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عزم عدلیه

در صیانت از بیتالمال
مبارزه با فساد یکی از مطالبات جدی مردم در حال حاضر به شمار میآید
که همه اقشار با هر دیدگاه و سلیقهای حامی آن هستند .پرچمداری این امر
بیتردید در دست قوه قضاییه است و تالش عدلیه این بوده تا هزینه فساد و
جرائم بهویژه در حوزه مالی را برای مفسدان افزایش دهد .از طرفی دستگاه
قضا به دنبال پیشگیری در سطوح مدیریتی و اصالح قوانین و مقررات ناظر
بر کارگزاران دولتی و غیردولتی است که به ثروت و قدرت دسترسی دارند.
به عبارت دیگر ،این ســطح از مواجهه با فساد ناظر به پیشگیری است و
بسیاری از زمینههای تشکیلدهنده آن را قبل از وقوع تخلف ،شناسایی و
میخشکاند و بهاینترتیب امکان بروز فساد را به حداقل ممکن میرساند.
این موضوع یک مســئله آرمانی است و تا رسیدن به آن ،عدلیه از برخورد
قضایی و افزایش هزینه ارتکاب به تخلفات و جرائم غافل نمیشود.
در همین راستاســت که اعــاده اموال به غارت رفته از ســوی مجرمان
دانهدرشــت ،باعث دلگرمی جامعه و تحســین همگان شــده است .در
جدیدترین مورد ،سخنگوی دستگاه قضا از بازگشت بیش از ۷۰هزار میلیارد
تومان از اموال متهمان دانهدرشت به بیتالمال خبر داد که نسبت به برخی
نظایر در گذشته ،رقم بسیار قابلتوجهی به شمار میآید.
اصرار عدلیه و پیگیری مداوم برای اعاده اموال تاراج شده از این جهت است
که افراد مرتکب مفاسد مالی و اقتصادی و کسانی که برای منافع شخصی
و انتفاع خصوصی دست به بیتالمال میبرند در حقیقت ،دچار بدترین نوع
فساد در جامعه میشوند که آثار بسیار سوئی بر آن مترتب است .گاهی یک
شخص عادی و یک شهروند معمولی به حقوق مالی مردم تعدی میکند
و اموال آنها را به ســرقت میبرد و زمانی ،این اقدام از سوی مسئوالن
و مدیران مختلف و یا منصوبان آنها انجام میشــود .ضربه وارده از شق
دوم به اعتماد عمومی ،بسیار سنگینتر است چراکه شائبه دست درازی به
بیتالمال بهدلیل سوءاستفاده از قدرت و یا انتساب به حلقههای مدیریتی
را افزایش میدهد.
این همان مشــکلی است که دشمنان در پی تعمیم آن به همه مسئوالن
هستند .به همین جهت است که عدلیه در دوره تحول اجازه نمیدهد چنین
ذهنیتی نضج بگیرد و امید مردم ناامید شود .ضمن اینکه مفاسد اقتصادی
اساس ًا در هیچ جامعهای تحمل نمیشوند ،چه رسد به جامعه اسالمی که
الگویی چون امیرالمؤمنین (ع) دارد .ایشان در پاسخ به برادر خود عقیل که
خواستار دریافت سهم بیشتری از بیتالمال بود ،آهن گداخته را به دست
او نزدیک کرد و وی را از چشــم دوختن به بیتالمال بر حذر داشت .این
در حالی بود که او از ارتکاب به ســرقت بری بود و تنها سهم مضاعفی را
مطالبه کرده بود.

مبالغی که عدلیه به بیتالمال بازگردانده ،از یک منظر مهم دیگر نیز قابل
واکاوی است .این پولها که ارزش آنها معادله هزاران و میلیونها بشکه
نفت است ،میتواند قدرتی مضاعف برای به گردش درآوردن چرخهای
تولید ایجاد کند .از بــاب مثال ،قاچاقچیان کاال بــا واردات غیرقانونی،
میلیاردها دالر ضربه به اقتصاد تولید محور میزنند یا کســانی که عدم
پرداخت مالیات را زرنگی تلقی میکنند ،در حقیقت سهم بیتالمال را به
سرقت میبرند .عدم بازپرداخت بدهیهای بانکی و اختالسهایی صورت
گرفته نیز همین حکم را دارند .اینها سرمایههایی هستند که با استفاده
از رانت و موقعیتهای اجتماعی و اقتصادی به تاراج رفته و اگر پیگیری و
اهتمام دستگاه قضا نبود این اموال هیچگاه عودت داده نمیشدند.
عالوه بر این ،فســاد ستیزی و جلوگیری از سرقت سرمایههای کشور به
اطمینان خاطر در میان سرمایهگذاران پاکدست منجر خواهد شد .تبلیغ
میشود که مبارزه با فساد و ســختگیری در حسابرسی به صورتهای
مالی شرکتها و حساسیت بر شفاف بودن فعالیتهای اقتصادی ،منجر
به زمین خوردن تولید خواهد شد .درحالیکه این ،یک تلقی کام ً
ال نادرست
است .تولیدکننده و صنعتگری که امیدی به فعالیت سالم و جدی و ورود
به یک رقابت حرفهای ندارد ،مجبور میشود که برای ورود به این عرصه،
روشهای غیرقانونی همچون پرداخت رشــوه و زد و بندهای مالی را در
پیش بگیرد .اما با گندزدایی اقتصادی و ایجاد شفافیت ،سرمایهداران امیدوار
میشوند که در یک بستر کام ً
ال رقابتی و بر مبنای تواناییها و نوآوریهای
خود به فعالیت اقتصادی بپردازند .از این رو ،کارتلها و مفسدان دانهدرشتی
که به هیچکس اجازه ورود به حیاط خلوت خود را نمیدهند ،از طریق به راه
انداختن امواج رسانهای و اتهامپراکنی علیه مقاصد و اهداف قوه قضاییه
درصددند که این فرایند را بهزعم خود متوقف کنند.
باعث تأسف است که برخی از اصحاب رسانه و مدیرانی که خود باید اهرمی
قدرتمند در خدمت این روند مبارک باشند ،به طرح مسائل حاشیه پرداخته و
این کمپین بسیار بزرگ و اثرگذار را در حد دعواهای جناحی و سیاسی تقلیل
دهند .عدلیه ثابت کرده هیچ خط قرمزی در این زمینه ندارد و هرکسی در
هر جایگاهی تخلف از قوانین داشــته باشد بهشدت با او برخورد میشود.
گواه این مدعا ،بازداشت متخلفان مالی و دستاندازان به بیتالمال بدون
در نظر گرفتن وابستگی آنها به گروهها و احزاب سیاسی است .افزون بر
این ،شدت عمل عادالنه و قاطعانه قوه قضاییه در دوره کنونی مورد تحسین
و تمجید بسیاری از اقشار مختلف جامعه قرار گرفته و در نظرسنجیهای
معتبر خارجی نیز انعکاس داشته است.

و باالخره اینکه دستیابی به چشماندازهای ترسیمشده در اسناد باالدستی
کشور ،تابعی از تعامل و اعتماد دوجانبه میان حاکمیت و مردم است و بدون
همراهی آنها توفیقی حاصل نخواهد شد .کارنامه درخشان قوه قضاییه
حاکی از ســرعت گرفتن اجرای عدالت و فساد ســتیزی در یک فرایند
عملیاتی سازمان یافته است .عدلیه برای زمین زدن غول  7سر فساد ،راه
پــر پیچ و خمی را در پیش دارد و هزینههای فراوانی را هم باید بپردازد اما
نکته اینجاست که در جدال با طالیهداران مخالفت علیه این فرایند مبارک،
از جنگ روانی و عوامفریبی هراســی ندارد و قاطعیت خود را بیوقفه تا
ریشهکن کردن کامل فساد و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در همه امور
کشور ادامه خواهد داد.

خبرکوتاه
رییسجمهور« ،قانون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای
اجرا به وزارتخانه بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان
و خانواده رییسجمهور ابالغ کرد.
علیاصغر محمدی ســفیر کشــورمان در کوآالالمپور در گفت وگو با
وزیر حمل ونقل مالزی خاطر نشان کرد :ایران مایل به توسعه همکاریها
با مالزی در زمینه دریانوردی و هوانوردی است.
سردار علی ملک شاهکویی فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت:
«بسیج پاره تن مردم» شعار محوری ایاماهلل گرامیداشت هفته بسیج
امسال است و ۲هزار و ۲۶برنامه در طول هفته بسیج در گلستان برگزار
خواهد شد.

برای دومین بار وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای نیاورد

دست رد مجلس به فیاضی

نمایندگان مجلس با اســتماع سخنان
رییسجمهور ،وزیر پیشنهادی و موافقان
و مخالفان برنامههای وزیر پیشنهادی
آموزش و پرورش ،تصدی این وزارتخانه
را به فیاضی نسپردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی
روز گذشته خود ،بررسی صالحیت مسعود فیاضی
وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش را در دســتور
کار داشــتند .در ابتدای این جلســه ،آیتاهلل سید
ابراهیم رئیسی رییسجمهور که برای دفاع از وزیر
پیشنهادی آموزش و پرورش به بهارستان رفته بود،
طی سخنانی اظهار داشــت83 :روز قبل از همین
تریبون برای رأی اعتماد به کابینه مسائلی را عرض
کردم ،با امیدواری به اینکه مسایل کشور با تالش
دولت و با همکاری مجلس و همه بخشهای کشور
حل شــود و امروز از همیشه به حل مسایل کشور
و باز شدن گرهها امیدوارتر هستم .وی با اشاره به
اینکه حتی قبل از تشکیل رسمی دولت سیزدهم
از کیفیت پرداخــت حقوق و دســتمزد کارکنان
دولت نگرانی وجود داشــت ،تصریح کرد :امروز با
گذشت  83روز از عمر این دولت ،بدون استقراض
از بانک مرکزی ،حقوق و دســتمزد و پرداختهایی
که دولت باید انجام دهــد ،در زمان خودش انجام
شده است .رییسجمهور در ادامه با اشاره به شروع
ساخت مسکن و رونق اشتغال ،گفت :اجرای قانون
مصوب مجلس ،با تشــکیل شورایعالی مسکن
و تقســیم کار ،کلید خورده اســت .در بسیاری از
شهرســتانها موضوع تأمین زمین انجام شده و با
تشکیل شــورایعالی اشتغال و تقسیم کار در این
زمینه نیز ،برنامه مشخصی تدوین شد که در مسیر
اجرا قرار دارد .آیتاهلل رئیسی افزود :امروز تعامالت
بینالمللی کشور با اولویت دیپلماسی با همسایگان
و بر اساس احترام متقابل و اصول عزت ،حکمت و
مصلحت دنبال میشود و دپیلماسی کشور از حالت
انفعال خارج شده و به حالت فعال درآمده است.
تشکیل شورایعالی آموزش و پرورش
پس از 10سال
رییسجمهور در ادامه با اشــاره بــه معرفی وزیر
جدید آموزش و پرورش ،خاطرنشــان کرد :بعد از
10سال شورایعالی آموزش و پرورش به ریاست
رییسجمهور تشکیل شد تا همه ظرفیتهای دولت
در خدمت آموزش و پرورش قرار گیرد و اجرای سند
تحول آموزش و پرورش به طور جدی دنبال شود.

وی افزود :تعطیلی مدارس مقداری طوالنی شده
بود و لذا باید برنامهریزی جامعی برای بازگشــایی
مدارس در ابتدای مهــر انجام میدادیم و آموزش
مجازی و آموزش حضوری تثبیت میشد که این کار
الحمداهلل انجام شد .آیتاهلل رئیسی فرآیند انتخاب
وزراء و مسئولین دولتی را توجه به شایستهساالری
دانســت و گفت :رابطه ،رفاقت ،قرابت و فشــار
آوردنهــای احیان ًا رســانهای ،هیچکدام موجب
نمیشود که یک فردی معرفی شود .میتوانید این
دولت را با دولتهای 3دهه گذشته در این زمینه و
مقایسه کنید .وی همچنین افزود :محور اصلی در
انتخاب افراد ،شایستگی است و این موضوع را به
عدالت نزدیک میدانیم .در ارتباط با انتخاب وزیر
آموزش و پرورش نیز به همین ترتیب عمل شــده
است .آیتاهلل رئیسی با اشــاره به افزایش سطح
انتظارات برای حل مشــکالت در کشور به دلیل
همسویی دولت و مجلس ،اظهار داشت :این انتظار
به جایی است و از ما و مجلس برمیآید که خیلی از
این گرهها را باز کنیم و مسائل را حل کنیم.
موافقان و مخالفان چه گفتند
پس از ســخنان رییسجمهور ،بررسی صالحیت
وزیر پیشــنهادی آمــوزش و پــرورش با نطق
نمایندگان مخالف و موافق ادامه یافت .در همین
رابطه ،محمد باقری عضو کمیســیون اقتصادی
مجلس در مخالفت با برنامههای وزیر پیشنهادی

آمــوزش و پرورش ،با اشــاره بــه اینکه فیاضی
حتی یک روز هم مدیر یک مدرســه نبوده و حتی
مدیرعامل نیز نبوده اســت ،گفت :بــه یقین این
انتخاب معلمان را دلســرد خواهد کرد و توهین و
دهنکجی به آموزش و پرورش میشــود .محمد
وحیدی عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات
مجلس هم در مخالفت با برنامههای فیاضی اظهار
داشت :وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش چرا برای
عدم وجود نظام شایستهساالری در این وزارتخانه
و انتخاب مدیران استانهای این مجموعه با جریان
فشار برنامهای ندارد؟
موسی غضنفری رییس کمیسیون قضایی مجلس
نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
گفت :شــجاعت در تصمیمگیری از شاخصهای
برجســته آقای فیاضی است و مجلس باید به نظر
کارشناســی دولت در این خصــوص اعتماد کند.
همچنین عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در
مجلس در موافقت با برنامههای فیاضی تأکید کرد:
وزیر پیشنهادی بر مشــکالت آموزش و پرورش
مسلط است و راه حل رفع آنها را دارد.
باید نظام رتبهبندی را به هر طریقی
اجرا کنیم
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش هم طی سخنانی
در دفاع از برنامههای خود گفت :باید نظام رتبهبندی
معلمــان را فارغ از اینکه به آن به عنوان مشــکل

هزینهای نگاه کنیم به هــر طریق اجرا کنیم .وی
همچنین افزود :دانشگاه فرهنگیان به لحاظ هیات
علمی هیچ تناسبی با رسالتش ندارد .این دانشگاه با
جمعیت ۸۰هزار دانشجو از ۵۰۰نفر در هیات علمی
برخوردار است که لذا نسبت استاد به دانشجو  ۸۰به
 ۱است و نمیتوان انتظار اتفاق خاصی از این دانشگاه
داشت .آینده کشور در دانشگاه فرهنگیان و شهید
رجایی رقم میخورد ،بنابراین نیاز به عزم ملی است
تا سهمیه دانشجویی از ۲۰هزار به ۵۰هزار دانشجو
برسد و همه باید برای حل این مسئله کمک کنند.
مجلس به فیاضی رای اعتماد نداد
پس از سخنان رییسجمهور ،موافقان و مخالفان
وزیر پیشنهادی و همچنین اظهارات فیاضی رای
گیری انجام ومحمدباقــر قالیباف رییس مجلس
نتیجه رای اعتماد به مســعود فیاضــی را قرائت
کرد .بر این اساس ،نمایندگان مجلس با ۱۱۵رای
موافق۱۴۰ ،رای مخالف و ۵رای ممتنع از مجموع
۲۶۰آرای مأخــوذه ،تصــدی وزارت آمــوزش و
پرورش را به فیاضی نســپردند .پس از آن بود که
ســیدنظامالدین موسوی سخنگوی هیأت رییسه
مجلــس در گفتوگو با خبرگزاری صداوســیما،
اظهار داشت :رییسجمهور یک هفته برای معرفی
وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش فرصت دارد و
بر اساس قانون از فرصت سه ماهه تنها یک هفته
باقی مانده است.

اذعان نشنال اینترست:

نیروی دریایی آمریکا گرفتار قدرت ایران است
نشــریه آمریکایی نشنال اینترســت نوشت :ایران
توانسته است با هزینه کم ،نیروی دریایی آمریکا را در
خلیجفارس گرفتار کند.

این نشریه ،جای تردید نیست که تهران میتواند هزینههای سنگینی
را بر آمریکا تحمیــل کند و در حال حاضر این کار را انجام میدهد و
نیروی دریایی آمریکا نباید نیروی دریایی ایران را دستکم بگیرد.

یک نشریه آمریکایی در گزارشی نوشت که نیروی دریایی آمریکا نباید
نیروی دریایی ایران را دستکم بگیرد .نشریه «نشنال اینترست» در
بخشهایی از این گزارش به قلم «جیمز هولمز» از اعضای اندیشکده
رزم دریایی آمریکا نوشت :به نظر میرسد که تهران توانسته است با
به کارگیری نیروهای دریایی سبک با هزینه کم ،آمریکا ،ابرقدرت
پیشروی جهان را در در عرصهای که مایل به تقابل نیست ،به مخمصه
بیاندازد .نشنالاینترســت در بخش دیگر از این گزارش ،تأکید کرد:
مقامهای ایران چه از روی محاســبات راهبردی ،چه از روی شــور
ایدئولوژیک و چه از روی ظرافت آشــکار ،مقیــد و مصمم به نظر
میرسند که نگذارند شیطان بزرگ حیاط خلوت آنها را ببندد .به نوشته

ایران مدیر مقتدر تنگه هرمز
یک اندیشــکده آمریکایی نیز در تازه ترین تحلیل در زمینه قدرت
دریایی ایران در خلیجفارس و تنگه هرمز نوشت :بستن تنگه برای
چندین سال تنها به 300مین نیاز دارد و نیروی دریایی آمریکا برای
مقابله با این تهدید در کوتاهمدت تا میانمدت کامال ناتوان اســت.
به یقین تهدید اصلی در خلیجفارس زرادخانه فزاینده موشکهای
ضدکشتی ایران با بردهای مختلف است.
اندیشــکده «میدل ایســت» در بخشهایی از این گزارش مفصل
نوشت :تنگه هرمز یکی از مهم ترین تنگههای دریایی جهان برای
عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی است .موضوع آزادی دریانوردی در

این تنگه مدتهاست که منبع تنش بوده است .در حالیکه هرگونه
تالش از سوی ایران برای بستن تنگه هرمز بسیار نامحتمل به نظر
میرسد ،با این حال ،رویدادهای سه سال گذشته نشان داد که ایران
همچنــان میتواند بدون افزایش خطــر رویارویی نظامی با غرب،
مشکالتی را در این تنگه ایجاد کند.
این اندیشکده ادامه داد :ایران ابزارهای مختلفی در این مسیر به ویژه
از طریق نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با استفاده از
هزاران مین دریایی ،قایقهای تندرو مسلح و زیر دریاییهای کوچک
در اختیار دارد و ایرانیها قدرت نظامی برتر خود در خلیجفارس و تنگه
هرمز را به عنوان تضمینکننده امنیت انرژی جهان نشان میدهند.
به گزارش ایرنا ،اندیشکده میدلایست نوشت :ایران یکی از دو کشور
دارای موقعیت خوب در خلیجفارس اســت که از طوالنیترین خط
ساحلی بهره میبرد و تقریب ًا به آن کنترل عملی دارد .ایران به تمام
مسیرهای کشتیرانی منتهی به تنگه هرمز دسترسی دارد.

«حمایت» گزارش می دهد

تقالی غرب برای فضا سازی در مذاکرات وین
در شرایطی که ایران از آمادگی برای رسیدن به یک توافق
خود خبــر میدهــد ،آمریکاییها که بارهــا تقاضای آغاز
دوباره نشســت وین برای احیای برجام را داشتهاند ،حاال
از تعهدشان به اســرائیل میگویند تا از این طریق فضای
مذاکرات وین را تحت تأثیر قرار دهند.

پوتین در گفتوگو با آیتاهلل رئیسی مطرح کرد

حمایت روسیه از حق ایران در موضوع هستهای

روسای جمهور ایران و روســیه ،به صورت تلفنی گفتوگو کردند .آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی رییسجمهور روز گذشته با قدردانی از تماس
تلفنی «والدیمیر پوتین» رییسجمهور روســیه ،اراده جمهوری اسالمی ایران را بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی با روسیه دانست و گفت:
آمادگی داریم سند جامع همکاریهای بلندمدت دو کشور را نهایی کنیم تا روند ارتقای هر چه بیشتر روابط و همکاریهای طرفین ،با سرعت
اجرایی شود .وی در ادامه با قدردانی از مواضع روسیه در دفاع از حقوق هستهای و لزوم لغو همه تحریمها علیه ملت ایران ،تأکید کرد :جمهوری
اسالمی ایران در مذاکرات کام ً
ال جدی است و به همین میزان در تامین حقوق ملتمان مبنی بر لغو تحریمها هم جدیت داریم .رییسجمهور از
ابتکار روسیه درخصوص ثبات و آرامش در منطقه قفقاز نیز استقبال کرد .همچنین دو طرف در این مکالمه تلفنی تاکید کردند :هرگونه تغییر
در ژئوپلیتیک و تغییر مرزهای کشــورهای منطقه قابل پذیرش نیست .پوتین نیز در این گفتوگو با تأکید بر اینکه تهران و مسکو از مواضع و
همگرایی مشــترکی در بسیاری از موضوعات برخوردار هستند ،گفت :مسکو از پیشنهادات تهران در تدوین سند جدید همکاری بلندمدت دو
کشــور حمایت میکند و مصمم هستیم هر چه سریعتر نهایی و اجرایی شود .رییسجمهور روسیه همچنین با حمایت از حقوق ملت ایران در
موضوع هستهای ابراز امیدواری کرد در مذاکرات آینده ،طرفها ،اراده سیاسی کافی برای خروج از شرایط فعلی را داشته باشند.

پس از آنکه «جو بایدن» رییسجمهور آمریکا تلویحا از تعهد دولتش
برای عدم خروج از برجام گفــت ،نمایندگان کنگره آمریکا طی یک
جنگ زرگری و ساختگی و ظاهرا طبق یک تقسیم کار صورت گرفته
بین کاخسفید و کنگره ،مدعی شدند که بایدن در جایگاه دادن چنین
تعهدی نیســت و دولت بعدی در آمریکا هر زمان بخواهد میتواند از
این توافق خارج شود.
در صورت اجماع طرفین برای احیای دوباره برجام ،این مهم بر روند
ورود سرمایه به کشور و گشایشهای اقتصادی تأثیر مستقیمی خواهد
داشت و همین موضوع بهانه غربیها برای عدم همکاری اقتصادی با
تهران میتواند باشد .در همین شرایط و در آستانه نشست وین ،پس از
سفر گروهی از مقامات رژیم صهیونیستی به آمریکا ،مقامات واشنگتن،
تالش وافری دارند تا نشان دهند تعهد ناگسستنی با رژیم صهیونیستی
دارند و شاید مستمسک قرار دادن این بهانه ،بر فضای مذاکرات وین
بیتأثیر نباشد .در این راســتا« ،ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا در پاسخ به ســوالی درباره سفر نماینده ویژه واشنگتن در امور
ایران به فلسطین اشــغالی ،مدعی شد که آمریکا به طور مرتب رژیم
صهیونیســتی را در جریان مذاکرات وین قرار داده اســت .همچنین
«وندی شرمن» نفر دوم وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن با همتای
صهیونیست خود دیدار و بر «تعهد آهنین» دولت جو بایدن به امنیت
رژیم صهیونیستی تاکید کرد .این در شرایطی است که «یائیر الپید»
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در دیدار با نماینده آمریکا در امور ایران
مدعی شــد که تهران قصدی برای بازگشت به توافق هستهای سال
 2015ندارد.

دیمایو» وزیر امور خارجه و همکاریهای بینالمللی ایتالیا با اشــاره
به موضوع مذاکرات پیشرو در وین ،تاکید کرد که تمامی طرفها به
این درک مشترک رسیدهاند که آمریکا مقصر اصلی و مسئول وضعیت
فعلی اســت و برخی طرفها در رفتاری غیر مســئوالنه با سکوت در
ش آمدن شرایط غیر قابل قبول فعلی
مقابل زیاده خواهی آمریکا ،در پی 
نقش داشتهاند .وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد :دولت جدید ایران
دولتی عملگرا و نتیجه محور است .ما دیدگاهمان را با اطراف مذاکره
به اشتراک گذاشتهایم و برای رسیدن به یک توافق خوب آمادهایم .این
امر مستلزم بازگشت کامل طرفهای مذاکراتی به تعهداتشان است.
وزیر امور خارجه ایتالیا نیز ضمن تاکید بر عزم رم برای گسترش هرچه
بیشتر روابط دوجانبه ،با ابراز خرسندی از روند مثبت در ادامه تالشها
برای مذاکرات پیش رو در وین ،ابراز امیدواری کرد که این روند به نتایج
مطلوب منتهی شود تا شاهد گسترش بیش از پیش روابط تجاری بین
ایران و ایتالیا باشیم.

آمادگی ایران برای رسیدن به یک توافق خوب
از ســوی دیگر ،تهران تالش دارد تا با فرســتادن پالس مثبت ،زمینه
بهانهجویی غربیهــا را تاحد ممکن کاهــش داده و حقانیت خود را
بیش از پیش بــه جامعه جهانی اثبات کند .در همین رابطه ،حســین
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجــه در گفتوگوی تلفنی با «لوییجی

توافق چین ،روسیه و ایران برای هماهنگی بیشتر
علی باقری معاون سیاســی وزیر امور خارجه هم روز گذشته از طریق
ویدئوکنفرانس با «سرگئی ریابکوف» و «ما ژائوسو» معاونان وزیران
امور خارجه روسیه و چین درباره مذاکرات پیش رو برای لغو تحریمها
گفتوگو کرد .وی با اشاره به روابط جمهوری اسالمی ایران ،جمهوری

فدراتیو روسیه و جمهوری خلق چین و همسویی مواضع سه کشور در
موضوعات مختلف بینالمللی ،سیاســت اصولی سه کشور در ترویج
چندجانبهگرایی ،مقابله با یکجانبه گرایی را مورد تاکید قرار داد و اظهار
داشت :تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران ،هزینه مقابله با یکجانبه
گرایی است.
باقری ضرورت لغو همه تحریم های مغایر با برجام و اقدامات متناقض
با قطعنامه  ۲۲۳۱به صورت قابل راســتی آزمایی و در راستای انتفاع
اقتصادی ایران از عادی سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران را شرط
الزم موفقیت مذاکرات پیش رو برشــمرد .معاون سیاسی وزارت امور
خارجه با اشاره به رایزنیهای اخیر در کشورهای فرانسه ،آلمان ،انگلیس
و اسپانیا در خصوص مذاکرات آتی اظهار داشت:لغو موثر تحریمهای
غیرقانونی آمریکا یک ضرورت و اولویت اصلی مذاکرات پیش رو است.
معاونان وزیران امور خارجه روســیه و چین نیز در این تماس ویدئویی
ضمن تاکید بر ضرورت تداوم رایزنیها و هماهنگیها بین سه کشور
در موضوعات مختلف ،اقدام یکجانبه آمریکا در نقض توافق و اعمال
مجدد تحریمها بر ضد ایران را عامل اصلی بروز مشــکالت موجود بر
سر راه اجرای توافق ایران و  ۵+۱دانستند.
کوتاه سخن اینکه ،در شرایطی که ایران با حسننیت وارد نشست وین
میشود اما بدعهدیهای مکرر محتمل است و دستگاه دیپلماسی باید
مراقب خدعه آنها باشد.

خبر

یازدهمین پاسداشت ادبیات
جهاد و مقاومت در ۳۰آبان

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی« ،یازدهمین پاسداشت ادبیات
جهاد و مقاومت» همراه با انتشــار تقریظ رهبر انقالب اسالمی بر
کتاب «تنها گریه کن» از سوی مؤسسه پژوهشی-فرهنگی انقالب
اسالمی برگزار خواهد شــد .این مراسم روز یکشنبه ۳۰آبانماه ،با
حضور جمعی از خانوادههای معظم شــهدا ،پیشکســوتان جهاد
و مقاومت و فعــاالن حوزه ادبیات و هنر دفــاع مقدس ،با رعایت
دستورالعملهای بهداشتی برگزار میشود .همزمان با این مراسم،
آیین ملی تجلیل از مادران شهدا و تقدیر از نویسندگان کتابهای
مرتبط با دفاع مقــدس در تمامی مراکز اســتانها برگزار خواهد
شــد .کتاب «تنها گریه کن» ،روایت زندگی «سرکار خانم اشرف
سادات منتظری ،مادر شهید محمد معماریان» ،در دوران مبارزات
انقالب اسالمی ،جنگ تحمیلی و پس از آن است که به قلم خانم
اکرم اســامی تدوین و توسط انتشارات حماسه یاران منتشر شده
است .پیش از این دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب اسالمی
در همایشهــای جداگانهای از نویســندگان و راویان کتابهای
«نورالدین پسر ایران»« ،پایی که جا ماند»« ،لشکر خوبان»« ،من
توســه نفر»« ،وقتی مهتاب گم شد ،گلستان
زندهام» « ،آن بیس 
یازدهم ،دختر شینا ،آب هرگز نمیمیرد»« ،فرنگیس»« ،در کمین
گل سرخ»« ،مربعهای قرمز» و «عصرهای کریسکان» تقدیر کرده
و یادداشتها و تقریظهای رهبر انقالب اسالمی را بر این کتابها
منتشر کرده بود .این مراســم بصورت زنده از پایگاه اطالعرسانی
 KHAMENEI.IRو همچنین شــبکههای ســیما پخش
خواهد شد.

گزیده ها

آمریکا حامی اصلی اغتشاشات کوبا

سعید خطیبزاده سخنگوی
وزارت امور خارجه ،روز گذشته
شکست برنامهریزی آمریکا در
راهاندازی اغتشاشات سراسری
در جمهوری کوبا را به واسطه
همدلی بین ملت و دولت کوبا
خواند و این انسجام را ارزشمند
توصیف کرد .سخنگوی وزارت امور خارجه دخالتهای آشکار آمریکا
در امور داخلی کشورهای مستقل و آزادیخواه از جمله کوبا را محکوم
کرد و خواستار پایان فوری تحریمهای اقتصادی -مالی و یکجانبه
آمریکا علیه کوبا شد .خطیبزاده تصریح کرد :این تحریمها با هدف
ایجاد نارضایتی در مردم تحمیل شــده و آمریکا در حالی که عامل
اصلی معضالت و مشکالت معیشتی مردم کوبا است ،در قامت حامی
اغتشاشات در این کشور ظاهر شده و با نقض آشکار قوانین مصرح
بینالمللی ،درصدد دخالت آشکار در امور داخلی جمهوری کوبا برآمده
است .به گزارش ایســنا ،سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان
کرد :جمهوری اسالمی ایران در چارچوب مواضع اصولی خود ضمن
اعالم همبستگی با کوبا ،مجددا تحریمهای غیرقانونی آمریکا که
عامل اصلی و مهم تنگناهای معیشتی و اقتصادی فعلی این کشور
است را غیرقانونی میداند.

تاکید روسیه و ترکیه بر مشارکت
توگوهای « 3+3قفقاز»
ایران در گف 

«آندری رودنکو» معاون وزیر
امور خارجه روسیه و «صدات
اونال» همتای ترکیهای وی بر
اهمیت آغاز ســریع سازوکار
مذاکــرات (3 +3ایــران،
جمهــوری آذربایجــان،
ارمنستان ،گرجستان ،روسیه،
ترکیه) برای قفقاز جنوبی تاکید کردند .وزارت امور خارجه روسیه در
بیانیهای اعالم کرد :طرفین درباره گستردهترین موضوعات مهم
همکاری روسیه و ترکیه در جنوب قفقاز و آسیای مرکزی گفتوگو
کردند .در این رایزنی در چارچوب عادیســازی روابط بین باکو و
ایروان ،بر اهمیت اجرای نظام مند توافقات سران روسیه ،جمهوری
آذربایجان و ارمنســتان که در ۹نوامبر ۲۰۲۰و ۱۱ژانویه ۲۰۲۱به
دســت آمد و همچنین راهاندازی سازوکارمشورتی منطقهای۳+۳
برای قفقازجنوبی در آینده نزدیک تاکید شــد .به گزارش باشگاه
خبرنــگاران ،طرفین در مورد وضعیت آســیای مرکزی با توجه به
تحوالت جاری در افغانستان تبادل نظر کردند .دیپلماتهای روسیه
و ترکیه به افزایش همکاری های متنوع بین دو کشور اشاره کردند.

اموال بلوکه شده افغانستان
باید آزاد شود

حسنکاظمیقمینمایندهویژه
دولت در امور افغانستان بلوکه
شــدن اموال مردم افغانستان
بدون هیچگونه ادعای قانونی
از سوی آمریکا را بیانگر مواضع
منافقانه آن کشــور دانست و
گفت :تحریمهای اقتصادی
یک ابزار سیاسی به دست دولتمردان آمریکا شده است .به گزارش
ایرنا ،وی ادامه داد :اگر آمریکاییها حامی مردم بودند چرا باید در این
شرایط سخت که مردم افغانســتان در رنج و تعب هستند و تحت
فشارهای اقتصادی و معیشتی به سر میبرند ،پول و اموال مردم را
به بهانه های واهی بلوکه کنند .کاظمی قمی در ادامه تصریح کرد:
آمریکاییها سعی میکنند از ابزار اقتصادی و فشارهای اقتصادی
اراده خودشان را بر ملتها و دولتها تحمیل کنند.

باکو در مرز با ایران گذرگاه
گمرکی جدید ایجاد میکند

«الشاد نوریف» مدیر «پارک
صنعتی-شیمیاییسومقاییت»
با تأکید بــر اهمیت «منطقه
اقتصادی دره آراز» همچنین
گفته که یک بزرگراه دیگر نیز
از پــارک اقتصــادی منطقه
اقتصادی دره آراز به ســمت
ایران احداث خواهد شد .به گزارش فارس ،این خبر چند روز بعد از
آن اعالم میشود که «نیکول پاشینیان» نخستوزیر ارمنستان در
واکنش به هشدارهای اخیر جمهوری آذربایجان مبنی بر بازرسی
شهروندان و وسایل نقلیه ارمنستان در بخشی از جاده «گوریس-
کاپان»گفته بود دولت ارمنســتان تصمیم گرفته تا شهروندان و
وسایل نقلیه این کشور از جاده جایگزین استفاده کنند .گفتنی است،
حدود ســه ماه پیش گزارش شد که نیروهای جمهوری آذربایجان
بخشــی از بزرگراه بینالمللی «گوریس-کاپــان» و بخشهای
«کارمکرار-شــورنوخ» و «گوریس-وروتان» که ارمنستان را به
ایران متصل میکند ،مسدود کرده است.

