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رهبر انقالب با اشاره به موفقیت های 
بزرگ سوریه در میادین سیاسی و نظامی 
گفتند: سوریه امروز، سوریه قبل از جنگ 
نیســت، اگرچه آن زمان خرابی ها نبود 
اما احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار 
بیشــتر از گذشته اســت و همه به این 
کشور به عنوان یک قدرت نگاه می کنند.

حضرت آیت اهلل خامنــه ای دیروز 
)یکشــنبه( در دیــدار بشــار اســد، 
رئیس جمهور سوریه و هیأت همراه که 
دیروز اعالم نشده و به طور غیرمنتظره به 
ایران سفر کردند؛ مقاومت و ایستادگی 
ملت و نظام ســوریه و پیروزی در یک 
جنگ بین المللی را زمینه ساز افزایش 
اعتبار و سرافرازی ســوریه دانستند و 
تأکید کردند: با توجه به روحیه و نشاط 
و اراده باال در شــخص رئیس جمهور و 
دولت ایران برای گسترش همکاری ها با 
سوریه، باید تالش کرد روابط دو کشور 

بیش از گذشته ارتقا یابد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید 
بر اینکه امــروز رئیس جمهور و ملت 
ســوریه نزد ملتهای منطقه ســرافراز 
هســتند، افزودنــد: برخی از ســران 
کشورهای همسایه ما و شما، با سران 
رژیم صهیونیستی نشست و برخاست 
دارند و با یکدیگر قهوه می نوشــند اما 
مردم همیــن کشــورها در روز قدس 
خیابان هــا را از جمعیت و شــعار ضد 
صهیونیستی پر می کنند و این واقعیت 

امروز منطقه است.
ایشان عوامل متعددی را در مقاومت 
و پیروزی ســوریه در جنگ بین المللی 
تأثیرگذار دانســتند و خطاب به اســد 
خاطرنشان کردند: یکی از مهمترین این 
عوامل، روحیه باالی شخص جنابعالی 
است و ان شاءاهلل با همین روحیه بتوانید 
ویرانی های جنگ را نیز بازسازی کنید 
زیــرا کارهای بزرگی پیش روی شــما 

قرار دارد.
رهبر انقالب همچنین با گرامی داشت 
یاد و خاطره شهید ســردار سلیمانی، 
گفتند: آن شهید بزرگوار تعّصب خاصی 

به سوریه داشت و به معنی واقعی کلمه 
فداکاری می کرد و رفتار او در سوریه با 
رفتارش در دفاع مقدس هشــت ساله 

ایران تفاوتی نداشت.
ایشــان افزودند: شــهید سلیمانی 
و دیگــر برجســتگان ســپاه از جمله 
شــهید همدانــی، واقعاً با جــان و دل 
تالش می کردند و به موضوع ســوریه 
همچون یک وظیفــه و واجب مقدس 

می نگریستند.
آیــت اهلل خامنه ای تأکیــد کردند: 
این پیوند و ارتباط برای هر دو کشــور 
حیاتی اســت و نباید بگذاریم ضعیف 
شود بلکه باید آن را هر چه ممکن است 

تقویت کنیم.
ایشــان با اشــاره به اظهار دوستی 
و محبت برخــی کشــورهایی که در 
سال های گذشته در جبهه مقابل سوریه 
قرار داشتند، افزودند: باید از تجربه های 

گذشته، خط آینده را روشن کرد.
رهبــر انقــالب، روحیه و نشــاط 
رئیس جمهور سوریه را زمینه ساز انجام 
کارهای بــزرگ برشــمردند و گفتند: 
شخص رئیس جمهور و دولت جمهوری 
اسالمی ایران نیز واقعاً با نشاط و دارای 
روحیه و اراده باالیی هستند و به موضوع 
سوریه اهتمام و انگیزه جدی دارند که 
باید از این فرصت بــرای ارتقای بیش از 

پیش روابط دو کشور استفاده کرد.
 مهمترین حمایت  ایران دمیدن 
روحیه مقاومت  به  سوریه است

رئیس جمهور سوریه نیز در این دیدار 
با تشکر از مواضع و حمایت های ملت و 
دولت ایران و همچنین با گرامی داشت 
یاد شهید سلیمانی، گفت: ایستادگی و 
مواضع پایدار ایران در ۴ دهه گذشته در 
مسائل منطقه و بویژه موضوع فلسطین، 
به همه مردم منطقه نشــان داد که راه 

ایران، راه درست و اصولی است.
بشار اسد خاطرنشان کرد: خرابی های 
جنگ را می توان بازســازی کرد اما اگر 
مبانی و اصول از بین بروند، قابل بازسازی 
نیستند و ایستادگی ملت ایران بر مبانی 

و اصول امام خمینــی)ره( که با همت 
جنابعالی نیز ادامه یافت، زمینه ســاز 
پیروزی های بزرگ ملــت ایران و مردم 

منطقه بویژه مردم فلسطین شد.
وی افــزود: برخی تصــور می کنند 
حمایت ایران از جبهه مقاومت، حمایت 
تسلیحاتی اســت در حالی که مهمترین 
حمایت و کمک جمهوری اسالمی، دمیدن 

روحیه مقاومت و استمرار آن است.
رئیس جمهور سوریه در پایان تأکید 
کرد: آنچه باعث شد رژیم صهیونیستی 
نتواند بــر منطقه حاکم شــود، روابط 
راهبردی ایران و سوریه است که باید با 

قدرت ادامه یابد.
 آینده منطقه را مقاومت ملت ها 

و نه میز مذاکره، رقم می زند
رئیس جمهــور با تاکید بــر اینکه 
مقاومــت ملــت ســوریه در مقابله با 
تروریسم و تکفیر ستودنی است، اظهار 
داشت: آنچه آینده منطقه و فلسطین 
را رقــم می زنــد، میزهــای مذاکره و 
قراردادهایی مثل »اســلو« و »کمپ 
دیوید« و »معامله قرن« نیست، بلکه 
مقاومــت ملت هــا تعیین کننده نظم 

جدید منطقه ای است.ســید ابراهیم 
رئیســی پیش از ظهر دیروز در دیدار 
»بشــار اســد« رئیس جمهور سوریه 
اظهار داشت:  آنچه امروز در پهنه غرب 
آسیا شاهد آن هستیم تحقق پیش بینی 
رهبر معظــم انقالب مبنــی بر نتیجه 
بخش بودن مقاومت ملــت ها در برابر 

سلطه گران و متجاوزین است.
رئیس جمهور ضمن گرامیداشــت 
یاد شهدای مقاومت از سوریه و ایران، از 
جمله شهید حاج قاسم سلیمانی و تقدیر 
از مجاهدات مبارزین جهان اسالم بر ضد 
تروریسم، گفت: شما همچون پدرتان 
یکی از چهره های جبهه مقاومت هستید.

رئیســی در ادامه با یادآوری تحوالت 
سیاسی و امنیتی دهه اخیر در منطقه 
تاکید کرد: مجاهــدان مقاومت ثابت 
کردند که قدرتی قابل اتکا برای برقراری 
ثبــات و امنیت در منطقــه از جمله در 

سوریه هستند.
وی با تاکید بر لــزوم احترام تمامی 
کشــورها به حاکمیت و تمامیت ارضی 
ســوریه، گفت: زمانی که بعضی سران 
عرب و غیــر عرب منطقه بر ســر زمان 

سقوط حکومت ســوریه شرط بندی 
می کردند، ایــران در کنار ملت و دولت 

سوریه ایستاد.
رئیسی خاطرنشان کرد: مجاهدت 
ارتش و نیروهای دفاع وطنی ســوریه و 
رزمندگان مقاومت اسالمی در منطقه 
بخصوص حــزب اهلل قهرمــان، نقش 
اساســی در خشــکاندن ریشــه های 
قدرت نظامی داعش و سایر گروه های 
تروریستی که تهدیدی برای امنیت کل 

منطقه بودند، داشت.
رئیسی با ابراز تاســف از اینکه هنوز 
بخش های مهمی از خاک ســوریه در 
اشــغال نیروهای خارجی قــرار دارد، 
افزود: باید تمامی ســرزمین سوریه از 
لوث اشغالگران خارجی آزاد شود. این 
اشغال نباید مشمول مرور زمان شود و 
نیروهای اشــغالگر و مزدوران آنها باید 

بیرون رانده شوند.
رئیس جمهور با اشــاره به تجاوزات 
رژیم صهیونیستی تاکید کرد: تهدیدات 
رژیم صهیونیســتی در منطقه را باید با 
تقویت و تنوع معادالت بازدارندگی مورد 

توجه قرار داد.

رئیســی در بخــش دیگــری از 
صحبت های خود با اشاره به لزوم تقویت 
همــکاری و هماهنگی بین دو کشــور 
تاکید کرد: اراده و تمایل جدی جمهوری 
اسالمی ایران ارتقای سطح همکاری ها 
و روابط با دمشق بخصوص در حوزه های 
اقتصادی و تجاری اســت و این مسئله 
یکی از اولویــت های جــدی دولت را 

تشکیل می دهد.
 آمادگی سوریه برای هماهنگی 

و همکاری های گسترده تر با ایران 
رئیس جمهور ســوریه نیــز در این 
دیدار با اشــاره به اینکه کشورش آماده 
هماهنگی و همکاری های گسترده تر 
با ایران در عرصه های امنیتی،  سیاسی 
و اقتصادی اســت بر نقــش جمهوری 
اسالمی ایران در مبارزه با تروریسم در 
منطقه تاکید کرد و اظهار داشــت: در 
سال های مقاومت و مقابله با تجاوز غربی 
و تکفیری، ایران تنها کشوری بود که از 

ابتدا کنارمان ایستاد.
بشار اســد روابط ســوریه و ایران را 
اســتراتژیک دانســت و تصریح کرد: 
تحوالت منطقه پس از یک دهه جنگ 
علیه محــور مقاومت، نشــان داد که 

استقامت اثرگذار و نتیجه بخش است.
رئیس جمهور ســوریه بــا تاکید بر 
اینکه شــاهد فروپاشــی نقش آفرینی 
آمریکا در منطقه هستیم، خاطر نشان 
کرد: مــا اثبات کردیم کــه با همکاری 
نزدیک کشــورهای منطقه با یکدیگر 

می توان در برابر آمریکا و ســلطه گرانی 
که ادعای ابرقدرتی دارند، پیروز شد  و 
ما امروز شــاهد فروپاشی نقش آفرینی 
آمریکا در غرب آسیا هستیم.بشار اسد 
در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
تجربه ثابت کرده که هماهنگی و تعامل 
کشورهای منطقه در مسائل مختلف از 
جمله در موضوع فلســطین بسیار موثر 
بوده و موفقیت های مقاومت فلسطینی ها 
نشان داد که مصالحه برخی اعراب نتیجه 
عکس داده است.رئیس جمهور سوریه با 
تشکر از حمایت های جمهوری اسالمی 
ایران از ملــت ســوریه در جنگ علیه 
تروریســم، تصریح کرد: ملت و دولت 
سوریه قدردان ملت ایران است و خود را 

متعهد و مدیون ایران می داند.
 سفر بشار اسد فصل جدیدی

 از روابط ایرا ن و سوریه را گشود
وزیر امور خارجه نیز با اشاره به سفر 
رئیس جمهور سوریه به ایران در توئیتی 
نوشت: »ســفر رئیس جمهور سوریه و 
مالقات های عالی با رهبر معظم انقالب 
و رئیس جمهور فصل جدیدی از روابط 

راهبردی میان دو کشور را گشود.«
حسین امیرعبداللهیان با بیان اینکه 
اکنون که مقاومت سوریه به ثمر نشسته، 
مصمم هســتیم تا روابط را به ســطح 
شایســته دو ملت ارتقا دهیــم، اظهار 
داشت: »شکســت توطئه تروریسم در 
ســوریه مدیون همــکاری نزدیک دو 

کشور است.«

دیدار

رهبر انقالب در دیدار بشار اسد:

اعتبار سوریه امروز بسیار بیشتر از گذشته است 

ایران در آستانه موج تازه تورمی

 وعده یارانه جدید
 در روز رکوردشکنی دالر
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»گرانی ها«، دولت و مجلس را دچار سردرگمی کرده است

 مردم، اسیر   غم نان 
و  بالتکلیفی مسئوالن

 این روزها مردم از »نــان« و »گرانی« می 
گویند و مسئوالن از »یارانه« و »عدالت«. مردم 
دغدغه روزگار و آینده پیش رو دارند و مسئوالن 
یادشان رفته پیش از رسیدن به صندلی ریاست 
چه قول هایی داده و چه طرح هایی اعالم کرده 
بودند. حاال اما هم مردم و هم مسئوالن در یک 
نقطه به هم رسیده اند؛ »بالتکلیفی«.افزایش 
قیمت محصوالت خوراکی مانند ماکارونی و 
نان و همچنین نایاب شدن روغن، چنان مردم 
و افکارعمومی را برآشفت که دولت و مجلس را 
مجبور کرد تا این هفته را با جلسات پیاپی برای 
به قول خودشان »اقناع افکار عمومی« شروع 

کنند.شنبه عصر بود که شورای  عالی هماهنگی 
سران قوا جلسه ای به مدت سه ساعت تشکیل 
داد تا به شــرایط بــد اقتصــادی پیش آمده 
رسیدگی کند و در نهایت تصمیم گرفته شد تا 
با افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی 
با پدیده های »بی ثبات کننده بازار« و »پایمال 
کردن حقوق مردم« مقابله شود.جلســه ای 
که در آن تاکید شده مســئوالن و رسانه ها با 
»اقناع ســازی افکار عمومی« و توضیح شیوه 
اجرای طرح مردمی ســازی و عادالنه کردن 
یارانه های کاالهای اساســی بــه اجرای آن 

کمک کنند ...

رهبر انقالب در دیدار بشار اسد:

 اعتبار سوریه امروز
 بسیار بیشتر از گذشته است 

همين صفحه

در حاشیه بحران اوکراین، جنگ دیپلماتیک 
میان چین و آمریکا باال گرفت؛ 

 منازعه »غول ها«
 بر سر تایوان

باال و پایین جدول، در آزادی به هم می رسند

 در جست وجوی
 اولین برد قرن!

عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت وگو با ایلنا:

 مطالبه گری قانونی، 
حق معلمان است

ضرب االجل دوهفته ای برای تصویب 
ساماندهی قراردادهای شغلی

آغاز دوباره زورآزمایی 
 پیمانکاران و کارگران

 در مجلس

 ۱۰ فوتی و ۴۵ دیالیزی، آمار غیرقطعی
 مسمومیت الکلی در بندرعباس

با وجود ممنوعیت ها 
به سالمتی مرگ می نوشند!

دسترنج 4

جهان 5

شهرنوشت 6

آدرنالين 8

شهرنوشت 6


