
قدرت پهپادی ایران چگونه به ایجاد 
امنیت در منطقه کمک می کند؟

یکــی از مقامــات آمریکایــی اخیرا اذعــان کرد 
پهپادهــای ایران خطرناک بوده و کارآمدی خود را 
ثابت کرده اند، اکنون این ســوال مطرح است: این 
قدرت پهپادی که دشــمنان را به هراس انداخته، 

چگونه به ایجاد امنیت در منطقه کمک می کند.
به گزارش فارس، قدرت پهپادی نیروهای مســلح 
جمهوری اســامی ایران طی سال های اخیر رشد 
چشــمگیر و ویژه ای داشــته اســت. به نحوی که 
دشمنان کشورمان حیرت زده شده و تاش دارند 
اینگونه القا کنند که این پیشــرفت پهپادی نوعی 
تهدید برای منطقه اســت. این در صورتی است که 
مقامات کشــورمان بارها اعام کرده اند که هیچ گاه 

آغازگر هیچ جنگی نخواهند بود.
بــا این حال اما طی روزهای قبــل اظهار نظرهای 
قابل توجهی از ســوی فرماندهان و مقامات نظامی 
آمریکایــی درباره قدرت پهپــادی ایران در منطقه 

غرب آسیا مطرح شده که جالب توجه است.
آلکسوس گرینکویچ فرمانده نیروی هوایی سازمان 
تروریســتی ســنتکام طی اظهاراتــی در این باره 
گفته اســت: »جت هــای جنگی آمریــکا هنوز در 
آســمان های خاورمیانه از برتــری برخوردارند اما 
ایــران تاکتیک هایی مختص خــودش را در پیش 
گرفته و به خاطــر پهپادهایش گام های بزرگی رو 
به جلو برداشته اســت.« تد دویچ، نماینده کنگره 
آمریکا نیز در اظهاراتی گفته است: پهپادهای ایران 

خطرناک بوده و کارآمدی خود را ثابت کرده اند.
این اظهارات در حالی مطرح شــده که پیش از این 
نیز ژنرال ِکِنت َمک ِکنزی فرمانده ســابق سازمان 
تروریســتی سنتکام در جلسه استماع کنگره گفته 
بود: » استفاده گسترده ایران از پهپادهای کوچک 
و متوســط برای عملیات های شناسایی و هجومی 
بدین معناســت که برای اولیــن بار از زمان جنگ 
شــبه جزیره کره ]اوایل دهه ۱۹۵۰ میادی[ بدون 

برتری کامل هوایی، عملیات انجام می دهیم.«
دشــمنان در حالــی ادعای خطرنــاک بودن توان 
پهپادی ایران برای کشورهای منطقه )غرب آسیا( 
را مطــرح می کنند که نه تنها قدرت پهپادی بلکه 
ســایر قوای دفاعی ایران همواره در خدمت ایجاد 
صلح در منطقه بوده اند. مهم ترین کارکرد پهپادهای 
ایران برای ایجاد صلح در منطقه را باید در یک دهه 

اخیر به ویژه در مقابل با داعش دانست.
نیروهای مســلح جمهوری اسامی ایران از اواسط 
جنگ تحمیلی تا به امروز همواره سعی داشتند تا 
قدرت پهپادی کشــورمان را رشد و توسعه بدهند. 
اما، جدیدترین دســتاوردهای پهپادی کشــورمان 
پایــگاه راهبردی پهپــادی 3۱3 ارتــش و اولین 
ناودســته پهپادبر نیروی دریایی ارتش هســتند. 
توانمندی هایی که اولین بار رونمایی شدند و هدف 
آن اخطار به دشــمنان اســت که اگر کوچک ترین 
خطایــی انجام بدهند با مشــت قدرتمند ایران در 
غرب آســیا مواجه می شــوند. البته با اضافه شدن 
ناوگان دریایی پهپادی به ارتش جمهوری اسامی 
ایران قرار اســت مشت نیروهای مسلح در دریا نیز 
قدرتمندتر شده و در صورت خطای دشمنان آن ها 
را غافلگیــر کند. باید گفت کــه رونمایی از اولین 
ناودسته پهپادبر برای آمریکایی ها و صهیونیست ها 
رعب آور بود. چرا که رونمایی از آن همزمان با سفر 
بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه انجام شــد و 
طبق گفته کارشناسان و خبرگزاری های بین المللی 
پیــام مهمی به او بود. پیامی که شــاید اکنون در 
زمان رونمایی آن، توسط آن ها دریافت نشده باشد، 
اما، حتما با تفکر درباره این دستاورد نظامی درس 

خوبی برایشان داشته است.
رونمایی از اولین ناودســته پهپادبر نیروی دریایی 
ارتش در حالی رخ می دهد که چندی اســت که 
رژیم صهیونیســتی مشغول عادی ســازی روابط با 
کشــورهای منطقه خلیج فارس تا عــاوه بر ابعاد 
مختلــف روابط دوجانبــه از نظر نظامــی نیز در 
منطقه حضور پیدا کند. بــه همین دلیل، مقامات 
صهیونیستی همانند گذشته در حال ایجاد رعب و 
وحشت علیه ایران در فضای جامعه جهانی هستند.
»بنی گانتز« وزیر دفاع رژیم صهیونیستی سه شنبه 
۱۴ تیر ســال جاری با انتشار تصاویر ماهواره ای در 
جریان میزگرد ساالنه اقتصادی در یونان مدعی شد 
چهار کشــتی نظامی ایرانی در دریای سرخ حضور 
دارنــد. مهم ترین پیام رونمایی از اولین ناودســته 
پهپادبر نیروی دریایی ارتش برای صهیونیســت ها 
این است که اگر بخواهند کوچک ترین اقدامی علیه 
کشــورمان به ویژه در منطقه غرب آســیا و خلیج 
فارس انجام بدهند، نه تنها توان شــناوری نیروی 
دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه بلکه پهپادهای 
ایــن دو نیرو نیز آماده وارد کردن ضربت مهلک بر 

پیکره آنان هستند. 
عاوه بر توان جمهوری اسامی ایران به عنوان رکن 
اصلی محور مقاومت، ســایر کشورهای این محور 
همچون لبنان، یمن، عراق، ســوریه و فلسطین نیز 
آماده اند تا با استفاده از قدرت پهپادی خود درس 
مهمی را به صهیونیســت ها بدهنــد. چرا که این 
کشــورها عاوه بر تجهیز به تسلیحات و تجهیزات 
مهمــی همچون انواع موشــک ها و خمپاره اندازها 
توانســته اند به پهپادهای مختلفی مجهز شــده و 
عملیات های مهمــی را نیز انجام بدهند. در نهایت 
اینکــه بســیاری از کارشناســان معتقدند قدرت 
پهپادی ایران نه تنها تهدیدی برای منطقه نیست 
بلکه موجب ایجاد امنیت خواهد شد و همانطور که 
در جریان نابودی داعش ایران توانست کمک بسیار 
بزرگی به مردم کشــورهای منطقــه کند، هرچه 
قدرت پهپادی کشورمان افزایش یابد تروریست ها 
کمتر جرات می کنند به این منطقه نزدیک شوند.

دریچــــه

فرمانـده کل سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی گفـت: مـا به دنبـال تولیـد و در اختیار گرفتن پیشـرفته ترین سـاح ها هسـتیم 
امـا بـه آنهـا تکیـه نمی کنیـم و از سـاح معجـزه نمی خواهیـم بلکـه به خـدا تکیـه می کنیم.

سرلشـکر سـامی فرمانـده کل سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی روز یکشـنبه در جشـنواره مالک اشـتر سـپاه اظهار داشـت: 
چـه افتخـاری باالتـر از اینکـه یک پاسـدار هدف محـوری آمریکاسـت و وقتی زمین می افتد، دشـمن از شـهادت این پاسـدار 

احسـاس می کنـد جهـان را تصـرف کـرده اسـت؛ البتـه که ایـن عظمت دشـمن نیسـت، بلکه عظمت آن پاسـدار اسـت.
وی افـزود: در جنـگ، سـاح مؤثـر اسـت به همین جهـت به دنبال تولید و در اختیار گرفتن پیشـرفته ترین سـاح ها هسـتیم، 
امـا بـه آن هـا تکیـه نمی کنیـم و از سـاح معجـزه نمی خواهیم؛ بلکه بـه خدا تکیـه می کنیم، چـون این رمز پیروزی ماسـت.

سـردار سـامی ادامـه داد: وقتـی بـه خـدا نـگاه می کنیـد، هیبـت و هیـکل هـر قدرتـی به تعبیـر قـرآن کوچکتر از یک پشـه 
اسـت. وقتـی از دشـمن نمی ترسـید، حرکـت می کنیـد. تـرس، توقـف مـی آورد و در مقابـل، ایمـان، تـرس را زائـل می کنـد، 
انسـان مؤمـن از پـا نمی نشـیند، مؤمـن هرچـه بـه خطر نزدیک تـر می شـود، قدرتمندتر می شـود، ایـن خاصیت ایمان اسـت.

فرمانده کل سپاه اضافه کرد: من شهادت می دهم که همه شما فرماندهان، در این ماجرای سخت، موفق هستید.

چرا مرز ایران و ارمنستان 
خط قرمز تهران است؟

سه دهه از درگیری های باکو و ایروان می گذرد و اخیرا این 
تنش ها به مالکیت منطقه »زنگه زور« کشیده شده که مرز 
ایران و ارمنســتان را تعریف می کند، مرزی که جمهوری 

اسامی به شدت روی آن حساس است.
»همســایگی« ســرفصل مهمی از سیاســت خارجی هر 
حکومت است که اهمیتی باالتر و بیشتر از برقراری روابط 
و همکاری های دوجانبه دارد. اگرچه ایران در مدت ۸ سال 
ریاست جمهوری حسن روحانی به واسطه تمرکز دولت بر 
توافقات هســته ای و گفتگو با غرب، تا حدی از »سیاست 
همسایگی« غافل شــده بود؛ اما حفظ رابطه با کشورهای 
همجوار به ویژه همســایگان مبتنی بر حفظ صلح و ثبات 
در منطقه، موضع همیشگی جمهوری اسامی بوده است.

علیرغم ُحسن توجه ایران نسبت به همسایگان در بازه های 
مختلف زمانــی و حمایت های تهران از آنها در تهدیدهای 
متفاوت منطقه ای و فرامنطقه ای، چند ســالی است در پی 
تنش های ناحیه شمالغرب، مرز مشترک کشور با جمهوری 

ارمنستان به حاشیه ناامنی کشیده شده است.
ادامه دار شدن اما و اگرها درباره مرز 3۸ کیلومتری ایران و 
ارمنستان موجب شد، بعد از کارشناسان و مقامات مختلف، 
بار دیگر رهبر معظم انقاب در این باره موضع صریح خود 
را اعام کنند. ایشــان در دیدار اخیر با »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روســیه تأکید کردند: »جمهوری اســامی، 
سیاســت ها و برنامه هایی را که منجر به بســته شدن مرز 

ایران و ارمنستان شود، هرگز تحمل نخواهد کرد.«

سرمنزل دعوای قره باغ
ســرآغاز این درگیری ها به ســال ۱۹۹۴ میادی و جنگ 
اول »قره بــاغ« برمی گــردد، منطقه ای که ارمنســتان و 
آذربایجان بر ســر مالکیت آن تنش هــای زیادی را تجربه 
کرده و هزینه های دیپلماتیک، سیاســی، انســانی، نظامی 
و لجســتیکی قابل توجهی را متحمل شده اند. این جنگ 
بدون تغییر مرزهای جغرافیایی بعد از چهار سال به حالت 

»آتش بس« درآمد.
از آنجــا که »آتش بس« برای دو کشــور بــا مرز زمینی 
مشــترک وضع مطلوبی نبود، کشــورهای ثالث از جمله 
آمریکا و فرانســه و روســیه تــاش خود را بــرای تغییر 
اوضاع حاکم به شــرایط »صلح« ادامــه دادند، اما علیرغم 
کشمکش های طوالنی مدت، نه تنها این تاش ها به صلح 
نینجامیــد بلکه دو دهــه بعد، این منطقه بــرای بار دوم 

شاهد درگیری مســلحانه میان دو جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان بود.

نهایتاً بعد از جنگی ۴۴ روزه، باز هم توافق بر سر آتش بس 
میان دو کشــور این بار با وســاطت روسیه و ایران موجب 
شد، آتش جنگ به صورت موقتی خاموش شود؛ البته این 

بار هم خبری از توافقی برای صلح به میان نیامد.
درگیــری ایروان و باکو در ســال ۲۰۲۰، تحول مهمی در 
وضعیت مرزهای جمهوری آذربایجان با ایران و ارمنستان 
ایجاد کرد، آنچنان که با کنار رفتن »جمهوری خودخوانده 
قره باغ« و پیوســتن دوبــاره آن به حاکمیــت جمهوری 
آذربایجان، پس از سه دهه نوارهای مرزی در منطقه شمال 

غرب رسمیت یافت.
رهبر انقاب در پی تغییرات مذکور، نســبت به بازگشــت 
منطقــه قره باغ به آذربایجان ابراز خرســندی کردند و در 
سرمنزل این پیشامد، با صراحت کام خطرات احتمالی را 
متذکر شدند و گفتند: »البته اگر سیاستی مبنی بر مسدود 
کردن مرز ایران و ارمنستان وجود داشته باشد، جمهوری 
اسامی با آن مخالفت خواهد کرد چرا که این مرز یک راه 

ارتباطی چند هزار ساله است.«

آذربایجان مرز ایران و ارمنستان را می خواهد
به گزارش مهر، ســوال این است که در میان درگیری های 
آذربایجان و ارمنستان، چه چیزی باعث شده مرز مشترک 
ایران و ارمنستان به خطر بیفتد؟ ماجرا به یکی از بندهای 
موافقتنامــه ای برمی گــردد که بــرای آتش بس در جنگ 

قره باغ دوم میان باکو و ایروان امضا شد.
در حقیقت دعوا بر ســر »کریدور نخجــوان به جمهوری 
آذربایجان« اســت. این کریدور که با نام »داالن زنگه زور« 
در نقشــه های جغرافیایی مشخص می شــود، دقیقاً همان 
مرز 3۸ کیلومتری مشترک ایران و ارمنستان است؛ همان 
نوار جنوب خاک ارمنســتان که می تواند آذربایجان را به 

نخجوان وصل کند.
اگرچه ارمنستان قائل به واگذاری »زنگه زور« به آذربایجان 
یا هر کشور دیگری نیست، اما نکته قابل توجه آن است که 
تصمیم گیری بر ســر این منطقه موضوعی میان حاکمیت 
ایروان و باکو نیســت. ایران به عنوان کشــور ثالثی که به 
صورت مستقیم تحت تأثیر این تصمیم قرار خواهد گرفت، 
از آغاز ماجرا، موضع خود را به صراحت اعام کرده اســت. 
»ســعداهلل زارعی« کارشــناس و تحلیلگر مسائل منطقه 
معتقد اســت: »به هیچ وجه نباید به جمهوری آذربایجان 
اجازه داد، این تحوالت غیرطبیعی و توطئه محور را با واژه 

توافق فی مابین دو دولت تفسیر کند«.
همانطور که پیش از این بدان اشــاره شــد، حفظ، تقویت 
و گســترش سیاســت همسایگی در دســتگاه دیپلماسی 

جمهوری اســامی ایران به ویژه در دولت سیزدهم مورد 
توجه جدی قرار دارد و مقامات و کارشناســان ایران بارها 
تاکید کرده اند اجازه نخواهند داد درگیری های دو کشــور 

منجر به از دست رفتن مرز ایران و ارمنستان شود.

حساسیت تهران روی منطقه »زنگه زور«
اگرچــه تهــران در جریــان درگیری هــای آذربایجان و 
ارمنســتان بر ســر منطقه قره باغ با باکو همــراه بود و از 
بازگشــتن این منطقه به جمهوری آذربایجان که توســط 
ارمنستان اشغال شده بود اســتقبال کرد، اما نقل »داالن 

زنگه زود«، نقل دیگری است.
حذف خط مــرزی ایران با منطقه ارمنســتان و تغییرات 
ژئوپلیتیکــی در قفقاز، تبادالت تجــاری در این منطقه را 
دچار مشــکل می کند و روشن اســت که نادیده گرفتن و 
بی توجهی به تحوالت شمالغرب، در آینده خسارت زیادی 
را متوجه روابــط تهران و ایروان خواهد کرد. عاوه بر این 
منطقــه ای که آذربایجان برای تصاحــب آن قد علم کرده 
اســت، اگرچه به لحاظ طولی رقم بزرگی ندارد اما همین 
نوار کوچــک، همســایگی و همجواری ایران بــا یکی از 

همسایگانش را تعریف می کند.
در ماجرای »زنگه زود« با اشغال خاک رسمی و قانونی یک 
کشــور روبرو هســتیم و این در حالی است که جمهوری 
اسامی ایران برای حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه 
اهمیت ویــژه ای قائل بــوده و بارها به صورت مســتقیم 
و غیرمســتقیم برای صیانت از آن وارد عمل شــده است. 
بــه عاوه، این بــار در درگیری میان ایــروان و باکو، پای 
از دســت دادن یکی از همسایگان ایران به میان آمده که 
همچون همسایگان دیگر، به جهات مختلف برای دستگاه 

دیپلماسی جمهوری اسامی حائز اهمیت است.
نقش جدی و محوری همکاری ها با ارمنستان و برنامه های 
میان مدت و بلند مدت ایران در توســعه مناســبات ریلی، 
اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و مــرزی بین تهران و ایروان 
و ســایر کشــورهای قفقاز جنوبی دلیل محکمی برای آن 
است که جمهوری اسامی از هرگونه تغییرات ژئوپلیتیک 

پیشگیری کند.

پای صهیونیست در میان است
حساسیت حفظ مرز ایران و ارمنستان وقتی بیشتر می شود 
که ردپای دسیســه های آمریکایی- اسرائیلی در این ماجرا 
روز به روز پررنگ تر می شــود. دخالت هــا و حمایت های 
رژیم صهیونیســتی از جنگ و تنش در این منطقه نشان 
می دهــد منفعت آنها در ادامه درگیری ها اســت؛ آنچنان 
که در جریان جنگ ۴۴ روزه دو کشــور، در شــرایطی که 
ایران و روسیه می کوشیدند صلح یا دست کم آتش بس را 

برقرار کنند، اســرائیل با فروش جنگ افزار و تسلیحات به 
جمهوری آذربایجان به آتش این جنگ هیزم می ریخت.

کارشناســان معتقدنــد هــر چقــدر از نقــش مخــرب 
مداخله جویــان فرامنطقه ای کاســته شــود، همان میزان 

می توان به برقراری صلح و ثبات در منطقه امیدوار بود.

عقل سلیم به ارمنستان چه می گوید؟
همه این موارد در حالی است که تحلیلگران مکرراً هشدار 
می دهند هر دولتی در جمهوری ارمنستان، داالن و کریدور 
»زنگــه زود« را در اختیار جمهــوری آذربایجان قرار دهد، 
ســقوط خود را رقم زده اســت؛ چرا که این تصمیم قطعاً 
باعث فروپاشی جمهوری ارمنستان خواهد شد. زارعی در 
این باره با تأکید بر اینکه مرز ایران و ارمنستان برای ایروان 
اهمیتی فراتر از تبادالت تجاری دارد، می گوید: »ارمنستان 
در این معامله، همســایگی با ایران کــه می تواند از آن در 
شرایط مورد تهدید واقع شدن از سوی ترکیه یا آذربایجان 

و یا گرجستان استفاده کند را از دست می دهد«.
وی همچین درباره از دســت رفتن بخش قابل توجهی از 
مناســبات تجاری دو کشور، بیان می کند: »ارمنستان یک 
استان حســاس که جنبه ترانزیتی دارد را به دشمن خود 
واگــذار می کند؛ در حالی که این خســارت ژئوپلیتیکی و 
ژئواســتراتژیکی با هیچ وعده اقتصادی و یا سیاســی قابل 
جبران نیست؛ جمهوری ارمنستان به طور قطع با حمله باکو 
به قره باغ شــمالی مواجه می شود و این بخش ارمنی نشین 
را هم به سادگی از دست می دهد و در جغرافیای مخالفان 

خود محصور خواهد شد«.
این نکته حائز اهمیت اســت که نیاز جمهوری آذربایجان 
بــرای ارتباط مســتقیم زمینــی به نخجــوان قابل درک 
اســت؛ اما به طور قطع چنین خواســته ای با اقدام نظامی 
نه از ســوی ارمنستان، نه از ســوی ایران و نه حتی سایر 
کشــورهای منطقه قابل پذیرش نبوده و نخواهد بود. آنچه 
در سیاســت منطقه ای روشن است، این است که هنگامی 
که یک همسایگی به پایان می رسد خطر درگیری و جنگ، 
افزایش پیدا کرده و ناامنی هم برای خود رقم می زند و هم 

به کشورهای اطراف می کشاند.
از آنجا که ایران با هر دو کشــور ارمنســتان و آذربایجان 
اشــتراکات زیادی دارد، در طول سال های طوالنی اساس 
سیاســت خود را مبتنی بر احترام متقابل و برقراری صلح 
بنا کرده است، از این روی جنگ و درگیری میان آنها برای 
ایران قابل پذیرش نیست؛ اما به نظر می رسد بعد از چیزی 
حدود ســه دهه درگیری، ایروان و باکــو باید با نگاه ویژه 
به برقراری امنیــت در منطقه، به این دعوا خاتمه دهند و 
بدانند مرز ایران و ارمنســتان خط قرمز جمهوری اسامی 

در رابطه با پرونده مناقشات شمالغرب است.
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گزارش
سرلشکر سالمی: 

به  دنبال پیشرفته ترین 
سالح ها هستیم

حجت االســام خطیب گفت: امروز ایران به عنوان قدرت تعیین کننده در منطقه 
بــا تمامی ظرفیت ها در نیرو های نظامی، انتظامی و امنیتی و کمک های فرهنگی 

و رسانه ای، می تواند با تمام قوا در میدان مبارزه حاضر و پیروز باشد.
حجت االســام والمسلمین ســید اســماعیل خطیب وزیر اطاعات، در جلسه 
شــورای تأمین استان در رشت، با اشــاره به کارزار دشمن در برپایی جنگ های 
تمام عیار علیه ایران اســامی با بهره مندی از ناتو های نظامی، فرهنگی، سیاسی، 
تروریستی و خرابکاری، در کنار ناتوی فضای مجازی گفت: امروز ایران به عنوان 
قــدرت بزرگ و تعیین کننده در منطقه بــا کمک تمامی ظرفیت ها در نیرو های 
نظامی، انتظامی و امنیتی و کمک های فرهنگی و رســانه ای، به ویژه رســانه ملّی 

می تواند با تمام قوا در میدان مبارزه حاضر و پیروز باشد. 

سید اســماعیل خطیب، مبارزه با هرگونه فساد و زیاده خواهی را نیز از تأکیدات 
رهبــر معظم انقاب و رئیس جمهور عنوان کرد و افزود: مبارزه با فســاد، رانت، 
قاچــاق و ویژه خواری از اولویت های اصلی رســیدن به موفقیت در مســیر ارائه 
خدمات صادقانه به مردم محسوب می شود. وی هدایت نقدینگی به سوی تولید، 

اشتغال و سرمایه گذاری را از تأکیدات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( دانست 
و گفت: دولت خود را موظف می داند برای جهت دهی سرمایه گذاری ها به سمت 

تولید و اشتغال شرایط الزم را فراهم کند. 
وزیــر اطاعات در ایــن دیدار، تاش بــرای برقراری ارتباط با مــردم و افزایش 
رضایت مندی آنان را بســیار مهم و ضروری خواند و افزود: ایجاد ارتباط سنجیده 
و متکی به مردم ضمن امیدآفرینی در جامعه، احســاس مسئولیت را نیز در بین 
مردم افزایش می دهد.  خطیب، ثمربخش بودن سیاست های تحولی دولت و نظام 
را نیازمند کمک و همراهی جامعه روحانیت، ائمه جمعه و جماعات و علما برشمرد 
و افزود: دولت مردمی و انقابی با این همراهی و کمک می تواند با سوءاستفاده ها 
و زیاده خواهی ها مبارزه کرده و در راه موفقیت و رفاه جامعه و مردم گام بردارد.  

وزیر اطالعات:

 ایران می تواند با تمام قوا 
در میدان مبارزه حاضر و پیروز باشد

گزیده ای از نشست علنی روز گذشته مجلس

دولت هر چه سریع تر برای رفع 
دغدغه های بازنشستگان اقدام کند

موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی پس از گذشت ۴ ماه از سال 
هنوز حل نشــده و دولت قانون افزایش حقوق این قشر را بر اساس مصوبه اجرا 

نکرده است.
دولت پس از مصوبه شــورای تعیین دســتمزد که تعیین کرده بود برای حداقل 
بگیرها ۵7 درصد و برای دیگر بازنشســتگان 37 درصد افزایش حقوق در ســال 
۱۴۰۱ اعمال شود اما دولت برای قشر دوم تنها ۱۰ درصد افزایش داده است که 
این اقدام با اعتراض و مخالفت بازنشستگان همراه شد. کمبسیون تطبیق در دو 
مرحله اقدام دولت را در این باره لغو کرد و روز گذشته نیز محمد باقر قالیباف در 

جلسه علنی مجلس به دولت تأکید کرد تا بر اساس قانون عمل کند.
جلسه علنی مجلس به ریاســت محمدباقر قالیباف برگزار شد و ادامه رسیدگی 
به گزارش شور دوم کمیســیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه 

تشــکیل و فعالیت تشــکل های صنفــی - تخصصی، بررســی الیحه »پروتکل 
اصاحی موافقت نامه بین دولت جمهوری اسامی ایران و دولت جمهوری عراق 
بــه منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطاعات در مورد مالیات های 

بر درآمد و سرمایه« در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در ابتدای این جلســه، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دســتور خود ضمن 
گرامیداشــت فرا رسیدن روز خانواده و تکریم بازنشستگان تصریح کرد: با توجه 
به اهتمام ویژه دولت در پیگیری مطالبات بازنشســتگان و با توجه به نظر هیات 
تطبیق مجلس درباره تعیین حداقل مســتمری بازنشســتگی، از کارافتادگی و 
بازماندگان در ســال ۱۴۰۱ با قانون، ضروری است دولت هرچه سریع تر نسبت 
بــه رفع ایراد قانونــی و اتخاذ تصمیم الزم برای رفع دغدغه های بازنشســتگان 

محترم مبادرت ورزد.
رئیس مجلس همچنین با توجه به سیل روز جمعه در استان فارس از کمیسیون 
عمران مجلس شــورای اسامی خواست تا با فوریت و با بررسی میدانی گزارش 
دقیقی از علل وقوع حادثه با تاکید بر شناســایی قصورات احتمالی دستگاه های 

مسئول به نمایندگان مجلس ارائه کند.
در جریان جلسه علنی امروز، نمایندگان گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی 
کشــور و شــوراها در مورد طرح نحوه تشــکیل و فعالیت تشکل های صنفی - 

تخصصی را بررسی کرده و ماده ۱۵ آن را به تصویب رساندند.
بر این اســاس مقرر شــد که تشــکل ها صرفاً در چهارچوب اساسنامه مجاز به 
فعالیت بوده و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط مراجع قضایی 
و کمیته، حســب مورد عاوه بر مجازات های قانونی، طبق ماده )۱۶( این قانون 

با آنها برخورد می شود.
در ادامه بررســی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشــکل های صنفی - تخصصی 
ماده ۱7 این طرح نیز به تصویب رسید و نحوه رسیدگی به تخلفات تشکل های 
صنفی مشــخص شــد. همچنین با تصویب مواد دیگری از این طرح، نمایندگان 

شرایط انحال و خاتمه فعالیت تشکل های صنفی مشخص کردند.
نمایندگان با بررســی الیحه »پروتکل اصاحی موافقت نامه بین دولت جمهوری 
اســامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف 
و تبــادل اطاعات در مورد مالیات های بر درآمد و ســرمایه« با قید یک فوریت 

موافقت کردند.
جعفر قادری، دیگر نماینده شــیراز  از دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و وزرات 
کشــور خواســت که به قصورهای رخ داده در جریان سیل استهبان ورود کند و 
افزود: باید نهادهای ذیربط به خاطر عدم اطاع رســانی به موقع، مورد ســوال و 
مواخذه قرار گیرند که اگر به موقع اطاع رسانی می شد این اتفاق رخ نمی داد.


