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گزارش

ايران ،طالبان و شيعيان افغانستان

خراسان نوشت :تكرار حادثه تلخ شهادت
دهها شيعه افغانستاني در فاصله كمتر از
10روز براي ايران كه امنيت همه مردم
افغانستان و همچنين شيعيان اين كشور خط قرمز محسوب ميشود،
يك مسئله راهبردي غيرقابل چشمپوشي است.
در اين بين بايد گفت -۱:دولت موقت افغانس��تان (طالبان) مسئول
حفاظت از جان مردم آن سامان است و قبول مسئوليت حمله توسط
ديگر گروههاي تروريستي ،رافع مسئوليت عالي او نيست -۲ .به نظر
ميرس��د دولت موقت فعلي ،توان و انگيزه كافي براي برخورد با اين
قبيل ناامنيها را نداشته باشد( .به خصوص وقتي شيعيان هدف حمله
باشند) ،از اين رو الزم است براي تشكيل دولت فراگير ملي اقدام عملي
در دستور دستگاه ديپلماسي كش��ورمان قرار گيرد و در اين مسير از
تشويقها و تنبيههاي مقدور در صورت لزوم بهرهبرداري كند -۳ .نظر
به ناتواني طالبان در تأمين حداقلهاي الزم ،نبايد براي به رس��ميت
ش��ناختن آن عجول بود .دولتي ك��ه نتواند پش��توانه مردمي خود را
اثبات كند ،نماينده مردم افغانستان شناخته نخواهد شد -۴ .كشتار
و كوچ اجباري شيعيان افغانس��تاني به هيچوجه قابل پذيرش نيست.
در زماني كه دولت موقت قادر يا مايل به حمايت از ش��يعيان نيست
و تنها به محكوميتهاي لفظي اكتفا ميكند ،الزم است تواناييهاي
(سياس��ي ،امنيتي ،نظامي و اقتصادي) شيعيان افغانستان در دفاع از
خود افزايش يابد -5 .به نظر ميرسد اوضاع در افغانستان به سرعت رو
به وخامت خواهد گذاشت ،بنابراين الزم است مرزهاي شرقي كشور
به سرعت تقويت ش��ود و براي تمامي س��ناريوهاي ممكن (نظامي و
امنيتي) آماده باشد.
........................................................................................................................

داليل كسري ساختاري بودجه

محمدكاظم انبارلويي در رسالت نوشت:
گزارش تفريغ بودجه سال  1399در
هفته گذشته به نوعي يك رونمايي از
داليل كسري ساختاري بودجه بود .اصل  53قانون اساسي ميگويد؛ كليه
دريافتهاي دولت بايد در حسابهاي خزانهداري كل متمركز شود و همه
پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد .گزارش
تفريغ هم در حوزه ماليات حكايت تلخي دارد.
گزارش حاكي است قرار بوده از واحدهاي مسكوني با ارزش 10ميليارد
تومان به باال و ماشينهاي با قيمت700ميليون تومان به باال ماليات گرفته
شود .پيشبيني ش��ده بود كه خزانه مملكت حداقل هزارو600ميليارد
تومان از اين باب بهرهمند شود .گزارش حاكي است به دليل عدم تصويب
آييننامه اجرايي حتي ريالي به خزانه از اين باب واريز نشده است .همين
گزارش حاكي اس��ت 155هزارو 572نفر مشمول ماليات بين صاحبان
حرف و مشاغل پزشكي و كس��ب و كارهاي حقوقي شناسايي شدند اما
صرفاً 54هزار نفر از مشمولين در سامانه ثبتنام كردند ،يعني 65درصد
حاضر نشدند در سامانه مالياتي ،حقوق حقه دولت بخوانيد حقوق عامه
را به رسميت بشناسند و سهم خود را همچنانكه يك كارگر و يك كارمند
در مالياتدهي ادا ميكنند ،به آن عمل نمايند .از اقدام ديوان محاسبات
در گزارش درباره اين تخلف خبري نيست.
همچنين در گ��زارش تفري��غ از پرداختهاي بيحس��اب و كتاب به
كارمندان دولت به اش��كال مختلف نقدي ،س��كه و كارت هديه بدون
درج در سامانه و نيز عدم رعايت سقف تعيين شده به بهانههاي مختلف
وجود دارد .اين رويكرد عالوه بر نق��ض اصل 53و نقض قوانين مربوط
به پرداختها نيز است .گزارشات فوق حكايت از نوعي «ميل» از منابع
بيتالمال است كه برخالف قوانين مصوب صورت ميگيرد و منجر به
كسري بودجه ميشود.
........................................................................................................................

نماد «سيف»

صبحنو نوشت :اعالم حكم ولياهلل سيف ب ه شدت
نمادين است .از جهتي او نماينده بوروكراتهايي
است كهدنبالكننده شعارهاي حسن روحاني در
زمينه اقتصادي بودند و ادعا داشتند كه توانايي اداره درست و منطقي
و علمي كشور را دارند .از سوي ديگر ،او نماد مديريت تورمزا و ناكارآمد
دولت حسن روحاني پس از خروج ترامپ از برجام است.
اگر اسحاق جهانگيري نماد مديريت اقتصاد سياسي اين جريان است،
ولياهلل س��يف بيترديد مهمترين مدير حوزه بانك��ي دولت روحاني
است كه اثرات عملكردش تا سالها بر پيكر اقتصاد ايران باقي خواهد
ماند و حتي از جان��ب افرادي چون عبدالناصر همت��ي هم مورد نقد
قرار گرفت.
درباره جزئيات پرونده س��يف ميتوان گزارشهاي پژوهشي فراوان
توليد كرد ام��ا آنچه را بر ارزش پول ملي در دوران س��يف گذاش��ته
نميتوان دوباره احيا كرد .محاكمه و مجرميت س��يف نمادي اس��ت
از تراژدي دولت روحاني كه نهتنها ريلگذاري درست و دقيقي براي
اداره كش��ور انجام نداد كه منابع و درآمدهاي دولت را هم به خوبي
مديريت نكرد.
........................................................................................................................

اردوغان
در سراب سوريه چه ميبيند؟

وطنامروز نوش��ت :مرزهاي شمالي
س��وريه در روزه��اي اخي��ر صحنه
تحركات لجستيكي تركيه از يك سو
و ارتش سوريه و متحدانش از ديگر سو بوده است .به گزارش رويترز،
ارتش و سازمان اطالعات تركيه براي انجام عمليات نظامي جديد در
داخل خاك سوريه ،آماده ميشوند و در همين راستا رسانههاي خبري
تركيه چندين روز اس��ت از اعزام گردانهاي زرهي ارتش به مرزهاي
كيليس و ريحانلي در شمال شهرهاي س��وري تحت اشغال عفرين و
ادلب خبر ميدهند.
با وجود سر و صداي رسانهاي اردوغان درباره لشكركشي به آن سوي
مرزهاي سوريه ،به نظر نميرس��د او واقعاً با انتقال تجهيزات سنگين
نظامي خود به تيررس هوايي و زميني نيروهاي روس��يه ،س��وريه و
مقاومت كه دس��ت كام ً
ال برتر را در ش��مال س��وريه دارند ،دست به
خودكش��ي بزند .در حقيقت همانطور كه اردوغان خ��ود نيز به آن
اش��اره كرده ،هدف او از اين نمايش نظامي در مرزها ،فشار بر روسيه
و امريكاس��ت تا بتواند نيروهاي متجاوزش را در شمال سوريه حفظ
كند .از طرف ديگر بسياري از آگاهان مسائل داخلي معتقدند سلطان
پرزيدنت كاخ سفيد آنكارا با كوبيدن بر طبل جنگ ،سعي دارد حواس
افكار عمومي را از بحرانهاي سياس��ي و اقتصادي جامعه تركيه پرت
كند؛ جايي كه نارضايتي عمومي از حضور پرتلفات و پرهزينه سربازان
ترك در خاك سوريه با سقوط ارزش لير و مشكالت روزافزون اقتصادي
تشديد شده اس��ت و اردوغان هر چه بيش��تر ،اقبال عمومي دو دهه
گذشته را از كف ميدهد.

رونمایی از سامانهای که مأموریت ویژهای دارد
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«مجيد» حافظ جديد مراكز حساس

موش�ك س�امانه «مجيد» همانند موش�ك
مورد استفاده در س�امانه روسي «پنتسير»
ام�كان مجه�ز ش�دن ب�ه ي�ك پيش�ران
راكت�ي ب�ه عن�وان ش�تابدهنده اوليه يا
يك پيش�ران با كم�ي طول و قط�ر بزرگتر
براي رس�يدن به برده�اي بيش�تر را دارد.

به گزارش تسنيم ،در جريان رزمايش مشترك
پدافند هوايي مدافعان آس��مان واليت1400
كه با ش��ركت يگانهاي پدافند هوايي ارتش و
س��پاه تحت فرماندهي ق��رارگاه پدافند هوايي
خاتماالنبيا در هفته گذشته برگزار شد ،چندين
سامانه جديد مشاهده شد .از جمله سامانههاي
حاضر در اين رزمايش ،سامانه دفاع هوايي مجيد
بود كه مورد ارزيابي قرار گرفت.
بنا بر اطالعات موجود ،براي اولين بار در اول مهر
 1399جانش��ين وقت وزارت دفاع و پشتيباني
نيروهاي مس��لح از در دس��ت تكمي��ل بودن
س��امانهاي به نام مجيد خبر داد اما جزئياتي از
آن بيان نشد.
در رژه 29فروردين  1400سامانه مجيد در كنار
رادار كاشف 99به نمایش درآمد و اولين تصوير
از اين سامانه موش��كي در آنجا منتشر شد .اين
سامانه مجهز به موش��كهايي نسبتاً كوچك و
س��امانه الكترواپتيكي براي كشف و شناسايي
هدف بوده و كل مجموع��ه روي يك خودروي
بهارستان

راهكنشي (تاكتيكي) ارس 2سوار شده بود .به
اين ترتيب كليات سامانه مجيد مشخص شده و
برد كوتاه بودن آن محرز شد.
در مراسم رونمايي از سامانه مديريت و فرماندهي
تس��ليحات برد كوتاه تحت نام س��امانه برهان،
اطالعات بيشتري از سامانه مجيد منتشر شد.
برهان سامانهاي اس��ت كه از ادوات توپخانهاي
تا سامانههاي موشكي برد كوتاه را در هر منطقه
تحت پوشش خود مديريت كرده و كار واگذاري
دقيق اهداف به سامانههاي مناسب را بر عهده
دارد.
اين سامانه عالوه بر دريافت اطالعات از رادارها،
از تجهيزات الكترواپتيكي نيز اطالعات اهداف
را گرفت��ه و ب��ا تركيب آنه��ا باهم و ني��ز تأييد
س��امانههاي شناس��ايي الكترونيك��ي وظيفه
يكپارچه كردن دفاع هوايي اليه آخر اطراف يك
منطقه مهم را بر عهده دارد.
نگاهي به توانمنديهاي «مجيد»
شليك سامانه مجيد در شب در رزمايش پدافند
هوايي  1400نش��اندهنده ميزان اطمينان به
عملكرد سامانه كش��ف و ردگيري حرارتي آن
اس��ت .دوربينهاي موجود روي مجيد مشابه
بخشي از تجهيزات الكترواپتيكي مشاهده شده
روي سامانه سراج 1-است .اين سامانه به عنوان
يك ابزار كمكي در كشف و شناسايي و ردگيري

اهداف در برد كوتاه ساخته ش��ده و خصوصاً با
ادوات توپخانهاي هماهنگ شده است.
سامانه موشكي مجيد براي دفاع هوايي ارتفاع
پست ساخته ش��ده كه باید داراي قابليتهاي
ويژهاي از جمله سرعت باال در ردگيري هدف و
فراهم شدن مقدمات شليك در كمترين زمان،
سرعت باال در رسيدن به هدف ،دقت و احتمال
اصابت باال به هدف باشند.
اين مش��خصات هرچند براي تمام سامانههاي
موش��كي دفاع هوايي مطلوب هس��تند اما در
س��امانهاي كه وظيفه فراهم ك��ردن دفاع اليه
آخر از يك منطقه راهبردي را ب��ر عهده دارد،
بسيار مهمتر است .س��رعت واكنش بسيار باال
خصوصاً در برابر اهدافي كه دير آشكار ميشوند،
از جمله موش��كهاي كروز اهميت دوچندان
دارد .اين ويژگيه��اي مطلوب به ميزان زيادي
به قابليتهاي سامانههاي هدايت يا به بيان بهتر
روش هدايت بستگي دارد.
از تصاوير منتشر شده از سامانه مجيد مشخص
ش��د كه موش��ك م��ورد اس��تفاده مجه��ز به
جستوجوگر اپتيكي و قاعدتاً از نوع تصويرساز
حرارتي اس��ت .به واس��طه اي��ن روش هدايت
موش��ك س��امانه مجيد قابليت «شليككن-
فراموشكن» دارد .اين قابليت س��بب ميشود
سامانه بتواند به طور متوالي و در كمترين زمان

ممكن به س��مت اهداف مختلف شليك كند و
بار كاري از بابت هدايت موشك متوجه سامانه
نباشد.
به عالوه ،جس��توجوگر اپتيكي يك��ي از انواع
جستوجوگرهايي است كه امكان رسيدن به
كمترين خطاي ممكن را در رس��يدن به هدف
ميدهد كه در فيلم منتش��ر ش��ده از عملكرد
سامانه هم ش��اهد برخورد مس��تقيم موشك
به هدف هس��تيم .از آنج��ا كه اث��رات انفجار
روي پهپاد هدف مذكور ديده نميش��ود ،اين
احتمال داده ميشود عملكرد تخريبي موشك
با برخورد مستقيم اس��ت اما با توجه به نياز به
حداكث��ر قابليت اطمينان در يك س��امانه برد
كوتاه كه در آخرين اليههاي دفاعي قرار دارد،
انتظار ميرود موشك سامانه مجيد داراي مواد
منفجره نيز باشد .نكتهاي كه فيلم منتشر شده
از عملكرد اين موشك در لحظه برخورد به هدف
در رزمايش گوياي آن بود.
اي��ن موش��ك داراي بدنه ب��ا نس��بت الغري
( )Slendernessيا نس��بت طول به قطر باال
با طول حدود  2/7ت��ا 2/9متر و قطر حدود 15
تا 17سانتيمتر است .نسبت الغري باال در اين
موشك نشاندهنده آن اس��ت كه بخش قابل
توجهي از زمان پرواز خود را در س��رعت مافوق
صوت طي ميكند .اين امر سبب ميشود زمان
رسيدن موشك به نهايت برد خود تا حد امكان
كاهش يابد .گرين (سوخت جامد) مورد استفاده
در اين موش��ك بدون دود اس��ت كه به كاهش
احتمال مشخص شدن محل پرتاب ،ديده نشدن
مسير موشك توسط دشمن و در نتيجه غافلگير
شدن و كاهش زمان او براي واكنش نشان دادن
منجر ميشود .استفاده از جستوجوگر غيرفعال
يا پس��يو از نوع اپتيكي نيز باعث هشيار نشدن
هدف ميش��ود .در فيلم منتشر شده از مراحل
آزمايش��ي س��امانه مجيد ،يك پهپاد هدف با
دهانه بال حدود  2تا 2/5متر با برخورد مستقيم
مورد اصابت قرار گرفت؛ پهپادي كه تا حدودي
كوچكتر از مشهورترين پهپاد انتحاري ساخت
رژيم صهيونيستي يعني «هاروپ» است.
اين توانمندي نش��ان ميدهد س��امانه مجيد
و موش��ك كوچك و چابك و هوش��مند آن در
نقش برد كوتاه و ارتفاع پايين براي استفاده در
پدافند نقاط حساس و اماكن نظامي و صنعتي
و امكان اس��تفاده در كاربرد دفاع از شناورهاي
دريايي خصوصاً در برابر پهپادها و موشكهاي
كروز آماده اس��ت .به عالوه دفاع از اجزاي خود
شبكه پدافند هوايي كش��ور خصوصاً رادارهاي
ثابت اخطار اوليه و س��امانههاي پدافندي برد
بلند و راهبردي نيز در حلقه آخر بر عهده مجيد
خواهد بود.

رواياتي از جلسه غيرعلني مجلس

سیاست هستهای دولت اقدام در برابر اقدام است

سيدنظام الدين موس��وي سخنگوي هيئت
رئيس��ه مجلس توضيحاتي در مورد جلسه
علني ديروز خانه ملت با وزي��ر خارجه ارائه
داد و گفت :ما بعضاً شاهد لفاظيها و مطالب
بيپايه و اس��اس از س��وي برخي سران اين
كش��ورها بوديم كه ايران هم پاسخ سياسي
به آن��ان داد و هم در رزمايش ش��مال غرب
كش��ور جواب محكمي ب��ه اين اف��راد داد.
مبناي جمهوري اسالمي ايران آن است كه
با همسايگان تعامل داشته باشد ،اما اگر قرار
باشد كشورهاي همسايه به ويژه پروژهاي را از
طريق رژيمصهيونيستي و امريكا دنبال كنند
و در اطراف مرزهاي م��ا ناامني ايجاد كنند،
بدانند نيروهاي مس��لح ما آمادگي دارند به
آنان پاسخ محكمی دهند .مقرر شد مجلس
اين تح��والت را ب��ا دقت بيش��تري دنبال و
گزارشهايي را هم به صورت مرتب از دستگاه
ديپلماسي كشور دريافت كند.
ضرورت روابط تجاري با همسايگان
موس��وی ادام��ه داد :طب��ق گفت��ه وزي��ر
امور خارجه كش��ورمان در راس��تاي تحقق
ديپلماس��ي اقتصادي قرار اس��ت ب��ه زودي
۳۵رايزن بازرگاني توسط وزير امور خارجه و
با هماهنگي دستگاههاي ذيربط انتخاب شوند
تا يك ديپلماس��ي فعال و پوياي��ي در زمينه
اقتصادي به خصوص در منطقه و با كشورهاي
همسايه داشته باشيم.
اميرعبداللهي�ان :مذاك�رات 4+1
پنجشنبه آغاز ميشود
احمد عليرضابيگ��ي ،نماينده م��ردم تبريز
در مجلس شوراي اس�لامي نيز در گفتوگو
با ف��ارس ،در م��ورد اين نشس��ت غيرعلني
گفت :وزير امور خارج��ه عنوان كرد در مورد
افغانس��تان روابط م��ا با اين كش��ور در حال
حاضر در سطح مس��ائل امنيتي برقرار است
اما از نظر سياس��ي و ديپلماتيك ما معتقد به
تشكيل دولتی فراگير در اين كشور هستيم
و همان طور كه گفتم ارتباط در سطح مسائل

امنيتي باقي مانده است.
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي
اظهار داش��ت :اميرعبداللهي��ان در رابطه با
دسترسي ايران به اروپا از راه زميني و از طريق
ارمنس��تان گفت كه طبق اعالم وزارت راه و
شهرس��ازي راه جديدي ك��ه از طريق خاك
ارمنس��تان ما را به اروپا متص��ل ميكند ،به
زودي به بهرهب��رداري خواهد رس��يد و ما از
اين طريق كار ترانزيت خ��ود را به اروپا انجام
خواهيم داد.
عليرضابيگ��ي خاطرنش��ان كرد :وزي��ر امور
خارجه در اين جلسه از تشكيل ميزي تحت
عنوان مي��ز ترانزي��ت در وزارت امور خارجه
خبر داد و گفت م��ا به دنبال آن هس��تيم تا
حداكثر بهرهبرداري و استفاده را از موقعيت
خاص جغرافيايي كشورمان در حوزه ترانزيت
داشته باشيم.
وي اف��زود :وزي��ر ام��ور خارجه با اش��اره به
واردات واكس��ن كرونا به كش��ور گفت كه با
پيگيريهاي انجام شده عالوه بر 95ميليون
دز واكسني كه براي اين منظور به كشور وارد
ش��ده ،با پيگيريهايي كه صورت گرفته در
ادامه كار در هر هفته 17ميليون دز واكسن به

كشور وارد ميشود.
نماينده م��ردم تبري��ز در مجلس ش��وراي
اس�لامي اظه��ار داش��ت :اميرعبداللهي��ان
عنوان كرد كه مذاكرات با گ��روه  4+1از روز
پنجش��نبه در بروكس��ل آغاز خواهد شد در
مذاك��رات مس��ير جداگانه ايران از توس��عه
كشور و معيشت مردم دنبال خواهد شد و به
هيچ وجه معيشت مردم تحت تأثير مذاكرات
قرار نخواهد گرفت و در نهايت اگر مذاكرات
به نتيجه مثبتي برس��د ،ثمرات آن بر توسعه
كشور تأثير خواهد گذاشت و موجب توسعه
بيشتر كشور خواهد شد.
اميرعبداللهيان :اقدام در برابر اقدام
را در مذاكرات هستهاي دنبال ميكنيم
حجتاالس�لام عليرضا سليمي ،عضو هيئت
رئيس��ه مجلس هم اظهار داش��ت :وزير امور
خارجه درباره مذاكرات هستهاي به صراحت
اعالم كرد سياس��ت جمهوري اسالمي اقدام
در برابر اق��دام و عمل در برابر عمل اس��ت و
امريكاييها بايد حسننيت و صداقت خود را
نش��ان دهند و اياالتمتحده حتماً باید اقدام
جدي قب��ل از مذاكره را انج��ام دهد ،ضمن
اينكه بناي تهران آن اس��ت كه مذاكره را از

زماني كه ترامپ از برجام خارج ش��د ،دنبال
كند نه موارد ديگر را.
وي خاطرنشان كرد :وزير امور خارجه در
اين نشس��ت اعالم كرد جمهوري اسالمي
مسير مذاكرات هستهاي را از مسير اقتصاد
كش��ور جدا خواهد ك��رد و ب��ه هيچ وجه
اقتصاد را ش��رطي نخواهيم ك��رد ،ضمن
اينكه دولت س��يزدهم اقتص��اد پايدار را
فارغ از مسائل مرتبط با مذاكرات هستهاي
پيگيري خواهد كرد.
عضو هيئت رئيسه مجلس تصريح كرد :آقاي
اميرعبداللهيان در مورد نوع تعامل جمهوري
اسالمي با آژانس بينالمللي انرژي اتمي هم
اعالم كرد ما به قانون اقدام راهبردي براي لغو
تحريمها و صيانت از حقوق ملت ايران كه در
مجلس يازدهم به تصويب رسيده است ،عمل
خواهيم كرد ،ضمن اينك��ه وزير امور خارجه
اين قانون را قابل فهم براي طرفهاي مقابل
دانس��ت كه پيامهاي خاصي دارد .همچنين
رئيس دستگاه ديپلماسي از مجلس يازدهم
براي تصويب قانون اق��دام راهبردي براي لغو
تحريمها تشكر كرد و گفت اين قانون دست
مذاكرهكنندگان را باز كرده و براي طرف مقابل
بسيار قابل فهم است.
س��ليمي درباره نظر وزي��ر ام��ور خارجه در
خصوص تحوالت افغانستان هم گفت :آنچه
براي جمهوري اس�لامي مهم اس��ت ،مردم
افغانستان هستند و رفتار طالبان و نه شعارهاي
آنان محور تصميمات براي تهران است.
وي ادامه داد :وزير امور خارجه درباره اقدامات
باك��و هم خاطرنش��ان ك��رد ك��ه جمهوري
آذربايجان بايد دقت كند اسير چنگال ترفند
صهيونيستها نش��ود و الهام علياف هم باید
مراقبت كند در تور گروههاي تروريس��تي يا
نقشه پيچيده امريكاييها قرار نگيرد چراكه
ثبات منطقه براي جمهوري اسالمي از اهميت
بااليي برخوردار اس��ت و ته��ران اجازه تغيير
نقشه ژئوپلتيكي منطقه را نخواهد داد.

قاليباف  :مجلس براي محرمانه بودن
اموال مسئوالن مصوبهاي نداشته است

رئيس مجلس ش�وراي اسلامي اظه�ار ك�رد :مجل�س يازدهم
در م�ورد محرمان�ه ب�ودن ام�وال مس�ئوالن هي�چ مصوب�هاي
نداش�ته و نماين�دگان در اي�ن خص�وص تصميم�ي نگرفتن�د.

به گزارش مهر ،محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس ش��وراي اس�لامي
در ابتداي جلسه علني روز گذش��ته گفت :در خصوص موضوعاتي كه
در روزهاي اخير بدون بررس��ي دقيق در برخي رسانهها انتشار يافت،
توضيحاتي الزم اس��ت .مجلس يازدهم در مورد محرمانه بودن اموال
مسئوالن هيچ مصوبهاي نداشته است و فرآيند تصويب قانون در مجلس
كام ً
ال مشخص است و نمايندگان در اين خصوص تصميمي نگرفتند.
اين تصميم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآيند ديگري بررسي و
تصويب شده است .قاليباف در بخش ديگري از اظهارات خود تأكيد كرد:
منطقه غرب آسيا امروز در شرايط بسيار حساسي قرار دارد .طرحهاي
پيچيدهاي براي درگير كردن كشورهاي منطقه در جنگهاي داخلي
در جريان است .اختالفافكني ميان كشورهاي منطقه براي جلوگيري
از به وقوع پيوستن همكاريهاي اقتصادي و ايجاد صلح پايدار در تمام
منطقه در دستور كار امريكا و نيروهاي وابسته به آنها قرار دارد.
وي افزود :حوادث دلخراشي همچون كشتار مردم بيگناه در مسجد فاطميه
قندهار و تالش براي جنگ داخلي در افغانس��تان ،آشوبهاي مسلحانه و
غير قانوني در لبنان ،تفرقهافكني در عراق و اظهارات دروغ و تفرقهآميز از
سوي برخي سران كشورهاي منطقه در يك هفته گذشته اين دسيسهها
را آشكارتر از قبل ميكند .جمهوري اسالمي ايران خواهان حفظ ثبات و
امنيت در سراسر منطقه است و در هر كشوري اراده مردم را فصلالخطاب
و منشأ رهايي از اختالفات و عامل خنثي شدن توطئهها ميداند .وي ادامه
داد :هر گونه ايجاد تفرقه و اقداماتي كه امنيت را در سراسر منطقه نقض كند،
محكوم است و همه كشورها بايد در راس��تاي برقراري صلح و ثبات پايدار
و افزايش روابط اقتصادي ،درون منطقهاي تالش كنند .قاليباف از وزارت
امور خارجه خواست در اين شرايط حساس و در راستاي حفظ ثبات منطقه
ضمن انجام اقدامات الزم ،مواضع حكيمانه و عاقالنه جمهوري اسالمي ايران
را فعاالنه انعكاس داده و پيگيري كند.
........................................................................................................................

در نامه نمايندگان به رئيسجمهور تأكيد شد

دولت از پيمان شانگهاي استفاده حداکثری کند

160ت�ن از نماين�دگان مجل�س ب�ا امض�اي بياني�هاي خط�اب
ب�ه رئيسجمه�ور خواس�تار برنامهري�زي دول�ت و فع�ال
ش�دن ديپلماس�ي اقتص�ادي ب�راي اس�تفاده حداكث�ري از
عضويت جمه�وري اسلامي ايران در پيمان ش�انگهاي ش�دند.

به گزارش تسنيم ،سيدمحسن دهنوي ،عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي
اسالمي در جلسه ديروز قوه مقننه متن بيانيه 160نفر از نمايندگان مجلس
شوراي اسالمي خطاب به رئيسجمهور را قرائت كرد كه خالصهاي از آن به
شرح ذيل است :سپاس از تالشهاي فعاالنه ديپلماتيك دولت در حوزه آسيا
و استراتژي نگاه به شرق و عضويت دائم در پيمان شانگهاي .يكي از محورهاي
اصلي براي جمهوري اس�لامي ايران اتصال به درياي مركزي و درياي عمان
است كه سهم ايران از اين پيمان را تأمين خواهد كرد ،از اين رو نمايندگان در
مجلس شوراي اسالمي ضمن تشكر از اهتمام دولت و تالش ويژه حضرتعالي
پيشنهاد ميدهند در اين مسير و در راستاي ابتياع حداقل سهم 2/5درصدي از
توليد ناخالص شانگهاي ،در احداث و بهرهبرداري از خط ريل چابهار به آسياي
مركزي دولت محترم كوشش و اهتمام بيشتر را به كار گيرد و مأموريت ويژهاي
به وزارت راه و شهرسازي براي اجراي اين پروژه حياتي دهد.
........................................................................................................................

تحليلگرمسائلامريكا:

غربيها راهي جز رفع تحريمها ندارند

تحليلگ�ر مس�ائل امري�كا ،تنه�ا راه احي�اي تواف�ق هس�تهاي
را رف�ع تحريمه�اي ظالمان�ه و دس�ت كش�يدن غربيه�ا از
زيادهخواه�ي و پرداخ�ت غرام�ت ب�ه اي�ران ارزياب�ي ك�رد.

محمد مرندي در گفتوگو با ايرنا ،با اش��اره به س��فر معاون مسئول سياست
خارجي اتحاديه اروپا به تهران گفت :آنها در پي اين هس��تند كه ايران ،توافق
جديدي را بپذيرد كه براس��اس آن ،هم برخي مفاد قبلي توافق تغيير يافته و
طوالنيتر شود و هم به مذاكرات منطقهاي و موش��كي گره زده شود كه ايران
تاكنون مقابل اين خواسته مقاومت كرده و آن را نپذيرفته است .وي با بيان اينكه
غربيها نيازمند توافق با ايران هستند ،خاطرنشان كرد :ايران ميداند احتمال
افزايش قيمت نفت و بيثباتي در عراق تا چه اندازه براي اروپاييها خطرناك
اس��ت و آنها نيازمند ثبات در منطقه و مديريت اوضاع هس��تند .عالوه بر اين
غربيها ديگر بيش از اين نميتوانند نفت ايران را تحريم كنند چراكه بازارهاي
انرژي تشنه نفت ايران است و بيثباتي در عراق ،نفت ايران را طال ميكند.
مرندي افزود :در سفر «انريكه مورا» اين موضوعات به طرف اروپايي يادآوري
و به او تأكيد شده اس��ت كه تنها راه احياي توافق هستهاي ،رفع تحريمهاي
ظالمانه عليه ايران ،صرفنظر كردن از زيادهخواهيها و حتي پرداخت غرامت
به ايران است .وي در پاسخ به اين س��ؤال كه اروپاييها تا چه اندازه براي رفع
تحريمها و بازگشت به مذاكرات آمادگي دارند ،بيان كرد :اروپا ارادهاي از خود
ندارد و حتي آن ژست و ارادهاي كه زمان ترامپ در مخالفت با امريكا از خودشان
نشان ميداد ،ارزش چنداني نداشت .اروپاييها آنقدر غيرمؤثر عمل كردهاند كه
اكنون سؤال اين است كه چرا آنها پاي ميز مذاكره حضور دارند وقتي كه از خود
ارادهاي ندارند .مرندي با اشاره به كمپين شكستخورده «فشار حداكثري» از
سوي امريكا عنوان كرد :ايران فشار حداكثري را تحمل كرد ،هرچند متحمل
فشارها و خسارتهايي شد اما جمهوري اسالمي ايران باقي ماند و اين اروپاييها
و امريكاييها هستند كه با بحران اقتصادي و شكافهاي سياسي روبهرو هستند
و اكنون هم بيثباتي در غرب آسيا ميتواند فشارها را بر آنها دوچندان كند.
........................................................................................................................

عضو فراكسيون نيروهاي انقالب:

رئيسي اعتماد عمومي را باال برده است

رئيسي تحول بس�يار خوبي در نوع ارتباط بين مسئوالن و مردم
ايجاد كرده كه منجر به افزايش س�طح اعتماد عمومي شده است.

علياكبر كريمي ،عضو شوراي مركزي فراكسيون نيروهاي انقالب اسالمي
مجلس در گفتوگو با مهر ،با اشاره به سفرهاي استاني رئيسجمهور ،اظهار
داشت :رئيسجمهور از ابتداي فعاليت خود سفرهاي استاني را در دستور كار
قرار داده ،اين در حالي است كه حسن روحاني در طول مديريت خود بسيار
كمتحرك بود و حتي حاضر نبود در مجلس شوراي اسالمي حضور يابد .وي
با بيان اينكه سفرهاي استاني و ديدارهاي مردمي در اولويت دولت تدبير و
اميد نبود ،گفت :روحاني نه تنها سفرهاي استاني را مورد توجه قرار نميداد
بلكه فرصت ديدار ب��ه وزراي خودش هم نميداد و باره��ا وزراي وي گاليه
ميكردند نميتوانند با روحاني مالقات كنند .كريمي تصريح كرد :اين روحيه
دولتمردان سابق باعث ايجاد اختالل در كار دولت و مردم شد اما خوشبختانه
رويكرد رئيسي كام ً
ال متفاوت با روحاني است و وي معتقد به ارتباط نزديك
و تعامل گسترده با مردم است .وي ادامه داد :رئيسي تحول بسيار خوبي در
نوع ارتباط بين مسئوالن و مردم ايجاد كرده و تقويت رابطه بين مردم و دولت
منجر به افزايش سطح اعتماد عمومي شده اس��ت .نماينده مردم اراك در
مجلس شوراي اسالمي درباره آثار مثبت سفرهاي استاني دولت سيزدهم،
گفت :سفرهاي استاني رئيسجمهور و و ديگر اعضاي كابينه باعث ميشود
آنان آشنايي مفصلي با شرايط نقاط مختلف كشور پيدا كنند ،مشكالت آنان
را از نزديك ببينند و براي رفع آن راهكاري بينديشند .كريمي تأكيد كرد:
عالوه بر اينكه س��فرهاي اس��تاني رئيسجمهور در رفع مشكالت مناطق
مختلف كشور تأثير بسزايي دارد ،اين اقدام مهم ميتواند حلقه اتصال بسيار
خوبي بين دولت و مردم باشد و همافزايي و همكاري الزم بين دولتمردان براي
تحقق مطالبات مردم و رفع مشكالت آنان را در پي داشته باشد.

