حسن رشوند

دولت سیزدهم
پیشگام در مبارزه با فساد
تحوالت اجتماعی و اقتصادی کش��ور بعد از سال  1368که همزمان با
پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی و پیش��رفت کشور و رونق تجارت و
فعالیتهای اقتصادی بود ،بسترهای جدیدی را برای رشد فساد در حوزه
اقتصاد فراهم آورد! و از آن روز تاکنون ،مسئله مبارزه با فساد ،همچنان به
مطالبه اول ملت و مسئوالن و در رأس آن ،مطالبه رهبر معظم انقالب از
دست اندرکاران اداره کشور بوده است.
یک پای مؤثر در عرصه فس��اد ،قوه مجریه اس��ت .پول و ثروت و بودجه
عمومی در اختیار دس��تگاه اجرایی اس��ت و به همین خاطر ،فاس��دان
بیش از قوای دیگر به این مجموعه عریض و طویل چشم طمع دارند .لذا
دستگاههای دولتی بیش از دیگران در کانون توجه افکار عمومی برای
مبارزه با فساد قرار دارند و همیشه ملت خواهان پاسخگویی مسئوالن قوه
مجریه در این عرصه بودهاند .اکنون که ریل دولت عوض شده و دولتی
روی کار آمده که نه تنها اعتقاد راس��خ به مبارزه با این پدیده شوم دارد،
بلکه با اقدامی که چهارشنبه گذشته در ابالغ دوازدهگانه «اصول حاکم بر
نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی »انجام داد ،نشان
داد دولت سیزدهم در چهار سال پیش رو در مبارزه با مفاسد اقتصادی
پیش��گام قوای دیگر خواهد بود و همگام با دو قوه دیگر در پیشگیری و
مبارزه با فساد حرکت خواهد کرد.
نکته اساسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی آن است که این امر مهم پیش
از آنکه با انجام وظیفه دستگاه قضایی آغاز شود ،با وظایف دستگاه اجرایی
و تقنینی کشور گره خورده است .مجلس شورای اسالمی موظف است
برای مقابله با فساد اوالً قوانینی مناسب تدوین نماید تا محدودکننده
مفسدان باشد وثانیاً با اعمال وظایف نظارتی خود به نحوی عمل کند که
فضایی برای فعالیت مفسدان وجود نداشته باشد.
اما در عرصه عمل ،این دولت و قوه مجریه است که با اختیارات مبسوطی
که در همه حوزههای اقتصادی – اجتماعی دارد ،باید تالش کند از ایجاد
فساد در کشور جلوگیری کند و با شناخت و اشراف اطالعاتی نسبت به
زمینهها و بسترهای فساد ،مانع شکلگیری آن شود .بخش عمده فساد
از حیاط خلوتهای بروکراسیای بیرون میآید که به دولت تعلق دارد.
پول و ثروت در اختیار دولت و دستگاههای ذی ربط آن است و اگر قرار
بر مبارزه با فساد باشد ،باید از همان ابتدا نباید اجازه داد که فساد شکل
بگیرد .این امر با مراقبتهای ویژه از دستگاه عریض و طویل دولت ممکن
خواهد بود .دولت باید شاهرگهای فساد در بدنه خود را قطع کرده و با
قاطعیت به میدان مبارزه با فساد وارد ش��ود و گفتمان فسادستیزی به
گفتمان قالب در میان کابینه و وزرا بدل گردد.
از زمانی که رهبر معظم انقالب ،فرمان هش��تمادهای مبارزه با مفاسد
اقتصادی را به سران قوا در دهم اردیبهش��ت  1380ابالغ فرمودند تا به
امروز ،بیش از  20سال اس��ت که میگذرد .در طول این  20سال ،هیچ
رئیسجمهوری نتوانسته بود فهم درستی از مبارزه با فساد داشته باشد
و همواره مبارزه با فس��اد را از وظایف دستگاه قضایی دانسته و کمترین
وظیفه در این حوزه را برای قوه مجریه قائل بودند .این درحالی بود که در
همان فرمان رهبر معظم انقالب ،مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه هر سه
قوه و خطاب این فرمان قوای سه گانه کشور بودند.
روز چهارشنبه با اقدامی که آیتاهلل رئیس��ی ،رئیس دولت سیزدهم با
ابالغیهای که به اعضای دولت تحت عنوان« اصول حاکم بر نقش��ه ملی
پیشگیری و مقابله با فس��اد اداری و اقتصادی »داشتند ،به  20سال بی
عملی دولتها در این زمینه خاتمه دادند.
آیتاهلل رئیس��ی در جلس��ه روز چهارش��نبه یکی از اولویتهای دولت
سیزدهم را شناسایی بسترهای فس��ادزا ،اصالح و مبارزه با فساد عنوان
کرده و گفت :بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاههای فساد
شناسایی شده و مدیران دستگاههای مختلف به نحوی نسبت به اصالح
و رفع این گلوگاهها اقدام کنند که زمینههای بروز فساد در نظام اداری به
طور کامل زدوده شود.
آیتاهلل رئیسی که خأل مبارزه با فساد را در طول این  20سال با گوشت و
پوست خود لمس کرده و در دوران مسئولیتشان در دستگاه قضا معتقد
بودند زمانی که قوه مجریه ارادهای برای مبارزه با این پدیده شوم نداشته
باشد ،هیچ امیدی نه در ریشه کنی ،بلکه در کاهش فساد در بدنه مدیریتی
کشور و به تبع آن در جامعه نمیتوان داشت ،به سراغ شالودههای فساد
خیز رفته و اراده کردند فرمان هشت مادهای 20سال پیش رهبرمعظم
انقالب را محقق کنند .این بود که آیتاهلل رئیسی برخالف رؤسای جمهور
گذشته که در مبارزه با فساد ،فرافکنی میکردند و مبارزه در این حوزه را
از وظایف دستگاه قضا میدانستند ،در اصول دوازده گانه ابالغی به اعضای
کابینه ،پیشگیری از فساد را به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به
پروندههای تشکیل شده در این خصوص را بر عهده قوه قضائیه دانستند.
اولین محوری که آیتاهلل رئیسی در اصول دوازده گانه « حاکم بر نقشه ملی
پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» به اعضای دولت خود ابالغ
کردند ،بحث ایجاد شفافیت در دولت بود .چراکه به اعتقاد ایشان و همه
کسانیکهمنشأشکلگیریفسادرادرطولاینسالهاشناساییکردهاند،
اگر در امور دولت ،روابط اداری حاکم ،قراردادهای اقتصادی و خدماتی و...
شفافیتوجودداشتهباشد،فسادیشکلنخواهدگرفت.بنابراینمهمترین
اصل ایجاد س�لامت در دولت و ممانعت از رشد فس��اد ،شفافیت است.
دولت باید همه مکانیزمهایی را که موجب شفافیت عملکردش میشود
فراهم آورده تا بدین وسیله فساد از سیستم دولتی رخت بربندد .در نگاه
رهبری معظم انقالب هم «شفافسازی ،شرط اصلی فسادستیزی است»
( .)92/12/20شفافیت اما از طرق مختلفی قابل دنبال کردن است:
 -1قانون گرایی خود عامل مهمی در شفافیت است .بنابراین هیچ اقدام
غیرقانونی در دستگاه دولتی نباید به رسمیت شمرده شود.
 -2پذیرش نظارتهای قانونی اعم از اعمال اختیارات سازمان بازرسی
کل کشور ،تحقیق و تحفص مجلس شورای اسالمی ،نظارتهای پیدا
و پنهان دستگاههای اطالعاتی – امنیتی ،تأکید بر اجرای اصول قانون
اساسی همچون اصل  49و اجرای قوانینی چون از کجا آورده اید و ...نیز
راهکاری بسیار مؤثر بر شفافیت است.
 -3پایبندی و پذیرش اصل پاسخگویی در برابر ملت نیز عامل دیگری
برای شفافیت به حساب میآید که باید به رویکردی جاری بر اعمال دولت
بدل گردد .به تعبیر رهبر معظم انقالب ،معنای ش��فافیت این است که
«مسئول در جمهوری اسالمی عملکرد خودش را بهطور واضح در اختیار
مردم قرار بدهد)88/6/29(» .
 -4پرهیز از انحصارگرایی ،باالخص انحصار در اطالعات نیز عامل مؤثر
دیگری در مبارزه با فساد است .رهبر انقالب در این زمینه تأکید دارند:
«بایس��تی فعاالن بخش خصوصی بدانند فرصتهای س��رمایهگذاری
کجاهاست ،کدامهاست؛ همه مطلع باش��ند ،استفادههای ویژهخوارانه
نشود .محصور بودن اطالعات ،محدود بودن اطالعات به بعضی از افراد،
دون بعضی ،موجب ویژهخواریهای عجیبی میشود که گاهی ثروتهای
بادآورده یکشبه را برای افرادی که سوءاس��تفادهچی هستند ،فراهم
میکند؛ بهخاطر اینکه اطالع دارند که بناست فالن کاال بیاید ،فالن کاال
تولید بشود ،فالن کاال جلویش گرفته بشود ،قیمت فالن کاال باال برود یا
پایین بیاید ،یا فالن قانون تصویب بشود .اینهایی که مطلعند ،سوءاستفاده
میکنند .اطالعات باید عمومی بشود .باید شفافسازی اطالعات صورت
بگیرد)90/5/26(» .
آنچه آیتاهلل رئیسی چهارشنبه در ابالغ این  12محور پیشگیری و مبارزه
با فس��اد اقتصادی و اداری انجام دادند سرآغاز یک حرکت بزرگ است.
حرکتی که میتواند با هماهنگی و همکاری منسجم دستگاه اجرایی و
قضائی از یک س��و و تدوین قوانین بازدارنده قوه مقننه با دو قوه دیگر از
سوی دیگر ،امیدها را برای مبارزه با فساد دوچندان میکند و طبیعی است
که از این پس ،اهمال در این زمینه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
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ورود ایران به بزرگترین بازار شرق

ایران پس از  16سال عضویت ناظر به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای درآمد .این سازمان با توجه به حجم اقتصادی  23هزار میلیارد دالری و
تجارت داخلی بیش از 300میلیارد دالری از ظرفیت باالیی برای مبادالت اقتصادی ایران با این سازمان برخوردار است

جمهوری اسالمی ایران باالخره پس از 16سال به
عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای درآمد.
سازمان همکاری شانگهای سازمانی میاندولتی
است که برای همکاریهای چندجانبه امنیتی،
اقتص�ادی و فرهنگ�ی در س�ال  ۲۰۰۱از س�وی
رهبران چین ،روسیه ،قزاقستان ،قرقیزستان،
تاجیکستانوازبکستانپایهگذاریشد.پذیرش
چهار کشور مغولس�تان ،ایران ،هند و پاکستان
در س�ال  ۲۰۰5به عنوان اعضای ناظ�ر از جمله
اقدامات مهم این سازمان بود .چهار سال پیش
هندوپاکستانهردوبهعضویتدائماینسازمان
درآمدند .سال 2009ایران تقاضای عضویت دائم
در این سازمان داده بود که در اجالس رأی نیاورد.
وزارت خارجه تاجیکستان که کشورش میزبان
این اجالس اس�ت دو روز پیش اعلام کرده بود
که رون�د پذیرش جمهوری اسلامی ای�ران در
س�ازمان همکاری ش�انگهای ( )SCOدر پایان
این نشست آغاز میش�ود .دیروز اما این اتفاق
تاریخی رقم خورد تا جمهوری اسالمی ایران به
عضویت بزرگترین باشگاه اقتصادی جهان در
شرق درآید .سازمان همکاری شانگهای با توجه
به حضور دو عضو دائم ش�ورای امنیت سازمان
ملل ،نیمی از جمعیت جهان ،حضور سه کشور
گروه بریکس ،حجم اقتصادی  23هزار میلیارد
دالری و تج�ارت داخل�ی بی�ش از 300میلیارد
دالری ،از ظرفی�ت باالی�ی ب�رای مب�ادالت
اقتصادی ایران با این س�ازمان برخوردار است.

دکتر ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور کشورمان که به
دعوت رسمی رئیسجمهور تاجیکستان به عنوان
رئیس دورهای سازمان همکاری شانگهای و به منظور
شرکت در اجالس سران این سازمان به این کشور
سفر کرده است ،دیروز طی سخنانی در این اجالس،از
همه اعضا برای عضویت دائمی ایران اسالمی تشکر
کرد .رئیسجمهور سخنان خود را با تشکر از امامعلی
رحمان رئیسجمهور تاجیکستان به خاطر میزبانی
شایسته از نشست آغاز کرد و فرا رسیدن بیستمین
تأسیس س��ازمان همکاری شانگهای را به

سالگرد
تمامی اعضای تبریک گفت و اب��راز امیدواری کرد
این س��ازمان در ادامه نیز مس��یر بالنده خود را که
موجب شده است در مدتی کوتاه جایگاه منطقهای و
بینالمللی ممتازی را کسب نماید ،تداوم بخشد.
رئیسجمهور با بیان این نکته که توسعه فرهنگی،
دس��تور کار اول همکاری بین کشورهای صاحب
تمدن اس��ت ،افزود«:بخش عم��ده خزانه فرهنگ
و معنویت جهان در آس��یا ق��رار دارد .آس��یا مهد
تمدن بشری است و قلب تپنده آن در چین ،هند،
تاجیکستان و ایران فرهنگساز بوده است .فرهنگ و
تمدن آسیایی همیشه با همگنی ،صبر ،ادب ،احترام
متقابل و خیرخواهی و در یک کالم ،حکمت و عدالت
همراه بوده اس��ت .بزرگترین ادی��ان ابراهیمی در
آسیا بودهاند».
او سپس از معنویت،به عنوان نیاز همیشگی بشریت
و گمشده انس��ان امروز یاد و تصریح کرد «:بحران
معنویت زیرس��اخت همه بحرانهای جهان است.
انحصارگرایی،خشونتونقضحقوقبشرجلوههایی
از پیامدهای دوری از معنویت است» رئیسی سپس
اضافه کرد که ایران میتواند نقش مهمی در توسعه
منطقهگرایی فرهنگیایفاکند.
تقویت سیاست همس�ایگی ،دستور کار
دولت سیزدهم
رئیسجمهور در ادامه از چندجانبهگرایی و سیاست
همسایگی به عنوان جهتگیری سیاست خارجی
خود در رقابتهای انتخاباتی یاد کرد و گفت« :زمانی
که من ریاست جمهوری اسالمی را عهدهدار شدم،
جهتگیری سیاس��ت خارجی خ��ود را تمرکز بر
«چندجانبهگرایی اقتصادی» و تقویت «سیاست
همسایگی» به معنی وسیع آن و تقویت حضور در
س��ازمانهای منطقهای معرفی کردم .ترکیب دو
ابتکار اوراسیایی و جاده  -کمربند میتواند تحقق
عینیبخش��ی از این رویکرد باش��د و ظرفیتهای

نماي نزديك

ایران نهمین عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای
در پایان بیست و یکمین نشست سران سازمان شانگهای که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان
برگزار شد ،سران هش��ت کش��ور عضو اصلی س��ازمان نظر موافق خود را با تبدیل عضویت
جمهوری اسالمی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی اعالم و اسناد مربوط به آن را امضا کردند.
بر این اس��اس فرایند فنی تبدیل عضویت ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان آغاز
شده و کشورمان از این پس به عنوان عضو اصلی این سازمان مهم منطقهای با کشورهای عضو
همکاری و تعامل خواهد داشت.
عظیم جمهوری اسالمی ایران به لحاظ ژئوپلتیک،
جمعیت ،انرژی ،حمل و نقل ،نیروی انسانی ،و از همه
مهمتر معنویت ،فرهنگ و تمدن میتواند تحرک
معناداری به این چشمانداز ببخشد .این منطقه در
طول تاریخ پیوستگی شگرفی داشته است و احیای
این پیوستگی از کارویژههای پیمان شانگهای و مورد
تأکید جمهوی اسالمی ایران است .آسیا سرزمینی
غنی از تمدنها و ارزشهاست .نقشآفرینی آسیا در
عرصه بینالملل نیازمند حفظ تجانس بین ملتها
و تمدنهای خود است .ایران تجانس بین ملتها و
تمدنهای آسیایی را تقویت میکند» .
رئیسی با بیان اینکه جهان وارد دوران جدیدی شده و
سلطهطلبی و یکجانبهگرایی رو به زوال است تصریح
کرد« :نظام بینالملل به سوی چند قطبی شدن و
بازتوزیع قدرت به سود کشورهای مستقل ،در حال
تغییر است .در شرایط کنونی صلح و امنیت جهانی از
ناحیه سلطه طلبی و چالشهایی همچون تروریسم،
افراطگرایی و جداییطلب��ی در معرض تهدید قرار
دارد؛ تهدیدهایی که طیف وس��یعی از کشورهای
جهان و بهویژه اعضا و شرکای س��ازمان همکاری
ش��انگهای را هدف قرار داده اس��ت .آسیا همچون
گذشتههای نه چندان دور در کانون تغییرات جهانی
قراردارد.حفظو تقویتصلحدراینپهنهگسترده،نه
یکانتخاببلکهیکضرورتاست.سازمانهمکاری
شانگهای و «روح حاکم بر آن» یعنی اعتماد متقابل،
منافع مشترک ،برابری ،رایزنی مشترک ،احترام به
تنوع فرهنگی و توسعه مش��ترک ،ابزار کلیدی در
راستای حفظ صلح در قرن  ۲۱است» .
نقش ایران در تقویت صلح و توسعه منطقه
وی تأکید کرد« :صلح و توس��عه از مسیر همکاری
و هماهنگی کش��ورهای کلیدی این منطقه حاصل
میشود .در این مسیر ،شکلدهی و تقویت پیوندهای
زیرساختیمیانکشورهایمختلفاهمیتوضرورت
دارد .ابتکار کمربند  -راه ،اتحادیه اقتصادی اوراسیا و
کریدور شمال  -جنوب به عنوان طرحهای کلیدی در
حوزه اتصاالت زیرساختی میتوانند در تقویت منافع
مشترک کشورهای در حال توسعه و تقویت صلح در
اینمنطقهنقشایفانمایند.اینپروژههانهرقیب،بلکه
مکمل یکدیگرند ».رئیسجمهور در این خصوص از
ایران به عنوان حلقه وصل سه طرح زیرساختی فوق
یاد کرد و گفت «:ایران میتواند از طریق کریدور شمال
 جنوب حلقه وصل جنوب و ش��مال اورسیا باشد وآسیای مرکزی و روسیه را به هند پیوند دهد .کریدور
شمال-جنوبمیتواندزیرساختسختهمگراییدر
قالب «اوراسیایبزرگ» را تقویتنماید .ایران در مسیر
یکی از کریدورهای ابتکار کمربند و راه ،یعنی کریدور
چین -آسیای مرکزی -غرب آسیا قرار دارد و میتواند
پیونددهنده ش��رق و غرب اوراسیا باشد .همچنین
بندر بزرگ چابهار ایران ظرفیت تبدیل شدن به مرکز
تبادالت چندین کشور عضو و همسایه را به نحو ویژه
دارد که با همت اعضا میتواند به نمادی از همکاری
همه اعضای سازمان شانگهای باشد» .
رئیسی با تأکید بر اینکه سیاست خارجی جمهوری
اس�لامی ایران همواره مبتنی بر مشارکت فعال در
سازمانهایبینالمللی،چندجانبهگراییو مخالفت
با یکجانبهگرایی بر پایه عدال��ت ،همکاری ،احترام
متقابل و ضرورت ایفای نقش س��ازنده در مواجهه
با چالشهای بینالمللی و منطقهای بوده اس��ت،
افزود« :امروز نظام بینالملل با چالشها و مشکالت

متعددی رو به روست که حل آنها توسط یک دولت
به تنهایی امکانپذیر نیست .چالش اول ،همهگیری
کرونا است که نه تنها س�لامت ملتهای جهان را
هدف قرار داده بلکه پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و امنیتی قابل توجهی نیز در بر داشته است.
ما از تالشهای اعضای سازمان شانگهای،بهخصوص
چین و روسیه و هند ،برای کمک به واکسیناسیون
جهانی تشکر میکنیم و آن را در راستای کمک به
روح همکاری در عرصه بینالملل ارزیابی میدانیم.
هرگونه اختالل در روند کمک به سالمت انسانها
از طریق واکسیناسیون جهانی به بهانه تحریم ،ضد
حقوق بشر و جنایت علیه بش��ریت است .حل این
مشکل ،شدیدا ًنیازمند همکاری بینالمللی است و
اعضای پیمان ش��انگهای ظرفیت فراوانی را در این
زمینه دارند و جمهوری اسالمی ایران حاضر است در
این زمینه فعاالنه همکاری کند» .
ض�رورت مقابل�ه س�ازمان ش�انگهای با
تروریسماقتصادی
رئیسجمه��ور س��پس از تحری��م یا تروریس��م
اقتصادی ،به عنوان چالش دیگری که به مهمترین
ابزار سلطه طلبان برای تحمیل اراده به دیگران بدل
شده اس��ت ،یاد کرد و گفت« :تحریم یا تروریسم
اقتص��ادی از موان��ع کلیدی پیش��برد همگرایی
منطقهای محسوب میشود .س��ازمان همکاری
شانگهای به طراحی س��اختارها و مکانیسمهای
مقابله جمعی با تحری��م نی��از دارد .تحریمهای
یکجانبه تنها علیه یک کشور نیست بلکه همانگونه
که در سالهای اخیر روشن شده تعداد بیشتری
از کشورهای مستقل بهویژه اعضای سازمان را در
بر میگیرد .طراحی مکانیسمهای مقابله جمعی با
تحریمهای یکجانبه در قالب این سازمان اهمیت
و ضرورت دارد .از سوی دیگر ،ناامنی مخل توسعه
و پیشرفت و تروریسم مانع رشد اقتصادی پایدار
اس��ت .جمهوری اس�لامی ایران با س��ابقه بیش
از  ۴۰س��ال تقابل و مبارزه بیامان با تروریسم و
افراطگرایی ،خدمات شایستهای برای تحقق صلح
و عدالت در منطقه غرب آس��یا انجام داده است.
ما هم پیمان عراق و س��وریه در تقابل با داعش و
س��ایر جریانهای تروریس��تی بودهایم .شراکت
راهبردی ایران و روس��یه در مبارزه با تروریس��م
و افراطگرای��ی در س��وریه ،تجربهای ارزش��مند
و الگویی موفق برای همکاری با س��ایر ش��رکای
منطقهای و فرامنطقهای در آینده است .اینجانب
دست همکاری برای تحقق صلح و هم پیمانی برای
مبارزه با تروریس��م و افراط گرایی به سوی همه
دولتهای مش��ارکتکننده در این اجالس دراز
میکنم .ما نیازمند اقدام جمعی برای تأمین امنیت
و عدالت به عنوان زیرساختهای اصلی توسعه و
پیشرفت هستیم .متأسفانه بیش از دو دهه مبارز ه
نمایشی امریکا با تروریسم در افغانستان و عراق،
موجب از دس��ت رفتن فرصتهای فراوان این دو
کشور در تأمین امنیت و رفاه برای ملتهای خود
گردید .امریکا چند سال است که این الگوی ناموفق
را به س��وریه نیز صادر کرده است .مراکز حضور و
تحرک نیروهای امریکا در س��وریه ،از ناامنترین
و بیثباتترین مناطق این کشور است .جمهوری
اس�لامی ایران معتقد به امنیت مشترک است و
امنیت را تفکیک شده نمیداند .راه تأمین امنیت
مش��ترک ،راه بومی اس��ت که صرفاً با مشارکت

قدرتهای منطق��های و ب��دون مداخله خارجی
امکانپذیر است» .
حمای�ت ای�ران از دول�ت فراگی�ر در
افغانستان
رئیسجمهور س��پس همکاران خود در اجالس را
خطاب قرار داد و تحوالت افغانستان را مورد توجه قرار
داد «:مسئولیت وضعیت ایجاد شده در افغانستان،
تماماً بر عهد ه امریکا و کش��ورهای همکار او در این
مدت است .اما ما کشورهای منطقه بایستی شرایطی
را فراهم کنیم تا مردم افغانستان بتوانند بر مشکالت
خود چیره شوند و مسیری را برای آیندهای مطمئن
ترسیم کنند .از نظر جمهوری اس�لامی ،این مهم
تنها از طریق کمک کشورهای منطقه به مشارکت
مؤثر هم ه اقوام در حاکمیت آینده افغانستان محقق
خواهد شد» .
تهدید و فش�ار ،پای دیپلماسی را سست
میکند و دست آن را میبندد
رئیس شورای عالی امنیت ملی گریزی هم به مسئله
هستهای کشور زد و گفت« :تأمین حقوق ملت ایران
در حوزه برنامه صلحآمیز هستهای ،تضمین منافع
مشترک کش��ورهای در حال توس��عه است .هیچ
موضوعی نمیتواند فعالیتهای صلحآمیز هستهای
ایران را که در چارچوب مق��ررات بینالمللی انجام
میشود،دچارتوقفنماید.دیپلماسییکیازابزارهای
تأمینمنافعملیکشورهاست،ولیدیپلماسیزمانی
کارآمد است که همه طرفها در عمل به آن پایبند
باشند.تهدیدوفشار،پایدیپلماسیراسستمیکند
و دست آن را میبندد .متأس��فانه برخی طرفها با
استفاده از ابزار تهدید و فشار تصور میکنند میتوانند
دیپلماسی را به نفع خود رقم بزنند ،در حالی که با این
ترفند عم َ
ال دیپلماسی را از میدان به در میکنند و آن
را از کارایی میاندازند .جمهوری اسالمی ایران رفع
تحریمها را حق تردیدناپذیر ملت ایران میداند و هر
فرایندی که خالف این حق باشد را در راستای منافع
ملت ایران نمیداند .جمهوری اسالمی ایران ضمن
احترام به رفتار مستقل کش��ورهای عضو سازمان
همکاریشانگهایوبهرسمیتنشناختنتحریمهای
ظالمانه یکجانبه امریکا و عدم پیروی از سیاستهای
تحریمی غیرقانونی این کشور ،تقویت همکاریهای
دوجانبه را به ویژه در عرصه اقتصادی عامل مهمی در
ارتقای نقش راهبردی سازمان همکاری شانگهای در
اقتصاد جهانی میداند» .
بخش پایانی سخنان رئیس��ی به ضرورت همکاری
اعضای سازمان در حوزههای زیست محیطی و تشکر
دوباره از میزبان و چین و روس��یه اختصاص داشت.
او گفت« :الزم میدانم ،توجه اعضای س��ازمان را به
ضرورت همکاری در موضوعات محیط زیستی در
موضوعاتیمثلرشدفناوری،همکاریهایپساکرونا،
امنیت سایبری ،دیپلماسی مردمی و ارتباط قوی با
مردم و برخورد سازمان یافته با جرایم سازمان یافته
با مواد مخدر و تروریسم اعالم نمایم .معتقدم اعضای
سازمانشانگهایبااعتمادبهپیشینهریشهدارتمدنی
خود میتوانن��د روشهای موجود برای دس��تیابی
و گس��ترش صلح و امنیت را بر مبنای دیپلماسی و
تعامل همهجانبه مبتنی بر عدالت و معنویت استوار
نمایند .بار دیگر از رئیسجمهور محترم تاجیکستان
تش��کر و قدردانی مینمایم .برای دولت و مردم این
کشور آرزوی سعادت و بهروزی دارم و ریاست کشور
ازبکستان را بر این س��ازمان تبریک عرض میکنم
و در پایان یکبار دیگر از هم��ه اعضای محترم برای
عضویت دائم جمهوری اس�لامی ای��ران صمیمانه
قدردانی و تش��کر میکنم .از رئیسجمهور محترم
تاجیکس��تان ،رئیسجمهور محترم روس��یه آقای
پوتینورئیسجمهورمحترمچینصمیمانهتشکرو
قدردانی مینمایم» .
رئیسجمه��ور در حاش��یه اجالس ش��انگهای در
دیدارهای دوجانبه با س��ران کشورهای قزاقستان،
ارمنستان ،ازبکستان و پاکستان ،بر تقویت روابط و
گسترش همکاریهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی
و امنیتی تأکید کرد.
تضمین امنی�ت س�رمایهگذاری ایرانیان
خارج
دکتر رئیسی همچنین ،شامگاه پنجشنبه با حضور
در اجتماع ایرانیان مقیم در س��فارت ایران ،با بیان
اینکه ایرانیان در هر جای دنیا سفیران ایران و نماد
عظمت کشور هستند ،گفت :اگر چه دشمن سعی
کرده در مسیر پیشرفت ملت ایران مانع ایجاد کند،
اما ملت ایران نشان داده با عزم و ارادهای راسخ همه
موانع را از س��ر راه رش��د و تعالی خود کنار میزند.
رئیسجمه��ور ایرانیان خارج از کش��ور را فرصت و
ظرفیتی گرانبها در مسیر پیش��رفت ایران اسالمی
توصیف کرد و افزود« :ایرانیان عزیز خارج از کش��ور
همواره تالش کردهاند ،میهن شان را در حوزههای
اقتصادی ،علمی ،فنی و مهندس��ی از داش��تهها و
توانمندیهایشان بهرهمند کنند » .رئیسجمهور،
با بیان اینکه امروز بستر برای سرمایهگذاری ایرانیان
خارج از کش��ور در بخشهای مختلف مهیاست و
امنیت سرمایه و س��رمایهگذار کام ً
ال تضمین شده
است ،خاطرنش��ان کرد« :امنیت «سرمایهگذاری»
در گرو امنیت «س��رمایه» و امنیت «سرمایهگذار»
است که هر دو در دولت سیزدهم تضمین شده است
و زمینه سرمایهگذاری ایرانیان در داخل کشور را به
طرقمختلفازجملهتسهیلوتسریعصدورمجوزها
فراهم کرده و از فعالیت شرکتهای ایرانی در خارج از
کشور حمایت میکنیم» .

معاون نماینده ایران در سازمان ملل تأکید کرد

ایرانپیگیراجرایعدالت
درباره ترور سردار سلیمانی

معاون دفتر نمایندگی ایران نزد س�ازمان ملل متح�د در ژنو ،ضمن
تأکید بر این موضوع ک�ه جنایات بین المللی نباید ب�دون مجازات
باق�ی بمانند گف�ت :ملت ای�ران مصمم اس�ت که عاملان جنایت
بزدالنه ترور ژنرال قاس�م س�لیمانی قهرمان بزرگ ضد تروریسم و
همراهانش را که توسط امریکا صورت گرفت به دست عدالت بسپارد.

به گزارش ایرنا ،مهدی علی آبادی که ذیل موضوع «تقویت حقیقت ،عدالت،
جبرانوتضمینعدمتکرارجنایات»،درنشستشورایحقوقبشرسازمان
مللدرژنوسخنمیگفتهمچنینضمناشارهبهجنایاتیکهدرحقملت
ایراندرجریانجنگتحمیلیباهمراهیوکمکاتباعوشرکتهایبرخی
کشورهای اروپایی و امریکا در تجهیز ارتش صدام به تسلیحات شیمیایی
صورت گرفته است ،از این کشورها خواست که به تعهدات بین المللی خود
در پیگیری مرتکبان و جبران در حق قربانیان ،عمل کنند.
معاون نماینده ایران در سازمان ملل در این نشس��ت با اشاره به دو دهه
اشغالگری امریکا و متحدانش در افغانس��تان خواستار بررسی جنایاتی
که طی این بیست س��ال در نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بین الملل
بشردوستانه توسط اشغالگران صورت گرفته است ،شد .علی آبادی تأکید
کرد :امریکا و نظامیان این کشور و متحدانش در قبال این جنایات صورت
گرفته مسئولیت دارند و اینکه امریکا بعد از دو دهه اشغالگری و مداخالت
نظامی افغانستان را ترک کرده است نباید روند بررسی و تعقیب جنایات
صورتگرفتهراتضعیفکند.درایننشستکهدرجریانچهلوهشتمین
اجالس شورای حقوق بش��ر در ژنو برگزار شد ،گزارشگر ویژه حقوق بشر
در مورد«تقویت حقیقت ،عدالت ،جبران و تضمین عدم تکرار جنایات»،
گزارشی تحت عنوان« مس��ئولیت پذیری :تعقیب و مجازات نقضهای
فاحش حقوق بشر و نقضهای شدید حقوق بین الملل بشردوستانه در
چارچوب فرایندهای عدالت انتقالی» ارائه کرد و کشورها نظراتشان را در
این زمینه و بهویژه ضرورت بدون مجازات نماندن جنایات صورت گرفته در
گذشته در پرتو تغییر و تحوالت ارائه دادند ،هدف اصلی بی مجازات نماندن
جنایات صورت گرفته در گذشته و جلوگیری از تکرار آنها در آینده است.

دستور اژهای به دادیاران و بازپرسها و قضات

حتیاالمکانقراربازداشتصادرنکنید

وظای�ف مه�م دادس�تانها حمای�ت از تولید،فع�االن اقتص�ادی،
گرهگش�ایی از کار م�ردم ،مب�ارزه ب�ا فس�اد و مفس�د ،مب�ارزه با
رانتخواری و تبعی�ض ،انحصارگرایی و بس�ترهای فسادزاس�ت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه ،حجتاالسالم محسنی اژهای
صبح پنجشنبه در بیستمین همایش سراسری دادستانهای عمومی،
انقالب ،نظامی و ویژه روحانیت که به منظور بررسی راهکارهای اساسی
تحول و تعالی در دادسراها برگزار ش��د ،اظهار داشت :امروز نه تنها مردم
متدین و متعهد و انقالبی ما ،بلکه مردم جهان بیش از همیشه تشنه عدالت
هستند و عدالت را مطالبه میکنند .محسنی اژهای افزود :در این شرایط
که مردم مطالبهگر عدالت هستند و رفع تبعیض مورد مطالبه است ،همه
دستگاهها موظف به تحقق عدالت هستند ،اما وظیفه عدلیه به عنوان نماد
بروز و ظهور عدالت سنگینتر است .وی تأکید کرد :اگر میخواهیم ظالمین
و متعدیان به حقوق مردم و جامعه و حقوق عامه را سر جای خود بنشانیم
هم باید خودمان حقیقتاً عامل به اوامر الهی و ناهی منکرات باشیم و هم
حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر.
رئیس قوه قضائیه یکی از مهمترین مس��ائل در شرایط کنونی را افزایش
اعتماد عمومی و امیدبخشی به آحاد مردم به خصوص جوانان عنوان کرد
و گفت که تحقق این دو مسئله نیازمند کارآمدی و اقدامات عالمانه و توجه
به خواستههای به حق مردم و مشارکت دادن آنها در سرنوشت خودشان و
استفاده از ظرفیتهای مردمی و برای رفع مشکالت است .وی خاطر نشان
کرد :دشمن در نقطه مقابل این حرکت با تمام نیروی خود وارد میدان شده و
جنود شیطاننیزدر قالبهایمختلفبهصحنهآمدهتامردمراناامیدکنند
و به آنها بگویند که این ساختارها و سازوکارها کارآمد نیست و مسئولین
از مردم جدا هستند و آنگونه که باید و شاید به فکر مردم نیستند .محسنی
اژهای خاطر نشان کرد که وظیفه همه مسئوالن در برابر این تهدیدات و
اقدامات دشمن در گام اول آگاهیبخشی نسبت به اقدامات دشمن است
و در گام دوم باید با بصیرت اولویتها را تشخیص داد و با همت مضاعف در
جهت رفع مشکالت مردم به تأمین معیشت آنها و بهبود وضعیت اقتصادی
گام برداشت .وی در همین راس��تا حمایت از تولید و فعاالن اقتصادی و
مبارزه با فساد و مفسدین و رانتخواران و انحصارگران و برخورد با تبعیضها
و حذف بسترها و گلوگاههای فسادزا را در جهت تغییر وضع موجود به نفع
مردم و گرهگشایی از کار آنها مورد تأکید قرار داد .رئیس دستگاه قضا در
ادامه به ارائه دستوراتی خطاب به دادیاران و بازپرسها و قضات پرداخت
و از آنها خواست که در گام اول در مواجهه با مراجعان خود قرار متناسب
صادر کنند و تا آنجا که مقدور اس��ت و الزم نیست از صدور قرار بازداشت
موقت پرهیز کنند .محسنی اژهای افزود :آنجا که قانون الزام کرده و قاضی
تشخیص میدهد که باید قرار بازداشت موقت صادر شود به قانون عمل
کنید ،اما اگر نیازی به چنین قراری نبود از صدور آن خودداری کنید چرا که
عالوه بر عوارض برای جامعه و خانواده و خود متهم باعث مشکالتی برای
دستگاه قضا نیز میشود .وی درباره قرارهای منجر به بازداشت نیز تأکید
کرد که حتیاالمکان به گونهای عمل شود که با تأمین قرار از سوی متهم یا
اطرافیان بالفاصله دستور رفع بازداشت صادر شود .محسنی اژهای درباره
صدور قرارهای قضایی محدودیتزا نیز متذکر شد که تا حد امکان از صدور
این نوع قرارها اجتناب شود .محسنی اژهای گفت :اگر صدور قرارهایی ،چون
ممنوع الخروجی ضرورت داشت ،در گام اول در صورت عدم منع قانونی به
فرد اعالم شود و در گام دوم نیز به محض رفع ضرورت ،محدودیت برداشته
شود.ویادامهداد:اگرقاضیتشخیصمیدهدکهبایدکسیممنوعالخروج
شود و مشکل امنیتی هم پیش نمیآید ،همان لحظه باید او را در جریان
قرار دهد؛ نه اینکه فرد وقتی همراه با خانواده یا هیئت کاری میخواهد به
سفر برود و متحمل هزینه شده ،در فرودگاه متوجه شود که نمیتواند از
کشور خارج شود! اژهای افزود :در توقیف اموال و پلمب اماکن نیز اگر اموال
توقیفی منقول اس��ت ،باید در محل و شرایط مناسبی نگهداری شود که
خسارتی به آن وارد نشود.

