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روی موج کوتاه

 الخلیج آنالین در مطلبی به قلم 
کامل جمیل نوشت: روز پنجشنبه 
۵ اگوست ۲۰۲۱ ابراهیم رئیسی 
رسما منصب ریاست جمهوری را 
از حسن روحانی تحویل گرفت و از 
این پس، تمام نگاه ها متوجه جهتی 
است که کشتی سیاست ایران به 
سمت آن حرکت خواهد کرد، اما 
به عقیده تحلیلگران، مســیر این 
سیاست توسط ناخدای جدید هم 

تغییری نمی کند.
به گــزارش »انتخــاب«، در 
ادامــه ایــن مطلب آمده اســت: 
رئیس جمهــور جدید ایــران در 
جریان ســخنرانی خود در مراسم 
تحلیف، گفت که دولتش از حقوق 
بشر حمایت می کند، به ایرانی ها 
خدمت کرده و نگهبان ارزش های 

انقالب خواهد بود.
در رابطــه بــا همســایگان 
ایــران، رئیســی تصریــح کرد 
دســت همســایگان را به گرمی 
می فشــرد و قــدرت کشــورش 

منیــت  ر و ا  ضامــن اســتقرا
در منطقه است.

بــه گفتــه رئیســی، دخالت 
خارجــی نمی تواند مشــکالت 
منطقه ای که سال هاســت شاهد 
یک تنش امنیتی بی سابقه است را 
حل کند، چرا که این دخالت خود 

باعث مشکل است.
رئیســی دشــمنان ایــران را 
متهم به شــروع جنــگ روانی و 
تحریم های اقتصــادی علیه این 
کشــور کرد، برنامه های هسته ای 
ایــران را صلح آمیــز و ســالح 
هســته ای را حرام خواند و گفت 
 هیچ جایــی در اســتراتژی این

 کشور ندارد.
رئیسی افزود: در کنار مظلومان 
در فلسطین، سوریه، اروپا، آفریقا 
و آمریــکا خواهیم بــود و صدای 
مستضعفان هستیم. وی تصریح 
کرد از هر طــرح دیپلماتیکی که 
مســاله فلســطین را حــل کند، 

حمایت می کند.

 تهران و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس

مشخص اســت که با روی کار 
آمدن بایدن و اعالم سیاســت او 
در منطقــه، رابطه بیــن ایران و 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس 
شــکل متفاوتی به خــود گرفت، 
همانطور که شــاهد ارتباط بین 
ریاض و تهــران در بغداد و دخالت 
مسقط برای میانجی گری در این 

پرونده بودیم.
عالوه بر تالش های پادشــاهی 
عمان، قطــر و کویت هــم برای 
میانجی گــری در راســتای حل 
اختالفات بین عربســتان و ایران 
اعالم آمادگی کردند. این در حالی 
است که، ولیعهد سعودی محمد 
بن سلمان در اواخر آوریل گذشته 
در مورد ایجاد روابط مســتحکم 
با ایــران که مبتنی بر حســن هم 
جواری و منافع مشــترک باشد، 

اظهار تمایل کرد.
در همین رابطه، وزارت خارجه 

ایــران نیــز بار هــا از تغییر لحن 
عربستان استقبال و اعالم کرد این 
دو کشور می توانند بخاطر منافع 
ملت و منطقه با یکدیگر همکاری 

کنند.
فراس محمد الیاس، کارشناس 
مســائل ایران در گفتگو با الخلیج 
آنالین خاطر نشان کرد روابط ایران 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس و 
بویژه رابطه با عربستان سعودی، 

نامشــخص اســت و ایــن رابطه 
تحت ضوابط سیاســی مشخص 
یا تصوراتی کــه هر رئیس جمهور 
جدید در ایران بر مبنای آن سخن 
می گوید نیســت، بلکه این روابط 
تحت تاثیر رقابت های ایدئولوژیک 

پیچیده ای است.
به عقیــده الیــاس، رابطه بین 
ایران و عربستان به امور متعددی 
بســتگی دارد، از این رو، با وجود 
تمام تالش های روســای جمهور 
قبلی در ایران برای تحکیم روابط 
با عربستان ســعودی، این روابط 
به ســرعت دچار پیچیدگی شده 

است.
بر همین اساس، الیاس معتقد 
است اســتقرار رابطه بین تهران و 
ریاض، مأموریتی است که احتماال 

رئیسی هم موفق به آن نمی شود.
محمــود علــوش، تحلیلگــر 
سیاسی، سخنان ابراهیم رئیسی در 
خصوص روابط کشورش با منطقه 
را تنها به منظور اظهار حسن نیت 
دانســت که با روی کار آمدن هر 
رئیس جمهور جدیدی در ایران، از 
این دست سخنرانی های مثبت در 
مورد دولت های منطقه می شنویم. 
وی معتقد است هرگونه گشایش 
در روابط بین کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس با ایــران، به معنای 

پیروزی ایرانی هاست.
با وجــود مذاکراتی که در حال 
حاضر بین عربستان و ایران با هدف 
اصــالح روابط در جریان اســت، 
به عقیده علــوش، ریاض به دلیل 
کاهش حمایت آمریــکا و جنگ 
فرسایشی در یمن، در یک موضع 

ضعیف قرار دارد.
از این رو، ایرانی ها معتقدند این 
شرایط باعث فشــار بر سعودی ها 
شده تا وارد گفتگو با آن ها شوند، 
البته علوش بعید نمی داند که در 
زمینه بازگشت روابط دیپلماتیک 
بین دو کشــور، شــاهد پیشرفت 
باشیم، اما این امر طبیعتا به معنای 

پایان خصومت نیست.

رئیسی و پرونده هسته ای
پرونــده هســته ای ایــران 
یکــی از مهمتریــن پرونده های 
سیاسی آن است که همانطور که 
گذشــت، در ضمن صحبت های 
رئیسی اشــاره ای به آن شد و وی 
 برنامه های هســته ای ایــران را 

صلح آمیز خواند.
به گفته فراس محمود الیاس، 
معموال روســای جمهور ایرانی به 
فتوا های دینی استناد می کنند تا 
صدق ادعای خــود را ثابت کرده و 
نوعی مشروعیت سیاسی در داخل 

و خارج به دست آورند.
اما الیاس تصریــح می کند که 
محمود علوی، وزیر اطالعات ایران 
در فوریه گذشــته در مصاحبه ای 
به این مساله اشــاره کرده بود که 
اگر ایران تحت فشــار بیشــتری 
 باشــد، صاحب ســالح هسته ای 

می شود.
از سوی دیگر، محمود علوش، 
تحلیلگــر سیاســی می گویــد: 
مســئوالن ایرانی در هر مناسبتی 
به صلح آمیــز بــودن برنامه های 
هســته ای در این کشــور تاکید 
می کنند، امــا نزدیکی نظام ایران 
به برنامه های هســته ای، منوط 
به منافع اســت و بــه ایدئولوژی 

ارتباطی ندارد.

گمانه زنی تحلیلگر الخلیج آنالین از رویکرد دیپلماتیک دولت رئیسی؛

 سیاست هسته ای و منطقه ای ایران تغییر نمی کند 

خبر

رئیس قوه قضاییه گفت: ضرر و زیان سلب اعتماد مردم از عدلیه قابل جبران 
نیست و به همین دلیل ما باید تمام توان و تالش خود را صرف کنیم که اعتماد 

مردم به دستگاه قضایی خدشه دار نشود. 
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، صبح دیروز همزمــان با روز حفاظت 
و اطالعاِت دســتگاه قضا غالمحسین محسنی اژه ای در ســی و هفتمین روز 

مسئولیت خود در مرکز حفاظت و اطالعات کل قوه قضائیه حضور یافت.
وی در این دیدار که مدیران مرکز، روسای کل و مدیران حفاظت و اطالعات 
دادگستری استان ها نیز به صورت ویدئوکنفرانسی در آن حضور داشتند، ضمن 
بیان توصیه ها و نکاتی خطاب به مسئوالن و مدیران مرکز حفاظت و اطالعات کل 
قوه قضاییه گفت: ماموریت های مرکز حفاظت و اطالعات مهم، سنگین و اثرگذار 

است و الزم است با یک نگاه ویژه به این مرکز نگریسته شود.
محسنی اژه ای مبنای کار مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه را طبیب گونه، 
خیرخواهانه، قاطعانه، آگاهانه، عالمانه، به هنگام و به روز دانســت و در همین 

زمینه تاکید کرد که اگر هر کدام از این ویژگی ها وجود نداشــته باشــد، هدف 
صیانت از دستگاه قضایی محقق نخواهد شد.

رئیس دستگاه قضا افزود: تنزه و رعایت تقوا در قوه قضاییه همانگونه که مردم 
انتظار دارند، نسبت به سایر دستگاه ها بسیار مهمتر و ضروری تر است و متقابال 
مرکز و دستگاهی که می خواهد از قوه قضاییه صیانت کند باید به مراتب از تنزه 

و تقوای بیشتری برخوردار باشد.
محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشــاره به تاکیدات مقام 
معظم رهبری در خصوص مقابله جدی با فساد و تخلفات در درون قوه قضاییه، 
اظهار کرد: ضرر ایجاد فساد، رسوب کردن و ماندگار شدن آن در دستگاه عدلیه، 

تنها متوجه یک فرد یا یک قوه نیست؛ بلکه متوجه نظام و اسالم است.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه تاکید کرد: ضرر و زیان سلب اعتماد مردم 
از عدلیه قابل جبران نیســت و به همین دلیل ما باید تمام توان و تالش خود را 

صرف کنیم که اعتماد مردم به دستگاه قضایی خدشه دار نشود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مبارزه با فســاد در درون قوه قضاییه را باید 
جدی بگیرید، بعد از تذکر و هشدار اولیه اگر فردی در داخل دستگاه قضا فاسد 
شد نباید با عواطف برخورد کرد و اغماض داشت و در این موارد نگذاریم دلسوزی 

بیجا شود.

محسنی اژه ای:

ضرر فساد در عدلیه متوجه کل نظام و اسالم است
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رئیسی معاون اول خود را 
منصوب کرد

سید ابراهیم رئیسی، طی حکمی محمد مخبر 
را به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر دارای مدرک دکتری 
حقوق بین الملل است و مدیرعامل مخابرات دزفول، 
معاون استانداری خوزستان، معاون بازرگانی بنیاد 
مستضعفان  از جمله سوابق کاری او به شمارمی آید. 
از سال ۱۳۸۶ تاکنون نیز ریاست ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام)ره( را برعهده داشته  است.
    

اسماعیلی رئیس دفتر 
رئیس جمهور شد 

با حکم ســیدابراهیم رئیســی، غالمحسین 
اسماعیلی به ســمت رئیس دفتر رئیس جمهور 
منصوب شد. به گزارش ایلنا، غالمحسین اسماعیلی 
دارای ســوابق متعدد اجرایی از جمله در دستگاه 
قضایی بوده و پیش از این ســخنگو و رئیس حوزه 
ریاست قوه قضائیه بوده است. وی از جانبازان دوران 

دفاع مقدس است.
    

مقام اروپایی از آمادگی دولت رئیسی 
برای آغاز مذاکرات برجام خبر داد

یک مقام اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت 
که دولت ابراهیم رئیســی آماده است تا مذاکرات با 
قدرت های جهانی برای احیای توافق هسته ای را از سر 
بگیرد. این مقام اتحادیه اروپا پیش بینی کرد که این 
مذاکرات از اوایل سپتامبر در وین آغاز شود.  این مقام 
ارشد که نخواست نامش فاش شود گفت که انریکه 
مورا، مذاکره کننده اتحادیه اروپا در پرونده هسته ای 
پنجشنبه گذشته در مراسم تحلیف رئیسی در تهران 
شرکت کرد و در آنجا با حســین امیرعبداللهیان 
صحبت کرد.  به گفته او، امیرعبداللهیان »قرار است 
وزیر خارجه جدید« در کابینه رئیسی باشد، اما این 

موضوع هنوز به طور رسمی اعالم نشده است.
    

زاکانی: از قمی ها عذر می خواهم، 
رفیق نیمه راه بودم 

شــهردار جدید تهران از مردم قم عذرخواهی 
کرد. علیرضا زاکانی که از نمایندگی مردم این شهر 
به دلیل احراز پست شهرداری تهران انصراف داده 
است، گفت: از مردم قم پوزش می طلبم ولی البته 
پیگیر مطالبات و مشکالت آنها خواهم بود همچنین 
از نمایندگان مجلس عذرخواهی می کنم که رفیق 

نیمه راه شده و مجبورم از آنها جدا شوم.
    

تقاضای جمعی از نمایندگان برای 
لغو رسیدگی به  طرح صیانت

 جمعی از نمایندگان در نامه ای به رئیس مجلس، 
خواستار لغو رســیدگی به طرح صیانت از حقوق 
کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های 
اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ شدند.  به گزارش ایرنا،  
در این نامه آمده است: با توجه به ابهامات متعدد در 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و 
ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، آغاز ریاست 
جمهوری دکتر رئیسی، تاکید رهبر انقالب بر اولویت 
الیحه نسبت به طرح و مخصوصا با توجه به اینکه 
اکثریت نمایندگان مجلس با حضور نداشتند با رای 
مخالف دادند و این مصوبه مهم فقط با ۱۲۱ رای به 
تصویب رسید بر اســاس تبصره ۲ ماده ۱۹۷ آیین 
نامه داخلی مجلس، طرح مذکور در دستور کار قرار 
گرفته و رســیدگی به آن به روال عادی بازگردد تا 
دولت انقالبی بتواند با اختیار و دقت کارشناسی باال، 
الیحه ای دقیق جهت ســاماندهی فضای مجازی 

ارائه شود.
    

 قول مساعد فرمانده کل سپاه 
به فرمانده حشدالشعبی

فرمانده کل سپاه در دیدار فرمانده حشدالعشبی 
با تجلیل از نقش راهبردی حشدالشعبی در پیروزی 
ملت عراق بر داعش و تامین امنیت و ثبات این کشور، 
گفت: ما در جبهه مقاومت و تداوم این نبرد بزرگ 
حامی و پشتیبان شما هستیم.  به گزارش تسنیم،  
فالح الفیاض هم در این دیدار از حمایت های ملت 
ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی از ملت عراق و 

حشدالشعبی  قدردانی کرد.
    

عربستان حج عمره را برای همه 
زائران ازسر می گیرد

عربستان سعودی با پذیرش زائران خارجی که 
در مقابل کرونا واکسینه شده اند، حج عمره را آغاز 
می کند. خبرگزاری عربســتان گزارش کرده که 
مقامات از امروز )دوشــنبه ۹ اوت/ ۱۸ مرداد(، یک 
سال و نیم پس از بستن مرزهای این کشور به دلیل 
همه گیری ویروس کووید۱۹، درخواست های سفر 

به این کشور را دریافت می کنند.

الخلیج آنالین در مطلبی 
به قلم کامل جمیل نوشت:  

از این پس و با روی کار 
آمدن ابراهیم رئیسی 

به عنوان رئیس جمهور؛ 
تمام نگاه ها متوجه جهتی 

است که کشتی سیاست 
ایران به سمت آن حرکت 
خواهد کرد، اما به عقیده 

تحلیلگران، مسیر این 
سیاست توسط ناخدای 

جدید هم تغییری نمی کند

محمود علوش، تحلیلگر 
سیاسی می گوید: مسئوالن 

ایرانی در هر مناسبتی به 
صلح آمیز بودن برنامه های 

هسته ای در این کشور 
تاکید می کنند، اما نزدیکی 

نظام ایران به برنامه های 
هسته ای، منوط به منافع 

است و به ایدئولوژی 
ارتباطی ندارد

نماینــده مــردم خلخــال و کوثــر در مجلــس 
شــورای اســالمی گفت: ۲۵ نماینده مجلــس در روز 
تحلیــف رئیس جمهــوری غایــب مجلــس بودند و 
 باید مشــخص شــود این آقایان در این مراســم مهم 

کجا بودند.
به گزارش ایرنا، »سید غنی نظری خانقاه« در جلسه 
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی و در تذکری گفت: 
در مراسم تحلیف رئیس جمهوری که روز ۱۴ مردادماه 
برگزار شد، ۲۵ نماینده مجلس غایب بودند. مگر مهمتر 
از این روز، روز دیگری هست که آقایان در مراسم تحلیف 

غیبت داشتند.
نماینده مــردم خلخــال و کوثر افزود:  بیشــتر این 

نمایندگان مدعی انقالبی گری هستند، ولی برخی از این 
آقایان را در طول یک ســال گذشته چهار بار هم ندیدم. 
از طرفی با یکی از این نمایندگان که مسئولیت کلیدی 
هم در مجلس دارند، کاری داشتم ولی سرانجام موفق به 

دیدن ایشان نشدم.
وی ادامه داد: به »محسن دهنوی« عضو هیات رییسه 
مجلس اعالم کردم که ایشان در مجلس حضور ندارند چرا 
اسم وی را به عنوان غایب اعالم نمی کنید که گفت ایشان 

از رئیس مجلس مجوز دارد.
 برخی نمایندگان احساس می کنند

 »نماینده تر« هستند
نظری خانقاه با بیــان اینکه برخــی نمایندگان در 

مجلس احســاس می کنند کــه نماینده تر هســتند، 
گفت: از شــما نمایندگان می خواهم اجازه ندهید این 
احســاس نماینده تر بــودن در مجلس پــرورش داده 
شــود. اســامی همه نمایندگانــی که غایب هســتند 
بایــد در صحــن مجلس قرائــت شــود و پیامک های 
 مختلفی هــم دریافــت کردم کــه ایــن ۲۵ نماینده 

در روز تحلیف کجا بودند.

وساطت قالیباف برای غائبین
»محمدباقر قالیباف« در پاســخ بــه تذکر »نظری 
خانقاه« گفت: برخی از نمایندگان ممکن است کسالت 
و مریضی داشته باشند که حتی اگر در روز تحلیف غایب 
باشــند، عدم حضور آنها قانونی است و ما نباید معترض 
به این عدم حضور باشــیم. اما اگر نماینــده ای به طور 
غیرقانونی غایب اســت،  این خالف است که حتما آقای 

دهنوی ثبت و حتما  اعالم می کنند.
رئیس مجلــس شــورای اســالمی افــزود: البته 
برخــی نماینــدگان هم ممکن اســت در همــان روز 
ماموریت یا کاری داشــته باشــند و این افراد به صورت 
مرتــب درگیــر کار هســتند و آیین نامــه داخلی این 
اجــازه را به آنها می دهــد، اما خــارج از آیین  نامه هیچ 
تفاوتــی بین نماینــدگان نبــوده و نباید باشــد و اگر 
 موردی هســت بــه بنــده اعــالم کنید و مــن حتما 

پیگیری می کنم.

طرح یک پرسش ازسوی عضو کمیسیون اقتصادی:

۲۵ نماینده مجلس در روز تحلیف کجا بودند؟


