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گروه سیاســی- خاطره میرزا: اگرچه بیش از یک 
ماه قبــل علی شــمخانی در توئیتی خبــر داده بود که 
موانع سیاسی عضویت ایران در سازمان جهانی شانگهای 
برطرف شــده اســت اما این موضوع روز جمعه در پایان 
بیست و یکمین نشست سران ســازمان شانگهای که در 
دوشــنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شــد با نظر موافق 
ســران ۸ کشــور عضو اصلی ســازمان به وقوع پیوست. 
ایران پیش از این عضو ناظر این ســازمان بود و بر اساس 
شــنیده ها گویی فقط یکی از اعضای اصلی این سازمان 
مخالف عضویت ایران بود، این در حالی است که عضویت 
در این ســازمان منوط به اجمااع همه اعضای اصلی این 
سازمان است. بر این اســاس فرآیند فنی تبدیل عضویت 
ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی ســازمان آغاز شده و 
کشــورمان از این پس به عنوان عضو اصلی این ســازمان 
 مهــم منطقه ای با کشــورهای عضو همــکاری و تعامل

 خواهد داشت.
ابراهیم رییســی رییس جمهوری اسالمی ایران نیز در 
جریان سخنرانی در این ســازمان ضمن تشکر از اعضای 
سازمان همکاری شــانگهای برای عضویت دائمی ایران در 
این ســازمان تصریح کرد: امیدوارم سازمان شانگهای در 
ادامه مســیر بالنده خود را که موفق شده در مدت کوتاه 
جایــگاه منطقه ای و بین المللی ممتازی را کســب کند، 

تداوم بخشد. 
امیرعبداللهیــان وزیر امور خارجــه ک نیز در توئیتی 
تصریــح کرد: عضویت راهبردی جمهوری اســالمی ایران 
در ســازمان همــکاری شــانگهای تاثیــر مهمی بر روند 
همکاری هــای همه جانبه ایران در راســتای سیاســت 

همسایگی و آسیا محور دارد.
ایــران از ســال ۲۰۰۵ تاکنون به عنــوان عضو ناظر 
در ســازمان همکاری شــانگهای حضور دارد، ســازمانی 
میان دولتی کــه برای همکاری هــای چندجانبه امنیتی، 
اقتصادی و فرهنگی تشــکیل شده اســت. این سازمان در 
ســال ۱۹۹۶ توســط رهبران چین، روســیه، قزاقستان، 
قرقیزســتان و تاجیکستان با هدف برقرار کردن موازنه در 
برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه، پایه گذاری شد. اندکی 
بعد، ازبکســتان هم به این سازمان پیوست و این سازمان 

رسما به »سازمان همکاری شانگهای« تغییر نام داد.
مســایل امنیتی در آســیای میانه به ویژه تروریســم، 
جدایــی طلبی و افراطی گری عمومــاً دغدغه اصلی این 
ســازمان محســوب می شــود. همچنین همکاری های  
اقتصــادی و فرهنگــی بخش مهمــی از فعالیت های این 
ســازمان را تشــکیل می دهد. از آنجا که ایران به دنبال 
تثبیت جایگاه خود در شــرق اســت و دولت ســیزدهم 
هم تاکید فراوانی به افزایش ارتباط با کشــورهای شــرق 
و همکاری های اقتصادی دارد، شــانگهای یک فرصت بی 
نظیــر را برای ایران فراهم میکند. این کشــورها با هدف 

برقراری موازنه نفوذ امریکا تشکیل شده اند و در موقعیتی 
که تهران خود را زیر فشار تحریم هایی که ایاالت متحده 
وضع کرده می بیند، همکاری با کشــورهای وثر در شرق 
می تواند به معنای یافتن راهی برای عبور از بحران باشــد. 
از آن ســو به ویژه با تحوالت افغانستان، حضور ایران در 
شــانگهای به عنوان کشوری که مرز بسیار گسترده ای با 
این کشــور دارد، حضورش در میان اعضای دائم اهمیت 

بیشتری پیدا کرده است.
دســتاورد مهم دیگر نشست های اسن سازمان، توافق 
برای تشکیل شورای مشترک بانکی بین کشورهای عضو 
ســازمان بود. هدف از تشکیل این شورای مشترک بانکی 
تسهیل در فراهم نمودن ســرمایه مورد نیاز برای اجرای 
پروژه های مشــترک ســازمان عنوان شده اســت و ایران 
امیدوار به استفاده از این امکان، آن هم در شرایط تحریم 

های بانکی آمریکا است.
 تروریسم اقتصادی از موانع کلیدی

 پیشبرد همگرایی منطقه ای محسوب می شود
رئیــس جمهــور با بیــان اینکــه سیاســت خارجی 
جمهوری اســالمی ایران همواره مبتنی بر مشارکت فعال 
در ســازمانهای بین المللی، چندجانبــه گرایی و مخالفت 
بــا یکجانبه گرایــی بر پایــه عدالت، همــکاری، احترام 
متقابــل و ضرورت ایفــای نقش ســازنده در مواجهه با 
چالش هــای بین المللــی و منطقه ای بوده اســت،گفت: 
تقویت همکاری های دوجانبه به ویژه در عرصه اقتصادی، 
عامل مهمی در ارتقای نقش راهبردی ســازمان همکاری 

شانگهای در اقتصاد جهانی است.
سید ابراهیم رئیسی روز جمعه طی سخنانی در جمع 
ســران و مقام های شــرکت کننده در بیســت و یکمین 

اجالس ســران سازمان همکاری شانگهای، افزود: سازمان 
همکاری  شــانگهای به خوبی نشــان داده که می تواند با 
اتکای به ظرفیتهای اقتصادی، سیاسی، ارزشی و جمعیتی 
خود به نیروی پیشــران چند جانبه گرایی جهانی تبدیل 
شــود واین امر نشان دهنده فراهم بودن بستر شکل دهی 
به جامعه ای بر پایه ارزشهای مشترک کشورهای در حال 

توسعه است.
رئیــس جمهور با بیان اینکه امــروز جهان وارد دوران 
جدیدی شــده است و ســلطه طلبی و یکجانبه گرایی رو 
به زوال است، اظهار داشت: نظام بین الملل به سوی چند 
قطبی شدن و بازتوزیع قدرت به سود کشورهای مستقل، 

در حال تغییر است.
 رئیســی تصریح کرد: در شرایط کنونی صلح و امنیت 
جهانــی از ناحیه ســلطه طلبــی و چالش هایی همچون 
تروریســم، افراط گرایی و جدایی طلبی در معرض تهدید 
قرار دارد؛ تهدیدهایی که طیف وســیعی از کشــورهای 
جهان و بویژه اعضا و شــرکای سازمان همکاری شانگهای 
را هدف قرار داده است و حفظ و تقویت صلح در این پهنه 

گسترده، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است.
رئیس جمهوری اســالمی ایران تاکید کرد: ســازمان 
همکاری شــانگهای و »روح حاکم بــر آن« یعنی اعتماد 
متقابل، منافع مشــترک، برابری، رایزنی مشترک، احترام 
به تنوع فرهنگی و توســعه مشــترک، ابزاری کلیدی در 

راستای حفظ صلح در قرن ۲۱ است.
اهمیت عضویت ایران در سازمان شانگهای 

یک تحلیلگر مسائل بین الملل گفت: چون کشورهایی 
نظیر چین، روسیه و هند عضو سازمان شانگهای هستند، 
لذا این سازمان اگر نگوییم چهره ای ضد غربی، اما چهره ای 

غیر غربی پیدا کرده اســت و از این منظــر و با توجه به 
سیاســت نگاه به شــرق که در جمهوری اسالمی مطرح 
است، عضویت دائم در سازمان شانگهای برای ایران حائز 

اهمیت است.
احمــد فاطمی نــژاد در گفت وگو با ایســنا ادامه داد: 
کارکرد مهم دیگری که سازمان های بین المللی دارند، این 
اســت که وجهه ای اعتباربخش بــه اعضاء خود می دهند؛ 
چراکه کارکرد جمعی در قالب یک سازمان، می تواند برای 
اعضاء آن ســازمان به لحاظ جایگاه بین المللی، اعتباراتی 

را به ارمغان بیاورد.
وی بیــان کرد: مهمترین هدف ســازمان شــانگهای، 
مقابلــه با یک ســری تهدیدات امنیتــی منطقه ای مانند 
تجزیه طلبی، قاچــاق مواد مخدر و گروه هــای افراطی و 
تروریســتی هست و به دنبال این اســت که راهبردهای 
کشورهای عضو را هماهنگ کند تا این کشورها بتوانند به 
صورت هماهنگ با این تهدیدات مقابله کنند. با توجه به 
اینکه تمام کشــورهای عضو سازمان شانگهای کم و بیش 
بــا تهدیدات این چنینی مواجه اند، لذا عضویت دائم ایران 
در پیمان شــانگهای می تواند برای جمهوری اسالمی یک 
دستاورد محسوب شود، کما اینکه اغلب کشورهای عضو، 
کشــورهایی باثبات هستند و در زمینه مقابله با تهدیدات 

گفته شده، توانسته اند موفق عمل کنند.
این تحلیلگر مســائل بین الملل عنوان کرد: اما شــاید 
بتــوان گفت مهمترین هدف جمهوری اســالمی از تالش 
برای عضویت دائم در ســازمان شانگهای، این است که به 
این وســیله ایران می تواند در یک سازمان غیر غربی که 
کما بیش وجهه تقابل با آمریکا را هم دارد، در کنار روسیه 
و چیــن قرار گیرد. برای ایران شــاید این مورد مهمتر از 

سایر اهداف گفته شده باشد.
وی با بیان اینکه اساســا ســازمان شــانگهای دارای 
وجهه ای سیاســی و امنیتی اســت و مســائل اقتصادی 
چندان در این سازمان اهمیت ندارند، گفت: اما باید توجه 
داشت مسائل امنیتی شانگهای، مسائل منطقه ای است و 
به طور رسمی چندان در سطح کالن بین الملل مورد توجه 
نیست، اما وجهه ای که این ســازمان در سطح بین الملل 
پیدا کرده است، به این شکل است که به عنوان سازمانی 
غیر غربی و در تقابل با آمریکا شــناخته می شود و اگرچه 
که طبق اساســنامه ای که در ســازمان شــانگهای وجود 
دارد، این ســازمان معطوف به تهدیدات منطقه ای اســت 
و نه تهدیدات از ســمت آمریکا، اما چون کشورهایی نظیر 
چین، روسیه و هند عضو ســازمان شانگهای هستند، لذا 
این ســازمان اگر نگوییم چهره ای ضد غربی، اما چهره ای 
غیر غربی پیدا کرده اســت و از این منظــر و با توجه به 
سیاســت نگاه به شــرق که در جمهوری اسالمی مطرح 
است، عضویت دائم در سازمان شانگهای برای ایران حائز 

اهمیت است.

ایران عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد

تداوم نگاه به شرق با امید به گشایش های اقتصادی 

رئیس جمهور با بیان اینکه حضور آمریکا در افغانســتان 
دستاوردی جز افزایش بی ثباتی، رشد تروریسم، افزایش تولید 
مواد مخدر،گســترش جرم و جنایت، نابودی زیرساخت های 
اقتصــادی، رنج و درد و هزاران داغ برای خانواده های مظلوم 
افغانســتان نداشته اســت، گفت: سقوط پرشــتاب دولت 
افغانستان به خوبی نشان داد که ساختارهایی که امریکا در 

این کشور ایجاد کرد سخت، سست بنیان است.
به گزارش ایسنا، ســید ابراهیم رئیسی ظهر جمعه طی 
ســخنانی دراجالس پیمان امنیت جمعی افغانستان که در 
حاشیه بیست و یکمین نشست ســران کشورهای سازمان 
همکاری شــانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار 
شــد، اظهارداشــت: تاریخ افغانســتان درس بزرگی درباره 
مقاومت مردم این کشوردر برابر حضور دخالت خارجی به ما 
می دهد، مردم افغانستان ثابت کردند که نمی پذیرند کشوری 

خارجی سرنوشت آنها را رقم بزند.
رئیسی با بیان اینکه کشورهای همسایه مسئولیت بسیار 
مهمی در این برهه تاریخی افغانستان دارند، تصریح کرد: ما 
باید شــرایطی را فراهم کنیم تا مردم و گروه های این کشور 
بتوانند تعاملی مثبت و مسالمت آمیز داشته باشند و بتوانند 

مسیر آینده کشور خود را به درستی ترسیم کنند.
رئیــس جمهور تاکید کرد: ما معتقدیــم زمانی صلح در 
افغانســتان پایدار خواهد شــد که دولت و ارکان حاکمیت 
بازتاب دهنده ترکیب جامعه افغانستانی باشد و تمامی اقوام 
و گروه های این کشور به طور واقعی احساس کنند شراکتی 
اثرگذار و متناســب با وزن خود در دولت دارند و حاکمیت 

مبتنی بر رای و نظر مردم است.
 متن ســخنان آیت اهلل رئیسی به این شرح است: تشکر 

می کنم از جنــاب آقای امام علی رحمــان رئیس محترم 
جلسه، افغانستان در روزهای پرالتهابی به سر می برد دولت 
این کشــور به صورت یکباره در کمتر از دو هفته فروپاشید 
آن هم به رغم حضور نظامی ۲۰ ساله آمریکا در افغانستان، 
حضور آمریکا در افغانستان دستاوردی جز افزایش بی ثباتی، 
رشد تروریســم، افزایش تولید مواد مخدر، گسترش جرم 
و جنایت، نابودی زیرســاخت های اقتصــادی، رنج و درد و 
هزاران داغ برای خانواده های مظلوم افغانســتان نداشــت. 
خون هزاران ســرباز آمریکایی و اروپایی را نیز به هدر داد، 
ســقوط پرشتاب دولت افغانســتان به خوبی نشان داد که 
ســاختارهایی که امریکا ایجاد کرد سخت، سست و بنیان 
اســت و این تجربه دردناک برای افغانســتان و کشورهای 

منطقه و جهان بود.
همکاران محترم ما معتقدیم زمانی صلح در افغانستان پایدار 
خواهد شد که دولت و ارکان حاکمیت بازتاب دهنده ترکیب 
جامعه افغانستانی باشد و تمامی اقوام و گروه های این کشور به 
طور واقعی احساس کنند شراکتی اثرگذار و متناسب با وزن 
خود در دولت دارند و حاکمیت مبتنی بر رای و نظر مردم است. 
نادیده انگاشتن مردم و ضرورت های سیاسی و اجتماعی ناشی 
از نقش فعال مردم خسارت بار بوده عالوه بر خوِد افغانستان 
 زیان هایــش متوجه همســایگان و کشــورهای منطقه نیز

 خواهد شد.
تاریــخ افغانســتان درس بزرگی دربــاره مقاومت مردم 
افغانســتان در برابر حضور دخالت خارجــی به ما می دهد، 
مردم افغانستان ثابت کردند که نمی پذیرند کشوری خارجی 

سرنوشت آنها را رقم بزند.
ما کشورهای همسایه مسئولیت بسیار مهمی در این برهه 

تاریخی افغانســتان داریم ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا 
مردم و گروههای این کشور بتوانند تعاملی مثبت و مسالمت 
آمیز داشــته باشند و بتوانند مســیر آینده کشور خود را به 

درستی ترسیم کنند.
نشست کشورهای همسایه افغانستان در هشتم سپتامبر 
و نشست وزرای خارجه ا یران، روسیه، چین و پاکستان برای 
بررسی تحوالت افغانســتان پیام رسایی به مردم افغانستان 
اســت. مردم منطقه و تمــام جهانیان که راه حل مســائل 
افغانستان تنها از طریق گفت و گو بین افغان ها و به مدیریت 

افغان ها امکان پذیر است.
همــکاران عزیز جامعه جهانی به طور عام و کشــورهای 
منطقه به طور خاص در این برهه حســاس مسئولیت های 
سیاســی و اجتماعی مهمی بر عهده دارند نخســت بسیج 
تمامی امکانات کشورها در راســتای حمایت و پشتیبانی از 
شکل گیری اجماع داخلی میان جریان های مختلف افغان، 
ترغیب همه طرف ها به بازگشت به میز مذاکره و حل موضوع 

است.
دوم ارائه کمک های ســازمان یافته بشردوستانه به مردم 
افغانستان، بسیاری از مردم از روی اراده یا اجبار آواره شدند 
امروز در ایران اسالمی ما بیش از ۳ میلیون مهاجر افغانستانی 

داریم که اینان مهمانان جمهوری اسالمی هستند.
 سوم با توجه به تحوالت جاری در افغانستان موج جدیدی 
از آوارگان افغان به سوی کشورهای همسایه هجوم آوردند، 
مدیریت این جمعیت انبوه و ممانعت از ســرازیر شدن آنها 
به سایر کشورها، عالوه بر تشریک مساعی منطقه ای نیازمند 
کمک جدی نهادهای بین المللی و کشورهای کمک کننده 

است.

 چهارم رفتارهای یکجانبه و غیر سازنده برخی بازیگران 
که مسئولیت قطعی در ایجاد شرایط کنونی دارند، می تواند 
اجماع منطقه ای و بین المللی مورد نیاز برای پیشــبرد روند 
صلح افغانســتان را مخدوش نماید. در این میان لزوم نقش 
آفرینی ســازمان ملل درخصوص بحران افغانستان نیز نباید 

فراموش شود.
این روزهــا گزارش های نگران کننــده ای از حضور افراد 
وابسته به گروههای تروریستی چند ملیتی از جمله داعش 
در افغانستان دریافت شــده است که بیش از گذشته خطر 
ایجاد کانونی برای صدور ناامنی به منطقه و جهان را برجسته 
می کنــد و همگان را نگران شــکل گیــری همگرایی بین 
جریان های تکفیری، افراطی گری در افغانستان با گروههای 
مشابه در منطقه آسیای مرکزی، عراق، سوریه و دیگر کشورها 

می کند.
همکاران عزیز مساله افغانستان پیچیده اما شناخته شده 
اســت و راه حل ها غامض اما در دســترس هستند، همه ما 
باید دوستان مان در افغانستان را به پیگیری راه حل ها ترغیب 
و آنها را برای رســیدن به نتیجه مطلوب و مورد قبول همه 

طرف ها کمک و همراهی نماییم.
جمهــوری اســالمی ایران آمادگــی دارد تــا همچون 
گذشــته تمامی امکانات خــود را برای کمک به پیشــبرد 
مذاکــرات بین االفغانســتانی و روند صلــح در اختیار مردم 
افغانســتان قــرار داده و برای مدیریت تهدیــدات احتمالی 
بــا کشــورهای منطقه همــکار و همراه باشــد، منطقه ای 
همگرا و باثبات و افغانســتان امن، توسعه یافته، سعادتمند، 
 آرزوی ملــت و دولــت ایران بــرای یکایــک مردمان این 

جغرافیاست.

دادســتان کل کشــور گفت: دســتورالعمل همکاری با 
ضابطین در حال تهیه اســت و بــه زودی برای رئیس قوه 

قضاییه ارسال خواهد شد.
بــه گزارش قــوه قضاییــه، حجت االسالم والمســلمین 
منتظری،  در بخش پایانی بیستمین همایش دادستان های 
عمومی و انقالب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور و در 
جمــع بندی مباحت مطروحه، اظهار کرد: کار قضایی و کار 
قضاوت یک کار سخت و بسیار با اهمیت است و هرکس پا 
به عرصه قضاوت می گذرد باید مســئولیت بپذیرد و خود را 

مهیای سختی ها و تکالیف دشوار کند.
وی افزود: اکنون کار به گونه ای است که دادیار یا بازپرس 
یا معاون دادستان یا خود دادستان با مشکالت عدیده کاری 
مواجه هســتند و قطعا باید خود را مهیا و مجهز به این کار 

خطیر کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین صفاتی 
که یک قاضی باید داشته باشد عادل بودن و داشتن روحیه 
اجرای عدالت اســت، تصریح کرد: داشتن روحیه عدالت و 
عادل بودن انسان را در قضاوت کمک می کند تا بتواند حق 

و باطل را تشخیص داده و عدالت را اجرا کند.
وی گفت: یکی دیگر از مســائل مهــم برای یک قاضی 
داشتن استقالل است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد. 
روسای کل دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور باید 
مقوله اســتقالل قاضی را به صــورت جدی مدنظر اقدامات 
خود داشته باشند، چون یکی از بزرگترین مسئولیت ها که 
قاضی باید به آن توجه داشــته باشد همین مسئله استقالل 

قاضی است.
منتظری تاکید کرد: قاضی در مقام تشــخیص و صدور 
حکــم فقط باید خدای متعال را باالی ســر خود و قانون را 
در مقابل خود ببیند. البته موضوع استقالل هیچ منافاتی با 
تالش انسان برای رسیدن به واقعیت و مشورت پذیری ندارد، 
قاضی در مشورت کردن و نظرخواهی و دیدن عقبه پرونده 
می تواند از نظرات دیگــران بهره جوید؛ اما در مقام قضاوت 

باید کامال مستقل باشد.
دادســتان کل کشــور به موضوع نحوه ارتباط قضات با 
ضابطین اشاره کرد و افزود: الزم است این ارتباط ضابطه مند 

گردد، خوشبختانه دســتورالعمل همکاری با ضابطین چه 
عــام چه خاص در حال تهیه اســت و به زودی برای رئیس 
قوه قضاییه ارســال خواهد شد. البته ما نسبت به ضابطین، 
قوانین و مقررات داریم؛ اما در نحوه اجرا نیازمند اصالحات و 

دستورالعمل هستیم.
وی پیرامون وظایف محوله به دادســتان ها، تاکید کرد: 
تحول و تعالی که در حوزه دادســراها به دنبال آن هستیم 
را باید به صورت ســاختاری پیگیری کنیم و الزم است در 

ساختار دادسرایی یک بازنگری جدی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم اجرای عدالت به خوبی در 
جامعه محقق شود باید ابزار کار و نیازمندی های دادستان ها 
را هم لحاظ کنیم، چون ابزارها با تکالیف متناسب نیستند، 
ادامه داد: زمانیکه ریاست قوه قضاییه صراحتا اعالم می دارد 
که اولین ســنگر دادسرا اســت و اولین مراجعه مردمی به 
آنجاســت و کارهای سختی در دادسرا وجود دارد، پس باید 
متناسب با این مسئولیت امکانات و اختیارات هم داده شود.

دادستان کل کشور خطاب به روسای کل دادگستری ها 
اعالم کرد که در این خصوص اهتمام بیشتری داشته باشند، 
چون هرچه دادسراها بیشتر تقویت شود به نفع مردم خواهد 

بود.
وی در ادامه به موضوع مبارزه با فســاد هم اشاره کرد و 
یادآور شد: امروز دولت ســیزدهم علم مبارزه را بر افراشته 
اســت و این باعث می شود وظایف و مسئولیت ما سنگین تر 
شود؛ با تمام توان به دولت کمک خواهیم کرد تا امر مبارزه 

با فساد به صورت واقعی محقق شود.
منتظری خاطرنشان کرد: دولت در مبارزه با فساد نیازمند 
کمک دستگاه قضایی اســت، البته بخش هایی از مبارزه با 
فساد باید در دســتگاه های اجرایی دنبال شود و بسترهای 
فساد شناســایی و حذف شوند؛ اما تجربه نشان داده که در 
بخش هایی از مبازره با فساد، قوه قضاییه باید کمک کنننده 

به دستگاه های اجرایی باشد.
دادســتان کل کشور بحث مبارزه با فساد و اعتیاد را نیز 
مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: معتقدیم موضوع مبارزه 
با اعتیاد صرفا با دســتگیری محقق نمی شــود و الزم است 
مراکز نگهدای معتادان گســترش یابد، لذا در اســتان ها و 
شهرستان ها مدیران و روسای کل این مسئله را مطالبه کنند 
تا دســتگاه های اجرایی زمینه نگهــداری معتادان را فراهم 

نماید.
وی پیرامون کارت ضابطیت اظهار کرد: در زمینه صدور 
کارت ضابطیت، کارهای خوبی در مرکز صورت گرفته است 
و استان ها نیز اقداماتی داشته باشند تا برای ضابطین کارت 

ضابطیت صادر شود.
دادستان کل کشــور پایش، رصد و بازدید از زندان ها را 
امری مهم دانســت و بیان داشت: صرف کار دستگاه قضایی 
صدور حکم و حبس نیســت بلکه یکی از راه های مبارزه با 
فساد و سالم سازی جامعه، نظارت بر زندان و زندانیان است 
که اثربخشــی زیادی دارد. خوشبختانه کارهای فرهنگی و 
اقدامات خوبی در زندان ها انجام می شــود؛ اما کافی نیست 
و باید توســعه یابد. حتما اگر نیروی کافی دارید یک قاضی 
ناظر را در زندان مستقر کنید تا به صورت مستمر به بندها 
مراجعه کرده و شــنونده حرف ها و مســائل زندانیان باشد. 
اگر قاضی کافی هم نداریــد می توانید از افراد حقوقدانان و 
کارشناســان حقوقی کمک بگیرید تا به شما کمک کنند. 
قطعا زندانی در حبس بیشــتر نیازمند همکاری و مساعدت 
است و قانون تکلیف نموده که مسائل زندانیان را رسیدگی و 

گرفتاری آن ها ر فع کنیم.
وی تاکید کرد: بــرای آزادی زندانیان تالش های خوبی 
صورت می گیرد؛ اما موضوع این است که صرفا نباید به دنبال 
اعتبارات دولتی بود بلکــه می توانید از ظرفیت خیرین هم 
برای آزدی زندانیان و کاهش مشکالت آن ها استفاده کنید.

منتظــری ادامــه داد: در بحث مرخصی بــه زندانیان تا 

جایی که قانون اجازه می دهد مســاعدت شود. به خصوص 
در شرایط کرونایی اگر زندان ها خلوت باشد بهتر خواهد بود 
به شرطی که زندانی شرایط اســتفاده از مجازات را داشته 
باشد و جرم او امنیت روانی جامعه را برهم نزند. در خصوص 
مرخصی به برخی مجرمین؛ و جرایم خاص با ضابط همکاری 
کنید و مرخصی ها ر ا به دستگاهای مربوطه اطالع دهید تا 

در جریان مرخصی آن ها باشند.
دادستان کل کشور تعیین تکلیف اموال ضبط شده را نیز 
مورد اشــاره قرار داد و گفت: اموال ضبط شده مثل موتور و 
ماشین که جزو اموال مردم است باید بر اساس قانون هرچه 

سریع تر تعیین تکلیف شوند.
وی به موضــوع فضای مجازی هم اشــاره کرد و گفت: 
دادستان ها توجه جدی در رسیدگی به جرایم فضای مجازی 
خصوصا جرایمی مثل قمار و شرط بندی داشته باشند. امروز 
مســئله فضای مجازی یک موضوع هم گسترده و هم جدا 
ناپذیر از زندگی مردم اســت و متاسفانه عده ای از این فضا 
سوءاســتفاده کرده و مردم را دچار زحمت می کنند. در این 
خصــوص باید یک همکاری جدی با نیروی انتظامی صورت 
گیرد و قضات و دست اندرکاران در این خصوص آموزش های 
الزم را ببیند؛ چراکه یکی از مسائل جدی امروز ما مبارزه با 
جرایم سازمان یافته در فضای مجازی است و بدون آموزش 

هم نمی توان خروجی مناسب را داشت.
دادستان کل کشور نظارت دقیق بر موضوع ربا و رباخواری 
را مهم دانست و بیان داشــت: دادستان ها هرجا که دیدند 
بحــث ربا چه در حوزه بانکی و چه غیربانکی مطرح اســت 

حتما ورود جدی کنند وبرخوردهای قاطع داشته باشند.
منتظری به موضوع قیمت گذاری کاالها هم اشــاره ای 
داشــت و افزود: قطعا دولت نیازمند کمک دستگاه قضایی 
اســت تا بتواند با گرانفروشــان برخورد نماید. بنده به وزیر 
دادگستری اعالم کردم که آماده هستیم در بحث مبارزه با 

گرانفروشی به شما و سازمان تعزیزات کمک کنیم.
وی در پایــان همایــش ضمن قدردانی از همه دســت 
انــدرکاران اظهار کــرد: در بحث تحــول و تعالی نظرات و 
پیشنهادات را به مرکز ارسال کنید تا مورد بررسی قرار گیرد 

و به جمع بندی برسیم.

رئیسی در اجالس پیمان امنیت جمعی افغانستان:

راه حل مسائل افغانستان تنها از طریق گفت و گو بین افغان ها امکان پذیر است

دادستان کل کشور: 

دستورالعمل همکاری با ضابطین در حال تهیه است

دبیرکل حزب مردم ساالری: 
 هر اقدامي که موجب گشایش در معیشت مردم

 و تقویت ارزش پول ملي شود شایسته تقدیر است
مصطفــی کواکبیان دبیرکل حزب مردم ســاالري در توئیتی نوشــت: از 
موافقــت ضمنی و موضع گیــری امروزی اعضای مجلــس  حداقلی در توافق 
بــا نظارت آژانس  اتمی و بازگشــت به مذاکرات  ویــن و موضوع  FATF باید 
اســتقبال کرد. اقدامات مخالفان دولت قبلی موجب تضییع منافع  ملی بود اما 
امروزه هر اقدامی موجب گشــایش در وضعیت  معیشتی مردم و تقویت  ارزش 

 پول  ملی شود شایسته تقدیر است.

رآکتور آب سنگین اراک در سریع ترین زمان ممکن 
به بهره برداری برسد

معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشــنبه از 
مجتمع هســته ای خنــداب  )اراک( بازدید کرد و در جریان پیشــرفت پروژه 
بازطراحی و ســاخت راکتور آب سنگین قرار گرفت و با مدیران و متخصصین 

اجرای این پروژه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایســنا، محمد اسالمی رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران در این 
بازدیــد که با همراهی جمعی از معاونان و مدیران ارشــد صنعت هســته ای 
انجام شــد، در بدو ورود به مجتمع هسته ای خنداب)اراک( با حضور در مقبره 
شــهدای گمنام به مقام واالی شــهیدان ادای احترام کرد و به قرائت فاتحه 

پرداخت.
اسالمی در جریان این بازدید با اشاره به توانایی دانشمندان صنعت هسته ای 
در پیشــبرد و اجرای برنامه های راهبردی صنعت هســته ای، اظهار داشــت: 
بهره گیری از توانمندی و تخصص جوانان ایرانی در حل مسائل بزرگ، پیروزی 
ملت ایران در عرصه های مختلف را به همراه داشــته اســت و دســتاوردهای 
شگرف این صنعت بیانگر قدرت و پیشرفت علمی و نمایانگر استیصال دشمنان 

ایران اسالمی است.
وی در خصوص بازطراحی رآکتور آب ســنگین خنداب )اراک( و پیشرفت 
ایــن پروژه تاکید کــرد: این پروژه باید بــا حداکثر ســرعت و بهره گیری از 

توانمندی صنایع داخلی بازطراحی و مورد بهره برداری قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور در ادامه بازدید از کارخانه آب سنگین اراک در مورد 
محصوالت آب ســنگین ایــن مجتمع ابراز امیدواری کرد تــا آنجا که ممکن 
اســت، باید محصوالت تولیدی از آب سنگین در زمینه های دارویی و درمانی 
و... بتوانند با بزرگترین برندهای جهانی رقابت کنند؛ در این رهگذر سهم قابل 
توجهی از اهداف »اقتصاد هسته ای« می تواند توسط فراورده های این مجموعه 

تحقق یابد و از این ظرفیت می توان به بهترین نحو استفاده شود.
در ادامه بازدید اسالمی با جمعی از مدیران و کارکنان این مجتمع هسته ای 
دیــدار و گفتگو کرد و در خصوص برنامه های جاری و آتی تبادل نظر صورت 
گرفت؛ بازدید از آزمایشــگاه زیســت فناوری ایزوتوپی و همچنین بررســی 
وضعیت آزمایشــگاه تولید ترکیبات دوتره از دیگــر برنامه های معاون رئیس 

جمهور در این رویداد بود.

ارتش از مردم، با مردم و در کنار مردم است
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی گفت: ارتش به دلیل اینکه فرمانده اش 

ولی فقیه است مورد احترام و مورد عالقه مردم است.
به گزارش ایســنا، امیر سرلشــکر سید عبدالرحیم موســوی در اختتامیه 
نوزدهمیــن دوره رزم مقدماتــی مشــترک اظهــار کرد: ارتــش جمهوری 
اســالمی ایران، نیروی انتظامی را برادر عزیزتر از جــان خود می داند و در هر 

جایی که نیاز باشد دست در دست نیروی انتظامی و پشتیبان آنان است.
فرمانــده کل ارتش اضافــه کرد: نیــروی انتظامی نماد اقتــدار و دفاع از 
ارزش های اســالمی ایرانی و سمبل امنیت جامعه اســت؛ لذا ما توفیق نیروی 

انتظامی را موفقیت این کشور می دانیم.
وی افزود: ارتشی بودن یک شغل نیست، بلکه یک هدف واال و یک انتخاب 
مقدس اســت. اما ارتش جمهوری اســالمی ایران ویژگی هایی دارد که آن را 

نسبت به سایر ارتش ها هم ممتاز کرده است.
وی در تبییــن ارزش های ارتش تصریح کرد: فرمانده این ارتش، ولی فقیه 
اســت؛ نایب آقا امام زمان)عج( است. شخصیت دانشــمند مقتدر متقی، که 
حتی دشمنان ما به دانایی و توانایی رهبر عزیز معترفند و در برابر آن تعظیم 
می کننــد. ارتش به دلیــل اینکه فرمانده اش ولی فقیه اســت مورد احترام و 
مورد عالقه مردم اســت. در چنین ارتشــی کلیه اعمال و اقدامات ما وقتی با 
نیت خالص همراه شــد، می شود عبادت، و این بزرگترین نعمت خداوند به ما 

سربازان ارتش انقالبی جمهوری اسالمی ایران است.
موسوی افزود: امتیاز دیگر اسالمی بودن است. ارتش جمهوری اسالمی ایران 
برمبنای حدود و قیود و آموزه های اســالمی اداره می شود و حرکت می کند، 
امروز مردم ار تشی بودن را به معنای متدین بودن و متشرع بودن می شناسند. 
ارتش منضبط، قدرتمنِد متدین. این ارتش به دنبال حفظ و گســترش و ارائه 
ارزش های اسالمی اســت. این ارتش نمایشگاهی از ارزش های اسالمی است که 

می توان آن را سر دست گرفت و به همه و به جهان نشان داد.
فرمانده کل ارتش ادامه داد: البته در هر ســازمانی ممکن است چیزهایی 
باشــد، افرادی باشند که هم جهت با مسیر و اهداف کلی سازمان نباشند. اما 
روح حاکم، دین و اخالق اســت و هرکســی از دین و اخالق دور باشد در این 

سازمان هیچ جایگاهی ندارد.
وی تاکیــد کــرد: ویژگی بعــدی انقالبی بودن اســت؛ ارتــش جمهوری 
اســالمی ایران یک ارتش انقالبی اســت، دفاع از آرمان ها و ارزش های انقالب 
را وظیفــه ذاتی خود می داند، روحیه انقالبی در تــک  تک افراد جریان دارد، 
استکبار ســتیزی و دفاع از مظلوم فرهنگ سازمانی این ارتش است و قاطبه 

اعضای این ارتش را جوانان پرشور انقالبی تشکیل می دهند.
 موسوی یادآور شد: امتیاز دیگر مردمی بودن است. ارتش از مردم، با مردم، 
در کنار مردم و در خدمت اهداف مردم اســت. این ویژگی باید حفظ شــود و 
روز به روز گســترش یابد. همه ما موظف هستیم این فرهنگ و تفکر و منش 
مردمی بودن را در خودمان و در ســازمان تقویت کنیم و با همین مرام پیش 

برویم.

واکسیناسیون سربازان نیروی دریایی سپاه
واکسیناسیون ســربازان نیروی دریایی سپاه متناسب با دستورالعمل های 

باالدستی با شتاب بیشتری در حال انجام است.
به گزارش سپاه نیوز ، دریادار دوم پاسدار دکتر سید علی  موسوی جزایری 
اعالم کرد: واکسیناســیون تدریجی سربازان نیروی دریای سپاه در چهارچوب 
دســتورالعمل های باالدســتی و تمهیدات فراهم شده مدت هاست آغاز شده 
اســت و تاکنون  واکسیناســیون ســربازان حاضر در مراکز و مناطق حساس 
مانند جزایر خلیج فارس در اولویت های تعیین شده انجام و نوبت های اول و 
دوم واکســن کرونا را دریافت اند. موسوی جزایری تصریح کرد: مراکز درمانی 
و درمانگاه های نیروی دریایی ســپاه با شتاب بیشتری درحال واکسیناسیون 
سایر سربازان عزیز شاغل در این نیرو  هستند و به َفضل الهی  تا پایان مهرماه 

همه آنان  واکس کرونا  دریافت خواهند کرد.

تجهیزات پیشرفته نیروی هوایی درهفته دفاع مقدس 
رونمایی می شود

فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه در ساخت تجهیزات ُمدرن به ویژه 
هواپیمای بدون سرنشــین و پهپادهای رزمی به دســتاوردهای خوبی دست 
یافته ایــم گفــت: در هفته دفاع مقدس بخش قابل توجهــی از این تجهیزات 
رونمایی می شود. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ 
خلبان عزیــز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتــش در جمع خبرنگاران در 
بوشــهر گفت: ارتقا در حــوزه های تجهیزاتی، آموزشــی و کیفیت رزم مورد 
توجه ویژه نیروی هوایی قرار دارد. وی با اشــاره به ســاخت تجهیزات ُمدرن 
توسط متخصصان نیروی هوایی ارتش جمهوری ایران اسالمی خاطرنشان کرد: 
در ســاخت تجهیزات ُمدرن به ویژه در رابطه با هواپیمای بدون سرنشــین و 
پهپادهای رزمی به دســتاوردهای خوبی دست یافته ایم و موفقیت های خوبی 
کسب شــده و در هفته دفاع مقدس بخش قابل توجهی از تجهیزات رونمایی 
می شود. فرمانده نیروی هوایی ارتش از کسب موفقیت هایی در ساخت مهمات 
هوشــمند و نقطه زن به وســیله پهپاد در نیروی هوایی ارتش خبر داد و بیان 
کــرد: این مهم یکی از دســتاوردهای بزرگ نیروی هوایی اســت که در کنار 
هواپیمای با سرنشــین و پیشــرفته از تجهیزات بدون سرنشین هم بهره مند 

می شویم.

اخبار کوتاه


