در نامهای به دبیرکل سازمان ملل

ظریف  ۶سال بدعهدی غرب را مستند کرد

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان در ششمین سالگرد
تصویب قطعنامه ٢٢٣١شورای امنیت سازمان ملل متحد طی نامهای
به دبیرکل این س�ازمان ،جمعبندیای از مجم�وع بدعهدیهای
طرفهای غربی را به عنوان سند در دبیرخانه ملل متحد ثبت کرد.

به گزارش ایرنا ،محمد جواد ظریف در حساب کاربری خود در توئیتر
نوشت :شش س��ال (عدم) اجرای برجام از سوی غرب را در نامهای که
شاید آخرین و مهمترین نامه من به دبیر کل سازمان ملل متحد باشد،
مستند کردم .وی در این نامه به آنتونیو گوترش افزود :شش سال پیش
در همین روز ش��ورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه ( ۲۲۳۱ )۲۰۱۵را
تصویب کرد بهرغم مخالفتهای جدی و مشروع ما نسبت به بد رفتاری
تاریخی شورای امنیت در قبال ایران  -به ویژه در طول هشت سال تجاوز
صدام حسین و همچنین در جریان یک بحران هستهای غیر ضروری
 ایران با شرکت در مذاکرات ،حسن نیت خود را برای رسیدن به یکراهحل دیپلماتیک برای مسئله هستهای نشان داد .در سال  ۱۳۹۴پس
از  ۱۳سال مذاکرات پیچیده ایران و پنج عضو دائمی این شورا به عالوه
آلمان برنامه جامع اقدام مشترک را منعقد کردند که توسط قطعنامه
 ۲۲۳۱تأیید و به آن قطعنامه ضمیمه شد.
ظریف تأکید کرد :شورای امنیت در قطعنامه  ۲۲۳۱خود تأیید کرده
اس��ت که انعقاد برجام نش��اندهنده یک تغییر بنیادین در بررس��ی
این موضوع توس��ط ش��ورای امنیت اس��ت ،هدف غایی ادعایی تمام
قطعنامههای لغو ش��ده ش��ورای امنیت ملل متحد در مورد مس��ئله
هستهای ایران دس��تیابی به یک راهحل دیپلماتیک ،است .قطعنامه
 ۲۲۳۱ش��ورای امنیت ملل متحد همچنین تأکید میکند که برجام
موجب تقویت و تسهیل توسعه همکاری و تعامالت اقتصادی و تجاری با
ایران میشود و اینکه کشورهای عضو باید توجه مقتضی به لغو تحریمها
داشته باشند .شرکتکنندگان برجام تأکید کردند که لغو تحریمها از
جمله منفعت اقتصادی ناشی از آن ،بخشی اساسی از برجام است.
ظریف افزود :با این حال امریکا با کمک و تش��ویق همدستان اروپایی
خود ،هرگز اینها و بسیاری از مفاد قطعنامه  ۲۲۳۱و برجام را با حسن
نیت اجرا نکرد ،مشارکتکنندگان غربی برجام همچنان به استفاده از
فشار اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسی نامشروعی که در طی
مذکرات طوالنی و خس��تهکننده برجام نتوانس��ته بودند به آن دست
یابند ادامه میدهند .ایران مواضع خود را در جلسه شورای امنیت در
 ۲۰ژوئیه  ۲۰۱۵و بالفاصله پس از تصویب قطعنامه به وضوح بیان کرد
با این حال تمام تعهدات خود ذیل برجام را با حسن نیت انجام داد که
توسط گزارشهای متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی – حتی ۱۵
ماه پس از خروج غیر قانونی امریکا – تأیید شده است.
وزیر امور خارجه تأکید کرد :امریکا و سه کشور اروپایی ،بارها سوء نیت
خود را برای وادار کردن ایران به مذاکره مجدد درباره آن مفاد از طریق
فشار اقتصادی و باج خواهی اعالم کرده اند ،چنین مقاصدی – که به
خودی خود نقض فاحش بندهای  ۲۸و  ۲۹برجام اس��ت – به صورت
خصوصی و حتی عمومی ،پس از روز اجرایی شدن برجام بیان شدهاند
و توسط رئیسجمهوری پیشین امریکا ترامپ  -و متأسفانه سه کشور
اروپایی  -از سال  ۲۰۱۷تکرار ش��دهاند .دولت بایدن دوباره با کمک و
همدستی سه کشور اروپایی از زمان آغاز به کار خود در ژانویه ۲۰۲۱
تروریسم اقتصادی ترامپ علیه ایرانیان را به عنوان اهرم فشار خیالی
برای دستیابی به همان اهداف قرار داده است.

محمدجواد اخوان

تجربه بیاعتمادی به غرب

ادامه از صفحه یک
اینک با نگاهی به هشت سالی که گذشت باید پرسید چرا باید از مسیری
شکس��تخورده و زمینی بیحاص��ل ،ثمردهی را انتظار داش��ت؟ تا کی
قرار است به امید س��یب و گالبیهای خیالی معهود بمانیم و فرصتهای
گرانبهایی را که همچون برق و باد میگذرند نابودسازیم؟ اگر از «تجربه
برجام» درسی آموخته باشیم ،باید بدون معطلی راه اقتصاد ملی را از برجام
جدا کرد .دیگر عذری برای معطل ماندن وجود ندارد .باید همه فعاالن و
نخبگان اقتصادی چه در دولت و چه در بخش خصوصی و نیز آحاد مردم
عزم خود را برای گرهگشایی از اقتصاد ملی با توان خویشتن جزم کرده و
البته مسئوالن دولتی در این راه پیشقدم باشند .فارغ از سرنوشت «برجام»
از دولت سیزدهم انتظار میرود همه توان خود را مصروف جبران هشت
سالی که با امید واهی غربگرایان از دست رفت کرده و با اتکال به خدا در
جهت اصالح ریلگذاری کشور در مسیر پیشرفت درونزا قدم بردارد.
برجام مهمتر از آنکه یک توافق حقوقی باشد ،یک پدیدار تاریخی است.
نگاه تاریخی به برجام نه از س��ر ذوقزدگی ،بلکه به جهت نقشی که در
شکلگیری تاریخ یک ملت و البته ملل دیگر دارد ،مهم است .بهبیاندیگر
هرچند عدهای روزهای ابتدایی به هر دلی��ل آن را یک توافق تاریخی
میدانستند و غریو شادی س��ر میدادند ،اما دوراندیش��ان به فراست
دریافته بودند برجام هر اندازه بزرگ باشد ،چیزی جز تکرار تاریخ نیست!
اما آنچه آن را بااهمیتتر میسازد ،درسآموزتر بودن آن است.
آنچه در ذات هر تجربهای نهفته است ،هزینههایی است که برای درک
آن باید پرداخت .همه آن جمل��ه معروف را به ی��اد داریم که «تجربه
آموزگار س��ختگیری اس��ت که اول امتحان میگیرد و س��پس درس
میدهد» .هرچند نتیجه مادی برجام برای ما «تقریباً هیچ» بوده است،
اما نمیتوان انکار کرد که رهاوردی معنوی برای ما داش��ته است و آن
«کس��ب یک تجربه پرهزینه ،اما باارزش» است .پرهزینه بودن آن که
روشن اس��ت ،اما باارزش بودنش از آنرو است که اینبار در یک نمونه
برای آزمایش تمام مس��یر آنچه بهاصطالح «اعتم��اد و تعاملگرایی»
خوانده میشد و بهعنوان راه نجات تجویز میگشت را پیمودیم .و هشت

سال توان و عمر یک ملت را مصروف آن داشتیم.
این نوشتار را با بیان اخیر رهبر معظم انقالباسالمی به پایان میبریم
که در آخرین مالقات با هیئت دولت دوازدهم فرمودند «:دیگران باید
از تجربههای شما استفاده کنند .خب حاال یک تجربه را من بهخصوص
مکرر [در گفتوگو] با شماها و
یادداشت کردهام ،حرفی است که من ّ
با مردم تکرار کردهام ،حاال هم همان حرف را تکرار میکنم؛ این تجربه
عبارت است از بیاعتمادی به غرب؛ آیندگان باید از این تجربه استفاده
کنند .در این دولت معلوم ش��د که اعتماد به غرب جواب نمیدهد؛ به
ما کمک نمیکنند و هر جا بتوانند ضربه میزنن��د؛ آنجایی که ضربه
نمیزنند ،آنجایی اس��ت که امکانش را ندارند؛ هر جا امکان داشتهاند
مهمی است .مطلقاَ نبایستی برنامههای
ضربه زدهاند؛ این تجرب ه بسیار ّ
داخلی را به همراهی غرب موکول کرد و منوط کرد ،چون قطعاً شکست
میخورد ،قطعاً ضربه میخورد .ش��ماها هم هرجایی که کارهایتان را
منوط کردید به [همراهی] غرب ،نام ّوف��ق ماندید؛ هر جایی که بدون
اعتماد به غرب ،خودتان قد َعلَم کردید و حرکت کردید مو ّفق شدید.
نگاه کنید کار را؛ کارکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم اینجوری است.
هر جا شما موضوعات را به توافق با غرب و به مذاکر ه با غرب و با امریکا
و مانند اینها موکول کردید ،آنجا ماندید و نتوانستید پیش بروید؛ چون
آنها کمک نمیکنند ،دشمنی [میکنند] ،دشمناند دیگر؛ هر جا شما از
آنها قطعنظر کردید ،خودتان راه افتادید و از شیوههای مختلف [استفاده
کردید] -هزار راه وجود دارد و اینجور نیس��ت که یک راه [باشد]؛ نه،
راههای مختلف وجود دارد؛ [اگر] انسانها فکر کنند ،راههای گوناگونی
برای زندگی شخصی و اجتماعی و مدیریّتی پیدا خواهند کرد -هر جا
اینجوری حرکت کردید ،پیشرفت کردید».

توصیه جوادی آملی به رئیس قوه قضائی ه
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خبر اول

تدبیر روحانی درس عبرت دولتها شد

رهبر انقالب در آخرین دیدار هیئت دولت دوازدهم:
یک تجربه بسیار مهم در این دوران عبارت است از بیاعتمادی به غرب که آیندگان باید از آن استفاده کنند

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح چهارشنبه در
آخرین دیدار رئیسجمهور و دولت دوازدهم
با ایشان ،با تبریک عید سعید غدیر به عموم
مس�لمانان به ویژه ملت عزیز ایران ،فرصت
خدمت به م�ردم را نعمتی الهی دانس�تند و
گفتند :برای شکر این نعمت باید از همه توان
برای پیش�برد اهداف انقالب اس�تفاده کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم
رهبری ،رهبر انقالب اس�لامی ،حادثه غدیر را از
وقایع غیرقابل تردید برشمردند و گفتند :عالوه بر
علمای شیعه بهویژه عالمه امینی که روایت غدیر را
از  ۱۱۰نفر از صحابه و با سندهای معتبر نقل کرده،
برخی علمای بزرگ و روشنفکران اهل سنت نیز بر
غیرقابل تردید بودن این واقعه تأکید کردهاند.
حضرت آیتاهلل خامنهای سپس خطاب به اعضای
دولت دوازده��م گفتند :هر کاری ک��ه در جهت
خدمت به مردم و با نیت الهی و اخالص انجام شده
باشد ،قطعاً در دیوان الهی فراموش شدنی نیست
و ذخیره واقعی دوران مس��ئولیت چنین کارها و
ت
تالشهایی است .ایشان در ارزیابی عملکرد دول 
گفتند :عملکرد دولت آقای روحانی در بخشهای
مختلف یکسان نبوده است ،در برخی موارد بر طبق
گزارش

انتظارات بود اما در برخی موارد اینگونه نبود.
رهبر انق�لاب با تأکید بر اینک��ه فرصت خدمت
به مردم یک نعمت بزرگ است و باید آن را قدر
دانست ،خاطرنشان کردند :شکر این نعمت آن
است از همه توان برای پیش��برد اهداف انقالب
استفاده شود زیرا ما یک کشور انقالبی هستیم
و مردم برای رسیدن به اهداف انقالب فداکاری
زیادی کردند.
ثب�ت تجربه ب�ی اعتمادی ب�ه غرب در
دولتهای یازدهم و دوازدهم
حضرت آی��تاهلل خامنهای ل��زوم اس��تفاده از
تجربههای دولتهای یازدهم و دوازدهم در آینده
را خاطرنشان کردند و افزودند :یک تجربه بسیار
مهم در این دوران عبارت اس��ت از بیاعتمادی
به غرب که آیندگان باید از آن اس��تفاده کنند.
ایشان گفتند :در این دولت معلوم شد که اعتماد
به غرب جواب نمیدهد و آنها کمک نمیکنند و
هرجا که بتوانند ضربه خواهند زد و اگر جایی هم
ضربه نمیزنند به این دلیل است که نمیتوانند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :مطلقاَ نباید
برنامههای داخلی را به همراهی غرب منوط کرد
زیرا حتماً شکست خواهد خورد.

حضرت آیتاهلل خامنهای خطاب به رئیسجمهور
و اعضای دولت افزودند :هر جا که کارها را منوط به
غرب و مذاکره با آن و امریکا کردید ناموفق بودید
و هر جا که بدون اعتماد به غرب ،حرکت و از آنها
قطع امید کردید موفق بودید و پیش رفتید.
امریکا در مذاکرات وین قدمی از موضع
عنادآمیز خود کوتاه نیامد
ایش��ان به مذاکرات اخیر وین نیز اشاره کردند
و ضمن اب��راز رضایت از زحم��ات دیپلماتها و
عملکرد خ��وب بعضی از آنه��ا در این مذاکرات،
گفتن��د :امریکاییه��ا در این مذاکرات ،بر س��ر
موضع عنادآمی��ز خود محکم ایس��تادند و یک
قدم ه��م جلو نیامدن��د .رهبر انقالب اس�لامی
خاطرنش��ان کردند :امریکاییها در زبان و وعده
میگویند تحریمها را ب��ر میداریم اما تحریمها
را برنداش��تند و برنمیدارند ،ضمن آنکه شرط
هم میگذارن��د و میگویند که بای��د در همین
توافق جملهای بگنجانید ک��ه بعدا ً درباره برخی
موضوعات صحبت شود و گرنه توافقی نخواهیم
داش��ت .حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :آنها
میخواهند با گذاشتن این جمله ،بهانهای برای
دخالتهای بعدی خ��ود درباره اص��ل برجام و

مسائل موش��کی و منطقهای فراهم کنند و اگر
ایران حاضر ب��ه بحث درباره آنها نش��ود بگویند
توافق را نقض کردهاید و توافق ،بیتوافق .ایشان
با تأکید بر اینکه امریکاییها کام ً
ال ناجوانمردانه
و خباثت آلود برخورد میکنند ،افزودند :امریکا
هیچ ابایی از نق��ض قول و تعه��دات خود ندارد
همانطور که یکبار توافق را نقض کردند و کام ً
ال
هم بیهزینه بود.
حضرت آیتاهلل خامنهای گفتن��د :اکنون هم که
به امریکاییها گفته میش��ود ،تضمین دهید که
توافق را در آینده نقض نخواهی��د کرد ،میگویند
تضمین نمیدهیم .ایشان در جمع بندی این بخش
از سخنان خود تأکید کردند :این یک تجربه بسیار
مهم برای دولت و دولتمردان آینده و همچنین برای
همه فعاالن در صحنه سیاسی است ،البته این تجربه
همواره از اول انقالب وجود داشته اما در این دولت
بیشتر از گذشته بوده است .رهبر انقالب اسالمی در
پایان خطاب به رئیسجمهور و اعضای دولت گفتند:
امیدوارمخداوندکمککند،هرجاکههستیدبتوانید
به وظایف دینی و انقالبی خود عمل کنید.
روحانی :فقط باید روی پای خود بایستیم
پیش از س��خنان رهبر انقالب اس�لامی ،آقای
روحان��ی رئیسجمهور با تش��کر از حمایتها و
هدایتهای رهبر انقالب از دولت در طول دوره
هشت ساله ،گزارش��ی از اقدامات و فعالیتهای
دولت بیان کرد .روحانی ،رشد اقتصادی و کاهش
تورم را از جمله دس��تاوردهای درخشان دولت
در سالهای  ۹۳تا  ۹۶دانست و گفت :دشمن با
توطئه اقتصادی در س��ال  ۹۷بهدنبال فروپاشی
اقتصاد و کشور بود که شکست خورد.
رئیسجمهور ،تشکیل ش��ورایعالی هماهنگی
اقتصادی در خرداد  ۹۷با دس��تور رهبر انقالب
اس�لامی را از جمله مهمترین کمکها به دولت
برشمرد و گفت :در مقابل تحریم نفت و مبادالت
بانکی ،توانستیم با افزایش تولید در پتروشیمی،
صنایع معدنی و فرآوردههای نفت و گاز ،ارز مورد
نیاز کش��ور را تأمین کنیم .روحانی همچنین به
برخی دستاوردهای دولت مانند افزایش برداشت
از مخازن نفت و گاز ،رش��د تولی��د محصوالت
کش��اورزی ،گس��ترش ش��بکه ریلی و افزایش
تختهای بیمارس��تانی اش��اره کرد و گفت :در
مقطع جنگ اقتصادی و کرونا این واقعیت را
دو
ِ
تجربه کردیم که فقط باید روی پای خود بایستیم
و با تکیه به امکانات و ظرفیتهای داخلی ،نیازها
را برطرف کنیم چرا که هیچکس به ما کمک نکرد
و فقط پس از آنکه توانایی ایران در زمینه ساخت
واکسن را دیدند ،گشایش ناچیزی ایجاد کردند.

پایان سفر چهار روزه قالیباف به شام

همکاریهای اقتصادی ایران و سوریه سرعت میگیرد

رئیس مجلس شورای اسالمی در سفری چهار
روزه به سوریه ،با رئیسجمهور ،نخستوزیر،
رئیس مجلس ،وزیر خارج�ه و وزیر اقتصاد و
تجارت خارجی این کش�ور دیدار و گفتوگو
کرد؛ س�فری که هدف آن رفع موانع استفاده
صنایع و فعاالن اقتصادی ایرانی از ظرفیتهای
اقتصادی س�وریه و همچنی�ن تقویت بخش
خصوصی در کشور اعالم ش�ده تا بازرگانان
دو کشور بیش از پیش در مبادالت اقتصادی
و تج�اری بازاره�ای دو کش�ور ایف�ای نقش
کنند .از ای�ن رو بود که قالیب�اف پس از ورود
به دمشق نخستین نشست خود را با  50فعال
بخش خصوصی ایران و س�وریه برگزار کرد.

رئی��س مجلس کش��ورمان در هم��ه دیدارها و
نشس��تهایی که با صاحبان صنایع و همچنین
مقامات رسمی سوریه داشت بر یک نکته تأکید
کرد و آن اینکه همانگونه که تهران و دمشق در
جبهه مبارزه با تروریس��م و تکفی��ر در کنار هم
بودند و پیروز شدند ،اکنون هم برای پیروزی در
جنگ اقتصادی تحمیل��ی باید در کنار همدیگر
ایفای نقش کنند ک��ه الزمه آن تقویت مبادالت
اقتصادی و تجاری دو کشور در چارچوب روابط
راهبردی و باالبردن سطح روابط اقتصادی است.
نشس�ت با  ۵۰فع�ال اقتص�ادی بخش
خصوصی ایران و سوریه
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی در نخستین
نشس��ت رس��می در دمش��ق پ��ای حرفه��ا،
پیش��نهادها و نکات حدود  ۵۰نفر از بازرگانان،
تجار و فع��االن اقتصادی ،صنایع و کش��اورزی
بخشهای خصوصی ایران و سوریه نشست.
قالیباف در ابتدای این دیدار که با حضور محمد
ثام��ن الخلیل وزی��ر اقتصاد و تج��ارت خارجی
سوریه برگزار شد ،س��فر به سوریه را در راستای
عمق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی ،صنعتی
و کش��اورزی فعاالن این عرصهها در دوکش��ور
دانست .وی با بیان اینکه امروز شاهد آغاز جنگ
اقتصادی و تحریم علیه کشورهای محور مقاومت
هستیم ،فعاالن حوزه اقتصادی و تجاری در ایران
و س��وریه را مجاهدان عرصه جن��گ اقتصادی
وتجاری توصی��ف کرد و گفت :ش��ما باید مانند
رزمندگان و مجاهدان جبه��ه نظامی و امنیتی
تالش کنید تا در این جنگ نیز پیروز شویم.
وزیر اقتصاد و تجارت خارجی س��وریه نیز در این
نشس��ت با تأکید بر اینکه در ایران و س��وریه هم
قوای مقننه و هم قوای مجریه برای ارتقای روابط

اقتصادی و نیز تعریف چارچوبه��ای کارآمد و
جامع اقتصادی اهتمام ج��دی دارند ،گفت :گل
سرسبد این چارچوبها نیز توافقنامه راهبردی
همکاریهای اقتصادی بلند مدت ایران و سوریه
است که بخشهایی از آن تدوین شده و بخشهایی
از آن همچنان دارای کاستیهایی است اما انگیزه
و اراده جدی برای اتمام آن بین دو کش��ور وجود
دارد .وی با اشاره به مسائل و مشکالتی که از سوی
فعاالن اقتص��ادی ایرانی مطرح ش��د تأکید کرد:
فعاالن اقتصادی و ش��رکتهای ایرانی نسبت به
سایر فعاالن برای ما اولویت دارند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار با حموده
صباغ همتای سوری خود هم با اشاره به شکست
تروریستها ،امریکا و اسرائیل در جنگ نظامی
و امنیتی علیه مح��ور مقاومت،ایران و س��وریه
تأکید کرد :اکنون ک��ه در ش��رایط کنونی آنها
جنگ اقتص��ادی علیه مردم را رق��م زدهاند ،دو
کشور با حمایت از بخش خصوصی به خصوص
صنعتگران ،تج��ار و بازرگانان باید در حوزههای
مختلف اقتص��ادی به بخ��ش خصوصی کمک
کنیم تا بتوانند ارتقای روابط دوجانبه اقتصادی
و تجاری را رقم بزنند .در ابت��دای این دیدار نیز
حموده صباغ رئیس مجلس سوریه با بیان اینکه
ارتباطات دو کش��ور ایران و سوریه زمانی به اوج
خود رسید که خون شهدای ما با هم درآمیخت،
تأکید ک��رد :ما به خاط��ر ارادهای ک��ه داریم بر
دشمنان پیروز شدیم و امیدواریم بتوانیم در دوره
جدید روابط اقتصادی و تجاری تهران و دمشق را

ارتقا دهیم تا در دوره بازسازی سوریه نیز بتوانیم
همکاریهای مشترک را تقویت کنیم.
دوران جدیدی از روابط ایران و سوریه
دیدار با رئیسجمهور سوریه از دیگر برنامههای
قالیباف در سفر به دمش��ق بود .رئیس مجلس
در ای��ن دیدار با اش��اره به جن��گ اقتصادی که
علیه ملتهای دوکش��ور در جریان است ،چهار
ش ِروی ایران و سوریه را تاریخی و مهم
س��ال پی 
توصیف کرد و گفت :باید با تمرکز بر فعالیتهای
تجاری و اقتصادی و حمایت از صنعتگران و تجار،
همانگونه که در جنگ نظامی پیروز شدیم در
جنگ اقتصادی نیز پیروز شویم.
قالیباف ضمن تبریک انتخاب مجدد بشار اسد به
عنوان رئیسجمهور سوریه گفت :دوره جدید در
سوریه همزمان شده است با دوره جدید از شرایط
سیاسی در ایران که مجلس یازدهم و دولت جدید
با رویکردی متفاوت فعالیت خواهند کرد .قالیباف
فرصت پیش روی ایران و س��وریه در دوره جدید
برای غلبه بر جنگ اقتصادی را بسیار مهم و تاریخی
توصیف کرد و گفت :برای به نتیجه رساندن قدرت
نظامی و امنیتی و همه رشادتها و مجاهدتهایی
که برای غلبه بر تروریستها انجام شده است باید
کمک کنیم تا حوزه تجارت دوجانبه در بخشهای
مختلف صنعت��ی و اقتصادی ب��ا تمرکز بر بخش
خصوصی دو کشور تقویت ش��ود .رئیس مجلس
تأکید کرد :در ای��ن دوره و پس از پیروزی نظامی
و امنیتی بر دش��من باید ح��وزه اقتصاد و تجارت
و ارتقای روابط تج��اری نقطه تمرکز دو کش��ور

باشد و به مردم نش��ان دهیم که همانطور که در
جنگ نظامی پیروز شدیم در جنگ اقتصادی نیز
میتوانیم پیروز شویم .بشار اسد نیز در این دیدار با
بیان اینکه ایران و سوریه شرکای اساسی هستند و
برای روشن شدن نوع همکاریها باید کمیتههای
مشترک ایجاد کنیم گفت :باید همکاریهای حوزه
تجاری و اقتصادی را توسعه دهیم.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی همچنین در
دیدار وزیر خارجه سوریه که به محل اقامت وی
در دمشق آمده بود ،با اش��اره به فضاسازیهای
رس��انهای صهیونیس��تها علیه ایران ،س��وریه
و س��ایر کش��ورهای محور مقاومت تأکید کرد:
تنه��ا راه مقابله با این جنگ اقتص��ادی افزایش
ارتباطات میان کشورهای مسلمان به خصوص
کش��ورهای محور مقاومت است .رئیس مجلس
شورای اسالمی ضمن انتقاد از سطح پایین روابط
تجاری ایران و س��وریه ،گف��ت :اینکه مجموعه
مراودات تجاری دو کش��ور حدود  150میلیون
دالر باشد به هیچ وجه قابل قبول نیست و موانع
رشد مراودات تجاری به خصوص موانع پیش پای
فعاالن اقتص��ادی و صنعتگران بخش خصوصی
باید برداشته ش��ود .فیصل المقداد وزیر خارجه
س��وریه نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه روابط
با جمهوری اس�لامی در دل و جان مردم سوریه
ریشه دارد ،تأکید کرد :باید روابط میان دو کشور
در همه حوزهها ارتقاء یابد.
ضرورت تقویت همکاریهای اقتصادی
محور مقاومت
دکتر قالیباف در ادامه دیدارهای خود با مقامات
س��وریه ،در دیدار با حسین عرنوس نخستوزیر
سوریه با تأکید بر شکست امریکا و اسرائیل در نبرد
با محور مقاومت طی جنگ ده ساله اخیر گفت:
آنها مطمئن شدهاند که با نبرد نظامی و امنیتی
نمیتوانند ایران یا محور مقاومت را شکست دهند
بنابراین به سراغ جنگ اقتصادی و تحریم رفتهاند.
قالیباف افزود :ام��روز محور مقاوم��ت با جنگ
اقتصادی مواجه است و میتوانیم با همکاریهای
مش��ترک در حوزه اقتصادی و تجاری در جنگ
اقتصادی نیز دش��من را شکس��ت دهیم .در این
دیدار حسین عرنوس نخستوزیر سوریه با اشاره
به دستور بشار اسد برای ارتقای روابط با جمهوری
اس�لامی در همه بخشها ،گفت :هم اکنون در
چارچوب توافق جامع دو کش��ور اتفاقات خوبی
درحال رقم خوردن اس��ت اما این مس��ئله باید
کماکان پیگیری شود.

ن ِقانون» باشید
مراقب «غارتگرا 

حجتاالسالم محس�نی اژهای رئیس قوه قضائیه همزمان با عید
س�عید غدیر با آیتاهلل جوادی آملی از مراجع عظ�ام دیدار کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه ،رئیس قوه قضائیه در این
دیدار با تبیین مأموریتهای دستگاه قضا در عرصههای مختلف ،به بیان
موانع و دشواریهای انجام این مأموریتها پرداخت.
محسنی اژهای یکی از این دش��واریها را پدیدههای نوظهور در عرصه
جامعه و قضا عنوان کرد و خواس��تار رهنمودهای علم��ا برای حل این
مسائل شد .رئیس دستگاه قضا یکی از راهکارهای مهم حل این مسئله
را ورود جدی حوزههای علمیه به تربیت قضات از بین روحانیون دانست
که میتوانند با تسلط به مباحث تخصصی فقهی و حقوق اسالمی نظام
قضایی را در حل چالشهای موجود ی��اری دهند .اژهای ،تأکید کرد که
دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی بیش از پیش تالش خود را برای
خدمت به اس�لام و مردم به کار خواهد گرفت .آیتاهلل جوادی آملی نیز
در این دیدار با تبریک انتخاب حجتاالسالم محسنی اژهای به ریاست
قوه قضائیه و آرزوی موفقیت برای وی در این مسئولیت خطیر ،به بیان
توصیههایی برای تعالی و ارتقای نظام قضایی پرداخت .این مرجع عالیقدر
اصل تفکیک قوا را از اصول مترقی قانون اساس��ی دانست که مبتنی بر
فطرت انسان و برای جلوگیری از استبداد طراحی شده است .این مرجع
عظام ادامه داد :دستگاه قضا باید در جایگاه واقعی خودش قرار بگیرد تا بر
اجرای قوانین مصوب مجلس که طبق قانون اساسی باید منطبق با شرع
باشد ،نظارت کند که آن قوانین توسط مجریان به درستی اجرا شود .این
مرجع عالیقدر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیچیدگیهای کا ِر
قضا ،بر لزوم تقویت نظارت دستگاه قضا بر عملکرد کارکنان و مرتبطان با
این مجموعه و همچنین روند دادرسیها تأکید کرد.
آیتاهلل جوادی آملی تصریح کرد :گاهی اوقات وکال با استفاده از مغالطه
و تفسیر به مطلوب قانون و با سوءاستفاده از برخی خألهایِ قانونی حق
ن
را ناحق میکنند .این مرجع عالیقدر ،از ای��ن افراد با عنوان «غارتگرا 
قانون» یاد کرد و به رئیس دستگاه قضا توصیه کرد مراقب چنین افرادی
در نظام قضایی باشد و آنها را شناسایی و برخورد کند .آیتاهلل جوادی
آملی با اش��اره به تعبیر حضرت علی (ع) از مردم به عنوان ستون دین
اظهار داشت :اگر کسی با مردم بدرفتاری کند و از خدمت به آنها شانه
خالی کند ،مانند کسی است که به نماز بی حرمتی کرده است .آیتاهلل
جوادی آملی با بیان اینکه «خیلیها از وطن و مردم دم میزنند اما وقتی
به مسئولیت میرسند مردم را فراموش میکنند» ،به بیان خاطرهای از
حضور خود در جبهههای غرب و جنوب و از خودگذشتگی مردم در آن
دوران اشاره کرده و گفت :مردمی که در راه خدا از جان خود گذشتند ،در
برابر دشمن ایستادند و همیشه در صحنه دفاع از نظام قرار دارند ،شایسته
خدمتاند و باید قدر دانسته شوند.

اهدای هدایای رهبر انقالب
به رزمندگان جزایر نازعات

فرمانده نی�روی دریایی س�پاه در روز عید غدیر ،ضم�ن دیدار با
رزمندگان جزای�ر نازعات و خانوادههای مس�تقر در این جزایر از
حضور فعال و مجاهدتهای مؤثر آن�ان در این جزایر تجلیل کرد.

به گزارش س��پاه نیوز ،در این بازدید که حجت االسالم صداقت ،مسئول
نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه و تعدادی از معاونان و مسئوالن
این نیرو هم حضور داشتند ،دریادار تنگسیری ،فرمانده نیروی دریایی سپاه
هدایای ویژه مقام معظم رهبری( مد ظله العالی ) را به رزمندگان مستقر
در جزایر نازعات خلیج فارس اهدا و سالم گرم و محبتآمیز معظ م له را به
آنان ابالغ کرد .وی در جمع رزمندگان مستقر در جزایر گفت :سردار دلها
شهید حاج قاسم سلیمانی ،جمهوری اسالمی را به عنوان حرم میدانست و
ما با پیروی از مکتب او باید قدر این نظام اسالمی ،شیعی ،محمدی و علوی
را بدانیم و از خدا بخواهیم به ما توفیق دهد که لیاقت جایگاه خادمی مردم
در این حرم را داشته باشیم .دریادار تنگسیری با تأکید بر اینکه رزمندگان
مس��تقر در جزایر و خطوط ماموریتی نیروی دریایی س��پاه باید سطح
آمادگی خود را در باالترین نقطه نگه دارند ،روحیه معنوی خود را تقویت
کنند و با توکل بر خدای سبحان خود را برای انجام سختترین ماموریتها
آماده کنند ،گفت :اگر دشمن بی عقلی کند و یا تجاوزی از او ،علیه نظام
اسالمی سر بزند ،آن تجاوز را باید در نطفه نابود و محو کنیم .وی گفت :اگر
جمهوری اسالمی همانند برخی از کشورها از آرمانها و ارزشهای واالی
خود دفاع نمیکرد و تن به ذلت میداد چیزی از آن باقی نمیماند؛ البته
توطئههایی که دشمنان این نظام برای نظام اسالمی در نظر میگیرند با
عنایت خداوند متعال به خودشان برمیگردد.

فرمانده کل ارتش:

شهادت ،باالترین مدال افتخار
و حیاتی جاودانه است

باور و اعتقاد راسخ داریم که شهادت ،باالترین مدال افتخار و حیاتی
جاودانه اس�ت و امروز عزت و آبرویی که نظ�ام مقدس جمهوری
اسالمی ایران دارد به برکت خون ش�هدا و خانوادههای آنها است.

به گزارش پایگاه اطالعرس��انی ارتش ،امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم
موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در دیدار با خانواده
شهید منصور قیصری شاد ،ضمن تبریک عید سعید غدیر خم ،گفت:
باور و اعتقاد راسخ داریم که ش��هادت ،باالترین مدال افتخار و حیاتی
جاودانه است و امروز عزت و آبرویی که نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران دارد به برکت خون شهدا و خانوادههای آنها است .موسوی با بیان
اینکه کسانی که لباس مقدس سربازی را میپوشند از همان روز اول با
شهادت عجین هستند ،تصریح کرد :ما در پناه ایثارگریهای این شهدای
واالمقام و رش��ادتهای مثالزدنی آنها امروز در دنیا سرافراز و سربلند
هس��تیم .فرمانده کل ارتش به پاس جانفشانی شهید و مجاهدتهای
همسر ایشان در تربیت و پروش فرزندان ،نشان فداکاری را به این بانوی
بزرگ اهدا کرد و همچنین از تمبر یاد بود سرهنگ شهید منصور قیصری
شاد رونمایی شد .در این دیدار سرتیپ ابراهیم گلفام جانشین معاونت
فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل ،سرتیپ دوم محمد رضا فوالدی،
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارتش و سردار
سلیمانی معاون فرهنگی و پژوهشی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران نیز
حضور داشتند .شهید منصور قیصری ش��اد از کارکنان نیروی هوایی
ارتش و متخصص توپ و پدافند ضد هوایی بود .این شهید واالمقام در
سال  ۶۶در بمباران دزفول به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پوشش مراسم تحلیف رئیسی
با حضور 100خبرنگار خارجی

سخنگوی هیئت رئیس�ه مجلس از پوشش خبری مراسم تحلیف
رئیسجمهور س�یزدهم با حضور  ۱۰۰خبرن�گار خارجی خبر داد.

س��یدنظام الدین موس��وی در گفتوگو با فارس گفت مراسم تحلیف
رئیسجمهور سیزدهم س��اعت  ۱۷روز پنجشنبه  ۱۴مرداد در صحن
مجلس برگزار میشود .وی افزود :برای پوشش خبری مراسم تحلیف
 ۱۰۰خبرنگار خارجی در مراس��م حضور خواهند داش��ت .سخنگوی
هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت ۵۰ :کشور خارجی برای حضور در
مراسم تحلیف اعالم آمادگی کردهاند و نمایندگان آنها در این مراسم
حضور خواهند داش��ت .موسوی خاطرنش��ان کرد :با توجه به شرایط
موجود به خاطر شیوع ویروس کرونا تعداد میهمانان داخلی برای حضور
در مراسم تحلیف نسبت به دورههای قبل کاهش یافته است.

