
  

سیاسی 2
 امیر حیدری:

نیروهای ارتش آمادگی کامل برای مقابله با هر نوع 
تهدید دشمن را دارند

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نیروهای ارتش تمام تجهیزات نظامی 
خود را مطابق با آخرین فناوری های جهان بروزرسانی کرده و آمادگی کامل 

برای مقابله با هر نوع تهدید دشمن را دارند.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ کیومرث حیدری در بازدید از جدیدترین 
دستاوردهای نظامی پادگان شهید آبشناسان در تیپ ۴۱ متحرک هجومی 
و گروه مهندسی رزمی شمال غرب کشور گفت: نیروهای ارتش تمام 
تجهیزات نظامی خود را مطابق با آخرین فناوری های جهان بروز رسانی 
کرده و آمادگی کامل برای مقابله با هر نوع تهدید دشمن را دارند، اگر 
چنانچه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران حماقتی کنند، پاسخ 

ارتش محکم تر و کوبنده تر خواهد بود.
وی افزود: در بازدیدی که از تیپ ٢٦٤ سلماس انجام شد آمادگی رزمی 
و توان دفاعی کارکنان این تیپ اعم از پایور و وظیفه در باالترین وضعیت 
قرار داشت و نشان دادند که در برابر هرگونه تهدید دشمن آگاه و آماده 

هستند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: امروز نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران این افتخار را دارد که با تکیه بر توان و اقتدار خود 
و حرکت در مسیر فرمان رهبری، امنیت کامل را در کشور برقرار و از آن 

پاسداری کند.
امیر سرتیپ حیدری با بیان اینکه خالقیت و نوآوری در عرصه دفاعی 
کشور بسیار مؤثر است گفت: ایران یکی از قدرتمندترین ارتش های جهان 

را به لحاظ تجهیزات و نیروی انسانی آماده رزم دارد.
وی تحرک و چابکی را از ویژگی های نیروی زمینی ارتش خواند و افزود: 
از منویات فرماندهی معزز کل قوا، ارتقا تحرک و کارآمدی یگان هاست، 
در این حوزه ما تالش کرده ایم با توانمندی متخصصین داخلی، جهاد 
خودکفایی و با همکاری صنعت دفاعی کشور تجهیزات و سالح های خود را 
روزآمد کنیم؛ به جرأت می توان گفت که با هرنوع تهدیدی مقابله خواهیم 

کرد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش به نقش ارتش در مدیریت بحران به ویژه 
سیل اخیر اشاره کرد و گفت: اقدام ارتش تحقق شعار ارتش فدای ملت 
بود که موجب خرسندی رهبر انقالب شد و ایشان این جمله تاریخی را 
که »ارتش نمایشگاهی از ارزش های الهی و انقالبی است« را خطاب به 

ارتشیان بیان فرمودند.

رئیس قوه قضاییه:
تعداد مددجویان کانون اصالح و تربیت باال نیست

رئیس قوه قضاییه در بازدید از کانون اصالح و تربیت با بیان اینکه 
خدا را شاکریم که تعداد مددجویان این کانون باال نیست، گفت: در 
کانون اصالح و تربیت امکانات فراهم شده تا شما نوجوانان متحول 

شوید.
چهارشنبه  عصر  قضائیه  قوه  رئیس  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
ضمن بازدید از کانون اصالح و تربیت در ضیافت افطار مددجویان 
این کانون شرکت کرد و در پایان این بازدید طی سخنانی با بیان اینکه 
ماه رمضان ماه امید است، اظهار کرد: ماه رمضان ماهی است که 
انسان ها به درگاه خداوند می روند تا هواهای نفسانی و کج اندیشی ها 
و خالف ها را از خود دور کنند و در پناه خداوند به سراغ پاکی ها بروند

وی تصریح کرد: ارتباط با خداوند انسان را از همه آلودگی ها پاک می کند 
و او را در مسیر سعادت و پاکی قرار می دهد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ترجیح دادیم تا شب دوم ماه مبارک 
رمضان را در جمع مددجویان کانون اصالح و تربیت باشیم، گفت: شما 
مددجویان این کانون به هر دلیلی دچار آسیب شده اید؛ بعضی از شماها 
به سبب مسائل خانوادگی، برخی به خاطر همکار یا رفیق بد و برخی به 
خاطر عدم مراقبت، در دام انسان های خالفکار افتادید و آنها زمینه خالف 

را برای شما فراهم کردند.
وی تصریح کرد: شما مددجویان عزیز باید خدا را شاکر باشید که زمینه 
توبه و بازگشت برای شما فراهم شده است و اکنون در کانون اصالح و 
تربیت هستید و اینجا کانونی است که می توانید با مهارت آموزی در آن 

یک زندگی تازه ای را برای خود رقم بزنید.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه شما نوجوانان عزیز دل های پاکی دارید 
گفت: ماه رمضان، ماهی است که خداوند بندگان را دعوت کرده تا آنها را 

از آلودگی ها پاک کند؛ لذا ماه رمضان ماه امید است.
تربیت  و  کانون اصالح  مربیان  کار  اینکه  بیان  با  قوه قضائیه  رئیس 
بسیار ارزشمند است، گفت: هر کس یک فردی را احیا کند؛ یعنی او را از 
آلودگی ها نجات دهد مانند کسی است که تمام جامعه را زنده کرده است؛ 
لذا اجر آقایان و خانم های مربی در کانون اصالح و تربیت بسیار باال است.

وی با بیان اینکه خدا را شاکر هستیم که تعداد مددجویان کانون اصالح 
و تربیت باال نیست اظهار داشت: امیدواریم در مقطع بعدی که در این 
کانون حاضر خواهیم شد شاهد باشیم که تعداد مددجویان آن به کمترین 
میزان ممکن رسیده و همه نوجوانان حاضر در این کانون اصالح شده اند و 

مشکالتشان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تمایل ما تعداد پایین زندانیان و مددجویان کانون 
اصالح و تربیت است، گفت: در کانون اصالح و تربیت همه امکانات 
فراهم شده تا شما نوجوانان متحول شوید و یک زندگی پاک و سعادتمند 

را بتوانید برای خود ایجاد کنید.
آیت الله رئیسی بیان داشت: من صمیمانه از مربیان کانون اصالح 
آموزش  هنگام  در  که  گفته ام  نیز  آنها  به  و  می کنم  تشکر  تربیت  و 
مهارت به شما، صبر و حوصله زیادی به خرج دهند تا شما عزیزان 
ضمن مهارت آموزی در این کانون بتوانید وارد محیط کسب و کار در 

جامعه شوید.
رئیس قوه قضائیه در پایان خاطر نشان کرد: همچنین از ریاست سازمان 
زندان ها و معاونان وی و برادران و خواهرانی که در این کانون به فعالیت 
می پردازند و روحانیونی که در این مرکز به کار فرهنگی مشغول هستند 

صمیمانه قدردانی می کنم.
رئیس  اصغر جهانگیر  رئیسی  الله  آیت  از سخنرانی  پیش  همچنین 
سازمان زندان ها طی سخنانی از حضور آیت الله رئیسی و بازدید وی از 

کانون اصالح و تربیت صمیمانه قدردانی کرد.

اخبار
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شواهد اثبات دروغ های آمریکا بررسی شد

 تحریم های آمریکا ناقض حقوق مردم ایران

وزیر کشور:

بازسازی خانه های مناطق سیل زده تا پایان خرداد تمام می شود

که  دروغی  گزاره  نیست«  ایران  مردم  علیه  »تحریم 
مقامات کاخ سفید همزمان با خروج از برجام و بازگشت 
تحریم ها بارها آن را اعالم کرده اند و از یک سو عامدانه 
چشم بر شواهد غیرقابل انکار دروغ خود بستند و از دیگر 
سو تبعات نقض حقوق بشر در سایه این تحریم ها را 

نادیده گرفتند.
خروج  از  سال  یک  ایرنا،  سیاسی  خبرنگار  گزارش  به 
آمریکا از برجام و نقض تعهدات آمریکا در این توافق بین 
المللی می گذرد. »دونالد ترامپ« هشتم می 20۱8 برابر با 
۱8 اردیبهشت 97 از قرارداد برجام خارج شد و بار دیگر 
تحریم های غیرقانونی و یکجانبه اش را علیه جمهوری 
اسالمی اعاده کرد. تحریم هایی که مقامات آمریکایی در 
ادعاهای رسانه ای خود آن ها را نه علیه مردم ایران، بلکه 
به منظور فشار بر حکومت جمهوری اسالمی عنوان می 

کنند.
»مایک پمپئو« وزیرامورخارجه آمریکا همزمان با آغاز 
دور تازه تحریم ها علیه ایران مدعی شد قرار است این 
تحریم ها حکومت ایران را تحت فشار قرار دهد و بر زندگی 
مردم ایران تاثیری نداشته باشد. چنین ادعایی در کشوری 
مانند ایران که اقتصاد آن دولتی است و مهمترین منبع 
درآمد کشور فروش نفت و مشتقات آن مضحک به نظر 

می رسد.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران پس از این تحریم 
ها با مشکالت و چالش های جدی مواجه شده که بیشتر 
پایین  های  دهک  و  مردم  معیشت  متوجه  آن  آسیب 

جامعه است.
واقعیتی که از زبان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد 
اعالم شد. »ادریس جزایری« با صدور بیانیه ای تحریم 
های فرامرزی آمریکا علیه ایران و دیگر کشورها را ناقض 
حقوق بشر دانست و گفت که این تحریم های خارج از 

روند سازمان ملل ، نافی اصول اخالق بین المللی است.
شواهد اثبات دروغ های آمریکا

پس از تصمیم تاجر کاخ سفید در نقض توافق هسته ای 
با ایران؛ تحریم های متنوع علیه ایران بعد از دوره های 90 
و ۱80 روزه، در تاریخ های ۱5 مرداد و ۱3 آبان 97 بار دیگر 
آغاز شد. خودروسازی، خرید  و  فروش و تامین قطعات 
هواپیما، فرش، مواد خوراکی، کشتیرانی، مبادالت نفتی 
و پتروشیمی، بیمه و بسیاری از زیرساخت های اقتصاد 

ایران تحریم شدند.
بررسی هر یک از این محورهای تحریمی، تاثیر آن را در 

زندگی مردم ایران به خوبی نشان می دهد.
فروش نفت، معیانات گازی و محصوالت پتروشیمی 
مهمترین منبع درآمد کشور است و نیز رتبه نخست تامین 
کننده معیشت مردم. تحریم صنعت نفت ایران به صورت 

محسوس بر زندگی روزانه مردم ایران اثر خواهد کرد.
رابطه  واسطه  به  ایران  علیه  ها  تحریم  تمام  گرچه 
تنگاتنگ اقتصاد و سیاست در ایران، مردم را تحت تاثیر 

قرار می دهد اما میان این فهرست متنوع، بیش از همه 
تحریم اقالم دارویی و غذایی اثرات تاسف باری بر جامعه 

ایرانی دارد.
از  جمعی  بیانیه  در  غیرانسانی  های  تحریم  این  آثار 
شده  منعکس  اینگونه  ایرانی  غیردولتی  های  سازمان 
است: »آثار نگران کننده ای که نه تنها حق حیات طبیعی 
بلکه سالمت  است،  انداخته  مخاطره  به  را  ایران  مردم 
بخش هایی از جامعه که با انواعی از بیماری های خاص 
و صعب العالج رو به رو هستند را با تهدید روبرو کرده 
است و چالش های فراوانی را در مقابل اقشار فرودست و 
کم درآمد که هر روز با بسته شدن کارخانه ها؛ کم شدن 
درآمدها و افزایش سرسام آور هزینه های معیشت رو به 
رو هستند و نیز میلیون ها پناهنده و مهاجر افغان که در 

ایران زندگی می کنند ایجاد کرده است.«
بیانیه اشاره کرده است، تداوم چنین  هماهنگونه که 
شرایطی نقض آشکار حقوق بشر در قوانین بین المللی 
است که برای حراست از حقوق انسان تحریر شده اند 
و اکنون یکی از کشورهای عضو سازمان ملل؛ به دالیل 
واهی تالش می کند کشور و مردم دیگری را از حقوق 
ابتدایی خود محروم کند. در این مسیر نه تنها خود دست 
به اقدامات خالف قانون زده بلکه دیگر کشورها و ملت 
ها را هم تشویق به بی قانونی و تهدید به ارتباط با ایران 

می کند.
ماده 22 منشور حقوق بشر سازمان ملل تصریح می کند 
هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنیت اجتماعی 
دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بین 
المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای 
حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانه شخصیت خودرا، با 

توجه به تشکیال ت و منابع هر کشور، به دست آورد.
بند الف ماده 25 همین منشور هم تاکید می کند: هر 
شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین 
حیث  از  ویژه  به  اش،  خانواده  و  خود  رفاه  و  سالمتی 
خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات 

اجتماعی ضروری برخوردار شود.
ایاالت متحده آمریکا مدعی ترین عضو سازمان ملل 
درباره مواد و بندهای منشور سازمان ملل است. دولتی که 
نقض منشور سازمان ملل از سوی او، حتی اگر بارها انکار 
شود، نشانه های محسوسی در داخل و خارج ایران دارد 
و دوگانگی این کشور را در برخورد با موضوعات مشخص 

ملموس تر نشان می دهد.
مقابله ایران به شیوه حقوقی

همزمان با شدت یافتن تحریم ها علیه ایران، مقابله 
حقوقی با اقدامات غیرقانونی کاخ سفید بیش از همیشه 
ضروری به نظر می رسد. دولت تدبیر و امید هم نشان 

داده است در این زمینه اراده و توان کافی را داراست. دو 
پرونده ایران در دادگاه الهه و ایتالیا از این توانایی حکایت 
دارد. در همین زمینه رییس جمهوری از پاییز سال گذشته 
و در پی آغاز دور تازه تحریم ها »لعیا جنیدی« معاون 
با  حقوقی خود را مامور تشکیل کمیته حقوقی مقابله 
تحریم کرده است. کمیته ای در دولت که به گفته جنیدی 
در آن تالش می شود، خسارت و آسیب های وارده به 
بخش های گوناگون کشور در سایه تحریم های آمریکا را 
با هدف تالش برای اقدامات حقوقی و ثبت در تاریخ جمع 
آوری و مستندسازی کند. تیم حقوقی ایران با استناد به 
این مستندات می تواند دروغ ها و انکارهای کاخ سفید در 

تاثیرگذاری تحریم ها بر مردم را افشا کند.
ایران در مهر سال گذشته با استناد به پیمان مودت ایران 
و آمریکا؛ ایاالت متحده را در دادگاه الهه محکوم و رییس 
این دیوان بین المللی تاکید کرد: ایران می تواند به موارد 
انسان دوستانه مثل واردات دارو، مواد کشاورزی، مواد 
غذایی که ایران بر رفاه مردمش تاثیر گذارد و حتی وارنتی 

آن ها بهره مند باشد.
با چنین پشینه ای طرح دعوی ایران در دادگاه های بین 
المللی با تکیه بر بندهای اشاره شده در منشور حقوق بشر 
می تواند دست کم دوگانگی سیاست های آمریکا را در 

موضوع حقوق بشر آشکار سازد.

به  احتیاج  که  خانه هایی  داریم  بنا  گفت:  کشور  وزیر 
بازسازی و نوسازی دارند تا پایان خرداد 98 آماده و در اختیار 

هموطنان در مناطق سیل زده قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی، صبح 
امروز در جلسه کمیته بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده 
کشور که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: در جلسه کمیته 
بازسازی و نوسازی که امروز برگزار شد، دستگاه های مختلفی 
که در این کمیته عضو هستند گزارش های مختلف خود را 
ارائه دادند. تمام مسکن هایی که تخریب شده و احتیاج به 
بازسازی و نوسازی دارند، کامالً شناسایی شده، شناسنامه 
برای آنها تعیین شده، خسارت ها و برآوردها هم مشخص 
شده است. وی افزود: خرید انبوه مصالح در دستور کار قرار 
گرفته و در حال انجام شدن است. جلسات متناظر با این 

کمیته هم در استان ها تشکیل شده و پیگیر کارها هستند، 
وزیر  می شود.  انجام  به سرعت  بازسازی  و  تحقیقات  امر 
کشور با اشاره به زمانبندی که برای بازسازی و نوسازی منازل 
آسیب دیده در نظر گرفته شده است، گفت: ما تا آخر خرداد 
دیده  آسیب  منازل  نوسازی  و  بازسازی  برای  را  زمانبندی 
در نظر گرفته ایم و امیدواریم که این زمان نیاز به تجدید 
تا آخر خرداد  مجدد نداشته باشد. وی گفت: ان شاءالله 
مردم می توانند در خانه های خودشان )همان خانه هایی که 
نیاز به بازسازی و نوسازی دارند( ُسکنی گزینند و همچنین 
در همین راستا قراردادهای مشارکتی با دستگاه های مختلف 
هزار،  تا 20  هزار  بسیج ۱0  مثال  عنوان  به  که  بسته شده 
کمیته ۱0 هزار، ستاد اجرایی فرمان امام )ره( حدود ۱0 هزار 
خانه را برای بازسازی و نوسازی در نظر گرفته اند تا عملیات 

بازسازی و نوسازی را بر روی آنها انجام دهند. رحمانی فضلی 
در تشریح کمک ها در حوزه مشارکتی گفت: تیم هایی که 
بنا دارند به صورت مشارکتی در مناطق سیل زده فعالیت 
کنند، ما کمک های بالعوضی که از سوی دولت ارائه می شود، 
تسهیالتی که از سوی بانک ها داده می شود و دیگر منابع 
موجود را در اختیار اینها قرار می دهیم و این تیم ها هم زیر 
نظر بنیاد مسکن به فعالیت برای ساخت و ساز می پردازند. 
البته هزینه هر ساخت و ساز را بنیاد مسکن برای این گروه ها 
مشخص می کند. وی ادامه داد: هر کسی یا هر دستگاه یا هر 
فردی که بخواهد در مناطق کمک کند می تواند زیر نظر بنیاد 
مسکن به فعالیت بپردازد و به همنوعان خود کمک کند. وزیر 
کشور در رابطه با بحث معیشت مردم در مناطق سیل زده 
گفت: وسایل زندگی تا به امروز بالغ بر ۱00 هزار مورد تهیه و 

در اختیار مردم سیل زده قرار داده شده است. به دستگاه های 
مختلف هم اعالم کرده ایم که وسایل را در بین مردم توزیع 
کنند، به نسبت اینکه منازل آماده می شوند، وسایل هم به 
مردم داده می شوند. وی تصریح کرد: در این جلسه تأکید 
کرده ایم ستادهای استانی باید بیش از پیش فعال شوند. 
استان هایی که به عنوان استان معین در نظر گرفته شده اند 

به وظایف مشخص خودشان عمل کنند.
رحمانی فضلی در پایان خاطرنشان کرد: همان طور که 
رئیس جمهور دستور داده بود، ان شاءالله تا نوروز 99 تمام 
مسکن هایی که در سیالب تخریب شده اند، ساخته شوند و 
مردم در شب عید در خانه های خودشان باشند و خانه هایی 
که احتیاج به بازسازی و نوسازی دارند، حداکثر تا پایان خرداد 

کارشان تمام شود.

 محسنی اژه ای مطرح کرد:
مجموعه قضایی با کسانی که در روند اداری سنگ اندازی می کنند برخورد کند

مجموعه قضایی با کسانی که در روند اداری سنگ اندازی می کنند برخورد 
کند/ فارس یک استان کادرپرور و نیروپرور است

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه و فشار بر 
مردم گفت: قوه قضائیه به هر میزان که می تواند در حمایت از تولید داخلی و 
رونق تولید ورود می کند و ضمن مقابله با قاچاق با کسانی که در روند اداری 

سنگ اندازی می کنند برخورد کند.
به گزارش ایلنا، حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در 
مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری فارس گفت: امروز شیطان بزرگ 
با همه تالش، ابزار و جنودش به سراغ ما آمده است و زمانی شیطان با همه 

تالش می آید که بداند حریف قدرتمندی دارد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه رجزخوانی آمریکا ناشی از قدرت نیست 
بلکه به دلیل ضعف است، گفت: اگر آمریکا در موضع ضعف در مقابل ایران 

نبود نیاز نبود که از همه توان علیه ایران استفاده کند.
وی ادامه داد: امروز آمریکا خود را مقابل ایران و جبهه مقاومت ناتوان 
و ضعیف می بیند به همین دلیل تهدید نظامی می کند، از حربه اقتصادی 
استفاده می کند و از کشورهای یک وجبی حاشیه خلیج فارس برای ضربه به 

ایران استفاده  می کند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه دشمن از جنود داخلی نیز استفاده می کند تا 
روحیه مردم را تضعیف کند، بیان کرد: مردم ایران همه هستی را در ید قدرت 
خدا می دانند و به همین دلیل زهی خیال باطل که بتوانند روحیه مردم ایران 

را تضعیف کنند.
وی با بیان اینکه وقتی مقابل چنین شیطانی قرار می گیریم باید با زیرکی، 
از همه  باید  پرداخت، تصریح کرد:  با شیطان  به مقابله  اتحاد و همدلی 
ظرفیت ها استفاده کرد و اصول و فروع را با هم اشتباه نگرفت همچنین به 
دوست و دشمن توجه کرد و برخی حشرات را با عناصر گزنده اصلی اشتباه 

نگرفت.
معاون اول قوه قضاییه  با بیان اینکه با ایمان قوی تر به وعده های الهی با 
ه افزایی بیشتر و همدلی در مقابل شیطان می ایستیم، عنوان کرد: اختالف 
نر سیاسی و اجتماعی همیشه وجود دارد اما همه در مقابل دشمن خارجی 

یک صدا هستیم.
محسنی اژه ای با بیان اینکه استان فارس یک استان کادرپرور و نیروپرور 
است، تصریح کرد: خدائیان از یک استان کوچک به فارس آمد اما امروز 
معاون قوه و در عالی ترین سطح قرار گرفته، القاصی مهر نیز همین گونه امروز 
به عنوان دادستان پایتخت بزرگ انتخاب شده و صالحی دادستان شیراز نیز 

به عنوان رئیس کل دادگستری استان هرمزگان انتخاب شده است. 
وی با بیان اینکه هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم، بیان کرد: تا رسیدن به 
این نقطه که قوه قضاییه در تراز جمهوری اسالمی شود، فاصله بسیار است 

و باید خیلی تالش کرد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه برخی از کارها خالف شان دستگاه 
قضایی است و نباید انجام شود، خطاب به مجموعه قضایی حاضر در جلسه 
گفت: باید هم از دستگاه قضایی صیانت و هم نیروی انسانی را حفظ کنید چرا 

که سرمایه اصلی ما نیروی انسانی است. 
محسنی اژه ای با بیان اینکه باید دستگاه قضا را از فتنه شیطان و شیطان 
صفتان حفظ  کرد، افزود: این امر با نظارت مستمر بر زیرمجموعه محقق 

می شود. 
معاون اول قوه قضائیه نیز توصیه هایی به قضات حاضر در جلسه کرد 
و گفت: اجرای به موقع احکام را جدی بگیرید، زحمات نیروی انتظامی و 
همکاران قضایی در نهایت تبدیل به حکم می شود باید در احکام مدنی و 
کیفری بررسی کنید و اگر حکمی را نمی شود اجرا کرد اعالم کنید. این موضوع 
را در قالب دستور حساب کنید که اگر حکم اجرا نمی شود به قوه اعالم کنید. 
وی با بیان اینکه اهتمام جدی به حقوق مردم داشته باشید چرا که حق 
الناس در اسالم خیلی مهم است، بیان کرد: اسالم برای جان، آبرو و ناموس 
مردم اهمیت زیادی قائل است در دستگاه قضا نیز باید این امر مورد توجه 

قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه برخورد  قاطع و به موقع با مفسدین و مجرمین باید مورد 
توجه باشد، تصریح کرد: دیرهنگام عمل کردن ممکن است اثر مقابله با جرم 

را از بین ببرد، قاطع و بدون تبعیض باشید. 
با  اقتصادی  این شرایط  با کسانی که در  محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: 
کسانی که گرانفروشی و احتکار می کنند و در توزیع یا صادرات و واردات 
خلل ایجاد می کنند یا با استفاده از فضای مجازی جامعه را تشویش می کنند 

برخورد قاطع داشته باشید. 
بالی  یک  امروز  مجازی  فضای  اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  اول  معاون 
خانمان سوز شده است، تصریح کرد: فناوری ای که می تواند به نفع مردم و 
کشور استفاده شود امروز علیه نظام و مردم به کار می رود، بسیاری از جرائم 

در این فضا تبلیغ و آموزش داده می شود. 
وی گفت: مقابله با تهدیدات فضای مجازی به عهده شورای عالی فضای 
مجازی با ریاست رئیس جمهور است اما این امر سلب مسئولیت از دیگران 
نمی کند و همه دستگاه ها از قوه قضا گرفته تا اطالعات باید با تهدیدات فضای 
مجازی که بنیان خانواده را تضعیف می کند و انواع جرائم را توسعه می دهد، 

برخورد کنند. 
وی تصریح کرد: باید همه دستگاه های اجرایی، سیاسی و انتظامی استان در 
کنار نماینده ولی فقیه و نمایندگان مردم در مجلس باید از فعالیت های صحیح 

اقتصادی حمایت کنند تا مشکالت برطرف شود.

روزنامه صبح ایران


