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    استقبال اصالح طلبان از ابوترابي فقط در حد حرف و رسانه

دكتر عبداهلل گنجي در كانال تلگرام خود نوشت: انتصاب 
حجت االسللام ابوترابي به امامت موقت جمعه تهران با 
استقبال بسيار گسترده اصاح طلبان و دولتي ها مواجه 
شد. شكوري وي را ستود، آشنا از اين هفته به نماز جمعه 
مي رود، تيتر و عكس يك روزنامه ها شد و »امام جمعه اعتدال« نام گرفت. 

از اين استقبال بايد استقبال كرد. 
اين جماعت با ادعاي اينكه تريبون نماز جمعه يك طرفه و جناحي است 
خود را محروم از حضور معرفي مي كردند. اين انتصاب و استقبال راست 

آزمايي و محك خوبي است. 
اگر نماز جمعه مربوط به يك جنللاح بوده با آمللدن ابوترابي بايد حجم 
حاضرين در نماز جمعه حداقل دوبرابر شود يا الاقل تفاوت دو برابري در 
مقايسه نماز جمعه ابوترابي و خاتمي ديده شود و ادعاي اين جماعت ثابت 
شود كه ما اهل نماز جمعه بوديم اما وضعيت را قبول نداشتيم. واقعيت 
اين اسللت كه هيچ اتفاقي نخواهد افتاد همانگونه كه حسرت مسجد را 

دارند حسرت نماز جمعه نيز پابرجا خواهد بود. 
ابوترابي برايشان حكم ناطق نوري را دارد كه آدم خوبي است و هر روز عكس 
يك روزنامه شان مي شود اما براي جناح خودش خوب است نه براي ما. ما 
فقط تعريفش را مي كنيم و توصيه مي كنيم رقيب از ايشان استفاده كند 
اما در هيچ يك از جلسات ما دعوت نخواهد شللد. اگر ابوترابي نماز جمعه 
اختصاصي براي اين جماعت برگزار كند پشللت سرش مانند نماز جمعه 

مسلم در كوفه خواهد بود. ترديد نكنيد. اين انتصاب هوشمندانه بود. 
    سيد امامي رفت اما دوتابعيتي ها هستند

فرزاد جهللان بين، عضو هيئت علمي و اسللتاديار دانشللگاه شللاهد و از 
دانشجويان سابق دانشللگاه امام صادق)ع( درباره ماجراي كاووس سيد 
امامي در كانال شخصي اش نوشت: دكتر سلليد امامي استاد من بودند و 

حق استادي به گردن من دارند.
ايشان دو تابعيتي بودند؛ ايراني كانادايي. يا جاسوس بودند يا در بازي قرار 
گرفتند كه نمي دانستند جاسوسي است. به احتمال قوي دومي است اما 
نظام بايد تكليفش را با مديران دو تابعيتي معلوم كند. معاون سازمان ملي 
مربوطه كه منابع مالي مؤسسه متبوع مرحوم سيد امامي را تأمين مي كند 
دوتابعيتي ايراني- امريكايي است. آيا ايشان مطلع بوده كه چه مي كند يا 

ايشان هم در يك بازي قرار گرفتند. 
    رابطه ترس و رفراندوم!

رضا سراج كارشناس مسائل سياسي با اشللاره به سخنان روز يك شنبه 
روحاني دربللاره رفراندوم در كانللال تلگرامي خود نوشللت: واقعيت اين 
است كه سياست خارجي، ميدان مانور روحاني براي وعده دادن و همراه 
سللاختن افكار عمومي با ايده مركزي دولت خود )تعامل با امريكا( بوده 

است. در چند ماه آينده دو اتفاق بسيار مهم به وقوع مي پيوندد. 
اول( با لبه خروج امريكا از برجام، قدرت مانور روحاني در سياست خارجي 

به صفر نزديك مي شود. 
دوم( در محيط اجتماعي، قضاوت افكار عمومي نسللبت به ايده مركزي 
دولت روحاني و كارآمدي ايشللان براي حل مشكات اقتصادي كشور و 
معيشت مردم، نهايي مي شود. برآيند دو موضوع مذكور در افكار عمومي، 
منجر به شكل گيري تجربه تاريخي عدم اعتماد به امريكا و اثبات سهل 

انديشي و ناكارآمدي جريان متمايل به امريكا مي گردد. 
اين مهم، همه ترس و كابوس روحاني است. روحاني و جريان غرب گرا 
نگران رسلليدن مردم به دوربرگردان تجربه تاريخللي عدم اعتماد به 
امريكا هسللتند، بنابراين طرح موضوع رفراندوم، ترس از شكل گيري 
تجربه تاريخي و فرار به جلو براي عدم پاسللخگويي به مردم است. اي 
كاش روحاني به جاي اين همه ترس، شللجاعت برخللورد مقتدرانه با 

امريكا براي احقاق حقوق ملي را داشت.

دانيل كوتس، مدير اطالعات ملي امريكا طی هفته 
اخير گزارش ساالنه جامعه اطالعاتي اين كشور 
را كه به ارزيابي »تهديدهاي جهاني« مي پردازد، 
منتشر كرد؛ سندي كه در جاي جاي آن جمهوري 
اسلالمي ايران به عنوان يك تهديد بين المللي 
براي اياالت متحده امريكا معرفي شلده است. 
اين نخستين باري نيسللت كه يك مركز رسمي 
دولت امريكا جمهوري اسامي ايران را به عنوان 
تهديدي عليه امريللكا معرفي مي كند، كمااينكه 
پيش از اين و در طول 40 سال گذشته نيز بارها 
مؤسسللات تحت حمايت كنگره يا دولت امريكا 
فعاليت هاي ايران را متضاد با منافع امريكا عنوان 
كرده بودنللد، به عنوان نمونلله در راهبرد امنيت 
ملي امريكا كه اخيراً رسانه اي شد نيز جمهوري 
اسللامي ايران به عنوان يكي از تهديدات جدي 

براي امريكا عنوان شد. 
پيللش از رونمايي از راهبللرد امنيت ملللي امريكا 
روزنامه جروزالم پسللت به نقل از منابع خود تأكيد 
مي كند كه البي »آيپك« نقش فعالي در شكل دهي 
راهبرد جامع ترامپ در قبال ايران ايفا كرده و برجام 
تنها بخشللي از اين راهبرد است يا فايننشال تايمز 
بيان مي كنللد: »راهبرد جديد ترامللپ عليه ايران 
خنثي سازي و به عقب راندن فعاليت هاي منطقه اي 
و جهاني ايران اسللت. عمليات مخفي عليه ايران و 

نايبانش بخش ديگري از اين راهبرد است.« 
تهديدخواني ايران در شللرايطي توسللط مراكز و 
مؤسسات دولتي و غير دولتي امريكا صورت مي گيرد 
كه در بخش هاي مقدمه سند امنيت ملي امريكا نيز 
رئيس جمهور اين كشور از لزوم توسعه روابط خود 
با كشورهاي غرب آسلليا جهت ايجاد اجماع سازي 
سامان يافته تر عليه ايران سخن به ميان مي آورد و از 
ايران و كره شمالي به عنوان رژيم هاي بي ثبات كننده 
منطقه، تهديدكننده مردم امريللكا و عامل تهديد 

براي متحدان اين كشور نام مي برد. 
    اتهام زني جديد عليه ايران

گزارش جامعه اطاعاتي امريكا نيز كه سلله شنبه 
منتشر شد با تأكيد بر اين نكته كه »خطر درگيري 
ميان كشللورها، از جمله ميان قدرت هاي بزرگ به 
بيشللترين حد از پايان دوران جنگ سللرد رسيده 
است« پيش بيني مي كند رقابت ميان كشورها در 
سللال آينده افزايش خواهد يافت و در ادامه تأكيد 
مي كنللد تنش ها پيرامون مسللائل كره شللمالي و 
فعاليت هاي منطقلله اي ايران را كه با اسللتفاده از 
نيروهاي نيابتي و با هدف رقابت منطقه اي اسللت 
»عاجل ترين تهديدها« بللراي وقوع درگيري ميان 

كشورها در سال آينده است. 
اتهام جديدي كه امريكايي ها در سللند مورد اشاره 
به ايران نسبت مي دهند تاش ايران براي ساخت 

موشك قاره پيماست؛ مسئله اي كه با اين ادبيات از 
آن ياد مي شود: » برنامه موشك هاي بالستيك ايران 
به اين كشور امكان هدف قرار دادن مواضع مختلف 
در سراسر منطقه را مي دهد. تهران در حال حاضر 
دارنده بزرگ ترين زرادخانه موشك هاي بالستيك 
در خاورميانه اسللت. ميل تهران براي مهار اياالت 
متحده ممكن اسللت آن را به سللمت دستيابي به 
موشك بالستيك قاره پيما سوق دهد. پيشرفت در 
برنامه فضايي ايران، مي تواند مسير دستيابي ايران 

به چنين موشكي را كوتاه كند.« 
در بخش هاي ديگري از اين سند ادعاهاي تكراري 
گذشته نيز به روز رسللاني شده است، به طوري كه 
بارديگر »ايران و حزب اهلل«عامل بي ثبات سللازي 
منطقه و توسعه تروريسم عنوان شده اند: » ايران 
بارزترين حامي تروريسم دولتي است كه كمك هاي 
مالي، سللاح و تاكتيك هاي پيشللرفته در اختيار 
گروه هاي تروريسللتي و شللبه نظامي در سراسللر 
منطقه قرار مي دهد. حزب  اهلل لبنان با مستقر كردن 
هزاران جنگنده در سوريه و تأمين ساح، تاكتيك 
و رهبري براي گروه هاي شبه نظامي و تروريستي 
نشللان داده قصد ايجاد بي ثباتللي در منطقه دارد. 
حزب اهلل احتماالً روي توانمنللدي اش براي حمله 
به منافع امريكا، اسللرائيل و عربستان سعودي هم 

تأكيد دارد.« 
در بخش »تهديدات سللايبري« كلله درگزارش 
سللاالنه جامعه اطاعاتي امريكا آمده نام ايران به 
عنوان يكي از كشللورهايی نام برده شللده كه در 
سال آتي بيشترين تهديدات را عليه امريكا صورت 
خواهند داد كه اعتراف به چنين مسئله اي نشان 
مي دهد جمهوري اسللامي ايران پيشرفت هاي 
مهمي در حوزه هاي غير نظامي كه مي تواند منافع 
امريكا را تهديد كند، داشته و اين پيشرفت ها عامل 
هراسي است كه ردپاي آن در گزارش نويسي هاي 

امريكا درباره ايران مشهود است. 
در بخللش مربوط بلله »تهديدهاي سللايبري« از 
كشللورهاي روسلليه، چين، ايران و كره شللمالي 
به عنوان كشللورهايي نام برده شللده كه در سال 
آينده امريكا را با بيشترين تهديد سايبري مواجه 
خواهند كللرد و ارزيابي خود را از ايللران در ادامه 
اينگونلله عنوان مي كنللد: »ارزيابي ما اين اسللت 
كه ايران تاش براي نفوذ به شللبكه هاي امريكا و 
كشورهاي همپيمان آن را ادامه خواهد داد. هدف 
ايران، جاسوسي و قرار گرفتن در موقعيت مناسب 
بللراي حمات سللايبري در آينده اسللت، اگرچه 
سرويس هاي اطاعاتي اين كشور بيشتر توجه شان 
را روي رقباي خاورميانه اي خود به ويژه عربستان 

سعودي و اسرائيل متمركز كرده اند.« 
در فصللل »اقدامللات داراي اولويللت« و زيربخش 
»ارتقاي توان پدافند موشللكي« در راهبرد امنيت 
ملي امريكا نيز عنوان مي شود: » اياالت متحده در 
حال استقرار يك سللامانه دفاع موشكي چند اليه 
با تمركز بر ايران و كره شللمالي اسللت تا بتوانيم از 

ميهنمان در برابر حمات موشكي دفاع كنيم.« 
كاخ سفيد در همين سند »توسللعه طلبي ايران« 
را عامل ناامني در منطقه غرب آسلليا يللاد و بيان 
مي كند: »در طول سللال هاي گذشللته، مشكات 
درهم تنيللده ناشللي از توسللعه طلبي ايللران، 
 فروپاشللي دولت هللا، ايدئولوژي جهادگللرا، ركود 
اقتصللادي- اجتماعللي و رقابت هللاي منطقه اي 

خاورميانه را متشنج كرده اند.« 
    انسجام امريكايي ها براي تضعيف ايران

برخاف آنچه جريان غرب بللاور داخلي حداقل در 
ماه هاي اخير عنوان مي كننللد تفاوت ماهوي ميان 
حزب دموكرات و حللزب جمهوريخللواه در امريكا 
وجود ندارد و يكي از نقاط اشتراك اين دو حزب در 
امريكا، توطئه چيني عليه ايران و تضعيف جمهوري 
اسامي ايران با هدف تغيير حاكميت سياسي است، 
كمااينكه انديشللكده بروكينگز اخيراً در گزارشي 
تأكيد مي كند»چالش ايران، پاسخ منسجم امريكا 

با همكاري دو حزب را نياز دارد.« 
سوزان مالوني كارشناس ارشد انديشكده بروكينگز 
در مطلبي تحت عنوان »رد يللا تأييد برجام؟ اين 
مسئله نيسللت«، مي نويسد: » واشللنگتن به يك 
راهبرد معتبر نياز دارد تا اين سللؤال هميشگي و 
بدون پاسخ »نحوه ترغيب ايران براي تبديل شدن 
به بازيگري سازنده در داخل و خارج مرزهايش« 
را مللورد خطاب قللرار دهد... ثبللات و پيچيدگي 
چالش ايران، نيازمند پاسللخ منسجم امريكاست 
كه با كمي همكاري دو حزب ميسر مي شود. اين 
همكاري حتي با اختافات دروني واشنگتن دور از 

دسترس نيست.« 
وي در اداملله مي نويسللد: »نتيجلله اينكه حتي 
افللرادي )در امريكا( كه برجللام را خيلي ضعيف 
مي پندارند، بدون يك جايگزين در دسللترس و 
مشللخص، رغبتي براي پاره كردن آن ندارند. در 
طرف مقابل، خيلي از هللواداران برجام مي دانند 
اين توافق ارتقای قابل توجهي در سياسللت هاي 
منطقلله اي و داخلي ايللران ايجاد نكرده اسللت 
و همين هللواداران از دولت بللراي مقابله با اين 

سياست هاي ايران حمايت مي كنند.« 
در حالي دو حزب امريكا در طول سال هاي متمادي 
با هللدف تضعيف جمهوري اسللام ايللران راهبرد 
سياسللت خارجه دولت هللاي خللود را تنظيم و از 
انسللجام و همگرايي الزم جهت رويارويي با ايران 
استفاده كرده اند كه جرياني در داخل كشور تاش 
مي كند باورهاي جديللد را در افكار عمومي داخلي 
جاسازي كند از جمله اينكه عملكرد حزب دموكرات 
در مواجهلله با ايران بسلليار نرم و عقاني اسللت و 
اساس آن را دشمني تشكيل نمي دهد و ديگر آنكه 
رهبران امريكا رويه دشمني خود با جامعه ايراني را 
تغيير داده اند و اراده اي ندارند تا همانند سال هاي 
نخسللت پيروزي انقاب اسللامي به توطئه عليه 

ايران بپردازند. 
اين جريان داخلي همچنين اصرار داشت با امضاي 
توافق هسته اي ميان دو كشللور منازعات كاهش 
يابد، مناقشات تعديل و زمينه هاي دشمني با ملت 
ايران برداشته شللود اما آنچه در صحنه واقعي و نه 
تخيلي روي داده آن است كه تمام رؤساي جمهور 
امريكا در تمام 40سال گذشته اهداف مشابهي را 
در مقابله با ايران مورد توجه قرار داده اند، به عنوان 
نمونه دو دولت ترامپ و اوباما در اهداف مهمي نظير 
»معرفي كردن ايران به عنوان تهديدي براي صلح، 
ثبات و امنيت فضاي بين الملل«، »تفسير يكجانبه 
از متن برجام كه عبللارات آن عمدتاً دو و چندپهلو 
است« و» توسعه تحريم هاي غيرهسته اي )حقوق 
بشري - تروريسللم( و حفظ سللايه تحريم بر سر 

ايران« مشتركاً گام برداشته اند.

مقابله با ايران راهبرد ملی امريكا در همه دولت ها

شب بی پایان دشمنی امریکا با ایران
محمد   اسماعیلی
   گزارش   

 ادامه حيات سياسي اصالح طلبان 
در گرو عملکرد روحاني است

سلخنگوي فراكسليون مسلتقلين مجللس بلا اشلاره بله اينكه 
ادامه مسلير قلدرت سياسلي اصالح طلبان بسلتگي بله عملكرد 
دوللت روحانلي دارد، گفلت: اخيلراً ملردم بله فكلر احلزاب و 
فلارغ از نلام كانديدهلا، بله ليسلت ارائله شلده رأي مي دهنلد. 
به گزارش خانه ملت، مهرداد بائوج الهوتي در خصوص قياس دولت دوم 
اصاحات با دولت دوازدهم توسط برخي افراد و ارزيابي احتمالي مبني بر 
قدرت گرفتن مجدد جريان اصولگرايي در عرصه سياست، گفت: اگر قرار 
باشد بين اصولگرايان و اصاح طلبان نسللبت بگيريم، بايد اذعان كرد كه 

نسبت اصولگرايان قوي تر بوده و زمينه قدرت گرفتن آنها فراهم است. 
نماينده مردم لنگرود در مجلس شللوراي اسللامي در رابطه با اينكه آيا 
اصولگرايان چهره جديدي براي انتخابات آتي دارند يا خير، تصريح كرد: 
اصولگرايان چهره جديد بللراي معرفي در زمان انتخابللات دارند اما هم 

اكنون نيرويي را مطرح نمي كنند كه بسوزد. 
وي با اشاره به اينكه به نظر مي رسد اتفاق جديدي در عرصه سياست در 
حال رخ دادن اسللت، ادامه داد: احزاب در انتخابات آتي مي توانند نقش 
مؤثري تري در معرفي چهره ها داشته باشند؛ به عبارتي مردم فارغ از نام 

چهره ها به ليست اميد رأي دادند. 
بائوج الهوتي با اشاره به اينكه تشللكيل فعاليت احزاب ديگر در جريان 
اصولگرا مطرح است كه نام هاي مختلف برايش مي گذارند، اظهار كرد: 
بر اين اساس افراد مي توانند در حزب عضو شوند نه جريان هاي فكري و 
سياسي كه قابل تأمل است، البته ممكن است فرد اصاح طلب در رأس 
حزب باشد كه مورد قبول جريان اصاح طلب و اصولگراست. وي ادامه 
داد: بايد يادآور شللد كه انتقال قدرت در امريكا نيللز بين دموكرات ها و 
جمهوريخواهان دو دوره اسللت و اين مهم نيز در كشورمان همين طور 
اسللت، البته به نظر مي رسد ادامه اين مسير بسللتگي به عملكرد دولت 

آقاي روحاني هم دارد.  
.............................................................................................................................

 گروكشي دولتي ها 
از نمایندگان سؤال كننده از روحاني

يكي از نمايندگان سؤال كننده از روحاني جزئياتي از گروكشي دولت 
از نمايندگان براي انصراف از سلؤال از رئيس جمهور را تشريح كرد. 
به گللزارش تسللنيم، سيدحسللين نقوي حسلليني يكللي از نمايندگان 
سللؤال كننده از رئيس جمهور دربللاره وضعيت مالباختگان مؤسسللات 
مالي و اعتباري با انتقاد از تعلل هيئت رئيسلله مجلس در طرح سللؤال از 
رئيس جمهور در صحن پارلمان، گفت: باالخره هيئت رئيسه پارلمان تحت 
فشللار نمايندگان سللؤال كننده از رئيس جمهور، موضوع سؤال را جهت 
بررسي هاي بيشتر به كميسيون اقتصادي ارجاع داد، البته اين كار طبق 

آيين نامه داخلي مجلس بايد ماه ها پيش انجام مي شد. 
وي با بيان اينكه معاونان پارلماني وزارتخانه ها از درخواست هاي نمايندگان 
براي حل مشللكات مللردم در ازاي انصللراف از سللؤال  از رئيس جمهور 
گروكشللي مي كنند، اظهار داشللت: متأسللفانه معاونان پارلماني تاش 
مي كنند تا نمايندگان سؤال كننده از رئيس جمهور، امضاهاي خود را پس 
بگيرند يا تعداد امضاها به حداقل برسد، به طوري كه به عنوان مثال وقتي 
نمايندگاني با يك وزير ماقات دارند يا از وي درخواستي براي حل مشكل 
حوزه انتخابيه شان دارند، ابتدا از او مي خواهند كه ُفرم انصراف از سؤال از 
رئيس جمهور را پُر كنند و از سؤال شان منصرف شوند؛ اين تاش ها انجام 

شده و دارد انجام هم مي شود. 
نماينده مردم ورامين در مجلس اضافه كرد: معاونان پارلماني وزارتخانه ها 
در تاش هستند تا امضاهاي طرح سؤال از رئيس جمهور به كمتر از حد 

نصاب برسد و ممكن است اين اتفاق نيز بيفتد.

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس:

کاهش سطح روابط اروپا با ایران تابعی از سیاست های امریکا بوده است
رئيس كميسليون امنيت ملي مجلس عنوان كرد كه با توجه 
به سلنگ اندازي هاي اخيلر رئيس جمهور امريكا در مسلير 
اجراي برجام، اگر اين كشور بخواهد مفاد برجام را نقض كند 
جمهوري اسالمي ايران نيز براساس منافع خود عمل مي كند. 
به گزارش فارس، ديويد مك آليستر رئيس كميته امور خارجي 
پارلمان اروپايي كه در رأس هيئتي از اعضاي اين كميته به تهران 
سفر كرده است با عاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي، اعضاي اين كميسيون، رؤساي گروه هاي 
دوستي پارلماني با كشللورهاي اروپايي و نمايندگان فراكسيون 
خانواده و نمايندگان اقليت هاي ديني مجلس شللوراي اسامي 
ديدار و گفت وگو كرد. بروجردي در ابتداي اين ديدار با اشاره به 
ديدگاه هاي مشترك ايران و اروپا در زمينه تقويت و تحكيم ثبات 
و امنيت در منطقه، حفظ برجام به عنوان يك معاهده بين المللي 
و مبارزه با تروريسللم، اظهار داشللت: جمهوري اسامي ايران از 

توسعه همكاري هاي همه جانبه با كشللورهاي اروپايي استقبال 
مي كند و معتقد اسللت طرفين منافع مشللتركي در بسياري از 

موضوعات دارند. 
وي افزود: سياست اصولي جمهوري اسامي ايران توسعه و بسط 
روابط خود براسللاس احترام متقابل با همه كشورهايي اروپايي 
اسللت و اگر در مقاطعي با كاهش سللطح روابط مواجه بوده ايم، 
تصميمي بوده كه در اروپا و تحت تأثير سياست هاي امريكا اتخاذ 
شده است. بروجردي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
اهميت برجام براي توسللعه روابط في مابين و تأكيد بر پايبندي 
ايران به مفاد اين معاهده، ادامه داد: با توجه به سنگ اندازي هاي 
اخير رئيس جمهور امريكا در مسير اجراي برجام، اگر اين كشور 
بخواهد مفاد برجللام را نقض كند، جمهوري اسللامي ايران نيز 

براساس منافع خود عمل مي كند. 
وي افزود: امريكا و سللاير طرف های اين سند بايد درك كنند كه 

برجام تحت هيچ شرايطي قابل تغيير و مذاكره مجدد نيست. 
بروجردي در ادامه اين ديدار با اشللاره به مبارزه ايللران و اروپا با 
تروريسللم، گفت: تروريسم پديده شومي اسللت كه در سال هاي 
اخير گريبانگير منطقه، اروپا و جهان شللده است، لذا ما از تقويت 
همكاري هاي ايران و اروپا در مبارزه با تروريسم استقبال مي كنيم. 
وي در پايان از سكوت اروپا در قبال قتل و عام مردم يمن انتقاد كرد 
و گفت: انتظار ما از پارلمان اروپا اين است كه صداي مردم مظلوم 
و بي گناه يمن باشد و حمايت خود را از مردم اين كشور در مجامع 

بين المللي به صورت رسا بيان كند. 
   استقبال پارلمان اروپا از رفع تحريم هاي ايران

ديويد مك آليسللتر رئيس كميته امور خارجي پارلمان اروپايي 
نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از سفر به تهران گفت: ما از 
گفت وگوي بيشتر ميان پارلمان ايران و پارلمان اروپايي استقبال 
مي كنيم زيرا اين گفت وگوها را راهي براي رسيدن به درك و تفاهم 

متقابل مي دانيم. وي همچنين گفت: منافع مشتركي در همكاري 
ايران و اروپا وجود دارد كه بايد با مساعي دو طرف محقق و حاصل 
شوند. مك آليستر در ادامه با اشاره به حمايت همه جانبه پارلمان 
و اتحاديه اروپايي از اجراي برجام گفت: اروپا برجام را سندي مفيد 
براي تثبيت صلح و ثبات جهاني ارزيابي مي كند و از اجراي كامل 

مفاد آن به وسيله همه طرفين حمايت مي نمايد. 
رئيس كميته امللور خارجي پارلمللان اروپايللي در ادامه، گفت: 
پارلمان اروپا از رفع تحريم هاي ايران براساس مفاد برجام استقبال 
و حمايت مي كند. ديويد مك آليستر رئيس كميته امور خارجي 
پارلمان اروپايي در پايان گفت: بلله اعتقاد ما گفت وگو با يكديگر 
بهتر از گفت وگو درباره يكديگر است، به همين خاطر نمايندگان 
پارلمان اروپا به تهران سفر كرده اند تا ضمن ارتقاي درك مشترك، 
در خصوص موضوعات مورد عاقه طرفين و چالش هاي منطقه اي 

و بين المللي تبادل نظر كنند.

جانشين فرمانده سپاه پاسلداران عنوان كرد كه امروز در 
حالي كه كشلورهاي دور و نزديك ما در آتش مي سلوزند، 
ملت شريف ايران امن ترين و آسلوده ترين كشور دنياست 
و ايلن نتيجله هدايلت امت توسلط رهبلري الهي اسلت.

به گزارش راه دانا، سللردار حسللين سللامی در كنگللره ملي 
بزرگداشت شهيد محمدحسين ذوالفقاري، گفت: ما در دنياي 
نابرابري مطلق با امپراتوري هاي بزرگ دست و پنجه نرم كرده ايم 
و در همه اين چهار دهه سخت گذشللته بر اين قدرت ها چيره 
شده ايم. انقاب بزرگ امام در اولين قدم ابهت امريكا را شكست 
و اين يك شكسللت تكرار نشدني در 250 سللال گذشته تاريخ 
امريكاسللت. وي ادامه داد: انقاب اسامي تفسير آيت الكرسي 
بود، در قبل از انقاب اينجا ايالت 51 امريكا محسوب مي شد و 
مستشارانشان امور ما را مي نوشتند. انقاب اسامي ما هويت از 
دسللت رفته ديني و ملي ما را برگرداند، حيثيت از دست رفته 
ملت ايران را اعاده كرد، به ما شللرف، كرامت و حريت آموخت و 
به ما اعتبار منزلت و استقال داد.  اين مقام مسئول بيان داشت: 
وقتي روح عابد و زاهد امام در پيكره ملت دميده شد، ملت ايمان 
رشد كرد و به ملت روح بخشيد و اينقدر شجاعت يافت كه به النه 

جاسوسي امريكا حمله كرد. 
 سامي با اشاره به جنگ تحميلي اظهار داشت: جنگ ما جنگ با 
اتحاد همه مستكبرين و دولت هاي بين المللي بود و راز پيروزي 
ما نيز شهدايي هستند كه با اذن امام در جنگ حاضر شدند و غلبه 

ايمان بر شمشير را به تصوير كشيدند. 
 جانشين فرمانده سپاه پاسللداران انقاب اسامي خاطر نشان 
كرد: سنت الهي اين است كه مؤمنان به شرط صبر و به اذن خدا 
در نابرابري قوا پيروز مي شوند.  وي تأكيد كرد: امام رحلت كرد 
و انقاب به دسللت خلف صالح امام با همان وارستگي، قدرت، 
تدبير، شجاعت، صبر و ژرف انديشللي افتاد. دوره رهبري رهبر 
عظيم الشأن انقاب اسامي دوره اوج گيري پيچيدگي هاست. 
دشمنان تا آن روز دورتر از ما عليه ما فتنه مي كردند اما متوجه 
شدند نمي توانند با حركت از راه دور اراده طوفاني ملت را متوقف 
كنند، لذا به نبرد نزديك روي آوردنللد و از نبرد نظامي به نبرد 
سياسللي، اقتصادي، عمليات رواني و اطاعاتي تغيير موقعيت 
دادند، به همين دليل كار رهبري بسيار سخت بود و بر دامنه اين 

سختي و پيچيدگي همواره اضافه مي شود. 
 سامي اضافه كرد: هم بايد مي جنگيديم و هم پيشرفت مي كرديم. 
بايد قله هاي علللم و قله هاي دروني را براي ايراني مسللتقل فتح 
مي كرديم و در عين حال آسيب نمي ديديم. رهبر انقاب همين 
كار را انجام دادند و براي جنگ با ابرقدرت ها سياست هاي دقيق 
و دست يافتنی را در دستور كار خود قرار دادند. همه موشك ها، 
پدافندها، شللناورهاي رزمي قدرت زميني و بسيج جاودانه و هر 
آنچه به عنوان نماد درخشان قدرت ايران مي بينيد، حاصل تدبير 
رهبر معظم ماسللت و اين قدرت محصول تفكر ما و وابستگي به 
بيگانه نيست بلكه قدرت دروني جوانان مؤمن ماست كه مي تواند 

در بيرون قدرت هاي بزرگ را متاشي كند. 
 وي تصريح كرد: جنبش نرم افزاري، جنبش علمي و خودكفايي 
مفاهيمي اسللت كه رهبري توليد و همه ملت را در اين زمينه 
بسلليج كردند،  لذا توانسللتيم بدون تكيه بر دانللش و فناوري 
بيگانگان ايران را در مسير پيشرفت قرار بدهيم، ايراني كه امروز 
به خود متكي است، به فضا دسللت يافته، پااليشگاه ها و رادارها 
را مي سازد، اينها نتيجه هدايت هاي رهبري است. نهايتاً تدبير و 
اراده او كه به اراده ملت و امت واحد اسامي تبديل شده است، 
تحقق پيدا كرد و انقاب سطح وسيعي از قدرت ساخت. اكنون 
از كرانه هاي مديترانه تا درياي سرخ قدرت انقاب اسامي كه 

عرصه را بر قدرت هاي بزرگ تنگ كرده خودنمايي مي كند. 
 سردار سامي گفت: فتنه هاي داخلي و تهاجمات فرهنگي ابعاد 

وسيع توطئه جهاني بود كه هر نظامي را از هم مي پاشيد، اما اينها 
در ايران كارساز نبود، چون ملت در صحنه بود و اعتماد بين ملت 
و رهبري باعث شد اميد دشمنان به نااميدي تبديل شود كه اين 
موضوع را در راهپيمايي 22 بهمللن هم ديديم.  وي تأكيد كرد: 
دشمن به دنبال نا اميدي مردم است و مي خواهد بگويد انقاب 
دستاوردي نداشته است، البته مشكاتي وجود دارد، كما اينكه 
در همه دنيا وجود دارد و حتللي در امريكا با بزرگ ترين اقتصاد 

جهاني 50ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي كنند. 
 جانشين فرمانده سپاه تأكيد كرد: امروز در حالي كه كشورهاي 
دور و نزديك ما در آتش مي سوزند ملت شريف ايران امن ترين 
و آسوده ترين كشور دنياسللت و اين نتيجه هدايت امت توسط 
رهبري الهي اسللت، امروز مردم به ضعف هاي مسللئوالن نگاه 
نكردند چون حساب اسللام و واليت از عملكرد ضعيف يا قوي 
مسئوالن جداست اما امروز نوبت ماست كه با مدل جنگ براي 
جامعلله كار كنيم چراكه اكنللون در جنگ بللزرگ اقتصادي و 

فرهنگي و سياسي هستيم. 
 وي تصريح كرد: ما از سرتيترهاي خبري قدرت هاي بزرگ خارج 
نمي شويم. الشه يك موشك يمني را در كاخ سفيد گذاشتند تا 
بگويند ايران خطرناك است، اگر سيستم ضد موشكی داريد چرا از 
موشك هاي ما مي ترسيد؟ اين نشان مي دهد قدرت استكبار روبه 
زوال است. امروز بايد همه بسيج شويم و مانند يك جنگ كشور را 

اداره و با مشكات مانند دشمنان مقابله كنيم.

سردار سالمي: قدرت ایران محصول تدابیر رهبر انقالب است
دفاعی

   مجلس


