  ایرنا :امیر س��رتیپ عزیز نصیرزاده ،جانش��ین رئیس س��تاد کل
نیروهای مسلح با بیان اینکه توانمندی در نیروی هوایی ارتش به حدی
رس��یده که هواپیماها میتوانند صدها کیلومتر دورتر عملیات انجام
دهند ،گفت :نیروی هوایی امروز توانسته موشک کروز زمینی را هواپایه
کند که امیدوارم در آینده شاهد شلیک آن در نیروی هوایی باشیم.

محمدجواد اخوان

پروندهای مفتوح
در مقابل دستگاه دیپلماسی

گزارش

فرمانده کل سپاه:

شکستامریکادرمنطقه
ما را در میدان مرکزی یک جبهه وسیع قرار داد

فرمان�ده کل س�پاه ب�ا بی�ان اینکه ب�ی واهمه
از هی�چ ارع�اب و تهدی�د راهم�ان را پی�ش
میبری�م ،گف�ت :دفاع مق�دس ای�ن ظرفیت و
اس�تعداد را ب�رای جوان�ان ایرانی فراه�م کرد
ک�ه بدانند دش�منان ب�زرگ شکس�تپذیرند.

به گزارش سپاه نیوز ،سردار سرلشکر حسین سالمی
فرمانده کل س��پاه صب��ح دیروز در مراس��م «یادها
و نامها» طی س��خنانی اظهار داش��ت :در بدو تولد
انقالب اسالمی تمام قدرتهای مسلط آن زمان برای
خاموش ک��ردن آن در برابرش صف آرایی کردند اما
نصرت الهی به برکت جاری شدن حقیقت والیت در
متن جامعه ایران عزیز و اسالمی یک نقطه درخشان
و پر نور و بی غروب برای ایران اسالمی و اسالم عزیز
ساخت.
 هیچ فضیلتی بدون عاشورا درک نمیشود
فرمانده سپاه تصریح کرد :امروز از فرماندهانی تجلیل
ش��د که وقتی دش��من صدای آنها را میشنید لرزه
بر اندامش میافتاد و هزاران مجاه��د راه خدا برای
آماده میشدند؛ این فرماندهان
نابود کردن دشمن 
ادامه دهندگان عاش��ورا هستند ؛عاشورا معنابخش
فضیلتها است و هیچ فضیلتی بدون عاشورا درک
نمیشود و کربال تجسم بخش این فضیلتها است.
فرماندهانی که امروز از آنها تجلیل شد مانند شیر بر
دشمن حمله میبردند و سنگر فرماندهی آنها خط
مقدم بود .ای��ن فرماندهان دنبال ن��ام نبودند و اهل
آسمان آنها را بهتر از اهل زمین میشناسند.
فرمانده کل سپاه اظهار داشت :اگر عاشورا نبود ما تکیه
گاهی برای جنگیدن نداشتیم .منطق و فلسفهای به
قوت عاشورا نداش��تیم و این حقیقت هر روز زاللتر
انسانها را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
سردار س�لامی گفت :دفاع مقدس هم یک عاشورا
بود که در حد بضاعت روحی یک ملت جاری شد.
جنگ تنها پدیدهای اس��ت که همه ظرفیتهای
واقعی یک ملت در آن شناخته میشود .در جنگ
ریا و تظاهر جایی ندارد و آتش و گلوله مردان واقعی
میخواهد .وی با بیان اینکه م��ا به برکت ایمان در
مقابل قدرتهای جهانی ایس��تادهایم ،گفت :این
موجب میشد

ایمان از امام سرچشمه میگرفت و
جبههها قوام پیدا کنند.
 در دفاع مقدس شکوه امپراتورها شکست
سردار س�لامی ادامه داد :در هر نقطهای از این عالم
در یک میدان کوچک هر جنگ��ی صورت میگیرد
یک طرف آن همه باطلهای عالم هستند و در دفاع
مقدس هم همینطور بود .اما در جریان جنگ شکوه
امپراتوریها شکست و در مقابل مقاومت این ملت
قطره قطره آب شدند .بعد از جنگ فرسایش قدرتها
ادامه پیدا کرد .امریکا از پناهگاه راهبردی خود خارج
شد و جهاد از سرزمین ایران بیرون رفت و خاکریزها
دور شدند و تمرکز از این س��رزمین برداشته شد و
جبهه مقاومتی ش��کل گرفت .ما نیازمند نبردهای
مقدماتی برای شکس��ت قدرتها بودیم تا دشمن
در ذهن وقلب ما بشکند .دش��منان در مقابل ملت
ما کوچک ش��دند و امریکای ام��روز دیگر امریکای
گذشته نیست .صهیونیستها دیگر قادر به اشغال
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سرزمینهای جدید نیستند اما این این انقالب است
که با نشاط در حال پیشروی است.
سردار س�لامی با بیان اینکه ما باید اولین گامها را
مستحکم برمی داش��تیم ،گفت :دفاع مقدس این
ظرفیت و استعداد را برای جوانان ایرانی فراهم کرد که
بدانند دشمنان بزرگ شکست پذیرند .پس عاشورا
دفاع مقدس را آفرید و دفاع مق��دس یک مقاومت
جاری را آفریده است .این تازه اول ماجرا است جوانان
ما در مقابل دشمن کرنش نکردند و متوجه شدند،
دشمن در عالم مجاز زندگی میکند دشمنان ما فقط
ظاهر دنیا را میبینند ،امروز دشمن ابهام راهبردی
دارد و دچار زوال عقل سیاسی شده است.
فرمانده کل سپاه گفت :دشمن بین دو شر مخیر مانده
است؛ انقالب اینگونه دشمن را مدیریت کرده است که
دشمن اگر بماند هزینه میدهد و اگر برود فرار کرده
است .دشمن اگر در یمن بماند میشکند و اگر برود
فرار کرده است .فرمانده کل سپاه تصریح کرد :والیت
ستارهای است که میتوان با کمک آن راه مستقیم
را یافت .ام��روز ایران دش��من را در حصر اقتصادی
ناکام گذاشته اس��ت ،در جهاد سیاسی میدرخشد
و در عملیات روانی بر دشمن غلبه کرده است هرچه
دشمن تالش میکند دامنههای این قدرت را محدود
کند نمیتواند.
س��ردار س�لامی تأکید کرد :امریکاییها حتی در
تاکتیک هم شکست خوردهاند .ارتشی که مدرنترین
ارتش جهان است چقدر سرافکنده از افغانستان عقب
نشینی کرد که اکثر سالح هایش باقی ماند .حاال ما در
میدان مرکزی یک جبهه وسیع هستیم و بی واهمه از

خبر

هیچ ارعاب و تهدید راهمان را پیش میبریم و به اراده
الهی بر مشکالت غلبه میکنیم.
 تاریخ شفاهی  ۱۳۰نفر از فرماندهان ارشد
سپاه به سرانجام رسید
سردار سرتیپ دوم پاسدار علیمحمد نائینی ،مشاور
فرماندهی کل سپاه و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس نیز طی سخنانی در این مراسم با بیان
اینکه درس��ی که اربعین به ما میدهد این است که
حقیقت دفاع مقدس را در مقابل جنگ شناختی و
تبلیغی دش��من باید زنده نگه داشت ،افزود :مراسم
«یادها و نامه��ا» در هفته دفاع مق��دس ،فرصت و
بهانهای برای مرور یادها و تکریم نامها است؛ یادهایی
که سند شرافت و بزرگی ملت عزیز ایران هستند و
نامهایی که یادها را برایمان ساختهاند.
وی در ادام��ه به گ��زارش عملک��رد مرکز اس��ناد
و تحقیقات دفاع مقدس طی یک س��ال گذش��ته
پرداخت و گفت :این مرکز توانس��ته ،تاریخ شفاهی
 ۱۳۰نفر از فرماندهان ارشد سپاه را با  ۲۶۱۷جلسه و
 ۴هزار ساعت گفتوگوهای حرفهای و ضبط تصویری
به سرانجام برساند.
رئیس مرکز اس��ناد و تحقیقات دفاع مقدس ابراز
داشت :همچنین در یک سال اخیر ،تاریخ شفاهی
 ۲۶۳فرمان��ده از فرماندهان تیپهای منتس��ب،
گردانها و افراد شاخص لش��کرهای  ۴۱ثاراهلل۸ ،
نجف ۵ ،نص��ر و  ۲۵کرب�لا در دوران دفاع مقدس
با  ۳۸۵جلسه ضبط و ثبت ش��ده است .وی با بیان
اینکه رونمایی از  ۲۲۰اثر جدید پژوهشی و اسنادی
و کتاب گویا ،پدیده دیگر مراس��م «یادها و نامها»

هفته دفاع مقدس امسال است ،ادامه داد :در بخش
تاریخنگاری و پژوهش امروز (دیروز)  ۵۰اثر جدید
رونمایی خواهد شد .همچنین در بخش اسنادی،
 ۱۵۰اثر از اسناد گویا ش��ده دوران دفاع مقدس از
عملیاتهای بدر ،خیب��ر ،بیتالمقدس ،والفجر ،۸
کربالی  ۴و  ،۵محرم ،فتحالمبین و مسلم رونمایی
خواهد شد.
 افزایش روزشمارها به حدود ۲۷۰مجلد
س��ردار نائینی با اش��اره به اینکه اولین اثر پژوهشی
منحصر به فرد در مرکز ،در قالب روزشمارهای جنگ
ایران و عراق ،با عنوان هجوم سراسری در سال ۱۳۷۲
منتشر شده اس��ت ،تصریح کرد :در  ۲۵سال ،تعداد
روزشمارهای مرکز به ۲۷جلد میرسد .از سال۱۳۹۷
و در چهار سال اخیر تعداد روزشمارهای تألیف شده
دو برابر شده است .عالوه بر این  ۴۴پروژه روزشمار در
حال اجرا است.
وی با بیان اینکه در این مراس��م از  ۱۰جلد روزشمار
جدید که در یک س��ال اخیر تألیف ش��ده ،رونمایی
خواهد شد ،افزود :عالوه بر چهار روزشمار جدید دفاع
مقدس ،شش جلد روزش��مار پس از دفاع مقدس از
پژوهشهای جدید مرکز است .با احتساب  ۱۴جلد
روزشمار قبل از جنگ (از پیروزی انقالب اسالمی تا
 ۳۱شهریور  )۱۳۵۹و  ۷۰جلد روزشمار دفاع مقدس
و  ۱۳۳جلد روزش��مار پس از جنگ تا سال  ۱۴۰۰و
روزشمارهای موضوعی مانند استانهای مرزی در
جنگ .پیشبینی ما در نقشه جامع پژوهشی مرکز
این است که مجموع روزشمارها به حدود ۲۷۰مجلد
خواهد رسید.

عضو کمیسیون اصل نود:

عضو کمیسیون اصل نود با بیان اینکه تحریمها
بربیکفایتیدولتتدبیرسوارشد ،گفت :راهکار
دولتسیزدهمدربهثمررساندناقتصادمقاومتی،
مشروط به نتیجه بخش بودن مذاکرات نیست.

مصطفی میرسلیم در گفتوگو با مهر در پاسخ به
این سؤال که چرا اصالح طلبان به دنبال القای توافق
دولت رئیسی با غرب هستند ،گفت :دولت قبلی راه
نجات کشور را در مذاکره با بیگانکان میپنداشت؛
ام��روز نیز همان فک��ر را دارند ،اص�لاح طلبان هر

تحریمها بر بیکفایتی دولت تدبیر سوار شد
حرکتی را ادامۀ فرآیند مذاک��رات تلقی میکنند
تا به مردم القا کنند راهی که آنها مد نظر داش��تند
درست بوده و چارهای جز تسلیم در مقابل بیگانگان
در مذاکرات نداریم.
نمایندهمردمتهراندرمجلستصریحکرد:مشکالت
ارزی و اقتصادی واقعیتی غیر قابل انکار اس��ت که
نتیجۀ بی کفایت��ی دولت قبل و ع��دم خودباوری
آنها و عدم اجرای سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی
است .البته تحریمها بر بیکفایتی دولت تدبیر سوار

شد و آثار بی کفایتی دولت را تش��دید کرد .راه کار
دولت سیزدهم در به ثمر رساندن اقتصاد مقاومتی،
مشروط به نتیجه بخش بودن مذاکرات نیست .وی
در واکنش به تالش اصالح طلب��ان برای گره زدن
اقتصاد کشور به مذاکرات با غرب گفت :این تالش
برای موجه جلوه دادن اقدامات نادرس��ت و فرصت
سوزیهای آنها است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر اینکه
باطل بودن س��ازوکار دولت تدبیر ب��رای مذاکره با

غرب اثبات شده است ،گفت :دولت سیزدهم برای
استیفای حقوق مردم آنچه الزم است از موضع عزت
و اقتدار انجام خواهد داد .میرس��لیم تصریح کرد:
هرگونه تعامل با 5+1منوط به این است که استقالل
جمهوری اسالمی ایران در استفاده صلحآمیز از انرژی
هستهای محترم شمرده شود و موضوع دیگری با آن
گره نخورد .قدرت دفاعی ایران قابل مذاکره نیست و
اقتدار منطقهای جمهوری اسالمی واقعیتی است که
 5+1باید بپذیرند.

تالش برای زنده نگ ه داشتن یاد روحانی
بیش از  40روز اس��ت که حس��ن روحانی ،دوران ریاس��ت
جمهوریاش تمام ش��ده و از س��خنرانیهای ه��ر روزهاش
خبری نیست و از خودش هم خبری نیست! او برای درگذشت
سرلشکر فیروزآبادی هم پیام تسلیت نداد .گرچه در روزهای
پایانی ریاست جمهوریاش هم که در المپیک مدال گرفتیم،
پیام تبریکی ص��ادر نکرد تا معلوم ش��ود او اگر رئیسجمهور
نباشد ،برایش مهم نیس��ت در دیگی که برای او نیست ،چه
چیزی میجوشد!
حاال این روزها رس��انههای اصالحطلب تالش میکنند از او
بنویسند تا فراموش نشود .روزنامه آفتاب یزد ،روز گذشته با
تیتر «حسن روحانی در استراحت مطلق!» درباره او و نبودنش
نوش��ت و کجا بودن حس��ن روحانی را «مهمترین» س��ؤال
روزهای اخیر رس��انهها دانس��ت! آفتاب یزد برای پروپیمان
کردن گزارش س��اختگیاش حتی از نوش��تن شایعات کف
خیابانی پیرامون روحانی دریغ نکرده است؛ شایعاتی که معلوم
نیست جز تحریریه این روزنامه در کجا به گوش خورده است:
«برخی میگویند رئیسجمهور سابق حاال برای استراحت به
اتریش رفته و در کنار دخترش به س��ر میبرد ،عدهای نیز بر
این اعتقادند که دلخوریهای حسن روحانی سبب شده تا این

روزها منزوی شده و کنج عزلت بگزیند».
این روزنامه تا جایی پیش رفته که مینویسد «حتی شایعاتی
در خصوص تماسه��ای او ب��ا یارانش ب��رای کوهپیمایی
که مورد اجابت واقع نش��ده هم مطرح است » .گویی خاله
بازی است!
اما بعد حرف اصلیاش را مینویسد« :هرچند این شایعه وجود
دارد که حس��ن روحانی یکی از گزینههای ریاست بر مجمع
تشخیص مصلحت نظام است ،اما تاکنون حکمی برای او صادر
نشده و آخرین حضور او در مجمع به حدود پنج ماه قبل از فوت
مرحوم آیتاهلل هاشمیرفسنجانی برمیگردد» .
 پیشتر نوش��ته بودیم ک��ه اصالحطلبان ت�لاش میکنند
نام روحانی را به عن��وان یکی از گزینههای ریاس��ت مجمع
تشخیص مصلحت نظام مطرح کنند ،اما اوجزو گزینهها قرار
نگرفت ه است.
علیمحمد نمازی ،فعال سیاسی اصالحطلب و عضو شورای
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی میگوید« :ما هم از آقای
روحانی بیخبر هس��تیم و ظاهرا ً ایش��ان در حال استراحت
مطلق هستند! همان زمانی هم که ایشان رئیسجمهور بود،
اگر مجبور نبود حرفی نمیزد و در مأل عام حاضر نمیشد...

از غیرهمکالسیها و رفقا نیز انتخاب کنید

رئیسجمه�ور ب�ا تأکی�د ب�ر ل�زوم شایس�تهگزینی در
انتصا به�ا ،از مس�ئوالن خواس�ت س�طح س�نی مدی�ران
را پایی�ن بیاورن�د و ب�ه جوا نه�ا می�دان داده ش�ود.
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ویژ ه

دوم مهر امسال ،ششمین س��الگرد فاجعه منا اس��ت .فاجعهای که
طی آن بیش از  ۷هزار نفر از حجاج در سرزمین منا گرفتار حادثهای
مشکوک شدند و در اثر ازدحام و فقدان امدادرسانی مناسب ،در حالت
احرام به شهادت رسیدند .این فاجعه تلخ ،البته برای ایرانیان تلختر
بود؛ چراکه کشور ما در صدر فهرس��ت کشورهای قربانی این فاجعه
بود و حجاج ایرانی هنوز بعد از گذشت شش سال تلخکامی از دست
رفتن همسفرانشان و تبدیلشدن عید قربان به عزای عمومی را از
یاد نمیبرند .گواهی تاریخ نش��ان میدهد فاجعه منا ،مرگبارترین
حادثه در تاریخ حج ابراهیمی اس��ت .با گذش��ت ش��ش سال از این
فاجعه دهشتناک ،رژیم آلس��عود بهعنوان حاکم مسلط بر حجاز،
مس��ئولیت این فاجعه را نپذیرفته و از هرگونه پاسخگویی به جهان
اسالم میگریزد ،اما امت اس�لامی ،بهخصوص خانواده شهدای منا،
فهرستی بلندباال از پرسشها و ابهامات را در ذهن خود دارند و طرح
و واکاوی در هر یک به کیفرخواستی سنگین علیه این رژیم ننگین
و مسئولیتناپذیر تبدیل خواهد ش��د .درباره علت وقوع فاجعه منا
باید گفت بر اساس بررسیهای حقوقی مجموع روایات و استنادات
شاهدان عینی ،فعل مأموران دولتی عربستان مبنی بر انسداد درهای
خروجی اصلی برای عبور کاروان امنیتی ،موجب این فاجعه شده و،
چون مأموران وابستگان دولت هستند ،فعل آنها فعل دولت محسوب
میشود.
سهلانگاری و بیتفاوتی مأموران سعودی در برخورد با این فاجعه هم
به گفته شاهدان عینی و هم به شواهد فیلمها و تصاویر موجود ،مسلم
و محرز است .تصاویر شهدای فاجعه نش��ان میدهد تعداد زیادی از
آنها با لبان خشکیده و عطش��ان دعوت حق را لبیک گفتهاند و این
مطلب با توجه به دمای  ۴۳درجهای روز فاجعه در س��رزمین حجاز
معنا و مفهوم خاص خود را مییابد .عالوه بر اینها گروههای امدادی
و پزشکی ایرانی از همان ساعات اولیه وقوع این فاجعه ،برای کمک
به حال مجروحان این حادثه و پسازآن در بیمارستانهای سعودی
حاضر شدند تا نهتنها به حجاج ایرانی بلکه تا حد امکان به مجروحان
سایر کشورها نیز خدمترسانی کنند ،اما با ممانعت مسئوالن سعودی
مواجه شدند.
همچنین دستور مسئوالن سعودی مبنی بر جمعآوری دوربینهای
مداربسته در محل وقوع فاجعه منا نیز بر عمق شائبهها در خصوص
ماهیت این حادثه میافزاید .وقتی این موضوع را در کنار اقدام برخی
مأموران سعودی در جمعآوری و ضبط برخی تلفنهای همراه افراد
قرار میدهیم ،این ذهنیت شکل میگیرد که سعودیها چه واهمهای
از فیلمهای ضبطشده مربوط به این فاجعه دارند؟
همانگون��ه که پیشتر نیز اش��اره ش��د ،حادثه من��ا ،خونبارترین و
مرگبارترین فاجعه تاریخ حج ابراهیمی اس��ت و نکته قابلتأمل آن
است که این حادثه در عصر رس��انهها و ارتباطات رخداده ،بااینحال
در بس��یاری از نقاط دنیا و حتی در کش��ورهای غرب��ی ،آنگونه که
بایدوشاید دیده و شنیده نشد .این بدان معناست که فشار البیهای
پنهان و آش��کار س��عودیها و متحدانش��ان و نیز تطمیع رسانهها با
پترودالرهای س��عودی ،عم َ
ال فاجعه را به سانس��ور کشانده است .از
جمله حقوق کنس��ولی شناختهشده ،دسترسی به اجس��اد و اجازه
انتقال آن به کشور متبوع است .بااینحال در روزهای نخست ،بنای
سعودیها بر آن بود که کل شهدای منا را بدون سروصدای رسانهای
در مکه به خاک بسپارند و مستندات موجود نشان میدهد در روزهای
نخست نیز فاز اول این تصمیم اجرایی شده و شتابزده چند صد تن
از پیکرهایی که به دلیل نگهداری نامناس��ب و غیراصولی در کانتینر
نگهداری میشد ،به خاک سپردهش��دند .پس از هشدار رهبر معظم
انقالباس�لامی به س��عودیها ،در خصوص عمل به وظایف خود در
قبال پیکر ،ناگهان ورق برگشت و آنها مجبور به پذیرش نظر مسئوالن
ایرانی و خانوادههای شهدا شده و البته با فرازوفرود زیادی پیکرها را به
جمهوری اسالمی ایران تحویل دادند .اکنون بعد از گذشت شش سال
به بهانههایی همچون قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و سعودی،
هیچگونه پیش��رفتی در پیگیری حقوقی این دو فاجعه و شهدای آن
مشاهده نمیشود.
جالب این است که بهرغم آنکه در طول شش سال گذشته حاکمان
بدطینت ریاض ،هر روز خباث��ت خود را علیه ملت ایران بیش��تر به
نمایش گذاشته و از هیچ تالشی برای ضربهزدن به کشورمان فروگذار
نکردهاند ،برخی از مس��ئوالن اجرایی که از قضا در مس��ئولیتهایی
مرتبط با دیپلماسی و حج هس��تند ،هیچ تالشی برای پیگیری خون
شهدای مظلوم حج نداشته و عم َ
ال این فاجعه را به فراموشی سپردند.
بند  6ماده  2قانون موس��وم به «وظایف وزارت امور خارجه» مصوب
 1364/1/20مجلس شورای اسالمی «انجام اقدامات الزم در زمینه
امور کنسولی اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور»
را جزو شرح وظایف وزارت امور خارجه دانسته و این بدان معناست که
کلیه امور کنسولی و حفظ حقوق شهروندان ایرانی در خارج از مرزهای
جمهوری اسالمی ایران به عهده این وزارتخانه و نمایندگیهای آن در
خارج از کشور است .بر اساس همین وظایف خطیر است که همهساله
رقم قابلتوجهی از بودجه کشور به این دستگاه تخصیصیافته و در
شبکه گسترده سفارتخانهها ،کنسولگریها و نیز در قالب مأموریتهای
سیاس��ی و اداری کارکنان این نهاد به خارج از کشور هزینه میشود.
حال با توجه به این سرفصل مأموریتی و بودجه متناسب با آن انتظار
میرفته در فاجعهای که  465ایرانی در آن به شهادت رسیده و صدها
نفر دیگر از هموطنانمان مجروح شدند ،اینها به وظایف اولیه و اصولی
خود عمل نمایند .معاألسف باید گفت در طول مدیریت آقای ظریف
و همکارانش هیچگونه اقدامی برای پیگیری حقوق شهروندان ایرانی
آسیبدیده از فاجعه منا انجام نگرفت .حال که مدیران ارشد وزارت
امور خارجه تغییر کردهاند ،امید اس��ت مدیران جدید وظیفه خود را
شناخته و به آن عمل کنند.
بار دیگر ضرورت توجه به حقوق این ش��هروندان مظلوم ایرانی را به
مس��ئوالن جدید وزارت امور خارجه ،س��ازمان حج و زیارت و بنیاد
شهید یادآور شده و این نوشتار را با گرامیداشت شهدای مظلوم فاجعه
منا و با تذکر از زبان رهبر معظم انقالباسالمی پایان میبریم که چند
س��ال پیش در دیدار کارگزاران و مس��ئوالن حج فرمودند« :فاجعه
مس��جدالحرام و منا در س��ال [ ۹۴هم] این قضیه فراموشش��دنی
نیست؛ این باید حتما تعقیب بشود ،دنبال بشود ،مجموعه و هیئت
مدعی اصلی  -که جمهوری اسالمی است -باید
حقیقتیاب با حضور ّ
تشکیل بش��ود ،باید به مجامع بینالمللی مراجعه بشود ،از هرجایی
که ممکن است باید کمک گرفته بش��ود تا احقاق حق بشود؛ اینجا
ظلم بزرگی انجام گرفت . . ..این ،مطالبه الزم دارد؛ این ،دنبالگیری
الزم دارد؛ از دنبالگیری از این قضیه خس��ته نش��وید .دنبال کنید،
بخواهید .مس��ئوالن محترم  -چه در بعثه ،چه در سازمان حج ،چه
در دستگاههای ذیربط ،وزارت خارجه ،قوه قضائیه و دیگران -باید
قضیه را دنبال بکنند» .
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رئیسی به کابینه :مدیران را

همان زمان ریاست جمهوریشان هم پر هیاهو نبودند و زیاد
مورد س��ؤال خبرنگاران ق��رار نمیگرفتن��د بنابراین به نظر
میرسد غیبت ایشان در حال حاضر بر گرفته از شخصیتشان
باشد و طبیعی است» .
البته محمدعلی نمازی ش��اید قصد مزاح داش��ته؛ چه آنکه
روحانی معموالً هفتهای چندین سخنرانی با مقادیری قابل
توجه از جنجال و حاشیه و توهین و تهمت به منتقدان داشت و
سخنرانیهای روحانی را میتوان به عنوان یکی از دالیل برهم
خوردن امنیت روانی جامعه طی هشت سال گذشته دانست.
نمازی با اشاره به نظرات مختلف درباره نقش دولت روحانی
در موضوعات مختلفی همچون واردات واکسن ،عضویت ایران
در پیمان شانگهای و نیز عضویت روحانی در مجمع تشخیص
مدعی شده که «مردم از آقای روحانی انتظار دارند که توضیح
بدهد و آنها را در جریان اتفاقاتی که افتاده قرار بدهد» .واقعاً
این روزها مردم منتظر شنیدن توضیحات از روحانی هستند؟
یا ترجیح میدهند هشت سال گذشته را یادشان برود و برای
همین هم اصالحطلبان دنبال زنده کردن یاد رئیسجمهور
سابق هستند؟

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت جمه��وری ،دکتر
ابراهیم رئیسی روز گذشته در جلسه هیئت دولت با تأکید بر لزوم
تکریم و توجه جدی به ارباب رجوع ،اظهار داش��ت :وزرا و رؤسای
دس��تگاههای اجرایی حتماً کسانی را برای بررس��ی اینکه در زیر
مجموعه خودش��ان با ارباب رجوع چگونه رفتار میشود و چگونه
مشکل آنها حل میش��ود ،تعیین کنند .آیتاهلل رئیسی ادامه داد:
وزرا و رؤسای دستگاهها ش��خصاً این موضوع را پیگیری کنند تا از
حال ارباب رجوع مطلع شوند .بازرس��انی را بگذارید که ببینند با
کسانی که به دستگاههای دولتی مراجعه میکنند ،چگونه برخورد
میشود.
رئیسجمهور در ادامه با تأکید بر لزوم شایستهگزینی در انتصابها
اظهار داشت :خیلی مهم است که مردم ببینند آیا آن شاخصهایی
که در دولت تعیین شده در انتصابها لحاظ میشود یا خیر .مردم
و جوانان ،در فضای حقیقی و مجازی نظارهگر هس��تند تا ببینند
کسانی که انتخاب میشوند با این شاخصها همخوانی دارند یا نه؟
آنجایی که همخوانی دارد مورد استقبال قرار میگیرد و آنجاهایی
که احیاناً مورد سؤال هست ،طبیعتاً ابهام ایجاد میشود.
دکتر رئیسی تصریح کرد :تأکید دارم حتماً از بازنشستگان استفاده
نشود ،چون خالف قانون است .نص صریح قانون است که نباید از
بازنشسته اس��تفاده ش��ود .در مواقعی هم که یک ضرورت جدی
اقتضا میکند ،باید م��ورد اضطراری را به ص��ورت اضطراری حل
کنیم ،و نه اینکه دائمی شود .رئیسجمهور تأکید کرد :مسئوالن
دولتی باید به قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاههای
دولتی پایبند باشند.
آیتاهلل رئیسی ادامه داد :نکته بعدی این است که باید سطح سنی
مدیران را پایین بیاوریم .هر چه از جوانترها اس��تفاده ش��ود و به
آنها میدان داده شود ،مناسبتر است .دوستان گاهی به همسن و
سالها و رفقای خود و کسانی که مدتی با آنها کار کردهاند ،بیشتر
اعتماد دارند ،اما باید نگاه را به س��طحی آورد که افراد ولو ممکن
اس��ت همکالس ،همراه و همکار ما نبوده باشند ،اما در یک سطح
ل قبولی هستند و جوان هم هستند ،پس میشود به آنها اعتماد
قاب 
و با آنها همکاری کرد .این نگاه ،نگا ِه مقام معظم رهبری هم است،
دوستان هم توجه کنند که انش��اءاهلل عم ً
ال جریان مدیریت را در
کش��ور جوان کنیم .ضمن اینکه ممکن است کس��انی باشند که
اینها بتوانند آینده کشور را در بخشهای مختلف با تجربیاتی که
دارند ،اداره کنند.

اژهای در دیدار با خانوادههای معظم شهدا:

 برخورد با ناهنجاریها
نیازمند همکاری مردم است

امروز کسانی به نام دفاع از حقوق زن بیش�ترین ضربه را به زنان
میزنند که جایگاه زنان را تن�زل داده و کمارزش میکنند و بعد با
اسامیمختلفوازتریبونهایگوناگونمدعیدفاعاززنانمیشوند.

ب��ه گ��زارش اداره کل روابط عمومی ق��وه قضائیه ،حجت االس�لام
غالمحسین محسنی اژهای روز گذشته در دیدار جمعی از خانوادههای
معظم ش��هدا و ایثارگران که همزمان با نخس��تین روز از هفته دفاع
مقدس برگزار شد ،با بیان اینکه اصالح انحرافات ایجاد شده در دین
نیازمند پرداخت هزینه س��نگین و جانفشانی بهترین انسانها و نثار
خون پاک آنها بود ،از قیام حسینی و حرکت امام سجاد(ع) و حضرت
زینب کبری(س) به عنوان اقدامی یاد کرد که سبب شد تا اهل نظر،
اهل بصیرت و اهل ایمان ،حق را از باطل تشخیص دهند و اجازه ندهند
کسانی منافقانه در جایگاه رسول خدا و امیرالمومنین(ع) بنشینند و
ضد اسالم عمل کنند.
اژهای افزود :اهمیت زنده نگاه داشتن عاشورا در مکتب اسالم برای آن
است که به ما آموخت اگر در جایی ارزشها کمرنگ شد و انحرافی در
اصل دین به وجود آمد و دین در معرض خطر قرار گرفت ،باید از جان
و مال و آبرو گذشت.
رئیس دس��تگاه قضا با بیان اینکه رزمندگان اسالم و شهدای هشت
سال دفاع مقدس مسیری را پایهگذاری کردند که امروز از سوی جبهه
مقاومت در اقصینقاط جهان پیموده میشود ،تصریح کرد :در دوران
دفاع مقدس انسانهایی تربیت شدند که به تعبیر بزرگان دین و امام
راحل ره صدساله را یک شبه رفتند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از س��خنانش با دش��وار خواندن
امر قضا ،از خانواده معظم شهدا خواس��ت که عالوه بر دعای خیر ،با
کمکهای فکری و عملی خود نیز دستگاه قضا را در تحقق عدالت ،به
خصوص عدالت اجتماعی و حل مشکالت یاری دهند.
محسنی اژهای از خانواده معظم شهدا خواست که در گام اول ناصحانه
و دلسوزانه برای اصالح امور تالش و با امر به معروف و نهی از منکر با
ناهنجاریها برخورد کنند و در گام دوم هر جا نیاز به برخورد قهری با
مسائل بود ،با سازوکار مشخصی که تعبیه میشود افراد فاسد ،فاجر و
مجرم را به دستگاه قضا معرفی کنند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه حل مشکالت و برخورد با ناهنجاریها
نیازمند همکاری جدی مردم با نهادهای حکومتی است،خواس��تار
ایجاد س��ازوکاری برای ارتباط مس��تقیمتر خانوادههای شهدا با قوه
قضائیه برای همفکری و همدلی در جهت رفع مشکالت و ناهنجاریها
شد.
 اژهای در ادامه گفت :امروز کسانی به نام دفاع از حقوق زن بیشترین
ضربه را ب��ه زنان میزنند که جای��گاه زنان را تن��زل داده و کمارزش
میکنند و بعد با اسامی مختلف و از تریبونهای گوناگون مدعی دفاع
از زنان میشوند .وی در ادامه خاطرنش��ان کرد که کسی برای دفاع
از حقوق زنان عفیف ،شرافتمند و باعزت ایران اسالمی ،شایستهتر از
خانوادههای شهدا نیست.
در این نشست که خانوادههایی از شهدای عرصههای مختلف جهاد
و شهادت از دفاع مقدس تا انرژی هستهای و مدافع سالمت و مدافع
حرم حضور داشتند ،پدر شهید اعظمپور افشار با طرح درخواستهای
خود برای مقابله با مفسدان و دستاندازان به بیتالمال و نظارت بر
ی در دوران جنگ اقتصادی دشمن
بازار و مبارزه با احتکار و گرانفروش 
تصریح کرد :اطمینان دارم عدل به زودی جهان را فراخواهد گرفت و
وعده خدا محقق خواهد شد .حامد فخریزاده ،فرزند دانشمند شهید
محسن فخریزاده هم در این نشست با اش��اره به وضعیت معیشت
مردم و مش��کالت اقتصادی در جامعه که آنه��ا را حاصل تصمیمات
غلط برخی مسئوالن دانست ،خواس��تار برخورد جدی دستگاه قضا
با مدیران ناالیق شد.
وی همچنین با اشاره به دستورات مقام معظم رهبری برای برخورد
قاطع با آمران و عامالن ترور دانش��مند ش��هید محسن فخریزاده،
متذکر شد که پیگیری این پرونده از س��وی دستگاه قضا و نهادهای
ذیربط مانع از تکرار اتفاقات مش��ابه و از دس��ت رفتن سرمایههای
ملی میشود.
خانم شهرابی ،همسر شهید بهرامی و همچنین پدر یکی از شهدای
دوران دفاع مقدس نیز در این نشس��ت خواس��تار توجه به فرهنگ
حجاب و عفاف و مقابله با هنجارشکنان در این زمینه شدند.

