
یفانه  دیپلماسی کوتاه آمدن ظر
سیاوش کاویانی

عربستان سعودی در طول تاریخ انقالب اسالمی 
تاکن��ون روابط مس��تحکم و باثباتی ب��ا جمهوری 
اس��المی ایران نداشته حتی سیاست دشمنی رژیم 
سعودی بسیار فراتر و بیشتر از مدت زمانی است که 

به ظاهر با ایران به دوستی رفتار کرده است.
عربس��تان س��عودی با وجودی ک��ه مکان های 
مقدس��ی همچون مکه و مدینه را در خود دارد که 
باید باعث وفاق و همدلی بیش��تر میان کش��ورهای 
اس��المی و جهان اسالم شود، اما بیشترین ضربه را 
پس از دشمن اصلی جهان اسالم رژیم صهیونیستی، 

به اسالم و مسلمانان وارد کرده است.
اقدامات تخریبی و ویران کننده رژیم سعودی 
از بحرین و یمن گرفته تا سوریه و عراق و مهمتر از 
همه یمن دقیقاً در راس��تای اهدافی است که رژیم 

صهیونیستی و آمریکا درپی آن هستند.
حمایت های مالی و نظامی آل س��عود از صدام 
حس��ین در زم��ان جنگ ع��راق علی��ه جمهوری 
اس��المی ایران با کمک های میلیاردها دالری این 

رژیم هیچ گاه فراموش نمی شود.
چنی��ن رژیمی نمی تواند با کش��وری همچون 
جمهوری اس��المی ایران حتی یک روابط عادی و 

عاری از خصومت داشته باشد.
سران سعودی در چند روز گذشته سه نشست 
در عربس��تان برگزار کرده اند ک��ه علیه جمهوری 
اسالمی ایران بوده است. نشست کنفرانس اسالمی 
در عربس��تان، نشست کش��ورهای اتحادیه عرب و 
نشست شورای همکاری خلیج فارس، سه نشستی 

بود که علیه ایران موضع گیری شد.
با وجودی که رژیم سعودی با همراهی برخی از 
رژیم های سرسپرده و وابسته به رژیم آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی علیه جمهوری اسالمی ایران توطئه 
می کنن��د، مقامات دولت��ی و وزارت خارجه همواره 
س��عی دارند راهی را برای پایان دادن به روابط تیره 

و تار عربستان با ایران بیابند.
لح��ن مقامات وزارت خارجه به گونه ای اس��ت 
که سیاس��ت کوتاه آم��دن مقابل رژیمی را نش��ان 
می دهد که همه فکر و تالش آن در راستای نابودی 

جمهوری اسالمی ایران است.
بن س��لمان در نشست های س��ه گانه ای که در 
عربس��تان برگزار شد، 12 ش��رط برای ایران تعیین 
کرده اس��ت، 12 ش��رطی که هر ی��ک از آنها ثابت 
می کند که تا چه اندازه رژیم س��عودی با جمهوری 
اسالمی ایران دشمنی دارد. عربستان سعودی تالش 
زیادی را آغاز کرده تا بتواند علیه ایران جنگ به راه 
بین��دازد و حتی انفجار نفت کش های بندر فجیره را 
خود انجام داد تا با سناریوسازی این اقدام را به گردن 
ای��ران بیندازد. اما به این نکته باید توجه می کرد که 
اگر ای��ران به نفت کش ها حمله کرده بود، قطعا آنها 

غرق می شدند نه که این صدمات اندکی ببینند.
با وجود دش��منی های آشکار و شدید سعودی ها 
علیه جمهوری اس��المی ایران انتظاری ک��ه از وزارت 
خارجه می رود سیاس��ت مدارا یا کوت��اه آمدن مقابل 
چنین رژیمی نیس��ت که بیش از چهار سال است در 
یمن دست به کشتار مردم مظلوم این کشور زده است.

آیا کشتار مردم مسلمان یمن با سیاست ایجاد 
وحدت و همبستگی میان مسلمانان تناسب دارد؟ 
همه رفتارهای سعودی ها برگرفته از سیاست های 
صهیونیس��تی است که رژیم اس��رائیل آنها را علیه 

جهان اسالم به کار می گیرد.
آیا با چنین رژیمی می توان دست دوستی داد و 
روابط را عادی کرد؟ قطعاً دستان سران رژیم آل سعود 
همچون دستان ارباب خود، دست چدنی در دستکش 
مخملی است، هر بار که ایران دست دوستی به سوی 
رژیم س��عودی دراز ک��رده، از این رژیم ضربه خورده 
است، حتی در زمانی که مرحوم  هاشمی  رفسنجانی 
ریاس��ت جمهوری را برعهده داشت و برخی اعتقاد 
دارن��د که غنچه روابط ایران و عربس��تان در زمان او 
شکفت، باز هم سعودی ها با نزدیک شدن به ایران در 

پی ضربه وارد کردن به جمهوری اسالمی بودند.
جمهوری اس��المی  ایران با هیچ کش��وری در 
منطقه خلیج فارس سر جنگ و درگیری ندارد، اما 
اگر کوچکترین و بی اهمیت ترین اقدام علیه ایران 
صورت گی��رد، آن اقدام را پاس��خ قاطع و کوبنده 

خواهد داد و چنین واکنشی شوخی بردار نیست.
حال در چنین شرایطی که عربستان سعودی علیه 
ایران ش��کل داده، آیا موضع آقای ظریف وزیر محترم 
خارجه که گفته: »اگر دولت س��عودی این آمادگی را 
داشته باشد که سیاست خود را تغییر دهد، من فردا 
می توانم در ریاض باشم.« موضعی مقتدرانه و براساس 
یک دیپلماسی انقالبی است یا یک دیپلماسی کوتاه 
آمدن ظریفانه مقابل رژیمی است که شمشیر را از رو 

بسته و منتظر فرصت برای وارد کردن ضربه است؟!
هر اندازه که جمهوری اسالمی ایران سیاست 
مدارا و کوتاه آمدن را در پیش بگیرد، رژیمی چون 
سعودی وحش��ی تر خواهد ش��د و رفتار وحشیانه 
این رژیم نس��بت به ایران، بحرین، س��وریه، عراق 
و به وی��ژه در یمن افزایش خواهد یافت. اعتقاد بر 
این است و تحلیل ها نیز چنین برداشت درستی را 
می رساند که اگر ایران در مساله یمن از همان آغاز 
کوتاه نیامده بود، عربستان سعودی هیچ گاه جرأت 

حمله نظامی به این کشور را به خود نمی داد.
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زاویه ای دیگر از قتل همسر محمدعلی نجفی؛

َتکرار داستان جابه جایی قاتل و مقتول

اشتغال زایی بنیاد برکت در دلگان استان سیستان و بلوچستان
به گفته  فرماندار دلگان، بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
طرح های گس��ترده ا ی برای اش��تغال زایی در این شهرس��تان در قیاس با سایر 

شهرهای استان سیستان و بلوچستان اجرا کرده است.
مجتبی ش��جاعی از راه ان��دازی و بهره برداری از 2۶۰ طرح اش��تغال زایی با 
ظرفیت ایجاد ۶2۰ فرصت شغلی در شش ماهه  دوم سال ۹۷ توسط بنیاد برکت 
در این شهرستان خبر داد. وی تصریح کرد: بنیاد برکت با ایجاد و راه اندازی این 
تعداد فرصت ش��غلی در دلگان، رتبه  نخست اجرای طرح های اشتغال زایی را در 

بین شهرستان های استان سیستان و بلوچستان به نام خود ثبت کرد. 
وی خاطرنش��ان کرد: به محض ورود تیم متولی ایجاد اش��تغاِل بنیاد برکت 
به شهرستان و برگزاری جلسات مختلف در محل معاونت اقتصادی استانداری و 
فرمانداری دلگان، و سپس جذب تسهیل گر بومی در منطقه، این بنیاد با همکاری 

فرمانداری دلگان اقدام به بررسی توانایی ها و ظرفیت های منطقه ای کرد. 
ش��جاعی ادام��ه داد: به همت گروه کاری بنیاد برکت حدود ۴۷ روس��تای این 
شهرستان تحت پوشش طرح اشتغال زایی اجتماع محور »سحاب« قرار گرفت و قریب 
به ۸2۴ متقاضی ثبت نام کردند. ۴۵۴ نفر از این تعداد متقاضی، دارای اهلیت فنی و 
اعتباری تشخیص داده شده و به منظور تأمین مالی به بانک معرفی شده اند. وی افزود: 
تا به امروز 2۶۰ طرح اشتغال زایی در شهرستان دلگان به همت بنیاد برکت شامل ۵۰ 
طرح دام س��بک، 1۵ طرح مرغ داری بومی، 1۰۰ طرح سوزن دوزی، ۷ طرح خرازی، 
2۵ س��وپر مارکت، ۵۰ خیاطی )زنجیردوزی و...( و ۶ طرح بلوک زنی به بهره برداری 

رسیده و هم چنین ۵۶ پرونده ی دیگر در مرحله ی واریز تسهیالت است. 
شجاعی در پایان گفت: جهت گیری شهرستان دلگان در سال ۹۸ توجه به 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و حمایت از عرصه های اشتغال زایی 

است و به زودی اخبار خوبی در بحث اشتغال دلگان منعکس می شود.

پیشرفت چهارمین پروژه ساختمانی با روش تامین مالی نوین 
به ۳۰ درصد رسید

چهارمی��ن پروژه س��رمایه گذاری با تامین مالی از مح��ل صندوق زمین و 
ساختمان در حال اجرا است.

صندوق های س��رمایه گذاری زمین و س��اختمان به عنوان یکی از ابزارهای 
تامین مالی در ش��رایط تنگناهای مالی طی چند سال گذشته یکی از روش های 
نوین تامین مالی اس��ت که ش��رکت های تابعه بانک مس��کن در اجرای پروژه ها 
به کار می گیرند. هدف از فعالیت صندوق س��رمایه گذاری زمین و س��اختمان به 
عن��وان یکی از ابزارهای نوین تامین مالی، جمع آوری پس اندازهای خرد و کالن، 
اختصاص آن به س��اخت پروژه ساختمانی مشخص، فروش واحدهای ساختمانی 
پروژه و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران است. البته 
هر چند در قانون بودجه ۹۸ کل کشور، تاسیس صندوق های سرمایه گذاری زمین 
و س��اختمان برای انبوه سازان و توسعه گران با چالش هایی مواجه شده و تاسیس 
صندوق های جدید منوط به مجوز از بانک مرکزی شده است، اما طی چند سال 
گذشته شرکت تامین سرمایه و همچنین شرکت گروه مالی بانک مسکن پروژه 

هایی را با این نوع از روش مالی اجرا کردند که موفق هم بوده است.
در همین زمینه پروژه های مس��کونی صندوق زمین و س��اختمان نسیم در 
منطقه 22 تهران، پروژه مس��کونی نارون در ش��هر اراک و پروژه مسکونی نرگس 
رش��دیه تبریز سه پروژه ای هس��تند که با این روش از تامین مالی اجرا شده و به 
متقاضیان نیز واگذار ش��ده است. اما صندوق س��رمایه گذاری زمین و ساختمان 
شهرری همچون سایر صندوق های زمین و ساختمان با هدف جمع آوری وجوه 
از متقاضیان س��رمایه گذاری و ساخت پروژه ساختمانی از محل وجوه دریافتی 
و در نهایت فروش و تقس��یم عواید ناش��ی از این فعالیت بین سرمایه گذاران با 
دریافت مجوز از س��ازمان بورس اوراق بهادار، در حال اجراس��ت که براس��اس 

آخرین گزارش پیشرفت این پروژه به حدود 3۰ درصد رسیده است.
زیربنای کل این پروژه 3۴ هزار و ۶۰۷ مترمربع، زیربنای مفید مسکونی را 
2۰ هزار و ۶۸3 مترمربع، زیربنای مفید تجاری هزار و 23۴ مترمربع و زیربنای 
مفید درمانی نیز ۴۸۵ مترمربع است. همچنین از 2۹۹ واحد، 2۹۵ واحد آن با 

کاربری مسکونی و ۴ واحد آن درمانگاهی و بهداشتی تعبیه شده است.

اخبار یک
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زاهدی:

نیروهای نفوذی به  صورت نقطه ای 
روی سند 2030 کار می کنند

3

حاجی بابایی:

تخلف دولت در اجرای مصوبه 
افزایش حقوق ها محرز شد

2

آقای رئیس جمهور بهتر است 
عینک هایتان را عوض کنید!

حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

این پند یک روزنامه نگار زیرخاکی ایرانی است 
که این روزها شصتمین سال فعالیت خود را مجدانه 
در دامنه رسانه های مکتوب سپری می کند بنابراین 
گفتارش را می تواند مشمول سخنان شما در نشست 
پنجمین روز از ماه خرداد و بیستمین روز ماه مبارک 
رمضان در گردهمایی اصحاب رس��انه دانست که از 

آن ها خواستید دولت را نصیحت کنند. 
نمی دانم از کجا ش��روع کن��م اما اگر مجموعه 
ارتب��اط  جمعی نه��ادی که ش��ما ریاس��ت آن را 
عهده دار هستید طی این سال ها و بخصوص شش 
س��ال گذشته نقدها و نصایح رس��انه ها را هر چند 
چکیده به استحضار شما رسانده باشند می بایستی 
تا امروز واقف ش��ده باش��ید تا عینک های خود را 
برای نگاه به ماوراء سرزمین عوض کنید که بالطبع 
این پیشنهاد شامل همکاران و مدیران کالنی که با 

شما در تماس هستند هم می شود. 
آق��ای رئیس جمهوری تعام��ل در رفتار صفت 
پسندیده ای است اما همانگونه که هر غذایی چاشنی 
خ��ود را می طلبد، این منش هم نیاز به طعم دهنده 
دارد تا یکنواخت نش��ود بنابراین اندکی از نرم عمل 
کردن های خود دوری جسته و اجازه ندهید مدیران 
ش��ما اش��تباهات گذش��ته خود و دیگران را تکرار 
نمایند در حالی  که ش��ما فقط به کلمه »گفتم« در 
این  باره قناعت نمایید اما حاضر نش��وید تا به مدیر 
سازمان برنامه  و بودجه و معاونت خود بگویید انجام 
کار و خدمت در دولت سوا کردنی نیست بلکه روش 
انقالبی و نوعی بسیج گونه است و باید در هم باشد 
تا ایش��ان با یک مویز گرمی شان نشود و به  راحتی 

بتوانند از سخنگویی دولت استعفا دهند!
آقای رئیس جمهور باز هم آش همان آش است 
و کاسه همان کاسه، حاال که بعد از مدت ها فرصتی 
به  دس��ت  آمده تا مدیران رس��انه های سراسری را 
برای یکی دوس��اعتی در کنار خود داش��ته باشید 

کاس��ه چه کنم چه کنم از اینکه آمریکا نگذاش��ت 
کش��تی بار ما پهلو بگیرد، که در تاریخ ۴۰ س��اله 
س��ابقه نداش��ته پیش آن ها به دس��ت نگیرید که 
این ه��ا خ��ود کعب االخبار هس��تند، چ��ه  بهتر از 
مشکالتشان جویا شوید و نیمی از زمان محدود را 
صرف جنازه ای به نام دولت آمریکا نکنید که آن ها 
نفس های پایانی را می کش��ند و ب��ا این رفتارهای 
نابخردانه آخرین میخ ها را به تابوت خود می کوبند 
زیرا جامعه جهانی امروز بیدار و هوش��یار ش��ده و 

خوب را از بد تشخیص می دهد. 
همه مردم ای��ران و بخصوص اکثریت باالتفاق 
سیاس��ت ها در دنیا ب��ه  خوبی آگاه ان��د که ترامپ 
نمی توان��د ب��ا این فش��ارهای چندگانه م��ا را از پا 
در بی��اورد بنابراین جنابعالی ه��م بجای بحث در 
ای��ن  باره در اندیش��ه ش��رکت در مراس��م ترحیم 
حکومت های غربی باش��ید که ه��ر کدام به نحوی 

همچون بریتانیای کبیر در حال انقراض هستند! 
آقای رئیس جمهور آن هایی که در این گردهمایی 
حضور داش��تند اگر درباره اتفاق��ات و متغیرهایی که 
پیرامون تحوالت و تالش های دولت می افتد بیشتر از 
شما ندانند کمتر نمی دانند لذا این فرصت به  دست  آمده 
را که مدیران رسانه مکتوب با حضور خودشان برای شما 
ایجاد نموده بودند غنیمت می شمردید و اجازه می دادید 
به  جای شما آن ها پشت تریبون می رفتند و دولت را در 
همان مکان و نقداً نصیحت می کردند و از کوتاهی هایی 
که در این م��دت درباره آن ها که رکن چهارم نظام ها 

هستند شده سخن ها می گفتند. 
شاید این 2۰ نفر مدیران رسانه هم که فرصت 
کوتاهی را به دس��ت آوردند تا نقط��ه  نظرات خود 
را درباره مس��ائل فرهنگی، اجتماع��ی، اقتصادی و 
سیاس��ی ابراز نمایند برای خالی نبودن عریضه بود 
زیرا همه آن ها و صدها هزار نفر از کس��انی که پای 
این سفره نشسته اند امروز به  سختی گذران زندگی 
می کنند و برای اعتالی وطن صورت خود را با سیلی 
س��رخ نگه می دارند زیرا نه  تنها همه مساعدت های 
قانون��ی درباره آن ها قطع یا به دس��ت اندازها افتاده 
بلکه ماه هاست با پول قرضی و بدهکاری های کالنی 
که به بار آورده اند اما نمی توانند ملزومات مورد نیاز 
خود از جمل��ه کاغذ، زینک، مرکب و دیگر اقالم را 
به  راحتی فراهم نمایند! ش��اید اگر قرار بود مدیران 

رس��انه ها مش��کالت و تنگناهای مسیر خود را ابراز 
نمایند ش��ما در سراش��یبی چالش به پاس��خگویی 
آن ه��ا می افتادی��د بنابراین باز ه��م همچون 1۴۰ 
سال گذشته بزرگواری نش��ان دادند تا قوز باال قوز 
نباشند اما آیا وظیفه شما نبود تا در این میان بجای 
درخواس��ت نصیحت از آن ها بخواهید که بیش��تر 

دولت شما را به  نقد بکشند شاید فرجی باشد؟! 
آق��ای رئیس جمهور، این بس��یج هم که وظیفه 
دف��اع فرهنگی در جامعه را ب��ه عهده دارد همچون 
همه بسیج ها آماده  به  خدمت در حفظ ارزش هاست 
اما از شما انتظار دارند از تجربیات سیاسی چهل سال 
سپری  شده خود بیشتر بهره ببرید و همانگونه عمل 
نکنید که در طول سی س��ال گذشته تا به امروز به 
وقوع پیوس��ته است بلکه قدری درباره کادر همراه و 
تیم خود قاطعیت داش��ته باش��ید و »االهم ها را فی 
االه��م« نمایید و ای��ن را بدانید ک��ه البته می دانید 
ام��ا بازهم تکرار می کنیم رس��انه ها بخصوص از نوع 
مکتوبش��ان همچنان رکن چهارم یک نظام هستند 
که اگر خللی در آن ها ایجاد شود باعث لنگ زدن سه 
 پایه دیگر است که محوری را ارزان از دست  داده اید. 
عالوه بر ارگان ه��ا و نهادهای زیرمجموعه دولت 
بعضی از خصولتی ها همچون ش��هرداری هستند که 
فقط ساز خودش��ان را کوک می کنند تا با استفاده از 
ماده صد که قانونی است برای محو کردن دیگر مقررات 
کس��ب درآمد نموده و قسمتی از آن را تنها در اختیار 
رس��انه هایی قرار دهند تا کارهای آن ها را سروسامان 
داده و هرچن��د ناق��ص تأیید نمایند! ام��روز اگر مدیر 
روابط عمومی و بعضی از مدیران زیرمجموعه شهرداری 
اصفهان که در ارتباط با رسانه ها هستند ابراز می دارند 
تنها به مکتوب هایی آگهی و رپرتاژ خواهند داد که از 
این ارگان نقد نکنند به نوعی تحریف درخواست شما از 

آن ها پیرامون ابراز نصیحت تلقی می شود! 
بنابراین پیداس��ت کارد شما بر بدنه خصولتی ها 
برندگی الزم را ندارد و آن ها علی رغم این که به گونه ای 
از بودجه دولت بهره مند هس��تند ام��ا هرگز زیر بار 
نظریات مغایر با ایده ه��ای خود نخواهند رفت! آقای 
رئیس جمهور، معضالت دست وپا گیر در بدنه دولت 
شما افزون بر تکرار است که به نظر می رسد بهتر باشد 
پس از سال ها تأکید بر یک روش خاص، عینک ها را 

عوض تا با دید دیگر به نیازهای جامعه بنگرید! 

یادداشت یک

تیم مل��ی والیب��ال ای��ران در دومین دی��دار خود در 
رقابت های لی��گ ملت های 2۰1۹ از س��اعت 1۶:3۰ در 
سالن جیانگمن به مصاف چین، میزبان هفته اول رفت که 
این مسابقه با نتیجه 3 بر صفر و با امتیازهای )22 - 2۵، 

1۸ - 2۵ و 21 - 2۵ ( به سود ایران خاتمه پیدا کرد.
دیدار تیم های ملی والیب��ال ایران و چین را جعفر 
ابراهی��م از بحرین به عنوان داور اول و یاماموتو از ژاپن 
به عن��وان داور دوم قضاوت دیدار را برعهده داش��تند. 
کوالکووی��چ ب��رای این بازی از ترکیب س��عید معروف، 
س��یدمحمد موس��وی، امیر غف��ور، می��الد عبادی پور، 
پوری��ا فیاضی، علی اصغر مجرد و محمدرضا حضرت پور 

استفاده کرد.
به این ترتیب تیم ملی والیبال ایران دومین پیروزی 

خ��ود را در هفته نخس��ت رقابت های لی��گ ملت های 
2۰1۹ کسب شد.

چینی ها امسال برای صعود به المپیک برنامه ریزی 
کرده اند و با س��رمایه گذاری قابل توجه برای رسیدن به 
این هدف تالش می کنند. آنها در گام نخس��ت با نتیجه 
نزدیک 3 بر 2 مغلوب آلمان شدند و ایران هم با نتیجه 
3 بر یک ایتالیا را شکس��ت داد. چین تا کنون 2 بار در 
بازی های المپیک ش��رکت کرده است که دومین بار در 
س��ال 2۰۰۸ به دلیل میزبانی در پکن س��همیه گرفت. 
مقام هفتمی مسابقات قهرمانی جهان بهترین عنوان این 
تیم در رویدادهای بین المللی به شمار می رود. همچنین 

چین سه مدال طال در بازی های آسیایی دارد.
تیم ملی ایران امروز از ساعت 12:3۰ در آخرین بازی 
هفته نخست خود به مصاف آلمان می رود؛ آلمان در بازی 

دوم خود دیروز با نتیجه 3 بر صفر مغلوب ایتالیا شد.

پیشنهاد وزیر خارجه کشورمان به عربستان از نگاه کارشناس مسائل سیاست خارجی:

 سران سعودی 
 باید درصدد 
جبران باشند
شیوه بیان آقای ظریف دیپلماتیک نیست

دومین پیروزی برای والیبال ایران در نبرد آسیایی ها
دیوار چین فروریخت

 وقتی سه نشست پرهیاهوی مکه
هیچ دستاوردی برای سعودی ندارد

رسوایی تنهایی
گ�روه فرادید  س��ران س��عودی با  ویژه برگزاری سه نشست مکه در حالی بر آن گ�زارش 
بوده اند تا اقتداری منطقه ای از خود به نمایش گذارند که عدم 
همراهی عملی حاضران در این نشس��ت ها با خواس��ته های 

صفحه 6سعودی رسوایی تنهایی این رژیم را رقم زد.

روحانی در دیدار وزیر خارجه تاجیکستان:

 ایران آماده ارائه
 خدمات فنی - مهندسی

به »دوشنبه« است 

زاکانی:

 مذاکره بر سر توان موشکی 
امری محال است


