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رهبــر انقــاب اســامی در پیامی با تشــکر از فعاالن 
دلســوز حوزه جمعیت، تاش برای افزایش نســل و جوان 
شــدن نیروی انسانی کشور و چاره جوئی برای نجات کشور 
از آینده ی هولناک پیری جمعیت را سیاســتی حیاتی و از 

ضروری ترین فرائض دانستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی در 
پیامی با تشکر از فعاالن دلسوز حوزه جمعیت، تاش برای 
افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و چاره جوئی 
برای نجات کشــور از آینده ی هولنــاک پیری جمعیت را 
سیاستی حیاتی و از ضروری ترین فرائض دانستند. متن پیام 
که دیروز در نشست ستاد ملی جمعیت توسط دکتر فروتن 

دبیر ستاد قرائت شد، به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سام به همه ی کسانی که دلسوزانه و عاقبت اندیشانه 
به فعالیت در حوزه ی جمعیت روی آورده اند، و با تشــکر از 
مسئوالنی که در مجلس و دولت به چاره جوئی برای نجات 
کشــور از آینده ی هولناک پیری جمعیــت میپردازند، بار 
دیگر تأکید میکنم که تاش برای افزایش نســل، و جوان 
شــدن نیروی انسانی کشــور و حمایت از خانواده، یکی از 
ضروری ترین فرائض مسئوالن و آحاد مردم است. این فریضه 
درباره ی افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ ســاز، تأکید بیشتر 
می یابد. این یک سیاســت حیاتی برای آینده ی بلندمدت 
کشور عزیز ما است. کاوشهای صادقانه ی علمی نشان داده 
است که این سیاست را میتوان با پرهیز از همه ی آسیبهای 
محتمل یا موهوم پیش برد و آینده ی کشور را از آن بهره مند 

ساخت.
به دست اندکاران این حسنه ی ماندگار توصیه میکنم که 
در کنار تدابیر قانونی و امثال آن، به فرهنگ سازی در فضای 

عمومی و نیز در نظام بهداشتی اهمیت دهند.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت میکنم.

سّیدعلیخامنهای

رئیسجمهور:
مشوقهایافزایشجمعیتبهروشنی

برایمردمتبیینشود
رئیس جمهور گفت: همه رســانه ها همت کنند تا قانون 
جمعیت به خوبی در جامعه انعکاس پیدا کند و مشــوق ها 
برای افزایش و جوان ســازی جمعیت به روشنی برای مردم 
تبیین شــود. به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
روز چهارشــنبه در نخستین نشست ســتاد ملی جمعیت 
ضمن تشکر از تاش ها و گزارش های ارایه شده دستگاه های 
مسوول در اجرای »قانون جمعیت و تعالی خانواده«، گفت: 
همه دستگاه ها موظف هستند طبق مصوبات قانونی اقدامات 
خود را در راســتای عملیاتی کردن این قانون انجام دهند و 
گزارش فعالیت های خود را به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت 

ارایه کنند.

رئیــس جمهور افــزود: در گام اول تمامی دســتگاه ها 
و نهادها موظف هســتند قرارگاه هــای مربوط به جمعیت 
را در مجموعه های خود تشــکیل دهند و هرچه ســریعتر 
آیین نامه های مرتبط با آن را آماده و به دبیرخانه ستاد ملی 

جمعیت ارسال کنند.
رئیســی در ادامه با مرور مشــوق ها و پیــش نیازهای 
فرزندآوری در خانوارها، به موضوع مســکن اشــاره و اظهار 
داشت: دبیرخانه ستاد ملی جمعیت موارد مرتبط با مسکن 
کــه در قانون جمعیت و تعالی خانواده آمده اســت را برای 
اجرایی شــدن پیگیری کند چرا که مسکن از عوامل اصلی 

تشویق کننده خانواده ها برای فرزندآوری است.
رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت پرداخت تســهیات 
بانکی برای کمک به فرزنــدآوری گفت: باید آیین نامه های 
مربوط به پرداخت تســهیات برای بانک ها آماده و هر چه 

سریع تر اجرایی شــود. رئیسی با تأکید بر اهمیت برگزاری 
جلسات ســتاد ملی جمعیت از آمادگی خود برای برگزاری 
منظم این جلســات و پیگیری مصوبات آن در دستگاه های 
دولتی خبر داد. رئیس جمهور کار کارشناســی و علمی را 
برای تبیین جایگاه خانواده و نیز اهمیت افزایش فرزندآوری 
ضروری دانست و در این باره گفت: باید برای افزایش و جوان 
ســازی جمعیت کار دقیق انجام و از ظرفیت دانشگاه ها در 
این موضوع استفاده شود و نباید کارهای موازی، اجرای این 

قانون را از مسیر اصلی خود خارج کند.
رئیســی با اشــاره به برخی موانع و مشکات در مسیر 
اجــرای قانون جمعیت و تعالی خانواده،  بر رفع ابهامات این 
قانون تاکید کرد و اظهار داشــت: مجریان قانون اشکاالت و 
تعارضات را به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند تا 
برای رفع آنها تاش شــود.  رئیســی با اشاره به قرائت پیام 
رهبــر معظم انقاب در ابتدای نشســت، تصریح کرد: پس 
از انتشــار پیام رهبر انقاب، توقع دلسوزان از دستگاه های 
مسوول در ستاد ملی جمعیت افزایش می یابد. همه رسانه ها 
همت کنند تا این قانون به خوبی در جامعه انعکاس پیدا کند 
و مشــوق ها برای افزایش و جوان سازی جمعیت به روشنی 

برای مردم تبیین شود.
رئیس جمهور با تشــریح ابعاد مختلف قانون جمعیت و 
تعالی خانواده این قانون را یک بسته تشکیل شده از اجزای 
مرتبط با یکدیگر دانســت و گفت: اگر تنها برای تحقق یک 
بعد این بســته تاش شود، به نتیجه نمی رسیم و باید همه 
ابعاد این بسته اجرایی شود. رئیسی با مهم دانستن جایگاه 
استانداران در اجرای قانون جمعیت و تعالی خانواده تأکید 
کرد: افزایــش آمار ازدواج و کاهش نرخ طاق از برنامه های 
مهم اســتانی است که به باید صورت ملی و منطقه ای مورد 
بررســی قرار گیرد. در ابتدای این نشست پیام رهبر معظم 
انقاب اسامی خطاب به فعاالن حوزه جمعیت از سوی دبیر 

ستاد ملی جمعیت قرائت شد.

در پیام به فعاالن حوزه جمعیت عنوان شد

تاکید مجدد رهبر انقالب بر تالش برای افزایش نسل 

صبح دیروز رسانه های محلی در استان ایام، خبر از یک 
گروگان گیری در اداره اموال  تملیکی بنیاد مستضعفان ایام 
دادند؛ خبری که خیلی زود در سراســر کشور پخش شد و 

تبعات تلخ آن، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد.
صبح دیروز در اداره اموال تملیکی ایام، فردی که ابتدا 
گفته می شــد کارمند اخراجی یا تعلیقــی همین اداره بود، 
اقــدام به گروگانگیری کرد و ضمــن تیراندازی، چند نفر را 
زخمی کرد که در پی آن مرگ ســه نفر تایید شد. اما بنیاد 
مستضعفان، اخراج یا تعلیق این فرد را تکذیب و اعام کرد 
که او صرفا نگهبان پیمانی بوده که حقوق اردیبهشت خود را 
هم دریافت کرده است! این درحالیست که حتی رئییس کل 
دادگستری استان ایام هم اعام کرده بود که فرد مهاجم، 

کارمند بنیاد بوده است. 
کشته شدگان این حادثه، شیوا محمدی، ناهید روشنی و 
میاد فتاحی بودند و سعید رستمی که اقدام به گروگانگیری 

کرده بود هم دست به خودکشی زد.
سردار دالور القاصی مهر فرمانده انتظامی استان ایام در 
گفت وگو با خبرگزاریهای مختلف گفت: ساعت 9:25 امروز 
چهارشــنبه، در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان با مرکز 
فوریت های پلیس 110 توســط اعام شد که یک نفر وارد 
 اداره اموال و اماک بنیاد مســتضعفان استان  ایام شده و 
اقدام به تیراندازی کرده است. بافاصله اینجانب و همکاران 
در کوتاه تریــن زمان در محل حادثه حاضر شــده و متوجه 
شــدیم که فرد مســلح از کارمندان این سازمان با توجه به 
اختاف شخصی که با محل کار خود داشته به صورت مسلح 
وارد محل کار شــده و به محض ورود به محل کار خود به 
ســمت کارمندان آن اداره تیراندازی کرده بود. قاتل با ورود 
بــه موقع ماموران انتظامی و تیم رهایی گروگانگیری که در 

اختیار بود عرصه را به خود تنگ دید و اقدام به خودکشــی 
کرد.

القاصی مهر گفت: در این حادثه تعداد سه نفر فوت کرده و 
هفت نفر مجروح شده بود که بافاصله مصدومان این حادثه 
با خودروهای انتظامی و اوژانس به بیمارســتان انتقال داده 
شد. همچنین سه نفر نیز که در یک اتاق حبس شده بودند، 
از محل حادثه توسط پلیس ســالم نجات یافتند.علت این 
حادثه اختاف شخصی این کارمند و مدیران و همکارانش 

بوده است.
رئیس کل دادگستری استان ایام نیز از تشکیل پرونده 
قضایی در خصوص حادثه گروگانگیری در اداره اموال بنیاد 

مستضعفان این استان خبر داد.
عمــران علیمحمدی در این باره گفت: فرد مهاجم که از 
کارمندان اداره اموال بنیاد مســتضعفان استان بوده است با 
انگیزه شــخصی صبح چهارشنبه با دو قبضه نارنجک و یک 
قبضه ساح گرم که در کیســه برنج پنهان کرده بود، وارد 

اداره اموال بنیاد مستضعفان شده است.
وی ادامه داد: این فرد به وســیله شلیک گلوله کارمندان 
را بــه طبقه دوم این اداره هدایــت و یک نارنجک را داخل 
محوطه پرتاب کرده است. این انفجار منجر به فوت ۳ نفر از 
کارمندان درمحل حادثه و یک نفر در بیمارستان شده است 
و در نهایت فرد مهاجم با شــلیک اسلحه به خود، خود را از 

پای در می آورد.
رئیس کل دادگســتری اســتان ایام بیان کــرد: بر اثر 
پرتاب نارنجــک 5 تن از کارکنان این اداره نیز مجروح و به 
بیمارســتان منتقل شده اند که وضعیت جسمی یکی از این 
افراد نیز وخیم است و بقیه آنها جراحات سطحی دارند و در 

حال مداوا هستند. 

وی با بیان اینکه پرونده قضایی برای این حادثه تشکیل 
شــده اســت، عنوان کرد: به محض وقــوع حادثه بازپرس 
پرونده، معاون دادستان و معاون رئیس کل دادگستری ایام 
در محل حادثه حضور پیدا کردند. شورای تامین استان نیز 

تشکیل و اقدامات تامینی الزم انجام شده است.
علیمحمدی با اشاره به اینکه هم اینک وضعیت امنیتی 
پایدار اســت، گفت: اوضاع تحت کنترل اســت و این اتفاق 

بیشتر جنبه انتقام شخصی داشته است.
سازمان اموال تملیکی وزارت اقتصاد اعام کرد که اداره 
مذکور تحت نظارت بنیاد مســتضعفان است و با پیگیری از 
بنیاد مستضعفان نیز این موضوع مورد تایید قرار گرفت. بنیاد 
مستضعفان اعام کرد که فرد گروگانگیر شاکی بوده و علت 
شکایت او هنوز کاما مشخص نیست که منشا داخلی داشته 
یا خارجی و در حال پیگیری برای اعام جزئیات این حادثه 
هستیم. همچنین انگیزه او از قتل هنوز مشخص نیست، اما 
گروگانگیر اخراج نشــده بود و فقط از کار معلق شده که به 
زودی اطاعات دقیق تر اعام می شود. یکی از مجروحان این 
حادثه نیز یوسف فریادی زاده، رئیس سازمان اموال و اماک 
ایام است.اسامی سایر مصدومان نیز ناصر خسروی - احمد 
محمدیان- سعید رســتم بیگی- ساسان ملک زاده- حافظ 
ربیع بیگــی- حنا نعمتی و ایوب فرج اللهی اســت. برخی 
رسانه ها اعام کردند یوســف فریادی زاده مدیرکل اموال و 
اماک بنیاد مستضعفان در استان ایام نیز کشته شده است 

اما این خبر تا عصر چهارشنبه تایید نشد. 
اما عصر دیروز بنیاد مســتضعفان بــا صدور اطاعیه ای، 
نســبت به برخی از گمانه زنی های رســانه ای واکنش نشان 
داد و اعام کرد: اتفاق شــوم صبح امروز برای خانواده بزرگ 
بنیاد مستضعفان شوک آور و تلخ بود؛ این بنیاد، پیش از هر 

چیز ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدار و تسلیت به 
مردم عزیز ایام که به دنبال این واقعه تلخ، احساســات آنها 
جریحه دار شــد، بر خود فرض می داند که برای تنویر افکار 
عمومی و پاسخ به برخی از شــبهات و برداشت های دور از 
واقعیت فضای رسانه ای، موضوعاتی را به اطاع عموم برساند.
فرد مسلح و عامل این ماجرای تلخ، از کارکنان پیمانکاری 
اداره کل اموال و اماک بنیاد مستضعفان در ایام بوده که از 
مرداد سال 9۷ به عنوان نگهبان مشغول به فعالیت بوده است 
و بر خاف برخی اطاعات نادرســت مطرح شده در فضای 
رسانه ای، به هیچ وجه موضوع »تعلیق از کار« یا »اخراج« وی 
مطرح نبوده اســت و روز گذشته نیز حقوق اردیبهشت ماه 
او با احتســاب افزایش حقوق سال 1۴01 به حسابش واریز 

شده بود.
الزم به ذکر اســت عامل این جنایت هولناک، همچون 
ســایر کارکنان مشغول در سازمان اموال و اماک، در طول 
سنوات همکاری با اداره کل ایام، از حقوق و مزایای قانونی 
و معیشتی، وام و تسهیات شغلی بهره مند شده بود و از این 

بابت نیز هیچ مشکلی نداشته است.
همچنیــن بنیاد مســتضعفان اهتمــام دارد تــا برای 
مشخص شــدن هرچه ســریع تر ابعاد مختلف این ماجرا و 
روشن شــدن انگیزه های احتمالی عامل مسلح این حادثه، 
همکاری و هماهنگی دقیق و کاملی را با مسئوالن قضائی و 

انتظامی، داشته باشد.
در پایان ضمن تسلیت مجدد به خانواده جان باختگان این 
جنایت هولناک و آرزوی سامتی برای همکاران مجروح در 
ایــن واقعه، اعام می داریم که در کنار آنها خواهیم بود و از 
هیچ تاشی برای تسلی خاطر بازماندگان و کمک به بازیابی 

سامت عزیزان مجروح، فروگذار نخواهیم کرد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با بیان اینکه به دولت 
آمریکا توصیه می کنــم وضعیت اضطراری و تحریم ها علیه 
ایران را پایــان دهد،گفت: از آمریــکا می خواهم تحریم ها 
علیه مردم ایران را در زمینه های غذا، دارو، آب و بهداشــت 
را متوقــف کند. به گزارش ایرنا، النا دوهان گزارشــگر ویژه 
ســازمان ملل متحد در نشســت خبری که امروز در محل 
کتابخانه ملی برگزار شــد، گفت: من ســفری به جمهوری 
اســامی ایران داشــتم که برای جمــع آوری اطاعات بی 
غرض و بی طرف برای شــورای حقوق بشر بوده است. تمام 
اطاعات بررسی و راستی آزمایی خواهد شد. وی ادامه داد: 
من نمایندگان دولت و نمایندگان جامعه های مختلف، بخش 
سامت و اعضای دانشگاهی را ماقات کردم. گزارشگر ویژه 
سازمان ملل متحد اظهار داشت: ایران مشمول تحریم های 
یکجانبه بوده و آمریکا تحریم های بزرگ مالی و بانکی را در 
طول ســال ها علیه ایران اعمال کرده است.این اقدامات در 
سال2010 افزایش پیدا کرد و بانک های ایران را هم پوشش 
داد و در ســال 2012 نیز تحریم هــای علیه بخش نفتی و 

کشتیرانی ایران تحمیل شد.
وی ادامه داد: بعد از امضای برجام شــد تمام تحریم های 
ثانویه برداشته شد و بعد از خروج آمریکا از برجام، تحریم ها 

علیه ایران دوباره بازگشت.
دوهان اظهار داشــت: کانادا هم تحریم های زیادی علیه 

بخش های اصلی ایران اعمال کرد.
وی افــزود: من نمی خواهم به آمار بخش خاص اشــاره 
کنــم می خواهم به گــزارش ما مراجعه کنیــد که گزارش 
هشت صفحه ای است،ما در این سفر توانستیم تاثیر مخرب 
تحریم ها بر روی سامت، آموزش و پرورش، فرهنگ اقتصاد 
و ورزش و صنایع دســتی گذاشته اســت را بررسی کنیم. 
تحریم ها تاثیر بیشــتری بــر روی خانواده های کم درآمد و 
سالمندان داشته اســت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد 
اظهار داشت: کمک های سازمان ها به دلیل مشکاتی که در 

زمینه انتقال پول وجود دارد، تاثیری نداشــته است.زندگی 
مردم دچار مشکل شده و وضعیت بدتر شده است.

وی بــا تاکید بر اینکه بانک مرکــزی باید کاما در برابر 
این اقدامات ایمن باشــد چراکه به عموم مردم خدمات ارائه 
می دهد، گفت: بنده دغدغــه دارم که تحریم های یکجانبه 
حقوق بشر را نقض می کند. بسیاری از شرکت ها و نهادها را 
دچار نقض قانون کرده است. دوهان تاکید کرد: تحریم های 
یکجانبه وضعیت حقوق انسانی را در ایران به خطر انداخته 
است، و به معشــیت مردم و طبقه آسیب پذیر، آسیب زده 
است. این تحریم ها باعث مشکات تبادل مالی و بانکی شده 
است و باعث شده دریافتی های ایران با مشکل مواجه شود و 

اتباع کشورهای دیگر هم با مشکل روبرو شده اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با اشاره به تاثیر تحریم ها 
بر زندگی مردم گفت: این موضوع در مورد مسائل مربوط به 
دارو مشــکل ایجاد کرده است. تحریم قطعات یدکی و نرم 
افزارها و تکنولوژی و دارایی های بلوکه شــده ایران موجب 
شده تا ایران نتواند به دارایی های خود دسترسی پیدا کند و 

موجب مشکات زیادی برای مردم ایران شده است.
وی تاکیــد کرد: کاهش درآمد دولت برای صادرات کاال، 
سامت و بهداشت و اقتصادی مردم را به خطر انداخته است، 
بحث ایجاد محدودیت در واردات دارو به ایران، نقض حقوق 
بشر اســت. دوهان اظهار داشــت: تحریم ها موجب کاهش 
کیفیت زندگی مردم ایران شــده است و این مسئله باعث 
شده که شــرکت های خصوصی به دنبال راه های جایگزین 
باشــند تا در تجارت بین المللی حضور داشته باشند.حتی 
مقاالت علمی دانشــمندان ایرانی برگشــت میخورد و حق 
آموزش آکادمیک و فعال را پایمال می کند.تحریم ها مانع از 

کمک های حقوق بشری به ایران شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفت: تحریم ها از جنبه 
اقتصادی مانع از این شده که دولت کمک های مستمری را 
به مــردم پرداخت کند، به دلیل تحریم ها، دولت ایران قادر 
به تأمین خدمات کافی به اتباع و پناه جویان خارجی نبوده 
است.به دلیل وضعیت اقتصادی، حق استخدام و شغل و حق 
مردم ایران را نقض شــده، که این امر موجب پایمال شدن 
حق مردم ایران شــده است.این تحریم های یک طرفه قابل 
توجیه نیســت. وی با بیان اینکه من در این قســمت چند 
توصیه دارم به همــه طرفین و یادآوری می کنم تعهد خود 
را سازمان ملل متحد فراموش نکنند، گفت: توصیه می کنم 
همه تحریم های یکجانبه علیه ایران متوقف شود. من از تمام 
کشورهایی که تحریم ها را اعمال کردند به خصوص آمریکا 
می خواهم تحریم ها علیه مــردم ایران را در زمینه های غذا، 

دارو، اب و بهداشت را متوقف کنند.
 من به دولت آمریکا توصیه می کنم وضعیت اضطراری و 

تحریم ها علیه ایران را پایان دهد.
دوهان تاکید کرد: مــن از دولت آمریکا می خواهم تمام 
دارایی های بلوکه شــده بانک مرکزی ایران را آزاد کنند و از 
همه بانک ها و شرکت های خصوصی می خواهم در راستای 

حقوق بشر، از این تحریم ها تبعیت نکنند.
وی ادامه داد: من از کشورهای تحریم کننده درخواست 
می کنم ایران بتواند حق عضویت خود را در ســازمان ملل 
پرداخــت کند.مــن از آمریکا میخواهم تا شــرایط را برای 
هنرمندان ورزشکاران و دانشمندان ایرانی تسهیل کند تا از 
خدمات بهره شوند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تاکید 
کرد: من می خواهم تا تحریم ها در مورد بیماری های خاص 

از جمله دیابت و بیماری پروانه ای برداشــته شود و شرایط 
درمان برای این بیماران فراهم شــود،من از همه بانک ها و 
شرکت ها و سازمان های بین الملی می خواهم که چارچوبی 

را در نظر بگیرند تا حقوق عادی مردم نقض نشود.
وی در پاســخ به ســوالی در مورد اینکه آیــا این موارد 
توصیه شما در گزارش اخیرتان به آمریکایی هایی بوده است؛ 
گفت: همانطور که گفتم به بحث تبعیت افراطی از تحریم ها 

بپردازیم.
شــرکت های خارجی تحریم ها را خیلی سفت و سخت 
انجام می دهند،باید شــرکت ها و بانک ها باید فعال شوند و 

تحریم ها را لغو کنند چرا که به کشورها آسیب می زند.
دوهان با بیان اینکه تحریم ها در سال 201۸ بیشتر شده 
است، اظهار داشت: تحریم های یکجانبه امروز سخت تر شده 
اســت و بعد از خارج شدن آمریکا از برجام تحریم ها فشرده 
تر شد و تحریم هایی وضع شد که شامل بیمه کاال و انتقاالت 
بانکی نیز بــود. وی افزود: به خاطر دامنــه تحریم ها ، این 
موضوع تاثیر زیادی روی حقوق بشــر گذاشته است و حتی 
دانشگاه ها، بخش ورزش و فناوری، آنقدر تحریم شده اند که 

ایران نمی تواند به سازمان ملل حق عضویت پرداخت کند.
گزارشــگر ویژه ســازمان ملل متحد تاکید کرد: موضوع 
سامت، بحثی حقوق بشری اســت و برخی از داروها تولید 
داخل هســتند اما مواد خام آن از خارج تامین می شود اما 
کیفیت آن ها متفاوت است. در بحث دارو و مواد غذایی، حتی 
خود سازمان ملل هم نمی تواند این موارد را تحویل بدهد و 
درآمد کشــور محدود شده اســت. ایران در بخش سامت، 
ســاخت مدارس با مشکل مواجه شده اســت. وی تصریح 
کرد: همه کشــورها نباید تعهدات بین الملی را نقض کنند، 
بنابراین باید توجه کنیم که اقداماتی که علیه ایران صورت 
می گیرد نقض حقوق بشر است.من فکر نمی کنم تحریم ها 
به این ســرعت برداشته شود اما سعی می کنم این اقدامات 

انجام شود.

خبرهای ضد و نقیض درباره گروگانگیری که سه نفر را کشت و خودکشی کرد

پایان خونبار گروگانگیری در اداره اموال بنیاد مستضعفان ایالم

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد:

تحریم ایران نقض حقوق بشر است

۱۲ دستور رئیس قوه قضائیه
خطاب به دادستان های مراکز استان ها

حجت االسام والمســلمین محسنی اژه ای، چهارشــنبه طی سخنانی در 
بیست و یکمین همایش سراســری دادستان های مراکز استان ها، دادستان ها 
و مسئوالن دادســرا را در صف نخست مقابله با جرائم و فساد در ساحت های 
مختلف، پیشــگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه دانســت و از دادستان 
کل کشور و معاونان وی که به صورت پویا و دلسوزانه بر مجموعه دادسراهای 

کشور نظارت دارند، تقدیر به عمل آورد. 
وی در ادمه سخنانش در بیست و یکمین همایش سراسری دادستان های 
مراکز اســتان ها به بیــان توصیه هایی خطاب به دادســتان ها پرداخت و این 

توصیه ها را به منزله بخشنامه الزم االجرا معرفی کرد.
»رســیدگی ســریع و دقیق به پرونده های ضدامنیتی که در مقاطع خاص 
تشــکیل می شوند«؛ »اعمال حداکثری اعطای ارفاقات قانونی برای محکومین 
واجد شرایط در عین توجه به این مهم که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور 
و ســارق که امنیت و آرامش مردم را برهم می زنند ظلم به دیگران اســت«؛ 
»توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی ها، 
جلب ها و بازجویی ها و نظارت ویژه بر کار ضابطین در این حوزه ها«؛ »تحصیل 
و جمع آوری ادله قبل از احضار افراد مگر در موارد ضروری و مسائل امنیتی که 
امکان َصرف زمان برای جمع آوری تحقیقات وجود ندارد«؛ »صدور دستورات 
صریح و شــفاف به ضابط و کارشناس و پیگیری انجام این دستورات در زمان 
مشخص و همچنین ماالیُطاق نبودن دستورات صادره به کارشناس و ضابط«؛ 
»پیگیــری اجرای احکام قطعــی صادره و انعکاس دالیل عــدم اجرای حکم 
قطعی«؛ »اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه در موضوعات و پرونده هایی که ممکن 
است شــکات زیادی پیدا کنند«؛ »مشورت و همکاری با مسئوالن استانی در 
عین داشتن استقال قضات«؛ »نظارت و دقت بر احکامی که محدودیت ایجاد 
می کنــد، نحوه و مدت نگهداری اموال توقیف و پلمپ شــده« ؛ »توجه قاضی 
اجرای احکام یا دادســتان به انجام اعتراض به موقع و منطبق با ضوابط نسبت 
به احکامی که خاف شرع و قانون تشخیص می دهند« و »اهتمام دادستان ها 
به اعمال نظارت مستمر فیزیکی و سیستمی به زیرمجموعه های خود و شعب 
دادیاری، بازپرسی و اجرای احکام« و »مساعدت به همکاران قضایی و صیانت 
از آنها در جهت پیشــگیری از لغزش« دوازده دســتوری بــود که رئیس قوه 

قضائیه در این نشست خطاب به دادستان های مراکز استان ها صادر کرد.

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:
خودکفایی در کاالهای اساسی مسأله ای

 راهبردی است
رئیس جمهور خودکفایی در کاالهای اساسی را موضوعی راهبردی دانست 
و تأکید کرد: وزارت جهادکشــاورزی با همکاری دیگر نهادها و از جمله مراکز 
علمــی و دانش بنیان برنامه ریزی کند تا کشــور در کوتاه ترین زمان ممکن 
در تولید کاالهای اساســی به خودکفایی برسد و دیگر نیازمند دیگر کشورها 
نباشــیم.به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز چهارشنبه 
در جلســه هیات دولت، با اشــاره بــه افزایش آالیندگی ها و گــرد و غبار در 
اســتان های مختلف کشور بویژه استان خوزستان، اظهار داشت: حل ریشه ای 

این موضوع نیازمند همکاری با کشورهای منطقه و همسایه است.
بر همین اســاس رئیس جمهور به ســازمان محیط زیست مأموریت داد با 
همــکاری وزارت امور خارجه و دیگر دســتگاه های ذیربط، از طریق رایزنی با 
کشورهای همسایه مشکل آالیندگی هوا را حل کنند. رئیس جمهور در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم تأمین امنیت غذایی کشور، خودکفایی در 
کاالهای اساســی را راهبردی دانست و اظهار داشت: در کنار کارهای روزمره 

نباید از اقدامات اساسی و زیربنایی غفلت شود. 
رئیســی افزود: تولید یک مسأله اساسی و زیربنایی است و با تقویت تولید 
داخلی باید ظرف چند ســال آینده و در کوتاه ترین زمان ممکن به خودکفایی 

برسیم تا نیازمند دیگر کشورها نباشیم. 
رئیســی در ادامه با تأکید بر لزوم اتقــان و همه  جانبه گرایی در تصمیمات 
گفت: تمام ارکان دولت در تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری ها همه جوانب را 
بســنجند تا تصمیمات دقیق و قابل اجرا اتخاذ شود. رئیس جمهور در بخش 
دیگری از ســخنانش به لزوم تبیین دقیق و جامــع برنامه دولت در خصوص 
توزیع عادالنه یارانه ها برای آحاد مردم در مقابل طرح برخی شــبهات اشــاره 
کرد و گفت: تیم اقتصادی و تیم اطاع رســانی دولت و دســتگاه های مرتبط، 
بــا تبیین موضوع گره های ذهنی مردم را باز کــرده و به افکار عمومی و بازار 

آرامش ببخشند.

جنگ روسیه با اوکراین یا آمریکا و ناتو؟
ادامهازصفحه1

 اگر با تسلط روسیه بر مجتمع مزبور، آنچه که تاکنون گفته می شد مبنی 
بــر این که در کارخانه فوالد آزوفســتال، آزمایشــگاه بیولوژیک وجود دارد و 
توسط شرکت Metabia، پسر »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا و زلنسکی 
ساخته شده واقعیت داشــته باشد نقش آمریکا را در اوکراین بیشتر مشخص 
می کند. دستگیری یک ژنرال چهار ستاره آمریکائی در این مجمتع اگر واقعی 

باشد بطور قطع، نقش مستقیم آمریکا و ناتو شفاف تر خواهد شد.
بعد از شــروع درگیری ها، آمریکا و کشورهای بلوک غرب با تمام قوا و در 
تمام عرصه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، لجستیکی و تبلیغاتی علیه روسیه 

بسیج شدند و به کمک اوکراین و زلنسکی شتافتند.
برای مثال اتحادیه اروپا کمک 520 میلیون دالری به کی یف را به تصویب 

رساند. 
همچنین مجلس نمایندگان ایاالت متحده بســته کمک های ۴0 میلیارد 
دالری به اوکراین را تصویب کرد و به مجلس سنا ارجاع داد تا بعد از تصویب 
به کاخ سفید برود بعد از امضای بایدن به صورت قانون در بیاید. »ند پرایس« 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت: »واشنگتن هر چه در توان دارد 
برای ادامه فشــار بر روســیه به کار خواهد گرفت.« فشارهای وارد بر روسیه 
یعنی ارســال 5500 موشک جاولین و 1500 موشک استینگر به اوکراین. در 
این ارتباط رئیس جمهور آمریکا قانون ارســال نامحدود ســاح به اوکراین را 
امضاء کرد. مطابق این قانون آمریکا می تواند ساح های خود را بطور نامحدود 
به اوکراین ارسال کند. سخنگوی پنتاگون گفت »هیچ کشوری به اندازه امریکا 
از کی یف حمایت نظامی نکرده است.« شایان ذکر است آمریکا قصد دارد ده 
هزار و پانصد نظامی دیگر به اروپا اعزام کند تا جایگزین نظامیانی شــوند که 
در پی جنگ اوکراین، در اروپا مســتقر شده بودند و اکثر آن ها در جناح شرق 

بلوک نظامی ناتو مستقر خواهند شد.

اخبار کوتاه

یادداشت

مهم ترین خدمت مصدق
ادامهازصفحه1

دوم: از طریــق مجلس مصدق را برکنار کنند، در شــرایطي که دولت ملی 
در تنگنا و در شــرایط اقتصاد بدون نفت بــود، گروه هاي مخالف )حزب اراده 
ملي سید ضیاء الدین طباطبایي، حزب عدالت جمال امامي، مجمع مسلمانان 
مجاهد شــمس قنات  آبادي، جمعیت فداییان اسام، حزب زحمتکشان ملت 
ایران بقایي، حزب توده و اتفاق افســران بازنشســته تحت ریاســت سرلشکر 
زاهدي که در مجلس متحصن بود و...( علیه شــادروان فعالیت مي کردند و به 
همین خاطر بر این باور بود که اکثریت مجلس »به ظاهر« طرفدار اوســت و 
مصلحت را در این دید که مجلس را منحل کند، اگرچه برخي از دوســتانش 

با او موافق نبودند.
ســوم: شــاه فرمان صادر کند که این اقدام با تعاریف اجتماعی - سیاسی 

تعبیر به نوعي کودتا شد.
چهــارم: مرحله چکمــه، یعني انگلیس و آمریکا خودشــان وارد عمل و با 
توزیع مبالغی دالر و مدیریت میدانی با حضور خائنانه »کیم روزولت و برادران 
رشیدیان« و اهالی شهر نو همراه با شعبان ها ... ماجرای خجالت آوری را که به 
نام کودتای 2۸ مرداد شــناخته می شود بسامان بردند که از نظر درک جهاني 
این ماجرای دردناک بعنوان »کودتاي مشــترک آمریکا و انگلیس« شــمرده 
می شود و بسیاری از سیاستمداران این روزگار حتی وزیر خارجه متوفی اخیر 

آمریکا به آن اقرار نموده اند.
در دایره المعارف هاي آمریکانا، بریتانیکا و شوروي سابق از این اقدام با تعبیر 
کودتاي مشترک آمریکا و انگلیس یاد شده؛ همچنین در این دوره کودتاهاي 

نظامي مشابهي علیه دولت هاي لیبرال در جهان صورت گرفت.

یادداشت


