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پیشنهاد مذاکره فریب آمریکا برای خلع سالح و عوامل اقتدار ملت است
حضرت آیت ا ...خامنه ای ،رهبر معظم
انــقــاب اســامــی صبح چهارشنبه در
دیدار رئیس ،مسئوالن و جمعی از قضات
و کارکنان قوه قضاییه« ،عدالت» را محور
اساسی دستگاه قضا خواندند و با ابراز
خرسندی از اقــدام رئیس قــوه در تهیه
برنامه ای خــوب بــرای ایجاد تحول در
این دستگاه« ،اجــرای زمانبندیشده،
شجاعانه و متکی بر روش های مبتکرانه
این برنامه» را کام ً
ال ضروری برشمردند
و با تجلیل از ایستادگی تحسین برانگیز
 40ســالــه م ــردم در مقابل زورگــویــان
جهانی افــزودنــد :ملت مظلوم و مقتدر
ای ــران ،در مقابل فشارها ،تهمت ها و
اهانت های شریرترین حکومت جهان
یعنی آمریکا از اهــداف خود کوتاه نمی
آید و مسیر انقالب و ام ــام(ره) را برای
دستیابی بــه عــزت ،رفــاه و پیشرفت و
سرافرازی ادامه خواهد داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام
معظم رهــبــری ،رهبر انقالب اسالمی
با تبریک هفته قوه قضاییه و تجلیل از
شخصیت شهید مظلوم آیت ا ...بهشتی
به عنوان بنیان گذار دستگاه قضایی در
نظام اسالمی گفتند :شهید بهشتی،
انــســانــی صــاحــب فــکــر و اراده ،قــوی،
منضبط ،اهل کــار ،با نشاط و به معنی
واقعی یک نعمت بزرگ بود.
حضرت آیت ا ...خامنه ای اهمیت قوه
قضاییه را مبتنی بر وظیفه اصلی آن
یعنی «اقامه عدل» دانستند و افزودند:
قوه قضاییه در نظام جمهوری اسالمی
همچون نهالی جدید روز به روز رشد
کــرده و در دوره های مختلف پیشرفت
هایی داشته است که در دوره جدید نیز
باید نسبت به دورههای قبل ،پیشرفت و
آورده جدیدی داشته باشد.
ایــشــان بــا تأکید بــر ایــن کــه مهم ترین
مأموریت قــوه قضاییه در دوره جدید،
«ایجاد تحول در چارچوب اصول اسالم و
قرآن و قانون اساسی» است ،خاطرنشان
کــردنــد :تــحــول بــه معنای اســتــفــاده از
شیوههای کارآمدتر و مؤثرتر و بهینه
شدن شیوه های قبلی و همچنین رفع
نقصها ،خألها و اشکاالت گذشته است.
رهبر انقالب اسالمی ایجاد تحول در

قوه قضاییه را نیازمند «طراحی کالن»
و «بــرنــامــه مـــدون و زمــانبــنــدیشــده»
دانستند و گفتند :بــرای ایجاد تحول،
برنامه ریزی و زمانبندی 50 ،درصد کار
است و  50درصدِ بقیه مربوط به تحرک و
اقدام و عمل است.
حــضــرت آیــت ا ...خامنه ای بــا ابــراز
امیدواری به تحقق تحول در قوه قضاییه
در دوره جدید ،تأکید کردند :باید اجرای
سند آمـــاده شــده تــحــول ،بــدون تأخیر
شروع شود.
ایــشــان در ادامـــه بــا اشـــاره بــه وظایف
گسترده قوه قضاییه در قانون اساسی
و جایگاه بسیار مهم این قوه افزودند:
«احیای حقوق عامه که گستره وسیعی
از اقتصاد و امنیت تا عرصه بین المللی
را در بر می گــیــرد»« ،گسترش عــدل و
آزادی های مشروع»« ،پیشگیری از وقوع
جرم» و «نظارت بر ُحسن اجرای قانون»
از جمله این وظایف مهم است که اجرای
آن ها نیازمند شیوه های نو و ابتکاری و
انسان های تواناست.
رهــبــر انــقــاب اســامــی یکی دیــگــر از
وظــایــف مهم قــوه قضاییه را «مــبــارزه
سختگیرانه با فساد» در درون قوه و در
خارج از قوه برشمردند و تأکید کردند:
مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه در
اولویت است زیرا حتی یک عنصر ناباب
در دستگاه قضایی می تواند زحمات
قضات شریف و پاکدامن و کارکنان امین
این قوه در سراسر کشور را مخدوش کند
و تأثیرات مخربی به جا بگذارد.
حــضــرت آیــت ا ...خامنه ای گفتند:
گناه فــردی که مسئول مبارزه با فساد
است و دچار فساد میشود ،چند برابر
و نابخشودنی اســت ،بنابراین در این
موضوع سختگیری شود.
ایشان با اشــاره به تهمت و بدگویی و
تعرض به قوه قضاییه بهویژه در فضای بی
در و دروازه مجازی خاطرنشان کردند:
در طول تاریخ ،امیرمؤمنان یعنی مظهر
کامل عدالت را هم به بی عدالتی متهم
می کردند ،بنابراین فضاسازی و تهمت
نباید در عزم و اراده و فعالیت ها تأثیر
منفی بگذارد.
رهبر انقالب «تصویرسازی از قوه قضاییه

در افکار عمومی» را بسیار مهم خواندند و
افزودند :باید در این زمینه کام ً
ال مراقب و
هوشیار بود چرا که برخی حوادث ممکن
است خصوصیات یک قوه قضاییه خوب
یعنی شرافت ،صداقت و عدالت را در
چشم مردم ،بر عکس جلوه دهد.
ایشان در تبیین خصوصیات ضــروری
دستگاه قضا در افــکــار عمومی تأکید
کــردنــد :دستگاه قضا در چشم مــردم
باید در «انــتــصــابــات ،احــکــام ،گفتار و
رفــتــار» دارای «حکمت» باشد و مردم
کارهای این قوه را متکی بر کار «علمی و
کارشناسی» ببینند.
«بـــرخـــورداری از گــوش شــنــوا در همه
مراحل قضایی و صبر و حوصله شنیدن
از هــمــه شــاکــیــان و مــتــهــمــان» و نیز
«بــرخــورداری از قاطعیت و اقــتــدار» دو
خصوصیت دیگری بود که رهبر انقالب
آن ها را بــرای تصویر دستگاه قضا در
افکار عمومی ،کام ً
ال ضروری خواندند.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای «طوالنی
شدن رسیدگی به پروندهها» را ضربه به
اقتدار قوه قضاییه دانستند و خاطرنشان
کردند :وقتی پرونده ای  10ســال در
محاکم بــه نتیجه نمی رســـد ،از نظر
مردم نشاندهنده ناتوانی و سردرگمی
دستگاه قضایی در ایــن پــرونــده است،
بنابراین باید پرونده ها با سرعت الزم به
نتیجه برسند و احکام صادر شده اجرا
شوند.
رهبر انقالب «رفتار ،گفتار ،عملکرد و
تبلیغات صحیح» را زمینهساز ترسیم
تصویر مناسب از قوه قضاییه در اذهان
عمومی خواندند و افزودند :همه دستگاه
ها از جمله صداوسیما باید به دستگاه
قضا کمک کنند.
رهبر انقالب دقت در انتصابات قضایی را
مهم برشمردند و با استناد به فرمان امیر
مؤمنان به مالک اشتر دربــاره انتخاب
برترین مــردم بــرای قــضــاوت افــزودنــد:
مسئوالن و مدیران قضایی این فرمان
تــاریــخــی را حتم ًا مطالعه کنند و در
انتصابات و گزینش ها خصوصیاتی را
که امیر مؤمنان مورد تأکید قرار دادند،
مالک عمل قرار دهند.
«توجه به اخالق و روش هایی که در روندِ

اخبار

روی خط سیاست

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس ،مسئوالن و جمعی از قضات و کارکنان قوه قضاییه:

ظاهر ًا خشک کارهای دستگاه قضا باعث
تلطیف میشود» ،توصیه دیگر رهبری به
مسئوالن دستگاه قضا بود.
ایشان افزودند :با همه مراجعه کنندگان
و در همه مراحل قضایی خــوش رفتار
باشید ،با حوصله و صبور رفتار کنید و
با توصیه به عفو و گذشت ،به روش هایی
نظیر احیای حکمیت و استفاده صحیح
از شوراهای حل اختالف اهمیت دهید.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای همچنین
با اشــاره به مسائل روز ،افــزودنــد :این
روزهــا خبرگزاری های خارجی به نقل
از کارشناسان ،مکرر اذعان می کنند که
ملت ایران را نمی توان با فشار و تهدید
و تحریم به زانو درآورد .البته این واقعیت
ناشی از حــوادث ماههای اخیر نیست،
بلکه نتیجه  40سال ایستادگی ،عزت،
عظمت و اقتداری است که ملت ایران از
خود نشان داده است.
ایشان ،پیروزی انقالب را نقطه بیرون
آمـــدن مــلــت از «الک ذل ــت و تــوســری
خوری» برشمردند و خاطرنشان کردند:
در  4دهــه اخیر ،تلفیق هویت ایرانی
بــا خصوصیات اســامــی ،موجب شده
فشارهای زورگویان جهانی ،تأثیری در
روند حرکت ملت نداشته باشد.
رهــبــر انــقــاب حــضــور همیشگی در
راهپیمایی های  ۲۲بهمن و روز جهانی
قدس و همچنین شرکت در انتخابات
متعدد را نشانه عــزم و اراده تحسین
برانگیز ملت دانستند و افــزودنــد :در
اواخــر امسال نیز انتخابات داریــم که
معتقدم با وجود تردید افکنی برخیها،
مردم در آن انتخابات نیز با شور و شوق
شرکت می کنند و عظمت خود را نشان
می دهند.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای اتهامات،
اهــانــت هــا و دشــنــام هــای شریرترین
حکومت جهان یعنی آمریکا به ملت ایران
را یادآور شدند و افزودند :منفورترین و
خبیث ترین دولت جهان که عامل جنگ،
تفرقه ،چپاول و غــارت کشورها و ملت
هاست ،ملت شریف ایران را هر روز مورد
ناسزا و اتهام قرار می دهد اما مردم ایران
از این اعمال زشت آمریکا جا نمی خورند
و عقب نمینشینند.
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ایشان تحریم های آمریکا را ظلمی بارز به
ملت ایران خواندند و تأکید کردند :ملت
مظلوم اما در عین حال مقتدر ایران ،به
فضل الهی ،همچنان مثل کوه می ایستد
و با قوت به حرکت خود ادامه می دهد
و به همه مقاصد مورد نظرش دست می
یابد.
رهبر انــقــاب ،پــیــروزی نظام اسالمی
بر همه توطئه ها از جمله جنگ ،فتنه،
نــفــوذ ،تحریکات تــروریــســتــی و دیگر
اقدامات خباثت آمیز آمریکا را نشانه
آشکار حمایت پــروردگــار از ایــن ملت
خواندند و افزودند :بخش اصلی اقتدار
ملت مرهون اعتقاد عمیق به حمایت
های الهی است.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای پیشنهاد
مذاکره آمریکا را یک «فریب» خواندند
و خــاطــرنــشــان کــردنــد :دشــمــن وقتی
نتوانسته با فشار به هدفش برسد ،با
تــصــور ســادگــی ملت ایــــران ،پیشنهاد
مذاکره میدهد و می گوید ملت ایران
باید پیشرفت کند ،البته این ملت حتم ًا
پیشرفت خواهد کرد اما بدون شما و به
شرطی که شما نزدیک نشوید.
ایشان با یادآوری همه کاره بودن آمریکا
و انگلیس در دوران رژیم پهلوی گفتند:
شما عامل عقبماندگی ملت ایران در آن
دوره منحوس هستید و االن هم حضور
شما جز عقب ماندگی و توقف پیشرفت
ایران هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.
رهــبــر انــقــاب هــدف اصــلــی پیشنهاد
آمریکا برای مذاکره را «خلع سالح ملت
و حذف عوامل اقتدار ایران» خواندند و
خاطرنشان کردند :آمریکاییها اکنون
با وحشت از عوامل اقتدار ملت ایران،
میترسند جلو بیایند بــنــابــرایــن می
خواهند با مذاکره ،این اسلحه و عامل
اقــتــدار را از دســت ایــران بگیرند تا هر
بالیی می خواهند سر ملت بیاورند.
ایشان افزودند :اگر در مذاکرات حرف
او را قبول کردی پدر ملت در می آید و
اگر قبول نکردی همین فضاسازی های
سیاسی ،تبلیغات و فشارها ادامه خواهد
یافت.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشــاره به
سوءاستفاده آمریکایی ها از ابزار حقوق

توصیه ما به آمریکا و اروپا ،بازگشت به پیمان و
عهدشان در برجام است
ایرنا :حجت االســام روحانی ،رئیس جمهور کشورمان در جلسه
هیئت دولت با تاکید بر این که به آمریکاییها توصیه می کنیم راهی
که انتخاب کردید ،اشتباه و نادرست است ،گفت :به اروپاییها توصیه
میکنیم بیعملی شما در خصوص برجام نادرست بوده است و به هر
دوی این ها میگوییم به پیمان و عهدتان برگردید.

تجمع مخالفان کنفرانس منامه در لبنان

بشر گفتند :شما حــدود  ۳۰۰مسافر
بیگناه را در آسمان می کشید ،با کمک
به سعودی ها در یمن جنایات مکرر می
کنید ،آن وقت از حقوق بشر دم می زنید.
رهــبــر انــقــاب در پــایــان سخنان شان
تأکید کردند :ملت ایران با ادامه راهی
که اســام ،انقالب و امــام ترسیم کرده
اند ،اهداف با ارزش و جذاب خود یعنی
دستیابی به عزت ،رفاه مادی ،پیشتازی
در علم و آرامــش و امنیت اجتماعی را
محقق خواهد کرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی،
حجتاالسالم والمسلمین رئیسی در
گزارشی با گرامی داشت یاد و خاطره
شهید آی ــت ا ...بهشتی ،ضــمــن ارج
نهادن به تالشهای صــورت گرفته در
قوه قضاییه در ادوار گذشته ،خاطرنشان
کـــرد :تــحــول در دســتــگــاه قــضــایــی که
خواست رهبری ،همه مردم و کارکنان
دستگاه قضایی است ،ضرورت دارد.
رئیس دستگاه قضایی با اشاره به آمادگی
قضات و کارکنان قوه قضاییه برای تحول
زمانبندی شده در این دستگاه ،افزود:
ما در دستگاه قضایی به دنبال کاهش
جمعیت کیفری ،کاهش ورودی پرونده،
اصــاح نظام دادرســی و برطرف شدن
موانع فرایند دادرسی هستیم.
رئیس قوه قضاییه «امیدآفرینی در همه
الیــه هــای اجتماعی» را الزم ــه تحول
دانست و افزود :تالش می کنیم دستگاه
قضایی ملجأ و پناهگاه مردم شود.
حجتاالسالم والمسلمین رئیسی گفت:
قــوه قضاییه وظیفه نــظــارت بــر اجــرای
صحیح قانون و ُحسن اجرای امور را بر
عهده دارد و این قوه در موضوع حقوق
عامه به عنوان مطالبهگری جدی اقدام
خواهد کرد.

صدا و سیما :مخالفان طرح معامله قرن و کنفرانس منامه ،در برابر
سفارت بحرین در بیروت تجمعی اعتراض آمیز برگزار کردند.
جبهه ترقی خواه عربی و احزاب ملی گرا با برگزاری این تحصن
از فلسطین حمایت کردند.

تحریم فرماندهان سپاه ناشی از واماندگی آمریکا برابر
اقتدار ایران است
ایرنا :سردار سرلشکر پاسدار «حسین سالمی» ،فرمانده کل سپاه
پاسداران با تبریک به فرماندهان تحریم شده توسط آمریکایی
ها گفت :شکار پهپاد فوق پیشرفته متجاوز آمریکایی ،محصول
تحریمهای آمریکا بــوده و اقــدام تحریمی اخیر آنــان ناشی از
استیصال و واماندگی برابر اقتدار ایران اسالمی است.

از گوشه و کنار
دستگیری فروشندگان سالح در پایتخت

ایسنا :مأموران پلیس امنیت تهران بزرگ  3فروشنده اسلحه در
پایتخت را دستگیر کردند.

چاپ کاغذی پایان نامهها ممنوع شد
میزان :با دستور معاون آموزشی وزارت علوم از این پس چاپ
کاغذی پایان نامه ها ،رسالهها و گزارشهای درســی در همه
مقاطع و رشتهها ممنوع خواهد بود.شریعتی نیاسر ،با ابالغ
بخشنامهای به روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور از
آنان خواست از سال تحصیلی آینده برای حذف و ممنوع ساختن
چاپ کاغذی پایان نامهها و موارد مشابه اقدام کنند.

سیمان رسم ًا گران شد
تسنیم:انجمنصنفیکارفرمایانسیمانبهمنظوربررسیمشکالتو
مسائل صنعت سیمان و ارائه راه حل های مناسب و عملیاتی در جهت
برون رفت از وضعیت کنونی و جلوگیری از توقف کار کارخانجات و
بروز تنش های کارگری جلسه هم اندیشی با حضور همه مدیران
عامل شرکت های تولیدکننده سیمان و کارشناسان این بخش برگزار
کرد و در نهایت با افزایش  37درصدی قیمت سیمان موافقت شد.

تامین  ۲۵هزار تن کاغذ
صدا و سیما :صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :تا پایان
خرداد تامین حدود  ۲۵هزار تن کاغذ معادل  ۲۵میلیون دالر
تایید شده که حدود  ۹هزار و  ۵۰۰تن کاغذ مطبوعات و حدود
 ۱۵هزار و  ۵۰۰تن کاغذ کتاب است.

