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سرنوشت نامشخص سامانه شفافیت حقوق

کــه تنها حــدود  2هزار و  200دســتگاه
وظیفــه خــود را در ایــن خصــوص
انجــام دادهانــد و در مقابــل  3هــزار و
 946دســتگاه از انجــام وظیفه ســر باز
زدهانــد .بعــد از ایــن در اواخــر مرداد
 98هــم هیأت دولت با دادن فرصتی
یک ماهه ،تمامی دستگاهها را مکلف
بــه ورود اطالعــات یــا برطــرف کردن
نقص اطالعاتی در این خصوص کرد.
اتفاقــی که حاال با گــزارش اخیر دیوان

محاســبات از تفریغ بودجه  99روشن
است که رخ نداده.
گــزارش اخیــر دیــوان محاســبات
در حالــی بــه این موضوع اشــاره کرده
کــه حــدود یــک مــاه قبــل یعنــی 22
شــهریورماه ،دادســتان ایــن دیــوان
اطالعــات دیگری در گــزارش آخرین
وضعیت تکمیل اطالعات در سامانه
حقــوق و مزایا موضوع ماده  29قانون
برنامــه ششــم توســعه را اعــام کرده

بــود .براســاس آن گــزارش ،از تعــداد
 4724دســتگاه اجرایــی شناســایی
شــده ،صرفاً تعداد  77دستگاه اقدام
بــه بارگــذاری اطالعات کامل لیســت
حقــوق پرداختی به کارکنــان خود ،در
سامانه کرده اند.
تعــداد  1633دســتگاه ،اطالعــات
لیســت حقــوق خــود را بــه صــورت
ناقــص در ســامانه ثبــت کردهانــد و
تعــداد  3014دســتگاه ،اطالعــات

پس از سفر به پاکستان و دیدار با مقامهای اسالم آباد

کدخدایی :نقشآفرینی حقوقدانان
در «جهاد تبیین» ضروری است

سرلشکر باقری به دعوت وزیر دفاع روسیه به مسکو میرود

تسنیم

گــروه سیاســی /بعــد از ســفر دو روزه
سرلشــکر محمــد باقری رئیس ســتاد
کل نیروهــای مســلح کشــورمان بــه
اســام آبــاد و دیــدار بــا مقامهــای
نظامــی پاکســتان« ،نورنیــوز» گزارش
داده سرلشــکر باقــری به دعــوت وزیر
دفــاع روســیه ،به مســکو ســفر خواهد
کرد .سفر باقری به پاکستان به دعوت
رســمی ژنــرال «قمــر جاویــد باجــوا»
فرمانده ارتش این کشــور انجام شــد.
دیدار رئیس ستادکل نیروهای مسلح
از مســکو نیز به دعوت رسمی ارتشبد
«سرگئی شایگو» وزیر دفاع فدراسیون
روســیه صورت خواهــد گرفت که طی
آن باقری در رأس یک هیأت بلندپایه
نظامــی بــه ایــن کشــور ســفر خواهــد
کــرد تا راههــای توســعه همکاریهای
مشترک را ارزیابی کند.
افزایش مراودات دفاعی و نظامی
میــان ایــران و کشــورهای مســتقل
منطقــه ،بویــژه در ماههــای اخیــر،
موضوعی است که توجه تحلیلگران و
صاحبنظــران منطقهای و بینالمللی
را بــه خــود جلــب کــرده اســت .بویژه
اینکــه فاصلــه ســفرهای باقــری بــه
اســام آباد و مســکو ،انــدک اســت،
کــه نشــان میدهــد درپــی تحوالتــی،
کشــورهای منطقــه ایــن مــراودات را
ضروری ارزیابی کردهاند.
برخــی از ناظــران ،علــت افزایــش
ارتباطــات و همکاریهــای دفاعــی و
امنیتی را ،تغییــرات امنیتی میدانند
کــه باخــروج امریــکا از منطقــه ،در
حــال وقــوع اســت .بــه بــاور آنــان،
همزمــان بــا خــروج تدریجــی امریــکا
از خاورمیانــه ،نقشهــای امنیتــی و
موازنههای نظامی کشــورهای منطقه
نیــز درحال بازتعریف شــدن اســت و
ایــن بازتعریــف شــدن ،همکاریهای
دفاعی-نظامــی کشــورهای مســتقل
منطقــه را ضروری ســاخته اســت .در
این میــان ،اینکــه کشــورهای مختلف

از تاجیکســتان و پاکســتان تــا روســیه،
بــرای رایزنــی بــا مقامهــای دفاعی و
نظامی ایران پیشــگام شــدهاند ،نشان
دهنده جایگاه ایران در نقشــه امنیتی
و دفاعی جدید منطقه است.
جمهــوری اســامی ایــران نــه تنها
بهلحــاظ ژئوپلیتیکــی ،پــل ارتباطــی
میان شــمال و جنوب و شــرق و غرب
کشورهای منطقه است ،بلکه بهدلیل
سابقه مقابله با تروریسم بویژه داعش
در ســوریه و عراق ،نشــان داده اســت
کــه دارای توانمندیهــا و تجربههــای
بیشــماری اســت .همچنیــن باوجود
تحریــم  42ســاله در زمینــه تجهیزات
دفاعی و نظامی ،ایران توانســته است
بــا اتــکا بــه توانمندیهــای داخلی به
پیشــرفتها و دســتاوردهای مهمــی
دست یابد ،دستاوردهایی که از چشم
ناظــران بیرونــی ،در منطقــه و جهان
دور نمانده است.
مجموعــه ایــن ظرفیتهــا و
توانمندیهــا ،وقتــی در کنــار ایــن
چشــمانداز قــرار میگیرد کــه احتماالً
امریــکا بخواهــد جای خالی خــود را با
گسترش فعالیت گروههای تروریستی
در منطقــه پرکنــد ،اهمیت مــراواده و

همکاری نزدیک با جمهوری اسالمی
را دوچندان میکند .کشــوری که نشان
داده اســت هم تواناییهــای نظامی و
دفاعــی بالقــوه دارد و هم شــیوههای
سرکوب و مهار گروههای تروریستی را
بخوبی آموخته است.
ëëمــروری بــر ســفر دو روزه باقــری بــه
پاکستان
نخســتین ســفر سرلشــکر باقــری
بــه پاکســتان ،در تیرمــاه  1397انجام
شــد .در دو مقطــع زمانــی آبان 1396
و آبان  1398فرمانده ارتش پاکســتان
نیــز به تهران ســفر کرد .دو ســال بعد
از ســفر بلندپایهتریــن مقــام نظامــی
پاکســتان بــه تهــران ،سرلشــکر باقری
درحالــی بــه پاکســتان ســفر کــرد کــه
امریــکا ،پــس از  20ســال اشــغال ،آن
هــم بــه بدتریــن وجهــی ،نیروهــای
نظامــی خــود را از افغانســتان خــارج
کــرد .خــروج امریــکا و تســلط طالبان
بــر ایــن کشــور ،میتوانــد پیامدهــای
سیاســی ،اقتصــادی و البتــه امنیتــی
گســتردهای برای کشــورهای همســایه
افغانســتان ،از تاجیکســتان تــا چین و
هنــد داشــته باشــد .از ایــنرو طبیعی
بــود کــه تحــوالت ایــن کشــور ،یکــی از

توگوهای سیاسی ایران و اتریش
برگزاری پنجمین دور گف 

«پتــر الونســکی» ،دبیــرکل وزارت
امــور خارجــه اتریــش کــه بهمنظــور
برگــزاری پنجمیــن دور گفتوگوهای
سیاســی بیــن ایــران و اتریــش بــه
جمهــوری اســامی ایــران ســفر
کــرده اســت ،روز گذشــته بــا حســین
امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجــه
دیدار و گفتوگو کرد .وزیر امور خارجه
کشــورمان در این دیدار مناسبات بین
جمهــوری اســامی ایــران و اتریش را
دیرینــه و قدیمــی خوانــد و تصریــح
کــرد :مــا بــرای ایــن روابــط اهمیــت
زیــادی قائل هســتیم .رئیس دســتگاه
دیپلماســی در دیــدار دبیــرکل وزارت
خارجه اتریش بر برخورد مسئوالنهتر
اتحادیــه اروپــا در قبــال حقــوق
بیجاشــدگان افغانســتانی تأکیــد و با
محکــوم کــردن اقدامــات تروریســتی
اخیــر در افغانســتان ،رشــد داعــش و
گــروه هــای تکفیــری در ایــن کشــور را
خطرنــاک خوانــد .امیرعبداللهیــان

با ابــراز امیدواری نســبت بــه افزایش
همکاریهای اقتصادی و تجاری بین
دو کشــور ،از اهدای محموله واکسن از
ســوی اتریش بــه کشــورمان قدردانی
کــرد و خواســتار همکاریهای بیشــتر
دو کشور در زمینه همهگیری و واکسن
کرونا شــد« .پتر الونســکی» نیز در این
دیدار با تجلیل از رابطه دوســتانه بین
جمهــوری اســامی ایــران و اتریــش،
ابراز امیــدواری کرد با مشــارکت همه
طرف ها برجام مجدداً احیا شود.
در همین حال روز گذشته پنجمین
دور گفتوگوهــای سیاســی ایــران و
اتریش به ریاست علی باقری ،معاون
سیاســی وزارت امور خارجه کشورمان
و دبیــرکل وزارت امــور خارجه اتریش
در تهــران برگــزار شــد .باقــری در این
دیــدار بــا اشــاره بــه پیشــینه طوالنــی
روابــط ،آن را ســرمایه ارزشــمندی
برای مناسبات دو کشور خواند .باقری
دربــاره مســائل منطقه ،ضمــن مرور

آخرین تحوالت در یمن و افغانســتان
و همچنین تالشهای کشورمان برای
کمــک بــه کاهــش مشــکالت تصریح
کــرد :مــردم یمــن بیــش از  ۶ســال
اســت که تحــت شــدیدترین حمالت
نظامــی قــرار دارنــد و از بعد انســانی
انتظــار میرود برای توقــف فجایع در
حال انجام ،کشــورهای اروپایی اقدام
جدی کنند .معاون سیاســی وزیر امور
خارجه با تأکید بر پایبندی کشــورمان
بــه تعهدات خــود افزود :اروپــا بعد از
خروج امریکا از برجام اگرچه از توافق
خارج نشد ،اما اقدام مؤثر و عملی در
چارچوب تعهدات خود انجام نداد.
«الونســکی» نیز با تأکید بر قدمت
روابــط ایــران و اتریــش خاطرنشــان
کــرد :احتــرام و درک متقابــل ،اراده
بــرای همــکاری را نزد مردم دو کشــور
نهادینه ســاخته است .دبیرکل وزارت
امــور خارجــه اتریــش نیــز در ایــن
نشست ضمن اشاره ب ه ظرفیت قابل

موضوعــات مــورد بحــث مقامهــای
ارشــد نظامی ایران و پاکســتان باشد،
بویژه اینکه مطابــق برخی گزارشها،
اسالم آباد از نفوذ زیادی در گروههای
مســلط بــر افغانســتان نیز برخــوردار
اســت .هرچنــد برخــی صاحبنظران،
مشــارکت پاکســتان در مانــور نظامــی
اخیر مشــترک با جمهوری آذربایجان
و ترکیــه را نیز یکی از موضوعات مورد
بحث در این سفر ارزیابی کردهاند.
بــه هــر رو ،هدف از ســفر سرلشــکر
باقــری ،گســترش دیپلماســی دفاعی
و توســعه همکاریهــای مشــترک
میــان ایــران و پاکســتان عنــوان شــده
است .سرلشــکر باقری در این سفر ،با
«عمران خان» نخســتوزیر پاکستان
و ژنــرال «ندیــم رضــا» رئیــس ســتاد
مشترک ارتش این کشور دیدار کرد.
ëëســفر به مســکو بــا دعوت وزیــر دفاع
روسیه
بــه روایــت «نورنیوز» اینکــه اندکی
پــس از ایــن ســفر ،سرلشــکر باقــری
بــه دعــوت رســمی ارتشــبد «ســرگئی
شایگو» وزیر دفاع روسیه به این کشور
ســفر میکنــد ،بیانگر نقــش و جایگاه
ارزنده ایران در تحقــق ثبات و امنیت
منطقه و اذعان قدرتهای جهانی بر
لــزوم نقشآفرینی ایران در معادالت
منطقهای و جهانی اســت و در همین
چهارچــوب روســیه بارها اعــام کرده
است که هیچ طرحی در منطقه بدون
حضــور و نقشآفرینــی جمهــوری
اســامی به ســرانجام نخواهد رســید.
این درحالی اســت که بتازگی ،ناوگروه
 75نیــروی دریایــی ارتــش جمهوری
اســامی ایــران ،بــا عبــور از اقیانــوس
اطلس و کانــال مانش ،در رژه دریایی
روســیه در بنــدر ســن پترزبــورگ
شــرکت کــرده بــود .از اینرو اســت که
صاحبنظــران بــر ایــن باورنــد کــه این
تحــوالت ،به معنــای گســترش نقش
دفاعی ایران در منطقه است.

توجه موجــود در روابــط اقتصادی دو
کشــور ،تمایــل شــرکتهای اتریشــی
بــرای حضــور در بــازار ایــران را مــورد
تأکیــد قــرار داد« .الونســکی» در
موضوع افغانســتان بــا تأکید بر درک
نگرانیهــای جمهوری اســامی ایران
توسط کشــورش ،از میزبانی کشورمان
از پناهجویــان افغانســتانی قدردانــی
کــرد .وی در خصــوص یمــن هــم
تأکیــد کــرد :تــاش میکنیــم بــا ارائه
کمکهای بشردوســتانه تا حد امکان
از آالم مردم یمن بکاهیم.
باقری روز پنجشنبه  ۲۲مهر ماه نیز
میزبان «انریکه مورا» معاون مسئول
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا بود
و دو طــرف دربــاره برجــام ،مذاکرات
ویــن ،اوضــاع افغانســتان و یمــن
گفتوگو کردند .طرفین در خالل این
دیدار توافق کردند گفتوگوها را برای
بررسی روند احیای برجام در بروکسل
ادامه دهند.

عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان
نقشآفرینــی حقوقدانان در «جهاد
تبییــن» را ضروری دانســت و گفت:
حقوقدانــان بایــد بتواننــد مســائل
اجتماعی را از دریچه حقوق و قانون
برای مردم تبیین و موشکافی کنند.
بــه گــزارش ایرنــا ،عباســعلی
کدخدایی در نشســت هماندیشی با
موضوع «بررســی نقش حقوقدانان
انقالبــی در جهــاد تبییــن» با اشــاره
بــه تأکیــدات مقــام معظــم رهبری
دربــاره «جهــاد تبییــن» گفــت:
میدانیم توصیــه اخیر رهبر معظم
انقــاب اســامی ،جدیــد نیســت
و ایشــان بارهــا بــه مناســبتهای
مختلــف در دیــدار با دانشــجویان و
نخبــگان بــه این نــکات تأکیــد کرده
و درخواســت جهاد تبییــن و تفکر را
در همــه ارکان نظام مطــرح کردند.
کدخدایی با اشاره به نکتهبینی رهبر
معظــم انقالب اســامی افــزود :اگر
ایشان در جلســات با اعضای هیأت
دولت گذشته دائم تأکید بر انقالبی
بودن مسئوالن داشتند ،در این دوره
تأکیــد بر عقالنیت دارند که توجه به
هــر دو مؤلفه در رســیدن بــه اهداف
انقالب اسالمی بسیار مهم است.
عضــو حقوقدان شــورای نگهبان
ســپس بــا بیــان اینکــه در ســالهای
گذشــته کرســی آزاداندیشــی در
دانشــگاهها وجــود داشــت و هیــأت
اندیشــهورز نیــز بــا تأکیــدات مقــام
معظم رهبری در برخی دانشگاهها
و نهادها شــکل گرفت اما متأســفانه
به جای بحث مفهومی و پایهای این
مفاهیم دســتخوش تحــوالت اداری
و تشــکیالتی و بــه تعبیــری ابالغــی

خبر اول اینکه ،علیرضا زاکانی شــهردار پایتخت بهدلیل شرایط جسمی
نامناسب ،روانه بیمارستان شده است.
به گزارش ایرنا ،مهدی چمران رئیس شورای اسالمی شهر تهران این خبر
را روز گذشــته در جریان شــانزدهمین جلسه اعضای شــورای اسالمی شهر
تهران اعالم کرد .قرار بود شــهرداران جدید مناطق تهران با حضور زاکانی
در شــورای شهر معرفی شــوند که بهدلیل نداشتن شرایط جسمی مناسب
شــهردار مراســم به زمان دیگری موکول شد .زاکانی ســابقه  ۶۲ماه حضور
داوطلبانه در جبههها ،شــرکت در  ۱۵عملیات بزرگ و جانبازی  ۵۰درصد
دارد و گویا کسالت جسمی اخیر او با این سابقه جانبازی در ارتباط است.

بازگشت به کار  ۲کارگر معترض و اخراجی هفتتپه

دســت آخر اینکه 2 ،کارگر شــرکت نیشــکر هفت تپه که در جریان اعتراض
به ســوءمدیریتهای انجام شــده در این شــرکت از کار اخراج شده بودند حکم
بازگشت بهکار گرفتند.
بهگزارش انتخاب ،سیدنظامالدین موسوی ،نماینده تهران در مجلس شورای
اســامی در اینســتاگرام خود نوشــت :با پیگیریهایی که از هفته پیش داشــتم
امروز حکم بازگشــت به کار ۲کارگر معترض این شــرکت که توســط اســدبیگی
اخراج شده بودند ،صادر شد.

وزیر کشور حکم شهرداران  5شهر را صادر کرد
اخبـــــار

گــروه سیاســی /دیــوان محاســبات در
گــزارش اخیــر خــود از تفریــغ بودجــه
ســال  1399خبــر داده که هنــوز حدود
 632دســتگاه اطالعــات خــود را در
ســامانه حقوق و مزایای کارکنان ثبت
نکردهانــد .ایــن در حالی اســت که در
مقابل تنها  232دستگاه اقدام به این
کار نمودهاند.
اهمیــت این موضوع از آنجا اســت که
در ســالهای قبــل بحث ثبــت حقوق
کارکنــان دســتگاهها در یــک ســامانه
واحــد در قالب برنامه ششــم توســعه
تبدیــل به قانون شــد .جایی کــه ماده
 26قانون برنامه ششــم توسعه حکم
میکرد که در سال ابتدایی اجرای این
برنامه یعنی ســال  ،96سازمان اداری
و اســتخدامی نســبت بــه راهانــدازی
ســامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند
و از ابتدای ســال  97هم دســتگاههای
مشــمول ایــن قانــون حقــوق کارکنان
خود را در این سامانه وارد کنند.
امــا هــر چه زمــان جلــو رفــت این
اتفــاق رخ نــداد .اواخــر ســال 1397
جمشــید انصــاری ،رئیــس ســابق
سازمان اداری و استخدامی اعالم کرد

حقــوق و مزایــای پرداختــی را در
ســامانه بارگــذاری نکردهانــد .گزارش
مــاه قبل دیــوان محاســبات همچنین
افــزوده بــود کــه اطالعات ثبت شــده
توســط  1633دســتگاه مذکــور ،صرفاً
مربــوط بــه حقــوق پرداختــی بــوده و
این دســتگاهها نسبت به ثبت مزایای
مســتمر و غیرمستمر پرداختی ،اقدام
نکردهانــد .اینهــا در حالــی اســت کــه
حساســیت موضــوع باعــث شــد تا در
بودجــه ســالهای  99و  1400هــم بــه
ایــن مســأله پرداخته شــود .در تبصره
 21قانون بودجه سال  99دستگاههای
اجرایــی موضــوع مــاده  29قانــون
ششم توســعه مکلف شدند اطالعات
کارکنــان رســمی ،پیمانــی و قــرارداد
کار معیــن ،کارگــری و کارکنــان حــوزه
ســامت براســاس قانون تعیین شده
را تــا  20اردیبهشــت مــاه ســال  99در
ســامانه کارمند ایــران و ســامانه ثبت
حقــوق و مزایــا ثبــت یــا بهروزرســانی
کننــد .ایــن اتفــاق اما باز هــم رخ نداد
تــا در ادامــه بــرای بودجه ســال 1400
هــم بر اجــرای این قانون تأکید شــود.
بــر اســاس ضوابــط اجرایــی قانــون

بودجــه  1400ابــاغ تخصیــص ســه
ماهه دوم دســتگاهها منوط به مبادله
تفاهمنامه و تخصیــص اعتبار حقوق
کارکنان و همچنین پرداخت مستقیم
و مســتمر و غیرمســتمر تنها به شــرط
ثبــت اطالعــات کارمندان در ســامانه
پاکنــا شــده بــود .حــاال بــا گزارشــی که
دیوان محاســبات ارائه داده مشخص
میشــود که این بخشهای مربوط به
قوانین بودجه سالهای  99و  1400نیز
نقض شده است.
ماجرای ســامانه حقوق و دستمزد
دســتگاهها بعد از جنجال معروف به
«حقوقهای نجومی» مطرح و تبدیل
به قانون شــده بود .حاال با این شرایط
جای ســؤال اســت که آینده این قانون
چه میشــود؟ آیا گــزارش اخیر دیوان
محاسبات میتواند زمینه تغییر رفتار
دستگاهها برای شفاف کردن حقوق و
مزایای کارکنانشــان را فراهم کند؟ از
همه مهمتر اینکه آیا نهادهای ذیربط
مانند دیوان محاسبات در ادامه اقدام
بــه انتشــار لیســت دســتگاههایی که از
اجــرای این قانون اســتنکاف میکنند،
خواهد کرد؟

دیگه چه خبر

سرپیچی دستگاهها از اعالم حقوق و مزایای کارکنان تا کی ادامه مییابد؟

شهردار تهران در بیمارستان بستری شد

وزیر کشور حکم شهرداران دزفول ،کرمان ،نیشابور ،آبادان و قزوین را صادر
کــرد .بهگزارش ایرنا ،در متن حکم احمد وحیدی برای ســید محمدحســن
عیســیزاده ،سعید شعرباف تبریزی ،سیدحسن میرفانی ،حسین حمیدپور
و مهــدی صباغــی که بــه ترتیب برای شــهرداری دزفــول ،کرمان ،نیشــابور،
آبادان و قزوین صادر شد ،با عنایت به منویات رهبر معظم انقالب (مدظله
العالی) و مفاد بیانیه گام دوم انقالب از آنها خواسته شده با انتخاب مدیران
متعهــد و کارآمد و برنامهریزی دقیق ،اهداف و سیاســتهای اعالم شــده از
جملــه پایبنــدی بــه اصول و ضوابــط معماری اســامی -ایرانی و گســترش
نمادهای دین و اخالق؛ هویت بخشــی به ســیما و منظر شــهرها و استحکام
بناهــا؛ شــفافیت فرایندها و شــناخت گلوگاههای فســادخیز و مبــارزه جدی
با عوامل آن؛ تســهیل ،تســریع و انضباط در خدمترســانی به شــهروندان و
پوشــش فراگیــر خدمات شــهری و رعایت توزیع عادالنه خدمــات ،امکانات
و نگاه عدالت گســتر به اقشــار محروم و آسیب پذیر با رویکرد محله محوری
مورد توجه قرار دهند.
اهتمام جدی و مســئوالنه به توســعه پایدار و حفظ محیط زیســت و ارتقای
فضــای ســبز شــهری؛ افزایــش نشــاط و فضیلتهــای معنــوی ،فرهنگــی
و اجتماعــی؛ توجــه ویــژه بــه آبادانــی مراکــز فرهنگــی و مذهبــی و ترویــج
هنجارهای اسالمی؛ تکریم و حسن سلوک با مردم و جلب اعتماد عمومی؛
جلب مشارکتهای مردمی و نوآوری و خالقیت در ارائه خدمات و همکاری
متقابل با مســئوالن ملی و محلی بهمنظور تقویت مدیریت شــهری کارآمد
از جمله دیگر سیاســتهایی اســت که وزیر کشور از شهرداران منصوب شده
خواسته است در مسیر آن حرکت کنند.

مسکو :مذاکرات بروکسل نمیتواند جایگزین
مذاکرات وین باشد

شــد ،گفــت :در گذشــته دانشــگاهها
به عنــوان کانونهــای بنیادین تولید
علــم بودنــد اما امــروزه بــا توجه به
وســعت و همهگیری فضای مجازی
بایــد آن را به عنوان یکی از ابزارهای
مهــم تولیــد علم برشــمرد ،بــه این
معنــا کــه بایــد بدانیــم در فضــای
مجازی چه میگذرد و اگر شــبههای
وجــود دارد برای پاســخ قدرتمند به
آن در همه ابعاد آماده باشیم.
کدخدایی با اشاره به مقالهای که
توســط یکی از طلبهها در سال  ۷۶و
در همایشی که توســط دفتر تحکیم
وحــدت بــرای انتقــاد بــه شــورای
نگهبــان ارســال شــده بــود ،تصریح
کــرد :در ایــن همایــش کــه همــه
منتقدان مطرح شــورای نگهبان نیز
حضور داشــتند ،یک طلبه به اتکای
دانــش خــود توانســت بــدون هیــچ
وابستگی به شورای نگهبان درصدد
دفــاع از شــورا برآمــده و بــا تبییــن و
اســتدالل یکتنــه کارآمدی شــورای
نگهبــان را در میان جمــع مخالفان
و منتقــدان بــه عهــده گیــرد کــه تــا
کنون نیز اســتدالالت آن مقاله قابل
استفاده است.

«میخائیــل اولیانوف» نماینده روســیه در ســازمانهای بینالمللی مســتقر
در ویــن طــی یــک اظهارنظر تازه دربــاره رایزنیهــا با موضــوع برجام گفت
کــه گفتوگوها در بروکســل مرحله مقدماتی برای مذاکــرات واقعی در وین
اســت .نماینده مسکو در مذاکرات وین در صفحه توئیتر خود نوشت« :البته
که مذاکرات در بروکســل نمیتواند جایگزیــن مذاکرات وین در مورد برجام
شود .الزم به گفتن نیست».
«اولیانوف»افزود« :در عین حال ،جلسه آینده در بروکسل ،اگر طرف ایرانی
نیاز دارد ،میتواند به عنوان مرحلهای مقدماتی برای از ســرگیری مذاکرات
واقعی در وین تلقی شود».
پــس از برگــزاری نشســت  ۲۲مهر مــاه «علی باقــری» معاون سیاســی وزیر
امور خارجه و «انریکه مورا» ،معاون جوزپ بورل مســئول سیاســت خارجی
اتحادیــه اروپــا در تهــران اعالم شــد که قرار اســت گفتوگوها طــی دو هفته
آینده در بروکسل از سر گرفته شود.

حمله دزدان دریایی
به نفتکش ایرانی در خلیج عدن

دزدان دریایی با پنج فروند قایق تندرو در خلیج عدن به نفتکش ایرانی
هجوم برده و قصد ربایش این کشتی را داشتند.
بــه گزارش تابناک ،امیر دریادار شــهرام ایرانی ،با اعــام این خبر یکی از
مهمتریــن اهداف اعــزام ناوگروههای نیروی دریایی ارتــش به آبهای آزاد
را تأمیــن امنیــت خطوط مواصالتی و کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران و
اهتزاز پرچم کشورمان در پهنه دریاها دانست و افزود :ناوگروه نیروی دریایی
ارتــش با واکنش ســریع خود دزدان دریایــی را در عملیــات ربایش نفتکش
ایرانــی شکســت دادنــد .گفتنی اســت که ناوگــروه رزمی -عملیاتــی هفتاد و
هفتم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  ۱۹مرداد ۱۴۰۰
برای تأمین امنیت خطوط مواصالتی بهسوی آبهای بینالمللی در خلیج
عدن حرکت کرده بود و حاال در بندر سالله کشور عمان پهلو گرفته است.

