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رمزگشایی از آرایش جدید اطالعاتی سپاه
مهدی جهان تیغی

برای کس��انی که در داخل و خارج از کشور، اخبار جامعه 
اطالعاتی ایران را دنبال می کنند، تغییرات اطالعاتی در سپاه 
در س��ال 88 یک نقطه عطف محسوب می شود. از سویی سال 
88 را می ت��وان دوران جدی��دی از تقوی��ت مجموع��ه جامعه 
اطالعاتی کش��ور نامید. سازمان اطالعات سپاه در دل یکی از 
بزرگترین کارزارهای اطالعاتی معاصر خاورمیانه - فتنه 88 - 
وارد دوران جدید س��اختاری خود شد. نکته جالب اینکه این 

نهاد خیلی زود اثر امنیتی خود را نشان داد.
در سال 88 توسط سازمان اطالعات سپاه یک شبکه بیست 
ساله سازماندهی شده توسط سرویس های اطالعاتی خارجی در 
محیط داخلی ایران متالشی شد. برای بسیاری از سازمان های 
اطالعات��ی رقیب، هنوز نح��وه نفوذ و ادامه مدیریت س��ازمان 

اطالعات سپاه در شبکه داخلی فتنه ارزش اطالعاتی دارد.
ضم��ن اینکه در موفقیت این نه��اد اطالعاتی همین بس 
ک��ه حجم قاب��ل توجه��ی از طراحی های جن��گ روانی علیه 
دستگاه های اطالعاتی کش��ور، معطوف به این نهاد مهم شده 

اس��ت و ش��اید بتوان گفت که اکنون در میان دس��تگاه های 
اطالعاتی کش��ور، هیچ نهادی به اندازه سازمان اطالعات سپاه 

مورد هجمه عملیات روانی طرف خارجی قرار ندارد.
در هر ص��ورت، بعد از فتنه 88 س��رویس های اطالعاتی 
متخاصم به یک گزاره قطعی دست پیدا کردند و آن اینکه هر 
نوع طراحی عملیات پیچیده امنیتی با الیه سیاسی و نفوذ در 
محیط داخلی ایران با هوش��یاری و صراحت یک نهاد امنیتی 

به نام سازمان اطالعات سپاه روبه رو خواهد شد.
ش��اید به همین دلیل آشنایی با ساختار و مکانیزم رفتار 
س��ازمان اطالعات س��پاه، یکی از عالقه مندی های همیشگی 
نهاده��ای اطالعاتی خارج از کش��ور بوده اس��ت. به خصوص 
که به نظر می رس��د که این نهاد اطالعاتی، ش��بیه بسیاری از 
سازمان های سنتی اطالعاتی نیست و قاعدتا حدس نوع رفتار 

و ساختار اجرایی آن بسیار سخت و پیچیده می باشد.
به دالیل گفته ش��ده، مشاهده می شود که کمی درز اخبار 
رسمی درباره برخی تغییرات در این نهاد اطالعاتی، از همان ابتدا، 

مساله اصلی رسانه های همچون بی بی سی فارسی می شود!
البته اشتیاق بی بی سی فارس��ی برای ابهام آفرینی درباره 
س��اختار جدید سازمان اطالعات س��پاه با هدف تحریک برای 
درز اخبار بیشتر و دستیابی به جزئیات ساختار جدید سازمان 
اطالعات س��پاه قابل درک اس��ت؛ زیرا این رس��انه خود یکی 
از مهمترین س��رحلقه های ش��بکه درونی فتنه 88 محسوب 

می ش��ده و و بعد از آن تاکنون نی��ز ضربات جالبی در این باره 
دریافت کرده است.

ب��ا این وج��ود اگر کمی به اظهارات س��ردار س��المی- که 
عمق ادبیات راهبردی او چندین س��ال است که مراکز تحلیلی 
و اطالعاتی غرب را نیز به خود مش��غول کرده - در آیین تکریم 
و معارفه مسئوالن اطالعات سپاه، دقت بیشتری داشته باشیم، 
می توانیم آرایش جدید اطالعاتی سپاه را بیشتر تجزیه و تحلیل 
کنیم. فرمانده کل س��پاه در این مراسم، مقیاس عمل اطالعات 
سپاه را کل نظام و انقالب و جغرافیای تهدید علیه ایران دانست.

وی در ادام��ه نبرد اطالعاتی بین ای��ران و آمریکا را یک 
واقعیت جدی دانس��ت و افزود: ما امروز در فضای جنگ تمام 
عی��ار اطالعات��ی با آمریکا و جبهه دش��منان انق��الب و نظام 
اسالمی هستیم و این فضا ترکیبی از عملیات روانی و عملیات 
سایبری، تحرکات نظامی، دیپلماسی عمومی و القای رعب و 
وحش��ت است و در این نبرد لحظه ای از اندیشیدن به آمریکا 
و تمرکز بر دش��من، تش��خیص راهبردها و الگوی رفتاری آن 

نباید غافل شویم.
از این سخنان سه نکته راهبردی مهم را می توان برداشت کرد:

ال��ف( پ��س از درخش��ش س��ازمان اطالعات س��پاه در 
شناس��ایی، انهدام و مدیریت شبکه داخلی همکار با نهادهای 
اطالعاتی متخاصم، باید دوران جدیدی از ضربات سهمگین به 
نهادهای اطالعاتی متخاصم و ش��بکه  های امنیتی منطقه ای و 

فرامنطقه ای آنهم در هر نقطه ای که انقالب را تهدید می کنند، 
شاهد باشیم. بی شک جغرافیای این نقاط تهدید صرفا و لزوما 
در داخ��ل ایران مح��دود نخواهد بود و ش��اهد دورانی از عزم 
بیش��تر برای گس��ترش دایره اقدام اطالعاتی توسط سپاه در 

ابعاد منطقه ای و فرامنطقه ای خواهیم بود.
ب( اما ترکیب بخش معاونت اطالعات راهبردی با سازمان 
اطالعات سپاه به معنای دورانی خواهد بود که سپاه در جنگ 
تمام عی��ار اطالعاتی همزمان ب��ا درک و بکارگیری اطالعات 
راهب��ردی، با ترکیبی از گزینه ها - عملیات روانی، س��ایبری، 
تحرکات نظامی، دیپلماس��ی عمومی و... - عمل خواهد کرد. 
راز تغییر ساختار اطالعات سپاه را نیز در ترکیب و بکارگیری 
همزمان گزینه های گفته شده باید جستجو کرد. بدین ترتیب 
گرچه با این تغییر ساختار در واقع با یک نهاد جدید اطالعاتی 
روبه رو نیس��تیم، اما دوران جدیدی از حرفه ای بودن در نهاد 

اطالعاتی سپاه شکل گرفته است.
ج( ساختار جدید اطالعاتی سپاه دورانی از تمرکز ویژه بر 
آمریکا نیز خواهد بود. دورانی که سردار سالمی اصرار دارد که 
از تجزیه و تحلیل راهبردها و الگوی رفتار آمریکا لحظه ای نباید 
غافل شد و تقابل هوشمند با این دشمن همیشگی را باید تقویت 
کرد. این دوران جدید یکی ویژگی جدید هم خواهد داش��ت و 
آن اینکه نهادی همانند س��پاه، براس��اس برآوردهای روزانه از 

جهاننیوز الگوی رفتاری آمریکا اقدام خواهد کرد. 

یادداشت

اروپا نمی خواهد برای حفظ برجام هزینه دهد
رئیس کمیته هسته ای مجلس گفت: اروپا نمی خواهد برای حفظ برجام هزینه دهد 

و ظرفیت تولید نفت عربستان و امارات را افزایش دادند تا جایگزین نفت ما کنند.
حجت االس��الم مجتبی ذوالنور گفت: پس از خروج آمریکا از برجام قرار بر 
این شد در صورتی برجام باقی بماند که اروپا خأل خروج آمریکا از این توافق نامه 

را جبران کند. وی ادامه داد: »اینستکس« باید تمام تبادالت اقتصادی و مالی ما 
با همه کشورهای دنیا را حل کند و محدود کردن آن به اروپا کافی نیست. راه اندازی 

کانال مالی اینس��تکس فقط برای دارو و کاالهای اساس��ی برای کشورهایی است که در 
جنگ مغلوب ش��ده و مقصر جنگ بوده اند به گون��ه ای که زمان حضور آمریکا در عراق، 

عراق نفت خود را فروخت و در مقابل آن غذا و دارو دریافت کرد.
ذوالن��ور با تأکید بر اینکه اجرای »اینس��تکس« صرفاً برای غذا و دارو برخالف مفاد 

برجام است، گفت: مجلس شورای اسالمی قطعاً چنین مسئله ای را نمی پذیرد.

نظرگاه
صاحبان تریبون در پازل دشمن بازی نکنند

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با اشاره به اینکه »نباید اظهارنظرها در 
داخل کشور به گونه ای باشد که به گسترش جنگ روانی دشمن کمک کند«، گفت: 

کسانی که تریبون دارند باید دقت داشته باشند تا در پازل دشمن بازی نکنند.
حمیدرضا ترقی با بیان اینکه »برخی اظهارنظرهای ش��خصی درباره مسائل 

منطقه ای، سیاس��ت قابل اجرا توس��ط دولت یا نظام نیست«، اظهار کرد: مواضع 
نظام توسط مقام معظم رهبری و دولت به صراحت اعالم می شود.

وی ادامه داد: دشمن تالش دارد که از هرگونه اظهارنظر در داخل کشور درباره سیاست 
خارجی و مسائل منطقه ای برای جنگ روانی علیه کشورمان استفاده کند؛ بنابراین نباید 
اظهارنظرها به گونه ای باش��د که به گسترش جنگ روانی دشمن کمک کند. جنگ روانی 
دشمن مبتنی بر ایجاد هراس از جنگ و درگیری نظامی بین ایران و آمریکاست و هرگونه 

ایسنا سخنی در داخل کشور که کمک کننده به این پروژه باشد، اشتباه است. 

احزاب
حضور ناو آبراهام لینکن از چند ماه قبل برنامه ریزی شده بود

مش��اور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا گفت: حضور ناو آبراهام لینکن از 
چند ماه قبل برنامه ریزی شده بود و موضوع جدیدی نیست.

سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی درباره حضور ناو آمریکا در منطقه اظهار کرد: 
در ۳ س��ال گذش��ته تجهیزات نظامی آمریکایی مثل ناو های هواپیمابر، بالگردبر، 

هواپیما های مختلف در منطقه حضور داشتند پایگاه هایی در منطقه دارند و حضور 
 ن��او آبراهام لینکن از چند ماه قبل برنامه ریزی ش��ده بود و موضوع جدیدی نیس��ت. 

وی درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به سرزمین های اشغالی و اعالم آتش بس از سوی آن ها 
تصریح کرد: صهیونیست ها ترسو هستند و این اصل دائمی است.

وی ادامه داد: امروز تعریف مقاومت برای رژیم اشغالگر قدس نسبت به گذشته تغییر 
کرده و گروه های مقاومت به صهیونیست ها دیکته می کند که الفبای امروز مقاومت چیست. 

باشگاهخبرنگاران صهیونیست ها قدرت مقابله با نیرو های مقاومت را ندارند. 

در حاشیه

حفظ نهاد مقدس سپاه بر صراط مستقیم 
به وسیله تقوا

حف��ظ این نهاد مقّدس ]س��پاه پاس��داران[ خیلی 
باارزش اس��ت، و حفظ آن هم به این اس��ت که یکایک 
شما خودتان را در این صراط مستقیمی که در آن قرار 
گرفته اید، با مراقبت و با تقوا و پرهیزکاری حفظ کنید؛ 
«. تقوا هم معنایش این  «. عزیزان من! »اتّقوالَلّ »اتّقواالَلّ
اس��ت که به طور دائم مراقب حرکات و اعمال و رفتار و 
گفتار خودتان باش��ید و خود را رها نکنید. این مراقبت، 
خیلی برکات دارد. همین مراقبت است که انسان را در 
صراط مس��تقیم الهی حفظ می کند. بر اثر تقواست که 

همه چیز به دست می آید. 
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مخاطب شمایید

واکنش رنجبران به نامه آشنا 
محمدحس��ین رنجبران مدیرکل روابط عمومی 
سازمان صداوسیما در واکنش به نامه حسام الدین 
آش��نا مش��اور فرهنگی رئیس جمهور به رئیس شورای 
نظارت بر صداوسیما درباره حجم تبلیغات پخش شده از 
آنتن رسانه ملی، توضیحاتی ارائه داد و نوشت: در بودجه 
به سازمان صداوسیما اجبار می کنند که باید بیش از دو 
ه��زار میلیارد تومان در س��ال را از محل آگهی ها درآمد 
کسب کند بعد نامه می زنند که چرا تبلیغات این قدر زیاد 
اس��ت! در این شش سال ابتدا به بهانه برجام و بعدش در 
فراق از دس��ت دادن آن آنچنان تولید و تولیدکننده را به 
فراموشی می سپارند که هرچه می گردیم از تولیدکنندگان 
بزرگ کشور تبلیغ کنیم یا توانایی تبلیغ ندارند یا عطای 
تولید را به لقایش بخش��یده اند. آن وقت نامه می زنند که 
چرا تبلیغات قابلمه، دوش حمام، کفش و... در تلویزیون 
زی��اد ش��ده! به خ��دا راهش این نیس��ت دیگ��ر صدای 
همفکرانتان هم درآمده اس��ت از ای��ن همه ناکارآمدی... 

صدق الناس را فراموش نکنیم.

کنایه وزیر ارتباطات به صنعت خودرو
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نوشت: 
 ۱۲ ساعت دیگر تا جشن ارتباطات ۹8 باقی مونده، 
قراره از چهار دستاورد مهم رونمایی کنیم. اپراتورهای تلفن 
همراه نیز تصمیم گرفتند به مشترکین خود یک گیگابایت 
اینترنت برای س��پاس از تمام��ی حمایت های مردم هدیه 
بدهند که فردا جزئیاتش اطالع رس��انی خواهد شد. پسرم 

شنیده و میگه: کاش روز خودرو بود.

اگر یک مسلمان به جای این صهیونیست 
بود چه می شد؟

احمد زیدآبادی نوشت: این آقا دانی دانون سفیر 
اسرائیل در س��ازمان ملل اس��ت که در جلسۀ 
شورای امنیت کیپا - عرقچین - به سر گذاشته است. او 
دو هفته پیش در جلسۀ شورای امنیت با قرائت بخشی 
از س��فر آفرینش تورات، از تعلق تمام خاک فلسطین به 
یهودی��ان با اس��تناد به "کتاب مقدس" س��خن گفت و 
سهمی برای فلسطینی ها قائل نشد! حاال تصور کنید که 
اگر سفیر یک کشور مسلمان در شورای امنیت قرآن را 
می گشود و با استناد به آن در صدد اثبات امری برمی آمد 
چه می ش��د؟ قطعاً محافل سیاس��ی و رس��انه ای جهان 
چنان الم ش��نگه ای به پا می کردند که آن س��رش پیدا 
نشود! ضمناً به دانی دانون نژادپرست باید یادآوری کرد 
که اگر قرار باشد مشروعیت سلطۀ قومی بر سرزمینی بر 
مبنای سلطۀ موقت آنها در چند هزار سال پییش بر آن 
سرزمین به اثبات برسد، از آسیای مرکزی و هند و قفقاز 
گرفت��ه تا تمام خاورمیانه و بخش��ی از ش��مال آفریقا و 
بخصوص همین س��رزمین مورد ادعای اسرائیل باید به 
ایرانی ها مسترد می شد چراکه امپراتوری های هخامنشی 
و ساس��انی صدها س��ال پیش از میالد و پ��س از آن بر 

بسیاری از این مناطق حکمرانی کرده اند!

نظرخواهی جهانگیری از صاحبنظران 
درخصوص حمایت بیشتر دولت از مردم

اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
نوش��ت:  در نمایش��گاه کت��اب از  صاحبنظران 
خواس��تم در انتخ��اب یک��ی از دو روش زیر که امکان 
حمایت بیش��تر از مردم را بهتر فراه��م کند، دولت را 
کم��ک کنند: ۱- اس��تمرار تأمین  ارز ب��ا نرخ دولتی و 
توزیع سهمیه بندی و حتی  کوپنی کاالها ۲- آزادسازی 
قیمت ه��ا و پرداخت یاران��ه نقدی به م��ردم از محل 

مابه التفاوت نرخ ارز. 
 در ای��ن م��دت جم��ع زی��ادی از صاحبنظران و 
اقتصادان��ان در رس��انه های مکت��وب و مج��ازی در 
نق��د و تأیید ه��ر دو روش اظهارنظر کردن��د. از تمام 
آنان سپاس��گزارم. بدیهی اس��ت تم��ام نظرات پس از 
جمع بندی ب��رای تصمیم گیری در اختیار مس��ئوالن 
قرار می گیرد. مطمئناً با همدلی و همکاری می توانیم 

شرایط بهتری را برای مردم فراهم کنیم.

سیاست مجازی

آیین تکریم و معارفه جانشین،  ران و پاســدا هماهنگ کنن��ده  مع��اون 
معاون فرهنگی - اجتماعی س��پاه دیروز در س��تاد 

فرماندهی کل سپاه برگزار شد.
براین اساس، سردار علی فدوی که پیشتر معاون 
هماهنگ کننده سپاه بود، به عنوان جانشین فرمانده 
کل سپاه، س��ردار محمدرضا نقدی که پیش از این 
مع��اون فرهنگی - اجتماعی س��پاه ب��ود، به عنوان 
معاون هماهنگ کننده سپاه و سردار نجات جانشین 
سابق رئیس سازمان اطالعات سپاه، مجدد به عنوان 

معاون فرهنگی - اجتماعی سپاه معرفی شد.
در این مراسم سرلشکر سالمی فرمانده کل سپاه، 
سردار شیرازی رئیس دفتر نظامی رهبر انقالب، سردار 
پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، سردار حاجی زاده 
فرمان��ده نیروی هوافضای س��پاه، س��ردار غیب پرور 
رئیس سازمان بس��یج مستضعفین و حجت االسالم 

طائب مسئول اطالعات سپاه حضور داشتند. 
رهبر انقالب روز پنج ش��نبه ۲6 اردیبهشت در 
حکمی بنا بر پیش��نهاد فرمانده کل س��پاه، سردار 
فدوی و سردار نقدی را به سمت جانشینی و معاونت 
هماهنگ کننده س��پاه منصوب فرمودند؛ همچنین 
روز ش��نبه در مراس��می با حضور سرلشکر سالمی، 
حجت االس��الم طائ��ب و س��ردار محقق ب��ه عنوان 

مسئول و جانشین اطالعات سپاه معرفی شدند.

سپاه در پیشانی تقابل با دشمن قرار دارد
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه امروز س��پاه 
در پیش��انی تقابل با دش��من ق��رار دارد، گفت: ما 
آموخته ای��م که تهدیدات عامل رش��د و قدرتمند 

شدن ما هستند.
سرلش��کر حسین س��المی با بیان اینکه امروز 
انقالب ما در یک��ی از زیباترین فرازهای خود قرار 
دارد و دش��من با شکست های سنگین مواجه شده 
اس��ت، گفت: دشمن در فلس��فه سیاسی که همانا 
غارت ملت ها، اس��یر ک��ردن آنه��ا و ایجاد فضای 
برده داری مدرن و س��یطره یک جانبه بر سرنوشت 

انسان ها می باشد، شکست خورده است.
وی افزود: این فلسفه مولد جنگ ها و مداخالت 
ظالمانه است و هرگز مولد قدرت نیست بلکه مولد 
دشمن است و به تعبیر خود آمریکایی ها منجر به 

ایجاد ریسک در سراسر جهان می شود.
س��ردار س��المی در ادامه اظه��ار ک��رد: امروز 
سرزمین های اسالمی میدان رشد جوانان مجاهدی 
است که نبرد با دش��من جزو مطلوبیت های مردانه 

آنهاس��ت و نگرانی دشمن موجب شده تا منطقه به 
یک میدان آتش بالقوه برای آمریکایی ها تبدیل شود.

وی با بیان اینک��ه آمریکایی ها در انفعال قرار 
گرفته اند و از تهدید لفظی در شکل منفعالنه خود 
اس��تفاده کردند، گفت: ما با یک دش��من به ظاهر 
قدرتمند مواجه هس��تیم اما این دش��من در حال 
فرسایش اس��ت و به عبارتی دچار پوکی استخوان 
ش��ده و این مس��یری اس��ت که همه قدرت های 
شیطانی س��پری می کنند. وی با بیان اینکه امروز 
در آس��تانه خوردگ��ی تدریج��ی این ق��درت قرار 
داری��م، عنوان کرد: به فضل الهی در آینده نزدیک 
ش��اهد شکست پایه های این قدرت به ظاهر بزرگ 

خواهیم بود چراکه آنها خسته و ناامید هستند.
س��ردار س��المی با تاکید بر اینکه امروز س��پاه 
در پیش��انی تقابل با دش��من ق��رار دارد، گفت: ما 
آموخته ایم که تهدیدات عامل رشد و قدرتمند شدن 
ما هستند؛ رشد س��پاه نیز گلخانه ای نبوده بلکه با 

دشمنان بزرگ دست و پنجه نرم کرده است.
فرمانده کل س��پاه داشتن یک دشمن بزرگ را 
برای قدرتمند شدن یک فرصت دانست و اظهار کرد: 
امروز که دش��من به ما نزدیک تر ش��ده این فرصت 
برای س��پاه به وجود آمده و قوای س��پاه در راهبرد، 

عملیات و تاکتیک به حرکت در آمده است.
وی تصریح کرد: دش��منی مانند آمریکا هرگز از 
توجه و تمرکز ما خارج نمی شود و تا زمانی که دشمنی 
با این خوی ظالمانه قصد دارد خود را جهانی معرفی 
کند؛ طبیعی اس��ت که در برابر او بایستیم. فرمانده 
کل س��پاه با بیان اینکه ما به دنبال جنگ نیستیم، 
اما از جنگ نمی هراسیم و آماده ایم، خاطرنشان کرد: 
دشمنان ما هم اراده جنگ ندارند، اما تفاوت ما با آنها 
این است که آنها از جنگ می ترسند و خط حد آنها 
جایی اس��ت که جانش��ان به خطر بیافتد و شکست 

دادن دشمنی با این ماهیت آسان است.
وی تصریح کرد: ب��ه دلیل آنکه در مفروضات 
ما هم��واره مواجهه پیروزمندانه در برابر دش��من 
اص��ل بوده اس��ت، ام��روز در همه اج��زا و ارکان 
قدرت دفاعی آماده ایم و این آمادگی خود را نشان 
می ده��د؛ اما کافی نیس��ت و باید ب��ه طور مداوم 

فرایند قدرت سازی را مشق و تکرار کنیم.
سرلش��کر سالمی با تاکید بر اینکه سپاه امروز 
در تماس مس��تقیم با تمام قدرت دش��من است و 
دش��من را متوقف کرده است، گفت: گوهر درونی 
س��پاه یعنی معنویت و روحیه جهادی و عاشورایی 

ضامن پیشرفت سپاه است که باید حفظ شوند.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره 
به انتصاب س��ردار فدوی و سردار نقدی به عنوان 
جانش��ین و مع��اون هماهنگ کننده س��پاه گفت: 
افرادی که امروز منصوب ش��دند از جنگ آمده اند 
و بزرگ شده در میدان جهاد هستند. آقای فدوی 
تمام تالشش شکس��ت دادن آمریکایی ها در دریا 
بود و با قدرت عظیم و عجیبی که در دریا ساخت 
آنها را تحقیر کرد؛ س��ردار نق��دی نیز تمام دوران 
زندگی شأن را در جهاد گذرانده و هر کجا مسلمانی 

نیاز به کمک داشته به یاری شتافته است.

 سپاه توان اجرای مأموریت
در عرصه های مختلف را دارد

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر توانمندی 
این نهاد در اجرای مأموریت در عرصه های مختلف 
گف��ت: می توانی��م بی��ش از اقدام��ات عمل��ی که 

هم اکنون انجام می دهیم را عملیاتی کنیم.
سردار علی فدوی اظهار داشت: ۴۰ سال است 
ک��ه پاس��داران پیمانی را برای حراس��ت از انقالب 
اس��المی با خدا بس��ته اند و بر آن پایدار هس��تند؛ 
بسیاری از آن ها به فیض شهادت رسیدند و بسیاری 
نیز هنوز منتظر ش��هادتند. وی افزود: غیر از مقطع 
حیات ائمه)ع(، هیچ نقط��ه تاریخی دیگری مانند 
انقالب اسالمی پیدا نمی کنید که شدت دشمنی ها 
با جناح حق به این اندازه بوده باشد. سردار فدوی 
با تأکید بر توانمندی سپاه در اجرای مأموریت در 
عرصه ه��ای مختلف تصریح کرد: م��ا آن قدر قوی 
هس��تیم که می توانیم بی��ش از اقدامات عملی که 

هم اکنون انجام می دهیم را عملیاتی کنیم.
جانشین فرمانده کل س��پاه عنوان کرد: سپاه 
پاسداران به برکت اسالم و انقالب و امامین انقالب 
تاکنون برای انجام تکالیفی که برعهده اش گذاشته 

شده است، پای کار بوده و وضعیت غرورانگیزی را 
در دهه چهارم انقالب اسالمی کسب کرده است.

 برخی کشورها دوست دارند
سازمانی مانند سپاه داشته باشند

مع��اون هماهنگ کنن��ده س��پاه گفت: س��پاه 
توانس��ته در جهان اس��الم الگویی موفق باش��د و 
برخی کش��ورها امروز دوست دارند سازمانی مانند 

سپاه را در کشورشان داشته باشند.
س��ردار محمدرضا نقدی اظهار داش��ت: خدا را 
ش��کر می کنم که یک بار دیگر مورد لطف و عنایت 
و اعتماد فرمانده معظ��م کل قوا قرار گرفتم. امروز 
توفیقی باالتر از خدمت به سپاه نیست؛ چراکه این 
نه��اد باالترین افتخ��ارات را در دل خود جای داده 
اس��ت. وی با بیان اینکه ستاد سپاه در این شرایط 
حساس مس��ئولیت های س��ختی را بر دوش دارد، 
افزود: تحول و پیش��رفت جز با مش��ارکت همگانی 
حاصل نمی ش��ود؛ لذا آحاد سپاه باید در این تحول 

سهیم باشند و با انگیزه معنوی خود حرکت کنند.
سردار نقدی تصریح کرد: نباید به این دلخوش 
باشیم که در واحد خودمان تالش شبانه روزی داریم؛ 
این یک رکن کار اس��ت و رکن دیگر هماهنگی و 
هم افزایی اس��ت؛ چراک��ه حرکت های جزیره ای و 

جدا از هم ما را به اهدافمان نمی رساند.
وی با بیان اینکه ظرفیت های بسیج متعلق به همه 
کشور ازجمله سپاه است، خاطرنشان کرد: هیچ کس 
نباید از توسعه بسیج نگران باشد. سپاه پدر بسیج است 
و بسیج نیز فرزند رشید س��پاه است و باید میدان را 

برای کمک کردن بسیج به کل کشور فراهم کنیم.
معاون هماهنگ کننده سپاه تاکید کرد: یکی از 
دغدغه ها و انتظارات رهبری در گام دوم انقالب تحقق 
دولت اسالمی است و مهمترین کاری که سپاه برای 
تحقق دولت اس��المی می تواند انجام دهد این است 
که یک سازمان الگو و معیار برای کشور درست کند 
ت��ا بتوانیم به دیگران آدرس بدهیم. وی تاکید کرد: 
امروز س��پاه توانس��ته در جهان اسالم الگویی موفق 
باش��د و برخی کشورها امروز دوست دارند سازمانی 

مانند سپاه را در کشورشان داشته باشند.

 مطالبه رهبر انقالب
پیشرفت مقتدرانه مأموریت های سپاه است

رئی��س دفترنظام��ی فرمانده کل ق��وا گفت: 
پیش��رفت مقتدران��ه مأموریت های س��پاه موضوع 
مورد انتظار رهبری است و در شرایطی که دشمن 
درحال زوال است کسانی باید فرماندهی رابرعهده 

بگیرند که دشمن راغافلگیر کنند.
س��ردار محمد ش��یرازی اظهار داشت: متن و 
کار س��پاه جهادی و انقالبی است و از آن جایی که 
براساس مأموریت فرمانده کل سپاه، نیاز به فردی 
عملیاتی بود، س��ردار فدوی انتخاب شد که سوابق 

عملیاتی زیادی در نیروی دریایی سپاه دارند.
وی افزود: پیش��رفت مقتدران��ه مأموریت های 
س��پاه موض��وع مورد انتظ��ار رهبری اس��ت و در 
ش��رایطی که دش��من در حال زوال است، کسانی 
بای��د فرمانده��ی را برعهده بگیرند که دش��من را 
غافلگیر کنند، کم��ا اینکه در انتصاب فرمانده کل 
سپاه نیز صدای دشمن درآمد و به اصطالح از این 

موضوع دردش گرفت.
س��ردار ش��یرازی در ادامه تصریح کرد: سپاه 
برای اینکه بتواند مأموریت های خود را انجام دهد، 
الزم اس��ت که ستادی کارآمد و قوی داشته باشد. 
به تناسبی که کار کارشناسی در سپاه بیشتر انجام 
شود در ستادهای باالتر نیاز به این کار کارشناسی 

کمتر خواهد بود.
رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا خاطرنشان 
کرد: در دوره های مختلف، تجارب خوبی در ستاد 
س��پاه کس��ب کردیم که امروز باید کارهای ستاد 
سپاه را ارتقا دهیم. الحمدلل نقاط قوت کم نداریم 
در سپاه توانمندی در بدنه سپاه وجود دارد و باید 
کارآمدی مطلوب در س��طح انتظارات مقام معظم 

رهبری به وجود آید.
وی اظهار داش��ت: توجه به نخب��گان یکی از 
مطالبات خاص فرمانده معظم کل قواس��ت و این 
کار تا به حال در سطح نیروهای مسلح انجام شده 
اس��ت، اما انتظار رهبری بیش از این است؛ چراکه 
اگر از این ظرفیت استفاده نشود، می تواند موجب 

ناامیدی و دلسردی در رده های مختلف شود.
سردار شیرازی در پایان با بیان اینکه توان ما در 
س��پاه و بسیج فراتر از توان نظامی است و استفاده از 
فکر نظامی فقط در عرصه سازمانی نیست، گفت: هر 
دولتی که بر سر کار باشد، عموماً از توانمندی های سپاه 
و بسیج استقبال می کند؛ کمااینکه امروز نیز مطالبه 

سپاهنیوز می کنند که سپاه پای کار بیاید. 

سرلشکرسالمیدرآیینمعارفهفرماندهانجدیدسپاه:

ازجنگنمیترسیموآمادهایم

خجسته:
دولتروحانیازکنارمشکالتمردمبهراحتیردمیشود

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود  مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: تیم دستبـهنقد
اقتص��ادی دولت از کنار مش��کالت مردم به صورت عادی و 
بی تفاوت رد می ش��وند ک��ه این موضوع باع��ث ناراحتی و 

عصبانیت مردم شده است.
امیر خجس��ته درخصوص سیاست های ارزی 
دولت با بیان اینکه دولت برنامه مدونی در بخش 
ارزی کشور ندارد،گفت: چاپ اسکناس، آشفتگی 
بازار را رفع نمی کند، همچنین حذف چهار صفر 

از پ��ول ملی به معنای بی ارزش ش��دن پول ملی 
اس��ت و دول��ت باید الیح��ه قانونی ب��رای مقابله با 

آشفتگی بازار و مهار رشد نقدینگی به مجلس ارائه دهد.
عضو هیات رئیس��ه کمیسیون اصل نود مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: دولت در هر اقدام خود برای مهار تورم با 
شکست مواجه شده است انتظار ما از دولت این است که با 

مجلس همکاری کند تا بتوانیم تورم را کاهش دهیم.
وی عن��وان کرد: عدم کنترل ب��ازار، تورم، عدم نظارت، 

نداش��تن برنامه مدون در اقتصاد از سوی دولت باعث شده 
که با مشکالت اقتصادی و معیشتی زیادی روبه رو شویم.

عضو هیات رئیس��ه کمیسیون اصل نود مجلس شورای 
اسالمی گفت: دولت باید از نظر کارشناسان اقتصادی برای 
بهبود وضعیت موجود اس��تفاده کند ولی متاس��فانه 
این کار را انجام نمی دهد و به مس��ائل به صورت 

کارشناسی نگاه نمی کند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
مجلس ب��ا بیان اینکه دولت ب��ه راحتی از کنار 
مس��ائل و مش��کالت رد می ش��ود اف��زود: تی��م 
اقتص��ادی دولت از کنار مش��کالت مردم به صورت 
ع��ادی و بی تف��اوت رد می ش��وند که ای��ن موضوع باعث 

ناراحتی و عصبانیت مردم شده است.
خجس��ته با تاکید بر اینکه رئیس جمه��ور باید با مردم 
صحبت کرده و راهکار ارائه دهد افزود: اس��تیضاح ها جوابگو 
نیس��تند زیرا در یک سال گذش��ته چند وزیر را استیضاح 
ایسنا کردیم ولی شرایط بهتر نشد بلکه بدتر هم شد. 

عض��و فراکس��یون نماین��دگان والیی  مجلس اعتقاد دارد ورود ناوهای ایاالت دیـــــدگاه
متحده به منطقه براس��اس اجرای سیاست ارعاب است زیرا 
ژنرال ه��ای آمریکای��ی به خوبی می دانند اگ��ر اقدامی را در 

منطقه شروع کنند، پایان دهنده به آن نخواهند بود.
احمد س��الک با اش��اره به رهنمودهای رهبر 
انق��الب درخص��وص مواجه ب��ا برج��ام، گفت: 
طب��ق قانون اساس��ی ولی امر مس��لمین فصل 
الخطاب همه محس��وب می شود از این رو تبیین 

سیاست های مختلف برعهده ایشان است. می توان 
اذع��ان کرد س��خنان رهبر انقالب در م��ورد برجام 

همانند یک کتاب مفصل است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه رهبر انقالب چندی پیش به دسیسه های آمریکایی ها 
علیه کشورمان اشاره کردند، اظهار کرد: در واقع آمریکایی ها 
قدرت نفوذ ایران در منطقه و قدرت بازدارندگی دفاعی مان را 

مشاهده می کنند لذا نگران آینده خودشان هستند.

وی با اشاره به اینکه وقتی رئیس جمهور ایاالت متحده 
تلفن مشخصی را برای ایجاد ارتباط بین ایران و کاخ سفید 
قرار می دهد نش��ان از ضعف و درماندگی اس��ت، ادامه داد: 
بر این اس��اس مش��اهده می ش��ود که رهبر انق��الب با اتکا 
ب��ر اطالعات به دس��ت آمده تاکی��د می کنند انجام 

مذاکرات برای ایران همانند سم است.
ای��ن نماینده مردم در مجل��س دهم با بیان 
اینکه اگر در مقاب��ل آمریکایی ها یک قدم کوتاه 
بیاییم، آنه��ا ده قدم جلو خواهن��د آمد، تصریح 
کرد: این مهم در حالیست که ورود ناوهای ایاالت 
متحده به منطقه براس��اس اجرای سیاس��ت ارعاب 
است زیرا ژنرال های آمریکایی به خوبی می دانند اگر اقدامی 

را در منطقه شروع کنند، پایان دهنده به آن نخواهند بود.
وی اس��المی خاطرنش��ان کرد: بنابرای��ن همانطور که 
مش��اهده می ش��ود دولتمردان کاخ س��فید درص��دد تغییر 
سیاست هایشان هستند و صحبت هایی از عدم عالقه مندی 

خانهملت آنها به جنگ به گوش می رسد. 

سالک:
اجرایسیاستارعابدردستورکارکاخسفیداست


