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زیر بار
انتصابات زوری
نمیرویم
فاطمی امین وزیر
صمت در واکنش به
اعمال فشار دو تن
از نمایندگان مجلس
برای انتصابات
فرمایشی روز
گذشته در جلسه
کمیسیون اصل90
اعالم کرد زیر بار
فشارها برای
انتصابات نامعقول
نمیروم .بر همین
اساس جمعی از
نمایندگان مجلس
نیز خطاب به رئیس
مجلس خواستار
معرفی دو نماینده
متخلف شدند.

خبـر

◾یونان نفتکش حامل نفت ایران را آزاد کرد
خ ــب ــرگ ــزاری ف ــران ــس ــه دیـ ـ ــروز در گـ ــزارشـ ــی گــفــت
از پــلــیــس بــنــدر ی ــون ــان مــطــلــع ش ــد های ــم نفتکش
روسـ ــی حــامــل نــفــت ای ـ ــران ک ــه در اواس ـ ــط آوری ــل
در ی ــون ــان ب ــه درخـ ــواسـ ــت دادگ ــس ــت ــری آمــریــکــا
تــوقــیــف ش ــده بـ ــود ،مــی تــوانــد کــشــتــیــرانــی خ ــود را
از سر بگیرد .یونان این کشتی را به دستور آمریکا
توقیف کرده بود.

 912۰۰۰۰949درشرایط تحریمهای ظالمانه
دشمنان و مشکالت اقتصادی کشور و معیشتی
مردم؛ استمرار شیوه زشت واردات مربی فوتبال
با هزینههای گزاف ارزی و با هدف تحقیر مربیان
داخلی با کدام تصمیم منطقی و توسط چه کسانی

حسین محمدی اصل
روز گــذش ـتــه نـخـســت وز ی ــر
عراق با سفر به تهران ،از سوی
رئیس جمهور کشورمان مورد
استقبال رسمی ق ــرار گرفت.
ح ـج ـتاالســام والمسلمین
رئیسی در نشست خبری مشترک مقامات دو
کشور گفت :ایران و عراق ارادهای عمیق و جدی برای
توسعه روابط در همه حوزهها دارند و تسهیل سفر
زائرانایرانیعتبات،اقدامیقابلستایشاست.وی
افزود:امروزتوافقکردیمتعامالتدوکشوردربخش
سیاسی اقتصادی گسترش پیدا کند .الکاظمی
نخست وزیــر عـراق نیز با اشــاره به روابــط دوکشور
گفت:درچارچوبمصالحومنافعمشترکدوملت
و کشور روابط تجاری فیمابین را تقویت میکنیم.
تالش رژیم صهیونیستی برای عادیسازی روابط
کشورهایعربیبااسرائیل،ضرورتتداومآتشبس
و پایان جنگ یمن ،افزایش همگرایی و ارتباطات
منطقهای از جمله محورهای مورد اشاره دکتر سید
ابراهیم رئیسی در این دیدار بود.آمدن الکاظمی
به ایران در حالی اتفاق میافتد که وی پیش از این
در سفری یکروزه به عربستان سعودی رفته بود.
همین اتفاق سفر او به ایران را مهمترجلوه میدهد.

سوبهرشدتعاملترکیهوعربستاننگاهمیکندواز
سوی دیگر به احیای برجام و زمزمه حصول توافق
بین ایران و غرب میاندیشد .اگرچه الکاظمی ،با
ترکها روابــط حسنهای نــدارد اما حل مشکالت
فی مابین ایران و عربستان را راه حل برون رفت از
بحران میداند .اگر عــراق موفق به تقویت روابط
ای ــران و سعودی بشود ،ایــن موضوع به جایگاه
سیاسی عــراق در بین کشورهای منطقه کمک
خواهد کرد .اقدام تشویقی ایران در حمایت از آتش
بس در یمن و عقب کشیدن آمریکاییها از غرب
آسیا به دلیل تمرکز آنها بر چین و روسیه نیز از
جملهعواملیهستندکهسببشدهاستعراقبه
دنبال بهبود روابط تهران و ریاض باشد.

عراق است ،به همین خاطر کمتر میتواند در حوزه
اقــدامــات بلندمدت سیاسی وارد شــود .به نظر
میرسد وی بیشتر رایزنی درباره زمینه چینی برای
راهپیمایی اربعین ،روابط تجاری و رونق سیاسی
اقتصادی به صحبت بپردازد .او به دنبال اثبات
موفقیت سیاست خارجی خویش به ایران آمده و
میخواهد تا در آینده از سوی جریانهای سیاسی
و مردمی عــراق ،به عنوان گزینه نخست وزیری
معرفی شود .تالش برای تقویت امنیت مرزی دو
کشور و ادامه همکاری مستشاری نیروهای ایران
در عراق و مبارزه با تروریسم نیز از اهمیت باالیی
در گفتوگوهای وی با مقامات ایرانی ،برخوردار
است .اگرچه تالشهای دولت عراق برای تقویت
تعامل بین ایران و عربستان نیز مطرح است ،اما
موضوعمیانجیگریآنقدرهاهمجدینیست.در
گفت و گوهای تهران و ریاض ،عراق به عنوان رابط و
محل مذاکرات انتخاب شده است و اصال ًصحبت
از میانجیگری نیست .الکاظمی میخواهد
از سرگیری روابط تهران و ریاض را به اسم خودش

شمسالدین نجفی دومین
پــرتــاب مــاهــوارهبــر ذوالـجـنــاح
روزگذشته ،به منظور اهــداف
تحقیقاتی از پـیــش تعیین
ش ــده ،ان ـجــام ش ــد .حسینی
سخنگوی وزارت دفــاع دربــاره
این خبر افــزود :این ماهوارهبر ِ
ســه مرحله ای از نظر ویژگی
هـ ــای فــن ــی ،ق ــاب ــل رق ــاب ــت با
ماهوارهبرهای روز دنیاست که
دارای دو مرحله پیشرانش

جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است.
وی با بیان اینکه پرتاب ماهوارهبر ذوالجناح با
هــدف ز یــرمــداری انـجــام گرفته اســت ،تصریح
کرد :به حول و قوه الهی مرحله سوم توسعه این
ماهوارهبر ترکیبی با بهرهگیری از اطالعات حاصل
از این پرتاب آغاز شده است.
ماهوارهبر ذوالجناح در بهمن ماه سال 99برای
نخستین بــار بــا هــدف دستیابی بــه فـنــاوری
قدرتمندترین موتور سوخت جامد در کشور
مــورد تست و ارز یــابــی قــرار گرفت و در آینده
نزدیک نیز سومین پرتاب آن انجام خواهد شد.
ذوالجناح ،نخستین ماهوارهبر ایرانی با سوخت
جامد در مرحله اول و با دو پیشران مشابه در
مراحل اول و دوم عمل میکند و دارای خاصیت
ترابری ترکیبی ا ســت .مجموع نیروی رانشی

◾

◾الکاظمیبهدنبالموفقیتدیپلماتیک
جعفرقنادباشیتحلیلگرمسائلبینالمللنیزدر
پاسخ به این پرسش که نقش مصطفی الکاظمی
در تالش برای ازسرگیری روابط ایران با عربستان
چیست ،میگوید :الکاظمی نخست وزیر موقت

خبر
توسط متخصصان وزارت دفاع انجام شد

در پی نزدیک شدن
ایام ماه محرم و اربعین
حسینی و افزایش
سفرهای هموطنانمان
به عتبات عالیات،
بهتازگی مطلبی در
خصوص گران شدن
هزینههای صدور
گذرنامه در شبکههای
مجازی منتشر شده
است .به گزارش مهر،
این خبر خالف واقع
بوده و قویا ًتکذیب
میشود؛ چراکه هیچ
تصمیمی در خصوص
تغییر تعرفه گذرنامه
گرفته نشده است و در
صورت وجود هرگونه
افزایش قیمت ،مراتب
از طریق مبادی رسمی
اعالم خواهد شد.
اخبار حوزه خدمات
الکترونیک انتظامی
کشور از طریق مراجع
رسمی فرماندهی
انتظامی جمهوری
اسالمی ایران،
پایگاه اینترنتی
 epolice.irو
کانال اطالع رسانی
 epoliceirدر پیام
رسان بومی سروش
منتشر میشود.

تکرار و انجام میشود؟
 912۰۰۰۰949نمایندگان مجلس و سایر متولیان
الزم است اجحافات گسترده بنگاههای امالک و
کمیسیونهایمضحکونجومیاینشبکهپیچیده
را که در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها نقش

رمزگشایی از حضور الکاظمی در تهران

◾

تکذیبگرانی
تعرفهگذرنامه

◾

◾امحای  45تن مواد مخدر در زاهدان
 45تن انواع مواد مخدر گیاهی و روان گردان روز گذشته
در زاهدان امحا شد .در اثنای این مراسم ،احمد وحیدی
وزیــر کشور ،از عملکرد ضعیف کشورهای غربی در
مبارزه با مواد مخدر انتقادکرد .به گزارش ایرنا ،وی افزود:
سرویسهای اطالعاتی و سیاسی غربی متهم اصلی
گسترش مصرف مواد مخدر هستند ،درحالیکه ایران
 3هزار و  ۸۵۰شهید مبارزه با مواد مخدر دارد.

کارشناسان درگفتوگو با قدس از اهداف سفر نخست وزیر عراق به عربستان و ایران میگویند

◾عراق به دنبال بهبود روابط تهران و ریاض
دکتر مرتضی موسوی خلخالی ،دیپلمات اسبق
نبــاره به
و کــارشـنــاس مسائل خــاورمـیــانــه در ای ـ 
خبرنگار ما میگوید :دولــت عــراق باید عــاوه بر
آمریکا و عربستان ،بهدنبال تنظیم روابطش با
ایران نیز باشد؛ زیرا بیشترین ظرفیت همسایگی
را با ایران دارد .متأسفانه انعکاس رسانهای ایران
از گفتوگوها در بغداد منطقی نبود و این مسئله
موجب فرسایش مذاکرات شد .دولت عراق از یک

در حاشيه

◾

◾هشدار به وزیر کشور درباره ضرورت ساماندهی اتباع
نماینده کرمان روز گذشته در نطق میان دستور مجلس
شورای اسالمی ،به رئیس جمهور و وزیر کشور هشدار
داد .به گزارش پارلمان ،محمد مهدی زاهدی گفت :باید
دکتر رئیسی و وزیر کشور ساماندهی اتباع بیگانه در
استان کرمان را جدی بگیرند و نسبت به این حوزه اقدام
سریع انجام دهند و اگر زودتر چارهاندیشی نکنید این
مشکالت گریبانگیر کل کشور خواهد شد.

پرتاب موفق
ماهوارهبر
ذوالجناح
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سال سی و پنجم

عمدهای دارند ،بعد از چندین دهه ظلم پایان دهند و
این زخم چرکین را درمان کنند.
 912۰۰۰۰8949افزایش حقوق و دستمزد و هزینههای
دولت در هرسال بدون تأمین منابع و تورم انتظاری
بیش از  ٢۵درصد در همه اجناس و کاال و خدمات؛

تمام کند تا موقعیت دولتش را نزد افکار عمومی و
پایگاهاجتماعیاشتحکیمبخشد.

◾

◾بایدن به دنبال بر هم زدن نظم منطقهای
محمد امین سواری کارشناس ارشد مسائل عراق
در پاسخ به چیستی رابطه سفر بایدن به عربستان
و حضور الکاظمی در تهران معتقد است :دولت
عراق بهدنبال موازنه در روابطش است .این سفر
را نمیتوان بی ارتـبــاط با سفر بایدن به منطقه
دانست .عــراق نیز از مدعوین اجــاس بایدن در
عربستان اســت .بر سر ایــن قضیه جریانهای
سیاسی عراق از الکاظمی انتقاد کردهاند .اما او در
دیداربامقاماتعراقیتأکیدکردهبهدنبالتسهیل
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیست
و اجــازه تعرض به ایــران را نیز نخواهد داد .هدف
بایدن از سفر به منطقه حمایت از اسرائیل است.
من معتقدم الکاظمی برای تبیین مواضع به تهران
آمده تا مانع از بروز چالش بین تهران و ریاض شود.
همچنین عربستان با روی کارآمدن دموکراتها با
آمریکا دچار مشکل شده است ،به همین خاطر
میلبهتقویتپیوندمنطقهایپیدامیکندوبایدن
در این سفرسعی خواهد کرد ذهن بن سلمان را در
حوزه مورد نظرش کانالیزه کند.

◾

◾بنسلمان درس گرفته است؟
همچنین علیرضا تقوینیا در پاسخ به اینکه ارزش
افــزوده حضور نخست وزیــر عـراق در تهران برای
ریــاض چیست؟ میگوید :بنسلمان در تــدارک
تسلطبرتختپادشاهیحجازاست.اوشخصیت
عاقلی نیست ،اما چون پای پادشاهیاش وسط
آمدهاستهربارازارتباطعراقباتهرانبرایتلطیف
روابط استفاده میکند .بن سلمان از سوی دیگر اما،
بایدن را به خانه میآورد تا موقعیتش تثبیت شود
و دیگر شاهد بازگشایی پروندههای حقوق بشری
مانند قتل جمال خاشقچی نباشد .بن سلمان
ترجیح میدهد آغاز دولتش در عربستان در کمال
آرامش باشد ،به همین خاطر با یمنیها سر مدارا
گرفته و درظاهر دست از اقدامات مخرب علیه
جمهوری اسالمی ایران نیز برداشته است.

که توسط موتورهای سوخت جامد ذوالجناح
بــا قـطــر  1/5مـتــر ای ـجــاد م ـیشــود۷۴ ،نـیــوتــن
ا ســت .ا یــن سامانه با حمل محموله باالتر از
200کیلوگرم بدون نیاز به سکوی ثابت است.
چهار برابر کردن توان حمل محموله نسبت به
سفی رـ 1با دوبرابر شدن وزن ماهوارهبر ،استفاده
از مرحله دوم سفیرـ 1بهعنوان مرحله سوم که
در 12ســال گذشته بهخوبی آزمایش و تثبیت
شده است ،از دیگر ویژگیهای این ماهوارهبر
ساخت ایران است .دستیابی به فناوری کلیدی
طراحی و ساخت موتورهای فضایی سوخت
جامد بــا نــازل متحرک را م ـیتــوان کلید قفل
پرتا بهای فضایی برشمرد که با توسعه این
فناوری شاهد پرتا بهای متعدد مــا هــواره در
کشور خواهیم بود.

نشستخبری

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به قدس خبر داد

معرفی سه دستگاه به مراجع قضایی به دلیل مقاومت در مقابل شفافیت
آرش خلیلخانه ر ئـیــس
س ــازم ــان ب ــازرس ــی کــل ک ـشــور با
اشــاره به احصای  200ابرچالش
و شناسایی 97گلوگاه فساد در
کشور در راستای مسئله محورکردن نظارت در
این سازمان از تعیین مهلت و ارائــه راهکار به
مدیران ذیربط و مسئول در این حوزهها خبرداد
و تأکید کــرد :چنانچه ایــن مــدیــران نسبت به
رفع این چالشها و اصالح امور اقدام نکنند یا
سوءجریانی مشاهده شود ،پرونده مجرمان و
ترک فعل کنندگان به مراجع قضایی ارجاع داده
خواهد شد.
ذبیحهللا خدائیان در گفتوگو با اصحاب رسانه
به مناسبت هفته قوه قضائیه ،افــزود :ما سال
گذشته حدود 5هزار مورد داشتیم که در نتیجه
آن هــزار پرونده کیفری و  2هــزار و  600پرونده
تخلفاتی تشکیل و چندین هــزار هـشــدار به
مسئوالن برای رفع نقایص داده شد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره آنچه
پیشتر مخالفت و کارشکنی برخی دستگاهها در
مقابل شفافیت و دسترسی نهادهای نظارتی به
داد ههــا و بانکهای اطالعاتی آنها خوانده بود و
اینکه چرا این دستگاهها و مدیران آنها معرفی

نمیشوند ،با اشاره به تأکید دولت و قوه قضائیه بر
تکمیلدولتالکترونیکوشفافیتدرامور،اظهار
کرد :تمامی دستگاهها باید هرآنچه از خدمات و
مجوزها را که ممکن است از طریق سامانههای
الکترونیکیانجامدهند،ولیبعضیازدستگاهها
متأسفانه در این خصوص همکاری الزم را ندارند
و مقاومتهایی از سوی آنها صورت میگیرد.

◾

◾برخی دستگاهها همکاری نمیکنند
وی افــزود :پس از تأکید رئیس قوه قضائیه بر
تکمیل و اصــاح سامانه جامع تجارت و ورود
کمیسیون اصــل 90به این قانون ،ما جلساتی
را با اعضای ایــن کمیسیون داشتیم و برخی
از دستگاههای متولی هم حضور داشتند که
مشخص شد برخی دستگاهها همکاری الزم
را ندارند و با وجود آنکه این سامانه به صورت
نسبی راهان ـ ــدازی ش ــده ،متأسفانه گـمــرک از
آن استفاده نمیکند و در راهانـ ــدازی و ایجاد
زیرساختهای الزم کوتاهی کردهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود :ما سه
دستگاه از جمله گمرک ،وزارت جهاد کشاورزی
و سازمان غذا و دارو را به دلیل تخلفات در این
حــوزه و تــرک فعل به دستگاه قضایی معرفی

کردیم و برخی دیگر از دستگاهها هم هستند که
به صورت ناقص به وظیفه خود عمل کردهاند
که به آنها نیز هشدار و تذکر داده شده است.
خدائیان گفت :ستاد مـبــارزه با قاچاق کــاال و
ارز از جمله این دستگاههاست که الزم است
بــا جدیت بیشتری وظــایــف خــود را در زمینه
شفافسازی و اجرای این سامانه انجام دهد که
به آنها تذکر داده شده است ،ضمن اینکه ما با
بخش خصوصی که متولی تکمیل این سامانه
بوده هم جلساتی برگزار کردیم و حرفهایشان
را شنیدیم و اعالم آمادگی کردند سامانه جامع
تـجــارت را تکمیل و اصــاح کــرده و در اختیار
گمرک قرار دهند .قطعا ًما نظارت خواهیم کرد
و اگر دستگاهها به وظیفه خود عمل نکنند ،به
رسانهها و مردم معرفی خواهند شد.

◾

◾مــدیــری کــه ک ــار نــکــنــد کــمــتــر حــاشــی ـهدار
میشود!

خدائیان در پاسخ به پرسش دیگری در مورد
برخوردهای صورت گرفته با ترک فعل مدیران
و برخی انتقادها در این زمینه با یادآوری اینکه
در بسیاری از قوانین تکالیف مدیران ضمانت
اجــرایــی ن ــدارد و در رابـطــه بــا تــرک فعلها اگر

قانونگذارضمانتاجراییپیشبینیکردهباشد،
جرم است و اگر ضمانت اجرا نداشته باشد ،تنها
تخلف است مگر اینکه بیتالمال تضییع شده
باشد که ارزیابی آن کار مشکلی است.
وی اف ــزود ایــن مــوجــب شــده تــا مــدیــرانــی که
کــار نمیکنند و تــرک فعل دارن ــد کمتر مورد
بازخواست قــرار گیرند و مدیرانی که بیشتر
کــار میکنند بیشتر مــورد ســؤال قــرار گیرند،
اما به تازگی قوانینی به تصویب رسیدند که
قانونگذار برای ترک فعل ضمانت اجرا در نظر
گرفت .ما در سازمان بازرسی برای برخی موارد
ترک فعلها پرونده تشکیل دادهایم.
رئیس سازمان بازرسی دربــاره اجــرای قانون
سوتزنی هم با تأکید بر اینکه مردم بهترین
نــاظــران هستند و اطــاعــات بیشتری از ما
دارنــد ،گفت :ما در سازمان بازرسی مرکزی
ب ــرای ساماندهی شکایتها و گــزارشــگــران
فساد داریــم .از طریق دو سامانه شکایات و
سامانه گزارش ما در همکاری با مردم هستیم
و از ابتدای تأسیس سازمان  ١٠٠هــزار مورد
شکایت و گزارش فساد به ما واصل شده که به
بخشهای مربوط ارجاع داده شدهاند و نتایج
بررسیها هم به اطالع افراد میرسد.
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◾

کپدافندهواییارتشبابرد ۳۰۰کیلومتر
◾رونماییازموش 
جانشین فرمانده پدافند هــوایــی ارتــش روز گذشته
ب ــا حــضــور در جــمــع نــیــروهــای مــســلــح ،از رونــمــایــی
موشکهایی بــا بــرد  300کیلومتر در آیــنــده نزدیک
خبرداد .امیر الهامی افزود :تولید رادار بومی با برد ۳هزار
کیلومتر و اشراف پهپادی با ارتفاع بیش از  ۴۷هزارپا نوید
تسلط و رصدی قوی را میدهد که در صورت بروز هرگونه
خطای دشمن لحظهای پاسخ کوبنده میدهیم.
یعنی به طور طبیعی هر چهار سال یکبار ارزش پول
ملی ،توان خرید ،سرمایهها و اندوختههای مردم
نزدیک به صفر یا زیر صفر نسبت به چهار سال
گذشته خواهد رسید .این چرخه چند دهه موجب
نابسامانی هرچه بیشتر اوضاع اقتصادی شده است.

یادداشت
قرارداد 25ساله و احتمال
«وابستگینامتقارن»

دکتر فاطمه محروق  ،عضو هیئت علمی
دانشگاه فردوسی با فعالتر شدن دستگاه
دیپلماسی کشورمان قرارداد 25ساله ایران و چین
جــدیتــر و حیاتیتر جلوه میکند .ب ـهویــژه این
روزهــا که صحبت از پیوستن ایــران به بریکس
شده و همچنین تهران به مرکزی برای رفتوآمد
کشورهای حــوزه اوراسـیــا تبدیل شــده اســت .در
چنین روزهــایــی اهمیت قــراردادهــای بلندمدت
بــا قــدرتهــای بــزرگتــر بیش از پیش احساس
میشود ،اما هنوز در این باره مواردی وجود دارد که
باید روشنتر شود:
.1قـرارداد 25ساله؛ یک هندوانه دربسته :یکی از
انتقادات جدی و البته مهم به قــرارداد 25ساله،
نامعلوم و غیرشفاف بودن آن برای فضای رسانهای
اســت .بهشکلی که شما در بهترین حالت یک
متن دوصفحهای درباره مفاد این قرارداد میتوانید
پیدا کنید .اما وقتی قراردادهای بلندمدت چین را
بررسیکنیم،میبینیمکهاینسبکعملکردچین
است و جای نگرانی نــدارد .در واقع ما از آنجا که
آخرین کشور غرب آسیا هستیم که وارد مشارکت
راهبردی با چین شدهایم تصورمان این است که
اتفاق جدیدی افتاده ولی در واقع اینچنین نیست.
رویکرد چین این است که مسائل را امنیتی در نظر
میگیرد و هیچ وقت خبرها را بیرون درز نمیدهد.
دربرخی از مفاد این قرارداد هم با ایران هماهنگ
کردهاند که ماجرا بیرون درز نکند .چون هر خبری
در حوزههای حساس بیرون رود ،آمریکا راههای
تقابل با آنها را پیدا و دنبال میکند.
.2همهچیز دست ما بــود :این درســت است که
چین ابتدا برای بستن قرارداد 25ساله با ایران ابراز
تمایل کرد ،اما تصمیم را ما گرفتیم .گرایش آقای
روحانی این بود که شاید با آمریکا بهنتیجه برسند
و خیلی به چین توجه نمیکردند .وقتی دیدند
برجام نتیجهای ندارد تازه به سمت چین رفتند.
جــدال اصلی در قــرارداد  25ساله همین بــود .در
برخی از مذاکرات من با هیئتهایی از چینیها که
صحبت میکردم میگفتند چین ترجیح میدهد
برجام به نتیجه نرسد ،تا ایــران بیشتر به سمت
چین یا روسیه گرایش پیدا کند.
.3قراردادی بین دو حاکمیت :در قرارداد  25ساله
چینیها اعــام کردند ما با خود حاکمیت ایران
قـ ــرارداد میبندیم ،نــه دول ـتهــا .بنابراین بــرای
نخستین بار در طول  40سال پس از انقالب یک
تصمیمراهبردیراشاهدبودیم.چینیهاهموقتی
یک سیاست را میچینند کل حاکمیت درگیر
اجرای آن میشود.
.4مفاد قـرارداد 25ساله :این قـرارداد تقریبا ًهمه
حــوزههــای کــاربــردی و مهم را پوشش میدهد.
در حــوزههــای  ICTصنعت ،فـنــاوری اطــاعــات،
گردشگری ،دفاعی ،نظامی و امنیتی و . ...حوزههای
سیاسیواقتصادیهمهست.بخشیازاینطرح
از جانب چینیهاست و بخش دیگر به ابتکار ما
بستگی دارد.
.5احتمال وابستگی نامتقارن :اما شاید بتوان
تنها نکته منفی که البته ارتباطی هم شاید به
خود قرارداد نداشته باشد را نوع رابطه ما با چین
و وابستگی نامتقارن عنوان کرد .یعنی ما از ترس
اینکه در دام آمریکا نیفتیم باوجود اینکه در ظاهر
میخواهیم استقالل راهبردیمان را حفظ کنیم،
بهچین وابستگیهای اقتصادی پیدا میکنیم.
ایـجــاد وابستگی اقـتـصــادی اب ــزار چین اســت.
درنتیجه اگرچه ایران نیاز به یارگیری راهبردی دارد
و تالش میکند خودش را از انــزوا خارج کند ،اما
باید برای این مسئله ،در اتاقهای فکرش طرح و
برنامهای تدوین کند.

خبر

قطر میزبان مذاکرات احیای
برجام

احتمال از سرگیری مذاکرات برجام به جای وین در
یکیازکشورهایحاشیهخلیجفارسقوتگرفت.
به گزارش تسنیم ،یک مقام ایرانی که خواست
نامش فــاش نشود ،به رسانههای عربی گفته
است :قطر هم شانس بیشتر و هم تمام امکانات
الزم برای میزبانی از مذاکرات برجام را دارد .وی
افــزود :بــرای تحقق یک توافق قــوی ،نیازمند به
رسمیت شناختن منافع ملی ای ــران از سوی
واشنگتن هستیم .وی خاطرنشان کرد :نمیشود
تهران را با تحریم و تهدید و زبان زور تسلیم کرد.
هدف قرار دادن برنامه هستهای ما از سوی رژیم
صهیونیستی ،دیگر غیر قابل تحمل شده است.

