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درخواست چند باره دولت از مجلس

تکذیب تبادل  ۲جاسوس با امریکا

لوایح اولویتدار را در نوبت رسیدگی قرار دهید

دیگه چه خبر

خبــر اول اینکه« ،محمدجــواد ظریف» وزیــر امور خارجه ایــران در واکنش به
انتشــار اخباری مبنی بر تبادل دو جاســوس بازداشــتی با امریــکا ،گفت :این خبر
صد درصد دروغ اســت .به گزارش ایلنا ،وی با بیان اینکه پیشــنهاد مبادله جامع
زندانیان طرفین را دادهایم ،تصریح کرد :ما در کشورهای مختلف به دستور امریکا
و در خــود امریــکا زندانی داریم ،افــرادی را نیز در ایاالت متحــده امریکا داریم که
حتی مدت محکومیت غیر قانونی آنها هم تمام شده است ،اما امریکاییها مانع
برگشت آنها به ایران شدند .وزیر خارجه افزود :بر همین اساس پیشنهاد کردیم
کــه تمامی زندانیــان دو طرف در همه جا مبادله شــود و روی ایــن موضوع تأکید
داریم ،اما موضوع مبادله دو جاسوس بازداشتی با امریکا کذب محض است.

 68الیحه دولت در مجلس معطل مانده است

گــروه سیاســی /حــاال نوبت شــخص رئیــس جمهوری شــده
تــا بــرای تصویب لوایــح مورد درخواســت دولــت از مجلس
طلب یاری کند .حسن روحانی دیروز در جلسه هیأت دولت
از مجلــس خواســت تــا  67الیحه مهــم دولــت را در اولویت
بررســی قــرار دهد .درخواســتی که طی یک ســال و نیم اخیر
بارهــا توســط ارکان دیگــر دولــت از مجالس دهــم و یازدهم
انجام شده بود اما به جایی نرسید.
دیروز حسن روحانی گفت که «از مجلس شورای اسالمی
تقاضــا میکنیــم که ما را در این شــرایط ســخت یــاری کنند.
اولین یاری آنها این است که لوایح ما را تصویب کنند .ما 67
الیحه مهم داریم که برخی از آنها بسیار مهم است و تقدیم
مجلس شــورای اســامی کردهایــم .بزرگتریــن کمک به ما
ایــن اســت که مجلس کــه بزرگترین وظیفه او و اســم آن هم
قوه مقننه و در کنار شــورای نگهبان اســت ،قانــون را برای ما
تصویب کنند و لوایحی را که فرستادیم برای ما تصویب کنند
و برای رفع مشــکالت مردم با هم همفکری کنیم و همدیگر
را یــاری کنیم واال اینکــه مجلس حتماً دنبال رفع مشــکالت
مردم است و دولت هم دنبال رفع مشکالت مردم است اما
بــا هم همفکری کنیم و یــک راه حلی پیدا کنیــم برای اینکه
بتوانیم مشــکالت مردم را حل کنیــم ».همزمان هم معاون
پارلمانی رئیس جمهوری در حاشــیه جلســه هیأت دولت از
مجلس شورای اسالمی خواست که به لوایح تقدیمی دولت
رسیدگی کند.
فهرســت  67الیحــه اولویتدار دولت اولین بــار در روز 8
تیرمــاه یعنی درســت یک مــاه پس از تشــکیل و آغــاز به کار
مجلس یازدهم ،از ســوی پاســتور به بهارســتان ارســال شده
بــود 4 .مــاه پــس از آن تاریخ اما تــا حاال هنــوز وضعیت این
لوایح مشــخص نیســت .حســینعلی امیری گفته عمده این
لوایــح «مربــوط بــه معیشــت ،اشــتغال ،تولید» هســتند .به
گزارش «ایران» ،معاون پارلمانی دولت در ســخنان خود بر
ســه الیحه ارتقای نظام سالمت اداری مالی،الیحه مدیریت
تعارض منافع و الیحه شفافیت به عنوان سه سر فصل مهم
و دوفوریتــی از لیســت لوایــح اولویــتدار دولت تأکیــد کرده
اســت .امیری گفته اســت« :الیحه تعارض منافــع به نحوی
اســت که اگر مدیری در جایگاهی قرار بگیرد این امکان را به
مدیــر مربوطه میدهد منافع عمومی را بر منافع سیاســی و
قومــی و شــخصی ترجیح دهــد .اصل در مدیریــت تعارض

تعویق رسیدگی به شکایت ایران از انگلیس

خبر دیگر اینکه ،منابع انگلیســی از تعویق جلسه رسیدگی به پرونده شکایت
وزارت دفاع ایران از یکی از شرکتهای وزارت دفاع انگلیس درخصوص بدهی
انگلیــس بــه ایــران خبر دادنــد .به گــزارش تابنــاک ،در همین راســتا« ،پاتریک
وینتــور» ،خبرنگار روزنامه گاردین در صفحه توئیتر خود نوشــت :جلســه دیوان
عالــی برای رســیدگی بــه شــکایت وزارت دفاع ایــران از شــرکت  ،IMSبه عنوان
بازوی فروش وزارت دفاع انگلیس در پرونده بدهی چند میلیون دالری که قرار
بــود ســوم نوامبر  ۲۰۲۰برگزار شــود ،مجدداً بــه تعویق افتاد و تاریــخ جدید این
جلســه بیستم آوریل  ۲۰۲۱تعیین شده اســت .گفتنی است ،ایران و انگلیس در
دهه  ۱۹۷۰میالدی برای فروش هزار و  500تانک و  ۲۵۰خودروی زرهی به ایران
قراردادی را امضا کردند اما لندن بعد از ماجرای النه جاسوسی امریکا ،حاضر به
تحویل این تانکها به ایران نشد .دیوان داوری بینالمللی یک شرکت خدمات
نظامی در انگلیس را به پرداخت  ۴۰۰میلیون پوند به دولت ایران ملزم کرد؛ اما
انگلیس به بهانه تحریمهای بینالمللی از پرداخت این مبلغ سر باز زد.

معــاون پارلمانــی رئیس جمهــوری از نســبت بازدهی بین
طرحهــا و لوایــح در فرآینــد قانونگذاری مجلــس گفته بود:
«در مجلــس دهم حدود  ۱۶درصــد از کل تعداد طرحهای
نماینــدگان تبدیل بــه قانون شــدهاند در حالیکــه این آمار
برای لوایح نزدیک به  ۵۰درصد اســت ،آن هم در شرایطی
که بسیاری از لوایح دولت به دلیل ضیق وقت مورد بررسی
قرار نگرفت».
حاال با این ســوابق باید دید درخواســت مســتقیم رئیس
جمهــوری از مجلس برای اولویت دادن بــه  67الیحهای که
فهرســت آنها در تیرماه به بهارســتان ارسال شده بود ،چقدر
پذیرفته میشود.
عالوه بر موارد یاد شــده از ســوی امیری ،تعــدادی از لوایح
اولویــت دار دولت که در مجلس خاک میخورد به شــرح زیر
اســت؛ الیحه جامــع انتخابــات ،الیحــه اصالح قانــون بخش
تعاونــی اقتصاد جمهــوری اســامی ایران ،الیحــه حمایت از
مالکیــت صنعتــی ،الیحه اصالح قانــون امور گمرکــی ،الیحه
اصالح قانون پولی و بانکی کشور مصوب  ،۱۳۵۱الیحه اصالح
مــوادی از قانــون تجــارت درخصــوص ورشکســتگی ،الیحــه
مالیــات بر درآمد و دارایــی فعاالن اقتصــادی در مناطق آزاد

وضعیت کروبی بعد از عمل جراحی

تجاری  -صنعتی ،الیحه مشارکت عمومی  -خصوصی الیحه
اصالح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ،الیحه الحاق یک
تبصره به ماده( )۶قانون مبارزه با پولشویی ،الیحه موافقتنامه
همــکاری اقتصــادی و تجاری بیــن دولتهای ســاحلی خزر،
الیحــه اصالح قانون حمایت صنعتــی و جلوگیری از تعطیل
کارخانههای کشــور ،الیحــه حمایت از مالکیــت فکری ،الیحه
استخدامی شــهرداریها ،الیحه آییندادرســی تجاری ،الیحه
رســیدگی به جرایم اطفال و نوجوانــان ،الیحه تعیین وظایف
و اختیــارات وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،الیحه نحوه
پرداخت هزینه دادرســی دســتگاههای اجرایی ،الیحه اصالح
قانون بهکارگیری ســاح توســط مأمورین نیروهای مســلح در
موارد ضروری ،الیحه مبارزه با قاچاق انســان و اعضای بدن و
مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور ،الیحه
موافقتنامه بین دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل
و نقل ،الیحه حمایت از حقوق افراد مبتال به اختالالت روانی،
الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت
جمهوری اســامی افغانستان درخصوص ارتباط بینالمللی
راه آهــن ،الیحــه الحاق یک تبصره به مــاده ( )۵قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی و...

شــنیدیم که ،حســین کروبی ،فرزند شــیخ مهــدی کروبی با اشــاره به آخرین
وضعیت جســمی پدرش بعد از عمل جراحی گفت :آقای کروبی بعد از عمل
جراحی کمر که بر اثر زمین خوردگی ایشان انجام شد به منزل منتقل شد و چند
روزی است که فیزیوتراپی را هم شروع کرد ه است .به گزارش اعتماد آنالین ،وی
ادامه داد :پزشک معالج ایشان ،آقای دکتر میری از عمل صورت گرفته رضایت
کامل داشت و گفت که سعی میکنیم ظرف  ۴هفته با کم شدن درد کمر ،آقای
کروبی بتواند راه برود .حســین کروبی با اشــاره به وضعیت چشم مهدی کروبی
گفت :بعد از عمل جراحی کمر ،چشــمان آقای کروبــی عفونت کرده بود که در
این مدت ایشــان را خیلی اذیت میکرد تا در نهایت دکتر قاضیزاده هاشــمی،
وزیر ســابق بهداشــت ایشــان را در منزل معاینه کرد .وی اضافه کرد :متأســفانه
وضعیت چشــم آقای کروبی بهبود پیدا نکرد و ایشــان در نهایت به بیمارستان
مراجعه کرد که دکتر هاشــمی لنزی در چشــم آقای کروبی کار گذاشــت و گفت
که تا  ۲۰روز آینده به احتمال زیاد مشکل درد چشم پدر هم حل خواهد شد.

بیانیه شدید آیتاهلل یزدی علیه یک روحانی

با خبر شــدیم که ،جامعه مدرســین حوزه علمیه قــم در بیانیهای به امضای
آیتاهلل محمد یزدی به اظهارات ســید کمال حیدری واکنش نشــان داد و آحاد
جامعــه اســامی را از «فتنه چنین افرادی» برحذر کرد .به گــزارش مهر ،در این
بیانیه با بیان اینکه ســید کمال حیدری که یک روحانی شــیعه اســت و هر از گاه
درباره محکمات اســام و تشیع ســخنانی ناروا مطرح میکند ،تأکید شده :هرگز
نباید ســخنان نادرست ایشان را به پای دین و مذهب روحانیت و عالمان دینی
به حساب آورند زیرا راهی را که این شخص پیش گرفته سرانجامی جز انحراف
و گمراهی نیســت .جامعه مدرســین حوزه علمیه قم درباره این روحانی شیعه
که در برنامههای شــبکه تلویزیونی کوثر نیز حضور داشته افزوده :بررسی سوابق
نامبــرده نشــان میدهــد وی انضبــاط و اســتقامت الزم را در تحصیل نداشــته،
فراگیــری از اســتادان را بــه حــد کفایــت نرســانده اســت .نقشآفرینیهــای وی
در یکــی از برنامههای ســیمای کوثــر نیز به لحاظ توانایی علمــی خود وی نبوده
بلکه به واســطه اطالعات و اســتناداتی بوده که گروهی متخصص در اختیار وی
قرار میدادهاند و او تنها آن را اجرا میکرده اســت .گفته میشــود که ســید کمال
حیــدری در اظهــارات اخیــر خــود انتقاداتی را دربــاره اقدام بــه «تکفیر باطنی»
از ســوی علمــای شــیعه مطرح کرده اســت که بــه زعم جامعه مدرســین حوزه
ت ناروا دادن به عالمان ســلف
علمیه قم حاصل برداشــتهای باطل او و نســب 
رضواناهلل تعالی علیهم است.

رونمایی از بخشهای مختلف طرح صلح ایران برای مناقشه قرهباغ

با شرکت  167شخصیت برجسته جهان اسالم

کنفرانس بینالمللی وحدت اسالمی
امروز آغاز میشود

پایان اشغال و تأمین حقوق اقلیتها
خبر

ادعای فرود یک هواپیمای ایرانی در ونزوئال

ایرنا

گروه سیاســی /با گذشــت هفتههــا از بروز درگیــری نظامی
بر ســر بحران قرهباغ ،منطقه مورد مناقشــه بین جمهوری
آذربایجان و جمهوری ارمنســتان که بــرای چندمین بار در
سالهای اخیر دستخوش تنش شده ،سید عباس عراقچی،
معاون وزیر خارجه ایران با بسته پیشنهادی و ابتکار عملی
که از ســوی مقامهای ایرانی تهیه شده است ،راهی سفر به
چند کشور منطقه مرتبط با این درگیریها شده است.
قرهبــاغ ،منطقــه خودمختــار ارمنینشــین در غــرب
جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرزهای ارمنستان است
که توسط ارمنیهای محلی کنترل میشود .این منطقه که از
نظر حقوق بینالملل بخشی از خاک آذربایجان محسوب
میشــود ،منبع بســیاری از مناقشــات میان باکو و ایروان در
دهههای گذشته بوده است .باکو بر حق تاریخی و مالکیتش
بر قرهباغ تکیه دارد و ارمنســتان هم خواســتههای خود را از
منظرحق تعیین سرنوشت بر این منطقه پیگیری میکند.
ایــن درگیریهــای تاریخــی در حالــی اســت کــه آغــاز
مناقشــات اخیــر نظامی دو کشــور ،ایران را به عنوان کشــور
همســایه دو کشــور تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .چنانکــه
روســتاهای مرزی ایران در خالل درگیریهای نظامی اخیر
از آسیب حمالت توپخانهای طرفین در امان نبودهاند و به
گفته فرماندار شهرستان خداآفرین که در نقاط مرزی ایران
قــرار دارد ،فقــط در یک روز ( 30مهــر) ۷۱ ،گلوله جنگی به
روستاهای این شهرســتان اصابت کردهاند .همچنین چند
پهپــاد هــم در خاک ایران ســقوط کرده اســت کــه به گفته
مقامات مســئول ،خسارات جانی و مالی نداشتند .ایران به
عنوان تنها کشوری که در بحران قرهباغ با سه منطقه درگیر
این جنــگ نظامی یعنی جمهوری آذربایجان ،ارمنســتان
و قرهبــاغ مرز مشــترک دارد ،از ابتدای این مناقشــه ،باکو و
ایــروان را بــه برقــراری آتشبس و حل مشــکالت از طریق
مذاکــره دعــوت کرده اســت .چه گشــوده شــدن یک جبهه
جدیــد از ناامنی و تهدیــد در مناطق مرزی ایران در منطقه
اســتراتژیک قفقــاز میتواند تهدید جــدی را متوجه منافع
و امنیــت ملی ایران هم کند .در چنین شــرایطی اســت که
مقامهــای دیپلماتیک ایــران تالشهــای میانجیگرانهای
را در جهــت حــل بحــران آغــاز کردهانــد .پیشــتر ســعید
خطیبزاده ،ســخنگوی وزارت خارجه از طــرح ایران برای
حل مناقشه قرهباغ خبر داده بود و با اشاره به اینکه ایران بر
حفظ تمامیت ارضی آذربایجان ،خروج نیروها از شهرهای
اشــغال شــده و آغاز گفتوگوهای سیاســی بین دو طرف و
توقــف درگیریهای نظامی تأکیــد ،دارد ،تصریح کرده بود
که «در چارچوب موارد ذکر شــده ایران طرحی را برای حل
این بحران آماده کرده اســت و با مشــورت دو کشور درگیر و
همچنین دیگر دولتهای منطقه و همسایگان تالش دارد
این موضوع را به پیش ببرد».
ëëطرحچندمرحلهایایران
در پی اعالم این خبر از طرف ســخنگوی وزارت خارجه
بود که ســید عبــاس عراقچــی ،معاون سیاســی وزیــر امور
خارجــه ایــران به منظور حل مناقشــه قرهبــاغ و ارائه طرح
ابتــکاری ایــران برای حــل این مناقشــه راهی باکو ،مســکو،
ایــروان و آنــکارا شــد .عراقچــی در اولیــن مقصد این ســفر
سهشــنبه شب در رأس هیأتی وارد باکو شــد و پس از ورود،

بخشهایــی از طــرح ابتــکاری جمهــوری اســامی ایــران
بــرای پایــان دادن به مناقشــه بین جمهــوری آذربایجان و
ارمنســتان را اعالم کرد .فرســتاده ویژه ایــران هدف اصلی
ایــن ســفر را ارائــه پیشــنهاد ایــران بــرای حل و فصــل این
مخاصمــه و رســیدن به صلح پایدار دو کشــور ارمنســتان و
جمهوری آذربایجان و به تبع آن منطقه اعالم کرد و افزود:
«چارچــوب این طرح ابتکاری آماده شــده و در این ســفر با
مقامات جمهوری آذربایجان به مشــورت گذاشته میشود
و این طرح در چند مرحله میتواند اوضاع را به یک صلح
پایــدار برســاند و بــه اختالفــات موجــود و البته به اشــغال
جمهوری آذربایجان پایان دهد».
معــاون وزارت خارجــه موضوع پایان دادن به اشــغال
اراضــی جمهــوری آذربایجــان را عنصــری مهــم در طرح
ابتــکاری ارائه شــده ایران برشــمرد و اضافه کــرد« :حقوق
اقلیتها و حقوق بشردوســتانه هــم پایه دیگر این طرح را
تشــکیل میدهد ».او ترک مخاصمه و شــروع گفتوگوها
با کمک کشورهای تأثیرگذار ،کمککننده و تضمینکننده
صلــح را از دیگــر عناصــر ایــن طــرح اعالم کــرد .عراقچی
افــزود« :مــا در این خصوص با کشــورهای منطقــه دیدار و
مشورت خواهیم کرد تا با رایزنیهایی که صورت میگیرد
این طرح بتواند به نقطهای برسد که قابلیت اجرایی شدن
را داشته باشد».
معاون سیاســی وزیر امور خارجه همچنین از جمهوری
اســامی ایــران و جمهــوری آذربایجان به عنوان دو کشــور
دوســت و همســایه و نزدیــک یــاد کــرد و افــزود« :روابــط
گرمــی بین مــا وجــود دارد و ما همواره از تــاش جمهوری
آذربایجان برای آزادســازی شــهرها و مناطق اشــغالیاش
حمایت کردهایــم و تمامیت ارضی جمهــوری آذربایجان
و بقیه کشــورها در منطقه و تغییرناپذیری مرزها یک اصل
مهم و خدشــهناپذیر اســت که باید همچنان حفظ شود».
فرستاده ویژه رئیس جمهوری به باکو افزود« :ما در گذشته
تالشهــای زیادی برای صلــح در منطقه کردهایم و به این
تالشهــا ادامه میدهیــم و امیدواریم که در این ســفر هم
با دوســتان خود در جمهوری آذربایجان بتوانیم به تفاهم
برســیم کــه این تفاهم بــه اجرایی شــدن این طــرح کمک
خواهــد کــرد ».عراقچــی در خالل ســفر به باکو بــا مقامات

جمهــوری آذربایجــان از جمله «جیحون بایــراماف» وزیر
امــور خارجه« ،خلف خلفاف» معــاون وزیر امور خارجه،
«حکمت حاجی اف» دســتیار رئیس جمهوری آذربایجان
و «شــاهین مصطفی یف» معاون نخســتوزیر این کشــور
دیدار و گفتوگو کرد.
وزارت امــور خارجــه جمهوری آذربایجــان در بیانیه ای
محورهای دیدار و گفت و گوی عراقچی با وزیر امور خارجه
آذربایجان را تشریح کرد.
وزارت خارجــه آذربایجــان اعــام کــرد :بایرامــوف بــه
طــور ویژه بــر تخطی هــای فاحــش از قوانین بیــن المللی
حقوق بشــر توســط ارمنســتان و هــدف قــرار دادن عمدی
جمعیــت غیرنظامــی آذربایجــان تأکید کــرد .او تأکید کرد
کــه غیرنظامیان بی گناه از جمله کودکان و زنان شــهرهای
دور از محل درگیری مانند گنجه ،مینگه چویر ،باردا و دیگر
شهرها توسط نیروهای مســلح ارمنستان مورد حمله قرار
گرفته اند.
وزیر امور خارجه آذربایجان تأکید کرد :هدف نهایی باکو
خروج نیروهای مسلح خارجی از خاک یکپارچه و مستقل
آذربایجان و احیای تمامیت ارضی آذربایجان در مرزهای
به رسمیت شناخته شده آن در سطح بین المللی است.
حضــور نیروهــای تکفیــری در منطقــه هــم یکــی از
نگرانیهــای جدی ایران اســت که وزیر امــور خارجه عصر
سهشــنبه با اشــاره به طرح صلح ایران درباره آن گفته بود:
«در دیپلماسی فعالی که جمهوری اسالمی ایران براساس
احترام به تمامیت ارضی آذربایجان و حل و فصل مناقشه
از طریــق صلحآمیز و تغییرناپذیــری مرزهای بینالمللی
دارد ،یک نگرانی هم درباره حضور تروریستهای تکفیری
در منطقه و احتماالً تروریستهای دیگری نیز وجود دارد که
ما مواضع خود را بهطور شفاف و اینکه برای ایران غیرقابل
تحمل است ،مطرح کردیم ».مقامهای دیپلماتیک ایران
در حالی میکوشــند با تهیه یک بســته ابتــکاری از افزایش
تنشهای نظامی ممانعت به عمل آورند که ایران با هر دو
کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان دارای روابط حسنه
بوده و عالوه بر آن اشتراکات فرهنگی مشترکی نیز با این دو
کشور دارد و میتواند با استفاده از این امکان سطح درگیری
میان باکو و ایروان را کنترل کند.

دســت آخــر اینکــه ،رویتــرز بامــداد چهارشــنبه بــه نقــل از «یــک قانونگذار
اپوزیســیون ونزوئال» و «دادههای پروازی» مدعی شــد که یــک هواپیمای ایرانی
در ونزوئــا فــرود آمــد .بــه گــزارش ایرنا ،خبرگــزاری رویتــرز مدعی شــد که این
هواپیما متعلق به شــرکت هواپیمایی «فارس ایر قشــم» بوده و روز سهشنبه به
وقــت محلی ونزوئال در این کشــور فرود آمد .اتکا خبر بــه توئیت «خوزه مانوئل
اولیوارس» از نمایندگان ونزوئال است که گفته این هواپیما در فرودگاه «مایکوتیا»
ایالــت وایــگاس ونزوئــا فــرود آمــده و در تونــس و جمهــوری «کیــپ ورده» در
آفریقا توقف داشــته است .رویترز احتماالً در این خبر با اشاره به اینکه امریکا در
ســال  ۲۰۱۹فارس ایر قشــم را به بهانه انتقال تســلیحات به سوریه تحریم کرده
اســت ،ســعی در بیان این خوانش دارد که پس از انتقال تجهیزات برای تعمیر
پاالیشــگاههای ونزوئال و ارســال  ۲کشــتی حامل ســوخت به این کشــور و با پایان
تحریمهای تسلیحاتی این پرواز میتواند آغاز فروش تسلیحات به ونزوئال باشد.

آیتاهلل رئیسی در دیدار با سفیر سوریه در تهران:

جنگ اقتصادی نه ایران و نه سوریه را
از راه خود باز نخواهد داشت

رئیس قــوه قضائیه گفت :در گذشــته میزهای مذاکره و ســازمانهای آزادیبخش
برای منطقه تصمیمگیری میکردند ،ولی امروز مردم احساس میکنند که ابتکار
عمل در دست جریان مقاومت و مجاهدان در میدان قرار دارد و میزهای مذاکره
و قول و قرارهای سیاسی دیگر کارساز نیستند .به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه،
آیــتاهلل ســیدابراهیم رئیســی که صبــح چهارشــنبه در پایــان مأموریــت عدنان
محمود ،ســفیر جمهوری عربی ســوریه در ایران میزبان وی بود ،جایگاه سوریه در
جبهــه مقاومــت را مثالزدنی خواند و گفت :آنچه ســوریه را مانــدگار و مردم این
کشور را در منطقه و جهان سرافراز کرد ،مقاومت و ایستادگی دولت و ملت سوریه
در مقابل اسرائیل و گروههای تکفیری دستساز امریکا و اسرائیل است .او با بیان
اینکه امروز نام سوریه با مقاومت عجین شده است ،از نقش مرحوم حافظ اسد و
فرزندش بشار اسد در ترویج و حفظ روحیه مقاومت در مردم سوریه قدردانی کرد
و گفــت :تجربه تاریخی و تصویری که از ســوریه در برابــر دیدگان جهانیان و مردم
منطقه قرار دارد نشــان داد که ســوریه در مقابل امریکا و اسرائیل و تمام لشگریان
آنها که مورد حمایت برخی کشــورهای منطقه هم هســتند به خوبی ایســتاد و در
این جنگ سرافراز بیرون آمد .آیتاهلل رئیسی با اشاره به جنگ اقتصادی و روانی
بسیار شدیدی که دشمن علیه ملت سوریه به راه انداخته ،گفت :قطعاً بیرحمی
دشــمن که حتی کاالهای بســیار مورد نیاز مردم ســوریه و ایران اسالمی را تحریم
کرده ،جنایت علیه بشریت است .رئیس قوه قضائیه ادامه داد :جنگ اقتصادی نه
توانسته ایران را از راهی که میرود بازدارد و نه موفق شده دولت و مردم سوریه را
متوقف کند و توطئههای آنها فقط موجب بدنامی بیشتر آنان و نقطه قوت جریان
مقاومت شــده است .عدنان محمود هم با تقدیر از حمایتهای مسئوالن عالی
جمهوری اسالمی برای تحکیم روابط ایران و سوریه ،گفت :رهبر عالیقدر و دولت
و مردم ایران اسالمی نقش مهمی در حمایت از دولت و ملت سوریه در مبارزه با
تروریسم تکفیری و خنثی کردن نقشههای امپریالیسم در منطقه داشتهاند.

خبــــر

ســی و چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی وحــدت
اســامی به صورت مجازی و بــا حضور آیتاهلل ناصر
مکارم شــیرازی و محمدباقــر قالیباف رئیس مجلس
شــورای اســامی امــروز به صورت رســمی با شــرکت
 167شــخصیت برجســته جهــان اســام آغــاز بــه کار
خواهد کرد.
به گزارش ایرنا ،مراســم افتتاحیه ســی و چهارمین
کنفرانــس وحــدت اســامی از ســاعت  9صبــح امروز
پنجشــنبه به صــورت مجازی و از طریق ســایت اصلی
کنفرانــس وحدت به نشــانی  iuc.taqrib.ir/liveبرگزار
میشــود .پیشبینی میشــود  350سخنران از مناطق
مختلف جهان شــامل آفریقا ،غرب آســیا ،شرق آسیا،
امریــکای جنوبــی ،شــبه قــاره هنــد و ...در کنفرانــس
سخنرانی داشته باشند که به زبانهای مختلف فارسی،
عربی ،انگلیسی ،ایتالیایی ،روسی ،ماالیی ،ترکی و دیگر
زبانها در اختیار عالقهمنــدان قرار خواهد گرفت .این
ســخنرانیها روی ســایت اصلی کنفرانــس وحدت به
نشــانی  iuc.taqrib.ir/liveو http://taghribnews.
 videoبارگذاری میشود .چند سمینار غیرحضوری در
این کنفرانس نیز برگزار خواهد شد که یکی از سمینارها
با موضوع همکاریهای اسالمی در مواجهه با مصایب
و بالیاست که در محورهای «مبانی و چالشهای دینی
و معنوی در مواجهه با بالیا و مصایب»« ،ظرفیتهای
راهبردی جهان اســام در مواجهه با مصایب و بالیا»،
«نقــش دانشــمندان و نخبــگان مســلمان»« ،نقــش
رســانهها در آگاهی بخشــی و ترویــج فرهنگ تعاون»،
«تهدیدها و فرصتهای فضای مجازی در عصر کرونا
برای جهان اســامی»« ،جهان پســاکرونا و سناریوهای
جدید سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی در جهان اسالم»
و «چالشهــای فرهنگــی اقتصــادی و سیاســی غــرب
در مواجهــه بــا کرونــا» اســت .میزگــرد «خیانت غرب
بــه آرمانهــای فلســطین و نقــش محــور مقاومت در
خنثــی ســازی تأثیــرات عادیســازی روابــط بــا رژیــم
صهیونیســتی» و میزگرد «نقش ســردار بزرگ اســام
حاج قاسم سلیمانی در وحدت و امنیت جهان اسالم»
از دیگر برنامههای کنفرانس امسال است .همچنین از
کتابهای فلســطین فی وجدان علماء االســام شامل
 ۲۰۰فتــوا از علمــای اهــل ســنت و شــیعه در رابطــه با
تحریم عادیســازی رابطه با رژیم صهیونیستی و جلد
دوم کتــاب فقــه مقــارن آیــتاهلل جناتی نیــز رونمایی
خواهد شد.
راهانــدازی رادیــو وحــدت کــه از اول ربیــعاالول
برنامههــای خــود را آغــاز کــرده یکــی از مهمتریــن
برنامههای این کنفرانس اســت و پایگاه اطالعرسانی
ویکــی وحــدت بــا موضــوع شــخصیتهای حقیقی و
حقوقــی مهم جهــان اســام و محتواهــای مربوط به
وحــدت جهــان اســام و کشــورهای اســامی در ایــن
کنفرانس راهاندازی خواهد شد .مراسم اختتامیه این
کنفرانس با حضور برخی از چهرههای برجسته کشور
در عصــر دوشــنبه  12آبان مصادف بــا  ۱۶ربیعاالول و
شب میالد پیامبر اکرم (ص) برگزار خواهد شد.

منافــع ،ترجیــح منافــع عمومی بر منافع شــخصی اســت».
امیــری درباره الیحه شــفافیت هــم گفته اســت« :این الیحه
در بخشهــای مختلــف دولــت تهیه و تدوین شــده اســت و
کل نظــام اداری ایــران را در یک اتاق شیشــهای قرار میدهد
و امکان نظارت را برای دســتگاههای ناظر ســهلتر و نظارت
همگانی را برای نظام اداری کشــور فراهم میکند .امیدوارم
رئیس مجلس و هیأت رئیســه مجلس این الیحه دوفوریتی
را اعالم وصول کنند».
دولــت در ســال پایانــی مجلــس دهم هــم از آن مجلس
خواســته بود تــا  ۲۴الیحه مهــم و اولویتدار را در دســتور کار
خــود قــرار دهد کــه آنجا هم نــام الیحه شــفافیت و تعارض
منافــع دیده میشــد .آن درخواســت هم اما با پاســخ مثبت
مجلــس دهم مواجه نشــد و فقــط در روزهای پایانــی کار آن
مجلــس برخــی مــوارد ماننــد الیحه اصــاح قوانیــن پولی و
بانکی کشور به تصویب رســید .الیحه شفافیت در  ۳۱تیرماه
سال  ۹۸در مجلس اعالم وصول شد و از آن تاریخ همچنان
معطــل مانده و الیحــه تعارض منافع هــم در آذرماه  ۹۸به
مجلس ارسال شد.
مســأله اما این است که درخواستهای پی در پی دولت
از مجلــس بــرای بررســی لوایــح اولویــتدارش در حالــی
اســت کــه در همیــن مــدت  5مــاه گذشــته از عمــر مجلس
یازدهم ،حجم وســیعی از طرحها توســط خــود نمایندگان
وارد چرخــه کار تقنینی بهارســتان شــدهاند .دیروز همزمان
بــا جلســه هیأت دولــت ،محمدرضــا پورابراهیمــی ،رئیس
کمیســیون اقتصادی مجلس آماری جالــب توجه از تعداد
طرحهای نوشــته شــده توســط مجلســیها در صحن علنی
ارائــه داد؛ بیــن  350تــا  400مــورد .یعنی مجلــس یازدهم
دســت کم در مدت گذشــته به ازای هر روز فعالیت  2و نیم
طرح برای تصویب ارائه داده اســت .آماری که با وعدههای
قبلــی مقامات مجلس مبنی بر بازگشــت ریــل قانونگذاری
بــه الیحــه محــوری مطابقــت نــدارد .بــه گــزارش ایســنا،
پورابراهیمــی بعــد از اعالم این آمار در جلســه علنی دیروز
مجلس گفته بود« :رســیدگی به این طرحها با روال موجود
شدنی نیســت ».رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این
نکتــه هــم تأکیــد کرده بــود که «در حــال حاضــر  ۹۵درصد
پیشــنهاداتی کــه در مجلس داده میشــود خروجی ندارد و
هر یک ثانیه مجلس میلیاردها تومان هزینه دارد ».پیشتر

