رهبر انقالب در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس :طرف جنگ ،استکبار جهانی بود

حقایقدفاعمقدسبایدبهگوشجوانهابرسد

رهبر معظم انقالب با بیان اینکه حقایق دفاع مقدس باید به گوش جوانها برسد،
تاکید کردند :تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس وظیفه همگانی است .حضرت
آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع

مقدس ،جنگ تحمیلی را ،نتیجه سیاســت راهبردی امپراطوری نظام سلطه در
دشمنی با جمهوری اسالمی و ملت ایران خواندند و افزودند :با وجود حمایت
همه جانبه قدرتهای جهانی از صدامِ جاهطلب و دیوان ه قدرت ،جنگ در پرتو سه

عنصر «قدرت جوشان انقالب ،رهبری بســیار مؤثر امام و خصوصیات فاخر و
برجسته ملت ایران» از یک تهدید قطعی و بزرگ به یک فرصت بزرگ تبدیل شد
که روایت صحیح و دقیق این فصل شورانگیز و هیجانآور...
2

رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
روزنامه صبح ایران

eghtesadsaramad

@Eghtesadsaramad

www.Eghtesadsaramad.ir

پنجشنبه 31شهريور  - 1401شماره 1458
سال هفتم 10000 -تومان22-سپتامبر2022

طریق
ق
تترامپرا ازطری
رسیدگیقضاییبهجنای 
یکدادگاهعادالنهدنبالمیکنیم
1

سرمقاله

مناسبات راهبردی همگام با توسعه فرهنگی
علی سروش
اهمیت تأســیس و تشــکیل خط فرهنگ از ایران به تمامی کشورهای
عضو پیمان شانگهای ضروری و اهمیت آن بسی بیشتر از شکلدهی به
کریدور اقتصادی است.به واسطه اشتراکات فرهنگی و اتصاالت معنوی
با ملتهاست که میتوانیم زمینه همگرایی و انتفاع ملی را فراهم سازیم.
شــکل دهی به خطوط فرهنگی مشترک و مســتمر با ملتهای همسو
دغدغه ما را نسبت به آینده و بروز فرصت و تهدیدها راحت میکند و ما
را به شرایط پایدارتری میرساند .شاهراه های فرهنگی برای جمهوری
اسالمی ایران به عنوان یک کشور با سابقه تمدنی تاریخی و اسالمی مهم
است .ما با کشورهای همسایه اشــتراکات فراوانی داریم که باید مبنای
همکاری درازمدت ما و تقویتکننده اعتماد و علقههای قوی باشد .به
عنوان مثال کشوری مثل ترکیه با درک ظرفیتهای فرهنگی خودش با
نگاه به مرزهای معنوی که دارد از عراق تــا آذربایجان و آفریقا به دنبال
ساخت بزرگراه های فرهنگی اســت که اقتصادش را نیز تأمین کرده و
میکند .حتی کشور چین نیز در نوع خودش در حال فعالیت و ساخت
خطوط فرهنگی با کشورهای هم حوزه و هم تاریخ است .حتی در حوزه
اروپا نیز به دنبال انتشار فرهنگ هستند .اصل اشتراک زبان فارسی
می تواند شاهراه ارتباط ما با کشورهای دوست منطقه و فرامنطقه باشد.
در حوزه هند و پاکستان اگرچه همزبانی کمتر است ،اما همدلی تاریخی
و تمدنی ما با این دو ملت بسیار قوی است .بهره مندی از ظرفیت علوم
فرهنگی ،دینی و علوم طبیعی و شــخصیتهای مشترک مانند ابن سینا
و فارابی میتواند روابط ما با دیگر کشورها را تقویت کند .رهبرانقالب
در دیدار با رئیس جمهور قزاقستان ،فارابی را فصل اشتراک و همکاری
علمی و فرهنگی دو کشور و مبنای همکاری بلندمدت دو کشور دانستند.
باید این مسئله در راهبردهای ما جدی گرفته شود که علقههای فرهنگی،
مناسبات راهبردی بلندمدت را رقم میزند.
*مدرس دانشگاه

روزانهماقتصادرسآدم
خاندوزی در حاشیه هیئت دولت

واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا
تجدیرئیسجمهوراست
خواس 
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رئیس جمهور سابق آمریکا ســند این جنایت را به اسم خود زد ،تصریح کرد :رسیدگی
عادالنه قضایی به جنایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا به آن اعتراف کرده ،خدمت به
انسانیت است.
رییس جمهور تاکید کرد :رسیدگی عادالنه به جنایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا به
آن اعتراف کرده خدمت به انسانیت است تا از این پس ظلم زبون گردد و عدالت ،سربلند
باشد .ما اجرای عدالت و محاکمه آمر و مباشر شهادت سپهبد قاسم سلیمانی را از طریق
یک دادگاه عادالنه تا حصول نتیجه قطعی دنبال خواهیم کرد.

درپیحملهمعترضین؛ 12آمبوالنسازردهخارجشد،خسارتبهاموالعمومیوبانکها
 12آمبوالنس در سطح کشور مورد حمله معترضین قرار گرفته و از چرخه خدمات رسانی
خارج شده است همچنین خسارت هایی به اموال عمومی و بانک ها در سطح شهر وارد
شده است.اما تلخ ترین بخش ماجرا فیلم حمله معترضین به زنی چادری در خیابان بود
که چادر از سر او کشیده و مورد ضرب و شتم قرار دادند .این فیلم درحالی منتشر شد که
اساسا این اعتراضات برای دفاع از مهسا امینی به عنوان «دختر ایران» شکل گرفته بود و
شعار «زن زندگی آزادی» اصلی ترین شعار روزهای اخیر بوده است.
البته فیلم های وایرال شــده در فضای مجازی محدود به خشونت معترضین نیست در
فیلمی شــاهد رفتارهای تند پلیس با عابرین و معترضین بودیم .در فیلمی دیگر شاهد
باتوم زدن بی دلیل به عابرین هســتیم و نیروهای پلیس در واکنش به حرفهای عابرین
با خشونت رفتار میکنند .هرچند که این میزان از خشونت پلیس با آتش زدن نیروهای
پلیس و آتش زدن آمبوالنس های حامل مصدومان قابل قیاس نیست ،اما انتشار این فیلم
ها به تندتر شدن فضا و بازتولید خشم و ناآرامی کمک میکند.
در روزهای ابتدایی وقوع حادثه تلخ مهسا امینی رسانههای مستقل توانستند نماینده خوبی
برای پوشش مطالبات مردم باشند و انتقادات به فرایندهای هزینه ساز را منعکس کنند اما
با شروع اعتراضات خشن و تبدیل مطالبات مردمی به شورش های خیابانی فضای کشور
از پیگیری مطالبات عبور کرده و به ناچار فضا برای پیگیری مطالبات رسانه ای و چهره
های سیاسی محدود می شود.
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درپیحملهمعترضین؛12آمبوالنس
خسارت
ازردهخارجشد،

بهاموالعمومیوبانکها

زیانانباشتهخودروسازاننبایدازجیب
مصرفکنندهجبرانشود

فیلمهایی که یک ملت را شوکه کرد

سایت روزنامه اقتصاد سرآمد

یک نماینده مجلس شورای اسالمی با تصریح بر اینکه با تفکیک
وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی مخالف است گفت :در
مجلس دهم نیز بحث تفکیــک وزارت صنعت ،معدن و تجارت
مطرح بود که در نهایت به جایی نرســید .سید حمیدرضا کاظمی
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسالمی با تصریح بر اینکه
برای رفع مشکالت وزارت صمت باید از نیروهای توانمند استفاده
کرد گفت :مشکل ما مسائل مدیریتی است و ما مشکل ساختاری
نداریم بنابراین درباره تفکیک وزارت صمت و تشــکیل وزارت
بازرگانی ،بنده با این کار مخالفم.وی متذکر شد :در مجلس دهم
نیز بحث تفکیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت مطرح بود که
در نهایت به جایی نرسید.نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :بنده معتقدم که ما باید از ظرفیتهای موجود
برای رفع مشکالت کشور اســتفاده کنیم.وی با تاکید بر اینکه ما
نباید مدام به دنبال تفکیک و...
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سخنگوی وزارت صمت :خروج تارا از قرعهکشی به زودی

تترامپراازطریقیکدادگاهعادالنهدنبالمیکنیم
رسیدگیقضاییبهجنای 

در ســاعات پایانی روزهای اخیر در برخی نقاط کشــور شاهد تجمعات
اعتراضی بودیم .تجمعاتی که خیلی زود رنگ و بوی خشونت گرفت.
در ســالهای اخیر در موضوعاتی نظیر گرانی بنزین و ســقوط هواپیمای
اوکراینی شاهد تجمعات اعتراضی در سطح کشــور بودیم ،اما تجمعات روزهای اخیر
از نظر گســتره و نوع اعتراضات با تجارب ســالهای اخیر تفاوت های جدی دارد .در
اعتراضات آبان  98توزیع مراکز حضور معترضین در اکثر شهرهای کوچک و بزرگ به
چشم میخورد اما در روزهای اخیر اعتراضات به شهرهای بزرگ و مراکز استان محدود
مانده است.از سوی دیگر در تهران هم مدل توزیع جمعیت به اعتراضات سیاسی شباهت
دارد و بجای آنکه در سطح شهر پخش گسترده شود در برخی مراکز اصلی شهر تمرکز
دارد؛ نقاطی که معموال به طور سنتی کانون تشکیل اعتراضات سیاسی بوده است.
اما تفاوت محدود به گستره توزیع نیســت ،در میزان خشونت نیز شاهد نوع جدیدی از
ساختارشکنی و بروز خشم هستیم .تصاویر منتشر شده در فضای مجازی از رفتارهای
خارج از عرف در میان معترضان حکایت دارد به نحوی که در برخی شــهرها فیلم های
منتشر شده از آتش زدن آمبوالنس های اورژانس مشاهده شده است ،حتی فراتر از این در
یکی از فیلم های منتشر شده شاهد آتش زدن یکی از نیروهای پلیس در مشهد بودیم .این
تصاویر با واکنش های گسترده در فضای مجازی منتشر شده و بسیاری از حامیان مهسا
امینی از این تصاویر متاثر شدند.پیگیری های ایسنا نشان می دهد که در روزهای گذشته

مشکل
وزارتصمت
مدیریتیاست

فیلمهایی که یک ملت را شوکه کرد

رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل

رییس جمهور اســامی ایران با اشــاره به ایستادگی کشــورمان در مقابل
سیاســتهای زورگویانه و مداخلهجویانه آمریکا و ناکام کردن تغییر نقشه
کشــورهای منطقه به فرماندهی سردار شهید سپهبد ســلیمانی تاکید کرد:
رسیدگی عادالنه قضایی به جنایت رئیس جمهور ســابق آمریکا را از طریق یک دادگاه
عادالنه پیگیری می کنیم.
به گزارش اقتصادسرآمد،سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در هفتاد و هفتمین اجالس
سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه میل به برقراری عدالت به عنوان
ودیعه الهی در وجود همگان اســت ،اظهار داشــت :ما از جهانی شدن عدالت حمایت
ت آفرین و ظلم جنگ افروز است.
میکنیم زیرا عدالت وحد 
آیت اهلل رییسی خاطر نشان کرد :انباشت بی عدالتی موجب حرکات مردم می شود چه
در بسیاری از حرکت ها به بلوغ انقالب نرسیده اند و بسیاری از انقالب ها از مسیر اصلی
خود منحرف شده اند اما موفقیت برخی انقالب ها مانند ایران در تداوم ماهیت انقالب
اسالمی خود امید به برقراری عدالت را در دل مردم جهان زنده و پابرجا نگه داشته است.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه ما قائل به سرنوشت مشــترک برای بشریت هستیم و از
جهانی شدن عدالت حمایت می کنیم ،اظهار داشت :کشوری که مدعی عدالت اما حامی
تروریستها باشد ،باید از بشریت ،آزادی و عدالت شرم کند؛ باالتر از حقوق بشر ،حقوق
ملتهاست که به راحتی توسط قدرتهای بزرگ پایمال میشود.
رییسی با اشاره به اینکه قهرمان جنگ علیه تروریسم و نابودکننده داعش کسی جز سردار
سپهبد حاج قاســم ســلیمانی نبود که در راه آزادی ملتهای منطقه به شهادت رسید و

با تفکیک مشکلی حل نمیشود
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