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رئیس  جمهوری گفت: متأسفانه شاهد بودیم که 
بعضی ها واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور به 
سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش FATF کرده 
بودند و حتی در جلسات رسمی هم بر موضع خود 

پافشاری می کردند. 
به پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ابراهیم 
  رئیسی دیروز در دیدار جمعی از فرزندان و خانواده 
شهدا گفت: سخن و پیام شهیدان همچون سخن 
قرآن و پیامبر اسالم)ص( در فضا طنین انداز است 
ولی فقط گوش هایی که برای شنیدن سخن حق 
آماده شده اند طنین سخن و پیام آنان را می شنوند.

رئیس جمهوری با بیان اینکــه روز به روز پیام 
شهدا که همان پیام قرآن و پیامبر)ص( است، در 
جهان طنین افکن تر می شــود، افزود: تاریخ گواه 
آن است که باطل هر چه هم تالش کرده و در ظاهر 
قدرت یافته اما در نهایت رفتنی است، اما حق روز به 
روز بیشتر جلوه می کند و امروز شاهد هستیم که 
جلوه های حق نظیر اربعین هر روز بیشــتر از قبل 

مورد توجه قرار می گیرند.
وی خانواده شهدا را پرچم های برافراشته تفکر 
و راه شــهدا توصیف و تصریح کرد: شما فرزندان و 
خانواده شهدا نماینده فرهنگ، راه و سخن شهیدان 
هستید و همه ما در دولت و دیگر نهادهای حکومتی 

موظف هستیم راه نورانی شهدا را ادامه دهیم.
  رئیسی با بیان اینکه مناســب ترین افراد برای 
تداوم راه شهدا، خانواده معظم شهیدان هستند، 
اظهار داشت: به طور طبیعی هرکس بهتر، شهیدان و 
مرام آنان را درک کرده باشد در تداوم راه و مسیر آنان 
اولویت دارد؛ همانگونه که مقام معظم رهبری، امام 
راحل را بهتر از همه شناختند و امروز بهتر از هر کسی 
راه امام)ره( را تبیین کرده و به پیش می برند و هرگز 
هم اجازه ندادند این خط نورانی برغم تالش هایی که 

صورت گرفت، منحرف شود.
رییس جمهوری با تأکید بــر اینکه دولت نیز 
تالش خواهد کرد همین مسیر نورانی را ادامه دهد، 
خاطرنشان کرد: شما نمایندگان و خانواده شهدا 
حتما عملکرد دولت را زیــر نظر قرار دهید و هرجا 
دیدید که عملکرد یا اقدامی با راه و آرمان شــهدا 

تطبیق ندارد، تذکر دهید.
وی ادامــه داد: حتما برای این منظور ســاز 

و کاری بــرای ارتباط مســتمر و منظم خانواده 
شــهدا با دولت ایجاد خواهیم کرد تا از نظرات 
و یاری شــبکه عظیم و اثرگذار یادگاران شهدا 

بهره مند شویم.
  رئیسی اضافه کرد: دولت نیز باید ارتباط منظمی 
با شــبکه عظیم خانواده شهدا داشــته باشد و از 
ظرفیت های خوبی که در بین آنان است، استفاده 
کند. باید به فرزندان شهدا میدان داده شود تا جوهره 
وجودی خود را که از والدین شــهید خود به ارث 
برده اند، به منصه ظهور برسانند، همانگونه که امام 
راحل به پدران جوان شما میدان داد تا خودشان را 

نشان دهند.
رییس جمهوری اظهار داشــت: بنده سفارش 
می کنم و شما هم پیگیر باشید تا با وزیر کشور که 
از ورزای کلیدی دولت است، جلسه داشته باشید تا 
ساز و کاری برای بهره گیری شایسته از ظرفیت های 
موجود در خانواده های شــهدا بویــژه در زمینه 

مسایلی نظیر موضوع زن و خانواده ایجاد شود.
  رئیسی با اشاره به انتصاب رییس جدید بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، تصریح کرد: آقای قاضی زاده 
هاشمی بیش از ۱۲ سال ســابقه خدمت در بنیاد 
جانبــازان دارند و از آنجا که تخصص ایشــان نیز 
پزشکی اســت، می توانند در زمینه مساله درمان 
جانبازان که امروز یکی از مشکالت جدی این بخش 

است، کمک موثری کنند.
وی با انتقاد از اینکه خدمت رسانی به خانواده 
معظم شهدا در بنیاد شهید و امور ایثارگران در جنبه 
مسائل خدماتی، محدود شده و خدمات فرهنگی و 
اجتماعی آن تقریباً تعطیل شده است، خاطرنشان 
کرد: معتقدم که آقای قاضی زاده هاشمی با عنایت 
به تجربه خوبی که در این زمینه دارند، می توانند 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید را نیز 

فعال کرده و وجهه این بنیاد را از یک نهاد خدماتی 
صرف به بنیاد شــهید واقعی که امام راحل بنیان 

گذاشتند، بازگردانند.
  رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اظهارات مطرح شده از سوی میهمانان جلسه، 
گفت: در زمینه توسعه کشــور هیچ محدودیتی 
برای استفاده از تجارب کشورهای مختلف نداریم، 
اما برای انتخاب نسخه مناســب پیشرفت دقت 
زیادی خواهیم داشت تا این نسخه تطبیق کامل با 

اقتضائات ایران اسالمی داشته باشد.
وی با اظهار امیدواری نســبت به اینکه دولت 
بتواند در شکل دهی به سبک زندگی تأثیر مثبتی 
داشته باشد، افزود: امروز فضای ارتباطی جامعه با 
گذشته خیلی تفاوت کرده و دایره ارتباطات افراد 
بسیار گسترده تر شده و نمی توان این فضای ارتباطی 
را محدود کرد بنابراین باید تالش کنیم تا حد امکان 
این عرصه را مصون ســازی کنیم تا جوانان و آحاد 
مختلف جامعه به جای آنکه صرفاً متأثر شــوند، 

 بتوانند مؤثر واقع شوند.
رییس جمهوری  با تاکید بــر اینکه اگر بر توان 
داخلی تکیه کنیم، انجام خیلــی از کارها ممکن 
خواهد شد، اظهارداشــت: متاسفانه شاهد بودیم 
که بعضی ها واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور 
 FATF به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش
کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز بر موضع 

خود پافشاری می کردند.
  رئیســی تصریح کرد: در فاصله کوتاه سپری 
شده از دولت ســیزدهم اتفاق خاصی نیفتاده که 
باعث افزایش واردات واکسن و یا پذیرش عضویت 
کشورمان در سازمان شــانگهای بشود، اال اینکه 
کشورهای همسایه و دوســت ما دیدند که دیگر 
توجه ما صرفاً به غرب نیست و ارتباط با همسایگان 
و کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی ایران 

شده است.
در این نشســت تعدادی از فرزندان شــهدای 
انقالب اسالمی در سخنانی ضمن بیان دیدگاهها 
و نظرات خود تصریح کردند که انقالب اسالمی با 
هدف تأســیس نظام توحیدی به پیروزی رسید 
که راه رسیدن به این نظام از مسیر عدالت خواهی 

می گذرد.

خبر

رئیسی در دیدار جمعی از فرزندان و خانواده شهدا 

 برخی واردات واکسن را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند

افزایش چند میلیون تومانی دارو های ام اس، برخی بیماران را از درمان منصرف کرد

 ناتوان در حرکت، 
ناتوان تر در خرید دارو

چرتکه 3

شهرنوشت 6

گرجستان هم به آذربایجان، ترکمنستان و ترکیه پیوست

ایران، پشت 
مرزهای بسته!

خبر بسته شدن مرزها به روی ایرانیان این 
روزها بیشتر از همیشه شنیده می شود. حاال 
شــهروندان ایرانی می گویند که گرجستان 
مرزهای خود را حتــی به روی ایرانیان مقیم 
این کشــور بســته است و شــهروندانی که 
در خاک گرجســتان واکسینه شــده یا در 
کشورهای دیگر واکســن زده اند اجازه ورود 
به این کشــور را ندارند؛ حتی اگر واکســن 
تزریقی شان فایزر باشد! این اتفاق در حالی 
رخ می دهد که چندی پیش ترکمنســتان 
مرزهایش را روی کامیون های ایرانی بست و 
پیش از آن جمهوری آذربایجان همین اقدام 
را انجام داد و دو راننــده کامیون ایرانی را به 

بهانه تجاوز به حریم آذربایجان و ارمنستان 
بازداشــت کرد. پیش از ایــن ترکیه هم که 
بارها ســابقه معطل کردن صف کامیونهای 
ایرانی پشت مرز بازرگان را داشت، از ساخت 
دیوارهای غیرقابل نفــوذ در مرز ایران و این 

کشور خبر داد.
دیوار ستبر ترکیه به روی ایران

ترکیــه مدتهاســت پیــش از ســقوط 
افغانســتان در مرز ایــران دیوارهای بتونی 
بلندی ساخته و اعالم کرده که عالوه بر دیوار 
بتونی، پهپادهایی مرز ایران به ترکیه را مدام 
رصد می کنند. ترکیه هدف از ســاخت این 

دیوار را مقابله با ورود...

رئیس جمهور ترکیه در بحبوحه اختالف با بایدن وارد نیویورک شد؛ 

افغانستان، نقطه رهایی اردوغان
جهان 5


