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  ســفیر ایران در چین، طرح ادعاهای مضحک واگذاری کیش به چینی ها را توهین به شعور جمعی ملت بزرگ ایران دانست. محمد کشاورززاده در صفحه توییترش نوشت: 
طرح ادعاهای مضحک و خنده داری مانند «واگذاری جزیره کیش به چینی ها یا اســتقرار نیروهای نظامی چین در ایران» در قالب برنامه ۲۵ ساله جامع همکاری های ایران و چین، 

توهین به شعور جمعی ملت بزرگ ایران است. این برنامه براساس احترام و منافع متقابل تنظیم شده است.

نماینده ایران در سازمان ملل:
ترور سردار سلیمانی مصداق بارز تروریسم 

دولتی و نقض حقوق بین الملل است
 نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت: ترور وحشیانه شهید سلیمانی 
مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض فاحش اصول اساسی حقوق بین الملل است. 

مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در جلسه هفته 
مجازی تروریسم، تنها مسیر مبارزه با تروریسم را تقویت چندجانبه گرایی از طریق 

افزایش همکاری بین المللی و پاسخ دسته جمعی به تروریسم دانست.
تخت روانچی در این جلســه که توســط مرکز مبارزه با تروریسم سازمان ملل 
متحد برگزار شــد، رهیافت های یکجانبه گرایانه را مهمتریــن چالش برخورد با 
تروریسم بین المللی برشمرد و افزود: به عنوان مثال، اقدامات یکجانبه قهرآمیز مانع 
دسترسی به ابزارهای ضروری برای پاسخی جمعی به تروریسم می شود و تالش های 

بین المللی در این زمینه را تضعیف می کند.
وی اقدامات قهرآمیز آمریکا علیه کشــورمان را خشونت ســاختاری در نقض 
حقوق بشر، حق توسعه و حق حیات مردم ایران و مصداق بارز تروریسم و در ابعاد 
بزرگتر تروریسم اقتصادی دانست که به صورت عامدانه مردم عادی را هدف قرار 
داده و موجبات صدمات بسیاری شده است. سفیر کشورمان ترور وحشیانه شهید 
سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریســم در منطقه به هنگام سفر رسمی در عراق را 
مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض فاحش اصول اساسی حقوق بین الملل دانست 
که مسئولیت کیفری مرتکبان این جنایت را در بر خواهد داشت. نماینده ایران در 
سازمان ملل همچنین سرکوب وحشــیانه مردم فلسطین را بدترین نوع تروریسم 
معرفی کرد که باید توسط جامعه جهانی محکوم شــود. وی در پاسخ به اتهامات 
نماینده آمریکا علیه کشورمان گفت که ایران از همان ابتدا در خط مقدم مبارزه با 
تروریســم در منطقه در مقابله با گروه هایی مانند داعش و القاعده بوده است و در 
مقابل، سیاست های مداخله گرایانه آمریکا در منطقه عامل اصلی اشاعه تروریسم در 
منطقه و سراسر جهان است. به عالوه، آمریکا حامی اصلی گروهک منافقین، یکی 
از بدنام ترین گروه های تروریستی است که بیش از ۱۲ هزار ایرانی و تعداد زیادی 

از مردم عراق را به قتل رسانده است. 
تخت روانچی همچنین آمریکا را به دلیل تامین سالح های مرگبار جهت تجاوز به 

یمن، مسئول ادامه فجایع و کشتار مردم بی گناه این کشور دانست.

وزارت کشور:
کوچکترین درگیری و ناامنی در گچساران و 

مناطق اطراف آن واقع نشده است
 روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت کشــور با صدور اطالعیه هرگونه 
ارتباط و انتصاب تصاویر پخش شــده در فضای مجازی بــا تصمیم اخیر مجلس 
شورای اسالمی در خصوص منتخب یکی از حوزه های انتخابیه در استان کهگیلویه 
و بویراحمد را تکذیب و اعالم کرد که کوچکترین درگیری و ناامنی در گچساران و 

مناطق اطراف آن واقع نشده است. 
متن این اطالعیه به شرح  زیر  است:

باسمه تعالی
نظر به اینکه در پی تصمیم اخیر مجلس شورای اسالمی در خصوص منتخب یکی 
از حوزه های انتخابیه در اســتان کهگیلویه و بویراحمد، برخی کانال ها در فضای 
مجازی، با انتشار برخی کلیپ های آرشیوی مربوط به حوادث سال های گذشته 
سایر مناطق، در صدد القای درگیری مسلحانه در گچساران هستند و از این رهگذر 
تحریک عواطف مردم در منطقه و پخش اخبار جعلی در سطح افکار عمومی کشور  
را دنبال می کنند، ضمن تکذیب هرگونه ارتباط و انتصاب تصاویر پخش شــده به 
استان کهگیلویه و بویراحمد، به استحضار عموم مخاطبان، اصحاب رسانه و فعاالن 
فضای مجازی می رساند، همچنان که مردم شریف شهرستان گچساران و مناطق 
مجاور از نزدیک شاهد و ناظر رویدادها هستند، آرامش کامل در این منطقه برقرار و 
با مسئولیت شناسی گروه های مختلف مردم و چهره های مورد توجه افکار عمومی، 
و همچنین حمایت همه دستگاه ها از استمرار امنیت در سطح استان، کوچکترین 

درگیری و یا ناامنی در گچساران و مناطق اطراف آن واقع نشده است.
بر این اساس، محتوای کلیپ های جعلی پخش شده مطلقاً کذب و فاقد هرگونه 

ارتباط زمانی و حتی مکانی با حوزه انتخابیه یادشده است.
بدیهی است در شرایط کنونی که همت مردم و مسئوالن برای مبارزه با بیماری 
همه گیر کرونا و رفع آثار اقتصادی و اجتماعی این بیماری متمرکز شــده است، 
تالش های مذبوحانه برای ایجاد خدشه بر آرامش و ثبات و امنیت مناطق مختلف 
ایران عزیز، در پیشگاه ملت مردود است و مانع  اجرای وظایف قانونی دستگاه های 

مختلف در تامین امنیت و صیانت از آزادی های قانونی جامعه نخواهد شد.

 رییس جمهور گفت: تعطیلی کسب و کار و فعالیت اقتصادی در طوالنی مدت قابل 
اجرا نیست و هیچ کشوری در دنیا نمی تواند شش ماه این کار را ادامه دهد. 

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با بیان 
اینکه مردم و دولت باید همکاری خوب و دقیق داشته باشند، اظهار کرد: اگر اینگونه باشد در 
برابر مشکالت کرونا سریعتر عمل می کنیم و عبورمان راحت تر است اما اگر جز این باشد موفقیت 

ما دچار مشکل می شود.
وی افزود: عادی انگاری این ویروس و کروناهراسی هر دو ما را دچار مشکل می کند. اگر فکر 
کنیم که دیگر این ویروس را پشت سر گذاشته ایم که ما را دچار مشکل می کند و اگر هم فکر 

کنیم باید همه کارها تعطیل شود بازهم به مشکل می خوریم.
رییس جمهوری یادآور شد: تعطیلی کسب و کار و فعالیت اقتصادی در طوالنی مدت قابل اجرا 
نیست و هیچ کشوری در دنیا نمی تواند شش ماه این کار را ادامه دهد و مردم هم نمی پذیرند. 
اما راه درســت در ادامه فعالیت های اقتصادی یا فرهنگی فقط منحصر به رعایت پروتکل های 

بهداشتی است و هیچ راه دومی وجود ندارد.
روحانی تاکید کرد: تجمعات به طور کلی در وضعیت امروز غیرقابل قبول است. چه عزا چه 
عروسی، چه سمینار چه جشنواره. همه اینها مضر اســت و حتی اگر برای کنکور هم وزارت 

بهداشت مشکلی داشته باشد برای آن تمهیدات بیشتری در نظر می گیرم.
وی با اشاره به محدودیت هایی که کشورهای دیگر برای ادامه حیات اقتصادی جامعه ایجاد 
کرده اند، گفت: این راحت ترین کار است که همه جا را تعطیل کنیم و فردایش مردم بیایند از 
تعطیلی و بیکاری و گرسنگی شکایت کنند. البته ما باید در چارچوب حرکت کنیم. حتماً باید در 
پروتکل های بهداشتی حرکت و این موارد را رعایت کنیم. هرگونه مراسمی را در تمام شهرهای 

کشور ممنوع کنیم و اصال اجتماعی شکل نگیرد. مگر با جمعی محدود و چند نفره.
رییس جمهوری با تاکید بر اهمیت فاصله گذاری اجتماعی گفت: این موضوع در کنار استفاده 
از ماسک در همه مراکز اقتصادی و صنعتی و مراکز عمومی کامال الزم و ضروری است. ما باید 

مراقبت های بهداشتی فردی و اجتماعی را به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر بدانیم.
روحانی با بیان اینکه همه رسانه ها، هنرمندان و استادان به صحنه آیند و به مردم بگویند راهی 
جز رعایت پروتکل های بهداشتی نیست، اظهار کرد: ما حدود یک ماه با این  ویروس در ابتدای 
شیوع آن جنگیدیم و از ۲۵ اسفند فوتی های ما سه رقمی شد و محدودیت ها آغاز شد و از ۲۶ 
فروردین باز مرگ و میر سه رقمی به دورقمی کاهش یافت و این دوماه ادامه پیدا کرد اما از ۲۵ 

خرداد بازهم سه رقمی شدیم و امیدواریم که تا ۲۵ تیر این شرایط به پایان برسد.
وی افزود: ما از ابتدای شیوع کرونا برای مواد شست وشو، مواد ضدعفونی کننده و مواد غذایی 
دچار مشکل نشــدیم، در حالی که در اروپا و آمریکا این اتفاقات رخ داد. ما نه یک ساعت قطع 
آب و برق و تعطیلی پمپ بنزین داشــتیم و نه یک ساعت قحطی مواد غذایی پیش آمد و این 
یعنی همه تالش کردند.رییس جمهوری با قدردانی از تالش های وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و سازمان برنامه و بودجه در واردات موارد مورد نیاز بهداشتی به کشور، اظهار کرد: ما در ساخت 
واکسن کرونا مشغول تالش هستیم و کناره نگرفتیم. به اندازه توان خود کار می کنیم و کشوری 
نیستیم که بگوییم حاال که تحریم هستیم گوشــه ای بنشینیم و منتظر بمانیم تا اگر واکسن 

تولید شد به ما هم بدهند.
روحانی تصریح کرد: بخش اعظم جامعه ما هیچوقت به تبلیغات دشمنان توجه نکرده و حاال 
هم توجه نمی کند. کسی نباید بیماری اش را مخفی کند. این کار ظلم به دیگران است. اگر مبتال 
شدیم به اطالع اطرافیان برسانیم. برخی می گویند روی مان نمی شود بگوییم، یعنی چه؟ اینجا 

دیگر موضوع شرم کردن وجود ندارد. باید بگویند و از محل کار مرخصی بگیرند.وی ادامه داد: 
هرکس از ساعت هفت و نیم تا چهارده و سی دقیقه کار کرد، یعنی ساعت آن روزش را پر کرده 
است. پس دیگر نباید کسی جز این عمل کند و از کارمندان ساعت بیشتری برای حضور بخواهد.

رییس جمهوری با بیان اینکه اگر پروتکل های بهداشتی به درستی رعایت شود و سبک زندگی 
تغییر یابد به خوبی در برابر کرونا عمل می کنیم، اظهار کرد: ما باید وظایف خود را در این زمینه به 
خوبی انجام دهیم و برخی عادت ها مثل دست کشیدن به صورت را کنار بگذاریم. یعنی بیاموزیم 
که دست  مبارک را به سمت صورت که خطرناکترین محل برای انتقال ویروس است، نبریم! اگر 

به این موارد توجه کنیم ان شاءاهلل این بیماری را هم پشت سر می گذاریم.

طرح ادعای مضحک واگذاری کيش به چينی ها توهين به شعور جمعی ملت بزرگ ایران است

خبرنامه

بعيدی نژاد خبر داد
اقدامات سفارت ایران در لندن برای تسهیل خدمات کنسولی 

 سفیر ایران در لندن از تسهیل خدمات کنسولی و تکریم هموطنان مقیم انگلستان از سوی سفارت ایران در انگلیس 
خبر داد. 

  حمید بعیدی نژاد با انتشار مطلبی در صفحه تلگرامش نوشت:
۱-سفارت جمهوری اسالمی ایران درلندن برای تسهیل خدمات کنسولی و تکریم هموطنان عزیز مقیم انگلستان، و با بهره 
گیری از تجربه و ابتکار موفق تشــکیل دفاتر «پلیس+۱۰» و«پیشخوان دولت»در داخل کشورمان، پیشنهادی برای سپردن 

بخش «پذیرش درخواستهای کنسولی» به یک دفتر پیشخوان خدمات کنسولی مطرح نموده است.
۲-بر اساس این طرح، دفتر پیشخوانی در انگلیس در قبال هزینه محدودی که بصورت شفاف اعالم  میگردد، ثبت درخواستهای 
اولیه هموطنان گرامی شامل امور گذرنامه، صدور شناسنامه و صدور دیگر اسناد وقایع اربعه و تایید اسناد و همچنین تکمیل 

درخواست در سامانه میخک و تکمیل فرمهای اداری را بر عهده می گیرد.
۳-با توجه به اقامت ایرانیان عزیز در شــهرهای مختلف انگلیس که برای دریافت خدمات کنسولی ناچار به سفر به لندن در 
ساعات اداری می باشند، انجام اقدامات اولیه ثبت درخواست خدمات در دفتر پیشخوان، باعث چابک سازی انجام امور و صرفه 

جویی در وقت و هزینه های سفر متقاضیان می گردد.
۴-بخش کنسولی سفارت، حتی یک تاریخ تخمینی برای امکان راه اندازی طرح پیشخوان خدمات کنسولی را هم اعالم نمود 
ولی بدلیل تداوم بررسیها، این طرح تا این لحظه در لندن به اجرا در نیامده است. پیگیریهای الزم در سطح سازمانهای ذیربط 

برای بررسی و احیانا تصویب اصول و مقررات این طرح در جریان می باشد.
۵-تا زمان تصویب ساز و کاری در این خصوص، بخش کنسولی سفارت در لندن، با راه اندازی سایت نوبت دهی و راه اندازی 
سامانه ی خدمات آنالین و بهره گیری از خدمات پستی، سعی نموده مراجعات حضوری هموطنان محترم را به حداقل برساند. 

بجز تعرفه مصوب خدمات کنسولی، هیچگونه وجه اضافه ای از مراجعین دریافت نمیشود.
۶-در حال حاضر برخی از مراجعین برای ســهولت در اخذ کد رهگیری ســامانه میخک، مبلغی را به شرکتهای خصوصی 
میپردازند که ارتباطی به بخش کنســولی ندارد. تاکید می نماید که کد رهگیری اصوال باید از سوی متقاضی تکمیل گردد و 

بخش کنسولی به هیچ وجه هزینه ای مازاد بر تعرفه رسمی کنسولی درخواست نمی کند.

حزب اهلل:
اگر جنگی رخ دهد قطعا اسرائیل بازنده است

 معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان تاکید کرد: گروه های سیاسی قدرتمندی کنار حزب اهلل وجود دارند که مانع از آن می شوند 
آمریکا هر کاری می خواهد انجام دهد. ما و همپیمانان مان هرگز به آمریکایی ها اجازه نخواهیم داد کشور را به سوی خأل بکشانند. 
نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در گفتگو با شــبکه خبری المنار اظهار کرد: هدف از تمام فشاری که آمریکا ایجاد 

می کند، تغییر گزینه های سیاسی لبنان و گرفتن قدرت مقاومت از حزب اهلل است که مایه اضطراب و نگرانی اسرائیلی ها است.
نعیم قاســم درباره گزینه های مقابله تاکید کرد: حزب اهلل در طول تاریخ دو گزینه بیشتر نداشته است؛ یا پیروزی یا شهادت و 
اینکه در قاموس ما تسلیم شــدن وجود ندارد، حزب اهلل از یک ساختار حفاظتی و آمادگی برخوردار است که آن را قادر می سازد 
اجازه ندهد دیگران گزینه های خود را تحمیل کنند. معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در ادامه گفت: اگر به نقطه دشواری برسیم، 
گزینه های سختی در اختیار داریم که همگی نزد رهبران ما ذخیره هستند و از آنها در زمان مناسب استفاده می کنیم. این گزینه 

سخت را رهبران تعیین می کنند و احتماال مجموعه ای از مسایل یا رویکردها باشد.
این چهره حزب اهلل لبنــان در ادامه تصریح کرد: جنگ فعلی در واقع جنگی اقتصادی بوده و در مرحله کنونی جایگزین جنگ 
نظامی چه از سوی آمریکا و چه اسرائیل اســت و دلیل آن نیز نگرانی آمریکا و موانع موجود و نیز سردرگمی و آشفتگی داخلی  
دشمن است. اگر جنگ با اسرائیل رخ دهد، قطعا اسرائیل طرف بازنده خواهد بود، توانمندی ها و حضور مقاومت بسیار بزرگتر از 

ژوئیه ۲۰۰۶ است و رژیم اسرائیلی این را به خوبی می داند.
او با اشاره به اینکه تمامی صحبت ها از کنار رفتن دولت در واقع حباب های رسانه ای و سیاسی هستند که آرزوهای سفیر آمریکا 
و حامیانش را نشان می دهند، تاکید کرد: این دولت پابرجاست و باید به آن فرصت کافی داده، با آن همکاری و از آن حمایت شود، 

آنچه سفیر آمریکا امروز انجام می دهد، نشان دهنده یک عقب نشینی تاکتیکی است.
معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در ادامه گفت: مردم دنبال حمایت از کشور و نه مقابله با آن هستند زیرا جایگزین آن خأل است، 

فکر می کنم مردم لبنان دنبال آن نیستند حرکت بی هدفی انجام دهند که کشور را به سوی تعطیلی بکشاند.
نعیم قاسم تاکید کرد: حزب اهلل بخشی از این دولت اســت، اگر دولت خوب عمل کند، حزب اهلل همانند دیگران از این خوبی 
برخوردار می شود و اگر بد عمل کند، حزب اهلل نیز به میزان مشارکتش در دولت، متحمل شکست می شود، بار دیگر تاکید می کنم 

موضعگیری حزب اهلل مقابله با فساد بدون هیچ محدودیت و در هر مکانی است.

خبرنامه

اندیشکده »کارنگی« بررسی کرد؛

باال و پایین روابط تزار و شاهزاده 
 Marianna Belenkaya در وبســایت اندیشــکده 
»کارنگی« نوشت: شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
عربستان سعودی، در مورد روابط کشورش با روسیه در اواسط 
آوریل سال ۲۰۲۰ یعنی روزی که کشورهای برتر تولیدکننده 
نفت جهان ســرانجام به توافقی در مورد کاهش تولید برای 
تثبیت قیمت ها رسیدند، گفت: ما نیز مثل هر خانواده ای، دچار 
اختالف شدیم، اما حاال این اختالفات را پشت سر گذاشته و 

نیازی هم به وکیل و وصی برای جدایی از هم نداریم!
در ادامه این مطلب آمده اســت: این اظهارات وزیر نشــان 
می دهد که ریاض چگونه جنگ قیمت ها علیه روسیه را پس از 
آنکه در اوایل ماه مارس از کاهش تولید امتناع ورزید، مدیریت 
کرده است. امتناع مسکو از همکاری با اوپک باعث شده بود که 
کاهش های قبلی تولید فقط به تامین منافع تولیدکنندگان نفت 

شیل آمریکا کمک کند.
در حالی که نگرانی هر دو کشــور قابل توجیه بود، روش و 
زمانی که روسیه برای اعمال فشار بر سعودی ها انتخاب کرد، 
منطقی نبود چرا که این اقدام درست همزمان با وقتی بود که 
اقتصاد جهانی به واسطه شیوع ویروس کرونا رو به کوچک شدن 
می رفت. اگرچه این عربستان سعودی بود که بالفاصله شروع 
به عرضه بیشتر نفت خود در بازار کرد، اما روسیه نیز به سهم 
خود در جنگ قیمت و آسیب رساندن به سایر تولیدکنندگان 
از جمله آمریکا نقش داشت. باور روس ها مبنی بر اینکه آنها در 
شرایط اقتصادی قوی تری برای نسبت به ریاض هستند درست 

بود، اما این برتری کمک چندانی به آن ها نکرد.
روابط مطلــوب و خوش و بش گرم پوتیــن با محمد بن 
سلمان ولیعهد سعودی در اجالس سران جی ۲۰ در ۲۰۱۸ 
در آرژانتین، آن هم در زمانی که ولیعهد ســعودی به خاطر 
قتل جمال خاشقجی تحت فشــار بین المللی قرار داشت، 
حکایت از این می کــرد که این دو کشــور روابط مطلوبی 
دارند. مسکو از ماجرای قتل روزنامه نگار مذکور برای تالش 
برای تحت فشار قرار دادن بن سلمان استفاده نکرد و ژست 
دوستانه پوتین در واقع با هدف ایجاد یک رابطه پایدار بین 

دو کشــور بود. به طور کلی پوتین تجربه زیادی در زمینه 
مدیریت روابط خود با کشــورهای مختلف از جمله ترکیه، 
ســوریه و ایران دارد. اکنون نیز عربستان سعودی همچنان 
یکی از بازیگران اصلی در منطقه ای است که مسکو، خود را 

ملزم به حضور در آن می داند.
در حالی که به نظر نمی رســید رهبران روسیه و عربستان 
ســعودی اختالفات خود را حل کنند، دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا شخصاً برای کمک به آنها در دستیابی به یک 
توافق وارد میدان شــد. ممکن است مداخله ترامپ پوتین را 
تحریک کرده باشــد تا وی با دستیابی به یک توافق نامه سه 
جانبه در کنار عربســتان و آمریکا در کنــار دو تولید کننده 
بزرگ نفت قرار بگیرد. بنابراین، واشــنگتن برای اولین بار نه 
تنها به عنوان یک مصرف کننده انــرژی بلکه به عنوان یک 
تولید کننده برتر به یک تفاهم بین المللی وارد شده است. در 
جریان توافق مسکو و ریاض حتی اگر ترامپ هیچ تعهد رسمی 
را هم بر عهده نگرفته باشد، باز این شخص او بود که آمریکا 
را به یک قدرت تاثیرگذار نفتی بدل کرد. در اصل، این مثلث 
تازه شــکل گرفته می تواند سرمایه ای برای سیاست خارجی 

مسکو در آینده باشد.
اگرچه نقش ترامپ در این توافق بسیار مشهود بود، اما باید 
پشت صحنه توافق و گفتگوهای روسیه و عربستان را هم در 
نظر داشت. تالش برای رسیدن به توافق بالفاصله پس از شروع 
جنگ قیمت آغاز شد. در جریان گفتگوها چهره های برجسته 
فراوانی مثل الکســاندر نوواک، وزیر انرژی روسیه و مسئول 
مذاکره کننده رسمی مســکو در مذاکرات نفتی را همراهی 
می کردند. یکی از این اشخاص کریل دمیتریف رئیس صندوق 
سرمایه گذاری مســتقیم روسیه بود، شــخصی که مدت ها 
وظیفه جذب سرمایه گذاران از منطقه خلیج فارس را نیز بر 
عهده داشت. دسترسی  به کرملین و تماس با آمریکایی ها در 
سطوح باال به وی اجازه می داد تا نقش محوری در گفتگوها 

داشته باشد.
البته هرچه جلوتر برویم، روسیه لزوماً با سعودی ها در برابر 

آمریکا همســو نخواهد بود. در حالی که ارتباط شخصی بین 
پوتین و محمد بن ســلمان به تقویت روابط اقتصادی بین دو 
کشور کمک کرد، اما نباید فراموش کرد که گردش مالی تجارت 
دوجانبه در ســال ۲۰۱۹ کمی بیش از ۱.۶ میلیارد دالر بوده 
است. به ویژه آنکه، پادشاهی سعودی ۱۲۰ هزار تن گندم از 
روسیه خریداری کرد که یک موفقیت بزرگ برای آن محسوب 
می شود. با گذشت ســالها، سعودی ها بار دیگر عالقه خود را 
به انعقاد قراردادهای بزرگ با روسیه، از جمله خرید سیستم 
پدافند هوایی اس -۳۰۰ نشان دادند، هر چند که تا امروز این 

خواسته تحقق نیافته است.
روابط روسیه و عربستان در خاورمیانه شفاف و روشن است. 
مسکو و ریاض در سالهای پس از آغاز مداخله نظامی روسیه در 
سوریه علیه هم فعالیت می کردند، اما بعدها، دو کشور موفق 
به یافتن زمینه مشترک برای همکاری های دو جانبه حتی به 
صورت محدود شدند. در ژئوپلیتیک خاورمیانه،ریاض و مسکو 
در زمینه لیبی با یکدیگر نقاط اشــتراک دارند،  با این حال 
همزمان در مورد سایر مسائل منطقه ای، کمتر نقطه مشترکی 

می توان بین آن ها یافت.

خبر

روحانی:

 تعطیلی طوالنی مدت
  کسب و کار 
 اجرایی نیست

 سخنگوی شــورای نگهبان گفت: هنوز از مجلس یازدهم 
مصوبــه ای دریافت نکردیم و همه مصوبات امــروز مربوط به مجلس 
دهم است.  در این نشست خبری که به دلیل شرایط کرونا و تمهیدات 
بهداشــتی همزمان به صورت آنالین و حضوری برگزار شــده است، 
عباسعلی کدخدایی ضمن اعالم آخرین نظرات شورای نگهبان درباره 

مصوبات دولت و مجلس، به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.
 40 سال؛ دریافت 3346 مصوبه از سوی مجلس

به گزارش ایسنا، عباســعلی کدخدایی در نشست خبری امروز با 
اصحاب رسانه که صبح امروز (شنبه) ۲۱ تیرماه در آستانه چهلمین 
سالروز تاسیس شورای نگهبان برگزار  شــد، گفت: هنوز از مجلس 
یازدهم مصوبه ای دریافت نکردیم و همه مصوبــات امروز مربوط به 
مجلس دهم اســت. وی با اشاره به سالروز تاســیس شورای نگهبان 
گفت: ما در طول ۴۰ سال گذشته ۳۳۴۶ مصوبه را از سوی مجلس در 
ادوار مختلف  دریافت کردیم اما در مورد آن ها  ۴۸۰۰ بار اظهارنظر 
شده است. از  این تعداد ۲۲۱۴، الیحه بوده و ۱۱۳۲ طرح بوده است 
و یک دهم از مصوبات با ایراد مواجه شده است. در واقع ۲۹۸۳ مصوبه 
مورد تایید شورای نگهبان واقع شده است و ۳۶۳ مصوبه مغایرتش با 
شرع مقدس و قانون اساسی اعالم شده است. ۵۰۲ اساسنامه از هیات 
وزیران ارسال شده  که ۴۵۸ اساسنامه تایید شد و به  ۳۸ اساسنامه 
ایراد وارد شــده اســت. وی افزود: ۱۰۸۱ نامه دیوان عدالت اداری 
برای فقها اعالم شــده که از این تعــداد ۱۸۱ نامه های دیوان خالف 
موازین شرع شناخته شده است. همچنین  تعداد ۷۱ اصل را تفسیر 
کردیم که مواردی که درخواست تفسیر شده ۱۶۳ مورد بوده است. 
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در حوزه انتخابات نیز باید بگویم در 

مورد انتخابات ریاست جمهوری،  ۱۲ انتخاب سراسری داشتیم و در 
مجلس ۱۱ انتخابات سراسری و برای خبرگان ۵ انتخابات سراسری 
داشتیم اما در مجلس و خبرگان انتخابات میاندوره ای متعدد داشتیم 
که ۲۹ انتخابات سراسری هست لیکن انتخابات میان دوره ای هم به 

ان اضافه می شود.
گزارشگر کمیسیون حقوق بشر ترور شهید سرافراز ما را نقض 

قوانین بین الملل دانست
وی درپاسخ به سوالی درباره این که گزارشگر حقوق بشر در گزارشی 
ترور سردار ســلیمانی را خالف قوانین بین المللی دانست، گفت: من 
سخنگوی وزارت خارجه نیستم ولی تا جایی که می دانم پیگیری های 
حقوقی داشتند و بخشــی از آن را اعالم کردند؛ اگرچه حداقلی و دیر 
بود اما گزارشگر کمیسیون حقوق بشر ترور شهید سرافراز ما را نقض 
قوانین بین الملل دانســت و اعالم کرد که یک اقــدام خالف قوانین 
بین الملل  انجام شده و این که  مرجع رسمی این را اعالم می کند قابل 

توجه است و دوستان در وزارت خارجه پیگیر هستند.
بخشی از الیحه تجارت مغایر اصل ۷4 قانون اساسی تشخیص 

داده شد
وی درباره الیحه تجارت گفت: الیحه از ســوی دولت ارایه شــد  و 
مجلس آن را به بخش های مختلف تقســیم کرد. بخشی از این الیحه 
برای ما  آمد و مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص داده شده است.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری اظهار کرد: نسبت به نمایندگانی که  
وارد مجلس شدند و اعتبارنامه شان تصویب شده دیگر شورای نگهبان 
از لحاظ قانونی ورود نمی کند و اگر مطلبی باشد ازطریق هیات نظارت 
بر رفتار نمایندگان انجام می شود. وی درباره رد اعتبارنامه تاجگردون 

و هجمه های وارده در این زمینه به شــورای نگهبان گفت: شــورای 
نگهبان یک مرحله رسیدگی است و براساس قوانین بررسی انجام می 
شود و رسیدگی به اعتبارنامه مرحله دیگری است.  نمایندگان مجلس 

اعتبارنامه ها را در مواردی که مسایل جدید دارند بررسی می کنند  و 
فکر کنم  نزدیک ۲۰ یا ۱۹ مورد هم قبال  داشتیم که مواردی که در شورا 

تایید شده ولی  مجلس به اعتبارنامه ها رای الزم نداده است.

وی افزود: هجمه ها مثل بقیه هجمه هاســت و برخی از سر نادانی 
و برخی از سر کینه توزی اســت و امیدواریم دوستان نادان به خود 
بیایند. شورای نگهبان همان شورای  سال ۸۸ است و از ارای خود دفاع 
می کند. سخنگوی شورای نگهبان افزود: من به برخی از نمایندگان 
در جلســه هیات مرکزی رای منفی و مخالف دادم  ولی ساختار می 
گوید رای هیات مرکزی مالک است. همه آرای شورای نگهبان مورد 
احترام خود من است و دوستان باید مالحظات دیگر را  داشته باشند 
و از شایعات پرهیز و اخبار را بررســی کنند و ببینند چه کسی خبر 
را می دهد و بعد اعالم نظر کنند. الزم نیســت فرافکنی و به شورای 

نگهبان  هجمه کنند.
باید در رویه های مان تغییر ذایقه ای داشته باشیم

وی در پاســخ به سوال ایســنا مبنی بر این که با توجه به چهلمین 
سالروز تاسیس شورای نگهبان، عملکرد شورای نگهبان در این سالها 
را چطور ارزیابی می کنید و  آیا شورای نگهبان را نهادی نیازمند تغییر 
می دانید؟ گفت: عملکرد را شما باید نمره دهید. و ممکن است خود 
ما هرچه بگوییم خالفش  باشــد. وی افزود: اساس شورای نگهبان 
بعنوان نهاد الزم و ضروری و با تشخیص موسسان قانون اساسی شکل 
گرفته است و اگر فراز و فرودهای ۴۰ سال را در نظر بگیریم بهتر می 
دانیم تشخیص دهیم بودو نبود شورای نگهبان برای چه بوده است. 
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: هر نهادی خوب است که تحوالتی 
را در خود به وجود اورد و اصالحاتی داشته باشد.  خود ما باید در رویه 
های مان تغییر ذایقه ای داشته باشــیم و این کار در حال انجام است 
و  از پیشنهاد و انتقاد شما استقبال می کنیم و اگر پیشنهادی دارید 

برای ما ارسال کنید.

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:

از قرارداد ایران و چین حمایت کنیم


