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رئيس قوه قضائيه در جمع مسئوالن عالی دستگاه قضا:

توهين به تيم مذاکرهکننده و انتشار مذاکرات غيرعلنی هيچ کمکی به روند مذاکرات نمیکند/
رهبر معظم انقالب موجب سربلندی نظام هستند

آيتهللا الريجانی گفت: توهين به تيم مذاکرهکننده و يا انتشار مذاکرات غيرعلنی مجلس با تيم مذاکرهکننده هيچ کمکی به
روند مذاکرات نمیکند و وجهی ندارد و اميدواريم توصيههای مشفقانه در خصوص حمايت از مذاکرات و همدلی در اين

زمينه مورد پذيرش واقع شود.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضایيه آیت هللا صادق آملی

الریجانی در جلسه امروز  مسئوالن عالی قضایی با تبریک والدت حضرت ولی عصر(عج) و گراميداشت یاد و

برای امت ما رمز امام خمينی(ره)  فرارسيدن چهاردهم خرداد گفت: حضرت  در آستانه  امام  خاطره حضرت 

استقامت و عزت بود و مجموعه خصایص و ویژگی های ایشان برای تمام مردم و بویژه مسئوالن ما الگویی

جاودان است.

رئيس قوه قضایيه دلسوز مردم بودن، صداقت در مواجهه با مردم، تالش برای حفظ عزت و کرامت مردم، شجاعت

و تدبير را در کنار علم و فضل و جهاد در برابر ظالمان از ویژگی های برجسته حضرت امام(ره) توصيف کرد و افزود:

تمام این ویژگی ها و خصایص از معنویت و عبودیت حضرت امام(ره) و اتکال به ایمان و معرفت الهی ریشه می

گرفت.

رهنمودهای امام(ره) چراغ راه نظام اسالمی

آیت هللا آملی الریجانی سخنان و رهنمودهای حضرت امام(ره) را چراغ راه و مسيری روشن برای ادامه حرکت

نظام اسالمی و در برگيرنده مضامينی ماندگار توصيف و تاکيد کرد: سخنان و تعاليم حضرت امام (ره) هنوز که

هنوز است زنده و تازه باقی مانده است.

رئيس قوه قضایيه به استقامت و مجاهدت حضرت امام خمينی(ره) در مقابل استکبار اشاره کرد و گفت: حضرت

امام(ره) عزت و سربلندی را همواره در سایه اتکال به خداوند متعال و تبعيت از پيامبراکرم(ص) و ائمه(عليهم

السالم) می دانست و بر این اساس ایشان سرآمد مجاهدان روزگار ما بود و اکنون نيز هر آن کسی که مدعی

ادامه دادن راه حضرت امام(ره) است باید در عمل تابع راه ایشان باشد.

آیت هللا آملی الریجانی تصریح کرد: امروز کسانی به حضرت امام(ره) نزدیکتر هستند که تابع راه و روش حضرت

امام(ره) در استکبار ستيزی و تاسی به معنویات باشند.

رئيس دستگاه قضا افزود: تنها با سخن گفتن نمی توان خود را به حضرت امام(ره) نزدیک دانست؛ باید عمل را

سنجيد و دید که آیا این افراد، اعتقادی مانند حضرت امام(ره) دارند و شخصيت و عزتی را که حضرت امام(ره)

برای مردم قائل بود را ميپذیرند و آیا با اتکال به خداوند متعال از سرزنش و تهدید مستکبران

نمی هراسند؟

مقام معظم رهبری موجب سربلندی نظام

آیت هللا آملی الریجانی وجود مقام معظم رهبری و رهبری ایشان بعد از ارتحال حضرت امام(ره) را نعمتی بزرگ

برشمرد و گفت: بحمدهللا راه و روش مقام معظم رهبری همان راه و مسير حضرت امام خمينی(ره) بوده است و

معنویت، شجاعت، خلوص و صداقت در برابر مردم و استکبارستيزی ایشان موجب سربلندی نظام اسالمی و

عبور با سالمت و صالبت جمهوری اسالمی از سختيها، فشارها، توطئه ها و فتنه ها شد.

رئيس قوه قضایيه اظهار کرد: مردم ما از مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اخالص و معنویت می بينند و به

خوبی می دانند که اگر تدبيرهای ایشان نبود امروز اقتدار، امنيت و آرامش کشور در ابعاد مختلف هم نبود و

همين است که مردم ما با ایشان رابطه ای عاطفی و عميق برقرار کرده اند.

Fars News Agency : ... توهين به تيم مذاکرهکننده و انتشار مذاکرات غيرعلنی هيچ http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940306001129

1 of 4 05/28/2015 09:58 ق.ظ



آیت هللا آملی الریجانی افزود: گرچه بعد از ارتحال حضرت امام خمينی(ره) کشور با چالشهای مختلفی روبرو و

فشارهای بيرونی و درونی زیادی بر نظام وارد شد و حتی کسانی در داخل کشور در باطن، انقالب و والیت فقيه

را قبول نداشتند ولی مدعی گام برداشتن در مسير حضرت امام(ره) بودند اما مقام معظم رهبری با درایت و

شجاعت مسير را روشن کردند و با تمام وجود برای حفظ انقالب مایه گذاشتند و مردم با بصيرت ما نيز این

مجاهدت ها را دیدند و شاکر این نعمت عظيم الهی هستند.

رئيس قوه قضایيه با تاکيد بر اینکه تمام کسانی که به مقام معظم رهبری نزدیک می شوند به شخصيت واالی

ایشان بيشتر پی ميبرند، گفت: اگر مقام معظم رهبری به عنوان محور و اساس پيشبرد و رهبری نظام نبودند،

اوضاع کشور و انقالب اسالمی همراه با امنيت و آرامش و ثبات پيش نمی رفت.

آیت هللا آملی الریجانی افزود: عاقبت برخی نهضتهای اسالمی که در سالهای اخير رخ داد، پيش روی ماست و

می بينيم که چگونه با وجود حضور مردم در صحنه، به دليل فقدان رهبری مناسب و منسجم به مشکالت

اساسی برخوردند.

رئيس قوه قضایيه در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات هسته ای و لزوم حمایت همدالنه از تيم مذاکره

کننده و در عين حال نظارت دقيق بر عملکرد این تيم از سوی مردم و مسئوالن از جمله نمایندگان مجلس

شورای اسالمی اشاره کرد و گفت: عزت، امنيت و اقتدار مردم با هيچ چيز قابل مقایسه و معارضه نيست و تيم

مذاکره کننده نيز که فرزندان این ملت هستند به خوبی به این مسئله واقفند و باید مراقب فریبکاری و زیاده

خواهی دشمن باشند.

آیت هللا آملی الریجانی با تاکيد بر ضرورت پيشبرد مذاکرات در چارچوب سياستها و خطوط قرمز نظام اظهار کرد:

مردم نمی پذیرند که حاصل سالها تالش و مجاهده در راه دستيابی به دانش  و فناوری صلح آميز هسته ای با

زیاده خواهی دشمن و فریبکاری آنان از بين برود.

تکيه بر استعداد و توان داخلی مردم

رئيس قوه قضایيه تکيه بر استعداد و توان داخلی مردم و جوانان کشور را تنها راه مقابله با زیاده خواهی دشمن

دانست و گفت: طرف های مذاکره کننده ایران باید بدانند که یک مجلس بيدار و آگاه در کنار مردم با بصيرت و

رهبری هوشيار و مقتدر و معتقد به صالبت و اقتدار مردم پشت این مذاکرات و ناظر به آن هستند و دشمنان

خيال نکنند که مردم ما گرفتار مشکالت شده اند پس حاضرند به هر نوع مذاکره ای تن بدهند!

رئيس قوه قضایيه افزود: تيم مذاکره کننده با چشم پوشی از اميد بستن به فرصتها و قدرتهایی که ممکن است

در قبال مذاکرات و پس از آن حاصل شود، باید از قدرت، استعدادها و توان داخلی و حضور هميشگی مردم در

دفاع از انقالب به عنوان پشتوانه مذاکرات بهره ببرند.

آیت هللا آملی الریجانی با تبریک به رئيس و هيئت رئيسه مجلس شورای اسالمی به مناسبت انتخاب مجدد در

این مناصب، خواهان نظارت دقيق مجلس بر مذاکرات و در عين حال توجه به مصالح ملی کشور در روند مذاکرات

شد و تاکيد کرد: مجلس در مقام نظارت بر خطوط قرمز مذاکرات باید تالش کند اما باید تيم مذاکره کننده را

تضعيف نکنيم چرا که مصالح ملی بر هر چيزی مقدم است.

رئيس دستگاه قضا با تاکيد بر جایگاه رفيع مجلس و در راس امور بودن آن، افزود: توهين به تيم مذاکره کننده و یا

انتشار مذاکرات غيرعلنی مجلس با تيم مذاکره کننده هيچ کمکی به روند مذاکرات نمی کند و وجهی ندارد و

اميدواریم توصيه های مشفقانه در خصوص حمایت از مذاکرات و همدلی در این زمينه مورد پذیرش واقع شود.

-آیت هللا آملی الریجانی در ادامه سخنان خود با محکوم کردن کشتار شيعيان یمن و عربستان، گسترش فعاليت

های تروریستی و ظهور گروههای افراطی را برخاسته از نظرات افراطی برخی مفتيهای سعودی از جمله مباح

ارتجاعی سلفی ها ابراز تاسف از چنين دیدگاههایی گفت: تفکرات  با  دانستن خون شيعيان توصيف کرد و 

برخاسته از تفکرات برخی مفتی های سعودی است که البته خطرناک است و موجب اعمال غير عقالنی و

وحشيانه به اسم اسالم عليه مردم بی دفاع و مظلوم می شود.

رئيس قوه قضایيه با انتقاد از عملکرد دو گانه غربيها در قبال حقوق بشر به چشم پوشی آنان بر جنایتهای

سعودی ها در یمن اشاره و تصریح کرد: این همه نفاق در حرف و عمل درباره حقوق بشر قابل توجيه نيست و

نتيجهاش به خاک و خون کشيده شدن مردم در یمن، عراق و سوریه است؛ گرچه با بيداری مسلمانان دود این
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اقدامات غير انسانی در نهایت به چشم خود این دولت ها خواهد رفت.

انتظار فرج افضل عبادات است

آیت هللا آملی الریجانی در بخش پایانی سخنان خود با تبریک مجدد فرارسيدن نيمه شعبان با اعالم اینکه در باب

انتظار فرج روایات متعددی ذکر شده که مضمون آنها فضليت عظيم انتظار فرج و یا اینکه انتظار فرج افضل عبادات

است گفت: با توجه به این فضليت عظيم باید پرسيد که انتظار فرج چيست و چه اسرار و معارف عميقی در آن

نهفته است که افضل عبادات می شود.

رئيس قوه قضایيه با طرح این پرسش که آیا امام عصر(عج) واقعا غایب است و یا امام حاضر است و ما در حجاب

هستيم افزود: در واقع امام چه امام عصر(عج) و چه همه ائمه ای که از دنيا رفتند حی و حاضرند و این ما

هستيم که در غيبت و حجاب به سر می بریم!

آیت هللا آملی الریجانی با قرائت آیاتی که در آن از ائمه به عنوان نورهللا تفسير شده است اظهار کرد: در آیاتی

مانند «َوأَْشَرَقِت اْألَْرُض بُِنوِر َربَِّها»، «یَْهِدی اللَُّه لُِنورِِه َمن یََشاُء» و «هللا نور السموات واالرض» نور خداوند متعال به

نور امام تفسير شده است و آیا مگر می شود نور خداوند در غيبت و حجاب باشد، نور خدا و به تبع آن نور امام

همه جا هست و این مایيم که در حجابيم.

رئيس قوه قضایيه در ادامه به ذکر روایتی از کتاب حجت اصول کافی اشاره کرد و گفت: این روایت را «ابی خالد

کابلی» از امام محمد باقر ابا جعفر (عليه السالم) در تفسير این آیه شریفه: «َفآِمُنوا بِاللِّه َو َرُسولِِه َو النُّورِ الَّذی

أَْنَزْلنا» نقل می کند و از ایشان می پرسد آن نور چيست که در این آیه به آن اشاره شده است؛ امام در جواب

اباخالد میفرماید: «یا أبا خالد النور و اللّه األئّمة من آل محّمد صلی اللّه و عليه و آله وسلم الی یوم القيامة»

امام قسم یاد میکند که این نور که در این آیه هست، نور ائمهای از آل محمد(ص) الی یوم القيامه است و بعد

قسمهای متعدد دیگری میآورد از جمله اینکه «و هم و هللا نور هللا الذی أنزل» به خدا قسم ائمه آن نوری

هستند که خداوند نازل کرده است «و هم و هللا نور هللا فی السماوات و األرض» به خدا قسم ائمه نور خداوند بر

َماِم فِی ُقلُوبِ اْلُمْؤِمنِيَن أَْنَوُر ِمَن الّشْمسِ اْلُمِضيَئِة بِالنَّهارِ» آسمانها و زمين هستند، «واللِّه یَا أَبَا َخالٍِد لَُنوُر اْإلِ

اباخالد به خدا قسم نور امام در قلوب مومنين از نور خورشيدی که تابنده هست بيشتر است.

رئيس قوه قضایيه با تاکيد بر اینکه این روایت، هم آیات را تفسير میکند، هم راه را نشان میدهد تصریح کرد:

امام (ع) در ادامه میفرماید که: «َو ُهْم َو اللِّه ُیَنوُّروَن ُقُلوَب اْلُمْؤِمنِيَن» ائمه به خدا قسم قلوب مومنان را نورانی

میکنند «َو یَْحُجُب اللُّه َعزّ َو َجّل نُوَرُهْم َعّمْن یََشاُء َفُتْظلَُم ُقُلوُبُهْم» خداوند عزوجل از هر کس که بخواهد نور را

بر می دارد و به دنبال آن قلبهایشان تاریک میشود «َو اللِّه یَا أَبَا َخالٍِد َال ُیِحبَّنا َعْبٌد َو یََتَوّالنَا َحتّى ُیطَّهَر اللُّه

َقْلبَُه» ابا خالد به خدا قسم جز این نيست که وقتی عبد به ما محبت داشته باشد و والیت ما را پذیرفته باشد

ُر اللَُه َقْلَب َعْبٍد َحتَّی ُیَسلَِّم لََنا» خداوند قلب هيچ عبدی را طاهر و قلب او را مطهر و پاکيزه میکند «َو َال ُیطَّهِ

پاکيزه نمیکند مگر اینکه تسليم ما باشد «َفإَِذا َکاَن ِسْلماً لََنا َسلََّمُه اللَُّه ِمْن َشِدیِد اْلِحَسابِ َو آَمَنُه ِمْن َفَزعِ یَْوِم

اْلِقيَاَمِة اْألَْکبَر»ِ و اگر کسی با ما سلم شد خداوند در روز قيامت از حساب شدید و فزع بزرگ روز قيامت به

سالمت و امن خواهد داشت.

از بعد هستی شناسانه، به ما میگوید امام کجای این عالم رئيس دستگاه قضا افزود: این روایت عجيب، 

ایستاده و به لحاظ انسان شناسانه میگوید که انسان چگونه  می تواند و باید به این نور تقرب پيدا کند؟

آیت هللا آملی الریجانی در پایان گفت: از خداوند تبارک و تعالی می خواهيم این راه را برای ما باز کند تا قدر

تعاليم ائمه(ع) را بشناسيم و باید بدانيم حال که راه روشن است خيلی حسرت دارد اگر از این راه دور بيفتيم و

لذا به خداوند متعال عرض میکنيم که «اَللّـُهمَّ اَرِنِی الطَّْلَعَه الرَّشيَدَه َو اْلُغرََّه اْلَحميَدَه َواْمُنْن َعلَْينا بِرِضاُه َو َهْب لَنا

َرْاَفَتُه َو َرْحَمَتُه، َو ُدعاَءُه َو َخْيَرُه».

در جلسه امروز مسئوالن عالی قضایی بحث و بررسی در خصوص ساماندهی ستاد دادگستری کل استانها

ادامه یافت.
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