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خبرسازان
روایت تازه از ردصالحیت هاشمی

کل حقوقهای نجومی به خزانه برگشت

ترامپ دادستان کل را شبانه برکنار کرد!

محسن رفیقدوست طی سخنانی در مراسمی که به مناسبت آغاز دهه فجر در مدرسه رفاه برگزار شد با تأکید بر نقش
موثر آیتاهلل هاشمی در انقالب ،روایتی از ماجرای ردصالحیت آن مرحوم در انتخابات ریاستجمهوری سال 92
ارائه کرد .وزیر سپاه در دهه  60گفت« :من در سال  92خدمت آیتاهلل هاشمی رسیدم و ایشان در رابطه با حضور در
انتخابات گفتند که من اگر هم در انتخابات ثبتنام کنم کارهایی کردم و حرفهایی زدم که تأیید صالحیت نمیشوم
و من هم گفتم اتفاقا خدمت شما رسیدم تا بگویم که کاندیدا نشوید .چند روز بعد در منزل بودم که خبر ثبتنام
ایشان را شنیدم و فردای آن روز پیش ایشان رفتم و ایشان گفتند که آیا قبول داری من مجتهدم؟ بعد هم
گفتند که تکلیف شرعی بر گردن من گذاشته شد و چارهای جز ثبتنام نداشتم که برای نمونه نامه پدر
سه شهید را نشانم دادند ».وی خاطرنشان کرد« :آیتاهلل هاشمی گفتند که برای برداشتن این تکلیف
شرعی یا مقام معظم رهبری باید دستور رسمی بدهد ،یا شورای نگهبان ردصالحیت کند و یا
ملت به من رأی ندهد .نهایتا فردای روز ردصالحیت ایشان خدمت آیتاهلل هاشمی رسیدم
و ایشان در رابطه با این موضوع بشاشیت داشت».

عادل آذر ،رییس دیوان محاسبات کشور ،از عودت تمامی حقوقهای نجومی به خزانه
خبر داد و گفت ۳۹۷«:نفر که  ۲۳میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به
آنها پرداخته شده بود تمام مبلغ  ۲۳میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان را به خزانه عودت
دادند ».وی تصریح کرد« :دیوان محاسبات بین دریافتکننده حقوقهای غیرمتعارف و
مدیری که حقوق نجومی پرداخت کرده تفکیک قائل شده و در واقع تصمیمگیرنده برای
پرداخت حقوق غیرمتعارف تخلف کرده است ».از سوی دیگر ،سیدجواد
ابطحی ،عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس ،از حضور غالمحسین
محسنیاژهای ،سخنگوی قوه قضائیه ،در جلسه دیروز فراکسیون خبر داد
و گفت که وی در این جلسه گزارشی از عملکرد این قوه در برخورد با
حقوقهای نجومی به اعضای فراکسیون ارائه داد و اقدامات دستگاه
قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی از جمله محورهای جلسه بود.

دونالد ترامپ در پی سرپیچی سلی ییتز ،سرپرست موقت دادگستری آمریکا از دستور اخیر در زمینه
مهاجرت ،او را شامگاه دوشنبه از کار اخراج کرد .کاخ سفید اعالم کرد که ترامپ از دانا بونته بهعنوان
کفیل وزارت دادگستری نام برده است .او دادستان فدرال در ناحیه شرقی ویرجینیا بود .کاخ سفید در
بیانیهای آورده است« :سلی ییتز با خودداری از اجرای دستور قانونی با هدف حفاظت از شهروندان
ایاالت متحده به وزارت دادگستری خیانت کرده است .وقت آن است که در مورد حفاظت از کشور
جدیت به خرج دهیم .بررسی سفت و سختتر پیشینه افرادی که از این هفت کشور
خطرناک به آمریکا سفر میکنند ،اقدام شدیدی نیست؛ اقدامی معقول و الزم برای
حفاظت از کشور است ».سلی ییتز که به طور موقت وزارت دادگستری آمریکا را اداره
میکرد ،پیشتر به وکالی این وزارتخانه دستور داد از دستور اجرایی رئیسجمهوری
آمریکا در مورد منع ورود شهروندان هفت کشور به آمریکا دفاع نکنند .وی منصوب
باراک اوباما ،رئیسجمهوری قبلی آمریکا بود.

چهرهها



پزشکیان:چرابایدرئیسجمهور
مستقر کشور ردصالحیت شود؟
نایبرئیس مجلس شورای اسالمی با انتقاد از
هجمههایی که ازسوی برخی رسانههای اصولگرا
در راستای تخریب دولت درمورد نزدیکان
رئیسجمهور ایجاد میشود ،اعالم کرد« :اتخاذ
چنین رویکردی ازسوی مخالفان دولت بیش از
هرچیز به ضرر خودشان است ».او با اشاره به
انتشار خبرهایی درباره تخلف برادر رئیسجمهور
خاطرنشان کرد« :سوال اینجاست که درصورتی که
این فرد پرونده دارد ،چرا این پرونده را در اختیار
دادگاه قرار نمیدهند؟ اگر قوهقضائیه و دادگاه در
جریان این اخبار قرار میگیرد ،چرا برای دریافت
پرونده اقدام نمیکند؟ اگر پرونده مربوط به این
فرد غیرواقعی است ،چرا با کسانی که اقدام به
اتهامزنی میکنند ،برخوردی صورت نمیگیرد؟
اگر این پروندهها واقعی است ،چرا با این فرد
متخلف برخوردی صورت نمیگیرد؟ به همین
دلیل است این مسئله به ضرر خودشان است».
مسعود پزشکیان در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا
یادآور شد« :بههرحال ،قوهقضائیه وظیفه دارد با
رعایت قانون به جرایم رسیدگی کند .اینکه در
رسانهها بگوییم فالن مسئول متخلف است ،درست
نیست .اینکه بدون صدور حکم قضائی اتهام بزنیم،
درست نیست .درصورتی که من مرتکب تخلفی
شده و متهم به اتهامی هستم ،قوه قضائیه حق
ندارد من را بهعنوان محکوم معرفی کند؛ بلکه
باید به اتهاماتم رسیدگی شود و درصورت اثبات
بهصورت قضائی به این تخلفات برخورد شود ،نه
اینکه در رسانهها اتهامزنی کنند .سوال اینجاست
که این چهطور بیطرفی است؟! محکوم کردن
پیش از محاکمه مغایر با بیطرفی قضایی است».
قصد ندارم نامزد انتخابات
ریاستجمهوری شوم
پزشکیان در پاسخ به سوالی درباره احتمال
حضورش در انتخابات ریاستجمهوری بهعنوان
گزینه جایگزین روحانی ،اعالم کرد« :این صحبتی
است که عدهای مطرح میکنند و بنده از آن بیخبرم.
درواقع آنچنان بیخبر هم نیستم ،چرا که بعضا
چنین مسائلی را با خودم هم مطرح میکنند اما
واقعیت این است که شخصا در مقطع فعلی چنین
برنامهای ندارم ».وی در واکنش به برنامه رسانهای
مخالفان دولت برای القای اینکه روحانی پیش از
انتخابات ردصالحیت خواهد شد ،گفت« :سوال
اینجاست که چرا باید رئیسجمهور مستقر کشور
ردصالحیتشود؟فردیبهمیدانآمدهوبارایمردم
رئیسجمهور این مملکت شده و هنوز یک دوره
ازفعالیتشنگذشته،میخواهندردصالحیتشکنند.
این سوال به ذهن خطور میکند که در این مملکت
چه کار کردهایم که هر کسی که به میدان میآید و
یک دوره رئیسجمهور میشود یا رئیسمجلس
میشود ،بالفاصله به ضدنظام و جمهوری تبدیل
میشود؟ بنابراین ،یک جای کارمان مشکل دارد
و مشکل از این افراد نیست ».پزشکیان خاطرنشان
کرد« :کسانی که در این مملکت تالش کردهاند
را باید قدر بدانیم .آیا کسی از هاشمی ،خاتمی و
موسوی بیشتر به این نظام خدمت کرده است .این
افراد همگی عیبهایی هم داشتهاند اما قطعا نکات
مثبت فراوانی نیز داشتهاند .نمیگوییم که این افراد
هیچ عیب و نقصی نداشتهاند ،همه عیب دارند
اما هرچه در چنته داشتند ،برای مردم و انقالب
گذاشتند ».پزشکیان در پایان تصریح کرد« :عیبها
و ایرادهای این افراد را ببینیم
اما زحمات و خدماتش را
نادیده نگیریم .نباید اینقدر
نامرد باشیم که همه
خوبیها را
بهخاطر چند
اشکالنادیده
بگیریم».

گزارش سیاسی روز
وزیر امورخارجه فرانسه در تهران به مواضع ترامپ علیه ایران واکنش نشان داد

نگران ،محتاط و مراقب هستیم

وزیر امورخارجه فرانسه که در راس یک هیئتعالی اقتصادی دوشنبهشب
به تهران آمده بود؛ در نشست خبری مشترک با محمدجواد ظریف ،همتای
ایرانی خود ،دستور منع صدور ویزا از سوی دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
ایاالتمتحده آمریکا ،علیه ایران و شش کشور اسالمی دیگر را نگرانکننده
خواند .ژان مارک آیرو به مذاکره خود با وزیر خارجه آلمان اشاره کرد و
گفت« :ما بدون اینکه منتظر روشن شدن مواضع دولت آمریکا شویم؛ به
شما میگویم مواضع یکجانبه به بهانه مبارزه با تروریسم و امنیت آمریکا و
منع صدور ویزا تصمیمی نگرانکننده است ».وی افزود« :همه نگران امنیت
شهروندان خودمان هستیم و به کنترل مرزها نیز اهمیت میدهیم اما باید
اقداماتی طبق اصول تعهدات بینالمللی در پذیرش پناهدهگان انجام شود.
ما دوست داریم به اصول احترام گذاشته شود تا از اینکه روابط بینالمللی
خدشهدار شود .ما تنها نیستیم و بسیاری از کشورها با این رهیافت موافق
هستند ».وی درباره مواضع تند ترامپ علیه برجام هم عنوان کرد« :امروز صبح
در نشست اقتصادی دو کشور ،عالقه مندی فرانسه را به توافقات وین تکرار
کردم .ما با هر ابتکاری که خالف روح برجام است ،مخالف هستیم؛ بهویژه
اگر به مذاکرات مجددا ختم شود که ما قبول نداریم .ترامپ گفتوگوها و
مواضعی داشته و ما نیز نگرانیم .منتظریم ببینیم چه پیش میآید و محتاط و
مراقب هستیم ».آیرو با بیان اینکه «توافق برجام نشان داد راه دیپلماسی جواب
میدهد» ،گفت« :فرانسه بسیار عالقهمند به اجرای برجام است و سهم خود
را ایفا کرده و مایل است در این چارچوب فعالیت کند ».وی درعینحال
از آزمایشهای موشکی ایران ابراز نگرانی کرد و گفت« :در حال بررسی
اخبار هستیم .فرانسه بارها نگرانیاش را از آزمایشات موشکی که بر خالف
مفاد قطعنامه  ۲۲۳۱هست اعالم کرده و من با صراحت و صمیمیت این
نگرانی را به ایرانیها در چارچوب ذهنیت همکاری دوجانبه اعالم کردم».
همکاری برای اصالحات مالی در ایران
وزیر امورخارجه فرانسه در پاسخ به پرسش فرانس  ۲۴مبنی براینکه
«چرا فرانسویهایی که با ایران ارتباط دارند یا در این کشور اقامت دارند؛
حسابهای شان در فرانسه بسته شده است؟» ،گفت« :در مورد بانکهای
فرانسه باید بگویم که در این مورد باید مثبت بود .خیلی پیشرفتها صورت
گرفته و ما با بانکها صحبت کردیم .آنها از برخی همکاریها پرهیز میکنند
ما کار میکنیم .البته درست است که این بانکها برای این پرهیز میکنند که
درگذشته توسط آمریکا جریمه شدهاند و برای همین هم محتاط شدهاند».
وی افزود« :ویژگی قانون آمریکا این است که فرامرزی عمل میکنند در
گذشته هم ما با آلمانیها در این مورد بحث کردیم که تصمیمات اروپایی

گرفته شود چرا که جریمهها باعث ضرر میشود .برخی بانکهای کوچک
امروز با ایران همکاری میکنند .در مورد گارانتیها و ضمانتهای صادراتی،
صادرکنندگانفرانسویامروزامکاناتویژهایدارند.فرانسههماولینکشور
در این مورد است .این امکانات قبال بلوکه بود ».آیرو تاکید کرد« :ما قرار
است در تعامل با ایران اصالحاتی در سیستمهای مالی ایران داشته باشیم
که خود را با سیستمهای بینالمللی مطابقت دهند .این امر مثبت است .برای
پروژههای سرمایهگذاری در ایران باید صبور بود اما ما خوشبین هستیم.
شما میتوانید روی دولت فرانسه حساب کنید ».آیرو دراینباره اعالم کرد:
«وزیر دارایی فرانسه تا یک ماه دیگر به ایران میآید و فکر میکنم بهبودهایی
در این زمینه خواهیم داشت».
همکاری در مبارزه با پولشویی
محمدجواد ظریف نیز در این نشست مطبوعاتی مشترک گفت« :امروز
توافقهایی بین ما در چارچوب مجموعه تصمیمات کمیسیون مشترک امضا
شد و توافقاتی بین بخشهای خصوصی امضا شد و همانطور توافقهایی
برای همکاری برای مبارزه با پولشویی بین همکاران ما امضا شده است.
در حوزه همکاری سیاسی ما بحثها و گفتوگوهای مثبتی داشتیم .اجرای
کامل برجام توسط همه گروهها مورد تاکید دو طرف است ».وی افزود:
«در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر همکاریهای خوبی داشتیم و برای

این همکاریها در مورد مبارزه با افراطگرایی و صلح در منطقه در ادامه
مذاکرات خواهیم داشت .امیدوارم مذاکرات ما برای صلح و ثبات در این
منطقه حساس به جای خوبی برسد».
موضوع موشکی جزو برجام نیست
ظریف در پاسخ به سوالی در مورد آزمایشهای موشکی گفت« :در مورد
اجرای برجام تاکنون چندین بار آژانس و کشورهای عضو برجام اعالم
کردند ایران به کلیه تعهدات خود پایبند بوده است .در این حوزه ما از
طرفهای دیگر به ویژه ایاالت متحده تعهد ندیدیم و مجبور بودیم برای
اعمال ترتیبات برجام همواره تالش کنیم و از ابزار سیاسی بهرهبرداری
کنیم ».وی افزود« :تا االن برجام را علیرغم بدعهدیها و کارشکنیها از جمله
مقررات فرامرزی آمریکا اجرا کردیم همانطور که همه اعضا در مذاکرات
برجام اعالم کردند ،موضوع موشکی جزو برجام نیست .این را فرانسه و
دولت گذشته آمریکا هم قبال اعالم کرده بودند ».ظریف تصریح کرد«:در
قطعنامه  ۲۲۳۱عبارتی در مورد موشکهای بالستیک است که ایران موضع
خود را در این مورد اعالم کرده و اشاره شده که استفاده از این موشکها
که قابلیت حمل سالح هستهای دارد ،ممنوع است .ما اعالم کردیم هیچ
موشک ما برای این قابلیت طراحی نشده بلکه برای حمل کالهکهای
متعارف و خارج از قطعنامه است».

مجمع عمومی فراکسیون امید با حضور وزیر راه و شهرسازی تشکیل شد

مخالفت اصالحطلبان پارلمان با استیضاح آخوندی

مجمع عمومی فراکسیون امید دیروز با حضور
عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی ،برگزار شد.
بهرام پارسایی ،سخنگوی فراکسیون امید ،پس از
پایان این نشست با بیان اینکه «برگزاری جلسههای
عمومی با وزرا و مسئوالن در برنامه کاری ماهانه
فراکسیون امید قرار دارد» ،اعالم کرد« :در این
جلسه ابتدا کمیته مربوط به بررسی سانحه تصادف
قطار مسافربری در سمنان گزارش خود را در این
رابطه ارائه کرد و پس از آن آقای آخوندی نیز
توضیحاتی دراینباره به عرض نمایندگان رساندند.
در ادامه جلسه تعدادی از نمایندگان به فراخور نگاه
کارشناسی و تخصصی خود به بیان نکاتی در رابطه با
موضوعات مختلف مسکن و شهرسازی پرداختند».
وی با بیان اینکه «در جلسه اشارههای جزیی به
بحث استیضاح آخوندی صورت گرفت» ،تاکید
کرد« :این مساله موضوع اصلی جلسه نبود .با توجه
به اینکه مسائل مطرحشده در حوزههای مختلف
تخصصی فراوان بود؛ آنچنان به مسائل حاشیهای
فرصت نرسید و موضوع استیضاح چندان مورد
بحث قرار نگرفت ».پارسایی در پایان با بیان اینکه
«در میان نمایندگانی که درباره استیضاح آخوندی
صحبت کردند اکثریت با طرح این مسئله مخالف
بودند» ،اعالم کرد« :برای اعالمنظر نهایی فراکسیون
درباره استیضاح باید نظر تمامی اعضای فراکسیون
را دریافت کنیم و پس از انجام نظرسنجی در این
رابطه اظهارنظر خواهیم کرد».

واریز ۳۰۰میلیارد تومان به حساب شهرداری
اما دیروز وزیر اقتصاد هم به مجلس آمد .یکی از
موضوعاتی که علی طیبنیا درباره آن مورد سوال
قرار گرفت؛ «علت تخلف درعدم پرداخت سهم
شهرداریها ازعوارض مالیات برارزش افزوده» بود
که از سوی الهوتی ،عضو کمیسیون عمران ،مطرح
شد .وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال با بیان
اینکه «در هفته جاری  ۳۰۰میلیارد تومان به حساب
شهرداری واریز شده است» ،گفت« :تا دو ماه آینده
کل مبالغ پرداختی بدهی دولت به شهرداری پرداخت
می شود ».به گفته وی ،تعامل خوبی بین دولت
و شهرداریها درباره پرداخت سهم شهرداریها
ا ز مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد و تا کنون
بخش اعظمی از این سهم به شهرداریها پرداخت
شده است ».الهوتی در ادامه با قول وزیر اقتصاد
مبنی بر اینکه قبل از اسفند جلسهای تشکیل شود تا
مشکالت واریز دولت و شهرداریها بررسی شود
از پاسخ وزیر قانع شد و سوال به رأی گذاشته نشد.

قول وزیر اقتصاد درباره کولبران
دیگر موضوعی که در سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد
مطرح شد؛ بحث کولبران کردستان بود که اخیرا
در سرمای زمستان و در میان کوههای مرزی جان
سپردهاند .در این جلسه ،جالل محمودزاده ،نماینده
مهاباد ،با اشاره به حادثه گیر افتادن کولبرها در زیر
آوار و فوت چند تن از آنان گفت« :چرا دولت برای
مشکالت جوانانی که به دالیل بیکاری و مشکالت
اقتصادی که حاضرند برای یکصد هزار تومان آن
همه بار را بر دوش خود حمل کنند کاری نمیکند
و مشکالت آنها را حل نمیکند؟» که وزیر اقتصاد
قول داد کمیت ه ویژهای تشکیل شود که به مشکالت
کولبرها رسیدگی ویژه کند .وی همچنین گفت« :ما
پیگیر افتتاح گمرک مهاباد هستیم که این امر در
آینده محقق میشود ».نماینده مهاباد پس از استماع
توضیحات وزیر اقتصاد و دارایی درباره وضعیت
اشتغال کولبران اعالم کرد که از این توضیحات
قانع شده است.

پنج کولبر در بهمن فوت شدند
رسول خضری ،نماینده سردشت و پیرانشهر در
مجلس ،نیز دیروز در جمع خبرنگاران توضیح
داد« :براساس آخرین اخبار در سردشت از بین
 ۱۶کولبر گرفتار در برف و کوالک چهار نفر جان
خود را از دست دادند و در سردشت نیز سه تن
در کوالک گرفتار شدند که یک نفر از آنها که
اهل اشنویه بود ،جان خود را از دست داد ».وی
ادامه داد« :سه تیم متشکل از  ۵۰نفر کوهنورد
به همراه امدادرسانان هاللاحمر برای نجات سه
نفری که در کوالک گرفتار شده بودند ،دوشنبه
شب به سردشت فرستاده شد که هر سه زنده بیرون
آمدند؛ اما ساعاتی بعد اطالع رسید که یک نفر از
آنها جان خود را از دست داد .مقام معظم رهبری
بارها تاکید کردند باید برای این افراد شغل پیدا
شود؛ اما متاسفانه هنوز اقدامی صورت نگرفته
است ».نماینده سردشت و پیرانشهر با بیان اینکه
«کولبرها عمدتا از کشور عراق پوشاک میآورند»،
خاطرنشان کرد« :پیگیر پرداخت دیه افراد فوت
شده و درمان کولبرهای آسیبدیده هستیم و در
این زمینه مذاکراتی نیز با رئیسمجلس انجام دادیم.
البته اینها همه مسکن است و باید به فکر اشتغال
افراد بود ».به گفته وی ،حجم مبادالت ارزی از
سردشت و پیرانشهر با اربیل و سلیمانیه عراق
میتواند  ۱۲هزار میلیارد دالر در سال باشد؛ اما
تا کنون مردم از آن نفعی نبردند.

دیپلماسی
ابالغدستورالعمل
سفارتخانههایایران
در پی فرمان ترامپ
سخنگویوزارتامورخارجهازابالغدستورالعمل
مهم به سفارتخانههای ایران در خارج از کشور در
پی ممنوعیت ورود به آمریکا خبر داد .بهرام قاسمی
در مورد تشکیل کمیتهای در این وزارتخانه برای
پیگیری امور ایرانیان خارج از کشور گفت« :پس
از اتخاذ مواضعی در آمریکا در مورد ایران و برخی
ازکشورهایمسلمانپیشبینیدقیقیدرخصوص
راهکارها و اقدامهای مناسب در مقابل این اقدام
انجام شد .در این خصوص میتوان به تشکیل
کمیتهای متشکل از چند نهاد و وزارت امورخارجه
در محل این وزارت خانه اشاره کرد .این کمیته کار
خود را آغاز کرده و امیدواریم که بتواند راهکارهای
متناسبرابرایوضعیتجدیدپیشبینیکند».وی
با بیان اینکه «این کمیته ظرف روزهای یکشنبه و
دوشنبه دستورالعملهایی را تهیه و به سفارتخانه
های ایران در سراسر جهان ابالغ شد» ،افزود« :این
دستورالعمل ها در خصوص پاسداشت و منزلت
ایرانیان خارج از کشور به خصوص کسانی که در
آمریکا ممکن است با مشکالتی مواجه شوند ،تهیه
شده است ».قاسمی در مورد پیگیری اقدام آمریکا
در سازمانهای بینالمللی نیز گفت« :در بیانیهای
اعالم کردیم که راهکارهای خود را آماده خواهیم
کرد و راهکارهایی که بتواند متناسب با اقدام آمریکا
باشد را مدنظر قرار میدهیم که از آن جمله تشکیل
همانکمیتهایبودکهدرخصوصوضعیتایرانیان
مقیم خارج فعالیت میکند ،در مورد بقیه جزییات
هم ترجیح میدهم در مقطع کنونی صحبت نکنم».
میانجی بودن کویت را تایید نمیکنم

سخنگوی وزارت امورخارجه درباره سفر وزیر
امورخارجه کویت به ایران که گفته میشود حامل
پیامامیرآنکشوردرخصوصمیانجیگریمیانایران
و عربستان بوده و همچنین چشمانداز روابط تهران
و ریاض تصریح کرد« :کویت همسایه ما است و
سیاست ها و مواضع مشخصی در قبال آنها داریم.
البته ذکر این نکته مهم است که جمهوری اسالمی
عالقهمنداستکهباهمههمسایگانروابطمنطقی،
متناسب و متوازنی داشته باشد .وی حامل پیام امیر
کویت در مورد مسایل اقتصادی ،سیاسی بود و در
خصوص مسایل منطقهای ،بحرانهای سوریه و
عراق نیز تبادلنظر شد ،یعنی مسایلی که میتواند
بر هر دو کشور ایران و کویت تاثیرگذار باشد».
قاسمیکهدرحاشیهمراسمتجلیلوزیرامورخارجه
از پیش کسوتان این وزارت خانه صحبت میکرد
با اشاره به اینکه «میانجیگری کویت میان ایران و
عربستانرانمیتواندتاییدکند»،ادامهداد«:درارتباط
باسایرکشورهایمنطقهاینیازیبهمیانجینداریم
و مسایل ما با این کشورها میتواند دوجانبه مورد
رایزنی قرار گیرد .در مورد عربستان هم ه گاه آنها
آمادهباشندکهگامهاییرابردارندوخطاهایگذشته
خود را جبران کنند و آماده همکاریهای بیشتری با
ایرانباشند؛ قطعا مورد استقبال ایران قرار میگیرد».
وی در پاسخ به اینکه «ملکسلمان پادشاه عربستان
و ترامپ در تماس تلفنی در خصوص رویارویی
با ایران توافق کردند ،مصادیق این رویارویی چه
خواهد بود؟» ،تصریح کرد« :من از چنین توافقی
بیاطالع هستم و تنها میدانم که تماسی تلفنی
میان دو طرف بوده و تصور میکنم مجموعهای
خردگرا و با تعقل به سمت مقابله با ایران توانمند،
مقتدر و با تاریخ چندهزار ساله در منطقه حساس
غرب آسیا نمیرود».

