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امام حسین )ع(: هیچ کس روز قیامت در امان نیست، مگر آن که در دنیا 
خدا ترس باشد. 

تزلزل اسکودا

 تش��کیل کانون وکال بر اساس قانون وکالت، بدون 
شک یکی از پیشرفتهای جامعه مدنی و دموکراسی 

به حساب می آید. 
با در نظر گرفتن وضعیت و زمان تصویب این قانون و 
نپرداختن به جزئیات و آینده نگری در تهیه و تصویب 
ای��ن قانون همانند کش��ورهای دیگ��ر ، جای خیلی 
سرزنش و ایرادی ندارد. آنچه که در قانون پیش بینی 
نش��ده بود آینده نگری در گسترش و بسط این نهاد 

مدنی به صورت کانون های مستقل بعدی بود. 
پیش بینی ساز و کار  سازمانی و اداری مورد نیاز برای 
اتحاد و همراهی میان کانونهای مستقل که در آینده 
تشکیل می ش��ود، یکی از همان ضعف ها به حساب 
می آمد ک��ه در این قانون در نظر گرفته نش��ده بود.  
در کش��ورهایی که متأثر از قواعد کلی تش��کیل نهاد 
وکالت آن زمان کانون های وکالی خود را شکل داده 
بودند، برای جبران نقیصه و پاسخگویی به این نیاز در 
دهه های بعد اقدام به ایجاد راهکارهای قانونی نمودند. 
این موضوع متأس��فانه به دالیل مختل��ف در کانون 
وکال مورد توجه واقع  نش��ده اس��ت. لذا تشکیل هر 
گونه تشکل، موسسه و س��از و کار اداری برای اداره 
کانونهای وکالی سراسر کشور مبنای قانونی نداشته 
و ندارد.  ثبت هر گونه مؤسسه در اداره ثبت شرکتها 

صرفاً یک موسسه موضوع قانون تجارت است. 
تشکیل یک اتحادیه صنفی، مختص یک صنف خاص 
که نیازمند به ساماندهی و مدیریت واحد است. کانون 
وکال تابع قانون خاص خود بوده و اداره آن تابع آیین 
نامه های قانونی خود می باشد، لذا به هیچ وجه اداره 
کانون ها در قالب موسسات تجاری یا غیر تجاری و یا 
اتحادیه های  صنفی امکان پذیر نیس��ت. نهاد وکالت 
و کانون ه��ای وکال، ب��ا آن نقش آفرینی که در ایجاد 
عدالت و گسترش آن در جامعه ایفا می نمایند نباید 
جایگاه ارزش��مند اجتماعی خ��ود را با اداره کانون ها 
توس��ط قوانین یک مؤسس��ه یا قوانی��ن یک صنف 
خدماتی به مثابه اصناف دیگر خدماتی  مانند خواربار 

فروشان و .....متزلزل و خدشه دار نمایند.  
 تاکنون مجام��ع و اتحادیه های صنفی که اصطالحاً 
"اس��کودا" بر اساس آنها ش��کل گرفته است، جایگاه 
ویژه کانون ها را محترم ش��مرده و نسبت به آن هیچ 
عکس العمل اعتراضی یا صنفی نش��ان نداده اند، ولی 
همیشه این سکوت ادامه نخواهد یافت و ممکن است 
وضع و اوض��اع مکانیزم های قدرتی در اصناف تغییر 
یابد و مانند طرحی که در کمیسیون جهش و تولید 
یا ش��ورای عالی رقابت مطرح شد، پدید آید. در این 
صورت به سادگی ش��أن و جایگاه کانون های وکال از 
نظر موقعیت اجتماعی م��ورد خطر قرار گیرد. بدون 
ش��ک جایگاه  کانون های وکال بای��د باالتر از کانون 
های مستقل خود باشد.  در کشورهایی نظیر فرانسه و 
آلمان به دلیل شکل گیری این کانون های عالی برابر  
قانون ، در مرتبه اجتماعی  بس��یار ارزش��مند و مورد 

احترام  نهادهای اجرایی آن کشورها قرار دارند . 
برای مصون ماندن این اتحادیه حتماً باید تدابیری 
خارج از »ثبت موسس��ه« در اداره ثبت ش��رکتها و 
تهی��ه اساس��نامه و اساس��نامه های صنفی زیر نظر 
»اداره کل اصناف« توسط مسئوالن اندیشیده شود 
ت��ا بتوانند با این چالش آت��ی در آینده راهکارهای 

قانونی و ایین نامه ای را اتخاذ کنند.
 عضو کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکال و کارشناسان 

قوه قضاییه )اتحادیه سراسری کانون های وکال( 

گزارشیادداشت

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالك 16  تلفن: 6-88013870  نمابر: 88007575  

 کدپستي: 1438634871  شاپا: 3947 - 2008 

 سازمان آگهي ها: 88006688 
 چاپ: کارگر 66817316 

این روزها آمار باالی ابتال به بیماری کرونا 
نشان می دهد که این بیماری در کشور جا 
خوش کرده و گویا قصد رفتن ندارد. از این 
رو به نظر می رس��د باید با استفاده از همه 
ظرفیت های کش��ور از جمله ط��ب ایرانی عذر این میهمان 

ناخوانده را خواست. 
طبق بند دوازدهم سیاس��ت های کلی سالمت کشور یعنی 
»بازشناس��ی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب 
س��نتی ایرانی« و اجرای س��ند ملی گیاهان دارویی و طب 
سنتی کش��ور مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، چنین 
ظرفیتی در کشور از نظر قانونی مورد تایید است و ماده 74 
برنامه ششم توسعه بر ادغام خدمات تایید شده طب سنتی 
ایرانی در نظام س��المت تاکید دارد که بایس��تی از س��وی 

وزارت بهداشت و درمان مورد توجه قرار گیرد. 
در این میان متخصصین طب س��نتی ایرانی بر این باورند 
که اگر یکی از بخش��های بیمارس��تانی کرونا به استفاده از 
روش��های موفق و رایج طب س��نتی برای درم��ان بیماران 
مبت��ال به کرونا اختصاص یابد می ت��وان ظرفیت و قابلیت 
طب سنتی ایرانی را برای مقابله با بیماری کرونا به نمایش 
گذاش��ت و شاید روزنه ای جدید برای مقابله با این بیماری 

در کشور دیده شود. 
با این حال از منظر دس��ت اندرکاران طب ایرانی و س��نتی 
تفکری در وزارت بهداشت وجود دارد که با استفاده از این 

روشها مخالف است. 

 نگاهی به شواهد مؤثر 
تحقیقات و مشاهدات بالینی و تجربی پزشکان طب ایرانی 
و س��نتی نشان داده اس��ت که در بس��یاری از موارد طب 
س��نتی توانسته گامهای مؤثری برای کمک به پیشگیری و 

فرایند درمان بیماری کووید 19 بردارد. 
پیش از این دکتر »امیرهومن کاظمی«، عضو هیات علمی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ته��ران و نایب رییس فدراس��یون 
جهانی طب س��وزنی در نشس��ت آنالین نقش طب سنتی 
در مقابله با کووید 19 که با حضور نمایندگان کش��ورهای 
مختلف برگزار ش��د، با تاکید در این ب��اره گفت: البته این 
امر کافی نبوده و نیاز اس��ت مطالعات بالینی بیشتری برای 
ایجاد بانک اطالعاتی کاملی از داده های مستند کشورهای 
مختلف انجام گیرد و در کنار بررسی اثرات مفید طب های 
مکم��ل و گیاه��ان دارویی در فرایند درم��ان این بیماری، 
گزارش های مرب��وط به تداخل اثرات و ع��وارض احتمالی 
آنها نیز جمع آوری ش��ود تا پزشکان با خیال راحت تری به 

ترکیب این درمان ها با درمان های طب رایج روی آورند.

 تجربه دیگران 
 بس��یاری از کشورهایی که از سابقه تمدنی باالیی برخودار 
هستند، روش��های مقابله با بیماری و طب سنتی دارند که 
در میان مردمان این کشورها نیز از جایگاه ویژه ای برخودار 
است و در کنار طب مدرن از این ظرفیت ها بهره گیری می 
شود. حتی در بسیاری از کشورها مانند چین مردم ترجیح 
می دهند که برای مقابله با بیماری ها از روشهای سنتی که 
درمانهای آن هزینه کمتر و س��ابقه بیشتری در کشورشان 

دارد استفاده کنند. 
بس��یاری از مردم در این کشورها حتی جایگاه طب سنتی 
را در درمان بسیاری از بیماری ها فراتر از طب مدرن و کم 

عوارض تر از آن می دانند. 
طب س��نتی در کش��ورمان نیز  جایگاه ویژه ای  داش��ته و 
اکنون که دانش پزشکی کالس��یک که بر اساس داروهای 
ش��یمیایی اس��ت، نتوانس��ته برای مهار ویروس کووید 19 
راهی داش��ته باشد، میتواند گزینه خوبی برای مقابله با این 

بیماری در نظر گرفته شود.
از آنجا که رفتار ویروس کرونا به درس��تی مشخص نشده، 

طب س��نتی ایرانی می تواند جایگاه ویژه ای  برای مقابله با 
این ویروس داشته باشد.

از س��وی دیگر هزینه باالی درمان در طب مدرن که هم بر 
کشور و هم بر خانواده ها ، فشار اقتصادی باالیی را وارد می 
کند بنابراین با اس��تفاده از روشهای پیشگیرانه طب سنتی 
و ایران��ی می تواند تا حد زیادی به جلوگیری از پیش��رفت 
بیم��اری و ابتالی ب��ه آن و افزایش ایمنی م��ردم در برابر 

بیماری ها کارآمد باشد.

 کارشکنی ها 
اگر چه س��عید نمکی وزیر بهداش��ت و درم��ان بر این باور 
اس��ت که اس��تفاده از ظرفیت طب گیاهی و س��نتی برای 
مقابله با کرونا مورد تاکید این وزارتخانه قرار دارد اما برخی 
از فعاالن این عرصه بر این باورند که دس��ت هایی در پشت 
پ��رده مانع از حضور این روش پزش��کی در درمان بیماری 

کرونا می شود. 
دکتر حس��ن اکبری متخصص طب س��نتی با بیان این  که 
استفاده نکردن از ظرفیت  های طب سنتی ایرانی در درمان 
کرونا برخاسته از منافع مافیای دارو یا ناآگاهی است، گفت: 
متأسفانه مسئوالن فعلی وزارت بهداشت به توانمندی های 
گسترده طب س��نتی در حوزه پیش��گیری و درمان کرونا 

اعتنایی ندارند.
وی افزود: در زمان حاضر گفته می  ش��ود که ویروس کرونا 
داروی اختصاصی مؤثر و ارزان و همچنین به  علت تغییرات 
مداوم ژنتیکی ویروس، واکس��ن تأیید شده ندارد؛ در حالی 
که در نظام س��المت از تأثیر داروهای گیاهی و مواد غذایی 
بر ارتقای سیس��تم ایمنی استفاده نمی  ش��ود، که به  دلیل 
مش��کالت مدیریتی در نظام س��المت فعلی اس��ت و شاید 
منافع مافیای دارو در کار است یا شاید برخاسته از ناآگاهی 

علمی است.
این متخصص و پژوهش��گر طب س��نتی ب��ا تأکید بر لزوم 

انجام کارهای پژوهش��ی در حوزه طب س��نتی متذکر شد: 
باید امکانات دانش��گاهی به متخصصین طب س��نتی داده 
ش��ود تا بتوانند تأثیر مواد غذایی مورد ادعا را بر بیماری  ها 
بررس��ی کنند تا همه اف��راد بتوانند از منافع طب س��نتی 

منتفع شوند.
این متخصص آسیب  شناسی گفت: نباید به  بهانه افرادی که 
ادعاهای اش��تباه و غیرعلمی دارند و خود را به طب سنتی 
منتسب می  کنند، بخش علمی طب سنتی و توانمندی های 
گس��ترده آن زیر سؤال برود. متأس��فانه بعضی از مسئوالن 
وزارت بهداشت به جای حمایت همه جانبه، اقدام به تخریب 
طب س��نتی کردند که با توجه به شکس��ت طب غربی در 
مب��ارزه با کرونا در آمریکا و انگلیس و ادعای طب س��نتی 
مبن��ی بر درم��ان کرونا، بای��د در آینده نزدیک پاس��خگو 

باشند.

 نظر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
رئیس کمیته طب س��نتی ایرانی کمیس��یون بهداش��ت و 
درم��ان مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاس��ت روز  تاکید 
کرد: با توجه به اینکه شاهد آمارهای افزایشی در مبتالیان 
به بیماری کرونا هس��تیم  اس��تفاده از ظرفیت علمی طب 
ایرانی ب��رای درمان بیماران کرونایی ض��روری به نظر می 

رسد . 
زهرا ش��یخی مبارکه نماینده مردم اصفهان و س��خنگوی 
کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس ش��ورای اسالمی، با 
بیان اینکه جلس��ات متع��ددی با معاونی��ن محترم وزارت 
بهداش��ت و درمان در این زمینه برگزار ش��ده است، افزود: 
متخصصین طب ایرانی و دانشمندان مختلف در این مورد 
بررس��ی های بسیاری را انجام داده اند که در برخی از موارد 

شاهد اثر گذاری آنها نیز بوده ایم. 
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه س��المت مردم خ��ط قرمز اعضای 
کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس به ش��مار می رود، 

گفت: مجلس پیش��نهاد کرده است که از تمام ظرفیت های 
علم��ی برای مقابله با این بیماری در حفظ س��المت مردم 
اس��تفاده ش��ود و نمایندگان همه تالش خود را برای بهره 

گیری از ظرفیت های مختلف در این زمینه قرار داده اند. 
عضو کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
با اش��اره به اینکه به دلیل نبود بستر سازی عملی کافی در 
کش��ور در چند ماهه اخیر ب��ه نوعی در تصمیم گیری ها از 
سوی مراجع تصمیم گیری اس��تفاده از طب سنتی ایرانی 
در کش��ور مغفول مانده است، خاطرنشان کرد : طب ایرانی 
گنجینه ای با پیشینه چندین هزار ساله در کشور است که 
بارها اثر بخش��ی آن در موارد مختل��ف کمک کننده بوده 
و از آنج��ا که بیماری کرونا به ش��کل بالی دامن گیر همه 
جهانیان و مردم کش��ورمان شده اس��ت و رفتار ناشناخته 
ای دارد بای��د از همه ظرفیت های ممکن برای مقابله با آن 

استفاده کرد. 
ش��یخی با یادآوری اینکه سیس��تمهای درمان��ی در موارد 
مش��ابه به کرونا، از طب ایرانی برای درمان بهره جسته اند، 
اظهار داش��ت: ادعای خیلی زیادی در ای��ن زمینه نداریم، 
ام��ا معقتدیم که ط��ب ایرانی می تواند در س��بک زندگی 
و پیش��گیری از ابتال به بیماری ها عملکرد موفقی داش��ته 

باشد. 
وی در م��ورد ط��رح پیش��نهادی مجلس در ای��ن زمینه ، 
گفت: مجلس پیرو جلس��ات و بررس��ی پروژه های مختلف 
دانش��گاهی در این راس��تا که در بحث نظارتی بوده، شاهد 
کارآزمایی انجام ش��ده و بعضا کد اخ��الق گرفته اند، توجه 
ِوی��ژه ای را داش��ته و چنین مواردی را ب��ه معاونت درمان 
جه��ت ارائه به  کمیته علمی س��تاد مبارزه با کرونا داده اند  
ولی هن��وز اتفاق خاصی نیفتاده و تاکی��د کرده که چنین 

مواردی نیاز به پیگیری دارد. 
رئیس کمیته طب س��نتی کمیس��یون بهداش��ت و درمان 
مجل��س با تاکی��د بر اینک��ه توجه به بهره گی��ری از طب 
ایران��ی به خاطر بحث مهم اولویت س��المت مردم می تواند 
ج��زء موضوعات مهم قرار گیرید، افزود: یکی از گالیه های  
هم��کاران م��ا در طب ایرانی بی توجه به این رش��ته علمی 
اس��ت. بسیاری از کش��ورها مانند چین و کره در مبارزه با 
کرونا از طب مکمل و س��نتی اس��تفاده کرده ان��د و ما نیز 
می توانیم از ظرفیت های باالی خود در این زمینه استفاده 

کنیم . 
نماین��ده مردم اصفهان در مورد برخی از کارش��کنی ها در 
این باره خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه علیرغم حمایت هایی 
که در س��خنان مس��ئوالن تصمیم گیرنده دیده می شود، 
اما در عم��ل چیزی را نمی بینیم و به گونه ای ش��رایط دو 
قطبی و سیاس��ی بر ای��ن تصمیم گیری ها حاکم اس��ت و 
برخی اجازه نمی دهند تا به طب ایرانی آنطور که ش��اید و 

باید پرداخته شود.
در نهایت باید گفت، اگرچه وزیر بهداش��ت بر لزوم استفاده 
از ظرفی��ت طب ایرانی و س��نتی به عن��وان آلترناتیو طب 
مدرن تاکید دارد، اما هن��وز ظرفیت های این روش که بر 
اس��اس قوانین مختلف کشور بر آن صحه گذاشته شده در 
ایران مانند بس��یاری ازکش��ورهای دیگر بکار گرفته نشده 
اس��ت. اگر در این زمینه وزارت بهداشت وارد میدان شود، 
عالوه بر استفاده از ظرفیت گسترده این طب، مانع از سوء 
اس��تفاده های غیر علمی و شارالتانیزم فضای مجازی برای 

مقابله با بیماری کرونا خواهیم شد. 
یادمان باش��د طب سنتی در ایران از جایگاه باالیی همچون 
چین و هند برخوردار است و  بزرگانی همچون بوعلی سینا 
، رازی و ابوریح��ان بیرون��ی و دیگران پایه های محکمی در 
زمینه طب بنا نهاده اند. ش��اید برخی هنوز ندانند اما همین 
الکل��ی که امروزه برای ضدعفونی ج��زو ضروریات در دنیای 
مدرن و پزشکی مدرن مورد استفاده قرار می گیرد از جمله 
یکی از اختراعات زکریای رازی دانشمند بزرگ ایرانی است.

درحال��ی جمهوری اس��المی ایران با ارائه طرحی پیش��نهادی آن هم نه در 
ح��رف بلکه در عمل در پیش��گیری از بروز مج��دد جنگ و تنش در منطقه 
مناقشه قره باغ از هیچ تالشی فرو گذار نکرده است که رهبرعالی قدر انقالب 
اس��المی نیز با هش��دار به هریک از طرفین بر پایان درگیری ها و بازگش��ت 
س��رزمین های تصرف شده از سوی ارمنس��تان به آذربایجان بر لزوم خروج 

تروریست ها از منطقه مورد مناقشه نیز تاکید کردند.
این بدان معنا اس��ت که ه��ر یک از طرفین بدانند هرگون��ه ایجاد تنش در 
نزدیکی مرزهای جمهوری اس��المی ایران قابل پذیرش نیست و با قاطعیت 
هرچه تمام تر تهران مواجه خواهند ش��د. حضور نیروی تروریستی و تاکید 
بر خروج آنها نکته مهمی بود که رهبر انقالب اسالمی بدان اشاره کردند که 
حضور این تروریست ها نه تنها امنیت مرزهای بین المللی را بر هم می زند 
بلکه ممکن است بحرانی که در عراق و سوریه با آتش افروزی این نیروهای 

تروریست و حامیان آن بوجود آمد دوباره تکرار شود.
دو روز پی��ش حضرت آیت اهلل خامنه ای در س��خنرانی زنده تلویزیونی خود 
در روز 13 آب��ان ب��ه موضوع جنگ در قره باغ میان ارمنس��تان و جمهوری 
آذربایج��ان اش��اره کردند و با تأکی��د بر اینکه این موض��وع حادثه ای تلخ و 
تهدید کننده امنیت منطقه اس��ت، گفتن��د: این درگیری نظامی باید هرچه 
زودتر تمام ش��ود؛ البته همه سرزمین های جمهوری آذربایجان که به  وسیله 

ارمنستان تصرف شده باید آزاد شود و به آذربایجان برگردد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای لزوم حفظ امنیت ارامنه در این سرزمینها و رعایت 
مرزهای بین المللی از جانب دو طرف را نیز مورد تأکید قرار دادند و افزودند: 
تروریس��ت هایی که براساس گزارش های قابل اطمینان وارد منطقه شده اند، 
نباید به هیچ وجه نزدیک مرز ایران شوند و اگر آنها نزدیک مرز شوند، قطعاً 

برخورد قاطع خواهد شد.

 قدردانی آذربایجان از رهبر انقالب 
تاکید ایش��ان بر آزادی س��رزمین های تصرف شده توس��ط ارمنستان سبب 
ش��د تا وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه ای از بیانات مقام معظم 

رهبری در مورد درگیری ارمنستان و آذربایجان استقبال و قدردانی کرد.
در این بیانیه آمده اس��ت: ما از بیانات رهبر جمهوری اسالمی ایران آیت اهلل 
سید علی خامنه ای در مورد درگیری ارمنستان و آذربایجان و پشتیبانی از 

تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان قدردانی می کنیم.
ای��ن بیانیه می افزاید: رهبر عالی با تکرار حمایت قاطع جمهوری اس��المی 
ای��ران از موضع عادالن��ه آذربایجان که مبتنی بر قوانین بین المللی اس��ت، 
گفتند که تمام مناطق آذربایجان که  توس��ط ارمنس��تان اشغال شده، باید 
آزاد ش��ود و همه این مناطق باید به آذربایجان برگردانده ش��ود. ما از تالش 
های دولت دوس��ت ایران برای حل مناقشه ارمنستان و آذربایجان، از جمله 
سفر س��ید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه به عنوان نماینده ویژه رئیس 
جمهوری اسالمی ایران به منطقه و ارائه ابتکار عمل برای حل هرچه سریع 

تر این مناقشه قدردانی می کنیم.
در این بیانیه آمده است: بر این باوریم که روابط بین کشورهایمان که بر پایه 
ریشه های تاریخی بنا شده اند با موفقیت پیشرفت خواهد کرد و این روابط 

در خدمت تأمین صلح، ثبات و رفاه در منطقه خواهد بود. 
معظ��م له در خص��وص مرزهای بی��ن المللی و نیز خروج هرچه س��ریع تر 
تروریس��ت ها از منطقه مورد مقاش��ه تاکید کردند که همین تاکید ایش��ان 
حکایت از آن دارد که جمهوری اس��المی ای��ران اجازه نخواهد داد مرزهای 

کشورش با حضورتروریست ها ناامن شود.

البته مقامات کشورمان تنها به هشداربرای پایان درگیری در منطقه قره باغ 
بسنده نکردند و طرحی ابتکاری را برای حل این مناقشه پیشنهاد دادند که 
عراقچی با س��فر به  آذربایجان، ترکیه، روس��یه و ارمنستان حامل پیشنهاد 

طرح ابتکاری ایران به مقامات هر دو کشور بود.
در همین رابطه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان با تش��ریح 
ط��رح ایران برای برقراری صلح در قره باغ گفته بود؛ ما از ابتدای بحران قره 
باغ با کش��ورهای منطقه اعم از جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان، روسیه و 
ترکیه رایزنی کردیم. وی افزود: معتقدیم بیشترین خسارت را در این جنگ 
کشورهای منطقه می بینند و بیشترین تاثیرگذاری برای خاتمه جنگ را هم 
در منطقه همین کشورها می توانند داشته باشند. در این چارچوب بدون آن 
که تالش کنیم با دیگر س��ازوکارهای موجود مانند مینس��ک رقابتی داشته 

باشیم این هدف و رایزنی ها را در پیش گرفتیم.
وزی��ر امور خارجه تاکید کرد: از نکات مهم طرح کش��ورمان این اس��ت که 
فقط مربوط به آتش بس موقت نیس��ت، بلکه حرکت به س��مت حل و فصل 
درگیری ها براساس چارچوبی است که با اعالم تعهد دو طرف به مجموعه ای 
از اصول آغاز می ش��ود و بعد با اقداماتی به ویژه خروج نیروهای اش��غالگر از 

همه مناطق اشغالی ادامه می یابد.

 ایران مخالف هرگونه تنش در نزدیکی مرزهایش است 
رجب ایزدی اس��تاد علوم سیاس��ی دانش��گاه تبریز در مورد موضع ایران و 
اینکه چگونه باید باش��د، ب��ه ایرنا گفت: موضع عمومی جمهوری اس��المی 
ایران تاکنون در این مس��ئله بی طرفی مثبت بوده اس��ت و با هر دو کش��ور 
درگیر جنگ قره باغ نسبت به وزن و ظرفیت های سیاسی و اقتصادی شان 

مراوداتی داشته است.
وی افزود: ایران همواره با ش��عله ور ش��دن آتش جنگ میان جمهوری های 
آذربایجان و ارمنس��تان مخالفت کرده است، چون این درگیری در مجاورت 
مرزهای ایران قرار دارد که این مس��ئله می تواند آثار منفی برای کش��ور چه 
از جه��ت اقتصادی و سیاس��ی و به هم ریختن امنیت روانی مرزنش��ینان و 

همچنین هجوم آوارگان جنگی به سوی مرزهای ایران داشته باشد.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تبریز با اشاره به فرصت طلبی رژیم صهیونیستی 
از جنگ قره باغ برای حضور در منطقه درگیری، اظهار کرد: در این مناقشه، 
رژیم صهیونیس��تی که دش��من اصلی جمهوری اس��المی ایران محس��وب 
می شود، فرصت حضور در منطقه را به دست آورده  است و نیروهای تکفیری 
که عامل بسیار خطرناکی در منطقه هستند نیز به واسطه برخی کشورهای 
همس��ایه در قفقاز حضور پی��دا کرده اند که اگر جنگ متوقف نش��ود، برای 

امنیت ایران نیز مشکل ساز می شود.
ایزدی ادامه داد:  انتظار می رود دیپلماس��ی رس��می کش��ورمان در موضوع 
جنگ قره باغ فعال تر شود تا هم جنگ متوقف شود و هم موضوع به نحوی 
فیصل��ه یابد تا زمینه توس��عه اقتصادی مردم منطق��ه را فراهم کند؛ حضور 
ارتش جمهوری اسالمی، سپاه پاسداران و  تمام نیروهای مسلح که به خاطر 
امنی��ت مرزهای ایران در این منطقه حضور یافته اند، هرچند دیرهنگام، اما 
بسیار س��تودنی است و باید از حضور نظامیان در این منطقه به نفع صلح و 

ثبات ایران استفاده شود.

بدینوســیله بــه اطــالع کلیــه اعضاء/ ســهامداران میرســاند جلســه 
مجمــع عمومى فــوق العاده ( نوبت اول ) شــرکت تعاونــى حمل و نقل 
کامیونداران خود راننده شهرستان بروجرد به شماره ثبت 565 جهت 
رســیدگى به دستور جلسه مشــروح ذیل راس ســاعت 10 صبح روز 
دوشــنبه مــورخ 1399/08/26 در محل بروجرد-ابتــداى جاده خرم 
آباد-روبــروى میدان بــار فروشى-ســالن اجتماعات شــرکت تعاونى 
کامیون داران بروجرد برگزار میگردد لذا ازکلیه اعضاء /ســهامداران 

محترم استدعا دارم در ساعت مقرر حضور بهم رسانند .
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