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کل  بازرسی  سازمان  و  دادستان ها  از  قوه قضاییه  رییس 
کشور خواست خصوصی سازی ها را قبل از اینکه به بحران 
اجتماعی و کارگری تبدیل شود، در دست بررسی قرار دهند.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت االسالم و المسلمین 
سیدابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در نشستی با روسای کل 
با حضور  که  کشور  سراسر  دادستان های  و  دادگستری ها 
مسئوالن عالی قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: یکی 
از نعمت های خداوند، نعمت امامت و رسالت است و این 
نعمت از نعمت های ممتاز الهی است که در قرآن کریم همراه 
با منت بیان شده و حضور حجت خدا در زمین نه فقط در 

تشریع بلکه در تکوین هم اثرگذار است.
نبودن حجت فقط نظام تشریع را  افزود: معتقدیم  وی 
مختل نمی کند بلکه نظام تکوین را هم مختل می کند. نعمت 
وجود والیت الهیه برترین نعمتی است که خداوند به بشریت 
اعطا کرده است و در جریان انقالب اسالمی اگر نعمت وجود 

امامت و والیت نبود، انقالب میسر نمی شد.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: نظام مقدس اسالمی یکی از 
باالترین نعمت هایی است که خداوند به ما اعطا کرده و باید 
این نظام را پاس بداریم و امروز به برکت گذشت 40 سال از 
انقالب برکات بسیاری داریم که در بیانیه گام دوم انقالب 
و سخنان حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی این برکات 
ذکر شده است. رئیسی تاکید کرد: تردیدی نداریم به رغم 
همه مشکالتی که دشمن می خواهد ایجاد کند آینده انقالب 
اسالمی بسیار روشن است و آینده را زر و زور رقم نمی زند 
بلکه آینده را صلحا و متقین رقم می زنند و این وعده الهی 
است. نگران آینده نیستیم؛ زیرا آینده از آن انسان های صالح 
و باتقوا است و الزمه هستی باطل را نمی پذیرد و پایداری، 

استحکام و قرار واقعی عالم هستی بر حق است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید براساس حق تدبیر 
کنیم، گفت: جز حکم خدا حکمی وجود ندارد و در شناخت 
حکم خدا تا موضوع و تناسب بین موضوع و حکم فقط باید 

خدا را دید و به خدا اندیشید.
رئیسی در ادامه به اقدام اخیر عربستان سعودی در اعدام 
37 تن از شهروندان این کشور به بهانه مبارزه با تروریسم 
اشاره کرد و گفت: آنچه امروز در دستگاه ناعادالنه قضاوت 
سعودی ها برای کشتن انسان هایی با عنوان مبارزه با تروریسم 

می بینیم، جلوه ای از هواپرستی و هواخواهی است.
وی افزود: طبق گزارش هایی که رسیده این افراد انسان های 
آزاده ای بودند که برای مبارزه با ظلم و احقاق حقوق مردم 
تالش می کردند و امروز عربستان سعودی به عنوان مبارزه 
با تروریسم آنها را می کشد و تمام سازمان های بین المللی هم 
سکوت می کنند. رئیسی ادامه داد: آنهایی که مدعی حقوق 
بشر هستند بروند تحقیق کنند و ببینند پرونده کدام یکی 
از این افراد تروریستی است. کجا عربستان مدعی مبارزه با 

تروریسم بوده که این کار یکی از آنها باشد؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه حرکت دستگاه 
قضایی باید به سوی ارتقاء، تعالی و پیشرفت باشد، گفت: 

تحول  انجام شود.  باید  حتما  و  است  یک ضرورت  تحول 
بخشنامه ای و دستورالعملی نیست؛ اگر چه به بخشنامه هم 
نیاز دارد، اما مهمتر از  آن نیاز به انگیزه های جدی و پشتوانه 

اندیشه ای دارد.
و دادستان ها  از روسای کل دادگستری ها  ادامه  وی در 
سراسر کشور خواست با تشکیل نشست های اندیشه ورزی 
اندیشه ورزان  و  نخبگان  نظرات  از  مربوطه  استان های  در 
استفاده کنند. رئیسی در ادامه با بیان اینکه امروز در دستگاه 
باالی  حجم  گفت:  هستیم،  مواجه  مشکالتی  با  قضایی 
پرونده در برخی واحدهای  پرونده های ورودی و موجودی 
قضایی از جمله این مشکالت است که البته طبق آمارهای 
استان های  به  مربوط  پرونده ها  موجودی  بیشترین  رسیده 

پرجمعیت است.
وی گفت: یکی از مسائل مورد گالیه در دستگاه قضایی 
امروز  بحث  دادرسی  اطاله  است.  دادرسی  اطاله  مسئله 
نیست و از گذشته وجود دارد و یک سری علل برون قوه ای 
و برخی علل درون قوه ای برای آن مطرح شده است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین به موضوع کثرت جمعیت کیفری اشاره کرد 
و گفت: با عفوی که رهبر معظم انقالب به مناسبت چهل 
سالگی انقالب اسالمی اعطا کردند، جمعیت کیفری زندان ها 
کاهش یافت، اما با برخی قوانین موجود و بعضی نگاه ها 

احتمال دارد جمعیت کاهش یافته دو مرتبه جایگزین شود.
رئیسی همچنین به موضوع کاهش سرمایه اجتماعی و 
رضایت مندی عمومی نسبت به قوه قضاییه اشاره کرد و 
افزود: نامناسب بودن برخی برخوردها در سطوح مختلف قوه 
قضاییه موجب گله مندی شده است که باید این موضوع نیز 

به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مسئله حفظ کرامت تصریح 
کرد: کرامت قضات و کارمندان قضایی از جمله مسائلی است 
که مورد تاکید رهبری نیز قرار گرفته است. باید سخن آنها 
مورد توجه قرار گرفته و شنیده شود و تا جایی که می توانیم 
مشکالت احتمالی قضات و کارمندان دستگاه قضایی را رفع 
کنیم و اینگونه نباشد که قاضی خوب ما دچار مشکالتی شود 
و نتوانیم آنها را برطرف کنیم. وی تاکید کرد: قاضی شجاع، 
مقتدر و وظیفه شناس باید مورد حمایت قرار گیرد و در عمل 
کرامت قضات حفظ شود. حفظ کرامت شعار من نیست، 
بلکه اعتقاد من است و عمیقا به آن باور دارم و موضوع 

کرامت در قوه قضاییه باید نهادینه شود.
رئیسی تاکید کرد: کرامت مدعی، شاکی، متهم، وکیل، و 
حتی خانواده متهمان باید در دستگاه قضایی حفظ شود. 
قوه  حقوقی  معاونت  از  موضوع  این  کردن  نهادینه  برای 
قضاییه درخواست کرده ام و ان شاءالله طی 15 روز آینده 

دستورالعملی در همین ارتباط در چند فصل ابالغ می شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بر توجه جدی به حقوق عامه 
تاکید کرد و گفت: نباید منتظر باشیم حقی ضایع شود و 
سپس به سراغ آن برویم. بخشی از علل وقوع قضایای اخیر 

و ویرانی های سیل در ارتباط با تضییع حقوق عامه است و 
نیز  اجرایی  نظارتی و دستگاه های  گزارش های سازمان های 

همین موضوع را نشان می دهد.
وی ادامه داد: اگر حقوق عامه به موقع رعایت می شد، 
در سیل اخیر شاهد این میزان خسارت نبودیم. خسارت های 
وارده و بررسی های صورت گرفته نشان می دهد کارهایی که 

باید در زمان خودش انجام می گرفت، انجام نشده است.
رویکرد  خواست  کشور  سراسر  دادستان های  از  رئیسی 
صیانتی و پیشگیرانه و نسبت به مسئله حقوق عامه داشته 
مردم حساس  به حقوق  به دست اندازی  نسبت  و  باشند 
باشند. رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بیانات روز 
گذشته رهبر انقالب در دیدار با کارگران به مناسبت روز کارگر 
گفت: موضوعی که رهبر انقالب در رابطه با فروش کارخانه ها 
بیان کردند پیش از این نیز توسط معظم له در مشهد مقدس 

بیان شده بود و این نشان از اهمیت موضوع دارد.
وی گفت: کارخانه ای را با مبالغی که محل تامین آن جای 
بحث دارد می فروشند؛ زیرا اکثر مبالغ خرید این کارخانه ها 
تسهیالت بانکی و در اصل خریدار آورده ای ندارد و در واقع 
منابع کشور را با ارتباطات و روابط استفاده کرده و کارخانه ها 
را می خرند و بعد از مدتی کارخانه تعطیل و زمین های آن 

تبدیل به مجتمع های مسکونی و تجاری می شود.
رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضایی در این مورد مخاطب 
رهبر انقالب است، افزود: نباید نگاهمان فقط به دولت باشد 
و اینگونه خصوصی سازی ها قبل از اینکه به بحران اجتماعی 
و کارگری تبدیل شود، باید در دست بررسی سازمان بازرسی 
و دادستان ها قرار گیرد. رئیس قوه قضاییه خطاب به سازمان 
بازرسی و دادستان ها گفت: نگذارید این موارد اتفاق بیفتد و 

اجازه سوداگری به سوداگران را ندهید.
وی بیان کرد: سهم خصوصی سازی یک مسئله درست 
و بجاست و قانون های برنامه نیز از ادوار گذشته تاکنون 
به آن تاکید شده است. امروز 70 درصد اقتصاد ما دولتی 
است و نباید اینگونه باشد و همه به این موضوع رسیده اند، 
ولی خصوصی سازی باید به درستی انجام شود و روشی که 
امروز در برخی موارد مطرح است حتما قابل تداوم و استمرار 
نیست و باید با یک نگاه پیشگیرانه همکاران ما در دستگاه 
سخنان  ادامه  در  رئیسی  کنند.  دنبال  را  موضوع  قضایی 
خود به استفاده از همه ظرفیت های اداری و قضایی برای 
حل مشکالت مردم اعم از کارآفرینان و سرمایه گذاران اشاره 
از مواردی است که همواره بر  کرد و گفت: مردمی بودن 
آن تاکید داشته ام و باید این مسئله مورد توجه روسای کل 
دادگستری ها و دادستان ها قرار گیرد. مالقات های مردمی، 
باید  و  تمام قضیه نیست  اما  با مردم است،  ارتباط  جلوه 
روحیه مردمی بودن به معنای واقعی در کارمندان و قضات 
ایجاد شود. رئیس قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: در سال 
رونق تولید، حمایت از تولید و تولیدکننده و مبارزه با موانع 
تولید مانند قاچاق کاال باید در دستور کار قرار گیرد و هر جا 
که موانعی برای تولید وجود دارد باید برطرف شود و در سال 

رونق تولید تالش کنیم تولید رونق یابد.
وی در ادامه بار دیگر به مسئله اطاله دادرسی اشاره کرد 
و گفت: به اقتضای استان و اقلیم راهکاری که یک حرکت 
جهادی در قوه قضاییه به دنبال داشته باشد ارائه کنید. مالک 
ما این است که پرونده ها در دستگاه قضایی به روز و مربوط 
به سال جاری باشد و پرونده های معوقه و مسن مطلقا نباید 

در دستگاه قضایی وجود داشته باشند.
رئیسی ادامه داد: البته این به معنای آن نیست که دقت را 
فدای سرعت کنیم. هر چند آمارگرایی امری ناپسند است، اما 
داشتن آمار و کار کردن طبق آمار و برنامه کار درستی است 

و هیچ وقت نباید کیفیت فدای کمیت شود.
گفت:  فساد  با  مبارزه  مسئله  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
سالمت قوه قضاییه از جمله امورات بسیار مهم است و در 
دستگاه قضایی مبارزه با فساد و زمینه های ایجاد آن باید مورد 
تاکید و توجه باشد و همه قضات و کارکنان قوه قضاییه باید 
مدعی مبارزه با فساد باشند. رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: 
هر رابطه ای که زمینه ارتباط ناسالم را فراهم می کند، باید 
برچیده شود و مبارزه جدی با فساد و زمینه های آن در درون 
دستگاه قضایی باید مورد توجه قرار گیرد. باید هزینه های 
اجتماعی را به سرمایه اجتماعی تبدیل کنیم؛ برخی کارهای 
ما هزینه های اجتماعی ایجاد می کند که نباید این طور باشد 
و می توان سازوکارهایی اندیشید تا هزینه های اجتماعی به 

سرمایه اجتماعی تبدیل شوند.
کیفری  جمعیت  کاهش  خصوص  در  همچنین  رئیسی 
گفت: دادستان ها و روسای دادگستری ها باید نظارت کنند تا 
در مواردی که نیازی به بازداشت و زندان نیست فرد بازداشت 
نشود و تنها در مواردی که حکم قانون و ضرورت است و 
که  جایی  تا  کنید.  استفاده  از حبس  کرد  کاری  نمی شود 

می توانیم نباید از بازداشت و مجازات حبس استفاده کنیم.
وی همچنین به موضوع زندانیان مهریه اشاره کرد و افزود: 
در دیداری که روز گذشته با تعدادی از مراجع عظام تقلید 
در قم داشتم، موضوع زندانیان مهریه از جمله موضوع مورد 
تاکید مراجع بود و باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا افرادی 
که معسر هستند و ندارند، زندانی نشوند. وی از روسای کل 
دادگستری ها خواست به محض اینکه به استان های خود 
بازگشتند بازنگری جدی در مورد زندانیان مهریه داشته باشند 

و کسانی که اعسارشان روشن است زندان نروند.
رئیسی در پایان به موضوع اجرای احکام مدنی و کیفری 
اشاره کرد و گفت: نتیجه تمام دادرسی ها در اجرای احکام 
برخی  در  احکام  اجرای  آمار  متاسفانه  و  می شود  ظاهر 
استان ها به ویژه شهرهای بزرگ قابل قبول نیست. امروز 
مسئله اجرای احکام از مسائل و معضالت ماست در حالی 

که اثر تمام احکام در اجرا ظاهر می شود.
وی تاکید کرد: مانند پرونده ها اجرای احکام نیز باید کامال 
اجرا  قابل  دالیلی  به  بنا  پرونده ای  هم  اگر  و  باشد  روز  به 
نیست، باید به صورت مصداقی در آن پرونده ذکر شود که 

به خاطر فالن دلیل موجه، اجرا امکانپذیر نیست.

  
 وزیر نفت:

تحریم های ترامپ بلوف سیاسی نیست
بلکه  نیست  سیاسی  بلوف  آمریکا  نفتی  تحریم های  گفت:  نفت  وزیر 
دشمنی های بسیار خشن علیه ملت ایران است. به گزارش روز جمعه ایرنا 
از خبرگزاری خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه درخصوص اینکه تحریم های نفتی 
که ترامپ از آن سخن می گوید چقدر جدی است و آیا باید اظهارات رییس 
جمهوری آمریکا را در جرگه بلوف های سیاسی دانست، گفت: این رفتارها و 
تحریم های نفتی آمریکا بلوف نیست بلکه دشمنی های بسیار خشن علیه ملت 
ایران است. وی همچنین درخصوص اینکه وعده کشورهای عربستان و امارات 
مبنی بر جبران خالء نفتی ایران در بازار جهانی چقدر قابل تحقق است، اظهار 

داشت: به نظرم آن ها درباره ظرفیت های نفتی خود بزرگ نمایی می کنند.

ظریف:
نامه مقام آمریکایی برای آزادی شهروندان این کشور 

یک طرفه بود
وزیر امور خارجه ایران تایید کرد که نامه ای با محتوای درخواست آزادی 
شهروندان آمریکایی از نماینده ویژه آمریکا در امور گروگان ها دریافت کرده 

است.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری المانیتور، محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه ایران تأیید کرده است که نامه ای با محتوای درخواست 
آزادی شهروندان آمریکایی از رابرت سی ابرین، نماینده ویژه آمریکا در امور 

گروگان ها دریافت کرده است.
المانیتور همچنین در ادامه نوشت که محمد جواد ظریف همچنین گفته 
است از معاون خود خواسته تا نامه ای مبنی بر ارائه درخواست تبادل 
زندانیان یا پیش کشیدن مسئله زندانیان ایرانی که به دلیل آن چه تخطی 
از قانون تحریم های آمریکا خوانده می شود زندانی هستند به مایک پمپئو، 

وزیر امور خارجه آمریکا بنویسد.
ظریف در پاسخ به این سوال المانیتور که آیا نامه ای از ابرین دریافت 
کرده است یا خیر، تأیید کرد که این نامه را دریافت کرده است اما این نامه 
را یک طرفه توصیف کرد. وی در این باره در جمعی از روزنامه نگاران حاضر 
در جمع هیئت اعزامی ایران به سازمان ملل گفت: می دانید نامه چه 
چیزی می گفت؟ می گفت که لطفاً آمریکایی های زندانی را آزاد کنید؛ یک 
پیشنهاد نبود. جریان فکری در واشنگتن این است که از ما انتظار داشته 
باشند اقداماتی یک جانبه انجام دهیم. به گزارش ایسنا، ظریف پیش از 
این در سخنان خود در مؤسسه جامعه آسیا این پیشنهاد را مطرح کرده و 
اظهار داشت: آنچه که من می توانم به عنوان وزیر خارجه انجام دهم، این 
است که این پیشنهاد را علناً روی میز مذاکرات بگذارم. بیایید آنها را تبادل 
کنیم. تمام افرادی که در زندان ها هستند، چه در آمریکا، چه در کشورهای 
دیگر و منتظر استرداد به آمریکا هستند، ما معتقدیم که اتهامات علیه 
آنها ساختگی است و در مقابل آمریکا نیز معتقد است که اتهامات علیه 
زندانیان در ایران ساختگی است.  سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشورمان نیز در این ارتباط تاکید کرد: وزارت امور خارجه ایران 
در چارچوب وظایف خود آمادگی دارد برای تبادل افرادی که توسط قوه 
قضائیه با اتهامات مشخص محکوم و در ایران زندانی شده اند، در برابر 
آزادی تمامی ایرانیان زندانی در آمریکا که به اتهامات غیر قانونی نقض 
تحریم ها و نیز قرار منع تعقیب کسانی که با فشار ایاالت متحده یا به اتهام 
واهی نقض تحریم های غیر قانونی آمریکا در کشورهای مختلف بازداشت 

شده اند، اقدام کند.
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