
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
از تدوین سند همکاری های دفاعی 
ایران و عــراق خبــر داد و گفت: با 
توجه به اینکه آمریکایی ها به دنبال 
گســترش مجدد تروریســت ها در 
منطقه هســتند، همکاری  دفاعی 
ایران و عراق موجــب ایجاد امنیت 
مناســب تری برای کشــور عراق 

خواهد شد.
سرلشکر پاســدار محمد باقری 
صبح یکشــنبه در حاشــیه دیدار 
با جمعه عناد ســعدون، وزیر دفاع 
عراق در جمع خبرنگاران با اشــاره 
به مناسبات گســترده و اشتراکات 
تاریخــی دو کشــور اظهــار کرد: 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایــران و جمهوری عــراق به  عنوان 
دو کشور همسایه و برادر ارتباطات 
و عالئق طوالنی مدتی را داشــته اند 
که در ســفرهای گذشته بحث های 
زیادی در ایــن رابطه صورت گرفته 

است.
وی ادامــه داد: وزیــر دفــاع و 
فرماندهــان نیروهــای دریایــی، 

هوایی، پدافند هوایی و برخی دیگر 
از فرماندهــان عراق به کشــورمان 
آمدند و درباره نحوه توسعه و تعمیق 
همکاری های دفاعی و نظامی بحث 

و بررسی صورت گرفته است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
با اشــاره به برنامه هیــأت نظامی 
بلندپایــه عراقی در ســفر به ایران 
گفت: دوســتان مــا بازدیدهایی از 
نمایشــگاه صنایع دفاعی داشــته 
و همچنیــن مالقات هایــی بــا 
فرماندهــان همتــراز در نیروهای 
 مســلح جمهوری اســالمی ایران 

خواهند داشت.
سرلشــکر باقری اضافــه کرد: 
در این دیــدار در خصوص مباحث 
مرتبط بــا صنایع دفاعــی و امنیت 
مرزهــای مشــترک دو کشــور 
و موضوعــات مرتبط بــا همکاری 
و تبــادل تجربه هــا، رزمایش های 
نظامی مشترک و مسائل آموزشی 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت و 
 ان شــاءاهلل این همکاری ها توسعه 

خواهد یافت.

 در کنار برادرانمان هستیم و 
خواهیم بود

وی با بیان اینکه هدف از انجام این 
دیدار، توسعه و تعمیق امنیت در هر 
دو کشور ایران و عراق است، افزود: 
البته کشور عراق طی سال های اخیر 
با توطئه های متعددی مواجه بوده 
است؛ مســئله داعش موضوعی بود 
که در ســال های اخیر اتفاق افتاد و 
رزمندگان جمهوری اسالمی ایران 
و مستشــاران ما در کنار رزمندگان 
عراقی حضور پیدا کردند و ما شهدای 
گرانقــدری را در ایــن راه تقدیــم 
کردیم که شهید بزرگوار حاج قاسم 
سلیمانی در همین مسیر به شهادت 
رسید؛ اکنون هم که آمریکایی ها به 
دنبال گسترش مجدد تروریست ها 
در منطقه هستند، این همکاری ها 
موجب ایجاد امنیت مناســب تری 

برای کشور عراق خواهد شد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
عنوان کرد: تاکنون در همه زمینه ها 
بحث های گوناگونی داشــته ایم و 
خواهیــم داشــت؛ همچنیــن دو 

کشــور ســندی را آماده کرده اند 
که مراحل آخــر را می گذراند و در 
آینــده ای نزدیک به امضــا خواهد 
رســید. ســردار باقری گفت: ما در 
گذشــته همکاری هایــی در حوزه 
دفاعــی و تجهیزاتــی داشــتیم و 
در ایــن رابطه قراردادهایــی را نیز 
منعقد و اجــرا کردیم و محصوالتی 
را که کشــور عــراق نیاز داشــته، 
توســط وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهــای مســلح جمهــوری 

 اســالمی ایران تأمین شــده است.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
خاطرنشــان کــرد: همچنیــن 
همکاری های آموزشی، عملیاتی و 
مستشاری فراوانی با عراق داشتیم 
و در ایــن رابطه مباحثــی صورت 
گرفت کــه هر زمان طــرف عراقی 
احســاس نیاز و ضرورت کند، ما در 
کنار برادران مان هستیم و خواهیم 
بود کــه مقدمات آن فراهم شــده 
است و قرار شــد به تناسب وضعیت 
و مناطق مورد نیاز، این همکاری ها 

توسعه یابد.
حمایت از امنیت مردم عراق 

سیاست پایدار ایران است
جمعه عناد سعدون در سفر خود 
به تهران با علی شــمخانی، نماینده 
مقام معظم رهبری و دبیر شــورای 
عالی امنیت ملی کشورمان نیز دیدار 
کرد. شمخانی در این دیدار با تاکید 
بر اینکه حمایــت از اراده و امنیت 
مردم عراق، سیاســت پایدار ایران 
است، گفت: همکاری های دفاعی و 
امنیتی ایران و عراق متضمن ثبات 
و امنیت اســت و این روابــط باید 
تا ســطوح راهبردی ارتقــا یافته و 

نهادینه شود.
وی با اشاره به همکاری های خوب 
و موثر دفاعی و امنیتی ایران و عراق 
در مبارزه با تروریسم سازمان یافته 
از سوی آمریکا و ایادیش در منطقه 
و حمایت های بــی دریغ جمهوری 
اسالمی ایران برای نجات شهرهای 
عراق از اشــغال داعش تصریح کرد: 
ایــن همکاری ها متضمــن ثبات و 
امنیت منطقه است و باید تا سطوح 
راهبردی ارتقاء یافته و نهادینه شود.

شــمخانی با بیان اینکه یکی از 
اهداف اعالمی آمریــکا از حضور در 
منطقه غرب آســیا ایجاد اختالف و 
درگیری میان کشــورهای منطقه 
اســت، بر ضرورت هوشیاری همه 
کشورهای منطقه برای مقابله با این 

توطئه شوم تاکید کرد.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
کشــورمان، حفظ امنیت مرزهای 
دو کشور را بسیار با اهمیت توصیف 
کرد و افــزود: جمهوری اســالمی 

ایران بــا هرگونه مولفــه ناامنی که 
بخواهــد آرامش مردم دو کشــور 
 بر هــم زند بــا قاطعیــت برخورد 

خواهد کرد.
  شــمخانی، با اشــاره به اعتراف 
صریح مقامات ارشد آمریکایی مبنی 
اینکه حضور آنــان در منطقه غرب 
آســیا جز جنگ افروزی، بی ثباتی 
و از بین رفتن منابع حیاتی منطقه 
نتیجه ای نداشته، با تمجید از مصوبه 
مجلس عراق برای خروج نیروهای 
آمریکایی از عــراق اظهار کرد: یکی 
از مهمترین مولفه های ایجاد صلح و 
آرامش در این منطقه خروج کامل 

نظامیان آمریکا است.
در ادامه این دیــدار جمعه عناد 
ســعدون، وزیر دفاع عراق نیز طی 
ســخنانی با قدردانــی از حمایت و 
کمک های همه جانبــه جمهوری 
اسالمی ایران در دفع شر تروریسم 
از کشور عراق بر تقویت و گسترش 
روابــط ایران و عــراق بــه ویژه در 
حوزه های نظامــی و امنیتی تاکید 
کرد. وی با بیان اینکه هیچ کشــور 
ثالثی نمی تواند بر روابط دو کشــور 
تاثیرگذار باشد تصریح کرد؛ تجربه 
دو کشــور در جریــان مبــارزه با 
داعش نشان داد در سایه همکاری 
مشــترک می تــوان بــر بحران ها 
غلبه کرد و فرصت های مناســبی 
برای همــکاری در ســایر حوزه ها 
 به منظــور رفــاه و آرامــش مردم 

دو کشور ایجاد کرد.

تأکیدی دوباره در دیدارهای مهم سران نظامی ایران و عراق؛

تهراننیازهایدفاعیبغدادراتأمینمیکند

خبر

معاون سیاســی و اجتماعی اســتانداری 
تهــران توضیحاتی را در خصوص ســرانجام 

مکان برگزاری تجمعات در تهران ارائه کرد. 
به گزارش ایلنا، شــکراهلل حســن بیگی، 
درباره ســرانجام تعییــن مکان هایی برای 
تجمعات در تهران گفت: قانون اساسی کشور 
ما اجازه داده اســت همه گروه ها، دسته جات 
و جمعیت ها در راســتای احقاق حقوق شان 
و رســاندن حرف، پیام و خواسته هایشان به 
گوش مســئوالن در چارچوب قانون اساسی 

تجمعاتی داشته باشند. 
وی ادامه داد: از طرفی باید مکانی تعریف شود 
که غریبه و دشمن از تجمعات سوءاستفاده نکند 

و شاهد نباشیم که خواســته به حق گروه های 
مختلف از جمله کارگران، کشاورزان، معلمان، 
اصناف و حتی دانش آموزان و دانشجویان خلط 
شود و مورد سوءاستفاده دشــمن قرار گیرد و 
 خواســته های حق گروه های مختلف انحراف 

پیدا کند. 
حســن بیگی با بیان اینکه مقرر شــد این 
مکان توسط دولت تعیین شود، تصریح کرد: 
در این راســتا نیز اقداماتی صورت پذیرفت و 
مکان هایی تعیین تکلیف شده، اما هنوز کامل 

نشده است.  
وی در پاسخ به این سوال که سال گذشته 
9 مکان برای تجمعات در نظر گرفته شــده 

بــود، آیا همچنــان همین مکان هــا مدنظر 
اســت، گفت: قرار بر این بود با توجه به اینکه 
تهران بســیار بــزرگ اســت و جابه جایی و 
حمل و نقل ســخت اســت، این تعــداد بر 
اســاس منطقه بندی صورت گرفته افزایش 
پیدا کند، یعنی برای هــر منطقه  یک مکان 
تعیین شــود که در آن منطقه افراد مجبور به 
 جابجایی نبوده و مکان تجمعــات برای آنها 

دور نباشد. 
معاون سیاســی اجتماعی اســتانداری 
تهران خاطرنشــان کــرد: به نظــرم در یک 
مقطعی پیشنهاد بود در هر منطقه یک مکان 
پیشنهاد شــود، برخی نظرات هم بر این بود 

که مکان هایی که قرار اســت تعیین شود در 
مرکزیت شهر باشد. این پیشنهادها پذیرفته و 
به وزارت کشور ارسال شده، اما به لحاظ شیوع 

بیماری کرونا و مشکالتی که به همراه داشت، 
بررســی این موضوع کمی بــا تاخیر مواجه 

شده است.

معاون سیاسی استانداری تهران توضیح داد؛

سرانجام وعده »تعیین مکان هایی  برای برگزاری اعتراضات«
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ایزدی:
تیم »بایدن« برای انتخابات ۱۴۰۰ 

برنامه دارد
فؤاد ایزدی، تحلیلگر سیاســی اصولگرا با بیان 
اینکه دموکرات ها برای انتخابــات ۱۴۰۰ طرح و 
برنامه دارند، به مهر گفت: جمهوری خواهان از دو 
جریان اصالح طلب و اصولگرا در ایران عبور کرده اند 
و معتقدند اصالح طلبان ظاهــر فریبنده ای برای 
ایران درست می کنند، اما دموکرات ها ممکن است 
به یک جناح سیاسی در داخل ایران کمک کنند. 
آنها ممکن است فالن پول بلوکه شده ایران در یک 
کشــور را آزاد کنند تا یک جناح سیاسی در ایران 
بتواند بگوید ما باید در انتخابات ۱۴۰۰ پیروز شویم 
زیرا این ما هستیم که می توانیم پول های بلوکه شده 

ایران را آزاد کنیم.
    

نماینده مجمع نمایندگان تهران در ستاد کرونا:
به خاطر مردم  قرنطینه کامل را 

تصویب کنید!
نماینده مجمع نمایندگان تهران در ستاد مقابله 
با کرونا تاکید کرد که از دست دادن روزانه ۴۰۰ نفر 
از هموطنان خســارات جبران ناپذیری به دنبال 
داشته و قرنطینه کامل باید هرچه سریع تر به خاطر 
مردم تصویب شود. اقبال شاکری در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوشت: جمعی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، اعضای شورای شهر تهران و روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی خواستار تعطیلی حداقل 
دو هفته کشور به ویژه کالنشهر تهران شدند اما ستاد 
ملی مبارزه با کرونا تاکنون با این پیشنهاد موافقت 

نکرده است.
    

تحصن و اعتصاب یک نماینده 
مجلس در دفتر کارش

مصطفی رضا حسینی قطب آبادی، عضو هیأت 
رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی در نطق میان دستور خود با انتقاد از وضعیت 
معیشتی و سیاسی کاری ها، خطاب به مقام معظم 
رهبری گفت: امروز میدان های مین تجمل گرایی و 
ثروت کاشتند تا فقرا و وارثان اصلی انقالب زمینگیر 
شــوند. وی در ادامه تحصن و اعتصاب غذای خود 
در دفتر کارش در طبقه ششم مجلس را اعالم کرد 
و ضمن عذرخواهی از خانواده اش گفت: به عنوان 
سرباز والیت در حمایت از محتاجین به نان شب و 
گرفتاران و به خاطر عدم صداقت برخی مسئوالن 

این کار را انجام خواهم داد.
    

نیک بین: 
 آمریکا غیرقابل 

اعتماد و ارتباط است
حجت االسالم جواد نیک بین، عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس به ایسنا گفت: درست است برخی ها 
غرب زده هستند و عالقه دارند به هر شکل ممکن با 
آمریکا ارتباط برقرار کنند ولی مردم ما باید بدانند ما 
در این ۴۰ ساله نه یک بار بلکه بارها و بارها از آمریکا 
بی اعتمادی، نامردی، بی انصافی، کودتا، جنگ و فتنه 
علیه خود شاهد بودیم، انسان عاقل از یک سوراخ 
یک یا دوباره گزیده می شود، ۴۰ بار گزیده نمی شود. 
بر همین اساس معتقدم آمریکا غیر قابل اعتماد و 
ارتباط است البته تا زمانی که سیاست فعلی و خوی 

استکباری خود را دنبال کند.
    

معاون سیاسی وزیر کشور مطرح کرد؛
کرونا؛ شگفتی ساز انتخابات ۱۴۰۰

جمال ُعرف، معاون سیاســی وزیر کشــور در 
مراسم معارفه استاندار جدید کرمان گفت: قطعا باید 
کرونا را هم به عنوان یک شگفتی ساز برای انتخابات 
۱۴۰۰ ببینیم و همه تمهیدات الزم و تجاربی که در 
همه پرسی روسیه، پارلمان کره جنوبی و انتخابات 
امریکا انجام شد، ببینیم که کدام را می توانیم اجرا 
کنیم. وی تاکید کرد: شاید مهمترین وظیفه دولت 
این است این مرحله را به درستی و سیاست گذاری 
دقیق پشــت ســر گذاشــته و فضای آرامی برای 

انتخابات ۱۴۰۰ ایجاد کند.
    

۴ سوال ملی از وزیران دولت 
اعالم وصول شد

محســن دهنوی، عضو هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی از اعالم وصول ۴ سوال ملی از وزیران 
کشــاورزی، اقتصاد و علوم خبر داد. عدم حمایت 
بخش کشــاورزی در خصوص آبیاری محصوالت 
کشاورزی و عدم توجه به صادرات این محصوالت 
از وزیر جهاد کشاورزی، دلیل سهل انگاری وزارت 
اقتصــاد و دارایی در خصوص خلع یــد از مالکیت 
فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان و علت عدم 
ابطال واگذاری شرکت ایران ایرتور از وزیر اقتصاد، 
سوال درباره علت عدم اعمال ۵۰ درصدی کارکنان 

دانشگاه پیام نور از وزیر علوم اعالم وصول شد. 

رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح: در گذشته 

همکاری هایی در حوزه 
دفاعی و تجهیزاتی داشتیم 
و در این رابطه قراردادهایی 

را نیز منعقد و اجرا کردیم 
و محصوالتی را که کشور 
عراق نیاز داشته، توسط 
وزارت دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران تأمین شده 

است

شمخانی با تاکید بر اینکه 
حمایت از اراده و امنیت 

مردم عراق، سیاست 
پایدار ایران است، گفت: 

همکاری های دفاعی 
و امنیتی ایران و عراق 

متضمن ثبات و امنیت است 
و این روابط باید تا سطوح 

راهبردی ارتقا یافته و 
نهادینه شود

رئیس جمهوری هدف اصلی بودجــه ۱۴۰۰ را کاهش تصدی گری های 
دولت و قطع وابســتگی مســتقیم بودجه به نفت عنوان کرد و گفت: الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصالح ساختار بودجه و سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی تدوین می شود.
حســن روحانی در یکصد و هشــتاد و یکمین جلسه ســتاد هماهنگی 

اقتصادی، درباره چارچوب بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور اظهارداشــت: 
هدف اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ بر کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها، کاهش 
تصدی گری های دولت، توســعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم 
بودجه به نفــت، رونق و جهش تولیــد و اجرای سیاســت های کلی اقتصاد 

مقاومتی استوار شده است. 
رئیس  جمهوری خاطرنشان کرد: الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب 
برنامه کلی اصالح ســاختار بودجه، سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی، 
با رویکردهای »رشــد بلندمدت از طریــق تمرکز بر صــادرات غیرنفتی«، 
»مقابله فعاالنه با شــیوع ویــروس کرونــا و کاهش آثار منفــی اقتصادی 
آن«، »تســریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های تولید«، »تســهیل 
فضای کسب و کار«، »توجه به معیشــت مردم با اولویت کاالهای اساسی« 

 و »توســعه الگوی مشــارکت عمومی- خصوصــی« تدوین خواهد شــد. 
روحانی گفت: بودجه دستگاه  ها باید فرصت های جدید و منابع جدید درآمدی 
غیرمتکی به نفت برای کشور ایجاد کند، بدون اینکه موجب به  هم  خوردگی 
تعادل قیمت کاالها و خدمات در همان بخش یا سایر بخش ها و دستگاه ها شود. 
همچنین چالش های پیش روی کشور را که با بودجه در ارتباط است حل کند و 

موجب تسهیل فرآیند اجرایی بودجه شود. 
رئیس جمهوری تصریح کرد: تقویت و حمایت از تولیدات و ساخت داخل 
و تمرکز بر سیاست توســعه صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی با تأکید 
خاص بر کشورهای همسایه و اوراسیا و ایجاد روابط بلندمدت تجاری و کاهش 
تعرفه ها در توافقات دو یا چندجانبه بین المللی از اصلی ترین ابزارها برای مقابله 

با تحریم ها هدف گذاری شده است.

روحانی: 

هدف اصلی بودجه ۱۴۰۰ کاهش تصدی گری  دولت است


