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    تفاوت ديروز و امروز
سيدپويان حسين پور در توئيتي در مورد بيانيه رهبر انقالب 
پيرامون گام دوم انقالب نوش��ته است: اگر آن روز چالش با 
امريكا بر سر كوتاه كردن دست عّمال بيگانه بود، امروز چالش 
بر سِر حضور ايران مقتدر در مرزهاي رژيم صهيونيستي و 
برچيدن بساط نفوذ نامشروع امريكا از منطقه  غرب آسيا و حمايت جمهوري اسالمي 

از مبارزات مجاهدان فلسطيني در قلب سرزمين هاي اشغالي است.  
.......................................................................................................................................

  انرژي مثبت يك پيام
توحيد عزيزي در توئيتي نوشته: نامه  ۲۲ بهمن ۹۷ امام خامنه اي موسوم به گام دوم 
انقالب را از راديو ش��نيدم. مهم تر از آن است كه بش��ود با يك بار شنيدن در موردش 
نظر داد. بايد امش��ب بخوانم و در بند بندش تأمل كنم اما بگويم كه قلم تواناي رهبر و 

ديدگاه هاي رفيعشان، به اندازه  چند هزار نيروگاه اتمي انرژي مثبت ساطع مي كند. 
.......................................................................................................................................

   كم كاري گستاخي مي زايد
هاني در توئيتی نوش��ته: در حالي ش��اهد شهادت حدود 40پاس��دار وطن در 
عملياتي تروريستي هستيم كه در سالگرد ش��هادت محمدحسين حداديان، 
عباس دهقان )راننده خودروي سمندي كه در غائله دراويش گنابادي با حمله 
به سمت شهروندان و بسيجيان به شهيد حداديان زد( هنوز به جزاي اعمالش 

نرسيده! آقايان! كم كاري گستاخي مي زايد!
.......................................................................................................................................

   كم كاري ما جيش العدل را وقيح كرد
 علي قلهكي در توئيتي نوش��ته: به امام گفتن ناو امريكا اومده خليج فارس، امام 
گفت: بزنيدش، گفتن: تنش ميشه، گفت: نترسيد بزنيدش! بهانه آوردن، گفت: 
من بودم مي زدم! نزدنش كه ناو وينسنس هواپيماي مسافربري مارو زد. امسال 
چندبار جيش الظلم مارو تست زد ولي كاري نكرديم تا وقيح تر شدن و  اتوبوس 

سپاه رو زدن.
.......................................................................................................................................

   باز هم بايد ثابت كنيم دشمن داريم؟!
 محمدجواد محمدزاده نوشته: به مجلس ما حمله مي كنند. به غيرنظاميان ما 
رحم نمي كنند. محمدطاهاي پنج ساله رو شهيد مي كنند. مدافعان وطن رو ترور 
مي كنند و ما همچنان براي عده اي خشك مغِز روشنفكرنما بايد ثابت كنيم در 

دنيا دشمن داريم.  
.......................................................................................................................................

   حركات مشكوك در بازار
 احمد جانجان نوشته: هر بار كه بازار در آستانه اصالح قرار مي گيرد، يك جريان خاص 
در جهت منافع خود توسط كانال ها و گروه هاي متعدد اقدام به خبرپراكني و پيشخور 
كردن اخبار مي كند! يك بار ملت را از نشست ورشو! مي ترساند و بار ديگر از تصويب 

پالرمو در حالي كه ماهيت اين اخبار بايد واكنش معكوس داشته باشد!
.......................................................................................................................................

   پشت هر شهيدي يك شهيده پابرجاست

سيده راضيه حسيني با انتشار تصوير همسر يكي از شهداي انفجار تروريستي 
چهارش��نبه كه به طرز غمباري همراه كودكي كف فرودگاه نشس��ته و منتظر 
رسيدن پيكر همسر شهيد خود است، نوش��ته: پشت هر شهيدي كه به ميدان 

مي رود، يك شهيده پابرجاست؛ آمار شهدا هميشه غلط بوده است...

يك بار ديگر رؤس�اي جمهور سه كش�ور ايران، 
روسيه و تركيه گرد هم آمدند، اين بار در سوچي 
و به ميزباني والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه 
تا آخرين تحوالت سوريه را بررسي كنند؛ محوري 
كه امروز تبديل به اصلي ترين محور تصميم گيري 
براي منطقه شده و نكته جالب اين است كه امريكا 
به عنوان اصلي ترين مدعي قدرت سخت و نرم در 
دنيا در اين گروه حضور ندارد؛ اتفاقي كه نش�ان 
مي دهد برخالف آنچه از ابت�دا در ذهن طراحان 
جنگ سوريه قرار داشت، جايگاه امريكا نه تنها 
در منطقه خاورميانه ارتقا نيافته بلكه نشانه هاي 
افول آن ني�ز از هم اكنون پديدار ش�ده اس�ت. 
همزم��ان با مذاكرات س��وچي، كنفران��س ديگري 
در ورش��و به رهبري امريكا در ح��ال برگزاري بود و 
جالب اين اس��ت كه تمام تحليلگ��ران منطقه اي بر 
اين نكته تأكيد مي كردند ك��ه تصميمات اصلي در 
خصوص سوريه و منطقه خاورميانه در سوچي گرفته 
مي شود و نه در لهستان كه تنها برخي از كشورهاي 

شكست خورده عربي در آن جمع شده اند. 
   حضور امريكا در سوريه بدون اجازه دولت 

اين كشور است
 در اجالس س��وچي كه روز پنج ش��نبه ب��ا حضور 
رؤس��اي جمهور س��ه كش��ور آغاز ش��د، حس��ن 
روحاني رئيس جمهور اسالمي كش��ورمان با اشاره 
به همكاري هاي س��ه كش��ور براي خاموش كردن 
شعله هاي جنگ در سوريه گفت: همكاري كشورهاي 
ضامن صلح در سوريه همچنين توانسته است تماميت 
ارضي و حاكميت ملي و استقالل سوريه را حفظ كند 
و پنجره اي ب��راي گفت وگوي س��وري ها با يكديگر 
براي ترسيم آينده خود بگش��ايد و زمينه اي فراهم 
كند كه سالح و تنازع را كنار گذارند و صلح و مدارا را 

جايگزين نمايند. 
رئيس جمه��ور در ادامه با اش��اره ب��ه نقش مخرب 
تروريس��ت ها تصريح كرد: تروريس��ت ها نه در اين 
كش��ور و نه در هيچ جاي ديگري در اين كره خاكي، 
نبايد احساس امنيت كنند و حاميان آنها نبايد تصور 
كنند كه از برگه تروريس��م مي توانن��د در معادالت 
داخل��ي، منطق��ه اي و بين المللي به س��ود خويش 
بهره برند. متأس��فانه دولت امريكا در ادامه اقدامات 
غيرقانوني خود، هنوز از تروريس��ت هاي مستقر در 
عراق و سوريه حمايت و از آنها در جهت منافع خود 
بهره ب��رداري مي كند. روحان��ي همچنين به تخليه 
نيروهاي امريكايي از س��وريه اش��اره ك��رد و گفت: 
رئيس جمهور امري��كا اعالم كرده اس��ت قصد دارد 
نيروهاي نظامي امريكا را از س��وريه خارج كند. اين 
نيروها بدون اج��ازه دولت س��وريه و برخالف تمام 
مقررات بين المللي وارد آن كش��ور شده و تماميت 
ارضي و حاكميت ملي يك كش��ور مس��تقل عضو 

سازمان ملل متحد را نقض كرده اند. 
وي در ادامه همچنين خواس��تار حل مشكالت بين 
تركيه و سوريه، احياي توافقنامه آدنا و همچنين آغاز 

روند بازسازي سوريه شد. 
در كنار سخنراني روحاني در اين نشست، ديدارهاي 
دوجانبه بين رئيس جمهور ايران و رؤس��اي جمهور 

تركيه و روسيه انجام شد. 
روحاني در ديدار با والديمي��ر پوتين رئيس جمهور 

س��وريه گفت: همكاري هاي ايران، روسيه و تركيه 
در خصوص سوريه، دس��تاوردهاي خوبي داشته و 
گام هاي باقيمانده مانند تالش براي حفظ تماميت 
ارضي آن كشور و فرايندهاي سياسي الزم هم بايد با 

هماهنگي برداشته شود. 
رئيس جمهور همچنين با اش��اره ب��ه تالش برخي 
كش��ورها از جمله امريكا و رژيم صهيونيس��تي در 
حمايت از گروه هاي تروريس��تي در س��وريه، رژيم 
صهيونيستي را ريشه بسياري از مشكالت و ناامني ها 
در منطقه برشمرد و ابراز اميدواري كرد كه اجالس 
سه جانبه چهارم در س��وچي قدم بلند ديگري براي 
تأمين صلح و امنيت در منطقه باشد. روحاني در ادامه 
با بيان اينكه پيوند بخش هاي تجاري، حمل و نقل و 
بانكي، روابط دو كشور را پايدار مي كند، افزود: انجام 
معامالت با ارزهاي ملي دو كش��ور گام بزرگي براي 

توسعه روابط اقتصادي است. 
روحاني همچنين ب��ه موضوع برجام اش��اره كرد و 
اظهار داشت: جمهوري اس��المي ايران به تعهدات 
خود در برجام عمل كرده و ساير طرفين نيز متعهدند 
به وظايف خ��ود عمل كنند، اگر طرفين خواس��تار 
استحكام برجام هستند اجراي يك طرفه تعهدات، 

ما را به اين هدف نمي رساند. 
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه اروپا بايد تأخيرهاي 
خود را در اجراي تعه��دات جبران كند، افزود: نقش 

روسيه در استحكام برجام بسيار مهم است. 
   آمادگي تركيه براي پيوستن به كانال مالي 

اتحاديه اروپا
روحاني همچنين در ديدار با رجب طيب اردوغان 
رئيس جمه��ور تركي��ه تصري��ح كرد: متأس��فانه 
گروه هاي تروريستي منطقه سال هاست از سوي 

قدرت ه��اي خارجي و ب��ه ويژه امري��كا حمايت 
مي شوند و بايد با آنها مقابله شود. 

رئيس جمهور در ادامه با اشاره به روابط دو كشور 
ايران و تركيه ب��ا بيان اينكه بس��ياري از توافقات 
دوجانبه در حال اجراست، گفت: اميدواريم موانع 
اجراي س��اير توافقات ني��ز برطرف و به س��رعت 
اجرايي ش��وند. رئيس جمهور با اشاره به برگزاري 
نشست سه جانبه ايران، روسيه و تركيه در سوچي 
در مورد سوريه، خاطرنشان كرد: در شرايطي كه 
امروز ما به اتفاق روس��يه در سوچي گام جديدي 
براي تحكيم ثبات در منطقه و مبارزه با تروريسم 
در س��وريه برمي داري��م، عده اي كه خ��ود حامي 
تروريست ها هستند در ورشو در حال توطئه عليه 

منطقه هستند. 
رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه نيز با بيان 
اينكه مصمم هس��تيم تمام توافقات را به س��رعت 
اجرايي كنيم، گفت: تركيه از س��ازو كار SPV اروپا 
براي همكاري تجاري با ايران استقبال مي كند و آماده 
همكاري در چارچوب آن و همچنين ايجاد مكانيسم 

مشابه دوجانبه است. 
   تأكيد سرلش�كر باقري بر مقابله با حمالت 

رژيم صهيونيستي
در اين اجالس ع��الوه بر رئيس جمهور، سرلش��كر 
پاسدار محمد باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح 
ني��ز ديدارهايي با همتايان روس��ي و تركيه اي خود 
داشت. در اين مالقات ها موضوعات و محورهاي مهم 
همكاري هاي دفاعي و نظامي مقابله با تروريسم در 
سوريه، تأمين امنيت ش��رق فرات در صورت خروج 
امريكا از اين مناطق، تصميم گيري در مورد عمليات 
پاكس��ازي تروريس��ت ها در ادلب و توسعه مناطق 

كاهش تنش، مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. 
رئيس س��تاد كل نيروهاي مسلح در اين مذاكرات 
با تأكيد ب��ر اينكه اعالم خروج امريكا بيش��تر يك 
ادعاست، تأكيد كرد: ايران، روسيه و تركيه به عنوان 
كشورهاي ضامن، خواستار خروج هر چه سريع تر 
نيروهايي ش��ده اند كه بدون هماهنگ��ي با دولت 
قانوني س��وريه در برخي نقاط اين كش��ور حضور 

داشته و مناطقي را اشغال كرده است. 
در اين اجالس همچنين تأكيد شد نيروهاي مسلح 
ايران و روسيه، بنا به درخواست و دعوت دولت قانوني 

سوريه در اين كشور حضور دارند. 
سرلش��كر باقري گس��ترش مناطق كاهش تنش 
كمك به بازگشت مهاجران به شهرها و روستاها، 
تأمين امنيت مناطق آزاد شده و پاكسازي ميادين 
مين و مناطق آلوده را از اولويت هاي همكاري هاي 
سه جانبه نيروهاي مس��لح ايران، روسيه و تركيه 
عنوان كرد كه بايد در دس��تور كار قرار گيرد. وي 
تأكيد ك��رد: با توجه به اهمي��ت تهاجمات هوايي 
رژيم صهيونيس��تي كه عالوه ب��ر نقض حاكميت 
س��وريه موجب اختالل در روند عمليات مقابله با 
تروريسم و بازگشت ثبات و امنيت به سوريه شده 
است، اين تجاوزات بايد به شدت محكوم و از ادامه 

آن خودداري شود. 
    نتيجه نشست ورشو هيچ و پوچ است

در پاي��ان اي��ن اج��الس حجت االس��الم روحاني 
رئيس جمه��ور كش��ورمان در نشس��ت خب��ري با 
خبرنگاران با اشاره به نتايج اين اجالس گفت: در اين 
جلسه بر لزوم مبارزه با تروريسم در مناطق باقي مانده 
از جمله ادلب تأكيد شد و كاماًل مورد توافق همه بود 
كه كاهش تن��ش و حضور نيروه��اي ضامن در اين 

منطقه به صورت موقت است و ادلب جزئي از كشور 
سوريه اس��ت و بايد پاكسازي ش��ود و تروريست ها 
تحت هر نام و هر عنواني هس��تند، بايد از اين كشور 

خارج شوند. 
وي افزود: نگراني هاي بس��يار زي��ادي در خصوص 
آينده اين تروريس��ت ها وجود دارد چراكه تعدادي 
از اينها در سوريه زنداني هستند و اگر به كشورهاي 
خودشان برگردند بار ديگر آشوب و ترور را در بسياري 
از مناطق مي گسترانند. همچنين از اينكه امريكايي ها 
بخشي از داعشي ها را به افغانستان منتقل مي كنند 
بسيار نگران هستيم چراكه چنين حركتي مي تواند 
براي كل منطقه آس��ياي مركزي و ساير قسمت ها 

خطرناك باشد. 
روحاني تصريح كرد: ما نبايد به ظاهر ادعا كنيم كه 
با تروريسم مبارزه مي كنيم و در باطن به آنها كمك 
كنيم. نگراني دوم ما از امريكا اين است كه اگر هم 
به ظاهر نيروهايش را از سوريه خارج كند، اطالعات 
ما مي گويد امريكايي ها همچنان به روند مداخله 
در س��وريه ادامه مي دهن��د. روحان��ي همچنين 
به حمالت رژيم صهيونيس��تي به خاك س��وريه 
اشاره و خاطرنش��ان كرد: اس��رائيلي ها هر موقع 
كه مي خواهند در منطقه، خاك لبنان و س��وريه 
پرواز و هر نقطه اي را بمباران مي كنند و متأسفانه 
سازمان ملل و مقامات مسئول در جهان نسبت به 
اين تجاوزات مكرر در سوريه ساكت هستند و اين 
سكوت به آن معناس��ت كه طالب امنيت كامل در 

منطقه و در سوريه نيستند. 
روحاني خاطر نشان كرد: همكاري سه كشور براي 
امنيت منطقه و جهان بسيار ارزشمند است، البته 
نيازمند كمك همه كش��ورها و سازمان ملل براي 
رسيدن به گام نهايي در سوريه هستيم و اين مدل 
مي تواند مدل بس��يار خوبي براي رفع مش��كالت 

منطقه باشد. 
رئيس جمهور در خصوص حضور تروريست ها در شرق 
فرات اظهار داشت: نظر ما اين است كه بايد شرق فرات 
و ادلب پاكسازي و به دولت سوريه برگردانده شود و 
مردم كرد در سوريه به عنوان بخشي از ملت سوريه 
بايد از حقوق عادالنه خودش��ان در آينده س��وريه 
برخوردار و نق��ش خودش��ان را در حاكميت آينده 

سوريه داشته باشند. 
روحاني در ادامه با اش��اره به اينكه نتيجه نشست 
ورش��و هيچ و پوچ اس��ت، تصريح كرد: امريكا به 
دنبال سرگرداني اس��ت و نمي داند بايد چه بكند 
و آنچه انج��ام مي دهد چه در اي��ن دولت و چه در 
دولت هاي قبلي تاكنون منافع منطقه و ملت هاي 
منطقه را تضمين نكرده اس��ت. اميدواريم امريكا 
در سياست هاي خودش نسبت به منطقه تجديد 

نظر كند. 
    تأكيد بيانيه پاياني

بر بازگشت ثبات به سوريه 
در پايان اين اجالس رؤس��اي جمهور س��ه كشور 
از ادام��ه گفت وگوها به منظور بازگش��ت ثبات به 
سوريه، اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان 
ملل متح��د، ادامه يافتن گفت وگوهاي س��وري- 
سوري به منظور اصالح قانون اساسي اين كشور و 

همچنين بازگشت آوارگان حمايت كردند.

با حضور روحاني و رؤساي جمهور تركيه و روسيه صورت گرفت

تپش نبض ديپلماسي منطقه اي در »سوچي«

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كرد
مغایرت پالرمو و CFT با استقالل کشور  

عضو مجمع تش�خيص مصلحت نظام گفت: اگر ما به FATF هم بپيونديم 
مش�كالت حل نخواهد ش�د چون ريش�ه مش�كالت داخلي اس�ت، اصاًل 
خودش�ان هم مي گوين�د معلوم نيس�ت با اي�ن كار وضعيت بهتر ش�ود. 
به گزارش فارس، احمد توكلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته 
در جمع متحصنين معترض به تصويب لوايح FATF در مسجد امام خميني بازار 
بزرگ تهران گفت: اينكه كنوانسيون هاي پالرمو و CFT با استقالل سازگار نيست 
موضوعي است كه همه آن را قبول دارند. اس��تقالل هم يعني اينكه بدون فشار 
مؤثر خارجي مردم يك كش��ور بتوانند در مورد امورات خودشان تصميم بگيرند 
و اين استقالل خيلي ارزشمند و مهم است. وي ادامه داد: اين قراردادهايي كه به 
ما تحميل مي شود با استقالل سازگار نيست، مجمع تشخيص مصلحت حاال بايد 
بگويد با اين ضرري كه به استقالل و كرامت دارد و اين آسيبي كه به عزت نفس 
ما مي زند، آيا با اين ضررها مصلحت اس��ت كه به آن بپيونديم و اگر به مصلحت 
است، داليل آن چيست.  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري 
از سخنانش با اشاره به وضعيت اقتصادي مردم و پايين آمدن قدرت خريد مردم 
افزود: در 40سال گذش��ته هيچ زماني اينگونه نبوده اس��ت. مسئوالن ما حاضر 
نيستند شفاف با مردم صحبت كنند و اين موجب مي شود ضدانقالب سوءاستفاده 
كند. توكلي در ادامه با اشاره به وعده هاي تحقق نيافته مسئوالن يادآور شد: قول 
دادن و عمل نكردن و بعد هم به روي خودشان نياوردن باعث بي اعتمادي مردم 
مي شود، اگر قول داديد و نتوانس��تيد عمل كنيد چرا مشكالت را گردن ديگري 
مي اندازي��د؟ وي تصريح ك��رد: يكي از عالئ��م بي اعتمادي مردم اين اس��ت كه 
مي گوييم با برجام هم چرخ سانتريفيوژ مي چرخد هم چرخ اقتصادي ولي هيچ 

اتفاقي نيفتاد! االن در مورد FATF هم همين حرف ها زده مي شود. 
   پالرمو و CFT تكميل كننده تحريم ها 

حجت االسالم احمد سالك كاشاني نيز در گفت وگو با فارس گفت: تجربه ما در 
جريان برجام با امريكا براي مردم و مسئوالن ما روشن است؛ طرف مقابل زير 
بار تعهدات برجامي خود نرفت و رهبري هم فرمودند كه اينها بدعهد و دروغگو 

هستند و اين تجربه بايد موضع مذاكره كنندگان ما با اروپا را روشن كند. 
نماينده مردم اصفهان در مجلس اظهار داشت: اروپايي ها در مذاكراتشان ابتدا كانال 
مالي »SPV« و بعد اينستكس را مطرح كردند و اين يعني يك دفتر حسابرسي در 
فرانسه تاسيس شود و رياست آن را يك فرد آلماني برعهده داشته باشد و عالوه بر 
اروپايي ها چين و هند هم كه از ما نفت خريدند پول نفت ما در اين شركت حسابداري 
نگهداري شود و نكته اين است كه پول را اين شركت حسابداري به ايران نمي دهد و 
ايران مي تواند در قبال اين پول كاالي غذايي، دارويي و تجهيزات بيمارستاني سفارش 
دهد. سالك خاطر نشان كرد: نكته جالب اين است كه هند و چين هم خود نسبت 
به اين موضوع واكنش نشان دادند و گفتند چرا اروپا از اين مسئله سود ببرد، ايران 
هر يك از تجهيزات دارويي و پزشكي و مواد غذايي را كه بخواهد ما تأمين مي كنيم و 

اينستكس كاله گشادي است كه در اين ماجرا بر سر ما گذاشته مي شود. 
وي افزود: پالرمو و CFT هم تكميل كننده موضوع تحريم هاست، اروپا بيانيه اي 
صادر و در اين بيانيه خود عنوان كرد كه اگر بنا باشد اينستكس عملياتي شود بايد 
ايران FATF را تأييد و قانوني كند كه اين در واقع دخالت در كار ما نيز است. عضو 
فراكسيون نمايندگان واليي مجلس با بيان اينكه اروپا هم مانند امريكاست و قابل 
اعتماد نيست، اظهار داشت: گزارشي را گروه كارشناسي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام آماده و به اعضاي مجمع ارائه كرده كه اين موضوع شديداً وزارت امور خارجه 
را نگران كرده است و آنها نيز اعضاي مجمع را ترسانده اند كه اگر شما CFT و پالرمو 
را تصويب نكنيد ما در ليست سياه مي رويم و تمام حساب هايمان بسته مي شود. 
سؤال اين است كه آيا ما 40سال است در ليست سياه نيستيم؟ هستيم، بنابراين 
دليلي ندارد كه بخواهيم چنين كاري كنيم. ارزيابي بنده اين است كه ان شاءاهلل 

مجمع تشخيص مصلحت به CFT و پالرمو رأي نخواهد داد.

مهدی   پورصفا
   گزارش  یک

بايد ام�روز هم اي�ن اعتقاد در بي�ن مديران كش�ور وجود 
داش�ته باش�د كه با كم�ك نيروه�اي مردم�ي، موان�ع را 
پش�ت س�ر بگذارند. متأس�فانه مهم تري�ن مانع اي�ن كار، 
سيس�تم ها، روش ها و ني�ز بوروكراس�ي اداري در كش�ور 
اس�ت كه باي�د ب�راي اص�الح آن كار زي�ادي انجام ش�ود. 
به گزارش مهر، سرلشكر محمدعلي جعفري فرمانده كل سپاه 
پاسداران در آيين اختتاميه دومين جشنواره ملي جهادگران 
كه روز گذش��ته در سالن بصيرت س��ازمان بسيج دانشجويي 
برگزار شد، به پيام مقام معظم رهبري كه به مناسبت 40سالگي 
انقالب صادر كردند، اش��اره و عنوان كرد: نكته اساس��ي پيام 
رهبري اميدي اس��ت كه به جوان��ان و نقش آفريني آنها براي 
تحقق اهداف انقالب بسته شده و در جاي جاي اين پيام اميد 
رهبر انقالب به نيروي جوان انقالب اس��ت. سرلشكر جعفري 
ادامه داد: مصداق اي��ن نقش آفريني جوان��ان در دوران دفاع 
مقدس است كه بايد امروز زمينه نقش آفريني جوانان در تحقق 

اهداف انقالب نيز فراهم شود. 
سرلشكر جعفري ادامه داد: در يك  سال نخست جنگ مديريت 
جنگ بر عهده بني صدر ب��ا ديدگاه ليبرالي ب��ود، او با نيروهاي 
مردمي در جنگ مخالفت مي كرد در حالي  كه نيروي مردمي در 
يك سال اول در جبهه وجود داشت. فرمانده كل سپاه پاسداران 
افزود: پس از ف��رار بني ص��در در تيرم��اه ۱۳۶0، حضرت امام 
خميني)ره( شهيد صياد شيرازي را براي هدايت جنگ انتخاب 
كرد و ۱0ماه بعد با استفاده صحيح از توان مردمي پيروزي قاطع 
در جبهه ها حاصل شد. وي تصريح كرد: تجربه دفاع مقدس در 
تمام عرصه ها و صحنه ها نجات بخش كش��ور است و ما بحراني 
باالتر از جنگ نداريم. ما جنگي را پشت سر گذاشتيم كه همه دنيا 
عليه ما بسيج شدند و ما نيز در برابر همه دنيا و قدرت هاي شرق و 

غرب با تكيه بر نيروي جوانان ايستادگي كرديم. 
فرمانده كل س��پاه پاس��داران همچنين به ديگ��ر عرصه هاي 
جهادي از جمله امنيت پرداخت و ادامه داد: پس از دفاع مقدس، 
عرصه هاي امنيتي يكي از محورهايي بود كه جوانان انقالبي در 
آن نقش آفريني كردند، در خنثي سازي فتنه ۸۸ و فتنه زمستان 

س��ال گذش��ته ش��اهد اين امر بوديم كه گردان هاي فاتحين و 
بيت المقدس در حوزه امنيت نقش آفرين بودند. 

سرلشكر جعفري در بخشي از سخنانش تأكيد كرد: تنها راه عبور 
از مرحله س��وم انقالب، حركت جهادي و تكيه بر نقش آفريني 
نيروهاي جوان انقالبي است. وي تأكيد كرد: فعاليت هاي جهادي 
بايد روي حل مسائل عمده اجتماعي يك منطقه متمركز شود. 
وقتي مسائل اجتماعي مي خواهد حل شود، مخالفان و آنهايي كه 

منافعشان به خطر مي افتد، پيدا مي شوند. 
سردار جعفري همچنين خطاب به جهادگران انقالب اسالمي 
كه در آيين اختتاميه دومين جش��نواره ملي جهادگران حضور 
داشتند، گفت: جوانان انقالبي در عرصه محروميت زدايي، بسيار 
خوش درخشيدند. كاري كه شما انجام مي دهيد، سال ها طول 
كشيده تا اينكه ضرورت حركت جهادي در جامعه نهادينه شود 

و امروز به اين وضعيت رس��يده كه قابل قبول اس��ت، البته بايد 
فعاليت هاي جهادي بيشتري انجام شود. 

وي افزود: در تجربه دفاع مقدس، اعتقاد مديريتي كشور براي اداره 
كشور به كمك مردم وجود داش��ت و موفق شديم موانع انقالب 
اس��المي و بحران هاي پيش رو را با اعتقاد راس��خ به كمك هاي 
مردمي پشت س��ر بگذاريم. فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
اس��المي تصريح كرد: بايد امروز هم اين اعتقاد در بين مديران 
كشور وجود داشته باشد كه با كمك نيروهاي مردمي، موانع را 
پشت سر بگذارند. متأسفانه مهم ترين مانع اين كار، سيستم ها، 
روش ها و نيز بوروكراسي اداري در كشور است كه بايد براي اصالح 

آن، كار زيادي انجام شود و حتماً اين كار سختي است. 
س��ردار جعفري در اين رابطه اظهار داش��ت: الزم است جوانان 
انقالبي، نخبه و هوشمند، راه هاي مناسب را براي رفع مشكالت 

سيستمي در كشور پيدا كنند تا حضور نيروهاي مختلف جهادي 
در تمام عرصه ها ميسر شده و خدمت به مردم گسترده تر شود. 

وي ادامه داد: بايد فعاليت هاي جهادي، شبكه سازي شود در حالي 
 كه اگر هزاران گروه، كارهاي جهادي انجام دهند اما اهداف جداگانه 
داشته باشند، نتيجه مطلوب حاصل نمي شود و با اين روش هاي 
جزيره اي، هرگ��ز نمي توان ب��ه عمليات بزرگ��ي مانند عمليات 

فتح المبين يا بيت المقدس در عرصه هاي جهادي دست يافت. 
وي با تأكيد بر اينكه در هر مقطعي كشور اولويت خاص خودش را 
دارد، گفت: آنچه در اين مقطع مهم است، همين حركت شماست 
كه كار جه��ادي انجام مي دهيد و جهادگونه، مش��كالت را رفع 
مي كنيد. ما در عرصه دفاع و امنيت كشور، اقدامات  سازماندهي  
شده  را انجام داده  و در زمينه آن تجربه كسب كرده ايم. همچنين 
در عرصه هاي ديگر هم نياز به سازماندهي و كسب تجربه داريم. 
وي تأكيد كرد: فعاليت جهادي فرصتي است كه جوانان انقالبي 
بتوانند تجربه كسب كنند و خود را براي مديريت در مقاطع بعدي 
آماده كنند. جوانان انقالبي در ابتداي انقالب و در جنگ، مديريت 
بحران را آموختند و پس از آن براي اداره كشور استفاده كردند. 

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اس��المي ادامه داد: امروز به 
دليل مشكالت اداري در كشور، مديران ميانسال به ميزهاي خود 
چسبيده اند و جوانان امكان كسب تجربه در عرصه هاي مديريتي 
را ندارند، در حالي  كه در فعاليت ه��اي جهادي، جهادگران اين 
موقعيت را پيدا مي كنند كه بتوانن��د گروه هاي ۱۵نفره يا چند 

گروه ۱۵نفره را مديريت كنند. 
وي مطالبه و پيگيري نيازهاي مردم را يكي از اقدامات جهادي 
برشمرد و گفت: وقتي اين پيگيري ها با مخالفت مواجه مي شود، 
يعني شرط سوم حركت جهادي محقق شده، البته پيگيري كردن 
از دستگاه ها، هزينه  دربردارد. فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي خاطرنشان كرد: ما براي مطالبه گري در حل مشكالت 
مردم، بايد ابتدا به سمت مسائل محلي برويم و مشكالت كوچك 
را حل كنيم، در عمليات هاي دفاع مقدس هم بر اين اس��اس، از 
عمليات ها و موفقيت هاي كوچك ش��روع كرديم. نمي توانيم به 

يكباره سراغ حل مشكالت ملي برويم. 

فرمانده كل سپاه در اختتاميه جشنواره ملي جهادگران: 

فعالیت های جهادی باید روی حل مسائل اجتماعی متمرکز شود

گزارش  2


