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رویکرد حقوق بشر آمریکا با کشورها متفاوت است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن انتقاد از برداشت 
دوگان��ه آمریکا از حقوق بش��ر، گفت: آمریکا جنایات دس��ت پروردگان خویش را 

محکوم نمی کند.
ابوالفضل حسن بیگی با انتقاد از برخورد دوگانه غرب در قبال تروریست و حقوق 

بش��ر، گفت: غرب اقدامات و گروه هایی که در خدمت اهداف اس��تکباری اش حرکت 
کنند، هیچ گاه محکوم نمی کند. وی با بیان اینکه داعش، طالبان و منافقین دست پرورده 

آمریکا هس��تند به همین جهت هر گروهی یا کش��وری که علیه ای��ن گروهک اقدام کند، 
تروریست نامیده می شود، افزود: آمریکا جنایات دست پروردگان خویش را محکوم نمی کند.

وی تاکید کرد: رویکرد حقوق بش��ری آمریکا در قبال جنایات در کش��ورهای یمن، 
افغانس��تان، س��وریه و عراق بس��یار متفاوت از واکنش هایی اس��ت که در قبال انفجاری 

کوچک در کشورهای اروپایی می دهند.

دست به نقد
اصالح طلبان به دنبال جدایی خود از دولت هستند

عضو ش��ورای مرکزی جمعیت ایثارگران با اشاره به حمایت اصالح طلبان از 
شخص روحانی خواستار پاسخگویی آنان درباره عملکرد دولت شد.

لطف اهلل فروزنده گفت: به نظر می رسد اصالح طلبان به دنبال جدایی راه خود 
از دولت هس��تند و علت آن ها هزینه های متحمل ش��ده به این جریان و کاهش 

محبوبیت اجتماعی دولت است. وی افزود: طبیعی است که اصالح طلبان قبل از این 
کاهش محبوبیت سوار بر موج شدند و االن هم قصد همین کار را دارند و نمی خواهند 

هزینه های دولت را پرداخت کنند، در حالی که همه می دانند که این دولت و شخص آقای 
روحانی با حمایت اصالحات بر روی کار آمده و آن ها باید پاسخگو این مسئله باشند.

وی تصری��ح کرد: از طرفی دولت باید پاس��خگو مردم باش��د چراکه آن ها در حوزه 
اقتصادی و برجام به مردم قول هایی دادند که باید آن ها را عملی کنند و جوابگو باش��ند 

که این مسئله فقط مختص اعتدالیون نیست و اصالح طلبان هم باید جواب دهند.

دیدگاه
شورای نگهبان طرح حمایت از سپاه در برابر آمریکا را تایید کرد

س��خنگوی شورای نگهبان گفت: اعضای شورا طرح حمایت از سپاه را مغایر 
با موازین شرع و قانون اساسی ندانستند و آن را تأیید کردند.

عباس��علی کدخدایی با اش��اره به جلسه دیروز شورای نگهبان گفت: در این 
جلس��ه مصوبه مجلس شورای اسالمی درباره »طرح اقدام متقابل در برابر اعالم 

س��پاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایاالت متحده 
آمریکا« مورد بررس��ی قرار گرفت. وی افزود: اعضای شورای نگهبان طرح دوفوریتی 

حمایت از س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی را مغایر با موازین ش��رع و قانون اساس��ی 
ندانستند و آن را تأیید کردند.

گفتن��ی اس��ت؛ طبق ماده ۱۴ این ط��رح و با توجه به اینکه ش��ورای نگهبان طرح 
حمایت از س��پاه پاس��داران را تأیید کرد، طرح حمایت از س��پاه پاسداران، پس از ابالغ 

توسط رئیس جمهور، برای دستگاه های مربوطه الزم االجراست.

سخنگو

سپاه، امروز یک دستگاه برجسته است
دستگاه وسیع و همه کاره ی سپاه، امروز یک دستگاه 
برجس��ته است در کش��ور؛ اگر مقابله ی با دشمن است از 
لحاظ سیاسی، سپاه جلو است؛ اگر مواجهه ی با دشمن است 
در میدان عملی و نظامی و عملّیاتی، سپاه جلو است؛ اگر 
این دشمن در داخل مرزهای ما، داخل کوچه و خیابان ما 
است، سپاه جلو است؛ اگر این دشمن در چند هزار کیلومتر 
آن طرف تر در اطراف حرم حضرت زینب)س( است، باز هم 
سپاه جلو است. برای همین است که می بینید آمریکایی ها 
چه گربه رقصانی ای برای سپاه میکنند! البّته به جایی هم 
نمیرسد. آنها کید میکنند، آنها به خیال خودشان علیه سپاه 
و در واقع علیه انقالب و علیه کشور نقشه میکشند، اّما قرآن 
میگوید »َفالَّذیَن َکَفروا ُهُم الَمکیدون«. آن که در واقع دارد 
فریب میخورد، آن که دارد حرکت میکند به خیال اینکه 
به س��مت قلّه میرود در حالی که دارد به سمت حضیض 
َّذیَن َکَفروا« است؛ یعنی ترامپ، یعنی همین  میرود، او »اَل
شیاطین، اشرار و احمقهای ُدور و بَر نظام حاکمه ی آمریکا؛ 
اینها هستند. خیال میکنند دارند پیشرفت میکنند، ]در 
حالی که[ همین تجربه ی چهل ساله ی قبلی را باز دارند با 
کمال بی عقلی تکرار میکنند.... این راه ما است؛ شماها هم 
نقش دارید در این زمینه، نقش مهّمی هم دارید. همه ی 
سپاه نقش دارد؛ بخشهای مختلف سپاه، هر کدام نقشهایی 
دارند، دستگاه های دولتی و دستگاه های نظامی دیگر هم 
هر کدام نقشهایی دارند. همه ی ما بدانیم نقشمان چیست؛ 
من نقش خودم را تش��خیص بدهم و به آن عمل کنم به 
معنای واقعی، نه برای خاطر اینکه مردم بگویند عمل کرد، 
ََّنا اغِفر لَنا ُذنوبَنا َو اِس��راَفنا فی  ]بلکه[ برای خاطر خدا. َرب

اَمِرنا! با خدا ارتباطمان را مستحکم کنیم و قوی کنیم.

 بیانات در دیدار جمعی از پاسداران
و خانواده های آنان
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مخاطب شمایید

 ایران با اروپا درباره تنگه هرمز
وارد مذاکره جدی شود
حش��مت اهلل فالحت پیش��ه رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اس��المی نوشت: ایران باید در مورد تنگه هرمز با دبیر 
کل س��ازمان ملل و بازیگرانی همچ��ون اتحادیه اروپا 
وارد مذاکره جدی شود. کشورها فریب وعده پمپئو را 
نخورن��د آین��ده ثابت خواهد کرد امارات و عربس��تان 

ناپایدارترین منابع نفت دنیا خواهند بود.

سردار جعفری شهید زنده است
حساب کاربری منتسب به سردار قاسم سلیمانی 
 فرمانده نیروی قدس س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی در جدیدترین پس��ت منتشر ش��ده از سردار 
جعفری تقدیر کرد. در این پس��ت آمده اس��ت: س��ردار 
جعفری را شهید زنده می دانیم و به ایشان می گویم که 
ش��ما همواره عزیز خواهید ماند. س��ردار جعفری دارای 
صفات بسیار بارزی است و چه در داخل و چه در خارج 
از س��پاه عزیز بود و همواره فارغ از رس��ومات امروزی و 
درجات، ایش��ان را عزیز می خوانیم. من خدمت رهبری 
هم ع��رض کردم که س��ردار جعفری حتی نس��بت به 
نمایندگ��ی ول��ی فقیه ک��ه از ارزش ه��ا و والیت مداری 

حفاظت و حراست می کند هم والیتمدارتر است.

دستور وزیر به مدیران اپراتورها درخصوص 
مسابقات غیرمشروع بخت آزمایی

محمدج��واد آذری جهرمی وزی��ر ارتباطات و 
فناوری نوشت: روز گذشته طی دستوالعملی، 
مدی��ران عامل اپراتورهای تلفن همراه را موظف کردم 
شخصا بر روند مس��ابقات غیرمشروع بخت آزمایی در 
تلویزی��ون و غیرآن نظارت کنن��د و جلوی این پدیده 
س��وء را بگیرن��د. ع��دم رعای��ت دس��تورالعمل برای 

اپراتورها عواقب جدی درپی خواهد داشت.

صفر کردن صادرات نفت ایران توهم است
عبدالناص��ر همتی رئیس کل بان��ک مرکزی با 
برش��مردن چند نکته بعد از لغ��و معافیت های 
تحریم نفت ایران نوش��ت: توهم بر هم خوردن بازار ارز و 
ملته��ب ش��دن آن که م��دام از آن صحبت می ش��د، با 
مدیریت بانک مرکزی و اشراف این نهاد بر بازار ارز، برای 
چندمین ب��ار رفع گردید. صفر کردن ص��ادرات نفت نیز 
توهم اس��ت؛ ول��ی هر مقدار کاهش در ص��ادرات نفت و 
مع��ادل ریالی درآمد دولت باید به فوریت از طریق صرفه 
جوی��ی و کاهش هزینه ها و یا جبران آن از طریق س��ایر 
درآمدها و یارانه های پنهان به فوریت جبران شود؛ ضمن 
اینکه صادرات غیرنفتی باید بیش از گذشته تشویق شود. 
همانگونه که قبالً تأکید کردم امس��ال برای کشور سالی 
سرنوشت ساز است، لذا بایستی سیاست های اقتصادی و 
نح��وه اداره کش��ور براس��اس اداره مطل��وب این جنگ 
اقتصادی و کاهش فشار به مردم طراحی و به اجرا درآید 

و بایستی همه دولت را در نیل به موفقیت یاری کنند.

سیاست مجازی

ادامه از صفحه اول
در این مراسم سردار سالمی فرمانده کل سپاه، 
س��ردار جعفری فرمان��ده قرارگاه بقیه اهلل، س��ردار 
شیرازی رئیس دفتر نظامی رهبر انقالب، محمدباقر 
قالیب��اف، فرماندهان نیروهای دریایی، زمینی و هوا 
فضای سپاه، امیر سرلشکر حسنی سعدی جانشین 
قرارگاه خاتم االنبیا، امیر دادرس جانشین کل ارتش 
و جمع دیگری از فرماندهان نظامی حضور داشتند.

 دوران فرماندهی سردار سالمی
قطعا دوره شکست دشمن خواهد بود

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: 
دوران فرماندهی س��ردار س��المی با 
دوران حساس��ی در تاری��خ انقالب 

همزمان شده است.
سرلش��کر محمد باقری اظهار داش��ت: س��پاه 
ب��ه عن��وان مهمتری��ن س��ازمان بع��د از انقالب 
مسئولیت های خطیر و حساسی در دفاع، امنیت و 
پاس��داری از انقالب را برعهده دارد. وی افزود: در 
تعریف جایگاه سپاه همین بس که امام)ره( فرمود 
اگر س��پاه نبود کشور هم نبود. س��پاه از بدو تولد 
که موسسان آن از مبارزان رژیم ستم شاهی بودند 
نق��ش بی بدیل��ی در حفظ انقالب داش��ته و تاریخ 
سپاه با تاریخ رشد و بلوغ نظام عجین شده است.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد: نقش 
سپاه در تثبیت نظام و ارتقای بازدارندگی جمهوری 
اسالمی و دورانی که تهدیدات امریکا توسعه یافته 
و همچنین ش��کل دهی ب��ه قرارگاه های امنیتی در 
برخی استان های کشور و توسعه و سازندگی کشور 
و ش��کل دهی به محور مقاومت و کشاندن اسرائیل 
از آرزوی نیل تا فرات به جایی که امروز نگران بقای 

خود شده، از نقاط درخشان کارنامه سپاه است.
سرلشکر باقری با بیان اینکه خدمات سپاه در 
تعمیق انقالب اس��المی در داخل کشور قابل توجه 
اس��ت، گفت: بس��یاری از فعالیت های فرهنگی در 
کش��ور با مس��ئولیت بسیج و س��پاه در حال انجام 
است. وی خاطرنشان کرد: بدیهی است که آمریکا 
از سپاه عصبانی باشد و اوج این عصبانیت خود را با 
تروریست اعالم کردن سپاه نشان دهد، جنایتکارانی 
که خود پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از تروریست ها 
انجام می دهند، سپاه را تروریست اعالم می کنند و 

البته از دشمن جز این انتظار نمی رود.
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح ب��ا تاکید بر 
اینکه عصبانیت دش��من از جمهوری اسالمی ادامه 
دارد، تاکید کرد: اعالم منتفی شدن معافیت برخی 
کش��ورها از خری��د نفت ایران بخش��ی دیگر از این 
عصبانیت است. ملت ایران بعد از گذشت چهل سال 
به حدی از قدرت رسیده است که بتواند با هر میزان 
فروش نفت روی پای خود بایس��تد و این می تواند 
فرصتی باشد تا ایران بتواند از گرفتاری وابستگی به 
نفت رها شود، البته آمریکا تقاص دشمنی های خود 

را در وقت مقتضی دریافت می کند.
سرلش��کر باقری با اش��اره ب��ه دوران فرماندهی 

س��ردار جعفری در س��پاه گف��ت: دوران فرماندهی 
سرلش��کر جعفری دوران درخش��انی برای سپاه بود 
و س��پاه همواره در مسیر رش��د و ارتقا بوده و دوران 
مسئولیتی س��ردار جعفری نش��انگر اقدامات بسیار 
اساس��ی در س��پاه اس��ت که از جمله مهمترین آن 
می توان به تش��کیل سپاه های اس��تانی، طرح تحول 
س��پاه، توجه خاص به مسائل فرهنگی و رشد محور 
 مقاوم��ت و پش��تیبانی از نیروی قدس اش��اره کرد.
وی افزود: محور مقاومتی که امروز تروریسم را سرکوب 

کرده تفاوت اساسی با دوران قبل از ایشان دارد.
رئی��س س��تادکل نیروهای مس��لح با اش��اره 
به ویژگی های س��ردار س��المی، خاطرنش��ان کرد: 
س��ردار س��المی از هنگام ورود به س��پاه در جبهه 
مس��تقر شدند و مسئولیت های سنگین عملیاتی را 
برعهده داشتند. بعد از جنگ هم در مسئولیت های 
مختلف خود در سپاه خوش درخشیدند، لذا ایشان 

فرماندهی الیق و توانا برای سپاه هستند.
سرلشکر باقری ایمان، شجاعت، پای کار بودن 
و اخالق خوب را از دیگر ویژگی های سردار سالمی 
برش��مرد و عن��وان کرد: دوران فرماندهی س��ردار 
سالمی با دوران حساسی در تاریخ انقالب همزمان 
ش��ده است، در این دوره شاهد عصبانیت آمریکا و 
دور جدیدی از توطئه ها و تحریم های او هس��تیم 
که س��پاه می تواند نقش اساس��ی در خنثی کردن 
آنها داشته باشد و دوران سردار سالمی قطعا دوره 
شکس��ت دش��من خواهد بود. وی در پایان گفت: 
وحدت و همدلی ارتش و سپاه از اتفاقات ارزشمند 
چند وقت اخیر است و این دو نهاد در کنار هم به 
عنوان دو بازوی قدرتمند انقالب برای پیشبرد آن 

و دفع تهدیدات هستند.

دوران سردار جعفری دوران طالیی سپاه است
فرمانده س��پاه ب��ا بیان اینکه س��ردار 
جعفری ش��خصیتی اس��ت که به ما 
شجاعت و تغییر آموخت، گفت: دوران 
وی دوران طالیی و باشکوه سپاه است.

سرلشکر حسین س��المی طی سخنانی اظهار 
داش��ت: ما امروز یک فرمانده مان��دگار و بزرگ را 
بدرقه می کنیم، س��ردار جعف��ری محصول چهل 
سال جهاد اس��ت که پرچم را یک لحظه از دست 
خود بر زمین نگذاش��ته اس��ت، ش��خصیتی که به 
ما ش��جاعت و تغییر آموخت، پرهی��ز از تجمالت 
و ریزبینی و دقت از خصوصیات برجس��ته اوس��ت 
که باید در س��پاه امتداد پیدا کند، دوران س��ردار 

جعفری دوران طالیی و باشکوه سپاه است.
وی ادامه داد: نیروی قدس ما با فرمانده دالور 
و رش��یدش کوه ها  و دش��ت های زیادی را پش��ت 

سرگذاش��ت تا در ش��رق مدیترانه بر سلطه آمریکا 
پای��ان دهد و تا دریای س��رخ پی��ش رفتند و بالد 
اسالمی را تبدیل به سرزمین جهاد کردند. مرزهای 
ما به قدرت نیروی زمینی تامین ش��د و رزمندگان 
آن از صخره های سترگ باال رفتند تا دژها را بر فراز 

مرزها برافرازند.
سردار سالمی اظهار داشت: نیروهای هوافضای 
ما دل زمین را ش��کافتند و ش��هرهای موش��کی را 
پدی��د آوردند و موش��کهای آنها با ش��کافتن دل 
آسمان بر س��ر دشمنان اسالم فرود آمدند. نیروی 
دریایی ما نیز دست متجاوزان آمریکایی را بست و 
شکوه یک امپراطوری را شکست،  بسیج نیز زیبایی 
ب��ا مردم بودن را به ما چش��اند و امروز س��پاه در 
اوج محبوبی��ت و قدرت و ش��کوه و اقت��دار به راه 
خود ادامه می دهد. وی با بیان اینکه س��پاه ریشه 
در عاش��ورا دارد، گفت: پاس��داران ما همان روح و 
احساس را با خود به همراه آورده اند، حقیقت سپاه 
گوهر معنوی آن اس��ت که بای��د بتوانیم آن را در 

جان این نهاد زنده نگهداریم.
س��ردار س��المی با اش��اره به بیانیه گام دوم 
انقالب تصری��ح کرد: م��ا در گام دوم انقالب باید 
حاکمیت اس��الم را به تمدن تبدیل کنیم و س��پاه 
بای��د ظرفیت نقش آفرین��ی در گام دوم انقالب را 
در خود ایجاد کند، ما بای��د قلمرو اقتدارمان را از 
منطقه به جهان گسترش دهیم تا نقطه امنی برای 

دشمن در سراسر جهان وجود نداشته باشد.

 دستاوردهای سپاه مدیون تالش های
تمامی فرماندهان و مدیران است

فرمانده س��ابق کل س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی گفت: امروز س��پاه 
تمام دستاوردهایش را مدیون تمامی 

مدیران و فرماندهان خود است.
سرلشکر محمدعلی جعفری اظهار داشت: من 
رمز موفقیت س��پاه را در تالش برای فهم و اجرای 
درس��ت تدابیر رهب��ر معظم انق��الب می دانم. وی 
افزود: ارتقای توانمندی ها وظیفه همه سازمان های 
نیروهای مس��لح اس��ت؛ اما چیزی که در س��پاه با 
تدبیر رهبر انقالب محقق شد همه جانبه بودن این 
توانمندی هاست. وی با بیان اینکه "معنویت" محور 
اصلی قدرت س��پاه اس��ت، تصریح ک��رد: ما تالش 
زیادی برای تقویت ساختار درونی سپاه با محوریت 
معنویت و بصیرت انجام دادیم و امروز ش��اهد رشد 
کمی و کیفی و  منزلت اجتماعی س��پاه هس��تیم و 

رشد سپاه نیاز انقالب برای آینده  پیش رو  است.
فرمانده قرارگاه حضرت بقیه اهلل)عج( ادامه داد: 
برای اینکه انقالب به اهداف خود برس��د، نیازمند 

راهنمایی های رهبری اس��ت و ما باید تالش کنیم 
ابتدا تدابیر ایشان را به درستی بفهمیم و بعد آن ها 
را اجرا کنیم. همچنین ما در س��پاه تالش کردیم 
تا به س��بک دوران دفاع مقدس فرماندهی کنیم. 
وی تاکید کرد: در سپاه فرماندهی دستوری جواب 
نمی دهد و باید فرماندهی به س��بک اقناعی باشد. 
امروز س��پاه تمام دستاوردهایش را مدیون تمامی 

مدیران و فرماندهان خود است. 
سرلشکر جعفری در پایان تصریح کرد: محور 
اصل��ی ما برای حفظ انقالب مردم هس��تند و آنها 
نقش تعیین کننده ای در مهار بحران ها داش��ته اند. 
س��پاه باید برای حفظ انقالب شرایط نقش آفرینی 

مردم به ویژه در جنگ نرم را فراهم کند. 

سردار سالمی به پاکی و سعه صدر شهرت دارد
فرمانده نیروی قدس س��پاه با اشاره 
به ویژگی های سرلش��کر س��المی، 
گفت: ایش��ان به پاکی و س��عه صدر 

در سپاه شهرت دارد.
سرلشکر قاسم س��لیمانی اظهار داشت: مالک 
فرماندهی در س��پاه، پیوس��ته دعای معروف امام 
س��جاد)ع( اس��ت که این امر ه��م در فرماندهان 
قدیم��ی ما و هم در فرمان��ده عزیز ما که عزیز هم 
نام داش��ت و هم در فرمان��ده عزیز جدید ما وجود 

داشته، جاری و ساری است.
 وی افزود: س��پاه افتخ��ار می کند که از نعمت 
والی��ت به عنوان فرمانده کل قوا برخوردار اس��ت، 
البته این نعمت مختص نیروهای مس��لح اس��ت و 

افتخار بزرگی در شغل با عظمت پاسداری است.
 فرمانده نیروی قدس سپاه ادامه داد: در طول 
۴ دهه از عمر س��پاه، در 3 دوره متعالی و متراکم 
3 فرمانده یعنی س��ردار آقا محسن، سردار صفوی 
و س��ردار جعفری را داش��تیم که هرکدام کشتی 
سپاه را از ساحلی به ساحل دیگر رساندند، خدا را 
ش��اکریم که در دهه پنجم انقالب اسالمی، ما را از 

فرماندهی از همین نسل بهره مند کرد.
 سرلش��کر س��لیمانی با بیان اینکه سپاه نعمت 
بزرگی اس��ت و مرکز رویش ارزش ها اس��ت، تصریح 
کرد: در کش��ور ما مرکزی به اندازه سپاه وجود ندارد 
که به اندازه س��پاه در انتشار ارزش ها فعال باشد که 
نمونه بارز آن بسیج اس��ت. بسیج، سرزمین تبلور و 
تجلی جوهر جوانان است و اینکه نایب امام زمان)عج( 
چفیه بسیجی را در جلس��ات رسمی به دوش خود 

می گذارد، نشان از تجلی فرهنگ بسیج است.
 فرمان��ده نی��روی ق��دس س��پاه با اش��اره به 
ویژگی های شخصی سردار جعفری، اظهار داشت: 
س��ردار جعفری دارای صفات بسیار بارزی است و 
چ��ه در داخل و چه در خارج از س��پاه عزیز بود و 
همواره فارغ از رس��ومات امروزی و درجات، ایشان 

را عزیز می خوانیم.
 سرلشکر س��لیمانی با تأکید بر اینکه اخالص، 
ویژگی بارز سرلش��کر جعفری است و هرگز ندیدم 
نفسانیت را در موضوعی دخالت دهد، تصریح کرد: 

مش��خصه بارز دیگر، والیتمداری و تقید نسبت به 
والیت و فرمایش��ات رهبری اس��ت، بنده، خدمت 
رهب��ری هم عرض ک��ردم که سرلش��کر جعفری 
حتی نس��بت به نمایندگی ولی فقیه که از ارزش ها 
و والیتم��داری حفاظ��ت و حراس��ت می کند هم 
والیتمدار تر اس��ت.  وی گفت: سرلشکر جعفری را 
ش��هید زنده می دانیم و به ایشان می گویم که شما 

همواره عزیز خواهید ماند.
 فرمان��ده نی��روی ق��دس س��پاه با اش��اره به 
ویژگی های سرلش��کر س��المی، گفت: سرلش��کر 
س��المی به پاکی و سعه صدر در سپاه شهرت دارد، 
پاک��ی را ب��ه خوبی در او می بینی��م و من او را در 

پاکی به شهید باکری تشبیه می کنم.
 سرلش��کر س��لیمانی با بیان اینک��ه به عنوان 
یک س��پاهی می گویم که س��پاه و انقالب در برهه 
خطی��ری قرار دارند، گفت: در س��پاه، این موضوع 
وج��ود دارد که ه��ر انتصاب و امری که از س��وی 
رهبری وجود دارد، حکمتی در آن نیز هست و این 
موضوع را در طول بیس��ت و چند سال فرماندهی 
نیروی قدس می دیدم که آنچه ایشان می فرمودند، 
درس��ت تر بود.  وی خطاب به سرلش��کر س��المی، 
تأکید کرد: ضمن اینکه عاقبت به خیری خودمان 
را در پی��روی از حک��م رهبری می دانیم، به ش��ما 
می گوییم که در فرمان بری و پیروی از شما مانند 

گذشته خواهیم بود.
 فرمانده نیروی قدس خاطرنش��ان کرد: امروز 
به دلیل بغض و کینه دش��منان نسبت به انقالب و 

سپاه، به برادری و همدلی بیشتری نیاز داریم.

راهبردهای اصولی سپاه و گام های تکاملی 
باید تبیین شود

رئیس دفتر نظام��ی فرمانده کل قوا 
گفت: یکی از اوامر موکد رهبری در 
جابجای��ی و انتصابات، اس��تفاده از 
نقاط ق��وت کارهای انجام ش��ده و 

برطرف کردن ضعف ها است.
س��ردار محمد ش��یرازی اظهار داش��ت: اوامر 
موکدی حضرت آقا به س��ردار سالمی فرموده اند 
که ان ش��ااهلل دنبال می کنند و اجرا می شود. اوامر 
ایش��ان در حکم سردار س��المی و سردار جعفری 
باید مورد دقت و پژوه��ش قرار گیرد و به صورت 
کارب��ردی درآی��د. وی افزود: درخص��وص قرارگاه 
فرهنگی اجتماع��ی حضرت بقیه اهلل باید بازتعریف 
ای��ن قرارگاه ص��ورت گی��رد و همینط��ور درباره 
راهبرده��ای اصولی س��پاه، گام ه��ای تکاملی باید 

تبیین و به فرمانده معظم کل قوا گزارش شود.
سردار ش��یرازی ادامه داد: یکی از اوامر موکد 
رهبری در جابجایی و انتصابات، اس��تفاده از نقاط 
قوت کارهای انجام ش��ده و برطرف کردن ضعف ها 
و اشکاالت است. رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم 
کل ق��وا در پای��ان تاکید کرد: امروز با س��ابقه ۴0 
س��اله، سپاه به جایگاه متعالی رسیده اما انتظارات 

رهبری بیشتر است که باید دنبال شوند.

ROA

-

-

-

-

آگهی  فراخوان پیمانکار

موضوع : مناقصه شماره 98/02

  http://iets.mporg.ir 

 PSI 60

•
•
•
•
•
•
•
•

 http://iets.mporg.ir 

–

دوم
ت 
نوب

مراسم معارفه فرمانده جدید سپاه برگزار شد؛
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