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 اجرای ۱۸۶ پروژه محرومیت زدایی 
در ایالم توسط قرارگاه خاتم االنبیا )ص(

فرمانده ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص( گفت: 
۱۸۶ پروژه محرومیت زدایی در استان ایالم توسط این 

قرارگاه به انجام رسیده است.
سعید محمد در مراسم افتتاح و بهره برداری از ۱۰۰۵ 
پروژه عمرانی محرومیت زدایی سپاه با حضور سرلشکر 
سالمی در استان ایالم گفت: توسعه آب و خاک یکی 
از بحث ه��ای مهم ب��رای رونق تولید در اس��تان ایالم 

محسوب می شود.
وی اظهار کرد: الحمدهلل در پروژه طرح گرمس��یری در 
مه��ران ۱۴ ه��زار هکتار آماده کردی��م و با تأمین مالی 
إن ش��اءاهلل بتوانیم آن را زیر کشت ببریم و مردم از این 
طرح که مقام معظم رهبری از اعتبارات صندوق توسعه 
ملی به این طرح اختصاص داده بودند بهره مند ش��وند. 
محمد گفت: سد کنگیر در استان ایالم نیز یکی دیگر از 
پروژه های قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( در استان می باشد.

محمد افزود: در س��یل اخیر ب��ا توجه به اینکه ارتباط 
استان ایالم و لرستان در رودخانه سیمره قطع شد، دو 

پل توسط سپاه ساخته شد و به استان اهدا گردید.
فرمانده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص( با اش��اره 
به فعالیت های محرومیت زدایی در اس��تان ایالم گفت: 
۱۸۶ پروژه محرومیت زدایی در اس��تان توس��ط قرارگاه 
خاتم االنبیاء )ص( صورت گرفته است که مهمترین آن ها 
۵۶ باب مسجد، دو طرح آبرسانی، چهار اماکن ورزشی، 
۱۱ حسینیه، ۱۱ پل روستایی، ۹ کیلومتر راه روستایی، 

۵۸ سرویس بهداشتی و شش مدرسه می باشد.
وی ادام��ه داد: در مباحث اش��تغالزایی و بس��ته های 
معیش��تی نیز مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 

در استان ایالم هزینه شده است.
محم��د تصریح ک��رد: هزار بس��ته تحصیل��ی و ۱۰۰ 
جهیزیه در اس��تان توزیع می ش��ود و همچنین س��ه 
کارگاه خیاطی برای زنان بدسرپرس��ت و بی سرپرست 

با تمام امکانات و تجهیزات ایجاد خواهیم کرد.
فرمان��ده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص( یادآور 
ش��د: ۲۳ هزار هکتار اراضی مس��تعد در منطقه فکه 
وج��ود دارد که ب��ا وزارت جهادکش��اورزی هماهنگ 
کردیم و س��عی ب��ر این داریم که هم��ه این اراضی را 
زیر کشت ببریم، ۱۰ هزار هکتار را توافق اولیه کردیم 
و تحویل ما ش��ده که شش هزار هکتار از این زمین ها 
تس��طح شده و شبکه آبیاری تنظیم گردیده و امروز با 
فرمان فرمانده کل سپاه آغاز می شود و این شش هزار 
هکتار از اراضی امس��ال زیر کش��ت خواهد رفت و به 

تعاونی ها واگذار می شود. سپاه نیوز

دستور رئیسی برای تسریع در اقدامات 
قضایی سانحه قطار زاهدان

رئی��س ق��وه قضائی��ه در دس��توری ب��ه رئی��س کل 
دادگس��تری سیس��تان و بلوچس��تان، ضمن تسلیت 
مجدد به بازماندگان س��انحه قطار مسافری زاهدان - 
تهران، تسریع در اقدامات قضایی مربوط به این پرونده 

را مورد تاکید قرار داد.
در دستور رئیس قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری 
سیستان و بلوچستان، از وی خواسته شده ضمن اعالم 
تسلیت مجدد به بازماندگان و عیادت و پیگیری درمان 
مصدومان این حادثه، هرچه سریعتر علل و عوامل بروز 
سانحه خارج شدن قطار مسافربری زاهدان- تهران از 
ریل شناس��ایی ش��ده و در اقدامات قضایی مربوط به 
آن تس��ریع صورت گیرد. در ابالغ مذکور از رئیس کل 
دادگس��تری سیستان و بلوچس��تان خواسته شده که 
آخرین نتایج پیگیری ها در این مورد در اسرع وقت به 

اطالع رییس قوه قضائیه رسیده شود.

اخبار

جلسه غیر علنی یارانه ای مجلس به تعویق افتاد
س��خنگوی هیئت رئیس��ه مجلس از به تعویق افتادن جلس��ه غیر علنی مجلس 

درباره هدفمندی یارانه ها خبر داد.
اس��داهلل عباسی از به تأخیر افتادن جلسه غیر علنی مجلس درباره یارانه ها خبر 
داد و گفت: به دلیل آماده نبودن گزارش کارگروه تخصصی )جداول، نمودار ها و 

آمار( برگزاری جلسه غیر علنی مجلس به زمان دیگری موکول شد.
وی افزود: جلس��ه غیر علنی مجلس، یکشنبه یا دوش��نبه هفته آینده و با حضور تیم 
اقتصادی دولت برگزار می ش��ود. س��خنگوی هیئت رئیس��ه مجلس ادامه داد: با توجه به 
اهمیت و حجم موضوع احتماال یک جلسه کامل مجلس به این موضوع اختصاص خواهد 
یافت. قرار بود تا جلس��ه مذکور سه شنبه هفته جاری با حضور تیم اقتصادی دولت برگزار 
ش��ود. قرار بود تا در این جلس��ه با حضور وزرای نیرو، نفت، اقتصاد، کار و همچنین رئیس 

سازمان برنامه و  بودجه موضوع حذف یارانه نقدی ثروتمندان بررسی شود.  تسنیم

دولت اختیار کافی برای حذف یارانه ثرتمندان را دارد
نماینده تبریز در مجلس گفت: نمایندگان مجلس به دولت این اختیار را داده اند 

که یارانه نقدی پردرآمدها را حذف کند و این امر الزم االجراست.
محمدحس��ین فرهنگی با تاکید بر حذف یارانه افراد پر درآمد،گفت: با روش و 

مکانیزم اجرایی که دولت در این زمینه در پیش گرفته موافق نیستم.
وی اف��زود: هنوز مش��خص نیس��ت که دولت به ط��ور دقیق یارانه چ��ه تعداد از 
پردرآمد ه��ا را حذف خواهد کرد و وزارت تعاون آم��ار دقیقی از تعداد افرادی که در 

دهک های باال و پردرآمدی بوده اند و یارانه شان را حذف می کند، ارائه نداده است.
فرهنگی گفت: متاسفانه زمانی که  از مسئوالن درباره میزان دقیق حذف یارانه پردرآمد ها 
سؤال می شود، به پاسخ های کلی اکتفا می کنند و حتی بعضاً آمار های کلی از سوی آنها  
ارائه می  ش��ود و به طور شفاف مشخص نیس��ت که چه میزان از یارانه پردرآمد ها حذف 

خواهد شد.  تسنیم

جزئیات و ابعاد دیگری از تغییرات در برجام
ژرژیک آبرامیان نماینده ارامنه جنوب در واکنش به اظهارات س��خنگوی دولت 
که گفته بود »در جلس��ه ۱+۴ مس��ائل و ش��روطی که قبال مطرح کردیم تکرار 
خواهیم کرد، حرف ما این است که تحریم ها لغو شده و کشورها به جایگاه قبلی 
خود بازگردند، رئیس جمهور بن بست شکنی کرده و مطرح کرده که دنبال تغییر 
کوچکی در دل برجام هستیم«، اظهارداشت: پیشنهادی که آقای ظریف در بحث 
الحاق به کنوانس��یون ها گفته این است که از همین حاال بپذیریم و متعهد شویم که 

دنبال سالح کشتار جمعی و هسته ای نیستیم.
وی بیان کرد: براس��اس برجام این قضیه باید چند س��ال بعد اتفاق می افتاد اما می شود 
کشورمان برای خروج از این بن بست، در صورتی که آمریکا تحریم های خود را بردارد و 
به ساز و کار برجام برگردد همین حاال این الحاقیه را بپذیریم. یعنی یک تغییر کوچک 

در تاریخ اجرای تعهدات متقابل انجام دهیم.  فارس

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نام شهید در هر کوی و برزن، 
پرچمی از ارزش های الهی اس��ت، تصریح کرد: در هر کارخانه، 
اداره، سازمان، دانشگاه و حوزه، نشان شهید یک عالمت برای 

حفظ ارزش های انقالب است.
آیت اهلل س��یدابراهیم رئیس��ی، در جمع دانشجویان و اساتید 
دانش��گاه عل��وم قضایی و خدمات اداری، با تبریک آغاز س��ال 
تحصیلی از تالش های مس��ئوالن این دانش��گاه از گذش��ته تا 
امروز قدردانی ک��رد و گفت: دانش آموختگان دانش��گاه علوم 
قضائی به حمداهلل در جایگاه های مختلف قوه قضائیه نیروهای 

موثری هستند که به آنها افتخار می کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه تحول در دس��تگاه قضائ��ی بدون تحول در 
دانش��گاه عل��وم قضائی، بخش ه��ای تربیت نیروی انس��انی و 
حوزه ه��ای آم��وزش و پژوهش امکان پذیر نیس��ت، ادامه داد: 
بی تردید، تربیت نیروی انس��انی در این دوره باید با دوره های 
قبل، متفاوت باشد و ضمن استفاده از تجربیات پیشینیان باید 

با اتقان علمی و نه حرکت سلیقه ای، طرحی نو در انداخت.
رئیس��ی با تاکید بر ضرورت هم اندیشی اساتید و فرهیختگان 
در قالب هس��ته های علمی افزود: بای��د در این زمینه بحث و 
تب��ادل نظر کرد که چه کنیم دانش��گاه عل��وم قضایی، نیروی 
انس��انی برتر در س��ه حوزه علم، اخالق و کار حرفه ای در امر 

قضا تربیت کند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم دارا بودن مزیت نس��بی در 
دانشگاه علوم قضایی، تشکیل ش��ورای تحول در این دانشگاه 
را امری بسیار مبارک دانست و با بیان اینکه دانشجویان حال 
حاض��ر و دانش آموختگان گذش��ته این دانش��گاه و همچنین 
قضات ب��ا تجربه می توانند در این عرص��ه نقش آفرینی کنند، 
اظهار کرد: امروز، آش��نایی قضات با موضوعات میان رش��ته ای 

بسیار مهم اس��ت. توجه به IT موضوع بسیار مهمی است که 
هر دانشجو به میزانی که ضرورت دارد باید آشنایی الزم را در 
این زمینه داشته باشد. همچنین قضات باید اجماال به مسائل 
اقتصادی آشنایی داشته باش��ند و تشکیل شعب و بخش های 
تخصصی در قوه قضاییه می طلبد که در دانشگاه علوم قضایی 

نیز کارهای میان رشته ای صورت گیرد.
رئیس��ی با تأکید بر لزوم آش��نایی قضات با حق��وق و اقتصاد، 
حقوق و جامعه شناس��ی و حقوق و روانشناس��ی گفت: مرحوم 
محقق در شرایع در آداب القضا آورده که قاضی باید نسبت به 

شهری که می خواهد در آنجا قضاوت کند معرفت داشته باشد. 
این همان جامعه شناسی است که امروز از آن سخن می گوییم. 
اگر قرار بود فقط قانون باش��د، این کار را سیس��تم و دستگاه 
ماشینی هم می توانست انجام دهد و نیازی به شخص نداشت. 
قاضی باید شخصیت متهم را احراز کند و بعد حکم صادر کند. 
باید کامال مشخص و احراز شود که فرد با چه انگیزه، اندیشه و 

سابقه ای مرتکب خطا شده است و چه شخصیتی دارد.
وی در ادام��ه ب��ا بیان اینکه نام ش��هید در هر ک��وی و برزن، 
پرچمی از ارزش های الهی اس��ت، تصریح کرد: در هر کارخانه، 

اداره، س��ازمان، دانشگاه و حوزه، نشان ش��هید یک عالمت و 
نشانه برای حفظ ارزش های انقالب اسالمی است.

رئیس ق��وه قضائیه در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان 
اینکه فقیه کسی است که فقه در جان او نشسته باشد، گفت: 
اگر فقه در جان کسی بنشیند، تمام فعل و ترک فعل او جلوه 
فقه اس��ت. بنا به فرموده حضرت امام صادق )ع(، حقیقت علم 
در عبودیت نهفته است و حقیقت عبودیت آن است که انسان 
بداند عالم همه ِملک و ُملک خداست و در همه ذرات وجودی 

عالم، اراده حق جاری است و عالم همه جنوداهلل است.
رئیس��ی خطاب به اس��اتید و دانش��جویان گفت: خروجی این 
دانش��گاه باید دانشجوی متدین واجد شرایط باشد و فراگیری 
عل��م و اخالق در آن باید ب��ه آن بینجامد که یک قاضی عالم 

اخالقی انقالبی از این دانشگاه بیرون بیاید.
وی ب��ا بیان اینکه جدایی اخالق از علم در دنیا موجب ش��ده 
اس��ت که علم به ابزاری علیه انسان ها تبدیل شود، خاطرنشان 
کرد: علم و دانش بدون اخالق، به جای آنکه گره گش��ا باش��د، 

گره های فراوانی را ایجاد می کند.
رئیس ق��وه قضائیه با بیان اینکه نتیجه همه این تالش ها باید 
به احس��اس عدالت در مردم منجر شود، یادآور شد: مردم باید 
حس کنند که قاضی هم مهربان اس��ت، هم مقتدر و هم نفوذ 
ناپذیر و مس��ائل را با تدبیر دنب��ال می کند. قضات باید تالش 
کنند که قوه قضائیه براس��اس آنچه در بیان نورانی امام راحل 
و مقام معظم رهبری آمده است، واقعا ملجاء و پناهگاه باشد و 
این امر نیز با دس��تور و بخشنامه امکان پذیر نیست بلکه مردم 
باید با تمام وجود احساس کنند که این دستگاه همچون پدری 
مهربان است که اگر به آنها ظلم شد می توانند نزد او بروند تا از 

آنها رفع ظلم شود.  روابط عمومی قوه قضاییه

کدخدایی در نشست خبری:
اعضای شورای نگهبان اموالشان را 

در سامانه شفافیت ثبت می کنند 
س��خنگوی شورای نگهبان قانون اساس��ی گفت: طبق بررسی 
شورای نگهبان عدم مغایرت الیحه پروتکل های مربوط به ماده 
۵۰ و ماده ۵۶ کنوانس��یون هوایی کش��وری با شرع مقدس و 

قانون اساسی اعالم شد.
عباسعلی کدخدایی در نشس��ت خبری خود با اصحاب رسانه 
ضمن عرض تس��لیت ایام محرم و صفر افزود: همچنین طبق 
بررسی این شورا، عدم مغایرت استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرح الحاق 
یک تبصره به ماده ۱۱۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای 
اس��المی، الیحه مدیریت بحران کش��ور و موافقت نامه دولت 
ایران و دولت خلق چین درباره همکاری در زمینه بهداش��ت و 

قرنطینه دامی با شرع مقدس و قانون اساسی اعالم شد.
 کدخدای��ی در ادامه با اش��اره به آخرین اخب��ار درباره هئیت 
مرک��زی نظارت ب��ر انتخابات مجلس گف��ت: هیئت نظارت بر 
انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی تش��کیل شده و این هیئت 

مرتبا در روز های یکشنبه جلسه دارد.
کدخدایی با اش��اره ب��ه جلوگیری از نقش پ��ول در انتخابات 
مجل��س اف��زود: مالک و میزان برای ش��ورای نگهب��ان قانون 
انتخابات است؛ در قانون دو محور اصلی وجود دارد یک مفاسد 

اخالقی و اقتصادی و همچنین مخالفت با حاکمیت. سخنگوی 
شورای نگهبان بیان داشت: در خصوص نقش پول در انتخابات 
همه مسئولین و مردم نگران هستند لذا در این زمینه نیازمند 
قوانین بهتری هستیم که متاسفانه قوانین به کمک ما نیامد.

وی افزود: ش��ورای نگهبان به کمک قوانین هر جا که احساس 
کن��د پول نقش موثری در انتخابات داش��ته و این انتخابات را 

منحرف کرده برخورد خواهد کرد.
کدخدایی در ادامه با اش��اره به اصل ۸۶ قانون اساسی و تفسیر 
درباره مصونیت نمایندگان گفت: آنچه در اصل هشتاد و شش 
آمده و تفس��یر ش��ورای نگهبان اس��ت، نمایندگان بر اس��اس 
اظهارات در مجلس مصون هس��تند که این نکته مورد تصریح 
قانون اساسی هم بوده است طبیعتاً اگر خدای ناکرده نمایندگی 

مرتکب جرائمی شود دیگر مشمول اصل ۸۶ نخواهد شد.
کدخدایی در ادامه با اشاره به ساز و کار شورای نگهبان درباره 
مبارزه ب��ا پدیده پ��ول  در انتخابات گفت: اختیارات ش��ورای 
نگهبان در بررس��ی صالحیت هاست طبیعتاً اگر گزارش هایی 
از س��وی نهادهای چهارگانه مذکور به این ش��ورا ارسال شود 
و صح��ت آن هم م��ورد تایید قرار گیرد، ش��ورای نگهبان این 

موضوع را در بررسی صالحیت و مدنظر قرار خواهد داد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ادعای واسطه گری برای تایید 
صالحیت نمایندگان با ش��ورای نگهبان گفت: هر وقت ش��ما 
دیدید کس��ی در ای��ن جهت حرکت میکند حتم��ا به ما خبر 
بدهید. ما و نهادهای نظارتی حتما با آن برخورد خواهیم کرد.

وی در ادامه درباره تشکیل ستاد رسیدگی به تخلفات انتخاباتی 

با همکاری قوه قضاییه بیان داش��ت: س��تاد انتخابات هر دوره 
با قوه قضاییه نشس��ت هایی دارد اما هنوز این نشست ها برگزار 

نشده است.
وی بی��ان داش��ت:حتما هماهنگی ب��ا قوه قضائی��ه در زمینه 
انتخابات در جلوگیری از تخلفات انتخاباتی به ما کمک خواهد 
کرد. کدخدایی در ادامه پیرو موضوع شفافیت آراء نمایندگان 
و مخالفت ها در این زمینه، تصریح کرد: ش��فافیت خوب است 
اما تش��خیص کارشناس��انه مصوبات برعهده مجلس ش��ورای 
اس��المی است و شورای نگهبان صرفا مطابق مصوبات با قانون 

اساسی و موازین، شرع را بررسی می کند.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان در ادامه پیرو اشکاالت در زمینه 
قانون انتخابات بیان داشت: قانون انتخابات ما ناقص و حداقلی 
اس��ت، به ویژه آنکه ما درباره تبلیغات و هزینه های انتخاباتی 
نی��از به یک قانون جامع داری��م اما هر چه تالش کردیم هنوز 
دست ما خالی است و از نمایندگان مجلس می خواهیم نسبت 
به اصالح قانون انتخابات عمل کنند، چرا که هر چقدر شفافیت 
در این زمینه بیش��تر شود، نگاه ها به رویه های انتخابات دقیق 

تر می شود.
س��خنگوی شورای نگهبان در پاس��خ به سؤالی مبنی بر اینکه 
سخنان اخیر آیت اهلل جنتی در انتقاد از مجلس دهم و دولت 
ش��ائبه هایی را در اص��ل بی طرفی ایجاد کرده اس��ت، گفت: 
آی��ت اهلل جنتی در جایگاه رئیس مجلس خبرگان رهبری این 

مطالب را مطرح کرد.
وی در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر اینکه چگون��ه فعالیت های 

انتخاباتی افراد در فضای مجازی رصد می شود، گفت: هر آنچه 
آش��کار است، از سوی شورای نگهبان دیده خواهد شد و مورد 
ارزیاب��ی قرار می گیرد و همان طور که در رس��انه های مختلف 
فعالیت های انتخاباتی ارزیابی می ش��ود، در فضای مجازی هم 
اینگونه است و ما بررسی می کنیم و اگر مغایرتی وجود داشته 

باشد، برخورد می کنیم.
کدخدایی درباره طرح شفافیت آراء شورای نگهبان تصریح کرد: 
ما با این نظر موافق بوده و در این عرصه پیشگام هستیم و بارها 
مشروح مباحث شورای نگهبان را روی سایت خود قرار داده ایم 
و سایر جلسات هم به مرور روی سایت قرار می گیرد اما درباره 
مباحث انتخاباتی منع قانونی داریم و بررس��ی صالحیت ها باید 
به صورت غیرعلنی باشد اما با وجود این اگر قانون تکلیف کند 
که ما همه جلس��ات خود را علنی کنیم، ما تابع قانون هستیم 
و ای��ن اقدام را انجام خواهی��م داد. کدخدایی درباره راه اندازی 
س��امانه ش��فافیت اموال مس��ئوالن و اینکه آیا اعضای شورای 
نگهب��ان هم اموال و دارایی های خود را ثبت می کنند، گفت: 
قطعا همه اعضای ش��ورای نگهبان هم باید اموالشان را در این 

سامانه ثبت کنند و بنده هم اموالم را ثبت می کنم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا از نظر قانونی تفکیک 
وزارتخان��ه ها و افزایش تعداد وزرا ایرادی دارد، گفت: افزایش 
وزرا منعی در قانون ندارد و تش��خیص مجلس شورای اسالمی 
است که با پیش��نهاد دولت یک وزارتخانه جدیدی را تشکیل 
دهد اما ممکن اس��ت مباحثی درباره بار مالی مطرح شود که 

هنوز در این باره نمی توانم اظهارنظر کنم.  میزان

سرلش��کر صفوی با اش��اره به نق��ش مؤثر رهبر 
انق��الب در س��ال های اخیر و در دف��اع از ملت 
ع��راق، س��وریه و یم��ن، گفت: نق��ش آیت اهلل 
خامنه ای به عنوان رهبر جهان اس��الم باعث شد 

ملت های عراق و سوریه حفظ شوند.
آیی��ن آغاز ب��ه کار بخ��ش دفاع مق��دس پایگاه 
اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل 
خامنه ای برگزار شد. در این مراسم ایمان عطارزاده 
رئیس حوزه پژوهش��ی مؤسس��ه انقالب اسالمی 
با گرامیداش��ت ایام هفت��ه دفاع مقدس گفت: راه 
اندازی بخ��ش دفاع مقدس پایگاه اطالع رس��انی 
www.khamenei.ir به منظور انجام مأموریت 

این پایگاه و تبیین سیره رهبری است.
در ادامه مهدی فضائلی معاون بخش رس��انه ای 
مؤسس��ه پژوهش انقالب اسالمی درباره چرایی 
راه ان��دازی بخش دفاع  مق��دس در پایگاه اطالع 
 رس��انی www.khamenei.ir  گفت: یکی از 
مهمتری��ن فعالیت های رهبر انق��الب از ابتدای 
پیروزی انقالب اس��المی تا امروز، حوزه  دفاعی، 

نیروهای مسلح و دفاع مقدس بوده است.
وی ادام��ه داد: مقام معظم رهب��ری در ابتدای 
سال های پیروزی انقالب در شورای عالی انقالب 
نقش راهبری س��پاه را بر عهده داش��تند؛ بعدها 
هم عه��ده دار وزارت دفاع ش��دند و با برگزاری 
اولین دوره از انتخابات مجلس، رئیس کمیسیون 
دفاعی مجلس ش��دند. همه اینها نشان می دهد 
که ایش��ان در حوزه های دفاع��ی و دفاع مقدس 

نقش مؤثری داشته اند.
وی گفت: رهبر انقالب طی س��ال های گذش��ته 
م��ورد  در  زی��ادی  یادداش��ت های  و  فرمای��ش 

عرصه ه��ای دفاع��ی و دفاع مقدس دارند. ایش��ان 
همچنین طی ۴۰ س��ال گذش��ته با هزار خانواده 
شهید به شکل سرزده دیدار کرده اند که تقریباً هر 
دو هفت��ه یک دیدار اتفاق می افتاد. برآورد کردیم 
که ایش��ان ۱۵۰ هزار کلمه درباره »دفاع مقدس« 
س��خنرانی کرده اند که الزم دیدی��م برای عرضه 
آنه��ا به ش��کل جدی تر و تخصصی ت��ر در پایگاه 
اطالع رس��انی www.khamenei.ir  بپردازیم. 
قرار اس��ت در این بخش مطالب ناگفته بس��یاری 
در قالب عکس، فیلم، صوت و اس��ناد که بعضی از 
آنها منتشر شده  یا منتشر نشده اند را عرضه کنیم. 
www. بخ��ش دفاع مقدس پایگاه اطالع رس��انی

khamenei.ir در ۱۰س��رفصل از حض��ور مقام 
معظم رهبری در عرصه دفاعی است البته در کنار 
بخش های مرتبط با رهبر معظم انقالب، خاطراتی 
از فرماندهان دفاع مقدس و هدایت نیروهای مسلح 
توسط آنها را نیز منتشر خواهیم کرد تا گوشه هایی 
از تاریخ انقالب و دفاع مقدس به عنوان تجربیاتی 

در اختیار افراد جامعه قرار گیرد.
در ادامه این مراس��م س��ردار سرلش��کر یحیی 
صفوی مش��اور عالی فرماندهی معظم کل قوا با 
اشاره به اینکه یکی از مظلومیت های مقام معظم 
رهب��ری، حضور ایش��ان در عرصه های دفاعی و 
امنیت ملی اس��ت، ادام��ه داد: آیت اهلل خامنه ای 
در ابت��دای پیروزی انقالب، مدت��ی را به عنوان 

فرمانده س��پاه خدمت کردن��د و از امام خمینی 
)ره( حکمی داش��تند. ایشان حضور تأثیرگذاری 
در جبهه های جنوب و غرب کش��ور داش��تند و 
عالوه بر مس��ئولیت های نظام��ی، به عنوان امام 
جمعه موقت تهران هم عهده دار مسئولیت هایی 
بودند. در همان س��ال های اول ستاد جنگ های 
نامنظم را با کمک شهید چمران تشکیل داشتند 
اما خود ایش��ان در س��تاد نمی ماند و با شجاعت 
به خطوط مقدم جبهه ها می رفت. علی رغم آنکه 
رزمندگان به ایش��ان تذکر می دادند که احتمال 

دارد جانشان به خطر بیفتد.
مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه 
در دوران ریاس��ت جمهوری و فرماندهی کل قوا 
بنی صدر در ش��ورای عالی دف��اع روزهای تلخی 
را می گذراندیم، ادام��ه داد: آیت اهلل خامنه ای با 
وج��ود کبر و غرور بنی صدر، ما پاس��داران را به 
جلسات این شورا می بردند. ایشان با وجود آنکه 
در ابتدای جنگ س��اماندهی وجود نداش��ت، در 

۱۰ محور بر فضای جنگ تأثیرگذار بودند.
سرلش��کر صف��وی، مح��ور اول را تأثی��ر حضور 
بس��یجی وار آیت اهلل خامنه ای عنوان کرد و افزود: 
مقام معظم رهبری در آن دوران مسائل جنگ را با 
معنویت به امام )ره( انتقال می داد و باعث دلگرمی 
نیروها بود. همچنین ایشان فرماندهی و راه اندازی 
جنگ های نامنظم را بر عهده داشت و نقش مؤثری 

را به کمک شهید چمران ایفا می کردند.
وی محور دیگ��ر را نقش مؤثر آیت اهلل خامنه ای 
در ش��ورای عالی دفاع خواند و ادامه داد: قدرت 
تصمیم گی��ری ایش��ان باع��ث ش��د در مقاطع 
سرنوشت س��از جن��گ همچون شکس��ت حصر 
آبادان و همچنین محاصره سوس��نگرد، نقش��ی 
بی بدیل باش��د و ب��دون قاطعی��ت رهبری، آن 

پیروزی ها رقم نمی خورد.
مش��اور عال��ی فرماندهی معظم کل ق��وا اظهار 
داش��ت: تالش رفیع و پش��تیبانی از جبهه ها از 
دیگر محورهای حضور مؤث��ر آیت اهلل خامنه ای 
در دوران دفاع مق��دس اس��ت. ایش��ان عالوه بر 
مسئولیت های نماز جمعه، از جبهه ها پشتیبانی 
می کردن��د. به عنوان مثال هنگام خرید س��الح 
آرپی جی ۷، با مدیریت درست، نیمی از سالح ها 
را به سپاه اختصاص داد و نصف دیگر را به ارتش 
س��پرد؛ فقط هم کمک مادی ایشان نبود، بلکه 

حضور معنوی دلگرم کننده ای داشتند.
سرلش��کر صفوی ب��ا اش��اره به اینک��ه آیت اهلل 
خامنه ای با سیاست های خائنانه و سازش کارانه 
بنی ص��در کن��ار نمی آمد، گف��ت: در آن مقطع 
آی��ت اهلل بهش��تی، ش��هید رجای��ی و آی��ت اهلل 
رفس��نجانی قائل به مقاوم��ت در جبهه ها بودند 
ام��ا بنی صدر به دنبال س��ازش با دش��من بود. 
همچنین آیت اهلل خامنه ای با سخنرانی به تبیین 

ابعاد مختلف جنگ تحمیلی می پرداخت که این 
هم یک��ی از حضورهای مؤثر ایش��ان در دوران 
دفاع مقدس بود. مش��اور عالی فرماندهی معظم 
کل ق��وا افزود: عالوه ب��ر رهبر معظم انقالب که 
در آن دوران مس��ئولیت ریاس��ت جمهوری را بر 
عهده داشتند، فرزندان ایشان )آقایان مصطفی و 
مجتبی( هم در خط مقدم جبهه ها بودند که در 
یک��ی از موارد، جان حاج مصطفی در جبهه های 
جنوب نجات پیدا کرد. فرزند دیگرشان مجتبی 

هم در جبهه مهران حضور داشت.
س��ردار صفوی سپس به نقش مؤثر رهبر انقالب 
در ماه های آخ��ر جنگ پرداخت و گفت: پس از 
آنکه قطعنامه را پذیرفتیم، عراق باز هم دس��ت 
از تجاوزگری برنداش��ت و با یک اعالم رهبر در 
تریب��ون نماز جمع��ه، مجدد جبهه ه��ا مملو از 
رزمندگان ش��د و توانس��تیم عراق را بار دیگر تا 
پش��ت مرزهایش به عقب برانیم. در این مقطع 
آی��ت اهلل خامنه ای با امام خمینی )ره( مکاتبه ای 
انجام دادند و درخواس��ت کردن��د که می توانیم 
دشمن را در پش��ت مرزها نیز تعقیب کنیم که 
امام خمینی )ره( فرمودن��د »به دلیل پذیرفتن 

قطعنامه، از تعقیب دشمن دست بردارید«.
وی در پایان نقش مؤثر دیگر رهبر انقالب را در 
سال های اخیر، دفاع از ملت عراق، سوریه و یمن 
عنوان کرد و گف��ت: آیت اهلل خامنه ای به عنوان 
رهبر جهان اس��الم باعث ش��د ملت های عراق و 
سوریه حفظ شوند و دولتشان سقوط نکند؛ اینها 
نقش هایی است که رهبر انقالب طی این سال ها 
ایفا کردند اما بس��یاری از جوانان ما با آن آش��نا 

نیستند.  مهر

سفر سال 92 روحانی به نیویورک خوب 
9۸ بد!

ادامه از صفحه اول
س��خنان قاط��ع و انقالبی رئیس جمهور در س��ازمان 
ملل و پاس��خ های روش��نگرانه روحانی به پرسش های 
خبرنگاران آمریکایی، همان رفتار و سیاستی است که 

از دولت تدبیر و امید انتظار می رود.
آقای روحانی نیازی ندارد تا در س��ازمان ملل سخنانی 
بگوی��د که طیف منتق��د را راضی نگه دارد، س��ازمان 
ملل جای��ی برای اینگونه رفتارها نیس��ت، اگر تاکنون 
دولت بر اساس خواسته های اصالح طبان حرکت های 
سیاست خارجی خود را تنظیم می کرد و به مذاق آنها 
خ��وش می آمد، نتیجه آن چه بود؟ چه دس��تاوردی از 
سیاست های اصالح طلبان که در این چند سال دولت 
آنها را دنبال کرده برای کشور و انقالب داشته است؟!

در دو س��ال باقی مانده دولت تدبیر و امید، راهی که 
دول��ت باید در پیش بگیرد، انقالب��ی گری و مدیریت 
جهادی است که با اندک رویکرد دولت به این سمت، 
بازخورده��ای مثبت آن به خوبی در کش��ور دیده می  
شود. این راه باید ادامه پیدا کند و تنها راه گره گشایی 

از مشکالت کشور نیز همین است.

سرمقاله

رئیس قوه قضائیه:

نام شهید در هر کوی و برزن پرچمی از ارزش های الهی است

سرلشکر صفوی در مراسم آغاز به کار بخش دفاع مقدس:

 رهبر انقالب باعث شدند ملت های عراق و سوریه حفظ شوند


