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حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای در ابتدای درس دیروز:

اطالق قانون «بازنشستگان»
درست نیست
دیروز طلبهای سر من داد کشید ،من هم قدری تند شدم
«از ایشان معذرتخواهی میکنیم»

رئیس جمهور در جمع صمیمی مردم شاهرود:

ملت ایران نمیگذارد

لبخند بر لب دشمن بنشیند
رئیس جمهور ،در جمع صمیمی

مردم شاهرود پیروزیهای ملت

حضرت

آیتالله

العظمی

امام خامنهای رهبر انقالب
اسالمی ،صبح دیروز (سهشنبه

 )۱۳۹۷/۹/13در ابتدای
درس خارج فقه با اشاره به سؤال
روز گذشتهی یکی از طالب

از ایشان دربارهی قانون منع
بهکارگیریبازنشستگانوانتساب
بازگرداندن بعضی بازنشستگان به

اجازهی رهبر انقالب ،توضیحاتی

درخصوص این قانون و همچنین
اجا زههای

صادرشده

برای

بهکارگیری بعضی افراد بازنشسته
در مشاغل بیان کردند.

* * دیروز یك طلبهای
سر من داد میکشید،
منهمقدریتندشدم
«از ایشان
معذرتخواهی میکنیم»
حضرت آیتالله العظمی امام
خامنهای :دیروز یکی از آقایان بعد
از درس تشریف آوردند جلو  -بعد
از درس که میبینید همینطور
ُیسرعون إلینا[-خند ِهی معظمله و حضار]
ِ
و با اوقات تلخی تمام گفتند که این

بازنشستههائی که طبق قانون باید

جایش هم خالی بود .این قانون

برکنار بشوند ،اینها را برمیگردانند و

در واقع حلقهی بستهی مدیریتی را

این را به پای شما مینویسند ،یعنی

که گاهی اوقات در بعضی از جاها

به پای من[ .البته] این محبت است،

سالهای سال طول میکشد ،این

این نشاندهندهی این است که این

حلقهی مدیریتی بسته را باز میکند،

برادرمان نسبت به اینکه یک چیزی

میشکند ،راه را برای جوانها

را به ما نسبت میدهند که ایشان

میگشاید که بتوانند خودشان را

نمیپسندد ،ناراحت است .منتها

برسانند به مراکز مدیریتی.

اشکالش این بود که سر من داد

بنابراین اصل قانون ،قانون خوبی

میکشید[.خند ِهی معظمله و حضار] من هم

است منتها اطالق قانون ،اطالق

به ایشان یک قدری تند گفتم آقا! چرا

درستی نیست یعنی اینکه هر

دادمیکشید؟!بههرحالماخواستیم

بازنشستهای باید به کار گرفته نشود،

از ایشان هم معذرتخواهی کنیم.

این اطالق درست نیست .چون
ً
بعضی از افراد هستند بله ،مثال سی

* * طلبه :من معذرت میخواهم.

سال هم خدمت کردهاند ،بازنشسته

ببخشید.

هم شدهاند ،فرض کنید که

* * امام خامنهای :خیلی خب ،ما

بیستساله بوده ،هجدهساله بوده

هم از شما معذرت میخواهیم.

استخدام شده ،حاال هم یک مردی

* * اطالق قانون «منع

بكارگیری بازنشستگان»
درستی نیست

این قانون بازنشستگان ،یک قانون
بسیار خوبی است .این از آن قوانینی
است که ما به آن احتیاج داشتیم،

چهلوهشتساله،

پنجاهساله

است ،وقت کارش است و تجربهی
خوبی هم پیدا کرده ،جایگزین هم
ندارد؛ این است دیگر؛ قانون این
را هم شامل میشود؛ اما شمول
قانون نسبت به اینجور آدمهائی که
کموبیشپیدامیشوند-ممکناست
زیاد هم نباشند  -درست نیست.

* * مجلس قانون را

جوری تنظیم كند كه
كسی به اجازهی رهبری
متوسل نشوند

این اساس مقرر شد با همکاری
جمعی از نمایندگان ،کارشناسان،
پژوهشگران و معاون قوانین
مجلس طرحی را جهت اصالح
قانون مطابق با نظر مقام معظم
رهبری تدوین و آماده کنیم.

ظالم و ستمگر را کم نظیر خواند

و تاکید کرد :آمریکا بداند که
ملت بزرگ ایران پیروز نهایی نبرد

* * برنامههای
رئیسجمهور

در استان سمنان

**ملتایراننمیگذارد
لبخند بر لب دشمن
بنشیند

بودن نعمت و سروری دیگر دارد.
دکتر روحانی ،استان سمنان را
استانی پهناور ،حائز اهمیت و
استراتژیک برای کشور دانست
و اظهار داشت :شاهرود مرکز

در این سفر ،رئیس جمهور

علم ،فقه و عرفان بوده و دارای

خب حاال [آن] مسئول ،آن مدیر چه

لبخند بر لبان دشمنانش بنشیند.

در اجتماع مردم استان سمنان

بزرگ ایران طی  40سال گذشته در

مردمانی دالور و زیباییهای

کار کند برخالف قانون؟

رئیس جمهور در ادامه برنامههای

در ورزشگاه تختی شاهرود

برابر آمریکا به عنوان دشمن ظالم

طبیعی از جمله جنگل در شمال

اینجا به فکر والیت فقیه میافتند

سفر کاروان تدبیر و امید به استانها

سخنرانی کرد.

و ستمگر را کم نظیر خواند و تاکید

و کویر در جنوب است.

خواهد بود و اجازه نخواهد داد

یّفقیه اجازه بدهد.
که باالخره ول 
میآیند از ما سؤال میکنند ،ما هم
مواردی را ،بنده اینهائی را که [نسبت
به آنها] میآیند سؤال میکنند
که نمیشناسم ،مگر بعضی
معدودشان را؛ ممکن است دو نفر،
سه نفرشان را بشناسیم؛ معدودی از
آنها را میشناسیم ،آنهائی را هم که
نمیشناسیم ،اگر به آن مدیر اعتماد
داشته باشیم قبول میکنیم .مسئله
لاّ
این است َوا اصل این قانون ،قانون
خوبی است ،باید هم اجرا بشود و
بهترش هم همین است که خود
نمایندگان محترم مجلس قانون را
جوری ترتیب بدهند و اصالح کنند
که دیگر این اشکاالت پیش نیاید،
مجبور نشوند که به اجازهی رهبری
متوسل بشوند.

دستور دکتر الریجانی برای اصالح قانون منع بکارگیری بازنشستگان

نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشهر و پردیس در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه از
معظم له برای اظهار محبت نسبت
به اصل قانون تشکر و سپاسگزاری
می کنیم ،افزود :ایشان قانون را امری

در برابر آمریکا به عنوان دشمن

قرار خواهد گرفت.

خواهیم کرد.

این ایام میهمان وطن و زادگاه خود

رئیس جمهور ،پیروزیهای ملت

جاللی ،رئیس مرکز پژوهش های مجلس خبر داد:

رئیس مرکز پژوهش های مجلس
از دستور دکتر الریجانی به مرکز
پژوهشها برای تدوین طرح اصالح
قانون منع بکارگیری بازنشستگان در
پی فرمایشات دیروز امام خامنهای
خبر داد.
کاظم جاللی با بیان اینکه در
پی فرمایشات امروز مقام معظم
رهبری در درس خارج فقه در مورد
قانون منع بکارگیری بازنشستگان
دکتر الریجانی مالحظات معظم
له برای اصالح قانون را به بنده به
عنوان رئیس مرکز پژوهشهای
مجلس اعالم کردند ،به
خبرگزاری خانه ملت گفت :بر

بزرگ ایران طی  40سال گذشته

وعده داده شده بود ،مورد بررسی

با دانشجویان این استان دیدار

عظیمالشأن اسالم(ص)،گفت :در

الزم و ضروری جهت اینکه جوانان و
نیروهای تازه نفس جدید وارد عرصه
مدیریتی کشور شوند دانستند ضمن
اینکه ایشان فرمودند که این قانون
باید به طور کامل اجرا شده و نباید
معطل بماند و تاکنون نیز به خوبی
اجرا شده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسالمی ،ادامه داد :بنابراین ما
بررسی نکات و مالحظاتی که مقام
معظم رهبری داشتند را هر چه سریع
تر در دستور کار گروه کارشناسی
قرار می دهیم و ان شاء الله آن را به
مجلس و کمیسیون تخصصی ارائه
خواهیم کرد.

و دیدار با مردم و بررسی روند

سایر برنامههای رئیسجمهور به

کرد :آمریکا بداند که ملت بزرگ

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز

طرحهای توسعهای در کشور ،روز

این شرح است

ایران پیروز نهایی نبرد خواهد بود

روز آزمایش و امتحان بزرگ تاریخی

سه شنبه وارد شاهرود در استان

حضور در جلسه شورای اداری

و اجازه نخواهد داد لبخند بر لبان

برای ملت بزرگ ایران است ،گفت:

سمنان شد.

و جلسه توسعه و سرمایهگذاری

دشمنانش بنشیند.

امروز روزی است که برای اولین

حجت االسالم والمسلمین دکتر

استان سمنان و بهرهبرداری از

حجت االسالم و المسلمین

بار پس از  40سال مبارزه آمریکا

حسن روحانی در بدو ورود به

طرحها و پروژههای زیربنایی،

دکتر حسن روحانی روز سه

به عنوان دشمنی ظالم و ستمگر،

فرودگاه شاهرود از سوی استاندار

صنعتی و عمرانی این استان از دیگر

شنبه در اجتماع بزرگ مردم

ملت ایران به پیروزیهای کمنظیر

سمنان  ،نماینده ولی فقیه در استان

برنامههای رئیس جمهور در این

شاهرود با تاکید بر اینکه ارتباط

دست یافته است.

و دیگر مقامات و مسووالن ارشد

سفر است.

با همسایگان ،کشورهای اسالمی

دکتر روحانی با تأکید بر اینکه

محلی مورد استقبال قرار گرفت.

رئیس جمهور افزود :همچنین در

و جهان را توسعه خواهیم داد،

ملت ایران نخواهد گذاشت که

دکتر روحانی در فرودگاه شاهرود

این سفر حدود  70طرح و پروژه

اظهارداشت :آمریکا گفت ایران

لبخند بر لبان دشمن نقش ببندد،

با بیان اینکه خوشحالم در ماه

جدید نیز به مردم استان وعده داده

را از صادرات نفت و تبادل

افزود :آمریکا به دنبال کودتا در

ربیعالمولود و ماه پیامبر عظیمالشأن

میشود که در سالهای باقیمانده از

تجاری محروم و منزوی می

این کشور بود و تجزیه ایران و

اسالم(ص) توفیق پیدا کردم از

دولت دوازدهم اجرا خواهند شد.

کند اما نتوانست و نمیتواند و

جدا کردن خوزستان را با حمله

استان سمنان و با هماستانیهای

دکتر روحانی افزود :در این سفر

همچنین قادر نخواهد بود رابطه

افلقیان دنبال میکرد و با تحریم

عزیز خود دیدار کنم ،گفت :در این

همچنین در اجالس سراسری

ما با ملتهای منطقه را قطع کند.

قصد شکستن کشور را داشت ،اما

سفر تمامی طرحها و پروژههایی که

نماز و مراسم  16آذر در دانشگاه

رئیس جمهور با تبریک میالد

هرگز موفق نبود.

در دو سفر گذشته به مردم این استان

سمنان حضور خواهیم یافت و

با سعادت و عطرآگین پیامبر
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