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دکتر جواد منصوری

پیدا و پنهان تنش در منطقه

پ��س از پایان جنگ جهانی دوم و ویرانیهای بس��یاری که این جنگ در
سراس��ر دنیا به وجود آورد ،اروپا و آمریکا طی یک تصمیم اس��تراتژیک و
هماهنگ ،به این جمعبندی رس��یدند که هیچگاه علیه یکدیگر دست به
س�لاح نبرند و امکانات خود را در هجمههای نظامی در تقابل با یکدیگر
مس��تهلک نکنند .بر این اساس ،مقرر ش��د بهمنظور تمدید قوا در جهت
پیشرفتهای همهجانبه و ترمیم ویرانیهای جنگ ،مشترک ًا به «اقتصاد
نظامی» روی آورده و تسلیحات متنوعی را برای عرضه در بازارهای جهانی
تولید کنند .در نقشه راه آمریکا و غرب ،کشورهای آسیایی و آفریقایی ،بازار
هدف اصلی برای فروش سالح تعیین شدند و سیلی از تسلیحات نظامی به
بازار منازعات داخلی و منطقهای این دو قاره سرازیر شد.
این راهبرد به همان میزان که به رونق اقتصاد کشورهای غربی و عمران
و آبادی ش��هرهای آنان کمک کرد ،به همان ان��دازه نیز به ویران کردن
کش��ورهای دیگر منتهی ش��د ،چراکه تجهیز حکومتهای دیکتاتوری
به قدرت نظام��ی ،این توه��م را در آنها ایجاد میکرد ک��ه میتوانند با
استفاده از سالحهای خریداریشده ،سیاستهایشان را به همسایگان و
یا دولتهای مخالف خود تحمیل کنند و در غیر این صورت ،حمله نظامی
را انتخاب میکردند .از سوی دیگر ،فروشندگان سالح که همان منظومه
کشورهای نظام سلطه بوده و هستند ،سیاست تنشزایی را پیگیری کرده
و با فضاسازیهای رسانهای علیه یک یا چند کشور ،خریداران را به سمت
رقابت تسلیحاتی و جنگ سوق میدانند تا سالحها در طول درگیریهای
نظامی ،مستهلک و یا از بین رفته و درنتیجه ،اقتصاد نظامی ،آب بیشتری
به آسیاب تنش و ناامنی در مناطق مختلف دنیا بریزد.
متأس��فانه این سیاس��ت تاکنون ادامه پیداکرده و به نظر نمیرس��د که
س��رمایهداران بینالمللی از این بازار پرس��ود صرفنظر کنند .بر اساس
آمارها در طول  70س��ال گذشته ،پیشتازی آمریکا و اروپا در تولید سالح،
موجب کشته شدن بیش از  50میلیون نفر در جهان شده و آمارهای جدید
نیز نشان میدهند که رتبه اول در تولید و صادرات سوغات مرگ ،کماکان
در اختیار اروپا و واش��نگتن ق��رار دارد .مرکز تحقیق��ات صلح بینالمللی
استکهلم (سیپری) در گزارشی که بهتازگی منتشر کرده ،آمریکا را بهعنوان
بزرگترین صادرکننده س�لاح در جهان معرفی کرده است .طی دو دهه
گذشته ،فروش تسلیحات این کشور  25درصد افزایشیافته و  98کشور،
مشتری صادرات مرگبار آمریکایی بودهاند که این میزان ،بیش از یکسوم
صادرات جهان را در برمیگیرد.
اما موضوع مهم این گزارش که در اظهارات «پیتر وزمن» ،محقق ارشد
موسسه سیپری به چشم میخورد ،این اس��ت که عربستان سعودی ،در
کنار خرید  110میلیارد دالری سالح از آمریکا ،خریدار نیمی از تسلیحات
انگلیسیهاس��ت و حرص و ولع آل سعود باعث شده تا بازار فروش سالح
لندن 225 ،درصد رشد داشته باشد .افزون بر این ،آمریکا و اروپا اصلیترین
صادرکنندگان تس��لیحات به منطقه غرب آس��یا هس��تند و  98درصد از
تسلیحات واردشده توسط عربس��تان را تأمین میکنند که بخش اعظم
آنها ،در جنگ یمن بکار گرفتهشدهاند.
این در حالی اس��ت که غرب ،به روش سیاس��تهای گذشته خود پس از
پای��ان جنگ جهانی ،همچنان به دنبال تقوی��ت درگیریها و تنشهای
منطقهای اس��ت و به این منظور ،ایران اسالمی را تهدیدی برای صلح و
ثبات منطقه معرفی کرده است .علیرغم اینکه در گزارش مرکز تحقیقات
صلح بینالمللی استکهلم ،تصریحشده است که ایران حتی در لیست 40
واردکننده بزرگ تسلیحات جهان هم قرار ندارد ،چندین نمایش تبلیغاتی
و تحرک دیپلماتیک که البته همه آنها با شکس��ت روبهرو شدند ،توسط
«نیکی هیلی» ،نماینده آمریکا در سازمان ملل کلید خورد .بهعبارتدیگر،
نان آمریکاییها از رهگذر گلآلود ک��ردن آب منطقه و ایجاد تنشهای
حداکثری تا سرحد جنگ تأمین میشود و عالوه بر رونق بازار اقتصادی،
به اهداف ذیل جامه عمل میپوش��اند .اول :تالش براي ايجاد بحران در
غرب آس��یا بهمنظور اثبات حضور خود .تش��ويق ارتج��اع عرب به اتخاذ
مواضع خصمانه در مقابل جمهوری اسالمی و تهمت پراکنی در خصوص
ارسال سالح به مبارزان یمنی ،ازجمله شاهراههای دسترسی به این هدف
است ،چراکه پيگيري «منطق ايجاد ناآرامي» در سطح منطقهای ،يکی از
عوامل اصلی در جهت ثبات هژمونيک آمریکا و متحدانش تلقي میشود.
ضمن اینکه توجیهکننده تالش واشنگتن براي افزايش فروش سالح به
كشورهاي خاورميانه اس��ت و به حضور نظامی کاخ سفید نیز مشروعیت
میبخش��د .حضور نظامی آمریکا در افغانس��تان و س��وریه با حمایت از
تروریستهای اجارهای ،یکی از مصادیق این هدف به شمار میآید.
دوم :ايجاد رقابت تسليحاتي و بیثبات كردن منطقه بهمنظور كاهش قيمت
نفت .ترديدي نيست كه چرخه صنعتي آمريكا برپايه نفت استوار است و اگر
صادركنندگان طالي سياه براي افزايش قيمت نفت به توافق برسند ،اين امر
براي واشنگتن و اروپا ،بهصرفه نخواهد بود .بهبیاندیگر ،تشدید رقابتهای
نظامي در منطقه ،میان اعضاي سازمان اوپک در خصوص اجماع بر سر یک
قیمت مشخص ،اختالف ایجاد میکند؛ کما اینکه عربستان سعودی در حال
حاضر ،بر تعیین قیمتی اصرار دارد که به مذاق غرب خوش آید .سوم :کسب
مستمس��ک برای تقویت قدرت نظامی رژیم صهیونیستی .آمریکا براي
افزايش برتری صهیونیستها در برابر کشورهای منطقه ،از هيچ منطق و
پارادايمي تبعیت نمیکند اما یکی از بهانههایی که با استفاده از آن میتواند
اسرائیل را تا بن دندان مسلح کند ،فروش سالح به ديگر كشورهاي غرب
آسیا و حفظ قدرت تلآویو در برابر دیگر خریداران تسلیحات آمریکایی است.
با در نظر داشتن همه موارد ذکرشده و درحالیکه فروش بیسابقه تجهیزات
نظامی به آل سعود و نرد عش��قی که مقامات غربی با پدرجد تروریستها
میبازند و از این طریق ،غرب آسیا را به انبار باروت و آذوقه مهمات تبدیل
کردهاند ،خندهدار اس��ت که ایران اسالمی را که کمترین بودجه نظامی را
به خود اختصاص داده ،به بیثباتی منطقه متهم میکنند .برخالف تئوری
«ایران هراس��ی» آمریکا ،ورود جمهوری اسالمی به منطقه ،صلح و ثبات
را به ارمغان آورده و این واقعیتی غیرقابلانکار اس��ت که گذشت زمان ،آن
را نمایانتر خواهد کرد.

خبرکوتاه

همکاری جهانی
راهحل معضل موادمخدر است

تویکمین نشست
عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور روز گذشته در شص 
کمیسیون موادمخدر سازمان ملل در وین ،مواضع ایران را در مقابله با وضع
جاری مساله جهانی موادمخدر و چالشهای نوظهور و جدید مرتبط با آن
تشریح کرد و اظهار داش��ت :ایران از کمیسیون موادمخدر به عنوان نهاد
اصلی سیاس��تگذاری س��ازمان ملل در موضوعات مرتبط با موادمخدر
حمایت میکند .به گزارش ایرنا ،وی افزود :کنوانس��یونهای س��هگانه
بینالمللی اساس و شالوده اصلی نظام بینالمللی در کنترل موادمخدر را
حتی در مورد چالشهای نوظهور ،تشکیل میدهند که جزیی از تعهدات
غیرقابل اجتناب کش��ورها است .رحمانیفضلی تاکید کرد :راهحل اصلی
معضل جهانی موادمخدر ،ع��زم و اراده جهانی و ارتقای همکاری فارغ از
مباحث حاشیهای ،گزینشی و سیاسی است.

دبیر شورایعالی امنیت ملی:

تعرض به سفارت ایران در لندن
خوشخدمتی انگلیس به عربستان بود

تماس تلفنی معاون وزیر امور خارجه با همتای ایرانی
خود و همچنین تماس با س��فیر جمهوری اسالمی
ایران مراتب عذرخواهی خود را اعالم کردند.

علی ش�مخانی گف�ت :تعرض به س�فارت
جمه�وری اسلامی ای�ران در لن�دن،
خوشخدمت�ی دول�ت انگلی�س ب�ه خرید
تس�لیحاتی میلیاردی ولیعهد عربس�تان از
این کشور است.

دبی��ر ش��ورایعالی امنیت مل��ی روز گذش��ته در
حاش��یه بازدید از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه
صنعتیشریف با اش��اره علت انفعال پلیس و دولت
انگلیس در تعرض به س��فارت کشورمان در لندن،
اظهارداش��ت :این بازی پینگپونگی طراحی شده
دول��ت انگلیس بود ک��ه همزمان با س��فر یکی از
رهبران کش��ورهای منطقه به لندن انجام شد .وی
تعرض به س��فارت ایران در لندن را خوشخدمتی
دولت انگلیس به خرید تسلیحاتی میلیاردی ولیعهد
عربستان از این کشور دانس��ت که به شکل بسیار
مفتضح آن انجام شد.
ش��مخانی تاکید کرد :در منطق و ادبیات سیاس��ی
منطقهای م��ا ،رژیم صهیونیس��تی و آمریکا بابت
حمله به ع��راق و افغانس��تان بهعن��وان مروجان
تروریسم و ش��رارت در منطقه هستند .وی افزود:
رییسجمهور اسبق آمریکا تالش کرد لفظ شر را از
رژیم اشغالگر قدس بردارد و در مقابل به کشورهایی
که نوع ًا تامینکننده صلح و ثبات در منطقه هستند،
اطالق کند .دبیر شورایعالی امنیت ملی با اشاره به
فرافکنی ولیعهد عربس��تان ،تصریح کرد :این خطا
ناشی از کمعقلی است که زمان باید پاسخ آن را به او
بدهد ،متاسفانه حکامسعودیدرطولحیات سیاسی
خود با ترویج گروههای تکفیری ،مرزهای خونینی را
در جهان اسالم ایجاد کردند.
مسئوالن امنیتی این حادثه را پیشبینی
کرده بودند
عالءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی
مجلس نیز درخصوص حمله به س��فارتخانه ایران
در لندن ،اظهار داش��ت :مس��ئولیت تعرض امنیتی
به س��فارت ای��ران در لندن ،قطعا ب��ر عهده دولت

انگلیس است .وی افزود :با وجود تذکرهای متعدد
چند ماه گذشته مسئوالن سفارتخانه ایران در لندن
به مقامات وزارت خارج��ه انگلیس ،مبنی بر اینکه
ضرورت دارد ک��ه در مقابل س��فارت ایران پلیس
مستقر باش��د ،ولی مقامات انگلیس��ی اعالم کرده
بودند که ما امنیت را حفظ میکنیم و نگران نباشید.
رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی
مجلس با بی��ان اینکه مقامات ایرانی این هش��دار
را داده و درخواس��ت خ��ود را مط��رح ک��رده بودند

سخنگوی وزارت امور خارجه تشریح کرد

اتریشیها در حال پیگیری حادثه حمله به سفارت ایران در وین

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اینکه یکشنبه شب یک مهاجم مرد اتریشی 26ساله که هنوز هویتش مشخص نیست ،با سالحسرد سعی
داشت به اقامتگاه سفیر جمهوری اسالمی ایران ورود کند که نهایتا در پی درگیری فرد مهاجم با سرباز نگهبان مقابل اقامتگاه مهاجم با شلیک گلوله کشته
و س��رباز نگهبان هم مجروح شد ،اظهار داشت :این اقدامی مشکوک است و هنوز ماهیت این اتفاق مشخص نیست .وی با بیان اینکه پلیس و سازمانهای
ذیربط در اتریش موض��وع را با دقت تمام پیگیری میکنند ،تاکید کرد :با دقت تمام موضوع را پیگیری میکنیم و منتظریم پلیس و نهادهای ذیربط اتریش
جزییات بیشتری را در این زمینه به ما ارائه کنند .وی خاطرنشان کرد« :میشائیل لینهارت» قائم مقام وزارت خارجه اتریش با عباداهلل موالیی سفیر ایران در
وین صحبت کرد و نگرانی دولت اتریش را از این قضیه اعالم کرد .الزم به ذکر اس��ت ،در پی حمله یکش��نبه شب به اقامتگاه سفیر ایران در وین ،پلیس این
ش��هر بیانیهای منتشر کرد .در این بیانیه آمده است :همچنان اطالعات بیش��تر و انگیزه مهاجم از این اقدام روشن نشده و دادگاه قانوناساسی و نهاد مبارزه
با تروریسم بررسی در حال بررسی این موضوع هستند.

وعده ترامپ به نتانیاهو:

ماندن آمریکا در برجام
منوط به تغییر اساسی در این توافق است
کان�ال۱۰تلویزیون رژیم صهیونیس�تی
به نق�ل از منابع آگاه ،ادعا ک�رد :ترامپ به
نتانیاه�و وعده داده اس�ت ،در صورتی که
برجام به صورت اساس�ی اصالح نشود،
واشنگتنازاینتوافقکنارهگیریمیکند.
در ادام��ه بهانهجوییه��ای آمریکاییه��ا مبنی
بر دخیل ک��ردن موضوعات فعالی��ت منطقهای
و دفاع��ی جمهوری اس�لامی ای��ران در برجام،
رسانههای رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه
گزارش دادند که «دونالد ترامپ» رییسجمهور
آمریکا به «بنیامین نتانیاهو» نخس��توزیر رژیم
صهیونیستی گفته در صورتی که توافق هستهای
با ایران به صورت اساسی دچار تغییر نشود ،آمریکا
از این برجام خارج میش��ود .کانال ۱۰تلویزیون
رژیم صهیونیستی در خبری اختصاصی به نقل از
دو مق��ام این رژیم گزارش داد که ترامپ در دیدار
هفته گذش��تهاش با نتانیاهو در واشنگتن ،مدعی
شده اس��ت که او بر تغییر اساسی برجام پافشاری
میکن��د و در این زمینه ب��ا اروپاییها راه نخواهد
آمد .ترامپ در این دیدار ادعا کرده که اروپاییها
اصالحاتی را پیشنهاد کردهاند که نمایشی است و
من را راضی نمیکند .رییسجمهور آمریکا پیش
از این هم مدعی شده بود در صورتی که اصالحات
مدنظر او بر توافق هستهای اعمال نشود ،واشنگتن
از این توافق خارج میشود.
ته�ران عام�ل اصل�ی تهدی�د علی�ه
اسرائیل است
«بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم کودککش
صهیونیستی نیز روز گذشته در گفتوگو با شبکه

ولی انگلیس��یها اعالم کرده بودند نیازی نیست،
تصریح کرد :مسئوالن امنیتی سفارتخانه ایران در
لندن پیشبینی کرده بودند که ممکن است چنین
اتفاقی رخ بده��د .بروجردی ادامه داد :این جمله در
کنار ای��ن حرکت ضدانقالبی که منجر به اهانت به
پرچم جمهوری اسالمی ایران شد ،خروجیاش را
میتوان به نوعی موافقت دولت انگلیس با کار این
افراد دانست.
بروجردی خاطر نش��ان کرد :انگلیسیها از طریق

انگلیس از پشت پرده این اقدام آگاه بود
حمید بعیدی نژاد س��فیر جمهوری اسالمی ایران
در لندن هم با اش��اره به اینکه پلیس امنیت داخلی
انگلیس باید بهعنوان یک ضرورت از پش��ت پرده
متعرضین به سفارت و اینکه چه برنامههایی دارند
مطلع باشد ،اما تاکنون اطالعاتی از پلیس دریافت
نکردهایم ،تاکی��د کرد :باید مراق��ب این تحرکات
باش��یم و س��رویسهای اطالع��ات بیگان��ه مثل
رژیم صهیونیس��تی که در ابراز خصومت به ایران
هیچ حدی برای خودش��ان نمیشناس��ند ،تالش
خواهن��د کرد تا بتوانند زمینههای��ی را دوباره ایجاد
کنن��د .ب��ه گ��زارش خبرگزاریه��ا« ،نیکوالس
هاپتون» سفیر انگلیس در ایران نیز با اشاره به این
حادثه ،تصریح کرد :امنی��ت و ایمنی دیپلماتها و
نمایندگیهای دیپلماتی��ک در انگلیس برای ما از
اهمیت زیادی برخوردار اس��ت .الزم به ذکر است،
پايگاه اينترنتي «راش��اتودي» نیز با اشاره به اینکه
مهاجمی��ن به س��فارت ايران در لندن منتس��ب به
جریان شیرازیها هستند ،نوشت :اين مهاجمین به
قيد وثيقه آزاد شدهاند.

«فاکسنیوز» بار دیگر ادعاهای ضدایرانی خود
را تک��رار کرد و ایران را بعنوان س��ه تهدید اصلی
رژیم صهیونیس��تی دانس��ت .وی ادعا کرد :سه
تهدی��دی که اس��رائیل ب��ا آن روبرو اس��ت این
اس��ت :ایران ،ای��ران ،ایران .نخس��توزیر رژیم
صهیونیستی به برنامه موش��کی ایران نیز اشاره
ک��رد و مدعی ش��د :ای��ران تنها برای اس��رائیل
موش��کهای بالس��تیک بینقارهای نمیسازد،
بلک��ه برای هدف ق��رار دادن آمری��کا و اروپا نیز
این موش��کها را میس��ازد .نتانیاه��و در ادامه
گزافهگوییهای مداخلهجویانه خود مدعی ش��د:
ایران تالش دارد ت��ا یک امپراطوری تهاجمی به
وجود آورد ،حاکمان ایران تالش دارند تا مردم خود
را سرکوب کنند و باقی خاورمیانه را تصرف کنند.
به گزارش ف��ارس ،وی بار دیگر ایران را کش��ور
حامی تروریس��م جهانی خواند و ادعا کرد :ایران
نه تنها به دنبال تشکیل یک امپراطوری در زمین
است بلکه آنها به دنبال تولید سالحهای هستهای
هستند و این چیزی است که باید متوقف شود .وی
در حمایت از سیاستهای ترامپ در قبال ایران،
گفت :ترامپ تغییر مهمی در سیاست آمریکا برای
متوقف کردن ایران در دسترس��ی به سالحهای
هس��تهای ایجاد کرد .نتانیاهو با تکرار ادعاهای
گذش��ته مجدداً ایران را به حمای��ت از گروههای
تروریستی در جهان متهم کرد و ادعا کرد :تصور
کنید که ایران با موش��کهای بالس��تیک که از
گروههای تروریس��تی حمای��ت کند و بمبهای
اتمی داشته باشد ،نه تنها تهدیدی برای اسرائیل
به حساب میآید بلکه تهدیدی برای تمام جهان
است و همه دولتهای عربی با من همنظر هستند
و این چالش درجه اول ماست.

ظریف در دیدار با همتای پاکستانی خود تأکید کرد

ضرورت تقویت همکاری تهران و اسالمآباد
در خصوص تضمین امنیت مرزها
وزیر خارجه در دیدار همتای پاکستانی بر
ضرورت تقویت همکاری ایران و پاکستان
در خص�وص امنی�ت مرزهای دو کش�ور و
جلوگیری از نفوذ تروریستها تأکید کرد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به
منظور انجام س��فر سه روزه به پاکستان و دیدار با
مقامات این کش��ور ،یکشنبه شب وارد اسالمآباد
ش��د .وی در ب��دو ورود ب��ه این کش��ور در جمع
خبرنگاران ،گفت :به دنبال توسعه و بهبود روابط
بانکی ،تسهیالت تعرفههای ترجیحی و تجارت
آزاد دوجانبه بین ایران و پاکستان هستیم.
آماده تأمین انرژی پاکستان هستیم
ظریف روز گذش��ته در همایش بازرگانی ایران-
پاکس��تان ،اظه��ار داش��ت :ای��ران درخصوص
افزایش همهجانبه مناسبات با این کشور همسایه
از جمله روابط تجاری واقتص��ادی ،با تمام توان
وارد عرصه شده و در انتظار پاسخ مثبت دوستان
پاکستانی اس��ت .وی افزود :مایلم مجددا اعالم
کنم م��ا همچن��ان آمادهایم تا نیازه��ای انرژی
پاکس��تان از جمل��ه در زمینه نف��ت ،گاز و برق را
در هر حجمی از نیاز در اس��رع وقت تامین کنیم.
وزیر خارجه کش��ورمان تصریح کرد :در راستای
عمل به تعهدات خ��ود در زمینه قرارداد صادرات
گاز ایران به پاکس��تان ما بیش از دو میلیارد دالر
برای احداث این خط لوله تاکنون هزینه کردهایم
از این رو منتظر اقدامات عملی از س��وی دوستان
پاکس��تانی جهت عمل به تعهداتشان در قرارداد
خط  IPهستیم.
وی ادامه داد :ایران به دنبال مکمل یکدیگر شدن

بنادر گوادر و چابهار اس��ت و نباید به این بنادر به
عنوان دو بندر رقیب نگریسته شود.
وزیر امور خارجه کش��ورمان در ادامه برنامه سفر
خود به اس�لامآباد ،ضمن دیدار با «خواجه محمد
آصف» همتای پاکس��تانی خود ،اظهار داش��ت:
ضرورت دارد ایران و پاکستان به عنوان دو کشور
دوست و همس��ایه و دارای مرزهای مشترک در
خصوص تضمی��ن امنیت مرزهای دو کش��ور و
جلوگی��ری از نفوذ تروریس��تها همکاری قوی
داشته باشند.
وزیر امور خارجه پاکس��تان نیز در ای��ن دیدار بر
توس��عه مناس��بات دو کش��ور تاکید کرد و گفت:
آمادگ��ی داریم در زمینههای مختلف سیاس��ی و
اقتصادی همکاریهای خود را گس��ترش دهیم.
وی ادامه داد :در دو س��ال اخیر روابط تجاری بین
دو کشور برادر به صورت چشمگیری بهبود یافته
بطوریکه از م��رز میلیارد عبور کرده و دو کش��ور
تالش می کنند که ای��ن همکاریها را به حجم
تعیین ش��ده پنج میلی��ارد دالر برس��انند .آصف
تصریح کرد :ما خواه��ان مرزهایی با ثبات برای
دو کشور هستیم.
به گزارش ایرنا ،وزرای خارجه ایران و پاکس��تان
همچنی��ن درخصوص کمک به پروس��ه صلح در
افغانستان ،توس��عه همکاریهای بانکی ،انرژی،
توس��عه بازارهای مرزی و موضوعات بینالمللی و
موضوعات جهان اس�لام ،ایجاد تسهیالت بیشتر
توسط ایرانبرایزائرانپاکستانیحرمامامرضا(ع)،
همکاریهای چند جانبه بویژه اقتصادی با هدف
کمک به ثبات و ایج��اد صلح در منطقه ،مبارزه با
تروریسم و گروههای افراطی و قاچاق مواد مخدر
گفتوگو و تبادل نظر کردند.

رییسجمهوری در جلسه هیأتدولت:

استیضاح حق نمایندگان مجلس است

حجتاالسالم حسن روحانی ،استیضاح را حق نمایندگان
و فرصت�ی ب�رای تبیین خدم�ات دولت دانس�ت و گفت:
اس�تفاده از این حق قانونی برای مصالح عمومی و منافع
ملی است.
رییسجمهوری روز گذشته در جلس��ه هیأت دولت ،وزرای استیضاح
شده را به ارایه توضیحات دقیق و روشن از خدمات خود توصیه و مردم
را در کنار نمایندگان ،مخاطبان این سخنان ذکر کرد و آگاهی مردم از
خدمات دولت و دستگاههای مورد استیضاح را مورد تأکید قرار داد .وی
با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس ،شش ماه قبل به همین وزرا رأی
اعتم��اد دادهاند ،این مدت را زمان کمی ب��رای تردید در اعتماد به آنها
دانس��ت و اظهار امیدواری کرد که این استیضاح باز هم با رأی اعتماد
نمایندگان به وزرای مورد نظر همراه باشد .رییسجمهوری استیضاح
را حق نمایندگان و فرصتی برای تبیین خدمات دولت دانست و اظهار
امیدواری کرد که اس��تفاده از این حق قانونی ب��ا لحاظ روح قانون که
رعایت مصلحت کشور ،مصالح عمومی و منافع ملی است ،انجام شود.
روحانی در ادامه ،با اش��اره به خدمات آخون��دی در حوزههای راهآهن،
جاده ،خدمات هوایی ،توس��عه بنادر ،مس��کن و شهرس��ازی ،خدمات
حجتی وزیر جهاد کش��اورزی درخصوص خدمات ای��ن وزارتخانه در

افزایش تولید گندم ،نیل به خودکفایی و خدمات ربیعی وزیر کار درباره
توسعه خدمات بیمه بویژه در اقش��ار ضعیف و محروم ،از این سه وزیر
خواست گزارش��اتی از این خدمات به نمایندگان و مردم ایران بدهند.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی ریاستجمهوری ،وی در عین حال از
نمایندگان مجلس خواست که با توجه به خدمات ارزنده ،وزیران را در
مسیر استمرار خدمات یاری کنند.
تعرفههای گمرکی سال  97تعیین شد
در ادامه جلسه ،با تصویب هیأت وزیران ،مجموع حقوق گمرکی و سود
بازرگانی کاالها جهت درج در کتاب مقررات صادرات و واردات س��ال
 1397تعیین ش��د .دولت با توجه به سیاست راهبردی خود در حمایت
از تولید و اش��تغال و ضرورت حمایت منطق��ی و همهجانبه از تولیدات
داخل که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است و پس از
هماهنگی با کلیه دستگاههای ذیربط ،پیشنهادهای تغییرات تعرفهای
را مورد بررسی و تصویب قرار داد .براساس این مصوبه ،حقوق ورودی
 328قلم کاال افزایش و  133ردیف کاهش یافت و  639ردیف ش��امل
اصالح شرح تعرفه ،حذف ،ایجاد و اصالح مندرجات ذیل یادداشتهای
فصول کتاب مقررات صادرات و واردات تعیین شد.
هیأت وزیران همچنین به منظور تعیین تکلیف خودروهای موجود در

گمرکات که در زمان ورود دارای ثبت سفارش و واجد شرایط و ضوابط
فن��ی واردات خودرو ب��وده ولیکن به دلیل محدودیت ثبت س��فارش
امکان ورود نداشتهاند ،مصوب کرد ترخیص خودروهای سواری دارای
ثبت سفارش معتبر یا قبض انبار معتبر در اماکن گمرکی ،مناطق ویژه
اقتصادی و مناطق آزاد تج��اری صنعتی به تاریخ  1396/10/ 9و قبل
از آن با رعای��ت پرداخت حقوق ورودی و دارا بودن ش��رایط آییننامه
ضوابط فنی واردات خودرو در زمان ورود خودرو به کش��ور مجاز است.
همچنین خودروهای با حجم موتور  2500سیس��ی و کمتر که دارای
ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی ،مناطق ویژه
اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی بودهاند و بدون الزام به رعایت
مصوبه مربوط به خودروهای باارزش بیشتر از  40هزار دالر با محاسبه
و پرداخت  40واحد درصد س��ود بازرگانی مازاد بر مأخذ حقوق ورودی،
قابل ترخیص هستند.
در ادامه این جلس��ه و با تصویب هیأت وزیران ،مطالبات شرکتهای
مدیریت تولید برق طوس ،تولید برق پرهسر مپنا ،گهر انرژی سیرجان،
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد ،شیراز مکانیک ،توسعه انرژی اعتماد
مهر کیش و مؤسسه صندوقهای بازنشستگی ،پسانداز و رفاه کارکنان
صنعت نفت از شرکتهای دولتی ذیربط با بدهی آنها به سازمانهای
خصوصیسازی و امور مالیاتی کشور تهاتر شد.

گزیده ها

آیتاهلل نصراهلل شاهآبادی
دعوت حق را لبیک گفت

آیتاهلل نصراهلل شاهآبادی عضو
مجلس خبرگان رهبری پس از
گذراندن یک دوره نقاهت روز
گذش��ته دار فانی را وداع گفت.
پیکر مرحوم آیتاهلل شاهآبادی
عض��و فقید مجل��س خبرگان
رهب��ری ،روز چهارش��نبه
 ۲۳اسفند ماه جاری س��اعت  8:30صبح از مسجد آیتاهلل شاهآبادی
واقع در پامنار تهران و همان روز س��اعت  ۱۵:۳۰در قم از مسجد امام
حسن عسکری(ع) تشییعخواهدشد.وی۱۰اسفندسالجاریبهعلت
ایستتنفسیدربخشمراقبتهایویژه ICUدربیمارستانحضرت
بقیةاهلل(عج)بستریشدهبود.بهگزارشخبرگزاریها،خبربستریشدن
آیتاهللشاهآبادیشب 28بهمنماهسالجاریاعالمشدوروزگذشتهاین
عضو مجلس خبرگان رهبری پس از عمری مجاهدت در مسیر ترویج
اسالم ناب محمدی(ص) دارفانی را وداع گفت.

تالش آمریکا برای
زنده ماندن تروریسم در منطقه

علی الریجانی رییس مجلس
روز گذشته در یادواره شهدای
قوچان اظهار داشت :اگر امروز
رهبر معظم انق�لاب تاکید بر
حفظ فرهنگ اسالمی دارند به
دلیل این است که اگر محتوای
انقالب ما از درون نابود ش��ود
خیلی چیزها از بین خواهد رفت .وی افزود :جوانان ما امروز باید در برابر
افکار دشمن خودشان را آماده کنند .گاهی در رسان هها اسالم را تمسخر
یکنند که این اقدام کار افراد احمق است و افراد فرهیخته این اقدام
م
را انجام نمیدهند .رییس مجلس تاکید کرد :اگر ما نسبت به حوادث
منطقه و فلسطین بیتفاوت باشیم دیگر آن عزت را نخواهیم داشت.
همین سیاستمداران خارجی که در سخنانشان ملت ایران را تحقیر
میکنند در دلشان ایران را تحسین میکنند .به گزارش مهر ،الریجانی
همچنین گفت :آمریکاییها هر روز برای ما مش��کالت جدید ایجاد
میکنند و در منطقه داعش شکس��ت میخورد و آنها را به افغانستان
میبرند و تالش میکنند تروریسم همواره در منطقه زنده باشد .در این
شرایط اگر فردی تالش کند ذهن مردم را به هم بریزد و نگذارد آرامش
در جامعه باشد خیانت کرده است.

انهدام خودروی انتحاری و هالکت
تروریستها در سراوان

روابط عموم��ی قرارگاه قدس
نی��روی زمین��ی س��پاه در
اطالعیهای از انهدام خودروی
انتح��اری و هالک��ت دو
تروریس��ت در اق��دام به موقع
رزمندگان اس�لام در پاس��گاه
مرزی در منطقه س��راوان خبر
داد .روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی س��پاه در اطالعیهای
اعالم کرد :شامگاه یکشنبه عوامل گروهکهای تروریستی و اشرار
مسلح با یک دس��تگاه خودروی حامل مهمات و مواد انفجاری قصد
انجام عملیات انتحاری و هدف قرار دادن یکی از پاسگاههای مرزی
نیروی زمینی سپاه در منطقه سراوان استان سیستان و بلوچستان را
داشتند که با هوشیاری و اقدام به موقع رزمندگان اسالم ناکام ماندند.
به گزارش سپاهنیوز ،در این اطالعیه تصریح شده است :همچنین یکی
از اشرار که در نزدیک شدن به پاسگاه ناکام مانده بود ،جلیقه انتحاری
خود را منفجر و به هالکت رسید .اطالعیه روابط عمومی قرارگاه قدس
نیروی زمینی س��پاه افزوده اس��ت :در جریان این اقدام که دو عامل
تروریستی به هالکت رسیدند ،دو تن از بسیجیان غیور این پاسگاه نیز
مجروح شدند.

ایران در زمره
کمترین وارد کنندگان سالح

روزنام��ه «گاردین» انگلیس
ضمن اش��اره به گزارش مرکز
تحقیق��ات صل��ح بینالمللی
استکهلم(س��یپری) نوش��ت:
صادرات جهانی تس��لیحات از
سال  2013تا  2017در مقایسه
با  5س��ال قبل از آن 10درصد
افزایش یافت که ادامه روند صعودی دو دهه گذش��ته بوده است .این
گزارش نوشت :آمریکا که بزرگترین صادرکننده جهان است ،فروش
تسلیحاتش طی دو دهه گذشته 25درصد افزایش داشته و به 98کشور
در سراسر جهان تسلیحات صادر کرده است .به گزارش فارس ،گاردین
در ادامه نوشت :خاورمیانه منطقهایست که کشورهای این منطقه طی
 5س��ال گذشته بیش��ترین بحران و درگیری را تجربه کردهاند و این
منطقه  32درصد از تسلیحات جهانی را وارد کرده است .اصلیترین
منابع واردات تسلیحات برای کشورهای خاورمیانه ،آمریکا ،انگلیس
و فرانسه بودند و عربستان ،مصر و امارات بیشترین تسلیحات را وارد
کردهاند .ای��ن گزارش در ادامه نوش��ت :آمری��کا و اروپا اصلیترین
صادرکنندگان تس��لیحات به منطقه خاورمیانه هستند و 98درصد از
تسلیحات وارد شده توسط عربستان را تامین میکنند ،در مقابل ایران
که رقیب عربس��تان و حامی دولت س��وریه اس��ت ،حتی در لیست
 40واردکننده بزرگ تسلیحات جهان هم قرار ندارد و تنها یک درصد
از تسلیحات در منطقه خاورمیانه را وارد میکند.

تالش تهران برای
حل بحرانهای غرب آسیا

حسین امیرعبداللهیان دستیار
وی��ژه رییس مجل��س در امور
بین المل��ل در دیدار ب��ا «پیتر
مائ��ورر» ریی��س کمیت��ه
بینالمللی صلیب سرخ ،با اشاره
به اینکه فاجع��های که در چند
سال اخیر در منطقه خاورمیانه و
کشورهایی مانند سوریه ،یمن ،میانمار و ...رخ داده است ،اظهار داشت:
جمهوری اس�لامی ایران تالش زیادی دارد تا بحرانها را از طریق
مذاکرات سیاسی حلوفصل کند ،اما متاسفانه کشورهایی هم هستند
کهنظامیگریرابهترینروشبرایحلمناقشاتمیدانند،اماشرایط
نامطلوب کشورهای درگیر جنگ نشان میدهد که پیروی از سیاست
نظامیگری به حل مسائل کمکی نخواهد کرد و به تشدید بحرانها
منجر خواهد ش��د .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،وی با اشاره به روند
مثبت مذاکرات میان کشورهای روسیه ،ایران ،ترکیه و سازمان ملل،
تصریح کرد :این کش��ورها برای خاتمه منازعات در سوریه قدمهای
مثبتی برداشتهاند ،اما دیپلماتها نسبت به نقش دوگانه آمریکا دراین
میان خوشبین نیستند.

