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روش مشورتی برای انتخاب رئیس دیوان عالی کشور
رئیس قــوه قضائیه پیشــنهاد داد که قضــات دیوان
عالیکشوربارویکردیآسیبشناسانه،هرفصلیک
بار ،نکاتی را که موجب نقض آرای محاکم میشــود
استخراجوتدوینکنندتاایننکاتومصادیق،زمینه
ســاز تدوین دســتورالعملهای الزم برای جلوگیری
از تکرار کاســتیها و نقایص در رسیدگیهای قضایی
و نهایتــاً موجــب اتقان بیشــتر آرای محاکم شــود.به
گزارشمیزان،حجتاالسالمسیدابراهیمرئیسیدر
جلسه مشــورتی با قضات دیوان عالی کشور ،جایگاه

درسی که السیسی به ترامپ داد

دیوان عالی کشــور و شأن نظارتی آن را موجب توقع
بحق مردم ،نخبگان و اصحــاب دعوی از این مرجع
مهم بــرای اجــرای قوانین ،موازین شــرعی و تحقق
عدالــت دانســت و اظهــار کــرد :گرچــه دیــوان عالی
کشور امروز در نقطه قابل تقدیری ایستاده است ،اما
همچنان تا رســیدن به نقطه مطلوب ،فاصله وجود
دارد و قضــات محتــرم دیوان عالی کشــور در مســیر
نظــارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و صدور
آرای وحــدت رویــه ،باید کم شــدن فاصله دیــوان با

نقطــه آرمانی و تحولــی خود را همــواره مد نظر قرار
دهنــد .حجت االســام رئیســی در ادامه با اشــاره به
درخواســت بازنشســتگی حجتاالســام حســین
کریمی رئیس فعلی دیوان گفت :تاکنون روشهای
مختلفی برای این مشــورت وجود داشــته است ،اما
نظر بنده این بود که همه قضات دیوان عالی در یک
جلسه ،نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا
درخصوص ریاست دیوان عالی کشور تصمیمگیری
شــود .نظراتی را نیــز به صورت غیررســمی دریافت

خبراولاینکه،مجله امریکایی «اسلیت» در مطلبی
دیـــگه بــه خــروج مصــر از ائتــاف ضــد ایرانــی پرداخته و
چه خبر نوشــته اســت :تصمیم مصر برای خــروج از ائتالف
ضــد ایرانی تحــت هدایت امریکا به نــام «ناتوی عربی» نشــان میدهد
کــه برنامههای بلندپروازانه ترامپ برای خاورمیانه رو به افول اســت .به
گــزارش تابنــاک ،در بخشــی از این مطلب آمده اســت :به نظر میرســد
مشــکل السیســی به مفهوم ناتوی عربی ترامپ ،ســه وجهی اســت :اول
اینکــه او معتقــد اســت ،امریــکا بــه آن متعهد نخواهــد ماند ،بویــژه اگر
در  2020ترامــپ دوبــاره رئیــس جمهــوری نشــود .دوم آنکــه او میداند
کشــورهای عضــو ائتالف از جملــه کویت ،بحریــن ،قطر ،عمــان ،اردن و
امــارات متحده عربی و همچنین مصر و عربســتان ســعودی اختالفات
خود را دارند و ســوم اینکه هرچند مصر رقیب ســنتی در برابر ایران برای
تسلط بر منطقه است ،مســتقیم از سوی ایران تهدید نمیشود و تمایل
به تشدید تنشها با تهران ندارد .این تصمیم السیسی ترامپ را بخوبی
شــگفتزده کرد .سیســی به او فهماند با وجود روابط شخصی خوبی که
بــا یکدیگر دارند ،حاضــر به تنش و درگیری با ایران نیســت .ترامپ باید
در نظر داشــته باشــد که سیاستها بر اســاس منافع شکل میگیرند و نه
روابط شخصی.

کردهام و برخی دوستان ،اسامی مختلفی را پیشنهاد
دادهانــد که برخی از این گزینههــا داخل دیوان عالی
کشور حضور دارند ،برخی خارج از دیوان و برخی هم
اساساً خارج از قوه قضاییه هستند .اولویت بنده برای
انتصاب رئیس دیوان عالی کشور ،این است که گزینه
مورد نظر از داخل مجموعه دیوان عالی کشــور باشد
و افــرادی کــه خارج از دیــوان در قــوه قضاییه حضور
دارند یا خارج از دستگاه قضایی فعالیت میکنند ،در
اولویتهای دوم و سوم قرار خواهند داشت.

پاپ رهبر کاتولیکهای جهان  100هزار یورو به سیلزدگان ایران کمک کرد

سد تحریم مانع از ورود سیل کمک های خارجی شد

علی اصغر پیونــدی ،رئیس جمعیت
هــال احمــر کشــورمان روز گذشــته
اعــام کرد که «بــه دنبال بســته بودن
حســاب سوئیفت و حساب ارزی هالل
احمر در اثر تحریمهــا ،با وجود اعالم
عددهــا و ارقــام ،مبلغــی بــه حســاب
هالل احمر ایران واریز نشــده اســت».
او حتــی تأکیــد کــرد کــه «هــال احمر
تــا ایــن لحظــه حتــی یــک دالر کمک
خارجــی بــرای ســیل دریافــت نکــرده
است».
پیــش از ایــن ،بهــرام قاســمی،
ســخنگوی ســابق وزارت خارجــه نیــز
گفتــه بــود کــه «امریــکا حســابهای
هــال احمــر را مســدود کــرده و با این
اقدام عمالً کمکرســانی از کشورهای
دیگر به مردم سیلزده را مختل کرده
اســت ».او اضافه کرد که «بــا توجه به
بلوکــه بودن حســابهای هالل احمر،
هیچ شــهروند خارجی یا ایرانی مقیم
خــارج نمیتوانــد کمکــی بــه مــردم
سیلزده ارسال کند».
بنابرایــن آنچه علی اصغر پیوندی
بــر آن تأکیــد کــرد ،تأییــد اظهــارات
محمدجــواد ظریف یا دیگر مقامهای
خارجی و داخلی ایران در نسبت میان
تحریم و کمک به سیلزدگان است.
بــه عبارت دیگــر ،دریافــت نکردن
کمکهــای نقــدی بــرای ســیلزدگان

ناشــی از خواســت ایران نبوده اســت،
بلکــه پیامــد مســتقیم تحریم اســت.
ایــن نکتهای اســت کــه ایــران بارها به
آن اذعــان و مقامهای امریکایی بارها
انــکار کردهانــد .باوجــود ایــن ،مروری
ســاده بــر فهرســت کمکهایــی کــه از
کشــورهای دیگر به ایران ارســال شــده
است و نیز سرنوشت کمکهای نقدی
کــه برخــی شــخصیتها یــا کشــورها
وعده دادهاند ،صحت گفتههای ایران
و کــذب ادعــای امریکاییهــا را ثابــت
میکند.
کمتر از یک ســال زمــان الزم بود تا
پیامدهــای ضدحقوق بشــری تحریم
و اثــرات مســتقیم آن بــر زندگــی و
سرنوشت ایرانیان خود را نشان بدهد.
پــس از وقــوع ســیل ،مقامهــای
امریکایــی از جملــه وزیــر خارجــه و
برایــان هــوک اعالم کردند کــه تحریم
مانع ارســال کمکها به ایران نیســت
و دولتها و شــهروندان ایرانی حاضر
در سایر کشــورها میتوانند کمکهای
خــود را ارســال کننــد .حتــی برخــی
رســانههای فارســی زبــان خارجی هم
به کمــک مقامهای امریکایــی آمدند
تا نادرســتی اظهارات مقامهای هالل
احمــر ایــران را اثبــات کنند.امــا پــس
از آن کــه ابتــدا آلمــان و ســپس دیگــر
کشــورها ناچــار شــدند کــه کمکهــای

خــود را نه به صــورت نقــدی ،بلکه به
صورت غیرنقدی و با تهیه اقالم مورد
نیاز امــداد و زندگی ســیلزدگان برای
ایــران ارســال کننــد ،نادرســتی ادعای
مقامهــای امریکایــی در عمــل ثابــت
شد.
حتی اتحادیــه اروپا که یک میلیون
و  200هــزار دالر بــرای کمــک بــه
سیلزدگان اختصاص داده است ،این
رقم را به صورت مســتقیم برای هالل
احمــر یا دولت ایران ارســال نمیکند،
بلکــه بــرای خریــد نیازهــا در اختیــار
هــال احمــر قــرار میدهــد .احتمــاالً
این فرجــام در انتظار کمــک  100هزار
یورویــی پــاپ ،رهبــر کاتولیکهــای
جهان هــم خواهــد بــود ،همچنان که
فدراســیون جهانــی صلیــب ســرخ و
هالل احمر نیز همین رویه را در پیش
گرفت.
بــه این ترتیب ،ســیل ایــران همان
واقعیتــی را عیــان کــرد کــه رئیــس
جمهــوری در مراســم روز بعثــت در
حســینیه امــام خمینــی(ره) مطــرح
کرد ،مبنی بر اینکه «روسیاهان کسانی
بودند که اجــازه ندادند ایرانیان خارج
از کشور به مردم خود کمک برسانند و
حتی اجــازه ندادند که این کمکها به
حسابهای هالل احمر واریز شود».
مانــع تراشــی در مســیر ارســال

کمکهــای نقــدی بــه هــال احمــر
ایــران ،باعــث ناتوانــی دولــت و ســایر
نهادها در امداد به ســیلزدگان نشــده
اســت .باوجود این ،رئیــس جمهوری
در دیــدار نــوروزی خــود  14فروردیــن،
ممانعــت از ورود کمکهــای خارجی
بــه ایــران را یــک جنایــت بــی ســابقه
توصیــف و از وزارت امــور خارجــه و
نهادهای حقوقی کشــور خواســت این
موضــوع را به صــورت قانونی پیگیری
کننــد .روحانی ایــن پرســش را مطرح
کرد کــه این نهادها مشــخص کنند که
چرا حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور
نیــز نمیتواننــد در چنیــن مواقعــی،
کمکهای خــود به هموطنانشــان را
به ایران ارسال کنند.
یــک روز پیــش از ایــن اظهــار نظــر،
محمدجــواد ظریــف هــم پیامدهــای
تحریــم بــر فرآینــد امدادرســانی را
«تروریســم اقتصــادی» توصیــف
کــرد .وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در
«توئیتــر» با اشــاره بــه اینکــه تحریمها
«در کمکرســانی هــال احمر ایران به
تمامــی مناطــق آســیب دیده از ســیل
بی ســابقه ،اخــال ایجاد کرده اســت»
و حتــی «هلیکوپترهــای امــداد» را در
فهرســت ممنوعــه قــرار داده اســت،
نوشــت« :ایــن فقــط جنــگ اقتصادی
نیست؛ این تروریسم اقتصادی است».

فهرست نهادها و کشورهای کمک کننده به سیل زدگان ایران
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نوع کمک

پاپ ،رهبر کاتولیکهای جهان

 100هزار یورو

آلمان
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روسیه

هزاران بسته کمکی شامل چادر ،پتو ،بستههای غذایی

ارمنستان

چادر ،پتو و غذا

سوئیس

دو دستگاه تصفیه آب یک تنی که هر کدام قابلیت
تهیه آب آشامیدنی برای پنج هزار نفر را دارند

فرانسه

پتو ،پمپهای تخلیه ،بستههای غذا

کویت

چهل تن مواد غذایی ،هزار چادر  12متری،
دو هزار سبد مواد غذایی ،دو هزار پتو و ...
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محمولهای شامل اقالم و تجهیزات پزشکی ضروری
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وسائل آشپزخانه ،تختخواب ،چادر ،پمپ آب،
قایق الستیکی و ..
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چادرهای سبک و سنگین ،رختخواب،
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غذا ،چادر ،قایق
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ارائه کمک به سفارت ایران در بیروت
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نوع و سازوکار کمک نامشخص است

دیپلمات ها در رفت و آمد
مریم ساالری
خبرنگار دیپلماسی

ســخنگوی جدیــد وزارت امــور خارجــه
انتخــاب شــد .محمــد جــواد ظریف طی
حکمی ســید عباس موســوی را بهعنوان
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه منصوب
کــرد .خداحافظــی بهــرام قاســمی،
ســخنگوی ســابق وزارت امــور خارجــه و
انتخــاب او بهعنــوان ســفیر جدیــد ایران
در فرانســه نشــان از تحولی دارد که ناظر
بر پیگیری هدف تقویت مــراودات ایران
و غــرب اســت.انتخاب موســوی نشــان
داد کــه پررنــگ شــدن نقــش چهرههای
جوان در دســتگاه دیپلماســی کشور یک
رویکرد مســتمر است .ســخنگوی جدید
وزارت امور خارجــه پیش از این مدیرکل
اطالعرســانی و امــور ســخنگویی بــود و
قبــل از آن نیــز در ســمتهایی چــون

در دســتگاه دیپلماســی کشــور همچنین
بــا توجه به انتصاب محمدتقی صابری،
معــاون امــور مالــی و اداری وزارت
خارجــه بهعنوان ســفیر جدید ایــران در
تاجیکســتان ،ظریف ،حســین پناهی آذر
را بهعنــوان معــاون امــور اداری و مالــی
منصوب کرد.
ســیدعباس موســوی ســخنگوی جدیــد

وزارت امــور خارجــه ســاعتی بعــد از
توگــو بــا «ایــران
معرفــیاش در گف 
آنالین» از فعال شــدن شــاخه رســانهای
وزارت امــور خارجــه در فضــای مجــازی
سخن گفت.
وی بــا بیان این کــه«وزارت امــور خارجه
متولی سیاســت خارجی کشــور به شــمار
میآیــد و مجــری و منعکسکننــده

معاون حقوقی رئیس جمهوری :لوایح «افای تی اف» را سیاسی نکنیم
نسبت به تصویب «پالرمو» و « »CFTدر مجمع تشخیص مصلحت نظام خوشبینم

بــر خالف برخی اظهــار نظرهای بد بینانه
نســبت به تعییــن تکلیــف لوایــح مرتبط
بــا افای تــی اف در مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام ،معاون حقوقــی رئیس
جمهوری گفتــه که به تصویــب این لوایح
در مجمع تشخیص خوشبین است.لوایح
الحــاق ایــران بــه کنوانســیون بینالمللی
مقابله بــا تأمین مالی تروریســم موســوم
بــه پالرمــو و الحــاق ایــران بــه کنوانســیون
بینالمللی مبارزه با جرایم سازمان یافته
فرا ملی موســوم به ســی اف تی در دستور
کار بررســی مجمــع تشــخیص مصلحت
نظام قرار داد .ســال گذشــته در دو جلســه
موافقــان و مخالفان الیحــه پالرمو نظرات
خــود را بیان کردند کــه در نهایت منجر به
جمعبندی مجمع نشــد .در اولین جلســه
ســال جدیــد مجمــع کــه روز چهارشــنبه
برگزار شــد هم اعضا به ایــن موضوع ورود
نکردند .اما همزمان با قرار دادن نام سپاه
در فهرســت گروههای تروریســتی از سوی
امریــکا ،برخــی اعضای مجمــع همچون
غالمرضــا مصباحی مقدم و احمد توکلی
از احتمال قوی رد شــدن لوایح یاد شده در
مجمــع خبــر دادند .لعیا جنیــدی معاون
حقوقی رئیس جمهوری امــا درباره اینکه

گفته میشود بر اساس شنیدهها مجمع به
این لوایح رأی نخواهد داد ،گفت :امیدمان
را همیشه حفظ کردهایم زیرا معتقدیم از
لحاظ کارشناســی و مصلحت کار درســتی
توگــو بــا
صــورت گرفتــه اســت.وی در گف 
ایلنا افزود :از لحاظ کارشناسی الحاق ما به
این معاهدات مشــکلی برای کشــور ایجاد
نخواهــد کــرد و مزایای زیــادی هم خواهد
داشــت.ممکن اســت یــک دغدغههایــی
وجود داشــته باشــد که در پاســخ گفتهایم
این دغدغهها قابل اداره و مدیریت است.
جنیــدی بــا تأکیــد بــر اینکه مــا پیگیــر این
موضوع هســتیم و من نسبت به تصویب
این لوایح تا حدودی خوشبین هستم ،بیان
کــرد :در فرصتهای بعدی مــا دیدگاهها،
نظــرات ،مواضــع و نظــرات کارشناســی
و مصالحــی کــه پشــت آن میبینیــم را
بازگو خواهیــم کرد.وی ادامــه داد :مجمع
تشخیصمصلحتنظاممرجعتشخیص
مصلحت کشور است ،بنابراین مصالح را
دوباره تبیین میکنیم و بر اساس آن توقع
همکاری از مجمع با درنظر گرفتن دیدگاه
کارشناسی ،مدیریتی و مصلحتی دولت را
داریم.
معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــوری در

پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه عدهای پشت
تریبونهــای عمومی نســبت بــه تصویب
لوایــح چهارگانــه موضعگیــری میکنند و
مطالبی را بیان میکنند که خالف واقعیت
اســت ،از نظر شــما چرا این افراد دست به
چنینکارهایمیزنند،بیانکرد:بعضیها
نظر مخالف کارشناسی دارند که در این حد
ایرادی ندارد.انصافاًسیاسی کردن موضوع
و اســتفاده از تریبونهای سیاسی برای این
منظور درست نیست.جنیدی خاطرنشان
کــرد :هنگامــی کــه کار بــه اینجــا کشــیده
میشــود ،در واقع مثل این اســت که گفته
باشــیم بحثهای کارشناســی ،دقتهای
مدیریتــی و هــر موضوع فنی کــه میتواند
آثار مهمی بر مصالح جامعه داشته باشد،
در هیاهیوی سیاسی گم کنیم که این اصالً
درست نیست.وی درباره اینکه آیا یک تیم
کارشناسی منســجم و قوی در بررسی این
لوایح حضور دارند ،بیان کرد :بله ،از دولت
این طور اســت ،مخالفان هم دیدگاههایی
برای خودشان دارند که هیچ ایرادی ندارد
اما با سیاســی کردن موضوع و کشاندن آن
به تریبونهایعمومیموافق نیستیم.
پیش از این علی الریجانی رئیس مجلس
هــم از سیاســی کاری برخــی مخالفــان در

خبــر دیگــر اینکه« ،برنت اربــل» که بین ســالهای  2009تا  2013ســفیر
آلمــان در تهران بود ،از وجود اختالف فاحش در گزارشهای رســانهای
از وضعیت ایران خبر داد.
به گزارش ایرنا ،وی در یک مصاحبه تلویزیونی در پاســخ به این ســؤال
کــه «آیــا آنچه کــه در رســانهها در مــورد شــرایط بحرانی در ایــران گفته
میشــود واقعیت دارد؟» گفت« :من فکر میکنم گزارشهای نادرست
در مورد هر کشوری وجود دارد ،حتی در مورد آلمان ،رسانهها در برخی
کشــورها گزارشهای نادرستی ارائه میکنند .اما در مورد ایران ،رسانهها
گزارشهایــی ارائــه میکننــد که بــا واقعیت موجــود کمتریــن تطابق را
دارد ».وی افــزود :مــا زمانی به این موضوع پــی میبریم که از نزدیک با
ایــن واقعیت روبهرو شــویم ،موضوعی که در ســفر هیأتهای پارلمانی
و یا دولتی از آلمان به ایران بخوبی قابل مشــاهده اســت .به گفته اربل،
اعضای این هیأتها وقتی ایران را از نزدیک میبینند ،پس از  24ساعت
حضور در این کشور اعتراف میکنند که آنچه به عنوان گزارش از شرایط
این کشور به آنها داده شده ،هیچ ارتباطی با واقعیت امر ندارد.

ادعای یک نماینده مجلس درباره مجمع تشخیص

شنیدیم که ،یک عضو فراکسیون امید و نماینده تهران در مجلس گفت
که مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک نهاد عریض و طویل تبدیل
شــده اســت .محمود صادقی در بخشــی از گفتوگوی خود با «اعتماد»
ً
کــن تهران ،شــهروندان مجموعه
ادعــا کــرد :اخیرا در بازدیــد از منطقه ِ
ســاختمانی عظیم در  ۳۷۰واحد را به بنده نشــان دادند که برای اسکان
پرسنل مجمع در بخشی از باغات تهران ساخته شده که فارغ از تخلفات
ت محیطی ،نشــان میدهد مجمــع عمالً بهســمتی دیگر میرود.
زیســ 
مگر مجمع اساساً چند کارمند دارد .قرار بود همان افرادی که در دولت،
قوه قضائیه و مجلس مسئولیت دارند ،بههمراه چند نفر دیگر گرد هم
آمده و در مورد مصالح نظام تصمیم بگیرند اما حاال میبینیم که مسیر
دیگری طی میشود.

تأییدنظرجنجالیاحمدینژادازسوییکیازنزدیکانش

وزارت خارجه سخنگوی جدید  ،سفیران تازه  ،معاون و دستیار ظریف را معرفی کرد
رئیــس اداره دیپلماســی رســانهای ،دبیر
اول سرکنســولگری ایــران در هنگ کنگ
و رایزن ســفارت ایران در هلند مشــغول
فعالیت داشــته اســت .او طی ســالهای
گذشته یکی از اعضای ثابت هیأت ایرانی
در سفرهای مختلف دیپلماتیک بود.
همزمان با انتصاب سید عباس موسوی
بــه ســمت ســخنگویی؛ حســین جابــری
انصاری ،دستیار ارشــد وزیر امور خارجه
در امــور سیاســی بــه ســمت معــاون
امــور مجلــس و ایرانیــان وزارت خارجه
منصــوب شــد .جابــری انصــاری پیــش
از ایــن ســابقه حضــور در ســفارت ایران
در لیبــی و همچنیــن ســخنگویی وزارت
خارجــه را در کارنامه کاری خود دارد و با
توجــه به تغییر و تحوالت اخیر در وزارت
خارجه از ســوی ظریف بهعنوان معاون
امــور مجلــس و ایرانیــان وزارت خارجه
منصوب شــد .در ادامــه تغییر و تحوالت

روایت مقام آلمانی از تصویرسازیهای رسانهای
درباره ایران

موضــوع افای تی اف انتقاد کــرده بود .او
توگوی خود بــا ویژه نامه
در بخشــی از گف 
نــوروزی روزنامــه اعتماد با تأکیــد بر اینکه
بسیاری از منافع ملی ،دچار کشمکشهای
سیاسی میشــوند ،درباره لوایح مربوط به
گــروه ویژه اقــدام مالــی  FATFگفت« :اگر
واقعاً [لوایح چهارگانــه مربوط به ]FATF
خالف اســتقالل کشــور و منافع ملــی بود،
چــرا در ســال  ۸۶تصویــب کردیــد؟! چــرا
ســال  ،۹۰دبیرخانه بــه این موضــوع ورود
کــرد و نظــر داد؟! میخواهم بگویم بحث
 FATFچه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این
است موضوعی که محتوایش درباره منافع
ملی کشور است ،دستمایه مسائل جناحی
میشود .من موافقم کسی محتوایی راجع
بــه اینهــا بحــث کنــد و اختــاف نظر هم
باشد ،ولی اینکه کشمکش ایجاد میکنند
و بحث اســتقالل کشــور را پیش میکشند،
محل بحث است .چطور است که در سال
 ۸۶اســتقاللمان از دســت رفــت و کســی
هم متوجه نشد؟! قانون هم تصویب شد
و بــه شــورای نگهبان هم رفت و این شــورا
هم تأیید کــرد! البته بعــد برخی جزئیات
ایــن لویــح را شــورای نگهبــان رد کــرد ،اما
درنهایت تأیید شد».

سیاســتهای رســمی نظــام در عرصــه
بینالمللــی اســت و شــاید نیمــی از
مســئولیت دولــت در عرصــه خارجــی
را عهــده دار اســت» افــزود« :در ایــن
چارچوب ســخنگوی وزارت امور خارجه،
ســخنگوی دولــت و در ســطحی بزرگتــر
ســخنگوی نظــام بــه شــمار میآیــد و
بنابراین جایگاه سخنگویی وزارت خارجه
جدای از شــخص بهعنــوان تریبون نظام
در خارج از کشور شناخته میشود».
موسوی ادامه داد« :بیتردید با توجه به
اهمیت تحوالت جاری سیاست خارجی
ایــن جایــگاه از اهمیــت و حساســیت
خاصــی برخــوردار اســت .خاصــه آنکــه
مقــام ســخنگویی وزارت امــور خارجــه،
مأمــور بــه موضعگیــری و تحلیــل ابعاد
وقایعی اســت که هر نکته آن به سرعت
در صدر اخبار جهان مینشیند .از اینرو
حساسیت برخی رخدادها اطالعرسانی

بــه موقــع و دقیق را ضروری میســازد».
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــر پایــه
همین اســتدالل تأکید کرد«:ما با در نظر
گرفتن وســعت و ابعاد حوزههای خبری
و کارکــرد شــبکههای مجــازی اهتمــام
ویژهای بر اطالعرســانی ســریع ،صحیح
و دقیــق از طریــق رســانههای مجــازی
خواهیم داشت».
موســوی تأکید کرد« :بنده در شــبکههای
اجتماعــی حضــور فعــال دارم و خواهم
کوشــید اکانتهای رسمی وزارت خارجه
را از گذشــته فعالتــر کنــم و بهرهگیــری
از ظرفیتهــای ویــژهای را کــه بر اســاس
مقتضیات زمان ناگزیر به اســتفاده از آن
هستیم در دستور کار قرار دهم .امیدوارم
بــا توجــه بــه همــه الزامــات خبررســانی
و زمینههــای موجــود پیــام جمهــوری
اســامی ایــران را با دقت بــه همه جهان
مخابره کنیم».

دستآخراینکه«،عباس امیریفر» نزدیکترین روحانی به احمدینژاد
در دوره ریاستجمهوری در یادداشتی به انصافنیوز حرفهای منسوب
بــه احمدینژاد که انقالب ســال  ۵۷را کار انگلیس خوانــده تأیید کرد؛ در
حالــی که مشــاور احمدینــژاد آن را تکذیب کرده اســت .حجتاالســام
امیریفر نوشــت« :ســام بــرادران عزیزم .بنــده خودم در این جلســه در
ولنجــک حضــور داشــتم و بدتــر از موارد فــوق را گفتند و بــه دلیل توهین
ایشــان آن جلســه را ترک کردم و مقدمه قطع ارتباطم با ایشون شد .حاال
مختارید باور کنید یا نکنید و به قول ما طلبهها فلکالخیار .اگر نگاهی به
مصاحبههــای اخیرش بکنید ،بدتــر از این حتی به حضرت آقا کنایههای
توهینآمیــز هــم داشــتند! بــه نوشــته امیریفــر ،ایشــون (احمدینــژاد)
ت جمهوری
بعــد از نهی ارشــادی حضرت آقا برای کاندیدا شــدن ریاســ 
و رد صالحیــت بیســابقه شــورای نگهبــان به اتفــاق آرای  ۱۲نفــر فقها و
حقوقدانها ،کینه عجیبی از نظام گرفته است!

بررسینقشآفرینیاحزابدرمدیریتبحرانسیل

نشست شورای عالی سیاستگذاری احزاب زنان اصالحطلب با موضوع بررسی
نحوه مشارکت و نقش آفرینی تشکلها در مدیریت بحران سیل اخیر و کاهش
آالم هموطنان برگزار شــد .به گزارش ایرنا از جمعیت حمایت از حقوق بشــر
زنــان؛ در ایــن نشســت که دبیــران کل و اعضای شــورای مرکزی چهار تشــکل،
مجمع زنان اصالح طلب ،جمعیت زنان مسلمان نواندیش ،انجمن روزنامه
نگاران زن ایران و جمعیت حمایت از حقوق بشــر زنان شرکت داشتند ،اعضا
با مصیبت دیدگان ســیل اخیر در کشور ابراز همدردی کردند و به خانوادههای
داغدار تسلیت گفتند.

