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 سردار دهقان:  
با ترامپ مذاکره نمی کنیم

مشاور مقام معظم رهبری در امور نظامی با اشاره 
به اینکه ترامپ مجرم است نه رئیس جمهوری، تأکید 
کرد: »به هیچ وجه با ترامپ مذاکره نمی کنیم، اما بدون 
هیچ پیش شرطی آماده مذاکره با ریاض هستیم.«به 
گزارش ایسنا، سردار حسین دهقان، مشاور مقام 
معظم رهبری در امور نظامی در گفت وگو با شبکه 
الجزیره گفت: »به هیچ وجه با دونالد ترامپ مذاکره 
نه  می دانیم  »مجرم«  را  او  ما  زیرا  کرد،  نخواهیم 
رئیس جمهوری. ما در رابطه با سامانه های موشکی 
خود نیز مذاکره نخواهیم کرد و به سیاست منطقه ای 
خود ادامه می دهیم.« او تأکید کرد: »هرگونه تحرک 
نظامی آمریکا علیه ما در آب های خلیج فارس با پاسخ 
گسترده مواجه خواهد شد.« مشاور نظامی مقام 
معظم رهبری در ادامه درباره تحوالت یمن گفت: 
»اتفاقاتی که در یمن رخ می دهد، هرج و مرجی نظامی و 
بیهوده است که در وهله اول عربستان مسئول آن 
است.« او تأکید کرد: »ریاض باید به شکست خود در 
جنگ یمن اعتراف کند و سیاست جدیدی در پیش 
بگیرد. اگر عربستان قبول کند، ما آماده گفت وگو با 

آنها بدون هیچ گونه پیش شرط هستیم.«

 گالیه ظریف از دولت  اوکراین در 
گفت وگوی تلفنی با همتای کانادایی خود

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز 
در گفت وگوی تلفنی با »فرانسوا ازفیلیپ شامپاین« 
وزیر خارجه کانادا به وی اطالع داد که کشورمان ظرف 
چند روز آینده جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را برای 

خوانش اطالعات آن به فرانسه ارسال خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه ایران در این 
برای  »تصمیم  داشت:  اظهار  تلفنی  گفت وگوی 
ارسال جعبه سیاه مدتی است اتخاذ شده و بزودی 

این تصمیم اجرایی خواهد شد.«
وی همچنین به همتای کانادایی خود اطالع داد 
که آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل 
مسائل حقوقی و چگونگی جبران خسارات وارده به 
خانواده مسافرینی که در این واقعه تاسف بار جان 
خود را از دست داده اند و همینطور جبران خسارت 
هواپیمای اوکراینی مدت ها است به طرف اوکراینی 
اعالم شده ولی طرف مقابل تا کنون هیات خود را 
برای انجام مذاکرات معرفی نکرده است و جمهوری 
باشد.  می  موضوع  پیگیر  کماکان  ایران  اسالمی 
الزم به ذکر است که شیوع ویروس کرونا و توقف 
پروازهای بین المللی باعث وقفه در خوانش جعبه 
سیاه و اقدامات دیگر شده بود که با برقراری مجدد 
پروازها بزودی اقدامات اجرایی در حل و فصل شدن 
این موضوع از سر گرفته خواهد شد.روز گذشته 
رئیس جمهوری اوکراین در سخنانی با طرح این 
درخواست که ایران باید به طور رسمی عذرخواهی 
کند و غرامت کافی بپردازد، باید کاری را که وعده اش 
را داده اند انجام دهند مدعی شد که اگر نه، ما انتخاب 
به  شدن  متوسل  جز  نمی ماند  برایمان  دیگری 

دادگاه های بین المللی  آنها موضع ما را می دانند.
رئیس جمهوری اوکراین درباره تحویل دادن 
جعبه های سیاه اظهار کرد که ایران شیوع بیماری 
همه گیر کرونا را عامل تاخیر در تحویل جعبه های 
سیاه می دانست اما »این وجود مشکل نمی تواند 
به طور نامحدودی ادامه داشته باشد، چرا که ما 

مدت زیادی است که منتظریم«.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور عنوان کرد:
علت برگزار نشدن جلسات کمیسیون 

ماده ۱۰ احزاب
با  »ما  گفت:  کشور  وزارت  سیاسی  مدیرکل 
مجلس برای معرفی دو نماینده جهت عضویت 
در کمیسیون ماده۱۰ احزاب مکاتبه  داشتیم، ولی 
تاکنون جوابی دریافت نکرده  و منتظر مجلس 
با ایسنا  هستیم .« حمید مالنوری در گفت وگو 
کمیسیون  نشدن  جلسات  برگزار  به  اشاره  با 
ماده۱۰ احزاب به دلیل کامل نبودن اعضای این 
کمیسیون، اظهار کرد: »کمیسیون ماده۱۰ احزاب 
دارند.  رأی  حق  عضو  پنج  دارد  که  عضو  هفت 
وزیر  سیاسی  معاون  یعنی  کمیسیون  رئیس 
رئیس  نماینده  کل،  دادستان  نماینده   ، کشور
قوه قضائیه و دو نماینده مجلس شورای اسالمی 
حق رأی دارند و دو نماینده از احزاب ملی و استانی 

هم حق رأی ندارند .«
حضور  با  کمیسیون  داد:»جلسات  ادامه  او 
حداقل چهار نفر از اعضای دارای حق رأی رسمیت 
می یابد که درحال حاضر مجلس  شورای اسالمی دو 
نماینده خود را به کمیسیون معرفی نکرده است و 
به دلیل نداشتن حد نصاب، جلسات کمیسیون 
معرفی  برای  مجلس  با  ما  برگزار  نمی شود. 
نمایندگان مکاتبه داشته ایم و امیدواریم پس از 
نهایی شدن کمیسیون های مجلس، دو نماینده 
به  کمیسیون ماده۱۰ معرفی شوند. تاکنون جوابی 
هستیم .«  مجلس  منتظر  و  نکرده ایم  دریافت 
همچنین  گفت:  کشور  وزارت  سیاسی  مدیرکل 
»درخواست تأسیس حزب جدیدی به کمیسیون 
ماده ۱۰ نرسیده است و احزابی که پیش از این 
درخواست تأسیس داشته اند، در  مرحله برگزاری 

مجمع عمومی خود هستند .«

ح »حمایت مالی از گزارشگران  تقدیم طر
فساد« به هیأت رئیسه مجلس

شورای  مجلس  در  شیراز  مردم  نماینده 
از  مالی  »حمایت  ح  طر تقدیم  از  اسالمی 
با  مجلس  هیأت رئیسه  به  فساد«  گزارشگران 
داد .    خبر  نمایندگان  از  تن   ۱۱۰ از  امضای  بیش 
روح اهلل نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس 
شورای اسالمی با انتشار یادداشتی در توییتر  از 
ح »حمایت مالی از گزارشگران فساد«،  تقدیم طر
موسوم به سوتی زنی، به هیأت رئیسه مجلس 
در  صفحه  شخصی اش  در  نجابت  داد .  خبر 
از  ۱۱۰نفر  از  نوشت:    »بیش  مجازی  فضای 
از  مالی  حمایت  واحده  ماده  نمایندگان، 
به  که  امضا  کردند  را  فساد  گزارشگران 
ح جامع  هیأت رئیسه تحویل دادم. هرچند در طر
مبارزه با مفاسد اقتصادی همه این موارد آمده و 
تصویب  اما  خواهم  کرد،  پیگیری  ان شاءاهلل 
که  است  ضروری  حدی  در  ماده  این  فوری 

ح مفصل ماند.«  نمی توان منتظر تصویب طر

 جلسه غیرعلنی مجلس 
با حضور وزیر دفاع

عضو هیأت  رئیسه مجلس شورای اسالمی از جلسه 
غیرعلنی مجلس با حضور وزیر دفاع خبر داد و گفت: 
»این جلسه امروز برگزار  می شود .  «  علیرضا سلیمی، 
در  اسالمی  شورای  مجلس  هیأت رئیسه  عضو 
گفت وگو با خبرگزاری تسنیم   از نشست غیرعلنی 
مجلس با  حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح خبر داد و گفت: »قرار است امیر حاتمی، وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در  جلسه غیرعلنی 

امروز حضور یابد .«
او افزود: »همچنین قرار است، طبق تصمیم 
هیأت رئیسه مجلس، بعد از سخنان امیر حاتمی در 
جلسه غیرعلنی مجلس،  رحمانی فضلی، وزیر کشور 
داخلی  آیین نامه  ماده)22(  بند)8(  اجرای  در  نیز 
مجلس، گزارشی از اقدامات و فعالیت های حوزه 
 کاری خود درباره اوضاع داخلی و امنیتی کشور به 
نمایندگان مجلس ارایه دهد.« عضو هیأت رئیسه 
مجلس در پایان  خاطرنشان کرد: »قرار بود جلسه با 
وزیر دفاع نیز به صورت علنی برگزار شود که طبق 
تصمیم هیأت رئیسه مجلس  این جلسه به صورت 

غیرعلنی برگزار می شود .«
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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

اینستاگرام شهروند:
i n s t a g r a m . c o m / S h a h r v a n d D a i l y

در این دیدار معاونان وزیر 
امورخارجه دو کشور نیز 
دیدار و گفت وگو کردند. 
میرویس ناب بعد از 
دیدار با عباس عراقچی، 
معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه ایران، در 
پیامی توییتری نوشت:   
»گفت وگویی سازنده با 
عراقچی درباره توافق نامه 
همکاری جامع که شامل 
امور اقتصادی، ترانزیت، 
سیاسی و مرزی می شود، 
داشتم. قانونی کردن وضع 
افغانستانی  ها در ایران 
اولویت اصلی ماست«

هیأت افغانستانی در این 
سفر با وزیر نیرو نیز دیدار 
کردند. یکی از موضوعاتی 
که همیشه میان ایران و 
ح بوده،  افغانستان مطر
ع حق آبه هیرمند  موضو
است. ایران و افغانستان 
همواره سعی داشتند تا از 
طریق دیپلماسی مسأله 
آب میان دو کشور را حل 
کنند؛ اما افغانستان تا 
کنون تمایلی به همکاری 
در این زمینه نداشته و باید 
دید نتیجه مذاکرات به چه 
سمتی خواهد رفت

خبرگزاری تسنیم

گام بزرگ ایران و افغانستان 
برای تحکیم روابط

  ]یاسمن طاهریان [ با باالگرفتن حاشیه ها پیرامون دو حادثه ای که 
اخیرا در رودخانه هریرود واقع در مرز ایران و افغانستان و در یزد اتفاق افتاد که 
در آنها تعدادی از شهروندان افغانستانی جان خود را از دست دادند، حنیف 
اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان، در رأس 
هیأتی چهل وپنج نفره متشکل از وزرا و مقامات بلندپایه افغانستان برای 

دیدار رسمی دو روزه به دعوت محمدجواد ظریف وارد ایران شد. 
روز گذشته وزارت امور خارجه ایران در واکنش به ادعاهای رابرت 
دسترو، معاون وزیر خارجه آمریکا، مبنی بر اینکه ایران باید خشونت 
ایران و افغانستان  اینکه  با اشاره به  کند  را متوقف  علیه پناهجویان 
»ایران  کرد:    اعالم  توییتر  در  دارند،  ریشه داری  و  مستحکم  روابط 
از جنگ و  برای چندین دهه میزبان پناهجویان افغانستانی بوده که 
 درگیری هایی فرار کرده اند که به واسطه مداخله و تهاجم ایاالت متحده 
خواهران  و  برادران  از  پشتیبانی  به  همچنان  ما  است.  شده  ایجاد 
افغانستانی خود در دوران دشواری های آنها ادامه خواهیم داد و بار دیگر 
ایاالت متحده را به پایان دادن به حضور بی ثبات کننده اش در منطقه فرا 

می خوانیم.«  
از جمله موضوعات مورد بررسی در این سفر دو روزه سند همکاری های 
جامع ایران و افغانستان بود که مذاکره بر سر آن از 5  سال پیش آغاز شده و 
قرار است تا سه ماه دیگر نهایی و به وسیله روسای جمهوری دو کشور امضا 
شود. ایران و افغانستان به عنوان دو همسایه قدیمی در زمینه فراهم کردن 
ایران،  کار  بازار  به  دسترسی  و  افغانستانی  شهروندان  قانونی  حضور 
همکاری های سیاسی، امنیتی، مرزی و فرهنگی  گفت وگو کردند. این هیأت 
در اقامت دو روزه خود با وزرای کشور، کار و نیرو و همچنین دبیر شورای عالی 

امنیت ملی ایران دیدار کردند. 

توافق برای بهبود کیفیت مراقبت های مرزی
در نخستین دیدار هیأت افغانستانی با ایران، ظریف با اشاره به اینکه 
ایران در طی 4 دهه گذشته میزبان بیش از 3 میلیون نفر از شهروندان 
مدارس  در  افغانستانی  دانش آموز  52۰هزار  از  بیش  بوده،  افغانستان 
ایران از امکان تحصیل رایگان و بیش از 22هزار دانشجوی افغانستانی 
در دانشگاه های ایران پذیرش شده اند، تأکید کرد که تخلیه پاسگاه ها 
مرزی افغانستان مسئولیت بیشتری را روی دوش مرزبانان ایران گذاشته 
است. ظریف علت اصلی وقوع حوادثی مانند هریرود و یزد را سوءاستفاده 
قاچاقچیان انسان از  نظارت ناکافی بر مرزها دانست. وزرای خارجه ایران و 
افغانستان توافق کردند که برای بهبود سطح و کیفیت مراقبت های مرزی 

همکاری کنند. 
ظریف همچنین در این دیدار اعالم کرد که ایران به حمایت از دولت 
افغانستان در مواردی مانند گفت وگوهای بین االفغانی، حفاظت از قانون 
اساسی و رعایت حقوق تأکیدشده در قانون اساسی و جمهوریت نظام 

سیاسی ادامه خواهد داد. 

تسهیل تردد قانونی 
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، پس از دیدار با حنیف اتمر که به 
گفت وگو درباره مسأله حضور شهروندان افغانستانی در ایران پرداختند، 
اعالم کرد: »در این دیدار مقرر شد دولت های هر دو کشور تالش کنند 
همه موانعی که در مسیر تردد قانونی است، برداشته شود و تردد قانونی 
تسهیل شود که برادران افغانستانی ما بتوانند از طریق مسیرهای کامال 
وزارت  سرپرست  یابند.«  حضور  کشورمان  در  حمایت شده  و  قانونی 
خارجه افغانستان نیز ضمن تشکر از همبستگی و حمایت ایران از برادران 
افغانستانی اظهار داشت که در این دیدار با پرداختن به مسائل ریشه ای 
و بنیادی، در زمینه نگرانی های مشترک پیشرفت های خوبی حاصل شده 

است. به گفته اتمر در این دیدار وزیر کشور ایران پیشنهادهایی درباره 
همکاری های اقتصادی و توسعه ای مطرح کرد که با استقبال افغانستان 

روبه رو شده است. 

اولویت اصلی قانونی کردن وضع پناهجویان افغانستانی
در این دیدار معاونان وزیر امورخارجه دو کشور نیز دیدار و گفت وگو 
کردند. میرویس ناب بعد از دیدار با عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه ایران، در پیامی توییتری نوشت:   »گفت وگویی سازنده با عراقچی 
درباره توافق نامه همکاری جامع که شامل امور اقتصادی، ترانزیت، سیاسی 
و مرزی می شود، داشتم. قانونی کردن وضع افغانستانی  ها در ایران اولویت 
از جمهوری اسالمی  به خاطر حمایت  ایران  از  اصلی ماست. همچنین 

افغانستان در جریان تالش های صلح سپاسگزاریم.« 

فعالیت بیش از 30هزار کارفرمای افغانستانی در ایران
در این سفر دو روزه، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، 
نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  شریعتمداری  محمد  با  دیدار  در 
کردند.  تأکید  کشور  دو  میان  کاری  مسائل  وضع  مشخص شدن  بر 
شریعتمداری در این دیدار اعالم کرد: »استقالل و رابطه مرزها با یکدیگر خیلی 
مهم است. ایجاد هویت برای مهاجران افغانستانی حایز اهمیت است و 
باید شرایط مطلوب تری را برای مهاجران افغانستانی ایجاد کنیم.« او در ادامه 
با اشاره به اینکه پیشتر نیز تفاهم نامه ای میان ایران و افغانستان امضا شده 
گفت که در سند جدید »به تمام همکاری های دوجانبه در تمامی حوزه ها 

پرداخته و به زمینه های متقابل همکاری در این سند اشاره شده است.« 
شریعتمداری افزود: »شرایط کار مهاجران افغانستانی در ایران رو به 
رشد است و بیش از 3۰ هزار کارفرمای افغانستانی در ایران داریم که فعالیت 
می کنند و نظم بخشیدن به این روند خواسته ماست و تقسیم کار باید 

صورت بگیرد، اگر این مسیر را طی کنیم به نتایج خوبی می رسیم.« 
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی این وزارتخانه نیز اعالم کرد که برای ۱4۰۰ نفر 
از متخصصان افغانستانی پروانه کار صادر شده و ۱5 نفر از آنها که پزشک و 
پرستار بودند در مراکز خصوصی کار می کنند و بقیه در حوزه های مختلفی 
کار می کنند که 6۰درصد آن در حوزه ساختمانی و 4۰درصد در حوزه خدماتی 
است. محسن ابراهیمی همچنین اشاره کرد که دومیلیون و پانصد نفر از 
اتباع افغانستانی در ایران زندگی می کنند که در نتیجه ایران بزرگ ترین میزبان 

مهاجران و پناهجویان افغانستانی در جهان است.   
از  کردند. یکی  نیز دیدار  نیرو  با وزیر  افغانستانی در این سفر  هیأت 
بوده، موضوع  افغانستان مطرح  و  ایران  که همیشه میان  موضوعاتی 
حق آبه هیرمند است. ایران و افغانستان همواره سعی داشتند تا از طریق 
دیپلماسی مسأله آب میان دو کشور را حل کنند؛ اما افغانستان تا کنون 
تمایلی به همکاری در این زمینه نداشته و باید دید نتیجه مذاکرات به چه 

سمتی خواهد رفت. 
در اردیبهشت ماه امسال تعدادی از مهاجران افغانستانی که سعی 
داشتند از رودخانه هریرود به  طور غیر قانونی وارد ایران شوند، دچار حادثه 
شدند، تعدادی جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز ناپدید شدند. برخی 
از رسانه ها ادعا کردند که مرزبانی ایران باعث غرق شدن این شهروندان 
شده اند؛ موضوعی که ایران بارها آن را تکذیب کرده و با توافق افغانستان 
هیأتی را برای تحقیق و بررسی این موضوع مشخص کرد. هیأتی افغانستانی 
نیز به همین منظور تشکیل شد که تاکنون به نتیجه گیری خاصی نرسیده 
است. در حادثه یزد نیز خودرویی که حامل ۱3 نفر از مهاجران افغانستانی 
بود، بعد از توجه نکردن به ایست مأموران انتظامی و فرار از محل، با شلیک 
مأموران به الستیک خودرو و بعد از طی کردن چند کیلومتر دچار حریق شد و 

تعدادی جان خود را از دست دادند.

  موضوعاتی نظیر مرزها، پناهجویان، حق آبه، توافقات امنیتی و قاچاق در دیدار مقامات ایران و افغانستان 
به بحث گذاشته شد

  سند همکاری میان دو کشور تا سه ماه دیگر امضا خواهد شد


