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رئیس جمهور در ســالگرد انتخابات 

گزارش
ریاست جمهوری 28خرداد1400، 
معنی انتخاب مردم در این انتخابات را 
تأکید مجدد بر اجــرای آرمان های 
اصیل انقالب شامل عدالت گستری و مبارزه با فقر، فساد 
و تبعیض دانست. سیدابراهیم رئیسی در تشریح شرایط 
تحویل دولت و تشــکیل کابینه ســیزدهم ازجمله 
فشارهای خارجی و مسائل داخلی گفت: به رغم همه 
تحریم ها و تهدیدها آینده را بســیار روشن می بینم و 
یقین دارم که دشــمن همانگونه که تاکنون در برابر 
جمهوری اســالمی راه به جایی نبرده، پس از این نیز 
نمی تواند ما را متوقف کرده یا به عقب براند؛ فقط یک راه 
پیش رو داریم و آن راه حرکت به ســمت پیشرفت و 
اجرای عدالت است. رئیسی در ســفر استانی تهران، 
شــنبه ابتدای هفته کاری خود را بــه بازدید از پروژه 
نیمه تمام مجتمع مسکونی آژینه در حاشیه شهر پیشوا، 

مجتمع ۹80واحدی سبحان واقع در قرچک ورامین، 
پروژه راه آهن شــهری ورامین و پل قاسم آباد و پروژه 
نیمه تمام بیمارستان ۹۶تختخوابی پیشوا اختصاص 
داد. برخی از ایــن پروژه ها تأخیر بیش از 10ســاله 
داشــته اند و با دســتورات رئیس جمهور قرار شــد 
پروژه های نیمه تمام جنوب شرق استان تهران تا 2ماه 
دیگر فعال شود. او در حضور جمعی از مردم شهرستان 
پیشــوا، قرچک و ورامین که در ورزشگاه تختی این 
شهرســتان گرد هم آمده بودند، با اشــاره به سالگرد 
انتخابات ریاست جمهوری1400 گفت: بنده تصمیم 
گرفتم که امروز و در نخســتین سالروز انتخاب دولت 
مردمی به جای حضور در جلسات نمادین به میان مردم 
بیایم و پیگیر تکمیل پروژه های نیمه تمام باشم. برای 
بنده به عنوان نماینده مردم حضور در میان این مردم و 
رســیدگی به آنچه مایه نگرانی و دغدغه آنان است، 
دلنشین تر از دیدارها و جلسات نمادین است. براساس 

گزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
سیدابراهیم رئیسی با اشاره به بازدید خود از تعدادی از 
طرح های نیمه تمام در بخش های مختلف شهرستان 
ورامین، افزود: به برکت انقالب اســالمی، اقدامات و 
کارهای زیادی برای این منطقه انجام شده، اما کارهای 
انجام نشــده زیادی نیز باقــی مانده اســت. امروز از 
پروژه هایی بازدید کردیم که بعضی از آنها 1۷ســال و 
برخی دیگر حدود 10سال است که آغاز شده، اما هنوز 

به اتمام نرسیده اند.

توانستیم از مرحله سخت عبور کنیم
رئیسی به مشــکالت مالی و بودجه ای دولت مردمی 
در آغاز به  کار خود اشــاره کرد و گفت: خیلی ها به ما 
می گفتند چگونه می خواهید مشــکل کسری بودجه 
480هزار میلیارد تومانی را رفع کنید. این در حالی بود 
که دولت در ماه ابتدایی فعالیت خود با مشکل پرداخت 

حقوق کارکنان مواجه بود، اما بــه لطف خدا و آگاهی 
مردم توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی یا چاپ 
پول که می توانست باعث ایجاد مشکالت جدید شود، 
از این مرحله سخت عبور کنیم.  او در ادامه سخنانش 
با اشــاره به برخی از اظهارات درباره سفرهای استانی، 
گفت: کسانی که به سفرهای استانی و حضور بنده در 
میان مردم خرده می گیرند، تجربه حضور در میان مردم 
و دیدار با آنها را ندارند. بنده به آنها پیشنهاد می کنم که 
در اجتماعات مردمی حضور یابند و لذت بودن در میان 
مردم را بچشند. رئیس دولت سیزدهم درباره مهم ترین 
موانع فعالیت دولت یادآور شد: دشمنان و بدخواهان 
جمهوری اسالمی ایران در ماه های گذشته سعی کردند 
برای دولت حاشیه سازی کنند، اما به همه دولتمردان 
تأکید کردم که مانند برخی از دوره ها که مســئوالن 
گرفتار حاشیه شــدند و زیان آن متوجه مردم و کشور 

شد، مراقب باشند که گرفتار حاشیه نشوند.

لذت بودن میان مردم را بچشید
رئیسی خطاب به منتقدان در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری1400:

هانی زاده، کارشناس مسائل منطقه ای: سعودی ها با درپیش گرفتن راهبرد »ایران هراسی« می کوشند توجه آمریکا را جلب کنند

ایران در کانون رایزنی های واشنگتن - ریاض
 در شرایطی که بحرانی تر شدن وضعیت سوخت در آمریکا، 

گپ
جو بایدن، رئیس جمهور این کشور را برای حضور در ریاض 
و دیدار با ولیعهد ســعودی مجاب کرده است، اما به نظر 
می رسد این سفر بیش از هرچیز زیرسایه نقش منطقه ای جمهوری اسالمی از 
یک سو و وضعیت مبهم مذاکرات هسته ای برای احیای برجام قرار گرفته  
است. به گزارش همشهری، با توجه به اخبار منتشر شده، در این سفر 2روزه 
که احتماال طی روزهای 15و 1۶جوالی )24و25تیرماه( انجام خواهد شد، 
موضوع ایران یکی از مهم تریــن محورهای گفت وگــوی بایدن و محمد 
بن سلمان خواهد بود و براساس گمانه زنی های برخی رسانه های آمریکایی، 
ولیعهد سعودی دراین گفت وگوها »احتماال خواستار دریافت ضمانت های 
امنیتی در ارتباط با ایران و متحدش، انصاراهلل خواهد شد«. سفر بایدن به 
عربستان سعودی از آن جهت نشان دهنده استیصال مقام های کاخ سفید در 
شرایط کنونی بازار انرژی  جهان است که بایدن در ابتدا با طرح انتقادهای 
صریح از ریاض برای قتل »جمال خاشقچی« روزنامه نگار منتقد سعودی، 
می کوشید چنین وانمود کند که دولت آمریکا رویکردهای حقوق بشری خود 
را قربانی منافع اقتصادی و تجارت انرژی نخواهد کرد؛ موضوعی که اکنون 

خالف آن ثابت شده  است.

انگیزه های نزدیکی ریاض - واشنگتن
با وجود این اما جنگ اوکراین و به دنبال آن بحران حوزه انرژی که در شرایط 
کنونی آمریکا و اروپا را درگیر خود کرده  است، ثابت کرد واشنگتن با وجود 
همه ژست های حقوق بشری خود، روی کمک ریاض، به عنوان »بزرگ ترین 
صادرکننده نفت خام جهان« حساب ویژه ای باز کرده  و رویکرد آشتی جویانه 
بایدن در قبال ســعودی ها نیز برهمین اساس قابل تفســیر است. براین 
اساس شبکه خبری »سی.ان.ان« گزارش کرده  است که برت مک گورک، 
هماهنگ کننده امورخاورمیانه در شــورای امنیت ملــی آمریکا و آموس 
هاچستاین، مشاور ارشد وزرات امورخارجه آمریکا در امنیت انرژی 2چهره ای 
محسوب می شوند که درحال انجام تالش های پشت پرده برای ترمیم رابطه 
عربستان سعودی و آمریکا هستند و از ماه دسامبر تاکنون، 4بار به ریاض سفر 
کرده اند و درجریان آخرین حضور خود در عربستان، با ولیعهد سعودی نیز 
دیدار و گفت وگو داشته اند. اینها درحالی است که برخی معتقدند وضعیت 
مبهم گفت وگوهای هسته ای برای احیای برجام میان جمهوری اسالمی ایران 
و گروه1+4و همچنین تحوالت منطقه ای اخیر، بیش از پیش بایدن را برای 
سفر به ریاض تحت فشار قرار داده  است. ازسوی دیگر کارشناسان معتقدند در 
اولویت قرار گرفتن رویکرد دیپلماسی فعال منطقه ای ازسوی دولت سیزدهم 

نیز در اتخاذ چنین تصمیمی ازسوی بایدن اثرگذار بوده  است.

ایران، محور سفر منطقه ای بایدن
یک کارشناس مســائل خاورمیانه دراین زمینه به همشهری گفت: سفر 
قریب الوقوع جو بایدن به عربستان سعودی و چند کشور منطقه را می توان 
در چارچوب بازگشت اعتماد میان ریاض و واشنگتن مورد بررسی قرار داد. 
از ســال 2020 که بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد، 

روابط 2 کشور تحت تأثیر رخدادهای داخلی و منطقه ای به سردی گرایید.
حسن هانی زاده افزود: قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار برجسته سعودی، 
موضوع های حقوق بشری، جنگ یمن و دخالت محمد بن سلمان در تحوالت 
منطقه ای ازجمله مسائلی بود که خشــم بایدن و تیم او نسبت به ولیعهد 
سعودی را به همراه داشت و برهمین اساس روابط 2 کشور در 2سال اخیر 
به شدت تنزل یافت. وی با اشاره به تالش های عربستان برای ترمیم روابط با 
واشنگتن، گفت: این گونه به نظر می رسد که توسل سعودی ها به البی های 
صهیونیستی اثرگذار بوده و نگرش آمریکا به عربستان درحال تغییر است و 
با توجه به تحوالت منطقه ای و جهانی اخیر و به ویژه بحران انرژی، دوطرف 

سعی می کنند بار دیگر روابط خود را ارتقا ببخشند.
این کارشناس مســائل خاورمیانه ادامه داد: ازسوی دیگر با توجه به اینکه 
پیش بینی می شــود در آینده نه چندان دور قدرت در عربستان به محمد 
بن سلمان منتقل شود و این انتقال قدرت با چالش های سیاسی - امنیتی 
برای ولیعهد سعودی همراه خواهد بود، به نظر می رسد این سفر زمینه ای 
برای قدرت گرفتن مشروط بن سلمان خواهد بود. هانی زاده با بیان اینکه 
احتماال آمریکا با دیکته کردن مطالباتی، با پادشــاهی بن سلمان در آینده 
موافقت خواهد کرد،  افزود: با وجود همه اینها اما به نظر می رسد رایزنی درباره 
ایران، از مهم ترین محورهای این ســفر خواهد بود و دوطرف می کوشند 
در راستای گســترش همکاری های دوجانبه برای مقابله با قدرت گیری 
روزافزون جمهوری اسالمی در منطقه گام بردارند. وی گفت: آن طور که از 
شرایط برمی  آید، پیش بینی می شود روند شکل گیری محور عبری – عربی 

علیه محور مقاومت درحال آغاز شــدن است و واشنگتن و 
ریاض می کوشــند اقدام هایی را علیه ایران ساماندهی 
کنند تا از نفوذ روزافزون جمهوری اســالمی در منطقه 

جلوگیری کنند.

درخواست ریاض از واشنگتن
این کارشــناس مســائل منطقه با اشاره 
به درخواســت ریاض از واشنگتن برای 
دریافت تضمین هــای امنیتی در برابر 

ایران، گفت: سعودی ها در سال های 

اخیر نگرانی های غیرقابل قبولی نسبت به جمهوری اسالمی داشته اند که آنان 
را به سوی دریافت تضمین های امنیتی از واشنگتن سوق داده  است. هانی زاده 
افزود: نگرانی های بی اساس ریاض نسبت به تهران در شرایطی است که در 
سال های اخیر بن سلمان با دخالت  در امور داخلی کشورهای محورمقاومت، 
زمینه ساز بروز بحران های عمیق منطقه ای شده  است. ازسوی دیگر سعودی ها 
نه  تنها کمکی به مردم فلسطین نمی کنند بلکه با برقراری رابطه پنهانی با رژیم 
صهیونیستی، به آرمان های قدس شریف پشــت کرده اند. وی عنوان کرد: 
استفاده هواپیماهای صهیونیستی از آسمان عربستان، نشان دهنده گام هایی 
است که ریاض درمسیر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی برمی دارد. 
هانی زاده با بیان اینکه به نظر می رسد سعودی ها با درپیش گرفتن راهبرد 
»ایران هراسی« می کوشند توجه آمریکا را جلب کنند، ادامه داد: براین اساس 
نیز جریان سازی ها علیه جمهوری اسالمی شکل گرفته ، اما نکته اینجاست که 
سعودی ها باید بدانند که آمریکا در جایگاهی نیست که بتواند درباره امنیت 
عربستان در قبال ایران، به سعودی ها تضمینی بدهد. وی با اشاره به اینکه 
رویکرد بن سلمان یادآور ماجراجویی های صدام در دهه های گذشته است، 
تأکید کرد: رفتارهای تهاجمی ولیعهد سعودی آسیب های زیادی به مردم 
منطقه وارد کرده  است. آمارها نشان می دهد عربستان سعودی برای جنگ در 

یمن تاکنون 350میلیارد دالر هزینه کرده  است.

مذاکرات تهران - ریاض
این کارشناس مسائل خاورمیانه درباره تأثیر ســفر بایدن به عربستان بر 
مذاکرات تهران – ریاض هم گفت: مذاکرات میان مقام های جمهوری اسالمی 
ایران و عربستان سعودی، که از اردیبهشــت سال گذشته آغاز شد و به دور 
پنجم هم رســید، در برخی محورها خوب پیش رفته  اســت و در بعضی 
بخش ها نیز نیازمند حسن نیت طرف های سعودی است. هانی زاده افزود: 
یکی از محورهای گفت وگوی دوطرف، درباره لــزوم پایان جنگ در یمن 
بود که حتی طرف ســعودی به صورت یک طرفه پایان جنگ یمن را اعالم 
کرد. با وجود این به نظر می رسد در شرایط کنونی، ادامه مذاکرات میان 
تهران و ریاض متوقف به نتایج دیدار بایدن و بن سلمان باشد. وی ادامه 
داد: در ماه های اخیر شاهد بوده ایم که عربستان در جریان گفت وگوها 
با تهران دست به وقت کشی زد و به نوعی سعی داشت روند مذاکرات را 
طوالنی تر کند تا بتواند رایزنی های خود با واشنگتن را به 
نتیجه برساند. هانی زاده همچنین اضافه کرد: بنابراین 
چندان دور از انتظار نیســت که گفت وگوی بایدن و 
بن ســلمان، رفتارهای تهاجمی عربستان نسبت به 

جمهوری اسالمی ایران را تشدید کند.
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روایتدولتازتحوالتیکسالگیانتخاباتریاستجمهوری1400
مهم ترین دستاوردهای دولت به بهانه انتخابات ریاست جمهوری 28خردادماه سال گذشته در 

اظهارات دولتمردان پررنگ بودند. در بخشی از این گزارش عملکردها به موارد زیر اشاره شد:
  آمار تلفات کرونا از روزانه حدود ۷۰۰قربانی، تک رقمی شده و در برخی روزها صفر می شود.
  ۵میلیون خانواده نیازمند بدون پرداخت هیچ وجهی تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند.

  سال۱۴۰۰ را با رشد اقتصادی نزدیک به ۵درصد به پایان رساندیم.
  صنعت گردشگری ایران در 2۰2۱ با رشد ۴۰درصدی همراه بود.

  ۱/6 میلیارد دالر از دارایی های توقیف شده ایران در عراق آزاد شد. 

قولهایرئیسیدرسفرجنوبشرقاستانتهران
رئیس جمهور در سفر استانی تهران قول هایی برای پیگیری مشکالت بر زمین مانده شهرستان های 

جنوب شرق تهران ازجمله ورامین، قرچک و پیشوا و همچنین برخی مشکالت کشوری داد: 
  فرمانداری ورامین به فرمانداری ویژه ارتقا پیدا می کند.

  راهکارها و شرایط تاسیس 2استان در شرق و غرب استان تهران بررسی می شود.
  ساخت ۴میلیون واحد مسکونی در طول ۴ســال وعده دولت، نیاز کشور و تصریح قانون 

است و باید به آن عمل کنیم.
  دولت برای سال۱۴۰۱ رشد 8درصدی را هدفگذاری کرده است.

مکثمکث

شفاف سازی درباره پروژه جدید 
»ایران هراسی«

کمالوندی در واکنش به گزارش جهت دار نیویورک تایمز: 
آژانس کامال در جریان فعالیت های ایران در نطنز قرار دارد

فضاســازی های سیاسی  رســانه ای از ســوی طرف های غربی 
جمهوری ا سالمی در گفت وگوهای وین در روزهای اخیر وارد فاز 
تازه ای شده و شبهه افکنی یک رسانه آمریکایی درباره فعالیت های 
هسته ای ایران زمینه ساز دور جدیدی از اتهام زنی ها به فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای ایران شده  است؛ موضوعی که با واکنش تهران 
نیز مواجه و اعالم شد آژانس در جریان فعالیت های ایران در این 
حوزه قرار دارد. به گزارش همشهری، روزنامه نیویورک تایمز در 
گزارشی مدعی شد که »ارزیابی می شــود با تکمیل این رشته 
تونل ها، ایران ســایت اصلی غنی ســازی اورانیوم خود را به دل 
زمین در اعماق کوه منتقل کنــد تا از اصابت احتمالی بمب های 
سنگرشکن و حمالت سایبری و همچنین حمالت الکترونیکی در 
امان باشد.« نیویورک تایمز، همسو با راهبرد »ایران هراسی« رژیم 
صهیونیستی، با انتشار این گزارش سعی کرده فعالیت های عمرانی 
در نطنز را اقدامی مخفیانه و تهدید آمیز جلوه دهد. این درحالی 
 است که مقام های مربوط در تهران تأکید کرده اند که اقدام های 
انجام شــده در این منطقه با هماهنگی کامل آژانس بین المللی 
انرژی  اتمی انجام شده  است. سخنگوی سازمان انرژی  اتمی ایران 
به گزارش های اخیر درباره فعالیت های هسته ای ایران واکنش 
نشان داد و تأکید کرد که آژانس بین المللی انرژی  اتمی در جریان 
کامل اقدام های جمهوری  اســالمی در مجتمع نطنز قرار دارد؛ 
موضوعی که نشان می دهد ایران با وجود بدعهدی های اخیر این 
نهاد بین المللی، همچنان به همکاری های پادمانی خود با آژانس 
ادامه می دهد. بهروز کمالوندی در این زمینه به »نورنیوز« گفته  
است که به دنبال عملیات تروریستی سال  گذشته علیه مجتمع 
تولید ســانتریفیوژ در کارخانه »تســا« در کرج، تصمیم گرفته 
شد برای جلوگیری از تداوم شرارت ها علیه تأسیسات هسته ای، 
تدابیر حفاظتی و امنیتی پیرامون این تأسیســات تشدید شود. 
وی همچنین تأکید کرده  است با وجود اینکه جمهوری  اسالمی 
تعهدی در ارائه اطالعات فراپادمانی خود به آژانس ندارد، اما از آغاز 
اقدام های عمرانی برای جابه جایی فعالیت های کارخانه تسای کرج 
به اطراف سایت نطنز، این نهاد بین المللی را در جریان فعالیت های 

خود قرار داده  است.

افزایش حفاظت از تأسیسات هسته ای
کمالوندی هدف از این جابه جایــی را افزایش ضریب حفاظت از 
تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران، با اطالع آژانس، عنوان و اظهار 
کرده  است که »با توجه به شفافیت کامل اقدام های ایران، تردیدی 
نیست که فضاسازی های رسانه های وابسته به جریان صهیونیستی 
برای ایجاد ابهام و سوءاستفاده های سیاسی راه به جایی نخواهد 
برد.« وی همچنین با اشاره به عملیات تروریستی که سال گذشته 
علیه کارخانه تولید سانتریفیوژ تسای کرج صورت گرفت، افزوده 
 اســت:»با توجه به تداوم شــرارت ها علیه تاسیسات هسته ای، 
تصمیم گرفته شــد تدابیر امنیتی به ویژه درخصوص تأسیسات 
حساس تشدید شود و به همین دلیل اماکن تولید سانتریفیوژ با 
هدف افزایش ضریب حفاظتی و امنیتی آنها افزایش یافته است.« 
کمالوندی با تأکید بر اینکه آژانــس در جریان کامل این تغییر و 
تحوالت بوده  است، عنوان کرد که »آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در اجرای وظایف صیانتی خود کوتاهی داشته  است؛ به طوری  که 
حتی در حد محکوم کردن اقدام های تروریستی علیه تأسیسات 

ایران نیز اقدامی انجام نداد.«

 دولت سیزدهم
 و فرجام احیای برجام

هنر دولت درایــن زمینه آن بــوده که با 
جلوگیری از خلق بی ضابطه پول، توانسته 
است ســرعت رشــد نقدینگی را تا حدودی کنترل کند. قابل 
ذکر اســت که میزان نقدینگی در زمــان روی کار آمدن دولت 
سیزدهم، حدود 4هزار »همت« بود که هم اکنون به حدود 4هزار 
و800»همت« رسیده است. درصورت عدم کنترل رشد نقدینگی 
توسط دولت، این رقم اکنون از مرز 5هزار »همت« باالتر رفته بود 

و تبعات تورمی بیشتری داشت.
تقویت تولید، سرمایه گذاری و اشتغال زایی: به همین دلیل 

است که در سفرهای اســتانی، رئیس جمهور و اعضای 2
هیأت دولت همواره به وضعیت شــرکت های تولیدی رسیدگی 
می کنند و یکی از محورهای ثابت سفرهای استانی اعضای هیأت 

دولت، رسیدگی به وضعیت تولید در استان هاست.
اصالح ســاختار بودجه: در این محور، دولت بر کاهش 

هزینه ها و افزایش درآمدها، جهت جلوگیری از کسری 3
بودجه)برای الیحه بودجه ســال آینده( متمرکز است و در این 
رابطه، به شــرکت های دولتی زیان ده هشــدارهای الزم را برای 

انضباط بخشی مالی صادر کرده است.
تقویت ارتباطات با کشــورهای دوست و همسایه: سفر 

مقام های کشورهای مختلف در روزهای اخیر به ایران و ۴
تقویت منطقه گرایی در سیاست خارجی دولت سیزدهم دراین 
زمینه ارزیابی می شود. برنامه دولت در حوزه سیاست خارجی این 
اســت که به صورت حداکثری از ظرفیت کشــورهای دوست و 
همسایه برای دور زدن تحریم ها و رفع مضیقه های کاالیی و ارزی 
اســتفاده کند. قابل ذکر اســت که یکی از مهم ترین محورهای 
دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم، مربوط به حوزه کشاورزی 
است و دراین زمینه، با کشــورهایی چون افغانستان، پاکستان، 
ونزوئال و روســیه وارد مذاکراتی برای کشت فراسرزمینی جهت 
تأمین و ارتقای امنیت غذایی در ایران شده است که به احتمال زیاد 

به زودی به نتایج مطلوبی خواهد رسید.
توسعه تجارت: دولت سیزدهم مصمم است تا با تقویت 

زیرساخت های الزم در داخل کشــور، زمینه الزم برای ۵
استفاده از ظرفیت های ژئوپلیتیکی و ارتباطی ایران را توسعه دهد. 
توسعه مناطق آزاد، تقویت زیرساخت های لجستیکی کشور در 
حوزه های ریلی، هوایی و بنادر جزو اقداماتی است که به منظور 

توسعه تجارت در دستورکار دولت قرار دارد.
با توجه به آنچه گفته شد، می توان ادعا کرد که دولت با ریل گذاری 
خوبی حرکت خود را آغاز کرده  است و امید می رود که درصورت 
کنترل رشد نقدینگی و انجام اصالحات ساختاری در بودجه سال 

آینده افق روشن تری برای اقتصاد کشور رقم بخورد.

محمد مهدی رحیمی
مدیرکل روابط عمومی ریاست جمهوری

رئیســی با اشــراف بــر تــوان متخصصان 
»هسا« ساخت هواپیمای مسافربری را 
طلب کرد و قول حمایت داد.نماینده محترم 
که با فاصله ایستاده بود، احتماال آرزویش 
برای »ســاخت ۸هواپیما تا سفربعدی« 
را از قــول رئیس جمهــور مطــرح کــرده! 
خودتحقیرها هم فرصت را برای تخریب 

رئیس جمهور مغتنم شمردند./مهر

کاظم غریب آبادی/دبیر ستاد حقوق بشر
اسدهللا اسدی از مصونیت دیپلماتیک 
برخــوردار اســت؛ بازداشــت ایشــان در 
آلمان و نگهداری ۱۰۱روزه اش در وضعیت 
نامناســب مغایــر بــا حقــوق بین الملل، 
حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر 
بر روابط کنسولی بود. در پرونده نوری هم 
حقوق وی کامال نقض شده و بازداشت 
وی کامال غیرقانونی بود؛ آنها مستنداتی 

در اختیار نداشتند./میزان

ابوالفضل ابوترابی/نماینده مجلس
در روزهای گذشــته و با دیپلماســی قوی 
دولــت ســیزدهم، ۱/۶میلیــارد دالر از 
دارایی های ایران در عراق آزاد شد و تقریبا 
دارایی های توقیف شده ایران در عراق به 
صفر رسیده  است. این دارایی ها از ناحیه 
فروش گاز ایران بــه عراق بود که به دلیل 
تحریم هــای اعمــال شــده در سیســتم 
بانکی علیه ایران و البته دیپلماسی فشل 

دولت روحانی در عراق توقیف بود./ایرنا

 3پیشنهاد قالیباف 
برای حل بحران آب

رئیس مجلس در دیدار با وزیر نیــرو با بیان این که 
بحران آب و مدیریت منابع آبی یکی از مشــکالت 
اساسی کشور و جزو مسائلی است که باید در برنامه 
توسعه هفتم مورد توجه قرار گیرد، گفت : معتقدم 
برای حل بحران کنونی و پیــش رو درباره آب باید 
در 3 ســطح اقدامات اساســی انجام دهیم؛ نخست 
اینکه باید با اســتفاده از ظرفیت های ایجاد شــده و 
قرارگاه های جهادی به صورت ضربتی مشــکل آب 
روســتاها و مناطقی که دچار تنش آبی شده اند حل 
شود، همچنین الزم است به پروژه های منتخب این 
حوزه توسط وزارت نیرو نیز توجه ویژه شود تا در زمان 
مقرر به بهره برداری برسد و مردم از منافع آن بهره مند 
شوند و سوم این که باید حتما سند حکمرانی آب را 
در یک زمان منطقی تدوین و نهایی و برای اجرای آن 

برنامه ریزی و اقدام کنیم. 
به گزارش خانه ملــت، محمدباقر قالیباف تأکید کرد: 
ما در مجلــس آمادگی داریم تــا در قوانین مختلف و 
نیز برنامه هفتم توســعه به وزارت نیرو کمک کنیم تا 
تصمیمات اصولی درباره کاهش اشکاالت 
در مدیریت منابع آبی گرفته شود و 
همچنین کمیسیون های تخصصی 
مجلــس آماده انــد در فراینــد 
تدویــن یک ســند برای 
چگونگی حکمرانی در 
 موضوع آب به دولت

 کمک کنند.

نقل قول خبر

خبر

یادداشت

 خبر

هسته ای

ادامه از 
صفحه اول

 موج سواری 
با شایعه استعفای باقری کنی

در شرایطی که براساس اعالم منابع ارشد در وزارت امور خارجه 
 ایران، این وزارتخانه هیچ برنامه ای برای تغییر در تیم مذاکره کننده 
هسته ای کشورمان ندارد، انتشار برخی شایعات درباره استعفای 
علی باقری کنی، معاون وزیر امورخارجه و مذاکره کننده ارشــد 
ایران در گفت وگوهــای احیای برجام، بخشــی از پازل افزایش 
فشارهای هسته ای بر جمهوری اسالمی ارزیابی می شود. به  گزارش 
همشــهری، پس  از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی  اتمی، موج تازه ای از فضاسازی ها علیه 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشــورمان با هدف تحت  فشار 
قرار دادن تصمیم سازان جمهوری اسالمی در مذاکرات برجامی 
آغاز شد؛ رویکردی که یکی از محورهای آن، تحت تأثیر قرار دادن 
بازارهای مالی و به دنبال آن، ایجاد نارضایتی عمومی بود. در چنین 
شرایطی مدیریت مناسب بازارها و انجام اقدام های تأثیرگذار در 
مسیر دور نگه  داشتن بازارهای مالی از التهاب های سیاسی راهبرد 
موفقی بود که از سوی دولت اجرا شد و برنامه ریزی های اتاق های 
جنگ روانی را ناکام گذاشــت. بر همین اساس با کاهشی شدن 
قیمت طال و دالر در بازار تهران، طرح شایعه استعفای باقری کنی از 
وزارت امور خارجه بود که هدف توقف کاهش قیمت ها در بازارهای 
مالی را دنبال می کرد؛ طرح ریزی ای که البته ناکام ماند. ماجرا از 
جایی آغاز شد که اتاق های عملیات روانی علیه ایران تالش کردند 
با سوءاستفاده از توییت های باقری کنی که بخش هایی از سخنرانی 
وی در اجالسیه کانون دانشگاهیان ایران اسالمی در دانشگاه تهران 
بود، با انتشار شایعه استعفای او، موج سواری رسانه ای جدیدی را 
علیه کشورمان سامان دهند. این شایعه حتی نیاز به تکذیب هم 
نداشت، چراکه وزیر امور خارجه کشورمان در توییتی بر ادامه مسیر 
ایران در مذاکرات هســته ای تأکید کرد و نوشت که »جمهوری 

اسالمی ایران از مسیر مذاکره منتج به نتیجه فاصله نمی گیرد.«

توصیهایبهبایدنبرایاحیایبرجام
یک نشریه آمریکایی در گزارشی درباره اهداف 
سفر رئیس جمهور این کشــور به عربستان، به 
بایدن توصیه کرد که به جای ســفر به ریاض، هر 
کاری الزم است برای بازگشــت نفت ایران به 
بازارهای جهانی انجام دهــد. »نیوزویک« در 

گزارشی تحلیلی، به بررسی دالیل سفر بایدن به 
عربستان سعودی که قرار است اواسط ماه آینده 
میالدی انجام شــود، پرداخت و نوشت: اگرچه 
دستورکارهای زیادی برای سفر بایدن به ریاض 
تعریف  شده است، اما تنها یک دلیل برای این سفر 
وجود دارد و آن، قماری ناامیدانه ازسوی بایدن 

برای متقاعد کردن ریاض به افزایش تولید نفت 
خود برای کاهش قیمت هــای تاریخی بنزین در 
آمریکاست، درحالی که تنها چند ماه به انتخابات 

میان دوره ای کنگره باقی مانده است.
نیوزویک ادامه داد: اما این یک اشتباه وحشتناک 
اســت، به ویژه وقتی که می دانیم مقادیر برابر 

نفت، اگر نگوییم بیشــتر، با حصول یک توافق 
هسته ای جدید با ایران آزاد خواهد شد. تعمیق 
روابط با عربستان و امتناع از پرداختن به عوامل 
اصلی وابستگی آمریکا به نفت، تنها هزینه های 
دنبال کردن سیاســت های معقول تر را افزایش 

خواهد داد.

مکث


