
ایران در بحران کرونا یک سرو گردن 
باالتر ازکشورهای منطقه است

درخشش 
ماهواره نور را 

نمی بینند! 

وز سپاه تا   کر
کجا را هدف قرار 

می دهد؟

ریشه فساد اداری 
و اقتصادی در رانت 

و انحصار!؟
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گزارشی از روند افزایش برد 
موشک های دریایی ایران

»چالش قانون« پژوهشها و مطالعات 
انجام شده پیرامون فساد اداری و 

اقتصادی  را معرفی )25( میکند

تکرار سخنان دشمنان از زبان 
برخی داخلی ها

صفحه 3

آمریکا برای مهار ایران در منطقه چند سیاست 
را در پی��ش گرفت، ش��اید در ظاهر موفق عمل 
کرد ام��ا آنچه در عم��ل اتفاق افت��اد ناتوانی و 
شکس��ت آمریکا را نش��ان داد. آمریکاییها برای 
قطع نف��وذ و تأثیر جمهوری اس��امی ایران در 
منطقه غرب آسیا، نخست از اهرم رژیم اسرائیل 

بهره بردند.
افزای��ش حمات رژیم صهیونیس��تی به مواضع 
نیروهای ارتش س��وریه، نیروه��ای مردمی این 
کش��ور و مکانهایی که نیروه��ای ایران و نیروی 
مقاوم��ت ح��زب اهلل در پادگانه��ا و پایگاههای 
ارتش سوریه مستقر بودند، افزایش یافت، با این 
نیت که ایران تحت فش��ار قرار گرفته و مجبور 
به ترک خاک س��وریه ش��ود. جمهوری اسامی 
ایران در بحران س��وریه با دع��وت دولت قانونی 
این کشور برای کمک به مردم و دولت سوریه در 
مبارزه با تروریستهای تکفیری وهابی وارد شده 
بود. حضور ایران در سوریه یک مشارکت مثبت 
برای جلوگیری از گسترش تروریستهای داعش 
در خاک سوریه بود که میرفت تا عراق را نیز به 
اشغال در آورد و به مرزهای ایران نزدیک شود.

کش��ورهای اروپایی به خوبی میدانستند که اگر 
تروریستها در س��وریه قدرت بگیرند، یک خطر 
جدی برای امنیت کشورهای اروپایی به حساب 
میآمدند، با این وجود دولت سوریه را تحت فشار 
قرار دادند و بر س��ر حضور ایران در این کش��ور 
که برای مقابله با تروریس��تها اس��ت، به مناقشه 
پرداختند و همواره یکی از خواستههای آنها قطع 
حمایتهای ایران از مردم و دولت س��وریه بود. با 
همه مش��کاتی که در راه مبارزه با تروریسم در 
س��وریه برای ایران ایجاد شد، اما این مبارزه به 
ثمر رس��ید و سیاس��ت مهار ایران با اهرم رژیم 
اسرائیل نتوانست موفق شود. جمهوری اسامی 
ایران با خویشتنداری و صبر استراتژیک توانست 
حمات ارتش رژیم صهیونیستی را بی اثر کند. 
پس از شکس��ت در پ��روژه ضد ایران��ی آمریکا 
در س��وریه، نوبت به عراق رس��ید، آمریکاییها از 
نف��وذ و تأثیر ایران در عراق نیز نگرانی داش��ته 
و دارن��د. س��فارت آمریکا در بغ��داد با همکاری 
دیگر کشورهای همسو سعی کردند مردم عراق 
را علیه ایران بش��ورانند. مردمی که در تظاهرات 
علیه جمهوری اس��امی ایران در بغداد و برخی 
دیگر از شهرهای عراق ش��رکت میکردند، همه 
مردم و اکثریت آنها نبودند. با این وجود مردمی 
که در تظاهرات علیه ایران حضور داشتند، دست 
به خرابکاری و فتنه انگیزی زدند که مش��خص 
بود از سوی دشمنان اصلی عراق و ایران تحریک 
شده بودند. حمله به سفارت و کنسولگری ایران 
در ع��راق از س��وی تظاهرات کنندگان ش��کل 
گرفت اما هیچگاه باعث نش��د تا روابط دولت و 
ملت دو کشور تیره شود. افرادی که در تظاهرات 
علیهایران شرکت میکردند، عواملی بودند که از 
س��وی آمریکاییها تحریک ش��ده و و بادالرهای 
س��عودی به میدان آمده بودن��د. اکثریت مردم 
عراق بااقدامات چنین افراد و گروههایی مخالف 
بودند و سرانجام با برپایی یک تظاهرات گسترده 
علیه آش��وبگران و اعام برائ��ت از آنها، خواهان 
اصاحات کارآمد در امور کشور به ویژه اقتصادی 
شدند که خواس��ته به حقی است. اما مشکات 
موجود در عراق به واس��طه حضور و دخالتهای 
آمریکا در این کش��ور اس��ت. پروژه آش��وبگری 
آمریکا درعراق نیز با شکس��ت روبرو شد و عمًا 
نتوانس��ت به هدف خود که قطع حضور و نفوذ 
مثبت ایران در عراق بود برسد. آمریکاییها پس 
از آن دس��ت به یک اق��دام خطرناک زدند، ترور 
س��ردار سلیمانی و به ش��هادت رساندن او اهرم 
دیگری برای تحت فش��ار قرار دادن ایران برای 
خ��روج از عراق ب��ود.  آمریکاییها ب��ا این اقدام 
تروریس��تی تص��ور میکردند با ح��ذف فیزیکی 
س��ردار س��لیمانی، کار ایران در ع��راق به پایان 

خواهد رسید،اما واکنش ایران متفاوت بود.
مردم ایران پس از ش��هادت س��ردار دالور خود، 
انتقام و خونخواهی را مطالبه کردند، تا جایی که 
نظام نیز تصمیم گرفت خواسته مردم را محقق 
کنند. س��ران رژیم آمریکا ش��اید هیچگاه تصور 
نمیکردند که ایران جس��ارت موشکباران پایگاه 
آمریکایی عین االس��ددر خاک عراق را داش��ته 
باش��د، اما حمله موش��کی انجام شد و خسارات 
مالی و جانی زیادی به نیروهای مس��تقر در این 

پایگاه وارد کرد.
ادامه صفحه 2

خ���ب���ر

سرلشکر باقری: 

آماده انتقال تجربیات خود در 
مقابله با »کرونا« هستیم

سرمقاله

صفحه 12

صدرالحسینی در گفت وگو با سیاست روز:

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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ضرورت پرداخت به هنگام حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان 
رییس جمهور بر ضرورت پرداخت به هنگام حقوق و مس��تمری کارکنان و بازنشس��تگان تاکید کرد و خواستار توجه به الزامات 

سال کنونی در زمینه جهش تولید و تحرک اقتصادی و مدیریت بودجه سال ۹۹ در این چارچوب شد.
جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رییس جمهور و با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه و دیگر اعضا برگزار 
شد.  در این جلسه معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون 

بودجه سال ۹۹ کل کشور مصوب مجلس شورای اسامی ارائه کرد.
محمد باقر نوبخت در این گزارش، با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان ناشی از شیوع ویروس کرونا و ضرورت انجام اقدامات 
الزم برای مدیریت تبعات و آثار آن بر اقتصاد ایران، پیش��نهاد هایی را در زمینه صرفه جویی در هزینه ها و همچنین مدیریت 
مصرف منابع ارائه کرد. حجت االسام والمسلمین  حسن روحانی در این جلسه بر ضرورت پرداخت بهنگام حقوق و مستمری 
کارکنان و بازنشس��تگان و همچنین توجه به الزامات س��ال کنونی در زمینه جهش تولید و تحرک اقتصادی و مدیریت بودجه 
سال ۹۹ در این چارچوب، تاکید کرد. در این جلسه اعضای شورا خواستار صرفه جویی در هزینه های بودجه و تداوم تخصیص 
منابع برای پرداخت هزینه های حقوق و همچنین یارانه های حمایتی و معیش��تی به خانوار های دارای ش��رایط شدند. تاکید بر 
لزوم اس��تمرار اجرای طرح های اش��تغال زا و عمرانی در کش��ور از دیگر محور های مورد تایید اعضای ش��ورای عالی هماهنگی 

اقتصادی در این جلسه بود.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

س��خنگوی دول��ت در واکنش به 
طرح اخی��ر آمریکا ب��رای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران گفت: 
این پیام روشن را به آمریکا و بقیه 
انتقال دادیم که این اتفاق واکنش 
سخت جمهوری اسامی ایران را 

به دنبال خواهد داشت.
عل��ی ربیع��ی س��خنگوی دولت 
درخص��وص طرح مای��ک پمپئو وزیر امور خارج��ه آمریکا در 
تمدید تحریم تس��لیحاتی جمهوری اسامی ایران گفت: من 
فک��ر می کنم که روز به روز ک��ه جلوتر می رویم چه در عرصه 
سیاست داخلی و چه در عرصه سیاست خارجی با عدم تعادل 
و عدم نظم فک��ری و رفتاری آمریکا روبه رو می ش��ویم و این 
خصوصیات حاکمان کاخ س��فید بیش��تر نمایان می شود. وی 
ب��ا بیان این مطلب که آمریکا بای��د بداند که دنیا و معاهدات 
بین المللی اس��باب بازی آنها نیس��ت، افزود: دنی��ا را انگار به 
بازی گرفتند، یک روز می گویند "از برجام خارج می ش��ویم"، 
و روز دیگ��ر برای خود طرحی درس��ت می کنند و می گویند 
"م��ا به عنوان عض��و حقوقی اولیه برجام حاضری��م این اعمال 
نفوذ را انجام دهیم."، باید در پاس��خ به آنها بگوییم که "شما 
اشتباه می کنید، سایر کشورها بازیچه دست شما نیستند و به 
تعهدات بین المللی پایبند هس��تند." سخنگوی دولت تصریح 
ک��رد: قطعاً ای��ن موضوع نه تنها برای ما بلک��ه برای هیچ یک 
از کش��ورهای عضو برجام نباید پذیرفته شده باشد، ما تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران را نشانه دیگری از زورگویی رژیم 
آمریکا نس��بت به قوانین و سوءاس��تفاده یکجانبه از معاهدات 
بین المللی می دانیم. ربیعی گفت:  آمریکا روش��ی قلدرمآبانه را 
پیش گرفته است اما عرصه بین الملل نمی تواند جای این گونه 
زورگویی ها باش��د. ما فکر می کنیم کش��ورهای عضو برجام و 
اعضای ش��ورای دائم امنیت قطعاً ب��ا این قانون گریزی آمریکا 
مخالفت خواهند کرد. وی درخصوص واکنش ایران در صورت 

تمدید تحریم های تسلیحاتی با فشارهای آمریکا اظهار داشت: 
ما به رایزنی خودمان با دوس��تانمان و همچنین سایر اعضای 
برجام ادامه خواهیم داد. بر اساس رایزنی هایی که با آنها داریم 
مطلع هس��تیم که این روش آمریکا را نمی پسندند و نخواهند 
پذیرف��ت. تعداد زیادی از اعضای برجام و ش��ورای امنیت این 
دیدگاه آمریکا را قبول ندارند. به گفته سخنگوی دولت، آمریکا 
بدون اینکه  به تعهدات خود پایبند باش��د، نمی تواند از حقوق 
مندرج در برجام و قطعنامه 2231 که هدف این قطعنامه نیز 
حفظ برجام بوده است اس��تفاده کند. ربیعی گفت: آمریکا از 
برجام خارج ش��ده و نمی تواند از مفاد برجام استفاده کند. اگر 
آنه��ا به تعهدات خود برگردند و تحریم ها را بردارند می توانند 
در قالب برجام به عنوان یک عضو اظهار نظر کنند، در غیر این 

صورت ادعای آنها هیچ وجاهت بین المللی و حقوقی ندارد.
وی با اش��اره ب��ه تاش های دیپلماتیک ایران برای شکس��ت 
پروژه آمریکا خاطرنش��ان کرد: ما هم قطعاً با کار دیپلماس��ی 
که تاکنون دنبال کردیم و از طریق مذاکره با کش��ورها دنبال 
می کنیم از به نتیجه رس��یدن اقدامات ضدایرانی آمریکایی ها 
جلوگیری خواهیم کرد و مطمئن هستیم که در شرایط فعلی 
دنیا که نیاز به صل��ح و آرامش دارد آمریکا به این هدف خود 
نخواهد رسید. اعضای شورای امنیت و برجام به خوبی می دانند 
که این اتفاق )تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران( پیامدهای 
وخیم��ی نه تنها برای برجام بلکه فرات��ر از آن، برای امنیت و 
ثبات منطقه خواهد داش��ت. تمدید تس��لیحاتی ایران مغایر 
با توافق های قبلی اس��ت و واکنش س��خت جمهوری اسامی 
ای��ران را به دنبال خواهد داش��ت. ربیعی تأکی��د کرد: اعضای 
شورای امنیت و برجام به خوبی می دانند که این اتفاق )تمدید 
تحریم های تس��لیحاتی ایران( پیامدهای وخیمی نه تنها برای 
برجام بلک��ه فراتر از آن، برای امنی��ت و ثبات منطقه خواهد 
داشت. اگر آمریکا اصرار بر فشار خود داشته باشد و اگر هدف 
آمریکا محقق ش��ود پیامدهای وخیمی ب��رای ثبات و امنیت 

منطقه به وجود خواهد آمد. تسنیم

در واکنش به طرح الحاق کرانه باختری

۱۳۰ نماینده پارلمان انگلیس خواستار تحریم رژیم صهیونیستی شدند

13۰ نماینده پارلمان انگلیس از نخس��ت وزیر این کش��ور خواس��تند تا در صورت الحاق کرانه باختری به اراضی اش��غالی 
فلس��طین، رژیم صهیونیس��تی را تحریم اقتص��ادی کند. روزنامه گاردین چاپ انگلیس گ��زارش داد، 13۰ نفر از نمایندگان 
پارلمان انگلیس متش��کل از احزاب و جریان های مختلف، نامه ای را خطاب به بوریس جانس��ون نخست وزیر این کشور ارائه 
کردند. در این نامه از بوریس جانس��ون درخواس��ت شده است در صورتی که رژیم صهیونیستی بخش هایی از کرانه باختری 

را به اراضی اشغالی فلسطین ملحق کند، این رژیم را مورد تحریم اقتصادی قرار دهد.
در ادامه آمده است: »الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اسرائیل کامًا غیر قانونی است«.

این نامه از س��وی »لرد پاتن« رئیس س��ابق حزب محافظه  کار و »اندرو میچل« وزیر سابق توسعه بین المللی انگلیس امضا 
شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با طرح صلح ادعایی اش موسوم به معامله قرن که اوایل سال میادی جاری 
از آن رونمایی شد و خشم فلسطینی ها را در پی داشت، به رژیم صهیونیستی برای الحاق شهرک های صهیونیست نشین به 
اراضی اشغالی چراغ سبز نشان داد. الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی پس از انتخابات ماه مارس و توافق 
بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر و رئیس حزب لیکود و بنی گانتز رئیس ائتاف آبی- س��فید رژیم صهیونیستی برای تشکیل 

کابینه ائتافی جدی تر شده است. از جمله موارد مورد توافق آنها آغاز الحاق موضوع کرانه باختری از ماه جوالی است.
بس��یاری از کش��ورها و سازمان های بین المللی به رژیم صهیونیستی در رابطه با الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی 

تحت سیطره خود هشدار داده اند. مهر

دستور توقیف شناور های غیرمجاز صید ترال صادر شد

دادس��تان عمومی و انقاب بندرعباس از صدور دس��تور قضایی به منظور توقیف شناور های غیر مجاز صید ترال و مأموریت 
مشترک شیات، دریابانی و سپاه پاسداران انقاب اسامی در این خصوص خبر داد.

مجتبی قهرمانی دادستان عمومی و انقاب بندرعباس در گفت وگو با میزان اظهار داشت: پس از تأکیدات صورت گرفته در 
خصوص لزوم بررسی موضوع صید ترال و برخورد با متخلفین، از مدیرکل شیات استان، فرمانده دریابانی و فرمانده منطقه 
یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی خواسته شد تا نسبت به برخورد قانونی و جلوگیری از فعالیت شناور های 

غیر مجاز، خصوصاً صید ترال در کل آب های استان هرمزگان اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: این دستور قضایی با توجه به لزوم حمایت از اشتغال و تولید در استان در راستای تحقق منویات داهیانه 
مقام معظم رهبری »مدظله العالی« مبنی بر نامگذاری امسال به عنوان "جهش تولید" و همچنین به منظور نظارت بر حسن 
اجرای قانون و صیانت از حقوق عامه صادر ش��ده اس��ت. رئیس قوه قضاییه در بهمن ماه سال گذشته بر برخورد با متخلفان 
صید ترال تاکید کرده و گفته بود: هم در بندرعباس و هم در بوشهر وقتی به صورت سرزده در ساحل حضور یافتیم، صیادان 
هم در اینجا و هم در بندرعباس نس��بت به صید به روش "ترال" گایه هایی داش��تند. باید وضعیت این موضوع روشن شود؛ 
چراکه اینگونه برداشت از دریا زندگی صیادان را مختل و حیات آبزیان را به خطر می اندازد.اگر چارچوب ها روشن و تبیین 
ش��د و تنویر افکار عمومی صورت گرفت، برخورد با تخلفات، برخوردی روش��ن اس��ت و جامعه متوجه می شود که این افراد 
متجاس��ر هس��تند و باید با آن ها برخورد کرد. در اوایل اردیبهشت امس��ال نیز رییس کل دادگستری هرمزگان به دادستان 
مرکز استان و بازرس کل استان مأموریت داد سریعاً ماجرای صید ترال را که باعث صدمه به ذخایر آبزیان می شود بررسی 

کنند و با هر نوع تخلفی بدون اغماض برخورد شود. میزان

ساکنان محله های 
فقیرنشین انگلیس 

ونا قربانیان کر

لندن با وجود برگزیت دست به دامان سامانه بهداشتی اروپا شد

ربیعی خبر داد

 ارسال پیام جدید ایران به آمریکا و اروپا درباره تمدید تحریم های تسلیحاتی

استراتژی تبدیل تهدیدات 
به فرصت
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رئیس حمهور تأکید کرد؛

ضرورت پرداخت به هنگام حقوق و 
مستمری کارکنان و بازنشستگان

صفحه 9


