
نقشه راه دستگاه قضا 
در گام دوم انقالب

با ورود به چهل سالگی جمهوری اسالمی و پس از صدور بیانیه راهبردی 
گام دوم انقالب، قوه قضائیه اولین نهادی بود که در مسیر تحول انقالبی 
و حرکت جهادی قرار گرفت. در همان روزهای آغازین صدور بیانیه گام 
دوم انقالب، س��کان قوه قضائیه به آیت اهلل رئیسی واگذار شد و ایشان 
از همان آغاز با حرکت جهادی و رویکرد انقالبی، مسیر امیدآفرینی و 
اعتمادس��ازی را در پیش گرفت و پس از وی، حجت االسالم اژه ای نیز 
با همان رویکرد مس��یر جلب اعتماد عمومی، عدالت خواهی و مبارزه 
با مفاس��د را دنبال می کند. برگزاری هفته قوه قضائیه در سال جاری 
با چهلمین ماه صدور بیانیه گام دوم انقالب مصادف ش��ده است و قوه 
قضائیه در حقیقت امس��ال پس از 40 ماه حرکت انقالبی و جهادی به 
ارزیابی کارنامه خود می پردازد. از طرف دیگر امس��ال اولین س��الگرد 
انتصاب اژه ای به ریاست قوه قضائیه هم اس��ت و ایشان ضمن ارزیابی 
کارنامه یک ساله خود باید به حضرت امام خامنه ای و به مردم نسبت 
به پیش��رفت های متناس��ب با بیانیه گام دوم انقالب و سند راهبردی 
تحول بنیادین قضایی گ��زارش بدهد. طبعاً این گ��زارش در افزایش 
امید، آرامش و اعتماد مردم به دس��تگاه قضا بسیار مؤثر خواهد بود. با 
گذشت 40 ماه از 40 سالگی انقالب، دستگاه قضایی با حرکت پرشتاب 
و انقالبی بسیاری از موانع پیش رو را از میان برداشته و در مسیر »تحقق 
اهداف قضایی«، »رضایت مندی عمومی مردم«، »دمیدن روح امید«، 
»افزایش سطح اعتماد عمومی«، »گس��ترش و به روزرسانی و سرعت 
بخش��ی به خدمات قضایی به مردم«، »کاهش و به حداقل رس��اندن 
مجازات  زندان«، »کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی«، 
»برخورد شجاعانه و قاطعانه با مفسدان اقتصادی«، »پاالیش دستگاه 
قضایی از قضات فاس��د«، »احیا و پرچم داری حقوق عامه«، »اصالح 
قوانین«، »هوشمندسازی و یکپارچه سازی خدمات که متضمن رفع و 
دفع رانت و فساد است«گام برداشته است. مهم  ترین اقدام دستگاه قضا 
در گام دوم انقالب تهیه سند جامع و راهبردی تحول قضایی است که 
به عنوان نقشه راه قوه قضائیه تلقی می گردد که در دوره ریاست آیت اهلل 
رئیسی تهیه شده و اینک مبنای عمل قوه قضائیه و ارزیابی و قضاوت 

مردم نسبت به عملکرد این قوه قرار دارد. 
رهنمودها، هدف گذاری   ها و مطالبات رهبر معظم انقالب اسالمی طی 
سه دهه گذشته از مهم  ترین مبانی و ارکان تهیه سند راهبردی تحول 
بنیادین قضایی بوده است. نگاهی اجمالی به رهنمود  ها و مطالبات و 
بیانات مقام معظم رهبری از قوه قضائیه در دیدارهای ساالنه با این 
قوه طی س��ه دهه اخیر، ما را با دغدغه   ها و انتظارات معظم له از این 
نهاد عدالت گستر آشنا س��اخته و الگویی صحیح برای شفاف سازی 
فعالیت های قضایی و مطالبه گری از دس��تگاه قضا در اختیار مردم 

قرار می دهد. 
مقام معظ��م رهبری آرامش بخش��ی به مردم در ح��وزه عدالت را 
هدف ایجاد قوه قضائیه معرفی کرده و می فرمایند: »هدف از وجود 
قوه قضائیه این اس��ت که مردم در جامعه احس��اس آرامش کنند، 
بدانند که اگر کسی به حقوق آنها تجاوز کرد جایی هست که به آن 
رسیدگی کند، بدانند اگر قوی   ترین اشخاص حتی دولت حق کسی 
را نادیده گرفت ی��ا خدای نکرده پایمال کرد یک دس��تگاه قضایی 
وجود دارد که شجاعانه و بی نظر و بی غرض میدان داری کند و حق 
را به حق دار می رساند. اگر توانستید این احساس را در جامعه ایجاد 
کنید شما موفقید... .  برای ارزیابی قوه قضائیه باید این معیار را به 
کار بگیرید ببینید چه قدر این حالت اعتماد در مردم به وجود آمده 
است، همان مقدار شما موفقید، اگر 90 درصد، اگر 80 درصد، اگر 
50 درصد و ان ش��اءاهلل اگر یک روزی صد درصد این حالت اعتماد 
به وجود آمد آن وقت قوه قضائیه ب��ه همان اندازه توفیق پیدا کرده 

است. « )سال ۷8(
معظم له همچنین درباره وظیفه اصلی دستگاه قضایی می فرمایند: 
»وظیفه اساس��ی دس��تگاه قضایی چیست؟ عبارت اس��ت از دفاع 
ش��جاعانه و قدرتمندانه از عدالت. روح کار این اس��ت، اما تخلف از 
قوانین جرمی است که دستگاه قضا به آن رسیدگی می کند. مجموعه 
قوانین در نظام جمهوری اس��المی باید به یک قله منتهی شود و آن 
مواِت واالَرض«...  بنده مکرر  عبارت است از عدالت: »بِالَعدِل قاَمِت السَّ
گفته ام آن روزی می توان درباره قوه قضائیه نفس راحتی کشید که 
این حالت در جامعه پیش آید که هر کس��ی در هر جای کشور مورد 
س��تم کوچک یا بزرگی از هر نوع قرار گرفت در دل او چراغ امیدی 
روشن باشد که س��راغ قوه قضائیه خواهد رفت و تظلم خواهد کرد و 
بدون هیچ گون��ه لکنت و درنگ و کندی در کار ح��ق خود را خواهد 
گرفت. باید سعی کنید قوه قضائیه به اینجا برسد، این هم فقط با عمل 
شما میسر اس��ت، به گفتن به مردم، و وعده دادن و »مردم امیدوار 
باشید « و امثال این   ها درست نمی ش��ود. باید این قدر این تجربه در 
میان مردم تکرار ش��ود تا همه به این باور برس��ند. هر وقت به اینجا 
رسیدیم می توانیم سرافرازانه بگوییم که قضای اسالمی در کشور ما 

کامل شده است. « )سال 80(
در بین مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا، برخی از آنها نظیر 
»دفاع شجاعانه و مقتدرانه از حقوق مردم«، »تالش برای افزایش آرامش 
و اعتماد مردم به دستگاه قضا«، »برخورد قاطعانه و مجازات متخلفان 
داخلی دستگاه قضا«، »پرچم داری برای احیای حقوق عامه«، »تالش 
حداکثری برای حفظ آبروی مردم«، »کوتاه کردن دوره دادرس��ی«، 
»زندان زدایی از مجازات ها«، »استقالل قاضی«، »پاالیش و اصالحات 
دائمی دستگاه قضا« پربسامدتر، پر رنگ تر و پر تکرارتر بوده و نشانگر 
اهمیت و برجستگی خاص آنها بوده و دغدغه معظم له در حوزه قضا را 

نشان می دهد که برخی از آنها عبارت است از:
»قوه قضائیه باید پرچم دار احیای حقوق عامه باشد«.  )سال 9۶(

»قوه قضائیه باید صد درصد انقالبی باشد و انقالبی عمل کند. انقالبی 
بودن یعنی عملکرد دقیق، عادالنه، قاطعانه، بر طبق موازین و مبانی نه 

تند روی«. )سال 95(
»باید خروجی قوه قضائیه احس��اس آرامش و امنیت از س��وی مردم 

باشد«. )سال98(
»حیثیت افراد نبای��د بازیچه اف��رادی قرار بگیرد که هیچ احس��اس 
مسئولیتی نمی کنند. در شریعت اس��المی آبروی مؤمن معادل جان 

اوست«. )سال 9۱(
»توقع از قوه قضائیه این اس��ت که عدالت در زندگ��ی مردم ملموس 

باشد«. )سال8۳( 
»کاری کنید در مجموعه قوه قضائیه مجازات زندان به حداقل برسد«. 

)سال94(
»اقتدار و جلب اعتماد مردم دو عامل موفقیت قوه قضائیه است. مردم 
وقتی دیدند که قوه قضائیه به قول خود در اجرای عدالت عمل می کند 

اطمینان می کنند «. )سال۱400(
»بازرسی  ها را هر چه می توانید افزایش دهید و قوه قضائیه را از درون 

اصالح کنید«. )سال 9۶(
»از تخلف قضایی حتی در گوشه ای از کشور هم نباید اغماض و صرف 

نظر کرد«. )سال 82(
»باید اف��راد و عناصر ناس��الم از مجموع��ه قوه قضائیه طرد ش��وند«. 

)سال۷۶(
»اقتدار دستگاه قضایی یعنی ایستادگی بر سر حرف حق«. )سال 94(

در مجموع می توان گفت سهم قوه قضائیه در »امیدآفرینی«، »تقویت 
باورهای ملی«، »اعتمادس��ازی«، »نش��اط و آرامش مردم«، »خراب 
کردن بازی دشمن«، »مبارزه با فساد و رانت خواری« به مراتب بیش از 
سایر دستگاه   ها و نهادهای موجود در کشور است و سالمت قوه قضائیه 

سالمت سایر قوا را تضمین می کند. 

شمخانی در دیدار جوزف بورل:
توافق بدون انتفاع اقتصادی
 برای ایران مطلوبیتی ندارد

برج�ام عم�ل  در  تعهداتم�ان  ب�ه هم�ه  آنک�ه  م�ا ضم�ن 
کردی�م هی�چ گاه از می�ز مذاک�ره خ�ارج نش�دیم و اکن�ون 
نی�ز ب�ه دنب�ال توافق�ی ق�وی، پای�دار و قاب�ل ات�کا هس�تیم. 
به گزارش ایرنا، علی ش��مخانی در دیدار جوزف بورل مس��ئول سیاست 
خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا که برای گفت وگو با مقامات کشورمان 
به تهران سفر کرده است، با اشاره به بدعهدی امریکا و خروج غیر قانونی 
این کشور از برجام که موجب افزایش بی اعتمادی مردم ایران به غرب و 
امریکا شد، گفت: ما ضمن آنکه به همه تعهداتمان در برجام عمل کردیم 
هیچ گاه از میز مذاکره خارج نشدیم و اکنون نیز به دنبال توافقی قوی، پایدار 

و قابل اتکا هستیم. 
دبیر شورای عالی امنیت ملی بدعهدی امریکا و بی عملی اروپا در برجام را 
تجربه ای تلخ برای مردم ایران عنوان کرد و افزود: اقدامات جبرانی ایران در 
بخش هسته ای صرفاً واکنشی قانونی و عقالنی به یکجانبه گرایی امریکا 
و انفعال اروپا بوده و تا زمانی ک��ه رویه غیر قانونی غرب تغییر نکند، ادامه 
خواهد داشت. شمخانی رفتارهای ضد و نقیض امریکا در میانه مذاکرات 
و چسبندگی واشنگتن به ابزارهای تهدید و تحریم که تداوم سیاست های 
فشار حداکثری ترامپ است، را از عوامل مهم طوالنی شدن مذاکرات و به 
نتیجه نرسیدن آن عنوان کرد و گفت: با کشوری که سخت  ترین شرایط 
تحریمی را با مقاومت جانانه و همدلی و پشتیبانی مردم پشت سر گذاشته 

نمی شود با زبان زور سخن گفت. 
جوزف بورل نیز در جریان این مالقات با اشاره به شرایط بین المللی پس از 
جنگ اوکراین و ضرورت تالش همه جانبه برای ایجاد امنیت پایدار در جهان 
گفت: احیای برجام در شرایط کنونی می تواند دستاورد امنیتی بسیار مهمی 
در نظام بین الملل تلقی شود. وی با انتقاد شدید از سیاست های ترامپ که با 
خروج یکجانبه از برجام این توافق بین المللی را تا مرز نابودی پیش برد اظهار 
کرد: برای دستیابی به توافقی خوب همه طرف ها باید نگاهی رو به آینده 
داشته باشند. بورل با اشاره به گفت وگوی خود با مقامات امریکایی پیش از 
سفر به تهران اظهار کرد: دولت بایدن به دالیل مختلف به دنبال دستیابی به 
توافق برای احیای برجام است.  بورل گفت: من به عنوان هماهنگ کننده 
مذاکرات در تالش هستم که دیدگاه های طرفین را متناسب با مقدورات 

سیاسی و فنی برای شکل گیری توافق به یکدیگر نزدیک کنم. 

دومین پرتاب ماهواره بر ذوالجناح انجام شد
دومی�ن پرت�اب ماه�واره ب�ر ذوالجن�اح ب�ه منظ�ور دس�تیابی 
ب�ه اه�داف تحقیقات�ی از پی�ش تعیی�ن ش�ده، انج�ام ش�د. 
به گزارش ایرنا، مهندس حسینی سخنگوی وزارت دفاع درباره این خبر 
افزود: این ماهواره بِر سه مرحله ای از نظر ویژگی های فنی، قابل رقابت با 
ماهواره برهای روز دنیا اس��ت که دارای دو مرحله پیشرانش جامد و یک 
مرحله با پیشرانش مایع است. وی با بیان اینکه پرتاب ماهواره بر ذوالجناح 
با هدف زیرمداری انجام گرفته است تصریح کرد: به حول قوه الهی مرحله 
سوم توسعه این ماهواره بر ترکیبی با بهره گیری از اطالعات حاصل از این 

پرتاب آغاز گردیده است. 
ماهواره بر ذوالجناح در بهمن ماه سال 99برای نخستین بار با هدف دستیابی 
به فناوری قدرتمند  ترین موتور سوخت جامد در کشور مورد تست و ارزیابی 

قرار گرفت. 

» سازمان پدافند غیرعامل« 
  قانونمند  و تقویت می شود 

کلیات »طرح تشکیل س�ازمان پدافند غیرعامل« در صحن علنی 
مجلس تصویب شد. 

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی، گزارش 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تشکیل سازمان پدافند 
غیرعامل در دستور کار قرار گرفت و۱8۶ نماینده مجلس از 2۳0 نماینده 

حاضر در صحن به کلیات این طرح رأی موافق دادند. 
پیش از رأی گیری، ابوالفضل عمویی، س��خنگوی کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس درباره این ط��رح گفت: برخی عوامل 
غیرنظامی، سالح های جدید در حوزه الکترونیکی، زیستی، شیمیایی و 
سایبری ممکن است به زیرساخت های کشور آسیب زده و سبب ایجاد 
شرایط بحرانی در کشور شود. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: از 
طرفی پدافند غیرعامل با طراحی اولیه از سال ۱۳82 تأسیس  شد و کار 
اولیه خود را آغاز کرد و اساسنامه آن نیز به تصویب مقام معظم رهبری 
رسید و در سال 98 همکاران در مجلس دهم طرح تشکیل این سازمان 

را ارائه کردند. 
عمویی افزود: در فروردین ماه امسال طرح فعلی مورد تصویب کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گرفت تا این سازمان به وظیفه 
خود که مدیریت تهدیدات علیه امنیت کش��ور اس��ت، رسیدگی کند. 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: 
صنعت آب، برق، گاز زیرساخت های صنعت و عمرانی و دیگر بخش های 
کشور ممکن است با تهدید هایی روبه رو شود که در این شرایط سازمان 
پدافند غیرعامل می تواند در خنثی سازی این تهدید ها نقش بسیار مهمی 
ایفا کند. جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر درمخالفت با این طرح گفت: 
پدافند غیرعامل مهم است ولی اکنون در حال انجام کار خود می باشد و 
بهتر است برای جلوگیری از عریض و طویل شدن چنین سازمان هایی، 

تشکیل سازمان پدافند غیرعامل از دستور کار خارج شود. 
علیرضا سلیمی نماینده مردم محالت هم در موافقت با این طرح گفت: در 
این طرح به دنبال توسعه تشکیالت نیستیم و تشکیالت الزم وجود دارد. 
این سازمان از سال 82 فعالیت خود را آغاز کرده است. اما خواسته رهبر 
معظم انقالب این بوده که تشکیالتی که وجود دارد، قانونمند شود. وی 
افزود: در حوزه مسائل حیاتی کشور و چابک سازی و مسائل کلیدی کشور 

الزم است این سازمان را تقویت کنیم. 
علی بابایی کارنامی نماینده مردم س��اری در مخالفت با این طرح گفت: 
تشکیل هر سازمان جدید باید با موافقت دولت انجام شود که نقش دولت 
در این طرح دیده نشده است. همچنین در برخی از جزئیات آن اشکاالتی 
وجود دارد. از طرفی رسیدگی به چنین سازمان هایی به عهده کمیسیون 
اجتماعی است که باید ساختار ها را بر اساس مدیریت سازمان های دولتی 

رسیدگی کند. 
مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در موافقت با این طرح گفت: مخالفان در 
مخالفت های خود به صورت اساسی مخالفت نکردند و از طرفی دولت هم 
با این طرح مخالف نیست. از طرفی اینکه ادعا می شود در این زمان ضروری 
نیست به این طرح رسیدگی شود، باید گفت اگر زیرساخت های الکترونیکی 
و سایبری کشور مورد حمله قرار بگیرد، آیا کشور دچار آسیب نخواهد شد. 
وی افزود: اگر مجلس بخواهد از دستگاه  ها درباره دستبرد اطالعاتی مطالبه 

کند، بر اساس کدام قانون می تواند این مطالبه را انجام دهد. 

سیدعبداهلل متولیان

فرمانده کل س�پاه با تأکید بر اینکه روح جهاد 
و مبارزه با اس�تکبار از نقطه امام�ت و رهبری 
انقاب اس�امی ش�کل می گیرد، گفت: مرکز 
ثقل مقاومت اس�امی ایران عزی�ز و قائمه آن 
رهب�ر عظیم الش�أن انقاب اس�امی اس�ت. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین 
سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در آیین تکریم و معارفه فرماندهی سپاه حفاظت ولی 
امر )عج( که با حضور سردار سرتیپ بسیجی محمد 
شیرازی، رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل 
قوا )مدظله العالی( و جمعی از فرماندهان و مسئوالن 
این سپاه برگزار شد، با بیان اینکه امامت نعمت جاری 
و موهبتی بی انتها است که با طلوع خورشید نورانی 
و با عظمت انقالب اسالمی در پیکره امت اسالم به 
آشکار جاری ش��د، گفت: امام تجسم عینی اسالم 
عزیز اس��ت، اگر بخواهیم به اسالم تجسم انسانی 
بدهیم و اس��الم و قرآن و حکمت های بالغه الهی و 
الهام یافته از این منبع فیاض و سیال وحی الهی را 
در سیمای یک انسان تجسم کنیم، امام آن ستاره 
درخشانی است که در س��پهر هدایت امت اسالم ، 
همواره هدایتگر مردم به سمت ارزش های متعالی 
است. وی افزود: این تک ستاره در عالم معنا و عالم 
حقیقت همان امامت است که هرگز تغییر موقعیت 
و حالت نمی دهد و هر کسی به آن نگاه کند می تواند 

مسیر سعادت خود را بیابد. 
سردار سالمی تصریح کرد: همان گونه که در دوران 
طالیی طلوع اسالم ، امام تجلی گاه اسالم ،حکمت و 
رحمت الهی و نمونه ارزش های ناب و متعالی اسالم 
بود؛ امروز هم نایب امام تجلی گاه نور امامت در قالب 
یک انس��انیت در قلب و نقطه مرک��زی یک جهاد 
وسیع جهانی قرار گرفته است و از این نقطه مرکزی 

حکمت ، معرفت ، آگاهی و شناخت به دنیای اسالم 
و در افقی فراتر از آن به همه بشریت الهام می شود. 
سرلشکر سالمی با اشاره به اینکه روح جهاد و رخسار 
مبارزه با مستکبران از نقطه امامت و رهبری انقالب 
اسالمی شکل می گیرد و بر پیکره امت اسالم و بلکه 
جامعه بشری جاری می ش��ود، گفت: امروز ایران 
عزیز اس��المی ،مرکز ثقل مقاومت اسالمی است 
و رهبری معظم انقالب، قائمه ای��ن مقاومت برابر 

استکبار است. 
فرمانده کل س��پاه در ادامه با قدردانی و تش��کر از 
مجاهدت ها و تالش ه��ای ارزنده و ش��بانه روزی 
سردار جباری طی ۱2 سال فرماندهی سپاه حفاظت 
ولی امر )عج( وی را یکی از فرماندهان با اخالص، با 
صداقت، امین، حفیظ  ، پاک ، وفادار و دلداده به والیت 
و آگاه نس��بت به موقعیت انقالب و اسالم توصیف 
و افزود : خوش��بختانه وی طی این م��دت در قلب 
رویدادهای بزرگ ،همیشه با آرامش ، متانت  ، صبر و 
گشاده رویی مأموریت ها و مسئولیت خود را پیگیری 

و تعقیب کرده است. 
فرمانده کل سپاه همچنین سردار حسن مشروحی 
فرد فرمانده جدید سپاه حفاظت ولی امر)عج( را از 
فرماندهان مقتدر، مصمم، مخلص و فهیم توصیف 
و اظهار امیدواری کرد دوره جدید فرماندهی سپاه 
حفاظت ولی امر)عج( همچنان در صراط درخشش 
و بالندگی ،موجب افتخار و سربلندی این مجموعه 
حساس و راهبردی باشد. در پایان این مراسم حکم 
انتصاب فرمانده س��پاه حفاظت ول��ی امر )عج( به 
سردار سرتیپ دوم پاس��دار حسن مشروحی فرد 
اعطا و با اهدای لوح س��پاس از مجاهدت های ۱2 
ساله سردار سرتیپ پاسدار ابراهیم جباری در سمت 

فرماندهی این سپاه قدردانی شد. 
   س�ردار جب�اری مداف�ع وط�ن، محافظ 

فرمانده
س��ردار ابراهیم جباری ۱2 آبان س��ال ۱۳89 به 
فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر )عج( انتخاب شد 
و تا 4 تیر ۱40۱ به مدت ۱2 س��ال فرماندهی این 

یگان را در اختیار داش��ت. او پیش از این ۱2 سال، 
مسئولیت های مختلفی را تجربه کرده که نگاهی به 

آنان خواهیم داشت. 
 س��ردار جباری پ��س از پایان جن��گ تحمیلی به 
فرماندهی سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان 
منصوب و تا سال ۱۳8۱ در این سمت حضور داشت. 
خدمات و مجاهدت های شبانه روزی او سبب شد تا 
پس از زنجان به فرماندهی سپاه صاحب االمر )عج( 

قزوین منصوب شود. 
 شایس��تگی های او در عرص��ه فرماندهی موجب 
ش��د تا ۱9 آبان ۱۳88 به فرماندهی سپاه علی بن 
ابی طالب )ع( اس��تان قم منصوب شود. یک سال 
پس از آن در آبان ۱۳89 فرمانده سپاه ولی امر )عج( 
شد و شهریورماه سال ۱۳9۳ با یک درجه ارتقا   به 
سرتیپی ارتقا پیداکرد. سردار جباری پس از انتصاب 
به عنوان فرمانده سپاه ولی امر )عج( به اذعان بیشتر 
فرماندهان و همرزمانش تا به امروز توانست نقش 

خود در امور محوله را به خوبی انجام دهد. 
سردار جباری عالوه بر یک شخصیت نظامی یک 
ش��خصیت فرهنگی نیز اس��ت. او عالوه بر ایفای 
نقش خود به عن��وان یکی از فرماندهان ارش��د در 
سپاه های اس��تانی و بعد ها به عنوان فرمانده سپاه 
ولی امر )عج( همواره در عرصه گرامیداشت شهدا  
نیز نقش ایفا کرده اس��ت. حضور او در کنگره های 
گرامیداشت شهدا  به ویژه طی سال های اخیر نیز 

همواره چشمگیر بوده است. 
فرمانده سابق س��پاه ولی امر )عج( یک شخصیت 
قرآنی نیز به ش��مار می آید و هم��واره در محافل و 
مجالس قرآنی نیز حضور موثری دارد. اهتمام سردار 
جباری در حوزه قرآن و گرامیداشت شهدا  نیز به طور 

ویژه ای مشهود است. 

م�ا ع�راق را نزدیک  تری�ن مل�ت ب�ه مل�ت ای�ران می دانی�م 
و نزدیک  تری�ن رواب�ط را ب�ا کش�ور ع�راق رق�م می زنی�م. 
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری مشترک 
خود با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق اظهار کرد: روابط دو کشور 
ایران و عراق ریشه در باورهای مشترک دو ملت دارد. اراده مسئوالن دو 

کشور برای توسعه روابط در همه حوزه ها وجود دارد. 
وی ادامه داد: در راس��تای گس��ترش روابط با همس��ایگان، ما عراق را 
نزدیک  ترین ملت به ملت ایران می دانیم و نزدیک  ترین روابط را با کشور 
عراق رقم می زنیم. ما در حال حاضر نزدیک  ترین روابط در میان کشورهای 
همس��ایه را با عراق داریم. وی در ادامه با بیان اینکه در این دیدار درباره 
روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری دو کش��ور مذاکره شد، تصریح کرد: 

قرار شد روابط دو کشور در زمینه های اقتصادی و تجاری گسترش یابد. 
همچنین قرار شد اتصال ریلی شلمچه و بصره س��ریع تر انجام شود. در 
زمینه روابط پولی و بانکی نیز قرار شد گام های جدیدی برداشته شود تا 

این روابط تسهیل شود. 
رئیس جمهور با قدردانی از دولت عراق جهت تسهیل سفر زائران ایران به 
این کشور، گفت: قرار شد برای زیارت زائران اربعین تسهیالت بیشتری 
توس��ط دولت عراق در نظر گرفته ش��ود تا زائران با سهولت بیشتری از 
مرزهای زمینی و هوایی به عراق رفته و مشکالت سال های قبل دیگر وجود 
نداشته باشد. رئیسی در ادامه با اشاره به اینکه ارتباط کشورهای منطقه 
مورد تأکید طرفین بود، اظهار کرد: ما بر ای��ن باوریم که گفت وگوهای 
مسئوالن منطقه می تواند مشکالت منطقه را حل کند. ما معتقدیم دخالت 

بیگانگان مشکل گشا نیست، بلکه مشکل زاست. ما بر لزوم گفت وگوهای 
مسئوالن منطقه برای حل مشکالت منطقه تأکید کردیم.   

رئیس جمهور همچنین اظهار ک��رد: تالش رژیم صهیونیس��تی برای 
عادی س��ازی روابط با کش��ورهای منطقه به هیچ عنوان برای این رژیم 
امنیت ساز نخواهد بود. ما و عراق بر صلح و آرامش در منطقه تأکید داریم 
و این هدف در پرتو نقش آفرینی همه مسئوالن منطقه حاصل می شود. 
عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی یا حضور بیگانگان در منطقه، مشکلی 
از منطقه را حل نخواهد کرد. رئیسی در پایان با بیان اینکه روابط ایران و 
عراق در مسائل منطقه ای و بین المللی می تواند بسیار تأثیرگذار باشد، 
گفت: ما در روزهای سخت عراق در کنار این کشور بودیم و همواره در کنار 

یکدیگر خواهیم بود و هرگز این روابط به سردی نمی گراید. 

فرمانده کل سپاه در آیین تکریم و معارفه فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر)عج(:

سردار جباری  از فرماندهان با اخالص، امین  و دلداده به والیت است

رئیسی در نشست خبری مشترک با مصطفی الکاظمی:

نزدیک  ترین روابط را با عراق رقم می زنیم
عادی سازی برای رژیم صهیونیستی امنیت نمی آورد

   خبر اول

     دفاعی

     دیپلماسی

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

مهم  ترین گام فتح خرمشهر ها غلبه بر یأس و ناامیدی است

رئی�س س�تاد کل نیروه�ای مس�لح ب�ا تأکید 
ب�ر اینک�ه گام دوم انق�اب اس�امی انتظارات 
بزرگ�ی را از جوان�ان و نس�ل پ�س از انق�اب 
بی�ان می کند، گف�ت: مهم  ترین گام ب�رای فتح 
خرمش�هر ها از بین بردن یأس و ناامیدی است. 
به گزارش سپاه نیوز، سرلشکر پاسدار محمد باقری، 
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح روز گذشته در 
همایش ملی تربی��ت در نیروهای مس��لح، با بیان 
اینکه بیشتر کشورهای دنیا ممکن است تهدیدی 
نداش��ته باش��ند یا با یک نوع تهدید روبه رو باشند، 
عنوان کرد: نیروهای مسلح ما با تهدیدهای مختلف 
روبه رو هستند، نظام اس��المی ما که حاصل قرن  ها 
تالش و مجاهدت اس��ت از جه��ات مختلف مورد 
تهاجم، توطئه و تهدید قرار دارد. همزمان با اینکه با 
تهدیدهای سخت نظامی با قدرت های بزرگ روبه رو 
هس��تیم که لوازم خود را دارد، با سایر تهدید ها نیز 

مواجه هستیم. 
باقری با تأکید بر اینکه نیروی انسانی بدون قدرت 
معنوی و روحی الزم امکان ایس��تادگی و مقاومت 

ندارد، گفت: ما باید قدرت خ��ود مقابل امریکا را از 
معنویت و مسیر تربیت نیروی انسانی جست وجو 
کنیم. وی با بیان اینکه نیروی انس��انی ما در برابر 
تهدید سخت دشمن، با تهاجم های مختلف روبه رو 
است، تصریح کرد: اگر نیروی مسلح قدرت تاب آوری 
برابر دش��من در صحنه را نداش��ته باش��د چگونه 
می خواهد به آرام س��ازی، کنترل و مدیریت برسد، 
مقابله با جنگ نرم دشمن و توسعه فرهنگ انقالبی و 

اسالمی بر عهده نیروهای مسلح است. 
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح بر لزوم بررسی 
محیطی، زمینه ای و وضعیت موجود تأکید کرد و 
گفت: باید نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت  ها 
و تهدید ها بررسی، وضعیت موجود آسیب شناسی و 
نظام مسائل استخراج شود و با گفت وگو شنود بدانیم 

در کجا ایستاده ایم. 
باقری خاطرنشان کرد: ما نیازمند نظام جامع تربیتی 
هستیم که همه تنوع نیروی انسانی را دربرگیرد؛ از 
جوانان بزرگواری که دو سال از مهم  ترین سال های 
عمر خود را در نیروهای مس��لح ط��ی می کنند تا 

بسیجیان، پایوران و دیگر عناصر نیروهای مسلح که 
در این نیرو خدمت می کنند. وی با تأکید بر اینکه 
نظام تربیتی نیروهای مس��لح باید به خانواده های 
نیروهای مس��لح نیز توجه کند، اظهار کرد: با یک 
جمعیت بیش از 5 میلیون نفری روبه رو هستیم و باید 
افق های خود را با نگاه به این جمعیت برنامه ریزی 

کنیم. 
   می توانیم  ها شعار نیست؛ توانستیم و باز 

هم می توانیم
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به دستاورد ها 
و کارهای انجام شده در حوزه تربیت انقالبی عنوان 
کرد: کشور در دفاع مقدس با ارتش بزرگ رژیم بعثی 
روبه رو ش��د و روحیه یأس و ناامیدی با پیش��رفت 
دشمن در جبهه  ها ترویج شد و عملیات های مختلف 
نیز به شکست رسید اما از حوالی بهمن و اسفندماه 
59 ش��اهد یک اتفاق متفاوت بودیم که شش ماه 
بعد عملیات شکس��ت حصر آب��ادان را با موفقیت 
پشت س��رگذراندیم و در نهایت به عملیات بزرگ 
فتح خرمشهر رس��یدیم. وی خاطرنشان کرد: اگر 

روحیه یأس و ناامیدی غلبه می کرد و همه به آن تن 
می دادند، اه��داف رئیس جمهور منحوس آن دوره 
محقق  می شد، اما این اتفاق نیفتاد و سخنان شهید 
باقری راهبرد جنگ را تغیی��ر داد، از عملیات های 
کوچک یک دسته و یک گروهان آغاز کردند و طی 
شش ماه 25 عملیات کوچک و متوسط انجام شده 
و اعتماد به جبهه برگردانده شده است و فرماندهانی 
تربیت و رش��د یافتند که نتیجه آن فتح خرمشهر 

شده است. 
سرلش��کر باقری مهم  ترین گام فتح خرمشهر ها را 
از بین بردن یأس و ناامیدی دانس��ت و عنوان کرد: 
داشتن اهداف بزرگ و ش��روع از کارهای کوچک 
راهبرد هایی است که در دفاع مقدس تجربه شده و 
رزمندگان اسالم را به پیروزی رسانده است و باز هم 
این راهبرد ها با محوریت از بین بردن یأس و ناامیدی 
می تواند برای رفع مش��کالت کشور کارایی داشته 
باشد. وی از تشکیل داعش و رسیدن عراق و سوریه 
به آستانه س��قوط یاد کرد و گفت: همه دنیا پشت 
تروریست  ها بودند و مقابل ایران ایستادند، آنها پول 
و امکانات بسیاری داشتند اما تجهیزات مادی کار را 
پیش نبرد و امروز به برکت خون شهید سلیمانی  ها 
امنیت پایداری در عراق و سوریه برقرار شده است و 
این ما می توانیم  ها شعار نیست و ما توانستیم و باز 

هم می توانیم. 
    لزوم بازشناس�ی دوگانه های اخاقی در 

نیروهای مسلح
آیت اهلل اعراف��ی، مدیر حوزه ه��ای علمیه هم طی 
سخنانی در همایش ملی تربیت در نیروهای مسلح 
بر لزوم بازشناس��ی دوگانه های موج��ود در نظام 
اخالقی تربیتی نیروهای مس��لح انقالب اسالمی 
تأکید کرد و گفت: شهید قاسم سلیمانی بزرگمردی 
بود که شجاعت و مهرورزی، فرماندهی و دوستی، 
فرماندهی و تواضع، فرمانبری و اطاعت از یک س��و 
و نقادی و پیشنهاد دادن از سویی دیگر و همچنین 
سلسله مراتب و اخوت را در کنار یکدیگر مورد توجه 

قرار می داد. 
حجت االسالم حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در 
سپاه نیز در این همایش بر لزوم بازشناسی نظام های 
موجود در نیروهای مسلح به منظور ارتقای تربیت 
در این نیرو ها تأکید کرد و گف��ت: برخی از نظام  ها 
حرکت تربیتی را کند می کند و ما برای اینکه بتوانیم 
نظام های تربیتی را نهادینه کنیم باید نسبت به سه 
گروه روحانیون، فرماندهان و استادان به عنوان عناصر 

اصلی متمرکز شویم. 
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