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سرمقاله
بازگشت سخت به برجام
ادامه از صفحه یک
این تحریمها شامل دو بخش موضوعی و
اشخاص است که در ماههای اخیر و به ویژه
پس از استقرار دولت «جو بایدن» در دی
ماه سال گذشته و دولت «ابراهیم رئیسی»
از تابستان امسال ،محور بحث و جدلها در
محافل برجامی است.
جو بایدن که اکنون تیم «جان کری» وزیر
امور خارجه دولت «باراک اوباما» در سال
 ۲۰۱۵میالدی را برای گفتوگوهای برجامی
در اختیار دارد ،برخالف برخی گمانهای
خوش بینانه گذشته و نیز نمایشهای
ت جویانه در قبال تهران ،در عمل
مسالم 
اما بر همان سیاقی گام برمیدارد که دونالد
ترامپ برداشت .ترامپ با اجرای سیاست
فشار حداکثری ،کوشید تهران را وادار به
نشستن پشت میز گفتگوها کند .در این
حال ،سیاست خاورمیانهای بایدن نه تنها
توفیری با دولت ترامپ ندارد ،بلکه گامهای
عملی و ملموسی را در مسیری گذاشته
که هدف آن کاستن  -وبلکه قطع  -نفوذ
منطقهای تهران است .پنهان نیست که نوک
تیز تحوالت جاری در قفقاز ،افغانستان،
عراق ،لبنان ،سوریه و یمن ،منافع ایران را
در کوتاه و بلند مدت هدف گرفته است .در
واقع وضع جاری اقدام برای تحقق بخشی
همان شروط ۱۲گانه «مایک پمپئو» وزیر
امور خارجه دولت ترامپ مقابل تهران معنا
میشود .بدتر اینکه اکنون تروئیکای اروپایی
نیز همسو با رویکرد واشنگتن ،بر لزوم
قبول تهران برای از سرگیری گفتوگوهای
برجامی مطابق بر مطالبات خود تأکید دارند.
برخی از سخنگویان اروپایی حاال از پایان
برجام میگویند .مواضع اخیر آنان برخالف
گذشتهای است که کوشش میشد را ه حل
میانه را برای رفع اختالفها میان تهران و
واشنگتن و در تالش برای احیای برجام
برگزینند.
اکنون آمریکا و اروپا با انتخاب ادبیات
تهدیدآمیز و هشدار درباره پایان فرصتها
برای بازگشت به برجام ،گاه و بیگاه از پالن
(نقشه)  Bسخن میگویند .اگرچه در باره
ماهیت این نقشه اطالعات زیادی در دست
نیست ،اما با نگاه به تحوالت منطقهای،
احتمال تشدید تحریمها و حتی دادن میدان
عمل به اسرائیل برای ماجراجوییهای نظامی
و خرابکارانه ،ممکن است بایدن در اقدامی
هشدار آمیز به تهران ،تیم کنونی گفتوگو
کننده برجامی در وزارت امور خارجه را
تغییر داده و کار را به تیم تندرو «هیالری
کلینتون» وزیر امور خارجه دور نخست
ریاست جمهوری اوباما بسپارد.
تهران اما تکلیف دیگری برای قبول بازگشت
به تعهدات برجامی خود قائل است .ترکیب
دولت کنونی ایران رویکرد متفاوتی با دولت
«حسن روحانی» در قبال برجام دارد .این
رویکرد سابقه مخالفت با برجام را در کارنامه
خود ثبت کرده است .مهمتر اینکه «محمد
باقر کنی» یکی از شاخصترین مخالفان
برجام بوده و حاال قرار است ،پنجشنبه
برای گفتوگو با اروپائیان به بروکسل
برود .شاید هم ریاست تیم گفتوگو کننده
برجامی را عهدهدار شود .انعطاف در قبول
از سرگیری گفتوگوهای برجامی از سوی
دولت سیزدهم ،یک گام در پذیرش واقعیت
برجام به عنوان کلید برون رفت از مشکالتی
است که اکنون کشور با آن روبهرو است.
در این حال چالش اصلی گفتوگو کنندگان
دولت کنونی ایران در بازگشت به برجام،
دستاوردی است که بتوان آن را نزد افکار
عمومی و خاصه هواداران رادیکال دولت به
نمایش گذاشت.
تأخیر تهران در اعالم رسمی از سرگیری
گفتوگوهای متوقف شده در وین ،میتواند
تالش تهران برای محاسبه هزینه و فایده
بازگشت به گفتوگوهایی تعبیر شود که با
نگاه به مواضع واشنگتن و متحدان اروپایی
آن سخت مینماید .از این رو حضور
تهران دربروکسل و گفتوگوی مقدماتی با
طرفهای اروپایی ،با هدف سنجش هزینه و
فایده و تالش برای دستیابی به نقشه راهی
است که از سرگیری گفتوگوهای وین را
براساس نگرش جاری در دولت سیزدهم و
به تبع آن افکار عمومی ،قابل پذیرش کند.
آنچه روشن است اینکه گفتوگو کنندگان
برجامی حاال برای دیدار مقدماتی آمادگی
خود را نشان دادهاند ،اما اینکه آیا ماهیت
این دیدار از برداشت و فهم یکسانی نزد
طرفهای ایرانی و اروپایی برخوردار خواهد
بود ،محل تردید است.
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رئیس قوه قضائیه مطرح کرد

در رابطه با تسهیل صدور مجوز کسب و کار ،قانونی جامع تصویب شود
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه ،حجت
االسالم والمسلمین محسنی اژهای در جلسه شورای
عالی قوه قضائیه با تبریک میالد خجسته پیامبر
اعظم (ص) و آغاز امامت و والیت بقیه الله االعظم
(عج) اظهار کرد :با طلوع نور و رحمت ،بخشی از
کاخهای ظلم مستکبران فرو ریخت و امیدواریم با
ظهور منجی موعود که حامل همین نور و رحمت
واسعه است ،بنیان و ریشه ظلم و همه کاخهای
مستکبران فرو ریزد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مسلمانان
جهان با اتحاد بیشتر ،بصیرت و تالش و جهادشان
بتوانند دست ظالمان و مستکبران و متجاوزان را از
بالد اسالم قطع و کوتاه کنند.
رئیس قوه قضائیه گفت :امیدواریم به برکت این
ایام و با جهاد اکبر و اجرای عدالت بتوانیم دست
ظالمان زمان و متعدیان به حقوق مردم و بیتالمال
را کوتاه کرده و یار مظلوم و خصم ظالم باشیم و
رنجهایی که در مسیر تحقق عدالت وجود دارد ما را
خسته ،منفعل و زمینگیر نکند.
محسنی اژهای افزود :امروز شیطان بزرگ و
صهیونیستها و عوامل آنها به اشکال مختلف در
حال گسترش جنایات ضد بشری در جهان هستند و
در طول تاریخ و دهههای اخیر اقدامات رذیالنه علیه
ملتهای آزادیخواه جهان انجام دادهاند.
وی بر همین اساس از مسلمانان جهان خواست
که در برابر توطئههای دشمنان هوشیار باشند و
فریب و نیرنگ آنها را که به دنبال تفرقه افکنی در
امت اسالم هستند نخورند و اجازه ندهند شیاطین به
اهداف شوم خود برسند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه انسانهای آزادیخواه
جنایات ضد بشری مستکبران مدعی دفاع از حقوق
بشر را تحمل نمیکنند ،به جنایات نظام سلطه علیه
مسلمانان در کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت:
در دو هفته اخیر عناصر تفاله نظام سلطه که دست
پرورده و مستظهر به حمایت شیطان بزرگ هستند
در قندوز و قندهار افغانستان در روز جمعه مردم
مسلمان بیگناه نمازگزار را به خاک و خون کشیدند.
محسنی اژهای از غریب آبادی معاون جدید
بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر
خواست که با کمک وزارت امور خارجه و دیگر
نهادهای ذیربط ،این جنایات و جنایاتی که نظام
سلطه در طول سالیان دراز علیه ملت ایران انجام
داده را با فوریت از طریق مجامع حقوقی بینالمللی
و دادگستری تهران پیگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه نباید در موضع صرف تدافعی
قرار گرفت ادامه داد :کسانی که ایران را به نقض
حقوق بشر متهم می کنند در حالی که خودشان
بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند باید مورد
مواخذه قرار گیرند و در برابر جنایاتی که علیه مردم
ایران و دیگر ملتهای آزادیخواه انجام دادهاند
پاسخگوباشند.
محسنی اژهای با اشاره به ترور سرلشگر شهید حاج
قاسم سلیمانی و همچنین دانشمندان کشورمان که
توسط آمریکا و صهیونیستها به شهادت رسیدهاند،

سرلشکرباقری:

رئیس قوه قضائیه با اشاره به بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس از نمایندگان مجلس خواست که با استفاده از نظرات کارشناسان
و پرهیز از تصویب پیشنهاداتی که این طرح جامع را ممکن است از هدف اولیه و اصلی خود خارج کند ،قانونی جامع االطراف در نهایت تصویب کنند.

رئیس قوه
قضائیه با اشاره
به بررسی و
تصویب طرح
تسهیلصدور
مجوز کسب و
کار در مجلس
ازنمایندگان
ملت خواست
که قانونی جامع
االطراف در
نهایتتصویب
کنند
تأکید کرد :عوامل و مسببین و مباشرین و معاونین
این جنایتها باید جدی تر تعقیب شوند و اجازه
نخواهیم داد خون این انسانهای بیگناه پایمال شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به بررسی و تصویب
طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس
از نمایندگان ملت خواست که با استفاده از نظرات
کارشناسان و پرهیز از تصویب پیشنهاداتی که این
طرح جامع را ممکن است از هدف اولیه و اصلی
خود خارج کند ،قانونی جامع االطراف در نهایت
تصویب کنند .محسنی اژهای با اشاره به ارائه برخی
پیشنهادات در خصوص این طرح در صحن مجلس
از نمایندگان خواست که با نگاهی جامع به این
مسئله نگاه کنند .وی در همین راستا به معاون اول
قوه قضائیه و معاونتهای حقوقی و امور مجلس
مأموریت داد که در بررسی نهایی این موضوع با
مجلس همکاری کنند.
رئیس قوه قضائیه به مأموریتهای خطیر و متنوع
این قوه نیز اشاره کرد و با اشاره به مشکل کمبود
بودجه و امکانات متناسب با این مأموریتها،
خواستار توجه و مساعدت مجلس و دولت برای
تأمین نیازهای دستگاه قضا شد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش
خطاب به همکاران خود در دستگاه قضا اظهار کرد:
امر قضا سخت و حجم کار ما باالست و گرفتاریها و
مشکالت هم وجود دارد اما این مشکالت و حرف و
حدیثهایی که برخی معاندان یا حتی خیرخواهان
کم اطالع مطرح میکنند نباید ما را از مأموریت
اصلی خود که پیشگیری از جرم و قضاوت به حق
و فصل خصومتهاست ،باز دارد و از جاده عدل و

انصاف خارج کند.
محسنی اژهای افزود :سختیها نباید کمترین تأثیر
را در کیفیت کارمان و اتقان آرایمان و خیرخواهی و
قضاوت بحق ما درباره تظلمخواهان داشته باشد و ما
باید برای رضای خدا و بر اساس آموزههای فقهی و
شرعی عمل کنیم.
وی با بیان اینکه رسیدن به کمال زحمت دارد
تصریح کرد :ما باید زمینه ساز ظهور منجی عالم
باشیم و در این راه دشوار ،هم باید خودمان با تحمل
سختیها در مسیر حق حرکت کنیم و هم باید با
کسانی که در مسیر درست سنگ اندازی و مانع
ایجاد میکنند برخورد و راه را برای حرکت دیگران در
راه حق ،هموار کنیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی
مصمم است با همه کسانی که سد راه مردم میشوند
و مانع ایجاد میکنند برخورد قاطع و دست متعدیان
به حقوق مردم و بیتالمال را قطع کند ،تصریح کرد
یقین دارم با همدلی مجلس و دولت و کمک مردم
میتوانیم زمینه تحقق عدالت را هموارتر کنیم.
تاکید بر بازخواست از قضاتی که احکام خالف بین
شرع می دهند
بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه به
بررسی پیشنویس سازوکار نحوه دفاع و پیگیری قوه
قضائیه از لوایح و طرحهای قضایی اختصاص داشت
که پس از بحث و گفتگو و ارائه دیدگاهها و نقطه
نظرات از سوی تعدادی از اعضای شورا ،رئیس قوه
قضائیه دستورات الزم را در این زمینه صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه بر ضرورت
افزایش هماهنگی میان رابطان دستگاه قضا

با مجلس شورای اسالمی تاکید کرد و از وزیر
دادگستری خواست که شرایط را برای حضور
مسئوالن عالی قضایی در کمیسیونهای مختلف
مجلس ،بیش از پیش تسهیل کند .همچنین در
این نشست ،حجتاالسالم رحیمی معاون قضایی
قوه قضائیه با اشاره به سخنان اخیر رئیس دستگاه
قضا در خصوص درخواستهای اعمال ماده  ،۴۷۷بر
اصالح فرآیند اعمال ماده  ۴۷۷تاکید کرد.
محسنی اژهای در واکنش به اظهارات معاون
ی از
قضایی قوه قضائیه گفت :برداشت برخ 
صحبتهای اخیر بنده در خصوص اصالح نحوه
اجرای ماده  ۴۷۷این بود که دستگاه قضایی به دنبال
حذف این ماده است در حالیکه ماده  ۴۷۷یک قانون
است و لغو شدنی نیست و تنها میتوان آن را اصالح
کرد و از ابتدا هم هدف همین بوده است.
رئیس قوه قضائیه افزود :آنچه مورد تاکید است این
است که از روسای کل دادگستریها خواستیم در
مواردی که قاضی حکم خالف شرع بیّن داده ،قبل
از امضا و تایید گزارش قاضی از او سوال کنید چرا
خالف شرع بیّن حکم داده است؛ اگر قبول داشت
حکمش خالف شرع است میگوید سهوی بوده و
دیگر تکرار نمیشود اما اگر قبول نداشته باشد به این
معنی است که باز هم از این احکام صادر میکند که
باید جلوی آن را گرفت و این فرایند را اصالح کرد.
وی ادامه داد :اینکه در یک استان تعداد
درخواست اعمال ماده  ۴۷۷بیشتر و در یک استان
بسیار کم است ،باید آسیبشناسی شود که اگر الزم
است با برگزاری جلسات توجیهی هرچه میتوان از
صدور احکام غیرمتقن پیشگیری کرد.

قراردادهای خرید تجهیزات دفاعی از روسیه پیگیری میشود

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه برای گسترش
روابط با همسایگان به نقشه راه نیاز داریم ،گفت :قراردادهای خرید
تجهیزات دفاعی از روسیه پس از لغو تحریم تسلیحاتی ایران منعقد
شده و در این سفر درباره اجرایی شدن آن مذاکره خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز ،سردار سرلشکر پاسدار
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان که به مسکو
سفر کرده است ،در نشستی با کارشناسان و مدیران نهادهای ایرانی
در محل سفارت جمهوری اسالمی ایران در مسکو ،اهداف این سفر،
وضعیت همکاریها و مناسبات مشترک دفاعی و نظامی دو کشور و
آخرین وضعیت تحوالت منطقهای و بینالمللی و مبارزه با تروریسم
را ترسیم و تبیین کرد.
وی در این نشست با تأکید بر اینکه «برای داشتن روابطی

مستحکم با کشورها بهخصوص روسیه و دیگر کشورهای همسایه به
نقشه راه نیاز داریم» ،اظهار داشت :با توجه به ظرفیتهای مختلف
همکاری با روسیه در ابعاد نظامی -دفاعی ،مناسبات و همکاریهای
فی مابین در این حوزهها افزایش خواهد یافت.
سرلشکر باقری با بیان اینکه «برای گسترش روابط با همسایگان
به نقشه راه نیاز داریم» ،یادآور شد :باتوجه به نگاههای مشترک
ایران و روسیه در مسائل منطقهای و بینالمللی و ظرفیتهای زیاد
همکاری فی مابین ،مناسبات دو کشور از جمله در حوزه نظامی-
دفاعی گسترش مییابد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با اشاره به
قراردادهای خرید هواپیماهای جنگنده ،جت آموزشی و بالگردهای
رزمی از روسیه گفت :این قراردادها پس از لغو تحریم تسلیحاتی
ایران منعقد شده و در این سفر درباره اجرایی شدن آن مذاکره
خواهیم کرد.
سردار باقری در بخشی دیگر از سخنانش گفت :در مقطع کنونی،
به دلیل شرایط بینالمللی و بهخصوص نگاه ویژه رئیس جمهوری
روسیه به تحکیم مناسبات با جمهوری اسالمی ایران ،فرصت
مغتنمی بهوجود آمده تا این روابط بیش از پیش گسترش یابد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به سند جامع  ۲۵ساله همکاری
با چین اشاره و تأکید کرد :شاید الزم باشد با استفاده از تجربه سند
 ۲۵ساله با چین ،در روابط با روسیه نیز چنین سندی بین دو کشور
وجود داشته باشد.
وی به نقش مهم نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در
کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت :نمایندگیهای ایران و بهویژه
نمایندگی ایران در روسیه باید برنامهای منسجم ،قوی و با نگاهی
واقعبینانه در زمینه نقشه راه روابط بلندمدت به مرکز ارسال کنند
تا با مشورت بخشهای گوناگون بتوان یک سند کامل ،جامع و

بلندمدت برای روابط دوجانبه تعریف کرد.
سرلشکر باقری به موفقیتهای جمهوری اسالمی ایران در ابعاد
مختلف اشاره و تصریح کرد :همانگونه نیروهای مسلح در شرایط
تحریم توانستند به موفقیت برسند و انواع تسلیحات و تجهیزات
نظامی و دفاعی مورد نیاز خود را بسازند ،دیگر بخشهای کشور نیز
باید با همین رویکرد به پیش بروند و فرض را بر این قرار دهند که
تحریمها هیچگاه برطرف نخواهد شد.
وی به توسعه و گسترش چشمگیر روابط ایران و روسیه در زمینه
نظامی و دفاعی طی پنج سال اخیر اشاره کرد و افزود :هرچقدر
روابط و مناسبات با کشورهای دوست افزایش پیدا کند ،به همان
میزان ذهنیتهای منفی نیز از میان خواهد رفت.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به سفر اخیر خود به پاکستان
اشاره کرد و گفت :در همین سفر بسیاری از ذهنیتهای منفی
برطرف شد؛ در سفر به روسیه نیز درباره موضوعات دوجانبه
دفاعی-نظامی و تحوالت منطقهای گفتوگو خواهیم کرد.
وی موضوع افغانستان را یکی دیگر از دستور کارهای مهم در
مذاکرات خود با مقامات روسی عنوان کرد و گفت :در کنار موضوع
افغانستان ،تداوم همکاری دو کشور در سوریه تا دستیابی به امنیت
کامل مورد بحث قرار میگیرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تمجید از رشادت و دلیرمردی
سرداران ایرانی بهویژه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
افزود :این مجاهدتها موجب شد طرح و نقشه آمریکا و برخی
رژیمهای منطقهای خنثی شود.
در این نشست ،کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی ایران در
فدراسیون روسیه ،توضیحاتی درباره آخرین وضعیت مناسبات
دوجانبه ایران و روسیه و بستر سازیهای بعمل آمده جهت تعمیق
تعامالت فیمابین در همه عرصهها ارائه داد.

رئیسجمهوری:

سیاست ایران توسعه روابط با
کشورهای آمریکای التین به ویژه
ونزوئال است
رئیس جمهوری روابط با کشور ونزوئال را دوستانه
و رو به توسعه توصیف کرد و گفت :سیاست
جمهوری اسالمی ایران توسعه معنادار روابط با
کشورهای در حال توسعه بخصوص کشورهایی
که به دنبال حفظ استقالل خود در برابر کشورهای
سلطه گر هستند ،می باشد.
به گزارش ایسنا ،آیتالله سید ابراهیم رئیسی روز
دوشنبه در دیدار«فلیکس پالسنسیا گونسالس»
وزیر امور خارجه ونزوئال ،گفت :آمریکای التین
بخصوص ونزوئال جزو اولویت های دیپلماسی
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران است و ما مصمم
هستیم روابط خود را با این کشورها توسعه دهیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه ما مسیر پیشرفت
را با قدرت ادامه خواهیم داد ،گفت :در این دولت
مصمم هستیم مشکالت ایجاد شده از سوی
دشمنان را کنار بزنیم و مسیر پیشرفت کشور را
ادامه دهیم .رئیسی با تاکید بر ضرورت گسترش
روابط تهران  -کاراکاس در حوزههای مختلف گفت:
برای توسعه مناسبات دوجانبه باید برنامه روشن
و بلند مدت طراحی شود تا چشم انداز روابط
به سمت تقویت حداکثری حرکت کند .رئیس
جمهوری با تحسین همراهی ونزوئال با ایران در
مجامع بینالمللی افزود :با برنامه همکاریهای
بلند مدت میان دو کشور ،چشمانداز روشنی برای
گسترش و تعمیق روابط وجود دارد .رئیسی با بیان
اهمیت دولت ونزوئال در سیاست خارجی ایران،
ابراز امیدواری کرد با سفر رئیس جمهوری ونزوئال
به تهران در آینده نزدیک ،گامهای جدیدی برای
همکاریهای بلندمدت دو کشور برداشته شود.
وزیر امور خارجه ونزوئال نیز در این دیدار با
ابالغ سالمهای گرم رئیس جمهوری کشورش به
رئیس جمهوری اسالمی ،ایران و ونزوئال را دو کشور
دوست توصیف کرد و گفت :دو کشور در مقابل
نظام سلطه و کسانی که میخواهند به استقالل ما
لطمه وارد کنند ،متحد هستند.

در گفتوگوی تلفنی قالیباف و والودین
انجام شد

تاکید بر تشکیل کمیسیونهای
مشترک عالی پارلمانی و اقتصادی
میان ایران و روسیه
رئیس مجلس شورای اسالمی و رئیس دومای
دولتی فدراسیون روسیه در گفتوگویی تلفنی
بر ضرورت تشکیل کمیسیونهای مشترک عالی
پارلمانی و اقتصادی میان دو کشور و لزوم برگزاری
هرچه سریعتر نشست بعدی این کمیسیونها
تأکید کردند.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف رئیس
س تلفنی با
مجلس شورای اسالمی طی تما 
ویاچسالو والودین رئیس دومای دولتی فدراسیون
روسیه گفتگو کرد.
قالیباف در ابتدای این گفتگوی تلفنی ضمن
تبریک به مناسبت انتخاب مجدد ویاچسالو
والودین به عنوان رئیس دومای دولتی فدراسیون
روسیه بر تقویت و تحکیم ارتباطات پارلمانی میان
مجلس شورای اسالمی و فدراسیون روسیه تأکید
کرد .رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به نقش
کمیسیون مشترک عالی پارلمانی در پیشبرد اهداف
اقتصادی و رفع موانع احتمالی میان دو کشور
افزود :مجلس شورای اسالمی برای حفظ و تداوم
همکاریهای اقتصادی و تجاری از برگزاری جلسات
کمیسیون مشترک اقتصادی و کمیسیون مشترک
عالی پارلمانی فیمابین استقبال و حمایت میکند.
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش
مجالس جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه
در تسهیل و تسریع همکاریهای دو دولت در
عرصه های مختلف سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
تأکید کرد .ویاچسالو والودین ،رئیس دومای دولتی
فدراسیون روسیه نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن
تشکر از تبریک رئیس مجلس شورای اسالمی بر
لزوم توسعه و گسترش همکاریهای پارلمانی در
سطوح مختلف تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به روند رو به رشد مناسبات
فدراسیون روسیه و جمهوری اسالمی ایران در
عرصههای مختلف تصریح کرد :روابط دو کشور
مبتنی بر احترام متقابل بوده و هدف ما در پارلمان
روسیه توسعه و تقویت تعامالت و اجرایی شدن
توافقات فیمابین میباشد.
رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه در پایان
این گفتگوی تلفنی ضمن استقبال از پیشنهاد
رئیس مجلس شورای اسالمی در خصوص تشکیل
کمیسیونهای مشترک عالی پارلمانی و اقتصادی
میان دو کشور ،بر لزوم برگزاری هرچه سریعتر
نشست بعدی این کمیسیونها تأکید کرد.

علی الریجانی به سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد

امیرعبداللهیان در گفتوگو با دبیر کل سازمان همکاری اسالمی:

مشاور رهبری انقالب اسالمی خطاب به سخنگوی شورای نگهبان گفت :از ابتدای خدمت در نظام اسالمی ،مراقب باشید در بیان و
عمل خود به کسی ظلم نکنید ،حتی بهنحو ایهام.
به گزارش ایسنا ،متن کامل یادداشت کوتاه علی الریجانی خطاب به عضو شورای نگهبان به شرح زیر است:
«برادر گرامی جناب آقای طحاننظیف با سالم ،جنابعالی ،در مصاحبۀ اخیر ،دربارۀ اعالم عمومی دالیل عدماحراز صالحیت
نامزدها فرمودید چنین کاری شرعا ًو قانونا ًممکن نیست ،زیرا به حیثیت افراد ،که امری محترم است ،لطمه وارد میکند.
ن را دارم ،وجاهت ندارد
این سخن ب ه طور کلی درست است .اما دربارۀ افرادی نظیر حقیر ،که خود درخواست علنیکردن آ 
ف کردن
و مسئولیت آن بر عهدۀ شورای نگهبان نیست .ضمنا ًاینگونه بیانات شما ابهامهای دیگری نیز ایجاد میکند و شفا 
موضوع را بیش از پیش ضروری میسازد .این مطلب دربارۀ نهادها و دستگاههایی که در این تصمیم شورا مشارکت داشتهاند
نیز صادق است .جنابعالی جوان تحصیلکرده و متدینی هستید .از ابتدای خدمت در نظام اسالمی ،مراقب باشید در بیان و
عمل خود به کسی ظلم نکنید ،حتی بهنحو ایهام ».پیش از این نیز الریجانی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم
و همچنین در  ۱۶مردادماه  ۱۴۰۰مکررا ً از شورای نگهبان درخواست کرده بود که علت عدم احراز صالحیت وی را علنی اعالم کنند .دلیل ردصالحیت الریجانی،
تحصیالت تکمیلی دختر او در سال  ۸۶است مشاور رئیس مجلس دهم گفت« :درباره دلیل رد صالحیت علی الریجانی آنچه من اطالع دارم درباره تحصیالت
تکمیلی دختر ایشان است که آن هم قبل از این قانون بود .چرا که دختر ایشان سال  ۸۶برای تحصیل رفتند؛ بیش از این هم من اطالعی ندارم ».منصور
حقیقتپور در گفتوگو با انتخاب درباره اینکه چرا علی الریجانی ،خودش دلیل عدم احراز صالحیتش را اعالم عمومی نمیکند ،گفت« :باید از خودشان بپرسید،
اما منع قانونی داریم و اسناد طبقه بندی شده را نمیتوانیم منتشر کنیم .فکر میکنم مالحظه ایشان برای احترام به قوانین است ».این نماینده پیشین مجلس
در پاسخ به این پرسش که آیا علت دیگری وجود دارد که علی الریجانی نامه شورای نگهبان را منتشر نمیکند ،بیان کرد« :علت فقط این مهر محرمانه است».
او درمورد اینکه بنا بر گفته نجاتالله ابراهیمیان عضو سابق شورای نگهبان ،مهر محرمانه مانعی برای اعالم عمومی از جانب ایشان ،تلقی نمیشود ،عنوان کرد:
«من نمیدانم و از ایشان نپرسیدم ،باید از خودشان پرسید».
حقیقت پور در پاسخ به این پرسش که دلیل رد صالحیت الریجانی چه بوده است که به این شکل برخورد میشود ،عنوان کرد« :دلیل رد صالحیت ایشان را
باید از شورای نگهبان سوال کنید ،اما آنچه من اطالع دارم درباره تحصیالت تکمیلی دختر ایشان است که آن هم قبل از این قانون بود چرا که دختر ایشان سال
 ۸۶برای تحصیل رفتند؛ بیش از این هم من اطالعی ندارم».

وزیر امور خارجه هدف داعش از اقدامات تروریستی در افغانستان را تفرقه و اختالف افکنی مذهبی در این کشور ارزیابی کرد و خواستار
محکومیت این اقدامات غیرانسانی توسط دبیرکل و اعضای سازمان همکاری اسالمی شد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ،حسین امیرعبداللهیان در گفتوگوی
تلفنی با یوسف العثیمن دبیرکل سازمان همکاری اسالمی ضمن مرور وضعیت مناسبات با سازمان همکاری اسالمی ،در
خصوص تازهترین وضعیت افغانستان با یوسف العثیمین دبیرکل سازمان همکاری اسالمی تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه در این گفت و گو جریانهای تندرو و افراطی را به عنوان یکی از مهمترین مشکالت منطقه برشمرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به وضعیت کنونی تحرکات تروریستی داعش در افغانستان بر حمایت ایران از ایفای نقش فعالتر
این سازمان به ویژه دبیر کل در مورد افغانستان تاکید کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به اقدامات تروریستی و جنایتکارانه اخیر داعش در حمله ددمنشانه به نمازگزاران در دو مسجد در
قندوز و قندهار ،محکومیت این اقدامات غیرانسانی توسط دبیرکل و اعضای سازمان همکاری اسالمی را خواستار شد.
وی هدف داعش از این اقدامات تروریستی را تفرقه و اختالف افکنی مذهبی در افغانستان بیان کرد .رئیس دستگاه دیپلماسی با ابراز خشنودی از مساعدتهای
دبیرخانه سازمان همکاری اسالمی در امر تسهیل روند بازگشایی نمایندگی جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان در جده ،تداوم این مساعدتها را خواستار شد.
دبیر کل سازمان همکاری اسالمی هم در این گفت و گو ضمن تبریک به امیر عبداللهیان به مناسبت انتخاب ایشان به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران ،گزارش مختصری از اقدامات سازمان همکاری اسالمی درباره رسیدگی به موضوع تحوالت اخیر در افغانستان و بیانیه صادره آن ارائه کرد.
وی در ادامه بر فراگیر بودن دولت جدید در افغانستان ،رعایت حقوق بشر و حقوق زنان ،همبستگی با مردم افغانستان و تصریح بر عدم تبدیل افغانستان به
مامن گروههای تروریستی تاکیدکرد .یوسف العثیمین نیز تاکید کرد :ما در سازمان همکاری اسالمی هیچ تفاوتی میان مذاهب اسالمی قایل نیستیم و همه مردم
مسلمان از دید ما واجد حقوق شهروندی یکسان هستند و جایز نیست مسلمانان و نمازگزاران با هر مذهبی هدف حمالت تروریستی قرار گیرند.
دبیر کل سازمان همکاری اسالمی با تاکید بر محکومیت قاطعانه اقدامات تروریستی اخیر در افغانستان ،برای کشته شدگان این حمالت غفران الهی و برای
مجروحان آن شفای عاجل را آرزو کرد.
ی-سعودی به عنوان تسهیل کننده روند بازگشایی نمایندگی ایران نزد  OICدر جده ،ابراز
العثیمن ضمن ابراز امیدواری نسبت به تداوم گفتوگوهای ایران 
امیدواری کرد تماسها و گفت وگوهای کنونی بین جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی دستاوردهای مثبت برای هر دو کشور به همراه داشته باشد.

ماجرای ادامهدار یک رد صالحیت

سازمان همکاری اسالمی اقدامات تروریستی داعش در افغانستان را محکوم کند

