عباس حاجی نجاری

پروندههستهای
و ضرورت پذیرش تحول در ایران

فرار امریکاییها از افغانس��تان و پرونده هس��تهای ایران دو موضوع مهم
منطقهای اس��ت که این روزها هیئت حاکمه امریکا را با چالش داخلی و
بینالمللی مواجه نموده و به همین دلیل مسئوالن سیاست خارجی این
کشوررابهتکاپوواداشتهتاباهرقیمتیباتوجیهرفتارهایامریکابراشتباهات
استراتژیک گذشته و حال این کشور سرپوش بگذارند .اگرچه ریشه این دو
پرونده را باید در روحیه استکباری و سلطهگری کاخ سفید دانست ،اما در
مورد پرونده افغانس��تان مهمترین نقد همپیمانان اروپایی امریکا و دیگر
کشورهایی که با جنایات امریکا در  ۲۰سال گذشته همراه بودند،انتقاد به
اقدام امریکا در خروج یکجانبه از افغانستان بدون مشورت با آنها و تأکید بر
شکست اهداف اصلی امریکا در تجاوز به افغانستان و عراق برای دولتسازی
بود .اما متحدان منطقهای امریکا نیز اکنون بهشدت نگران این هستند که
بالیی را که امریکا بر سر اشرف غنی رئیسجمهور افغانستان آورد و یکباره
پشت او را خالی کرد ،بر سر آنها آورده و آنها را در میانه میدان تنها بگذارد.
به همین دلیل اس��ت که در روزهای اخیر وزیر خارجه امریکا و وزیر دفاع
این کشور مأموریت یافتهاند تا با حضور در کشورهای منطقه سیاستهای
امریکا را توجیه کنند .در این زمینه الخلیج آنالین مینویس��د :سفر وزیر
خارجه امریکا ،آنتونی بلینکن و وزیر دفاع این کشور ،لوید استین به منطقه
خلیجفارس ،در چارچوب تحرکات دولت جو بایدن برای توضیح استراتژی
واشنگتن پس از خروج از افغانستان جای میگیرد .بنابراین گزارش هدف
از این سفر ،دادن امنیت خاطر به دولتهای منطقه است برای اینکه اوضاع
در افغانستان بهکلی از منافع راهبردی امریکا در منطقه عربی جداست،
چراکه ایاالتمتحده پایگاههای نظامی زیادی در کشورهای عربی دارد .اما
جریانسازی در مورد پرونده هستهای ایران هم معطوف به شکست امریکا
در پیشبرد سیاستهای منطقهای کاخ سفید است .درحالیکه دولتمردان
کنونی این کشور چندین بار اذعان کردهاند که راهبرد ترامپ در خروج از
برجام و اعمال فشار حداکثری علیه مردم ایران موفق نبوده و نتوانسته ایران
را به تسلیم در برابر امریکا وادارد،اما به طرق دیگر بر ادامه همان سیاستها
تأکید و بهرغم اعزام پنج میانجی برای گش��ودن باب مذاک��ره با ایران،اما
درعینحال در مواضع آشکار از یکسو برای ایران خط ونشان میکشند و از
سویدیگرصهیونیستهارامأموریتدادهاندتاباتهدیدنماییپیشرفتهای
هستهای ایران زمینه را برای اعمال فشار بیشتر بینالمللی علیه ایران فراهم
کنند .رابرت مالی مسئول پرونده ایران در دولت بایدن در روزهای اخیر با
این ادعا که دولت جو بایدن ،رئیسجمهوری امریکا «نمیتواند برای ابد
منتظر بماند» تا ایران به میز مذاکرات برج��ام بازگردد،میافزاید :امریکا
از هنگام رویکار آمدن ابراهیم رئیس��ی ،رئیسجمهور جدید ایران هیچ
نشانی از آمادگی جمهوری اسالمی برای ازسرگیری مذاکرات احیای برجام
دریافت نکرده است .مالی همچنین مدعی میشود که ایران به توسعه برنامه
هستهای خود ادامه میدهد و از جایی به بعد بازگشت به برجام برای امریکا
«بسیار کمارزش» خواهد بود .او تأکید کرد که نباید اجازه داد این وضع «به
درازا بکشد» .در همین زمینه ائیر لپید ،وزیر خارجه رزیم صهیونیستی در
سفریکروزهبهمسکودرنشستخبریمشترکباسرگئیالوروف،همتای
روسی خود گفت که باید از دسترسی ایران به تسلیحات اتمی جلوگیری
شود.اوهشداردادکه«شتابایرانبهسویاسلحهاتمیفقطمسئل هاسرائیل
نیست بلکه بحرانی برای تمامی جهان است» و افزود که اتمی شدن ایران
به مسابقه تس��لیحات اتمی در منطقه منجر خواهد شد .او سپس مدعی
میشود که دنیا باید به هر بهایی مانع از دسترسی ایران به ظرفیت هستهای
شود و اگر دنیا چنین نکند ،اسرائیل حق اقدام را برای خود محفوظ میداند.
باوجود این و بهرغم تحرکات صهیونیستها ،وزیر امور خارجه روسیه در
گفتوگو با آقای امیر عبداللهیان در خصوص برجام و مذاکرات وین اظهار
میدارد که روسیه همانند ایران هیچگونه تغییری در برجام را نمیپذیرد و
خواستار اجرای کامل توافق هستهای است .در زمینه این جریانسازیها
به چند نکته باید اشاره کرد:
-1اگرچه سیاس��ت کلی نظام ادامه مذاکرات هس��تهای و احقاق حقوق
مردم ایران و رفع تحریمها در چارچوب توافقات گذشته است،اما تردیدی
نیست که برخالف سیاست دولت گذشته ،دولت سیزدهم بنا ندارد که با
شرطیسازیمجددکشوربهروندمذاکراتهستهایوبرجام،کماکاندست
دشمنان مردم ایران را برای تداوم فشارها و تحریمها باز بگذارد،نکتهای که
در تماس مکرون رئیسجمهور فرانسه با آیتاهلل رئیسی ،ایشان بر حقوق
مردم ایران تأکید و یادآور میشود :ما با مذاکره مفید مخالفتی نداریم اما
برنامه و نتیجه مذاکره باید لغو تحریمها علیه ایران باش��د ،مذاکره برای
مذاکره بیفایده است.
-2وزیر امور خارجه کشورمان نیز در گفتوگو با دبیر کل سازمان ملل در
خصوصگفتوگوهایوینوبرجامباتأکیدبراینکهجمهوریاسالمیایران
در حال بررسیهای الزم در این زمینه در دولت است ،پایبندی به گفتوگو و
مذاکره بهعنوان ابزار دیپلماسی را مورد تأکید قرارداد و خاطرنشان میکند:
متأسفانه امریکاییها با تداو م تحریمهای غیرقانونی خود دچار یک سوء
محاسبهشدهاند و تصور میکنند که میتوانند از آن بهعنوان اهر م مذاکراتی
استفاده کنند .طرفهای مذاکره باید با درکی واقعبینانه به وین بیایند و
حقوق و منافع ملت ایران را موردتوجه جدی قرار بدهند و مذاکراتی ازنظر ما
قابلقبول است که نتیجه ملموسی در پی داشته باشد.
 -3پایگاه بلومبرگ در مطلبی با اشاره به نشست آتی آژانس انرژی هستهای
در روز 30شهریورماه و با اشاره به گفتوگوی ماه گذشت ه شی جین پینگ،
رئیسجمهور چین و والدیمیر پوتین با آقای رئیسی و حمایت آنان از ایران
درروند مذاکرات هستهای مینویسد«:بیاعتمادی ایران به اروپاییها در
پرونده هستهای و حمایت رهبران چین و روسیه از ایران ،تالشهای امریکا
و اروپا در ترغیب ایران برای بازگش��ت به مذاکرات هستهای در ماه جاری
را تحتالش��عاع قرار داده و نتیجه این امر این شده است که سه سال پس
از اعمال سیاست «فش��ار حداکثری» دونالد ترامپ رئیسجمهور سابق
امریکا ،تهران غنیسازی اورانیوم را نزدیک به سطح تسلیحات رسانده است،
درحالیکه اقتصاد آن با کمک پکن و مسکو حتی در شرایطی که صادرات
نفت بهشدت تحت تحریم قرار دارد ،نشانههایی از ثبات دارد .دیپلماتها و
تحلیل گران معتقدند این تحوالت ،فضایی را برای دولت جدید ایران ایجاد
میکند تا فهرست امتیازاتی را که از واشنگتن برای بازگشت به پایبندی به
توافق 2015باقدرتهای جهانی میخواهد ،گسترش دهد» .
 -4ادعاهای مطرحشده پیرامون نزدیکی ایران به «زمان گریز هستهای»
 زمان الزم برای تولید اورانیوم با غنای باال و موردنیاز برای تولید تسلیحاتهستهای–درحالیاستکهروندفعالیتهایصلحآمیزهستهایایرانهیچ
انحرافی نداشته و این جریانسازیها عمدتاً باهدف تحتالشعاع قرار دادن
شکستهای منطقهای امریکاییها و صهیونیستها و الزام ایران به پذیرش
مذاکره بر سر توان موشکی و نفوذ منطقهای است
-5بهرغم تأکید دولت سیزدهم بر تداوم مذاکره تأخیر ایران در آغاز روند
مذاکرات طبیعی است چراکه دولت س��یزدهم تازه تشکیلشده است و
پروندهها در حوزه سیاس��ت خارجی باید موردمطالعه دقیق قرار بگیرد و
بهخصوص اگر قرار باشد افرادی غیر از نفرات کنونی مسئولت انجام مذاکرات
را به عهده بگیرند و این نیازمند فرصت مناسب است.
-6مروری بر مواضع مطرحشده از سوی صهیونیستها و هیئت حاکمه کاخ
سفید و دیگر کشورها و نهادهای مؤثر در پرونده هستهای ایران ،بیانگر آن
است که تقسیمکاری میان آنها صورت گرفته و هدف نهایی آنها هم رفع
تحریمها نیست .بلکه هدف آنها همچون گذشته فشار بر اقتصاد ایران و
تحمیل دیگر توافقات بر ایران است و ایران نیز این درس را آموخته که دیگر
نباید امتیازی بدهد و در مقابل آن فشارها از منافع امنیت ملی خود بگذرد.
-7اگرچه غربیها با استفاده از عنوان دولت تندرو تالش دارند سیاستهای
آینده دولت س��یزدهم را زیر س��ؤال ببرند،اما باید بپذیرند که در ایران با
انتخابات 28خرداد ،تحول اتفاق افتاده و مردم دولتی را انتخاب کردهاند که
دیگر بنا نیست منافع امنیت ملی را برای جلب رضایت «کدخدا» ذبح کند.
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حض�رت آی�تاهلل خامن�های در پیام�ی ب�ه حض�رت آی�تاهلل
آقای مکارم ش�یرازی درگذش�ت برادر ایشان را تس�لیت گفتند.

سرويس سياسي 88498443

گزارش

رئیسجمهور در سومین سفر استانی خود به خراسان جنوبی رفت

مهلت 20روزه رئیسی به پیمانکاران معدن طبس

ریاستجمهوری

رئیسجمهور در س�ومین سفر اس�تانی خود و
در سفری از پیش اعالم نش�ده وارد شهرستان
طبس در استان خراس�ان جنوبی شد و از سوی
مقامهای اس�تان مورد اس�تقبال ق�رار گرفت.

به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت
جمهوری ،آیتاهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح
دیروز جمعه در بدو ورود به شهرس��تان طبس در
استان خراس��ان جنوبی و در سومین سفر استانی
خود ،با بیان اینکه سفر به استانهای مختلف به دور
از تشریفات معمول انجام میشود ،گفت :معادن از
ذخایر ارزشمند این استان است که اگر فعال شود،
هم مشکل اشتغال ،هم مشکل تولید و رونق تولید و
هم مسائل اقتصادی حل میشود.
رئیسجمهور مسئله کشاورزی را از دیگر موضوعات
مهم اس��تان عنوان کرد و افزود :ب��ه خاطر کمبود
نزوالت آسمانی در این منطقه ،کشاورزی مردم با
مشکالتی مواجه شده اس��ت اما مردم این مناطق
نش��ان دادهاند که تهدیدها را ب��ه فرصتها تبدیل
میکنند.
رئیسی با بیان اینکه هدف از سفرهای استانی بررسی
مشکالت و محرومیتهای استان و تصمیمگیری
برای رفع آن با مشارکت مردم و مدیران استان است،
اظهارداش��ت :نیروهای کارآمد ارزشمندی به ویژه
جوانان برومند را در استان خراسان جنوبی داریم
که میتوانند نقشآفرین باشند و با کمک این نیروی
انسانی ،دولت خواهد توانست در جهت رفع مشکالت
اس��تان گامهایی بردارد .رئیسجمهور با تأکید بر
اینکه مسئله آب مشکل بسیاری از استانهای کشور
است ،گفت :این موضوع را در دولت به صورت ویژه
دنبال میکنیم و با راهکاره��ای کوتاه مدت و بلند
مدت از جمله انتقال آب از دریای عمان ،اقداماتی را
در دستور کار قرار دادهایم تا مشکل دسترسی مردم
به منابع آبی برطرف شود.
رئیسی درخصوص درخواست و اشتیاق مردم طبس
برای دیدار با رهبر معظم انقالب گفت :بدون شک
ایشان هم همین اشتیاق را برای دیدار با مردم دارند
ولی شرایط کرونایی اجازه نمیدهد مثل قبل دیدارها
صورت بگیرد اما به بنده نیابت دادند که سالم ایشان
را به مردم عزیز در استان خراسان جنوبی و طبس

برسانم و ایشان هم همواره برای مردم دعا میکنند و
همیشه نگران مسائل و مشکالت استانهای مختلف
به ویژه استانهای کمتر برخوردار هستند.
مشارکت جوانان در توسعه سازندگی
رئیسی همچنین در اجتماع مردم طبس در محل
امامزاده حسین بن موسی الکاظم(ع) این شهرستان،
با بیان اینکه اس��تان خراس��ان جنوبی و طبس از
سرمایه جوانان توانمند ،فعال و اندیشمند برخوردار
است ،اظهار داشت :توسعه و س��ازندگی کشور در
بخشهای مختلف با پیگیری دولت و همت مردم و
دستان توانمند جوانان کشور انجام میشود و امروز
دولت آمادگی دارد که در خدم��ت فرهیختگان و
صاحبنظران باشد و از مشارکت و نظرات کارشناسی
آنان استفاده کند.
رئیسجمهور با بیان اینکه مردم این خطه در موضوع
کرونا بس��یار خوب عمل کردند ،گفت :در توجه و
کمک مؤمنانه به محرومان و کسانی که مشکل مالی
داشتند ،مردم این منطقه از زن و مرد ،پیر و جوان
کارهای خداپسندانهای انجام دادند .وی با اشاره به
اینکه با همه تالشهای انجام ش��ده در جهت رفع
مشکالت شهر و روس��تا باز هم شاهد کمبودهایی
هس��تیم ،گفت :امام جمعه و نماینده محترم شما
در مجلس شورای اسالمی نکاتی را نسبت به برخی
از ظرفیتهای این منطقه بی��ان کردند که حتماً
در تصمیمگیریها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رئیسجمهور با اش��اره به ظرفیتهای شهرستان
طبس گفت :چهار فصل بودن محصوالت کشاورزی
شهرس��تان از ویژگیهای این منطقه است و همه
محصوالت هم متنوع و استراتژیک هستند.
آیتاهلل رئیسی خاطرنشان کرد :فعال شدن اقتصاد
گردشگری در این شهرستان میتواند هم اشتغال
ایجاد کند و هم وضع موج��ود را رونق دهد و اینکه
ن موسیالکاظم(ع)
مضجع نورانی حضرت حسین ب 
میلیونها زائر دارد میتواند اقتصاد گردشگری را در
منطقه فعال کند.
بن�ا داریم با افع�ال ماضی با مردم س�خن
بگوییم
رئیسجمهور با اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی
ب��رای اصالح راههای اس��تان بررس��یهای خوبی

انجام داده و اجرای آنها در دس��تور کارشان هست،
گفت :همه این موارد دنبال خواهد ش��د البته همه
این کارها چه وضعیت راه ،چ��ه وضعیت معادن و
وضعیت کش��اورزی منطقه نیازمند دست توانای
شما مردم است.
جوانهای بسیار خوب ،فرهیختگان صاحب نظر،
حضرات علم��ا ،طالب و افاضل خ��وب و مردمان
پرتالش و پرامیدی در این منطقه داریم که با امید
تالش میکنند و این س��رمایه خوبی برای کشور
و پش��توانه خوبی برای دولت است .دکتر رئیسی
خاطرنشان کرد :امیدواریم در این سفر و سفرهای
از این دس��ت که بدون تش��ریفات معمول انجام
اصل کار را دنبال کنیم .حضور
میش��ود ،بتوانیم ِ
خارج از تشریفات ما در استانها برای این است که
از نزدیک با مسائل استانها آشنا شویم و اولویتها
را مش��خص کنیم و برای رفع مشکالت با اولویت
دست به اقدام بزنیم .رئیسجمهور گفت :بنای ما
این است که با فعل ماضی با مردم سخن بگوییم،
یعنی بگوییم این اقدامات انجام شد« ،میشود»
زیاد گفته شده ما نمیخواهیم خیلی به میشودها
اتکا کنیم ول��ی چیزی را که برنامه دولت اس��ت
دنبال میکنیم.
آیتاهلل رئیس��ی افزود :احس��اس ما این است که
انشاءاهلل مشکالت یکی پس از دیگری حل خواهد

آیتاهلل رئیس�ی :احس�اس ما این
است که انش�اءاهلل مشکالت یکی
پس از دیگری حل خواهد شد و این
به شناخت مشکل و مسئلهشناسی
و ش�ناخت راهکارهای برونرفت
از مش�کالت و حل مسئله و تعیین
اولویته�ا و ع�زم و اراده ج�دی
ب�رای ی�ک کار میدانی نی�از دارد
که مجم�وع ای�ن اقدام�ات هم به
اعتم�اد عموم�ی تبدیل میش�ود

شد و این به شناخت مش��کل و مسئلهشناسی و
شناخت راهکارهای برونرفت از مشکالت و حل
مسئله و تعیین اولویتها و عزم و اراده جدی برای
یک کار میدانی نیاز دارد که مجموع این اقدامات
هم به اعتماد عمومی تبدیل میشود.
ضرب االجل رئیسی به پیمانکاران
رئیسی پس از سخنرانی در جمع مردم طبس ،با
بالگرد به معدن زغال سنگ پروده این شهرستان
رفت و از نزدیک در جریان وضعیت کار و فعالیت
این معدن قرار گرفت .رئیسجمهور در این بازدید
با کارگران و مهندسان معدن پروده گفتوگو کرد
و مسائل و مشکالت آنان را شنید.
وی با بیان اینکه باید زیرس��اختها تکمیل شود،
افزود :اگر زیرس��اختها تکمیل ش��ود و توسعه
در مسیر درستی ش��کل گیرد نیاز کشور برطرف
میشود و به عبارتی هیچ نیازی به واردات نداریم.
رئیسجمهوربا بیان اینکه با توسعه این معدن نیاز
کش��ور به واردات رفع خواهد شد ،گفت :تکمیل
زیرساختها و توجه به حقوق کارگران دو شرط
توسعه معدن پروده شهرستان طبس است.
رئیسجمهور با بیان اینک ه تکمیل چرخ توسعه دو
ش��رط دارد ،گفت :اول باید زیرساختها تکمیل
ش��ود وس��پسحقوق کارگرانکامل پرداخت
ش��ود و حقی از آنهاضایع نش��ود؛ معتقدیم نظام
پیمانکاری باید متحول ش��ود اینها نباید نگران
بیمه وپرداختیهایشان باشند .از همین االن به
مدت  20روز حداکثر به پیمانکاران وقت میدهم
که وضعیت زندگی کارگ��ران را در اینجا متحول
کنند و اگر این اقدام را در این مدت انجام ندهند،
اقدام الزم را انجام میدهم.
محرومیته�ای خراس�ان جنوبی باید
برطرف شود
در استان خراسان جنوبی به برکت انقالب اسالمی
کارهای زیادی انجام ش��ده است اما با وجود همه
تالشهایی که در این  ۴۰س��اله انجام شده است
باز هم محرومیتهایی وجود دارد که باید برطرف
شود.
دکتر رئیس��ی ظهر جمعه در بدو ورود به ش��هر
بیرجند گفت :برای بنده توفیق است که سومین
سفر استانی خودم را به اس��تان خراسان جنوبی
قرار دادم تا خدمت مردم عزیز و پرتالش استان،
عرض سالم و ادب داشته باشم و انشاءاهلل در این
سفر بتوانیم بررس��یهایی که از قبل انجام دادیم
و یک سری از اولویتها در استان را دنبال کنیم.
آیتاهلل رئیسی یکی از مسائل و مشکالت استان
را جادهها و ارتباطات ریلی دانست و خاطرنشان
کرد :از اولویتهای وزیر راه و شهرس��ازی مسئله
اصالح جادهه��ای مواصالتی و وس��ایل ریلی در
مناطق مختلف بهویژه در همین استان است که
پیگیری خواهد ش��د .اگر چه در استان خراسان
جنوبی کاهش بارندگی را داریم اما خداوند متعال
به این اس��تان ذخایر و معادنی داده است که باید
در جهت فعال کردن ظرفیته��ای معطل مانده
معادن اقدام کرد.
آیتاهلل رئیس��ی همچنین درخصوص برنامههای
دولت برای فعال کردن بازارچههای مرزی ،گفت:
بازارچه مرزی یک فرصت است و یکی از فرصتهای
مرز ،بهرهبرداری اقتصادی اس��ت و فعال ش��دن
بازارچههای مرزی میتواند به گس��ترش و توسعه
صادرات بینجامد .رئیسجمهور خاطرنشان کرد:
فعال ش��دن بازارچههای مرزی کار بسیار مهمی
اس��ت و میتواند وض��ع اقتصادی مرزنش��ینان را
سامان دهد و به نحوی به مسائل امنیت مرزها هم
کمک کند.

خبر

قالیباف در دیدار تعدادی از فعاالن پیادهروی اربعین:

گسترش فرهنگ اربعین یعنی باید اربعینی زندگی کنیم

رئیس مجلس ش�ورای اسلامی با اش�اره به
تأثی�رات ش�گرف پی�اد هروی اربعی�ن در
انسانس�ازی و ایج�اد تمدن نوین اسلامی
تأکی�د ک�رد :اربعین ی�ک مفه�وم و پدیده
ف�را زمان�ی و فرامکانی اس�ت ،به ای�ن معنا
که ما بای�د همیش�ه اربعینی زندگ�ی کنیم
و اربعین�ی تربی�ت ش�ویم و هم�ه ش�ئون
زندگیمان را به این مفهوم مهم نزدیک کنیم.

به گزارش خان��ه ملت ،محمد باق��ر قالیباف در
نشست تعدادی از جوانان فعال در حوزه مفاهیم
اندیش��های و گفتمانی اربعین و فعاالن خدمت
به زائران پیاده اظهار کرد :انقالب اس�لامی در
برههه��ای زمانی مختلف از خ��رداد  1342که
نهضت امام خمینی (ره) آغاز شد تاکنون شرایط
مختلفی را تجربه کرده است؛ گاهی این شرایط و
فرصتهای ناب عیان و مقابل چشم مان بوده اما
ما خیلی به آن توجه نکرده یا آن را ندیده ایم .وی
تصریح کرد :این فرصتها اثرات و ابعاد مختلف
تربیتی ،ش��ناختی ،مدیریتی ،انسانس��ازی و
تمدنسازی داشته و باعث شده انقالب اسالمی
به توفیقات مهمی دس��ت پیدا کند که از جمله
این فرصتها و برهههای مه��م و موثر در تاریخ
انقالب اس�لامی میتوان به دوران دفاع مقدس
اشاره کرد که شهید س��لیمانی همیشه از آن به
عنوان «یک قطعه از بهشت در این کره خاکی»
یاد میکرد.

رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی از پیادهروی
اربعی��ن نی��ز ب��ه عن��وان یک��ی از فرصتها و
ظرفیته��ای موث��ر در احیای مفاهیم اس�لام
توصیف کرد و با بیان اینکه اربعین یک مفهوم و
پدیده فرازمانی و فرامکانی است گفت :این به آن
معناست که ما میتوانیم همیشه اربعینی زندگی
کنی��م و اربعینی تربیت ش��ویم و همه ش��ئون
زندگی را به این مفهوم مهم نزدیک کنیم.
قالیباف در همین زمین��ه تصریح کرد :فرهنگ
اربعین یعنی همین مانور مواسات که در جریان

ش��یوع کرونا برای رس��یدگی ب��ه خانوادههای
نیازمند در کش��ور به راه افتاد ،فرهنگ اربعین
یعنی فرهنگ مب��ارزه با ظل��م و تربیت قرآنی.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تحوالت
کش��ورهای منطقه و تأثیرات آن در پدیدههای
مختلف گف��ت :در مقابل این فرهن��گ موثر و
قدرتمند اربعی��ن ،طراحیه��ای معاندانهای از
سوی دش��من در حال انجام اس��ت تا دو کشور
و دو ملت ایران و عراق و نیز س��ایر عالقه مندان
به امام حس��ین (ع) را که در پدیده راهپیمایی

تسلیترهبرانقالب
به آیتاهلل مکارم شیرازی

اربعین از سراسر جهان به هم نزدیک شده بودند،
از هم دور کنند اما باطل الس��حر و از بین برنده
این طراحیهای معاندانه نی��ز خود راهپیمایی
اربعین اس��ت .وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق
پروتکلهای بهداش��تی به عن��وان یک تکلیف
که م��ورد تأکید رهبر معظم انقالب نیز اس��ت،
گفت :باید تالش کنیم تا ضم��ن رعایت اصول
بهداش��تی مقابله با کرونا ،ظرفیت زائران ایرانی
مشتاق حضور در راهپیمایی اربعین افزایش یابد
و این مسئله به نحوی مدیریت شود که هم افراد
مشتاق بتوانند تا حد امکان در این مراسم حضور
یابند و هم دستورالعملهای بهداشتی به صورت
کامل و دقیق اجرا شود.
رئیس مجلس در پای��ان تأکید ک��رد :مجالس
مربوط به امام حسین (ع) در طول تاریخ همیشه
توسط مردم برگزار و اداره شده است و لذا ستاد
اربعین نیز نباید یک س��تاد دولتی باش��د بلکه
بای��د آن را کام ً
ال مردم��ی کنیم تا م��ردم خود
میدان دار اداره پیادهروی اربعین باشند و دراین
صورت خود مردم میتوانند در کوتاهترین زمان،
مش��کالت را رفع کنند .در این جلسه همچنین
برخی حاضران ب��ه بیان نکاتی ب��رای برگزاری
راهپیمایی اربعین با حفظ پروتکلهای بهداشتی
پرداختند و خواستار برداشتن محدودیت تعداد
زائرانی که از ایران مایلند در این مراسم حضور
یابند شدند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،در پیام رهبر انقالب
مکرم آن
اسالمی به آیتاهلل مکارم شیرازی آمده است :درگذشت اخوی ّ
جناب را تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت الهی برای ایشان و بقای
عمر و عافیت جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.

بازدید  ۳ساعته رئیس قوه قضائیه از ندامتگاه دماوند

بازداشتگاهها باید برای مجرمان
بازگشتگاه به جامعه باشد

رئیس قوه قضائی�ه صبح دیروز جمعه با حض�ور در زندان دماوند،
ضمن بازدید س�ه س�اعته از بخشه�ای مختلف این زن�دان ،به
گفتوگ�وی چه�ره ب�ه چه�ره ب�ا تع�داد کثی�ری از زندانی�ان
پرداخ�ت و مس�ائل و مش�کالت آنه�ا را از نزدی�ک جویا ش�د.

بازدید از زندان دماوند ،چهارمین بازدید رئیس دستگاه قضا از زندانهای
کشوردرهفتادویکمینروزخدمتدرکسوتقاضیالقضاتیاست؛پیشتر
و طی دو ماه گذشته حجتاالسالم محسنی اژهای در زندانهای مرکزی
ایالم و رجاییشهر کرج نیز حضور یافته بود و در عصر روز جمعه  ۱۵مرداد
هم ضمن حضور در بخشهای مختلف زندان اوین تهران ،به گفتوگوی
چهره به چهره با زندانیان بازداشت موقت پرداخته و مشکالت و مسائل آنان
را از نزدیک جویا شده بود.
ش مرکز رسانه قوه قضائیه ،حجتاالسالم محسنی اژهای در جریان
به گزار 
بازدید از زندان دماوند ،ضمن گفتوگوی چهره به چهره با تعداد کثیری
از زندانیان ،سؤاالتی را درباره دلیل محکومیت و مدت زمان سپری شده از
حبسآنهاوهمچنینشرایطبهداشتیوغذاییزندانمطرحکرد.محسنی
اژهای در دیدار با زندانیان ابراز امیدواری کرد که زندان بازگش��تگاهی به
جامعه باشد و کسی که یک بار زندان را تجربه کرده دوباره این تجربه تلخ را
تکرار نکند .رئیس عدلیه گفت :زندان باید به معنی واقعی نه «بازداشتگاه»
که محل باز اجتماعی شدن فرد و «بازگشتگاه» به جامعه باشد.
رئیس دس��تگاه قضا پس از آنکه یک��ی از زندانیان اعالم ک��رد که برای
چهاردهمین بار اس��ت به زندان میآید ،گفت :من دلم میسوزد از اینکه
میبینم یک فرد در میانس��الی و جوانی  ۱۴بار به زندان آمده است؛ الزم
است برای همه این افراد برنامهریزی شود تا هم خود آنها اصالح شوند و
هم شرایطی فراهم شود که دیگر به زندان برنگردند .هم قوه قضائیه و هم
سایر نهادها در این زمینه مسئولیت دارند و باید انجام وظیفه کنند .خود
زندانیان و خانواده آنها نیز باید در این زمینه نقش ایفا کنند .محسنی اژهای
با بیان اینکه در پی ورود یک فرد به زندان ،خانواده او بزرگترین صدمه را
متحمل میشوند ،خطاب به زندانیان گفت :اجازه ندهید خانوادههایتان در
این زمینه صدمه و آسیب ببینند.از مسائل دیگری که رئیس قوه قضائیه
در گفتوگوی خود با زندانیان از آنها پرسید این موضوع بود که آیا قضات به
زندان سر میزنند و با زندانیان گفتوگو میکنند یا خیر.
زندانیان همچنین در حضور رئیس قوه قضائیه از برخی از زندانبانان ندامتگاه
دماوند که به گفته زندانیان ،ش��بانهروز و همراه با خانواده خود برای جلب
رضایتشاکیانتالشمیکنندودراینراهحتیهزینههایمالیهممتحمل
شدهاند تشکر و قدردانی کردند .زندانیان به رئیس عدلیه گفتند به دلیل این
گونه ارتباطات برخی زندانبانان این ندامتگاه تمام زندانیان و خانوادههای آنها
را به چهره میشناسند .حضور در کارگاه اشتغالزایی زندان دماوند و مشاهده
فعالیتهای زندانیان در این کارگاه ،بخش دیگر بازدید محسنی اژهای بود.
رئیس دس��تگاه قضا در جریان بازدید از این بخش ،خواستار ارائه آماری از
میزان اشتغال زندانیان شد که مسئوالن سازمان زندانها در پاسخ گفتند:
میزان اشتغالزایی زندانیان استان تهران در سال گذشته  ۵۴درصد بود که
این آمار در سال جاری به ویژه طی ماههای اخیر رشد چشمگیری داشته و به
 ۶۸درصد رسیده و این در حالی است که هدفگذاری سازمان زندانها برای
اشتغالزایی زندانیان ،شاخص  ۸۰درصدی است .مسئول کارگاه اشتغالزایی
ندامتگاه دماوند که خود نیز یک فرد زندانی بود ،با بیان اینکه زندانیان فعال
در این کارگاه به صورت روزانه درآمد کسب میکنند ،گفت :به غیر از حرفه
آموزی به زندانیان ،محصوالت کارگاه اش��تغالزایی ندامتگاه دماوند به نام
برندهای مشهور الکترونیکی کشور تولید میشود و یکی از باکیفیتترین و
پرفروشترین محصوالت بازار است.
محسنی اژهای در پایان حضور خود در زندان دماوند با تشکر از زندانبانان و
تالش سخت و شبانهروزی آنها که مورد نظر و تقدیر زندانیان هم قرار گرفته
است توصیه کرد که پیوسته خدا را ناظر و حاضر بر اعمال خود ببینند و
مواظب باشند حق کسی ضایع نگردد.
رئیس دس��تگاه قضا طی دو ماه و نیم گذش��ته ،بارها و باره��ا در جریان
بازدیدهای میدانی و نشس��تهای مختلف با مس��ئوالن قضایی کشور،
توصیهها و دستورات متعددی را در خصوص ضرورت رسیدگی به وضعیت
زندانهاوزندانیانمطرحوبراجرایسیاستحبسزداییوکاهشجمعیت
کیفری تأکید کرده است« .بازدید رؤسای کل دادگستریها ،دادستانها
و قضات از زندانهای سراسر کشور»« ،گفتوگوی چهره به چهره و بدون
واس��طه با زندانیان و رسیدگی به مسائل و مش��کالت آنها» و همچنین
«رسیدگی به وضعیت خانوادههای زندانیان نیازمند» ،از جمله توصیههای
مکرر حجتاالسالم محسنی اژهای در مدت اخیر بوده است.

انهدام مواضع تروریستها در شمال عراق

پهپادهایانتحارینزساعملیاتیشدند

صب�ح پنجش�نبه نی�روی زمین�ی س�پاه پاس�داران انقلاب
اسلامی ب�ا بهر هگی�ری از پهپاده�ای انتح�اری و رزم�ی
مواض�ع تروریس�تها در ش�مال ع�راق را منه�دم ک�رد.

به گزارش تس��نیم ،در پی هشدار س��ردار محمد پاکپور ،فرمانده نیروی
زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در خصوص حضور عناصر تروریست
در شمال عراق ،نیروی زمینی سپاه طی عملیاتی مقرها و پایگاههای عناصر
تروریستی را در منطقه اقلیم شمال عراق مورد هدف قرار داد .نزسا در این
عملیات با بهرهگیری از پهپادهای انتحاری و رزمی و همچنین توپخانههای
هوشمند و نقطهزن ،مقرها و پایگاههای این گروهکها را با دقت باال مورد
هدف قرار داد.
هفته گذشته در پی برخی تحرکات جدید گروهکهای تروریستی مسلح
در مناطق مرزی شمال غرب کشور ،سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور،
فرمانده نیروی زمینی سپاه ضمن بازدید از یگانها و پاسگاههای مرزی این
منطقه ،با بیان اینکه بهرغم تأکیدات چندباره و آگاهسازی مسئوالن اقلیم
شمال عراق نسبت به تحرکات گروهکهای تروریستی و مسلح در منطقه
آنها برای رخنه و انجام اقدامات ضد امنیتی علیه کشورمان و عدم برخورد
با این پدیده گفت :در این خصوص به دولت عراق و مسئوالن اقلیم شمال
این کشور تذکرات الزم داده شده است.

