سیاست

4

سه شنبه  9مرداد  17 .1397ذی القعده  .1439شماره 19879

بازداشت اعضای  3گروه مرتبط با
داعش طی امسال

...

ویژه های خراسان
انتشار گزارش های خام تغییر اقلیم در
ایران ممنوع شد
بر اساس ابالغیه یک مقام مسئول اجرایی به تعدادی از
اعضای کابینه و مسئوالن مهم اجرایی ،با تشریح نحوه
دسترسی این مسئوالن به نتایج پژوهش های بین المللی
معتبردرزمینهتغییراقلیمواتفاقاتسرزمینی،کارشناسان
دستگاه های مسئول ،می توانند نظارت و بازنگری هایی
را در خصوص گزارش های نهاد مرجع پیرامون وضعیت
اقلیمی کشورمان ،به آن ها ارائــه کنند امــا مسئوالن
مربوط باید توجه داشته باشند هرگونه انتشار و استفاده از
محتویات گزارش تغییر اقلیم در ایران تا زمان تایید نهایی،
ممنوع است.

تعلل یک ساله دولت در مجازات
سوء استفاده کنندگان از آب و برق
در حالی که قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از
آب ،برق ،تلفن و گاز در خردادماه سال گذشته به تصویب
مجلس رسیده و ابالغ شده بود ،بررسی های کارشناسان
یک نهاد نظارتی نشان می دهد به رغم تاکیدات ماده  7این
قانون مبنی بر این که آیین نامه اجرایی آن توسط وزارتخانه
های نیرو ،نفت ،ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور
با همکاری وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت
وزیران می رسد ،این موضوع با گذشت بیش از یک سال
هنوز به صحن کابینه نرسیده است.

...

چهره ها و گفته ها
محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید
مجلس درباره لزوم تغییرات در دولت گفت :ظاهرا
تیغ دولت برای ترمیم کابینه کند شده است ،دولت
قراربوددربارهسه،چهارپستاقداماتیراانجامدهد
که حداقل تیم اقتصادی با هم هماهنگ شوند اما
این کار متوقف شد ،البته تالشهایی میشود ولی
افــرادی که در این موقعیت مسئولیت بپذیرند ،کم
هستندودربارهاینکهاختیاراتشانچهباشدحرفو
حدیثهاییوجوددارد،درنهایت
اگر دولت خودش در این زمینه
اقدام نکند ،مجلس وارد عمل
خواهدشد/.ایسنا
مهدی چمران نایب رئیس جبهه مردمی نیروهای
انقالب ،درباره موضعگیری جدید اصالحطلبان
مبنی بر خروج جهانگیری از کابینه دولت به منظور
حفظ پایگاه اجتماعی جبهه اصالحات ،اظهار کرد:
حتی اگر اصالحطلبان جهانگیری را از کابینه دولت
بیرون بکشند فایدهای نــدارد ،چرا که آن ها بارها
فریاد حمایت از روحانی سر دادهاند و مردم آن قدر
کمحافظه نیستند که اصالحطلبان به راحتی راه
خود را از روحانی جدا کنند و مشکالت را به گردن او
بیندازند .معتقدم اصالحطلبان در صورت همراهی
و همفکری با رئیس جمهور به منظور حل مشکالت
اقتصادی و ترمیم کابینه دولت
آینده سیاسی بهتری خواهند
داشت/ .باشگاه خبرنگاران

العالم-معاونامنیتیوزارتکشورازشناساییوبازداشتسهگروهمرتبطباداعشطیامسالخبرداد.حسینذوالفقاریدربارهتحرکاتعناصرمرتبطباگروهکهای
تروریستیداعشدرداخلکشورگفت :امسالسهگروهکهقصداقداماتایذاییدرداخلکشورداشتندموردرصدوشناسایینیروهایاطالعاتیوامنیتیقرارگرفتند.
وی افزود :با کار مداوم اطالعاتی هر سه گروه قبل از این که طرحهای خود را عملیاتی و اجرایی کنند توسط نیروهای اطالعاتی و امنیتی دستگیر شدند.

 5تحلیل درباره امکان بستن تنگه هرمز توسط ایران

رای الیوم :آمریکا به دنبال مطیع کردن ایران و سپس براندازی آن است
بعد از این که ایران در پاسخ به سیاست صفر کردن فروش
نفت خود اعالم کرد تنگه هرمز را می بندد و این تهدید
از زبــان مقامات مختلف کشورمان تکرار شــد ،برخی
رسانه های غربی و منطقه ای به تحلیل چگونگی بستن
تنگه هرمز توسط ایران پرداختند.

▪اشاره فواد ایزدی به پژوهش آمریکایی ها درباره توان
بستن تنگه هرمز توسط ایران

بــه گـــزارش فــارس فــؤاد ایـــزدی ،کــارشــنــاس سیاست
بینالملل هم در مصاحبه با رسالت ضمن بیان این که
آمریکاییها میدانند ایرانیها توانایی بستن تنگه هرمز را
دارند ،افزوده است :پژوهشی که سال 2012آمریکاییها
انجام داده بودند ،نشان میدهد ،ایران میتواند این تنگه
را ببندد و حتی میتواند به مدت یک ماه این تنگه را بسته
نگه دارد و این مسئله در نهایت باعث میشود اقتصاد
بین الملل به هم بریزد و قیمت نفت به شدت صعود کند.

▪ 4سالح ایران برای بستن تنگه هرمز به روایت نشنال
اینترست

اندیشکده آمریکایی نشنال اینترست در تحلیلی با اشاره
به این که آمریکا از سال  1976هشت تریلیون دالر برای
حفاظتازتنگههرمزهزینهکرده،موشکسجیل،زیردریایی
کالس غدیر ،موشک بالستیک ضد کشتی خلیج فارس و
قدرت حزب ا ...لبنان را چهار برگ برنده ایران در مسیر
بستن تنگه هرمز برشمرد .طبق این تحلیل موشک سجیل
 2که شناخته شده ترین موشک بالستیک ایــران است،
از قابلیت برد  2510کیلومتر با حمل  650کیلوگرم بار
بــرخــوردار اســت .بــزرگ ترین قــدرت بــازدارنــده ایــران که
می تواند جریان حمل و نقل نفت را در تنگه هرمز تهدید
کند زیردریایی کالس غدیر است چرا که نیرو های نظامی
خطوط ارتباطی دریایی و کشتی های تجاری که مسیرهای
آن ها قابل پیش بینی است ،طعمه های آسانی برای این
زیردریاییهستند.همچنیناینزیردریاییمیتواندعملیات
مینگذاری در دریا و حمل نیروهای تکاور را انجام دهد .به
نوشتهاینگزارش،موشکهایبالستیکضدکشتیخلیج
فارس که بردی حدود  300کیلومتر و دقتی حدود  8متر
دارد ،سالح دیگر ایران برای ناامن کردن تنگه هرمز است.
به گزارش فارس ،پیشتر سردار مجید بکایی ،مشاور وزیر
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفته بود پس از آزمایش
اولاینموشکها،شاهدعقبنشینیناوگاندریاییآمریکا
در خلیج فارس بودیم .این تحلیل در انتها نتیجه گیری کرده
است« :اگر ایران خواهان بستن تنگه هرمز است ،زیردریایی
از اهمیت فزاینده ای برخوردار است .در آبهای کمعمق و
در بستر خلیجفارس ،مستقر کردن زیردریاییها و استفاده
کردن از آن ها میتواند روند عبور و مرور کشتیها در یک
مسیر دریایی باریک را به مخاطره بیندازد».

▪ایسنا :در صورت بستهشدن تنگه هرمز ،بهای نفت
از مرز بشکهای  ۲۵۰دالر هم می گذرد

به گزارش ایسنا ،ایران با داشتن خط ساحلی وسیعتر در
تنگه و وجود جزایر متعدد ،برای کنترل تردد در این آبراه
تسلط زیادی دارد .تسلط سیاسی و نظامی ایران بر تنگه
هرمز از یک طرف و وابستگی شدید اقتصاد منطقه و جهان
به تجارت دریایی از طریق این آبراه ،حاال به برگ برندهای
در دست سیاستمداران ایرانی تبدیل شده و طرفهایی
که فکر مقابله با ایران را در سر دارند ،از این بیم دارند که
مبادا ایران این برگ را روی میز بگذارد .بنا بر این گزارش،
کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت بستهشدن
تنگه هرمز ،بازارهای جهانی نفت با کمبود  ۲۰میلیون
بشکهای مواجه میشوند و احتمال دارد که بهای نفت
از مرز بشکهای  ۲۵۰دالر هم بگذرد .چرا که بستهشدن
تنگه هرمز به معنای توقف صادرات ۹۰درصد نفت منطقه
و توقف معامالت تجاری بسیاری از کشورهای حوز ه خلیج
فارس خواهد بود.
▪رأی الیوم :ایرانیان گزینه انقیاد و تسلیم را قبول
نخواهند کرد

روزنامه فرامنطقهای رأ یالیوم طی یادداشتی به قلم
حکم امهز ،به چرایی تهدیدات ایران برای بستن تنگه
هرمز پرداخت و دلیل چنین تهدیداتی را استراتژی

مقابلهجویانه آمریکا دانست .به گزارش فرارو ،با مطرح
کردن این پرسش استفهامی که «چرا ایــران اگر نظام
آن با خطر موجودیتی مواجه شود تنگه هرمز را نبندد؟»
نوشت :اقدامات آمریکا علیه ایران دو هدف استراتژیک
را دنبال میکند :نخست ،مطیع کردن ایران و سپس
بــرانــدازی آن .هــدف همه آن فشا رهای گوناگون و
جنگهای خشن و نرم و هوشمندانهای که آمریکاییها و
اسرائیلیها و پیروانشان در منطقه برای آنها اتاقهای
عملیاتی تاریک ایجاد کردهاند ،تضعیف مردم ایران در
داخل و سپس تحریک افکار عمومی علیه دولت و مقامات
عالی است.به گفته این روزنامه ،از دیدگاه آمریکاییها
و متحدا نشان ،ایــران باید بین دو گزینه مطیع شدن
و براندازی یکی را انتخاب کند .بدین معنا که ایران یا
امتیازاتی بدهد تا پول آن مانند دیگر کشورهای منطقه
دوشیده شود .یا این که با براندازی زورمندانه از طریق
جنگهای مزبور مواجه شود.براساس تحلیل رأیالیوم،
ایرانیان گزینه انقیاد و تسلیم را قبول نخواهند کرد در
نتیجه ،گزینه براندازی و حذف موجودیت باقی میماند.
هر انسانی اگر بین دو گزینه جنگ و حذف موجودیتش
قرار بگیرد ،حتما گزینه جنگ را انتخاب خواهد کرد.
زیرا شانس پیروزی در جنگ ،بیشتر از شانس پیروزی در
حذف شدن موجودیت است .بنابراین ،ایران در برابر یک
تقابل تحمیلی قرار گرفته است.

▪روزنامه اسپانیایی :محور اقدامات ایران مین های
دریایی است

روزنامه اسپانیایی ال پاییس هم گزارشی درباره امکان
بستن تنگه هرمز نوشت .بنا بر گزارش این روزنامه ،محور
اقدامات ایران مین های دریایی خواهد بود .مین ها بدون
نیاز به تکنولوژی زیاد اجازه می دهند فضای کافی برای
جلوگیری از عبور نفتکش ها پوشش داده شود .بدیهی
است که نیروی دریایی آمریکا دارای کشتی های مین روب
ی شوند و کار
است اما در آن جا قایق های ایرانی وارد عمل م 
ی کنند.
را برای آمریکا دشوار و عملیات آن ها را پر خطر م 
▪ســی ان ان :پنتاگون طــرح هــای بازنگه داشتن
گذرگاه های آبی را بررسی می کند

با این حال دو مقام آمریکایی نیز به سـیانان گفتهاند که
دولت ترامپ در حال بررسی اقدام نظامی مورد نیاز برای باز
نگه داشتن گذرگاههای آبی حیاتی در خاورمیانه است .این
رسانه آمریکایی بدون آن که جزئیات بیشتری از طرح آمریکا
ارائــه کند ،نوشت :هر گونه اقــدام نظامی ،توسط متحدان
آمریکا ،مانند سعودیها انجام خواهد شد .دراین باره جمعه
هفتهگذشتهوزیردفاعآمریکابابیاناینکهبستنتنگههرمز،
حملهبهکشتیرانیبینالمللیاست،اعالمکرد:اینموضوع
آشکاراباپاسخبینالمللیبرایبازکردنخطوطکشتیرانی
به هر قیمتی مواجه خواهد شد .زیرا اقتصاد جهانی به انرژی
وابستهاستواینانرژیازتنگههرمزعبورمیکند.

در کمیسیون شوراهای مجلس انجام شد

تعیین شرایط سنی و مدرک نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
شـــرایـــط ســنــی و مــــدرک تحصیلی کــانــدیــداهــای
ریاستجمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس تعیین
شد ،در عین حال این موضوع باید در صحن علنی مجلس
هم به تصویب برسد و سپس توسط شورای نگهبان تأیید
شود .محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراهای

مجلس درباره تدوین قانون جامع انتخابات در مجلس به
ویژه شرایط ریاست جمهوری گفت :شرایط کاندیداهای
انتخابات ریاستجمهوری از سوی شورای نگهبان به دو
بخشعمومیواختصاصیتقسیمشدهکهاینشورا،شرایط
اختصاصیراتعیینوبخشعمومیراهمبهمجلسواگذار

کردهاستکهاینشرایطشاملسنرئیسجمهور،مدرک
تحصیلی سالمت جسمانی و دیگر موارد است .به گزارش
تسنیمویازتعیینشرایطعمومیکاندیداهایانتخابات
ریاستجمهوری از سوی این کمیسیون خبر داد و گفت:
در این شرایط عمومی ،سن را برای کاندیداهای انتخابات

...
دولت

ریاستجمهوری ،حداکثر 75و حداقل 40سال و مدرک
تحصیلیرانیزدکتراوکارشناسیارشدتعیینکردهایم.

معاون رئیس جمهور :طرح های سوال از
رئیس جمهور پشت پرده داشت

اظهارات ذوالنور خالف واقع بود

معاونپارلمانیرئیسجمهوربابیاناینکهطرحهایسوال
از رئیس جمهور پشت پرده داشت افزود :مطرحکردن بحث
تهدیدوتطمیع،اهانتبهنمایندگانمجلسشورایاسالمی
است،ضمنآنکهمنبهعنوانمعاونپارلمانیرئیسجمهور
چهاختیاروابزاریدارمکهبتوانمنمایندگانمجلسراتهدید
وتطمیعکنم.حسینعلیامیریدربارهادعایمجتبیذوالنور
نمایندهمردمقمدرمجلسمبنیبراینکهامضاکنندگانطرح
سوال از رئیس جمهور بر اثر تطمیع و تهدید معاون پارلمانی
رئیسجمهورامضایخودراپسگرفتند،بهخبرآنالیناظهار
کرد :من فیلم اظهارات آقای ذوالنور (نماینده قم) را که در
فضایمجازیمنتشرشده،دیدم.اینکارخالفاخالقبود.
من به آقای ذوالنور گفتم «این حرفی که مطرح کردید خالف
واقعبود»،ویپاسخداد«خانمسعیدینمایندهمبارکهچنین
حرفیرابهمنزد».بهخانمسعیدیگفتم«شماچنینحرفی
به آقای ذوالنور زدید؟» ،خانم سعیدی هم به صورت شفاهی
در حضور تعدادی از نمایندگان و هم به شکل مصاحبه این
مسئله را تکذیب کرد .وی افزود :مطرح کردن بحث تهدید و
تطمیع ،اهانت به نمایندگان مجلس شورای اسالمی است،
ضمن آن که من به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهور چه
اختیار و ابزاری دارم که بتوانم نمایندگان مجلس را تهدید و
تطمیع کنم .امیری تصریح کرد :براساس ماده  212قانون
آییننامهداخلیمجلس،طرحسوالازرئیسجمهوربابیش
از 73امضا به کمیسیون مربوط ارجاع می شود و نمایندگان
رئیس جمهور به کمیسیون می روند و توضیح می دهند .در
صورتیکهتایکهفتهنمایندگانسوالکنندهبرامضایخود
باقیباشند،طرحسوالدرصحنعلنیمجلساعالموصول
می شود .وی با بیان این که طرحهای سوال از رئیس جمهور
پشتپردهداشت،افزود:چهتوجیهیداردکهسهطرحسوال
ازرئیسجمهوردرکمترازیکماهباعناوینمشخصومشابه
کلیدبخورد،درحالیکهموضوعسواالتدرحوزهصالحیت
وزارتخانه ها بود .با این وجود نمایندگان رئیس جمهور در
جلسه کمیسیون حاضر شدند و پاسخ دادند که موجب شد
تعداد قابل توجهی از نمایندگان امضای خود را پس بگیرند
بنابراینتعدادامضاهاازحدنصابافتاد.

...
واکنش

رحیمی :طرح عدم کفایت رئیس
جمهور احساسی است
ایلنا -علیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید
مجلس با اشاره به پیشنهادات برخی درباره طرح
عدم کفایت رئیسجمهور خاطرنشان کرد:طرح
موضوع عــدم کفایت و استیضاح رئیسجمهور
بیشتر خاستگاه سیاسی و احساسی دارد وگرنه
مطالبه مردم ثبات در بازاراست.
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