
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه
حمیدرضا آصفی

درگذشت دکتر کاظم پور اردبیلی خیلی دردآور و شوکه کننده 
بود، چون ایشان تا ساعات آخر زندگی بسیار پرانرژی و با طراوت 
همیشگی فعالیت می کرد. این سوگ و جدایی برای آنانی که 
طی 40سال گذشته در چالش های وزارت امور خارجه از ابتدای 
انقالب حضور داشتند و جناب دکتر کاظم پور را می شناختند، 

بسیار دردناک بود.
متأسفانه وزارت امور خارجه و باالتر از آن دولت ایران در 
ایام اخیر دو چهره بسیار مهم و تأثیرگذار خود را از دست داد. 
یکی از این چهره ها مرحوم حسین شیخ االسالم بود که به تمام 
معنا یک پسر ناِب خالِص عاشق انقالب و مملکت بود. دومی 
دکتر کاظم پور بود. از قضا، این دو دیپلمات از ابتدای تشکیل 
از انقالب در کنار یکدیگر مشغول  وزارت امور خارجه پس 
خدمت به کشور بودند و همچنین هر دو در انجمن اسالمی 
ج از کشور حضور داشتند. از این منظر آنها  دانشجویان خار
ایران بودند  انقالب  بنیان گذار ساختار دیپلماسی  از پدران 
آنها در ساختار وزارت امور خارجه  و برای توضیح موقعیت 
باید به ابتدای انقالب بازگردیم و وضع آن زمان کشور و شرایط 
جهان و پیرامون را در نظر بگیریم؛ پس از آن می توان درباره این 
افراد و خدمات شان صحبت کرد. چهل  سال پیش، انقالب 
اسالمی به تمام معنا در دوران غربت خود قرار داشت. باید 
کشوری را تصور کنید که نیروی نظامی اش در توان حداقلی قرار 
دارد و اشغال  شده و از سوی دیگر حتی سیلوهای گندمش 
هم خالی است. شرق و غرب )شوروی و آمریکا( در خدمت 

دشمن متجاوز بودند. کار کردن در 40 سال پیش یعنی دهه 
اول انقالب به هیچ عنوان قابل مقایسه با شرایط فعلی نبود. 
درواقع اگر بخواهیم با استعاره ای مناسب درباره موقعیت 
دیپلمات هایی چون دکتر اردبیلی در ابتدای انقالب صحبت 
کنیم باید بگوییم آنها در شب های قدر انقالب خدمت خود 
را شروع کردند و به بهترین شکل اهداف دیپلماسی کشور 
دیپلماسی  در  اسالمی  جمهوری  امروز  اگر  بردند.  پیش  را 
دستاوردهای بسیاری دارد، مدیون تالش و فداکاری نیروهای 
نسل اول وزارت امور خارجه است که مرحوم کاظم پور اردبیلی 
یکی از مهم ترین نمادهای آن بود. اگر ما در سوریه و یمن و 
به طور کل در منطقه به عنوان کشوری قدرتمند و تأثیرگذار 
ح هستیم، به دلیل تالش بی بدیل کسانی چون مرحوم  مطر
شیخ االسالم و مرحوم اردبیلی است. دکتر کاظم پور اردبیلی 
در  بودند،  خارجه  امور  وزارت  و  انقالب  خدمت  در  ابتدا  از 
زمانه ای که شرایط بسیار دشواری داشتیم. خود ایشان هم از 
آسیب دیدگان حوادث ابتدای انقالب بودند و در بمب گذاری 
دفتر حزب جمهوری اسالمی در هفتم تیرماه  سال 1360 مجروح 
شدند. تا امروز بسیاری در وزارت امور خارجه از این موضوع 
بی اطالع هستند. ایشان به هیچ وجه عالقه نداشت از چنین 

حوادثی برای خود پرستیژ درست کند. 
دکتر اردبیلی در وزارت امور خارجه از ابتدای امر چه در حوزه 
معاونت اقتصادی و چه در حوزه بین الملل نقش ایفا کردند. باید 
این مسأله را در نظر بگیریم که چارت وزارت امور خارجه در ابتدای 
انقالب با شرایط فعلی متفاوت بود. یک معاونت اقتصادی 
بین الملل داشتیم که آقای کاظم پور مسئولیت آن را برعهده 
داشتند و یک معاونت سیاسی که آقای شیخ االسالم معاون 

آن بودند.
ادامه در صفحه 2

نقاشی های زهرا را 
بشنوید

 تسهیالت کرونایی دولت
به دست چه کسانی می رسد؟  

 بارش های ایران در
۱۰ سال اخیر کاهشی بوده است  

یست یب محیط ز  تخر
 رسوایی جدید بشر

 آموزش مجازی امداد
و کمک های اولیه در قم

معاون کل وزارت بهداشت درباره ماندگاری بیماری کووید-19 گفت:

 یادداشتی از فرید زکریا

گزارشی از هنرمند کم شنوای بلوچستانی 6 حه
صف

4 حه
صف

9 حه
صف

3 حه
صف

۱۰ حه
صف

یادداشت

به مناسبت درگذشت  کاظم پور اردبیلی

دیپلمات شب های قدر انقالب

مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس
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پخش بیانات مقام معظم رهبری
تنها برنامه روز قدس

2شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اعالم کرد حه
صف

تا 1401 با کرونا
۱5 حه

صف

آغاز بوندس لیگای کرونایی
حه۱3

صف

AFP

 دستور رئیس قوه قضائیه در واکنش
به نامه نگاری  مخالفان اصالح آیین نامه وکالت

خبر

آیت اهلل  آیین نامه وکالت،  در پی مکاتبات موافقان و مخالفان اصالح 
رئیسی به معاون حقوقی قوه قضائیه دستور داد مهلت مناسبی برای ارایه 
نقل  به  ایسنا  گزارش  به  شود.  گرفته  درنظر  وکال  کانون های  پیشنهادات 
قوانین  رعایت  رئیسی،  ابراهیم  سید  آیت اهلل  قضائیه،  قوه  رسانه  مرکز  از 
سالمت  ارتقای  و  استقالل  حفظ  بر  تاکید  مردم،  حقوق  رعایت  موضوعه، 
در نظام وکالت و صیانت از آن در برابر آسیب های احتمالی را اصول اصلی 

قوه قضائیه برای روزآمد کردن آیین نامه وکالت دانست.
قوه  در  تحول  اقتضائات  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
قضائیه ساماندهی نظام وکالت توسط وکالی متعهد و مسئولیت پذیر بوده 
که ضمن احقاق حق، اعتماد عمومی نسبت به جامعه وکال را نیز تضمین 
می کنند، تصریح کرد:»برخی از وکالی محترم ساماندهی در نظام وکالت و 
تهیه آیین نامه یا اصالح آیین نامه فعلی را ضروری دانسته و برخی از وکالی 
محترم هرچند دلیلی اقامه نکرده اند لکن تدوین پیش نویس آیین نامه را 
خدشه به استقالل کانون وکال می دانند، لذا الزم است معاون محترم حقوقی 
برای  پیشنهادات  ارایه  جهت  مناسبی  مهلت  کانون ها  با  مذاکره  ضمن 
اصالح آیین نامه بدهد تا با روزآمد نمودن آیین نامه ضمن رعایت قوانین 
رعایت  و  وکالت  نظام  در  سالمت  ارتقای  و  استقالل  بر  تاکید  و  موضوعه 
حقوق مردم و صیانت از جریان وکالت در برابر آسیب های احتمالی، این 
 مجموعه اثرگذار به عنوان یکی از بازوان اجرای عدالت در نظام دادرسی ایفای

نقش نماید.«
پیش از این تعدادی از حقوقدانان و استادان دانشگاه در نامه ای به 
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به تهیه آیین نامه ای انتقاد کرده  بودند و 
دادگستری«  وکالی  کانون های  استقالل  رفتن  بین  از  »سبب  را  آن  اجرای 
دانستند. در یکی از این نامه ها که به امضای 12هزار وکیل دادگستری رسیده 
بود، با اشاره به استقالل کانون وکال آمده:  »متاسفانه اقدام معاونت حقوقی 
آن قوه در تدوین آیین نامه اصالحی و فراخوان در خصوص آن، برخالف قانون 
و خواست جامعه وکالت بوده و مورد پذیرش قاطبه وکالی دادگستری ایران 

و مصلحت دستگاه قضای کشور نخواهد بود.« 

لمان میلیاردها نفر را در دنیا پای تلویزیون نشاند ع فوتبال در آ  شرو

  این سخنرانی به صورت زنده از شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی داخلی و بین المللی پخش خواهد شد
  راهپیمایی روز قدس در هیچیک از شهرهای کشور برگزار نمی شود


