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به بهانه روز خبرنگار
شهيد  مقام،  واال  خبرنگار  شهادت  روز  سال  بمناسبت  مرداد   ١٧ روز  در  ساله  همه 
صارمى براى بزرگداشت و تجليل از ايشان و ساير فعاالن عرصه خبر، بعنوان روز 
است:  نظر  امعان  قابل  ذيل  نكات  راستا  اين  در  است،  شده  نامگذارى   خبرنگار 
خبرنگار  همچون سرباز فداكارى از جوهر وجودش و سالح قلمش همواره در ميدان 

مين قدم مى نهد تا جامعه را از خطرات آگاه سازد. 
خبرنگار بايد بعنوان چشم و گوش و زبان جامعه عمل نمايد و صرفًا به انعكاس 

گزارش عملكرد ادارات كه وظايف ذاتى و قانونى آنهاست، بسنده نكنند. 
خبرنگار بايد بدون حب و بغض و غرض ورزى ببيند و بنويسد. 

چه زيباست كه مسؤلين ، همانقدر كه به استقبال تمجيد و تحسين و تملق گويى 
 مى روند، كمى هم پذيراى نقد و انتقاد باشند. چرا كه جامعه بدون انتقاد، مرده است
تمجيد و قدردانى از مقام خبرنگار نبايد فقط در حوزه شعار و برگزارى يك جلسه و 
تقديم لوح خالصه شود، بلكه بايد عمال و از عمق جان به جايگاه خطير و رسالت 

حساس خبرنگار واقف بوده و وجود آنها را به رسميت بشناسيم. 
در يك جامعه اسالمى، بر اساس آموزه هاى دينى، مسأله امر به معروف و نهى از 
منكر جايگاه ويژه اى دارد و وظيفه اصلى يك خبرنگار عمل كردن به اين دو فريضه 

مهم است. 
اگر نقدى  ايفاء مى نمايد،  را در جامعه  يك خبرنگار، در حقيقت نقش يك آيينه 
مى كند بجاى تخطئه كردن وى و حمله ور شدن به آنها بايد در صدد اصالح رفتار 
و عملكرد خود برآييم، چرا كه »آيينه چون نقش تو بنمود فاش - خود شكن آيينه 

شكستن خطاست. 
افتخار مى كنيم كه در مكتب امام صادق)ع( آموخته ايم كه: »احب اخوانى الی من 
إهدى الى عيوب« بهترين برادران من كسانى هستند كه عيب هاى مرا به خودم 

هديه مى دهند، از اين جهت بايد قدردان يك خبرنگار نقاد باشيم. 
المؤمن مرآت المؤمن - مؤمن بايد مثل يك آيينه، خوب و بد طرف مقابل را بدون 
كم و زياد منعكس نمايد، بنابراين هر مؤمنى بايد سعى كند آيينه مؤمن ديگر باشد 

و اين خالصه عملكرد يك خبرنگار است. 
امام على)ع( در نامه اى به مالك اشتر توصيه فرمودند: »حلقه اول اطرافيان تو بايد 
انسان هاى اصيلى باشند كه ضعف و مشكالت تراهمان لحظه اول تذكر بدهند و تو بايد 
چنين افرادى نزديك خود تعبيه كنى تا اين اتفاق بيفتد »بنابراين بايد كليه مسؤلين 
و مديران، خبرنگارانى كه چنين روحيه اى داشته و مشكالت را همان لحظه نخست 
گوشزد مى كنند را از دوستان خود بدانند و در مقابل از نزديك شدن افراد متملق به 
 گرد خود بپرهيزند. و تلخى برخورد صادقانه را بر شيرينى رفتار منافقانه ترجيح دهند

خداوند در قرآن كريم مى فرمايند:  »قسم به قلم و آنچه كه مى نويسند« اين خود 
بيانگر اهميت جايگاه نقش قلم و نوشتن نزد نويسندگان است و خبرنگار بايد اين 

آيه را آويزه گوش خود قرار دهد. 
در قرآن كريم سوره اى بنام »نبأء« وجود داردكه بمعناى خبر است و كار انبياء نيز 
با اين نگاه، خبرنگار در عرصه خطيرى  نوعى اطالع رسانى و هدايت بشر است، 

گام نهاده است. 
الزمه خبرنگار خوب بودن، داشتن علم و دانش و تجربه و جسارت و شجاعت است 
تا بتواند با سرعت،دقت و صحت كه سه ركن مهم در كار خبرى است  به رسالت 

خطير خود عمل نمايد. 

در  توانند  مى  خبرنگاران  كمك  با  دموكراسى  ركن  چهارمين  بعنوان  مطبوعات 
اطالعات  و  دانسته ها  كردن  روز  به  و  بخشى  آگاهى  و  رسانى  اطالع  زمينه هاى 
عمومى و مردمى و فرهنگ سازى مطالبه گرى و جهت دهى و تنوير افكار عمومى، 

نقشى بى بديل داشته باشند.
به  تنها  انتقاد،  شاخصه  ورزد،  اهتمام  بيشتر  انتقاد  و  نقد  وادى  در  بايد  خبرنگار 

داشتن منطق و استدالل و پرهيز از توهين و تحقير و تخريب خالصه مى شود.
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى بايد بتواند نقش حمايتى و نظارتى و هدايتى خود را 
نسبت به خبرنگاران بخوبى ايفاء كند، تعداد خبرنگاران در سطح شهرستان عادالنه 
توزيع شوند، از خبرنگاران شجاع و غير متملق و رسانه هاى تأثير گذار قدردانى نمايد 

و در جهت تأسيس خانه خبرنگار بكوشد. 
آشنا  خبرنگاران  و  مطبوعات  وظايف  حوزه  با  مديران  از  بسيارى  مى رسد  بنظر 
ادارات  را خارج نويس كرده و براى همه  ارشاد قوانين مرتبط  اداره  نيستند، الزم 

ارسال نمايد. 
كيوسك  يك  حداقل  نطنز،  بافرهنگ  و  تاريخى  شهر  دارد  ضرورت 
در  جزيى  و  كوچك  بسيار  خواسته  اين  سالهاست  باشد،  داشته  مطبوعاتى 
اقدام  نتوانسته اند  ارشاد  و  شهردارى  كنون  تا  ولى  شده  منعكس   ارمغان 

مفيدى انجام دهند.
بايد قبول كنيم كه يك جامعه زنده و پويا نياز به نقد دارد والزمه رشد مديران به 
انجام اين مهم بعهده جامعه خبرنگارى  رسميت شناختن فرهنگ نقادى است و 
را به كليه فعاالن عرصه خبر و اطالع  ، روز خبرنگار  ارمغان  از طرف نشريه  است، 
رسانى وهمكاران مطبوعاتى و رسانه هاى ديدارى و شنيدارى و مكتوب و مجازى 

تبريك مى گوييم.

از یادداشت های مدیر مسئول
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منبع : خبرگزاری فارس

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری فارس،دفتر حفظ و نشر آثار 
مقام  ناکام  ترور  سالگرد  مناسبت  به  ای  خامنه  العظمی  اهلل  آیت 
پزشکی  تیم  و  حفاظت  تیم  اعضای  دیدار  خاطره  رهبری  معظم 
حضرت  آیت اهلل خامنه ای بعد از 25 سال با ایشان را بازنشر داده 

است:
آقایان  انجامید،  طول  به  ساعت   4 به  نزدیک  که  مراسم  این  در 
از  حیاتی  و  پناهی  جوادیان،  جباری،  حاجی باشی،  وفا،  خسروی 
محافظان قدیمی رهبر انقالب، به همراه 3 نفر از تیم پزشکی ایشان 
ــ دکتر میالنی، دکتر زرگر و دکتر منافی ــ به مرور خاطرات خود 
از ششم تیر ١360 پرداختند. آنچه می خوانید روایتی است کوتاه از 

این نشست.
- اصال اون روز مسجد یه جور دیگه بود...

- راست می گه! مثل همیشه نبود، هفته ی قبل هم که برنامه لغو 
شد، اومده بودیم اما اینطوری نبود!

- توی حیاط یه جایی واسه ضبط صوت ها درست کرده بودیم.
- نماز ظهر که تموم شد، آقا رفتن پشت تریبون.

- سئوال ها هم خیلی تند و بعضا بی ربط بود...
دخترت  مهر  قدر  فالن  و  گرفتی  وزیر  داماد  شما  بودن  پرسیده   -

کردی.
- آقا اول کمی درباره شایعات علیه شهید مظلوم بهشتی صحبت 

کرد و بعد هم اشاره کرد که من اصال دختر ندارم!
- من دیدم یه نفر با موهای وزوزی داره با یه ضبط صوت به سمت 

تریبون میاد.
- نه یه نفر نبود! ضبط رو دست به دست دادن تا کسی شک نکنه!

- منم فکر کردم ضبط بچه های خود مسجده؛ دیگه شک نکردم چرا 
این ضبط مثل بقیه توی حیاط نیست!

- ولی نفر آخر، از خودشون بود!
و سمت چپ؛  آقا  به  رو  گذاشت  رو  دقیقا ضبط  آره! چون  آره!   -

درست مقابل قلب ایشون!
بمش  و  زیر  کمی  بزنم!  یه سری  به ضبط  رفتم  من همینطوری   -
ناخودآگاه جاشو عوض کردم، گذاشتم سمت  بعد  نگاه کردم و  را 

راست، کنار میکروفن، کمی با فاصله تر از آقا!
- یکدفعه میکروفن شروع کرد به سوت کشیدن...

- آقا برگشتن گفتن: این صدا را درست کنید یا اصال خاموش کنید.
- منبری ها این جور مواقع کمی عقب و جلو می شن تا بلکه صدا 

درست بشه!
- من روبروی آقا، کنار در شبستان وایساده بودم، آقا کمی به عقب 

و سمت چپ رفتند که یکدفعه...
- یه صدای عجیبی توی شبستان پیچید...

- اول فکر کردم، تیر اندازی شده...
- سریع اسلحه ام رو درآوردم... تا برگشتم دیدم...

و اشک، چنان سر می خورد توی صورتش که هر چه قدر هم لبش 
به  و  می دهد  تکان  را  سرش  کند...  کنترلش  نمی تواند  بگزد؛  را 
با  و  پائین  انداخته  را  سرش  هم  او  می کند،  نگاه  »حاجی باشی« 
دست اشک هایش را می چیند. »پناهی« به دادش می رسد و ادامه 

می دهد:
ــ مردم اول روی زمین دراز کشیدند و بعد هم به سمت در هجوم 
بردند، من اسلحه ام را از ضامن خارج کرده بودم، تا برگشتم سمت 
جایگاه دیدم ــ بغضش را فرو می خورد ــ »آقا« از سمت چپ به 
پهلو افتاده اند روی زمین! داد زدم: حسین! »آقا«... تا برسم باالی 
به  و  بود  کرده  بلند  را  »آقا«  تنهایی  جباری«  »حسین  »آقا«،  سر 

سمت در می رفت...
»جوادیان« که هنوز صورت گردش سرخ سرخ است، فقط سرش را 
به طرفین تکان می دهد و حتی چشم هایش را هم از ما می دزدد. 

»حیاتی« اما ماجرا را اینگونه ادامه می دهد:
ــ هرطور بود راه را باز کردیم و خودم برگشتم پشت تریبون، ضبط 
صوت مثل یک دفتر 40برگ از وسط باز شده بود. با ماژیک قرمز 
هم روی جداره داخلی  اش نوشته بودند: » اولین عیدی گروه فرقان 

به جمهوری اسالمی!«

بلیزر سفید.  کردیم. یک  را سوار ماشین  آقا  بود  ترتیبی  به هر  ــ 
با سرعت از بین جمعیت کنده شدیم و راه افتادیم. توی راه یک 
لحظه آقا به هوش آمدند. نگاهی به چهره ی من کردند و از هوش 
رفتند. بعد ها پرسیدم آن لحظه چه چیزی احساس کردین، گفتند: 
»دو چیز! یکی اینکه ماشین داشت پرواز می کرد و دیگر اینکه سرم 

روی پای کسی بود...«
حاجی باشی یکدفعه نگاهش را از زمین می کند و بلندتر می گوید: 
توی ماشین همه اش به این فکر بودم که اگر اتفاقی بیافته، مردم 

به ما چی می گن؟! و دوباره باران، حرف هایش را خیس می کند.
»جوادیان« ادامه می دهد: از جلوی یک درمانگاه گذشتیم که گفتم: 

»حسین! برگرد... درمانگاه ...«
پنج نفری وارد درمانگاه شدیم، همه هول برشان داشته بود، یک 
نفر غرق خون توی آغوش جباری، 3 نفر هم با لباس خونی و اسلحه 
بی معطلی  گرفت،  را  آقا  نبض  و  آمد  که  دکتری  اولین  دنبالش... 
گفت: دیگه کار از کار گذشته و رفت... پرستاری جلو آمد و گفت: 

»ببرینش بیمارستان بهارلو؛ پل جوادیه!«
به سرعت دویدیم سمت ماشین. پرستار هم همراهمان شد، با یک 
کپسول اکسیژن که توی ماشین نمی رفت و بچه ها روی رکاب در 

عقب گرفتنش تا بریم بیمارستان بهارلو...
توی مسیر بی سیم را برداشتم و :

 - )پنجاه  پنجاه...   - پنجاه  موقعیت  مرکز!  مرکز...  هفت!  حافظ   -
هفت  حافظ  مرکز!  گفتم:  بعد  بود(  آماده باش  موقعیت  پنجاه 

مجروح شده!
دوباره همه با هم ساکت شدند... انگار همین دیروز بوده، همین 
دیروز که از توی ماشین اعالم می کنند به دکتر فیاض بخش، دکتر 
زرگر و ... بگوئید از مجلس خودشان را برسانند، بیمارستان بهارلو.

برانکارد  می شود.  محوطه  وارد  بیمارستان  عقب  در  از  ماشین 
اتاق  از  اتاق عمل. دکتری که  را می رسانند پشت در  آقا  می آورند. 
عمل بیرون می آید؛ نبض را می گیرد و با اطمینان می گوید: »تمام 

کرده!« اما...
اما دکتر فاضل که آن روز اتفاقی و برای مشاوره ی یکی از بیماران 
در بیمارستان بهارلو حضور داشته، خودش را به اتاق عمل می رساند 

و دستور آماده سازی اتاق عمل را می دهد.

 ــ شهید بهشتی به من خبر داد. تازه رسیده بودم منزل. پیکانم 
را سوار شدم و راه افتادم. به محض رسیدن، دکتر محجوبی گفت 

نگران نباش، خون را بند آوردم. و من آماده شدم برای جراحی.
راست  پای  می خواستیم،  پیوندی  »رگ  می دهد:  ادامه  زرگر  دکتر 
متالشی  کامال  عصبی اش  شبکه  و  راست  دست  رگ  شکافتیم.  را 
شده بود. فقط توانستیم کمی جلوی خونریزی را بگیریم و کمی هم 
پانسمان کنیم. تصمیم بر این شد که آقا را ببریم بیمارستان قلب.«
دکتر میالنی هم که مثل دکتر زرگر تمام موهای سرش سفید شده، 
غرق روزهای تلخ دهه 60 شده است، آرام و با تامل تعریف می کند:
و  ترکش  از  پر  بدن  راست  سمت  بود،  سنگین  خیلی  جراحت  ــ 
آقا جا  زیر گلوی  از ترکش ها  بود، حتی یکی  قطعات ضبط صوت 
خوش کرده بود. قسمتی از سینه ایشان کامال سوخته بود! یکی دو 
تا از دنده ها هم شکسته بود. دست راست هم کامال از کار افتاده 
سینه  و  کتف  استخوان های  بود.  کرده  ورم  ضربه  از شدت  و  بود 
کامال دیده می شد. 3٧ واحد خونی و فراورده های خونی به آقا زده 
بودند که خود این تعداد، واکنش های انعقادی را مختل می کرد... 
دو سه بار نبض آقا افتاد و چند بار مجبور شدیم پانسمان را باز کنیم 
و دوباره رگ ها را مسدود کنیم... خیلی عجیب بود، انگار هیچ چیز 

به اراده ی ما نبود...
را  روزها  آن  و  می گذارد  هم  روی  را  چشم هایش  منافی  دکتر  و 
اینگونه از پشت پرچین خاطرات ماندگارش بیرون می ریزد: »مردم 
بیرون بیمارستان صف کشیده بودند برای اهدای خون. رادیو هم 
توی محوطه  عده ای  رسیده،  آقا  قلب  به  جراحت  بود  کرده  اعالم 
جلوی اورژانس ایستاده بودند و می گفتند می خواهیم »قلبمان« را 
بدهیم... با هلی کوپتر، آقا را رساندیم بیمارستان قلب. لوله تنفس 
بار مونیتور وضعیت نبض، خط ممتد  بیمارستان دو  تا  داشتند و 
نشان داد... عمل جراحی 3 ساعت طول کشید و آقا به بخش »آی 
سی یو« منتقل شدند. شب برای چند لحظه به هوش آمدند...کاغذ 
خواستند تا چیزی بنویسند... کاغذ که دادیم با دست چپ و خیلی 

آرام و با دقت چند کلمه را به زحمت کنار هم چیدند:
- همراهان من چطورند؟

چند روز بعد که دیگر مطمئن شده بودیم، دست راست کامال از کار 
افتاده است، از تلویزیون آمدند تا گزارش تهیه کنند، یک ساعتی 
حالتان  که  پرسیدند  وقتی  بیایند،  هوش  به  آقا  تا  شدند  معطل 

چطور است؟ این پاسخ را گرفتند:
بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت / سر ُخمِّ می سالمت، 

شکند اگر سبویی

عیدی  شیرینی  شاید  گذشته،  تلخ  روز  آن  از  سال   25 که  حاال  و 
گروهک فرقان بیشتر خودش را نشان می دهد که به قول »خسروی 
وفا« هر وقت در حزب جلسه بود، آقا آخرین نفری بود که از حزب 

خارج می شد »و فردای آن روز هفتم تیر بود...
حاال شاید بهتر بشود فهمید چرا سال هاست ضربان قلب این مردم 
را  خدا  رنگ  دست،  این  ماست...  سر  بر  خدا  »دست«  می گوید: 
دیده و طعم بهشت را چشیده، سوغات یک سفر غیبی به آن سوی 
ابرهاست که پیش رهبر مانده تا به قول دکتر میالنی: »با دست 

موعود بیعت کند...«

به  را  نماز. خودمان  آبی  آسمان  در  پرواز  یعنی شوق  اذان  صدای 
نمازخانه می رسانیم، این گروه آشنای قدیمی، صف اول و دوم نماز 
می ایستند... رهبر که می آید مثل پروانه های حرم رضوی که در بهار 
دکتر  می زنند.  حلقه  آقا  دور  می کنند،  بی قراری  زائر حضرتش  گرد 
میالنی زودتر از باقی خودش را به آقا می رساند و همینطور که با 
چشم خیس به دست آقا خیره شده، دست رهبر را می بوسد و غرق 
بر لب های رهبر  نگاه پدرانه می شود... و چه خنده ی شیرینی  آن 
یکجا  را  جوانی  این جمع سال های  بود  وقت  بسته، خیلی  نقش 

ندیده بود... چه غافلگیری لذت بخشی.

 در روز ۷ تیر ۱۳۶۰ آیت اهلل سیدمحمد حسینی بهشتی، رييس وقت 
دیوان عالی کشور و بیش از ۷۰ نفر از مقامات و چهره های برجسته 
سیاسی از جمله چهار وزیر، چند معاون وزیر، ۲۷ نماینده مجلس و 
جمعی از اعضای حزب جمهوری اسالمی در جریان انفجار مقر اصلی 

این حزب به شهادت رسیدند.
این حادثه شش روز پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری صورت 
گرفت. سه روز قبل از وقوع این حادثه، محمد جواد قدیری، عضو 
کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق و طراح اصلی انفجار مسجد 
مورد  تهران  وقت  جمعه  امام  خامنه ای،  آیت اهلل  آن  در  که  ابوذر 
سوءقصد قرار گرفت، به دوستان خود با اطمینان خبر داده بود که 

»روز هفتم تیر« کار یکسره خواهد شد.
ساعت  »حدود  نوشت:  گزارشی  در  روز  آن  فردای  کیهان  روزنامه 
حزب  مرکزی  دفتر  محل  در  قوی  بسیار  بمب  دو  دیشب   ۲۱
جمهوری اسالمی منفجر شد که بر اثر شدت انفجار قسمت هایی از 
ساختمان فروریخت و موجب شهادت ده ها تن از مقامات مملکتی 
وزرا  از  تن  چند  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان  و 

گردید.«
این روزنامه سپس ماجرای انفجار را به نقل از خبرنگار کشیک خود 
چنین  بود،  رسیده  حادثه  محل  به  انفجار  از  پس  ساعت  نیم  که 
بود که  انفجار گذشته  از  نیم ساعت  از  روایت کرده است: »بیش 
مردم  از  نفر  صد ها  رساندم.  حادثه  محل  به  را  خودم  دوان دوان 
تهران خود در خیابان های اطراف دفتر مرکزی حزب اجتماع کرده 
بودند و آمبوالنس ها بی امان در رفت و آمد بودند. وقتی به چند 
زیر  که  را  افرادی  نخستین  امدادگران  رسیدم  انفجار  محل  قدمی 
آوار مانده بودند به آمبوالنس ها انتقال داده بودند. سقف بتونی 
دفتر مرکزی حزب بر اثر انفجار فروریخته بود و ده ها نفر در زیر آوار 

مدفون شده بودند.
اکثر مجروحین و شهدا که به آمبوالنس ها حمل می شدند غرق در 
از شاهدان  یکی  نمی شدند.  شناخته  وجه  به هیچ  و  بودند  خون 

عینی انفجار که شدیدًا می گریست گفت: آقایان دکتر باهنر، نبوی، 
مجلس  در  کازرون  نماینده  طاهری  و  میرسلیم  هاشمی،  محمد 
شورای اسالمی چند لحظه قبل از انفجار بمب سالن را ترک کردند. 
در این لحظه بسیاری از مردم در جستجوی آیت اهلل بهشتی بودند 
حجت االسالم  و  ایشان  بار  آخرین  که  گفت  پاسداران  از  یکی  و 
محمد منتظری را در مقابل سالن دیده است، لیکن نیم ساعت بعد 

گفته شد که شیخ محمد منتظری به شهادت رسیده اند.«
روزنامه اطالعات هم نوشت: »گزارش خبرنگاران از محل انفجار به 
نقل از شاهدان عینی حاکی است که احتماال دو بمب بسیار قوی 
منفجر شده که صدای انفجار آن تا شعاع حداقل یک کیلومتر به 
وضوح شنیده شده است. این انفجار به هنگامی روی داده است 
که جلسه هفتگی حزب با حضور اعضای حزب، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و احتماال چند تن از وزیران در این محل تشکیل 
از مقابل دفتر  گزارش خبرنگاران در ساعت ۲۳ دیشب  بود.  شده 
مرکزی حزب جمهوری اسالمی ایران حاکی بوده است که در زمان 
بیمارستان های  به  آمبوالنس  وسیله  به  مجروح   ۲۰ خبر  مخابره 
مختلف تهران از جمله بیمارستان طرفه و سینا انتقال یافتند و از 
بیمارستان طرفه خبر رسید که تا آن ساعت ۸ شهید که پیکر آن ها 
این  از  یکی  آورده اند.  بیمارستان  این  به  را  کلی متالشی شده  به 
نفر  هفت  هویت  اما  بود  مجلس  نماینده  طباطبایی  آقای  شهدا 
دیگر هنوز مشخص نشده است. خبرنگاران در گزارش خود اضافه 
کرده اند که در فاصله ساعت های ۲۳ تا ۲۴ دیشب ۲۴ جسد را از 

زیر آوار خارج کرده اند.«
روزنامه اطالعات همچنین خبر از آن داد که »حجت االسالم هادی 
غفاری که از این حادثه جان سالم بدر برده بود به اتفاق چند تن 
داشته  عهده  به  را  آسیب دیدگان  نجات  و  امداد  کار  روحانیون  از 
است.« به نوشته این روزنامه، کسانی که به هنگام انفجار در حیاط 
ساختمان مرکزی حزب بودند گفته اند این واقعه زمانی رخ داد که 

دکتر بهشتی در حال سخنرانی بود.
بعد از این واقعه، ابتدا از سرنوشت دکتر بهشتی اطالعی در دست 
نبود و برخی امیدوار بودند نام وی در میان شهدا نباشد اما حوالی 
صبح ۸ تیر خبر رسید که وی نیز در میان شهداست. در پی واقعه 
انفجار در دفتر حزب جمهوری اسالمی، از اولین ساعات صبح فردای 
در  خون  انتقال  ساختمان  مقابل  در  مردم  از  زیادی  عده  روز  آن 
خیابان ویالی تهران اجتماع کردند تا با اهدای خون به مجروحین 

این حادثه یاری برسانند.
است  حاکی   گزارش ها  که  نوشت  باره  این  در  اطالعات  روزنامه 
دارند. حدود  منفی  »او«  گروه  به خون  احتیاج شدید  مجروحین 
ساعت دو و نیم بامداد هشتم تیر بود که مشخص شد بمب ها در 

سطل زباله نزدیک سن سالن اصلی حزب کار گذاشته شده بود.

امروز  عصر  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
از شهید  تجلیل  با  قوه قضاييه،  و مسئوالن  رئیس  دیدار  در  )یکشنبه( 
مقام دستگاه  واال  دو شهید  قدوسی  و شهید  بهشتی  اهلل  آیت  مظلوم 
قضا، »استقالل و تأثیر ناپذیری« دستگاه قضا را بسیار مهم خواندند و 
تأکید کردند: باید در برابر عوامل مخدوش کننده استقالل قضا از جمله 
تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشاِر جو عمومی ایستاد و بر رفتار و روش 

صحیح قضا تکیه کرد.
و  برشمردند  قضایی  دستگاه  استقالل  عوامل  از  را  »اقتدار«  ایشان 
و  سیاسی  متعارف  طلبی  قدرت  قضاييه،  قوه  طلبی  اقتدار  افزودند: 
بر سر حرف حق  ایستادگی  و  قاطعیت  معنای  به  بلکه  نیست  جناحی 
است. »قانون گرایی و سالمت کامل« دستگاه قضایی دو عامل دیگری 
بودند که رهبر انقالب آنها را در تحقق استقالل قوه قضاييه، مؤثر و مهم 
شده  خوبی  کارهای  قوه،  سالمت  زمینه  در  افزودند:  ایشان  خواندند. 
فساد  گونه  هر  که  چرا  داد،  ادامه  راه  این  به  جدیت  با  باید  و  است 
در دستگاه قضایی، زمینه ساز فسادهای بزرگتر در جامعه خواهد بود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای »پیشگیری از جرم« را از دیگر مسائل حساس 

و مهم قوه قضائیه برشمردند.
فعال  زمینه  این  در  باید  هم  دیگر  دستگاههای  البته  افزودند:  ایشان 
باشند اما باید تالشی سازمان یافته در این زمینه صورت پذیرد، چرا که 
در غیر این صورت، جرائم، مدام افزایش و گسترش می یابند و مدیریت 
زندانیان  تعداد  افزایش  انقالب،  رهبر  بود.  نخواهد  ممکن  آنها  کالن 
مختلف  زوایای  از  مسئله  این  افزودند:  و  خواندند  بار  تأسف  واقعًا  را 
تمرکز  با  باید  و  است  ساز  هزینه  اجتماعی  و  اخالقی  خانوادگی،  مالی، 
آیت  حضرت  کرد.  جدی  فکری  آن  عالج  برای  مختلف،  حلهای  راه  بر 
اهلل خامنه ای در همین زمینه ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه 
و آسیب شناسی و تقویت شوراهای حل اختالف را در افزایش نیافتن 
منفی  تبعات  با  مقابله  برای  افزودند:  و  خواندند  مؤثر  زندانیان،  تعداد 
افزایش زندانیان مالی و زندانیان مواد مخدر نیز باید دنبال پیشنهادها 
برای تسهیل  بر تالش  تأکید  با  انقالب  تازه ای بود. رهبر  راه حلهای  و 
از جمله »طالق  به برخی مشکالت دادگاههای خانواده  ازدواج جوانان 
توافقی« اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده 
ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند. »برنامه محوری«، »تنقیح و اصالح 
قوانین« و »کادرسازی« سه نکته و توصیه مهمی بود که رهبر انقالب در 
ادامه سخنان خود به تبیین آنها پرداختند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
تکیه  گفتند:  قضایی  دستگاه  در  محوری«  »برنامه  بر ضرورت  تأکید  با 
انداز   در مسیر چشم  دقیق  به حرکت  مدون،  و  روشن  برنامه  بر  کردن 
آینده کمک می کند و مانع از گرفتار شدن در کشمکش های روزمره می 
شود. رهبر انقالب در تبیین نکته دوم، یعنی »تنقیح و اصالح قوانین«، 

برخی  و چنانچه  کند  را هموار می  راه پیشرفت کشور  قانون،  افزودند: 
قوانین ایراد و یا با یکدیگر تعارض دارند، باید آنها را اصالح کرد اما بنده 

به هیچ وجه قانون گریزی را قبول ندارم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان آخرین توصیه، »کادر سازی« را بسیار 
مهم دانستند و گفتند: نیروهای مستعد و سالمی در قوه قضاييه وجود 

دارند که باید آنها را برای کارهای بزرگ پرورش دهید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنان خود با تبریک هفته ی قوه 

قضاييه یاد شهیدان بهشتی و قدوسی را گرامی داشتند.
ایشان با اشاره به نقش و شخصیت استثنایی شهید آیت اهلل بهشتی 
اداره کشور در شرایط  انقالبی و همچنین در جریان  در دوران مبارزات 
انقالب گفتند: آیت اهلل بهشتی از نوادر زمان و شخصیتی جذاب، مدیر، 
کشور  و  انقالب  برای  زندگیش،  که  می شد  محسوب  انقالبی  و  مدبر 
حقیقتًا مفید و موثر بود و شهادتش نیز مایه وحدت و انسجام جامعه 
دادستان  )اولین  قدوسی  شهید  ایشان  شد.  انقالب  جریان  تقویت  و 
انقالب( را نیز شخصیتی برخوردار از روحی لطیف و در عین حال شجاع 
و نفوذناپدیر خواندند. رهبر انقالب اسالمی همچنین با تقدیر از تحرک، 
عزم و مدیریت جهادی رئیس قوه قضاييه در ایفای مسئولیت در تبیین 
اساسی  از سه رکن  افزودند: قوه قضاييه یکی  اهمیت دستگاه قضایی 
کشور و مجری بخش مهمی از احکام اسالمی است لذا انتظار هرگونه 
است.  جایی  به  انتظار  قوه  این  در  سختی  تحمل  و  مجاهدت  تالش، 
الریجانی  آملی  اهلل  آیت  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  بیانات  از  پیش 
و خاطره شهدای حادثه هفتم  یاد  گرامی داشت  با  قضائیه  قوه  رييس 
تیر بویژه شهید آیت اهلل دکتر بهشتی، گزارشی از اقدامات و برنامه های 
دستگاه قضایی بیان کرد. آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به مطالبات 
را  قضایی  دستگاه  اولویت  شش  قضائیه،  قوه  از  انقالب  معظم  رهبر 
ایجاد سازوکار ویژه و روشن برای تدوین سیاستها و پیگیری اجرای آن، 
اقدامات قوه،  در  تاخیر  از  بر عملکرد دستگاه قضایی، جلوگیری  نظارت 
کادرسازی و جانشین پروری، پیشگیری از جرم و تعامل با سایر قوا اعالم 
کرد و گفت: سیاستهای قوه قضائیه بر اساس رهنمودهای رهبر معظم 
انقالب، سند چشم انداز و برنامه پنج ساله کشور، جمع بندی و بصورت 
برنامه پنج ساله قضایی تدوین شده است.رييس قوه قضائیه با اشاره 
به تشدید نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان دستگاه قضایی گفت: همه 
اداری بسیج شده است. کاهش  ارتقای سالمت  برای  دستگاه قضایی 
زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی، افزایش نرخ بهره وری در 
ساختار قضایی و همچنین تالش در جهت پیشگیری از وقوع جرایم، از 

دیگر موضوعاتی بود که آیت اهلل آملی الریجانی آن را بیان کرد.
امامت  را به  این دیدار حاضران نماز جماعت مغرب و عشاء  پایان  در 

حضرت آیت اهلل خامنه ای اقامه کردند. 

هفتم تيرماه سالروز  شهادت آیت اهلل بهشتی و اعضای ناگفته هایی از حادثه  سوء قصد به رهبر معظم انقالب
حزب جمهوری اسالمی

در مقابل تهدید، تطميع، رودربایستی و فشارِ جو عمومی بایستيد
 استقالل و تأثيرناپذیری دستگاه قضا بسيار مهم است

خبرگزاری فارس: جمعی از اعضای تیم حفاظت و اعضای تیم پزشکی حضرت  آیت اهلل خامنه ای بعد 
از 25 سال،در سال 1388 در محضر رهبر انقالب به بیان خاطرات و ناگفته هایی از حادثه تلخ ترور در 

ششم تیر1360 پرداختند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه:
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اظهارات رییس جمهور در همایش قوه قضاییه:
آمران  و  عامالن  با  چگونه  قضاييه  قوه  بدانند  می خواهند  مردم 

حمله به یک سفارتخانه برخورد می کند
رئیس جمهور گفت: مردم می خواهند بدانند قوه قضاييه چگونه با 
کسانی که خودسر و بر خالف قانون و امنیت ملی کشور به سفارتی 

حمله کردند، برخورد می کند.
قوه قضاییه باید مورد اعتماد جامعه باشد

در  روحانی  حسن  المسلمین  و  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
همایش گرامی داشت هفته قوه قضاييه با اشاره به این که عامالن 
کرد:  اظهار  هستند،  روشن  کشور  یک  سفارت  به  حمله  آمران  و 
مردم منتظرند ببیند چگونه اجرای حکم این افراد خودسر به سمع 

و نظر آنها می رسد.
امنیت  تامین  مسئولیت   کشوری  هر  افزود:  ادامه  در  وی 
گرفته  دوش  بر  را  آن  امنیت  و  دارد  را  خارجی  سفارت خانه های 
با  و  خوبی  به  مسائل  گونه  این  به  نسبت  ما  مردم  اگر  است. 
است  کرده  چه  قضاييه  قوه  بدانند  و  کنند،  پیدا  اطالع  شفافیت 
به همان نسبت اعتماد مردم و اعتماد جهانی به دستگاه قضایی 
بیشتر می شود. ما دنبال این نیستیم که دیگران برای ما کف بزنند، 
ولی برای ما مهم است که پیش وجدان خود و در نزدافکار عمومی 

جهان چگونه عدل اسالمی را به رخ آنها می کشانیم.
به  رسیدگی  از  پیش  قضاييه  قوه  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
شکایات مردم باید مورد اعتماد جامعه باشد خاطر نشان کرد: هر 
مقدار اعتماد مردم به قوه قضاييه بیشتر شود در آن جامعه امنیت 
قضایی هم بیشتر می شود. ممکن است یک قوه قضاييه سالم در 
کشوری فعال باشد، اما از نظر مردم اعتماد آور نباشد، این یعنی 
مهمتر از قضاوت ، نحوه بیان فعالیت قوه قضاييه، و شفافیت کار 

قضایی برای جلب اعتماد مردم است.
روحانی در ادامه افزود: مردم می خواهند بدانندچگونه اموال مردم 
پول بیت المال، و پول نفت را عده ای به تاراج بردند. و این اقدام 
چگونه سازماندهی شده؟ چه کسانی مجوز صادر کردند؟ این پول 
چگونه در اختیار این افراد قرار گرفته است. این پول کجا رفته و 

کجا مصرف شده است؟
وی تاکید کرد: آنچه برای مردم مهم است ختم این سواالت است. 
قوه قضاييه هم باید پرونده ها را ختم کند و هم به این سواالت 
پاسخ دهد که نتیجه این عمل جلب اعتماد بیشتر مردم نسبت 
به دستگاه قضاست، اما اگر اعتماد مردم به نظام حاصل نشود، یا 
این اعتماد تضعیف شود بی تردید ما بزرگترین سرمایه خود یعنی 

سرمایه ی اجتماعی را از دست داده ایم.
وی تاکید کرد:  ما امروز به یک قوه قضاييه قوی، به روز و چابک 
نیازمندیم که بتواند پناهگاهی برای مردم ما باشد. امنیت امروز 
کشوری  هیچ  در  تواناست،  قضاييه  قوه  وجود  دلیل  به  جامعه 
امنیت حفظ نمی شود مگر آن که مردم در پناه یک قوه قضاييه بی 
طرف و عالم، و کارا باشند. ما باید قدردان قوه قضاييه، مسوالن 

قضایی و قضات برای ایجاد امنیت در کشور باشیم.
را ایجاد اعتماد میان  رئیس جمهور اولین مسئولیت قوه قضائیه 
مردم دانست و اظهار کرد: مردم دلشان می خواهد آخرین جایی 
و دستگاه قضایی  قوه قضائیه،  قضات  آنها می شود  فریادرس   که 
باشد. در جامعه ما مردم باید احساس کرامت و عزت داشته باشند 

و حقوق شهروندی شان محترم شمرده شود.
مردم باید احساس کنند قوه قضائیه حامی آزادی آنهاست

همایش  در  ادامه سخنانش  در  جمهور  رئیس   ، ایسنا  گزارش  به 
قوه قضاييه  افزود:  اگر مردم در جامعه ما احساس امنیت نکنند 
ممکن است به هر خیانت و گناهی دست بزنند. سالم سازی جامعه 
باید  آنها  می شود.  آغاز  مردم  خود  سربلندی  و  عزت  احساس  از 

احساس کنند که به حقوق عمومی شان احترام گذاشته می شود.
احقاق  که  آمده است  اساسی  قانون  اصل ۱۵۶  در  روحانی گفت: 
حقوق عمومی مردم و گسترش عدل و آزادی به عهده قوه قضائیه 
است. مردم باید احساس کنند قوه قضائیه حامی آزادی آنهاست 
و اگر قوه یا دستگاه های دیگری به حقوق آنها تجاوز می کنند این 

قوه قضائیه است که باید از آنها دفاع کند.
وی همچنین تأکید کرد: مردم باید احساس کنند که قوه قضائیه از 
آزادی، عدل و عدالت آنها دفاع می کند. اگر این رابطه میان مردم 
و قوه قضائیه به وجود آمد آن وقت است که به راحتی می شود در 

جامعه به مبارزه با مفسدین پرداخت.
وجدان عمومی برای ما یک قاضی است

احکام  در  و  عمل  در  هرقدر  ما  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس 
عمومی  وجدان  باشیم  داشته  بیشتری  شفافیت  قضایی مان 
قاضی  یک  ما  برای  عمومی  وجدان  داشت.  خواهیم  راحت تری 
افکار عمومی همواره به عنوان یکی قاضی کنار ما خواهد  است. 

بود. ما با عمل مان می توانیم این وجدان عمومی را قانع کنیم.
شرایط  در  کرد:  تصریح  کشور،  اقتصادی  شرایط  به  اشاره  با  وی 
فعلی نیازمند یک حرکت بزرگ اقتصادی برای رونق اقتصادی به 
ویژه برای نسل جوان هستیم. اگر می خواهیم پیشگیری از جرایم 
در کشور ما تحقق پیدا کند باید به رکود اقتصادی که یک عامل 
و  است  بیکاری  جرایم  از  بسیاری  منشأ  کنیم.  توجه  است  مهم 

بیکاری خودش از عدم رونق اقتصادی نشأت می گیرد.
و  منفی  اقتصادی  رشد  جامعه ای  یک  در  اگر  داد:  ادامه  روحانی 
تورم غیرقابل مهار باشد، همچنین اشتغال به اندازه نیروی ورودی 
کار نباشد چگونه می توانیم جلوی مفاسد اجتماعی را بگیریم؟ برای 
رونق اقتصادی امروز نسبت به هر زمان دیگری شرایط مساعدتر 
است. وی تصریح کرد: توانسته ایم رشد منفی را به مثبت برسانیم. 
اگر روزی جامعه ما از لحاظ اقتصادی دارای تورم عمیق بود و رکود 
منفی ۷ درصد را تجربه می کرد حاال در سالی توانسته است آن را 
به رشد مثبت ۳ درصد برساند و با وجود همه مشکالت این رشد 
مثبت ۵  رشد  برای  را  نیز خودش  امسال  و  کرده  را حفظ  مثبت 

درصد آماده کرده است.
روحانی در ادامه گفت: چنین جامعه ای می تواند دست به دست 
هم دهد و به رشدی که باید برسد. زمانی اشتغال ما صفردرصد 
بود اما در یکی دو سال اخیر به طور متوسط ۴۵ هزار شغل خالص 
اما  داریم  باشیم  باید  که  آنچه  با  زیادی  فاصله  اینکه  با  داشتیم. 
مشکالت  حل  به  را  ما  می تواند  که  می کنیم  حرکت  مسیری  در 

اقتصادی برساند.
باید اعتماد سرمایه گذار داخلی و خارجی را جلب کنیم

رييس جمهور با اشاره به اینکه ما به رشد سرمایه گذاری نیازمندیم، 
افزود: برای رسیدن به این هدف ما باید اعتماد سرمایه گذار داخلی 
و خارجی را جلب کنیم. به گزارش ایسنا ، حجت االسالم روحانی 
در ادامه سخنانش در همایش قوه قضاييه  با اشاره به اینکه ما به 
رشد سرمایه گذاری نیازمندیم، افزود: برای رسیدن به این هدف ما 
باید اعتماد سرمایه گذار داخلی و خارجی را جلب کنیم،  زیرا در این 
شرایط و با جذب سرمایه و فناوری می توانیم برای جوانان اشتغال 
فراهم کنیم. بزرگترین هدف ما هم در برجام ایجاد شرایط مناسب 
در کشور برای رونق اقتصادی و اشتغال نسل جوان ما بود. امروز 
این هدف نسبت به دیروز مهیاتر شده و شرایط ما آماده تر از دیروز 
است. با این وجود قوه مجریه بدون حمایت و هماهنگی با قوه 

قضائیه نمی تواند این بار را به مقصد برساند.

و  قوه قضائیه  رابطه دو  این کشور  در  زمانی  ادامه گفت:  در  وی 
قوه  از  قضا  دستگاه  ضابطان  همه  و  بود  نزدیک  هم  به  مجریه 
انتظامی و دستگاه اطالعاتی در اختیار قوه  مجریه بودند. نیروی 
دستگاه  با  نزدیک  رابطه  یک  هم  دادستانی  حتی  و  بود  مجریه 
اجرایی داشت، اما امروز این فاصله بیشتر شده است. طبق قانون 
اساسی ما امروز استقرار دو قوه پررنگ تر شده به گونه ای که این 

فاصله نسبت به سایر کشورها هم پررنگ تر است.
وی با بیان اینکه ما باید رابطه نزدیک تری حداقل از طریق روسای 
قوا یا مسئوالن بخش های مختلف ایجاد کنیم، خاطرنشان کرد: در 
جاهایی مثل شورای فضای مجازی، شورای عالی انقالب فرهنگی 
و شورای عالی امنیت ملی،  قوا به هم نزدیک می شوند، اما ما باید 
از همه فرصت ها و حتی روابط شخصی سران قوا برای ایجاد رابطه 

نزدیک میان سه قوه استفاده کنیم.
روحانی اظهار کرد: وزیر دادگستری باید چنین نقشی را ایفا کند 
تالش  باید  همه  نمی کند.  کفایت  دادگستری  وزیر  اختیارات  اما 
کنیم تا قوا را به یکدیگر نزدیک تر کنیم،  زیرا برای اینکه در بخش 
اقتصادی حرکت جدی به وجود آید باید قوه قضائیه با همه وجود 
به حمایت قوه اجرایی بیاید، در غیر این صورت  ما به اهداف خود 
در جذب سرمایه داخلی و خارجی،  رونق اقتصادی و تأمین اشتغال 
 ۴ از  بیش  و  بیکار  هزار   ۷۰۰ و  میلیون   ۲ ما  نمی رسیم.  میلیونی 
میلیون دانشجو داریم و نرخ بیکاری ما در نسل جوان باالست و 
این آمار می تواند یک خطر اجتماعی، امنیت، فرهنگی و اقتصادی 
برای جامعه ما باشد. رئیس دولت یازدهم با تأکید بر اینکه هیچ 
کس سرمایه گذاری نمی کند یا فناوری به داخل کشور نمی آورد مگر 
اظهار کرد: می توان در  باشد،  اعتماد داشته  به قوه قضائیه  اینکه 
بخش هایی از فعالیت های اقتصادی مثل قراردادها بار قوه قضائیه 
را کم کرد. در قراردادها باید کاری کنیم که مشاوره حقوقی بیشتر و 
بهتر باشد. از سویی نیاز نیست پایان هر قراردادی به دادگاه ختم 
از شیوه های دیگری مثل میانجیگری، سازش  زیرا می توان  شود، 
و داوری بهره برد و در نهایت اگر الزم بود به دادگاه مراجعه کرد. 
ما باید راه های دیگر را پیش بینی کنیم و اگر الزم باشد قوانین را 

هم اصالح کنیم تا شرایط برای حرکت بلند اقتصادی فراهم شود.
به مردم  را  نتیجه  و  را عزل  در مساله فیش های حقوقی متخلفان 
باید کاری کنیم که  تأکید کرد: ما  ادامه  بیان می کنیم روحانی در 
سویی  از  و  نشود  ایجاد  اقتصادی  فعالیت  مدیریت  برای  مانعی 
مثال مسأله فیش  به طور  آید.  به وجود  زمینه شفافیت  این  در 
حقوقی برخی مدیران نشان داد که یک غفلتی انجام شده است. 
عدالت  دیوان  و  محاسبات  کشور، دیوان  کل  بازرسی  ما  اینکه  با 
اداری داریم اما سال ها حقوق های نامتعارف داده شد که ما حتمًا 
با آن برخورد، متخلفان را عزل و نتیجه را به مردم بیان می کنیم 
اما باید حواسمان باشد که ایثار، فداکاری و حیثیت بیشتر مدیران 
دیگر  قوه  دو  همراهی  به  زمینه  این  در  نگیرد.  قرار  خدشه  مورد 

هم نیازمندیم.
رانت، فساد و  با  برخورد  لزوم  با  اشاره  با  ادامه  در  رئیس جمهور 
رونق  قبول،  قابل  اشتغال  سالم،  اقتصادی  تأمین  برای  قاچاق 
اقتصادی و رشد اقتصادی، تصریح کرد: نباید بگذاریم قاچاق کاال به 
صورت سازمان یافته باشد. همه نیروهای امنیتی و مرزبانی باید با 
همه توان در کنار قوه قضائیه باشند. در مسأله قاچاق گازوئیل یک 
افراد  قدم بزرگ برداشته شد یعنی گازوئیل با پیمایش در اختیار 
قرار گرفت و در طول یک سال ۹ درصد  مصرف گازوئیل کاهش 
یافت اما این رقم همان درصد قاچاق گازوئیل بود. ما همچنین از 

فناوری جدید و علم برای مقابله با قاچاق استفاده کنیم.
قضائیه  قوه  اختیار  در  مجریه  دستگاه  کرد:  تأکید  همچنین  وی 
قضائیه  قوه  به  امکانات  دادن  در  ما  شود  تصور  نباید  و  است 
بخل ورزی می کنیم. سال قبل شرایط اقتصادی کشور بسیار سخت 
بود اما امسال اگر منابع مالی به ما اجازه دهد ما تمام تالش خود 

را برای تقویت قوه قضائیه به کار می گیریم.
به  اشاره  با  خود  اظهارات  ابتدای  در  روحانی  ایسنا،  گزارش  به 
امام علی )ع(، اظهار  ایام شهادت  با  همزمانی هفته قوه قضائیه 
کرد: امام علی )ع( اسوه بزرگ عدالت و دادگستری در تاریخ است 
و حتی نسبت به قاتل خود هم به عدل توصیه کرد. ما باید به این 

اسوه بزرگ اجرای عدالت افتخار کنیم.
رئیس جمهور همچنین با گرامیداشت یاد شهید آیت اهلل بهشتی، 
نامید و اخالق، نظم،  تاریخ روحانیت  را شخصیتی کم نظیر در  او 
از  را  و فهم دین  تواضع، مظلومیت، فقاهت و مدیریت  فروتنی، 

ویژگی های شهید بهشتی برشمرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه شهید بهشتی بنیانگذار قضای اسالمی 
از پیروزی انقالب اسالمی است، افزود: هیچ جمله ای  نوین پس 
که  )ره(  امام  کالم  مگر  کند  تعریف  را  بهشتی  شهید  نمی تواند 

»بهشتی یک ملت بود«.
رییس مجلس:دقوه قضاییه مسیر تکاملی را طی می کند

رييس مجلس شورای اسالمی گفت که قوه قضاييه مسیر تکاملی 
قوه  هفته  بزرگداشت  همایش  در  الریجانی  علی  می کند.  راطی 
قضاييه که صبح امروز )سه شنبه( در سالن اجالس سران برگزار شد، 
اظهار کرد: ارزیابی ما این است که با همه مشکالت موجود در قوه 

قضاييه، این قوه مسیر تکاملی خود را طی میکند.
بر  مشکالت  همه  با  که  داریم  وجدانی  با  قضات  ما  افزود:  وی 
و در مقابل فشارها  اجرا می کنند  را  قانون  دارند،  کار خود تسلط 
ایستادگی می کنند، این سرمایه ارزشمندی است و باید در مقابل 
وجدان این قضات ارزشمند تعظیم کنیم و برای حفظ این سرمایه 

تدابیر الزم را به کار بگیریم.
سالهای  در  که  حمایت هایی  از  برخی  داد:   ادامه  مجلس  رئیس 
اخیر از بودجه ی قوه قضاييه در مجلس صورت گرفته نیز با هدف 

صیانت از این سرمایه ارزشمند بود.
الریجانی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره ی موضوع برجام 
نیز گفت: نظام با چشم بینا این راه را انتخاب کرده ولی باید ببینیم 
این زمینه چه فکری دارند؟ به نظر می رسد در  غرب و آمریکا در 
اجرای برجام نقاط ضعفی را به جا گذاشته اند که برخی از این ها 
به برچیدن تحریم ها به طور جامع مربوط است که ما به ویژه در 
بانکهای بزرگ این نقص را می بینیم، یا در موضوع سرمایه گذاری 
علی الظاهر توصیه هایی می کنند اما در پشت صحنه اضطراب ها را 

تشدید می کنند که سرمایه گذاری صورت نگیرد.
توافق هسته ای عملیات دیگری  با  آنها همزمان  آور شد:  یاد  وی 
را در منطقه  از نظر سیاسی سامان دادند که نفوذ نظامی شان  را 
بیشتر کنند و تسلط شان در کشورها را بیشتر نشان دهند.  آنها 
می گویند که نباید بگذاریم نفوذ ایران در منطقه گسترش یابد. لذا 
تدارکاتی دیدند  و نوعی از تحریم های دیگر را سامان دادند که باید 
به این رفتارها واکنش نشان داد.  آنها در واقع برای این امور در 

مقابل ایران طراحی دارند و باید این طراحی را شناخت.
در  نظامی  با حضور  همراه  دیپلماسی  غربی ها  اینکه  بیان  با  وی 
منطقه را دنبال می کنند و در طی ممانعت از نفوذ ایران در منطقه 
هستند تصریح کرد:  آنها از آتشی که بین ایران و عربستان بر پا 
اما  بگویند  چیزهایی  الظاهر  علی  شاید  نمی آیند  بدشان  کرده اند 
برای آنها بد نیست که این اختالف ادامه یابد. ما با یک پدیده 
را  تحرکات  این  من  و  هستیم  مواجه  مدت  میان  نسبتا  سیاسی 

شیطنت  رفتارهای  با  ما  بلکه  بینم.  نمی  مدت  کوتاه  و  تاکتیکی 
آمیزی مواجهیم که نقطه ی اصلیشان فشار بر ایران است.

الریجانی با بیان این که خلق بحران در منطقه سیاست  مستمری 
برای کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه شده اظهار کرد: 
سعودی ها به خاطر عدم توفیق در یمن و سوریه نوعی ناامیدی در 
رفتارهای دیپلماتیک خود پیدا کردند و لذا چاره ای جز خلق بحران 
در منطقه نمی بینند. آنها عالوه بر حمایت از تروریسم بحران هایی 
را برای کشورهای منطقه ایجاد می کنند و تجزیه در برخی کشورها 
را نیز دنبال می کنند که این حتما تاثیراتی در منطقه دارد اما سوال 
اینجاست که آیا مشکل جریان های تروریستی در کوتاه مدت عالج 
بلکه  این مسائل کوتاه مدت باشد  می شود؟ به نظر نمی رسد که 
آنها به  روند جریان های تروریستی در منطقه نشان می دهد که 
لحاظ کمی و کیفی رو به رشد و گاه با جهش همراه هستند و بعید 
است با ساز و کارهای موجود به نحو کوتاه مدت عالج پذیر باشد.

با بیان این که مساله تروریسم در منطقه یک موضوع  الریجانی 
این  با  مدت  میان  در  حداقل  ما  داد:  ادامه  نیست  مدت  کوتاه 
بحران های تروریستی مواجه هستیم و باید با این پدیده  چه در 
شکل تروریسم و چه در خلق بحران ها زندگی کنیم. سوال مهم این 
است که آیا می توان حدس زد که هدف مهم آنها  از خلق بحران 
تروریسم چیست؟ یکی از دالیل مهم آنها ازنظر سیاسی و امنیتی 

این است که هیمنه ایران را در داخل دچار تردید کنند.
الریجانی همچنین اظهار کرد: اخباری که به دست ما می رسد نشان 
داخل  به  تروریستی  عناصر  نفوذ  با  می کنند  تالش  آنها  می دهد 
مشکل  ایران  در  بگویند  ترقه  یک  کردن  در   حد  در  حتی  کشور 
این  زا  برخی  با  و  کرده اند  زیاد  را  لذا فشارها  دارد  امنیتی وجود 
گروهک های بی آبرو و ضد انقالب در منطقه شرق تماس داشتند و 
به آنها پول و امکانات دادند تا سر و صدا ایجاد کنند اما نتوانستند 
ما  و  است  اقتدار کشور  کردن  آنها مخدوش  این وجود تالش  با 
دشمن  که  کنیم  توجه  امنیتی  بخش های  و  قضاييه  قوه  در  باید 
است  الزم  اگر  لذا  است.  گرفته  نشانه  را  مرکزی  حکومت  اقتدار 
باید ساز و کارهای جدیدی در نظر بگیریم. اگر آنها به دنبال این 
از  زیادی  سرمایه  ما  کنند  مخدوش  را  کشور  اقتدار   که  هستند 
جدیدی  شرایط  می توانیم  که  داریم  امنیتی  بخش های  و  قضات 

را ساماندهی کنیم.
در  درصدی     ۸ رشد  بینی  پیش  به  اشاره  با  مجلس  رئیس 
سرمایه  به  نیاز  رشد  میزان  این  گفت:  کشور  کالن  سیاست های 
کننده  تسهیل  باید  ما  قوانین  هم  دارد.  خارجی  و  داخلی  گذاری 
حاضر  حال  در  باشیم.  داشته  امنی  شرایط  که  این  هم  و  باشد 
تسهیل فضای کسب و کار در شرایط فعلی کشور خیلی مطلوب 
نیست. البته بخش مهمی از این کار به عهده قوه مجریه است اما 
قوه قضاييه هم حتما باید به سرمایه گذاران اطمینان بدهد  زیرا 
کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند باید مراقب ضوابط متعدد 
در کشور باشد در حالی که کارهای داللی خیلی سخت نیست. اما 
را روی زمین می گذارد و کارخانه تاسیس  کسی که سرمایه خود 
می کند هم باید مالیات بدهد و هم زیر نظارت شدید است. لذا اگر 
قوه قضاييه به سرمایه گذاران اطمینان ندهد آنها ترجیح می دهند 
آنها  اقتصادی  زندگی  برای  دیگر  زمینه های  که  چرا  نشوند  وارد 
باید در پوشش حمایتی قوه  ساده تر است. پس تولید کنندگان  
قضاييه قرار گیرد. رئیس مجلس با بیان این که غربی ها عالوه بر 
مخدوش کردن اقتدار سیاسی و امنیتی کشور به دنبال مخدوش 
می خواهند  آنها  افزود:  هستند  کشور  در  اقتصادی  اوضاع  کردن 
بحران سازی های  پس  در  ما  پس   نشود.  انجام  گذای  سرمایه 
تصنعتی و فشارها باید مولفه سیاسی و اقتصادی را بببینیم. اراده 
بخش های  می شود  باعث   زمینه  این  در  قضاييه  قوه  مسئولین 
دیگر امنیتی و اقتصادی هم توجه بیشتری به این موضوع داشته 
زمینه ی  در  قضاييه  قوه  اقدامات  به  اشاره  با  الریجانی  باشد. 
که  کنند  کمک  باید  بخش ها  کرد: همه  اظهار  جرم  از  پیشگیری 
ساماندهی  و  آموزشی  فرهنگی  کار  جرم  از  پیشگیری  زمینه  در 
وسیع تری انجام شود. وی با اشاره به نقش قوه قضاييه در زمینه 
حقوق بشر نیز گفت: ما به صورت مبنایی تفاوت هایی با غرب در 
این زمینه داریم. ما یک کشور اسالمی هستیم که باید مسائل را 
ابزار علیه ما  از این  بر اساس مبانی اسالمی سامان دهیم و آنها 
استفاده می کنند. مثال روی اعدام متمرکز می شوند در حالی که  ۹۵ 
به مواد مخدر و سرقت مسلحانه  اعدام ها درایران مربوط  درصد 
است. ما در این بخش به دیپلماسی قضایی مناسب نیاز داریم که 
ایران برای مبارزه  آنها داده شود.ما هزینه های سنگینی در  پاسخ 
آنها  کشورهای  به  مواد  این  که  می کنیم  پرداخت  مخدر  مواد  با 
ترانزیت نشود. نمی شود هم هزینه بدهیم و هم آنها فشار حقوق 
بشری به ما وارد کنند. پس باید تمهیدی در این زمینه بیاندیشیم.
در  در حوزه ی قضایی  مادر  قوانین  به تصویب  اشاره  با  الریجانی 
کیفری  دادرسی  آيين  قانون  قوانین  این  از  یکی  گفت:  مجلس 
هستند  مادر  قوانین  که  بود  اسالمی  مجازات  قانون  همچنین  و 
همچنین قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاييه درمجلس 
به تصویب رسید تا در شرایطی رئیس قوه قضاييه بتواند مستقیما 
لوایحی را به مجلس ارائه کند. قانون جرم سیاسی نیز که از اصول 
روی زمین مانده قانون اساسی بود در مجلس گذشته مورد بررسی 
و تصویب قرار گرفت که ساماندهی و اجرای آن میتواند آرامشی 

در داخل و همچنین در برخی از مسائل بیرونی ایجاد کند.
مجلس  در  نیز  وکالت  الیحه  و  قضایی  پلیس  افزود:الیحه  وی 
گذشته بررسی شد و به مجلس دهم محول شد که انشاء اهلل در 
با فساد  مبارزه  ایجاد سازمان  دارد. همچنین  قرار  ما  کار  ر  دستو 
نظام جامع  قانون  ما همچنین  پیگیری شد.  درمجلس  اقتصادی 
زیادی  حد  تا  را  قضا  بار  می تواند  که  می کنیم  پیگیری  را  داوری 
در  اراضی  و  طبیعی  منابع  برای  طرحی  همچنین  دهد.  کاهش 
نابسامان ساخت و ساز در منابع طبیعی  مجلس است که وضع 
موضوع  در  بازنگری  ضرورت  بر  تاکید  با  می دهد.وی  سامان  را 
این زمینه نداشته  اگر عالج جدی در  تاکید کرد:   با قاچاق  مبارزه 
باشیم اقتصاد مقاومتی نیز پا نمی گیرد. چرا که نافع زیادی دراین 
باره دیده شده که باید رفع شود . رئیس مجلس با گرامی داشت 
در هفته   امیدواریم  نیز گفت:  ایشان  یاران  و  بهشتی  یاد  شهید 
درک  و  باشیم  داشته  را  قوا  بین  بیشتری  هماهنگی  قضاييه  قوه 
بیشتری از شرایط برای خدمت به مردم  فراهم شود. آیت اهلل آملی 
الریجانی و همکاران ایشان در سالهای آخیر تالش های خوبی برای 
قانون در کشور داشتند.  ساماندهی اوضاع قوه قضاييه و تحقق 
وی در پایان گفت: قوه قضاييه در ۳۷ سال بعد از انقالب از نقاط 
با  و  ارزشمند  قضات  همت  به  این  و  است  برخوردار  برجسته ای 
وجدانی است که در این قوه مشغول به کار هستند. در سالهای 
قوه  در  صدا  و  پرسر  و  مهم  پرونده های  از  بخشی  بررسی  اخیر 
حکایت  نیست  معمول  توسعه  درحال  کشورهای  در  که  قضاييه 
از تحقق قانون درکشور و یک قوه قضاييه مقتدر دارد و اطالعاتی 
که از طریق دستگاههای نظارتی در مجلس به ما رسیده حکایت 
از این دارد که قوه قضاييه در حال طی مسیر تکاملی مثبت است.

آملی الریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه:
افرادی با استدالل های سخیف علیه قوه قضاييه سخن می گویند 
و  کاستی ها  قضایی  دستگاه  در  کرد:  تاکید  قضاييه  قوه  رييس 

تقصیرهایی وجود دارد، ولی ما باید از نقد سازنده استفاده کنیم.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی رييس قوه قضاييه ضمن تبریک فرا 
رسیدن هفته قوه قضاييه و تسلیت شهادت امام علی)ع( با اشاره 
به  حجم گسترده خدماتی که در قوه قضاييه انجام می شود گفت:  
گاهی کثرت خدمات باعث می شود که ما این خدمات را نبینیم؛ 

در همین جا از قضات و کارکنان دستگاه قضایی تشکر می کنم.
وی افزود: قریب به ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی رسیدگی 
می شود؛ در محاکم ۱۱ میلیون و  در شوراهای حل اختالف حدود 

۵/۳ رسیدگی می شود که در مجموع حدود ۱۵ میلیون می شود.
بی  دوستان  زحمات  به  نسبت  گاهی  کرد:  بیان  آملی الریجانی 
مجموعه  بدانیم.  قدر  را  زحمات  این  باید  ما  شود،  می  توجهی 
بخش  در  است.  دخیل  کشور  امنیت  و  مردم  اعتماد  در  خدمات 
اگر نبود  امنیت کشور قوه قضاييه نقش پررنگ و پرارزشی دارد. 
در  امنیتی  دادگاه ها، کجا چنینی  و  ما در دادسراها  تالش قضات 
کشور  بود. در مبارزه با سارقان و متجاوزین به نوامیس مردم و … 

قضات هستند که در میدان اند.
وی تاکید کرد: در مبارزه با مفسدان اقتصادی قوه قضاييه کارنامه 

روشنی داشته است.
رييس قوه قضاييه گفت: تاکید دارم که هم قوه قضاييه و قوای 
دیگر به مجموعه خدماتی که در قوه قضاييه صورت می گیرد توجه 

کنند و غفلت نکنیم تا کار عزیزان کم جلوه نباشد.
قضایی  دستگاه  در  گفت:  قضاييه  قوه  کار  ارزیابی  درباره  وی 
سازنده  نقد  از  باید  ما  ولی  دارد،  وجود  تقصیرهایی  و  کاستی ها 
استفاده کنیم، نقادی به قوه قضاييه نه تنها اشکال ندارد بلکه راه 

سازندگی قوه قضاييه است.
عقل  و  دارد  اشکاالتی  قضایی  آرای  برخی  گفت:  الریجانی  آملی 
از  از نقدهای سازنده استقبال کند. ما  اقتضا می کند قوه قضاييه 

نقد سازنده استفاده می کنیم و کدورتی نداریم.
رييس قوه قضاييه با اشاره به برخی محدودیت ها و اطاله دادرسی 
انسانی  نیروی  اطاله دادرسی کمبود  از مهمترین علل  گفت: یکی 
در دستگاه قضایی است. زمانی که یک شعبه بازپرسی یا دادگاه 
عمومی و انقالب، ۱۵۰ پرونده در ماه دارد و گاهی ۲۰۰ پرونده، چه 
انتظاری دارید؟ زمانی که ورودی پرونده به دیوان عدالت زیاد می 
انتظاری دارید که سریع به پرونده ها  نیرو نداریم چه  شود و ما 
رسیدگی شود. وی افزود: همه گفته اند که از قوه قضاييه حمایت 
امروز گفتند که ما موظفیم به قوه  می کنند و دو رييس قوا هم 
قضاييه کمک کنیم. عمال این حمایت ها واقع نشده و یا کمرنگ 
بوده است و در حد برطرف کردن نیازها نبوده است. نمی خواهم 
گالیه کنم ولی چه توقعی داریم از قاضی که در ماه به ۱۵۰ الی ۲۰۰ 
پرونده رسیدگی می کند. آملی الریجانی اظهار کرد: حجم خدمات 
در دستگاه قضایی باالست و گاهی کثرت خدمات موجب نادیده 
انگاشتن آنها می شود. هفته ها قضات و کارمندان دستگاه قضایی 
امالک،   اسناد و  به دوش می کشند. سازمان ثبت  را  بار خدمات 
سازمان بازرسی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای 
مسلح و سازمان زندان ها خدمات حجیم و متنوعی ارائه می کنند 
فناوری اطالعات و  بر آن چیزی است که در مرکز  اینها عالوه  که 
افزود:  آملی الریجانی  دارد.  وجود  قضائیه  قوه  اطالعات  حفاظت 
سارقان  قاچاقچیان،  و  اشرار  با  مبارزه  در  ما  قضات  و  کارمندان 
قوه  رييس  هستند.  میدان  در  نوامیس  به  متجاوزین  و  مسلح 
قضاييه با بیان اینکه در برخورد با مفسدان  قوه قضاييه عملکرد 
تدبیر  بدون  بود  قرار  اگر  مشکالت  از  برخی  گفت:  دارد،  روشنی 
باشد با هزاران پرونده مواجه بودیم که از جمله آنها می توان به 
پرونده های میزان و ثامن اشاره کرد. وی یادآور شد: در برخی از 
بازدیدها و مالقات های حضوری که اخیرا مسئوالن در سفر استانی 
به تهران داشتند در یک مجتمع خانواده هر یک ربع به یک پرونده 
رسیدگی می شد، آیا ما برای اینکه پرونده های طالق مختومه شود 

یک ربع کافی است؟
در  فزاینده  بسیار  محدودیت  با  ما  کرد:  تصریح  الریجانی  آملی 
خصوص نیروی انسانی و اعتبارات و بودجه مواجه هستیم. اخیرا 
در شب های قدر که شب معنویت است حرف هایی می شنویم. 
به جای تشکر در هفته قوه قضاييه، افرادی با استدالل های سخیف 
علیه قوه قضاييه سخن گفته اند. من متاسفم، در عین اینکه ما 
باید از نقد سازنده استفاده کنیم ولی بنا نیست که هر کسی که از 
راه می رسد چنین سخن گوید و مطرح کند که چرا پرونده ها در 
قوه قضاييه ۱۲-۱۰ سال طول می کشد. میزان رسیدگی به پرونده 
ها این طور نیست، ولی برخی از پرونده ها رسیدگی شان چندین 
سال طول می کشد. آقایی که این حرف را می زند به ما بگوید که 
اگر قاتل پرونده ای فراری باشد ما چطور پرونده را مختومه کنیم.

بزرگواری  آقای  است.  ناصحیح  توقعات  گاهی  شد:  یادآور  وی 
گفته اند که من در دفتر کار بودم شخصی آمد و به من گفت که 
من توقعی ندارم فقط حقم را در دادگستری بگیرید و پرونده ام 
باشد که تن  این طور  باید  آقا می گوید چرا  این  رسیدگی شود. 
مردم بلرزد؟ من متاسفم برای این ارزیابی های بی حساب و کتاب.
رييس دستگاه قضا تصریح کرد: کسانی در انقالب بودند که حاال 
نقش اپوزیسیون را پیدا کرده اند و تمام محسنات انقالب را زیر 
البته  چرا؟  کنند؛  می  ناامید  را  مردم  امیدهای  برند.  می  سئوال 
کاستی هایی وجود دارد ولی ما نظامی در دنیا بودیم که علی رغم 
میل همه قدرت های دنیا با رهبری های امام )ره( ملت به پیروزی 
رسید. حکومتی که شبیه هیچ یک از حکومت های دنیا به لحاظ 

مبانی  نبود. آیا درست است که  ما قدر این نعمت را ندانیم.
وی گفت: آیا این ملت الگو نیست برای دنیا. خدا بهتر می داند 
الگوست و ساختار سیاسی جمهوری  رهبری  و  امام)ره(  که روش 

اسالمی الگوست.
رييس قوه قضاييه بیان کرد: در کشور کاستی هایی وجود دارد،  در 
حالی که از زمان تکوین این نظام سیاسی بی بدیل تمام دشمنی 
۸ سال  داشتیم.  را  ها  تحریم  ترین  نظام شد. سخت  متوجه  ها 
از ما گرفتند و سرمایه های کالن کشور را  را  بهترین نیروهای ما 
این چنین بردند. با این وضعیتی که داشتیم جمهوری اسالمی رو 
از گذشت ۳۷ سال خودشان  بعد  که  آنهایی  است.  بوده  به جلو 
مسئول بودند حاال شده اند اپوزیسیون و ما خیلی متاسفیم. برخی 
اشرافی گری را در کشور راه انداخته اند. آنها به خودشان و آقازاده 
هایشان نگاه کنند. به سرمایه دارانی که با آنها ارتباط دارند نگاه 
دارد،  کمبودهایی  و  اشکاالت  قضاييه  قوه  کرد:  اضافه  وی  کنند. 
وجود  با  که  ببینیم  باید  کنیم.  می  تالش  نیروها  این  با  ما  ولی 
محدودیت ها قوه قضاييه در یک مسیر تکاملی سیر می کند یا 
نه؟ آیا با متخلفین برخورد می کند یا نه آنها را تشویق می کند؟ 

آیا شده با قاضی که متخلف است و رشوه گرفته برخورد نکنیم.
با  سازش  بنای  قضاييه  قوه  کرد:  خاطرنشان  قضاييه  قوه  رييس 
متخلف ندارد. در استخدام کارمند معمولی دستمان بسته است. 
در استخدام قاضی در محدودیت هستیم. قاضی استخدام کردیم 

اما نه دفتردار دارد و نه آبدارچی.
وی افزود: مکررا از رييس جمهور و رييس مجلس خواستم که به 
اگر قوه قضاييه در کشور مقتدر  این موضوع توجه کنند؛ چرا که 
بماند  میز  روی  افراد  های  پرونده  اگر  است.  همه  نفع  به  باشد 
برای مردم و نظام خوب نیست. متاسفانه در مجلس و دولت در 

الیحه به این موضوع توجه نشد. ما اخیرا برای بودجه با وجود 
اینکه دولت گفته است که نمی تواند بیشتر کند راه نشان دادیم. 
نماینده دولت در کمیسیون تلفیق مخالفت کرد. قوای کشور باید 
با هم کار کنیم. دولت امروز بار کل دستگاه اجرایی را به دوش می 
کشد و قوای دیگر هم باید به دولت کمک کنند ولی باید متقابل 
این طور باشد که فرصت هایش ضایع  نباید  باشد. قوه قضاييه 
شود که قاضی کم داشته باشد. به گزارش ایسنا، آملی الریجانی با 
تاکید بر اینکه قوه قضاييه در یک فضای محدود با نیروی انسانی 
وجود  این  با  گفت:   می کند،  فعالیت  محدود  بودجه  و  محدود 
ارزیابی هایی که انجام می شود عادالنه و درست نیست. کار قوه 
قضاييه و قضاوت کاری نیست که ما به عنوان درآمد به آن نگاه 
کنیم.  قاضی وقتی پایش را به دستگاه قضایی گذاشت وظیفه او 
کار جهادی است. کار خداپسندانه است. استدعای من این است 
که قضات و مدیران قضایی عزیز خودشان با وجه الهی بسنجند؛ 
چراکه کار ما قابل ارزیابی دنیوی نیست. کار قاضی بسیار سنگین 
تر از وکیل است، ولی از آن طرف درآمدش غیرقابل مقایسه است، 
البته باید این را هم گفت که بسیاری از اعمال انسانی را نباید در 
قالب موارد مادی دید. مانند شهدایی که در ایام جوانی آن چه دنیا 
محسوب می شد پشت سر گذاشتند و رفتند. ما به کار خودمان به 

عنوان خدمت به خلق و کاری خداپسندانه نگاه می کنیم.
وی با اشاره به روایاتی از ائمه اطهار با مضمون تاکید بر خدمت به 
مردم و مومنین گفت: قضات و مسئوالن محترم بر اساس قانون و 
شرع کار کنند، هنگامی که مشکل مردم را حل می کنید و هنگامی 
برطرف  و  ا  از  را  ظلمی  و  آورد  می  پناه  شما  به  مظلوم  یک  که 

می کنید چقدر فرح و خوشحالی برای خود می خرید.
فعالیت  از  ارزیابی عده ای  به  با گالیه نسبت  رئیس دستگاه قضا 
قوه قضاييه  گفت:  عده ای گالیه های نادرست می کنند. توهین 
و افترا می زنند. اوال ما باید به خودمان بگوييم گوشمان به انتقاد 
سازنده باز باشد و با یاد خدا کار کنیم اگر با خدا معامله کردیم و 
هر روزمان، هر هفته، هر ماه و هر سال را با یاد حق تعالی آغاز 

کردیم، نتیجه آن را خواهیم دید.
آملی الریجانی ادامه داد:  مسأله دیگر سالمت دستگاه قضایی و 
ابزار نظارتی است. مسأله ای که مدیران و قضات به آن حساسند. 
متاسفانه در گوشه ای مدیری و کارمندی تخلفی می کند و این را 
به پای تمام دستگاه ها می گذارند. گاهی هم هیچ تخلفی ایجاد 
گذارند.  پای دستگاه قضایی می  را  تخلفی  باز هم  ولی  نمی شود 
آن  کم  است. حتی  مهمی  بسیار  قضایی مطلب  سالمت دستگاه 
باید  نیست. وی  گفت: دستگاه قضایی  قبول  ما مورد  برای  هم 
از این تهمت های ناروا پاک شود. در حکومت حضرت علی )ع( 
ما  کردند.  برخورد  آن ها  با  و حضرت  گرفت  تخلفاتی صورت  هم 
باید این را بفهمیم که در یک چارچوب با محدودیت های فراوان 
در  قضایی  دستگاه  عزم  که  بدانیم  را هم  این  و  می کنیم  فعالیت 
برخورد با متخلفان جزم است. ما بحث نظارت در دستگاه قضایی 
را افزایش داده ایم. عده ای می گویند افرادی را به صورت پنهانی 
و نامحسوس برای ارزیابی کار مسئولین قضایی به مراجع قضایی  
بگمارید ولی ما می گوييم که دو سال است که به صورت پنهانی در 
شعبات بین مردم نظارت می کنیم و این کار را قبال پیگیری کرده 
ایم که این امر نتایج خوبی هم داشته است و برخوردهای قاطعی 
را هم داشته ایم. بدنه دستگاه قضایی بدنه سالمی است. همه را 
با یک چوب نرانیم.آملی الریجانی با تاکید بر اینکه رعایت اخالق 
تصریح  است،  مهمی  بسیار  مسأله  قضایی  دستگاه  در  ای  حرفه 
پزشکی،  اخالق  است.  واجب  ای  حرفه  اخالق  امور  همه  در  کرد: 
اخالق تجاری، در دستگاه قضایی هم اخالق حرفه ای بسیار مهم 
است. این امر گفتنی است که ما باید در دستگاه قضایی در امر 
اخالق حرفه ای پیشتاز باشیم. اگر عزیزان در دستگاه قضایی اخالق 
حرفه ای را مراعات کنند بسیاری از مشکالت حل می شود. قاضی 
قانونمند  و  شرع  طبق  و  می کند  تالش  کشد،  می  زحمت  که  ای 
فعالیت می کند کسی که با هزار امید به او پناه می آورد نباید او 
را با توهین از خود براند چرا که کرامت مراجعه کننده یک اصل 
گفته می شود  بعضا  افزود:  قضایی  رئیس دستگاه  است.  اساسی 
من نسبت به وکال نظر منفی دارم. این حرف شرعا و عرفا نادرست 
است. وکال هم به قوه قضاييه کمک شایسته ای دارند و هم در 
احقاق حق نقش موثری دارند. برخی از وکالی محترم مطرح می 
کنند که قضات با ما برخورد نادرست می کنند. البته بعضی از این 
شکایات موثق است و بعضی موثق نیست. ما باید حرمت وکیل 
را بها دهیم و باید با وکال برخورد معقول داشته باشیم. اگر آن ها 
بر اساس قانون در دادگاه عمل کنند قضات باید شأن  آن ها را نگه 
دارد، البته از آن طرف هم باید گفت گزارش متعددی در رابطه با 
رفتار خالف شرع در دادگاه و بیرون دادگاه از طرف وکال از جهات 
متعدد به ما می رسد. آملی الریجانی ادامه داد:  خود وکال نیز باید 
امر بسیار مهم است یکی  در هر حال دو  کنند؛  را حفظ  شئونات 
و  رفتار صحیح  دیگری  و  ای قضات  اخالق حرفه  و  رفتار صحیح 
سیاسی«  »جرم  گفت:  ادامه  در  وی  وکال.  قانون  و  شرع  با  توام 
الیحه نبود طرح بود، امیدواریم بتوانیم اجرایی اش کنیم، البته نیاز 
به اصالحاتی دارد. هم مجلس محترم، هم دولت محترم و هم قوه 
قضاييه باید دست به دست بدهند تا قانون و مقررات با میزان و 
معیار دقیق نوشته شود. امیدواریم مجلس بتواند اصالحات الزم 
را انجام دهد. رئیس قوه قضاييه با اشاره به موضوع حقوق بشر 
بیان کرد: ما با جنبه های بسیار در حقوق بشر روبرو هستیم. در 
آن قضاوت  مبنای  به  مراجعه  بدون  توان  نمی  بشر  بحث حقوق 
کرد. مبنای ما و غربی ها در حقوق بشر متفاوت است. ما مبنای 
زمین  آن ها  با  ما  تفاوت  این  که  دانیم  می  دینی  را  بشر  حقوق 
به کل کشورها خالف  غربی  بشر  است. تحمیل حقوق  آسمان  تا 
حقوق بشر است چرا که آن ها یک سری از موارد را حق می دانند 
دست  در  ابزاری  بشر  حقوق  دانیم.  نمی  حق  را  ها  آن  ما  ولی 
آن  که  کشوری  هر  به  فشار  برای  بین المللی   مجامع  و  دولت ها 
را نمی پذیرد شده است مثل جمهوری اسالمی ایران که مستقل 
آورد. در فلسطین و عربستان  به تعظیم آمریکا نمی  است و سر 
سعودی حقوق بشر چگونه است؟ در بحرین و یمن چگونه است؟ 
آیا آمریکایی ها انتقادی از حقوق بشر در این کشورها کرده اند؟ در 
حالی که ما برخورد با مجرمان مواد مخدر داشته ایم، ولی  محکوم 
دروغ  از  دروغی  داد:   ادامه  وی  ایم.  شده  بشر  حقوق  نقض  به 
حقوق بشر آمریکایی و اروپایی ها باالتر نیست. جمهوری اسالمی 
ایران که بین هر دو سال یک انتخابات داشته است، محکوم می 
که  می شود  محکوم  هم چنین  است.  بشر  حقوق  ناقض  که  شود 
ناقض حقوق زنان است. باید به آن ها گفت که زنان در جمهوری 
اسالمی ایران پا به پای مردان در دانشگاه ها تدریس می کنند. در 
اگر  زنان هستید.  ناقض حقوق  مدیریت ها شرکت می کنند. شما 
زنان  حقوق  خالف  این  می کنید  گونه  برده  استفاده  زنان  از  شما 
است. جمهوری اسالمی در بحث مواد مخدر ایثار می کند. ماموران 
اطالعاتی، ماموران انتظامی در این مورد ایثار می کنند تا این مواد 
مخدر در دنیا پخش نشود. آن وقت ما محکوم شده ایم که چون 
ناقض  ایم  کرده  برخورد  مخدر  مواد  بحث  در  خاطی  فرد  یک  با 

حقوق بشر هستیم.

سخنان روسای قوا در همایش قوه قضایيه
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منبع : خبرگزاری فارس

اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
دفتر مقام معظم رهبری، مردم مسلمان و خداجوی ایران، 
امروز به شکرانه یک ماه روزه داری و بندگی و عبادت خداوند 
در سراسر  فراوان،  با شکوه  را  نماز عید سعید فطر  متعال، 
کشور برگزار کردند. اوج این حضور و شکرگزاری، در مصالی 
امام خمینی تهران بود که نماز عید سعید فطر به امامت ولی 

امر مسلمین حضرت آیت اهلل خامنه ای اقامه شد.
رهبر انقالب اسالمی در خطبه اول نماز، ضمن تبریک عید 
سعید فطر به ملت ایران و امت بزرگ اسالمی، ماه رمضان 
از معنویت، توجه، توسل، خشوع و  را پر  امسال در کشور 
تضرع خواندند و گفتند: ما مسئوالن باید به دلهای نورانی 
این مردم مؤمن غبطه بخوریم و البته خدا را شکرگزار باشیم 
اما از طرف دیگر باید بدانیم که در قبال مردم مؤمن کشور 

چه مسئولیت سنگینی داریم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، روزه داری مردم به ویژه جوانان 
از  را  سال  روزهای  گرم ترین  و  بلندترین  در  نوجوانان  و 
و  برشمردند  امسال  رمضان  مبارک  ماه  زیبای  جلوه های 
را به  البته دستهای خبیثی سعی کردند نوجوانان  افزودند: 
در  و  نشدند  موفق  الهی  لطف  به  که  بکشانند  روزه خواری 

آینده نیز موفق نخواهند شد.
و  مردم  باید  موضوع  این  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
کند که دشمنان خبیث  بار دیگر متوجه  را  مسئوالن کشور 
دین  از  کشور  بالنده  نسل  کردن  دور  برای  اسالمی  ایران 
چه برنامه هایی دارند اما برنامه ریزی امسال بدخواهان، با 

هوشیاری مردم به شکست انجامید.
قدس  روز  عظیم  راهپیمایی  برگزاری  اسالمی،  انقالب  رهبر 
در هوای بسیار گرم به خصوص در استانهای جنوبی کشور 
مجاهدت  و  بزرگ  کارهای  از  یکی  و  دیگر  زیبای  جلوه  را 
مردم در ماه مبارک رمضان دانستند و گفتند: مردم با این 
مسئله  قبال  در  خود  فریاد  کردن  بلند  و  گسترده  حضور 
مهم فلسطین، در واقع اعالم کردند که اگر برخی دولتهای 
اسالمی به آرمان فلسطین خیانت و یا برخی دولتها کوتاهی 
می کنند و یا برخی ملتها از این موضوع بی خبر هستند، 
اما ملت ایران حاضر است در مقابل همه دشمنان بایستد و 

مسئله فلسطین را زنده کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، ماه رمضان امسال را نمایشگاه 
بزرگی از جلوه ها و نشانه های معنویت مردم خواندند و با 
اشاره به برگزاری جلسات با شکوه قرآنی در حرم های مطهر 
که به بهترین وجه در رسانه ملی منعکس شد، افزودند: یکی 
دیگر از این جلوه ها، پدیده ی رو به گسترش افطاری های 

مختلف  مناطق  در  به ویژه  و  مختلف  شهرهای  در  مردمی 
تهران بود که این معنویت و روحیه خدمتگزاری به مردم، 

انصافًا هر فردی را تحت تأثیر قرار می دهد.
مقابل  در  را  مردمی  افطاری های  حسنه  پدیده  ایشان، 
خاطرنشان  و  دانستند  مترفانه  و  مسرفانه  افطاری های 
زشت  پدیده  به  اقدام  دستگاهها  برخی  متأسفانه  کردند: 
مستحق  غیر  افراد  برای  هتلها  در  هزینه  پر  افطاری های 
افراد  به  مردمی  و  ساده  افطاری های  گفت  باید  که  کردند 

مستحق و رهگذران در مقابل این موضوع قرار دارد.
نیازمندان  خانه  دِر  افطاری  »توزیع  اسالمی،  انقالب  رهبر 
عاشق«  »کوچه گردانان  را  خود  نام  که  جوانانی  به وسیله 
گذاشته اند«، »برگزاری جلسات پر شکوه دعا و مناجات در 
احیا«،  به ویژه در شبهای  مساجد، حسینیه ها و مزار شهدا 
رمضان«  آخر  در دهه  اعتکاف  مبارک  و  رشد  به  رو  »سنت 
ماه  در  بیماران  رایگان  معاینه  در  پزشکان  برخی  »اقدام  و 
رمضان« را جلوه های زیبای دیگری از ماه رمضان دانستند و 
تأکید کردند: این چنین رمضانی قطعًا موجب جلب رحمت 

الهی خواهد شد.
اشاره  با  نماز،  دوم  خطبه  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
ترکیه،  عراق،  در  اخیر  روزهای  در  تروریستی  انفجارهای  به 
بنگالدش و برخی کشورهای دیگر، گفتند: متأسفانه امسال 
عید فطر مسلمانان در برخی کشورها به دست تروریستهایی 
اربابان  دستور  را  بدلی«  و  جعلی  »اسالم  می خواهند  که 
و  شد،  عزا  به  تبدیل  کنند  واقعی«  »اسالم  جایگزین  خود 
به وسیله  تروریستها  دادن  پرورش  نتیجه  جنایات،  این 
صهیونیستی  رژیم  و  انگلیس  امریکا،  امنیتی  دستگاههای 
است. ایشان با تأکید بر اینکه جرم کشتار انسانهای بی گناه 
که  است  تکفیری  تروریستهای  حامیان  متوجه  منطقه  در 
البته خود آنها نیز به تدریج در حال آسیب دیدن از تروریزم 

هستند اما این گناه و جرم آنها فراموش نخواهد شد.
و  جنگ  شعله های  بودن  برافروخته  اسالمی،  انقالب  رهبر 
ناامنی در کشورهای منطقه از جمله سوریه، لیبی و یمن را 
یکسال  اکنون  یمن  مردم  افزودند:  و  تأسف خواندند  مایه 
به  باید  اما  دارند  قرار  بمبارانها  زیر  در  که  است  ماه  سه  و 
این مردم و رهبری حکیمانه آنان آفرین گفت که در چنین 
شرایطی و در هوای گرم، راهپیمایی روز جهانی قدس را با 

عظمت برگزار کردند.
اینکه هدف اصلی  بر  تأکید  با  ای  حضرت آیت اهلل خامنه 
و  ناامنی  و  جنگ  انداختن  به راه  از  استکباری  قدرتهای 
مسئله  شدن  سپرده  فراموشی  به  منطقه،  در  تروریسم 

یک  فلسطین  آزادی  برای  مبارزه  گفتند:  است،  فلسطین 
حرکت،  این  ادامه  که  است  همگانی  و  اسالمی  مبارزه 
وظیفه همه مسلمانان است و قرار دادن موضوع فلسطین 
کاری  ِصرف،  عربی  و  داخلی  موضوع  یک  چارچوب  در 
عید  نماز  دوم  خطبه  پایانی  بخش  در  ایشان  است.  غلط 
فطر، به موضوع حقوق ها و برداشت های غیرمنصفانه و 
ظالمانه اشاره کردند و با تأکید بر اینکه چنین برداشت های 
نامشروعی از بیت المال، گناه و خیانت به آرمانهای انقالب 
در گذشته، قطعًا  این موضوع،  در  افزودند:  اسالمی است، 
کوتاهی ها و غفلتهایی شده است که باید جبران شود اما 
مسئوالن باید موضوع حقوق های نامشروع را به طور جدی 
پیگیری کنند و اینگونه نباشد که سر و صدایی به پا و بعد 

هم قضیه به فراموشی سپرده شود.
و  جمهور  رئیس  مواضع  از  تمجید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
پیگیری  و  برخورد  بر  مبنی  قضاييه  و  مقننه  قوای  رؤسای 
این  در  کردند:  خاطرنشان  زشت،  پدیده  این  با  قاطعانه 
و  شود  گردانده  باز  نامشروع  های  دریافت  باید  موضوع، 
افرادی  و  اند، مجازات  قانونی شده  افرادی که مرتکب بی 
هم که از قانون سوءاستفاده کرده اند، برکنار شوند، زیرا آنان 

لیاقت حضور در مراکز و مسئولیتها را ندارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه دشمنان نظام 
اسالمی تالش دارند تا از این موضوع، مستمسکی بر ضد 
نامشروع  دریافتهای  که  افرادی  گفتند:  کنند،  ایجاد  نظام 
اندک  نظام،  پاک دست  مدیران  با  مقایسه  در  داشته اند 
باید  و  است  عیب  و  مضّر  نیز،  اندک  همین  اما  هستند 

برطرف شود.
ایشان یکی از علل وقوع پدیده زشت حقوقهای نامشروع 
را آسیبهای ناشی از »مستی اشرافی گری« دانستند و تأکید 
و  اسراف  »اشرافی گری،  جامعه،  در  که  هنگامی  کردند: 
بروز پدیده های زشتی  نتیجه آن  ترویج می شود،  تجمل«، 

همچون دریافتهای نامشروع است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید مجدد بر لزوم برخورد جدی 
با این موضوع خاطرنشان کردند: مسئله عزل و برکناری و 
بازگرداندن اموال به بیت المال باید در دستور کار مسئوالن 
حساس  موضوع  این  به  نسبت  عمومی  افکار  زیرا  باشد، 
نظام  به  مردم  اعتماد  از  نشود،  الزم  پیگیری  اگر  و  است 

اسالمی کاسته خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، کاهش اعتماد مردم به نظام را 
فاجعه خواندند و تأکید کردند: مسئوالن باید با پیگیری و 

اقدامات قاطعانه، اعتماد مردم را حفظ کنند.

از جمله نمایندگان تشکلهای مختلف دانشجویی، عصر  از هزار دانشجو  بیش 
روز شنبه در دیداری صمیمانه و صریح با حضرت آیت اهلل خامنه ای، حدود ۵ 
ساعت از دغدغه های دانشجویی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نسل 
جوان سخن گفتند و دیدگاههای رهبری انقالب را درباره »مسائل دانشجویی 
و دانشگاهی، وظایف مهم دانشجویان در روند مقاومت ملت و موضوعات و 

مسائل مختلف روز«، از زبان ایشان شنیدند.
دیدارهای  اینکه  بر  تأکید  با  خود  سخنان  ابتدای  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
رمضانی با دانشجویان حقیقتًا شیرین و مطلوب است، گفتند: مطالب متنوع 
و دیدگاههای متفاوتی که در این دیدار مطرح شد، خوب و لذت بخش بود و 
نشانگر رشد سطح فکری و مطالبات قشر دانشجو است و نشان می دهد که 
میان  در  متین  استدالل  و  روشن  فکر  و  انقالبی  انگیزه های  زمان،  با گذشت 

دانشجویان گسترش چشمگیر و روزافزونی داشته است.
ادعیه توصیه کردند و گفتند:  با قرآن و  را به انس بیشتر  ایشان دانشجویان 
سخن اصلی من به دانشجویان تقویت ایمان است زیرا تنها با ایمان قوی می 

توان در مقابله با مشکالت و فشارها، مبارزه و مجاهدت کرد.
رهبر انقالب اسالمی اوضاع خاص و حساس کنونی کشور را بسیار شبیه جنگ 
دنیاپرستان  همه  نیز  امروز  افزودند:  و  دانستند  پیامبر)ص(  زمان  در  احزاب 
از همه  و  آرایی کرده  ایران صف  عالم در مقابل جمهوری اسالمی  زورگویان  و 

جوانب آن را مورد حمله قرار داده اند.
که  در چنین شرایطی، کسانی  کردند:  ای خاطرنشان  اهلل خامنه  آیت  حضرت 
سست ایمان و شاید دارای گرایشهای درونی به دشمن هستند، اظهار یأس و 
ناامیدی و خود کم بینی می کنند اما افراد دارای ایمان مستحکم، هر قدر هم 

شرایط سخت تر شود، با عزم و اراده قوی تر ایستادگی می کنند.
استکبار  جبهه  مقابل  در  خواهیم  می  اگر  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
برسیم،  اسالمی  جمهوری  نظام  شایسته  شرف  و  عزت  به  و  کنیم  ایستادگی 

نیازمند حفظ و تقویت تقوا در رفتارهای شخصی و عمومی خود هستیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با استناد به برخی آیات قرآن در خصوص انحطاط 
و  نماز«  کردن  »ضایع  گفتند:  بودند،  ایمان  دارای  که  ملتهایی  بعدی  نسلهای 
»پیروی از شهوات« دو عامل اصلی انحطاط و تضعیف ایستادگی و مبارزه است.

ایشان خاطرنشان کردند: علت تأکید مکرر من به مسئوالن مبنی بر جلوگیری از 
برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی بر همین اساس است، زیرا رعایت نکردن 

حد و مرزهای دینی موجب تضعیف ایمان درونی می شود.
»مبارزه  به  ایستادگی،  در  ایمان  نقش  تبیین  از  بعد  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  کردند  اشاره  استکبار«  جبهه  با  ایران  ملت  ناپذیر  اجتناب  و  ساز  سرنوشت 
ایران تصمیم گرفت مستقل و  از آنجا بود که ملت  این مبارزه  گفتند: سرآغاز 

پیشرفته شود که این موضوع با منافع قدرتهای مسلط جهانی ناسازگار است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، سخن برخی افراد را مبنی بر اینکه نظام جمهوری 

اسالمی به دنبال بهانه جویی برای ناسازگاری با قدرتها است، سخنی سطحی و 
نااندیشیده خواندند و افزودند: این مبارزه نیازمند بهانه نیست زیرا تا زمانی که 
ملت ایران براساس غیرت و سابقه انقالبی و اسالم، ایستاده است، این مبارزه 
وجود دارد و برای پایان آن نیز فقط دو راه متصور است، یا جمهوری اسالمی به 
آنچنان قدرت و توانایی دست یابد که طرف مقابل جرأت تعرض نداشته باشد 
یا اینکه جمهوری اسالمی هویت اصلی خود را از دست بدهد و یک ظاهر بی 

جانی از آن باقی بماند.
ایشان با تأکید بر اینکه برای پایان این مبارزه، راه اول یعنی »دستیابی به اقتدار 
کامل« مورد نظر ملت ایران است، گفتند: البته شاید امروز سیاستهای آمریکا 
اینگونه اقتضا کند که بخواهد میان مسئوالن نظام اسالمی تفکیک قائل شود و 
آنها را به مسئوالن خوب و بد تقسیم کند، اما امریکاييها اگر توانایی پیدا کنند، 

همان مسئوالن به اصطالح خوب نیز از نظر آنها بد خواهند شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اصل و هویت نظام اسالمی را هدف اصلی مقابله 
مجموعه  اسالمی،  نظام  از  منظور  افزودند:  و  دانستند  ایران  ملت  با  دشمنان 
ساختار نظام و ارزشها و اهداف آن همچون عدالت، پیشرفت علم، اخالق، مردم 

ساالری، قانونگرایی و آرمانگرایی است.
ایشان با تأکید بر اینکه در این مبارزه، مشکالت بزرگی وجود دارد که می توان 
با ایستادگی و تدبیر از آنها عبور کرد، گفتند: در این مبارزه و همچنین در مسیر 
حل مشکالت، دانشجویان به عنوان عصاره توانایی های ملت، جایگاه و نقش 

ویژه ای دارند.
رهبر انقالب اسالمی »مطالبه گری دانشجویان« را بسیار با اهمیت خواندند و 
رتبه  بر عهده مسئوالن عالی  تأکید کردند: برطرف کردن مشکالت کالن کشور 
درست  و  دقیق  اطالعات  و  مطالعه  با  اگر  دانشجویان  گری  مطالبه  اما  است 
همراه باشد، قطعًا زمینه ساز تالش بیشتر مسئوالن برای حل مشکالت خواهد 
بود. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مشکالت ناشی از مبارزه و ایستادگی، در 
روند حرکت کشور افزودند: در این زمینه برخی مسائل از جمله تقویت اقتصاد 
و افزایش توان دفاعی جزو موضوعات کالن کشور است که تحقق آنها و برطرف 

کردن مشکالتشان، وظیفه مسئوالن است.
رهبر انقالب تأکید کردند: برخی مشکالت نیز به درون کشور مربوط می شود 

که تشکلهای دانشجویی باید در ارائه راه حل آنها، به کمک مسئوالن بشتابند.
از رموز حل مشکالت خواندند و  را  ناامیدی و خستگی  از  ایشان پرهیز کامل 
به تشکلهای دانشجویی گفتند: اگر ایستادگی کردید و با بسیج ذهنی مردم، 
خواسته ها را به گفتمان عمومی تبدیل کردید، مسئوالن هم مجبور می شوند 

به مطالبات شما عمل کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به سخن یکی از دانشجویان درباره 
تبعات منفی بیان حرفهای مخالف حرف رهبری خاطرنشان کردند: بارها گفته 

ایم حرف مخالف رهبری، نه جرم است و نه معارضه ای با آن می شود.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنانشان، دانشجویان کشور را فرصتی بزرگ، 
خاص  توجه  لزوم  بر  تأکید  با  و  دانستند  نظام  قوت  نقاط  از  و  عظیم  ثروتی 
مسئوالن به این قشر در برنامه ریزیها، گفتند: دانشجویان کنونی در مقایسه با 
دانشجویان اول انقالب از لحاظ کّمی و کیفی باالتر و دارای تفکرات عمیق تر 

انقالبی و اسالمی هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: بسیاری از دانشجویان انقالبی و با انگیزه ی 
اول انقالب، اکنون در زمره محققین و دانشمندان کشور هستند، بنابراین هیچ 

منافاتی میان انقالبی بودن و درس خواندن وجود ندارد.
و  گسترده  حضور  نیافتن  انعکاس  یا  و  نشدن  برجسته  اسالمی  انقالب  رهبر 
پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس در رسانه های بیگانه را نمونه ای از عملکرد 
جریان رسانه ای دشمن برشمردند و تأکید کردند: راهپیمایی روز قدس در روز 
این  اما  است  پدیده  یک  حقیقتًا  روزه،  زبان  با  و  گرم  بسیار  هوای  در  جمعه 
پدیده کم نظیر در رسانه های بیگانه انعکاس الزم را پیدا نمی کند، در حالی که 

اگر نقطه ای منفی وجود داشته باشد، آن را صدها برابر بزرگنمایی می کنند.
رهبر انقالب در ادامه سخنانشان مسئولیت دانشجویان عضو تشکلها را فراتر 
با اشاره به پیچیدگی و چند الیه گی  از وظایف دیگر دانشجویان برشمردند و 
اوضاع سیاسی کنونی افزودند: در دهه اول انقالب و دوران دفاع مقدس، مقابله 
با دشمن وظیفه ای روشن و برای عموم قابل درک بود اما امروز در هم تنیدگی 
مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی، اوضاع کاماًل 
پیچیده ای را ایجاد کرده و وظایف بسیار سنگین تری به همراه آورده است، 

که الزمه مواجهه با این شرایط نیز داشتن چشمانی باز و »دقت، عقل و تدبیر 
است«. حضرت آیت اهلل خامنه ای پس از تبیین پیچیدگی و چند ُبعدی بودن 
فضای کنونی، ۱۲ توصیه را در تشریح وظایف تشکلهای دانشجویی بیان کردند.
توصیه اول ایشان به دانشجویان فعال، »حضور فکری در مسائل اصلی کشور و 

حضور فیزیکی در مواقع الزم« بود.
مهم  را  اصلی  مسائل  در  دانشجویی  تشکلهای  مواضع  اعالم  انقالب،  رهبر 
دانستند و افزودند: اگر این مواضع قوی و اصیل، به خوبی و روشنی اعالم شود، 
دوستان انقالب مستحکم تر می شوند و دشمنان کشور از جمله امریکاييها می 
فهمند که نباید به گزارشهای تحریف شده و غیرواقعی درباره جوانان ایرانی دل 
خوش کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای، »برجام«، »ارتباط با امریکا«، »اقتصاد 
تشکلهای  که  خواندند  مهمی  مسائل  جمله  از  را  کشور«  »آینده  و  مقاومتی« 
دانشجویی در جایگاه افسران جنگ نرم، باید مواضع انقالبی، مستدل و محکم 
خود را درباره آنها بیان کنند. ایشان، »اطالعات دقیق و صحیح، مستدل بودن 
و به هنگام بودن« را از الزامات موضع گیری تشکلهای دانشجویی برشمردند و 
افزودند: این مواضع باید به خوبی در نشریات دانشجویی انعکاس یابد، ضمن 
اینکه می توان با روشهای دیگر از جمله سخنرانی نمایندگان تشکلها پیش از 
خطبه های نماز جمعه شهرهای بزرگ، این مواضع را به گوش جامعه نیز رساند.
رهبر انقالب، اجتماع و حضور فیزیکی دانشجویان را نیز گاه الزم دانستند اما با 
شیوه های درست و قانونی. ایشان با تأکید بر مخالفت همیشگی با برهم زدن 
هر اجتماع و مجلسی، افزودند: این کار مضر و یا حداقل بی فایده است و در 
مواقع الزم باید با تشکیل اجتماعات و جلسات، حرف خود را در قبال اجتماعات 
مخالف به گوش دانشجویان رساند چون دانشجو به دنبال فهمیدن حقیقت 
است. رهبر انقالب در همین بحث، مسئوالن وزارتخانه های علوم و بهداشت و 
مسئوالن دانشگاهها را به کمک به تشکلهای انقالبی فراخواندند و خاطرنشان 
اما  از حقوق عمومی یکسان هستند  برخورداری  در  البته همه تشکلها  کردند: 
طبیعی و منطقی است که مسئوالن دانشگاهی از تشکلهای انقالبی و متدین، 

دفاع و حمایت کنند و زمینه حضور فعال تر آنها را به وجود آورند.
»تبیین و قانع کردن دلها« دومین توصیه رهبر انقالب به تشکلهای دانشجویی 
بود. ایشان تأکید کردند: در تفکر اسالمی، اقناع و جذب دلها، یک اصل مهم 
است و تشکلهای دانشجویی باید با استداللهای محکم و روشن، مواضع خود را 

برای دانشجویان و مردم تبیین کنند.
پیشرفت  مقاومتی،  »اقتصاد  نظیر  موضوعاتی  ای،  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
علمی، سبک زندگی و ارتباط با امریکا« را از جمله زمینه هایی خواندند که نیاز 

به تبیین مواضع گروههای فعال دانشجویی دارد.
رهبر انقالب درباره روابط با امریکا خاطرنشان کردند: تشکلهای دانشجویی در 
خصوص بعضی مواضع رهبری از قبیل »رّد رابطه با امریکا و نفی مذاکره با این 
کشور به جز در موارد خاص و معین«، تأمل کنند و با درکی روشن از استداللهای 
مستحکم موجود، آنها را به شیوه های متقن و مستدل برای مخاطبان دانشجو 

و غیردانشجو تبیین نمایند.
انقالبی  بیان صحیح، روشن، و مستدل مواضع تشکلهای  ایشان، »استمرار و 
دانشجویی« را در شکل دهی مطالبات عمومی و حرکت کشور در مسیر صحیح، 
سومین  دینی«  و  سیاسی  آگاهی  سطح  »افزایش  خواندند.  ضروری  و  مؤثر 

توصیه رهبری به تشکلهای دانشجویی بود.
از دیگر  را  حضرت آیت اهلل خامنه ای، همچنین »توسعه مخاطبان دانشجو« 
وظایف مجموعه های دانشجویی برشمردند و افزودند: اخالق، حوصله، تحمل 
شنیدن حرف مخالف و تسلط بر مطالب ارائه شده، از پیش نیازهای عمل به 
این وظیفه است. پنجمین توصیه رهبری به دانشجویان، »دفاع صریح و بدون 
تقّیه از نظام اسالمی« بود. ایشان خاطرنشان کردند: دشمن با تکیه بر کمبودها، 
نقصها و قصورها، انقالب را کم ارزش جلوه می دهد و پیشرفتها و موفقیت ها 

را نادیده می گیرد که الزم است تشکلهای انقالبی این نامعادله را برهم بزنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: پایداری در مقابل ۳۷ سال دشمنی تمام 
عیار جبهه عظیم قدرتهای مادی، مهمترین موفقیت نظام شرافتمند و پرافتخار 
اسالمی است، آن هم در اوضاعی که یک اخِم این قدرتهای مادی، فالن حکومت 

پرمدعای پادشاهی را به تعظیم و تسلیم می کشاند.
ایشان، کمیت و کیفیت نشاط انگیز دانشجویان انقالبی را نشانه زنده بودن و 
استعداد و ظرفیت ذاتی انقالب دانستند و افزودند: البته منظور از دفاع از نظام، 
دفاع از رهبری نیست بلکه دفاع از مجموعه ارزشهای در هم تنیده ای است که 

انقالب با تکیه بر آنها به رشد و بالندگی خود ادامه می دهد.
ششمین  محروم«  مناطق  و  روستاها  در  جهادی  اردوهای  توسعه  و  »تداوم 

توصیه ای بود که رهبر انقالب در این دیدار بیان کردند.
هم  و  خدمت   هم  است،  خودسازی  هم  جهادی،  اردوهای  افزودند:  ایشان 

آشنایی با فضای واقعی کشور.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تذکر مستمر خود به دولت کنونی و همه 
دولتهای قبلی درباره رسیدگی به روستاها افزودند: تحقق این مسئله راههای 
روشنی دارد که ایجاد صنایع کوچک و تبدیلی از جمله آنها است، البته عمل به 

این توصیه مستمر، همت می خواهد.
»توجه به سبک زندگی ایرانی اسالمی در اندیشه و عمل« و »تقویت گفتمانهای 
اصلی انقالب از جمله عدالت، اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی، پیشرفت اسالمی 
ایرانی و شتاب علمی« توصیه های هفتم و هشتم رهبر انقالب به مجموعه های 
به  را  غربی  توسعه  بنده  کردند:  تأکید  زمینه  در همین  بود.ایشان  دانشجویی 
هیچ وجه قبول ندارم چرا که پایه ها و مبانی آن غلط است و به همین علت، 

»گفتمان پیشرفت اسالمی ایرانی« را مطرح کرده ایم.
که  هایی  گزارش  اساس  بر  گفتند:  نیز  مقاومتی  اقتصاد  درباره  انقالب  رهبر 

رسیده، کارهای خوبی در دست اقدام است به شرط اینکه تداوم یابد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در نهمین توصیه، مجموعه های دانشجویی را به 
»تشکیل یک جبهه واحد ضد امریکایی - ضد صهیونیستی در سطح دانشجویان 

جهان اسالم« فراخواندند.
مجازی،  فضای  در  و  ارتباطاتی  پیشرفته  وسایل  با  توان  می  افزودند:  ایشان 
با سیاستهای  بر اساس مخالفت  را  کمپین های عمومی دانشجویان مسلمان 
امریکا و رژیم صهیونیستی شکل داد تا در مواقع الزم، میلیونها جوان دانشجوی 

مسلمان با موضع گیری خود، حرکتی عظیم را در جهان اسالم بوجود آورند.
»پرهیز از زدن اتهام غیرانقالبی به افراد« دهمین توصیه رهبری به تشکلهای 
دانشجویی بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین به مباحثی که درخصوص 
لزوِم عقالنیت در کشور مطرح می شود، اشاره کردند و گفتند: این روزها درباره 
عقالنیت و لزوم گفتگوی عقالی جناحها مطالب زیادی مطرح می شود که اصل 
موضوع عقل گرایی بسیار پسندیده و مورد تأييد اسالم و قرآن است و امام )ره( 

نیز یکی از عقالی بزرگ جهان بود.
عقل  براساس  افزودند:  و  خواندند  عقالیی  انقالبی  را  اسالمی  انقالب  ایشان 
باید به غرب پناه  گرایی، باید گفت کسانی که معتقدند برای پیشرفت کشور 

برد، عقل خود را باخته اند زیرا عقل می گوید باید از تجربه ها درس گرفت.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تجربیات بسیار بد ملت ایران از غرب از جمله 
تأسیس  و  ملی،  دولت  کردن  سرنگون  پهلوی،  استبداد  و  دیکتاتوری  تحمیل 
دستگاه سرکوب وحشتناک ساواک، گفتند: بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز 
اولین تحریم ها، خیانتها، جاسوسی ها، تهاجم های وسیع تبلیغاتی، حمایت از 
گروههای ضد انقالب، تحمیل جنگ هشت ساله، حمایت همه جانبه از صدام، 
ساقط کردن هواپیمای مسافری تا بدعهدی ها و کارشکنی ها در برجام، همه از 

جانب غربی ها و به ویژه امریکا بوده است.
ایشان با اشاره به عملکرد بسیار بد فرانسوی ها و امریکاييها در قضیه برجام 
افزودند: در قضیه برجام ثابت شد که امریکاييها اعم از کنگره و دولت همچنان 

سرگرم دشمنی با ملت ایران هستند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: عقالنیت ُحکم می کند که با چنین دشمنی با 
خرد و تدبیر برخورد شود و فریب او را نخوریم و وارد میدانی که او ترسیم کرده، 
نشویم. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ادعای امریکاييها مبنی بر تمایل 
سوریه  جمله  از  منطقه  مسائل  درخصوص  ایران  با  هماهنگی  و  مذاکره  برای 
آنها قطع حضور  اصلی  زیرا هدف  نمی خواهیم  را  ما چنین هماهنگی  گفتند: 
ایران در منطقه است. ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران خواستار 
عدم حضور و مداخله امریکا در منطقه است، افزودند: این مواضع نظام اسالمی 

درخصوص مسائل منطقه، در چارچوب عقالنیت است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: من براساس وظیفه دینی و شرعی و 
اخالقی، تا جان در بدن دارم خواهم ایستاد و به مردم هم اعتماد دارم؛ همچنان 

که به نتیجه ایستادگی یعنی پیروزی یقین دارم.
و  دانشگاهیان  ویژه  به  کشور  نخبگان  میان  در  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
دانشجویان نیز عناصر مؤمن و معتقد به ایستادگی بسیار زیاد هستند به گونه 

ای که هر فرد دلسردی را هم دلگرم می کند.

کسانی می خواهند اسالم بدلی را به 
دستور اربابان خود ترویج کنند

حقوق های غيرمنصفانه از بيت المال گناه 
و خيانت است/مسئله عزل و برگرداندن 

پول بيت المال باید پيگيری شود

۱۲ توصيه مهم رهبر انقالب درباره 
وظایف تشکلهای دانشجویی

ولی امر مسلمین در نماز عید سعید فطر:

در دیدار ۵ ساعته صریح و صمیمانه با دانشجویان مطرح شد؛

حضرت آیت اهلل خامنه ای در نماز عید سعید فطر تصریح کردند: 
موضوع حقوق ها و برداشت های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت المال، که 

مردم خبر آن را دهان به دهان منتقل می کنند، این برداشت ها گناه 
است، خیانت به آرمان های اسالمی است.
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که  ایران  ملت شریف  به  مهمی خطاب  بیانیه  در  رئیس جمهوری 
در پی گزارش مربوط به پرداخت های نامتعارف به برخی مدیران 
به  رسانه ها  و  افکارعمومی  حساسیت  کرد:  تأکید  شد،  صادر 
فرصت  این  از  دولت  و  است  ستایش  قابل  نامتعارف  پرداختهای 

برای ساماندهی »نظام شفاف اطالعات« بهره خواهد برد.
به گزارش »تابناک«، حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی 
در این بیانیه با ابالغ این دستور که »الیحه اصالح نظام حقوقی 
همچنین  و  تهیه  فوریت  با  قانونی  خألهای  رفع  با  پرداخت ها 
مدیران  حقوق  حداکثر  و  حداقل  انتشار  به  موظف  دستگاه ها 
کشوری و لشکری شوند«، تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت 
تا  را  اقتصادی  و  اداری  نظام  در  رانت  و  فساد  با  مبارزه  نبسته ام؛ 

ریشه کن شدن ادامه می دهیم.
متن کامل بیانیه رئیس جمهوری به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مّلت شریف ایران

چند هفته ای است که موضوع پرداخت های نامتعارف و حقوق 
را  مردممان  خاطر  و  حساس  را  مّلی  وجدان  غیرمنصفانه،  های 
مکدر ساخته است؛ این مسئله از  آن جهت برای اینجانب رنج آور 
است که صرفنظر از کم و ِکیف، ابعاد و زمینه  های آن، می تواند 

پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه های امید که حیاتی 
تازه به جامعه ایران داده است را خدشه دار نموده و خدای ناکرده 
را نشانه رود. در همین راستا،  استواری رابطه میان مردم و نظام 
تمایز  از  و صرفنظر  بروز حساسیت  ها  و  به محض طرح موضوع 
میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض ورزی های سیاسی غیر 
اول  عدالت خواهانه، دستور دادم کمیته ویژه ای به ریاست معاون 

محترم رئیس  جمهور برای سه هدف:
۱- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده؛

۲- انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مدیران 
متخلف؛

۳- تنظیم تصمیمات الزم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی؛
تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید. امروز 
گزارش این بررسی  ها، تصمیمات و اقدامات کمیته مذکور را از طرف 
معاون اول دریافت نمودم. ضمن تشکر از زحمات ایشان، بر همین 

مبنا الزم می دانم نتایج آن را به اطالع شما ملت شریف برسانم.
این گزارش با اشاره به نارسایی   ها و ناکارآمدی سیاست  ها و قوانین 
پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت )مصوب سال 
را   )۱۳۸۶ سال  )مصوب  کشوری  مدیریت خدمات  قانون  و   )۱۳۷۰
یکی از مهم ترین عناصری می  داند که متعارف شدن گریزگاه  های 
قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من کاماًل دریافته 
 ام که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه 
و یا عدم اجرای دقیق قانون، کم کاری و عدم توجه کافی نهادهای 
نظارتی و تنظیمی، و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در 
ناقص آن در سال ۱۳۸۸ که حکم  و  اجرای عجوالنه  و  سال ۱۳۸۶ 
یکسان و کلی برای همه دستگاه های اجرایی با دایره شمول وسیع 
و تمایزات و تفاوت های آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن 
بسیاری از دستگاه  ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه های 
دستمزد  و  حقوق  شورای  با  هماهنگی  به  غیرمشمول  و  مشمول 
آشفتگی  و  انضباطی  بی   نوعی  نتیجه  در  و  پرداخت  ها  کلیه  برای 
جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید، که آثار آن 
هنوز پابرجاست. بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداخت های 
افراد کمی محدود می شود و شأن  به  غیرمتعارف در دستگاه  ها 
اکثرّیت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان 
و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می پردازند، از شمول چنین 

موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده 
از خأل قانونی برخی افراد نمی  تواند به اینجایگاه ضربه وارد نماید؛ 
این  در  می  دانم  الزم  است.  مردم  خاطر  آرامش  و  دلگرمی  سبب 

راستا، نکات زیر را به اطالع شما مردم عزیز برسانم:
۱- هشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه 
ابراز نظرآزادانه در  و  پرداخت های غیرمتعارف  به موضوع  نسبت 
حوزه های عمومی و فضای مجازی و رسانه  ها، سرمایه گرانقدری 
یاری و حمایت  بر  تکیه  با  نهاده و می کوشم  ارج  بدان  است که 
شما مردم عزیز، و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ کس عقد 
اخوت نبسته  ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی 
کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس 
توجه  این جهت ضمن  در  نمایم.  کن  ریشه  کشور  گزاری  خدمت 
به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت، و عالوه بر 
اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ 
تصمیمات الزم، در مسیر اصالح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که 
در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام 

برخواهد داشت.
ویژه  به  پرداخت،  هرگونه  درخصوص  تا  خواسته  ام  وزراء  از   -۲
حقوق و مزایا، از بیت المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع 
عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره 
ریشه های تعمیق شده بی انضباطی مالی و رانت خواری مجددًا از 
گوشه ای سربرنیاورد، و تخّلف، توجیه نشود. همه مسئوالن دولتی 
و مدیران بنگاه های عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای 

این امر در رابطه با حیطه کار خود مسئولند.
وزرا، معاونین، مسئوالن و مدیران دستگاه ها در قوه مجریه،   -۳
مقننه، قضاييه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیت المال استفاده 
می  کنند نسبت به اعمال دّقت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه 
الزم،  اقدامات  گذاشتن  اجرا  به  ضمن  باید  و  مسئولند،  خود 
درخصوص اصالح نظام اداری حوزه خود و شفاف نمودن تصمیمات 
ضوابط  دقیق  اعمال  بر  عالوه  دارد  ضرورت  لذا  نمایند.  اقدام  آن 
اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ که از جمله بر جلوگیری از تصمیم گیری 
ذینفعان و ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان تأکید می  
به فوریت جهت  دارد،  به مقررات دیگری وجود  نیاز  کند، چنانچه 

تصویب به دولت پیشنهاد کنند.
۴- از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته ام تا عالوه بر مواردی که 
در سطح وزارتخانه ها و بانک ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده 
را حداکثر  اجرایی  است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه های 
بعد  به  تاریخ  آن  از  نمایند.  اجرا  و  اصالح  بررسی،  ماه  یک  ظرف 
تمامی دستگاه  ها موظف اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه 
مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و 
پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین 
در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم 
درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و 

موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.

۵- کلیه دستگاه های اداری، به ویژه آن دسته از شرکت  ها و بانک 
های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت 
کنند،  می   کشور  از  خارج  یا  و  داخل  در  مشابه  عناوین  یا  شرکت 
باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیأت مدیره به هر 
نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تاييد باال ترین مقام 
دستگاه تعیین می  شود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را 

نخواهند داشت.
۶- شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسئولیت بررسی 
دارد،  عهده  به  را  مزایا  و  حقوق  مورد  در  گیری  تصمیم  هرگونه  و 
موظف است ضمن بررسی کلیه نظام های پرداخت دستگاه های 
مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به 
هماهنگی پرداخت  ها و عادالنه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که 
در سال ۱۳۹۵ پرداخت های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد 
در کل کشور ممنوع اعالم شده است، کلیه دستگاه  ها موظفند حتی 
اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار 
باشند، پرداخت های خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت 

آن را اخذ نمایند.
۷- دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت  ها و 
رفع هرگونه خأل یا ابهام قانونی، الیحه مربوطه را به فوریت تهیه و 

با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهد کرد.
می  جمعی  های  رسانه  و  مطبوعات  ذیربط،  های  دستگاه  از   -۸
خواهم تا در خصوص مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان 
ماهّیت  ولی  شده  مطرح  غیرمتعارف،  پرداخت  یا  حقوقی  فیش 
متخّلفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند؛ تا گل 
آلود کردن این چشمه زالل، مانع از پیگیری اقدامات عدالت جویانه 
دولت نگردد، و برخورد با موارد تخّلف، بهانه تخریب و ناسپاسی 
تمامی  پرتالش  و  امین  مدیران  و  کارکنان  عظیم  خیل  به  نسبت 

دستگاه های لشکری و کشوری خدمتگزار مردم نشود.
»نظام  ساماندهی  و  ریزی  برنامه  برای  فرصت  این  از  دولت   -۹
شفافیت اطالعات« در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای 
تا  کرد  استفاده خواهد  اطالعات  آزادانه  انتشار  و  قانون دسترسی 
منابع عمومی کشورند،  و  اصلی سرمایه ها  نعمتان  ولی  که  مردم 
به  خود  نصایح  با  و  داشته  نظارت  خود  اموال  و  امور  بر  بتوانند 

مسئوالن، سالمت و استحکام نظام را تضمین کنند.
وزراء و مسئوالن دستگاه های اجرائی موظفند همه اقدامات مقرر 
در گزارش کمیته ویژه را ظرف مهلت تعیین شده به انجام رسانده 
و نتیجه را گزارش نمایند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت کار 

نظارت خواهد کرد.
خدای بزرگ را شاکریم که در ماه رحمت خود که ماه شهادت امام 
دولت  که  داد  را  آن  توفیق  نیز هست،  )ع(  علی  عدالت، حضرت 
تدبیر و امید در مسیر اصالح نظام پرداخت  ها و باز کردن این گره 
کور، کهنه و برجا مانده از سالیان دور قدمی بردارد و عهد خود با 

مردم را تجدید نماید.
حسن روحانی

و  ایران  بین  ای  جامع هسته  توافق  سالگرد حصول  نخستین  در 
ایران  تحریم  برای  جدید  طرح   ۳ امریکا  نمایندگان  ۱+۵،مجلس 

تصویب کرده است.
الیحه  سه  بررسی  شنبه  سه  روز  برجام  مخالف  خواهان  جمهوری 

تازه ضد ایرانی را به منظور ایجاد اختالل در این توافقنامه، فشار 
به دولت اوباما و تداوم و تشدید فضای ایران هراسی به مجلس 
نمایندگان این کشور ارائه دادند که پیشنهاد بررسی و به تصویب 
رسید. روز چهارشنبه درپی یک شور و بررسی کوتاه نخستین الیحه 
از لوایح سه گانه مبنی بر منع خرید آب سنگین از ایران به تصویب 
دو  باره  در  بررسی  و  و شور  رسید  اکثریت جمهوری خواه مجلس 
الیحه دیگر به روزپنجشنبه موکول شد. در نخستین ساعات بعد از 
ظهر روز پنجشنبه نیز دو الیحه دیگر درپی شوری کوتاه به رای گیری 

گذاشته شد و هر دوالیحه به تصویب رسید.
این دو الیحه که با تعداد باالی آرای موافق تصویب شد شامل یک 
سری تحریم های جدید و همچنین ممانعت از دسترسی ایران به 
سیستم اقتصادی آمریکا و واحد پول دالر می شوند. این در حالی 
از  تعدادی  همراهی  با  چهارشنبه  روز  نمایندگان  مجلس  که  است 
ایران  از  برای ممنوعیت خرید آب سنگین  را  دموکرات ها الیحه ای 

تصویب کرده بود.
مجلس نمایندگان امریکا روز پنج شنبه با ۲۴۶ رای موافق در برابر 

۱۷۹ رای مخالف، تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کرد.
برابر ۱۸۱ رای  با ۲۴۶ رای موافق در  امریکایی همچنین  نمایندگان 
و  امریکا  مالی  نظام  به  ایران  دسترسی  ممنوعیت  طرح  مخالف، 

استفاده از دالر در مبادالت خارجی را به تصویب رساندند.
امریکا  نمایندگان  مجلس  در  حالی  در  ایرانی  ضد  طرح های  این 
تصویب شده که باراک اوباما رئیس جمهوری عنوان کرده که این 

طرح ها را وتو خواهد کرد.
می  بطول  هفته    ۷ که  کنگره  تابستانی  تعطیالت  آغاز  به  توجه  با 
انجامد، هنوز زمانی برای بررسی این ۳ طرح در مجلس سنای امریکا 
رئیس جمهوری خواه  کورکر،  باب  در عین حال  تعیین نشده است 
طرح  آماده سازی  حال  در  نیز  آمریکا،  سنای  خارجی  روابط  کمیته 
تازه ای علیه ایران ا ست. این طرح تحریم هایی را علیه افراد حقیقی 
و حقوقی در سپاه پاسداران، مرتبط با برنامه موشک های بالستیک، 
تحریم های  دیگر  از  مجموعه ای  و  مجازی،  فضای  در  خرابکاری 

تجاری، بانکی، انرژی و دفاعی را در بر می گیرد.
درصدد  حال  عین  در  متحده،  ایاالت  ارشد  سناتور  این  تازه  طرح 
است.   ۲۰۲۶ سال  تا  )آی اس ای(  ایران  تحریم های  قانون  احیای 
قانونی که مجموعه ای از تحریم های تجاری، بانکی، انرژی و دفاعی 
توافق  از  ایران پس  به  مربوط  اتمی  تحریم های  بر می گیرد.  در  را 
اما  رفع شده اند،  اقدام مشترک،  برنامه جامع  اجرا شدن  با  اتمی، 
ایاالت متحده هنوز تحریم هایی را در زمینه برنامه موشکی، حمایت 
دولتی از تروریسم و نقض حقوق بشر علیه شخصیت های حقیقی 

و حقوقی ایرانی اجرا می کند.
در  طرح  این  کورکر،  سناتور  وب سایت  در  موجود  اطالعات  بر  بنا 
به  ایران  مالی  موسسات  دسترسی  از  مانع  می تواند  حال  عین 
از  همچنین  می شود.  ثالث  کشور  در  آمریکا  دالر  با  نقل وانتقاالت 
ملی  اطالعات  مدیریت  و  خزانه داری  خارجه،  دفاع،  وزارت های 
آمریکا می خواهد تا هر دو سال یک بار، گزارشی از راهبرد مشترک ۱۰ 
ساله علیه فعالیت های ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه کنند.
وزیر خزانه داری آمریکا: واشینگتن به تحریم های ایران ادامه می 

دهد/منفعت زیاد تهران از برجام
جک لو اعالم کرد اقتصاد ایران از توافق برجام بسیار منفعت برده 

است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جک لو، وزیر خزانه داری آمریکا، 
روز پنج شنبه گفت اقتصاد ایران از توافق برجام بسیار منفعت برده 
است اما وی تاکید کرد آمریکا به اعمال فشار تحریم ها بر ایران به 
خاطر حمایت )ادعایی( این کشور از تروریسم و برنامه موشکهای 

بالستیک آن ادامه خواهد داد.
نکردن  عمل  دلیل  به  آمریکا  از  ایران  که  حالی  در  اساس،  این  بر 
به سهم خود در توافق هسته ای انتقاد دارد، لو این اظهارات را در 
بیانیه ای در سالگرد توافق تاریخی میان ایران و قدرتهای جهانی بر 

سر برنامه هسته ای ایران عنوان کرد.
لو گفت: »برنامه جامع اقدام مشترک که امروز به اولین سالگرد خود 
ایران مجهز  تهدید یک  بود و  بین المللی مهم  رسید یک دستاورد 
به سالح هسته ای را مرتفع کرد و در عین حال، قدرت تحریم های 
امن ترکردن جهان  برای  را  دیپلماسی سرسختانه  با  توام  اقتصادی 
نشان داد.« وی گفت: ایران در این یک سال توانسته است تولید 
نفت خام خود را به شدت افزایش دهد و بیش از ۳۰۰ حساب در 
دالر  میلیاردها  ارزش  به  اعتباری  خط  تا  کند  باز  خارجی  بانکهای 
بگشاید. وی همچنین گفت ایران بیش از سه میلیارد دالر افزایش 

در برنامه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.
لو افزود: »ما در حال عمل به تعهدات خود هستیم.«

خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش، نوشت: تهران شکایت دارد که 
تداوم تحریم آمریکا هنوز هم مانع از دستیابی این کشور به سامانه 
بانکداری جهانی است و توان این کشور را برای انجام خریدهای 

عمده نظیر هواپیما کاهش می دهد.
سرمایه گذاری  برنامه های  اجرای  از  مانع  همچنین  تحریم ها  این 
خارجی در ایران است. اما لو گفت: آمریکا می تواند به استفاده از 
فشار تحریم بر ایران بر سر تروریسم و مسایل موشکهای بالستیک 
نه  برجام  که  متوجهیم  روشنی  به  »ما  گفت:  وی  دهد.  ادامه 
قرار  نه  و  است  کرده  را حل  از مساله هسته ای  نگرانی های خارج 

بود حل کند.« 

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، شاخص کل قیمت 
و بازده نقدی بورس تهران در پایان معامالت امروز یکشنبه 6 
تیر ماه با افزایش ٧١ واحدی روی رقم ٧3 هزار و ٧43 واحد 
ایستاد. شاخص کل هم وزن نیز با رشد 46 واحدی عدد ١3 هزار 

و 635 واحد را تجربه کرد.
امروز همچنین شاخص سهام آزاد شناور با افزایش ١84 واحدی 

عدد 82 هزار و 5١3 واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 5 واحدی به رقم 5١ هزار 
و 248 واحد رسید که شاخص بازار دوم با 486 واحد افزایش 
همچنین  امروز  کرد.  تجربه  را  واحد   353 و  هزار   ١63 عدد 
رقم  روی  واحدی   3 رشد  با  )آیفکس(  فرابورس  کل  شاخص 

٧٧3 واحد ایستاد.
طی معامالت امروز معامالت سهام در نماد معامالتی سه شرکت 
گروه سایپا با 30 واحد، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 
با 29 واحد و ایران خودرو با 26 واحد افزایش باالترین تأثیر 

مثبت را در برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

بانک  معامالتی سه شرکت  نماد  در  سهام  معامالت  مقابل  در 
و  واحد   ١6 با  ایران  مس  صنایع  ملی  واحد،   4٧ با  ملت 
سرمایه گذاری دارویی تأمین با ١4 واحد کاهش بیشترین تأثیر 
گزارش  به  کشیدند.  به دوش  نماگر  این  محاسبه  در  را  منفی 
فارس، ارزش کل معامالت امروز بورس تهران به بیش از 2١8 
شدن  دست  به  دست  از  ناشی  که  شد  بالغ  ناموت  میلیارد 
و  هزار   64 معامله طی  قابل  مالی  اوراق  و  سهم  میلیون   943
معامالتی  نماد  امروز  معامالت  بود.طی  دادوستد  نوبت   864
شرکت های دارویی و بهداشتی لقمان،  سرمایه گذاری و توسعه 
صنایع سیمان، قند اصفهان، پتروشیمی فارابی، معدنی دماوند، 
آلیاژی  فوالد  صنایع  سدید،  تجهیزات  و  لوله  کارون،  سیمان 
معامالتی  نماد  مقابل  در  و  بازگشایی  ناظر سهام  از سوی  یزد 
سپاهان،  نیرو  تاوان  رازی،  لیزینگ  بهمن،  گروه  شرکت های 
سرمایه گذاران تدبیرگران فارس و خوزستان،  پتروشیمی مارون، 
ایران  ایران،  بهنوش  اجاره صشرق،  اوراق  اجاره صچاد،  اوراق 
یاسا تایر و رابر، سایپا شیشه، حق تقدم خرید سهام عمران و 

مدت  همچنین  امروز  شدند.  متوقف  قزوین  استان  سازندگی 
پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده بانک آینده تا روز شنبه 
هفته آینده تمدید شد. به گزارش فارس، امروز اندکی بیش از 
3١ میلیون سهم به ارزش بیش از 25.5 میلیارد ناموت در گروه 
مپنا میان کدهای درون گروهی سهامدار عمده جابجا شد. در 
نماد معامالتی بانک صادرات نیز معامالت انتقالی 20 میلیون 
داد. در گسترش صنایع  2 میلیارد ناموت رخ  ارزش  به  سهمی 
انرژی آذرآب اما امروز 8 میلیون سهم به ارزش بیش از یک و 

نیم میلیارد ناموت میان کدهای سهامداران عمده جابجا شد.
در ماشین سازی اراک نیز امروز 6 میلیون سهم به ارزش کمتر 
کد  به  کد  عمده حقوقی  از سوی سهامدار  میلیارد ناموت   2 از 
معامالت  با  خلیج فارس  پتروشیمی  صنایع  همچنین  شد. 
انتقالی کمتر از 4.5 میلیون سهمی به ارزش کمتر از 2 میلیارد 
با  سهام  بازار  امروز  گزارش،  این  اساس  بر  بود.  همراه  ناموت 
اغلب  در  مثبت  نوسان  شاهد  تکنیکالیست ها  موج سواری 
برای  انتظار  که  است  حالی  در  این  بود.  معامالتی  نمادهای 

در  و  آینده  هفته  طی  سایپا  گروه  در  مثبت  خبرهای  انتشار 
اصفهان  زمین های ذوب آهن  تکلیف  عین حال شایعه تعیین 
در  نماد  دو  این  امروز  تا  شد،  باعث  اداری  عدالت  دیوان  در 
جایگاه پیشروهای بازار سهام بتوانند بازار را پیشرانی کنند. در 
افزایش  کنار  در  بازار  در  کمرنگ حقوقی ها  حمایت  حال  عین 
نماگرهای منتخب  تا  باعث شده  تقاضای سهامداران حقیقی 
بازار سبزپوش باشند، هر چند که در بازارهای جهانی تحوالت 
اتحادیه اروپا و انگلستان روزهای بدی را برای سرمایه گذاران 

این کشورها رقم زده است.
بر اساس گزارش فارس، امروز گروه قندی ها در حالی از سوی 
نوسان گیران با عرضه شدن صف های خرید روبه رو بود که در 
سایر معامالت بازار نیز جوالن معامله گران کوتاه مدت نگر باعث 
داشته  را  الزم  اکسیژن  نوسان گیران  برای  فقط  بازار  تا  شده 
باشد. بازاری که به نظر می رسد، برای پیدا کردن خود از نیمه 
دوم امسال و همزمان با انتشار گزارش های عملکردی نیمه اول 

امسال به تکاپو بیفتد.

بيانيه رئيس جمهور دربارۀ حقوق های نجومی 

در نخستين سالگرد برجام سه طرح ضد ایرانی 
در کنگره به تصویب رسيد/ وزیر خزانه داری: 

واشنگتن به تحریم ها ادامه می دهد

شاخص کل 
بورس تهران 7۱ 

پله باال رفت/ 
موج سواران 

معامالت کوتاه 
مدت نگر در بازار 

سهام

حساسیت افکارعمومی و رسانه ها به پرداخت های نامتعارف قابل ستایش است/دولت از این فرصت برای 
ساماندهی »نظام شفافیت اطالعات« بهره خواهد برد/با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در 

نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم/الیحه اصالح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خألهای 
قانونی با فوریت تهیه می شود/دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران می شوند 
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تیر  1395 ورزشیارمغان
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، لوزانو سرمربی تیم ملی 
ملی پوشان  شرایط  خصوص  در  خبرنگاران  جمع  در  ایران  والیبال 
اظهار داشت: ما از امروز تا زمان اعزام به المپیک ١4 روز کاری داریم. 
البته در 5-4 روزی که تیم کنار هم جمع نبود تمرینات بدنسازی داده 
شده بود تا انجام دهند. از این هفته اولویت ما بدنسازی و تکنیک 
فردی است اما دو هفته آینده کار گروهی را در دستور قرار می دهیم 

تا بازیکنان با تاکتیک ها اخت شوند.
وی افزود: دو بازی دوستانه با برزیل در کمپ این کشور پیش بینی 
کرده ایم همچنین از روسیه هم دعوت کرده ایم به ایران بیاید تا دو 

بازی دوستانه انجام دهیم که هنوز جواب نداده اند.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره اینکه چه هدفی را در المپیک 
دنبال می کنید، خاطرنشان کرد: در این بازی ها باید گام به گام جلو 
باشیم  خودمان  گروه  تیم  چهار  جزو  اول  است  این  ما  رفت.سعی 
و  فرانسه  ایتالیا،  برزیل،  بین  از  ببینیم  باید  کردیم  اگر صعود  بعد 
آمریکا که همه قدر هستند با کدام تیم بازی می کنیم. بازی با هر 

کدام سخت است.
چقدر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ایران  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
انتظارات شما برای بازی در المپیک برآورده شده، یادآور شد: تیم 
ایران در بازی های مقدماتی المپیک در ژاپن بهتر از لیگ جهانی بود. 

دلیل منطقی هم داشت چرا که تیم بعد از دو ماه تمرین توانست 
به عنوان تیم دوم و با فاصله کوتاه از تیم اول به المپیک صعود کند. 
این موضوع اولویت اول ما بود. بعد از ژاپن تیم بالفاصله وارد لیگ 
جهانی شد اما سفرهای قاره ای و اختالف ساعتی روی بازیکنان تأثیر 
گذاشت و طبیعی است که تیم نتواند همان روند قبل را حفظ کند. 
دلیل اصلی این است که فیزیولوژی بدن باعث می شود همیشه 

به یک فرم نباشد.
لوزانو افزود: البته شاهد حرف های من تیم های فرانسه و لهستان 
لیگ  در  را  ژاپن  مسابقات  ریتم  همان  نتوانستند  که  هستند  هم 
بدنی  شرایط  به  بستگی  تیم  راندمان  بنابراین  کنند.  جهانی حفظ 
بازیکنان دارد. حاال هم برای المپیک سه هفته وقت ریکاوری داریم.
اینکه چقدر ترکیب اصلی  بر  لوزانو در پاسخ به سوالی دیگر مبنی 
خود را برای المپیک شناخته اید، تصریح کرد: ما هنوز چند مصدوم 
داریم که امیدواریم شرایط قبل برگردند و بعد تصمیم گیری کنیم. ما 
تا روز آخر منتظر هستیم. همانطور که می دانید غفور 5 هفته تمرین 
نکرده و قائمی 4 هفته. محمودی هم مصدوم است البته قائمی االن 

شرایط بهتری دارد.
سوال  این  به  پاسخ  در  پایان  در  کشورمان  والیبال  تیم  سرمربی 
یا  می دانید  فرصت  را  جهانی  لیگ  دوم  مرحله  در  عدم حضور  که 

تهدید، خاطرنشان کرد: بعضی از مربیان تیم های دیگر هم عالقمند 
که  تیم  هایی  قبلی  المپیک  در  کنند.  صعود  دوم  مرحله  به  نبودند 
در  بودند  نتوانسته  بودند  کرده  لیگ جهانی صعود  دوم  مرحله  به 
المپیک نتایج خوبی بگیرند بنابراین می توان گفت عدم صعود ما 

یک فرصت است چرا که زمان ریکاوری بیشتری داریم.
لوزانو پیش بینی کرد شانس قهرمانی برزیل و آمریکا در لیگ جهانی 

بیشتر است.

پرتغال با گل ارزشمند ادر توانست برای اولین بار 
قهرمان یورو شود.

پرتغال  و  فرانسه  تیم  دو  »انتخاب«،  گزارش  به 
دیدار فینال یورو ۲۰۱۶ را در ورزشگاه سنت دنیس 
برگزار کردند که این دیدار با تک گل ادر با قهرمانی 

پرتغال در پایان ۱۲۰ دقیقه به پایان رسید.
بازی با استرس باالی بازیکنان پرتغال شروع شد 
و یکی دو اشتباه از بازیکنان این تیم در پاسکاری 
باعث شد تا چند موقعیت نصفه و نیمه در اختیار 
بازیکنان فرانسه قرار بگیرد که البته آنها نتوانستند 

از موقعیت هایشان استفاده کنند.
موقعیت  اولین  صاحب  نانی  بازی،   ۴ دقیقه  در 
پرتغال شد که نتوانست از این موقعیت استفاده 
کند و توپ او از باالی دروازه به بیرون رفت. در 
ادامه فرانسه صاحب دو موقعیت برای گلزنی شد 
که سیسوکو و گریزمان نتوانستند موقعیت های 

خودشان را به گل تبدیل کنند.
آنتوان  را  بازی  موقعیت  ۱۰ جدی ترین  دقیقه  در 
گریزمان از دست داد و ضربه سر او را پاتریسیو به 
خوبی به کرنر فرستاد و ضربه سر ژیرو از روی کرنر 

نیز راهی به دروازه پرتغال پیدا نکرد.

در ادامه بازی دو تیم آرام و متعادل دنبال شد و 
توپ در میانه های زمین در جریان بود تا اینکه 
شد  باعث  رونالدو  روی  پایت  دیمتری  خطای 
کند.  ترک  را  بازی  زمین  اشک  با  بازیکن  این  تا 
بود  مشخص  ولی  برگشت  زمین  به  اما  رونالدو 

مصدوم است.  
در دقیقه ۲۵ کریستیانو رونالدو دیگر نتوانست در 
زمین باقی بماند و از بازی بیرون رفت تا کوارشما 
برای  بازی  و  بیاید  مسابقه  زمین  به  او  جای  به 

دقایقی در شوک فرو برود.
پاتریسیو  را  زیبای سیسوکو  دقیقه ۳۳ شوت  در 
به زیبایی دور کرد و نگذاشت دروازه این تیم باز 

شود.
های  موقعیت  معدود  در  پرتغال   ۳۸ دقیقه  در 
و  کند  باز  را  فرانسه  دروازه  نتوانست  خودش 

گوئررو یک موقعیت را از دست داد.
به این ترتیب نیمه نخست این دیدار با تساوی 
بدون گل به پایان رسید تا دو تیم برای آغاز نیمه 

دوم به رختکن بروند.
نسبی  برتری  با  بازی  نیز  مسابقه  دوم  نیمه  در 
صحنه  دو  یکی  و  یافت  ادامه  میزبان  فرانسه 
ایجاد  ها  پرتغالی  دروازه  روی  را سیسوکو  خوب 
او راهی به دروازه پرتغال  کرد که موقعیت های 
نیافت. در ادامه سانتر ژوائو ماریو را نیز اومتیتی 
به خود برگشت داد و توپ راهی به دروازه فرانسه 

نداشت.
کینگزلی  تا  داد  ترجیه  دشان  دیدیه  ادامه  در 
کومان را به جای دیمتری پایت به زمین فرستاد. 

در  را  دوم  نیمه  در  فرانسه  موقعیت  جدی ترین 
او  سر  ضربه  و  داد  دست  از  گریزمان   ۶۵ دقیقه 

میلیمتری از باالی دروازه به بیرون رفت.
نیز به  را  اولیویه ژیرو  زیبای  در دقیقه ۷۵ شوت 
توپ  نداد  اجازه  و  داد  برگشت  پاتریسیو  خوبی 

وارد دروازه شود.
ایجاد  پرتغال  موقعیت  ترین  جدی   ۸۰ دقیقه 
شد و سانتر نانی به شکل خطرناک از زیر دروازه 
فرانسه بیرون کشیده بود و شوت برگشتی را نیز 
کوارشما از دست داد و با درخشش لوریس این 

موقعیت از بین رفت.
به  راهی  نیز  زیبای سیسوکو در دقیقه ۸۴  شوت 
دروازه پرتغال نداشت و پاتریسیو آن را مهار کرد. 
دروازه  تیر  به  ژینیاک  شوت  نیز   ۹۰ دقیقه  در  و 
نیز  برگشت  در  گریزمان  توپ  و  کرد  برخورد 

نتوانست برای فرانسه مفید باشد.
این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان 
رسید و به وقت های اضافه کشیده شد و در ۱۵ 
دقیقه نخست وقت های اضافی نیز گلی در بازی 
نبود تا بازی به وقت های اضافه نیمه دوم کشیده 

شود.
در دقیقه ۱۰۸ ضربه ادر به زیبایی وارد دروازه شد. 
بازیکنی که به عنوان یار تعویضی به میدان آمد 

توانست دروازه  فرانسه را باز کند.
تیم  پرتغال در ضدحمله  این گل  از  بعد  هر چند 
خطرناکی نشان داد ولی در نهایت این دیدار با 
برتری یک بر صفر پرتغال به پایان رسید و پرتغال 

برای نخستین بار به این افتخار بزرگ برسد.

کوپا  قهرمان  پیاپی  بار  دومین  برای  ملی شیلی  تیم 
آمه ریکا شد. 

کوپا  رقابت های  نهایی  دیدار  ایسنا،  گزارش  به 
و  شیلی  ملی  تیم های  بین  امروز  بامداد  آمه ریکا، 

آرژانتین در ورزشگاه نیوجرسی آمریکا برگزار شد.
 30 و  قانونی  وقت های  دقیقه   90 پایان  در  تیم  دو 
باز کردن دروازه حریف  دقیقه وقت اضافه موفق به 
تیم  کننده  پنالتی تعیین  پایان ضربات  در  تا  نشدند 

قهرمان باشد.
در این دیدار پربرخورد شدت درگیری بین بازیکنان به 
حدی بود که داور بازی مجبور شد 8 بار از کارت زرد 
و 2 بار از کارت قرمز خود استفاده کند. مارسلو دیاز 
مدافع  روخو  مارکوس  و   29 دقیقه  در  بازیکن شیلی 
از  قرمز  کارت  دریافت  با   43 دقیقه  در  سلسته  آلبی 
زمین بازی اخراج شدند تا دو تیم دقایق زیادی را با 

١0 بازیکن بازی کنند. 
در ضربات پنالتی اما لیونل مسی که پیش از این با 
زدن 5 گل و ارسال 4 پاس گل یکی از تاثیرگذارترین 

یک  تا  کرد  خراب  را  پنالتی خود  بود،  جام  بازیکنان 
بار دیگر رویای قهرمانی با آرژانتین در یک تورنمنت 

معتبر را بر باد رفته ببیند. 
پنالتی اول هر دو تیم بوسیله ویدال و مسی از دست 
و  شیلی  برای  آرانگوئیز  و  کاستیو  آن  از  بعد  رفت. 
خود  پنالتی های  آرژانتین  برای  آگوئرو  و  ماسکرانو 
را تبدیل به گل کردند اما لوکاس بیلیا پنالتی چهارم 
شیلی  سیلوا  ضربه  با  تا  کرد  خراب  را  مسی  یاران 
بار  برای دومین  پنالتی 4-2 پیروز شود و  در ضربات 

متوالی جام قهرمانی را باالی سر ببرد.

این سومین فینال پی درپی آرژانتین و مسی است که 
در آن شکست خورده و به نایب قهرمانی می رسند. 
و  باختند  آلمان  به   20١4 جهانی  جام  فینال  در  آنها 
فینال کوپا آمه ریکا 20١5 را نیز به همین شیلی واگذار 

کردند.
بعد از پایان مسابقات کلودیو براوو )شیلی( به عنوان 
به  )شیلی(  سانچس  آلکسیس  و  دروازه بان  بهترین 
ادواردو  شدند.  انتخاب  جام  بازیکن  بهترین  عنوان 
وارگاس شیلیایی نیز با زدن 6 گل بهترین گلزن جام 

شد.

لوزانو: تا اعزام به ریو ۱4 روز کاری 
داریم/ عدم صعود به مرحله دوم 

ليگ جهانی یک فرصت است

پرتغال قهرمان یورو ۲0۱6 شد 

شيلی قهرمان کوپا آمه ریکا شد
ادامه حسرت مسی با آرژانتين

منبع : خبرگزاری فارس

سرمربی تیم ملی والیبال ایران می گوید: در این 
هفته اولویت تمرینات بدنسازی و تکنیک فردی است.

دو تیم فرانسه و پرتغال دیدار 
فینال یورو 2016 را در ورزشگاه 
سنت دنیس برگزار کردند که این 

دیدار با تک گل ادر با قهرمانی پرتغال 
در پایان 120 دقیقه به پایان رسید.
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شرح ماجرا:
بود  تعطیالت  در  اردوغان  طیب  رجب  حالی که  در 
ارتش ترکیه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که قدرت در 

کشور را در دست گرفته است.
از تلویزیون دولتی ترکیه که به دنبال کودتا در کنترل 
نظامیان قرار گرفت، اعالم شد که یک »شورای صلح« 

از این پس ادارۀ کشور را در اختیار دارد.
ارتش اعالم کرد که در سراسر کشور حکومت نظامی 
کلیۀ  است.  شده  برقرار  آمد  و  رفت  ممنوعیت  و 
فرودگاههای ترکیه نیز تا اطالع بعدی مسدود است.

کلّیۀ  آزادی  صلح«  »شورای  ارتش  بیانیۀ  اساس  بر 
شهزوندان را بدون توجه به مذهب، نژاد و زبان آنان 
تضمین می کند. این بیانیه همچنین می گوید اقدام 
ارتش به منظور پاسداری »از حکومت قانون الئیک 
و دموکراتیک که در دولت حاضر از میان رفته است« 

صورت می گیرد.
ارتش مدعی است که برای دموکراسی و حقوق بشر 

اداره امور را در دست گرفته است.
این بیانیه می گوید تمام روابط خارجی کشور به شکل 

موجود باقی خواهد ماند.
در بیانیه آمده است که برقراری قانون باید اولویت 

اصلی باشد.
ساختمان پارلمان در آنکارا در محاصرۀ تانک ها قرار 

دارد.
مجلس  رئیس  از  نقل  به  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
این  مجلس  ساختمان  به  بمب  یک  می گوید  ترکیه 

کشور آسیب وارد کرده است.
رجب طیب اردوغان گفته است پس از آن که هتلش 
را به مقصد استانبول ترک کرد، با بمب به هتل محل 

اقامتش حمله شد.
رئیس جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان، در یک 
از  ترکی  تلویزیون سی ان ان  کانال  با  تلفنی  گفتگوی 
مردم خواست به خیابانها رفته و در میادین شهر برای 
اعتراض به کودتا تجمع کنند. وی گفت اطمینان دارد 
که این اقدام »یک اقلیت کوچک در ارتش« شکست 
خواهد خورد و عاملین آن دستگیر و به اشّد مجازات 

محکوم خواهند شد.
رجب طیب اردوغان از مردم ترکیه خواسته است که 
بیایند.  به خیابان ها  نظامیان  با حرکت  مقابله  برای 
استانبول  به  بود  تعطیالت  در  که  اردوغان  آقای 

بازگشته است.

در استانبول و آنکارا هواداران رجب طیب اردوغان به 
خیابان ها ریخته اند.

از آن در واکنش  ترکیه پیش  ریاست جمهوری  دفتر 
از  به کودتای نظامیان اعالم کرده بود که این اقدام 

حمایت فرماندهی ارتش برخوردار نیست.
خبرگزاری  به  ترکیه  دولت  عضو  یک  حال  همین  در 
تانک  چند  تنها  »کودتاگران  که  داد  اطمینان  رویترز 
و شماری خودرو در اختیار دارند و از حمایت ارتش 

برخوردار نیستند«.
اندکی پیش از انتشار بیانیۀ ارتش، نخست وزیر ترکیه 
انجام کودتا در این کشور را محکوم کرد.  »بن علی 
ایلدیریم« اعالم کرد که یک گروه از نظامیان دست به 
انجام عملیات غیرقانونی زده اند. وی این افراد را به 
»پرداخت بهای سنگینی« تهدید کرد وگفت » دولت 

نخواسته  مردم  هنگامیکه  تا  و  است  مردم  منتَخب 
اعالم  بعد  بر جا خواهد ماند«. وی چندی  پا  باشند 
را  امور  کنترل  دولت  و  نیست  نگرانی  جای  که  کرد 

همچنان در دست دارد.
نمی دهد  اجازه  که  است  گفته  ترکیه  وزیر  نخست 
نتیجه  به  ارتش«  در  گروهی  غیرقانونی  »تالش های 

برسد.
و  شده  بلند  آنکارا  در  تیراندازی  آن صدای  از  پیش 
بر  ارتفاع کم  در  نظامی  هلی کوپتر ها و هواپیماهای 
روی شهر در پرواز بوده اند.نظامیان در استانبول رفت 

و آمد بر روی پل های ُبسفر را مسدود کرده اند.
و  کودتا  عامل  بین سربازان  آسوشیتدپرس می گوید 
نیروهای پلیس در استانبول درگیری رخ داده و آنها 

تبادل آتش کرده اند.

نفر  ده ها  که  می گوید  عینی  شاهدی  قول  از  رویترز 
داشتند  شرکت  کودتا  به  اقدام  در  که  سربازانی  از 

سالح هایشان را به پلیس تحویل داده اند.
پخش  ترکیه  دولتی  تلویزیون  رویترز  گزارش  به 

برنامه هایش را از سر گرفته است.
آسوشیتدپرس از قول کارکنان تلویزیون نوشته است 

که عوامل کودتا آنها را به گروگان گرفته بودند.
سازمان اطالعات و امنیت ترکیه اعالم کرده است که 

کودتا کنترل شده است.

فتح اهلل گولن
گولن کیست؟

فتح  به  را  ارتش  کودتای  اردوغان  طیب  رجب 
فتح اهلل  با  مرتبط  گروه  اما  داده  نسبت  گولن  اهلل 
را  ترکیه  در  کودتا  برای  گولن)جنبش خدمت( تالش 

محکوم کرده است
رجب طیب اردوغان گفته است که این کودتا از سوی 
یک »سازمان موازی« پشتیبانی شده است. وی این 
اهلل  فتح  هواداران  از  گفتن  سخن  برای  را  اصطالح 
گولن  اهلل  فتح  به  نزدیک  بکار می برد. جنبش  گولن 
از سال ها پیش در معرض تهدیدات رئیس جمهوری 

ترکیه قرار دارد.
گولن  فتح اهلل  منتقد  اردوغان  آقای  که  آن  از  پیش 
پیروزی  به  )خدمت(،  او  رهبری  تحت  جنبش  شود، 
حزب آقای اردوغان در سه دوره انتخابات کمک کرد.

همکاری  این  از  بخشی  سی،  بی  بی  نوشته  به 
جنبش  هواخواه  دادستان های  نقش  غیررسمی، 
از  جزیی  که  بود  ارتش  افسران  محاکمه  در  خدمت 
سلطه  تضعیف  برای  توسعه  و  عدالت  حزب  مبارزه 

ارتش قدرتمند ترکیه بر سیاست کشور بود.
از  یکی  گولن  فتح اهلل  خدمت)هیزمت(  جنبش 
و  است  جهان  در  اسالمگرا  های  شبکه  بزرگترین 

میلیاردها  تواند  می  جهان  سراسر  در  دارایی هایش 
سراسر  در  جنبش  این  باشد.  داشته  ارزش  دالر 
مدارس،  از  که شماری  دارد  هوادار  میلیون ها  جهان 

اندیشکده ها و رسانه ها را اداره می کنند
از  اردوغان بود،  فتح اهلل گولن که زمانی متحد آقای 
سوی رئیس جمهوری ترکیه و یارانش متهم است که 
قصد دارد او را سرنگون کند، اتهامی که از سوی آقای 
پیش  سال  دو  از  اردوغان  آقای  می شود.  رد  گولن 
مذهبی  شخصیت  گولن،  فتح اهلل  استرداد  خواهان 

مقیم آمریکا است.
در  سو  این  به   ۱۹۹۷ سال  از  ساله   ۷۴ گولن  فتح اهلل 
تبعیدی خود خواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی 

می کند.

در  سپس  اما  خواند  را  ارتش  بیانیه  ت.ر.ت  مجری 
مجبورش  کودتاگران  که  گفت  کودتا  مخالفان  میان 

کرده اند
اردوغان: من جایی نخواهم رفت؛ پیش ملتم می مانم

نطق تلویزیونی اردوغان آغاز شد:
»»از بعد از ظهر امروز بعضی تحرکات خاص در بین 
نیروهای مسلح مشاهده می شد. بر اثر این تحرکات 
یک اقلیت کوچک داخل نیروهای مسلح که متاسفانه 
نمی توانند شاهد وحدت و استقالل و تمامیت ارضی 

ما باشد وارد اقدام شد.
گولن  یعنی  موازی  دولت  جریان  همان  گروه  این 
آنها در  بارها گفته بودم.  این  از  است که من پیش 
ارتش در امنیت و در نهادهای مختلف دولتی نفوذ 
را حفظ  بودند خود  توانسته  امروز  تا  و  بودند  کرده 
آنها جزای  و  است.  به کشور  این یک خیانت  کنند. 

سنگین خیانت به وطن را خواهند پرداخت.
این  شده ایم.  وارد  کفن  و  جان  با  وطن  راه  در  ما 
تصفیه  باعث  که  چرا  بود  الهی  لطف  یک  حوادث 
از این عناصر خائن شده است.  هفته  ارتش کشور 
آینده قرار بود شورای عالی نظامی در کشور تشکیل 
دانستند  می  را  این جلسه  نتیجه  آنها چون  و  شود 
االن  که  فرودگاه  این  در  ما  کردند.  کودتا  به  اقدام 
بودیم داعش  روز پیش شاهد  صحبت میکنیم چند 
موازی  جریان  هم  امروز  و  کشت  را  انسان  چندین 

اینجا را میخواهد اشغال کند.
در مارماریس بودم. آنها مکانهایی که من آنجا حضور 
داشتم را بمباران کردند چون فکر می کردند من آنجا 
را گروگان گرفتند ولی  آنها رئیس دفتر من  هستم.  
سوال من این است که شما با این کار چه می خواهید 

بکنید؟
من به فرماندهان ارتش می گویم شما فرزندان این 
اما  کنید.  دفاع  ملت  این  از  باید  و  هستید  ملت 
آنچنانکه  شما  امر  تحت  نیروهای  بعضی  متاسفانه 
باید به ملت خود وفادار نبوده اند. آنها کسانی نبودند 

که تحت امر و فرمان بر شما باشند.
من به سربازانی که در این کودتا مورد استفاده قرار 
گرفتند می گویم شما فرزندان این ملت هستید اجازه 
ندهید از اسلحه ای که برای حفاظت از ملت به شما 
قوه  کنید.  استفاده  مادر خود  و  پدر  علیه  داده شده 
قضائیه دستگیری  کودتاگران را شروع کرده است.  ما 
ناپاک تمیز کنیم  از عناصر  را  ارتش خود  اینکه  برای 
وارد عملیاتهای گوناگون خواهیم شد و این عملیات 

از امروز آغاز می شود.
قبول  من  می دانیم.  تروریستی  گروه  یک  را  آنها  ما 
که   کرده اند  ادعا  جهانی  رسانه های  بعضی  که  ندارم 
اقلیت  یک  اینها  است؛  شده  انجام  ترکیه  در  کودتا 
دولت  در  همچنان  ما  هستند.  ارتش  داخل  کوچک 
هستیم و وظایف خود را تا دقیقه آخر انجام خواهیم 

داد.
اردوغان در پاسخ به این سوال که وضعیت کشور را 
چطور ارزیابی می کنید گفت: گزارش آماری دقیقی از 
وضعیت وجود ندارد و پس از برگزاری جلسه هیئت 
تا  ما  شد.  خواهد  اعالم  نخست وزیر  توسط  دولت، 
لحظه آخر وظیفه خود را انجام می دهیم و کسانی 
که با تانکها به خیابانها آمده اند بار دیگر به جای خود 

بازخواهند گشت.««

واکنش های جهانی:
وزیر امور خارجه ایران در توييتر خود از اوضاع ترکیه 

ابراز نگرانی عمیق کرد.
محمد جواد ظریف،وزیر امور خارجه ایران در توييتر 
از  ترکیه  مردم  شجاعانه  »دفاع  است:  نوشته  خود 
می دهد  نشان  منتخب شان  دولت  و  دموکراسی 
به  ندارند و محکوم  ما  که کودتاها جایی در منطقه 

شکست هستند.«
رئیس جمهور  دفتر  سیاسی  معاون  ابوطالبی  حمید 
ایران  اسالمی  جمهوری  نوشت:  توئیترش  در  ایران 
را  انتخابات  از  برآمده  نظامهای  و  مردم  از  حمایت 
و  مسلمان  می داند؛مردم  خود  اصول  ممهترین  از 
همسایه ترکیه حاکمیت خود را پس خواهند گرفت. 
ماهیچگاه در برابر کودتا و نقض حاکمیت مردم بی 
با حساسیت  را  ترکیه  لذاتحوالت  ایم،  نبوده  تفاوت 

پیگیری کرده ورای مردم راتعیین کننده می دانیم.
و  دموکراتیک  دولت  از  کرد  اعالم  پیامی  طی  اوباما 

مردمی ترکیه حمایت خواهد کرد.
وزیر  کری،  جان  با  تلفنی  تماس  در  پیشتر  اوباما 
خارجه اش، رویدادهای ترکیه را مورد بحث و بررسی 

قرار داد.
سفید  کاخ  رادیوفردا،  آمریکایی  سایت  نوشته  به 
شد  یادآور  کرد  منتشر  مورد  این  در  که  گزارشی  در 
اوباما و کری، هر دو موافقت داشته اند که همه  که 
طور  »به  که  کشور  این  دولت  از  باید  ترکیه  احزاب 
انتخاب شده« حمایت کنند، و خواستار  دموکراتیک 
این  در  و خونریزی  از خشونت  پرهیز  و  خویشتندار 

کشور شده اند.
آسوشیتدپرس به نقل از آقای کری نوشت که آمریکا 
تحوالت سیال ترکیه را تحت نظر دارد و در گفت وگو 
آمریکا  که  شده  یادآور  نیز  خود  ترکیه ای  همتای  با 
نهادهای  و  ترکیه  منتخب  و  غیرنظامی  دولت  از 

دموکراتیک این کشور حمایت کامل خواهد کرد.
دموکرات  حزب  احتمالی  نامزد  کلینتون،  هیالری 
نگرانی  با  را  ترکیه  رویدادهای  آمریکا گفته است که 

دنبال می کند.
قطر که روابط نزدیکی با ترکیه دارد تالش برای کودتا 

در ترکیه را محکوم کرده است.
کرده  اعالم  اردوغان  از  را  یونان حمایت خود  دولت 

است.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا حمایت کشور خود 
از دولت منتخب ترکیه را اعالم کرده است و خواهان 

پرهیز از خونریزی شده است.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل خواهان آرامش 
در ترکیه شده است. سخنگوی آقای بان گفته است 

که او از نزدیک تحوالت ترکیه را دنبال می کند.
دبیر کل ناتو با انتشار خواستار آرامش و خویشتن داری 
گفت:  استولتنبرگ«  »ینس  است.  شده  ترکیه  در 
و  دموکراتیک  نهادهای  به  کامل  احترام  »خواهان 
هم پیمان  یک  ترکیه  هستیم.  ترکیه  اساسی  قانون 

ارزش مند برای ناتو است.«
کرده  نگرانی  ابراز  به شدت  ترکیه  تحوالت  از  روسیه 

است.
اتحادیه  خارجی  سیاست  رئیس  موگرینی،  فدریکا 
خواستار  می برد،  سر  به  مغولستان  در  که  هم  اروپا 
»خویشتنداری و احترام به نهادهای دموکراتیک« در 

ترکیه شد.
آنگال  سخنگوی  از  نقل  به  همچنین  آسوشیتدپرس 
مرکل نوشت که روند دموکراتیک در ترکیه باید مورد 
احترام باشد، و همه چیز به گونه ای انجام شود که از 

جان انسان ها محافظت شود.
سخنگوی خانم مرکل همچنین بر حمایت از »دولت 

منتخب ترکیه« حمایت کرده است.

اقدامات ایران پس از کودتا در ترکیه:
شمال،  در  بازرگان  گذرگاه  سه  که  داده  گزارش  ایرنا 
رازی در شهرستان خوی و سرو در شهرستان ارومیه 
شنبه  امروز  است،  ترکیه  و  ایران  رسمی  مرزهای  که 

تعطیل خواهند بود.
سازمان هواپیمایی کشوری ایران اعالم کرده است که 
تا اطالع ثانوی هیچ پروازی از فرودگاه های این کشور 

به مقصد ترکیه انجام نخواهد شد.
منابع  برخی  ترکیه،  در  نظامی  کودتای  وقوع  پی  در 
با  ترکیه  رئیس جمهور  اردوغان  که  دادند  گزارش 
هواپیما به تهران آمده و از تهران بناست که به قطر 

برود/یک منبع آگاه
شدت  به  را  موضوع  این  تسنیم،  با  گفت وگو  در 
ایران  در  اردوغان  حضور  خبر  گفت:  و  کرد  تکذیب 

کذب است.
از  ترکیه  در  ایران  سفارت  و  خارجه  امور  وزارت 

محل  است  خواسته  ترکیه  در  ایرانی  گردشگران 
ترکیه  در  ایرانیان حاضر  به  نکنند.  ترک  را  اقامتشان 
خودداری  تجمع  هرگونه  در  از حضور  که  شده  گفته 
کنند. محمود علوی، وزیر اطالعات ایران به خبرگزاری 
و  امنیتی  نظامی،  »نیروهای  گفت:  صداوسیما 
اطالعاتی در حد ضرورت به حال آماده باش درآمده اند 

و مرزها در کنترل کامل است«.
وزیر اطالعات همچنین گفت که »برای ترکیه آرزوی 
امنیت و ثبات می کنیم«. علی شمخانی در گفتگو با 
و  زمینی  خبرگزاری صداوسیما گفت: »همه مرزهای 
هوایی مشترک تحت نظارت و کنترل کامل قرار دارد 

و اشراف جامع در این بخش حاکم است«.
تأکید کرده  امنیت ملی کشورمان  دبیر شورای عالی 
تحت  را  ترکیه  وقایع  نگرانی  با  و  دقت  به  ایران  که 
نظر دارد: »به دقت و با نگرانی وقایع ترکیه را تحت 
نظر داریم و بی ثباتی در این کشور را مخل امنیت و 

آرامش مردم می دانیم«.
ملی  امنیت  عالی  شورای  فوری  جلسه  تشکیل  خبر 

درباره رویدادهای ترکیه تکذیب شد.

خبرهایی از آغاز کودتا:
هواپیماهای کودتاچیان بار دیگر ساختمان پارلمان را 
بمباران کردند. هواپیمای بمباران کننده دقایقی پیش 

سرنگون شد.
به  کودتاچیان  توسط  که  ارتش  ستادکل  رئیس 
نیروهای  هوایی  عملیات  با  بود  شده  گرفته  گروگان 

ضدکودتای ارتش و نیروهای امنیتی آزاد شد.
علیرغم حمله شدید به پارلمان ترکیه، نمایندگان هنوز 
ادامه  علنی  جلسه  نشده اند.  مجلس  ترک  به  حاضر 

دارد. 
سوی  از  فقط  کودتا  این  ترکیه:  اطالعات  سخنگوی 
برنامه ریزی  ژاندارمری  نیروهای  و  هوایی  نیروهای 
شده است و با توجه به عدم همراهی نیروی زمینی 

شکست خواهد خورد.
ترکیه  آر تی  تی  تلویزیونی  شبکه  های  برنامه  پخش 
از طریق  قطع شده است و پیام نخست وزیر ترکیه 

شبکه های خصوصی منتشر شد.
تلویزیون ترکیه و فرودگاه استانبول سقوط کرد و به 

تصرف کودتاچیان درآمد.
و  شده  محاصره  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  اطراف 

تعداد زیادی آمبوالنس در اطراف آن حاضر است.
برخی رسانه ها همچنین اعالم کردند احتماال اردوغان 

نطقی تلویزیونی خواهد داشت.
و  شهرها  تمامی  در  توسعه  و  عدالت  حاکم  حزب 
حزب  اعضای  از  فوری  پیامک های  طی  روستاها 
حزبی حضور  های  ساختمان  در  فورا  است  خواسته 
یافته و نسبت به نوع واکنش به کودتا چاره اندیشی 

کنند.
بیانیه منتشر شده ارتش ترکیه از شبکه دولتی ترکیه 
تاکید کرد حکومت رجب طیب اردوغان در نیمه شب 

١6 جوالی 20١6 به پایان خود رسید.
دست  به  را  قدرت  کرد  اعالم  همچنین  ترکیه  ارتش 

گرفته تا از دموکراسی محافظت کند.
ترکیه  کودتاچیان  ارتش  فرمانده  تسنیم،  نوشته  به 
گفته است تمامى روابط با کشورهاى خارجى ادامه 
مى یابد و حکومت قانون در اولویت خواهد بود.ما 

برای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر کودتا کردیم.
ارتش ترکیه افزوده است اردوغان در تعطیالت بوده 
او نیست. پیش تر اعالم شده بود  از  و هنوز خبری 
اردوغان از کاخ ریاست جمهوری فرار کرده که صحیح 
مارماریس  در  تعطیالت  گذراندن  برای  وی  نیست. 

بسر می برد.
به  استانبول  در  ترکیه  اطالعات  دستگاه  ساختمان 

دست کودتاچیان افتاده است.
یک منبع ریاست جمهوری ترکیه از کشورهای جهان 
خواسته است تا با مردم ترکیه ابراز همبستگی کنند.

تلویزیون ان تی وی ترکیه می گوید یک جنگنده نیروی 
در  که  را  هلیکوپترهایی  از  یکی  کشور  این  هوایی 

اختیار عوامل کودتا بوده سرنگون کرده است.
در حمله هلیکوپتر  ترکیه می گوید  آناتولی  خبرگزاری 
ارتش به نیروهای ویژه پلیس ١٧ مامور پلیس ترکیه 

کشته شده اند.

ماجرا کودتا ترکيه



نشريه فرهنگي،اقتصادي،اجتماعي و سياسي

صاحب امتياز و مدير مسئول : مسعود کريم پور نطنزي
صفحه آرا و گرافيست : ابوالفضل کريم پور

توزيع : هر دو هفته در سراسر کشور
نشاني : تهران، خيابان سرهنگ سخايي، پالک62 )66سابق( 

روابط عمومي : 66716412   نمابر : 66717159
چاپ : چاپخانه عصر انتظار  65411078 - 65411063 

Email : info@armaghannews.com Website : www.Armaghannews.com

نشریه فرهنگي, اقتصادي, اجتماعي و سیاسي/نیمه اول و نیمه دوم تیر 1395/شماره 221 و 222 - قیمت 500 تومان  )بخشی از عواید فروش این نشریه صرف ترویج قرآن  میشود(

سنگ مزار مرحوم کیارستمی
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عباس کيارستمی
در پاریس درگذشت

زندگينامه
فارغ  تهران،   ١3١9 متولد  كيارستمي  عباس 
زيباي  هنرهاي  دانشكده  از  نقاشي  التحصيل 
 ١9٧0 سال  از  است.کيارستمي  تهران  دانشگاه 
ميالدي در عرصه سينما شروع به فعاليت کرد، او 
بيش از 40 فيلم سينمايي، کوتاه و مستند ساخته 
است. از مهم ترين آثار وي مي توان به: سه گانه 
کوکر، کلوزآپ ١990، طعم گيالس ١99٧، باد ما را 
اشاره   20١0 اصل  برابر  کپي  و   ١999 برد  خواهد 
عرصه هاي  در  سينما  بر  عالوه  کيارستمي  کرد. 
چيدمان،  عکاسي،  شعر،  جمله  از  هنري  ديگر 
نقاشي  و  طراحي  گرافيک،  طراحي  موسيقي، 
سينماگران  زمره  در  بايد  را  او  بود.  فعال  نيز 
شمار  به  ايران  در  سينما  نوي  موج  به  موسوم 
عنوان  به  کودکان  از  استفاده  سادگي،  آورد. 
نقش اول و قهرمان داستان، سبک مستندگونه، 
بهره گيري از فضاهاي روستايي، حذف کارگردان، 
در خودرو  نيز مکالمه شخصيت ها  و  شاعرانگي 
برخي از ويژگي هاي فيلم هاي کيارستمي است. 
سينمايي  بزرگ  جايزه  چندين  برنده  کيارستمي 
جايزه  دريافت  نامزد  بار  پنج  کيارستمي  است. 
سال  در  و  شد  کن  فيلم  جشنواره  طالي  نخل 
١99٧ در پنجاهمين دوره جشنواره فيلم کن براي 
اين جايزه  به دريافت  فيلم طعم گيالس موفق 
خبرگزاري   ١395 فروردين   ٧ تاريخ  در  گرديد. 
آفتاب خبر بستري شدن عباس کيارستمي را بر 
پي  در  کيارستمي  کرد.  درج  خود  گاه  وب  روي 
شدت گرفتن مشکالت جسمي، با نظر پزشکان 

معالج در بيمارستان بستري شد. در تاريخ شنبه 
مبني  خبري  ايسنا  خبرگزاري   ١395 فروردين   ١4
دستگاه  سرطان  از  کيارستمي  عباس  اينکه  بر 
به  کيارستمي  کرد.  منتشر  مي برد  رنج  گوارش 
چهار  داخلي،  خونريزي  جمله  از  متعدد،  داليل 
عمل جراحي را پشت سر گذاشت. اولين عمل، 
عمل جراحي درماني بود. دومين عمل به دليل 
عمل  و سومين  گرفت  داخلي صورت  خونريزي 
به  عمل  آخرين  و  صفرا  کيسه  برداشتن  براي 
ادامه  در  است.  بوده  پيشرفته  عفونت  دليل 
رو به پيشرفت گزارش شده و  روند درمان وي 
براي  معالج  تيم  تشخيص  به  بنا  درمان  طول 
در  کيارستمي  عباس  بيماري،  شرايط  کنترل 
گفته مشاور  به  به سر مي برد.  خواب مصنوعي 
پيگير  باتجربه  پزشکي  تيم  يک  بهداشت  وزير 
درمان عباس کيارستمي است، همچنين حسن 
مالقات  به  بهداشت  وزير  هاشمي،  زاده  قاضي 
را  او  درمان  روند  نزديک  از  و  رفت  کيارستمي 
سرطان  بيماري  نيز  فروردين   ١5 در  کرد.  دنبال 
اخبار  بازتاب  براي  ادامه  در  شد.  تکذيب  وي 
عنوان  با  تلگرامي  کانال  وي  و سالمتي  بيماري 
»اخبار مربوط به روند درماني عباس کيارستمي« 
گذراندن  از  پس  کيارستمي  شد.  راه اندازي  هم 
راهي  ادامه درمان  براي  تهران  دوره نقاهت در 
چهاردهم  در  روز  چند  از  پس  اما  شد  فرانسه 
سکته  خون  شدن  لخته  دليل  ١395به  تيرماه 

مغزي کرد و در پاريس درگذشت. 

ایرانی  شهیر  کارگردان  کیارستمی،  عباس 
لخته  دلیل  به  سالگی   ۷۶ در  امروز  بعدازظهر 

شدن خون و سکته در پاریس درگذشت.
تنها  کیارستمی،  عباس  »تابناک«،  گزارش  به 
مراحل  ادامه  برای  آنکه  از  پس  هفته  یک 
درمان خود به فرانسه رفته بود در بیمارستانی 
سر شناس  کارگردان  این  درگذشت.  پاریس  در 
اوایل  تا   ۹۴ سال  اسفند  از  که  ایران  سینمای 
اردیبهشت ۹۵ به دلیل انجام چند عمل جراحی 
و  شده  بستری  بیمارستان  در  روده  ناحیه  در 
بیمارستان  به  بار  اخیر هم چندین  در ماه های 
تصمیم  به  بنا  سرانجام  بود،  کرده  مراجعه 
درمان  مراحل  تکمیل  برای  تیر  خودش هشتم 
به پاریس رفت. پرونده پزشکی کیارستمی که 
سرانجام به مرگ او منجر شد، بی شک یکی از 
پربحث ترین رویدادهای جامعه پزشکی خواهد 
»روند  عنوان  با  که  تلگرامی  حساب  در  شد. 
درمان عباس کیارستمی« فعال شده، آمده بود: 
»اولین عمل، عمل جراحی درمانی بوده است. 
داخلی صورت  دلیل خونریزی  به  عمل  دومین 
کیسه  برداشتن  برای  عمل  سومین  و  گرفته 
صفرا و آخرین عمل به دلیل عفونت پیشرفته 

بوده است«.
برنده  ایرانی  کارگردان  تنها  کیارستمی  عباس 

نخل طالس کن امروز در فرانسه درگذشت.
ساخت  فیلم سازی اش  کارنامه ی  در  کیارستمی 
فیلم های کوتاه »نان و کوچه«، »زنگ تفریح«، 
 .. و  مساله«  یک  برای  راه حل  »دو  »تجربه«، 
»اولی ها«   ،۱۳۵۶ »گزارش«  بلند  فیلم های  و 
 ،۱۳۶۵ کجاست؟«  دوست  »خانه ی   ،۱۳۶۲
نزدیک«  نمای  »کلوزآپ،   ،۱۳۶۶ شب«  »مشق 
»زیر   ،۱۳۷۰ هیچ«  دیگر  و  »زندگی   ،۱۳۶۸
درختان زیتون« ۱۳۷۳، »طعم گیالس« ۱۳۷۶، 
آفریقا«   ABC« ،۱۳۷۷ »برد را خواهد  ما  »باد 

۱۳۷۹ را دارد.
عرصه های  در  سینما  بر  عالوه  کیارستمی 
چیدمان،  عکاسی،  شعر،  جمله  از  هنری  دیگر 
نقاشی  و  طراحی  گرافیک،  طراحی  موسیقی، 
زمره سینماگران  در  باید  را  او  است.  فعال  نیز 
به شمار  ایران  در  سینما  نوی  موج  به  موسوم 
عنوان  به  کودکان  از  استفاده  سادگی،  آورد. 
نقش اول و قهرمان داستان، سبک مستندگونه، 
بهره گیری از فضاهای روستایی، حذف کارگردان، 
شاعرانگی و نیز مکالمٔه شخصیت ها در خودرو 
برخی از ویژگی های فیلم های کیارستمی است. 
کیارستمی برنده چندین جایزٔه بزرگ سینمایی 
است؛ از جمله یک بار نخل طالیی جشنواره کن 
و یک بار برنده یوزپلنگ برنزی جشنواره لوکارنو 
شده است. در سال ۲۰۰۳، گاردین کیارستمی را 
رتبٔه  )در  دنیا  کارگردان معاصر  بهترین ده  جزو 

ششم( نامید.
واکنش ها

نوشت:  خود  توييتر  حساب  در  رادان  بهرام 
جامعه  به  تسلیت  رفت،  ما  میان  از  جواهری 

هنری
نوشت:  خود  توييتر  حساب  در  مهنازافشار 
»خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی« باورکردنی 
نیست آقای کیارستمی خیلی زود بود برای ما، 
سینمای ما و ایران ما که دیگر شما را نداشته 

باشیم.
ترانه علیدوستی در حساب توييتر خود نوشت: 
انگیزی...  غم  و  وحشتناک  ی  ضایعه  چه 

خداحافظ آقای کیارستمی...
اصغر فرهادی در گفت و گو با گاردین در مورد 
درگذشت کیارستمی گفت: من شوکه شده ام. 
داده  دست  از  را  بزرگی  بسیار  بسیار  مرد  دنیا 

است.


