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رهبر انقالب درگذشت خواهِر محسن رضایی 
را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت خواهِر 
محسن رضایی را تسلیت گفتند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در پیامی درگذشت خواهر محسن رضایی دبیر مجمع 

تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفتند.
متن پیام به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذش��ت خواه��ر گرامی تان را به جنابعالی و س��ایر 
بازماندگان محترم تسلیت می گویم و رحمت و غفران 
الهی را برای آن مرحومه از خداوند متعال خواستارم.

سّیدعلی خامنه ای
۱۵ مرداد ۱۳۹۸

 کشف ۲۰۰ قبضه سالح
 در مرزهای شمالغرب کشور

۲۰۰ قبضه سالح توسط رزمندگان اسالم در مرزهای 
شمالغرب کشور کشف شد.

 ، روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالش��هدا)ع( نیروی 
زمینی س��پاه طی اطالعیه ای از کش��ف و ضبط ۲۰۰ 
قبضه سالح شکاری و جنگی توسط رزمندگان اسالم 

در مرزهای شمال غرب کشور خبر داد.
در متن این اطالعیه آمده است: »با هوشیاری و اشراف 
اطالعاتی رزمن��دگان قرارگاه حمزه سیدالش��هدا )ع( 
نیروی زمینی سپاه از ورود یک محموله ۲۰۰ قبضه ای 
سالح شکاری و جنگی به داخل کشور جلوگیری شد.  
در تاریخ ۱۵ مرداد ماه امس��ال عوامل مزدور قصد داشتند 
یک محموله سالح و مهمات جهت برهم زدن آرامش مردم 
وارد کشور نمایند که با هوشیاری و اقدام به موقع رزمندگان 
قرارگاه حمزه حین ورود به کش��وردر مرزهای شمال غرب 
کشف و ضبط شد. این اقدامات موجب برهم زدن وضعیت 
محیط زیست کشور می شود که تبعات جبران ناپذیری در 
جنگل ها و جانداران محدود در سطح ملی دارد، لذا قرارگاه 
حمزه هشدار می دهد در منطقه ش��مال غرب مزدوران و 
سودجویان به دنبال حادثه سازی نباشند که قطعا با برخورد 

شدید روبرو خواهد شد.  ایسنا

بسیج می تواند در مردمی کردن اقتصاد 
اثرگذار باشد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج می تواند 
با اس��تفاده از فرصت و ظرفیت ویژه ای که در اختیار 

دارد، در مردمی کردن اقتصاد اثر بگذارد.
 س��ردار غالمرض��ا س��لیمانی رئیس س��ازمان بس��یج 
مس��تضعفین در جم��ع فرماندهان حوزه های بس��یج 
اصناف سراسر کشور با اشاره به نظریه نظم نوین جهانی 
اظهار داش��ت: این نظریه اوج اقتدار و آقایی آمریکا در 
جهان را تبیین می کند. ملت ه��ا در نظم نوین جهانی 
ب��ه نوعی ب��ردگان آمریکا می ش��وند و قلمرو حکومت 
آمریکا دیگر حد و مرزی ندارد.وی تصریح کرد: انقالب 
اس��المی تمام خیاالتی که لیبرال دموکراس��ی غرب و 
نظریه پردازان این مکتب ظالم در س��ر می پروراندند را 
نقش ب��رآب کرد تا جایی که امروز بس��یاری از نظریه 
پ��ردازان و صاحب نظران سرش��ناس دنیا به وضوح به 
دوره اف��ول و پایان آمریکا اذعان می کنند. وی در ادامه 
با اشاره به حضور پررنگ بازاریان در صحنه های مختلف 
انقالب اسالمی گفت: اصناف و بازاریان ما از زمان شروع 
مبارزات انقالبی در صف اول بوده است، در دوران دفاع 
مقدس نیز بازاریان حضوری پرشور در جبهه ها و پشت 
جبهه ها داشتند و بیش از ۱۰ هزار شهید تقدیم انقالب 
ک��رده اند و حتی در جبهه های دفاع از حرم نیز خوش 
درخش��یده اند و نش��ان داده اند که پ��ای کار انقالب 
هستند. این ظرفیت خوبی که در بازار و اصناف موجود 
اس��ت می تواند آثار مطلوب بسیاری بر اصالح رویه های 

نادرست اقتصادی داشته باشد.  فارس

 وضعیت تعداد قضات
 در تهران مناسب نیست

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با وجود جذب ۲۳۷قاصی 
جدید اما اکنون وضعیت بغرنج تر شده و ۲۵ درصد از 

برنامه عقب هستیم.
 غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه و رئیس 
س��ابق دادگستری اس��تان تهران در مراس��م تودیع و 
معارفه رئیس دادگس��تری استان تهران گفت: ۶۳ ماه 
توفیق خدمت گذاری در دادگس��تری استان تهران با 
کمک همکاران و مدیران قضایی داشتم. تا قبل از این 
تص��دی از تهران ن��ام و بزرگی و بعض��ا ظواهر جذاب 
را می شناختم اما مش��کالت فراوانی دارد و بخشهای 
مختلف استان در زمره محرومترین استانها قرار گرفته 
و به فراموشی س��پرده شده است.اسماعیلی ادامه داد: 
هر فقره پرونده دادگس��تری اس��تان از نظر حجم کار 
تعداد شکات و متهمان و نوع عملیات متهمان و فرآیند 
قضایی با فعالیت یک استان برابری می کرد.  ۴۰ هزار 
مت��ر زیربنای ملکی و ۶۰درص��د واحدهای قضایی در 
اماکن استیجاری مستقر بود و زیبنده نبود، تالش شد 
و موفق ش��دیم ۲۱۳هزار مترمکعب به مجموعه ملکی 
اس��تانداری تهران اضافه کنیم  و مجموعه در دس��ت 
احداث که تا س��ال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رس��د و 
۲۰۰ هزار متر مربع دیگر در دس��ت س��اخت است که 

رشد ۳۰۰درصدی را نشان می دهد.  مهر

اخبار

هشدار امیر صباحی فرد به دشمن
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: ما نه تنها در تجهیزات بلکه در تجربه 
و تخصص نیروی انس��انی قابل مقایس��ه با دوران دفاع مقدس نیستیم بنابراین 

دشمن مواظب باشد اشتباهی از او سر نزند.
امیر س��رتیپ علیرضا صباحی فرد فرمان��ده نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور 
در مرزهای جنوب کش��ور و  بندر سیراف از س��امانه راداری کاوش، سامانه های 
موش��کی مرصاد تالش و یا زهرا بازدید کرد. وی در حاش��یه این بازدید با اش��اره به 
توطئه های مختلف دشمنان در جهت ناامن سازی حریم هوایی جمهوری اسالمی ایران 
گفت: دش��منان بدانند که ما در هش��ت س��ال دفاع مقدس با کمترین تجهیزات ضمن 
حراست کامل از حریم هوایی جمهوری اسالمی ایران ضربات سنگینی بر پیکره دشمن 
وارد آوردی��م. فرمانده نی��روی پدافند هوایی ارتش تاکیدکرد: ه��م اکنون ما نه تنها در 
تجهیزات بلکه در تجربه و تخصص نیروی انس��انی قابل مقایس��ه با دروان دفاع مقدس 

نیستیم بنابراین دشمن مواظب باشد اشتباهی از او سر نزند.  تسنیم

هرگونه تعرضی را قاطعانه پاسخ می دهیم
فرمانده کل س��پاه گفت: نیرو های نظامی در همه ش��رایط آماده دفاع از مرز ها و 
سرزمین کشور عزیزمان هستند و هرگونه تعرضی را قاطعانه پاسخ خواهند داد.

سرلش��کر پاسدار حسین س��المی در بازدید از ارتفاعات و مناطق مرزی استان 
کرمانش��اه، از آمادگی های همه جانبه فرزندان ملت ایران در صیانت از تمامیت 
ارضی و امنیت میهن اسالمی ابراز خرسندی کرد.وی ضمن قدردانی از مجاهدت، 
فداکاری و هوش��یاری رزمندگان اسالم در مناطق سخت و صعب العبور مرزی گفت: 

امنیت امروز مرز ها خط قرمز نیرو های مسلح کشور است.
وی  گفت: نیرو های نظامی در همه شرایط آماده دفاع از مرز ها و سرزمین کشور عزیزمان 
هستند و هرگونه تعرضی را قاطعانه پاسخ خواهند داد. سرلشکر سالمی با همراهی مسئوالن 
ارشد نظامی و غیر نظامی از ارتفاعات و مناطق مرزی استان کرمانشاه، از پاسگاه های مرزی 
نیروی زمینی سپاه در مناطق و ارتفاعات و مناطق مرزی استان کرمانشاه، ارتفاعات مرزی 

شهرستان پاوه، جوانرود، روانسر و ثالث باباجانی بازدید کرد  فارس

گام سوم کاهش تعهدات برجام را محکم  برمی داریم
رئی��س کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارج��ی مجلس گفت: اگ��ر اروپا 
»اینس��تکس« را آنط��ور ک��ه مدنظر ماس��ت عملیاتی نکند، گام س��وم کاهش 

تعهداتمان در برجام را محکم تر برمی داریم.
حجت االسالم مجتبی ذوالنور ، با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان 
مبن��ی بر اینکه اینس��تکس گام مقدماتی اروپا برای اج��رای تعهداتش در برجام 
اس��ت،گفت: عملکرد اروپایی ها نش��ان می دهد که آنان هیچ اراده ای برای عملیاتی 
کردن اینستکس ندارند.وی با اشاره به اینکه زمانی که آمریکا از برجام خارج شد رئیس 
جمه��ور گفت ک��ه صرفاً یک مزاحم از برج��ام خارج و گروه ۱+۵ تبدیل به ۱+۴ ش��د، 
خاطرنش��ان کرد: بنده همان زمان این صحبت رئیس جمه��ور را نقد کردم و گفتم که 
اروپا و آمریکا س��ر و ته یک کرباس��ند و نقش پلیس خوب و بد را بازی می کنند و اروپا 
صرفاً به دنبال وقت کشی و فرصت دادن به آمریکاست و هیچ اقدامی برای حفظ برجام 

انجام نمی دهد.  مهر

رئیس جمهور با بیان اینکه خبرنگاران اگر نقصی در کار دولت 
می بینن��د ب��دون هیچ لکنت زبانی نقص م��ا را بگویند، گفت: 

انتقاد باید دلسوزانه، واقعی و راهکار هم در کنارش باشد.
حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه 
دولت با حضور در جمع خبرنگاران و با تبریک فرا رسیدن روز 
خبرنگار، اظهار داشت: کار خبرنگاری و فعالیت خبرنگاران در 

اطالع رسانی به مردم، بسیار مهم است.
وی اطالع رس��انی را یکی از نیازهای جوامع دانس��ت و گفت: 
یکی از کارهایی که اکثر افراد هر روز صبح بعد از بیدار ش��دن 
از خواب انجام می دهند، بررس��ی آخرین اخبار است. اطالعات 
و باخب��ر بودن از آخرین اخبار جهان، یکی از نیازهای امروزی 
افراد است. افراد می خواهند بدانند که آخرین اخبار چیست و 

بر اساس آن برای خود برنامه ریزی کنند.
رئیس جمه��ور در ادامه تصریح کرد: دولت حامی آن اس��ت که 
مردم از همه اطالعات باخبر باش��ند و ق��رار دادن اطالعات در 
قالب رانت به گروه یا فرد خاصی، کار درس��تی نیست. اطالعات 
باید در اختیار همگان قرار بگیرد. رسانه ها و خبرنگاران واسطه 
اصلی میان واقعیت های موجود جامعه و مردم هستند و از طریق 

ارسال اطالعات، چشم، گوش و جان مردم را سیراب می کنند.
روحانی خاطرنش��ان ک��رد: یکی از مس��ائلی که بای��د به آن 
توجه داش��ت، ارس��ال دقیق و بدون کم و کاست اخبار است. 
خبرنگاران که وظیفه ارسال اخبار را دارند، باید این مسئولیت 
را ب��ه عن��وان یک وظیف��ه بدانند و اخبار را ب��ه صورت دقیق 
انتق��ال داده و مردم را با واقعیت های موجود آش��نا کنند زیرا 
اگ��ر ما واقعیت ها را در خبر تغییر دهیم، به نوعی نمی گذاریم 
مردم قضاوت دقیق و صحیحی داش��ته باشند و جامعه را هم 

ملتهب می کنیم.
وی ادامه داد: درخواست ما از خبرنگاران این است که با همه 
توان و تالش، واقعیت های جامعه و آنچه مورد نیاز مردم است 
را منتقل کنند. ما از این امر حمایت می کنیم و می خواهیم که 
خبرنگاران واسطه بسیار خوبی میان حاکمیت و مردم باشند.

رئیس جمهور افزود: خبرنگاران باید مس��ائل و مشکالت مردم و 
نیازهای آنها را به دولت منتقل کنند و اقدامات دولت را به اطالع 
مردم برس��انند. خبرنگاران باید اگر نقص��ی در کار ما می بینند، 
ب��دون هیچ لکنت زبان��ی، نقص ما را بگوین��د. روحانی تصریح 
کرد: دولت از بیان کمی و کاس��تی های خود توسط خبرنگاران 
خوشحال می شود و این را به عنوان عالمت درستی برای جامعه 
آزاد می داند. ما اگر اش��تباه و نقصی داریم، باید به ما انتقال داده 
شود و راه حل نیز پیشنهاد داده شود. انتقاد باید دلسوزانه و واقعی 
باشد و در کنار آن، راهکار نیز پیشنهاد داده شود تا کار و خدمات 

بهتر انجام گیرد و مردم آسانتر و راحت تر باشند.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود به ش��رایط امروز کشور 

اش��اره ک��رد و گفت: ما در یک ش��رایط تحری��م ظالمانه قرار 
داریم بخصوص از اردیبهش��ت س��ال گذشته تا به امروز یعنی 
حدود ۱۵-۱۴ ماه مردم در فشار هستند و این تحریم درواقع 
تروریس��م اقتصادی اس��ت که هیچ چیزی را ب��رای مردم ما 

استثناء نکرده است.
رئیس جمهور افزود: فش��اری که دش��منان در کش��ور ما وارد 
می کنن��د ب��ر همه م��ردم، حتی ک��ودکان و کس��انی که در 
بیمارستان بس��تری هستند، وارد می ش��ود. این اقدام آمریکا 
یک جنایت علیه بش��ریت اس��ت. ما باید ایستادگی و مقاومت 
کنیم و تاکنون ایس��تادگی و مقاومت بسیار خوبی داشته ایم. 
در این مقاومت، خبرنگاران نقش بسیار تعیین کننده ای دارند. 

ش��ما خبرنگاران باید نش��اط اجتماعی را ایجاد و نکات مثبت 
را بیان کنید.

روحانی گفت: در ماه های اخیر مش��اهده کردم که رسانه ملی 
از کار، ت��الش و رون��ق مل��ی پرده برداری می کن��د؛ این اقدام 
بس��یار ارزش��مند اس��ت. خود من وقتی می بینم که در قالب 
این گزارش ها، جمعی در یک کارگاه مشغول فعالیت هستند، 
خوش��حال می ش��وم که جا دارد از رسانه ملی و دیگر رسانه ها 
تش��کر کن��م.وی ادامه داد: ی��ک امکانی که ام��روز در اختیار 
مردم و رسانه ها است، فضای مجازی است. فضای مجازی کار 
اطالع رس��انی و خبرنگاران را آسان تر کرده است. در این راستا 
من به آقای مهندس جهرمی دس��تور دادم که شرایط ویژه ای 
را در اینترنت و فضای مجازی برای خبرنگاران در نظر بگیرند 
و اینترن��ت پرس��رعت در اختیار آنها قرار گرفت��ه و به عنوان 
هدیه روز خبرنگار، برای یک سال این خدمت برای خبرنگاران 
رایگان باشد؛ این هدیه کوچکی است که امروز از طرف دولت 

به خبرنگاران عزیز تعلق می گیرد.
روحانی تصریح کرد: در ش��رایطی که دش��منان علیه دولت و 
جمهوری اس��المی تبلیغ می کنند، وظیفه خبرنگاران دفاع از 
دس��تاوردهای انقالب است و انشاءاهلل با تالش و پیگیری شما 
و هم��کاری با دولت و البته وحدت از این دوره س��خت، عبور 
خواهی��م کرد. در همین حال حجت االس��الم حس��ن روحانی 
در دی��دار مدی��ران و محققان جهاد دانش��گاهی با بیان اینکه 
س��رنگون کردن پهپ��اد آمریکا با موش��ک و رادار ایرانی لذت 
دیگ��ری دارد، گفت: البته ما فقط متج��اوز را می زنیم که این 
متجاوز می تواند پهپاد، هواپیما، کشتی و هرچیز دیگری باشد. 
رئیس جمه��ور گف��ت: اینکه ما یک پهپاد م��درن آمریکایی را 
بزنیم، یک هنر است، اینکه ما این پهپاد را با موشک خودمان 
بزنیم، هنر دوم اس��ت، اینکه این پهپاد را با سیس��تم راداری 
خودمان جس��تجو کنیم، هنر سوم اس��ت و اینکه بتوانیم این 
پهپ��اد را با سیس��تم خودمان قفل کنیم، هنر چهارم اس��ت و 

همه این کارها ایرانی بود.  مهر 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جوانان نخبه و اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور

دولت ها در واگذاری ها خوب عمل نکردند
حض��رت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: در 
قضی��ه اص��ل ۴۴، عملکردها علت اصل��ی نتیجه 
نامناسب اس��ت و من همواره مهمترین منتقد آن 
عملکرده��ا ب��وده ام و در بس��یاری از موارد هم در 

مقابل اشکال ها ایستاده و آنها را باز گردانده ام.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اسالمی در دیدار جمعی از جوانان نخبه و صاحب 
م��دال در المپیادهای علمِی جهان��ی و همچنین 
اعض��ای تیم ملی والیبال جوانان کش��ور که بر بام 
قهرمانی جهان ایس��تادند با تجلیل از ژرف نگری، 
خ��ردورزی و عقالنیت جوانان نخبه، راه نخبگی را 
راهی بی انتها دانس��تند و گفتند: پیشرفت علمی 
س��ودمند برای کش��ور، با نگاه انقالبی و مبتنی بر 
تفکر اسالمی امکان پذیر است و باید جوانان نخبه، 
هدف اصلی خود را رس��یدن ب��ه مرزهای دانش و 

فناوری و جلو بردن این مرزها، قرار دهند.
رهب��ر انقالب اس��المی دی��دار با جوان��ان نخبه و 
ورزش��کار را ک��ه امیدهای آینده انقالب و کش��ور 
هستند، دیداری بسیار شیرین خواندند و افزودند: 
صحبته��ای جوانان نخبه در این دی��دار حاکی از 
وجود یک فکر و دقت نظر و نگاه ژرف به مس��ائل 

بود که بسیار مهم و مایه خرسندی است.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای ب��ا تش��کر از اقدام 
جوانان نخبه در اهدای مدال های خود به ایش��ان، 
خاطرنش��ان کردن��د: این اقدام، اهداء به ش��خص 
نیس��ت بلکه اهداء به یک نماد اس��ت و من ضمن 
پذی��رش این م��دال ها، آنها را ب��ه جوانان عزیز و 
نخبه باز خواهم گرداند تا نزد خودشان باقی بماند. 
ایشان خطاب به جوانان نخبه افزودند: ما به افتخار 
کردن ش��ما، افتخار می کنیم و به س��رافرازی شما 

سرافراز می شویم و سربلندی شما، سربلندی ملت 
و همه عالقمندان به نظام است.

رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به سخنان جوانان 
نخب��ه و برخی مطال��ب و پیش��نهادهای آنان، بر 
بررس��ی و پیگیری این پیش��نهادها تأکید کردند 
و گفتند: مس��یر نخبگانی، مسیر بی انتهای تالش 
و پیشرفت اس��ت، بنابراین کس��ب مدال نباید به 
عن��وان پایان این راه و متوقف ش��دن ظرفیت ها و 

استعدادهای نخبه، تلقی شود.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای به عق��ب ماندگی های 
تحمیل شده به ملت ایران در یکی دو قرن اخیر در 
دوران قاجار و پهلوی اشاره کردند و افزودند: با همه 
تالشهایی که بعد از پیروزی انقالب اسالمی به ویژه 
در بیست س��ال اخیر در خصوص حرکت علمی و 
فناوری انجام شده است ولی ما هنوز عقب ماندگی 
زیادی داریم و مهمترین وظیفه نسل جوان نخبه، 
عالوه بر ادامه پرشتاب مسیر موفقیت آمیز علمی، 

جلو بردن مرزهای دانش و فناوری است.
ایش��ان با اشاره به  قرار گرفتن ایران در رتبه های 
باالی فناوری نانو، تأکید کردند: اکنون انتظار این 
اس��ت که جوانان نخبه و نسل بعدی، صدها مورد 
مانند نانو و پدیده های ناش��ناخته علمی زیس��ت 
فن��اوری را کش��ف کنن��د و فقط به ادامه مس��یر 

پیشرفت علمی بسنده نشود.
رهبر انقالب اس��المی الزمه رسیدن به این مرحله 
را حف��ظ و تعالی جوهر نخبگی و قانع نش��دن به 
شرایط فعلی دانستند و افزودند: باید جوانان نخبه 
با کار و تالش و پش��ت س��ر گذاش��تن مشکالت، 
ب��ر ظرفیت وجودی خ��ود بیفزایند و بدون توقف، 

مسیر پیشرفت را ادامه دهند.

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای همچنی��ن الزمه 
س��ودمند بودن جوان نخبه برای کش��ور و ملت را 
نگاه انقالبی برش��مردند و افزودند: تفکر انقالبی و 
اس��المی و بصی��رت را در خود تقوی��ت کنید چرا 
که بدون این نگاه، پیش��رفتی به سود کشور ایجاد 
نخواهد ش��د. همچنین ارتباط قلب��ی با خداوند و 

توکل و استمداد از او را فراموش نکنید.
رهبر انقالب اس��المی در ادامه با اشاره به قهرمانی 
تیم مل��ی والیبال جوانان کش��ور گفتند: به لطف 
خداوند، جوانان والیبالیس��ت ما توانس��تند افتخار 
بیافرینند و بر قله والیبال جهان بایس��تند که این 
موفقیت بس��یار با ارزش است و موجب خوشحالی 
مردم ش��د و من هم ضمن آنکه شخصاً خوشحال 
ش��دم، از خوش��حالی مردم نیز خوش��حال شدم.

حض��رت آیت اهلل خامنه ای، کس��ب این موفقیت 
بزرگ را با س��ر مربی ایرانی بسیار خرسند کننده 
و مهم دانستند و تأکید کردند: من همواره معتقد 
بوده ام که مجموعه های ورزش��ی کشور شایسته 

است، سرمربی ایرانی داشته باشند.
رهبر انقالب اس��المی همچنین با اشاره به حضور 
یکی از خانم های مدال آور نخبه با فرزند خردسال 
خ��ود گفتند: حض��ور این خانم محت��رم به همراه 
همس��ر و فرزند خود، نش��ان می ده��د خانمها با 
داشتن همس��ر و فرزند نیز می توانند به موفقیت 

های بزرگ دست یابند.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در بخ��ش دیگری از 
س��خنان خود با اش��اره به صحبتهای یکی از جوانان 
نخبه که از مش��کالت موجود بر س��ر راه نخبگان و 
عملکرد دستگاهها گالیه داشت، خاطرنشان کردند: 
مش��کالت نباید جوان را متوق��ف و ناامید کند، زیرا 

ناامیدی، س��ّم است و اگر نس��ل های قبل متوقف و 
ناامید می ش��دند، ما باید همچن��ان در همان دوران 
فساد و طاغوت می ماندیم ولی اکنون به برکت همان 
جوانان نسل قبل، در کشور شرایطی فراهم شده است 
که استعدادهای جوان نخبه بروز و ظهور پیدا می کند 
و می تواند با صراحت بایستد و حرفهای خود را بزند.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به سخنان یکی 
دیگر از جوانان نخبه که معتقد بود اجرای نامناس��ب 
اجرای اصل ۴۴ و خصوصی س��ازی ناشی از ابالغیه 
سیاس��تهای کلی اس��ت، گفتند: در قضیه اصل ۴۴، 
تفسیریه علت نتیجه نامناسب آن نیست بلکه علت 
اصلی، عملکردها است و من همواره مهمترین منتقد 
آن عملکرده��ا بوده ام و در بس��یاری از موارد هم در 

مقابل اشکالها ایستاده و آنها را باز گردانده ام.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: آن تفسیر 
یک نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری 
از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چنین 
تفسیری برای اصل ۴۴ تأکید داشتند اما متأسفانه 
دولته��ا در واگذاری ها خوب عم��ل نکردند و من 

دائماً پیگیر این موضوع هستم.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، شش تن از 
مدال آوران المپیاده��ای علمی و دو تن از اعضای 
تی��م ملی والیبال به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات 

خود پرداختند. آقایان:
-    علیرضا کریمی دارنده مدال نقره المپیاد شیمی
-    یوس��ف ش��اّلگه دانشجوی پزش��کی و دارنده 

مدال طالی المپیاد نانو
-    علیرضا ش��ریف دانش��جوی رش��ته ریاضی و 

دارنده مدال طالی المپیاد جهانی فیزیک
-    رض��ا کیانی پور دانش��جوی پزش��کی و دارنده 

مدال طالی المپیاد زیست
-    نیما رجبی دارنده مدال برنز نجوم

-    و خانم زهرا هدایتی متین دارنده مدال طالی 
المپیاد ادبیات دانش آموزی

به این موارد در سخنان خود اشاره کردند:
-    گ��زارش اقدامات کان��ون دانش پژوهان نخبه 
مبتنی بر گس��ترش فعالیتهای علمی در مس��اجد 

بویژه در مناطق محروم
-    ل��زوم حفظ نخبگان در داخل کش��ور با هدف 

سپردن حل مسائل به دست آنان
-    ض��رورت تقوی��ت ن��گاه مأموریت گرای��ی در 
محیطهای علمی برای حل مشکالت اصلی کشور

-    ل��زوم صیانت از روحیه تعه��د و انقالبی گری 
در نخبگان

-    ضرورت برگزاری المپیاد در شاخه های مختلف 
علوم انسانی از جمله فلسفه

-    انتقاد از کم توجهی به نیازهای نخبگان و لزوم 
جلوگیری از ایجاد ناامیدی در آنان

-    لزوم اجرای دقیق قانون خدمت وظیفه عمومی 
در بخش پرداختها به افسران وظیفه

-     انتق��اد از ش��یوه نادرس��ت اج��رای اصل ۴۴ 
قانون اساسی

همچنی��ن آقای��ان به��روز عطائی س��رمربی تیم 
مل��ی والیب��ال جوانان و امیرحس��ین اس��فندیار 
کاپیت��ان تی��م، ب��ا تش��کر از توجه رهب��ر انقالب 
اس��المی به ورزش والیبال و پیام تبریک ایش��ان، 
قهرمان��ی تیم ملی والیبال جوان��ان را یک رویداد 
تاریخ س��از برشمردند و دس��تیابی به این قهرمانی 
 ب��ا کادر کام��اًل ایرانی را مای��ه افتخ��ار خواندند. 

  پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری 

رئیس جمهور در حاشیه جلسه دولت:

خبرنگاران نقص دولت را بدون لکنت زبان بگویند

رئیس قوه قضائیه گفت: ان ش��اهلل نگاه حق طلبی 
در دنیا رواج پیدا کند که در نامه های رهبری آزاد 
اندیشی و ضدیت با ظلم بیان شده و همین نامه ها 

جرقه هایی را در گوشه و کنار دنیا زده است.
آی��ت اهلل س��ید ابراهی��م رئیس��ی در همای��ش 
بزرگداش��ت حقوق بشر اس��المی و کرامت انسانی 
که دیروز برگزار ش��د، گفت: موضوع حقوق بش��ر 
موضوع��ی مهمی اس��ت که در غ��رب توجهی به 
انس��ان نمی شود و ادعای حمایت از حقوق انسان 

در سخنان و اسنادشان دیده می شود.
وی اف��زود: امروز ملت های تحت س��تم بیانش��ان 
تضییع حقوق بش��ر و انسان است. امروز قبل از هر 
چیزی مبنای حقوق بش��ری که غرب از آن دم می 
زند و آن چیزی که ما می گوییم تفاوت اساسی دارد 
و آن مساله به نگاه ها به انسان بازمی گردد. آنها می 
گویند م��ا در اعالمیه مان نگاه دین��ی نداریم و ما 
معتقدیم با نگاه سکوالر این بیانیه تهیه شده است.  
وی افزود: امروز دعوایی که در دنیا وجود دارد بر سر 
تصمیم گیری در رابطه با تعیین سرنوش��ت انسان 
هاس��ت. امروز در فلسطین و بحرین انسان ها حق 
تعیین سرنوش��ت خود را ندارند. رهبری بارها اعالم 

کردند بگذارید مردم خودشان در فلسطین تصمیم 
بگیرن��د اما نم��ی گذارند. نمی گذارن��د به صورت 

دموکراتیک مساله فلسطین حل شود.
رئی��س دس��تگاه قض��ا ادام��ه داد: در بحرین هم 
همینط��ور نمی گذارند مردم به پ��ای صندوق ها 
بروند و خودش��ان انتخاب کنند. کسانی که داعیه 
حقوق بش��ر را دارن��د بزرگترین ضای��ع کنندگان 

حقوق انسان ها هستند.
وی افزود: حقوق اولیه سیاهان در غرب مورد تضییع 
ق��رار می گی��رد. آنچه غربی ه��ا و آمریکایی ها در 
کشور خود دارند لیست بزرگی از نقض حقوق بشر 
است و اگر کیفرخواستی تنظیم شود ، متن بلندی 
می ش��ود. کس��انی که داعیه حقوق انسان را دارند 

بزرگترین ضایع کنندگان حقوق انسان هستند.
رئیس��ی تصریح کرد: آنچه به عن��وان بیانیه قاهره 
تنظیم ش��ده است، کار ارزش��مندی است که باید 
دنبال ش��ود. س��ندی باید مورد توجه همه انسان 

ها و مس��لمانان تهیه کنیم و بگوییم امروز اس��الم 
بزرگتری��ن تضمین کننده حقوق انس��ان در عالم 
اس��ت و مرجع همه ستم دیدگان است و می توان 

با قانون اسالم با ستمگران مواجه شد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه همه انس��ان ها حق آزادی 
دارند، گفت: قب��ل از اینکه خداوند از حقوق خود 
صحبت کند از حقوق انس��ان ها صحبت می کند. 
اگر قرار باش��د حقوق بش��ر به عن��وان یک بیانیه 
قراردادی باشد تفسیرش همان می شود که گفته 
ش��د. یک جا خود عراق به عنوان مدعی و یک جا 

به عنوان ناقض حقوق مطرح می شود.
رئی��س قوه قضائی��ه ادامه داد: آنچه نظام س��لطه 
مقابل خود دید اس��الم بود. اینج��ا جنگ بین دو 
اراده است. اراده ای که می خواهد توجه به خدا را 
بیشتر کند و در مقابل، اراده ای که با سلطه گری 
مقابل اراده اول است. رئیسی افزود: علیرغم ضایع 
کردن حقوق انس��ان ها و توطئه ها در جنگ اراده 

ها، دس��ت تفوق با جبهه انقالب اس��المی است و 
امروز دوس��ت و دش��من اعتقاد دارند که برتری با 

جمهوری اسالمی است.
وی ب��ا بیان اینک��ه کارهایی که آنه��ا می کنند با 
میثاق های بین المللی نمی س��ازد، گفت: دس��ت 
به کارهایی می زنند که مورد س��رزنش همه عالم 
حتی کش��ورهای متحد با خودش��ان ق��رار گرفته 
اس��ت. نوع��ی از اقداماتی که به عن��وان تحریم و 
تهدید و علیه مس��لمانان انجام می دهد، کارهایی 
ک��ه در بحرین می کنندو...همگی مورد س��رزنش 
همه است. آنچه در امتداد آن جریان دارد راهبری 
نظام جمهوری اسالمی است که روز به روز در عالم 
جای خود را باز می کند. حقوق بشر از نگاه اسالم 
و جمهوری اس��المی و این اعتقاد که اس��تقالل و 

آزادی برای ملت هاست، رو به افزایش است.
رئیس قوه قضائیه به مس��ئله فلسطین اشاره کرده 
و گف��ت: آنچه که ما می گوییم در رابطه با آزادی 

فلسطین، منافع حزبی نیست. تردیدی نداریم که 
به لطف خدا و آنچه در ذات همه انس��ان ها است 

یعنی توجه به حق، این نگاه پیروز می شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: کسانی که در این مراسم 
مورد تقدیر قرار می گیرند در راستای یک حرکت 
نمادین اس��ت تا حق خواهی و حق طلبی در دنیا 
روز ب��ه روز رواج پی��دا کند. وجه مش��ترک چهار 
نف��ری که در این اجالس نامی از آنها برده ش��د و 
جایزه به آنها تعل��ق خواهد گرفت، دفاع از حقوق 
بش��ر و انس��ان و ایس��تادگی در برابر ظلم و ستم 
اس��ت. وی بیان کرد: انش��اهلل این نگاه حق طلبی 
در دنی��ا رواج پیدا کن��د و خصوصا در بین جوانان 
گسترش خواهد داش��ت که نامه های رهبری نیز 
آنه��ا را مخاطب قرار داده اس��ت و در این نامه ها 
آزاد اندیش��ی و ضدیت با ظلم بیان ش��ده است و 
همین نامه ها جرقه هایی را در گوش��ه و کنار دنیا 
در راس��تای ضدیت با ظلم زده است. آینده از آن 
انس��ان های حق طلب و عدالت طلب خواهد بود. 
امیدواریم در قوه قضائیه به عنوان یک راهبرد و نه 
تاکتیک مسئله حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار 

گیرد.  میزان 

رئیس دستگاه قضا در همایش بزرگداشت حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی

نامه های رهبری جرقه های ضدیت با ظلم را در دنیا زده است


