکید روسها بر قانونی بودن حضور ایران در سوریه پایان یافت

خبر بد بولتون برای نتانیاهو

بولتون در مذاکرات ژنو به این نتیجه رسیده که روسیه نمیتواند تأثیری بر اقدامات ایران داشته باشد

در دیدار پنجشنبهشب با هیات آمریکایی به ریاست
«جان بولتون» در ژنو بوده ،اظهاراتی درباره این دیدار
مطرح کرد .مقام ارشد روس در واکنش به اظهارات
مشاور امنیت ملی آمریکا در نشست خبری مشترک
با «نیکوالی پاتروش��یف» همتای روس خود درباره
لزوم خروج ایران از سوریه ،حضور ایران در این کشور
را قانونی خواند .به گزارش فارس ،ریابکف گفت« :ما
با احترام زی��اد در قبال تدابیر و اقدامات ایران برای
تامی��ن امنیت خود و اقداماتش از قبیل اقدامات در
س��وریه رفتار میکنیم .حضور ایران در س��وریه به
دعوت دولت قانونی این کشور انجام شده است ،البته
این بدان معنا نیس��ت که هیچ چشمانداز یا فضایی
برای کار کردن در این زمینه وجود ندارد»« .سرگئی
ریابکف» همچنین گفت طی دیدار مشاوران امنیت
ملی روسیه و آمریکا ،موضوع حضور ایران در سوریه
در چارچوب گستردهتر درباره وضعیت منطقه غرب
آسیا مورد صحبت و رایزنی قرار گرفت .وی ادامه داد:
«ما در این زمینه در رابطه با آمریکاییها تناقضهای
زیادی را ش��اهد هس��تیم .در برخی موارد ،اهداف

(واشنگتن و مسکو) کامال در نقطه مقابل هم هستند.
توگو
آنچه مهم اس��ت آن اس��ت که برای ادامه گف 
در زمینه س��وریه ،زمینههایی وج��ود دارد» .غیر از
اعالم موضع صریح س��رگئی ریابکف درباره مشروع
بودن حضور ایران در س��وریه ،رسانههای روس نیز
ارزیابیهای قابل تاملی درباره محتوای دیدار بولتون
و پاتروشیف منتشر کردهاند .در همین راستا روزنامه
نیزاویس��مایا گازیتا ،چاپ مس��کو درباره این دیدار
نوش��ت :مقام��ات روس و آمریکای��ی درباره حضور
ایران در س��وریه اختالفنظر داشتهاند .این روزنامه
همچنین اذعان کرده است بولتون در مذاکرات ژنو
متوجه ش��ده که روسیه تاثیری بر وضعیت حضور
ایران در سوریه ندارد .به عبارتی ،روسیه اگر مایل به
خروج ایران از س��وریه هم باشد اما توان آن را ندارد
که در اینباره اثرگذار باش��د .روزنامه «نیزاویسمایا
گازیتا» ،چاپ مسکو روز جمعه در تحلیلی نوشت:
نیکوالی پاتروشیف ،دبیر شورای امنیت روسیه روز
پنجشنبه در ژنو مذاکراتی را با جان بولتون ،مشاور
رئیسجمهوری آمریکا در مسائل امنیت ملی انجام

وی گف��ت :م��ن از آق��ای یوس��فنژاد ،عضو
هیاترئیسه مجلس هم پرسیدم ماجرای این همه
تالش معاونت پارلمانی برای اعالم وصول چیست؟
او گفت :خب مش��خص بود که تالش بر این بود
تا قبل از س��وال ،اس��تیضاح مطرح شود .من هم
در این رابطه قبال نوش��تم که آی��ا وزیر اقتصاد و
دارایی قربانی سوال از رئیسجمهور خواهد شد؟
نماینده مردم قم ب��ه واکنش نمایندگان مجلس
نس��بت به رفتار معاون��ت پارلمانی رئیسجمهور
اش��اره و تصریح کرد :نمایندگان استیضاحکننده
وقتی تالش معاونت پارلمانی رئیسجمهور برای
اعالم وصول استیضاح وزیر اقتصاد را دیدند کمی
نگران ش��دند و این سوال برای آنها مطرح شد که
نکند جریانی در پی این باش��د با این اتفاق سوال
از رئیسجمهور به حاش��یه برود .وی افزود :حتی
سوالکنندگان از رئیسجمهور هم خیلی تالش
کردند ای��ن اتفاق یعنی اعالم وصول اس��تیضاح
وزیر اقتصاد رخ ندهد.امیرآبادی همچنین به اعالم
وصول اس��تیضاح کرباسیان اش��اره کرد و گفت:
بهرغ��م همه تالشهای نمایندگان و پس گرفتن
برخ��ی امضاها اما با توجه به اینکه خود مجموعه
معاونت پارلمانی رئیسجمهور پیگیر اعالم وصول
استیضاح وزیر اقتصاد بود ،تالش برای جلوگیری
از آن بینتیجه ماند و استیضاح اعالم وصول شد؛
م��ا هم در هیاترئیس��ه با توجه ب��ه اینکه تعداد
امضاکنندگان از حدنصاب کمتر نشده بود ،طبق
قانون مکلف بودیم اعالم وصول کنیم.
■■دولت در پی تغییرات بیهزینه؟

امیرآب��ادی در ادامه گفتوگو ب��ا «وطن امروز»
در پاس��خ به این س��وال که آیا دولت در نظر دارد
برخی تغییرات مدنظرش را ب��ا ابزار مجلس انجام
دهد ،گفت :طبیعتا برای دولت مطلوب اس��ت که
برخی از این تغییرات را با دست مجلس انجام دهد.
باالخره هر دولتی باشد میخواهد کمترین تغییرات
به نام خودش تمام ش��ود .این ی��ک اصل در همه
دولته��ا بوده و در این دولت هم یک اصل اس��ت
که تغیی��رات را مجلس انجام دهد و اگر بعد از این
تغییرات مشکالتی حادث شد ،موضوع در نگاه افکار
عمومی به گردن قوه مقننه بیفتد .به هر حال این از
زرنگیهایی است که معموال دولتها انجام میدهند.
وی در ادامه با بیان اینکه مجلس��یها هم باید
در این زمینه مراقب باشند ،خاطرنشان کرد :البته
اگ��ر تغییری به نفع جامعه باش��د م��ا در مجلس
حتم��ا هزینه آن را میپذیری��م و مثل دولت رفتار
نمیکنیم .امیرآبادی درباره واکنش رئیس مجلس
به این موضوع گفت :آقای الریجانی هم در جلس��ه
هیاترئیس��ه از پیگیریه��ای مجموع��ه معاونت
پارلمانی رئیسجمهور برای اعالم وصول استیضاح
وزی��ر اقتصاد تعجب کرده بود .عضو هیات رئیس��ه
مجلس در پایان بیان داشت :باز هم تاکید میکنم
من نمیگویم ش��خص آقای امی��ری رفته و درباره
اعالم وصول اس��تیضاح وزیر اقتصاد صحبت کرده
اس��ت ،بلکه درب��اره مجموعه تالشه��ای معاونت
پارلمانی صحبت کردم اما به هر حال مس��ؤولیت
مجموعه این معاونت با آقای امیری اس��ت و او باید
پاسخگوباشد.
داد .به گزارش تسنیم ،الکساندر شومیلین ،کارشناس
مسائل سیاسی و عضو ارشد موسسه اروپا در آکادمی
علوم روس��یه به این روزنامه گفته است« :آمریکا و
اسرائیل مدتهاست بر روسیه اعمال فشار میکنند
تا مانع ادامه حضور ایران در س��وریه ش��ود و وزارت
خارجه آمریکا و پنتاگون نیز رس��ما این مس��اله را
اعالم کردهاند .به همین دلیل س��خنان بولتون در
این رابطه را نمیتوان هشدار غیرمنتظرهای به روسیه
نامید .البته وی در مذاکرات ژنو به این نتیجه رسیده
که روسیه نمیتواند تاثیری بر اقدامات ایران داشته
باشد و آمریکاییها با توجه به این مساله که منافع
روسیه و ایران در حل و فصل اوضاع پس از جنگ
در س��وریه بر یکدیگر منطبق نیست ،سعی دارند
بر مسکو اعمال فشار کنند» .عالوه بر این ،بولتون
پیش از گفتوگو با همت��ای روس خود در ژنو در
مصاحبهای مدعی شده بود روسیه در سوریه گرفتار
شده و اکنون محتاج کمک کشورهای اروپایی برای
قبول هزینههای مربوط به بازس��ازی سوریه شده
است .این در حالی است که مقامات مسکو سریعا به
این سخنان بولتون واکنش نشان دادند .دیمیتری
پسکف ،سخنگوی کاخ کرملین اعالم کرد« :چنین
ادعایی اصال صحت ندارد که روسیه در جایی گرفتار
شده است ،بهخصوص از طرف مقامات واشنگتن.
نباید فراموش کنیم که این نیروهای آمریکا هستند
که بدون موافقت دولت سوریه در خاک این کشور
حضور دارند ضمن اینکه جای خود بماند که آمریکا
خود در عراق و افغانس��تان گرفتار شده است» .با
ای��ن وج��ود ،دبیر ش��ورای امنیت روس��یه بعد از
مذاکرات خود با جان بولت��ون در ژنو اعالم کرد با
وجود اختالف نظرات ،مقامات مسکو حاضرند روی
پیشنهادهای مطرح شده از طرف آمریکا کار کنند
و حتی وی را برای دور بعدی رایزنیها به مس��کو
دعوت کرد.

اخبار

پاسخ ایران به اقدام تازه
توئیتر و فیسبوک

یک مقام هیأت نمایندگی ایران در سازمان
ملل متحد ،به ادعای شرکتهای «فیسبوک» و
«توئیتر» مبنی بر حذف صدها حساب کاربری
«مرتبط با ایران و روس��یه» شامگاه چهارشنبه
(به وقت تهران) واکنش نش��ان داد .مقام هیأت
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد ادعای 2
ش��رکت آمریکایی علیه ایران را «سوءاستفاده»
واشنگتن از بستر رسانههای اجتماعی برشمرد.
«علیرضا میریوسفی» رئیس بخش مطبوعاتی
هیأت نمایندگی ایران در س��ازمان ملل متحد
در این زمینه گفت« :چنین ادعاهایی مضحک
و بخش��ی از مجموعه اقدامه��ای آمریکا برای
تغییر نظام در ایران اس��ت» .ای��ن مقام ایرانی
در ادام��ه گف��ت« :این اقدامها سوءاس��تفاده از
بس��تر رس��انههای اجتماعی اس��ت» .شرکت
«فیسبوک» بامداد چهارشنبه (به وقت تهران)
اعالم ک��رد صدها صفحه کارب��ری «مرتبط با
ایران و روسیه» را از شبکههای اجتماعی تحت
مالکیتش از جمله فیسبوک و «اینس��تاگرام»
حذف کرده اس��ت .بر اساس بیانیه این شرکت،
 ۶۵۲صفحه که اصلیت ایرانی و روسی داشتهاند،
به دلیل «رفتارهای هماهنگ نامعتبر» و تالش
برای اثرگذاری بر انتخابات آمریکا ،از شبکههای
اجتماعی این ش��رکت حذف ش��دهاند .اسامی
و مش��خصات این صفحات اعالم نش��ده است.
گفتنی است شرکت گوگل هم در اقدامی مشابه
با «فیسبوک» و «توئیتر» روز پنجش��نبه (۲۳
ب کاربری
آگوس��ت /اول مردادماه)  ۵۸حس��ا 
«مرتبط ب��ا ایران» را از پایگاهها و س��ایتهای
مرتبط خود حذف کرده است.

واکنش محسن رضایی
به شوخی «جنابخان»!

«محس��ن رضایی» دبیر مجمع تشخیص
مصلح��ت نظام در پ��ی ش��وخی جنابخان
(عروسک برنامه خندوانه) با وی در اینستاگرام
خود نوشت:
هماستانی عزیزم ،جنابخان!
از اینکه با شوخی با من و امثال من در این
شرایط دش��وار اقتصادی ،مرهمی بر دردهای
مردم میگذارید ،از شما و رامبد جوان متشکرم.
حتما میدانی که من در این  40سال ،یک روز
هم در دولت ،مجلس و قوهقضائیه نبودهام.
به دس��تگاهها کمک کردهام ولی از آنها به
واسطه عملکردشان انتقادات صریحی داشتهام
بنابراین در جمع منتقدان تعریف میش��وم .از
 12انتخابات ریاس��تجمهوری ،در  2تای آنها
ش��رکت کردم و در ه��ر  2انتخابات ،به نقل از
نظرس��نجیها بابرنامهترین کاندی��دا بودم .در
آخرین انتخاباتی که شرکت کردم ،مردم عزیز
در ح��دود  4میلیون نفر که ظاهرا یکی از آنها
شما بودید به من رای دادند .در انتخابات سال
 92هر یک از کاندیداها شعار یا نمادی را بر سر
دست گرفت ،من اما یکهزار تومانی در دست
گرفتم و گفتم پول ملی ما دارد سقوط میکند.

بودجه ۱۸میلیون یورویی
ربطی به بسته اتحادیه اروپایی ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد :بودجه
 ۱۸میلیون یورویی اروپا مربوط به همکاریهای
ایران با نهاد اتحادیه اروپایی است و ربطی به بسته
اقتصادی پیش��نهادی اروپا ندارد که قرار اس��ت
در چارچوب برجام ارائه ش��ود .بهرام قاس��می در
پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اخبار پیرامون
بودجهای که اخیرا از س��وی اتحادی��ه اروپایی به
ایران تخصیص داده ش��د ،اظهار کرد :کمیسیون
اروپا روز پنجش��نبه  ۱۸میلیون یورو برای اجرای
پروژههای توسعهای در ایران تخصیص داد که این
می��زان بخش اول از بودج��ه  ۵۰میلیون یورویی
است که به همین منظور از سوی کمیسیون اروپا
اختصاص داده شده است .قاسمی افزود :این بودجه
مربوط به همکاریهای ایران با نهاد اتحادیه اروپایی
است و ربطی به بسته اقتصادی مطرح شده اروپا
که قرار اس��ت در چارچوب برجام و برای مقابله با
تحریمهای آمریکا علیه ایران ارائه شود ،ندارد.

درخواست  ۱۶سناتور آمریکایی
برای فشار حداکثری به ایران

 ۱۶س��ناتور آمریکایی از وزیر خزانهداری این
کشور خواستهاند تمام اقدامات الزم را برای قطع
ارتباط ایران با س��وئیفت انجام دهد .به گزارش
تس��نیم 16 ،سناتور جمهوریخواه آمریکایی در
نامهای به وزیر خزانهداری این کش��ور خواس��تار
استفاده واشنگتن از نفوذ خود برای قطع ارتباط
ای��ران با «جامع��ه جهانی ارتباط��ات مالی بین
بانکی» (سوئیفت) شدهاند .نگارندگان نوشتهاند
در صورتی که ایران کماکان ارتباطش با ش��بکه
س��وئیفت را حفظ کند ،دولت «دونالد ترامپ»،
رئیسجمهور آمریکا موفقیت��ی در اجرای کارزار
فشار حداکثری علیه ایران به دست نخواهد آورد.
در این نامه آمده اس��ت« :کارزار فشار حداکثری
دولت ،در صورت حفظ ارتباط ایران با س��وئیفت
موفق نخواهد شد».

