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دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل با 
بيان اينكه امريكا و اروپا ديدگاه هاي مشتركي 
درخصلوص تلوان دفاعي جمهوري اسلامي 
ايران دارند، گفلت: نبايد خوش باور باشليم و 
تصور كنيم كه به راحتي اروپلا در كنار ما قرار 
مي گيلرد و از امريلكا فاصله خواهلد گرفت. 
حس��ين اميرعبداللهي��ان در گفت وگو با فارس 
با اش��اره به اظهارات اخير ترام��پ در خصوص 
برجام گفت: من فراموش نمي كنم حدود 30 ماه مذاكرات فشرده اي كه تيم 
مذاكره كننده ما با 1+5 داشت، همواره يكي از موضوعاتي كه به ويژه توسط 
جان كري وزير خارجه وقت امريكا مطرح مي شد اين بود كه برجام هسته اي 
موضوع ساده اي است و ما بايد از آن عبور كنيم و وارد برجام منطقه اي شويم 

و آن مهم ترين چيزي است كه مورد توجه ماست. 
وي با بيان اينكه امريكا و اروپا مواضع مشترك و ديدگاه هاي مشتركي در برخي 
موضوعات مهم از جمله در موضوع توسعه توان دفاعي جمهوري اسالمي ايران 
دارند، خاطرنشان كرد: اروپايي ها اقدامات ترامپ را محكوم مي كنند، ضمن اينكه 
ما بايد همه تالش ديپلماتيك مان را به كار بگيريم كه شكاف بين امريكا و اروپا 
در موضوع هسته اي ايران و در مسائل مربوط به جمهوري اسالمي ايران به قوت 
خود باقي بماند، اما نبايد خوش باور باش��يم و تصور كنيم كه به راحتي اروپا در 

كنار ما قرار مي گيرد و از امريكا فاصله خواهد گرفت. 
وي افزود: اروپايي ها اگر بخواهند منافع اقتص��ادي خود را هم درنظر بگيرند، 
حجم تبادل تجاري و مناسبات مالي اي كه تك تك كشورهاي اروپايي با امريكا 
دارند، در كنار رويكردهاي سياسي، حقوق بشري و مشتركاتشان براي اعمال 
فشار بر جمهوري اسالمي ايران حكم مي كند كه آنها در نهايت در مسيري كه 
مطلوب امريكاست و منافع آنها نيز در اين مسير تأمين مي شود، حركت كنند. 
اين نشان دهنده ديپلماس��ي هوشمندانه ماس��ت كه از هر فرصتي براي تنها 
گذاشتن امريكاي ترامپ در مقابل جمهوري اسالمي ايران با اروپا كار كنيم و 

مناسبات مان را ارتقا دهيم. 
.....................................................................................................................................

 موضع گيري اروپايي ها 
در قبال امريكا شفاف نيست

عضلو كميسليون شلوراها و املور داخللي كشلور در مجللس تأكيلد 
دارد كله موضع گيلري اروپايي هلا در قبلال تراملپ شلفاف نيسلت. 
ابوالفضل ابوترابي در گفت و گو با خانه ملت با اش��اره ب��ه اينكه موضع گيري  
اروپايي ها در قبال ترامپ ش��فاف نيس��ت، از اي��ن رو ض��رورت دارد مواضع 
جدي تري را اتخاذ كنند، اظهار كرد: بر اين اساس انتظار مي رود مواضع اتحاديه 
اروپا شفاف تر و محكم تر باشد و نسبت به اجراي برجام توسط امريكا اقدام عملي 

مناسبي انجام دهند. 
نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به تصميم اتحاديه 
اروپا براي اعزام فدريكا موگريني، ديپلمات ارش��د خود به امريكا براي دفاع از 
برنامه جامع اقدام مشترك )برجام(، گفت: مس��ئوالن اروپايي عالوه بر تأكيد 
بر اهميت حفظ برجام، طوري رفت��ار مي كنند كه نظ��ر امريكايي ها و برخي 
ديگر كشورها هم جلب شود، لذا در اظهاراتشان مش��اهده مي شود نسبت به 

فعاليت هاي دفاعي كشورمان موضوعاتي را مطرح مي كنند. 
وي ادامه داد: اروپايي ها بايد واقعيت عرصه سياست را ببينند و بر اساس آن رفتار 

كنند نه اينكه دنباله رو سياست هاي يكجانبه و خصمانه اياالت متحده باشند. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه امريكا هم اكنون در تالش است 
محتواي برجام را از بين ببرد تا دستاوردي نصيب كشورمان نشود، تصريح كرد: 
به نظر مي رسد با تالش مسئوالن كشورهاي مختلف پوسته برجام حفظ شود 

اما خالي از محتوا باشد. 
عضو كميس��يون ش��وراها و امور داخلي كش��ور در مجلس ش��وراي اسالمي 
خاطرنشان كرد: بايد منتظر نتيجه ديدار مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا 

با ترامپ بود و بعد از آن براي سياست تقابل تدبير كرد.  
.....................................................................................................................................

حجت االسام رئيسي در ديدار با ظريف:

ديپلماسي زيارت را فعال می کنيم
توليلت آسلتان قلدس رضلوي در ديلدار 
با وزيلر املور خارجله گفلت: انسلجام ملي 
حلول هدايت هلاي رهبلر معظلم انقلاب 
منافلع و امنيلت كشلور را حفلظ مي كنلد. 
به گزارش ايس��نا حجت االسالم س��يدابراهمي 
رئيسي در ديدار با محمدجواد ظريف كه در تاالر 
واليت حرم مطه��ر رضوي برگزار ش��د، با تأكيد 
بر اهميت حفظ انس��جام ملي خاطرنش��ان كرد: 
انسجام ملي حول هدايت ها و فرمايش��ات رهبر معظم انقالب قدرت عظيمي 

ايجاد مي كند كه يكي از بركاتش حفظ منافع و امنيت كشور است. 
توليت آستان قدس رضوي با بيان اينكه تعامل با اروپايي ها براي كشور ما الزم 
است، اما همراهي آنان با امريكا براي فش��ار بر ايران قابل قبول نيست، اظهار 
كرد: به يكي از ديپلمات هاي اروپايي گفتم لياقت كشور شما كه حتي قدمت 

ابنيه هاي آن از كل تاريخ امريكا بيشتر است، دنباله روي از امريكا نيست. 
رئيس��ي ادامه داد: عالقه وافر مسلمانان پاكس��تاني براي زيارت امام رضا)ع( 
ايجاب مي كند كه آستان قدس با همكاري دولت، خصوصاً وزارت امور خارجه، 
امنيت و رفاه آنان در طول سفر زيارتي را تأمين كنند و هزينه اين سفر را براي 
آنان كاهش دهند. عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اينكه 
پيشنهاد ما اين اس��ت كه تا حد امكان مبلغ رواديد زائران پاكستاني در جهت 
تسهيل زيارت كاهش يابد، بيان كرد: براي فعال كردن ديپلماسي زيارت ميان 
مديريت اعتاب مقدسه و دولت هاي كشورهاي اسالمي برنامه هايي داريم كه 

همكاري وزارت امور خارجه را مي طلبد. 
.....................................................................................................................................

رئيس مجلس توضيح داد

 رفتار خصمانه امريكايي ها
 نگراني مشترك رؤساي پارلمان های جهان

رؤسلاي همه پارلمان هاي حاضر در اجاس اتحاديه بين المجالس از رفتار 
امريكايي ها نگران هستند. 

به گزارش خانه ملت، علي الريجاني در توضيح  نشست با رؤساي پارلمان هاي 
حاضر در اتحاديه بين المجالس افزود: چند ديدار با رؤساي مجالس كشورهاي 
مختلف از جمله عراق، مكزيك، ويتنام و تركيه برگزار و در هر كدام مسائل خاص 
بين دو كشور مطرح شد اما در ديدار با رؤساي پارلمان هاي عراق و تركيه درباره 

مسائل پيچيده منطقه، گفت وگو و رايزني هاي مستند انجام شد. 
الريجاني ادامه داد: برگزاري نشس��ت هاي متعدد با رؤساي پارلمان هاي ديگر 
كشورها از مزيت هايي است كه در حاشيه اين اجالس انجام مي شود، زيرا فرصتي 
براي استماع نظر و اعتقاد جمهوري اسالمي ايران در خصوص موارد مختلف از 

زبان خودمان است. 
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به نگراني مش��ترك رؤساي همه 
پارلمان هاي حاضر در اين اجالس از رفتار امريكايي ها گفت: رئيس جمهور امريكا 
بس��يار تحقيرآميز حرف مي زند، دونالد ترامپ در مدت رياست جمهوري اش 

چهره اي از كشور امريكا نشان داده كه مورد نقد همه جهان قرار گرفت. 
وي با انتقاد از اظهارات ضدايراني ترامپ در سخنراني اخير خود يادآور 
ش��د: بيان حرف هاي بي اس��اس و درهم رئيس جمهور امريكا نشان از 
ناتواني وي در تفهيم مفاهيم اس��ت، لذا اين ناتواني س��بب بيان وارونه 

مسائل شده است.

در انتخابلات رياسلت جمهوري هاي گذشلته 
تاش شلد با به كارگيري انواع و اقسام عمليات 
روانلي، جامعله به ايلن باور برسلد كله نتيجه 
مستقيم سپردن مديريت كان كشور در سطح 
قوه مجريه به دسلت جريلان مؤملن و انقابي 
»تحريم- تهديلد« خواهد بود و بلراي مداواي 
دردهاي جامعه و در بدترين شرايط تحت نظريه 
)انتخاب بيلن بد و بدتلر(، به جريانلي متمايل 
شلود كه وعده پرطمطراقلي نظير »برداشلته 
شدن تمامي تحريم هاي ضد ايراني« را سرداده 
و اطمينان  دهلد كله مي تواند در يلك فرايند 
زماني اوضاع اقتصادي جامعه را بهبود ببخشد. 
آنچه باورهاي عموم��ي يك جامعه را مي س��ازد، 
به كارگيري عمليات رواني در بزنگاه هاي انتخاباتي 
اس��ت كه مي تواند از يك نام��زد انتخاباتي )ديو( 
ساخته و نامزد ديگر انتخاباتي را )دلبر( بسازد، دلبر 
منبع خير )برداشته شدن تحريم هاي ضدايراني( 
نش��ان داده مي ش��ود و ديو منش��أ ش��ر )افزايش 

تحريم هاي ضدايراني(. 
س��اختن ديو و دلبر در انتخابات رياس��ت جمهوري 
نيازمند آن اس��ت كه نامزده��اي انتخاباتي متبوع و 
رس��انه هاي حامي با به كارگيري برخي تاكتيك هاي 
عمليات رواني، روي كليدواژگان مشترك و هدفمند 
متمركز ش��ده و با تكرار ادبيات مش��ترك، باورهاي 
عمومي جامعه نظام مند ش��ده و به يك سمت خاص 
راهنمايي ش��ود. در انتخابات هاي گذش��ته رياست 
جمهوري فرافكني از جمله تاكتيك هاي مهمي بود كه 
به صورت مستمر مورد استفاده قرار گرفت تا ذهن افراد 
جامعه به مسيري غير از مسير حقيقي انحراف پيدا و به 

سمت يك نقطه فرضي و دلخواه حركت كند. 
 فرافكن��ي برخ��الف س��اير حوزه ه��ا در ح��وزه 
سياست- رسانه ناآگاهانه نيس��ت بلكه طبق يك 
س��ناريوي خبري هوش��مندانه صورت گرفته كه 
طبق آن تصميم سازان رسانه اغلب جهت تحميل 
باورهاي خود به جامعه تالش مي كنند از اين اصل 
عمليات رواني استفاده كنند و اهداف جناحي خود 
را پيگيري نمايند. فرافكني يا آدرس غلط دادن به 
جامعه مي تواند با برانگيختن واكنش هاي هيجاني 
افكار عمومي جامعه هدف را به سمت دلخواه سوق 
داده و به باورهاي دلخ��واه جريان مديريت كننده، 
نزديك كند، كما اينكه در بسياري از آوردگاه هاي 
سياسي در كش��ور و از جمله در انتخابات رياست 
جمهوري بارها ش��اهد به كارگي��ري چنين ابزاري 

توسط برخي نامزدهاي انتخاباتي بوديم. 

در انتخابات هاي رياست جمهوري گذشته تصور شد 
براي افزايش قدرت اثرگذاري اصل فرافكني، بايد 
»انتخاب بد از بدتر« نيز مورد توجه قرار گيرد، اين 
تكنيك كه انتخاب بد از بدتر ناميده مي شود، عموماً 
براي توجيه ضرورت فداكاري و ازخودگذشتگي يا 
مشروعيت بخش��يدن به اقدامات ناخوشايند مورد 
توجه قرار مي گيرد؛ اقدامات��ي كه به نوعي موجب 
ناخرس��ندي جمعيت ه��دف هم مي ش��ود )نظير 
اتهاماتي با ادبيات نامناسب كه به رقيب نسبت داده 

مي شود و جامعه از اين ادبيات ناراضي است.( 
  نظر رهبري درباره القائات رأي ساز و منافع 

ملي سوز
زماني مقام معظ��م رهبري در دي��دار اخير خود با 
نخبگان مي فرمايند: »امروز هم نبايد مطالبي مطرح 
شود كه اگر مثاًل در فالن قضيه توافق نكرديم چنين 
و چنان مي ش��ود، اين از القائات مورد نظر دشمن 
است و ما بايد بي اعتنا به اين القائات، مصالح خودمان 
را خودمان بفهميم و آن را از دش��من نشنويم« كه 
به خوبي بيانگر اين مسئله است كه نبايد باورهاي 

اثبات شده جامعه درباره نظام سلطه تغيير پيدا كند؛ 
باورهايي كه بر اساس تجربياتي مهم شكل گرفته و با 

توافق هسته اي اخير با امريكا قابل تأييد است. 
تغيي��ر باوره��اي م��ردم درب��اره نظام س��لطه و 
دش��مني هاي امريكا با ملت ايران، مسئله اي است 
كه ريش��ه در گفتمان انقالب اس��المي دارد، كما 
اينكه استكبارستيزي به عنوان يكي از مؤلفه هاي 
اين گفتمان بر اس��اس اصول عقاليي مورد توجه 
قرار گرفته و طي 40 س��ال اخير پ��س از پيروزي 
انقالب اسالمي بارها اثبات شده به كارگيري چنين 
مؤلفه اي در عرصه سياست خارجه مانع از به خطر 
افتادن منافع ملي ش��ده و عاملي براي پيش��رفت 

انقالب اسالمي است. 
سخنان اخير رهبري معظم نمايانگر اين مسئله است 
كه نبايد قائل به مذاكره مجدد در س��اير حوزه هايي 
كه منشأ قدرت جمهوري اسالمي ايران هستند، به 
مذاكره مجدد با امريكايی ها بود، چراكه چنين باوري 
نه تنها منفعتي براي جامعه ايراني نخواهد داش��ت 
بلكه زمينه جري تر شدن غربي ها را به دنبال خواهد 

داشت، كما اينكه پس از توافق هسته اي ميان ايران 
و 1+5 نه تنها مواضع و رويك��رد ضدايراني امريكا و 
كش��ورهاي اروپايي تعديل نشد بلكه عاملي شد كه 
مقامات رسمي اين كشورها بارها از لزوم فشار بيشتر 
به جمهوري اسالمي ايران سخن به ميان آورده و دهها 
بار تحريم هاي مجددي را عليه جمهوري اس��المي 
ايران وضع كردند. اينها در حالي است كه در انتخابات 
رياست جمهوري 92 و 96 تالش شد با به كارگيري 
برخي مؤلفه هاي عمليات روان��ي جامعه به اين باور 
برسد كه مي توان با امريكا وارد مذاكرات برد – برد شد 
و نهايتاً منافع ملي را تأمين و تحريم هاي ضدايراني را 

كاهش داد و حتي به نقطه صفر رساند. 
 وعده برداشته شدن تحريم  هاي  فراهسته اي 

1/5 سال بعد از برجام!
جالب اينجاست 1/5 سال بعد از روز اجراي برجام 
كه غيراعتماد بودن امريكا اثبات شده بود و دولت 
اوباما و ترامپ تأكيد داشتند )در عمل( تحريم هاي 
ضدايراني را عليه ايران لغو و حداقل تعليق نخواهند 
كرد، در آخرين مناظره انتخاباتي رياست جمهوري، 

عنوان مي ش��ود كه چنانچه دولت تدبير و اميد در 
چهار سال دوم صدارت امور را بر عهده گيرد، ساير 
تحريم هاي ضد ايراني همانند اتفاقي كه در موضوع 

هسته اي افتاد! برداشته خواهد شد. 
همانطور كه اشاره ش��د تالش براي تغيير باورهاي 
مردم در مورد دشمني غرب با جامعه ايراني از ماه ها 
قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 92 آغاز شده 
بود و شخصيت ها و رس��انه هاي جريان غرب باور با 
به كارگيري عمليات رواني تالش داشتند جامعه را 
به اين باور برس��انند كه مي توان با امريكايي ها وارد 
مذاكره ش��د و نهايتاً حقوق جامع��ه ايراني را بدون 
خدشه تأمين كرد، به عنوان نمونه ابراهيم اصغرزاده 
ماه ها قبل از برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري 
س��ال 92 در گفت وگويي بيان مي كند: »تعامل از 
موضع قدرت با امريكا ضروري است، چون قرار نيست 
تا ابد با امريكا دشمن باشيم ولي آنچه هميشگي است 
منافع ملت ايران است و هر كشوري كه منافع ما را 
تأمين كند، دست دوستي به سمتش دراز مي كنيم. 
جامعه اي��ران احتياج به برق��راري ارتباط با جامعه 
بين المل��ل دارد. اين ارتباط بايد ب��ر مبناي احترام 
متقابل، دوستي و منافع مشترك باشد، زيرا چه بسا 
كساني كه همسايه و دوست ما هستند ولي بيشتر از 

ديگر كشورها به ما ضرر مي رسانند.«
اصغرزاده همسو با س��اير همفكران خود مذاكره با 
اياالت متحده را مس��ير اجتناب ناپذير پيشرفت و 
توسعه كشور و پيش مقدمه آن را »اعتماد به رفتار و 
گفتار سياستمداران اين كشور« معرفي مي كند، اين 
در حالي است كه امروز مي توان بعد از گذشت چهار 
سال مذاكرات فشرده با امريكا و به سرانجام رساندن 

برجام، قضاوتي صحيح از چنين ادعاهايي داشت. 
  ضرورت افزايش درك مردم از عمليات

 رواني  انتخاباتي 
آنچه مهم است اين مسئله مي باشد كه شخصيت ها 
و رسانه  هاي  جريان مؤمن و انقالب بايد ماه ها قبل 
از برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري هر دوره و 
حتي انتخابات مجلس شوراي اسالمي تالش كنند 
س��طح درك جامعه از عمليات رواني يك طيف و 
همچنين رويدادهاي كالن سياسي به انضمام نوع و 
گستره دشمني غرب با جامعه ايراني را نه در فضايي 
احساسي بلكه در فضايي ايجابي افزايش دهند، حال 
كه غربي ها به گونه  هاي  متفاوت توافق هسته اي را 
نقض كرده و ايران تنها متعه��د به اجراي تعهدات 
برجامي است، تعميق باورهاي متقن انقالبي اقدام 

چندان دشواري نيست. 

سلپاه پاسلداران انقاب اسلامي با قدردانلي از حمايت هلاي مردم و مسلئوالن 
در پاسلخ بله اباطيلل رئيس جمهلور امريلكا عليله ايلن نهلاد انقابلي، بلر 
عزم خلود در مبارزه با نظام سللطه و توسلعه  توان موشلكي كشلور تأكيلد كرد. 
به گزارش سپاه نيوز، سپاه پاسداران انقالب اسالمي در بيانيه اي با قدرداني از حمايت هاي 
آحاد مختلف مردم و مسئوالن در پاسخ قاطع به اباطيل رئيس جمهور امريكا عليه اين نهاد 
انقالبي، بر عزم و اراده خود در مبارزه بي امان با نظام سلطه و صهيونيسم و توسعه  توان دفاع 
موشكي كشور تأكيد كرد. در بخشي از اين بيانيه آمده است: مواضع خصمانه رئيس جمهور 
ياغي و سبك مغز امريكا در اهانت به ملت ايران و اعمال تحريم هاي ظالمانه جديد عليه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي، نشان از شكست سياست هاي اهريمني سردمداران كاخ 
سفيد و رژيم صهيونيستي براي تغيير نقشه منطقه و تجزيه و تضعيف كشورهاي اسالمي 

و عصبانيت آنها از نقش آفريني سپاه در اين عرصه دارد. 
اين بيانيه وحدت و اجماع ملي در حمايت هاي گسترده از سپاه پاسداران انقالب اسالمي و 
محكوميت عربده كشي هاي ترامپ را معنادار توصيف و تصريح كرده است: اين نهاد مردمي 
براساس رسالت ذاتي و انقالبي خود مصمم تر و مقتدرتر از گذشته، مبارزه بي امان خود با 
نظام سلطه و صهيونيس��م را ادامه داده و در دفاع از انقالب اسالمي و مصالح و منافع ملي 

كشور، لحظه اي درنگ نخواهد كرد. 

اين بيانيه در پايان با سپاس از الطاف مقام معظم رهبري و قدرداني از حمايت آحاد ايرانيان 
به ويژه مراجع عظام، رؤس��اي قوا، حوزه هاي علميه، دانش��گاه ها، اح��زاب و جريان هاي 
سياس��ي، نخبگان و چهره هاي فرهنگي، هنري، ورزش��ي و علمي و نيز هموطنان عزيز 
خارج از كشور و پاسخ قاطع آنان به شيطان بزرگ تأكيد كرده است: سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي به پشتوانه  عظيم ملت ايران، تحت فرماندهي مقام معظم رهبري امام خامنه اي 
)مدظله العالي( همراه با ساير نيروهاي مسلح و مدافع انقالب، »بنيان مرصوص«، »فدايي 
مردم« و »سپر حوادث« فراروي كشور بوده و به فضل الهي و به كوري چشم دشمنان به 
ويژه امريكا و شبكه خبيث صهيونيس��م بين الملل، نفوذ منطقه اي و اقتدار و توسعه  توان 
موشكي جمهوري اسالمي كه در شرايط تحريم كامل رقم خورده است نيز با شتاب بيشتر، 

بدون وقفه ارتقا و تداوم خواهد يافت. 
   قدرداني فرمانده سپاه از همدلي مردم و مسئوالن با سپاه

همچنين فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اس��المي در پيامي از همدلي و همراهي 
صميمانه و مواضع انقالبي مردم و مسئوالن از س��پاه مقابل تهاجم رواني هيئت حاكمه 
امريكا قدرداني كرد. در پيام سرلشكر جعفري آمده است: رئيس جمهور امريكا دريافته 
است قدرت انقالب اسالمي در حال گسترش و جغرافياي نفوذ آن غير قابل كنترل گشته 
است و ادامه اين روند نتيجه اي جز زوال قدرت مادي امريكا و برقراري نظم جديد انقالب 

اسالمي در بر نخواهد داش��ت، به همين دليل ديگر نمي توانند حقارت خويش را پنهان 
نمايند. ترامپ و هيئت حاكمه اش با اين گونه رفتاره��اي مبتذل خود، امريكا را بيش از 
پيش در مسير خودحذفي از صحنه روزگار قرار داده اس��ت تا با عنايت الهي بشريت به 

زودي عالم جديدي را تجربه نمايد. 
  دوره مذاكره به سر آمده است

اين پيام در ادامه مي افزاي��د: حجم و ماهيت حمايت هاي اخير مردم عزيز و مس��ئوالن 
نظام از سپاه پاسداران انقالب اسالمي نشان مي دهد، ما در آغاز مرحله اي از سير تكاملي 
انقالب اسالمي قرار گرفته ايم؛ دوراني كه از شاخص هاي برجسته آن به سر آمدن دوره  
زوزه مذاكره و تعميم الگوي مذاكرات هسته اي به ساير حوز ه هاي اقتدار نظام مي باشد. 
فرمانده سپاه در پيام خود آورده است: امريكا و اذناب منطقه اي اش خوب مي دانند كه در 
اين 40 سال اگر مي توانستند به جمهوري اسالمي آسيب وارد نمايند، يك دقيقه را هم 

تلف نمي كردند. آنها با زبان سالح بيشتر آشنا هستند. 
در پايان، با قدرداني از مردم صاحب عزت ايران و مسئوالن محترم كشور كه با همدلي و 
همراهي صميمانه و مواضع انقالبي از سپاه در برابر تهاجم رواني اخير هيئت حاكمه امريكا 
حمايت كرده اند، اعالم مي دارم س��پاه ملت بزرگ ايران را در گذار از مرحله سوم انقالب 

اسالمي در مقابل دشمنان، پاسداري و محافظت خواهد كرد. 

پاسخ سپاه به رئيس جمهور امريكا و تقدير از ملت ايران

توسعه توان موشكي با شتاب بيشتري تداوم خواهد يافت

ضرورت افزايش درك مردم از عمليات رواني   در رقابت های انتخاباتي

القائات حزبي که رأي ساز و منفعت سوز است

مصطفي حقگو | خبرگزاري صدا سيما

محمد   اسماعیلی
   گزارش يک

جانشلين رئيس سلازمان اطاعات سلپاه گفت: در پيوسلت برجام آمده به ايران 
توصيه مي كنيلم آزمايش و تحقيقلات در مورد موشلك هاي بالسلتيكي كه توان 
حمل كاهك هاي هسته اي دارد، نداشلته باشلد، ليكن در قانون جديد كاتسا هر 
نوع توليد موشلك با هر بردي الي االبد براي جمهوري اسلامي ممنوع شده است. 
به گزارش فارس، س��ردار حس��ين نجات در جمع فعاالن فرهنگي كشور در مشهد طي 
سخناني اظهار داشت: اينكه برخي تهديد جنگ امريكا را مطرح مي كنند با اذهان جامعه 
بازي مي كنند. امريكايي ها از اينكه در خليج فارس با ما درگير شوند، فراري هستند آن هم به 
خاطر يك جمله كه رهبري فرمودند: »ديگر دوران بزن و در رويي تمام شد، اگر كسي با ما 
برخوردي شروع كند، ممكن است شروع كننده آنان باشند اما پايان برخورد با آنان نيست«، 
غربي ها ما را تحريم كردند، قدرتمندتر شديم. اگر به غني سازي 20 درصد نمي رسيديم، 
امريكايي ها و اروپايي ها حاضر به نشستن پاي ميز مذاكره نبودند، آنچه دشمن را وادار به 

تسليم در برابر ما مي كند، قدرت نظام جمهوري اسالمي است. 
جانشين رئيس سازمان اطالعات س��پاه گفت: هر جا در مقابل دشمن ايستاديم، پيروز 
بوديم، در تحوالت اخير منطقه، همه قدرت هاي دنيا جمع شدند و گفتند بشار اسد بايد 
ش��ش ماهه برود و امريكايي ها نيز گفتند مذاكره مي كنيم به شرطي كه ايران نباشد در 
حالي كه امروز همه آنان مي گويند هيچ اتفاقي در سوريه بدون حضور ايران نمي افتد. وي 
با بيان اينكه با پاكسازي منطقه از داعش، توطئه بعدي امريكا و رژيم صهيونيستي شروع 
شد، گفت: زماني كه داعش تا پشت در كاخ بارزاني در اربيل آمد، اين جمهوري اسالمي 
بود كه حامي مردم كرد عراق شد و از مردم كرد اربيل در مقابل داعش حمايت كرد، حاال 
همين بارزاني شده متحد اسرائيل و با چراغ سبز امريكا و اسرائيل، تبديل شدن به اسرائيل 

جديد را شروع كرده است. 
  براي اجراي سياست هاي اوباما مي گويند ترامپ ديوانه و جنگ طلب است

وي به تحوالت بين المللي نيز اشاره كرد و گفت: برخي تصور مي كنند سياست هاي ترامپ 
با اوباما متفاوت است، استراتژي امريكا از دوران اوباما نسبت به جمهوري اسالمي، »تغيير 
رفتار جمهوري اسالمي و عقب نشيني تا مرز براندازي« بود و هست. در زمان امضاي برجام 
نيز گفتند مكانيسمي تعبيه شده كه ايران از مزاياي برجام استفاده نكند و تا يك دهه آينده 

در همه سرفصل ها مقابل ما عقب نشيني خواهد كرد. 

نجات ادامه داد: اين برجام، برجام يك اس��ت، برجام 2 راجع به منطق��ه، برجام 3 راجع 
به موضوع موش��كي و برجام 4 نيز راجع به حقوق بشر است. در پيوس��ت برجام آمده به 
ايران توصيه مي كنيم آزمايش و تحقيقات در مورد موشك هاي بالستيكي كه توان حمل 
كالهك هاي هسته اي دارد، نداشته باشد، ليكن در قانون جديد كاتسا هر نوع توليد موشك 

با هر بردي الي االبد براي جمهوري اسالمي ممنوع شده است. 
جانشين رئيس سازمان اطالعات سپاه با بيان اينكه طرح اوباما براي ايران حركت نرم براي 
كشاندن ايران پاي ميز مذاكره بود، گفت: اينكه مي گويند ترامپ ديوانه و جنگ طلب است، 
براي اجراي همان استراتژي هاي قبلي است، مگر مي شود حزب قدرتمندي اين همه براي 

رياست جمهوري سرمايه گذاري كرده باشد و يك ديوانه را حمايت كند؟
  حصر مربوط به 20 ماه پس از فتنه است

جانشين سازمان اطالعات سپاه با اش��اره به فتنه كوي دانشگاه در سال 78 و نيز تحصن 
نمايندگان رد صالحيت شده مجلس شش��م تصريح كرد: عناصر كليدي همين تحصن و 
همان احزابي كه ذكر كردم 10 سال بعد محور اصلي فتنه سال 88 شدند. برنامه فتنه گران 
اين بود كه اگر پيروز ش��دند مردم را در كف خيابان نگه دارند و خواهان تغييرات اساسي 

باشند. وي با اش��اره به اينكه غائله فتنه 88 در 9 دي با حضور گس��ترده مردم ختم شد، 
افزود: جريان حصر مربوط به بهمن سال 89 يعني 20 ماه پس از فتنه و انتخابات رياست 
جمهوري است. در اين زمان قرار بود فتنه جديدي ش��كل بگيرد. همان زمان بحث هاي 
بيداري اس��المي در منطقه اوج گرفته بود و بعضي عناصر شاخص فتنه در نامه اي عنوان 

كردند جنس كار بيداري اسالمي از جنس جنبش سبز است. 
نجات اظهار داشت: سران فتنه از مردم خواستند براي حمايت از جنبش هاي منطقه، روز 
25 بهمن ماه از ميدان انقالب تا آزادي تظاه��رات كنند در صورتي كه مردم در 22 بهمن 
89 حمايت خود را از بيداري اس��المي اعالم كرده بودند. به  رغم مخالفت وزارت كشور با 
اين راهپيمايي، با تبليغات گسترده راديو هاي بيگانه بيش از 3 هزار نفر به خيابان ها آمدند 
كه در جريان آن دو نفر هم شهيد شدند و فرداي آن روز شاهد بوديم كه سران فتنه بيانيه 
دادند و از جمعيت حاضر در تظاهرات 25 بهمن حمايت كردند و به نيروي انتظامي اهانت 

كردند و آن موقع بود كه شوراي عالي امنيت ملي تصميم به حصر گرفت. 
   راه براي محكوميت فتنه توسط خاتمي باز است

جانشين رئيس سازمان اطالعات سپاه گفت: در مقطع كنوني هم همان افرادي كه زندان 
رفتند و آزاد ش��دند از چند ماه قبل كميته اي تشكيل دادند كه ما نام آن را كميته احياي 
فتنه گذاشتيم. اينها ابتدا بحث حصر را مطرح كردند و خواهان رفع حصر شدند اما از آن 
استقبالي نشد و اكنون نيز بحث محدوديت هاي جديد براي خاتمي را مطرح كرده اند و به 
دنبال ايجاد كمپيني جديد هستند، در حالي كه محدوديت براي اين آقا كه در سال 88 

يكي از محورهاي فتنه بود در همان ايام تصويب شد و چيز جديدي نيست. 
نجات با بيان اينك��ه كميته احياي فتنه تصميم گرفته مجدداً ايش��ان را محور بازي هاي 
سياس��ي جديد كند كه به وي تذكر داده ش��د، گفت: خاتمي بعدها در جلس��ات متعدد 
گفته بود كه »تقلب در انتخابات 88 را قبول ندارم و با فراخوان موس��وي و كروبي جهت 
راهپيمايي بهمن 89 مخالفت ك��رده بودم و بيانيه آنها را هم امض��ا نكردم.« مقام معظم 
رهبري از همان دوران فتنه اعالم كردند نظام جمهوري اسالمي »كشتي نجات« است و 
اگر اين افراد توبه كنند و جريان فتنه و ظلم بزرگ را محكوم كنند، نظام آنها را سوار بر اين 
»كشتي نجات« خواهد كرد، االن هم هر چند دير شده ليكن راه براي محكوم كردن فتنه 

و آن ظلم بزرگ به نظام باز است.

هشدار جانشين رئيس سازمان اطاعات سپاه

قانون »کاتسا« توليد هر نوع موشكی را الي  االبد براي ايران ممنوع می کند!

   گزارش  2

    دفاعی


