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جانشینومعاونهماهنگکننده
سپاهپاسدارانمنصوبشدند

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در اح��کام جداگانه ای 
سردار علی فدوی را به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه 
و سردار محمد رضا نقدی را به سمت معاون هماهنگ 

کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب کردند.
متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:

سردار دریادار پاسدار علی فدوی
بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به تجارب 
ارزنده و شایستگی، شما را به سمِت جانشین فرمانده 
کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی منصوب می کنم. 
ایف��ای نق��ش جه��ادی و انقالب��ی در ارتقای س��طح 
آمادگی های عملیاتی و پیشرفت مقتدرانه مأموریتهای 
س��پاه با نظ��ر فرمانده کل س��پاه مورد انتظار اس��ت. 

توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت می کنم.
سردار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی

بنا به پیش��نهاد فرمانده کل سپاه و نظر به تجارب 
ارزنده در س��پاه و بسیج و شایستگی، شما را به سمت 
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
منصوب می کن��م. ارتقای ظرفیت های کارشناس��ی و 
کارآمدی س��تاد س��پاه ب��ا بهره گی��ری از توانمندیها و 
قابلیت های نخبگی و جهادی س��پاه و بسیج در نیل به 
پیش��رفت و کسب آمادگی های همه جانبه در پاسداری 
از انقالب اسالمی وحفظ دس��تاوردهای آن در تعاملی 
سازنده و هم افزا با ستادکل و سایر سازمانهای نیروهای 
مسلح با لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه مورد انتظار است. 

توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت می کنم.

با والیت

افزایشقیمتخرماهممربوطبهآمریکاست؟
امام جمعه مشهدمقدس نس��بت به وضعیت بازار و گرانی موجود در برخی 

اقالم مانند خرما در ماه مبارک رمضان انتقاد کرد.
آیت اهلل س��یداحمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مش��هد در جوار 
ب��ارگاه منور رض��وی افزود: امروز در زندگی و معیش��ت خود دچار مش��کالتی 
هس��تیم که به آمریکا مربوط نیست؛ خرما که از آمریکا وارد نمی شود چطور یک 
مرتبه کیلویی س��ی و چند هزار تومان می ش��ود؟ این گرانی طاقت فرساست و حتی 
اقدامات��ی ک��ه صورت می گیرد بجای اینک��ه 500 خانواده را زیرپوش��ش قرار دهد، 10 
خانواده را زیرپوش��ش می دهد. این مش��کل گرانی قابل توجیه نیست؛ یک عده سودجو 
ب��ه جان م��ردم بیفتند و در یک بازار آزاد هر چه می خواهند بدزدند و بچاپند و کس��ی 
جلویش��ان را نگیرد؟ بازار را تنظیم کنید و مسئله گرانی در معیشت را حل کنید. اینکه 

مربوط به فشار آمریکا نیست.  تسنیم

پرسمان
موضوعتعویقکنکوردرمجلسمطرحنیست

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: تاکنون هیچ صحبتی 
در مجلس و کمیسیون آموزش مبنی بر تعویق زمان کنکور مطرح نشده است.
میر حمایت میرزاده درباره احتمال تعویق زمان کنکور سراسری به دلیل وقوع 
س��یل، اظهار داشت: این موضوع تاکنون در مجلس شورای اسالمی و کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس مطرح نشده است. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
آیا احتمال اعطای سهمیه در کنکور به سیل زدگان وجود دارد؟ گفت: در این باره هم 

هیچ صحبتی تاکنون مطرح نشده و بعید است که چنین اتفاقی رخ دهد.
با توجه به وقوع س��یل در بس��یاری از شهرها و روستاهای کش��ور، همچون استان 
گلس��تان، خوزستان و لرس��تان تعدادی از نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان مناطق 
س��یل زده، پیش��نهادهایی را مطرح کردند که برای رفاه حال هموطنان، زمان برگزاری 

کنکور ارشد و سراسری تغییر یابد.  مهر

پارلمان
آیاسناتورآمریکاییوظریفگفتوگویتلفنیکردند؟

نش��ریه »پالیتیکو« با اس��تناد به مشاهده ش��ماره تلفن ظریف روی صفحه 
تلفن همراه یک س��ناتور ارشد دموکرات، درباره احتمال گفت وگوی تلفنی این 

دو نفر گمانه زنی کرده است.
این نشریه »« به نقل از شاهدان احتمال مکالمه تلفنی »دایان فینشتاین« 
س��ناتور ارشد دموکرات با »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران را مطرح 
کرده اس��ت. به ادعای این نش��ریه، در حالی که فینش��تاین در کنگره راه می رفته، 
خبرنگاران دیده اند صفحه ش��ماره تماس و نام ظریف در گوش��ی او باز اس��ت. نش��ریه 
پالیتیکو صرفا با اس��تناد به همین مش��اهدات گمانه احتمال گفت وگوی فینش��تاین و 

ظریف را مطرح کرده، اما تاکنون هیچ منبعی این گمانه زنی را تایید نکرده است.
فینشتاین از سناتورهای با نفوذ و از منتقدان اصلی دونالد ترامپ به شمار می آید و در روزهای 

گذشته هم چند بار از سیاست های تنش زای واشنگتن در قبال ایران انتقاد کرده است.  فارس

در حاشیه

اعتراض جمعی از دانشجویان و مردم به حرمت شکنی در دانشگاه تهران
جمعی از دانشجویان دانشگاه های تهران و مردم بعد از برگزاری نماز جمعه در اعتراض 
دانشگاه  این  مقابل  در  تهران  دانشگاه  در  عده ای  حرمت  شکنی  و  قانونی  غیر  تجمع  به 

راهپیمایی کردند.
تجمع کنندگان در این راهپیمایی که بعد از اقامه نماز جمعه مقابل درب دانشگاه تهران 
قانون شکن  دانشگاه جای   « اکبر«،  با سردادن شعارهایی همچون »اهلل  بودند  جمع شده 
نیست« و » بی حجاب حیاکن دانشگاه را رها کن« اعتراض خود را به حرمت شکنی صورت 
گرفته نشان دادند. تعدادی از دانشجویان دست نوشته هایی به همراه داشتند که طی آن 

از مسئوالن خواسته شده بود با حرمت شکنان برخورد شود.
دانشجویان در این تجمع با امضای طوماری از مسئوالن قوه قضائیه خواستند تا مسبب 
اصلی اتفاقات و ناآرامی های اخیر دانشگاه تهران را شناسایی کرده و با آن برخورد قانونی کنند. 
حمایت از دانشجویان انقالبی، استیضاح وزیرعلوم درباره اتفاقات اخیر دانشگاه تهران، عزل 

رئیس و معاون فرهنگی دانشگاه تهران از مطالبات دیگر امضاکنندگان طومار بود.  فارس

نمای نزدیک

اندراحواالتورشکستگان
ادامه از صفحه اول

با این شرایط به صراحت می توان گفت که امارات و 
سعودی با متهم سازی ایران به دنبال پنهان سازی ضعف 
امنیتی و البته ناتوانی در برابر مقاومت یمن هس��تند تا 
به نوعی این رس��وایی بزرگ را پنهان س��ازند. در ادامه 
همین سیاس��ت آنها با تش��دید حمالت و کشتار ده ها 
غیرنظامی در صنعا به دنبال قدرت نمایی و پنهان سازی 

تزلزل شدید امنیتی و نظامی خود هستند. 
اما در باب رفتار آمریکایی و انگلیس��ی پیش از هر 
چیز این نکته قابل توجه اس��ت که سیاست آمریکایی 
و انگلیس��ی همراس��تا با یکدیگر حرکت می کند و لذا 
برخ��ی لبخندها و ادعاهای دوس��تانه لندن صرفا یک 
ژست ظاهری است و در عمل همراستا با آمریکا اقدام 
می کند چنانکه لن��دن هم��واره از تحریم های آمریکا 
علیه ایران حمایت و حتی در واکنش به تعلزق بخشی 
از تعهدات برجامی ایران خواس��تار تش��دید فش��ارها 
و تحریم ها علیه ایران ش��د. بر این اس��اس بخش��ی از 
تحرکات انگلیس��ی ها را می توان برگرفته از تقالی آنها 
برای ایجاد مسائل حاش��یه ای جهت به حاشیه راندن 
مصوبه ش��ورای عالی امنیت ملی ایران مبنی بر تعلیق 
گام به گام تعهدات برجام��ی ایران و البته لزوم تغییر 
رفتار طرف های مقابل از رویکرد حفظ برجام به اجرای 
آن است. انگلیسی ها و آمریکایی ها با جوسازی امنیتی 
منطقه ای همچنین اعمال تحریم ها علیه ایران را توجیه 

و عدم تعهدپذیری برجامی خود را پنهان می سازند. 
در ای��ن می��ان یک اص��ل مهم مطرح اس��ت و آن 
اینکه برخی کش��ورهای غربی و عربی از توسعه روابط و 
همگرایی ایران و عراق به شدت خشمگین هستند چراکه 
این همگرایی را برابر با تضعیف سلطه گری خود بر منطقه 
و البته منابع نفتی عراق می دانند لذا همواره برای تخریب 
روابط دو کشور تقال کرده اند تا مانع هم افزایی دو کشور 
در جهت خودکفایی داخلی و ایفای نقش واحد در امنیت 
و ثبات سیاسی و امنیتی منطقه شوند. در مقطع کنونی 
که آمری��کا و انگلیس به دنبال احیای داعش در عراق و 
سوریه هستند این سیاست تفرقه افکنی شدت گرفته تا 
در ل��وای این تحرکات احیای بحران داعش در منطقه را 
که توجیه گر حضور نظام��ی آنها در منطقه خواهد بود، 
اجرایی سازند. این روزها عراق با تقویت توان دفاعی خود 
در قالب ارتش و نیروی مردمی خواستار خروج نیروهای 
آمریکایی ش��ده، حال آنکه واشنگتن برای حضور دائمی 
در عراق برنامه ریزی دارد، لذا با جوس��ازی ضد ایرانی به 
دنبال تحمیل ادامه حضور در این کشور است حال آنکه 
همزمان با تش��دید حمایت از داع��ش فضای امنیتی را 

تشدید و حضور خود را ضروری تر عنوان می کند.
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد می توان گفت 
آنچه از سوی آمریکا و کشورهایی مانند انگلیس، سعودی 
و ام��ارات علیه جمهوری اس��المی در جریان اس��ت نه 
اقدامی از روی قدرت و توان بلکه ناشی از ورشکستگی و 
ناکامی های گسترده آنها در عرصه داخلی و جهانی است 
که با سیاست ایران هراسی به دنبال پنهان سازی وضعیت 
بحرانی خود هستند، هر چند که در لوای آن نیز با ایجاد 
فضای رعب و وحشت سعی در ایجاد اشتباه محاسباتی 
میان دولتمردان ایران را دارند تا ش��اید با این حربه آنها 
را به مذاکره دلخواه آمریکا و حتی رویکرد به عدم ایفای 
نق��ش در معادالت منطقه س��وق دهند. سیاس��تی که 
مقاومت و یکپارچگی ملی در داخل و نیز حضور فعال در 

معادالت منطقه راهکار مقابله با آن خواهد بود. 

سرمقاله

خطیب نم��از جمعه تهران با  ن يبــــو بی��ان اینکه رهب��ر انقالب در تر
بیانیه گام دوم بر موضوع توجه به جوانان و نیروی 
جوانی تأکید کرده اند، گف��ت: به  کارگیری جوانان 
در مس��ئولیت ها موجب رفع مش��کالت اقتصادی 

می شود.
ابوترابی ف��رد  محمدحس��ن  حجت االس��الم 
خطیب نماز جمعه این هفته تهران در خطبه های 
اول نماز گفت: در مس��یر تقوا و آراستگی به ایمان 
گام برداریم و راه حرکت به س��مت قله  های عزت 
و اقت��دار را در پرتو تق��وا هموار کنیم، به  کارگیری 
جوان��ان در مس��ئولیت ها موجب رفع مش��کالت 

اقتصادی می شود.
وی با اش��اره به فراض��ی از بیانیه گام دوم که 
از س��وی رهبر معظم انقالب اسالمی تبیین شده 
اس��ت، اظهار داش��ت: رهبر انقالب در بیانیه گام 
دوم ب��ر موضوع توجه به جوان��ان و نیروی جوانی 
تأکید کرده اند؛ اگر به کس��ی مسئولیتی دادیم ما 
باید پاس��خگو باش��یم، اگر اینگونه عمل کنیم به 
س��رعت همان گونه که مشکالت دفاع مقدس حل 
شد، مش��کالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم 

حل خواهد شد.
خطی��ب نماز جمعه تهران ب��ا تأکید بر اینکه 
شایسه س��االری فلس��فه امام��ت و نظ��ام مبتنی 
ب��ر حاکمیت فقی��ه ع��ادل، صالح، مدی��ر و مدبر 
اس��ت، گفت: اهل علم می گویند ک��ه والیت فقیه 
یعن��ی والیت عدال��ت و باید در جامع��ه ولی فقیه 

شایسته ساالری مدنظر قرار گیرد.
حجت االس��الم ابوترابی فرد ادامه داد: مدیران 

ما گاهی مس��ئوالن ت��راز اول را رص��د و انتخاب 
نمی کنند و حتی تفویض اختیار هم نمی کنند که 
یکی از آس��یب های بروکراسی عدم تفویض اختیار 
به مدیران اس��ت، باید اختیارات در چارچوب های 

مدون و قانونی به مدیران میانی تفویض شود.
وی بر لزوم به کارگیری جوانان شجاع، انقالبی 
باهوش و با انگیزه و پرکار تأکید کرد و افزود: پس از 
انتخاب، باید به این جوانان اختیارات تفویض شود 
و نظارت و پیگیری هم ب��ر کار آنان صورت گیرد، 

تفویض اختیار به معنای عدم نظارت نیست.
حجت االس��الم ابوترابی فرد در خطبه های دوم 
نم��از جمعه این هفت��ه تهران ضم��ن توجه همه 
مس��ئوالن کش��ور و آحاد مردم به موضوع تولید، 
اظهار داشت: اینکه می بینید نزدیک دو دهه است 
که سکان دار انقالب اسالمی بر مدیریت اقتصادی 
کشور با ادبیات و ش��عارهای مختلف تأکید دارند 
و مسئله اصلی کش��ور را اقتصاد ذکر می کنند، به 
دلیل جایگاه اقتصاد است، اگر اقتصاد یک کشوری 

قدرتمند شود، راه برای تحول هموار خواهد بود.
وی ادام��ه داد: حضرت امیر )ع( در نامه ای که 
برای مالک اشتر مرقوم می دارند، اولین مسئولیت 
او را جم��ع آوری مالیات ذک��ر می کنند و توضیح 
می دهند که اقتصاد س��الم، امکان به دست آوردن 
مالی��ات را فراه��م می کند، اقتصاد بس��یار مهم و 

محوری است.
خطیب نماز جمعه ای��ن هفته تهران با تأکید 
بر اینکه انصافا جمهوری اس��المی ایران در این 4 
ده��ه، در حوزه ه��ای اقتصادی با تمام کاس��تی ها 
و ضعف های��ی ک��ه داریم، قدم های بس��یار بلند و 

استثنایی برداشته است، گفت: با اینکه ما یک دهه 
در جنگ بودیم و 4 دهه اس��ت که تحریم هستیم 
و حتی با اینکه در به دس��ت آوردن منابع همیشه 
با مش��کل روبه رو بوده ایم، اما امروز زیرساخت های 
اقتصادی کش��ور در اندازه ای ش��کل گرفته است 
ک��ه بس��یاری از کش��ورهای حتی، ب��ه اصطالح 

توسعه یافته، از این امکانات برخوردار نیستند.
وی ب��ه دوره نای��ب رئیس��ی اش در مجل��س 
ش��ورای اسالمی اش��اره کرد و گفت: در آن دوران 
حداق��ل ب��ا 3 رئیس جمه��ور در مجل��س ارتباط 

داشتم، گاهی می دیدم وزیری معرفی شده، وقتی 
با او جلس��ه برگزار می کردم، متوجه می ش��دم که 
اصال با او درباره ش��رایط کش��ور و سیاس��ت های 
موجود صحبت نشده اس��ت، معلوم نبود که اصال 
ب��ا چه نگاهی در این جای��گاه قرار گرفته و رئیس 
دولت از او چه انتظاراتی دارد و برای این انتظارات، 
نقش��ه راه واقعی اش، نه آنکه می نویس��ند و پخش 

می کنند، چیست؟
حجت االس��الم ابوترابی فرد ادام��ه داد: گاهی 
می دیدیم درست در نقطه ای که درآمدهای کشور 

به دلیل تحریم در اوج کاهش و محدودیت اس��ت، 
وزیری در روز اول کارش، پیشنهادهای پرهزینه ای 
را مطرح می کند و اصال نمی داند در چه ش��رایطی 

این ُکرسی را در دست گرفته است.
وی، یک��ی از دالیل مش��کالت امروز کش��ور 
را هزینه هایی دانس��ت که نبای��د در این دوران و 

سال ها خرج می شد و خلق شد.
خطی��ب نم��از جمع��ه ته��ران اف��زود: ی��ک 
مق��ام عالیرتب��ه بنیاد واش��نگتن که ب��ه کنگره و 
رئیس جمهور آمریکا ب��رای چگونگی تحریم ایران 
مش��اوره می دهد، در همایش��ی تصری��ح می کند 
که اگر مس��ئولین ایران با ش��جاعت راه درست را 
انتخاب کنند، ایران به سرعت بر مشکالت خودش 
در عرصه ه��ای تولیدی و اقتص��ادی قائق می آید؛ 
این را دشمن می گوید، چون از ظرفیت  های ایران 

اطالع دارند، بنابراین ایران یک استثناست.
حجت االس��الم ابوترابی فرد تأکی��د کرد: ایران 
با داش��تن این ملت، رهبری عالِم، شجاع و مقتدر 
و اندیش��ه انقالب اس��المی و نیز داشتن ملت ها و 
دولت ه��ای ش��جاع منطقه و جبه��ه مقاومت یک 
اس��تثنا و یک قدرت رو به رش��د اس��ت که راه را 
ب��رای افزایش اقتدار ملت اس��الم و کاهش ضریب 
نفوذ آمری��کا در منطقه هموار کرده اس��ت و این 

یک استثناست.
حجت االس��الم ابوترابی فرد تصریح کرد: اینکه 
رهب��ر معظم انق��الب می فرمایند ب��ه تولید توجه 
شود، یعنی تولید بی درنگ، دانش بنیان، مبتنی بر 
دانایی و س��رمایه نیز باید به نقطه ای هدایت شود 

که باالترین سود را داشته باشد.  تسنیم

حجت االسالم ابوترابی فرد:

بهکارگیریجواناندرمسئولیتهاموجبرفعمشکالتاقتصادیمیشود

ن مع��اون حقوق��ی و پارلمانی  ا ر ا ســد سپاه با اشاره به اینکه جریان پا
غرب گرا و تحمیل کنندگان توافق بدفرجام برجام، 
با طرح دوگانه جنگ ی��ا مذاکره به دنبال تحمیل 
برجام های جدید به کش��ور هستند، افزود: تجربه 

مذاکرات و اعتماد به غرب نباید فراموش شود.
محمدصالح جوکار در نشست گفتمان انقالب 
اس��المی در جم��ع فعالی��ن جبهه انق��الب یزد با 
اش��اره به اینکه با پیروزی انقالب اس��المی الگوی 
جدیدی از جامع��ه داری در عرصه های مختلف از 
سوی ایران اسالمی ارائه شد، افزود: از همان موقع 
چالش انقالب ب��ا لیبرال هایی که ب��ه دنبال اداره 

جهان و غارت ملت ها بودند، آغاز شد.
جوکار ایج��اد تمدن نوین اس��المی را آرمان 
انقالب دانس��ت و متذکر شد: ایجاد دولت و کشور 
اس��المی گام های باقی مانده برای رس��یدن به این 
آرمان اس��ت ک��ه در بیانی��ه گام دوم نی��ز به آن 

اشاره شده است.
معاون حقوقی و پارلمانی س��پاه پاسداران در 
ادام��ه بابیان اینکه ت��ا پیش از انق��الب، انرژی و 
موقعیت ژئوپولتیک ایران، مؤلفه های اصلی قدرت 
این س��رزمین بودند، خاطرنش��ان کرد: با پیروزی 
انقالب اس��المی مؤلفه انس��جام ملی که درون آن 
رهب��ری، مردم و رویکرد انقالبی وجود دارد نیز به 

اقتدار ایران اسالمی اضافه کرد.
وی بابیان اینکه با بهره گیری از انس��جام ملی 
در ده��ه دوم انقالب توانس��تیم به قدرت نظامی و 
قدرت منطقه ای نیز برس��یم، تصری��ح کرد: امروز 
ایران به عنوان قدرت بی بدیل منطقه، با کشورهای 
دنی��ا از غرب و ش��رق آس��یا تا آمری��کای التین، 

همکاری و تبادل نظامی و اطالعاتی دارد.
جوکار با اشاره به اینکه در دهه سوم علی رغم 
هم��ه تنگناه��ا، مؤلفه تولی��د علم و فن��اوری به 

مؤلفه ه��ای قدرت ایران اضافه ش��د و جوانان این 
کشور به دستاوردهای علمی خوبی دست یافتند، 
بیان داشت: تداوم پیشرفت و اقتدار انقالب اسالمی، 
منافع جهان خواران و مستکبران را تهدید می کند 

و این مهم خطری جدی برای آمریکا است.
انقالب اس��المی و ق��درت ای��ران مانع جدی 

آمریکا برای رسیدن به کدخدایی دهکده جهانی
وی ب��ا ی��ادآوری اینکه طبق س��ند راهبردی 
آمریکا، این کش��ور به دنبال این اس��ت که تا سال 
2025 دهکده جهانی شکل بگیرد و کدخدای آن 
آمریکا باش��د، متذکر ش��د: آمریکا در این مس��یر 

ناموفق بود و مجبور به تغییر راهبرد خود شد.
ج��وکار بابیان اینک��ه آمریکا در این س��ال ها 
ش��یوه فش��ار همه جانبه و تحریم را دنبال کرده و 
ش��روطی را برای ایران تعیین کرد، اظهار داشت: 
ای��راِن ب��دون قدرت هس��ته ای و نظام��ی، از بین 
رفت��ن نفوذ و قدرت منطق��ه ایران، عدم حمایت از 
جنبش های مقاومت و ضد استکباری منطقه مثل 
حزب اهلل و تغییر راهبرد سیاس��ی انقالب اسالمی 

خواسته های آمریکا است.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه آمریکایی ها از س��ال 
2006 تا 2016 این مس��یر را دنب��ال می کردند، 
اما نه تنها حزب اهلل و جبهه مقاومت تضعیف نش��د 
بلکه آنچه اتفاق افتاد شکل گیری گروه های جدید 
همچون حشد الش��عبی و علویون و قدرت گرفتن 
گروه های��ی همچون انصاراهلل یمن بود، اذعان کرد: 
پس ازاین آمریکا شیوه خود را تغییر داد و با همین 

شیوه توانست ایران را پای میز مذاکرات هسته ای 
بکشاند و توافق برجام را رقم بزند.

جوکار بابیان اینکه بدعهدی آمریکا در برجام و 
پشت پا زدن به توافقات از زمان ریاست جمهوری 
اوباما شروع شد و ترامپ نیز با رمز خروج از برجام 
این مسیر را ادامه داد، افزود: کشورهای اروپایی و 
اتحادیه اروپا نیز در این مدت مکمل نقش آمریکا 
بودند و مسیر طراحی ش��ده غرب، بازی دوگانه ای 
ه��م در برجام و ه��م بعدازآن بود ک��ه دراین بین 
ع��ده ای نقش پلیس ب��د و برخی کش��ورها نقش 

پلیس خوب را بازی می کردند.
وی در ای��ن خصوص اضافه کرد: کش��ورهای 
غربی و اتحادیه اروپا که در طول یک سال گذشته 
هی��چ اقدام مثبتی انج��ام ندادند، در طول فرصت 

60 روزه نیز اقدامی نخواهند کرد.
نماینده س��ابق م��ردم یزد در مجلس ش��ورای 
اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه 
برجام نه تنها هیچ عایدی برای کش��ور نداشت بلکه 
دس��ت ما را بس��ت و پای ما را دربند قرارداد، افزود: 

تجربه برجام و اعتماد به غرب نباید فراموش شود.
ج��وکار بابیان اینکه عده ای حل مش��کل آب 
کشور را هم به برجام و مذاکرات گره زدند، افزود: 
تش��دید تحریم ها و فشارها علیه کشور نیز با چراغ 
س��بز ع��ده ای از داخل کش��ور بود که ی��ا از روی 
جهل یا عمد، به عامل اس��تکبار در درون کش��ور 

تبدیل شده اند.
جوکار با اش��اره به اینکه نسخه برجام را خود 

آمریکایی ها نوش��ته بودند و ب��ه آن پایبند نبودند، 
گفت: بدعهدی در ذات اس��تکبار اس��ت و جوانان 
کشور و آیندگان باید از تجربه تلخ برجام که برای 

مردم ملموس بود، درس بگیرند.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه آمریکایی ها در 
سال گذش��ته به دنبال این بودند تا زمستان سیاه 
و تابستان داغ را برای ایران رقم بزنند و با تحریک 
اصن��اف و گروه های مختلف کش��ور را به آش��وب 
بکشند، متذکر شد: عوامل نفوذی در داخل کشور 
نی��ز با بهره گی��ری از ابزارهای رس��انه ای و فضای 
مجازی به این آشوب آفرینی ها کمک کردند که با 

هوشیاری مردم با شکست مواجه شد.
این مقام مس��ؤول، جنگ روانی علیه کشور را 
حربه دیگر آمریکا پس از شکس��ت در به آش��وب 
کش��یدن ایران در سال گذش��ته دانست و عنوان 
کرد: آمریکا و عوامل استکبار هدف دوقطبی سازی 
کشور را دس��تور کار قرار داده اند و با راه انداختن 
جنگ روان��ی به دنبال باال بردن قیمت ها و در پی 

آن شکستن روحیه مردم هستند.
مع��اون حقوقی و پارلمانی س��پاه پاس��داران 
بابیان اینکه عده ای در داخل کش��ور نیز از طریق 
فضای مجازی در نقش سمپاد دشمن ظاهر شده و 
شایعه قحطی را پخش می کنند، متذکر شد: برخی 
رسانه های جیره خوار اس��تکبار نیز در تالش اند تا 
فض��ا را برای برجام های جدید آم��اده کنند و بار 
دیگر راه حل معضالت کشور را مذاکره و اعتماد به 

آمریکا نشان دهند.

ج��وکار در این خصوص اضافه ک��رد: عده ای 
در جری��ان مذاکرات برجام نیز این بحث را مطرح 
کردند که آمریکا با یک دکمه می تواند توان نظامی 
کش��ور را از کار بیندازد ک��ه در خوش بینانه ترین 

حالت نشان از ضعف شناخت آن ها است.
نماینده س��ابق مجلس شورای اسالمی بابیان 
اینکه آمری��کا در جریان جنگ س��وریه، زمانی را 
برای حمله به این کش��ور اعالم ک��رد: پس از آن 
رهب��ر معظم انق��الب اعالم کردند ه��ر اقدامی از 
س��وی آمریکا تم��ام منافع آن ها در جه��ان را به 
خطر می اندازد و همین موضوع آمریکا را از حمله 

منصرف کرد.
معاون حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران بابیان 
اینک��ه با تمام این تفاس��یر که نش��ان دهنده پوچ 
ب��ودن احتمال جنگ نظام��ی و تهدیدهای آمریکا 
اس��ت، جریان غرب گرای کش��ور با دوگانه جنگ 
یا مذاکره در پازل دش��من ب��ازی کرده و به دنبال 
تحمیل برجام های جدید به کش��ور است، مجدداً 
تأکید کرد: تجربه برجام و اعتماد به غرب نباید به 

فراموشی سپرده شود.
ج��وکار ب��ا تذک��ر این نکت��ه که ع��ده ای در 
داخل کش��ور ب��ا همی��ن فضاس��ازی های کاذب 
و سیاس��ی کاری ها توانس��تند رأی جم��ع کنن��د، 
یادآور ش��د: امروز نیز منافع برخی سرمایه داران و 
جریان های غرب گرا در شایعه س��ازی در خصوص 

جنگ و قحطی است.
وی با تأکید ب��ر اینکه تم��ام اقدامات آمریکا 
برای این اس��ت که بار دیگر مذاکره را به کش��ور 
تحمیل ک��رده و ایران را محدود کن��د، ادامه داد: 
برخالف خواست آمریکایی ها مردم ما با بصیرت و 
مقاومت و عزتمندانه مسیر ظلم ستیزی و استقالل 
را ادام��ه می دهن��د و جبهه مقاومت نی��ز در اوج 

اقتدار است.  فارس

معاون پارلمانی سپاه:

دوگانه جنگ يا مذاکره راهبرد تحمیل کنندگان برجام به کشور است
یم ها و فشارها علیه کشور با چراغ سبز عده ای از داخل کشور بود تشدید تحر

س��خنگوی ش��ورای نگهبان به تشریح  ای��رادات این ش��ورا نس��بت ب��ه طرح سخنــــگو
استانی شدن انتخابات مجلس پرداخت.

عباس��علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره 
به آخرین بررس��ی های این ش��ورا نس��بت به طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات مجلس و اس��تانی شدن انتخابات 
مجلس گفت: جلس��ات فوق العاده این شورا در هفته جاری 
نیز ب��ه طور مرتب برای بررس��ی این طرح برگزار ش��ده و 
این جلسات فوق العاده همچنان ادامه دارد، البته ما جلسه 

فوق العاده ای در این زمینه داشتیم. 
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: تاکنون تعدادی از 
مواد طرح استانی شدن انتخابات مجلس را بررسی کرده ایم، 
اما هنوز به اتمام نرس��یده که احتمال دارد در پایان جلسه 
امروز بررسی این طرح به اتمام برسد و ما نظرات خود را به 

مجلس شورای اسالمی اعالم کنیم. 
کدخدایی تصریح کرد: ایراداتی نس��بت به طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان وارد 
شده اما هنوز این ایرادات تنظیم نشده که شامل خالف شرع 

و قانون اساسی بوده و همینطور ابهاماتی در این طرح وجود 
دارد، اما هنوز نمی توان جزئیات آن را اعالم کرد.

وی با تاکید بر اینکه ش��ورای نگهبان با اصل اس��تانی 
ش��دن انتخاب��ات مجلس مخالفت��ی ندارد، اظهار داش��ت: 
روش هایی در طرح فعلی مجلس پیش بینی شده که خالف 
عدالت انتخاباتی اس��ت و عدالت انتخاباتی را نقض می کند، 
البته این طرح حق��وق نامزدها و مردم را نیز نقض می کند 

که ایراداتی به این طرح از این حیث وارد شده است.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان اضافه کرد: برای این شورا 
تفاوتی بین اس��تانی شدن و یا شهرس��تانی شدن انتخابات 
مجلس وجود ندارد، اگر بتوانیم فرمولی را تعریف کنیم که 
معایب طرح فعلی را نداش��ته باش��د، ما مخالفتی نداریم اما 

مخالفت ما با روش های فعلی این طرح است. 
کدخدایی در پایان خاطرنش��ان کرد: اگر معایب طرح 
فعلی اس��تانی ش��دن انتخابات مجلس برطرف شود، قطعاً 
ش��ورای نگهبان با آن موافق است و سعی می کنیم نظرات 
خود را درباره این طرح پیش از موعد مقرر قانونی 20 روزه 

به مجلس شورای اسالمی اعالم کنیم.  تسنیم

کدخدايی تشريح مرد
برخی ايرادات شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات مجلس 

رئیس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین  ضم��ن بیان اینک��ه بس��یج در عرصه بسیـــجي ها
اشتغال زایی جوانان در سال ۹۸ یک گام جهادی بر خواهد 
داش��ت، گفت: برنامه ما در سال ۹۸ این است که 11 هزار 
گروه جهادی را به 3۸ هزار گروه برس��انیم بدین ترتیب که 

هر پایگاه مقاومت یک گروه جهادی داشته باشد.
س��ردار غالمحس��ین غیب پرور با اش��اره به رونمایی از 
اطلس جامع بس��یج س��ازندگی با حضور فرمانده کل سپاه 
اظهار داش��ت: در این اطلس ما راه را برای تمام کسانی که 
از اقصی نقاط کشور می خواهند در گروه های جهادی حضور 
داشته باشند باز کردیم. وی افزود: برداشت ما این است که 
حی��ات بس��یج در خدمت به مردم اس��ت و یکی از بهترین 

عرصه ها، روی آوری و اقبال به گروه های جهادی است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه تا اواسط 
سال ۹۷، شش هزار گروه جهادی داشتیم و امروز این تعداد به 
11 گروه جهادی رسیده است، گفت: در جریان سیل فروردین 
م��اه، ۷۸ هزار نفر از مردم به ویژه جوانان فهیم و بصیر ما، در 

قالب گروه های جهادی به سیل زدگان خدمت کردند.

س��ردار غیب پرور ادامه داد: برنامه ما در س��ال ۹۸ این 
است که 11 هزار گروه جهادی را به 3۸ هزار گروه برسانیم 
بدین ترتیب که هر پایگاه مقاومت یک گروه جهادی داشته 
باش��د. البته ما 51 ه��زار پایگاه مقاومت داریم که امس��ال 

تشکیل 3۸ هزار گروه جهادی از آن ها شدنی است.
وی اف��زود: در جریان س��یل اخی��ر، گروه های جهادی 
تخصص محور مورد اس��تفاده قرار گرفتن��د و خدمات ارائه 

شده، متناسب با »نیاز های احصا شده« بود.
س��ردار غیب پرور در ادامه با بی��ان اینکه راه برون رفت 
از مش��کالت، تکیه به توان داخلی است و این موضوع ابتدا 
باید از س��وی مسئوالن باور شود، گفت: ما امروز 5 میلیون 
دانشجو در کش��ور داریم که یک میلیون از آن ها در مقطع 
دکتری در حال تحصیل هس��تند. این آمار و ارقام را جلوی 
هر کسی بگذارید متوجه ظرفیت های عظیم کشور می شود. 
یک بن بس��ت هایی در نظام اداری ما وجود دارد که رفع این 

بن بست ها خودش یک جهاد است.
وی در پایان گفت: بس��یج در عرصه اشتغالزایی جوانان 

در سال ۹۸ یک گام جهادی برخواهد داشت.  میزان

سردار غیب پرور:
بسیج در عرصه اشتغال زايی جوانان يک گام جهادی برخواهد داشت


