قوه قضائیه به موضوع  30میلیارد دالر ورود کند
عضو هیأت رئیس��ه مجلس گفت :عالوه بر موضوع عدم بازگش��ت 4.8
میلیارد دالر ارز تخصیص یافته به تامین کاالهای اساس��ی 30 ،میلیارد
دالر اعتبار هم بدون مش��خص بودن س��ازوکار تخصیص آن به تنظیم
بازار ارز اختصاص یافته که از قوه قضائیه میخواهم به این موضوع ورود
کند .سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی نماینده مردم مشهد و کالت در
مجلس شورای اسالمی گفت :سال  96اعتباری معادل  30میلیارد دالر برای
تنظیم بازار ارز تخصیص یافت که هیچ نتیجهای هم در پی نداشت.
وی اف��زود :به دنبال امضا و اج��رای برجام  34میلیارد دالر از داراییهای ما آزاد
شد که  30میلیارد دالر آن برای تنظیم بازار ارز اختصاص یافت.
وی در پایان گفت :دولت باید در قبال این موضوع به طور جد به مردم پاسخگو
باشد و از قوه قضائیه میخواهم به این موضوع ورود پیدا کند .مهر

رصد تحرکات کشورهای فرامنطقهای توسط شبکه یکپارچه پدافند
جانش��ین ق��رارگاه پدافند هوایی کش��ور گفت :همه تحرکات کش��ورهای
فرامنطقهای بویژه در کشورهای همسایه غرب کشور ،تحت رصد و کنترل
کامل شبکه یکپارچه پدافند هوایی است .امیر قادر رحیم زاده که به منظور
ارزیابی سامانههای پدافندی ارتش و سپاه مستقر در مناطق عملیاتی غرب
کش��ور در این منطقه حضور یافت گفت :هدف از این بازدید بررسی میزان
آمادگی ش��بکه یکپارچه پدافند هوایی کشور و هماهنگی سامانههای پدافندی
ارتش و سپاه مستقر در منطقه غرب کشور است .وی افزود :همچنین بررسی میزان
دق��ت در اجرای دس��تورالعملهای صادره از مرکز عملیات پدافند هوایی کش��ور و
توانمندی عملیاتی سامانهها و تجهیزات جدید و ارتقاء یافته پدافندی در حوزههای
راداری ،موشکی و اطالعاتی در غرب کشور از اهداف این بازدید است.
روابط عمومی ارتش

رویداد
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اخبار
 ۳استفتاء جدید از رهبر انقالب درباره
روزه ماه رمضان وروزه مستحبی
کانال فقه و احکام رهبر معظم انقالب اس�لامی در
ش��بکه مجازی بهنش��انی ()@leader_ahkam
جدیدترین اس��تفتائات معظمله دربارۀ ماه مبارک
رمضان را منتشر کرده است.
س��وال اول :فراموش ک��ردن روزۀ قضا و گرفتن
روزۀ مس��تحبی -اگر کسی فراموش کند که روزۀ
قض��ای ماه رمضان بر عهده دارد و روزۀ مس��تحبی
بگیرد ،چه حکمی دارد؟
کسی که روزۀ قضا بر عهده دارد نمیتواند روزۀ
مس�تحبی بگیرد و چنانچه فراموش کند و روزۀ
مس�تحبی بگیرد در صورتی که در اثنای روز به
یاد بیاورد ،روزۀ مستحبی او باطل میشود حال
اگر پیش از ظهر باش�د میتواند روزۀ قضای ماه
رمضان را نیت کند و روزهاش درست است.

س��وال دوم :ترش ک��ردن در ح��ال روزه  -اگر
روزهداری ت��رش کند و م��وادی از معده به فضای
دهان بیاید و آن را س��هوا ً یا عمدا ً فرو برد ،روزهاش
چه حکمی دارد؟
اگر پ�س از آنکه به فضای ده�ان آمد عمدا ً و از
روی اختیار فرو برد ،روزهاش باطل میش�ود اما
اگر سهوا ً باشد باطل کننده روزه نیست.

سوال سوم:روزۀ مستحبی هنگام بر عهده داشتن
روزۀ قضا  -آیا کس��ی که روزه قض��ا بر عهده دارد
میتواند در ماه شعبان ،روزۀ مستحبی بگیرد؟
روزۀ مس�تحب برای کسی که روزۀ قضا بر عهده
دارد ،صحیح نیست اما اگر در روزهایی که روزه،
مستحب اس�ت به نیت روزۀ قضا ،روزه بگیرد از
اج�ر و ثواب روزه در آن روز نیز بهرهمند خواهد
شد.

نجون
جوجه کش ها به بهشت نمی روند
ریی��س جمهور به وزیر اطالعات دس��تور داد تمامی
متخلفان جوجه کشی را بالفاصله مورد پیگرد قانونی
قرار بدهند.
در همین راس��تا "ننجون" نامه سرگش��اده ای را در
راس��تای ابراز تاس��ف و انزجار از این عمل ننگین و
نش��ان دادن مواضع ضد حیوان آزارانه خود ،منتشر
ک��رد .متن نامه ب��ه دلیل وجود کلمات نامناس��ب،
ناموسی و خالف شئونات اخالقی قابل انتشار نیست
اما رونوشت های آن به این شرح است.
الف) وزیر جهاد کشاورزی
ب) معاون دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی
ج) رییس انجمن صنفی مرغ های تخم گذار
د) رییس انجمن صنفی تخم های مرغ گذار
ه) رییس انجمن زنده به گورکنندگان مخلوقات خدا
و) ریی��س اتحادیه تخمی و گوش��تی مرتبط به مرغ
و ماکیان
ز) رییس شورای سیاستگذاری قتل عام جوجه های
یک روزه
ح) رییس شورای عالی میرغضبان و کشتارکنندگان
کل کشور
ط) مدیرعامل مرکز حمایت از خشونت
ی) معاونت طرح های گوشتی و تخمی وزارت جهاد
کشاورزی
ک) ستاد مرکزی حمایت از بیماران روانی
ل) اژدر سه چشم
م) غالم پلنگ کش
س) کاووس خطرناک
ع) اسمال بی شکله
ف) هشام جوجه کش
ض) و جمعی از قاتالن تهران و حومه

سرمقاله
پیامی از تهران تا دمشق
ادامه از صفحه اول

آمریکایی اس��ت که با تحریم کشورها و حمایت از
تروریسم به بحران سازی در منطقه ادامه می دهد
و در سوی دیگر منطقه جمهوری اسالمی است که
در این ش��رایط حس��اس نیز کمک به حل بحران
های منطقه و ایجاد اجماع سراس��ری جهت ثبات
پایدار را در دس��تور کار دارد .این تفاوت رفتاری به
خوبی آش��کار می سازد که اخراج آمریکا از منطقه
و تحقق همگرای��ی منطق��ه ای چنانکه جمهوری
اس�لامی تاکید دارد تنه��ا راه پای��ان بحران های
منطقه است.

چرا گزارش تفحص از قاچاق کاال و ارز قرائت نمیشود؟
سخنگوی کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی گفت:
انتظار داریم تحقی��ق و تفحصی که در زمینه قاچاق کاال و ارز انجام
شده و گزارش آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادهایم ،در صحن
قوه مقننه قرائت شود .حجتاالسالم حسن نوروزی از عملکرد هیئت
رئیس��ه مجلس در قرائت نکردن گزارش تحقی��ق و تفحص از قاچاق
کاال و ارز انتق��اد کرد و گفت:در روند تحقیق و تفحص از س��تاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز به این نتیجه رس��یدیم که برخی از دس��تگاهها به تکالیف
قانونی خود عمل نکردهاند .حجتاالس�لام نوروزی ادامه داد :در روند این تحقیق
و تفحص مشخص شد برخی از کاالها از طریق مرزهای رسمی کشور با تخلفاتی
که انجام میش��ود ،وارد کش��ور میش��ود و برخی از آنها نیز از طریق قاچاق وارد
کشور شدهاند .تسنیم
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آیت هللا رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

پرونده برخی دریافتکنندگان دالر  ۴۲۰۰تومانی به جریان افتاده است
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارش تفریغ بودجه  ۹۷گفت:
بخش مهمی از مبارزه با فس��اد در گرو اصالح س��اختارهای
فس��ادزا از س��وی دولت اس��ت و مردم انتظار دارند دستگاه
قضایی هم قاطعانه با مصادیق فساد و مفسدان مبارزه کند.
آیتاهلل س��ید ابراهیم رئیسی در جلسه ش��ورای عالی قوه
قضاییه با اش��اره به سالروز تشکیل س��پاه پاسداران انقالب
اس�لامی با فرمان حضرت امام (ره) اظهار داش��ت :امروز نام
ت
س��پاه با خدمتگزاری به مردم قرین اس��ت و اقدامات عز 
مندانه و افتخارآفرین سبزپوش��ان سپاه در همه عرص ه های
جهاد و خدمت ،آمریکا را ناامید کرده است.
رئیس قوه قضاییه دلیل دش��منی آمریکا و غرب با س��پاه را
اثرگ��ذار بودن ای��ن نهاد مقدس و در مقاب��ل ،رضایت مقام
معظم رهبری و مردم را س��رمایهای عظیم برای آن توصیف
کرد و از پاسداران انقالب اسالمی خواست قدردان این نعمت
ب��وده و با همت مضاعف در جهت تحقق اهداف بلند انقالب
اسالمی و خدمت به مردم گام بردارند.
آیتاهلل رئیسی تحری م های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران و
حمایت تسلیحاتی انگلیس از سعودیها برای حمله به مردم
بی دفاع یمن را مصداق بارز جنایت علیه بش��ریت دانست و
گفت :خندهدار اس��ت کس��انی که غ��ذا و دارو را تحریم و
کاالهای پزشکی مردم کشورهای دیگر را سرقت میکنند،
یگویند آماده کمک به مردم ایران هستیم.
م

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم ایران کاالی مس��روقه
مص��رف نمیکنند ،افزود :مردم م��ا در یک رزمایش ملّی با
همدلی و همبستگی کاالی پزشکی مورد نیاز خود را در اوج
روزهای مواجهه با پدیده کرونا تولید کردند و امروز نه تنها به
مرز خودکفایی در این زمینه رسید ه ایم که به زودی شرایط
ی شود.
صادرات این کاالها نیز فراهم م 
وی در ادامه به مس��ائل پساکرونا اشاره کرد و اظهار داشت:
مردم در روزهای مواجهه با کرونا با گذشت و ایثار و بخشش
اجارهها و تعویق اخذ وجوه چکهایشان به کمک همدیگر
آمدند ،ولی در پساکرونا نیز مسائلی وجود خواهد داشت که
ی
از ائمه جمعه و جماعات ،معتمدین و حقوقدانان و وکال م 
خواهیم کمک کنند این مسائل با ریش سفیدی حل و فصل
ش��ود و تا حد ممکن دعاوی به تش��کیل پرونده در دستگاه
قضایی منتهی نش��ود؛ گرچ��ه در صورت تش��کیل پرونده،
ن ها رسیدگی خواهند کرد.
همکاران ما حتماً به آ 
رئیس��ی بر همین اساس متذکر ش��د که شورای پیشگیری
قوه قضاییه را مأمور کرده اس��ت با برگزاری جلسات فشرده،
مس��ائل پساکرونا در همه حوزههای اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی و به ویژه موضوعات حقوقی و قضایی را بررسی کند
ن ها منفعالنه عمل نکند.
تا دستگاه قضایی در مواجهه با آ 
رئیس قوه قضاییه درباره گزارش دیوان محاس��بات از تفریغ
بودجه سال  ۹۷و گزارش دادستانی در این زمینه نیز توضیح

داد :برخی از پروندههای تش��کیل شده
برای کسانی که ارز دولتی  ۴هزار و ۲۰۰
تومانی گرفتند و کاال وارد نکردند ،منجر
ب��ه صدور رأی ش��د ه و در مرحله اجرای
حکم هستند ،برخی پروندهها در دادسرا
همچنان مفتوح اس��ت ،ولی اگ��ر موارد
جدی��دی هم باش��د ،دادگس��تری آماده
رسیدگی به آنهاست.
وی با اشاره به اینکه وضعیت همه دالرهای
پرداختی باید ش��فاف شود ،تصریح کرد:
اعالم فس��اد برای م��ردم اطمینان بخش
نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه با
فساد و بازگشت بیت المال را داد.
وی ب��ر همین اس��اس بر ل��زوم نظارت و
شفافیت در همه حوزهها به ویژه حوز ه های اقتصاد ،سالمت
و غذا و دارو تأکید کرد و گفت :نظارتگریزی امر پسندیدهای
نیس��ت و از دستگاههای اجرایی انتظار میرود از نظارت و
شفافیت در عملکردشان استقبال کنند.
رئیس ق��وه قضاییه در بخ��ش دیگری از س��خنانش اظهار
داش��ت :مردم از دس��تگاه ه��ای نظارتی انتظ��ار برخورد با
فس��اد دارند و پسندیده نیست که ما بگوییم در فالن حوزه
دزدی و فس��اد وجود دارد بلکه باید بگوییم فس��اد و تخلف

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

مقتدرانه در برابر تهدیدات ایستادیم
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت:در سال 98
با مشکالت ،تحریم ها و نیت آمریکا برای براندازی
نظام مواجه بودیم اینها در حالی اس��ت که در هر
برهه ای به موقع به آنها پاس��خ دادیم و مقتدرانه
در برابر تهدیدات ایستادیم.
سرلشکر پاسدار محمدباقری در بیست و چهارمین
همایش سراس��ری فرماندهان ،معاونان و مدیران
ناجا (ویدئو کنفرانس) ،اظهارداشت:
س��ال  98از حیث ح��وادث طبیعی در کش��ور و
ماموریته��ای دیگر س��ال خاصی ب��رای نیروی
انتظام��ی بود و ناجا چ��ه از حیث حوادث طبیعی
که در کش��ور اتفاق افتاد و چه از جهت ماموریت
هایی که به اقتضاء زمان در س��ال گذش��ته پیش
آم��د توانس��ت به خوب��ی نقش آفرین��ی کند؛ در
مسئله غیرمترقبه ش��یوع ویروس کرونا در کشور
نیز نیروی انتظامی توانس��ت به خوبی ایفای نقش
کند .وی افزود :از اولین نقطه مرزی ،عزیزان مان
در مرزبانی با هوش��یاری ،آمادگی و توانمندی باال
در براب��ر ش��رارت ها ،قاچاقچی��ان ،ناامنی ها و ...
ایس��تادهاند و ماموریت های ذاتی خ��ود را انجام
داده و به شایس��تگی از مرزه��ا حفاظت و صیانت
میکنند .وی با اش��اره به وج��ود برخی ناامنیها
در بعض��ی از کش��ورهای پیرامون��ی و همس��ایه،
خاطرنش��ان ک��رد :برخ��ی از اخب��ار ناامن��ی در
کش��ورهای پیرامون��ی را در تلویزیون و اخبار می
بینیم ،در خیلی از کشورهای پیرامونی و همسایه،
م��ردم می گویند وقتی از منزل قصد خروج داریم
وصیت نامه مینویس��یم و یا زمانی که فرزندانمان
به قصد مدرسه از منزل خارج می شوند نمیدانیم
که آیا سالم به منزل بازمی گردد یا نه؟!
رییس س��تاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد:این
اتفاقات در حالی است که به لطف خداوند و تالش
نیروهای مسلح ،امنیت مطلوبی در کشور داریم و
بحمداهلل کش��ور ما در اوج امنیت به سر میبرد و
نیروی انتظامی در همه سطوح و جغرافیا در حوزه
تامین نظم و امنیت مس��ئولیت را عهده دار است
و به نحو احس��ن کار می کند ک��ه جای قدردانی
دارد.
وی با اش��اره به ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور
مطرح کرد :از آغازین س��اعات شیوع این ویروس
در کش��ور یعنی از اولین ساعاتی که مشخص شد
این ویروس به کش��ور وارد ش��ده و احتمال همه
گیری دارد ،نیروی انتظامی وارد عمل شد.
وی افزود:ناج��ا چه در مس��ئله کنترل ش��هرها و
جاده ها و چه در مس��ئله مدیریت فضای مجازی
و جلوگیری از ش��ایعه پردازی و ایجاد ناامنی های
روانی و از طرفی در برخورد با محتکران نیازمندی
های اساسی مردم به خوبی عمل کرد این اقدامات
در حال��ی ص��ورت گرفت که این نیرو در مس��ئله
امنیت مرزها و جلوگی��ری از ورود غیرمجاز اتباع
بیگانه نیز عملکرد خوبی داشته است.

سرلش��کر باقری با طرح این سوال که این حادثه
و حوادثی مش��ابه چ��ه تاثیری در نح��وه اجرای
ماموریته��ای س��ازمانهای نیروهای مس��لح از
جمله ناجا دارد؟ خاطرنش��ان کرد :آیا س��اختار و
س��ازمان دهی ما اعم از نیروی انس��انی ،آموزش،
تجهیزات و  ...متناسب با چنین پدیده ای است یا
نیاز به اصالح دارد؟
وی ادام��ه داد :حتما باید در س��اختار و س��ازمان
دهیهای اشاره ش��ده بازنگری هایی کنیم یعنی
ت��وان ،آمادگی ،آموزش ،تمری��ن و  ...ما در انجام
وظای��ف و ماموریت ها در بخش های مختلف باید
متناسب با پدیدهها باشد.
سرلشکرباقری تاکید کرد :در چنین شرایطی باید
ه��ر موضوعی را پیش بینی و پیش��گیری کنیم و
امنی��ت فضای مج��ازی را بهتر از گذش��ته تامین
نمایی��م چرا که تامین آرامش روانی مردم بس��یار
حائ��ز اهمیت اس��ت و باید با جدی��ت این امور را
دنبال کنیم.
وی ب��ه تالش ناج��ا در این خص��وص پرداخت و
گف��ت :در این برهه زمان��ی نیروی انتظامی نیز به
خوبی عمل کرد و بسیاری از سایت ها و مجرمان
سایبری مورد برخورد ناجا قرار گرفتند و در موارد
متعددی برخورد انضباطی و قضائی صورت گرفت
اما باید بگویم الزم اس��ت در هر ش��رایطی آماده
باشیم .سرلشکر باقری در بخش دیگری از سخنان
خود اظهار کرد :در اینجا الزم می دانم از زحمات
کادر پزشکی ،درمانی و بهداشتی نیروی انتظامی
نیز قدردانی کنم .وی اضافه کرد :آمارها نش��انگر
این اس��ت که در مجموعه سازمان های نیروهای
مس��لح از جمله نیروی انتظامی با توجه به وجود
فرهنگ ،آگاهی و مراقبت بیش��تر ،درصد کمتری
ب��ه این بیماری مبتال ش��دند و بیماران بس��تری
ش��ده در بیمارستان های نیروهای مسلح از جمله
بیمارس��تان های ناجا درصد کمتری از فوتی ها و
از طرفی درصد باالتری از بهبود یافتگان را نسبت
به سایر سازمان ها داشته اند .
وی در بخش دیگری از س��خنان خود به تش��ریح
وضعیت منطق��ه و تهدی��دات پیرامونی پرداخت
و گف��ت :س��ال  98در ادامه تهدیدات س��ال 97
برای مل��ت ایران و منطقه ب��ود؛ آمریکای بدعهد
و جنایت��کار اعالم خروج از برج��ام را کرد و تمام
تعهدات را کنار گذاشت و با وجود بدعهدی آمریکا
و علی رغم همه تحریم ها و فشارهای اقتصادی و
 ...ملت ایران در مسیر خود به خوبی پیش رفت و
راهبرد مقاومت را به صورت فعال هدایت کرد.
سرلش��کر پاس��دار محمد باقری خاطرنشان کرد:
ما در س��ال  98در کنار مس��ئولیت های ذاتی ،با
تم��ام قوا در زم��ان وقوع بالیا ب��ه کمک دولت و
م��ردم آمدیم و از طرفی با وج��ود همه تهدیدات
به نحو احس��ن ماموریت هایمان را پیش بردیم و
در اج��رای فرآیند محور مقاومت ،اقدامات موثری

نیروهای مسلح داشتند که دفاع جانانه از مرزهای
زمینی ،دریایی و هوایی یکی از اقدامات اساس��ی
ما بود.
وی ادام��ه داد :پهپاد متجاوز به مرزهای هوایی ما
مورد هدف قرار گرفت و ش��ناور متخلف انگلیسی
را توقی��ف کردی��م و پ��س از ت��رور ناجوانمردانه
سپهبد شهید "حاج قاسم سلیمانی"  ،پایگاه عین
االس��د مورد هدف قرار گرفت .توطئه و تهدیدات
فراوانی را در طول سال  98خنثی کردیم و امنیت
پایداری برای کشور به ارمغان آوردیم.
رئی��س س��تاد کل نیروهای مس��لح یادآور ش��د:
بازدارندگ��ی در برابر دش��منان خونخواری چون
آمریکا و رژیم صهیونیستی مسئله کوچکی نیست؛
کش��ورهایی که به جای رس��یدگی به مردمشان،
منابع و امکاناتش��ان را صرف جن��گ افروزی می
کنند در تمام س��ال ها جرات و جسارت تجاوز به
کش��ور ما را نداش��تند و ندارند و در مقابل هدف
قرار دادن پایگاه عین االس��د قدرت حمله به ما را
نداش��تند و این بیانگر ق��درت بازدارندگی و توان
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است.
رئی��س س��تاد کل نیروهای مس��لح یادآور ش��د:
نیروهای مس��لح ما پاسخ مناس��بی دادند و مردم
ع��راق و مح��ور مقاوم��ت نیز پاس��خ محکمی به
این ت��رور مذبوحانه دادند به گون��ه ای که اخراج
نظامیان آمریکا در مجلس عراق تصویب ش��د ،که
این مسئله کوچکی نیست .
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بر تداوم تعامالت
ناجا با سایر سازمان ها تأکید کرد.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با اش��اره
ب��ه اهمیت مقابله با قاچاق خاطرنش��ان کرد :این
فرآین��د نیازمن��د تجهی��زات به روز اس��ت و باید
ناوگان خودرویی  ،ش��ناوری و سایر امکانات ناجا
به روز باش��د و معتقدیم که نیروهای مسلح از این
حیث باید به این نیرو کمک کنند.
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح ادامه داد :باید
همواره مراقب حال و شرایط مردم باشیم و سعی
در خدمتگزاری بهینه به مردم داش��ته باش��یم به
گونه ای که نقش پدری ،برادری و دلس��وزانه مان
را نس��بت به چنی��ن مردم فداکار و دلس��وزی به
خوبی ایفا کنیم.
عالی ترین مقام مس��ئول در س��تاد کل نیروهای
مس��لح در تشریح س��ایر اقدامات ارزشمند نیروی
انتظامی خاطرنشان کرد :یکی از کارهای ارزشمند
ناجا در طی س��ال های اخیر به ویژه سال گذشته
برخورد با مفس��دان اقتصادی بود که کار بس��یار
ارزشی بود و بسیاری از مفسدان را به دام انداخت
و حقوق ملت را بازگرداند.
وی با اشاره به اهمیت اشراف اطالعاتی یادآور شد:
بسیاری از اقدامات نیروی انتظامی مستلزم اشراف
اطالعاتی اس��ت بنابراین تمرکز ناجا در این حوزه
فارس
باید توسعه و تقویت یابد.

در فالن حوزه را کش��ف و با دزد و مفسد و خالفکار برخورد
ک��رد ه ایم .آیتاهلل رئیس��ی با تأکید بر اینک��ه دولت باید
س��اختارهای فسادزا در دس��تگا ه های اداری را اصالح کند
و دس��تگاه قضایی هم قاطعانه با فس��اد و مفس��دان مبارزه
کند ،گف��ت :اینکه بگوییم موریانه فس��اد ب��ه جان بخش
هایی از نظام اداری کش��ور افتاده ،س��ودی برای مردم ندارد
ن ها برخورد کنیم.
بلک��ه باید موریانهها را شناس��ایی و با آ 
مرکز رسانه قوه قضاییه

سرلشکر موسوی:

سپاه کارآمدی خود را در عرصههای
پیشرفت نظام به خوبی نشان داده است
امیر سرلش��کر س��یدعبدالرحیم موس��وی فرمانده کل ارت��ش در پیامی
خطاب به س��ردار سرلشکر حسین س�لامی فرمانده کل سپاه پاسداران
سالروز تأسیس این نهاد انقالبی را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
برادر ارجمند سردار سرلشکر حسین سالمی
فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
سالم علیکم؛
سپاه پاسداران انقالب اسالمی نهادی الهی و برآمده از متن خواستهای
انقالبی ملت و محصول اندیشه بلند امام راحل در حفظ ارزشهای انقالبی
و پشتیبانی از امتهای مظلوم و نهضتهای استکبار ستیز جهانی است.
این نهاد انقالبی کارآمدی خود را در تأثیرگذارترین عرصههای پیشرفت
نظام اسالمی به خوبی نشان داده ،دشواریها را به جان خریده و تبدیل
به ش��جره طیبه پرثمری شده که توانسته همراه و همگام سایر نیروهای
مس��لح و ارکان نظام ،پایههای مس��تحکم انقالب را تقویت و در مس��یر
اعتالی نظام اسالمی جانفشانی کند.
همزمانی تقریبی صدور فرمان تأس��یس سپاه پاسداران انقالب اسالمی با
روز ارتش جمهوری اس�لامی ایران ،به عنوان نخستین نهادهای برآمده
از نظ��ام اس�لامی و همدلی و وحدت مقدس حاصل از آن ،دش��منان را
در تنگن��ای راهبردی علیه انق�لاب قرار داد و این عناصر زبون و مطرود،
راه و رس��م ناجوانم��ردی و خیان��ت را از همان آغاز برگزیده ،دس��ت به
خون اس��وههای والیتمداری نیروهای مس��لح آلودند؛ از شهید واالمقام
سپهبد محمدولی قرنی ،قافله س��االر فرماندهان شهید نیروهای مسلح،
که شهادتش یک روز پس از فرمان تأسیس سپاه ،جامه سرخ شهادت را
درفش انقالب کرد ،تا ش��هید سپهبد صیاد شیرازی ،سیدالشهدای دفاع
مقدس و شهید سپهبد سلیمانی ،سیدالشهدای مقاومت و هزاران شهید
نیروهای مس��لح ،همگ��ی آماج توطئه و خباثت دش��منان قرارگرفتند و
ش��گفتا که از خون هر ش��هید ،هزاران رزمنده مخلص سربرآورد و مسیر
اعتالی نظام ،باصالبت و استحکام مضاعف پیموده شد.
امروز بیش از چهل س��ال تجربه همس��نگری و وح��دت مقدس ارتش و
س��پاه در این مس��یر عزت ،همدلی و همراهی ارزش��مندی را در بازوان
اقتدار نظام اس�لامی ایجاد کرده و تقوی��ت کننده اراده خلل ناپذیر امت
اس�لام در جغرافیای مقاومت شده اس��ت .فرزندان غیور ملت در ارتش،
تالشهای خالصانه سپاهیان دالور را در همه عرصههای ایثار ارج نهاده و
دست در دست برادران سپاهی در برابر زیادهخواهیها و سلطهجوییهای
استکبار جهانی و اذنابش میایستند و از این همافزایی برای تأمین منافع
راهبردی نظام مقدس جمهوری اسالمی در مسیر حرکت به سوی تمدن
نوی��ن و بزرگ اس�لامی بهره میگیرند .عزیزان نیروهای مس��لح همواره
تمرکز همت خود را بر رفع آالم همه اقشار ملت عزیز گذاشته و این مهم
را مس��ئولیتی فراتر از مأموریت قانونی خود میدانند .امروز نیز همرزمان
ایثارگر ارتشی و سپاهی ،به تأسی از سیره سپهبدهای اخالص و به نیابت
بیش از  ۲۰۰هزار ش��هید دف��اع مقدس ،اذن می��دان گرفته و مدافعان
شایسته و بیدریغ سالمت مردم هستند و به حکم مردمداری ،مردمیاری
و والیتمداری ،توانمندیهایش��ان را در رزم زیس��تی با دشمن نامتعارف
میآزمایند و در این عرصه نیز جانبازی میکنند.
بن��ده به نمایندگی از س��وی همرزمانم ،س��الروز تأس��یس س��پاه را به
جنابعالی ،فرماندهان پرتالش و کارکنان خدوم و ایثارگر س��پاه و همه
آحاد جامعه عزتمدار تبریک و تهنیت عرض میکنم و توفیق روزافزون
آن برادر گرانقدر و همرزمان انقالبی در سپاه والیتمدار ،تحت فرماندهی
حکیمانه مقام معظم رهبری ،حضرت آیتاهللالعظمی امامخامنهای عزیز
روابط عمومی ارتش
(مدظلهالعالی) از بارگاه ربوبی خواستارم.

