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نایب رئیس مجلس :آنهایی که پاسخگو نیستند ،مخالف پیوستن به « »FATFهستند
مسعود پزشکیان در مورد اینکه آیا اقدام ترامپ در
گنجاندن نام ســپاه در لیست گروههای تروریستی
تأثیری در بررســی لوایح پالرمــو و  CFTدر مجمع
تشــخیص مصلحت نظام دارد یا خیر ،گفت :من
معتقــدم ما هــر چه بتوانیم بــا دنیــا ارتباطمان را
منطقیتــر و ســعی کنیم کــه تنشهای خــود را با
کشورهای دیگر کاهش دهیم به ضرر امریکاست.
نایــب رئیــس مجلــس در گفتوگو با عصــر ایران
ادامــه داد :کســی را پیــدا نمیکنیــد که کارشــناس

باشــد ،دستش در آتش باشد و در سیستم اجرایی
کشــور حضور داشته باشــد و بگوید که ما به FATF
نپیوندیــم .آدمهایــی کــه میگویند مــا نپیوندیم،
کســانی هســتند که در جریان این کارها نیســتند و
مســئولیتی نیــز ندارند ،مشــکل این اســت که اگر
نپیوندیم آن کســی که باید پاســخگو باشــد همان
کســی اســت که درگیر اســت .آنهایی که پاســخگو
نیســتند ،مخالــف پیوســتن ایــران بــه «»FATF
هســتند .نایب رئیس مجلس تصریح کرد :اصوالً

جزئیاتی از جلسه پمپئو با براندازها

ایــن نماینــده اصالحطلــب مجلس خاطرنشــان
کــرد :در واقــع برخــی میگویند نه میشــود بدون
پیوســتن به  FATFهم کار کرد و اگر شــما تصمیم
گرفتیــد کــه نپیوندیم ،پــس باید جای مــن و همه
کسانیکههستندافرادیبگذاریدکهمدعیهستند
کــه میشــود و گرنه طبیعتــاً حتی اگر بشــود با این
روندی که االن ســر کار هست ،نمیتوانند آن کار را
انجام دهند و اینها باید در صورت ایجاد مشکالت
پاسخگو باشند و این منطقی نیست.

خبر اول اینکه،نشریه امریکایی «اکسیوس» در گزارشی
دیـــگه اختصاصی نوشــت :در جلسهای پشت درهای بسته با
چه خبر رهبــران جامعــه ایرانی امریکایی در دوشــنبه گذشــته،
مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا گفت که دولت ترامپ عملیات نظامی در
داخل ایران برای تغییر حکومت انجام نخواهد داد .به گزارش «انتخاب»،
اکســیوس که این خبر را به نقل از ســه منبع حاضر در جلســه منتشــر کرده،
آورده اســت :پمپئــو در این جلســه ســعی کرد کــه دولت ترامــپ را از گروه
(تروریســتی) مجاهدیــن خلق دور جلوه دهــد .او گفت که جــان بولتون در
نشست مجاهدین خلق سخنرانی کرد .اما پرزیدنت ترامپ و من این کار را
نکردیم .پمپئو ســپس به روابط بولتــون و جولیانی با مجاهدین اذعان کرد
و گفــت اما مــن و رئیس جمهوری چنین ارتباطی نداریم .وی در پاســخ به
این ســؤال که اگر تغییر حکومت از درون رخ ندهد ،پایان ماجرا چه خواهد
بود ،گفت :ما خیلی مراقبیم که از لحن و عبارات مربوط به تغییر حکومت
استفاده نکنیم .او همچنین تأکید کرد که به دنبال مداخله نظامی در ایران
نیستیم .وزیر خارجه امریکا در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا او میتواند
تضمین کند که تحریم شــدید ایران به مــردم ضربه نمیزند ،گفت«:هیچ
تضمینی در کار نیست».

نیز از نفــوذ فرهنگی و اجتماعی مصون بماند .به عبارت دیگر ،انتصاب همزمان ســردار
سالمیوسردارجعفری،نشانهجهتگیریتوأماننسبتبهمسائلنظامیومنطقهای
ونیزمخاطراتفرهنگیواجتماعیاستواینمیتواندعالمتیازجهتگیری،نقشو
مسئولیت سپاه پاسداران در چهل و یکمین سال استقرار نظام جمهوری اسالمی باشد.
گذشتهازهمهاینموارد،مروریبرناموسابقهفرماندهانسپاهپاسدارانانقالباسالمی
ازبدوتشکیلتاکنون،هممشخصخواهدکردکهایننهادانقالبیچهفرازوفرودهاییرا
طیکردهاستوحاال،عملکردوسابقهفرماندهفعلیسپاهپاسداران،چهچشماندازیاز
آیندهایننهادپیشرویمامیگشاید.

خبردیگراینکه،عضو شــورای نظارت بر صدا و ســیما از بررسی موضوع پخش
مجدد برنامه ۹۰از رسانه ملی در نشست آتی شورای نظارت بر صدا و سیما خبر
داد .غالمرضا کاتب در گفتوگو با خانه ملت درباره حذف برنامه  90از رســانه
ملی و نامه جمعی بزرگ از روزنامهنگاران و اهالی رسانه به رئیس سازمان صدا
و سیما که خواهان تجدید نظر در نحوه رفتار و برخورد با عادل فردوسی شدهاند،
گفت :این موضوع در دستور کار شورای نظارت بر صدا و سیما قرار گرفته است و
در نشست پیش روی این شورا بررسی خواهد شد .گفتنی است جلسه دیروز این
شورا به دلیل غیبت نمایندگان قوای مقننه و قضائیه برگزار نشد.

آدمهایی که االن سر کار هستند ،معتقدند که باید
ما بــه  FATFبپیوندیم حاال چه درســت چه غلط
ایــن اعتقــاد را دارند اگر قرار اســت اتفــاق نیفتد و
مشــکلی پیش آمــد باید افرادی جــواب بدهند که
هیچ باوری به این نداشــتند کــه این اتفاق بیفتد و
همین افراد بعداًاگر مشکلی ایجاد شود ،میگویند
افــرادی که ســر کار هســتند بی عرضه هســتند ،در
واقــع کس دیگــری میخواهد تصمیــم بگیرد اما
افراد دیگر باید جوابگو باشند و این منطقی نیست.

از جواد منصوری تا حسین سالمی

فرماندهان پـاسدار

کمترازدوهفتهپسازاقدامخصمانهدولتامریکامبنیبرقراردادننامسپاهپاسداران
درفهرستسازمانهایتروریستیخود،چهرهایبهفرماندهیایننهادمنصوبشدکه
بیش از دیگران به مواضع ضدسلطه و امریکاستیزانه شهرت دارد .از این رو این انتصاب
به همان اندازه که ناگهانی است ،معنادار هم است .زیرا باوجود پایان موعد فرماندهی
سردارمحمدعلیجعفریدرتابستان،96اعالمکردهبودکهحکمفرماندهیاشبرسپاه
سه سال دیگر تمدید شــده اســت .بنابراین ،علیالقاعده خداحافظی سردار جعفری از
مقام فرماندهی و جایگزینی سردار سالمی ،باید ســال  99اتفاق میافتاد ،اما گویا برخی
اقتضائات صحنه عمل که هنوز همه آن برای ناظران روشــن نیســت ،این زمان را کوتاه
ëëجواد منصوری؛ نخستین فرمانده

کرده است .حاال سردار حسین سالمی که تا پیش از این قائم مقام فرمانده کل سپاه بود،
با یک ارتقای درجه به سرلشــکری ،به فرماندهی این نهاد انقالبی منصوب شــد .فارغ از
معانی انتصاب ســردار ســامی ،نمیتوان از پیام حکمی که از سوی رهبر معظم انقالب
برای ســردار جعفری صادر شد هم غافل شــد .حضور سردار جعفری در مقام مسئولیت
«قــرارگاه فرهنگــی و اجتماعــی حضــرت بقیهاهلل(عــج)» را میتــوان نشــانه اهمیت
حوزههای مختلف اجتماعی و فرهنگی در شــرایط جدید کشــور دانست ،حوزههایی که
الزمبودیکفرماندهردهباال،باانگیزه،باسابقهوکارکشتهایازسپاهپاسداراندررأسآن
قرار گیرد تا همراه با مدیریت صحنه تضاد با جریان سلطه در منطقه ،حوزههای داخلی

به رئیس جمهوری وقت .اینکــه دوزدوزانی پس
از خــروج از فرماندهــی ســپاه ،وزیر ارشــاد کابینه
شهید رجایی شد ،جهتگیری سیاسی او و فاصله
و تقابلــش بــا جریانهای سیاســی دیگر را نشــان
میدهــد .دوزدوزانــی با رأی مردم تهــران و تبریز
نماینده دورههای اول ،دوم و ســوم مجلس شــد
و در دولــت اصالحــات نیز معاونــت وزیر علوم و
مشاورت رئیس جمهور را نیز تجربه کرد.
ëëابوشریف؛ فرمانده مستعفی

تا محســن رضایــی ،فرماندهان ســپاه پاســداران
اغلــب از مبــارزان پیــش از انقــاب بودنــد .جواد
منصــوری ،نخســتین فرمانــده ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی از جمله ایــن افراد اســت .او که
متولد کاشان است ،از اعضای حزب ملل اسالمی
در پیــش از انقــاب بــود کــه مشــی مســلحانه را
بــرای مقابله بــا رژیم شاهنشــاهی برگزیــده بود.
دوران فرماندهــی منصــوری بر ســپاه پاســداران
کــه از اردیبهشــت تا اســفند  58به درازا کشــید را
میتــوان دوره شــکلگیری و ســاختیابی ســپاه
دانست .هرچند منصوری عنوان فرماندهی سپاه
را برعهده داشــت ،اما این نهاد بیشــتر به صورت
شــورایی اداره میشــد ،همچنان که در این دوره،
سپاههای استانی شکل گرفته نیز بیشتر به صورت
شــورایی اداره و فرماندهــی میشــدند .منصوری
پــس از خــروج از ســپاه ،راهی وزارت خارجه شــد
و ســمتهایی چــون معاون وزیر خارجه و ســفیر
ایران در چین را تجربه کرد.
ëëعباس دوزدوزانی؛ فرماندهی  3ماهه

ایده اولیه تشــکیل سپاه پاسداران به عنوان بازوی
نظامــی و بــرای صیانت از انقــاب ،در هفتههای
منتهــی به  22بهمن  57شــکل گرفت .در همان
ســال نخســت فعالیت ایــن نهــاد انقالبی یعنی
ســال  58کــه فعالیــت برخــی گروهکهــای
ضدانقالب در کشور شدت گرفت ،ضرورت وجود
ســپاه پاسداران آشکار شد ،نهادی که به طور کلی
وظیفــه مقابلــه با این تحــرکات را بــر دوش خود
احســاس میکــرد .درگیــری ســپاه با ایــن گروهها
در دوره فرماندهــی جواد منصوری آغاز شــد ،اما
پــس از او ،عبــاس دوزدوزانی به عنــوان فرمانده
ســپاه منصوب شد ،امری که مخالفت ابوالحسن
بنــی صدر ،رئیــس جمهور وقت را در پی داشــت
و در نهایــت ،باعــث کنارهگیــری دوزدوزانــی از
این ســمت ،آن هم پس از ســه ماه فعالیت شد.
مخالفــت بنــی صــدر بــا دوزدوزانــی ،هم نشــانه
جایگاه و تأثیرگذاری این نهاد نوپا بود ،هم نشانه
زاویه نگاه و منش سپاه با نیروهای سیاسی نزدیک

که حملــه نظامی رژیم بعــث به ایران آغاز شــد و
ســپاه ،بیشــترین تالش خود را معطوف این کرده
بــود تا فرصت و مجال حضور در جبههها و مقابله
با ارتش دشــمن را کســب کند ،امری کــه همواره با
مخالفــت رئیس جمهــوری وقت همراه میشــد.
گفته میشــود که مرتضی رضایــی بعدها با حکم
مقام معظــم رهبری (مد ظلهالعالی) به ســمت
فرماندهــی حفاظت اطالعات و نیــز قائم مقامی
سپاهمنصوبشد.

عبــاس آقازمانــی که به ابوشــریف معــروف بود،
جایگزیــن عبــاس دوزدوزانــی شــد .حکــم او 2
خرداد  59از سوی ابوالحسن بنی صدر ،به عنوان
فرمانده کل قوا صادر شد ،اما کمتر از یک ماه بعد
ابوشــریف از ســمت خود اســتعفا کرد .علت این
استعفای زودهنگام را باید در مخالفت بدنه سپاه
پاسداران و فرماندهی ردههای میانی با او جست
و جو کرد .این مخالفت ،دو دلیل داشت؛ نخست
و از همــه مهمتــر ،این واقعیت بود کــه آقازمانی
گزینه بنی صدر برای سمت فرماندهی سپاه بود.
هرچنــد رئیــس جمهــوری در آن زمــان فرمانده
کل قوا محســوب میشــد .از ســوی دیگر ،سپاه از
نیروهای سیاســی ،فکری و فرهنگی تشکیل شده
بود و این وجوه ،بر شاخصه نظامی این نهاد غلبه
داشــت .این درحالی اســت کــه آقازمانی بیش از
هرچیــزی ســابقه نظامــی و کار چریکی داشــت و
این امر با روحیه و مشی غالب در سپاه هماهنگ
نبــود .همه اینهــا درحالی بود که ابوشــریف خود
از اعضــای شــورای فرماندهی ســپاه و از نیروهای
تشــکیل دهنــده این نهاد بــود .او نیــز مانند جواد
منصــوری فعالیــت سیاســی خــود را پیــش از
انقــاب و بــا عضویت در حــزب ملل اســامی با
مشــی مســلحانه آغاز کرد .ابوشــریف در سال 60
بــه ســفارت ایران در پاکســتان رفت و در ســال 61
بــه عنــوان ســفیر منصــوب شــد .او پــس از پایان
مأموریت در ســفارت ایران در پاکســتان ،ســالها
در این کشور به تحصیل علوم دینی مشغول بود.
ëëمرتضی رضایی؛ حکم بنیصدر را نپذیرفت
پــس از اســتعفای ابوشــریف ،بنیصــدر در مقــام
فرمانده کل قوا ،در 22تیرماه 59مرتضی رضایی را
بهعنوانچهارمینفرماندهسپاهپاسدارانمنصوب
کرد .اما رضایی حاضر نشد که حکم صادره از سوی
بنیصدر را بپذیرد و سرانجام  6روز بعد و با صدور
حکم انتصاب او به سمت فرماندهی از سوی رهبر
انقالببودکهمرتضیرضایی،سمتفرماندهیرا
پذیرفت.دورهفرماندهیمرتضیرضاییکهبرخی
رسانههااورایکیازناشناختهترینفرماندهانسپاه
نام نهادند ،یک سال به درازا کشــید .در دوره او بود

ëëمحسن رضایی و قوام یافتن سپاه

محســن رضایی میرقائد ،پنجمین فرمانده ســپاه
نیز از زمره کســانی اســت که پیش از انقالب سابقه
فعالیــت نظامی علیه رژیم ســابق را دارد .رضایی
هنگامــی کــه دانشــجوی رشــته مکانیــک بــود ،به
عضویــت گــروه اســامی «منصــورون» درآمــد .او
جزو سه گزینه پیشــنهادی شورای فرماندهی سپاه
به امام بود که پس از نپذیرفتن شــهیدان کالهدوز
و بروجــردی ،قرعــه به نام محســن رضایــی افتاد.
دوره فرماندهی رضایی که  16ســال به درازا کشــید
را میتوان دوره قوام یافتن سپاه پاسداران دانست.
در دوره فرماندهی رضایی بود که ســپاه پاســداران
اصلیتریــن نقــش را در مدیریت جنــگ برعهده
گرفت.بزرگترینفتوحاتایراندرجنگتحمیلی
بــا فرماندهــی رضایــی بــه دســت آمــد .همزمان
بــا جنگ کالســیک ،در جنــگ شــهری و مقابله با
منافقین نیز ســپاه توانســت توفیقات شــگرفی به
دست بیاورد .در زمینه امنیت داخلی نیز اطالعات
ســپاه در دوره مدیریت محســن رضایی فعالتر از
گذشتهظاهرشدکهدستگیریاعضاوانهدامحزب
توده در ســال  62از جمله آنهاست .از جمله نقاط
عطف دوره فرماندهی رضایــی ،حضور در عرصه
ســازندگی و اقتصادی و تأســیس قرارگاه سازندگی
خاتــم االنبیا(ص) در دوران پس از جنگ اســت .او
توانست با کســب موافقت رئیس جمهوری وقت
هلل هاشمی رفسنجانی ،توان فنی و مهندسی
آیتا 
ســپاه را در دوران صلــح ،در خدمــت ســازندگی
در آورد ،هرچنــد بــا گذشــت زمان و گســترش این
فعالیتهــا ،بحثهــای بســیاری در ایــن زمینــه
درگرفت.

ëëرحیم صفوی؛ افزایش توان بسیج
سید یحیی رحیم صفوی مشهور به «آقا رحیم»،
در اواســط ســال  1376بــا حکــم رهبــر معظــم
انقالب به فرماندهی ســپاه منصوب شد .تفاوت
او بــا فرماندهــان پیــش از خــود ایــن اســت که او
عمــده دوران فعالیــت و ســابقه خود را در ســپاه
طــی و کســب کــرده بــود .او کــه از نیروهــای اولیه
سپاه پاســداران بود ،ســمتهایی چون معاونت
عملیاتــی منطقه جنــوب ،معاونت عملیات کل
سپاه ،فرماندهی نیروی زمینی و قائم مقامی سپاه

را در کارنامــه خود داشــت .البتــه او نیز در پیش از
انقالب سابقه فعالیت سیاسی داشت ،تا جایی که
ت در فعالیتهای ضد
در ســال  56به دلیل شرک 
رژیم تحت تعقیب ساواک قرار گرفت و مجبور به
فرار از کشور شد .پس از انقالب ،فعالیت خود را با
حضور در کمیته انقالب اسالمی دنبال کرد و پس
از تشــکیل سپاه ،به عنوان فرمانده عملیات سپاه
اصفهان منصوب شد .و با شروع غائله کردستان
بــه عنــوان فرمانده عملیــات ســنندج و فرمانده
سپاه کردستان به مقابله با ضد انقالب پرداخت.
از نقــاط عطــف دوره فرماندهی رحیــم صفوی،
حادثــه کوی دانشــگاه و نیز نامه معــروف  24نفر
از فرماندهــان عالــی رتبه ســپاه بــه رئیس دولت
اصالحــات اســت .افزایش توان نیروی بســیج در
گردانهــای عاشــورا و الزهرا و نیز باال بــردن توان
موشکی سپاه برای مقابله با تهدیدات هواپایه نیز
در دوره مسئولیت او دنبال شد.

ضدیت با رئیس جمهور وقت شــهرت داشت.
از نخســتین عملیاتهــای نظامــی کوچک ،اما
موفــق ایران ،با فرماندهی او در اواخر ســال 59
در مناطق جنوبی کشــور رقم خــورد .او تا پایان
جنــگ بهصــورت پیوســته بــه عنــوان فرمانــده
قرارگاههــای عملیــات غرب و جنوب مشــغول
خدمت شــد که عالوه بر آن ،معاونت عملیات
ســپاه سوســنگرد و فرماندهــی تیــپ عاشــورا،
قــرارگاه قــدس و قرارگاه نجــف را نیــز برعهده
گرفــت .جعفری پس از پایان جنگ برای ادامه
تحصیــل بــه دانشــگاه مراجعــه کرد و در ســال
 1371موفــق بــه اخذ مدرک کارشناســی ارشــد
در رشــته معمــاری شــد« .فــارس» در گــزارش
خــود از فرماندهی او نوشــته اســت« :تغییرات
ســاختاری در ســپاههای اســتانی ،تقویــت
چشــمگیر بخــش ســایبری ســپاه کــه در فضای
اینترنت به فرماندهی پدافند ســایبری مشــهور
شــد ،ورود و مقابله بســیج به بحــث تهدیدات
نــرم ،بدســت گرفتن مســئولیت امنیــت خلیج
فــارس و حضــور در خلیــج عــدن ،گســترش و
تقویت نیروی هوافضای سپاه ،برخی تغییرات
در راســتای گســترش اشــراف اطالعاتی ســپاه،
دفــع اغتشاشــات پــس از انتخابــات ســال ،88
مقابلــه همه جانبــه با گروهکهای تروریســتی
پــژاک در شــمال غــرب کشــور و ایجــاد امنیــت
پایــدار در ایــن منطقــه و منطقــه جنوبشــرق،
رویدادهای مهــم دوره فرماندهــی «آقا عزیز»
اســت ».باوجود اینها ،نمیتوان پوشیده داشت
کــه دوره فرماندهــی جدیــد ،دوره تغییــرات
شــگرف در ایــن نهاد بــوده اســت .در این دوره
هــم فعالیتهای قرارگاه خاتم االنبیا به عنوان
بخــش اقتصــادی ســپاه گســترش یافــت و هم
مقابلــه بــا گروههــای تروریســتی در کشــورهای
منطقــه ،ســبب افزایــش وزن و نقــش ســپاه در
معادالت داخلی و منطقهای شد.
ëëحسین سالمی؛ فرمانده جدید

ëëعزیز جعفری؛ تغییرات ساختاری در سپاه
محمدعلــی جعفــری یــا آنطــور کــه میــان

همرزمــان خــود شــناخته میشــد« ،عزیــز
جعفــری» از اعضــای اولیــه ســپاه پاســداران
انقالب اســامی است که از دانشــگاه وارد سپاه
شــد .او دانشــجوی معماری و همچنین یکی از
عناصر حاضر در جریان تســخیر النه جاسوسی
امریــکا در آبــان ماه  58بــود .عزیــز جعفری از
همان سالهای نخســت حضور در سپاه ،بویژه
پس از حمله رژیم بعث در کشــور ،هم قائل به
نقشآفرینی بیشــتر سپاه در جنگ بود و هم به

ســردار حسین ســامی که حاال فرمانده کل سپاه
است ،فارغالتحصیل دانشگاه علم و صنعت در
رشــته مهندسی مکانیک است .او آبان ماه ۱۳۵۹
به ســپاه پیوســت و عمدتــاً در کردســتان و جبهه
جنــوب در لشــکرهای  ۲۵کربــا ۱۴ ،امام حســین
و قــرارگاه دریایی نوح حضور داشــت .وی از ســال
 ۱۳۷۶الــی  ۱۳۸۴در ســمت معــاون عملیــات
ستاد مشــترک سپاه اشــتغال به خدمت داشت.
او به ضدیت با نظام ســلطه و امریکا شهره است
و از ایــن رو میتــوان ایــن انتصــاب را پیامی برای
تداوم رویکرد منطقهای ایران برای غرب و امریکا
دانست.

پیامهایتبریکبهفرماندهجدیدسپاه
بــه دنبــال انتصــاب سرلشــکر پاســدار حســین ســامی بــه
فرماندهی کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی از سوی رهبر
تبــریک معظم انقالب ،سران قوا و سایر مقامهای کشوری و لشکری،
بــا صــدور پیامهــای جداگانهای ایــن انتصاب را بــه او تبریک گفتند .بــه گزارش
پایگاه اطالعرســانی ریاست جمهوری ،حجتاالســام حسن روحانی در پیام
خود ،این انتصاب را نشــان از تعهد ،توانمندی و خدمات ارزشــمند سرلشــکر
ســامی در عرصههای مختلف از دوران دفاع مقدس تاکنون دانســت و ابراز
امیدواری کرد :در ســایه عنایات الهی ،باحضور مؤثر شــما در این جایگاه مهم
و بهرهگیری هوشــمندانه از ظرفیتهای آرمانی و مأموریتهای قانونی و نیز
توانمندیهــای پرســنل انقالبی ،خدوم و مردمی ســپاه ،بیش از پیش شــاهد

همبســتگی و همدلی نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران ،اقتدار و عزت
روزافزون نظام اســامی در برابر هرنوع تهدید و توطئه دشــمنان ،و پاســداری
از ارزشها و دستاوردهای انقالب اسالمی ،در چارچوب قانون اساسی باشیم.
وی در پایان همچنین از تالشهای دلســوزانه و خدمات ســردار سرلشکر پاسدار
محمدعلی جعفری در دوران تصدیاش قدردانی کرد.
علی الریجانی ،رئیس مجلس نیز در پیام تبریک خود ،سپاه پاسداران را میراث
گرانقــدر و ثمره مبارک انقالب اســامی دانســت و ابــراز امیدواری کــرد در دوره
تصدی سرلشکر سالمی در مسئولیت فرماندهی کل شاهد ارتقای توانمندیها و
تقویت بنیه دفاعی این نهاد انقالبی باشیم.
حجتاالســام والمسلمین سیدابراهیم رئیســی ،رئیس قوه قضاییه هم گفت:

اکنون که در گام دوم انقالب قرار گرفته ایم ،امیدوارم در راستای حفظ و حراست
از انقــاب و دســتاوردهای آن بر اســاس منویات مقام معظــم رهبری همچون
گذشته موفق و منصور باشید .اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری ،
سردار سرلشکر محمد باقری ،رئیس ستادکل نیروهای مسلح ،محمود واعظی،
رئیــس دفتر رئیس جمهــوری ،محمدجواد ظریف ،وزیر امــور خارجه ،آیت اهلل
آملــی الریجانــی رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،امیر سرلشــکر ســید
عبدالرحیــم موســوی ،فرمانــده کل ارتش ،وزرای کشــور ،نفــت و اطالعات و نیز
فرماندهان عالی رتبه ســپاه و ارتش نیز به نوبه خود با صدور پیامهای جداگانه
انتصاب سرلشــکر ســامی به فرماندهی کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی را
تبریک گفتند.

«نود» در دستور کار شورای نظارت بر صدا و سیما

دادگاه حسین فریدون برگزار شد

شــنیدیم که  ،خبرگــزاری مهر دیروز خبــر داد که دادگاه حســین فریدون در
شعبه  ۱۰۵۷مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه و به
صورت غیرعلنی برگزار شــد .فریدون که تیرماه  96بازداشــت شــده بود ،با
قرار وثیقه آزاد اســت .او  7اسفندماه ســال گذشته هم برای توضیح درباره
اتهامات خود در جلسه دادگاه حاضر شده بود.

 ۱۳محکوم اعتراضات با عفو رهبری آزاد شدهاند

دســت آخر اینکه 13،نفــر از محکومان تجمعات و اعتراضــات مرداد  ۹۷که
پیشتر به  ۶ماه تا یک ســال حبس محکوم شــده بودند ،با عفو رهبر معظم
انقــاب از زنــدان آزاد شــدند .ابــوذر نصراللهــی ،وکیــل مدافــع تعــدادی از
متهمــان ایــن پرونده با اعالم ایــن خبر به ایرنا گفت :این افــراد که پنج زن و
هشــت مرد هستند ،در شــعبه  ۲۸دادگاه انقالب به اقدام علیه امنیت کشور
از طریــق حضور در تجمعات غیرقانونی به حبس محکوم شــده بودند .این
وکیل دادگســتری افــزود :دادگاه انقالب در حکم خود با اســتناد به ماده ۶۱۰
قانون مجازات اســامی و رعایت مواد  ۳۷و  ۳۸این قانون و به لحاظ اظهار
ندامت و پشــیمانی ،پنج نفر از متهمان را با احتساب ایام بازداشت قبلی به
تحمل یک سال حبس و هشت متهم دیگر را به تحمل  ۶ماه حبس محکوم
کــرد .نصراللهــی اضافــه کرد :با توجــه به ابالغ عفــو رهبری به مناســبت 40
سالگی انقالب و اینکه مدت حبس محکومان این پرونده تا یک سال حبس
بود ،مشمول عفو مزبور قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند.

برنامه دو سال آینده کاخ سفید علیه ایران

هــدف آنهــا گرفتــن نتیجــه در دوســال باقیمانــده دور اول
ادامه از
صفحه اول ترامــپ اســت و لــذا اگــر فشــارحداکثری اقتصــادی جــواب
ندهد ،بهدنبال خلق سناریو برای کشاندن امریکا به حمالت
محدود نظامی علیه ایران خواهند بود.نتانیاهو در تبلیغات گســترده یک سال
گذشته در مورد ادعای حمالت مکرر به مواضع ایران درسوریه ،سه هدف دارد:
الف :هدف آشکار او این است که به همه ثابت کند تسلط و نفوذ ایران در سوریه
را تحمل نخواهد کرد.ب :اما هدف پنهان او این اســت که به فرماندهان ارتش
امریکا ،کنگره و کاخ سفید بگوید هراسی از درگیری نظامی با ایران نداشته باشند
زیرا اســرائیل درطول یکسال صدها حمله نظامی علیه مواضع ایران درسوریه
داشــت و هیچ اتفاقــی هم نیفتاد .او بهدنبال این اســت که ترسها و نگرانیها
در واشنگتن ،اروپا و منطقه از واکنش های ایران فروریخته شود تا راه برای اقدام
نظامی بازشود .ج :نتانیاهو درصدد است با محوری کردن موضوع ایران و اتحاد
کشــورهای عربــی علیه ایــران ،همه اهداف خــود درمورد تشــکیل دولت بزرگ
اســرائیل را تحقق بخشــد و موضوع دولت فلســطینی را هم به زباله دان تاریخ
بینــدازد .او عــاوه بر اعالم بیت المقدس بهعنوان پایتخت اســرائیل و منضم
کردن جوالن سوریه به خاک اسرائیل ،سعی خواهد کرد قبل از روگشایی از طرح
«معامله قرن» ،اقدامات توســعه طلبانه بیشــتری انجام داده تا اعراب در اوج
ضعف و ذلت ،تن به پذیرش «معامله قرن» بدهند و اگر هم نپذیرفتند ،آنها
را مانع صلح معرفی کند.
 -7محــور بولتــون -نتانیاهــو -بــن ســلمان سیاســت فشــار روانــی بر ایــران را
دردستورکار دارند تا تهران را عصبانی و به عکسالعملی نسنجیده وادار کنند.
بعد از روی کار آمدن ترامپ ،موضوع تشکیل مثلث مذکور علیه ایران را عنوان
کرده و تأکید کردم طراحی این سیاســت با اســرائیل ،ایجاد فشار از سوی امریکا
و تأمیــن مالــی آن با عربســتان و امــارات خواهد بود .اکنون عــرض می کنم که
ایــن مثلث در مســیری بــه پیش می رود کــه :اجماع داخلــی در هیأت حاکمه
امریــکا ایجاد نماید ،کشــورهای غربی همچون اروپــا را همراه کند ،قدرتهای
بلوک شــرق همچون چین ،روســیه و هند را در دفاع از ایران اخته کند ،اتحادی
از کشــورها در منطقــه ،مشــابه طرح ناتو عربی ،علیه ایران شــکل دهــد ،روابط
امریکا و ایران را به نقطه غیرقابل برگشت برساند به گونهای که حتی با پیروزی
دموکراتها ،شانس حل و فصل مسائل ایران و امریکا به صفر برسد.
ایران را وادار به خروج از برجام کند تا شش قطعنامه صادره دردولت قبل احیا،
طبق منشور سازمان ملل بهعنوان تهدید صلح و امنیت بینالملل تلقی شده و
تحریمها اجماعی و جهانی شــود .نیروهای نظامی و امنیتی ایران بویژه ســپاه را
با القاعده و عامالن حمله تروریســتی  11سپتامبر  2001برج های دوقلو نیویورک
مرتبط کند تا بتواند با اســتفاده از قانون «مجوز توســل به نیروی نظامی مصوب
کنگره در سال  ،»2001نیازی به مجوز جدید از کنگره برای حمله به ایران نداشته
باشد .شرایطی به وجود آورد که ایران در لیست سیاه «گروه ویژه مالی» موسوم به
اف.ای.تی.اف قرارگیرد تا حتی بدون تحریم های اجماعی جهانی شورای امنیت
ســازمان ملل ،سایر کشورها همچون چین و روسیه و ترکیه هم قادر به تجارت با
ایران نباشند .آقای روحانی در سخنرانی علنی گفت که مقامات دولت امریکا ۸
بار تقاضای مالقات با دولت جمهوری اســامی ایران را داشــتهاند عالوه بر آن ۵
رهبر دنیا واسطه مالقات شدند ،اما اعالم کردیم که زمان و شرایط مناسب برای
مذاکره و مالقات وجود ندارد .ممکن اســت ترامپ چنین درخواســت هایی را تا
شــهریور امسال هم مطرح کند به امید اینکه در حاشیه اجالس مجمع عمومی
ســازمان ملل ،دیداری رخ دهد .اما کم کم به زمان پایان چنین درخواست هایی
نزدیک می شویم .چون از پاییز امسال بتدریج مبارزات انتخاباتی کاندیداها برای
کنگره و ریاســت جمهوری امریکا در پاییز سال آتی شروع میشود و برای ترامپ
ریسک مذاکره با ایران در دوران انتخابات بسیار خواهد بود.
ضمــن اینکــه نتیجــه انتخابــات امریــکا نبایــد عامــل تعیینکننــدهای بــرای
تصمیمات مقطع فعلی کشــور باشــد زیرا اوالً محبوبیت ترامپ افزایش یافته
و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که دموکرات ها پیروز انتخابات باشــند و ثانیاً:
تخریبها در یکی دوســال گذشته و تا پایان دوره اول ریاست جمهوری ترامپ
به قدری گسترده بوده و خواهد بود که راه مفری برای منتخب بعدی نماند.

