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واعظی انتصاب فرمانده نیروی دریایی 
سپاه را تبریک گفت

رییس دفتر رییس جمهور در پیام های جداگانه به 
دریادار فدوی و دریادار تنگسیری، انتصاب آنها به عنوان 
معاونت هماهنگ کننده س��پاه پاس��داران و فرماندهی 

نیروی دریایی سپاه پاسداران را تبریک گفت.
محم��ود واعظ��ی رئیس دفتر رئی��س جمهور در 
پیام��ی با تبری��ک انتصاب دری��ادار پاس��دار علیرضا 
تنگس��یری به س��مت »فرمانده نیروی دریایی س��پاه 
پاس��داران انقاب اس��امی«، اب��راز امی��دواری کرد 
که در س��ایه تعهد، تخصص و تجارب ارزش��مند وی 
، اقت��دار و توانمن��دی ه��ای دفاعی نی��روی دریایی 
س��پاه پاس��داران انقاب اس��امی در این عرصه مهم 
 و راهب��ردی ، بی��ش از پی��ش تقویت و ارتق��اء یابد.

 پایگاه اطالع رسانی دولت 

نمایندگان مجلس باید شرایط منطقه برای 
سوال از رئیس جمهور را در نظر بگیرند

مدیرکل سیاس��ی وزارت کش��ور گفت: س��وال از 
رئیس جمهور یکی از حقوق نمایندگان است؛ اما آنها 
باید ش��رایط زمانی و کلی منطقه برای این مس��ئله را 

در نظر بگیرند.
بهرام سرمس��ت مدیرکل سیاسی وزارت با اشاره به 
طرح سوال از رئیس جمهور گفت: سوال از رئیس جمهور 
یکی از حقوق نمایندگان است؛ اما آنها باید شرایط زمانی 

و کلی منطقه برای این مسئله را در نظر بگیرند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به برگزاری 
انتخاب��ات الکترونیک در س��ال 98 اظه��ار کرد: فعا 
پرداختن به این مس��ئله  زود است و انتخابات متولی 
و مجری دارد که مربوط به من نیست. وی با اشاره به 
تغییر اس��تانداران و فرمانداران نیز گفت: این موضوع 
بر اس��اس مصاحبه ای که وزیر کش��ور داشتند مربوط 
به معاون سیاس��ی اس��ت که وی در حال بررسی این 

مسئله است.  باشگاه خبرنگاران 

 بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش
از قرارگاه سربازی ستاد نهاجا

امی��ر نصی��رزاده صبح دیروز با حض��ور در قرارگاه 
سربازی ستاد نهاجا با سربازان دیدار و گفت و گو کرد.

وی ضم��ن دیدار چه��ره به چهره با س��ربازان از 
قسمت های مختلف قرارگاه سربازی ستاد نهاجا، اعم 

از آسایشگاه، غذاخوری، کتابخانه و ... بازدید کرد.
بنابرای��ن گزارش این بازدید در راس��تای تدابیر و 
منویات مق��ام معظم رهبری درب��اره  اهمیت ویژه به 
سربازان، نیروهای وظیفه و توجه به مسائل اعتقادی، 
دینی، امیدوار کردن س��ربازان به آینده، خوشبینی به 

نظام و ارتش انجام شد.  روابط عمومی نهاجا 

وزیر اقتصاد یکشنبه استیضاح می شود
بر اس��اس دس��تور اعامی، صحن علنی مجلس 
یکش��نبه آینده استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی 

را در دستور کار دارد.
دس��تور جلس��ات علن��ی مجلس از یکش��نبه )4 
شهریور( تا چهارشنبه )7 شهریورماه 97(  اعام شد. بر 
این اساس اس��تیضاح مسعود کرباسیان یکشنبه هفته 

آینده )4 شهریورماه 97(  برگزار می شود.  فارس

 آغاز رسیدگی به اتهامات اخاللگران
نظام پولی و بانکی از فردا

جلسات رس��یدگی به اتهامات اخالگران در نظام 
پولی و ارزی کشور از فردا در شعبه اول و دوم دادگاه 

ویژه آغاز می شود.
ای��ن دادگاه ها به صورت علنی برگزار می ش��ود و 
انتش��ار اس��امی متهمین و همچنین محتوای جلسه 

برای رسانه ها بامانع است.
حجت االسام اژه ای درباره آخرین روند رسیدگی 
به پرونده های اخیر گفته بود؛ در دادس��رای عمومی 
و انقاب تهران برای ۳۲ نفر کیفرخواس��ت صادر و به 

دادگاه انقاب تهران ارسال شده است.  مهر

اخبار

جلسه »سوال از رئیس جمهور باید به آرامش جامعه کمک کند
سخنگوی هیات رئیسه مجلس تأکید کرد: نمایندگان سوال کننده و رئیس 
جمه��ور، باید در یک مدار منطقی و با هدف کمک ب��ه آرامش جامعه، مطالب 

خود را بیان کنند و به التهابات کشور دامن نزنند.
بهروز نعمتی با اش��اره به برگزاری جلسه سؤال از رئیس جمهور در مجلس 
در روزهای شش��م یا هفتم شهریورماه اظهارداشت: نمایندگان محترم حق دارند 
از رئیس جمهور و وزرا سؤال کنند و حتی یک وزیر را به استیضاح بکشانند و رئیس 
جمهور نیز باید از خودش و عملکرد دولتش دفاع کند. س��خنگوی هیات رئیسه مجلس 
تأکید کرد: صرف نظر از همه حواش��ی و اختاف نظرها، االن که موضوع سؤال از رئیس 
جمهور رس��میت یافته و در دس��تور کار مجلس قرار دارد، همه باید عاقانه رفتار کنند 
تا این س��ؤال و پاس��خ به آرامش فضای کشور کمک کند. نعمتی اظهارداشت: هم سؤال 

کنندگان از رئیس جمهور باید موضوعات را منطقی مطرح کنند.  مهر

سخنگو
نباید به کسانی که به کشور خیانت می کنند رحم کرد

فع��ال سیاس��ی اصولگرا گفت: انتظار م��ی رود قوه قضائی��ه از اذن رهبری 
بیش��ترین بهره برداری کرده و با برخورد قاطع و تعیین مجازات های درخور از 

بروز سو استفاده های اقتصادی جلوگیری کند.
سید محمد حسینی عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقاب درباره 
دس��تور مقام معظم رهبری به دستگاه قضا مبنی بر مبارزه با اخالگران اقتصادی 
اظهار کرد: اکنون مردم و به ویژه طبقات متوسط با تنگناهای معیشتی بسیاری مواجه 
اند و مشکات عدیده ای دارند، لذا جامعه تحمل آن را ندارد که برخی افراد با استفاده از 

رانت در بخش های خصوصی و دولتی به دنبال سود جویی های کان باشند. 
وی ادامه داد: انتظار می رود قوه قضائیه از اذن رهبری بیشترین بهره برداری کرده 
و با برخورد قاطع و تعیین مجازات های درخور از بروز سو استفاده های بعدی جلوگیری 

کند، چرا که ما اکنون در یک جنگ اقتصادی قرار داریم.  باشگاه خبرنگاران 

احزاب 
نظر مطهری درباره سفرهای خارجی هیئت های پارلمانی

نای��ب رئیس مجلس نس��بت به س��فرهای پرهزینه هیئت ه��ای پارلمانی 
کشورمان به سایر کشورها واکنش نشان داد.

علی مطهری با بیان اینکه دیپلماس��ی پارلمانی مقدمه ای برای دیپلماس��ی 
بین کش��ورها است، ادامه داد: خیلی از مس��ائلی که در مذاکرات میان دولت ها 
قاب��ل طرح نیس��ت در مذاکرات میان هیئت های پارلمانی مطرح می ش��ود و این 

دیدارها مقدمه ای  برای بهبود روابط کشورها است. 
نماینده مردم تهران در مجلس در پاس��خ به سئوالی درباره اینکه گفته می شود در 
برخی از سفرهای پارلمانی هزینه یک هیئت 700 تا 800 میلیون تومان برآورد می شود 
و در ش��رایط فعلی آیا این س��فرها مثمر ثمر است یا خیر؟ اظهار داشت: مدتی است که 
خیلی از اینگونه سفرها کمتر شده است و در مواقع ضروری هیئت های پارلمانی به سایر 

کشورها سفر می کنند.  تسنیم

پارلمان 

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه  ن یبــــو آمریکایی ها ج��رأت حمله به ایران را تر
ندارن��د چرا که می دانند چه بر سرش��ان م��ی آید، گفت: 
مس��ئوالن پل ارتباطی دائمی و سهل الوصول با مردم ایجاد 

کنند.
آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی در خطبه های نماز 
جمع��ه این هفته ته��ران که در مصای ام��ام خمینی)ره( 
برگزار ش��د، تاکید کرد: اگر مس��ئولین متمسک به والیت 

باشند، دشمنان هیچ غلطی نمی توانند کنند
وی افزود: تمس��ک به والیت یعن��ی اطاعت از ولی امر 

مسلمین در زمان غیبت.
آیت اهلل موحدی کرمانی گفت: مسئله نفوذ که رهبری 
بر آن بس��یار تاکید دارند به دو صورت انجام می شود، یکی 
آنکه برخی اوقات فرد ب��ا تغییر چهره خود نفوذ خود را در 
دل حزب اللهی ها و مس��ئوالن انجام می دهد و حالت دوم 
اینکه در پی تغییر فکر مس��ئوالن برمی آید که در داستان 

کربا هم این حالت دوم اتفاق افتاده بود.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه بنا به گفته امام 
)ره( آمری��کا هیچ غلطی نمی تواند بکند، افزود: دش��منان 
شما ساح و امکانات دارند ولی چون خدا را ندارند شکست 

خواهند خورد.

وی ادامه داد: رهب��ری انقاب هم چندی پیش بیاناتی 
را در همی��ن خصوص فرمودند که آمری��کا نمی تواند به ما 
حمل��ه کند. این بیانات در واقع به این دلیل بود که رهبری 
خواس��تند به آنها که از آمریکا می ترس��ند تفهیم کنند که 
آنها هرگز نمی توانند با ما درگیر ش��وند و هرگز جنگی رخ 
نخواهد داد. آیت اهلل موحدی کرمانی تصریح کرد: ترامپ از 
هزینه بی فایده ای که آمریکا در منطقه انجام داده عصبانی 
اس��ت و این یکی از سیاس��ت های آنها است که بخواهند از 
کشورهای منطقه هزینه تامین امنیت آنها را دریافت کنند.

وی ب��ا بیان اینکه آمریکایی ها جرأت حمله به ایران را 
ندارن��د چرا که می دانند در آن صورت چه بر سرش��ان می 
آید، گفت: هزاران نیروی مستقر در سوریه و لبنان در کنار 
موشک های توانمندی که دارند می توانند تاویو و حیفا را 

بر سر اسرائیل خراب کنند.
خطی��ب نمازجمعه ته��ران افزود: رهب��ری هم گفتند 
ک��ه ایران ام��روز در بیخ گوش اس��رائیل ق��رار دارد و اگر 
کوچکترین حماقتی از س��وی آمریکا و اس��رائیل سر بزند، 
عواقب بس��یار بدی برای آنها خواهد داش��ت و البته آنها از 
قدرت بازدارندگی ایران که همان موشک هایی است که در 
پی از کارانداختن آن هستند، بسیار نگرانند و خواب آسوده 

ای ندارند.  مهر

آیت اهلل موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران:
مسئوالن پل ارتباطی دائمی و سهل الوصول با مردم ایجاد کنند

س��پاه پاس��داران در بیانی��ه ای تداوم  ن ا ر ا ســد ارتق��ای ظرفیت های دفاع��ی و قدرت پا
بازدارندگی کش��ور را راهبرد و تکلیف غفلت ناپذیر نیروهای 

مسلح دانست.
س��پاه پاس��داران انق��اب اس��امی در بیانی��ه ای ب��ا 
گرامیداش��ت »روز صنعت دفاعی« تداوم بالندگی و ارتقای 
ظرفیت های دفاعی و قدرت بازدارندگی کش��ور را راهبرد و 
تکلیف غفلت ناپذیر نیروهای مس��لح و حوزه صنعت دفاعی 

جمهوری اسامی ایران دانست.
در بخش��ی از این بیانیه آمده اس��ت: با پیروزی انقاب 
اس��امی و فروپاش��ی نظام وابس��ته و دیکتاتوری پهلوی و 
پایان یافتن اس��تیای مستشاران نظامی آمریکا بر مقدرات 
و امور نیروهای مس��لح کش��ور، ایران اسامی تحت تحریم 
تس��لیحاتی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از آن هنگام تا 
به امروز با گذش��ت چهار دهه، واقعیت های مس��لم و انکار 
ناپذیر نشان می دهد که به همت نیروهای مومن، انقابی و 
برخوردار از اعتماد به نفس و روحیه خودباوری، چگونه یک 
س��اختار دفاعی و نظامی کامًا وابسته به بیگانه، با کمترین 
بودجه دفاعی توانس��ته اس��ت به رغم توطئه های بیشمار 
دش��من، هم اینک به قط��ب اقتدار دفاع��ی و بازدارندگی 

منطقه تبدیل شود.

این بیانیه م��ی افزاید: جمهوری اس��امی ایران پس از 
سربلندی در جنگ تحمیلی 8 ساله، با بهره گیری از تجارب 
ارزشمند دفاع مقدس پیشبرد صنعت دفاعی خود را با تکیه 
بر ظرفیت های داخلی و متناس��ب ب��ا راهبردها و آرمان های 
نظام و انقاب اس��امی و با هدف تامین منافع و امنیت ملی 
در دستور کار قرار داد و با تکیه بر عزم، اراده و حرکت جهادی 
نخبگان و متخصصین عرصه صنعت دفاعی کش��ور، امروز به 
سطحی از بازدارندگی دفاعی رسیده است که دشمنان قسم 
خورده و جنگ طلب را از هرگونه ماجراجویی و تهدید عملی 

در تجاوز و تعرض به میهن اسامی برحذر داشته است.
در این بیانیه آمده اس��ت؛ پی ریزی س��اختار مستحکم 
و مقت��در دفاع��ی نیروهای مس��لح کش��ور با دس��تیابی به 
س��امانه های مدرن، هوشمند و هماورد با قدرت های بزرگ 
جهانی در عرصه های زمین��ی، دریایی، هوا و فضا و پدافند 
به ویژه در حوزه موش��کی، هم اینک چالش و دغدغه بزرگ 
جبهه دشمنان ملت ایران و در راس آن مثلث خبیث آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و آل سعود را سبب شده است و اتاق های 
فکر و کانون های توطئه چینی آنان علیه جمهوری اسامی 
با حقد و حسد، تنها محدود سازی و مهار پیش روندگی آن 
را آمال و آرزوی خود قرار داده اند و هر روز نسخه های پلید 

و شیطانی برای رویاهای باطل می پیچند.  سپاه نیوز

بیانیه سپاه به مناسبت روز صنعت دفاعی
تداوم ارتقای ظرفیت های دفاعی کشور راهبرد غفلت ناپذیر است

تنگه ابو ...
ادامه از صفحه اول

آیا مس��ئولین کنونی می توانند همه دارایی خود 
را ب��ه پای این م��ردم و انقاب بریزن��د و فدای ایران 
اسامی کنند؟ بچه های گردان عمار لشکر ۲7 محمد 
رس��ول اهلل)ص(، این کار را کردند، آنه��ا در آن زمان 
و مکان مس��ئول بودند. مس��ئولیتی دشوار که جان را 
باید می دادند. یقین داش��تند که این راه را اگر بروند، 
بازگش��تی نیس��ت و اکنون نیز جنگی دیگر در میان 
اس��ت، این راه را باید رفت، باید پذیرفت، باید تحمل 
ک��رد، ذلت یا عزت! ک��دام را می خواهیم؟ برای عزت 

باید هزینه بدهیم، برای ذلت هر آنچه که داریم.
و ش��هید آوینی، سید شهیدان اهل قلم چه خوب 
گفته اس��ت که »یاران! پ��ای در راه نهیم که این راه 

رفتنی است و نه گفتنی...«

سرمقاله

گروه رویداد  این روزها، در چهل س��الگی گـــزارش دو
انقاب اس��امی درس��ت در زمانی که دش��منان 
همه توان خود را برای آس��یب رساندن به انقاب 
اسامی بکار گرفته اند تغییر و تحوالت و انتصابات 
مختلفی در نیروهای مسلح از جمله ارتش و سپاه 

به وقوع پیوسته است. 
از جمله انتصاب سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده 
به فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی 
ایران منص��وب ش��د. همچنین انتص��اب دریادار 
پاسدار علیرضا تنگسیری، به سمت فرمانده نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی وعلی فدوی 
به عنوان  معاون هماهنگ  کننده س��پاه پاسداران 
انقاب اسامی از جمله تغییراتی است که  می توان 

به آنها اشاره کرد. 
تحوالتی که برخی از کارشناسان آن را نشانه 
تغییرات ساختاری در نیروهای دفاعی عنوان کرده 
و برخی دیگر آن را نش��انه پویایی نیروهای نظامی 
کشور و آمادگی همه جانبه آنها برای نقش آفرینی 
دانس��ته اند. نباید از نظر دور داش��ت که موقعیت 
حساس و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و 
وجود بحران ها و عدم ثبات سیاسی در کشورهای 
مجاور از یک س��و و تهدیدات امریکا و هم پیمانان 
منطق��ه ای ای��ن کش��ور و بکارگی��ری گروه های 
تروریس��تی حمایت از آنها از سوی دیگر باعث به 
وجود آم��دن تهدیدهایی ب��رای امنیت جمهوری 

اسامی ایران می شود.
سال گذشته با انتصاب هایی که صورت گرفت، 
قریب ب��ه ۳0 فرمانده جدید در نیرو های مس��لح 
وارد شدند و توانستند خون تازه ای را در رگ های 

یگان های نظامی جاری کنند.

تغییرات نمایانگر پویایی
تحوالت��ی که در ارتش و س��پاه اتف��اق افتاده 
است نشان می دهد که   انقاب  همچنان پویاست 

و این تحوالت برای نقش آفرینی باید ادامه یابد.
پویایی، تحرک و نوآوری نیرو های مس��لح، از 
جمله عواملی اس��ت که در قدرت یابی این نیروها 
نقش تعیی��ن کننده ای ایفا می کن��د بدون تردید 
وج��ود فرماندهان مقتدر و ب��ا دانش روز، می تواند 
تأثیر مهمی در راستای پویایی و تحرک یگان های 

نیرو های مسلح داشته باشد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل  در این زمینه 
گفت: س��اختار، اس��تراتژی و تس��لیحات ارتش و 
س��پاه متناس��ب با تهدیدات تغییر کرده و این امر 
نیز حاصل بررسی ها و انجام رزمایش های مختلف 
است. از سوی دیگر معاون هماهنگ  کننده نیروی 
زمینی ارتش  جمهوری اس��امی ایران نیز چندی 

پیش در مورد ۱7 تغییر ساختاری در این نیرو خبر 
داد و هدف از آن را ارتقای توان رزم عنوان کرد.

امی��ر علی جهانش��اهی دراین ب��اره گفت: بر 
اس��اس تهدیداتی که در منطقه احس��اس می شد، 
تغییرات س��اختاری نی��از بود تا یگان ه��ای ما از 
تحرک و تهاجم الزم برخوردار باش��ند که ما برابر 
فرمای��ش فرمانده  کل قوا در حکم انتصاب فرمانده 
نیروی زمینی ارتش، تغییرات ساختاری در سطح 

یگان های نزاجا به  وجود آورده ایم.

هماهنگی و هم افزایی
 در ای��ن میان این تغییرات موجب هماهنگی 
و ه��م افزایی وحدت س��پاه و ارتش خواهد ش��د 
و به مثابه تیری در چش��م دش��منان و س��دی در 
مقاب��ل زیاده  خواهی های اس��تکبار جهانی خواهد 
ب��ود. چندی پیش محمدعلی جعفری فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقاب اسامی در پیامی خطاب به 
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش جمهوری اسامی ایران با اظهار خرسندی از 
کیفیت برگزاری آیین دانش آموختگی دانشجویان 
دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسامی ایران 
در محض��ر فرماندهی معظم کل قوا و س��تایش از 
رویش های ارزش��ی آن س��ازمان تأکی��د کرد: بی 
تردید وحدت برادرانه ارکان ارتش و سپاه ترکیب 
مرصوصی برای شکست دشمنان اسام و نظام به 

شمار می رود.
امیر سرلش��کر سیدعبدالرحیم موسوی دراین 
مراسم تاکید کرده بود : متعّهد می شویم که ارتش 
دست از دست سپاه پاسداران درنیاورد تا پایه های 
رژیم س��لطه فرو ریزد و عمر رژیم صهیونیس��تی 

هرچه زودتر به پایان رسد.

همکاری های مستمر ارتش و سپاه
ای��ن در حالی اس��ت که علیرغ��م تحریمهای 
گسترده کش��ورمان، اقدامات بس��یار خوبی برای 
توس��عه صنایع دفاعی با هماهنگی مستمر ارتش 
و س��پاه به وقوع پیوس��ته و برنامه های خوبی نیز 

در حال اجرا است. 
این هم��کاری ها چنان مؤثر بوده که ش��اهد 
پیشرفت های نظامی در کش��ور در ابعاد گوناگون 
هستیم. پیش��رفت هایی که به گواه کارشناسان به 
گونه ای است که عاوه بر تأمین همه نیازمندی های 
نیرو های مس��لح در حوزه های گوناگون، می تواند 
برای ایجاد قدرت بازدارندگی همه جانبه، به سایر 

کشور ها نیز منتقل  شود. 
در ح��ال حاض��ر کش��ور ب��ه پیش��رفت های 
چشمگیری در انواع جنبه های دفاعی دست یافته 
که توسعه فن آوری موشکی ایران یکی از آنهاست. 
همچنی��ن اخی��را نیز ش��اهد س��اخت هواپیمای 
جنگن��ده مافوق ص��وت کوثر بوده ای��م .  در عین 
حال کشور در زمینه تولید، تعمیر، ارتقا نگهداری 
هواپیما های بدون سرنشین، بالگرد نیز به پیشرفت 

های قابل توجهی دست یافته است. 
در موضوعات سایبری، ماهواره و رادار از جمله 
تولید انواع رادار های کشف اهداف هوایی، رادار های 
ره گیری و ردگیر، انواع رادار های ارتفاع پست و ... 

شاهد پیشرفت های قابل توجهی بوده ایم.
در صنع��ت دریای��ی نی��ز طراحی و س��اخت 
انواع شناور های س��طحی و زیرسطحی با تناژ های 
مختلف انجام ش��ده و س��اخت شناور های سنگین 

برای اج��رای مأموریت های دور برد نیروی دریایی 
در دستور کار قرار دارد، همچنین تجهیز شناور ها 
به انواع س��امانه های پیش��رفته تس��لیحاتی نیز از 

برنامه های این صنعت است.
در حوزه رزم زمینی نی��ز صنعت دفاعی قادر 
به تأمین انواع تسلیحات پیشرفته است و طراحی 
و تولی��د تان��ک کرار ک��ه از زمره پیش��رفته  ترین 
تانک های دنیا ق��رار دارد، از افتخارات این صنعت 

بشمار می رود. 

اهمیت قدرت نظامی ایران در منطقه
آمریکایی ها بارها ایران را بزرگ ترین »معضل« 
پیش روی خود در غرب آسیا )خاورمیانه( و حتی 
در دنی��ا معرف��ی کرده اند که این بخش��ی از این 
اعتراف، نش��أت گرفته از قدرت س��خت و نظامی 
ایران و هماهنگی نیروهای مسلح کشورمان است. 
از ای��ن رو مقامات آمریکا باره��ا اعام کرده اند 
که درک دکترین دفاعی و نظامی ایران که در حال 
حاضر معمایی پیچیده برای امریکا به شمار می رود، 
برای کارشناسان نظامی این کشور بسیار مهم است 
و تحقیق و بررسی بسیاری در خصوص این موضوع 

از سوی مقامات نظامی امریکا جریان دارد. 
از جمله مؤسسه امریکن اینترپرایز در گزارشی 
دراین بار  مدعی ش��ده اس��ت که  ساختار دوگانه 
نظامی ایران، متش��کل از ارتش متعارف و س��پاه 
پاس��داران، و طرز تفک��ر تهران مبنی ب��ر تمرکز 
روی دف��اع ]و نه تهاجم[ و جن��گ نامتقارن علیه 
آمری��کا، منعکس کننده مقاط��ع تاریخی مختلف 
در ای��ران و نتیج��ه تقاب��ل میان ماهی��ت دینی و 
سیاس��ی دولت های ایران با مدرنیته و همین طور 

مواجه ش��دن این کش��ور با دو تهدید موجودیتی 
خارجی در ابتدای انقاب اس��امی، یعنی عراق و 

آمریکاست.

در نهایت
در نهایت باید گفت همانگونه که رهبر معظم 
انقاب اس��امی در بیانات خود تاکی��د فرمودند، 
دوران بزن در رویی به پایان رسیده و دشمن باید 

بداند که اگر یکی بزند ده تا خواهد خورد. 
الزمه چنین قدرتی سازماندهی قوی و خرگت 
رو به جلوی نظامیان در کش��ور است و جابه جایی 

افراد در آن مبنی بر ضعف نیست.
تهدیدات جدی��د ایجاب می کند ت��ا ترکیبی 
جدید برای مقابله با آنها برای هماهنگی نیروهای 
مسلح ایجاد کرد. اگرچه دشمنان نظام در مقاطع 
مختلف انقاب  از اتحاد ارتش و س��پاه ضربه های 
زی��ادی خوردند و ام��روز هم می خواهن��د به این 
رابطه خدش��ه وارد کنند، اما این نو ش��دنها به آن 
معنا اس��ت که باید مجهز به علم و دانش روز بود 
تا بتوان در مقابل تهدیداتی که در اطراف ما اتفاق 

می افتد توان آمادگی داشت.
نیروهای مس��لح باید عاوه ب��ه تجهیز به علم 
و دان��ش روز بایس��تی در مقاط��ع فرماندهی نیز 
متناسب با تهدیدات و دس��تور العمل های اباغی 

مقام معظم رهبری انجام وظیفه کنند .
رهبر معظم انقاب همچنین طی حکمی سردار 
علی فدوی را به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه 

پاسداران انقاب اسامی منصوب کردند.
متن این حکم به شرح زیر است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
دریادار پاسدار علی فدوی

بن��ا به پیش��نهاد فرمانده کل س��پاه و نظر به 
تجارب ارزنده و شایستگی، شما را به سمت معاون 
هماهنگ کننده س��پاه پاس��داران انقاب اسامی 

منصوب می کنم
رتق��ای ظرفیت های کارشناس��ی و کارآمدی 
س��تاد س��پاه ب��ا بهره گی��ری از توانمن��دی ها و 
قابلیت های نخبگی س��پاه در نیل به پیش��رفت و 
کس��ب آمادگی ه��ای همه جانبه در پاس��داری از 
انقاب اسامی و حفظ دستاوردهای آن در تعاملی 
س��ازنده و هم افزا با ستاد کل و سایر سازمان های 
نیروهای مس��لح و لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه 

مورد انتظار است.
از تاش ها و خدمات س��ردار س��رتیپ پاس��دار 
جمال الدین آبرومند در طول دوره مسئولیت تشکر 
می کنم. سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم.
سید علی خامنه ای
1 شهریورماه 1397

نگاهی به انتصابات در نیروهای نظامی کشور

تغییرات عامل پویایی و نقش آفرینی نیروهای مسلح

ذالنور:
CFT پیوستن به 

خودکشی از ترس مرگ است
ای  رئی��س کمیت��ه هس��ته  مجل��س با اش��اره ب��ه خطر دیـــــدگاه
 FATF خودتحریمی ناش��ی از پذیرفتن الزامات
تاکید کرد: پیوس��تن به این قبیل کنوانس��یون ها 

خودکشی از ترس مرگ است.

حج��ت االس��ام مجتب��ی ذوالنور با اش��اره 
به بررس��ی نش��دن مج��دد الیحه »الح��اق دولت 
جمهوری اس��امی ایران به کنوانس��یون مقابله با 
تامی��ن مالی تروریس��م« )CFT( در کمیس��یون 
امنیت ملی، اظهارداش��ت: هدف از مسکوت ماندن 
دو ماهه بررس��ی این الیحه، آن بود که هم تکلیف 
مذاکرات برجامی با اروپایی ها معلوم ش��ود و هم 
اینکه رهنمودهای رهبر معظم انقاب در خصوص 

این قبیل کنوانسیون ها لحاظ شود.
وی یادآور ش��د: مقام معظم رهبری در دیدار 

با نمایندگان مجلس با اش��اره به برخی مش��کات 
این قبیل کنوانسیون ها، تاکید کردند که محتوای 
مفی��د این کنوانس��یون ه��ا را به ص��ورت داخلی 

قانونگذاری کنید.
عض��و کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجلس تصریح کرد: ب��ا وجود این تاکید 
رهبر انقاب، متاس��فانه هیئت رئیسه هیچ قدمی 
برنداش��ته و تلقی ما این اس��ت که هیئت رئیسه 
هیچ اقدامی در دو ماه اخیر برای این کار نکرده تا 
خأل این امر ایجاد ش��ود و به ناچار این کنوانسیون 

را تصویب کند.
ذوالنور افزود: به نظر می رس��د، اراده بخش��ی 
از هیئت رئیس��ه مجلس و دولت بر این کار است 
ولی ما هم همان اس��تدالل هایی را که در رد لوایح 
مرتبط با FATF داریم، همچنان به آنها معتقدیم 

و استدالل هایمان سرجایش هست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اش��اره به خط��ر خودتحریمی ناش��ی از 
پذیرفتن الزامات FATF تاکید کرد: پیوستن به این 

قبیل کنوانسیون ها خودکشی از ترس مرگ است.

وی در خصوص این نکته که آیا اصاح قانون 
مب��ارزه با تامی��ن مالی تروریس��م و اصاح قانون 
مبارزه با پولشویی برای قانونگذاری داخلی در این 
ح��وزه کفایت می کند یا خیر، اظهار داش��ت: این 
اقدامات کافی نیس��ت و اصاح قوانین داخلی باید 
متناسب با منافع و راهبردهای خودمان باشد و در 
راس��تای شفافیتی باش��د که به دنبال آن هستیم. 
ام��ا واقعیت این اس��ت که آنچ��ه در اصاح قانون 
مبارزه با پولشویی دنبال می شود، می تواند منافع 

مهر FATF را تامین کند. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در احکام جداگانه ای 
دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری را به سمت فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاس��داران انقاب اسامی و دریادار پاسدار علی فدوی را به عنوان معاون 

هماهنگ کننده سپاه منصوب کردند.
متن احکام فرمانده کل قوا به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری

بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به تعهد و شایستگی و تجارب 
ارزنده، ش��ما را به س��مت فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاسداران انقاب 

اسامی منصوب م  ی کنم.

به��ره گیری از کارکنان متدین و انقابی، ارتقاء آموزش و مهارت ها و 
تجهیزات و امکانات دریایی و اشراف اطاعاتی توأم با رشد روزافزون توان 
و آمادگی های رزمی، تعالی معنوی و بصیرتی، توجه به نیازهای معیشتی 
با رویکرد ساخت نیروی دریایی متحرک و رو به رشد تراز انقاب اسامی، 
در تعامل اثربخش و هم افزا با خانواده بزرگ س��پاه و بس��یج و بخش های 

ذیربط لشکری و کشوری در امور دریایی مورد انتظار است.
از ت��اش ها و خدمات خالصانه دریادار پاس��دار علی ف��دوی در طول دوره 

مسئولیت تشکر و قدردانی می کنم. سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم.
سید علی خامنه ای
1 شهریورماه 1397

نمای نزدیک

با حکم فرمانده معظم کل قوا
یایی و معاون هماهنگ کننده سپاه منصوب شدند وی در فرمانده نیر


