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سيدعبداهلل متوليان

با حكم فرمانده معظم كل قوا انجام شد

انتصاب جانشين و معاون هماهنگ كننده سپاه

حضرت آيت اهلل خامن�ه اي، فرمانده معظم كل 
قوا در احكام جداگانه اي سردار دريادار پاسدار 
علي فدوي را به عنوان جانش�ين فرمانده كل 
س�پاه و سردار س�رتيپ بس�يجي محمدرضا 
نقدي را به سمت معاون هماهنگ كننده سپاه 
پاس�داران انقاب اس�امي منص�وب كردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهبري، متن احكام فرمانده معظم كل قوا به اين 

شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

سردار دريادار پاسدار علي فدوي
بنا به پيشنهاد فرمانده كل سپاه و نظر به تجارب 
ارزنده و شايس��تگي، شما را به س��مِت جانشين 
فرمانده كل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي 
منصوب مي كنم. ايفاي نق��ش جهادي و انقالبي 
در ارتقاي سطح آمادگي هاي عملياتي و پيشرفت 
مقتدرانه مأموريت های س��پاه با نظر فرمانده كل 
سپاه مورد انتظار است. توفيقات شما را از خداوند 
متعال مسئلت مي كنم. س��يد علي خامنه اي ۲۶ 

ارديبهشت ۱۳۹۸
بسم اهلل الرحمن الرحيم

سردار سرتيپ بسيجي محمدرضا نقدي
بنا به پيشنهاد فرمانده كل سپاه و نظر به تجارب 
ارزنده در سپاه و بسيج و شايستگي، شما را به سمت 

معاون هماهنگ كننده س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المي منصوب مي كنم. ارتقاي ظرفيت های 
كارشناسي و كارآمدي ستاد سپاه با بهره گيري از 
توانمندی ها و قابليت هاي نخبگي و جهادي سپاه 
و بسيج در نيل به پيشرفت و كسب آمادگی های 
همه جانبه در پاسداري از انقالب اسالمي و حفظ 
دس��تاوردهاي آن در تعاملي س��ازنده و هم افزا با 
ستادكل و ساير س��ازمان های نيروهاي مسلح با 
لحاظ تدابير فرمانده كل سپاه مورد انتظار است. 
توفيقات شما را از خداوند متعال مسئلت مي كنم. 

سيد علي خامنه اي ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
    سوابق جانشين و معاون هماهنگ كننده 

جديد سپاه
سردار فدوي در س��ال ۱۳40 در اردستان استان 
اصفهان متولد ش��د و دوران كودك��ی و نوجواني 
خود تا مقطع ديپلم و آستانه پيروزي انقالب را در 

همين شهر گذراند. 
با پيروزي انقالب اس��المي به تهران آمد و معاون 
شبكه ۲ صدا و سيماي جمهوري اسالمي شد. با 
آغاز جنگ تحميلي به رغم آنكه در دانشگاه اصفهان 
پذيرفته شده  بود، همراه با ستاد جنگ هاي نامنظم 
به جبهه هاي جنگ رفت و پس از آن به لش��كر ۸ 
نجف اشرف پيوس��ت و تا پايان جنگ در مناطق 
عملياتي ماندگار شد. سردار فدوي در سال ۱۳۸۹ 

پس از ۱۳ سال جانشيني نيروي دريايي سپاه، با 
حكم فرمانده كل قوا به سمت فرماندهي اين نيرو 
منصوب مي شود. پس از اين دوران سردار فدوي 
در شهريور ماه ۱۳۹7 جاي خود را به جانشينش 
سردار تنگسيري مي دهد و با حكم رهبر انقالب 

معاون هماهنگ كننده كل سپاه مي شود. 
س��ردار فدوي در س��ال ۱۳۹4 و در پي بازداشت 
تفنگداران دريايي امريكا از سوي نيروي دريايي 
سپاه به دريافت نشان درجه ۱ فتح از مقام معظم 

رهبري مفتخر مي شود. 
    سوابق و مسئوليت هاي سردار نقدي

س��ردار محمدرض��ا نق��دي در فروردي��ن م��اه 
۱۳40درتهران متولد شد و تحصيالت ابتدايي و 
متوسطه را در دبستان و دبيرستان اسالمي قدس 

پشت سر گذاشت. 
سردار نقدي در س��ال ۱۳5۶ در سن ۱۶ سالگي 
موفق به اخذ ديپلم شد و پس از ورود به دانشگاه 
گيالن انجمن اسالمي اين دانشگاه را تأسيس كرد. 
وي پس از پيروزي انقالب اسالمي و در خرداد ماه 
۱۳5۸ بالفاصله پس از صدور فرمان تاريخي امام 
خميني )ره( براي تشكيل جهاد، با كمك جمعي از 
دوستان دانشگاهي و فعاالن اجتماعي رشت، جهاد 
س��ازندگي اس��تان گيالن را بنا نهاد و همزمان با 
فعاليت هاي جهادي به صورت بسيجي و داوطلبانه 

وارد سپاه شد و مسئوليت فرهنگي سپاه گيالن را 
بر عهده گرفت. 

مع��اون هماهنگ كننده جديد س��پاه ب��ه دنبال 
اوج گيری توطئه هاي گروهكي و با اصرار ش��هيد 
انصاري استاندار وقت گيالن، براي خنثي كردن 
توطئه ه��اي آن دوران ب��ه مس��ئوليت اطالعات 
سپاه گيالن منصوب ش��د و تا سال ۱۳۶0 در اين 

مسئوليت فعاليت كرد. 
س��ردار نقدي پس از اين دوران به غرب كش��ور 
رفت و به عنوان معاون اطالعات سپاه غرب كشور 
منصوب ش��د. از جمل��ه اقدامات س��ردار نقدي 
در اي��ن دوران مي توان به بنيانگ��ذاري قرارگاه 
حمزه سيد الش��هدا)ع( در ش��مال غرب كشور 
اش��اره كرد كه پس از مدتي خود او مس��ئوليت 
اطالعات اين قرارگاه را برعهده مي گيرد. وي در 
س��ال ۱۳۶۳ و به دنبال تشكيل وزارت اطالعات 
و انتقال امور اطالعاتي كش��ور به آن وزارتخانه، 
از فعاليت هاي اطالعات��ي كناره گرفت و قرارگاه 
جنگ هاي نامنظم غرب و ش��مال غرب كش��ور 
را بنيان نه��اد و در اس��فندماه ۱۳۶5، به دنبال 
شهادت شهيد اس��ماعيل دقايقي با نام مستعار 

شمس به فرماندهي لشكر بدر منصوب شد. 
پ��س از پايان جنگ س��ردار نقدي به دانش��گاه 
فرماندهي و س��تاد ارتش رفت��ه و دوره دافوس 
را در اين دانش��گاه مي گذراند. پس از طي دوره 
دافوس سردار نقدي دانشگاه  امام علي)ع( سپاه 
را تأس��يس و خ��ود فرماندهي اين دانش��گاه را 

برعهده مي گيرد. 
۱۱ اسفند سال ۱۳7۱ سردار نقدي با حكم فرمانده 
كل قوا به سمت فرمانده مسئول اطالعات نيروي 
انتظامي منصوب شده و هشت سال در اين سمت 
باقي مي ماند. تا اينكه در ۲7 شهريورماه ۱۳7۹ با 
پيشنهاد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و با حكم 
رهبر انقالب به س��مت معاون آماد و پش��تيباني 
و تحقيقات صنعتي س��تاد كل نيروهاي مس��لح 

منصوب مي شود. 
سردار نقدي در س��ال ۱۳۸۲ با حفظ سمت به 
رياست ستاد پدافند غيرعامل كشور منصوب شد 
و با روي كار آمدن دولت نهم و درخواست محمود 
احمدی نژاد، مسئوليت رياست س��تاد مبارزه با 

قاچاق كاال و ارز را نيز پذيرفت. 
در س��ال ۸۸ س��ردار نقدي دوباره به س��پاه باز 
مي گ��ردد و ۱۲ مهرم��اه همين س��ال با حكم 
رهبر انقالب به س��مت رئيس س��ازمان بس��يج 
مستضعفين منصوب مي ش��ود و 7 سال در اين 
مسئوليت ايفاي نقش مي كند. تا اينكه سال ۹5 
و با انتصاب سردار غيب پرور به رياست سازمان 
بس��يج، س��ردار نقدي به عنوان معاون فرهنگي 

سپاه منصوب مي شود. 

      فارس: جمعي از دانشجويان دانشگاه هاي تهران و مردم ديروز بعد 
از برگزاري نماز جمعه در اعتراض به تجمع غيرقانوني و حرمت شكني 
عده اي در دانش��گاه تهران راهپيمايي كردند. تجمع كنندگان در اين 
راهپيمايي كه بعد از اقامه نماز جمعه مقابل در دانش��گاه تهران جمع 
شده بودند با سردادن شعارهايي همچون »اهلل اكبر«، » دانشگاه جاي 
قانون شكن نيست« و » بي حجاب حياكن دانشگاه را رها كن« اعتراض 

خود را به حرمت شكني صورت گرفته نشان دادند. 
      مهر: سردار سنايي راد، معاون سياسي دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي 
معظم كل قوا: ترامپ با ادعاي تمايل به مذاكره تالش دارد يك چهره اهل 

صلح و مذاكره از خود نشان و افكار عمومي را فريب بدهد. 

ژه
وی

 الریجانيگزینهفراکسیونمستقلین 
اسم شان فراكسيون مستقلين است، اما خط قرمز پررنگي دارند 
به نام »علي الريجاني« و مي گويند نمي گذاريم فرد ديگري غيراز 
علي الريجاني رئيس مجلس ش��ود! مهرداد الهوتي، نماينده 
مجلس و سخنگوي فراكسيون مستقلين در مورد مسئله انتخابات 
هيئت رئيسه مجلس در اين فراكسيون گفت: »خط قرمز ما دكتر 
الريجاني است و تمامي اعضاي فراكسيون با يكديگر اجماع داريم 
كه ايشان رئيس مجلس شود. اجازه نمي دهيم شخص ديگري به 
رياست مجلس برسد و با هر فراكسيوني هم كه با ما روي رياست 
وي اجماع داشته باش��د ائتالف مي كنيم. تصميم گيري روي 
رياست آقاي الريجاني در فراكسيون صورت گرفت و تمامي اعضا 

تأييد كردند كه وي بايد در سمت خود ابقا شود. «
الهوتي حتي به مطرح ترين رقيب الريجاني براي رياست هم 
توصيه مي كند كه كانديدا نش��ود: »بهتر است آقاي عارف هم 

كانديدا نشود، زيرا اين كار به صالح خودش نيست. «
پيش از اين بارها برخي سياسيون يا نمايندگان مجلس گفته 
بودند كه مجلس تحت سيطره و نفوذ علي الريجاني است و با نظر 
او رأی نمايندگان در مورد يك طرح يا اليحه تغيير مي كند. عالوه 

بر اينها سخنان الهوتي براي يك پارلمان كه خانه دموكراسي و 
رأی ملت است، نشانه خوبي نيست و بيشتر به هواداري متعصبانه 

تماشاگران فوتبال شبيه است. 


 سیلفراموششده؟!
خبرهايي كه از خوزس��تان در اين هفته هاي پس از سيل 
مي رسد، خبرهاي خوبي نيست و اين در حالي است كه رسماً 
سيل و اخبار پس از آن ديگر روي خروجي رسانه ها نيست 
و موج توجه افكار عمومي به سيل كاهش پيدا كرده است. 
حامد هاديان خبرنگاري كه در روزهاي س��يل به مناطق 
سيل زده شمال و جنوب كشور رفته بود، اين روزها باز هم 
از سيل مي گويد، اين بار از روزهاي پس از سيل و وضعيتي 
كه توصي��ف مي كند وضعيت خوبي نيس��ت. او در توئيتي 
نوش��ته: »40 روز از سيل گذشت، كش��اورزان خوزستاني 
هنوز خسارت سيل را دريافت نكرده اند، جواد كاظم نسب 
نماينده م��ردم اهواز در مجلس از عدم پرداخت خس��ارت 
سيل به كشاورزان پس از گذشت 40 روز از وقوع آن انتقاد 
كرد. « اين خبر يادآور عدم پرداخت خس��ارت سيل ۹5 تا 
همين بهار امسال است كه س��يل دوم در خوزستان آمد و 

دولت در بهار ۹۸ اعالم كرد به زودي خس��ارت سيل ۹5 را 
پرداخت مي كند!

او در توئيت هاي ديگري نوشته: »چهل روز از سيل خوزستان 
مي گذرد. مردم روستاها با اختيار و برخي به اجبار به خانه هايشان 
برمي گردند. گرما و فاض��الب و وضعيت بهداش��تي غيرقابل 
تحمل اس��ت و از همه مهم تر اين حج��م از بي خيالي عجيب 
است... سوسنگرد بوديم. ظهر از خستگي در خانه اي در يكي از 
روستاهاي سيل زده كمي استراحت كرديم. همان جا برق رفت. 
از گرما و هجوم حشرات ديوانه شديم. شب برگشتيم اهواز و كولر 
جاي اسكان هم خراب شد و دوباره گرما و هجوم حشرات. اعتراف 
مي كنم براي من اندازه يك روز غيرقابل تحمل بود... بدبين نيستم 
ولي در مناطق سيل زده خوزستان كه مي چرخي حس مي كني 
بعضي  پيش خودشان گفته اند مردم جنگ را كه تحمل كردند، 
گرد و غبار را كه تحمل كردند. حاال سيل و عواقبش را هم تحمل 
مي كنند! آخر مشكل ابتدايي مثل سم پاشي، آهك پاشي وخالي 

كردن فاضالب از زندگي مردم چيست كه رها شده!«
گرماي هوا و مسائل بهداشتي تحمل حضور در مناطق سيل زده 
را كم مي كند و بايد اوضاع سريع تر سروسامان يابد. اما با فراموشي 
سيل در رسانه ها گويا مسئوالن هم آن را به مرور زمان سپردند. 

يك مقام امنيتي عراقي هشدار داد
امريكا درصدد ايجاد

 نيروي وابسته به خود در كركوك 
ي�ك منب�ع امنيت�ي عراق�ي هش�دار داد ك�ه امري�كا ب�ه 
دنب�ال تش�كيل ي�ك ني�روي بوم�ي وابس�ته ب�ه خ�ود تح�ت 
اس�ت.  مش�كوك  اه�داف  ب�ا  كرك�وك  عش�اير  عن�وان 
اين مسئول امنيتي عراق كه خواستار عدم ذكر نام خود بود، روز پنج شنبه در 
گفت وگوی اختصاصي به ايرنا گفت كه نيروهاي امريكايي مستقر در پايگاه 
»كي وان« در ۳0 كيلومتري شمال كركوك به تازگي تالش خود را براي 
تشكيل يك نيروي بومي مورد حمايت و وابسته به خود تحت عنوان عشاير 
در اين استان آغاز كرده اند. وي اضافه كرد كه فرمانده نيروهاي امريكايي در 
اين پايگاه نظامي اخيراً سرپرست استانداري كركوك را به اين پايگاه نظامي 
دعوت كرده و از نيت امريكا براي تشكيل اين نيروي بومي از عشاير منطقه 
پرده برداشته است.  گفته مي شود كه امريكا به دنبال تكرار تجربه شوراهاي 
بيداري )۲00۶ - ۲00۸( در استان االنبار و كمربند بغداد از عشاير متمايل 
به سياست هاي امريكا در كركوك و ديگر مناطق عراق است تا به اين صورت 
از حضور نيروهاي الحشد الشعبي بكاهد و نيروهاي الحشد الشعبي را تحت 

فشار اين نيروهاي مورد حمايت خود از اين مناطق بيرون كند. 
برخي از شخصيت هاي سياسي عراق اخيراً از اقدام امريكا در ايجاد نيروهاي 
مورد حمايت خود تحت عنوان عشاير در استان االنبار به شدت اعتراض كرده 
و آن را در راستاي سياست هاي مشكوك امريكا در عراق براي ناآرام كردن 
اوضاع داخلي كشورشان دانستند. امريكا در اين راستا مبلغ ۱00 ميليون دالر 
نيز براي تشكيل اين نيروها براي استان االنبار اختصاص داده است.  منبع 
امنيتي عراق گفته است كه امريكايي ها همانند آنچه در استان االنبار براي 
ايجاد نيروهاي عشاير تحت عنوان »حشد عشايري« جريان دارد، درصدد 
تكرار اين سناريو از عشاير وابسته به خود، در استان كركوك نيز هستند. 
منبع امنيتي عراق براي نخستين بار از آمار واقعي تعداد نيروهاي امريكايي 
موجود در پايگاه نظامي كي وان خبر داد و گفت كه از حدود چند صد نفر 
تجاوز نمي كند. اين در حالي است كه برخي گزارش هاي غيررسمي، پيش تر 
تعداد اين نيروها را هزاران نفر ذكر كرده بود. گزارش ها حاكی است كه امريكا 
درصدد توسعه اين طرح به مناطق استان نينوا و ديگر مناطق سني نشين و 

همچنين استان دياله در جوار مرزهاي جمهوري اسالمي ايران است. 

فرمانده كل سپاه: 
در تقابل تمام عيار با دشمن قرار داريم

دش�منان م�ا ام�روز ب�ا اعم�ال راهب�رد فش�ار حداكث�ري و 
ب�ه مي�دان آوردن تمام�ي ظرفيت ها س�عي در شكس�تن ثبات 
قدم ملت اي�ران دارند كه در اي�ن عرصه نيز ن�اكام خواهند ماند. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي، فرمانده 
كل سپاه پاس��داران انقالب اس��المي در آيين رونمايي از بزرگ ترين 
سامانه جهادي كشور كه با حضور فرماندهان سپاه هاي استاني در محل 
سازمان بسيج مستضعفين برگزار شد، ش��رايط امروز انقالب اسالمي 
را حساس تر از هر زمان ديگري توصيف و گفت: اين مقطع از تاريخ به 
دليل آنكه دشمن با تمام ظرفيت هاي ممكن خود به ميدان تقابل با ما 
پاي گذاشته است، سرنوشت سازترين مقطع انقالب اسالمي به شمار 
مي رود. وي با بيان اينكه امروز در فراز يك تقابل تمام عيار با دش��من 
قرار داريم، گفت: دشمنان ما امروز با اعمال راهبرد فشار حداكثري و 
به ميدان آوردن تمامي ظرفيت ها س��عي در ايجاد تزلزل در ذهن ها و 
قلب ها و شكستن ثبات قدم و پايداري ملت ايران دارند اما غافل از آنكه 
آرامش، امنيت، عزت و شكوه ملت ايران مرهون ميدان هاي مقاومت، 
ايس��تادگي و پايمردي بوده و به فضل الهي دشمنان در اين عرصه نيز 
ناكام خواهند ماند. وي افزود: دشمنان ما به آخر خط رسيده اند و به رغم 

هيبت ظاهري، از درون دچار پوكي استخوان هستند. 
سرلش��كر س��المي بهره مندي از نعمت رهبري بزرگ، آرمان و ملت 
بزرگ و نيز دش��منان و رقبايي در مقياس جهان��ي را از عناصر اقتدار 
ايران اسالمي برش��مرد وافزود: زماني كه امام خميني) ره( از راهبرد 
دفاع همه جانبه س��خن گفتند، ما قادر ب��ه درك آن نبوديم؛ در حالي 
كه اين الهام، شهود و احساس دروني عميق ايشان نسبت به تحوالت 
آينده بود؛ در واقع امام بزرگوار ما تش��خيص دادند كه روزگاري ما در 
صحنه دفاعي همه جانبه در برابر دش��منان ق��رار خواهيم گرفت. وي 
دامنه قدرت هر كشور را به وسعت آرمان ها و ذهن هاي بزرگ آن كشور 
توصيف و تصريح كرد: آرمان ما اتصال به ظهور و حاكميت ارزش های 
الهي در جامعه بشري است و سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در عين 
توجه به واقعيات و عدم توقف در آن، در نقط��ه كانوني آرمان گرايی و 

آرمان خواهی قرار دارد. 
فرمانده كل سپاه در پايان با تأكيد بر اينكه بسيج در ميدان عمل رشد 
مي كند، نقش آفرينی جهادي و ايثارگرانه آحاد مردم به ويژه بسيجيان 
در ياري رس��اندن به هموطنان س��يل زده را بسيار س��تودني خواند و 
خطاب به فرماندهان اظهار كرد: براي بس��يج مي��دان عملي از جنس 

جهاد بسازيد. 
  حيات بسيج در خدمت به مردم است

سردار غالمحسين غيب پرور، رئيس س��ازمان بسيج مستضعفين در 
جمع خبرنگاران، با اشاره به رونمايي از اطلس جامع بسيج سازندگي با 
حضور فرمانده كل سپاه اظهار داشت: در اين اطلس ما راه را براي تمام 
كساني كه از اقصي نقاط كشور مي خواهند در گروه هاي جهادي حضور 

داشته باشند باز كرديم. 
وي افزود: برداش��ت ما اين است كه حيات بس��يج در خدمت به مردم 
است و يكي از بهترين عرصه ها، روي آوري و اقبال به گروه هاي جهادي 
است. رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه تا اواسط سال ۹7، 
شش هزار گروه جهادي داش��تيم و امروز اين تعداد به  ۱۱ هزار گروه 
جهادي رسيده است، گفت: در جريان سيل فروردين ماه، 7۸ هزار نفر 
از مردم به ويژه جوانان فهيم و بصي��ر ما، در قالب گروه هاي جهادي به 

سيل زدگان خدمت كردند. 
سردار غيب پرور ادامه داد: برنامه ما در سال ۹۸ اين است كه ۱۱ هزار 
گروه جهادي را به ۳۸ هزار گروه برس��انيم، بدين ترتيب كه هر پايگاه 
مقاومت يك گروه جهادي داشته باشد. البته ما 5۱ هزار پايگاه مقاومت 
داريم كه امسال تشكيل ۳۸ هزار گروه جهادي از آنها شدني است. وي 
در ادامه با بيان اينكه راه برون رفت از مش��كالت، تكيه به توان داخلي 
است و اين موضوع ابتدا بايد از سوي مسئوالن باور شود، گفت: ما امروز 5 
ميليون دانشجو در كشور داريم كه يك ميليون از آنها در مقطع دكتري 
در حال تحصيل هس��تند. اين آمار و ارقام را جلوي هر كسي بگذاريد 
متوجه ظرفيت هاي عظيم كشور مي شود. بن بست هايي در نظام اداري 

ما وجود دارد كه رفع اين بن بست ها خودش يك جهاد است . 

ابتكار: در دولت كسي طرفدار
 مذاكره با امريكا نيست

مذاكره نمي كنيم  چون طرف مقابل قابل اعتماد نيست
و  اس�ت  آم�اده  ب�راي مذاك�ره  دارد  ادع�ا  امري�كا  االن 
رئيس جمهورش�ان ش�ماره مي دهد، به نوعي مي خواهد مس�ئله 
را ب�ر گ�ردن ما بين�دازد ي�ا اصطاح�ًا ت�وپ در زمين ما باش�د. 
معصومه ابتكار در گفت وگو با خبرآنالين در پاس��خ به اين س��ؤال 
كه »مخالفان دولت مي گويند بخش��ي از دولت طرفدار مذاكره با 
امريكاست، آيا شما كسي را در دولت مي شناسيد كه موافق مذاكره 
باشد«، گفت: خير من چنين كساني را در كابينه نمي شناسم. قطعاً 
فرمان رهبر معظم انقالب در اين موضوع خيلي ش��فاف و به نظرم 
مسئله روشن است. وي افزود: البته در كنار جنگ اقتصادي، جنگ 
رواني هم وج��ود دارد، بحثي كه االن امريكا ب��راي مذاكره مطرح 
مي كند و ادعا دارد براي مذاكره آماده اس��ت و رئيس جمهورشان 
شماره مي دهد، به نوعي مي خواهد مس��ئله را گردن ما بيندازد يا 

اصطالحاً توپ را در زمين ما باشد. 
اين عضو كابينه دولت دوازدهم يادآور شد: ما حتماً بايد استراتژي 
صحيحي براي مواجهه با اين موضوع داش��ته باش��يم و براي مردم 
توضيح بدهيم ك��ه دليل اينكه م��ا گفتيم »نبايد مذاك��ره كرد«، 

بي اعتمادي به طرف مقابل است. 
ما قرارداد خوبي را در قالب برجام داشتيم كه مورد توافق طرفين بود، 
اين توافق داشت اجرا مي ش��د و بارها هم سازمان بين المللی انرژي 
اتمي اعالم كرد كه هيچ مغايرتي وجود ندارد و ايران كاماًل به اجراي 
تعهدات خودش پايبند بوده است بنابراين مفهومي ندارد كه ايران 

دوباره وارد مذاكره شود. 
معاون رئيس جمهور اظهار كرد: ايران هم��واره اعالم كرده كه اهل 
منطق و استدالل است بنابراين مذاكره فی نفسه مسئله بدي نيست، 
كما اينكه اين كار را در مورد برجام انجام داد، اما شرايط به گونه ای 
اس��ت كه به هيچ عنوان نمي توان وارد عرصه مذاكره شد. ابتكار با 
بيان اينكه ما ب��ا مقاومت و برخورد منطقي پي��ش مي رويم، تأكيد 
كرد: ان شاءاهلل مردم، گروه ها و طيف هاي مختلف سياسي  انسجام 
و همدلي الزم را بيش��تر مورد توجه قرار مي دهند تا از اين شرايط 

عبور كنيم. 
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       نماز جمعه

امام جمعه موقت ته�ران به كارگيري جوانان 
شجاع، انقابي باهوش با انگيزه و پركار براي 
حل مشكات را ضروري دانست و گفت: پس 
از انتخاب بايد به اين جوانان اختيارات تفويض 
شود و نظارت و پيگيري هم وجود داشته باشد. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، حجت االس��الم س��يد 
محمدحس��ن ابوتراب��ي ف��رد، در خطبه هاي 
نمازجمعه تهران شايسته ساالري را شعار قرآن 
دانس��ت و گفت: شايسته س��االري روح دين و 
فلس��فه امامت و نظام مبتني بر حاكميت فقيه 
عادِل صالِح مدير و مدبر است. بنابراين به حق، 
اهل دقت مي گويند والي��ت فقيه يعني واليت 
علم و عدالت. وي با بي��ان اينكه گاهي مديران 
تراز اول رصد و به كار گرفته نمي ش��وند، اظهار 
داشت: اگر هم انتخاب ش��وند، تفويض اختيار 
نمي شود. يكي از آس��يب هاي بروكراسي عدم 
تفوي��ض اختيار اس��ت. وي ل��زوم به كارگيري 
جوانان شجاع، انقالبي باهوش با انگيزه و پركار 
را ضروري دانس��ت و گفت: پس از انتخاب بايد 
به اين جوانان اختيارات تفويض شود و نظارت 

و پيگيري هم وجود داش��ته باش��د.  امام جمعه 
موقت تهران ادامه داد: تفويض اختيار به معناي 
عدم نظارت نيس��ت. اگر به كس��ي مسئوليت 
داديم بايد پاسخگو باش��يم. اگر اين طور عمل 
كنيم به س��رعت همانطور كه مش��كالت دفاع 
مقدس حل شد مشكالت اقتصادي و اجتماعي 

حل مي شود. 
امام جمع��ه موقت تهران ب��ا بيان اينك��ه انصافاً 
جمهوري اس��المي در اي��ن چهار ده��ه با تمام 
كاستي ها در حوزه هاي اقتصادي قدم هاي بسيار 
بلند و استثنايي برداشته است، خاطرنشان كرد: 
با اينكه ي��ك دهه در جنگ بودي��م و چهار دهه 
اس��ت در تحريم هس��تيم و در به دست آوردن 
منابع هميشه با مشكل روبه رو بوده ايم. اما امروز 
زيرس��اخت هاي اقتص��ادي در اندازه اي ش��كل 
گرفته كه بس��ياري از كش��ورهاي حتي توسعه 
يافت��ه از اين امكان��ات برخوردار نيس��تند. وي 
ادامه داد: شاخص هاي كالن بحث ديگري است. 
زيرساخت ها براي اين اس��ت كه اين شاخص ها 
اصالح ش��ود كه در اي��ن زمينه مش��كل داريم 

و بايد به ط��ور جدي ب��ه آن بپردازي��م.  وي به 
س��ابقه ارتباط خود با س��ه رئي��س جمهور در 
مجلس ش��وراي اس��المي اش��اره كرد و گفت: 
گاهي وقتي وزي��ري معرفي مي ش��د و ما با او 
جلسه مي گذاش��تيم، متوجه مي ش��ديم اصاًل 
با او صحبت نش��ده اس��ت و معلوم نيس��ت كه 
رئيس دولت از او چه انتظاراتي دارد و نقشه راه 
واقعي- نه آن چيزي كه مي نويسند و در مجلس 
پخش مي كنند- براي رسيدن به آن، چيست. 
نماينده ادوار مجلس ادامه داد: گاهي مي ديديم 
درست در نقطه اي كه درآمدها به دليل تحريم 
در اوج كاهش اس��ت، آقاي وزي��ر در روز اول، 
پيش��نهاد های پرهزينه اي را مط��رح مي كرد. 
معلوم مي شد كه اصاًل نمي داند در چه شرايطي 

اين كرسي را در دست گرفته است.
 يكي از مش��كالت امروز هم همين هزينه هايي 
اس��ت كه نبايد در اي��ن دوران و س��ال ها خلق 
مي شد و خلق ش��د. وي لزوم به كارگيري توليد 
دانش بنيان را مورد اشاره قرار داد و گفت: بايد 
س��رمايه را به نقطه اي هدايت كرد كه باالترين 

سود را داشته باشد. مديران كش��ور با توجه به 
محدوديت مناب��ع بايد كمك كنن��د كه منابع 
كمياب به حوزه هايي هدايت شوند كه باالترين 

سود را دارد و امنيت كشور را تأمين مي كند. 
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: ايران مقتدر 
اس��ت چون با ق��درت در مس��ير صحيح قدم 
برداش��ته و قدرت دروني اش اس��تحكام يافته 
و ان ش��اءاهلل به قدرت بزرگ اقتصادي در آسيا 

تبديل خواهد شد. 
وي ادام��ه داد: در حوزه اصالح سياس��ت هاي 
ساختاري، اصالح سياست مديريت درآمدهاي 
نفتي ضروري اس��ت. اين درآمدها بايد در اين 
مقطع كه دش��من اين فرص��ت را فراهم كرده 
اصالح شود. دولت و مجلس بايد تصميم بگيرند 
به هر ميزان كه در اي��ن مقطع ارتباط بودجه با 
نفت كاهش پيدا كرد، هرگز افزايش پيدا نكند 
و اين پايه بشود. اگر فردا سياست ما اين شد كه 
نفت بيش��تري بفروش��يم، تمام درآمد آن را به 
صندوق ذخيره ارزي واريز كنيم. اين اتفاق است 

كه كشور را متحول مي كند. 

خطيب نماز جمعه تهران:

مشكالتاقتصاديباجوانانانقالبيوپركارحلميشود

الزامات پيروزي در نبرد اراده ها
حضرت امام خامنه اي روز سه شنبه ۲4 ارديبهشت ماه در ديدار مسئوالن نظام  
مقاومت را به  عنوان تنها نسخه مقابله با زياده خواهي نظام سلطه  مطرح كردند 
و فرمودند: »رويارويي كنوني، برخورد اراده هاست و چون ما   اراده اي قوي تر 
داريم و   به خدا توكل مي كنيم ان  شاءاهلل آينده خوبی در انتظار ما است«. البته 
معظم له قباًل نيز مكرر و در مقاطع و مناسبت هاي مختلف، موضوع جنگ 

اراده ها را به مسئوالن گوشزد كرده بودند. 
در نبرد اراده ها ش��يطان بزرگ به دنبال آن است از يك سو با استفاده از 
تمام ظرفيت هاي رسانه اي خود، دل مسئوالن نظام را خالي و بر اراده و 
تصميم آنان اثر گذاشته و به تسليم و پاي ميز مذاكره بكشاند و از سوي 
ديگر تالش مي كند با بزرگ نمايي خط��ر جنگ دل مردم ايران را خالي 
كرده و با برجسته سازي دوگانه »جنگ/مذاكره« اراده خود را از طريق 
مطالبه مردم بر نظام اسالمي تحميل كند و به اين ترتيب نبرد اراده را به 
نفع خود به پيش ببرد و اين دقيقاً همان راهي است كه در سال منتهي به 
انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري )۱۳۹۲( پيموده و در حالي 
كه استراتژي نظام اسالمي بر نفي هر گونه مذاكره با شيطان بزرگ تأكيد 
داشته و در عين تصريح نظام اسالمي بر حماقت و بلكه خيانت بار دانستن 
هر گونه مذاكره با امريكا، موفق ش��د با پروپاگانداي دوگانه »معيشت/
هسته اي« مذاكره با امريكا براي حل همه مشكالت كشور و چرخيدن 
چرخ اقتصاد و معيشت مردم را به مطالبه ملي تبديل كرده و در نتيجه 
اراده خود را از طريق تحميل برجام خسارت محض در برابر تحقيقاً هيچ، 
به ايران تحميل نمود و اينك نيز در حال پيگيري و پيشبرد همان نبرد 

اراده در حوزه هاي ديگر است. 
اساس استراتژي دشمن در نبرد اراده ها، بر »تسليم سازي نظام«، »قبول 
مذاكره در حوزه هاي مورد عالقه خود«، »گرفتن نقاط قوت ما و تبديل 
فرصت ها به تهديد« از طريق »برجسته س��ازي قدرت خود«، »تحقير 
و تحميق كارگزاران نظام اس��المي«، »برجسته سازي مشكالت مردم 
و دادن آدرس عوضي براي رفع مشكالت« و »دعوت مردم به شورش و 
مقابله با نظام« استوار است و روي نقاط ضعف مسئوالن منتخب مردم 
متمركز شده است. دش��من مترصد اس��تفاده حداكثري از نقاط ضعف 
مسئوالن كشور و عاليق آنان بوده و روي آفت هايي نظير »خوش باوري 
مس��ئوالن نس��بت به غرب«، »مرعوب نمودن مس��ئوالن نس��بت به 
عربده كش��ي و هيبت ظاهري دش��من«، »اش��رافي گري و رفاه طلبي 
مسئوالن«، »دوتابعيتي بودن مس��ئوالن و فرزندان و وابستگان آنان« 

حساب ويژه باز كرده و مي كند. 
تمامي قرائن و شواهد نشان مي دهد كه جمهوري اسالمي در نبرد اراده ها 
به مراتب از شيطان بزرگ و همه امپراتوری رسانه اي غرب قوي تر است اما 
موفقيت در نبرد اراده ها عالوه بر نكات كليدي كه حضرت امام خامنه اي در 
جلسه مذكور ارائه فرمودند، مستلزم گرفتن آرايش جنگي اقتصادي و تغيير 
رويكرد دولت و تمامي دستگاه ها و نهادها به وضعيت انقالبي است كه ذيالً به 

برخي از آنها اشاره مي شود: 
۱ - پرهيز از بيماري برجام زدگي و باور قلبي به اين حقيقت كه برجام قطعه اي 
از پازل مهندسي شده دشمن براي مهار ايران بوده و مطلقاً به پيشرفت كشور 

كمك نمي كند. 
۲ - دل بريدن از بيگانگان و نگاه به درون و تكيه به ظرفيت هاي داخلي. 

۳ - تأكيد بر آرمان گراي��ي توأم با واقع بيني و ترويج ن��گاه فرصت محور به 
تحريم ها و آنچه دشمن تهديد اقتصادي مي نامد. 

4 - اعتماد و اس��تفاده حداكثري از فرصت و ظرفيت هاي جوانان كشور و 
سپردن امور به آنان مطابق با بيانيه گام دوم انقالب. 

5 - مقابله ج��دي و تمام عيار با ان��واع »قاچاق«، »تبعي��ض«، »احتكار«، 
»رانت خواري«، »واردات جنايت گونه كاالهايي كه س��م مهلك توليد ملي 

است« و... 
۶ - تالش براي رفع موانع توليد و عزم جدي براي حمايت از توليد داخلي. 

7 - باور قلبي و گرفت��ن آرايش كامل جنگي اقتص��ادي و ايجاد ملزومات 
سخت افزاري و نرم افزاري الزم در جنگ اقتصادي. 

۸ - تالش مضاعف و جهادي براي رفع مش��كالت مردم و تقويت اعتماد و 
باورهاي ملي. 

۹ - پرهيز از دوقطبي و چندقطبي سازي هاي مخرب و تقويت اركان و الزامات 
وحدت ملي و انسجام اسالمي و پرهيز از هر گونه چندصدايي در كشور. 

۱0 - راه اندازي بالدرنگ سامانه هاي متمركز و الزم در حوزه عمليات رواني و 
تبليغات جنگ اقتصادي و برخورد جدي با افراد و رسانه هاي همسو با دشمن 
كه مستمراً يأس و نااميدي و ضرورت تسليم شدن را در سطح جامعه پمپاژ 

كرده و تخم نفرت و دوقطبي را در بين مردم مي پراكنند. 
با شناختي كه از بحران ها و مشكالت فراوان دشمن و قدرت رو به افول نظام 
سلطه و مشخصاً شيطان بزرگ داريم و اعتمادي كه به مردم ايران و به ويژه 
جوانان كش��ور وجود دارد و فرصت ها و ظرفيت هاي بسيار كشور، ترديدي 
نيست كه چنانچه مس��ئوالن آرايش جنگي به خود گرفته و براي مقابله با 
توطئه هاي دشمن و تقويت اعتماد مردم و جوانان برنامه ريزي كنند خيلي 
زودتر از تصورها و محاسبات معمول شاهد شكوفايي اقتصاد كشور و پيروزي 
بزرگ تر از همه پيروزي هاي قبلي و نااميدي شيطان بزرگ و خنثي شدن 

نقشه هاي شوم سلطه خواهيم بود. 


