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سرمقاله
سازمان ملل متحد در انزوا
ادامه از صفحه یک
سازمان ملل متحد در جنگ قره باغ و اوضاع
کنونی آن که به مثابه آتش زیر خاکستر است،
جز تمکین از اراده قدرت برتری که بر آن تحمیل
شد ،چه راه میانه و قابل قبولی که امنیت و
صلح را در منطقه قفقاز پایدار کند ،ارائه کرد؟
توافق موسوم به «ابراهيم» و نقض حقوق چند
باره فلسطینیان ،همچنین جنگ خونین و نابرابر
اسرائیل در غزه ،چه واکنش و اقدام مشروع
و مقبولی را از سوی سازمان ملل متحد برای
حداقل حفظ آرامش (نه صلح دائم) در پی
داشت؟ جز این است که این نهاد بین المللی در
این باره خود را به سیر حوادث و آنچه برخاسته از
اراده هژمونیک واشنگتن و قدرت نظامی تلآویو
سپرده و همچنان استانداردهای دوگانه را دنبال
میکند؟
نقش مؤثر سازمان ملل متحد در عراق،
سوریه ،یمن ،لیبی و حتی بحران روبه تزاید در
مرزهای آبی ترکیه ،یونان و قبرس چه میزان
است؟ و چرا هرچه درباره تحوالت جاری در
کشورهای یادشده میخوانیم و میشنویم،
مربوط است به تعامالت و اراد ه قدرتهای بزرگ
و در این میان سازمان ملل ،نقش درجه سوم را
آنهم به عنوان توجیهگر و مشروعیت دهنده به
اوضاع ایفا میکند؟
طالبان در آستانه برگزاری مجمع عمومی
سازمان ملل متحد و درحالی که گفته میشود
با مراقبت میکوشد از سوی جامعه جهانی به
رسمیت شناخته شود ،به دفتر حقوق بشر این
سازمان در کابل هجوم میبرد و بیپروا آن را
اشغال میکند .اطمینان طالبان از این اقدام،
بیعملی و انفعالی است که این نهاد بین المللی
به آن دچار است .طالبان نیک میداند که
اعضای اصلی شورای امنیت این سازمان برآنند
که طالبان در افغانستان بر سریر قدرت بنشیند.
در اینجا آنچه اهمیت ندارد ،خواست مردم
افغانستان است.
مجمع عمومی سران کشورهای عضو سازمان
ملل متحد ،امسال نیز در بهترین چشمانداز،
محلی برای گله گزاریها ،تمجید و تعریفهای
سران کشورها از خود و در اینحال ابراز نگرانی
از اوضاع خاورمیانه ،قفقاز ،افغانستان ،شرق
مدیترانه ،آمریکای التین ،کووید  ،۱۹برنامه
هستهای ایران ،تغییرات آب و هوا و ...خواهد
بود .سازمان ملل متحد نه اراده و نه توان ورود
فعال و مؤثر در تحوالتی را دارد که قدرتهای
بزرگ بر ملتها و به تبع آن دولتهای کوچکتر
تحمیلمیکنند.
هفتاد و ششمین دوره مجمع عمومی سران
کشورهای عضو سازمان ملل متحد ،آبستن هیچ
تحول مثبت در جامعه جهانی نخواهد بود؛
زیرا این نهاد بینالمللی مدتهاست که نقش
و کارویژه خود را به قدرتهای بزرگ واگذاشته
است.
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اخبار

انتقاد محسنی اژهای از کیفیت گزارش دستگاههای نظارتی و امنیتی

ً
نباید در گزارشها صرفا به نقاط ضعف افراد توجه شود
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه
حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای در جلسه
صبح امروز دوشنبه ( ۲۹شهریور ماه) شورای عالی قوه
قضائیه با تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار داشت:
قیام امام حسین(ع) و ایثار پاکترین جانها و خونها
در روز عاشورا و تداوم آن تا اربعین نه تنها اسالم را احیا
کرد بلکه اسالم را تا ابد زنده نگه خواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه همه فضیلتها و
قیامها و مقاومتهای مقدس در تاریخ نشأت گرفته
از قیام حسینی است ،دفاع مقدس  ۸ساله ملت ایران
را از جمله مقاومتها و دفاعهای منبعث از عاشورای
حسینی دانست.
محسنی اژهای گفت :هشت سال دفاع مقدس نه
تنها نقطه عطف بر جمهوری اسالمی بلکه نقطه عطفی
در تاریخ برای همه کسانی است که میخواهند از ایمان
و اراده الهی عبرت بیاموزند.
رئیس قوه قضائیه انقالب اسالمی و دفاع مقدس و
مقاومت ملت ایران در برابر نظام سلطه را باطل السحر
نظام طاغوت دانست و گفت :جنگ  ۸ساله تحمیلی
علیه ملت ایران در زمانی شروع شد که انقالب نوپای
ما همچنان در حال مبارزه با تفالههای رژیم طاغوت و
دست نشاندگان شیطان بزرگ آمریکا بود.
محسنی اژهای ادامه داد :نظام نوپای اسالمی هنوز
در حال تعقیب و محاکمه عوامل طاغوت و استیفای
حقوق مردم و بیتالمال و در حال ایجاد ساختارهای
حاکمیتی بود که طواغیت جنگی تمام عیار را بر ملت
تحمیل کرد.
وی ادامه داد :دشمن هر چه در توان داشت به رژیم
متجاوز به ملت ایران کمک کرد تا به انقالب اسالمی و
نظام نوپای جمهوری اسالمی فشار وارد کند ،اما اراده
الهی در اراده جنود خدا و حزب الله متجلی شد و بر
اراده تا بن دندان مسلح طاغوت غلبه کرد .محسنی
اژهای گفت که ملت ایران در مقاومت مقدس خود
اجازه نداد یک وجب از خاک کشور و عزتش از دست
برود و در مقابل قدرتهای شیطانی سر خم نکرد و
هر مقاومتی که امروز در منطقه و گوشه و کنار جهان
شاهدیم از انقالب اسالمی و استقامت ملت ایران
سرچشمه میگیرد که ریشه در قیام حسینی دارد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با
تقدیر از همکاران قضا و همه نخبگان و صاحب نظران
و جریانات سیاسی که در دوره  ۸۰روزه ریاست وی
بر این قوه به ارتقاء و کارآمدی نظام قضایی در دوره
تحول و تعالی کمک کردند ،تقدیر کرد و گفت :در این
مدت نظرات و ایدههای راه گشایی از نخبگان و فعالین
اجتماعی و سیاسی و حقوقی کشور دریافت کردم
تعدادی از انها برای اجرا به جریان افتاد که انشالله
موثر خواهد افتاد.
محسنی اژهای گفت :اگر واقعا ً بخواهیم تحول به
معنای واقعی شکل بگیرد باید در کنار همت و تالش
مضاعف ،ایدههای نو ،ابتکار و خالقیت و استفاده از
فناوریهای نوین را مورد توجه قرار دهیم.
وی تصریح کرد :تحول و تعالی با کارهای معمول
روزمره بدون توجه به نوآوری رخ نمیدهد و در کنار
کارهای خوب گذشته و آسیب شناسیهایی که صورت
گرفته ،باید با کمک مجلس و دولت گامهای بلند و
خالقانه برداریم نا تحول ایجاد شود.

 ۲۰درصد پروندههای قضایی مربوط به مسائل
خانواده میشود
رئیس قوه قضائیه از «سرقت موجب تعزیر»« ،ضرب
و جرح عمدی» و «توهین» به عنوان اتهامات کیفری
که در صدر جرایم قرار دارند ،نام برد و گفت که ۲۰
درصد از پروندههای قضایی نیز مربوط به مسائل
مختلف حقوقی خانواده میشود که مطالبه خسارت
و ادعای اعسار از پرداخت بیشترین دادخواستهای

درپی قهرمانی بلندقامتان در آسیا

رهبر انقالب از تیم ملی والیبال
کشورمان تشکر کردند

رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش دستگاههای نظارتی و امنیتی درباره ویژگیهای صالحیتی افراد برای انتصابات و تفویض مسئولیتها ،از اینکه در این
گزارشها صرفا ًبه نقاط ضعف افراد توجه میشود انتقاد کرد و خواستار تغییر این رویه شد.

اگر کسی را
که میتواند
مشکلی را حل
کند به خاطر
یک نقطه ضعف
حذف کنیم
جامعه را از توان
و تخصص و
دانش او محروم
کردهایم و این
از عدالت دور
است
مربوطه را تشکیل میدهند.
محسنی اژهای در ادامه تصریح کرد :اگر میخواهیم
تحولی اساسی درباره مسائل خانواده ایجاد شود و
میزان پروندهها کاهش یابد ،نیاز به طرحهای خالقانه
و همکاری جدی دولت و مجلس و مسئوالن فرهنگی

داریم .وی ادامه داد :وقتی اولین عنوان اتهامی سرقت
موجب تعزیر است ،باید بررسی شود که چرا اشخاص
اقدام به سرقت میکنند و سارقان چه کسانی هستند
و وقتی تعقیب و مجازات میشوند ،چرا دوباره اقدام
به سرقت میکنند و ما شاهد تکرار این جرم هستیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه حتی اگر یک قاضی و
بازپرس به جای رسیدگی به  ۴پرونده در روز از زندگی
و آسایش خود بگذرد و روزی  ۱۰پرونده را مورد رسیدگی
قرار دهد باز هم تحولی ایجاد نمیشود و همکاران
قضایی دچار فرسایش میشوند.
محسنی اژهای ادامه داد اگر یکی از موضوعات مبتالبه
امروز حبس و زندان و مسائل مربوط به طبقه بندی
زندانیان و اصالح و تربیت آنها و پرهیز از صدور احکام
غیر ضروری حبس و توجه به خانوادههای زندانیان
است و آن را یک آسیب بزرگ در جامعه میدانیم باید
برای حل این مسئله تدبیر اساسی کنیم.
وی ادامه داد :طی مدت اخیر مسئوالن عالی قضایی
بین یک تا  ۳بار به زندانها سرکشی کردند و امروز
از همه زندانهای کشور حداقل یکبار بازدید به عمل
آمده است و آسیب شناسی صورت گرفته است .وی
افزود :بعد از بازدید اخیر بنده از زندان دماوند ۱۸ ،نفر
از زندانیان با حضور رئیس دادگستری استان تهران در
این ندامتگاه آزاد شدند که کار بسیار خوبی بود ،اما این
کارها مشکل را به صورت ریشهای حل نمیکند.
محسنی اژهای با بیان اینکه حل مشکالت نیازمند
یک تدبیر اساسی و کار زیربنایی است متذکر شد:
اگر اقدامات سطحی عمق نیابد و بصورت ریشهای با
مشکل برخورد نکنیم ،نتایج اقدامات ما استمرار نمییابد
و شاهد تداوم مشکالت خواهیم بود.
وی بر همین اساس از دولت و مجلس و حوزه و
دانشگاه و همچنین نخبگان خواست که برای برطرف
کردن زمینههای جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی
وارد میدان شوند و دستگاه قضایی را در این مأموریت
خطیر یاری دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد
وزیر دفاع در واکنش به یاوهگوییهای
سران رژیم صهیونیستی با بیان اینکه پاسخ
دندانشکنی به هرگونه اقدام نابخردانه و جهالت
آمیز داد ،گفت :قدرتهای پوشالی به جز
یاوهگویی و اتهامزنی کار دیگری ندارند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت
دفاع ،امیر سرتیپ آشتیانی در جمع مدیران
ارشد وزارت دفاع در واکنش به اظهارات سخیف
ویاوهگوییهای دشمنان ایران اسالمی به ویژه
برخی سران رژیم صهیونیستی اظهار داشت:
جمهوری اسالمی ایران بارها اعالم کرده قدرت
دفاعی ملت بزرگ ایران و پیشرفتهای متکی
بر فناوریهای جدید و نوآورانه علمی ،دانشی
و بومی ،صرفا ً برای حفظ امنیت و پاسداری
از حدود و ثغور ایران اسالمی و تنها در جهت
پاسخ دادن به هرگونه تهدیدات و تجاوز احتمالی
تدارک دیده شده است.
وی با بیان اینکه ملت بزرگ و سلحشور
ایران با اقتدار نشات گرفته از روحیه ایمانی و
سلحشوری خود در تمامی صحنه های مواجهه
و مقابله با دشمنان حاضر خواهند بود ،افزود:
مردم بزرگ ایران به کوری چشم دشمنان انقالب
اسالمی همانند گذشته با هوشمندی ،مجاهدت
ی را رقم
و استقامت پیروزیهای شکوهمند دیگر 
خواهند زد.
وزیر دفاع با تذکر شدید به دشمنان ،بابت
اظهارات سخیف شان تصریح کرد :ایادی شیطان
و رژیمهای وابسته به قدرتهای پوشالی از سر
استیصال به یاوهگویی و اتهامزنی آورده اند.
امیر سرتیپ آشتیانی با اشاره بهیاوهگوییهای
دشمنان ایران اسالمی به ویژه برخی سران
رژیم صهیونیستی تاکید کرد :از رژیم جعلی
صهیونیستی که همواره شکستهای بزرگ را از
ملت ایران در کارنامه خود مشاهده میکند و
در برابر افکار عموم مردم جهان و آزادی خواهان
عالم سرشکسته است و تنها این توان را دارد که
بغض و کینه خود را به رخ زنان و کودکان مظلوم
و بیدفاع بکشاند ،جزء این انتظار نمیرود.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران
در راه پیشرفت دفاعی و نظامی خود براساس
دکترین دفاعی پیش خواهد رفت ،خاطرنشان
کرد :دشمنان ملت ایران قطعا ً در برابر
هرگونه اقدام نابخردانه و جهالت آمیز ،پاسخ
دندانشکنی دریافت خواهند کرد و هزینه
سنگینی را متحمل میشوند.

سیاستروز

با تقدیر از اقدامات معاونت راهبردی این قوه در
پیشبرد سند تحول قضایی از این معاونت خواست که
با استفاده از خرد جمعی ،تشکیل هیات اندیشه ورز در
عدلیه و همکاری صاحب نظران داخل و خارج از قوه
قضائیه ایدههای جدیدی برای حل مشکالت ارائه دهد.

محسنی اژهای با اشاره به تماسهای اخیری که برخی
نخبگان برای ارائه ایدههای نو و ابداعی با وی گرفتند از
معاونت راهبردی قوه قضائیه خواست که با دعوت از
این نخبگان و تعیین کارگروههای ویژه و ایجاد اتاق فکر،
مشکالت را دستهبندی و اولویتبندی کرده و برای هر
یک از آنها راهحل ارائه دهد.
رئیس قوه قضائیه همچنین از رئیس مرکز توسعه
شوراهای حل اختالف خواست که برای حل و فصل
دعاوی خصوصا ً درخصوص مسائلی ،چون توهین و
ضرب و جرح که درصد باالیی از پروندههای کیفری
را تشکیل میدهند ،اقدامی ابتکاری غیر از فعالیت
معمول شوراهای حل اختالف داشته باشند.
محسنی اژهای گفت :تکلیف الیحه شوراهای حل
اختالف به زودی روشن میشود ،اما اگر قرار باشد این
شوراها یک تشکیالت اداری صرف باشند مشکلی حل
نمیشود و ما باید از ظرفیت افراد متدین و صاحب
نفس و صاحب نفوذ در محالت و نیروی مردمی بسیج،
تشکلهای مردم نهاد و ستادهای امر به معروف و نهی
از منکر برای حل مشکالت بهره ببریم.
وی خاطرنشان کرد :اگر از همه ظرفیتها بویژه
ظرفیتهای مردمی برای حل مشکالت بویژه در حوزه
قضایی استفاده نکنیم باز نمیتوان به نتیجه مطلوب
رسید و یک انقالب و تحول اساسی ایجاد کرد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با
اشاره به گزارش دستگاههای نظارتی و امنیتی درباره
ویژگیهای صالحیتی افراد برای انتصابات و تفویض
مسئولیتها ،از اینکه در این گزارشها صرفا ً به نقاط
ضعف افراد توجه میشود انتقاد کرد و خواستار تغییر
این رویه شد.
محسنی اژهای گفت :هر کسی در کنار ضعفهایی
که دارد نقاط قوت و محاسنی نیز دارد که متأسفانه
در گزارشهایی که از سوی دستگاهها و یا در پاسخ به
استعالمات ارائه میشود به این فضائل که برخی از
آنها پوشاننده ضعفهاست توجهی نمیشود.

وی ادامه داد :وقتی فردی برای تصدی مسئولیتی
معرفی میشود بالفاصله ده یا بیست نقطه ضعف
برای او شمرده میشود و این کار ،اگر ضعفهای گفته
شده صحیح باشد ،تصمیمگیری مدیران باالدستی را
دشوار میکند .رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عدالت

باید فراگیر باشد ،افزود :عدالت ایجاب میکند در احراز
صالحیتها به نقاط قوت و توانمندی افراد هم توجه
شود و اگر کسی را که میتواند مشکلی را حل کند و
مسئلهای را سامان دهد به خاطر یک نقطه ضعف
حذف کنیم جامعه را از توان و تخصص و دانش او
محروم کردهایم و این از عدالت دور است.
محسنی اژهای با تقدیر از اقدام اخیر دادستان
انتظامی قضات برای تشویق جمع کثیری از همکاران
دستگاه قضا در کنار برخورد با تخلفات تصریح کرد:
خوشبختانه در قوه قضائیه به نقاط مثبت همکاران
همزمان با برخورد با موارد تخلف توجه میشود ،اما هم
در کل کشور و هم در دستگاه قضا باید در اظهارنظر
درباره صالحیت افراد تجدیدنظر شود و گزارشها کامل
و جامع باشد .وی با تأکید بر این که مراجع استعالم
کننده نیز نباید اطالعات خود را برای گزینش و جذب
افراد منحصر به یک منبع کنند ،بر لزوم توجه به
کادرسازی برای آینده از میان نیروهای مستعد ،کارآمد،
پاکدست و متدین و انقالبی در همه دستگاهها تأکید
کرد .رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش
با اعالم حمایت قوه قضائیه از افشاگران فساد گفت:
قوه قضائیه به دنبال این است که از این افراد به صورت
عملی و مادی و معنوی تشکر کند در این راستا هم
از تدوین قانون در این خصوص حمایت میکنیم که
از کسانی که فساد یا نارساییها و آسیبها را اعالم و
مفسدان را معرفی میکنند حمایت قانونی شود.
محسنی اژهای در عین حال گفت «دستگاه قضا با
کسانی که در زمین دشمن بازی میکنند و یا همراه با
عملیات روانی دشمن به ویژه در فضای مجازی دروغ
میگویند ،اقدام به جعل میکنند و حرفی میزنند که
آرامش مردم را بر هم میزند و خانوادهها را ملتهب
میکند نمیتواند گذشت کند».
محسنی اژهای گفت :در این میان برخی افراد مرتکب
خطا میشوند که با امر به معروف و یک تذکر اصالح
میشوند و در این زمینه برخورد الزم نیست.

برخورد با شرکتهای هواپیمایی متخلف در فروش بلیتهای عراق

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی تخلفات انجام
شده از سوی شرکتهای هواپیمایی در خصوص قیمت بلیتهای
پرواز به عراق در ایام اربعین گفت :در این زمینه با پیگیریهایی که

سازمان بازرسی کل کشور انجام داد ،آیین نامهای وضع و قیمت
بلیت متناسب شد و مقرر گردید که اگر شرکتهای هواپیمایی در
این خصوص مرتکب تخلفی شوند برخورد جدی با آنها صورت
بگیرد.
م والمسلمین
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه ،حجتاالسال 
حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جریان جلسه
امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به شناسایی آسیبهای
دستگاههای اجرایی از سوی این سازمان ،از برگزاری جلساتی با
معاون اول و معاون حقوقی دولت پیرامون بررسی این آسیبها و
ارائه پیشنهادات و راهکارهایی برای رفع آنها خبر داد و گفت :بخش
قابل توجهی از پروندههای تشکیل شده در مراجع قضایی ،ناشی از
همین آسیبهایی است که از سوی سازمان بازرسی احصاء شده که
بخشی از آنها نیاز به اصالح قانون هم ندارند و صرفا به اشکاالت
موجود در ساختار برخی دستگاهها مربوط میشوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نمونه به وضعیت
نامناسب واحدهای حقوقی برخی از دستگاههای اجرایی اشاره کرد و
در همین زمینه از توافق سازمان بازرسی با دولت برای تشکیل یک

کارگروه مشترک جهت ساماندهی واحدهای حقوقی دستگاههای
دولتی خبر داد.
وی با اشاره به آماده شدن گزارشهای آسیبشناسی تفکیکی
هر وزارتخانه از سوی سازمان بازرسی کل کشور ،عنوان کرد :این
گزارشها از این هفته به وزرای مربوطه تقدیم میشوند.
حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در
واکنش به این سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ،بر پیگیری
بهای دستگاههای اجرایی تا
جدی گزارشهای مربوط به آسی 
دستیابی به نتیجه نهایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور تاکید
کرد.
حجتاالسالم درویشیان با اشاره به برخی تخلفات انجام شده از
سوی شرکتهای هواپیمایی در خصوص قیمت بلیتهای پرواز به
عراق برای زوار حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین گفت:
در این زمینه با پیگیریهایی که سازمان بازرسی کل کشور انجام
داد ،آیین نامهای وضع و قیمت بلیت متناسب شد و مقرر گردید
که اگر شرکتهای هواپیمایی در این خصوص مرتکب تخلفی شوند
برخورد جدی با آنها صورت بگیرد.

حضرت آیتالله خامنهای در پیامی از تیم ملی
والیبال کشورمان که در بیست و یکمین دوره
مسابقات قهرمانی آسیا به مقام قهرمانی دست
یافت ،تشکر کردند.
به گزارش ایسنا ،متن پیام رهبر انقالب
اسالمی به این شرح است:
بسمه تعالی
پیروزی درخشان تیم ملی والیبال برای ملت
ایران بسیار شیرین است .از شما جوانان عزیز و
مربی ایرانیتان صمیمانه تشکر میکنم.

وزیر اطالعات در مراسم معارفه رئیس
سازمان حراست کل کشور:

حراستها فعال شوند

رئیس جدید سازمان حراست کل کشور،
توسط وزیر اطالعات منصوب شد.
به گزارش ایسنا،حجت االسالم والمسلمین
سید اسماعیل خطیب وزیر اطالعات در آیین
تکریم و معارفهی رئیس سازمان حراست کل
کشور گفت :صیانت از مجموعه دستگاههای
اجرایی کشور بر عهده این سازمان است.
وزیر اطالعات ضمن تأکید بر ضرورت
مبارزه با فساد گفت :برخورد قاطع با فساد در
دستگاههای اجرایی بر عهده این سازمان است
و انتظار میرود در راستای اجرایی نمودن این
شعار اساسی رئیس جمهوری محترم همه
حراستها فعال شوند .وی همافزایی مدیران
حراستها با مدیران دستگاهها ،جامعه اطالعاتی
و حراست کل کشور را برای اجرای این مسئولیت
خطیر بسیار ضروری دانست .حجت االسالم
والمسلمین خطیب شعارهای اصلی دولت
مردمی را مقابله با فساد دانست و اظهار داشت:
سازمان حراست کل کشور و حراستها باید برای
ایفای نقش صیانتی و مقابله با فساد از تمام
ظرفیتها بهرهبرداری نمایند.

وزیر کشور:

تعیین استانداران به خاطر انتخاب
بهترینها ،زمان بر است

وزیر کشور تاکید کرد :تعیین استانداران به
خاطر انتخاب بهترینها ممکن است زمان بر
باشد ،اما در مسیر انجام است و در زمان مقرر
اسامی به هیات دولت ارجاع میشود.
به گزارش ایرنا ،احمد وحیدی روز دوشنبه
در حاشیه مراسم معارفه سردار اسماعیل
احمدیمقدم به عنوان رئیس جدید دانشگاه
عالی دفاع ملی درباره روند انتخاب استانداران،
در جمع خبرنگاران ،گفت :این کار در مسیر
انجام است و انجام خواهد شد و هماهنگیها
را انجام خواهیم داد تا بهترین انتخاب را داشته
باشیم .وزیر کشور با تاکید بر این که با توجه
به شرایط استانها ،موارد را با نمایندگان مجلس
و معتمدین منطقه بررسی میکنیم ،اضافه کرد:
این کار امکان دارد که زمان ببرد ولی ارزش دارد
تا بهترینها را انتخاب کنیم و در زمان مقرر
به هیات دولت ارجاع خواهد شد .وحیدی
خاطرنشان کرد :منع تردد به دلیل وضعیت بد
کرونایی وضع شده و تا زمانی که آمار کاهش
یابد ،ادامه خواهد داشت چون هنوز به وضعیت
آرامش نرسیدهایم و تعداد فوتیها قابل توجه
است ،تا وقتی وضع آرامتر شود منع تردد وجود
دارد .وی با بیان این که با هماهنگی که انجام
گرفته ،کسانی که میخواهند واکسن بزنند در
ساعات منع عبور و مرور جریمه نخواهند شد،
یادآور شد :میخواهیم که در فرصت نزدیک این
منع برداشته شود .این منع برای بهبود وضعیت
مردم است تا مشکل کرونا زودتر حل شود.

رئیسی در دیدار جمعی از فرزندان و خانواده شهدا:

بعضیها واردات واکسن یا پیوستن به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش  FATFکرده بودند
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه اگر بر توان داخلی تکیه کنیم ،انجام خیلی از کارها ممکن
خواهد شد ،اظهار داشت :متأسفانه شاهد بودیم که بعضیها واردات واکسن یا حتی پیوستن
کشور به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش  FATFکرده بودند و حتی در جلسات رسمی
نیز بر موضع خود پافشاری میکردند.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در دیدار
جمعی از فرزندان و خانواده شهدا گفت :سخن و پیام شهیدان همچون سخن قرآن و پیامبر
اسالم(ص) در فضا طنینانداز است ولی فقط گوشهایی که برای شنیدن سخن حق آماده
شدهاند طنین سخن و پیام آنان را میشنوند.
با بیان اینکه روز به روز پیام شهدا که همان پیام قرآن و پیامبر(ص) است ،در جهان
طنینافکنتر میشود ،افزود :تاریخ گواه آن است که باطل هر چه هم تالش کرده و در ظاهر
قدرت یافته اما در نهایت رفتنی است ،اما حق روز به روز بیشتر جلوه میکند و امروز شاهد
هستیم که جلوههای حق نظیر اربعین هر روز بیشتر از قبل مورد توجه قرار میگیرند.
رئیسی با بیان اینکه مناسبترین افراد برای تداوم راه شهدا ،خانواده معظم شهیدان هستند،
اظهار داشت :به طور طبیعی هرکس بهتر ،شهیدان و مرام آنان را درک کرده باشد در تداوم راه
و مسیر آنان اولویت دارد؛ همانگونه که مقام معظم رهبری ،امام راحل را بهتر از همه شناختند
و امروز بهتر از هر کسی راه امام(ره) را تبیین کرده و به پیش میبرند و هرگز هم اجازه ندادند
این خط نورانی برغم تالشهایی که صورت گرفت ،منحرف شود.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه دولت نیز تالش خواهد کرد همین مسیر نورانی را ادامه
دهد ،خاطرنشان کرد :شما نمایندگان و خانواده شهدا حتما ًعملکرد دولت را زیر نظر قرار دهید
و هرجا دیدید که عملکرد یا اقدامی با راه و آرمان شهدا تطبیق ندارد ،تذکر دهید.

رئیسی ادامه داد :حتما ً برای این منظور ساز و کاری برای ارتباط مستمر و منظم خانواده
شهدا با دولت ایجاد خواهیم کرد تا از نظرات و یاری شبکه عظیم و اثرگذار یادگاران شهدا
بهرهمند شویم.
رئیس جمهوری اضافه کرد :دولت نیز باید ارتباط منظمی با شبکه عظیم خانواده شهدا داشته
باشد و از ظرفیتهای خوبی که در بین آنان است ،استفاده کند .باید به فرزندان شهدا میدان
داده شود تا جوهره وجودی خود را که از والدین شهید خود به ارث برده اند ،به منصه ظهور
برسانند ،همانگونه که امام راحل به پدران جوان شما میدان داد تا خودشان را نشان دهند.
رئیسی اظهار کرد :بنده سفارش میکنم و شما هم پیگیر باشید تا با وزیر کشور که از وزرای
کلیدی دولت است ،جلسه داشته باشید تا ساز و کاری برای بهرهگیری شایسته از ظرفیتهای
موجود در خانوادههای شهدا بویژه در زمینه مسائلی نظیر موضوع زن و خانواده ایجاد شود.
رئیسی با اشاره به انتصاب رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران ،تصریح کرد :آقای
یزاده هاشمی بیش از  ۱۲سال سابقه خدمت در بنیاد جانبازان دارند و از آنجا که تخصص
قاض 
ایشان نیز پزشکی است ،میتوانند در زمینه مسأله درمان جانبازان که امروز یکی از مشکالت
جدی این بخش است ،کمک مؤثری کنند.
رئیس جمهوری با انتقاد از اینکه خدمت رسانی به خانواده معظم شهدا در بنیاد شهید و
امور ایثارگران در جنبه مسائل خدماتی ،محدود شده و خدمات فرهنگی و اجتماعی آن تقریبا ً
یزاده هاشمی با عنایت به تجربه
تعطیل شده است ،خاطرنشان کرد :معتقدم که آقای قاض 
خوبی که در این زمینه دارند ،میتوانند فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید را نیز فعال
کرده و وجهه این بنیاد را از یک نهاد خدماتی صرف به بنیاد شهید واقعی که امام راحل بنیان
گذاشتند،بازگردانند.

رئیس جمهوری در ادامه با تأکید بر اینکه اگر بر توان داخلی تکیه کنیم ،انجام خیلی از کارها
ممکن خواهد شد ،اظهارداشت :متأسفانه شاهد بودیم که بعضیها واردات واکسن یا حتی
پیوستن کشور به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش  FATFکرده بودند و حتی در جلسات
رسمی نیز بر موضع خود پافشاری میکردند.
رئیسی تصریح کرد :در فاصله کوتاه سپری شده از دولت سیزدهم اتفاق خاصی نیفتاده که
باعث افزایش واردات واکسن و یا پذیرش عضویت کشورمان در سازمان شانگهای بشود ،اال
اینکه کشورهای همسایه و دوست ما دیدند که دیگر توجه ما صرفا ًبه غرب نیست و ارتباط با
همسایگان و کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی ایران شده است.

