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روی موج کوتاه

ابراهیم رئیسی که در دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری، رقابت 
انتخاباتی را به حســن روحانی باخت، 
دیروز به عنوان پیروز سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری، کلید پاستور 
را در شــرایط خاصی از حسن روحانی 
تحویل گرفت. مراســم تنفیذ او و آغاز 
کارش به عنوان رئیس دولت سیزدهم در 
شرایطی برگزار شد که طی روزهای اخیر 
بازار بار دیگر با شــوک قیمت طال و ارز 
مواجه شد و در صحنه سیاست خارجی 
نیز موضوع حمله به نفتکش اسرائیلی که 
اتهاماتی که اسرائیل و متحدانش در این 
ارتباط به ایران وارد می کنند، تبدیل به 

تنشی تازه شده است. 
در این شرایط مراسم تنفیذ رئیسی 
دیروز در حسینیه امام خمینی برگزار 
شد. او پس از پایان این مراسم به همراه 
حسن روحانی در نهاد ریاست جمهوری 
حضور یافت و دفتر کار رئیس جمهوری 

را تحویل گرفت. 
مراســم تنفیــذ او مانند مراســم 
تنفیذ روسای جمهور ســابق و به روال 
همیشگی انجام شــد. حجت االسالم 
محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام 
معظم رهبری در این مراسم که حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، رؤســای قوا و تعداد 

دیگری از مسئوالن کشوری و لشکری 
در آن حضور داشــتند، متــن حکم را 
قرائت کرد که در بخشــی از آن بر رفع 
موانع تولید، موانــع تقویت پول ملّی و 
توانمندسازی قشرهای متوّسط و پایین 
جامعه تاکید شــده بود.: »امروز میهن 
عزیزمان، تشــنه ی خدمت و آماده ی 
حرکت جهشی در همه ی عرصه ها، و 
نیازمند مدیریّتی باکفایت و جهادی و دانا 
و شجاع است که بتواند توانمندی های 
آشکار و نهفته ی ملّت، بویژه جوانان را 
که بسیار فراتر از مشکالت است، بسیج 
کرده و به میدان کار و تالش سازنده آوَرد؛ 
موانع را از سر راه تولید بردارد؛ سیاست 
تقویت پول ملّی را بِِجــد دنبال کند، و 
قشرهای متوّسط و پایین جامعه را که 
سنگینِی مشکالت اقتصادی بر دوش 
آنها است، توانمند سازد؛ مدیریّتی که با 
مشی فرهنگی خردمندانه، مسیر اعتالی 
مــاّدی و معنوی ملّت ایــران را هموار 
کرده، حرکت کشــور به سمت جایگاه 

شایسته اش را شتاب بخشد.«
 به دنبال رفع تحریم ها 

خواهیم بود، اما ...
ابراهیم رئیسی در این مراسم با بیان 
اینکه پیام مردم در ۲۸ خرداد »تغییر 
وضعیت موجود« بود، گفت: با توجه به 

رشد نقدینگی ۶۸۰ درصدی و تورم ۴۴ 
درصدی و افزایش سه برابری بدهی های 
دولت در پنج سال اخیر، وضعیت مردم 
را وضعیت مناســبی نمی بینیم چه به 
دلیل دشمنی دشــمنان و چه به دلیل 

کاستی های داخلی.
وی اظهار کرد: کسری بودجه، ثبات 
بازار ســرمایه، کنترل تورم، مدیریت 
کرونا و موضوع آب و برق از جمله مسایل 

مهمی است که حل آنها فوریت دارد.
رئیس دولت سیزدهم درباره برجام 
و تحریم ها نیز تصریح کرد: به دنبال رفع 
تحریم ها خواهیم بود اما سفره مردم را به 
اراده بیگانگان گره نخواهیم زد؛ سفره 

مردم را شرطی نخواهیم کرد.
رئیسی گفت: من به همه دولتمردان 
دولت دوازدهم خســته نباشید عرض 
می کنم اما کارهــای زیادی همچنان 
پیش پای دولت اســت و ما یک برنامه 
تحولی آنی، فــوری و کوتاه مدت برای 
مواجه با مسائل پیش رو مشخص کردیم 
و به سرعت با این موارد مواجه می شویم.

 بازتاب مراسم تنفیذ رئیسی
 در رسانه های جهان

رســانه های مختلف جهان مراسم 
تنفیذ ریاست جمهوری اسالمی ایران را 
که دیروز سه شنبه برگزار شد، به صورت 

گسترده مورد پوشش قرار دادند. 
بر اساس گزارش مهر، شبکه المنار 
لبنان با پخش زنده بخش هایی از مراسم 
تنفیذ ریاست جمهوری اسالمی ایران، 
اعالم کرد: رهبر انقالب اسالمی ایران در 
این مراسم اقدام به ایراد سخنرانی کرده و 
بر مأموریت های مهم و پیش روی دولت 

آتی ایران تأکید کردند.
از سوی دیگر، شبکه لبنانی المیادین 
نیز ضمن پخش مستقیم مراسم تنفیذ 
ریاست جمهوری اسالمی ایران به نقل 
از رهبــر انقالب اســالمی، اعالم کرد: 
تشــکیل دولت جدید نباید به تأخیر 
بیفتد. توطئه تحریم انتخابات در محافل 

سیاســتگذاری دشــمنان جمهوری 
اسالمی طراحی شده بود.

در همین حال، شبکه روسیا الیوم 
نیز بخش هایی از بیانات رهبر انقالب را 
منتشر کرد: جابجایی قدرت امیدآفرین 
است. دولت هایی که پی در پی آمدند و 
قدرت را دست به دســت کردند دارای 
گرایش های سیاســی بودند که نشان 
دهنده تنوع اســت و این تنوع نشــان 

دهنده آزادی و سالمت انتخابات است.
روزنامه صهیونیستی جروزالیم پست 
با تیتری که به تائید ریاست جمهوری 
»سید ابراهیم رئیسی« از سوی »آیت 
اهلل سید علی خامنه ای« رهبر انقالب 
اسالمی اشاره داشــت؛ نوشت: رئیس 
جمهور جدید ایران بر اتخاذ اقداماتی که 
به رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران 

منجر شود؛ تاکید کرد.
این روزنامــه همچنین بر اظهارات 
رئیسی مبنی بر ارائه طرحی جامع برای 
رهایی ایران اسالمی از بحران در هر دو 
حوزه اقتصادی و ســالمت که ناشی از 

شیوع ویروس کرونا است؛ تمرکز کرد.
خبرگــزاری بــی بی ســی هم با 
تیترهایی چون »آیــت اهلل خامنه ای 
ریاســت جمهوری ابراهیم رئیسی را 
تنفیذ کرد« و »ابراهیم رئیسی: اعتماد 
مردم آسیب دیده اســت«؛ به پوشش 
خبرهای مربوط به تنفیذ رئیس جمهور 

جدید ایران پرداخت.
بی بی ســی بــر بخش هایــی از 
ســخنان رهبر انقالب اسالمی تمرکز 
کرد کــه در آنها از ابراهیم رئیســی به 
عنوان »شخصیتی مردمی«، »با سابقه 
مدیریت جهادی و درخشان« و »عالم 
فرزانه« یاد کرد. وبسایت سی جی تی 
ان تلویزیون جهانی چین نیز در خبری 
کوتاه به مراســم تنفیذ ســید ابراهیم 
رئیسی پرداخت و به عزم وی برای رفع 

تحریم های آمریکا اشاره کرد.
حاشیه »دست بوسی«

وی همچنین در بخــش دیگری از 
اظهارات خود، با بیان اینکه شرط ادب 
و احترام در حکم تنفیذ از سوی رهبری 
انقالب این بود که دست مبارک ایشان را 
می بوسیدم، بیان کرد: به دلیل رعایت 

پروتکل ها این توفیق از من سلب شد.
ایــن بخــش از گفته هــای وی با 

واکنش هایی مواجه شــد.  مطهری در 
واکنش بــه آن نوشــت: »جناب آقای 
رئیسی در ابتدای نطق خود در مراسم 
تنفیذ فرمودند: »شــرط ادب و احترام 
در حکم تنفیذ از سوی رهبری انقالب 
این بود که دســت مبارک ایشان را می 
بوسیدم«از ایشان می پرسم این شرط را 
از کجا آورده اند درحالی که دست بوسی 
شائبه تملق و چاپلوسی دارد و حریت 
و اســتقالل رأی افــراد را مخــدوش 

می کند.«
غیبت دو رئیس قوه سابق

از حواشی دیگر مراسم تنفیذ دیروز 
غیبت روسای قوه سابق در این مراسم 
بود. ابتدا خبرها حاکــی از این بود که 
در تصاویر منتشر شــده، نشانی از علی 
الریجانی، محمد خاتمــی، علی اکبر 
ناطق نوری و محمود احمدی نژاد دیده 
نمی شــود و گمانه زنی ها بــر این قرار 
گرفت که این چهار تن در مراسم تنفیذ 

غایب بودند. 
ســاعاتی بعد اما تصویــری از علی 
الریجانی منتشر شد که او را در مراسم 
تنفیذ نشــان می داد. غیبت او و محمد 
خاتمی تکذیب شــد. از ناطق نوری و 
احمدی نژاد اما همچنان اثری در مراسم 

تنفیذ رئیس جمهور جدید نبود. 
علی رغم این حواشی کوچک، مراسم 
انتقال قدرت از روحانی به رئیســی به 
آرامی برگزار شــد و او به زودی کابینه 
خود را تشــکیل خواهد داد. حال باید 
دید در این آشفته بازار اقتصاد و سیاست 
خارجی، دوران ریاست جمهوری او نیز 
مانند مراســم تنفیذش روی آرامش و 
ثبات را به خود خواهد دید یا اینکه این 
روزهای توفانی تداوم خواهند یافت؛ چه 

بسا با تکانه های شدیدتر!

رئیسی پس از مراسم تنفیذ، پاستور را از روحانی تحویل گرفت؛

انتقال آرام قدرت زیر توفان اقتصاد

خبر

وزیر خارجه آمریکا گفت که اقدام ایران در حمله به کشتی 
مرسر استریت با »پاسخ جمعی« مواجه خواهد شد. 

به گزارش رویترز، آنتونی بلینکن روز دوشنبه در ادامه ادعای 
اخیرش مبنی بر حمله ایران به کشتی تجاری اسرائیلی، گفت: 
در ماه های اخیر شاهد یک سری اقدامات از سوی ایران از جمله 
علیه کشتیرانی بوده ایم. بنابراین، مطمئن نیستم که این اقدام 
به خصوص چیز جدیدی باشد یا به نوعی چیزی را برای دولت 

جدید]ایران[ پیش بینی کند.
وی ادامه داد اما چیزی که این واقعه به ما می گوید این است که 
ایران در چنین نمونه ای به تهدید علیه دریانوردی، علیه تجارت، 
علیه ملوانانی بی گناه که فقط مشــغول حمل و نقل تجاری در 
آب های بین المللی هستند، همچنان با بی مسئولیتی فاحشی 

رفتار می کند.

وزیر امور خارجه آمریکا در این راستا افزود: ما ارتباطی نزدیک 
با انگلیس، اسرائیل، رومانی و دیگر کشورها داریم و پاسخی جمعی 
در کار خواهد بود. او تاکید کرد: ما یک بررسی کامل انجام داده ایم 

و مطمئن هستیم که ایران این حمله را انجام داده است.
بیانیه ناتو علیه ایران

در همین ارتباط سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
نیز به جمع دولت های آمریــکا، انگلیــس، رومانی و رژیم 
صهیونیستی در اتهام زنی به ایران در خصوص حادثه کشتی 
تجاری اسرائیلی در دریای عمان پیوست و با صدور بیانیه ای 
ضمن تاکید بر اهمیت آزادی کشتی رانی در تمام آب های آزاد 
جهان، گفت: »از تهران می خواهیــم به تعهدات بین المللی 

خود احترام بگذارد.«
این ســازمان ضمن متهم کردن ایران به دست داشتن در 

حادثه چند روز پیش برای کشتی تجاری صهیونیستی در غرب 
آســیا، ادعا کرد: »ما نگران اقدامات ثبات زدای ایران در منطقه 

خاورمیانه هستیم.«
کانادا هم به جمع آمریکا، انگلیس، رومانی و اسرائیل 

پیوست
همزمان وزارت خارجه کانادا نیز با صدور بیانیه ای از کمپین 
اتهام زنی به ایران در خصوص حادثه کشــتی مرسر استریت 
حمایت کرد. در این بیانیه که در صفحه رسمی توئیتری وزارت 
خارجه کانادا منتشر شده، آمده است: »کانادا حمله به نفتکش 
مرسر استریت را که طبق اطالعات بین المللی توسط ایران انجام 
شده اســت، محکوم می کند.« بیانیه مذکور می افزاید: »کانادا 
از تالش جامعه بین الملل برای پاســخگویی ایران به این اقدام 

غیرمسئوالنه حمایت می کند.«
کاخ سفید: اسرائیل برای پاسخ به ایران آزاد است 

جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به حادثه اخیر 
برای نفتکش اسرائیلی و تاثیرش بر مذاکرات وین به صورت 
غیر مستقیم تاکید کرد که این اتفاقات تاثیری بر مذاکرات 
وین ندارد. وی در نشست خبری روزانه با خبرنگاران در پاسخ 

به سوالی درباره حمله به نفتکش اسرائیلی در دریای عمان 
گفت: تل آویو یک دولت مستقل اســت و در تصمیم گیری 
برای پاسخ مناســب خود به این واقعه آزاد است. جن ساکی 
در ادامه اظهارات خود دربــاره تاثیر این حوادث بر مذاکرات 
وین گفت: محدود کردن برنامه هســته ای ایران با بازگشت 
به توافق)برجام(، توانایی ما را در رفع نگرانی های مربوط به 
برنامه هسته ای ایران افزایش خواهد داد. وی در ادامه مدعی 
شد، با برنامه هسته ای بدون محدودیت ایران، تهدیدهایی که 

از طرف ایران مواجه هستیم جدی تر خواهد شد.

بلینکن درباره حمله به کشتی اسرائیلی:

اقدام ایران با »پاسخ جمعی« مواجه خواهد شد 
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القبس کویت مدعی شد؛
آماده باش ایران و انتقال سامانه های 

موشکی اس- ۳۰۰ به بوشهر
روزنامه القبس کویت مدعی شد: »همزمان 
با آغاز رسمی دوره ریاست جمهوری »ابراهیم 
رئیســی«، ایران در پی اتهام حمله به نفتکش 
»مرسر استریت« متعلق به رژیم صهیونیستی 
در سواحل سلطنت نشین عمان؛ خود را برای 
حمله احتمالی غرب آماده می کند. در همین 
راستا، منابع آگاه ایران در گفت وگو با القبس 
تاکید کردند که ســامانه موشکی اس -۳۰۰ 
به استان بوشهر در جنوب کشور منتقل شده 
است تا حمالت احتمالی هوایی به سایت های 
حساس دفع شود.« پایگاه خبری المسله عراق 
نیز نوشت: »نشانه های موجود حاکی از حمله 
نظامی مســتقیم علیه اهداف نظامی ایران در 
پاسخ به حمله به نفتکش اسرائیلی در سواحل 

عمان است.«
    

دیپلمات ارشد روس درباره حمله به نفتکش اسرائیلی:

دلیلی برای متهم کردن ایران 
وجود ندارد

ضمیر کابلوف، رئیــس دپارتمان دوم امور 
آسیایی وزارت امورخارجه روسیه در گفت وگو 
با خبرگــزاری اســپوتنیک ادعاهــای رژیم 
صهیونیســتی و همچنین انگلیس و آمریکا را 
مبنی بر اینکه ایران به نفتکش ِمرِسر استریت 
حمله کرده است، رد کرد. وی با تاکید بر اینکه 
هیچ سندی برای متهم کردن ایران درخصوص 
حمله به نفتکش اسرائیلی وجود ندارد، گفت: 
امتناع روسیه برای پیوســتن به این اتهامات 
)علیه ایران( بــه این دلیل اســت که ما هیچ 
مدرکی نداریم. هر زمان که شواهدی پیدا شد، 

روی موضع خود کار می کنیم.
    

اولین دیدار دیپلماتیک رئیسی بعد 
از تنفیذ حکم ریاست جمهوری

سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم 
روز گذشته با وزیر خارجه قطر دیدار و گفت وگو 
کرد. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،  این 
اولین دیدار دیپلماتیک رئیسی بعد از تنفیذ حکم 

ریاست جمهوری است.
    

پمپئو: 
 ادامه مذاکرات با ایران 

دیوانگی است
مایک پمپئــو، وزیر امورخارجه پیشــین 
آمریکا در گفت وگو با شبکه فاکس نیوز ادعای 
مقامات رژیم صهیونیستی، انگلیس و آمریکا 
در خصوص دست داشــتن ایران در حمله به 
یک نفتکش ِمرِسر استریت در نزدیکی عمان را 
تکرار کرد. وی در ادامه جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا را به ضعف در برابر ایــران متهم کرد و 
افزود: دیوانگی است پس از آنکه ایرانی ها یک 
بریتانیایی و یک رومانیایی را کشتند، مذاکرات 
با ایران در وین ادامه یابد. پمپئو رویکرد دولت 
بایدن در تالش برای احیای برجام را محکوم 

کرد و خواستار توقف مذاکرات وین شد.
    

اظهار تاسف روسیه از غیبت ایران 
در مذاکرات صلح افغانستان

نماینده ویژه ریاســت جمهوری روسیه در 
امور افغانستان گفت: روســیه متأسف است 
که وضعیــت کنونی روابط ایــران و آمریکا به 
ایران اجازه نمی دهد به »تروئیکای« گسترش 
یافته )روسیه، ایاالت متحده، چین و پاکستان( 
در مذاکرات صلــح افغانســتان بپیوندد.  به 
گزارش ایلنا به نقــل از تاس، ضمیر کابلوف، با 
بیان اینکه ایران و پاکستان از اعضای کلیدی 
برای حل مشکل افغانســتان هستند، افزود: 
در ابتدا، هنگامی که این تروئیکای گســترش 
یافته ایجاد شــد، معتقد بودیم که جمهوری 
اســالمی ایران پنجمین عضو آن خواهد بود 
 اما اکنون متأسفیم زیرا ما واقعاً ایران را در این

 مذاکرات نداریم.
    

والیتی: 
 اولویت رئیسی باید همکاری 

با چین و روسیه باشد
علی اکبر والیتی، مشــاور رهبــر انقالب در 
حاشیه مراســم تنفیذ حکم ریاســت ابراهیم 
رئیسی، در پاسخ به این پرسش که اولویت دولت 
سیزدهم چه باید باشد، گفت: اولویت دولت آقای 
رئیســی باید همکاری و ایجاد روابط راهبردی با 
چین، روسیه و هند باشــد. وی تاکید کرد: این 
روابط می تواند به پیشرفت اقتصادی کشورمان 

کمک کند

رئیس دولت سیزدهم 
درباره برجام و تحریم ها 

تصریح کرد: به دنبال رفع 
تحریم ها خواهیم بود 

اما سفره مردم را به اراده 
بیگانگان گره نخواهیم 

زد؛ سفره مردم را شرطی 
نخواهیم کرد

گفته رئیسی مبنی بر اینکه 
شرط ادب این بود که دست 
رهبر انقالب را می بوسیدم، 
با واکنش هایی مواجه شد. 

علی مطهری در واکنش 
به آن نوشت: از ایشان 

می پرسم این شرط را از 
کجا آورده اند، درحالی که 
دست بوسی شائبه تملق و 

چاپلوسی دارد 

سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی، گفت: 
طرح صیانت از حقــوق کاربران فضای مجازی 
بیرون از مجلس پخت و پز شده است، به همین 
دلیل ما اصرار داشتیم که حداقل اصل هشتاد و 
پنجی نشود و به مجلس بیاید در کمیسیون های 

اصلی و فرعی رسیدگی شود.
غالمرضا نوری قزلجه در گفت وگو با ایلنا، در 
رابطه با »وجود تبصــره ای در آیین نامه داخلی 

مجلس که براســاس آن با درخواست ۱۵ نفر از 
نمایندگان می توان درخواست توقف رسیدگی 
به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی 
را مطرح کــرد«، گفت: بله چنین مســئله ای 
امکان پذیر است، منتها مجددا نیاز به تصویب 
مجلس و رأی گیری در صحن علنی دارد. طبق 
تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی مجلس، ۱۵ 
نفر از نمایندگان می توانند تقاضای لغو رسیدگی 
را مطرح کنند؛ نه   تنها در این مرحله بلکه تا قبل از 
مرحله تایید شورای نگهبان امکان طرح این تقاضا 

وجود دارد. در آنجا هم موافق و مخالف صحبت 
کرده و در صحن علنی رأی گیری خواهد شــد، 

منتها این هم منوط به ر أی مجلس است.
ســخنگوی فراکسیون مســتقلین والیی 
همچنین در پاسخ به این پرســش که با توجه 
به غیبت حدود ۷۰ نفــر از نمایندگان در زمان 
رأی گیری برای طرح مذکور، در یک جلســه با 
حضور بخشی یا تمامی از این غایبین احتمال 
تغییر نتیجه وجود دارد، تصریح کرد: ما نمی دانیم 
که نظر این غایبین چه بوده، موافق بودند یا مخالف 

اما طبیعتــاً این احتمال وجــود داردکه برخی 
نظرات تغییر کند یا تغییر کرده باشد. وی افزود: 
ما در فراکسیون از ابتدا مخالفت مان را اعالم کرده 
بودیم؛ هم با اعمال رسیدگی اصل ۸۵ به این طرح 
و هم با برخی از مفاد اصلی آن و تا هر جا که ممکن 
باشد این مخالفت و پیگیری را ادامه خواهیم داد.

نوری قزلجه در رابطه با بحثی که گفته است 
»منشا این طرح خارج از مجلس است« گفت: 
بله متاسفانه این موضوع هم مشخص شد. من 
از پیگیری هایی که از چند ماه گذشته در رابطه 

با این موضوع داشتم خودم به این نکته رسیده 
بودم ولی خیلی مستند نبود که آدم بتواند آن را 
اظهار کند، آن هم در فضایی مانند تلویزیون. اما 
در این روزها دیدید کــه طراحان طرح به نوعی 
آمدند و خودشان را معرفی کردند که مثال »ما 
این را اینطور نوشتیم« یا در فالن موضوع گفتند 
که »نظر ما این نیســت یا این نبود« یا »اینطور 
نخواهد شد« آن هم افرادی غیر نماینده و بیرون 
از مجلس خودشان به صراحت و به وضوح گفتند 

که طراح این موضوع هستند.

نوری قزلجه:

امکان توقف اعمال اصل ۸۵ بر طرح صیانت از حقوق کاربران وجود دارد


