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تازه های مطبوعات
••صبح نو-اینروزنامهنوشت:بارهاازسویرهبر
انقالب اسالمی به دولتمردان توصیه شده است
که بهدنبال خنثیسازی تحریمها باشید اما امروز
که چهار سال از خروج ترامپ از برجام میگذرد،
به جز آزادسازی قیمتها ،چه روش دیگری برای
اصالح و تغییر ساختار اقتصادی صورت گرفته
است؟ ...پس فقر ،گرانی و فشارهای اقتصادی
نازلشده از آسمان نیست ،بلکه ناشی از نوع
مدیریت است که البته امید می رود در دوران
حاضر با همدلی بین قــوا به سمت حل شدن
حرکت کند.
••کیهان  -این روزنامه نوشت  :وقتی دولت به
اعتبار شرایط به ارث رسیده از اشرافیت غربگرا
و اقتضائات فعلی اقتصاد جهانی ،تصمیم به
سامان دهــی ارز ترجیحی و حمایت از امنیت
معیشتطبقاتپایینگرفت،طیفغربگرابهجای
حمایت ،به صف شدند تا به التهاب و اغتشاش
دامن بزنند .دشمن  10برابر آبان  ،98عملیات
رسانهای ترتیب داد و برنامهاش این بود که هم
دولت را از تدبیر ضروری باز دارد و هم چند برابر
سال  98کشتهسازی کند و کشور را تا مرز انفجار
پیش ببرد.
••اطالعات -این روزنامه با اشــاره به اظهارات
اخیر منتظری دادستان کل کشور ،نوشت :به
راستی اگــر رسیدگی به تخلفات و مفاسد در
مدیریت شهری وظیفه دستگاه قضا نیست ،پس
کدام یک از قوای سهگانه و اجزای حاکمیت انجام
این وظیفه خطیر را بر عهده دارد؟ مگر نه این که
مدعیالعموم موظف به استیفای حق و حقوق
مردم است ،پس چرا قبل از فنا شدن حق اولیه
همه انسان ها یعنی حیات ،اقدامی نمیشود؟
••جام جم  -این روزنامه نوشت  :بازار داغ آرایش
و لوازم آرایش مردانه ،شرکتهای تولیدکننده
لوازم آرایشی و بهداشتی را بر آن داشته تا رنگ
موها و لــوازم آرایشی و بهداشتی مردانه تولید
کنندوازسویدیگردرآمدنجومیبیوتیبالگرها،
مردها را هم وارد این کار عموما زنانه کرده است.
••ایــران  -این روزنامه نوشت  :موعد دسترسی
عموم مردم به فیشهای حقوقی رؤسا و مدیران
دستگاههایاجراییمشمولماده ۲۹قانونبرنامه
ششم توسعه سهشنبه  ۱۰خرداد فرا میرسد .بر
اساسبخشنامهسازماناداریواستخدامیدراین
روزفیشهایحقوقیدوماهفروردینواردیبهشت
 ۱۴۰۱مدیران در اولین مرحله این شفافسازی
منتشر میشود و پس از آن دستگاهها مکلفند که
اطالعاتحقوقیمدیرانوهمترازانشانراتادهم
هرماهرویسامانهمنتشرکنند.

بهارروابطتهرانباهمسایگان

سفر رئیس جمهور تاجیکستان به تهران در ادامه توسعه همکاری های 2
کشور در یک سال اخیر نقطه عطفی در روابط تهران-دوشنبه خواهد بود.
رئیسی گفت :مبادالت تجاری 2کشور4برابر شده است
گروه سیاسی«-امامعلیرحمان»رئیسجمهور
تاجیکستان به دعــوت رسمی رئیس جمهوری
اسالمی ایران به تهران سفر کرده است.استقبال
رسمی ،گفت وگوی دو جانبه رؤســای جمهور و
رایزنی هیئتهای عالی ایــران و تاجیکستان،
امــضــای چندین سند همکاری در حــوزههــای
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی از برنامههای سفر
دو روزه امامعلی رحمان است .نگاهی به روابط
تاریخی و فرهنگی دو کشور نشانگر اشتراکاتی
استکهمیتواندمولفهایمهمبرایتوسعهروابط
دو کشور باشد ،به ویژه آن که پس از استقرار دولت
سیزدهم و سفر آی ـتا ...رئیسی به تاجیکستان،
شرایطبسیارمناسبیدراینخصوصایجادشده

است .سفر امامعلی رحمان به تهران را میتوان
گام جدیدی در دیپلماسی فعال دولت سیزدهم
و سیاست همسایهمحوری دانست ،سیاستی که
با سفر رئیسجمهور به کشورهای تاجیکستان،
بآنسفر
ترکمنستان،روسیه،قطروعمانومتعاف 
مقامات ارشد این کشورها به تهران نشاندهنده
عزمایرانبرایهمگراییحداکثریباهمسایگان
درجهتارتقایمنافعملیاست.دامنهاینرویکرد
بهعرصهنظامی-امنیتینیزرسیدهاستچنانچه
سفراخیرسرلشکرباقریرئیسستادکلنیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایران به تاجیکستان و
توافقاتنظامیودفاعیمیاندوکشورازجملهآغاز
بهکارکارخانهساختپهپادابابیلدراینکشوردر

شایعه استعفای معاون سیاسی وزیر کشور چیست؟

بیشتر از  2ماه است که خبری از معاون سیاسی وزیر کشور نیست و
در هیچ جلسه ای که رسانه ها هم حضور داشته باشند ،شرکت نکرده
است! همین موضوع شایعه استعفایش را تقویت کرده است
نیمهشهریوربودکهمحمدباقرخرمشادبهعنوان
یکچهرهدانشگاهیواصولگرایمعتدلباحکم
وزیر کشور معاون سیاسی این وزارتخانه مهم
شد و در همان حکم انتصاب هم چند ماموریت
گرفت .از جمله ،رصد و بررسی مستمر مسائل
و رویــدادهــای سیاسی کشور ،برقراری تعامل
موثر و کارامد با احــزاب و تشکل ها و تالش در
جهت حمایت و تقویت آن ها ،اجرای مطلوب و
شایستهقانوناحزابوتشکلها،سعیدرجهت

هم افزایی و تقویت همبستگی و انسجام میان
همه اقوام ،اقلیت ها و آحاد مردم عزیز و شریف،
فراهم سازی زمینه و شرایط برگزاری قانونمند
و هرچه باشکوه تر انتخابات با رویکرد مشارکت
حداکثری مردم و توجه ویژه به امور مربوط به
تقسیمات کشوری برابر قوانین موضوعه.آقای
معاون در جلسه معارفه خود گفته بود که «مسیر
کار در حوزه سیاسی را با رویکرد ارتقای وفاق و
کارامدی و مشارکت در عرصه سیاسی کشور

انعکاس
••جماراننوشت:مهدیصفریمعاوندیپلماسی
اقتصادی وزارت خارجه در حاشیه نشست «ایران
و همکاری سیساله اقتصادی با سازمان دریای
سیاه» گفت :هیئت چینی این جا بود و با آن ها
صحبت کردیم و دربـــاره قـــرارداد  ۲۵ساله کار
خــود را روی روال انجام میدهیم .در جلسات
محدودیتهایی را نشنیدیم .فقط در برخی موارد
بعضی کشورها میگویند برجام به نتیجه برسد
سرمایهگذاریمیکنیمامابعضیکشورهاکارخود
رازودترشروعکردندبهویژهدرزمینههاینفتوگاز.
••همشهریآنالینمدعیشد:خبرگزاریفارس
نوشت :هفتمین شب حادثه متروپل در حالی
سپری شد که مردم خوزستان با دعوت امام جمعه
آبادان در گوشه و کنار چهارراه امیری به عزاداری
پرداختند .پس از قرائت قرآن و پخش سرود ملی،
در گوشه و کنار چهارراه امیری مــردم با صدای
مداحی که از بلندگوها پخش میشد عــزاداری
کردندودستههایسینهزنیودمامزدنیدرگوشه
گوشه چهارراه امیری دیده میشد.قسمت بعدی
مراسم سخنرانی آیتا ...حیدری نماینده مردم
خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بود که در
ابتدایآنعدهایباکفزدنوشعاردادنمانعایراد
سخنرانیشدند.مردمدرواکنشبهشعارهایداده
شده با سر دادن شعار لبیک یا حسین خواستار
ادامه سخنرانی آیتا ...حیدری شدند .عدهای به
کانکسی که دوربین صداوسیما بر باالی آن نصب
بودحملهکردندودوربینراپایینانداختند.عشایر
نیز با بیرقهای خود همراه با هوسه و یزله مراسم
عزاداریبرایجانباختگانمتروپلبرگزارکردند.
••انصافنیوزمدعیشد:صبحشنبهلیست۱۲۹
ساختمانپرخطرتهرانبهدستانصافنیوزرسید
این گزارشی است که شورای شهر پنجم از آتش
نشانیمیگیردوشهرداریوقتراملزممیکندکه
آنرادرسامان هشفافیتمنتشرکندوبامالکانشبه
نوعیبرخوردشوداماپیروزحناچی،شهرداروقت
تهران ،به خواست برخی نهادها که انتشار آن را
مصلحت نمیدانستند تمکین میکند .تمکین او
درحالیبودکهلیستاینساختمانهاطبقهبندی
خاصی نــدارد و از سوی دیگر انتشار آن ،مصوبه
شورایشهرراهمداشت.

هراس صهیونیست ها از انتقام ایران

پس از هشدار سرلشکر سالمی برای گرفتن انتقام خون شهید صیادخدایی ،تل آویو
به شهرک نشین های صهیونیست درباره سفر به ترکیه هشدار داد
فرمانده کل سپاه پاسداران در دیدار با خانواده
سردار شهید حسن صیادخدایی از فرماندهان
مدافع حرم که هفته گذشته در تهران در یک
حمله تروریستی به شهادت رسید ،با اشــاره به
رشادتهای این شهید اظهار کرد :شهدایی که
به دست صهیونیستها به شهادت میرسند،
شهدای بسیار بلندمرتبه و با مقام بسیار واالتری
هستند ،چــراکــه بــه دســت بــدتــریــن افــــراد به
شهادت رسیدهاند و ان شــاءا ...انتقام آن ها را

از دشمنان خواهیم گرفت .ساعاتی پس از این
تهدید ،به گزارش الجزیره ،رژیم صهیونیستی به
شهروندان خود از بیم انتقام ترور شهید حسن
صياد خدایی توسط ای ــران ،هشدار داد که از
سفر به ترکیه خــودداری کنند.صهیونیستها
پیشتر به نمایندگیهای خود در سراسر جهان
نیز راجــع به انتقام ایــران هشدار داده بودند.
به گــزارش سپاه نیوز؛ ســردار سرلشکر پاسدار
حسین سالمی در این دیدار با اشاره به شباهت

اما و اگرهای ترمیم کابینه

عضو هیئت رئیسه مجلس :منتظر ترمیم کابینه از سوی رئیس جمهور
هستیم .طرح استیضاح وزیران صمت ،رفاه ،بهداشت و کشور مطرح است
تغییر کابینه و لزوما برخی جابهجاییها در
یکی ،دو ماه اخیر بارها مورد تاکید برخی رسانه
ها ،کارشناسان و کاربران فضای مجازی قرار
گرفته که دلیلش هم وضعیت اقتصادی کشور
و اوضــاع زندگی مــردم اســت .عملکرد برخی
وزیــران جوان دولت به وضوح و صراحت مورد
نقد قرار گرفته و انتظاراتی برای ترمیم کابینه
مطرح شده است  .با توجه به همین فضا در
ماه های اخیر نیز چندین بار شایعاتی درباره
مماشاتوتساهلمجلسراجعبهدولتمنتشر
شده است .در حالی که برخی اظهار نظرهای

نمایندگان نشان می دهد وکــای ملت تنها
دست نگه داشتهاند تا مطمئن شوند که شخص
رئیسجمهورقصدورودبهبحثترمیمکابینهرا
ندارد و در این صورت راسا اقدام کنند .در این
زمینه روزنامه صبح نو نوشته :از روی کارآمدن
دولــت سیزدهم تاکنون همیشه یک اتهام بر
مجلس یــازدهــم سایه سنگین داشته است؛
تساهلبادولت.منتقدانبراینباورندکهمجلس
در مواجهه با نحوه عملکرد و مدیریت دولت
مــدارای بیش از انــدازه دارد وگرنه تا االن باید
چند وزیر استیضاح میشدند و ترکیب دولت،
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کنار توافق برای برگزاری رزمایشهای مشترک
و گشتزنی مشترک در مرزها نمودی دیگر از
اراده دو کشور برای توسعه مناسبات همهجانبه
است .پیشتر و در جریان سفر آیـتا ...رئیسی به
تاجیکستان هشت سند همکاری امضا شد و بر
ضرورتافزایشمیزانمبادالتتجاریواقتصادی
ساالنه دو کشور همسایه به  ۵۰۰میلیون یورو
تاکیدکردند.دیروزنیزآیتا...رئیسیدرنشست
خبریمشترکرؤسایجمهورایرانوتاجیکستان
گفت :روابط بین دو کشور متحول شد ،به نحوی
کهامروزشاهدافزایشچهاربرابریروابطتجاری
بینایرانوتاجیکستانهستیم.رحماننیزگفت
که تاجیکستان عالقه مند است از ظرفیت های
بندر چابهار و بندرعباس برای حمل و نقل بهره
مندشود.
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سفر رحمان به تهران با امضای  ۱۷توافق نامه
جدید و نیز پیگیری تفاهم نامههای گذشته
گامی مهم برای تحقق این اهــداف است .این
رویکرد تعاملی در عرصه گستردهتری در قالب
پیمان ســازمــان همکاری هــای شانگهای که
دو کشور عضو آن هستند ،نیز قابل گسترش
اســت.شــرایــط کنونی جهان ب ـهویــژه بحران
غذایی ناشی از خشکسالی و شرایط جدید
اقلیمی که جنگافروزی غرب به آن دامن زده
است ،الزام این همگرایی اقتصادی و سیاسی
را بیش از پیش آشکار میسازد .در همین حال
ظرفیتهایعظیمایراندرحوزهفنیومهندسی
ودانشبنیانکهنیازبسیاریازکشورهایمنطقه
است میتواند در تحقق اهــداف اقتصادی دو

کشور نقشی ارزنــده ایفا کند.نکته مهم دیگر؛
نگاه مشترک دو کشور در مقابله با چالشهای
امنیتیوبهویژهبحرانهاییهمچونافغانستان
است .میزبانی نشست اخیر امنیتی منطقهای
توسطتاجیکستانودیدگاههایمقاماتامنیتی
دو کشور درباره مبارزه با تروریسم و مقابله با آن
چه اشغالگران به افغانستان تحمیل کردهاند
نشانهای از این نگاه مشترک به تحوالت منطقه
بــرای رسیدن به امنیت پایدار است.نکته آن
که؛ همسایگی دو کشور با افغانستان مولفهای
مهم در مواضع ایران و تاجیکستان در معادالت
منطقهاست.اسنادوشواهدنشانمیدهدبرخی
کشورها با تروریسم وارداتــی به دنبال تضعیف
همکاریهایمنطقهایهستند.تاکیددوکشور
بر کمکبهتشکیلدولتفراگیردرافغانستاناز
جمله مواضع مشترک دو کشور است .میتوان
گفتکهسفررحمانوهیئتعالیرتبههمراهش
بهتهراننقطهعطفیدرمناسباتدوکشوراست
که نشانگر اراده دو کشور هم دین ،هم فرهنگ
و همزبان ایران و تاجیکستان جهت همافزایی
برای رسیدن به پیشرفت پایدار و امنیت و ثبات
منطقهمحوراستکهدرگامبعدیمیتواندابعاد
گستردهتری در قالب پیمان شانگهای اجرایی
شود .همچنین رئیس جمهور تاجیکستان که
برای دیدار با مقامات کشورمان به تهران سفر
کرده است ،با حضور در بهارستان با قالیباف،
رئیس مجلس شورای اسالمی دیدار کرد .در
این دیــدار ،دو طرف بر توسعه روابط در سطوح
مختلف تأکید کردند و خواستار گسترش روابط
دوکشور به ویژه در حوزه های اقتصادی ،علمی
وفناوریشدند.

دنبال میکنیم» امــا ایــن طــور که معلوم است
خیلی هم جدی دنبال این کارها نیست چون دو
ماهی میشود که رسانهها از او بیخبر هستند.
فردانیوز نوشت :آخرین خبر از او برمیگردد به
 23اسفند که از انتصاب  80درصد فرمانداران
خبرداد.بعدازآناما چیزینگفتهودرجلسهای
کهرسانههاهمحاضرباشند،شرکتکردهاست!
همینغیبتعجیبوطوالنیسببشدکهشایعه
شود ،استعفا کرده است .رسانهها اما
در این مدت بیکار ننشسته و حتی
گمانهزنی دربــاره جایگزین او را
شــروع کــردهانــد! مثال
از استاندار تهران به
عـــنـــوان جــایــگــزیــن
خــــرمــــشــــاد نــــام
میبرند.جالباین

که آقای استاندار هم واکنشی به این شایعات
نداشته است! او فقط گفته «درستی این شایعه
را از شایعهسازان بپرسید .ما سرباز هستیم و
هر کجا که بزرگ ترها تصمیم بگیرند ،خدمت
خواهیمکرد».پاسخیکهبدونشکمیتواندبه
شایعات دامن بزند و گمانههای موجود را تقویت
کند .ناگفته نماند که بر اساس شایعات موجود
در فضای مجازی و رسانهای ،دلیل این غیبت و
استعفایخرمشادفشاربهاوازخارجازوزارتخانه
دررابطهباانتصاباستانداران
و فــرمــانــداران ب ــوده اســت!
موضوعی که صحت یا عدم
صحت آن را فقط آقایان در
وزارت کشور میدانند و
آنهاهمفعالسکوترا
ترجیحدادهاند.

شهادت شهید سپهبد علی صیادشیرازی و
شهیدصیادخداییتاکیدکرد:تاپیشازشهادت
شهید صیادخدایی ،یک شهید صیاد در ارتش
داشتیم .پس از شهادت شهید صیادخدایی،
سپاه نیز مفتخر به داشتن یک شهید صیاد شد.
اگر به طریقه شهادت این دو شهید توجه کنیم،
شیوه شهادت آنها نیز مشابه یکدیگر است.وی
افزود:چندروزپیشکهبهقمسفرکردهبودمهمه
مردم خواهان این بودند که انتقام خون شهید
صیادخدایی را بگیریم .همچنین در روز تشییع
پیکر این شهید مردم بر انتقام از قاتالن شهید
صیادخدایی ُم ِصر بودند .فرمانده کل سپاه با
بیان این که نام شهید صیادخدایی جهانی شد،
تصریح کرد :نام این شهید آوازه جهانی پیدا کرد
ودرجهانعزیزشد.درحالیکهفردیگمنامبود
و مردم او را نمیشناختند ،اما به اذن خداوند یک
بارهانفجاریدرجهانرخدادوشهیدصیادخدایی
مانندخورشیددرقلهجهاندرخشید.همهشهدا
عزیز هستند و با کیفیتهای متفاوتی به شهادت
رسیدند ،امــا شهید صیادخدایی به نحوی به
شهادترسیدکهازانساندلرباییمیکند.پیشتر
نیز روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز به نقل از یک
مقام اطالعاتی رژیم صهیونیستی گزارش داده
بود که اسرائیل به مقامات آمریکایی اطالع داده

است که این رژیم پشت ترور شهیدصیاد خدایی
در تهران بوده است.مقامات رژیم صهیونیستی
به آمریکا گفتهاند که هدف از این ترور ،هشدار به
ایران برای توقف عملیاتهای یک گروه مخفی
در نیروی قــدس به نــام واحــد  ۸۴۰اســت .این
مقامات مدعیاند شهید صیاد خدایی جانشین
فرماندهیاینواحدبوده کهماموریتهاییعلیه
صهیونیستهاواتباعبرخیکشورهادرسرتاسر
جهان انجام مـــیداده اســت.بــه نظر می رسد
رژیم صهیونیستی از ترور شهید صیاد میتواند
چند هدف داشته باشد .هدف نخست با توجه
به تحرکات جدید برای باز کردن گره مذاکرات
هستهایتأثیرگذاریبراینمذاکراتاست.خواه
رژیم صهیونیستی توافق را به نفع خود ببیند یا
به ضرر خود از نظر آنها چنین اقدامی میتواند
موضع ایــران را در مذاکرات تضعیف کند.این
اقدامات همچنین میتواند پاسخی به تحرکات
گروههای مقاومت چه در نزدیکی و چه درون
مرزهای فلسطین اشغالی باشد .تصور رژیم
صهیونیستیایناستکهعملیاتهایمقاومتی
که توسط فلسطینیها انجام میشود و تاکنون
نزدیکبه ۲۰نفربرایاینرژیمتلفاتداشتهاست
بدونحمایتایرانانجامنمیشود،بنابراینباید
پاسخآنهادرایراندادهشود.

شکلی دیگر میگرفت .اظهارات چندی پیش
عضو هیئترئیسه مجلس اما نشان میدهد که
سیاست کنونی مجلس در قبال دولــت ،صبر
راهبردیباهدفاعمالتغییراتازسویشخص
رئیسجمهوریاست.احمدامیرآبادیفراهانی
بابیاناینکهقبولندارمکهنمایندگانبادولت
تعارف دارند  ،گفته بود :به نظرم الزم است سه،
چهار وزیــر ،یک معاون و چند استاندار تغییر
کنند چون حــدود یک سال زمــان بــرای نشان
دادن عملکرد کافی بوده است .هیئترئیسه
مجلس از نمایندگان خواست برای استیضاح
صبر کنند شاید رئیسجمهور بخواهد خودش
کابینه را ترمیم کند .به گزارش سایت دیده بان
ایران ،امیر آبادی افزود :االن نمایندگان ،روی
عملکردوزیرارتباطاتحرفدارند.ایندولتبا
دولتقبلیقابلمقایسهنیستولیانتظارماهم
زیادتر است .به گفته او ،طرح استیضاح وزیران

صمت ،رفاه ،بهداشت و درمان و کشور مطرح
است.دیگروزارتخانهایکهنمایندگاندربارهآن
سوالدارند،میراثفرهنگیوگردشگریاست؛
اینکهاصالوزیرمربوطکجاستوچهمیکند؟

▪امضای ۱۷سندهمکاری
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رحمانپساز 9سالدرتهران؛چرا؟
امامعلی رحمان ،رئیس جمهور تاجیکستان پس
از  9سال به تهران آمده است .در سال های اخیر
همگرایی در روابط ایران و تاجیکستان تقویت شده
وسفرآیتا...رئیسیبهتاجیکستاندرشهریورسال
گذشته کهمنجربهعضویتکشورماندرسازمانمهم
شانگهاینیزشد؛ فصلنوینیدرهمکاریهایهمه
جانبه تهران و دوشنبه به وجود آورد و طی آن هشت
سندهمکاریاقتصادیامضاشد.واقعیتایناست
که پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم ،وضعیت
مبادالتتجاریوهمکاریهایاقتصادیبینایران
وتاجیکستانوضعیتمناسبینداشتهو تجارتغیر
نفتی بین دو کشور تنها رقمی در حدود  20تا 30
میلیون دالر بوده است .در این بین اما پس از روی
کار آمدن دولت سیزدهم و تمرکز جدی این دولت
بر گسترش روابــط با کشورهای منطقه ،مناسبات
تجاریتهران-دوشنبهنیزتحتالشعاعاینسیاست
قرار گرفت و رشد چشمگیری یافت به طوری که در
سال  1400بیش از  139هزار تن کاالی غیرنفتی
به ارزش  131میلیون دالر بین ایران و تاجیکستان
تبادل شد که نشان از افزایش نزدیک به پنج برابر
همکاری های اقتصادی دو کشور داشت  .نباید
فراموش کرد که تاجیکستان به دلیل ظرفیت های
اقتصادی که از آن برخوردار است  ،قابلیت تبدیل
شدن به شریک بزرگ اقتصادی در آسیای مرکزی را
داردومیتواندبازارمناسبیبرایصادراتکاالهای
ایرانیباشد.اینجادهیکطرفهنبودهو  تاجیکستان
بهای
نیزمیتواندبااستفادهازبنادرجنوبیایرانبهآ 
آزاد دسترسی یابد و این گونه سطح تعامالت تجاری
بینالمللیخودبادیگرکشورهایجهان راگسترش
دهد.افزونبراین،ایرانوتاجیکستان درپروژ ههای
نفت ،سدسازی ،صنایع غذایی ،فلزات و گردشگری
تباالییبرایهمکاریدارندوشرکتهای
نیزظرفی 
ایرانی در طرحهای راهبردی تاجیکستان از جمله
پروژه سد و نیروگاه برق آبی راغون ،تونل استقالل،
اجرای تصفیه خانه آب دوشنبه و چندین پروژه دیگر
تاجیکستانحضور فعالداشتهاندو  باتوسعهروابط
اقتصادی ،حضور ایرانی ها در چنین پروژه هایی نیز
افزایش خواهد یافت .توسعه همکاری های تجاری
بین دو کشور اگر یک پای ماجرای سفر امامعلی
رحمانبهتهرانباشد،بیشکتحکیموتقویتروابط
نظامی و امنیتی یک پای دیگر سفر رئیس جمهور
تاجیسکتان به ایران خواهد بود  .ادامه نا آرامی ها
در برخی مناطق غرب آسیا ،خروج آمریکا از منطقه
و جنگ روسیه و اوکراین شرایط جدیدی را برای
منطقه غرب آسیا رقم زده است و در این میان و در ماه
هایاخیرافزایشحمالتتروریستیدرافغانستان،
زنگ خطر سرایت این تهدیدات به منطقه را به صدا
درآورده و تالش ها برای جلوگیری از سرایت آن به
منطقهافزایشیافتهاست.دراینمیانوباهدفمقابله
با این تهدیدات منطقه ای ،ایران و تاجیکستان  در
یک سال گذشته همکاری های امنیتی و دفاعی
خود را تقویت کرده اند و سفر اخیر سرلشکر محمد
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان
به تاجیکستان و تشکیل کمیته مشترک مقابله با
تروریسمدرسالگذشته،بیانگرایناستکهمسائل
امنیتی و رفع تهدیدات یکی از مــوارد مشترک دو
کشور در منطقه است و ایران به دلیل تجربه مقابله
با تروریست ها ،می تواند برای تاجیکستان کمک
شایانی کند .از سویی دیگر  ،باتوجه به احتمال
کاهشصادراتتسلیحاتیروسیهبهآسیایمرکزی،
تاجیکستان تالش می کند تا ترتیبات جدیدی را
در مسائل امنیتی خود ایجاد کند و ایران می تواند
بهترینگزینهبرایبازارتسلیحاتیتاجیکستانباشد
تاکمبودهایاینکشورجبرانشودوبهنظرباساخت
کارخانه تولید پهپادهای ایرانی در تاجیکستان،
مقدماتاینامرهمفراهمشدهاست .درآخراماباید
تاکید کرد که سفرهای متعدد مقامات تاجیکستان
و ایران و امضای ده ها تفاهم نامه همکاری در عرصه
های اقتصادی ،سیاسی و امنیتی طی سال های
اخیرنشانازتالشهایدوطرفبرایافزایشسطح
همکاریهادارد.اشتراکاتزبانیوفرهنگیهمبستر
مناسبیبرایتعمیقهمکاریهایدوجانبهاستکه
باسفرامامعلیرحمانبهتهرانومتعاقبآنسفرهای
آیندهمقاماتدوکشور،میتوانچشماندازروشنیرا
برایارتقایمناسباتمتصورشد.

