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روحانی در جلسه هیأت دولت:

خشم ریاض از نپذیرفته شدن در مذاکرات وین

شاهد فصل تازهای از تجدید حیات برجام هستیم

بوده؟ این همه کانال ،این همه زهکشی ،این همه
آب را بــه زمینها بردن ،این همــه اجرای آبیاری
مدرن ،چه زمان در تاریخ ما ســابقه داشته است؟
اینکــه در یک دولــت بتوانیم  50ســد ملی افتتاح
کنیــم کــه تا امروز  52ســد ملــی افتتــاح کردهایم.
چه زمانی اینچنین بوده؟ شک دارید ما در بنزین
خودکفا هستیم ،شک دارید بزرگترین صادرکننده
بنزیــن در ایــن منطقــه هســتیم؟ شــک داریــد
صادرکننده گازوئیل هســتیم؟ مگر در دولت قبل
واردکننده اینها نبودیــم؟ چرا اینها را نمیگویید؟
مگر در زمینه محصوالت کشــاورزی امروز شرایط
ما با دیروز متفاوت نیســت؟ ایــن تفاوتها را چرا
تبییــن نمیکنیم ،چــرا نمیگوییــم؟ نتیجه اینکه
مــا بگوییم یــا نگوییم ،دشــمن این محاســبات را
بخوبی مشــاهده کرده و دیده اســت و لذا در برابر
قــدرت ایــن ملــت ســرفرود آورده و امــروز آماده
است برای اینکه بنشیند و راجع به اجرای برجام و
توگو کند.
بازگشت به تعهدات خود گف 
س جمهوری با بیــان اینکه اذعــان امریکا
رئیــ 
به شکســت و درخواســت برای مذاکره و بازگشت

به تعهداتش از نظر ما «توبه» اســت ،گفت :البته
بایــد در مقــام عمــل هــم صداقــت امریکاییهــا
را بســنجیم ،امــا امــروز حقانیــت ملــت ایــران بر
جهانیــان آشــکار شــده و دیگــر هیچکــس درباره
صلحآمیــز بــودن فعالیتهــای هســتهای ایــران
تردیدی ندارد.
ëëتأسیســات هســتهای قویتر از همیشــه فعالیت
میکنند
وی با اشــاره به فرارسیدن  20فروردین ماه ،روز
فناوری هســتهای اضافه کرد :پس از توافق برجام
عدهای مدعی بودند که دولت همه توانمندیهای
هستهای کشور را فروخته و از دست داده است ،اما
این روز فرصتی است تا مردم ببینند که در همین
سالها ب ا وجود فشارهای اقتصادی چه پیشرفتها
و دســتاوردهای بزرگــی در عرصــه فناوریهــای
هستهای کشور حاصل شده است.
روحانــی در ادامــه ســخنان خود با بیــان اینکه
دســتاوردهای دولــت در عرصــه هســتهای دروغ
بودن برخی ادعاها علیه دولت را آشــکار میکند،
اظهــار داشــت :ســازمان انــرژی اتمــی تکالیــف

تکذیب خبر خلع درجه سردار آبرومند

خبــر دیگر اینکه ،ســخنگوی ســپاه با تکذیب شــدید خبر منتشــره در
یــک کانال تلگرامــی پیرامون خلع درجه معاون هماهنگکننده ســابق
ســپاه گفت :عملیــات روانی و خبرســازیهای کذب علیه ســپاه مذموم
و محکوم به شکســت اســت .بهگزارش تســنیم ،در پی انتشــار خبری در
یکی از کانالهای تلگرامی پیرامون خلع درجه ســردار ســرتیپ پاســدار
جمالالدیــن آبرومنــد (معــاون هماهنگکننده ســابق ســپاه) ،ســردار
رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه با تکذیب این
خبــر ،تصریح کرد :خلع درجه ســردار آبرومند معــاون هماهنگکننده
سابق سپاه صحت نداشته و خبر جعلی و ساختگی یک کانال تلگرامی
در ایــن خصــوص بشــدت تکذیــب میشــود .گفتنــی اســت یــک کانال
تلگرامی مدعی شــده بود که سردار آبرومند در ارتباط با پرونده موسوم
بــه «یــاس» کــه مرتبط بــا اتهامات عیســی شــریفی قائم مقــام محمد
باقر قالیباف در زمان شــهرداری اســت ،خلع درجه شــده اســت .سردار
آبرومند دستیار رئیس مجلس در حوزه خدمت و پیشرفت است.

فیسبوک صدها حساب جعلی منافقین را مسدود کرد

شــنیدیم که ،شــرکت فیسبوک سهشنبه شب صدها حســاب کاربری
جعلــی در ارتباط با گروه تروریســتی منافقیــن در آلبانی را حــذف کرد.به
گزارش ایرنا به نقل از آسوشیتدپرس ،شبکه اجتماعی فیس بوک در حالی
صدها حســاب کاربــری در ارتباط با گروه منافقیــن در آلبانی را حذف کرد
که اعضای این گروه با اســتفاده از حســابهای کاربری ،تصاویر و پروفایل
جعلی به انتشار پستهای انتقادی از دولت ایران میپرداختند .بر اساس
این گزارش ،شــرکت فیسبوک تشــخیص داد که حســابها از یک مکان
واحــد در آلبانــی توســط گروهی از افــراد که بــه نمایندگــی از منافقین کار
میکنند ،اداره میشود .فیسبوک سرنخهای دیگری در مورد یک مقر در
آلبانی پیدا کرد که در آن ب ه کارگران برای ارسال مطالب غالباً نادرست به
رسانههای اجتماعی دستمزد پرداخت میشود .فیسبوک در ادامه اعالم
کرد که شــبکه حســابهای جعلی منافقین از ســال  ۲۰۱۷و در اواخر سال
 ۲۰۲۰فعال بودند که در کل بیش از  ۳۰۰حساب ،صفحه و گروه از آنها در
فیسبوک و اینســتاگرام حذف شدند.در برخی موارد ،در این حسابهای
جعلی از عکس افراد مشهور ایرانی یا مخالفان متوفی استفاده میشد.

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام لغو شد

ظریف با مقامات قزاقستانی رایزنی کرد

جزئیات حق تحفظهای جدید ایران برای FATF

امضای برنامه همکاری تهران  -آستانه
دیپلماسی

گزارش خبری

تکذیب استعفای انتخاباتی رئیسی

ایرنا

دســت آخر اینکه ،روز گذشــته خبری در شــبکههای اجتماعی مبنی
بر اســتعفای ســید ابراهیم رئیسی از ریاســت قوه قضائیه جهت شرکت
در انتخابات ریاســت جمهوری منتشر شــد .با وجود این ،یک منبع آگاه
در دفتر رئیس قوه قضائیه در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما انتشار
اخبــاری مبنی بر اســتعفای حجتاالســام والمســلمین رئیســی برای
شــرکت در انتخابــات را تکذیــب کرد .همچنیــن علی نــادری ،مدیرکل
روابط عمومی قوه قضائیه هم با انتشــار توئیتی ضمن تکذیب این خبر
نوشــت« :با نزدیک شــدن به ماههای انتخابات ،هم بازار شایعه داغتر
میشــود و هم شبکههای اجتماعی امکان نشر خبر فاقد منبع معتبر را
فراهم میکنند .مثالً امروز خبری مبنی براســتعفای رئیس قوه قضائیه
منتشــر شــد آن هم با منبع ناشناس .این خبر کذب محض است و البته
نه اولین مورد از این شایعات بوده و نه آخرین».

ایرنا

گروهسیاسی/بالتکلیفی لوایح مرتبط با FATFهمچنان
ادامه پیدا کرد؛ قرار بود در جلسه دیروز مجمع تشخیص
مصلحــت نظــام بررســی ایــن لوایــح در صحــن ایــن
مجموعه انجام شــود اما گویا جلســه بر اساس تصمیم
ســتاد ملی مقابله با کرونا لغو شــد .این خبر را محســن
مجتهد شبســتری ،عضــو مجمع تشــخیص مصلحت
نظــام در گفتوگــو با «فــارس» مطــرح کــرد .همزمان
در حاشــیه جلســه هیأت دولت ،معاون حقوقی رئیس
جمهوری از درخواســت روحانی برای افزودن یک ماده
به لوایح  FATFخبر داده است .خواستی که به گفته لعیا
جنیدی ناظر به دغدغههای اعضای مجمع بوده است.
در این شــرایط اما هنوز معلوم نیســت که بررسی لوایح
 CFTو پالرمو در مجمع چه تاریخی انجام خواهد شــد.
هر چنــد دیروز احمد توکلی به «ایســنا» گفــت که «این
هفته آمادگی فنی برای برگزاری مجازی جلســه مجمع
وجــود نداشــت ،با آمادگــی فنی از هفته دیگر جلســات
مجمع به صــورت مجازی برگزار خواهد شــد ».پیشتر
قــرار بود این بررســیها در صحن مجمــع در هفتههای
پایانی اســفندماه  99انجام شود ،اما به یک باره محسن
رضایــی ،دبیر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گفت
کــه تصمیمگیری در این بــاره در فروردین  1400صورت
خواهد گرفــت .در آن مقطع برخی از اعضای مجمع از
تغییر نظر اعضای مخالف  FATFدر این مجموعه خبر
داده بودند .حتی برخی از مخالفان سابق نظیر مرتضی
نبــوی هم در اظهــارات خود ،موضعی متفــاوت از قبل
اتخــاذ کرده بودند .همین دســت موضعگیریها در آن
زمــان باعث افزایــش امیدها به تصویــب لوایح FATF
شده بود.
دیروز در حالی جلسه بررسی  FATFدر مجمع لغو
شــد که در روزهای اخیر بحثهایی هم بر ســر اینکه آیا
دولت پاســخ ســؤاالت مجمع را داده یا خیر ،در گرفت.
غالمرضــا مصباحــی مقــدم ،یکــی از اعضــای مجمــع
روز  17فروردیــن مــاه گفتــه بــود کــه «پیشــنهاداتی در
خصوص لوایح  FATFمطرح اســت که در جلســه آتی
مجمع مورد بررسی قرار خواهند گرفت ».اما اینکه این
پیشــنهادات دقیقاً چه هســتند را کســی هنوز نمیداند.
مهمتــر اینکه مشــخص نشــده کــه این پیشــنهادات در
شــرایطی که برخی اعضای مجمع از عدم پاســخگویی
دولــت بــه ســؤاالت این نهاد ســخن میگوینــد ،چگونه
تهیــه شــده اســت .مخالفــان  FATFاصــرار دارنــد کــه
دولت همچنان پاســخ ســؤاالت آنها را نداده .دولتیها
امــا میگویند این ادعاها صحــت ندارند .از جمله علی
ربیعــی ،ســخنگوی دولــت در نشســت خبــری روز 16
فروردیــن ماه خــود گفــت« :متخصصین مــا در دولت
دلســوزانه و خیلی روشــن دیدگاههایشــان درخصوص
لوایــح  FATFرا بــه مجمع تشــخیص مصلحت نظام
ارائه دادهاند ».برخی از اعضای مجمع هم پیش از این
تصدیــق کرده بودند که نمایندگان دولت در دور جدید
بررســیهای مجمــع به طور مفصــل درباره ایــن لوایح
توضیحات تازهای دادهاند.
ëëدولت همچنان به دنبال تصویب لوایح FATF
دولتیها در همین شــرایط همچنــان تأکید دارند که
گــره کار  FATFباید باز شــود .هفته گذشــته محمدجواد

ظریــف ،وزیــر امور خارجه در یک جلســه مجــازی گفته
بود که وضعیت فعلی ما در لیســت ســیاه  FATFحتی
بــرای اجــرای قــرارداد راهبردی بــا چین ایجاد مشــکل
خواهد کرد .محمد شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی هم در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:
«اردیبهشــت ســال  ۹۰وزیر وقت اقتصاد نوشت FATF
ضروری است تصویب شود اعتراضی نشد .اما تا هشت
وزیــر این دولت نوشــتند و توجه به منافع ملــی را تأکید
کردند چه صداهایی که بلند نشد! بنده با  ۴۰۰شرکت در
زیرمجموع ه مرتبطم و ریسک و هزینههای انتقال پول را
میدانم ،آیا مخالفان هم حجم خسارت را میدانند؟»
همچنین دیــروز لعیا جنیــدی ،معــاون حقوقی رئیس
جمهوری در حاشــیه جلســه هیأت دولت در این رابطه
به اظهار نظر پرداخت .به گزارش ایرنا ،وی منوط کردن
پذیرش لوایح پالرمو و  CFTبه برداشتن تحریمها را کار
ت دولتهای
درســتی ندانســت .وی با اشــاره به سیاســ 
مختلــف امریکا در قبال ایران و تحریم کشــورمان تأکید
کرد« :جمهوری اســامی ایران کشــور مســتقلی است و
ایــن گونــه سیاســتها از منظــر حقوقی و سیاســتهای
اقتصــادی مــا درســت نیســت ».وی افــزود« :مــا کشــور
مســتقلی هســتیم و قطــع نظــر از اینکــه دولــت امریکا
چــهکاری میخواهد انجام دهــد باید ببینیم مصالح ما
در چیســت ».معــاون حقوقــی رئیس جمهــوری ادامه
داد« :امریکا یک روز تحریم ناعادالنه و نامشروع انجام
میدهــد و روز دیگــر میگویــد مــن تحریمهــا را کاهش
میدهــم یا برمیدارم ما که نباید نگاه کنیم و ببینیم که
او چــه میگوید .ما بایــد ببینیم که خودمــان چه چیزی
میخواهیــم .بنابــر این من معتقــدم که ایــن کار کامالً
اشــتباه اســت ».جنیدی تصریح کرد« :اینکه ما بگوییم
ملحق شدنمان به این معاهدات و یا انجام استانداردها
که پیشنیاز روابط بانکی بینالمللی است ،منوط به این
است که امریکا تحریمهای خود را بردارد .چنین چیزی
یعنــی به طور کامل روابط اقتصادی و بانکی خودمان را
در دنیا موکول کنیم به اینکه نظر هر رئیس جمهوری در
امریکا چیســت .چنین کاری هرگز درســت نیست و من
چنین توصیه نمیکنم».
ëëحق تحفظهای جدید ایران
جنیدی همچنین در توضیحات دیروز خود خبر داد:
«بنــا بر دســتور رئیس جمهــوری ما در هــر دو معاهده
 CFTو پالرمو ،در قالب مادهای الحاقی تحفظی جدید
قیــد میکنیم ».وی با بیــان اینکه «این لوایــح از حدود
دوازده ســال پیش در دستور بررسی بود» ،درباره زمینه

دســتور مورد اشــاره رئیس جمهــوری توضیــح داد« :با
توجــه بــه اینکه طــی یک ســال اخیر بیشــترین دغدغه
اعضــای مجمع تشــخیص مربوط بــه تحریمهــا بود و
اینکــه میگفتند الحاق به این معاهدات ممکن اســت
باعث افشــای اطالعات ما در رفع آثار تحریم شــود و از
ســوی دیگر این معاهدات برای مراودات مالی و بانکی
بینالمللی ما مهم اســت و این مــراودات برای جهش
تولیــد کشــور ضــرورت دارنــد ،آقــای رئیــسجمهوری
خواســتند مالحظه مجمع مجدداً مورد بررســی دقیق
قــرار گیرد ».ماجــرای حق تحفظهــای جدید در بهمن
ســال  99هــم مطرح شــده بود امــا جنیــدی در رابطه با
جزئیات این موضوع توضیحات بیشــتری داده اســت:
«در مــاد ه الحاقی قید میکنیم کــه اقدامات ایران برای
کاهــش آثــار تحریمهــا مربوط بــه امنیت ملــی ،منافع
اساسی مردم و مصالح بنیادین ماست و هیچ تعهدی
در ارائــه اطالعات ایــن اقدامات و محدودیــت در آن را
نخواهیم پذیرفت ».وی گفته اســت« :اصالً قرار نیست
بــه دبیرخانــه  FATFماهانــه اطالعــات داده شــود ،ما
خودمــان یــک واحد اطالعــات مالی داریم .کشــورهای
متعاهــد  FATFمیتواننــد درصــورت مشــاهده یــک
تخلف بگویند یک پولی در کشــور ما آمده که مربوط به
یک تجارت نامشروع است و شما این را بررسی کنید .در
این شرایط هم واحد اطالعات مالی ما مطابق با امنیت
ملی کشور ،این مسائل را بررسی میکنند .دولت تحفظ
جدیدی را پیشنهاد کرده که در این تحفظ تأکید کرد که
اقدامــات ما بــرای کاهش آثار تحریم مربــوط به منافع
اساســی ماســت و تعهدی را کــه بخواهد ایــن اقدامات
را بــرای مــا ممنوع کنــد ،نخواهیــم پذیرفــت ».معاون
س جمهوری تأکید کرده است« :در جلساتی
حقوقی رئی 
کــه بــا مجمــع داشــتیم ،هرچقدر کــه پیــش میرفتیم
فضــای جلســه بــه لحــاظ تعامــل فکــر بهتــر میشــد.
بنابراین امید دارم که این لوایح در مجمع تصویب شود
اما هیچ قضاوتی ندارم .اگر مبانی ما کارشناســی باشــد
می تواند به یک راهکار مشــترک رســید ».وی با اشــاره
به ســابقه حق تحفظهای کشورهای دیگر در خصوص
 ،FATFگفت« :تحفظهای ما احتیاطی اســت و دلیلی
نــدارد کــه  FATFآن را نپذیرد .حتی اگــر نپذیرند ،بدتر
از شــرایطی که امروز داریم ،نخواهیم داشت ».جنیدی
افزود« :دولت معتقد اســت برای یــک ضرر احتمالی،
نباید یک نفع قطعی و مسلم را نادیده بگیریم .همیشه
میتــوان بــرای یــک ضــرر احتمالــی مدیریــت مؤثری
داشت».

ذره بین

وزیــر امور خارجه کشــورمان در ادامه ســفر منطقهای خود به آســیای میانه،
دیروز میهمان مقامات قزاقستان بود .او در دیدار با همتای قزاقستانی خود بر
توسعه همکاریهای دوجانبه و منطقهای تأکید کرد .در این دیدار البته برنامه
همکاری میان وزارت امور خارجه ایران و قزاقســتان در زمینههای سیاســی،
اقتصادی ،اجتماعی ،بشردوستانه ،محیط زیست ،نظامی ،امنیتی و فرهنگی
که شامل  ١۵بند است ،به امضای دو طرف رسید.
ظریــف بعــد از دیدار با «مختار تیلو بردی» وزیــر امور خارجه و معاون
نخســتوزیر قزاقستان ،در نشســت خبری گفت :درباره مسائل منطقهای
توگو کردیم .در حوزه روابط دوجانبه گسترش
بویژه بحران افغانستان گف 
این روابط و حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد تأیید دو طرف
قــرار گرفت و بر اســتفاده صلحآمیــز از دریای خزر که به صورت مشــترک
از ســوی ایران و قزاقستان انجام میشــود؛ تأکید شد .وی ضمن امیدواری
دربــاره نتیجــه بخــش بــودن مذاکرات ترســیم خط مبــدأ در دریــای خزر،
گفــت :راهآهنها و مســیرهای ترانزیتی مشــترک بین ایران و قزاقســتان و
ســایر همســایگان با جدیت در این دیدارها بررسی شد و ضرورت افزایش
روشهــای اتصالی منطقهای و بینالمللی مورد بحث قرار گرفت .حضور
قزاقستان در اینچهبرون ،بندرعباس و چابهار برای ایران محترم است و از
افزایش این حضور خوشحال خواهیم شد .ایران مسیر دستیابی قزاقستان
به آبهای بینالمللی است .وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در دیدار
با «قاسم جومارت توکایف» ،رئیس جمهوری قزاقستان درباره موضوعات
توگو کرد و تالش برای یافتن مسیرهای همکاری
مورد عالقه دو کشور گف 
پایدار برای حفظ و گســترش روابط فیمابین را ضروری دانســت .توکایف
نیــز در این دیدار با تأکید بر تاریخ مشــترک و اهمیت توســعه همکاریها
با کشــورمان ،جمهوری اســامی ایران را شریک کلیدی در منطقه دانست
و بــر گســترش همهجانبه روابــط در بخشهای اقتصادی و سیاســی تأکید
کرد .تحوالت برجام ،روند صلح در افغانستان ،روند آستانه و سیکا از دیگر
توگو در این دیدار بود.
موضوعات مورد گف 
ëëآماده همکاری با کشورهای «دی  »۸هستیم
ظریف دیروز همچنین در نشست مجازی وزرای خارجه سازمان «دی
هشــت» که به ریاســت وزیر امور خارجه بنگالدش و با حضــور وزرای امور
خارجه مصر ،اندونزی ،جمهوری اسالمی ایران ،مالزی ،نیجریه ،پاکستان
و ترکیه در آســتانه دهمین نشســت ســران این ســازمان برگزار شد ،سخن
گفت .نشســت مجازی ســران دی هشــت امروز با حضور حسن روحانی و
به ریاست نخستوزیر بنگالدش برگزار میشود .وزیر خارجه کشورمان در
ســخنان خود تســهیل و افزایش تجارت ،گســترش ارتباطات حمل و نقلی،
تقویــت گردشــگری و بهرهبــرداری از ظرفیتهــای فناورانه و انســانی بویژه
جوانــان را ازجملــه اولویتهــای ســازمان دی  ۸بــرای همــکاری قلمــداد و
آمادگی کشــورمان برای همکاری جدی در این حوزهها را اعالم کرد .ظریف
بــه تجــارت اشــاره کرد و گفــت :در صورتــی کــه موافقتنامه موجــود تجارت
ترجیحــی همــراه با برخی از ســاز و کارهای تکمیلــی در خصوص گمرکات،
امــور مالــی و خرد مالــی ،بانکداری ،ظرفیتهــای دیجیتال و غیــره اجرایی
شــوند ،هدف تجــارت  ۲۰درصــدی درون دی 8تا ســال  ۲۰۳۰در دســترس
مــا خواهد بود .بنابراین دولتهای ما باید در نقش تســهیلگر ظاهر شــده و
بخش خصوصی و شرکتهای کوچک و متوسط باید به میدان آورده شوند.
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س جمهــوری با بیــان اینکــه امروز ما شــاهد
رئیــ 
فصــل تــازهای از تجدیــد حیات برجام هســتیم و
همــه کشــورهایی کــه در برجام متعهــد بودند در
ویــن اجتمــاع کردهاند ،گفــت :امروز یــک صدای
واحد شــنیده میشود و آن اینکه همه اطراف این
توافق هســتهای به این نتیجه رســیدهاند که هیچ
راه حلــی بهتــر از توافــق برجــام و هیــچ مســیری
جز اجــرای کامــل برجام وجــود نــدارد و این یک
موفقیت بزرگ برای ایران است.
بــ ه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهــوری ،حجتاالســام والمســلمین حســن
روحانی روز چهارشــنبه در جلســه هیــأت دولت،
افــزود :یکــی از افتخــارات ایــن دولــت این اســت
کــه در ســالهای  99 ،98 ،97و ابتدای ســال 1400
بــا همه ســختیها وفشــارهای جنــگ اقتصادی و
شــدیدترین تحریمها ،کشــور را طوری اداره کرده
که نه تنها دوســتان ما بلکه دشــمنان نیز اعتراف
میکنند که فشار حداکثری شکست خورده است.
روحانــی با تأکید بــر اینکه ب ه دســت آمدن این
موفقیــت در ســایه مقاومت و ایســتادگی مــردم و
رهنمودهای رهبر معظم انقالب بوده است ،اظهار
داشــت :دولــت در طــول این جنگ اقتصادی ســه
ســاله حاضر نشــد توصیه برخی دوســتان درمورد
برقــرار کــردن سیســتم کوپنی بــرای تأمیــن ارزاق
عمومی را اجرا کند و تأکید کرد که میتوانیم کشور را
بهشکل عادی اداره و کاال را به اندازه نیاز جامعه و به
وفور تأمین کنیم ،اگر چه قبول داریم که قیمتها تا
حدودی گران بود و مردم در فشــار بودند اما دولت
این کار را برای سه سال به شکل موفقی انجام داد.
وی این موفقیت را متعلق به ملت ایران دانســت
و بــا تأکید بر اینکه نباید این پیــروزی افتخارآمیز را
دســتکم بگیریم ،افزود :برای اولین بار در تاریخ،
امریکا در ســه ســال گذشــته منزویترین دولت در
سازمان ملل ،شورای امنیت ،افکار عمومی جهانی
و دادگاه الهــه بــوده اســت و حتی متحدین ســنتی
اروپایی امریکا نیز او را تنها گذاشتند.

ëëبرخــی میخواهنــد واقعیــت شکســت فشــار
حداکثریرابپوشانند
س جمهــوری بــا بیــان اینکــه میخواهند
رئیــ 
واقعیت شکست سیاستهای امریکا را بپوشانند
و ایــن پیــروزی بــزرگ را تحریــف کننــد ،گفــت:
رســانههای مــا آگاه باشــند که این پیــروزی عظیم
و بــزرگ در تاریــخ ملــت ،تنهــا مربوط بــه دولت
دوازدهم نیست ،بلکه متعلق به همه ملت بزرگ
ایــران اســت.رئیسجمهوری تصریــح کــرد :ایــن
پیروزی بزرگ در سایه همراهی و ایستادگی مردم
و هدایتهای رهبر معظم انقالب به دست آمد و
نباید نسبت به آن بیتفاوت بود .کسانی که با پول
مردم فیلم درست میکنند ،چرا برای این شکست
امریکا و پیروزی ملت ایران فیلم نمیســازند .وی
افزود :چرا از این اقدامات دولت که تحریم امریکا
را به شکست کشاند ،فیلم نمیسازند؟
روحانــی افزود :اگر بناســت از پــول ملت فیلم
درســت کنیــد و نمایــش بدهیــد ،از واقعیتهــا
فیلم درســت کنید .حقیقتها را به مردم بگویید،
پیروزی ملت را بگویید .نشــاطی که امروز سواحل
ُمکــران و جنــوب ایــران دارد ،از جاســک گرفتــه تا
چابهار ،تا راهآهنی که از چابهار به ســمت راهآهن
سراســری در حال اجراســت ،تا آبــی که در منطقه
شــرق از دریای جنوب به فالت مرکزی آوردیم ،تا
گازی که وارد شــرق کشور و سیســتان و بلوچستان
شد ،تا جاده بزرگراهی که در سراسر سواحل مکران
امروز میبینید ،اینها چه وقت در تاریخ ایران بوده
و این نشاط و زنده بودن و حیات و قدرت و توسعه
ســواحل مکران چــه زمانی بوده اســت؟ چرا برای
سواحل مکران فیلم نمیسازیم؟
رئیس جمهــوری گفت :آنچه امــروز در تاریخ
کشــورمان میبینیــم که شــرق آبــاد ،غــرب آباد،
جنوب آباد ،شــمال آباد ،اینها در دولت یازدهم و
دوازدهم تحقق پیدا کرده اســت 550 .هزار هکتار
زمین در غرب کشور احیا شده و  46هزار هکتار در
شــرق کشــور احیا شــده اســت ،اینها در چه زمانی

مجلــس در طــرح احیای برجــام را حتــی فراتر از
مصوبــه مجلــس اجــرا کرد تــا گواهی باشــد برای
اینکــه آنچه دربــاره از بیــن رفتــن توانمندیهای
هستهای کشور گفته شده بود ،صحیح نبود .امروز
همه مراکز و تأسیســات هســتهای کشــور قویتر از
همیشــه در حال فعالیت هستند و آنها باید برای
دروغ خود از مردم عذرخواهی کنند.
 ëëسنگهای تحریم بر سر راه تأمین واکسن
س جمهــوری در ادامه با بیان اینکه دولت
رئی 
در دوران کرونــا کار عظیــم و بزرگی انجــام داده و
در اثنــای مقابله با این بیمــاری خطرناک بخش
درمان کشور را توسعه داده است ،افزود :متأسفانه
هنــوز درمانی برای کرونا به دســت نیامــده و تنها
راه مقابلــه رعایت دســتورالعملهای بهداشــتی
و تزریق واکســن اســت .بهوزارت بهداشت دستور
دادهام که تمام اقدامات در زمینه واردات و تولید
واکســن در داخل و نیز واکسیناسیون را با جزئیات
کامل و به شکل شفاف برای مردم تشریح کنند.
س جمهــوری بــا تشــریح مشــکالتی کــه
رئیــ 
تحریمها برای خرید و واردات واکســن کرونا برای
کشــور ایجاد کردهاند ،اظهار داشت :دهها میلیون
دوز واکســن یا خریداری شــده و یا برای خرید آنها
م امریکا مانع نهایی
توافق شــده اســت ،اما تحری 
شــدن توافقها و انتقال واکســنها به داخل کشور
شــدهاند .روحانی در ادامه با اشــاره به فرارسیدن
ایام ماه مبارک رمضان گفت :به سازمان برنامه و
بودجه دستور دادهام که برای ماه مبارک رمضان
یــک نوبــت اضافه کمک معیشــتی بــه جمعیت
تحت پوشــش اختصاص داده شود .همچنین در
روزهــای آینده یک کارت اعتباری در اختیار مردم
قرار میگیرد که پشتوانه آن سهام عدالت یا یارانه
مردم اســت و این کارت عالوه بر کمک به مردم،
پشــتیبانی و کمکی به رونق تولید نیز خواهد بود و
امیدوارم با بهبود شــرایط جهانــی ،در تأمین کاال
نیــز ثبــات بیشــتری در کشــور ایجاد شــده و مردم
شرایط بهتری را تجربه کنند.

دیگه چه خبر؟

از واقعیت ها فیلمبسازید

خبــر اول اینکه ،مخالفان رژیم ســعودی فــاش کردند که بیتوجهی
مقامــات امریکایــی بــه درخواســتهای عربســتان بــرای مشــارکت در
مذاکرات هســتهای با ایران ،خشــم دربار این رژیم را برافروخته اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،پایــگاه «حرکه الحریــه و التغییــر» (جنبــش آزادی و
تغییر) وابســته به مخالفان نظام پادشــاهی عربستان دیروز در گزارشی
نوشــت کــه بیاعتنایــی دولت «جــو بایدن» به درخواســت ســعودیها
بــرای مشــارکت در مذاکــرات هســتهای بــا ایران موجــی از خشــم را در
دربار ســلطنتی این کشــور بهوجود آورده است .این پایگاه به نقل از یک
منبــع آگاه در دربار ســلطنتی ســعودی افزود :مقامات رژیم آل ســعود
با حالت خشــم بــا دولت امریکا تمــاس تلفنی برقرار کردنــد که دولت
بایدن به آن توجهی نکرد و آن را موضوعی بینالمللی دانست که هیچ
ارتباطی با عربســتان ندارد .بهگفته وی که خواســتار عدم افشای نامش
شــده بــود ،در این تماس تلفنــی تأکید کرد که مقامــات دولت بایدن بر
تعهد امریکا در حمایت از عربستان و حفظ امنیت آن به همتایان خود
در ریاض اطمینان خاطر دادند .این منبع اضافه کرد که حالت خشــم،
دربار ســلطنتی رژیم سعودی را بر آن داشت تا برای تماسهای تلفنی
با شخصیتهای صهیونیستی جهت فشار بر دولت بایدن تالش کند.

حادثه برای کشتی ایرانی «ساویز» در دریای سرخ

رسانههای خارجی شامگاه سهشنبه  ۱۷فروردین از «حمله» عوامل ناشناس
به یک فروند کشــتی ایرانی در دریای ســرخ ،در نزدیکی ســواحل یمن ،خبر
دادنــد .ســاعتی پــس از این گزارش ،خبرگزاری تســنیم خبر منتشــر شــده را
تأییــد کرد و نوشــت که طبق اطالعات کســب شــده توســط ایــن خبرگزاری،
«کشــتی ســاویز به دلیل انفجار مینهای چسبان در بدنه کشتی دچار آسیب
شــده است» .به نوشته این خبرگزاری ،کشتی ســاویز در چند سال گذشته در
دریای سرخ به منظور پشتیبانی از تکاورهای ایرانی که به مأموریت اسکورت
شناورهای تجاری اعزام میشوند مستقر بوده است.
در ســاعات اولیــه رســانههای رژیــم صهیونیســتی و همینطور عربســتان
ســعودی آســیب وارد شده به این کشــتی را «شــدید» توصیف کرده بودند .در
همان مقطع هم شبکه سعودی الحدث گزارش داد که احتماالً اسرائیل عامل
حمله باشــد .این در حالی بود که شــبکه کان رژیم صهونیســتی هم در برنامه
خبری خود در شامگاه سهشنبه گفت که عامل حمله به کشتی ایرانی درصدد
رساندن «پیامی خاص» به ایران بوده است .شامگاه چهارشنبه نیویورک تایمز
به نقل از یک مقام امریکایی در همین رابطه مدعی شــده بود که اســرائیل به
امریکا اعالم کرده که حمله به کشتی ساویز کار این رژیم بوده .به گزارش مهر و
به نقل از این روزنامه امریکایی ،قرار بود رژیم صهیونیستی پیشتر این کشتی را
هدف قرار بدهد اما نزدیک بودن یک ناو هواپیمابر امریکایی به ساویز موجب
شــد تــا تلآویــو عملیات خــود را تا زمان دور شــدن نــاو «دوایت آیزنهــاور» به
تعویق بیندازد .همزمان سخنگوی وزارت دفاع امریکا ضمن رد هرگونه نقش
نیروهای نظامی ایاالت متحده در حادثه کشتی «ایران ساویز» در دریای سرخ
مدعی شد که هیچیک از نیروهای امریکایی در این حادثه نقشی نداشتهاند.
بــا ایــن وجود پیــش از ظهــر دیــروز ســخنگوی وزارت خارجه در ایــن باره
توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت که آسیبهای وارد شده به کشتی «جزئی»
بوده اســت .ســعید خطیبزاده در این رابطه توضیح داد« :بر اســاس اعالم
قبلی رسمی و هماهنگیهای انجام شده با سازمان بینالمللی دریانوردی به
عنوان نهاد مرجع ،کشتی غیر نظامی ساویز برای برقراری امنیت دریانوردی
در مســیر خطوط کشــتیرانی و مقابله با دزدان دریایی در منطقه دریای سرخ
و خلیج عدن مســتقر شده بود .این کشتی عمالً به عنوان ایستگاه لجستیکی
(پشتیبانی فنی و تدارکات) ایران در دریای سرخ عمل میکرد و لذا مشخصات
و مأموریت این کشــتی قبالً به صورت رسمی به آن سازمان اعالم شده بود».
خطیــبزاده افــزود« :در اثر حادثه رخ داده خوشــبختانه هیچگونه خســارت
جانی به وجود نیامده اســت و بررســیهای فنی در مورد چگونگی این حادثه
و منشأ آن در حال انجام است و کشورمان کلیه اقدامات الزم از طریق مراجع
بینالمللی را در این خصوص انجام خواهد داد».

