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اعضای مجمع عالی فرماندهان ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با حضور در حسینیه امام خمینی با حضرت آیت اهلل 

خامنه ای فرمانده کل قوا دیدار کردند.
به گزارش ایلنــا، آیت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقالب 
اســالمی صبح دیروز )چهارشــنبه( در دیدار هزاران نفر از 
فرماندهان سپاه پاسداران، سپاه را نهادی پرافتخار و رشدیابنده 
در مسیر تعالی و پیشرفت خواندند و با بیان توصیه هایی بسیار 
مهم افزودند: معتقدم ســپاه می تواند بسیار بیشــتر از این، 

پیشرفت کند.
ایشان همچنین با اشاره به شکست بی تردید سیاست فشار 
حداکثری امریکا و تسلیم نشدن ایران در مقابل نظام سلطه 
گفتند: آنها اخیراً با کمک رفقای اروپایی شان برای مالقات با 
رئیس جمهور کشورمان و ایجاد یک حالت نمایشی از شکست 
ایران، تالشی بی نتیجه کردند اما ایران با جدیت و قاطعیت و تا 
رسیدن به نتیجه مطلوب به کاهش تعهدات هسته ای ادامه 
خواهد داد. رهبر انقالب همچنین با اشــاره به سختی وضع 
معیشتی مردم تأکید کردند: اگر نگاه به داخل، قوی و منطقی 
و مجاهدانه انجام شود، در معیشت و زندگی مردم تأثیر مثبت 

خواهد داشت.
رهبر انقالب، سپاه پاسداران را در میان پدیده های گوناگوِن 
برآمده از انقالب، دارای خصوصیاتی خواندند که در سایر برکات 

انقالب، کمتر دیده می شود.
ایشان در تبیین این خصوصیات افزودند: سپاه در بحبوحه 
حوادث و هیجان های بزرگ انقــالب والدت یافت، در تالطم 
عظیم دفاع مقدس رشد کرد و به بلوغ رسید و بعد از جنگ نیز که 
دوران جبهه بندی های عمیق و وسیع سیاسی و فرهنگی میان 
انقالب و دشمنان بود، سپاه بدون لغزش و انحراف توانست مسیر 

رشد و تکامل را ادامه دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مواجه شدن با دو راهی »تعالی 
یا انحطاط« را مرحله ای غالباً اجتناب ناپذیر در زندگی فردی، 
سیاسی و اجتماعی افراد، سازمانها و حتی انقالب ها خواندند و 
افزودند: سپاه از این دوران و دوراهی نیز سربلند خارج شد و بدون 
فرسودگی یا انحطاط، عناصر اساسی هویت خود را حفظ کرد و 

به سمت تعالی ادامه حرکت داد.
رهبر انقالب با اشاره به »ریزشها و رویشها« در همه مجموعه 
ها افزودند: در سپاه نیز ریزشهایی وجود داشته است اما قضاوت 
قاطع بنده این است که در ســپاه، غلبه با رویشها بوده است و 

حرکت رویشی به سمت پیشرفت و تعالی ادامه داشته است.

ایشان در همین زمینه به عرصه نورانی و درخشان جهاد و 
شهادت اشاره کردند و افزودند: سی سال پس از دفاع مقدس، 
شهادت دالورِ جا افتاده ای همچون شهید همدانی و نوجوان تازه 
رسیده ای همچون شهید حججی نشان دهنده استمرار طراوت 

و هویت سپاه در این عرصه است.
رهبر انقالب با بیان معیاری اساسی افزودند: برای قضاوت 
صحیح درباره هر مجموعه و دستگاه، باید موفقیتها و ناکامی های 
آن مجموعه را با هم مقایسه کرد که با این معیارِ مبنایی و مهم، 

سپاه از پرافتخارترین مجموعه های کشور است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه برای قضاوت دقیق تر 
در زمینه مقایســه موفقیتها و ناکامی های سپاه به بیان چند 

سرفصل مهم پرداختند.
ایشان در سرفصل و معیار »نوآوری و خالقیت« یادآوری 
کردند: ســپاه در اوایل جنگ برای داشــتن حتی دو خمپاره 
دچار مشکل بود، اما امروز در تولید و ساخت ابزارها و تجهیزات 
پیشرفته و همچنین در شیوه های نظامی و دفاع مبتکرانه به 

مرحله برجسته ای رسیده است.
رهبر انقالب اسالمی »ورود پرتوان به عرصه های گوناگون 
خدمات اجتماعی و مورد نیاز مردم و کشور« را سرفصل دیگری 
خواندند که قضاوت صحیح درباره سپاه پاسداران را ممکن می 
سازد. ایشان در ســرفصلی دیگر »فعالیتهای سپاه در عرصه 
فرهنگ و هنر و اندیشه« را نیز برجسته ارزیابی کردند و افزودند: 
»نگاه و نقش ســپاه در جغرافیای مقاومت در منطقه« معیار 
دیگری برای قضاوت درباره ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اســت. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تحســین توانایی های 
مجموعه عظیم مقاومت در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم، 
افزودند: نقش سپاه پاسداران در این عرصه به قدری برجسته 
است که دشمنی آشکار مستکبران و جبهه بدهای عالم را علیه 
سپاه برانگیخته است که البته دشمنی این جبهه خبیث برای 

سپاه پاسداران افتخار بزرگی است.
رهبر انقالب »تالش برای حفظ معنویت« را سرفصل بسیار 
مهمی خواندند که ســپاه به آن اهتمام جدی داشته و تالش 
کرده از باران رحمِت معنویت برای طــراوت و زیبایی و عزت 

خود استفاده کند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در جمع بنــدی این بخش از 
سخنانشان تأکید کردند: سپاه پاسداران در عمر پربرکت خود 
در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری در جاده تعالی و پیشرفت 

کامالً جلو رفته و اوج قابل توجهی گرفته است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای سپاهیان پاسدار را فرزندان خود 
خواندند و افزودند: من صد در صد از سپاه راضی هستم اما به این 
حد از پیشرفت سپاه قانع نیستم و معتقدم این نهاد براساس 
توانایی ها و استعدادهای خود می تواند 10 و حتی 100 برابر 

رشد و پیشرفت کند.
ایشان در ادامه هشت توصیه برای استمرار حرکت پرشتاب 

و رو به پیشرفت پاسداران انقالب اسالمی بیان کردند.
»به هیچ وجه نگذارید سپاه پیر، محافظه کار و به وضع موجود 
قانع شــود«. این اولین توصیه حضرت آیت اهلل خامنه ای بود. 
ایشان در همین خصوص گفتند: برای آنکه روحیه جوان در سپاه 
استمرار یابد و این سازمان به مرحله پیری نرسد، باید جوانگرایی 
که در سپاه آغاز شده، ادامه یابد، نوگرایی و روشهای خالقانه ادامه 
یابد و با انتقال تربیت دینی و انقالبی و روحیه شهدای نام آور به 

نسل های بعدی، از انقطاع نسلی جلوگیری شود.
»حفظ آمادگی در مواجهه با حوادث بزرگ« دومین توصیه 
رهبر انقالب اسالمی بود که گفتند: یکی از خصوصیات بارز سپاه 
از ابتدا تاکنون، سینه سپر کردن و حضور در صف مقدم مواجهه 

با حوادث بزرگ بوده است که این روحیه باید حفظ شود.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در همیــن خصوص حفظ 
آمادگی های علمی و عملی و آگاهی های سیاسی و استحکام 
سازمانی ســپاه در عرصه های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، 
کمک به محرومان و خدمت رســانی و مقابله با دشمنی ها را 

ضروری خواندند.
توصیه سوم رهبر انقالب به سپاه پاسداران »از دست ندادن 

نگاه وسیع و فرامرزی به جغرافیای مقاومت« بود.
ایشــان گفتند: نباید قناعت کنیم به منطقه خودمان و با 
انتخاب یک چهاردیواری، کاری به تهدیدهای پشــت مرزها 

نداشته باشیم.
رهبر انقالب افزودند: نگاه وسیع فرامرزی که مسئولیتش 
با سپاه است، عمق راهبردی کشور است و گاهی از واجب ترین 
واجبات هم الزم تر می شود، اما برخی متوجه این مسئله نیستند. 
رهبر انقالب اسالمی چهارمین توصیه خود به سپاه را اینگونه 
مطرح کردند، »از دشمن مطلقاً نترسید اما کامالً هوشیار باشید 

و ارزیابی واقعی و صحیحی از دشمن داشته باشید«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: نباید از دشمن هر 
اندازه هم که قوی باشد، ترسید اما نباید دشمن را، هرچقدر هم 

که کوچک باشد، به حساب نیاورد.
ایشــان در توصیه پنجم خود خطاب به سپاه خاطرنشان 

کردند: با همه اجزای عظیم تشکیل دهنده نظام اسالمی اعم از 
دولت، مجلس و قوه قضاییه و بخش های گوناگون، همکاری و 
هم افزایی داشته باشید. البته این هم افزایی و همراهی به معنای 
جدایی سپاه از عناصر هویتی خود نیست و سپاه باید عناصر 

هویتی خود را 100درصد حفظ کند.
»مردمی بودن« توصیه ششم حضرت آیت اهلل خامنه ای 

به سپاه بود.
ایشان گفتند: مردم دوست، مردم پذیر و مردمی رفتار باشید 
و از فخرفروشی، دنیاطلبی و اشرافی گری جداً پرهیز کنید، زیرا 

سپاه از ابتدای تشکیل، مردمی بوده است.
»اولویت قرار دادن کار و روحیه جهادی در همه عرصه ها« 
دیگر توصیه رهبر انقالب اسالمی به سپاه بود که گفتند: کار 
جهادی در مقابل تنبلی و بی تفاوتی و کار امروز را به فردا انداختن 
قرار دارد که متأسفانه برخی بخش های کشور دچار این مشکل 
هســتند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه هشتم خود بر 
حفظ و تقویت معنویت، انس با قرآن، توکل به خدا و توسل به 
اهل بیت علیهم السالم و در میان نیروهای سپاه و خانواده های 

آنان تأکید کردند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه به مسائل بین المللی اشاره 
کردند و گفتند: اگر به تحوالت منطقه و جهان با دقت نگریسته 
شود، متوجه می شــویم که دشــمنان هرچه بیشتر هزینه 

می کنند، بیشتر ضرر می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به هزینه های دشمنان 
به ویژه امریکا در افغانستان، عراق و سوریه خاطرنشان کردند: 
آنها با هزینه های گزافی داعــش را به  وجود آوردنــد و از آن 
حمایت های تسلیحاتی، مالی و تبلیغاتی کردند و حاال که با 
همت جوانان سوریه، عراق و ایران داعش از بین رفته است، به 

دروغ می گویند ما داعش را نابود کردیم!
ایشــان افزودند: رئیس جمهور امریکا اذعــان کرد که در 
منطقه هفت تریلیون دالر هزینه کرده انــد، اما در مقابل جز 
ضرر و شکست عایدی نداشتند و از این پس هم این روند ادامه 

خواهد داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سیاست فشار حداکثری امریکا را 
سیاستی شکست خورده و بی فرجام خواندند و گفتند: امریکایی 
ها خیال می کردند با تمرکز بر فشار حداکثری به ویژه در زمینه 
اقتصادی، می توانند ایران را به نرمش و زانو درآورند اما خودشان 

دچار زحمت و مشکل شده اند.
ایشان با اشاره به تالش ناکام اخیر امریکایی ها برای ایجاد و 

القای حالتی حتی نمادین از شکست ایران افزودند: آنها برای 
وادار کردن رئیس جمهور کشورمان به مالقات، به التماس هم 
افتادند و رفقای اروپایی را هم به کمک خواستند، اما نتوانستند 
و تا این ساعت فشار حداکثری شکست خورده و بنده قاطعانه 
می گویم که تا آخر هم در این فشار حداکثری شکست خواهند 

خورد.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به موضوع هسته ای 
گفتند: کاهش تعهدات هســته ای که مسئولیت آن بر عهده 
سازمان انرژی اتمی است، باید همانگونه که دولت اعالم کرده 
با جدیت کامل و به صورت دقیق و جامع ادامه یابد تا به نتیجه 

مطلوب برسد و قطعاً هم به نتیجه خواهد رسید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در زمینه مسائل اقتصادی نیز 
تأکید کردند: عالج مشــکالت اقتصادی، تکیه به امکانات و 

توانایی های داخلی است.
ایشان با اشــاره به امکانات خوب داخلی، گفتند: برخی ها 
قباًل پیش بینی می کردند که ســال ۹۸ سال مشکالت بسیار 
شدید اقتصادی باشد، در حالی که اکنون مسئوالن کشور خبر 

از یک رشد اقتصادی نسبی در شش ماهه اول سال می دهند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته وضع زندگی و معیشت 
مردم سخت است، ولی اگر حرکتی قوی و پیگیر و مجاهدانه 
انجام گیرد، قطعاً به تدریج وضع معیشــتی مردم نیز بهبود 

خواهد یافت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تحریم نفتی کشور را مشکلی 
کوتاه مدت خواندند و تأکید کردند: اگر به درستی عمل شود، از 
این مشکل کوتاه مدت می توان به یک سود بلندمدت رسید که 

همان رهایی بودجه کشور از نفت است.
ایشان با اشاره به اعالم مسئوالن اجرایی مبنی بر تهیه بودجه 
بدون در نظر گرفتن فروش نفت، افزودند: این یک دســتاورد 
بسیار بزرگ است و ما باید از این فرصت برای انقطاع کامل از 

درآمد فروش نفت استفاده کنیم.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: فشار تحریم که 
از لحاظ تاکتیکی به ما وارد می شود، از لحاظ راهبردی به سود 

ما خواهد بود.

خبر

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان سپاه :

کاهش تعهدات هسته ای را  ادامه می دهیم

 روایت روحانی از یک بام و دو هوای ترامپ 
در نیویورک؛

تمنای مذاکره در خفا و 
یم درآشکار تیغ تحر

سياست 2

رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه رئیس جمهــور آمریکا در زمان 
برگزاری مجمع عمومی ســازمان ملل متحد دو بار صریحا اعالم کرد 
که به دنبال تشدید تحریم ها علیه ایران هســتند، اظهار داشت: بنده 
به اروپایی ها گفتم که باالخره حرف شــما را قبول کنیم که می گویید 
آمریکا آماده مذاکره است یا حرف رئیس جمهور آمریکا را قبول کنیم 
که طی ۲۴ ساعت، دو بار به صراحت اعالم کرد که می خواهد تحریم ها 
علیه ایران را تشــدید کند؛ اروپایی ها هم پاسخ روشــنی در این باره 
نداشتند و می گفتند که رئیس جمهور آمریکا در دنیای سیاست یک 
مطلبی را گفته است اما آماده هستند. به گزارش خبرگزاری ها، حسن 
روحانی در جلســه هیأت دولت درباره امتناع از مذاکــره با آمریکا در 
جریان سفر به نیویورک توضیح داد و افزود: خیلی ها تالش کردند که 
مذاکراتی در سطح سران 1+۵ در سازمان ملل تشکیل شود و ظاهرش 
این بود که بگویند ما مخالفیم و شرکت نمی کنیم تا همه تقصیرها به 
گردن ملت ایران بیفتد. اینگونه وانمود می کردند که آمریکا حاضر است، 
پس بنشینید و مذاکره کنید. یکی از رهبران اروپا می گفت همه ما در 

نیویورک جمع هستیم، این بهترین فرصت تاریخی است.
کلیات طرح فرانسه را قبول داریم 

رئیس جمهور درباره طرح فرانسه در این باره اظهار کرد: طرحی را 
فرانسه آماده کرده بود و کلیات آن طرح به یک معنا می توانست مورد 
قبول باشد. کلیت این طرح می گفت که ایران به دنبال سالح هسته ای 
نباشد، که ما همیشه آن را قبول کردیم. ایران به صلح آبراه های منطقه 
کمک کند که ماهمیشه این کار را کردیم. آمریکا تحریم را کنار بگذارد 

و فروش نفت بالفاصله آغاز شود...

جلسه محاکمه مدیر »عظام« به اتهام قاچاق قطعات خودرو برگزار شد؛

دست اندازی ساالنه 400 میلیارد تومان بر بیت المال
سياست 2
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کدخدایی خبر داد: 

 شورای نگهبان الیحه 
   »اعطای تابعیت از طریق مادر«  
را تایید کرد


