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دورهمی سیاسی- نظامی وزرای دفاع
شورای همکاری خلیج فارس در ریاض برگزار شد؛

بیسر و صدا
تهـران؟ علیه 

شورای همکاری خلیج فارس که به اختصار 
 GCC» ((Gulf Cooperation» بدان
Council هم گفته می شود عموماً هراز گاهی 
یک رویداد سیاســی را در مدارِ توجه خود قرار 
می دهد و برای آن یک نشست یا یک کنفرانس 
اختصاصی برگزار می کند. این شوار در علم روابط 
بین الملل در اصل یک بلوک سیاسی- اقتصادی 
به حساب می آید که بیشــترین نفت دنیا را در 
اختیار دارد. شش کشــور عربستان سعودی، 
امارات عربی متحده، قطر، کویت، عمان و بحرین 
که اعضای شورای همکاری خلیج فارس به شمار 
می آیند، این روزها هر یــک درگیر پرونده ای 

خاِص خود هستند. قطری ها در حال آماده سازی 
نهایی خود برای برگزاری جام جهانی 2022 و 
میزبانی از مردم کشورهای دنیا هستند که قرار 
است برای تماشــای بازی ها وارد دوحه شوند. 
امارات متحده عربی از یک سو در یمن و از سوی 
دیگر با اســرائیل و غربی ها در حال رایزنی های 
اقتصادی و سیاسی در مورد چندین پرونده است، 
که بدون تردید منافعی هم برای طرف مقابل در 

نظر گرفته شده است. 
بحرین هم این روزها در تکاپو برای برگزاری 
انتخابات پارلمانی است و قرار است چند روز دیگر 

این رویداد سیاسی را علنی کند...
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چرتکه 3

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سیاست اصولی ایران مخالفت با 
جنگ است، گفت: همکاری کشورهای مستقل،  قاطعانه ترین پاسخ به 
سیاست تحریم و بی ثبات سازی آمریکا و متحدینش است. به گزارش 
ایرنا، ابراهیم رئیسی دیروز در دیدار »نیکالی پاتروشف« دبیر شورای 
امنیت ملی روسیه با بیان اینکه اراده ایران و روسیه ارتقای سطح روابط 
راهبردی در عرصه های مختلف اســت، این روابط را در حال تقویت 
و چشم انداز آن را روشــن توصیف کرد و افزود: همکاری کشورهای 
مستقل،  قاطعانه ترین پاسخ به سیاست تحریم و بی ثبات سازی آمریکا 
و متحدینش اســت. وی با تاکید بر اینکه سیاست اصولی جمهوری 
اسالمی ایران مخالفت با جنگ اســت، اظهار داشت:  توسعه دامنه و 

تصاعد سطح جنگ باعث نگرانی همه کشورها است.

ایجاد جهان چند قطبی  در راستای منافع همه کشورها    است
دبیر شورای امنیت ملی روســیه نیز با ارائه گزارشی از وضعیت 
همکاری های دو جانبه تاکید کرد: برای توسعه همکاری ها در حوزه های 

سیاسی،  تجاری،  انرژی،  کشــاورزی و ترانزیت، بسیار فعاالنه تالش 
می کنیم و کمیسیون مشترک اقتصادی ایران - روسیه نیز به خوبی 

پیگیر اجرای توافقات روسای جمهور دو کشور است.
نیکالی پاتروشــف، با ابراز امیدواری نســبت به توسعه روابط با 
جمهوری اسالمی در قالب مجامع و ســازمان های منطقه ای اظهار 
داشــت: ایجاد جهان چند قطبی در راستای منافع همه کشورهای 

جهان است.

ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: مسیر حل مشکالت 
قفقاز نه مراجعه به نیروهای فرامنطقه ای، بلکه از پایتخت کشورهای 

منطقه می گذرد.
به گــزارش ایلنا، ناصــر کنعانــی در واکنش به اظهــارات اخیر 
رئیس جمهــور آذربایجان درخصوص حمایت جمهوری اســالمی 
ایران از ارمنستان، کقت: سیاست اصولی ما بر پایه حسن همجواری و 
گسترش روابط با همه همسایگان استوار بوده و تقویت روابط با هر یک 

از همسایگان به منزله روابط علیه همسایه دیگر نیست.
وی با اشاره به سیاست اصولی جمهوری اســالمی ایران در قبال 
مناقشه طوالنی دو همسایه شــمالی در منطقه قره باغ اظهار داشت: 
جمهوری اسالمی ایران همواره بر حفظ تمامیت ارضی و حل و فصل 
مسالمت آمیز اختالفات بین جمهوری های ارمنستان و آذربایجان، با 
رعایت حق و در چارچوب حقوق بین الملل تاکید کرده و از این رو، اشغال 
سرزمین های آذربایجان را محکوم و از آزادسازی آن در باالترین سطوح 

حمایت کرده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: نزدیک به دو سال است 
که مقامات جمهوری آذربایجان در سطوح مختلف سیاسی، نظامی 
و امنیتی دیدارهای دو جانبه و چند جانبه در سطح مقامات مختلف با 
ارمنستان داشته و به سوی صلح و آشتی پایدار با یکدیگر گام برمی دارند، 

که مورد حمایت جمهوری اســالمی ایران هم بوده است، اما دالیل 
نگرانی آنها از دیدارهای معمول در سطوح همسایگی با کشور مقابل 

قابل درک نیست.
کنعانی رزمایش اخیر در مرزهای ارمنستان و آذربایجان را اقدامی 
معمول و برنامه ریزی شــده دانســت که از مجاری رسمی نیز قبل از 

برگزاری به اطالع همسایگان ذیربط رسیده است.
وی افزود: مســیر حل مشــکالت قفقاز نه مراجعه بــه نیروهای 
فرامنطقه ای، بلکه از پایتخت کشورهای منطقه می گذرد و جمهوری 
اسالمی ایران مجدداً آمادگی خود را برای کمک به حل و فصل مسائل 
باقیمانده میان دو همسایه شمالی، در قالب های دو جانبه، سه جانبه و 

ابتکار منطقه ای شش جانبه در تهران اعالم می کند.

نماینده مردم چابهار در مجلس شــورای اسالمی در 
واکنش بــه اظهارات رئیس مجلس درباره قطع نشــدن 
میکروفن وی حین بیان تذکر در جلسه روز یکشنبه مجلس 
خواســتار بازبینی فیلم تذکر این جلسه شد و گفت: این 
خیلی بد اخالقی است که از یک طرف میکروفن نماینده 
حین بیان تذکر قطع شود و از طرفی دیگر گفته شود که نه، 

ما این کار را نکردیم.
گویا حاشیه های تذکر شفاهی جنجالی نماینده مردم 
چابهار در مجلس تمامی ندارد تــا جایی که معین الدین 
سعیدی از هیأت رئیســه پارلمان درخواست ویدئوچک 
کرده است. به گزارش ایســنا، یک شنبه ۱۵ آبان ۱۴0۱، 
معین الدین ســعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس 
شورای اسالمی در دقایق پایانی جلسه علنی نوبت عصر 
پارلمان در تذکری شفاهی درباره حوادث اخیر در سیستان 
و بلوچستان ســخن گفت و با انتقاد از برخورد مسلحانه، 
خواستار همدردی مسئوالن با مردم و مجازات عامالن این 

حوادث در هر لباس و جایگاهی شد.
این نماینده مجلس با اشــاره به آمار کشته شــدگان 
ناآرامی های اخیر در بلوچستان اظهار کرد: دشمن که کارش 
دشمنی است، پس هنر مسئولین کجاست؟ آبروی نظام را با 
چند مسئول نامسئول گره نزنید؛ آنانی که هم به مردم جفا 
کردند و هم به نظام؛ ندای مردم داغدار استان را بشنوید و از 

آن ها دلجویی کنید.
در جریان اظهارات سعیدی، برخی از نمایندگان مجلس 
از جمله علی خضریان، مجتبی توانگر، محمدتقی نقدعلی 
و تعداد دیگری از نمایندگان ضمن اعتراض به هیأت رئیسه 
خواستار بیان تذکر آیین نامه ای و همچنین ممانعت از ادامه 
صحبت نماینده چابهار شــدند و کار تا جایی پیش رفت 
که کریمی فیروزجایی، عضو هیات رئیسه در خالل تذکر 
سعیدی از بخش فناوری مجلس خواست که میکروفن این 
نماینده را قطع کنند و تذکر سعیدی با این جمله »در این 
آوردگاه سخت هم اجازه ندهید غفلت بر وحدت غلبه کند 
و به دشمن بگویید که آرزوی تجزیه ایران را به گور خواهد 

برد. بهترین تحلیل را...« در واقع نیمه کاره به پایان رسید.
بعد از پایان تذکر سعیدی، احمد امیرآبادی فراهانی 
دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس از عبدالرضا مصری رئیس 
جلسه، خواست که به این تذکر پاسخ دهد و اضافه کرد که 
رئیس جلسه بگوید »در آن جا حمله مسلحانه به کالنتری 
شده است«؛ البته که تعدادی از نمایندگان نیز در مقابل 
جایگاه هیات رئیسه تجمع کرده بودند و خواستار پاسخ به 

اظهارات نماینده چابهار شدند.
زمانی که مصری قصد پاسخ به تذکر سعیدی را داشت، 
باز هم تعدادی از نمایندگان با فریاد خواستار پاسخ شدند که 
امیرآبادی از این نمایندگان معترض خواست که اجازه دهند 
تا مصری جواب تذکر سعیدی را بدهد؛ نایب رئیس مجلس 
در پاسخ به تذکر مصری گفت: »وقتی در منطقه یا در محلی، 
حمله مسلحانه به نیروی انتظامی می شود، آیا می خواهید 
برای آن ها شیرینی پخش کنیم؟ آیا می خواهید از کیان 
مملکت دفاع نکرده و در برابر کسانی که در سرشان تجزیه 
ایران است، سر تعظیم فرود آوریم؟ ما از ملت سیستان و 
بلوچستان دفاع می کنیم و دفاع نیروی انتظامی ما به خاطر 

ِعرض و ناموس مردم سیستان و بلوچستان بوده است.«
در نهایت مصری به ســعیدی گفت که »از دغدغه او 
ممنونیم«؛ پاسخ هایی که با »احسنت، احسنت« گفتن 

این نمایندگان معترض مواجه شد.

بستن میکروفن نماینده در شأن مجلس نبود
با این وجود دیروز )چهارشــنبه ۱۸ آبان( عبدالناصر 
درخشان نماینده مردم ایرانشهر در جلسه علنی مجلس 
شورای اسالمی در تذکری اظهار کرد: در جلسه روز یکشنبه 
اتفاقی افتاد که در شأن مجلس نبود؛ متاسفانه تریبون یکی 

از نمایندگان در حین صحبت قطع شد.
اما محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلس در پاســخ به 
این تذکر عنوان کرد: تریبون آن نماینده قطع نشده بود، 
وقت تذکر »دو دقیقه ای« بود که این زمان تمام شد. پس 
بلندگویی قطع نشده است. البته که اقدامی خالف آیین نامه 
انجام شده بود، چون آن نماینده از وقت نماینده دیگر برای 
تذکر استفاده کرد و جابه جا شدن نام نمایندگان برای بیان 

تذکر خالف آیین نامه است.
صحبت های قالیباف به دو موضوع اشاره دارد. اول اینکه 
سعیدی از وقت »دو دقیقه ای« خود استفاده کرده و قطع 
کردن میکروفن به خاطر پایان زمانش بوده است. دوم اینکه 
در اقدامی خالف آیین نامــه از وقت نماینده دیگری برای 

تذکر استفاده کرده است.
در این زمینه مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر 
با انتشار دو تصویر، یکی از صفحه آیین نامه مجلس درباره 
نحوه تذکر دادن نمایندگان و دیگری از اسامی نمایندگان 
برای تذکر در جلسه روز یکشنبه مجلس، نوشت: »پاسخ 

به حواشی تذکر همکارمان آقای معین الدین سعیدی«:

۱. نام وی در نتایج قرعه کشی نبود. 2. واگذاری نوبت 
به دیگری خالف آیین نامــه و اعتراض ها به این علت بود. 
  ۳. تخلف میز تذکر در هیات رییســه مجلس محرز است.
  ۴. میکروفون همه با اتمام زمان، خودبه خود قطع می شود. 

 ۵. توضیحات تکمیلی با سخنگوی هیات رییسه.«
طبق آنچه شریعتی منتشر کرده نام سعیدی در لیست 
تذکردهنگان ۱۵ آبان دیده نمی شود و حال این سوال پیش 
می آید که با توجه به اینکه قطع و وصل کردن میکروفن 
نمایندگان در اختیار خود آن ها نیست و به دستور هیأت 
رئیســه از طرف بخش فناوری مجلس صورت می گیرد، 

چگونه میکروفن سعیدی وصل شده است؟
با توجه به این اظهارات، در ســخنان رئیس مجلس 
تناقض دیده می شود. اگر سعیدی در نوبت تذکر نبوده است 
اساسا چه دو ثانیه چه دو دقیقه صحبت او تخلف به حساب 
می آید؛ پس چرا رئیس مجلس عنوان کرده که سعیدی »از 
وقت دو دقیقه ای خود استفاده کرده« است؟ این در حالی 
است که قالیباف در ادامه بیان می کند که سعیدی »اقدامی 
خالف آیین نامه از وقت نماینده دیگری برای تذکر استفاده 

کرده است«.
از سوی دیگر معین الدین سعیدی در گفتگو با ایسنا 
در واکنش به اظهارات قالیبــاف تاکید کرد: من خواهش 
می کنم دوستان فیلم را بازبینی کنند و مدت صحبت های 
من را اندازه گیری کنند و ببینند آیا من واقعاً از دو دقیقه وقت 
قانونی که در اختیار داشتم، استفاده کردم یا اینکه میکروفنم 
را قطع کردند؟ در فیلم نیز قابل مشــاهده است که گفته 

می شود میکروفن را قطع کنید.
بررسی فیلم تذکر سعیدی نشان می دهد که او تنها یک 
دقیقه و 2۷ ثانیه صحبت کرده و در واقع زمان دو دقیقه ای 
»هنوز به پایان نرسیده بوده که میکروفنش قطع شده است.
با این وجود شــاید اصل ایراد به هیأت رئیسه مجلس 
بازگردد که چرا وقتی سعیدی در نوبت تذکر دادن نبوده، 
میکروفن او برای تذکر روشــن شــده و از طرفی وقتی به 
او اجازه صحبت داده شــده چرا پیش از پایان دو دقیقه، 

میکروفن این نماینده مجلس قطع شده است.

دیدار

خبر

گزارش

رئیس جمهور در دیدار دبیر شورای امنیت ملی روسیه:

سیاست اصولی ایران مخالفت با جنگ است

کنعانی در واکنش به اظهارات علی اف:

مسیر حل مشکالت قفقاز  از پایتخت کشورهای منطقه می گذرد

نماینده چابهار ادعای قالیباف برای قطع میکروفنش را رد کرد؛ 

 درخواست ویدئوچک در مجلس!

فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره »ناآرامی های اخیر«:

 اگر با این مگسان برخورد 
نمی شود، اراده رهبر انقالب است

تشنج در صحن علنی مجلس 
بر سر مولوی عبدالحمید 

سفرهای دریایی ایران
 برای جام جهانی قطر لغو شد

»امنیت شغلی کارگران« همچنان در خطر 

دادنامه های ضد کارگری 
ابطال شوند

وزیر ارشاد:

همکاری با رسانه های 
تروریستی با مجازات و 
محرومیت همراه است

 انتقاد تلویحی رئیسی از اعتراف 
دیرهنگام میرکاظمی در مجلس؛

 کسری بودجه داریم
زیاد هم داریم


