
آخرین وضعیت امور مالیاتی بین ایران و هند
در دیدار رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور و 
س��فیر هند، طرفین بر ضرورت انعقاد موافقت نامه 
اجتن��اب از اخ��ذ مالیات مضاعف بین دو کش��ور و 
تصویب هر چه س��ریع تر این موافقت نامه توس��ط 

مراجع قانون گذاری تاکید کردند.
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با 
قدم درمندرا - س��فیر هند - خاطرنشان کرد: نظام 
مالیاتی ایران در س��ال های اخی��ر گام های موثری 
در جهت پیاده س��ازی مالیات الکترونیک در کشور 
برداش��ته و هم اکنون، تالش ها برای اجرای نظام 
مالیات هوشمند از طریق دستیابی به تمامی دیتاها 
و اطالعات اش��خاص در نزد دس��تگاه های مختلف 

ادامه دارد.
پارس��ا با بیان اینکه الیحه موافقت نامه اجتناب از 
اخذ مالی��ات مضاعف و جلوگی��ری از فرار مالیاتی 
بی��ن دو کش��ور ایران و هن��د، در دی امس��ال به 
تصویب مجلس ش��ورای اس��المی رس��یده، ولی از 
سوی ش��ورای نگهبان چند ایراد شکلی به آن وارد 
ش��د، عنوان کرد: امیدواری��م پس از رفع ابهامات و 
ایرادات مذکور، اوایل س��ال آینده، ش��اهد تصویب 
موافق��ت نامه در مجلس باش��یم. وی تصریح کرد: 
اجرای این موافقت نامه، منجر به ارتقای مناسبات 
اقتصادی و تبادل تجاری بین دو کشور خواهد شد 
و تجار و بازرگانان دو کشور در وضعیت ایده آل تری 

به تجارت خواهند پرداخت.  منبع گزارش

سیاست ترامپ در برابر ایران در حال 
شکست خوردن است

مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ گفت که سیاست 
رئیس جمهور آمریکا در برابر ایران در حال شکست 

بوده و مطابق کارزار فشار حداکثری نیست.
جان بولتون با بیان این که سیاست ترامپ در حال 
شکس��ت خوردن اس��ت، گفت: من فک��ر نمی کنم 
ترامپ مطابق ش��عار فشار حداکثری پیش می   رود. 
من فک��ر نمی کنم که ما در حال اجرای سیاس��ت 
فش��ار حداکثری بر ایران هستیم. فکر می کنم که 
در دوره من روش های بی شماری برای اعمال فشار 

وجود داشت و باید این کار را می کردیم.
دول��ت فعلی آمریکا در س��ال ۲۰۱۸ با ناقص تلقی 
کردن توافق هسته ای ایران که با پنج قدرت جهانی 
انجام ش��ده بود، به طور یک جانبه از آن خارج شد. 
پ��س از آن، آمریکا ضمن بازگردان��دن تحریم های 
پیشین ایران، تحریم های اقتصادی جدیدی را نیز در 
راستای سیاستی موسوم به کارزار فشار حداکثری بر 
ایران اعمال کرد. گفتنی است آمریکا بیشترین فشار 

را علیه ملت ایران به کار بسته است. مهر

اخبار

به حمایت از هموطنان مقیم چین ادامه می دهیم
س��فیر ایران در پکن با اش��اره به پایان قرنطینه ایرانیان مقیم ووهان، گفت: 
وزارت خارجه و این س��فارتخانه به حمایت از هموطنان مقیم چین تا پایان 

بحران کرونا ادامه خواهد داد.
محمد کشاورززاده در صفحه توئیترش نوشت: خوشبختانه قرنطینه ایرانیان 

مقیم ووهان که به میهن بازگشتند، بدون گزارش حتی یک مورد ابتال به پایان 
رسید. وزارت خارجه و سفارت جمهوری اسالمی ایران در چین حمایت از هموطنان 

عزیز مقیم چین را همچنان تا پایان یافتن بحران کرونا ادامه خواهد داد.
گفتنی است در پی شیوع ویروس کرونا و با تمهیدات در نظر گرفته شده یک فروند 
هواپیما متعلق به ش��رکت هواپیمایی ماهان برای بازگردان دانش��جویان و ایرانیان 
مقیم ووهان به همراه تعدادی پزش��ک و تیم عملیات اورژانس به این شهر عزیمت 

کرد.  تسنیم 

رایزنی خوبی با ظریف در مونیخ داشتیم
معاون وزیر خارجه کویت گفت که وزیر خارجه این کش��ور با همتای ایرانی 
خود در مونیخ گفت وگوهای مثبت��ی درباره اوضاع منطقه و روابط دوجانبه 

انجام دادند.
خالد الجاراهلل اف��زود درباره قطر نیز تأکید کرد که میانجی گری کش��ورش 

ب��رای حل بحران در روابط بین قطر و چهار کش��ور عربی )عربس��تان، مصر، 
ام��ارات و بحری��ن( همچنان ادام��ه دارد. او گفت که ما از اس��تمرار این اختالفات 
دچار یأس ش��دیم و اظهارات وزیر خارجه قطر نیز نشان می دهد که اتفاق جدیدی 
در خصوص حل این اختالفات رخ نداده اس��ت. معاون وزیر خارجه کویت در عین 
ح��ال گفت که میانجی گری همچنان ادامه خواهد داش��ت و م��ا هرگز از ادامه این 
میانجی گری ناامید نخواهیم ش��د. گفتنی است؛ سیاست خارجی جمهوری اسالمی 

ایران بر مبنای حسن همجواری با دیگر کشورهای منطقه است.  ایسنا 

ترامپ ما را تا مرز جنگ پیش برد
ب��ه اعتقاد رئیس پیش��ین تیم مذاکره کننده هس��ته ای آمریکا و معاون وزیر 
خارجه در دولت سابق این کشور، دونالد ترامپ با صدور فرمان ترور سپهبد 

قاسم سلیمانی، آمریکا را تا مرز جنگ با ایران پیش برده بود.
وندی ش��رمن رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای دولت باراک اوباما در توافق 

برجام، ترور فرمانده س��ابق نیروی قدس س��پاه پاسداران و تالفی جویی ایران 
علیه پایگاه آمریکا در عین االس��د عراق، واش��نگتن و تهران را تا آستانه یک جنگ 
نزدیک کرده بود«. به ادعای او، ترور س��ردار سلیمانی ممکن است به دلسرد کردن 
ای��ران از تج��اوز در منطقه کمک کند، هر چند که در حال حاضر هیچ مدرکی دال 

بر این امر وجود ندارد.
مقام ارش��د دولت باراک اوباما، گفت: فکر می کنم که )با ترور او( ما خیلی به جنگ 

)با ایران( نزدیک شده  بودیم.  فارس 

سفیر سابق ایران در روسیه مطرح کرد: 

حمایت ایران از ابتکارعمل روسیه 
درباره امنیت جمعی

س��فیر سابق ایران در روس��یه با حمایت از پیشنهاد مسکو 
ب��رای تأمین امنیت جمعی در خلیج فارس، مداخله آمریکا 

و دیگر کشورهای غربی در امور خاورمیانه را دلیل بسیاری 
از مشکالت کنونی نامیده و از آمادگی تهران برای گفت وگو 

با کشورهای منطقه خبر داد.
مهدی س��نائی گفت: ایران معتقد اس��ت که مشکالت در 
منطق��ه ما تا حدودی ب��ه دلیل حضور نظامی��ان خارج از 
منطقه و از طرف کشورهایی که اصاًل در منطقه ما نیستند، 
آغاز ش��ده اس��ت. بنابراین، ما از رویکردهایی حمایت می 

کنیم که معتقدند امنیت منطقه باید از طریق همکاری های 
منطقه ای و توسط کشورهای منطقه تأمین شود. پیشنهاد 
روس��یه نیز نمون��ه ای  از این نوع رویکرد اس��ت که نتایج 
مثبتی دارد، بنابراین ما قطعاً از این ابتکار عمل اس��تقبال 
می کنیم. مشاور ارش��د وزیر خارجه ایران افزود: مشکالت 
در منطق��ه خاورمیانه ت��ا حدود زیادی ب��ا مداخله ایاالت 
متحده و سایر کش��ورهای غربی در امور منطقه در ارتباط 

است. چنین دخالت هایی نتیجه مثبت برای منطقه نداشته 
اس��ت. من معتقدم که عمده ترین مشکالت و چالش های 
منطقه ما ناش��ی از این واقعیت است که دولت های قانونی 
منطق��ه مورد حمله ق��رار گرفتند. من فک��ر می کنم همه 
ش��رکت کنندگان نشست امروز ما در مسکو این مسئله را 
درک می کنن��د که هیچ نتیجه ای از دخالت آمریکا در امور 

کشورهای منطقه حاصل نشده است. مهر 

گزارش

غرب آس��یا برای مدت های مدیدی درگیر تحوالت زیادی 
بوده اس��ت و کش��ورهای منطقه در این دوران تنش های 
زیادی را تجربه کرده اند؛ از حمالت گروه های تروریس��تی 
ب��ه اماکن عموم��ی گرفته تا ظه��ور و بروز آنه��ا در قالب 
دولت های خود خوانده در کشورهایی مانند عراق و سوریه 
همگی جزئی از نا امنی هایی هستند که  ثبات خاورمیانه را 

مورد تهدید قرار داده اند.
در تم��ام ای��ن مدت ای��ران امن ترین کش��ور منطقه بود و 
نیروهای نظامی جمهوری اس��المی ایران تمام تالش خود 
را ب��کار گرفتن��د تا جن��گ و تنش هایی که ش��رق و غرب 
کش��ورمان را محاصره کرده بودند، به داخل مرزها کشیده 
نش��وند؛ از طرف دیگر دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز در 
کن��ار نیروهای نظامی تمام تالش خود را به کار گرفت تا از 
طریق راه حل های سیاسی امنیت را به منطقه بازگرداند. در 
این گزارش نگاهی به فعالیت های دیپلماسی تهران در جهت 

برقراری ثبات و امنیت در خاورمیانه خواهیم انداخت.
ابت��دا تنش های داخلی س��وریه و س��پس ظه��ور و قدرت 
گرفت��ن داعش در این کش��ور، مخاطرات��ی را برای امنیت 
منطقه به وجود آورد که س��ه کشور ایران، ترکیه و روسیه 
تصمیم گرفتند با برگزاری نشس��ت هایی راهکارهایی برای 
برون رفت از بحران در این کش��ور را رائه دهند؛ در نهایت 

این رایزنی ها در قالب نشست آستانه شکل گرفت.
از ژانویه ۲۰۱۷ تا کنون ۱۳ نشس��ت تحت عنوان آس��تانه  
با حضور ایران، روس��یه و ترکیه به عنوان کشور های ضامن 

آتش بس در سوریه برگزار شده است.
یکی از مهمترین دس��تاورد های آس��تانه تش��کیل مناطق 
کاهش تنش در سوریه است؛ این نشست ها نقش مهمی در 
جریان مبارزه با گروه های تروریستی داشته اند و به عقیده 
برخی از کارشناسان، مذاکرات آستانه بیشترین تاثیر را در 

برقراری صلح سوریه داشته است.

امنیت منطقه در گرو کوشش های ایران

نشس��ت آس��تانه ت��ا کنون در س��ه س��طح روس��ا، وزرا و 
کارشناسان تش��کیل شده اس��ت؛ اما در آخرین مذاکرات 
انجام شده ش��اهد تغییراتی در چیدمان بازیگران بودیم به 
طوری که در این دور عالوه بر نمایندگان سه کشور ایران، 
روس��یه و ترکیه، معارضان سوری و هیئت وابسته به دولت 
دمش��ق، نمایندگانی از کشور های عراق و لبنان نیز در آن 

حضور داشتند.
همچنین نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی 
و دفتر کمیس��اریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 
هم در حاشیه  این دور از مذاکرات با موضوع آزادی زندانیان 
و گروگان ها در سوریه حضور پیدا کردند و موضوع نشست 
نیز تش��کیل کمیته تدوین قانون اساس��ی، تداوم بازگشت 
آوارگان همچنین تبادل زندانیان میان طرف های س��وری 

بود.
ب��ه طورکلی آخری��ن تالش های نشس��ت آس��تانه عموما 

معطوف به تدوین قانون اساس��ی در سوریه بود، اما اوضاع 
با بروز اختالف نظرهایی میان آنکارا و دمش��ق کمی تغییر 
کرد و روند صلح در س��وریه و پاکس��ازی تروریس��ت ها در 

ادلب، کمی با کندی مواجه شد.

ب���رای  امتی���ازی  دمش���ق،  ترکی���ه-  نظ���ر  اخت���اف 
تروریست ها

در حالی که ارتش سوریه و کشورهای حامی دولت مرکزی 
در این کش��ور س��عی در آزاد سازی و پاکس��ازی ادلب از 
تروریس��ت ها داش��تند، آنکارا به بهانه ایجاد منطقه امن در 
مرز خود با س��وریه، به خاک این کش��ور حمله کرد که با 

واکنش منفی اکثر قریب به اتفاق کشورها رو به رو شد.
اما با این وجود برخی از کارشناسان عقیده دارند که ترکیه 
تا کنون و طی این سالها هزینه زیادی بابت تروریست هایی 
که از س��وریه وارد خ��اک آنها می ش��دند پرداخت کرده و 

ضررهای بس��یاری را متحمل شده است که این موضوع تا 
حدودی حق اعتراض را به این کشور می دهد.

به هر حال مجموع این اتفاقات باعث شد تنش ها در منطقه 
غرب آس��یا تشدید شود و به همین دلیل بود که در نهایت 
ایران، پیش��نهاد میانجیگری میان ترکیه و سوریه را مطرح 

کرد.
به عقیده کارشناسان با توجه به اینکه ایران رابطه ای مثبت 
با س��وریه و ترکیه دارد، می تواند واسطه ای خوب میان این 

دو کشور باشد.
به عقیده ش��عیب بهمن کارشناس آسیای مرکزی و قفقاز، 
ایران به عنوان یکی از کش��ور ها و بازیگران موثر در بحران 
س��وریه به صورت خاص و به عنوان یکی از تاثیر گذارترین 
با قدرت ها در عرصه تحوالت غرب آس��یا به صورت عام، از 
نقش قابل مالحظه ای در تحوالت منطقه برخوردار اس��ت 
و با توجه به نقش��ی که تهران از آغاز بحران س��وریه برای 
مقابله با تروریسم ایفا کرده است، تاثیر بسزایی در حل این 

بحران تاثیر گذار بوده است.
بنابراین  با توجه به س��ابقه نق��ش آفرینی ایران در کاهش 
تنش ه��ای منطقه، نق��ش آفرینی تهران در حل مناقش��ه 

بودجود آمده میان آنکارا و دمشق دور از ذهن نیست.
مصیب نعیمی کارش��ناس غرب آس��یا ح��ل تنش  بوجود 
آمده میان ترکیه و س��وریه را در گرو آمادگی طرفین برای 
پذی��رش میانجیگ��ری و رایزنی در این رابط��ه می داند به 
عقیده او، در حال حاضر تنها دمش��ق آمادگی خود در این 

زمینه را اعالم کرده است.
به هر ح��ال الزمه ی حل هر بحرانی در منطقه مش��ارکت 
عمده کشورهاس��ت، اما تا کنون ایران، نقش کامل و تاثیر 
گ��ذاری را در زمینه ح��ل این تنش ها ایفا کرده اس��ت و 
از ابت��دای ش��کل گی��ری مذاکرات آس��تانه ت��ا کنون در 
سیاس��ت های خود نه تنها تغییری ایجاد نکرده است بلکه 
هرب��ار بیش��تر از دور قبل برای حل تنش ها در س��وریه و 

منطقه اقدام می کند.  باشگاه خبرنگاران 
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مذاکرات آستانه راهکاری برای پایان منازعات منطقه
تالش های تهران برای حفظ ثبات غرب آسیا؛

مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده  ایران در سازمان ملل به بررسی ابعاد 
طرح معامله  قرن و راهکار جمهوری اس��المی برای حل مس��ئله فلسطین 

پرداخت.
در یادداش��ت روانچی با عنوان معامله قرن فهرستی از آرزوهای زورگویانه 
KHAMENEI. رژیم صهیونیس��تی اس��ت که در پایگاه اطالع رس��انی

IR منتش��ر شده، آمده اس��ت: طرح »معامله ی قرن« نه تنها گره ای از کار 
رژیم صهیونیستی و آمریکا نخواهد گشود، بلکه مقاومت مردم فلسطین و 
مسلمانان علیه اشغال گری را تقویت خواهد کرد و بهانه ها را از دست جناح 
سازش کار خواهد گرفت. درواقع »معامله ی قرن« نقطه  پایانی بر دورویی 
و نفاق طوالنی مدت آمریکا در هفتاد س��ال گذشته است. آمریکایی ها در 
طول این س��ال ها همیشه تالش می کردند تا حمایت های همه جانبه  خود 
را از صهیونیست ها تا حدودی پنهان سازند و خود را یک میانجی معتدل 
در میان دو طرف معرفی کنند. برخی از طرف های ساده اندیش یا وابسته 
در منطق��ه هم این نق��ش را باور می کردند و به راه حل های پیش��نهادی 

آمریکا دل می بستند.
معامله  قرن یک معامله نیس��ت، بلکه یک اعالمیه و فهرستی از آرزوهای 
زورگویانه و دیرپای رژیم صهیونیس��تی است که بر دو پیش فرض بنا شده 
اس��ت: اول این که آرمان فلسطین را می ش��ود با پول خرید و دوم اینکه 
مردم فلسطین و مسلمانان زیر بار حرف زور می روند. نادرستی این هر دو 
پیش فرض طی هفتاد سال گذشته بارها ثابت شده است و به همین دلیل 
اس��ت که س��ران قبلی آمریکا ترجیح می دادند از روش تزویر و فریب در 
حمایت از رژیم صهیونیستی استفاده کنند. ترامپ اما برای انتخاب مجدد 
خود و نیازی که به البی صهیونیس��تی داش��ت، این طرح شکست خورده 

را مطرح کرد.
تنه��ا راهکار جهان اس��الم ب��رای مقابله  با این طرح، تکی��ه بر وحدت در 
حمایت از آرمان فلسطین است. مسلمانان باید توجه داشته باشند که در 
وضعیت فعلی، هر حرکتی در راس��تای ایجاد افتراق و دودستگی در میان 
امت اس��المی بسیار مضّر است و مورد سوءاس��تفاده  دشمنان اسالم قرار 
خواهد گرفت. نکته  مهم دیگر لزوم وحدت آحاد فلس��طینیان در مقابله با 
این توطئه است. بدون شک صهیونیست ها و حامیان آن ها سرمایه گذاری 

زیادی بر روی انشقاق میان مردم فلسطین کرده اند.

اما راهکار جمهوری اسالمی برای حل موضوع فلسطین، همان طرح رهبر 
معظم انقالب؛ یعنی رجوع به آراء مردم فلسطینی االصل، اعم از مسلمان، 
یهودی و مسیحی برای تعیین سرنوشت خودشان است. این موضوع بارها 
مطرح شده و امروز شرایط بیش از هر زمان دیگری برای پیگیری آن مهّیا 
اس��ت. فرض اصلی این طرح هم اشاره به متعلق بودن سرزمین فلسطین 
به س��اکنان اصلی آن دارد و تعیین سرنوشت س��رزمین فلسطین را حق 

مسلّم آن ها می داند.
این فرض به این دلیل مهم اس��ت که یک اصل جهان ش��مول و یک حق 
بنیادین طبیعی در کل جهان است که طبق آن هر سرزمینی در هر جای 
دنیا متعلق به س��اکنان اصیل آن بوده و تعیین آزادانه  سرنوش��ت آن نیز 
حق ذاتی و طبیعی آن ها است. به همین خاطر هیچ کشوری به افرادی  که 
به صورت غیرقانونی وارد می ش��وند، اجازه ای برای تعیین سرنوشت کشور 
نمی دهد. بنابراین راهکار این طرح، مش��ارکت ساکنان اصیل فلسطینی و 
فرزندان آن ها در یک همه پرس��ی آزادانه با مدیریت خودشان برای تعیین 
سرنوشت سرزمین ش��ان است. این طرح عادالنه و منطقی و دارای مبانی 
محکم حقوقی اس��ت و روش پیشنهادی آن مشروع و یک پیشنهاد کاماًل 
عملی است که اگر به بهترین روش و در کمترین زمان اجرا شود، بحران 

هفتادساله  فلسطین حل خواهد شد.
ناظران سیاسی معتقد است؛ معامله قرن را طرحی شکست خورده دانست 
و خاطرنش��ان کرد: مگر می ش��ود کش��وری با س��ابقه تمدنی فلسطین و 
س��رزمینی که ۳۵۰۰ سال سابقه تاریخی دارد را حذف کرد؟ مگر می شود 
ملتی که آبا و اجدادش��ان در یک س��رزمین زندگ��ی کرده اند و از آداب و 
رس��وم، فرهن��گ و میراثی تاریخی برخوردارند، از سرزمین ش��ان دس��ت 
بکش��ند. نمی توان پاک کن را برداش��ت و تاریخ را تحریف و کش��وری را از 
جغرافیای سرزمینی پاک کرد. ترامپ هم می داند تحقق معامله قرن تقریبا 
ش��دنی نیس��ت. او در این رابط��ه هم یکی، دو بار گفت��ه، این طرح آرمان 
اس��ت که ممکن است محقق ش��ود و ممکن است محقق نشود.نقش جرد 
کوش��نر در ابتدا بس��یار برجسته بود اما او یک چهره و ویترین است و این 
صهیونیست ها و باالخص نتانیاهو هستند که او را هدایت می کنند. کوشنر 
یک یهودی تندرو اس��ت که روابط خانوادگی قدیمی با نتانیاهو دارد و  از 

روابط خوبی با حزب لیکود و البی آیپک برخوردار است. ایسنا

روانچی:

معامله قرن فهرستی از آرزوهای زورگویانه رژیم صهیونیستی است


