روحانی :باید سوال مردم پاسخ داده شود

سرمقاله

باسانسوروفیلترنمیتوانیمجلویشبههرابگیریم

مصطفی داننده

دوران انسداد گذشته است و باید با عقل ،دانش به سواالت پاسخ داد .باید با دلیل و برهان به بهترین شکل باید به سواالت پاسخ بدهیم.دوران انسداد گذشته است
اگر هم نگذشته باشد در دنیای امروز ما نمی توان با آن مشکل ما را حل کرد

روزنامهنگار
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چرا اینقدر سلطان داریم؟!

لذت احترام به حدی است که آدمی را وسوسه میکند به سمت پولدار شدن خیز
بردارد و سعی کند پلههای ترقی را دوتا ،یکی باال برود.
سلطان سکه ،سلطان قیر ،سلطان گوشت و ...چرا جامعه ما این قدر سلطان تولید
کرده است؟ چرا این قدر آدمها راه یک ساله را یک شبه طی کردهاند؟ یک جای کار
میلنگد.
پاسخ این سوالها را میشود در یک ناهنجاری اجتماعی جستجو کرد .ثروتمند شدن
در جامعه ایران تبدیل به یک ارزش شده است .ثروت با خود احترام میآورد .برخیها
جلوی آدم ثروتمند کاله از ســر بر میدارند و تا کمر خم میشوند .حرف ثروتمندها
حسابی برو دارد.
لذت احترام به حدی است که آدمی را وسوسه میکند به سمت پولدار شدن خیز
بردارد و سعی کند پلههای ترقی را دوتا ،یکی را باال برود.
یادتان هست زمانی شهوت مدرک گرفتن در ایران ُمد بود .همه دوست داشتند به
دانشگاه بروند ،لیسانس یا فوق لیسانس بگیرند .چرا؟ چون مردم به کسی که مدرک
دانشگاهی داشت احترام میگذاشتند .در خواستگاری اولین سوالی که از یک جوان
پرسیده میشد در مورد مدرک تحصیلی اوبود بعد شغل و مسکن.
خانوادهها فکر میکردند که جوان تحصیلکرده به واسطه دانشگاه رفتن حتما به
درجات باال خواهد رسید .به سبب همین معنا بود که دهه شصتیها در صف دانشگاه
ایستادند چون میدیدند ،دانشگاه رفتن تنها رمز موفقیت در جامعه ایران است.
این ســالها اما داســتان موفقیت در ایران رنگ و بویی دیگر به خود گرفته است.
بسیاری به دنبال پول هستند .در مراسم خواستگاری آخرین سوال در مورد مدرک
است و اولین سوال در مورد شغل ،خانه و درآمد آقای داماد است.
همین نگاه باعث شده است تا جامعه به دنبال پولدار شدن بدود .در حالت عادی
پولدار شدن کار سختی است و باید سالها تالش کنید تا به ثروتی معقول برسید .به
خاطر همین برخی برای اینکه سریع به پول برسند از راههای میانبر استفاده میکنند.
این راه یعنی پولی که به دست میآید الزاما از روشهای درست و قانونی نیست.
کار آنقدر بیخ پیدا کرده که جوانانی که به دانشــگاه رفتهاند ،پشیمان شدهاند و با
خود میگویند کاش به جای وقتی که در دانشگاه سپری کردیم به بازار رفته بودیم
و پول در میآوردیم.
این شهوت پول در آوردن باعث شده است که اخالق و انصاف قربانی شود .اختالس،
گران فروشی ،حق مردم را خوردن و  ...به خاطر این است که جامعه به سمت پولدار
شدن به هر قیمت سوق پیدا کرده است.
به وجود آمدن ســلطانها در جامعه ایران یک مســئله فرهنگی است و باید علت
رسیدن به این نقطه را جستجو کنیم .باید جامعه شناسها به صحنه بیایند و ببیند
کجای کار ما میلنگد که امروز پولدار شدن تبدیل به یک ارزش شده است.
الزم به ذکر است که پولدار بودن ،بد نیست .مســئله چگونه پولدار شدن است.
روشهای پول درآوردن تغییر پیدا کرده اســت و این موضوعی است که باید به آن
پرداخت.
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زنگنه:فقطبرایمنافع
ملتایرانتعظیممیکنیم

اتاق تاریک
داریم؛ اما
برای دشمنان

فقط در مقابل منافع ملت ایران
تعظیم می کنم ،حاضر نیستم
برای اینکه فردی خوشش بیاید
از عزت ملت ایران کوتاه بیایم،
دنبال این نیستیم که کشورهای
دیگر از ما خوششان بیاید.

پاهایسرمایهگذاردرزنجیرگیرکردهاست

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کمک وزارت اقتصاد برای
تشکیل خانه اقتصاددانان جوان ،بیان داشت :ما می خواهیم جریان فکری
موجود را در یک ارتباط مستمر و دائمی داشته باشیم و این شبکه را
سازماندهی کنیم .فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست
هم اندیشی با اقتصاددانان جوان با اشاره به اینکه در آغاز فعالیتم در
وزارت اقتصاد بر بسیج همگانی فکری و سرمایه انسانی تاکید داشتم،
اظهار داشت :وزارت اقتصاد از کارشناسان زیادی برخوردار است ،ولی
نمی توان تنها به این بخش اکتفا کرد...
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فرصت یک ساله سازمان
استاندارد به خودروسازان
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تغییر در شرایط خرید ارز در صرافیها

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به تحریمها گفت :ما نمیخواهیم سنجش
استانداردهای خودرو با مسائل سیاسی و اجتماعی مخلوط شود ،بنابراین تا یک سال
به خودروساز مهلت دادهایم و پس از یک سال نتایج آزمونها را اعالم میکنیم.
نیره پیروزبخت در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد زمان اجرای
استانداردهای ۸۵گانه توسط خودروسازان گفت :از ابتدای دیماه امسال بررسیها را
سازمان استاندارد در مورد رعایت استانداردهای ۸۵گانه آغاز کرده است...

الریجانی در صحن علنی مجلس تاکید کرد؛

لزوم تحقق دولت الکترونیک در سال۹۸

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:سال  ۹۸باید سال تحقق دولت
الکترونیک باشد تا همه بخش های حاکمیت زیر چتر شفافیت قرار گیرند.
علی الریجانی در نطق قبل از دستور جلسه علنی مجلس شورای
اسالمی ضمن گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر ،گفت :انقالب عظیم اسالمی
در طول مسیر  ۴۰ساله خود ،تحوالت عظیمی را تجربه کرد که حاوی
درسهای آموزندهای برای حرکت آینده خویش است.
*پیروزی انقالب اسالمی ،پیام مهمی برای دیکتاتورهای منطقه
داشت
وی اظهارداشت :ملت ایران  ۲۲بهمن سال  ۵۷کار بزرگ و تاریخی
مبارزه با رژیم دیکتاتوری را به نتیجه رساند و با راهنمایی امام خمینی
(ره) ،نظام مردمساالری دینی را جایگزین کرد؛ این حرکت مهم و از بین
بردن استبداد آمریکایی و ایجاد دموکراسی ،پیام مهمی برای دیکتاتورهای
منطقه داشت.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :به همین جهت از ابتدای انقالب
علیه ملت ایران متحد گردیدند تا امروز و از طرفی ملتهای منطقه را
بیدارتر کرد و نتایج آن را در تحوالت سالهای اخیر منطقه میتوان دید.
الریجانی ادامه داد :از سوی دیگر ،مسیر دموکراسیخواهی در داخل
عمیقتر شد و این یک رشد عقالنی سیاسی است که به برکت انقالب
اسالمی حاصل شد و البته باید زمینههای آن را با همه دستگاههای
حاکمیتی بر اساس آخرین دستاوردهای بشری و مبتنی بر تعالیم اسالمی،
هر روز فراهمتر نمایند که به چند مورد آن در شرایط فعلی اشاره میکنم.
وی با بیان اینکه انتخابات در این  ۴۰سال سرمایه مهم مردمساالری
دینی بوده است و عم ً
ال ملت با انقالب اسالمی ،سرنوشت خود را به دست
گرفت ،اظهارداشت :درحالیکه در رژیم شاه ،مجلس ملی و سنا وجود
داشت که کالبدهای سیاسی بیجانی بودند که توسط لیستهای دربار پُر
میشدند و مردم در انتخابات نقشی نداشتند.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :اسداهلل َعلَم در خاطرات
خود میگوید «به فالنی گفتم در دوره بعد نماینده فالن شهر خراسان
هستی؟» او تشکر کرد و گفت« :من تابه حال در شهر خراسان نبودهام».
َعلَم حرف زشتی به او میزند و میگوید «همین که میگویم ،برو پِی کارت،
وقت ندارم».
*انتخابات سرمایه بزرگ سیاسی-اجتماعی برای ملت است
الریجانی با بیان اینکه نه انتخابشوندگان نقشی و نه مردم اقبالی
برای حضور در چنین صحنه مضحک سیاسی داشتند ،اظهارداشت :اینک
در این  ۴۰سال همه مسئوالن ارشد کشور اعم از رهبری ،رئیسجمهور،
نمایندگان ملت و وزرا ،همگی با رأی مستقیم یا غیرمستقیم ملت انتخاب
میشوند و این یک سرمایه بزرگ سیاسی و اجتماعی برای ملت ما است که
باید مستمرا ً از این سرمایه صیانت و آن را تعمیق ببخشیم.
وی با اشاره به این مطلب «یکی از این اقدامات میتواند بهبود قانون
انتخابات باشد» ،می گوید :در سیاستهای کلی نظام در بخش انتخابات،
عادالنه بودن انتخابات یک رکن تلقی شده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :عادالنه بودن در مشارکت
سیاسی یعنی فراگیری هر چه بیشتر و نقش داشتن براساس میزان رأی
و برای تحقق این امر ،مبنای قانون انتخابات چنانچه تناسبی گردد و همه
جریانهای سیاسی و حتی افراد مستقل بر اساس میزان رأی در سرنوشت
انتخابات مؤثر باشند ،از وضعیت فعلی به سیاست کلی نزدیکتر و به مبنای
عقالنی سیاست کلی منطبقتر خواهد بود.الریجانی گفت :در این صورت
هیچ گروه و جریان سیاسی احساس حذفشدگی نمیکند.
وی با بیان اینکه نکته بعدی برای تحقق مردمساالری دینی ،ایجاد
فضای بُردباری سیاسی است ،خاطرنشان کرد :متأسفانه از ابتدای پیروزی
انقالب ،جریانهای مارکسیستی و منافق با تند کردن فضای سیاسی و
رادیکالیزه نمودن آن ،در مسیر دیگری حرکت کردند و از طرف دیگر،
عناصر فرصتطلب که تالش داشتند خود را در صفوف انقالبیون جا بزنند،
آنقدر تندروانه عمل میکردند که مستمرا ً باید با دخالت امام (ره) و رهبری،
بستر آرام برای عقالنیت سیاسی فراهم میگردید.
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رئیس مجلس اظهار داشت :این وضعیت همیشه در این  ۴۰سال در
ی بنیصدر فضا را تند میکرد ،زمانی
هر دوره به نحوی ادامه داشت؛ زمان 
منافقین ،گاه گروههای تروریستی و گاه عناصر فرصتطلب که میدان رقابت
سیاسی را به میدان حق و باطل تبدیل میکردند.
الریجانی گفت :یکی از هشدارهای شهید مطهری در مورد آفات
انقالب ،همین رخنهی فرصتطلبان در صفوف انقالبیون است که با
شعارهای تندتر از انقالبیون ،مسیر عقالنیت انقالب را به کشمکش جاهالنه
بدل نمایند.وی با تاکید براینکه البته بلوغ انقالب ،برخی از این شگردهای
سیاسی انقالبی و
عوامفریبانه را رسوا کرده است ،افزود :ولی جریانهای
ِ
رسانههای متعهد همچنان باید شرایط بردباری سیاسی و تحمل آگاهانه را
فراهمتر نمایند.رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :مسئله اصلی این است
که همه جریانهای سیاسی به این بلوغ رسیده باشند که در چارچوب قانون
اساسی ،رقابتهای خود را شکل دهند و نه چارچوبشکن باشند .این همان
ستمی بود که مارکسیستها و منافقین در ابتدای انقالب انجام دادند که با
چارچوبشکنی ،به دنبال قدرت بودند.
الریجانی با اشاره به خدمات انقالب اسالمی به مردم ،یادآورشد :انقالب
اسالمی با رویکرد عدالت خواهانه یکسری روابط را به سوی محرومین سوق
داد .قبل از انقالب چند شهر را آباد نشان می دادند و بقیه کشور را رها
می کردند.
وی افزود :روستاها بدون امکانات اولیه آب آشامیدنی ،برق ،راه ،تلفن،
خدمات بهداشتی و امکانات آموزشی بودند اما امروز به برکت انقالب همه
روستاها امکانات برق را دارا هستند و از نعمت ،تلفن و تلفن همراه برخوردار
و خدمات بهداشتی مناسب دارند.رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه راه آسفالته قبل از انقالب برای روستاها  ۲۰۰کیلومتر بود و امروز
بیش از  ۱۰۰هزار کیلومتر راه آسفالته وجود دارد ،اظهارداشت :این نشان
می دهد بیش از  ۵۰۰برابر راه آسفالته برای روستا کار انجام شده است.
امروز بیش از  ۲۷هزار روستا از نعمت گاز برخوردارند که در قبل از انقالب
حتی یک روستا از این نعمت برخوردار نبود.
الریجانی گفت :امروز  ۹۵درصد شهرها از نعمت گاز برخوردارند و در
عین حال ،خانه های بهداشت روستایی از هزار و  ۳۰۰عدد به  ۱۸هزار
خانه بهداشت رسیده است؛ مراکز بهداشتی درمانی روستا از  ۵۱۸عدد به ۲
هزار و  ۶۷۳عدد رسید.وی با بیان اینکه در توسعه صنایع و معادن گام های
مهمی برداشته شده است ،اذعان داشت :فقط در زمینه پتروشیمی صادرات
کشور  ۳۸برابر گردیده است .ارزش صادرات پتروشیمی  ۲۶۳برابر و سرمایه
گذاری انجام شده  ۷۸برابر قبل از انقالب است.
*رویکرد امام(ره) مردمی کردن اقتصاد بود
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه رویکرد امام(ره) در اقتصاد،
مردمی کردن اقتصاد و عادالنه نمودن آن بود ،اظهار داشت :به همین جهت
سیاستهای اصل  ۴۴و قانون آن به درستی تدوین شد اما باید بپذیریم این
سیاست و قانون با نادرستی در مقام اجرا به نتیجه مطلوب نرسید.
الریجانی گفت :به طوری که صنایع و معادنی که بر اساس برداشت
های اوایل انقالب به صورتی دولتی اداره می شدند و نظم داشتند با این
شرایط نه خصوصی اداره می شود و نه دولتی و در شرایط بی نظمی
قرار گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد :گزارش کمیسیون ویژه اصل  ۴۴نیز نشان می
دهد که اهداف  ۸گانه این سیاست ها موفق اجرا نشده است از این رو،
دولت و مجلس باید همت کنند که اجرای قانون در مسیر خود قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت:
در بعد عدالت ،عالوه بر رویکرد محرومیت زدایی الزم است اجرای مقررات
کشور در شفافیت کامل و پرهیز از زمینه های رانت خواری محقق شود
و همچنین با قاچاق که امروزمشکل مهمی برای کشور شده است مبارزه
جدی تر صورت پذیرد.
الریجانی تاکیدکرد :تحقق دولت الکترونیک و ایجاد سامانه های
متناسب با آن و تصمیمات متناسب با خود و همسایگان می تواند این
مسیر را هموارتر کند.
*سال  ۹۸باید دولت الکترونیک محقق شود
وی با بیان اینکه امروز بهترین زمان برای اهتمام به این امر است
زیرا زیرساخت های آن فراهم شده است ،گفت :سال  ۹۸باید سال تحقق
دولت الکترونیک باشد تا همه بخش های حاکمیت زیر چتر شفافیت قرار
گیرند و دخالت های مضر دستگاهها در زندگی اقتصادی مردم به حداقل
برسد؛ کوچک و سبک شدن دولت از این وضع مبارزه با فساد از این طریق
محقق می گردد.
رئیس مجلس با اشاره به سیاست های انقالب اسالمی در عرصه
سیاست خارجی ،افزود :در سیاست خارجی انقالب اسالمی ،حفظ امنیت،
منافع ملی کشور ،استقالل و حمایت از مصوبات و همکاری با کشورهای
اسالمی و همسایه را از ارکان خود می دانست.
الریجانی اظهارداشت:باید افتخار کرد که نظام جمهوری در این
بعد تمام تالش های خود را نمود و علی رغم سیاست های استکباری،
صهیونیستی و جنگ و ترورها و اقدامات ایذایی ،ملت ایران با سربلندی
دوره  ۴۰ساله را طی کرد.
*نقش موثر ایران در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه
وی اظهارداشت :امروز ایران در ایجاد ثبات و امنیت منطقه نقش
موثری را برعهده دارد و استقالل کشور و تئوری نه شرقی نه غربی امام و با
صالبت محقق گردید .البته دشمنان انقالب در هر دوره ای بازیگری خاص
داشته اند.رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه جنگ تحمیلی با
دسیسه آنان ایجاد شد گرچه صدمات زیادی به ما زد ،خاطرنشان کرد :بیش
از  ۲۰۰هزار شهید وبیش از  ۲۰۰هزار میلیارد دالر خسارت مالی بخشی
از آن بود اما جمهوری اسالمی درسی به آنان داد که دیگر جرأت تعرض
به کشور را نداشته باشند و با مقاومت خود ،بازدارندگی جدی ایجاد نمود.
الریجانی با اشاره به اینکه در مسئله اتمی علی رغم همه ماجراجویی
های آنان ،ملت بر این دانش مسلط گردید ،تاکید کرد :در فناوری های
نظامی به ستوه باالیی از اقتدار نظامی دست یافت از این رو باید انتظار
داشت آنان در مقابل نقاط قوت ایران آرام ننشینند .یک نمونه آن خروج
آمریکا از توافق هسته ای و اعمال تحریم ها علیه ملت ایران است.
وی افزود :پیروزی انقالب اسالمی در گرو وحدت ملی و تبعیت از
راهنمایی های امام رخ داده است .این مسیر عزت بخش  ۴۰ساله نیز با همه
فراز و فرودهایش با این دو ویژگی به پیشرفت های شگرف رسیده است.
*وحدت تنها راه موفقیت در مقابل تحریم ها است
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه امروز هم در مقابل تحریم
ها و ظلم آمریکا تنها راه موفقیت همین امر است ،گفت :وحدت هر بیشتر
داخلی و مقاومت آگاهانه و هوشیارانه بر اساس تدابیر رهبر معظم انقالب.
الریجانی با اشاره به اینکه حل مسائل اقتصادی امروز که به خاطر
تحریم ها شکل دیگری گرفته است با همین سیاست قرین پیروزی خواهد
بود ،افزود :داشتن نگاه طبیبانه به این موضوع و پرهیز از حاشیه سازی ها
و دعواهای جناحی کلید موفقیت کشور است .از این طریق مقاومت آگاهانه
شکل می گیرد و دشمن مایوس می گردد؛ حل مسئله از این طریق است
نه چانه زنی های متعارف.
وی گفت :امید است با کالبدشکافی دقیق سالهای انقالب دستاوردهای
مجاهدان را قدر نهیم و راه امام(ره) را با جدیت بیشتر طی کنیم.
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بانک مرکزی در راستای اصالح نظام بانکی و ایجاد شفافیت بیشتر،
بهنام بودن چکهای تضمینی ،خرید و فروش ارز با کارت ملی و  ...را
مطرح کرد و اخیرا نیز خرید ارز با کارت ملی ،کارت بانکی و سیمکارت
همنام با شخص خریدار را در صرافیها اعمال کرده و در آینده نزدیک
هم قرار است تراکنشهای موبایلی فقط با سیمکارت همنام فرد متقاضی
انجام شود.بانک مرکزی امسال تمرکز جدی بر اصالح نظام بانکی داشته
و برخی اقدامات این بانک نشان از آن دارد که بسیاری از تصمیمات
اتخاذ شده در ماههای اخیر ،با هدف اصالح نظام بانکی بوده و...

رئیس قوه قضاییه:

ملت و دولت ایران شرطهای جدید
اروپاییها را نمیپذیرند

آیتاهلل آملیالریجانی گفت :اروپاییها باید به شرطهای خود در برجام عمل
کنند و نیازی به شروط جدید نیست.
آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه در مراسم تجدید میثاق
با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی اظهار کرد :قوه قضائیه بخشی از
حاکمیت نظام جمهوری اسالمی است و بسیار تاثیرگذار میباشد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه این نظام با معماری امام راحل به عنوان
یک روش جدید در حکمرانی تاسیس شد ،افزود :با مجاهدت شهدا این نظام بنا
گذاشته شد و انحصار این نظام الهی به این دلیل است که مردم ساالری دینی را
به نظام الهی پیوند داده است.
وی با اشاره به اینکه تعداد قضاتی که از ابتدای انقالب مشغول به کار بودند
با تعداد قضات حال حاضر قابل مقایسه نیست ،تصریح کرد :زمانی که بنده در
قوه قضائیه مشغول به کار شدم تعداد قضات  ۷هزار نفر بود که امروز به  ۱۲هزار
قاضی رسیده است.
آیتاهلل الریجانی با اشاره به اینکه جذب قاضی کار آسانی نیست و طی کردن
مراحل جذب کار دشوار است ،گفت :از نظر کیفی بر روی جذب قاضی کارهای
زیادی انجام شده است ،زیرا عدالت با تکامل منابع قوه قضائیه قابل تحقق است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد :امروزه بیش از  ۱۶هزار پرونده در دستگاه
قضایی رسیدگی میشود که عدالت با شاخههای خودش در این پروندههای تجلی
پیدا میکند.
وی تاکید کرد :نیروهایی که متولی کار در قوه قضائیه هستند عدالت را
پیگیری میکنند ،زیرا در غیر این صورت کار روی زمین میماند.
آیتاهلل الریجانی اضافه کرد :در دیوان عدالت اداری ،سازمان بازرسی و
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شاهد توسعه فناوریهای نوین هستیم.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد :فناوریهای نوین که در قوه قضائیه به کار
گرفته شده است ،کار عدالت را محقق کرده و مراجعه مردم را تسهیل کرده است.
وی با اشاره به اینکه شاخههای رسیدگی به پروندهها که تجلیگاه عدالت
هستند،گسترش پیدا کرده است ،گفت :ما خوشحالیم که در چهل سالگی
جمهوری اسالمی قوه قضائیه با قضات متدین پروندهها را با سرعت و دقت
رسیدگی میکند؛ البته تا رسیدن به قلههایی که مدنظر اسالم ،شرع و مقام معظم
رهبری است ،فاصله داریم.
آیتاهلل الریجانی خاطرنشان کرد :همگام با سیر تکاملی جمهوری اسالمی
و پیشرفتهایی که در طول زمان صورت گرفته دستگاه قضایی هم پیشرفت
کرده است.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد :پیشرفتهای نظام جمهوری اسالمی نباید
دستخوش سیاهنمایی و ضد انقالب بیرونی و تهاجمهای داخلی قرار بگیرد و
خدمات دیده نشود.
وی با اشاره به اینکه امام راحل خودباوری و اتکای به خود را به ما نشان
داد ،گفت :امروز جوانان و دانشمندان ما در مسیر خودباوری کارهای بزرگی انجام
دادند که باعث افتخار کشور است.
آیتاهلل الریجانی گفت :امروز در چهل سالگی انقالب ما به این کارهای
عظیم مفتخر هستیم و باید شکر نعمت داشته باشیم.رئیس قوه قضائیه با اشاره
به اهمیت حضور مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن اظهار کرد :ما انتظار داریم در یوم
اهلل  ۲۲بهمن مردم حیلههای دشمن را خنثی کنند.
آیتاهلل الریجانی ادامه داد :آمریکاییها ادعا کردند که نظام جمهوری
اسالمی چهل سالگی را نمیبیند و امروز ما اعالم میکنیم که این ملت مسیر
خود را ادامه میدهند.
وی با بیان اینکه ملت شریف و غیور ایران هیچگاه تسلیم خواسته دشمن
نخواهد شد،اضافه کرد :مردم ایران اعم از پیر ،جوان ،بزرگسال ،مسئول و غیر
مسئول در این راهپیمایی شرکت و عملیات روانی دشمن را خنثی میکنند.
رئیس قوه قضائیه درباره شرطهای جدید اتحادیه اروپا در قبال کشورمان
خاطرنشان کرد :من قبال و در صحبتهای روز گذشته مطالبی را عرض کردم؛
البته بنده هنوز متن آن بیانیه را نخواندهام و بنا بر گزارشهای رسیده آنها
شرطهایی را مطرح کردهاند که ملت و دولت ایران این شرطها را نمیپذیرند.
آیتاهلل آملی الریجانی گفت :آنها باید به شرطهای خود در برجام عمل
کنند و نیازی به شروط جدید نیست.

