روزنامه صبح ایران سیاسی ،هنری ،اجتماعی

داخلی تکیه شد و چون تولید واکسن
داخلی را جدی گرفتند کاهش مرگ و
میر کرونا را نیز دیدیم.
وی ادامــه داد :در این صد روز دولت
سیزدهم تازه نفس با حضور به موقع
در بحران بنزیــن ،اعتماد عمومی را
باال برد و مردم وقتی میبینند رئیس
جمهور آرام و قرار ندارد ،آرامش پیدا
میکنند و اکنون نیز در حل مشــکل
تأمین واکسن هیچ مشکلی نداریم.

اخبار

ریشه فساد را نمیتوان
کام ً
ال خشک کرد
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سیاست

ایران از هیچ تالشی برای کمک
به مردم افغانستان فروگذار نمیکند

دبیر شــورای عالی امنیــت ملی گفت:
ایران تحوالت افغانستان و تاثیر بیثباتی
بر معیشــت و امنیت مــردم رنج دیده
این کشــور را پیگیری و از هیچ تالشی
برای کمک به مردم افعانستان فروگذار
نمیکند.
به گزارش مهر ،در جلسه مشترک دبیران
شورای عالی امنیت ملی ایران و روسیه
که صبح امروز (پنجشــنبه) در حاشــیه
سومین نشست گفتگوی امنیت منطقهای
در دهلی نو برگزار شد ،طرفین با تبادل
نظر در خصــوص تحوالت منطقهای و
بین المللی ،همکاری راهبردی دو کشور
در حــوزه مقابله با تروریســم را اقدامی
سازنده و ضروری برای ایجاد و حفاظت
از صلح و ثبات در منطقه عنوان کردند.
در این دیدار علی شمخانی ،دبیر شورای
عالی امنیت ملی کشورمان طی سخنانی
با تبیین بحرانهای متعددی که منطقه را
فرا گرفته از جمله بحران تروریسم ،تجاوز
نظامی ،اشغالگری و بحران پناهجویان،
گفت :راه برون رفت از این شرایط ،پایان
دادن به دخالت کشورهای فرامنطقه ای
به ویژه آمریکا و همکاری و اشــتراک
مساعی کشــورهای منطقه برای اتخاذ
راهکارهای بومی حل بحران است.
وی با اشــاره به تحوالت افغانستان در
ماههای اخیر تاکید کرد :با توجه به ترکیب
قومی و مذهبی جامعه افعانستان راه حل
بحران این کشور تداوم گفتگوهای بین
االفغانی و تشکیل دولت فراگیر بر اساس
واقعیتهای جمعیتی در افغانستان است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان
تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران با

نگرانی تحوالت افغانســتان و تأثیر بی
ثباتی بر معیشت و امنیت مردم رنج دیده
این کشــور را پیگیری میکند و از هیچ
تالشــی برای کمک به مردم افعانستان
فروگذار نخواهد کرد.
شمخانی گفت :گسترش روابط ایران و
روسیه در همه حوزهها به ویژه حوزههای
امنیتــی و تــداوم مبارزه مشــترک با
تروریسم ،نقش تعیین کنندهای در ثبات
منطقهای دارد.
وی تصریح کرد :دو کشور ایران و روسیه
در آماج توطئه و تحریمهای آمریکا قرار
دارند و باید با ارتقا سطح همکاریهای
همه جانبه نظام غیر قانونی و ضد انسانی
تحریم آمریکا را دچار فروپاشی کنند.
در این دیدار نیز «نیکالی پاتروشــف»
ضمن ابراز خرسندی از روابط روبه توسعه
تهران  -مســکو در حوزههای گوناگون
تداوم این همکاریها را به نفع دو ملت
ایران و روسیه دانست.
وی با اشــاره به تأثیر ســازنده سومین
نشســت گفتگوی امنیت منطقهای در
نزدیک شــدن دیدگاههای کشورهای
منطقه در زمینه تهدیدات مشــترک و
راههای مقابله با آن گفت :همکاریهای
منطقهای تنها یک انتخاب نیست بلکه
مسیری اجتناب ناپذیر برای ایجاد امنیت
پایدار در منطقه است.
وی با اشــاره به گفتگوهای های انجام
شــده در مورد بحران افغانستان ،گفت:
مسئله افغانســتان در سایه هماهنگی و
هم افزایی کشــورهای منطقه میتواند
از شــرایط بی ثباتی خارج شود و آینده
بهتری را پیش رو داشته باشد.

انجام رزمایش نشان دهنده توان دفاعی
کشور است

فرمانده رزمایش مشــترک ذوالفقار  1400ارتش گفت :انجام رزمایش های نظامی
نشــان دهنده توان دفاع کشور است که به صورت سالیانه یا در مقاطع زمانی مورد
نیاز برگزار می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش ،امیر دریادار سیاری فرمانده رزمایش
مشــترک ذوالفقار  1400ارتش و معاون هماهنگ کننده ارتش در ارتباط تلفنی با
برنامــه «بحث روز» رادیو ایران در خصوص برگزاری رزمایش مشــترک ذوالفقار
 1400ارتش گفت :انجام رزمایش نشان دهنده توان دفاعی کشور است و به صورت
ســالیانه یا در مقاطع زمانی مورد نیاز برگزار می شود که هریک اهداف راهبردی و
عملیاتی خاص خود را دارد.
فرمانده رزمایش مشترک ذوالفقار  1400ارتش اظهار داشت :در برگزاری رزمایش
دو هــدف راهبردی و عملیاتی را دنبال کردیم.در اهداف راهبردی توان بازدارندگی
خود را باال می بریم که در هر زمان در مقابل هر تهدیدی آمادگی مقابله را داشــته
باشیم و در اهداف عملیاتی ،انواع و اقسام سالح ها را به کار گرفته و آزمایش می
کنیم.
وی گفت :در رزمایش ها آموزش ها را تست میدانی کرده و به دفاع مان عمق می
دهیم و هماهنگی بین نیروها را پی می گیریم و با به کارگیری ســاح ها در کنار
یکدیگر برمبنای اهداف از پیش تعیین شــده سناریوهای مختلف می نویسیم .در
رزمایش ذوالفقار  1400حدود  150ســناریو و  50تمرین برای نیروهای چهارگانه
ارتش تعریف کردیم که همه اینها اجرا شد و به اهداف عملیاتی دست یافتیم .اهداف
عملیاتی درمســیر اهداف راهبردی ماست که همه اینها نشانگر اقتدار ارتش است
و بیانگر این واقعیت است که هرگونه تعرضی با جواب سخت روبه رو خواهد شد.
دریادار ســیاری در ادامه با تاکید بر اهمیت نیــروی دریایی به عنوان یک نیروی
راهبردی خاطر نشان کرد :امروز ما در دریاهای آزاد حضور داریم و خطوط مواصالتی
مــان را در مقابله بــا پدیده دزدی دریایی در خلیج عــدن تامین می کنیم .پرچم
جمهوری اســامی ایران را در دریای سرخ ،مدیترانه ،دریای جنوب چین ،اقیانوس
هند جنوبی ،اقیانوس اطلس جنوبی و شمالی تا سن پترزبورگ و جنوب خلیج فنالند
توســط ناوشکن های نیروی دریایی ارتش به نمایش می گذاریم که نشان دهنده
اقتدار جمهوری اسالمی ایران در دفاع از منافع کشور و راهبردی بودن نیروی دریایی
ارتش است.
معاون هماهنگ کننده ارتش اظهارداشت :نمایش اقتدار در دریا ،نشان دهنده توان
عملیاتی نیروی دریایی ارتش است و دیپلماسی دریایی می تواند بزرگترین پشتیبان
کشور در حوزه اقتصاد و تامین امنیت حمل و نقل انرژی و کاال در دریاها باشد.

رژیم صهیونیستی بهانهای دست ما
بدهد نابود میشود

فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه پاسداران گفت :اگر صهیونیستها بهانهای
دســت ما بدهند ،دیگر بعد از ایــن دوره را نخواهند دید و قطعا نابودی آنها
به لحاظ تاریخی جلو خواهد افتاد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،ســردار امیرعلــی حاجیزاده فرمانده نیروی هوا
فضای ســپاه پاسداران امروز (پنج شــنبه) در حاشیه مراسم یادواره سالگرد
شــهادت حاج حســن طهرانی مقدم ،گفت :بین همه کشــورهای دنیا تنها
حکومــت و رژیمی که راجــع به بقــا ،موجودیت و ادامــه حیات صحبت
میکنند و دور هم جمع شــده و هم اندیشــی میگذارند ،رژیم صهیونیستی
است.
وی افــزود :رژیمی که راجع بــه موجودیتش صحبــت میکند ،محکوم به
نابودی اســت و نمیتواند راجع به کشور دیگری ســخن بگوید ،تهدیدات
مقامات این رژیم بیشتر مصرف داخلی دارد.
فرمانــده نیروی هوا فضای ســپاه پاســداران تصریح کــرد :مقامات رژیم
صهیونیســتی میدانند کــه آنها میتوانند آغازکننده باشــند اما پایان کار با
ماســت؛ پایان این کار نابودی رژیم صهیونیستی است.
ســردارحاجیزاده تصریــح کرد :اگر بهانهای دســت ما بدهنــد ،دیگر بعد
از ایــن دوره را نخواهنــد دید و قطعــ ًا نابودی آنها به لحــاظ تاریخی جلو
خواهد افتاد.

نماینده ســابق مجلس با اشاره به
تصویب الیحه تعــارض منافع در
مجلس گفت :ریشــه افراد مفسد
را نمیتوان کامال خشک کرد مرا
که این افراد از زمان صدر اســام
بودهاند و بعد از این هم خواهند بود
اما میتوان جلویشان را تا حد امکان
گرفت تا ممانعت از فســاد که باید
باالترین دستاورد جمهوری اسالمی
است باشد ،محقق کرد.
حجتاالسالم و المسلمین حسین
ابراهیمی در گفتوگو با ایســنا با
اشــاره به اهمیت تصویب الیحه
تعارض منافع در مجلس شــورای
اســامی اظهار کرد :اعتقادم این
اســت که قوانین خوبی در کشور
وجود دارد و به تازگی موارد بهتری
هم به آن افزوده شده است اما نکته
اصلی وجود قوانیــن یا نقص آنها
نیســت بلکه وجود مجریان خوب
است.
وی افزود :در طول همه این سالها
کــه از عمر مجلــس میگذرد ،ما
قوانین خوبــی داشــتهایم که در
موضوع خودشان کافی بودهاند اما
مجری دلسوز و متدین و متعهدی
بر ســر کار نبوده اســت ولی حاال
خوشــبختانه دولتی داریم که تمام
تالشش این است به افکار حضرت
آقا جامه عمل بپوشاند.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه شخص
رییس جمهوری تصریح کرده دولت
خط قرمزی در مبارزه با فساد ندارد،
اظهار کرد :دولت باید هرکس در هر
سمتی که باشد و فسادی از ناحیه
وی رخ دهــد را بــا برخورد عاجل
پاســخ دهد و این انگیزه در آقای
رئیسی و نیز آقای اژهای وجود دارد
و کام ً
ال به برخورد با فساد مصمم
هستند.
نماینده سابق مجلس تصریح کرد:
الیحه تعارض منافع دســت قوای
مجریه و قضائیــه را باز میکند تا
بتوانند به عنوان مثال با جمعی که
اخیــرا ً دیدیم با وارد کردن اتومبیل
چه رقمهای باالیی برداشتند و چه
افراد بسیاری در آن دخیل بودهاند،
راحتتر برخورد کنند.
وی یادآور شد :امیدوارم با تصویب
این الیحه دست دولت بازتر شود
و با کنار گذاشــتن خــط قرمزها
مشکالت ما در زمینه فساد مالی و
اداری کمتر شود.
ابراهیمی همچنین تاکید کرد :آقای
اژهای هم در قوه قضاییه دســت از
سر این افراد متخلف برنمیدارد و
مصمم است که هم با موارد گذشته
و هم حال مبارزه کند و در آینده هم
همین رونــد را ادامه دهد و افرادی
هم که در دستگاههای دولتی دنبال
سو استفاده از منصب خود هستند را
سرجایشانبنشاند.

دولت به سمت تحقق
وعدهها میرود

قائم مقام جامعه اسالمی مهندسین
گفت :با توجه به عزمی که در دولت
وجود دارد ،رییس جمهوری با تمام
توان به ســمت تحقق وعدههای
خود پیش میرود و در این مســیر
همه گروههای سیاسی و تخصصی
برای حفــظ امیــد در جامعه و با
اولویت قرار دادن منافع ملی ،دولت
را کمک کنند.
«علیرضا خجستهپور» روز جمعه در
گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با
اشاره به اقدامات دولت از زمان روی
کار آمدن اظهار کرد :دولت سیزدهم
با شعار جوانگرایی ،مبارزه با فساد و
ایجاد تحول روی کار آمد .آنچه تا
کنون شاهد بودیم انتصابهایی بود
که نشــان داد که رییس جمهوری
به وعدههای خود پایبند است و به
آن عمل میکنــد.وی اضافه کرد:
رییــس جمهــوری از روز اول که
دولت تشکیل شــد و حتی قبل از
استقرار ،خیلی فعال و پرنشاط بود
و عزم راسخی برای مواجه شدن با
مشــکالت و تالش برای حل آنها
داشت.
این فعال اصولگرا درباره سفرهای
استانی رییس جمهوری گفت :این
ســفرها  ۲کارکرد دارد؛ اول اینکه
اعتمــادی که در ســالهای اخیر
ضربه خورده بود را بازسازی کرد و
دوم اینکه با حضور مستقیم در میان
مردم سرعت خدمت رسانی به مردم
را افزایش داد.
وی اضافــه کرد :حضــور میدانی
رییــس جمهــوری در جمع مردم
کمک می کنــد که فقط به آمارها
و گزارشهای مدیران اجرایی اکتفا
نشــود و دولت بتوانــد به صورت
حضوری مشکالت را لمس کرده
و بعــد هم برای آنها برنامهریزی و
چارهاندیشی کنند.

امام جمعه موقت تهران:

مردم شهرها و کشورها اگر خدا را در نظر

میگرفتند مبتال به مشکالت معیشتی نمیشدند

امام جمعه موقت تهــران گفت :اگر
اهل کشــورها ،استانها و شهرها دو
بال تقوا و ایمان را داشتند و در وظایف
شرعی و مســئولیتهای سیاسی و
اجتماعی خــدا را در نظر میگرفتند،
مبتال به مشکالت معیشتی و کم آبی
نمیشدند.
به گزارش ایســنا ،حجتاالســام
والمسلمین کاظم صدیقی در خطبه
اول نماز جمعــه تهران با بیان اینکه
شما برادران عزیز و خواهران باکرامت
و نفــس ضعیف خــودم را به انجام
وظایف بندگی و ترک گناهان دعوت
میکنم ،گفت :خداوند متعال ما را به
تقوا دعوت کرده و تقوا را موجب نزول
برکات آسمان و زمین دانسته است.
وی افزود :اگر اهل کشورها ،استانها
و شهرها بال تقوا و ایمان را میداشتند
و خودمحافظتــی در برابر نفس اماره
ایجاد میکردند ،در وظایف شــرعی
و مسئولیتهای سیاسی و اجتماعی
خــدا را در نظر میگرفتنــد ،مبتال
به مشــکالت معیشــتی و کم آبی
نمیشدند.
خطیب موقت نمــاز جمعه تهران با
بیان اینکه ما خدا را شکر میکنیم که
به ما مهلت داد در نماز جمعه شرکت
کنیم و قدر اجتماعات نورانی را بدانیم،
گفت :از کسانی که در نمازهای جمعه
بودند و االن نیستند یاد میکنیم .ما
هم معلوم نیســت کی اینجا یادمان
کنند.
صدیقی با اشاره به تفسیر سوره مبارکه
فاتحةالکتاب گفت :امام جعفر صادق
(ع) خطاب بــه ابوحنیفه فرمودند آن
چه ســورهای است که اولش سپاس
خدا ،وسطش اخالص است و آخرش
دعاست؟ ابوحنیفه متحیر شد و گفت
که نمیدانم ،حضرت فرمودند که آن
سوره ،ســوره فاتحةالکتاب است .که
اولش با حمد شروع میشود ،وسطش
اخالص اســت و بخش سوم سوره

دعاست.
الص َ
راط
وی با اشــاره به آیــه «ا ِه ِدنَا َّ
ِیم» یادآورشــد :هدایت یک
ُ
الم ْس َتق َ
برنامه عمومی حق متعال است .خدا
هیچ مخلوقی را سرگردان نگذاشته و
تمام کارهای خداوند هدفمند اســت.
در هدایت الهی مقصد خداست و راه
رسیدن به خدا نیز شریعت انور است.
علم شریعت بر آحاد مردم واجب عینی
اســت ،در حالی که خدمت به جامعه
واجب کفایی است.
حجتاالســام والمســلمین کاظم
صدیقی در خطبه دوم نماز جمعه این
هفته تهران نیز با اشــاره به حدیثی
از امــام جواد (ع) گفت :امام جواد (ع)
میفرمایند «ظاهر دنیا عزتساز است،
اما انسان پا به خانه برزخ که میگذارد
در پناه تقواست».
وی ادامه داد :ای کاش رئیس جمهور
عزیز ما نبودنــد و فکر نمیکردم در
حضورشــان میخواهــم مطلبی را
عرض کنم ،اما خدا میداند که برای
خــدا میگویم .صدمیــن روز دولت
سیزدهم سپری شد .در این صد روز
نکاتی را الزم دیدم که به عرض همه
برسانم.
صدیقی بیان کرد :اولین امتیاز دولت
ســیزدهم و رئیــس جمهــور عزیز
ما آیتاهلل رئیســی عشــق به خدا،
مکتب ،امامان و ولی امر و ولی فقیه
است و ما احســاس میکنیم ایشان
در صــدد اجرای منویــات نایب امام
زمانشان بودند .دومین نکته نیز شعار
عدالتخواهی و مبارزه با فساد ایشان
است و در این مدت دیدیم که ایشان
ابــزار الزم عدالتخواهــی را فراهم
کردند و سنگرنشینان دستگاه قضا را
به قوه مجریه منتقل کردند تا مبارزه با
فساد عملی شود و این حرکت موجب
امید مردم است.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه
نکته سوم دولت سیزدهم جوانگرایی

است ،گفت :امروز دیدید وزیر فرهنگ
و ارشاد هم خودشان جوان هستند و
هم نیروهایشــان جوانهای مصمم
کارآزموده هســتند .چهارمین ویژگی
این دولت نیز تــاش ،کار متراکم و
خستگیناپذیری است .اگر امداد خدا
نباشد کسی نمیتواند این گونه تالش
کند .گاهی از بعضیها میشنویم که
خانواده ایشان هم ایشان را نمیبینند
و حتی پنجشنبه و جمعهها نیز در سفر
هستند .آنچه نمیگذارد ایشان خسته
شود عشق به خدا و مردم است.

وی با بیان اینکــه پنجمین ویژگی
دولت سیزدهم تعامل با خبرگان است،
گفت :یکی از برنامههای ســفرهای
ایشان دیدار با نخبگان است و همیشه
نخبگان را در دســتور کار قرار دادند.
ششــمین ویژگی آیتاهلل رئیسی و
دولت ایشــان انسجام بین قوای سه
گانــه اســت و از اول انقالب چنین
وحدت ،هم افزایی و جلسات هفتگی
بین قوای سهگانه وجود نداشته و امروز
ســه قوه ید واحده هستند و اختالف
در مســیر و هدف ندارند و برای حل
مشکالت به میدان آمدند و این گونه
نیســت که در حل بحرانهایی که
پیش میآید کنار بایستند و بگویند من
اطالع نداشتم.
صدیقی با بیان اینکه هفتمین ویژگی
دولت سیزدهم تأمین حقوق کارکنان
دولت اســت ،گفت :با وضعیتی که از
پیش ،پیــش آمده پر کردن گودالها
کار سادهای نیست و آیتاهلل رئیسی
در این شرایط به موقع حقوق کارکنان
را میدهد که این امداد الهی است .در
ارتباط با دیپلماسی بینالمللی و تقویت
ظرفیت داخلی بــا ارتباط خارجی نیز
دیدید که قبل از ایشان گفتند واکسن
را به ما نمیدهند ،ولی چه شد که تا
ایشان آمدند ســیل واکسن به ایران
آمد .علتاش این بود که به ظرفیت

امام جعــه موقت تهــران در بخش
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه
مــن درد مردم را احســاس میکنم،
گفت :در موضوع عدم ثبات قیمتها
اگر دستهایی در کار است که مشکل
گرانی حل نشود که قطعا در کار است،
نیروهای اطالعاتی و امنیتی و مردم
ببینند منشــأ کار کجاســت و به هر
قیمتی شده مسئله را حل کنند.
وی افــزود :امــروزه پــول ملی ما
ارزشاش را از دست داده است .شما
هر چقدر هم کــه یارانه را باال ببرید
با افزایش قیمتی کــه اتفاق میافتد
مشــکل مردم حل نمیشــود ،بلکه
آنچه مهم اســت این است که پول
ملی باید ارزشمند شود .مردم نیاز دارند
که مشکالت برایشان تبیین شود و به
آنها بگوییم در کجای حل مشکل
هستیم.
صدیقی با بیان اینکه سومین مسئله
عدالتورزی و مهــار فاصله طبقاتی
است ،گفت :فقر دردی است که باید
آن را درمان کرد و اگر فقر وجود داشته
باشــد دین و ایمان از بین میرود .در
این جهت هــم امیدواریم تدبیرها به
سامان برسد .مســئله دیگر نیز رفع
تحریم است ،اما مهمتر از رفع تحریم
خنثی کردن اثر تحریم اســت که با
تکیه بــه ظرفیتهای داخلی حاصل
میشــود .اینها مختصر نکاتی بود
که دربــاره صد روز اول این دولت به
نظرم رسید.
امام جمعه موقت تهــران در بخش
دیگری از خطبه دوم با اشاره به مسئله
عراق گفت :مسئله عراق جزو مسائلی
است که برای جهان اسالم و شیعیان
بسیار مهم است .دنیا برای بهم ریختن
جهان اسالم و به خصوص شیعه کمر
بسته است .لذا ما با گلوله جواب دادن
تظاهرات مســالمتآمیز را محکوم
میکنیم و از دولت و قوه قضاییه عراق
میخواهیم این مسئله را پیگیری کند.
وی ادامــه داد :بمب انداختن و حمله
پهپادی به خانه نخست وزیر عراق نیز
امر مشکوکی است و ما پیگیری این
مسئله را توقع داریم .همچنین مسئله
انتخابات عراق نیز باید حل شود و آن
را در پناه قانون مشکلگشایی کنند.
صدیقی در پایان با اشــاره به مسئله
افغانستان گفت :در افغانستان ،آمریکا
فرار کرد ،اما توطئــهاش فرار نکرده
و اختالفافکنــی را در رأس برنامه
خود قرار داده اســت .آرزوی ما اوال
یک افغانســتان مستقل و مستحکم
اســت ،ثانیا میخواهیم امنیت مرزی
ما مخدوش نشــود ،همچنین حقوق
شیعیان افغانستان محفوظ باشد و در
این کشور یک دولت فراگیر با شرکت
همه گروهها تشکیل شود.

رئیسی در جلسه شورای اجتماعی کشور:

درمان آسیبهای اجتماعی وظیفه همه بخشهای حکومت است
رئیسجمهور درمان آسیبهای اجتماعی را وظیفه همه
بخشهای حکومت دانســت و گفت :هر چه آسیبهای
اجتماعی کاهش یابند سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت االسالم سید ابراهیم
رئیسی عصر پنجشنبه در اولین نشست شورای اجتماعی
کشور در دولت سیزدهم ،گفت :به طور طبیعی همه جوامع
کم و بیش مبتال به آسیبهای اجتماعی هستند ،اما این
آسیبها حتی در سطح محدود به هیچ وجه زیبنده نظام
اسالمی نیستند.
وی آســیبدیدگان اجتماعی را بخشی از عائله و خانواده
مملکت دانســت و افزود :باید از مبتالیان به آسیبهای
اجتماعی حمایت و به فکر درمان آنها بود .باید علل شیوع
آسیبهای اجتماعی و گرفتار شدن افراد به این آسیبها
را با راهکارهای علمی و آکادمیک بررسی و رفع نمود.
رئیسجمهــور اظهار داشــت :نگاه تمامی دســتگاهها
باید معطوف به نجات آســیبدیدگان اجتماعی باشد و
آســیبهای اجتماعی را به مثابه ویروسی ببینیم که اگر
مانند ویروس کرونا با آن مقابله نشود ،به دیگران سرایت
کرده و مشکل ایجاد میکند.
رئیسی خاطر نشان کرد :در برابر آسیبهای اجتماعی نیاز
به اقدام هماهنگ و همافزا داریم و باید مشارکت مردم و
سازمانهای مردم نهاد را نیز جذب نمود.
وی گفت :همه نهادها باید گزارش عملکرد خود از اجرای
تکالیف قانونی در مقابله و درمان آسیبهای اجتماعی را
ارائه کنند .آمار ارائه شــده در گزارش عملکرد نهادهای
مختلــف حاکی از موفقیت در عمل بــه تکالیف قانونی
آنهاســت ،اما وقتی به وضعیت جامعه نگاه میکنیم چیز
دیگری میبینیم و این نگرانکننده است.
رئیسجمهــور مقابله با آســیبهای اجتماعی را وظیفه
اخالقی ،دینی و قانونی نظام حکمرانی دینی برشــمرد
و اضافــه کرد :دســتگاههای مختلف مســئول در برابر
آســیبهای اجتماعی باید با تمرکز بــر علل فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی بروز این آسیبها خدمات صیانتی
و توانبخشی ارائه کنند.

بخشها باید در نگاه مردم بهترین و پسندیدهترین باشد
و کارکنان دســتگاههای حاکمیتی نباید نسبت به بایدها
و نبایدها چه در عرصه شــخصی و چه اداری بیتوجه و
بیتفاوت باشند.
وی خاطرنشــان کرد :مدیران و مســئوالن دستگاهها
و نهادهــای دولتی و حکومتی ،باید مراقب باشــند و به
کارکنان خود تذکر دهند که عملکرد آنان در نظر مردم بد
جلوه نکند ،چرا که دستگاههای حکومتی در زمینه عمل
به بایدها و نبایدها در خط مقدم هستند.

رئیسی تأکید کرد :عمیق ًا به جذب مشارکت مردم اعتقاد
دارم .اگــر در مقابله با کرونا تدبیــر رهبری در به میدان
آوردن مردم نبود ،امروز وضعیت مناســبی در این زمینه
نداشتیم و لذا دولت باید با ایفای نقش حمایتی ،هدایتی
و نظارتی ،ظرفیت نهادهای مختلف و مردم را در عرصه
مقابله با آســیبهای اجتماعی به شکل همافزا به میدان
بیاورد.
وی با بیان اینکه عملکرد دستگاههای مختلف در زمینه
اجرای تکالیــف قانونی در برابر آســیبهای اجتماعی
باید رصد شــود ،اظهار داشت :اگر دستگاهی به تکالیف
خود عمل نکرده باید علت آن مشــخص شود و شورای
اجتماعی کشور ،موظف است عملکرد دستگاهها را در این
زمینه ارزیابی کند.
رئیس جمهور ادامه داد :شــورای اجتماعی کشور وظیفه
دارد ،پــس از ارزیابی عملکرد دســتگاهها ،برای جبران
کمکاریها زمان تعیین کند تا همه دستگاهها بدانند که
عمل به تکالیف قانونی در عرصه مقابله با آســیبهای
اجتماعی ضمانت اجرا دارد.
رئیســی تصریح کرد :انجام کار خوب از همه پســندیده
است و از دولت ،دستگاههای دولتی و کارکنان دولت و در
کل هر دستگاه و نهادی که به حکومت و نظام اسالمی
مرتبط و متصل است ،پسندیدهتر؛ لذا عملکرد کارکنان این

رئیسجمهور گفت :همه بخشهای فرهنگساز کشور از
نظام تعلیم و تربیت ،رسانهها ،بخشهای رفاه و خدمات
اجتماعی و انتظامی کشور ،باید همراه ،هماهنگ و همافزا
عمل کنند.
رئیسی اظهار داشت :در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور
باید موضوع رفع آسیبهای اجتماعی و صیانت از جامعه
در برابر این آسیبها را به شکل جدی مد نظر قرار داد و
یکی از محورهای تنظیم این برنامه باید کاهش رفع این
آسیبها باشد.
وی پیشبینی ،پیشگیری و درمان آسیبهای اجتماعی
را وظیفه همه بخشهای حکومت عنوان و تصریح کرد:
آسیبهای اجتماعی با ســرمایه اجتماعی رابطه متقابل
دارند و هر چه آسیبهای اجتماعی کاهش یابند سرمایه
اجتماعی تقویت خواهد شد.
رئیسجمهور اظهار امیــدواری کرد تا با تقویت فرهنگ
دینی و ســبک زندگی ایرانی  -اســامی و رفع مسائل
و مشــکالت اقتصادی ،شــاهد کاهش هر چه بیشــتر
آسیبهای اجتماعی باشیم.
در این جلســه که بیش از  ۲ســاعت به طول انجامید
اعضای شورا به بحث و بررسی درباره عملکرد دستگاهها
در زمینه مقابله با آســیبهای اجتماعــی و راهکارهای
صیانت از جامعه پرداختند و برنامههای متعددی در زمینه
مقابله با حاشیهنشینی ،اعتیاد و حمایت از خانواده و کاهش
طالق به تصویب اعضا رسید.

اخبار

حذف تحریمها ،هدف
اصلی مذاکرات آتی در
وین است

معاون سیاســی وزیر امــور خارجه
ایران گفــت :هدف اصلی گفتوگوها
از نظر جمهوری اســامی ایران ،لغو
تحریمهــای غیرقانونی اســت که از
سوی دولت ایاالت متحده آمریکا به
واســطه نقض فاحش توافق برجام و
نقض قطعنامه  ۲۲۳۱علیه ملت ایران
اعمال شده است.
به گــزارش ایرنا ،علــی باقری کنی
معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران
در گفتوگویی اختصاصی با خبرنگار
شــبکه پرس تیوی در توضیح این
موضوع که پیشتر عنوان کرده بود این
مذاکرات هستهای نیست ،بیان کرد:
همانطور که عرض کردم ،هدف این
گفتوگوها لغو تحریمهایی است که
به واسطه نقض توافق برجام و نقض
قطعنامه  ۲۲۳۱از ســوی آمریکاییها
اعمال شده است.
وی ادامه داد :ما مذاکرات هستهای را
در ســال  ۲۰۱۵به اتمام رساندیم که
نتیجه آن توافق برجام بود .آمریکاییها
بــا خروج از برجام ،هم برجام را نقض
کردند و هم قطعنامه  ۲۲۳۱را؛ که در
پی آن ،هم تحریمهای گذشته و هم
تحریمهای جدید را علیه ملت ایران
اعمال کردند.
عضو ارشــد تیم مذاکره کننده ایران،
هدف اصلی مذاکرات آینده را بازگشت
امریــکا از این تحریمها عنوان کرد و
گفــت :اقدامات هســتهای ایران در
پاســخ به اقدامات آمریــکا در اعمال
تحریمهای غیرقانونی علیه جمهوری
اســامی ایران و در چارچوب توافق
برجام بوده است .اقدام آمریکا ،خالف
حقــوق بینالملل ،خــاف برجام و
خالف قطعنامه  ۲۲۳۱بوده ولی اقدام
جمهوری اسالمی ایران بر اساس متن
برجام بوده است .بنابراین ابتدا باید در
مورد لغو تحریمهای غیرقانونی تصمیم
گرفته شود.
باقری کنی افزود :یکی از موضوعات
مهــم در دســتورکار گفتوگوها این
اســت که ما به تضمینهایی دست
یابیم که از تکرار مجدد نقض فاحش
یک توافق بینالمللی جلوگیری کنیم.
آمریکاییها با نقــض برجام و نقض
قطعنامــه  ۲۲۳۱و تحمیــل تحریم
علیه جمهوری اســامی ایران ،صرفا
به جمهوری اســامی ایران خسارت
وارد نکردند ،بلکه به کشورهای دیگر
عضو برجام نیز خســارت وارد کردند.
چون این کشورها تعامالت اقتصادی
و قراردادهای اقتصادی با ایران داشتند.
همچنین آمریکاییها به کشــورهای
دیگری که با ایران تعامالت اقتصادی
داشتند ،یا میخواستند این تعامالت را
داشته باشند ،به آنها هم خسارت زدند.
وی اضافه کــرد :آمریکاییها به یک
توافــق بینالمللی نیز خســارت وارد
کردنــد چون هر توافــق بینالمللی،
یک هویت حقــوق بینالمللی دارد.
آمریکاییها با این اقدامشــان به این
توافق هم صدمه زدند و خسارت وارد
کردند.
مذاکره کننده ارشــد پرونده هستهای
ایران درباره دیدار با برخی از همتایان
اروپایی خود در روزهای اخیر و دیدگاه
آنها برای پیشــبرد ایــن گفتوگوها
توضیح داد :من در ســه روز گذشــته
گفتوگوهــای خیلــی خوبــی را با
مقامهای سیاســی سه کشور فرانسه،
آلمان و انگلیس داشــتم .گفتوگوها
در عیــن حالی که صریــح و جدی
بود ،ولی ســازنده و روبه جلو بود .ما
نــگاه خودمان را به طور خیلی صریح
و شفاف در مورد چارچوبهای الزم در
گفتوگوهای پیش رو به آنها گفتیم و
نگاهمان را با آنها به اشتراک گذاشتیم
و انتظاراتمان را از گفتوگوهای آینده
به آنهــا اعالم کردیم .به هر حال ،آن
چیزی که مهم اســت ،این است که
کشورهای اروپایی بتوانند مسیری را
طی کنند که بتوانند منافع خودشان را
در دوره پیش رو تامین کنند.
معاون سیاســی وزارت امــور خارجه
ارزیابــی خود از دیــدار و گفتوگو با
برخــی از مقام هــای وزارت خارجه
انگلیس را این چنین بیان کرد :امروز
با چند تــن از مقامهای وزارت خارجه
انگلیس دیدار داشتم که هم در مورد
مسائل دوجانبه روابطمان با انگلیس
گفتوگو شــد ،هم درباره موضوعات
منطقــهای و هم در مــورد مذاکرات
آینده ،گفتوگوهای تفصیلی داشتیم.
ارزیابی مــن از این گفتوگوها مثبت
اســت ،این بدین معنی نیست که با
هم اختالف نداشتیم یا نداریم ،ولی در
خیلی از موضوعات هم باهم همسویی
و همگرایی داشتیم.وی ادامه داد :نکته
مهم این بود که در یک نشســت رو
در رو ،دیدگاههای طرفین با صراحت
بیان شد .من فکر میکنم مدت زیادی
میگذرد که مقامات وزارت خارجه دو
کشور ،گفتوگوهای جامع به این گونه
را با هم نداشتهاند.

