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سردار سالمی:
تحریم فرماندهان سپاه ناشی از واماندگی 
آمریکا در برابر اقتدار ایران اسالمی است

فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی با تبریک 
به فرماندهان تحریم ش��ده توسط آمریکایی ها، گفت: 
شکار پهپاد فوق پیشرفته متجاوز آمریکایی، محصول 
تحریم ه��ای آمریکا بوده و اق��دام تحریمی اخیر آنان 
ناش��ی از اس��تیصال و واماندگ��ی برابر اقت��دار ایران 

اسالمی است.
در پی اقدام ش��جاعانه و متهوران��ه نیروی هوافضای 
س��پاه در انه��دام  پهپ��اد جاسوس��ی متج��اوز رژیم 
تروریس��تی ای��االت متح��ده امریکا بر ف��راز آب های 
س��رزمینی جمهوری اس��المی ایران و متعاقباً انفعال 
حاکمان کاخ س��فید و تحریم چند تن از فرماندهان 
سپاه، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفتگویی اعمال 
تحریم های اخیر آمری��کا علیه فرماندهان این نهاد را 
ناش��ی از اوج استیصال، درماندگی  و غضب آنان برابر 
اقتدار و عظمت ایران اسالمی توصیف و تصریح کرد: 
این اقدام واکنش��ی منفعالنه به سرنگونی پهپاد فوق 
پیشرفته جاسوس��ی متجاوز آمریکایی توسط پدافند 
س��پاه ب��ود و طبیعی اس��ت پ��س از ضرب شس��ت 
بازدارن��ده فرزن��دان ملت ایران در نی��روی هوافضای 
س��پاه و فروریختن دوباره هیمنه پوشالی آمریکا، آنها 
بخواهن��د از طریق اقداماتی که فاقد هرگونه منطق و 
عقالنیت نزد افکار عمومی است، عقده گشایی کنند.

سرلشکر س��المی س��ناریوی تحریم علیه فرماندهان 
س��پاه و دیگر ارکان و ش��خصیت های کشور را حربه 
ای نخ نما شده و فاقد ارزش و تاثیر توصیف و تصریح 
ک��رد: تحری��م س��پاه و فرماندهان آن که شکس��ت 
راهبردها و سیاست های ش��یطانی امریکا در منطقه 
را رقم زده ان��د، موضوع جدیدی نبوده و ثمره ای جز 
راسخ تر شدن  اراده پاسداران انقالب در مسیر اقتدار 
آفرینی برای میهن اس��المی  و صیانت از نظام و ملت 
ایران و قطع ید متجاوزان به تمامیت ارضی کشورمان 

در پی نخواهد داشت.
تالش ه��ای  و  مجاهدت ه��ا  از  قدردان��ی  ب��ا  وی 
خس��تگی ناپذیر فرمانده��ان قرار گرفته در فهرس��ت 
تحری��م های جدی��د امریکا ک��ه موجب��ات اقتدار و 
بازدارندگ��ی را برای میهن اس��المی فراهم آورده اند، 
خطاب به آنان گفت: به ش��ما عزیزان که در راستای 
دفاع از منافع و امنیت ملی کشور هدف غضب و کینه 
دش��من و تحریم امریکای پلید و جنایتکار واقع شده 
اید، تبریک می گویم و ش��کی نیست که دشمنان در 
آین��ده و در میدان عمل پیامدهای اقدام ش��یطانی و 
کینه توزانه خود را بهتر و محس��وس تر درک و فهم 

خواهند کرد.
فرمانده کل سپاه در پایان تاکید کرد: بی تردید باور و 
اراده پاسداران انقالب اس��المی در پیاده سازی تدابیر 
و فرامین مقام معظ��م رهبری و فرماندهی کل قوا به 
عنوان تکلیف ش��رعی و دینی وبرخورداری از حمایت 
همه جانبه مردم ایران در اجرای قاطعانه مأموریت های 
قانونی و دفاع آرمانی از انقالب و دستاوردهای ارزشمند 
آن با همراهی و هم افزایی سایر نیروهای مسلح، اجازه 
عرض اندام و تعبیر رویاهای باطل دشمنان را نخواهد 

داد.  سپاه نیوز

اخبار

مشکالت اقتصادی ناشی از تصمیمات جهانگیری است
عضو ش��ورای مرکزی ح��زب موتلفه گفت: جهانگیری نمی تواند از پاس��خگویی 
نس��بت به نابس��امانی های اقتصادی کش��ور فرار کند چراکه هرآنچه مشکل در 

کشور وجود دارد ناشی از تصمیمات دولتمردانی همچون اوست.
الله افتخاری با بیان اینکه اکثر اعضای تیم دولت از اصالح طلبان هستند و مهمترین 
پست های کلیدی هم در اختیار آنهاست، گفت: امروز فعالین این جریان با توجه به 
آشفتگی های اقتصادی در دولت قصد دارند بحث عبور از روحانی را مطرح و حساب خود را 
جدا کنند درحالی که پیش از این خود را شریک موفقیت های دولت روحانی می دانستند. وی 
افزود: اگر اصالح طلبان مدعی هستند که معاون اول رئیس جمهور و برخی وزرای اصالح طلب 

اختیارات الزم در تصمیمات دولت را ندارند، باید گفت پس چرا مسئولیت قبول کردند. 
افتخاری گفت: اصالح طلبان با خبرس��ازی و طرح ش��ایعه اختالف جهانگیری با روحانی 

می خواهند به جای پاسخگویی در قبال کاستی ها و ضعف ها، فرافکنی کنند.  مهر

احزاب
تا زمانی که منابعی جابه جا نشود اینستکس فایده ندارد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مدتی اس��ت اروپا ادعا می کند در آس��تانه اجرای 
اینستکس هستیم، اما عملی از آن ها ندیده ایم و تا زمانی که در قالب اینستکس، 

منابعی جابه جا نشود، فایده ندارد.
عبدالناصر همتی در حاش��یه جلس��ه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد 
تحریم های اخیر آمریکا، گفت: همیش��ه گفته ام دیگر هر کاری توانس��تند، انجام 
داده ان��د. ما از قله مقاومت تحریم عبور کرده ایم. روند صادرات نفت در حال افزایش 
است. بازار ارز نشان داد مردم توجهی به تحریم های جدید نگذاشتند چون نوسانی را در 
بازار ش��اهد نیستیم. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اجرای اینستکس گفت: مدتی 
است که اروپا ادعا می کند در آستانه اجرای اینستکس هستیم اما عملی ندیده ایم البته 
جلس��اتی با ما گذاشتند و اسنادی جابجا شده است اما تا زمانی که در قالب اینستکس، 

منابعی جابجا نشود، فایده ندارد.  فارس

دولت
شایعه به کما رفتن سردار فضلی تکذیب شد

سخنگوی سپاه شایعه به کما رفتن سردار فضلی را تکذیب کرد و گفت که وی 
به دلیل کس��الت ناشی از فشار باالی کاری در بیمارستان بستری شده و اکنون 

نیز حال عمومی او خوب است.
در پی ش��ایعه به کما رفتن س��ردار علی فضلی فرمانده دانشگاه افسری و تربیت 
پاسداری امام حسین)ع(، سردار رمضان شریف سخنگو ومسئول روابط عمومی کل 
سپاه افزود:  برخالف شایعات مطرح شده در فضای مجازی سردار فضلی به کما نرفته اند 
بلکه به دلیل فشار باالی کاری در امر آموزش و تربیت افسران جوان سپاه، کسالتی برای 
ایش��ان پیش آمده بود که چند روزی در بیمارس��تان بستری شدند و هم اکنون نیز حال 
عمومی س��ردار فضلی در وضعیت مناس��بی قرار دارد. سردار شریف گفت: البته ما از همه 
مردم در خواس��ت داریم تا برای سالمت تمامی جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس 

دعا کنند تا توفیق خدمت این عزیزان به کشور بیش از پیش فراهم شود.  تسنیم

در حاشیه

سفارت بریتانیا در تهران:
 اوضاع اقتصادی در ایران در حال 

وخیم شدن است
سفارت بریتانیا در تهران در بیانیه ای که روز )چهارشنبه(  پنج��م تی��ر ماه منتش��ر کرد، با اش��اره به س��فر »اندرو بی�انی�����ه
موریس��ون« معاون وزیر خارجه انگلیس در امور خاورمیانه که دوم تیر ماه در 
س��فر به تهران با مقامات کش��ورمان دیدار کرد، عنوان کرد: »وزیر مش��اور در 
امور خاورمیانه دکتر اندرو موریس��ون در تاری��خ 23 ژوئن )2 تیر 1398( وارد 
تهران شد. دکتر موریسون از این فرصت استفاده کرد تا مستقیما با همتاهای 
خود گفت  وگو کند و ش��نوای دیدگاه ها و طرز فکر طرف های ایرانی باش��د. او 
آمد چون ما نسبت به استفاده از دیپلماسی برای رفع اختالفات بین ملت ها و 

نیز کاهش تنش های خطرناک منطقه ای، متعهد هستیم. 
در این بیانیه همچنین آمده اس��ت: »در طول 4 س��ال گذش��ته از زمان 
بازگش��ایی سفارت بریتانیا در اینجا و س��فارت ایران در لندن، ما از نزدیک با 
دولت ایران برای برطرف کردن مس��ائل باقیمان��ده دو طرف تالش کرده ایم و 
س��عی کرده ای��م همکاری هایمان را - در حوزه تجارت، وی��زا و مهاجرت و نیز 
ارتباطات مردم با مردم و نیز تعامالت دانشگاهی و فرهنگی - افزایش دهیم.«

سفارت بریتانیا در این بیانیه می افزاید: »برجام یکی از مولفه های اصلی روابط 
ما با ایران و نیز صلح منطقه ای و جهانی باقی خواهد ماند.سفر دکتر موریسون به 
دنبال مسافرت های مقامات ارشد از فرانسه، آلمان و بازیگران دیگر بود که در جهت 
حفظ برجام انجام شد. مسافرت وی فرصتی بود تا با مقامات ایرانی گفت وگوهای 

شفاف و صریحی درباره مسائلی همچون پایبندی به برجام انجام شود.«
در بیانیه مذکور آمده اس��ت: »ما متوجه هستیم که اوضاع اقتصادی در 
ایران در حال وخیم ش��دن است و در حال تالش گسترده با ایران و شرکای 
اروپایی مان هستیم تا راه حل هایی پیدا کنیم تا بتوانیم از برقراری تجارت بین 
دو طرف حمایت کنیم - راه حل هایی که ش��امل هس��تند اجرایی کردن هر 
چه س��ریع تر مکانیسم مالی اینستکس. با وجود این، بریتانیا به شدت نگران 
برنامه های ایران برای کاهش تعهدات خود در قالب برجام است و قویا معتقد 
اس��ت اقدام ایران نس��بت به توقف اجرای تعهدات برجامی خود به نفع هیچ 
یک از طرف های این توافقنامه منجمله خود ایران نخواهد بود.« در پایان این 
بیانیه آمده اس��ت: »تعهد ما نسبت به حفظ برجام - منجمله تعهد ما نسبت 
به برداش��تن تحریم ها- واضح اس��ت. اما این بس��تگی به این دارد که ایران 

نسبت به اجرای تمام تعهدات خود در قالب برجام پایبند باقی بماند.«
سفارت بریتانیا در تهران در حالی در این بیانیه از کاهش تعهدات ایران 
در برجام ابراز نگرانی می کند که براساس بندهای 26 و 36 برجام این حق به 
ایران داده شده است که در صورت عدم پایبندی طرف های مقابل اقداماتی را 
صورت دهد. تصمیم ایران برای توقف برخی تعهدات برجامی دقیقا یک سال 
بع��د از خروج غیرقانونی دولت ترام��پ از برجام صورت گرفت. تصمیم ایران 

هم در چارچوب برجام و به صورت گام به گام خواهد بود.  فارس

رئیس جمهور با اش��اره به انجام  ب ا ح���ز و ا ای��ران  برجام��ی  تعه��دات 
عهدش��کنی های مختل��ف آمریکا و اروپا نس��بت به 
برجام به آنها هش��دار داد هرچ��ه زودتر به قوانین و 

مفاد برجام متعهد شوند.
حجت االس��الم حسن روحانی در جلسه هیئت دولت 
ب��ا تبری��ک هفته ق��وه قضاییه و گرامیداش��ت یاد و 
خاطره ش��هید بهش��تی تاکید کرد: راه رس��یدن به 
امنیت، آزادی، رفاه و عزت کش��ور، حرکت در مسیر 
اس��الم، امیرالمؤمنین )ع(، امام )ره( و شهید بهشتی 
است و همه باید برای خدمت به مردم بیش از پیش 

تالش کنیم.
رئیس جمهور با گرامیداش��ت ایام ش��هادت ش��هید 
بهش��تی و ۷2 تن از یاران عزیز ایش��ان، گفت: شهید 
بهشتی س��رو بلند و راست قامت انقالب اسالمی بود؛ 
ش��اید هیچ تعبیری باالتر از تعبیر امام )ره( درباره او 
نتوانیم پیدا کنیم که مظلوم زیست، مظلوم مرد، خار 
در چشم دشمنان انقالب بود و بهشتی یک امت بود.

رئیس جمهور اظهار داشت: مرحوم شهید بهشتی از 
ش��خصیت های کم نظیر حوزه های علمیه و دانشگاه 
بود؛ آش��نایی ام با ایشان و استفاده از بیانات ایشان از 
س��ال 134۰ اس��ت؛ حتی منطق را در همان سال ها 
پیش ایشان خواندیم و ایشان درسی هم به نام سیره 

النبی که درس تاریخ اسالم بود، داشتند.
روحان��ی از ش��هید بهش��تی ب��ه عن��وان یک��ی از 
ش��خصیت های بنام کشور نام برد و خاطرنشان کرد: 
اگر شهید بهش��تی نبود، قانون اساسی کشور با این 
ویژگی ها و مش��خصات و درخش��انی و نظم ش��اید 
وجود نداشت و نقش ایشان در تدوین قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران یک نقش ممتاز بود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه شهید بهشتی را خیلی 
آزار دادن��د، اما تحم��ل و صبر کرد، گفت: در آخرین 
دیداری که چند روز قبل از ش��هادت شهید بهشتی 
داشتم به ایش��ان گفتم که آقای بهشتی شما بیایید 
بیش��تر وقت بگذارید و به این تهمت های ناروایی که 
به شما می زنند پاسخ دهید. پاسخ ایشان این بود که 

"من یک وقت بیش��تر ندارم، یا باید صرف کنم برای 
کار مردم، یا باید صرف کنم برای دفاع از خودم و من 

ترجیح می دهم وقتم را برای کار مردم بگذارم".
روحانی با تاکید براینکه ش��هید بهشتی چارچوبی را 
برای دستگاه قضا تعیین کرد که اگر بتوانیم آن راه را 
همچنان ادامه دهیم، امنیت جامعه ما تضمین می شود، 
تصریح کرد: هیچ الگویی برای دستگاه قضایی بهتر و 

باالتر از الگو و اسوه شهید بهشتی نیست.
روحانی تاکید کرد: ش��هید بهش��تی مس��ایل حزب، 
گروه، جناح و نژاد و مذهب را در قوه قضائیه دخالت 

نمی داد.
رئی��س جمهور با بی��ان اینکه دس��ت آن قضاتی را 
که مس��تقل هستند، می بوس��یم که خداوند را ناظر 
اعمال خودشان می دانند و تحت فشار این و آن قرار 
نمی گیرند، ادامه داد: چه بس��یارند قضات پاکدامن و 
اگر هم کسی نیس��ت، همانطوری که اخیراً دستگاه 
قضایی اعالم کرد، اگر کسی در مسیر صحیح حرکت 

نمی کند باید با او برخورد شود.
روحانی تصریح کرد: در جلسه سران سه قوه و شورای 
هماهنگ��ی اقتصادی این را تصویب و ابالغ کردیم که 
دستگاه بازرسی کشور، حق ندارد قبل اش نظر دهد و 
به وزیر بگوید که من احساس می کنم این کار را بکنی 
آن ط��ور می ش��ود. این را لغو و به این دس��تگاه ابالغ 

کردیم؛ به دلیل اینکه مدیریت مختلف می شود.
رئی��س جمهور ب��ا طرح این س��وال که چه کس��ی 
مسئول است؟ دس��تگاه اجرایی مسئول اداره کشور 
اس��ت یا یک قاض��ی یا مأمور امنیتی مس��ئول اداره 
کشور اس��ت؟، گفت: باید به داد تفکیک قوا برسیم؛ 
دس��تگاه قضائی هم باید مس��تقل باش��د. همچنین 
حوزه های علمیه و دانش��گاه ها باید مش��خص کنند، 
حق علم قاضی تا کجاس��ت؟ اینکه می گویید قاضی 
علم پیدا کرده این علمش کجا حجت اس��ت؟ آیا هر 

کجا قاضی علم پیدا کرد، حجت برای حکم است؟
روحانی با بیان اینکه امام خمینی )ره( دو نفر قاضی 
عالیرتبه درجه یک این کش��ور را ع��زل کرد بخاطر 
اینکه به ش��نود توجه کرده بودن��د، گفت: امام )ره( 

روی این مسایل حساس بود و اجازه نمی داد.
روحان��ی همچنین در بخش دیگری از س��خنان خود 
به سیاس��تهای ضد ایرانی دولت آمریکا اش��اره کرد و 
اظهارداش��ت: این روزها کاخ س��فید را در سردرگمی 
می بینیم و سخنان و حرف های ناروا، مضحک و انتخاب 
سیاست رسوایی را شاهد هستیم. رئیس جمهور با بیان 
اینکه معلوم ش��ده کفگیر تحریم به ته دیگ خورده و 
دیگر چیزی نمانده است، گفت: دستگاه سیاسی آمریکا 
ب��ا تحریم های اخی��ر ثابت کرد که مس��ایل دینی را 

نمی تواند درک کند و فهم آن را ندارد.
روحانی با اشاره به ادعای مطرح شده از سوی رئیس 
جمهور آمریکا مبنی بر نگرانی درباره دستیابی ایران 
به س��الح اتمی، خطاب ب��ه وی گفت: تو واقعاً نگران 
سالح اتمی هستی؟ پس چرا درباره اسراییل که یک 
غاصب اس��ت و این همه سالح هس��ته ای آنجا انبار 
کرده حرف نمی زنی و سکوت می کنی و با او دوست 
هس��تی؛ واقعاً نگران س��الح هس��ته ای هستی؟ مگر 
نمی دانی آژانس بازرس��ی های خود را در ایران انجام 
می ده��د و قانون و مقررات برای عدم اش��اعه وجود 

دارد، نه سلیقه و ما طبق قانون عمل می کنیم.
روحانی ب��ا بیان اینکه یک هواپیم��ای متجاوز بدون 
سرنش��ین آمریکایی را س��رنگون کردی��م درحالیکه 
سامانه پدافندی داخلی، رادار و موشک آن را با دست 
خودمان س��اختیم و نیروهای خودمان این موشک را 
ش��لیک کردند، تاکید کرد: این بدان معنا اس��ت که 
قادریم سامانه دفاعی بسازیم و در اوایل جنگ و تجاوز 
هش��ت س��اله صدام، برای یک توپ 23 میلیمتری و 
توپ های اورلیکن ک��ه موتورهایش از کار افتاده بود، 
دچار مش��کل بودیم که البته خیلی از آن مش��کالت 
همانن��د ت��وپ 12، اورلیکن، اس��کای گارد و هاگ را 
در هم��ان زمان جنگ حل کردی��م. رئیس جمهور با 
تاکید براینکه این نشان می دهد که ما امروز در علم، 
دانش، فناوری، صنعت، در بخش نظامی و غیرنظامی 
حرکت های بس��یار خوبی را انجام دادیم و می توانیم 
ای��ن راه را ادامه دهیم، تصریح ک��رد: به آمریکایی ها 
توصی��ه می کنیم، راهی که ش��ما انتخاب کردید، راه 
اشتباه و نادرستی است، به اروپایی ها توصیه می کنیم 
بی عملی شما نسبت به برجام، نادرست بوده است و به 
هر دوی اینها می گوییم به پیمان و عهدتان برگردید. 

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

دشمنی آمریکا با دهکده جهانی اسالمی
ادامه از صفحه اول

حضرت عیس��ی )ع( به او گفت: من از دسِت آدم 
های احمق فرار می کنم. آن شخِص کنجکاو می پرسد 
: مگر تو این همه کور و عاجز و بیمار را شفا نداده ای ؟ 
و مگر تو نبودی که آن همه معجزه جاری ساختی که 
چش��ِم همگان مات و متحّیر ماند ؟ حال که این همه 

قدرت داری پس احمق ها را هم عاقل کن . 
آن حضرت گف��ت: آری من با َدِم گرِم الهی خود، 
حّت��ی به ُمردگان، روح و حیات بخش��یدم. اّما با اینکه 
بارها و بارها به اندرز آدم های احمق پرداخته ام مواعِظ 
من هیچ تأثیری نبخشیده است. پس ای طالب، تو نیز 

از احمقان بگریز.
با ای��ن وجود اما جمهوری اس��المی ای��ران گریز 
را برنگزید، که ایس��تادگی را پیش��ه کرد و مقاومت را 
برگزید، چرا که گریز از دس��ت این کدخدای ویرانگر، 
می��دان دادن به رژیم ش��یطانی اس��ت تا ب��ه آمال و 

آرزوهای پلید خود دست یابد.
مذاکرات هس��ته ای هم در راستای همان نظریه 
مک لوهان درب��اره دهکده جهانی ب��ود، که ای کاش 

انجام نمی شد.
یادمان نرود که جمهوری اسالمی ایران زمینه ساز 
و بستر آفرین دهکده جهانی اسالمی با مقتدا و رهبری 
مردی است که خواهد آمد و هیچ تردیدی نیست؛ همه 
این مخالفت ها به خاطر وجود و حضور حضرت مهدی 
موعود )عج( است، رژیم های شیطانی همچون آمریکا 

و اسرائیل حتی از نام او وحشت دارند. 

سرمقاله

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای  والی�ت رهبر معظم انقالب اس��المی ب���ا 
روز )چهارش��نبه( در دی��دار رئیس، مس��ئوالن و 
جمعی از قضات و کارکنان قوه قضاییه، »عدالت« 
را محور اساس��ی دس��تگاه قضا خواندن��د و با ابراز 
خرس��ندی از اقدام رئیس ق��وه در تهیه برنامه ای 
خوب برای ایجاد تحول در این دس��تگاه، »اجرای 
زمان بندی ش��ده، ش��جاعانه و متکی بر روش��های 
مبتکرانه این برنامه« را کاماًل ضروری برش��مردند 
و ب��ا تجلیل از ایس��تادگی تحس��ین برانگیز چهل 
س��اله مردم در مقابل زورگوی��ان جهانی افزودند: 
مل��ت مظلوم و مقت��در ایران، در مقابل فش��ارها، 
تهمت ها و اهانت های ش��ریرترین حکومت جهان 
یعنی امریکا از اهداف خود کوتاه نمی آید و مسیر 
انق��الب و امام را برای دس��تیابی ب��ه عزت، رفاه و 

پیشرفت و سرافرازی ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب اسالمی با تبریک هفته قوه قضاییه و 
تجلیل از شخصیت شهید مظلوم آیت اهلل بهشتی 
به عنوان بنیانگذار دستگاه قضایی در نظام اسالمی 
گفتند: شهید بهشتی، انسانی صاحب فکر و اراده، 
قوی، منضبط، اهل کار، با نشاط و به معنی واقعی 

یک نعمت بزرگ بود.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای اهمی��ت قوه قضاییه 
را مبتنی بر وظیف��ه اصلی آن یعنی »اقامه عدل« 
دانس��تند و افزودند: قوه قضاییه در نظام جمهوری 
اسالمی همچون نهالی جدید روز به روز رشد کرده 
و در دوره های مختلف پیش��رفتهایی داشته است 
ک��ه در دوره جدی��د نیز باید نس��بت به دوره های 

قبل، پیشرفت و آورده جدیدی داشته باشد.
ایش��ان با تأکی��د بر اینک��ه مهمتری��ن مأموریت 
ق��وه قضایی��ه در دوره جدی��د، »ایج��اد تحول در 
چارچوب اصول اس��الم و قرآن و قانون اساس��ی« 
است، خاطرنشان کردند: تحول به معنای استفاده 
از ش��یوه های کارآمدت��ر و مؤثرتر و بهینه ش��دن 
ش��یوه های قبلی و همچنین رفع نقص ها، خألها 

و اشکاالت گذشته است.
رهبر انقالب اس��المی ایجاد تحول در قوه قضاییه 
را نیازمن��د »طراح��ی کالن« و »برنام��ه مدون و  
زمان بندی ش��ده« دانس��تند و گفتند: برای ایجاد 
تحول، برنامه ریزی و زمان بندی، پنجاه درصِد کار 
است و پنجاه درصِد بقیه مربوط به تحرک و اقدام 

و عمل است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اب��راز امیدواری به 
تحقق تحول در قوه قضاییه در دوره جدید، تأکید 

کردند: باید اجرای سند آماده شده ی تحول، بدون 
تأخیر شروع شود.

ایش��ان در ادامه با اش��اره به وظایف گسترده قوه 
قضایی��ه در قانون اساس��ی و جایگاه بس��یار مهم 
این قوه افزودند: »احیای حقوق عامه که گس��تره 
وس��یعی از اقتصاد و امنیت تا عرصه بین المللی را 
در بر می گیرد«، »گس��ترش ع��دل و آزادی های 
مش��روع«، »پیش��گیری از وقوع جرم« و »نظارت 
بر ُحس��ن اج��رای قان��ون« از جمله ای��ن وظایف 
مهم اس��ت که اجرای آنها نیازمند ش��یوه های نو 

و ابتکاری و انسانهای توانا است.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از وظایف مهم قوه 
قضاییه را »مبارزه س��ختگیرانه با فساد« در درون 
ق��وه و در خارج از قوه برش��مردند و تأکید کردند: 
مبارزه با فساد در دورن قوه قضاییه در اولویت است 
زیرا حتی یک عنصر ناباب در دس��تگاه قضایی می 
تواند زحمات قضات ش��ریف و پاکدامن و کارکنان 
امین این قوه در سراس��ر کشور را مخدوش کند و 

تأثیرات مخربی بر جای بگذارد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای گفتند: گناه فردی که 
مسئول مبارزه با فساد است و دچار فساد می شود، 
چن��د برابر و نابخش��ودنی اس��ت، بنابراین در این 

موضوع سخت گیری شود.
ایشان با اشاره به تهمت و بدگویی و تعرض به قوه 
قضایی��ه به ویژه در فضای ب��ی در و دروازه مجازی 
خاطرنش��ان کردن��د: در طول تاری��خ، امیرمؤمنان 
یعنی مظهر کامل عدالت را هم به بی عدالتی متهم 
م��ی کردند، بنابراین فضاس��ازی و تهمت نباید در 

عزم و اراده و فعالیتها تأثیر منفی بگذارد.
رهبر انقالب »تصویرسازی از قوه قضاییه در افکار 
عمومی« را بس��یار مهم خواندن��د و افزودند: باید 
در این زمینه کاماًل مراقب و هوش��یار بود چرا که 
برخ��ی حوادث ممکن اس��ت خصوصیات یک قوه 
قضاییه خوب یعنی شرافت، صداقت و عدالت را در 

چشم مردم، بر عکس جلوه دهد.
ایشان در تبیین خصوصیات ضروری دستگاه قضا 
در افکار عموم��ی تأکید کردند: دس��تگاه قضا در 
چش��م مردم باید در »انتصابات، اح��کام، گفتار و 
رفتار« دارای »حکمت« باشد و مردم کارهای این 
قوه را متکی بر کار »علمی و کارشناسی« ببینند.

»برخ��ورداری از گ��وش ش��نوا در هم��ه مراحل 
قضایی و صبر و حوصله شنیدن از همه شاکیان و 
متهمان« و نیز »برخورداری از قاطعیت و اقتدار« 
دو خصوصی��ت دیگری بود که رهبر انقالب آنها را 

برای تصویر دس��تگاه قضا در افکار عمومی، کاماًل 
ضروری خواندند.

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای »طوالن��ی ش��دن 
رس��یدگی به پرونده ه��ا« را ضربه ب��ه اقتدار قوه 
قضاییه دانستند و خاطرنشان کردند: وقتی پرونده 
ای 1۰ سال در محاکم به نتیجه نمی رسد، از نظر 
مردم نش��ان  دهنده ناتوانی و س��ردرگمی دستگاه 
قضایی در این پرونده اس��ت، بنابراین باید پرونده 
ها با س��رعت الزم به نتیجه برسند و احکام صادر 

شده اجرا شوند.
رهبر انق��الب »رفتار، گفتار، عملک��رد و تبلیغات 
صحیح« را زمینه ساز ترسیم تصویر مناسب از قوه 
قضاییه در اذهان عمومی خواندند و افزودند: همه 
دستگاهها از جمله صداوسیما باید به دستگاه قضا 

کمک کنند.
رهب��ر انقالب دق��ت در انتصاب��ات قضایی را مهم 
برش��مردند و با اس��تناد به فرم��ان امیرمؤمنان به 
مالک اش��تر درب��اره انتخاب برترین م��ردم برای 
قض��اوت افزودند: مس��ئوالن و مدیران قضایی این 
فرمان تاریخی را حتماً مطالعه کنند و در انتصابات 
و گزینش��ها خصوصیاتی را ک��ه امیرمؤمنان مورد 
تأکی��د قرار داده، مالک عمل ق��رار دهند. »توجه 
به اخالق و روش��هایی که در رونِد ظاهراً خش��ک 
کارهای دس��تگاه قض��ا باعث تلطیف می ش��ود«، 

توصیه دیگر رهبری به مسئوالن قضا بود.
ایش��ان افزودند: با همه مراجعان و در همه مراحل 
قضایی خوش رفتار، با حوصله و صبور رفتار کنید 
و با توصیه به عفو و گذش��ت، به روش��هایی نظیر 
احیای حکمیت و استفاده صحیح از شوراهای حل 

اختالف اهمیت دهید.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای همچنین با اش��اره 
به مس��ائل روز، افزودند: ای��ن روزها خبرگزاریهای 
خارجی به نقل از کارشناس��ان، مک��رر اذعان می 
کنند که ملت ایران را نمی توان با فش��ار و تهدید 
و تحری��م به زانو درآورد. البته این واقعیت ناش��ی 
از حوادث ماههای اخیر نیس��ت، بلکه نتیجه چهل 
سال ایستادگی، عزت، عظمت و اقتداری است که 

ملت ایران از خود نشان داده است.
ایش��ان، پی��روزی انق��الب را نقطه بی��رون آمدن 
ملت از »الک ذلت و توس��ری خوری« برشمردند 
و خاطرنش��ان کردند: در چهار ده��ه اخیر، تلفیق 
هویت ایرانی با خصوصیات اس��المی، موجب شده 
فش��ارهای زورگوی��ان جهان��ی، تأثی��ری در روند 

حرکت ملت نداشته باشد.

رهبر انقالب حضور همیش��گی در راهپیمایی های 
22 بهمن و روز جهانی قدس و همچنین ش��رکت 
در انتخابات متعدد را نش��انه عزم و اراده تحس��ین 
برانگیز ملت دانستند و افزودند: در اواخر امسال نیز 
انتخاب��ات داریم که معتقدم ب��ا وجود تردید افکنی 
برخی ها، مردم در آن انتخابات نیز با ش��ور و شوق 
شرکت می کنند و عظمت خود را نشان می دهند.

حض��رت آیت اهلل خامنه ای اتهام��ات، اهانت ها و 
دشنام های شریرترین حکومت جهان یعنی امریکا 
به ملت ایران را یادآور شدند و افزودند: منفورترین 
و خبیث ترین دولت جهان که عامل جنگ، تفرقه، 
چپاول و غارت کشورها و ملتها است، ملت شریف 
ای��ران را هر روز مورد ناس��زا و اتهام قرار می دهد 
اما مردم ایران از این اعمال زش��ت امریکا جا نمی 

خورند و عقب نمی نشینند.
ایشان تحریم های امریکا را ظلمی بارز به ملت ایران 
خواندن��د و تأکید کردند: ملت مظل��وم 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 انقالب، پیروزی نظام اسالمی بر همه توطئه 
ها از جمله جنگ، فتنه، نفوذ، تحریکات تروریستی 
و دیگر اقدامات خباثت آمیز امریکا را نشانه آشکار 
حمایت پروردگار از ای��ن ملت خواندند و افزودند: 
بخش اصلی اقتدار ملت مره��ون اعتقاد عمیق به 

حمایت های الهی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای پیشنهاد مذاکره امریکا 
را ی��ک »فری��ب« خواندند و خاطرنش��ان کردند: 
دش��من وقتی نتوانسته با فشار به هدفش برسد، با 
تصور سادگِی ملت ایران، پیشنهاد مذاکره می دهد 
و می گوید ملت ایران باید پیشرفت کند، البته این 
ملت حتماً پیشرفت خواهد کرد اما بدون شما و به 

شرطی که شما نزدیک نشوید.
ایشان با یادآوری همه کاره بودن امریکا و انگلیس در 
دوران رژیم پهلوی گفتند: شما عامل عقب ماندگی 
ملت ایران در آن دوره منحوس هستید و االن هم 
حضور ش��ما جز عقب ماندگی و توقف پیش��رفت 

ایران هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.
رهب��ر انقالب ه��دف اصلی پیش��نهاد امریکا برای 
مذاکره را »خلع س��الح ملت و حذف عوامل اقتدار 
ایران« خواندند و خاطرنش��ان کردند: امریکایی ها 
اکن��ون با وحش��ت از عوام��ل اقتدار مل��ت ایران، 
می ترس��ند جلو بیاین��د بنابراین م��ی خواهند با 
مذاکره، این اسلحه و عامل اقتدار را از دست ایران 

بگیرند تا هر بالیی می خواهند سر ملت بیاورند.
ایش��ان افزودند: اگر در مذاکرات حرف او را قبول 
کردی پ��در ملت در می آید و اگ��ر قبول نکردی 
همین فضاسازی های سیاسی، تبلیغات و فشارها 

ادامه خواهد یافت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سوء استفاده 
امریکایی ها از ابزار حقوق بش��ر گفتند: شما حدود 
3۰۰ مس��افر بی گناه را در آس��مان می کش��ید، با 
کمک به س��عودی ها در یمن جنای��ات مکرر می 

کنید، آن وقت از حقوق بشر دم می زنید.
رهب��ر انق��الب در پایان سخنانش��ان تأکید کردند: 
مل��ت ایران با ادامه راهی که اس��الم، انقالب و امام 
ترسیم کرده اند، اهداف با ارزش و جذاب خود یعنی 
دس��تیابی به عزت، رفاه مادی، پیشتازی در علم و 

آرامش و امنیت اجتماعی را محقق خواهد کرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم 
والمسلمین رئیسی در گزارشی با گرامیداشت یاد 
و خاطره شهید آیت اهلل بهشتی، ضمن ارج نهادن 
به تالش های صورت گرفته در قوه قضائیه در ادوار 
گذشته، خاطرنشان کرد: تحول در دستگاه قضایی 
که خواست رهبری، همه مردم و کارکنان دستگاه 

قضایی است، ضرورت دارد.
رئیس دستگاه قضایی با اشاره به آمادگی قضات و 
کارکنان قوه قضائیه برای تحول زمان بندی ش��ده 
در این دس��تگاه، افزود: ما در دس��تگاه قضایی به 
دنبال کاه��ش جمعیت کیف��ری، کاهش ورودی 
پرونده، اصالح نظام دادرسی و برطرف شدن موانع 

فرایند دادرسی هستیم.
رئیس قوه قضائیه »امیدآفرینی در همه الیه های 
اجتماعی« را الزمه تحول دانس��ت و افزود: تالش 
می کنیم دس��تگاه قضایی ملج��أ و پناهگاه مردم 

شود.
حجت االس��الم والمس��لمین رئیس��ی گف��ت: قوه 
قضائی��ه وظیفه نظارت بر اج��رای صحیح قانون و 
نظارت بر ُحسن اجرای امور را بر عهده دارد و این 
قوه در موض��وع حقوق عامه به عنوان مطالبه گری 

جدی اقدام خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه از فعال ش��دن بخشهای مبارزه 
با فساد به ویژه فساد اقتصادی در چارچوب بیانیه 
گام دوم خبر داد و خاطرنشان کرد: خود را موظف 
م��ی دانیم که ب��ا همه قوا و بخش��های حاکمیتی 
همکاری و همیاری کنیم و با صدور حکم عادالنه، 
متجاوزان ب��ه قانون و حقوق مردم و بیت المال را 

سر جای خود بنشانیم.

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

امریکایی ها با وحشت از عوامل اقتدار ملت ایران، می ترسند جلو بیایند

در هیئت دولت مطرح شد؛
روحانی: به نفع اروپا و آمریکاست که به برجام بازگردند


