
  گزارش

بصیرت سیاسی  برای سپاه  واجب
 جناح بندی سیاسی حرام است

همانگونه که بار  ها گفته ش�ده است سپاه پاس�دار تمامیت انقالب و 
دستاوردهای آن، به ویژه در شرایط خطیر و تاریخی کنونی است.  ما 
بصیرت سیاسی را در سپاه واجب و جناح پذیری سیاسی را حرام می دانیم. 
به گزارش سپاه نیوز، حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه 
در سپاه در بازدید از روابط عمومی کل سپاه در جمع مدیران و کارکنان این 
مجموعه ، با بیان اینکه ظهور انقالب اسالمی ایران هیمنه پوشالی و ابرقدرتی 
نظام استکباری را در جهان فرو ریخت، گفت: امریکایی  ها بسیار تالش کردند 
دنیا را آماده نظام نوین مورد نظر خود کنند تا با یک کدخدا اداره شود و همگان 
تحت سلطه و سیطره این کدخدا قرار گیرند اما انقالب اسالمی با گفتمان 
مبتنی بر مفاهیم و آموزه های برگرفته از اسالم ناب که مطابق با فطرت انسانی 

است، این معادالت را برهم زد. 
حاجی صادقی، سپاه را پاسدار و نگهبان انقالب گفتمان ساز و الهام بخش 
اس��المی ایران توصیف و با بیان اینکه قداس��ت زدایی از ارکان انقالب و 
نظام اسالمی از اهداف دشمنان است، اظهار کرد: سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی به عنوان نهادی انقالبی و والیی که همواره صیانت از اس��الم، 
انقالب و برقراری امنیت و آرامش ملت ایران را سرلوحه پاسداری خود قرار 
داده، امروز مایه آرامش مردم و خار چشم و موجب عصبانیت دشمنان و 

بدخواهان ملت است. 
نماینده ولی فقیه در س��پاه بزرگنمایی اقدام��ات کوچک جبهه باطل و 
کوچک نمایی توفیقات و دستاوردهای برجس��ته انقالب و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی را از ابعاد مهم جنگ نرم دشمن برشمرد و اظهار کرد: 
به رغم دستاورد  ها و توفیقات بی بدیل انقالب اسالمی، دشمن با استفاده 
از امپراتوری رس��انه ای و جنگ روانی س��عی در کم رنگ نشان دادن این 
موفقیت   ها دارد، اما همانگونه که مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در 
بیانیه گام دوم انقالب مطرح فرموده اند، در این ۴۰ س��ال با وجود فراز و 
نشیب ها، توقف نداش��ته ایم و انقالب اسالمی در مس��یر پیش روندگی، 
پیش��رفت و پیروزی اس��ت؛ به همین دلیل بخش مهم��ی از اقدامات و 
فعالیت های ما باید معطوف به نمایش برگ های زرین اقتدار، ش��کوه و 
عظمت انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران نزد افکار عمومی دنیا باشد. 
وی مهم  ترین محور فعالیت  ها و رویکردهای اطالع رسانی در سپاه را تطابق 
با منویات و فرمایش های فرماندهی معظم کل قوا )مدظله العالی( دانست و 
تصریح کرد: از جمله ترفندهای دشمن این است که ما را نسبت به گذشته 
ناکام، نسبت به وضعیت فعلی در حالت بحران و نسبت به آینده مأیوس 
کند اما مقام معظم رهبری به عنوان الگوی امید آفرینی و روحیه بخشی در 
نظام اسالمی ما، گذشته را افتخارآمیز، وضعیت فعلی را در حال مقاومت و 

ایستادگی و آینده را سرشار از امید و موفقیت معرفی می کنند. 
حجت االس��الم حاجی صادقی، بصیرت افزایی، امیدآفرینی و اثربخشی 
اقدامات با بهره گی��ری از ادبیات جذاب، تأثیرگذار و مخاطب پس��ند، به 
دور از هرگونه انفعال را از دیگر محورهای سیاست  ها و رویکردهای اطالع 
رسانی سپاه عنوان و با اش��اره به ضرورت تمسک به آموزه های اهل بیت 
)علیهم السالم( در انجام اقدامات اطالع رسانی سپاه خاطرنشان کرد: یکی 
از راهبردهای مهم و درس آموز در سیره ائمه اطهار )ع( بهره گیری از راهبرد 
تبدیل تهدید به فرصت بود که مطالعه و به کارگیری آن ازجمله در حوزه 
تبلیغ، اطالع رسانی و آگاه سازی با به کارگیری مهارت های الزم بایستی 
نصب العین روابط عمومی سپاه، بلکه روابط عمومی سایر دستگاه  ها قرار 
گیرد. وی تصریح کرد: بهره گیری از راهبرد تبدیل تهدید به فرصت که در 
شرایط امروز و پس از خباثت هیئت حاکمه امریکا در قرار دادن نام سپاه در 
فهرست سازمان های تروریستی! و عملیاتی کردن جنگ روانی و هجمه های 
رسانه ای سنگین علیه این نهاد انقالبی، مردمی و مقتدر، از اهمیت مضاعف 
برخوردار شده است و ایجاب می کند روابط عمومی سپاه با ارتقای ظرفیت  ها 
و مهارت های موج��ود خود در حوزه تولیدات رس��انه ای، دس��تاوردها، 
توانمندی   ها و حقیقت ناب و اقتدار  آمیز سپاه را بیش از پیش در معرض 
افکار عمومی داخل و خارج کش��ور قرار دهد. نماینده ولی فقیه در سپاه 
خاطرنشان کرد: برجسته سازی رویکرد  ها و کارکردهای سپاه در حوزه های 
مختلف دفاعی، امنیتی و نیز سازندگی، مردم یاری و محرومیت زدایی و 
سایر عرصه   ها می تواند با خنثی سازی ترفندهای دشمن، منزلت و پایگاه 
اجتماعی سپاه را از هرگونه گزند و آسیب مصون دارد.  حاجی صادقی در 
بخش دیگری از سخنان خود در تبیین رویکردهای سپاه در حوزه سیاسی و 
چرایی تالش برخی برای هجمه به سپاه در این عرصه ، گفت: همانگونه که 
بار  ها گفته شده است سپاه پاسدار تمامیت انقالب و دستاوردهای آن به ویژه 
در شرایط خطیر و تاریخی کنونی است، ما بصیرت سیاسی را در سپاه واجب 
و جناح پذیری سیاسی را حرام می دانیم.  نماینده ولی فقیه در سپاه تأکید 
کرد: سپاه به هیچ عنوان در حوزه مسائل متعارف سیاسی، مصداقی ورود پیدا 
نمی کند، اما بصیرت افزایی سیاسی با هدف ناکام گذاردن توطئه  ها و ترفندهای 

دشمنان را با جدیت دنبال می کند. 

قدرداني رئیس سازمان اطالعات سپاه
 از وزارت اطالعات

رئیس س�ازمان اطالعات س�پاه از اقدام برادران وزارت اطالعات در 
خصوص دستگیري جاسوسان سیا در ایران قدرداني و تشكر کرد. 
به گزارش فارس، حجت االسالم حسین طائب، رئیس سازمان اطالعات 
سپاه صبح دیروز در حاشیه نشست مسئوالن این سازمان از اقدام برادران 
وزارت اطالعات در خصوص دستگیري جاسوسان سیا در ایران قدرداني 

و تشکر کرد. 
روز دوشنبه مدیرکل ضدجاسوسي وزارت اطالعات در نشستي خبري از 
شناسایي و دستگیري 17 جاسوس تربیت یافته سازمان اطالعات مرکزي 
امریکا )سیا( در داخل کشور خبر داد و گفت: احکام این جاسوسان صادر 
شده و برخي به عنوان مفسد في االرض اعدام مي شوند. این جاسوس ها 
شامل شاغلین مراکز حساس و حیاتي مثل حوزه هاي اقتصادي، هسته اي، 
نظامي و سایبري کشور و همچنین بخش خصوصي مرتبط با این مراکز 

هستند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بودند. 
به گفته مدیرکل ضدجاسوس��ي وزارت اطالعات، این 17 نفر به صورت 
س��لولي در ایران فعالیت کرده و هیچ کدام از این افراد با دیگري ارتباطي 

نداشته و هرکدام با یک افسر سیا در ارتباط بوده اند. 

رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر عراق:

برخی رسانه های عربی مدعی شدند هدف سفر عبدالمهدی کاهش تنش میان ایران و انگلیس است
ايران و عراق لنگرگاه ثبات در منطقه اند

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوري، 
روحاني با اشاره به ضرورت تالش مسئوالن دو کشور 
براي تسریع در اجراي توافقات ایران و عراق، اهتمام 
و جدیت طرفین در این مس��یر را براي دو ملت مایه 
خوشحالي دانست و افزود: امروز روابط دوستانه تهران 
و بغداد در سطحي است که حضور نمایندگان ایراني و 
عراقي در عرصه هاي مختلف بین المللي این اطمینان را 
به وجود مي آورد که از منافع متقابل دو کشور به خوبي 

دفاع مي شود. 
   توس�عه همكاری های ایران و ع�راق، عامل 

ثبات منطقه
رئیس جمهور توس��عه روابط و همکاری های ایران و 
عراق را در شرایط فعلي حائز اهمیت بیشتر عنوان کرد 
و افزود: در شرایطي که هنوز در منطقه ثبات و امنیت 
الزم و پایدار به وجود نیامده، توسعه همکاري ها و روابط 

همه جانبه تهران – بغداد مطمئناً در گسترش و افزایش 
امنیت و ثبات منطقه تأثیرگذار خواهد بود.  روحاني با 
تأکید بر اینکه جمهوري اسالمي ایران مایل به افزایش 
تنش ها در منطقه و با دیگر کش��ورها نب��وده و هرگز 
آغازکننده جنگ و تنش نخواهد بود، گفت: ایران در 
طول تاریخ اصلی ترین حافظ امنیت و آزادي کشتیراني 
در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریاي عمان بوده و خواهد 
بود. وي تصریح کرد: ایران و عراق مي توانند به عنوان 
دو کشور دوست و همس��ایه همکاری های خود را در 
راستاي توسعه ثبات و امنیت منطقه گسترش دهند.  
رئیس جمهور همچنین به توافق��ات ایران و عراق در 
زمینه الیروبي اروندرود، اشاره کرد و گفت: تسریع در 
اجراي این توافق به نفع دو ملت و ساکنان شهرهاي 

حاشیه اي این رود در ایران و عراق است. 
افزای��ش تالش هاي مس��ئوالن دو کش��ور در زمینه 

گسترش روابط فی مابین و اجراي توافقات دوجانبه در 
بخش هاي مختلف از جمله راه اندازي راه آهن شلمچه 
به بصره، ایجاد شهرك هاي صنعتي مشترك مرزي، 
گسترش همکاری های در بخش انرژي به ویژه نفت و 
برق، توسعه سرمایه گذاري هاي مشترك و حمایت از 
همکاری های مشترك کارآفرینان و سرمایه گذاران دو 
کشور، همکاري در زمینه استاندارد براي تبادل کاالها و 
برنامه ریزي در زمینه همکاری های چندجانبه اقتصادي 
ایران و عراق با دیگر کش��ورها از دیگر موضوعاتي بود 
که روحاني در سخنان خود برآنها تأکید کرد. توسعه 
همکاری های بانکي ایران و عراق در گسترش مناسبات 
تج��اري و اقتصادي دو کش��ور، حائز اهمیت اس��ت.  
روحاني همچنین با اش��اره به اجرایي شدن توافق دو 
دولت در زمینه تسهیل در صدور روادید و توسعه روابط 
دو ملت، گفت: از دولت عراق به خاطر در نظر گرفتن 

تسهیالت خاص براي رفت و آمد زائران حسیني در ایام 
اربعین قدرداني مي کنم و مطمئناً با این تصمیم، امسال 
زی��ارت اربعین تبدیل به حضور حماس��ي ملت هاي 
عالقه مند به اهل بیت)ع( به ویژه ایران و عراق خواهد 
شد.  امنیت مرزهاي مش��ترك ایران و عراق از دیگر 
مواردي بود که روحاني در دی��دار عبدالمهدي بر آن 
تأکید کرد. » مب��ارزه جدي با قاچاق م��واد مخدر از 
نگراني ها و دغدغه هاي اصلي جمهوري اسالمي ایران 
است و باید در این زمینه همکاری های مشترکي بین 
دو کشور برنامه ریزي شود. « روحاني همچنین تأکید 
کرد: معتقدیم مشکالت منطقه باید از طریق گفت وگو و 
مذاکره و همکاري میان همسایگان و کشورهاي منطقه 

حل و فصل شود. 
   عراق هرگز بخش�ي از تحریم ها علیه ایران 

نخواهد بود
عادل عبدالمهدي، نخست وزیر عراق نیز در این نشست 
با قدرداني از حسن استقبال جمهوري اسالمي ایران از 
هیئت عراقي، گفت: احساس برادري، دوستي و اخوت 
ایران و عراق نسبت به یکدیگر متقابل است. نخست 
وزیر عراق سفر رئیس جمهور کشورمان به این کشور را 
تاریخي و نقطه عطفي در روابط تهران – بغداد دانست و 
با اشاره به توافقات مهمي که در جریان این سفر بین دو 
کشور منعقد شد، افزود: مسئوالن دو کشور در اجراي 
این توافقات اهتمام و جدیت خوبي دارند و عراق متعهد 

به اجراي توافقات خود در قبال ایران است. 
عبدالمهدي با اش��اره به ض��رورت توس��عه روابط و 
همکاری های ایران و ع��راق در بخش هاي مختلف، 
گفت: باید تالش کنیم با توسعه مناسبات فی مابین 
و تالش در جهت تسریع در اجراي توافقات منافع دو 
ملت را تأمین و از آن حفاظت کنیم. نخست وزیر عراق 
با اش��اره به برخي توطئه ها براي افزایش تنش ها در 
منطقه، ادامه داد: عراق هرگز بخشي از تحریم ها علیه 

ایران نبوده و نخواهد بود. 
   امنیت ایران و عراق به یكدیگر

 وابسته است
عبدالمهدي روابط مس��ئوالن دو کش��ور را موجب 
دستیابي به دس��تاوردهاي عملي در راستاي اجراي 
توافقات از جمله تسهیل در صدور روادید براي گسترش 
روابط دو ملت و گس��ترش روابط و تبادالت تجاري و 
اقتصادي دو کشور دانست و گفت: از توسعه همکاري ها 
و روابط مشترك سرمایه گذاران و کارآفرینان ایران و 

عراق استقبال و حمایت مي کنیم. 
نخست وزیر عراق توسعه همکاری های دو کشور در 
بخش هاي مختلف از جمله انرژي، نیرو، همکاری های 
ترانزیتي و ساماندهي همکاری های چندجانبه ایران 
و عراق با دیگر کش��ورها را به نفع دو ملت و ملت هاي 
منطقه دانست و افزود: براي گسترش همکاری های 
اقتصادي فی مابین جدیت داریم و همه تالش خود را 

به کار خواهیم گرفت.  

ژه
بخش��ي از اصالح طلبان پی��ش از این محمدرض��ا عارف را وی

اصالح طلب بدل��ي مي نامیدند. حاال در اظهاراتي، ش��کوري 
راد، دبیرکل ح��زب اتحاد ملت، از اح��زاب مهم اصالح طلب 
گفته که عارف از تبار اصالح طلبان نیست. او در گفت وگویي 
با توانمند ندانستن عارف براي لیدري و رهبري در مجلس و 
عدم توانمندي در ارتقاي عملکرد فراکس��یون امید گفته که 
»دکتر عارف هنوز هم یک چهره سیاسي نیست. آقاي دکتر 
عارف یک آدم تکنوکرات وفادار به نظام است که به دلیل اینکه 
آقاي خاتمي از ایش��ان براي کار در دولت خود دعوت کرد در 
جرگه اصالح طلبان قرار گرف��ت. واال قبل از دولت اصالحات 

ایش��ان در زمره جناح چ��پ، که تبار اصالح طلبان حس��اب 
مي ش��ود، نبود. دکتر عارف که اکنون رئیس فراکسیون امید 
مجلس است داراي این حد از توانمندي است. ایشان بیشتر 
به درد کار اجرائي در دولت می خ��ورد تا نمایندگي مجلس. 
بنابراین در مجلس دهم ش��اهد حضور ی��ک عنصر رهبري 

کننده نیستیم... «
در واقع شکوري راد تلویحاً اذعان دارد که نیروهاي وفادار به نظام 

نمي توانند اصالح طلب باشند!
عباس عبدي هم اخیراً در گفت وگویي تصریح کرده که»آقاي 
عارف در انتخابات92 خودش آمده بود و فکر مي کرد که مي آید و 
اینها هم حمایت مي کنند. هیچ کس به آقاي عارف نگفته بود که 

نامزد شود. البته حقش بود که نامزد شود و هر کسي این حق را 
دارد، ولي اصالح طلبان به کسي نگفته بودند که برود نامزد شود 
و از او حمایت کنند.« پیش از این در انتخابات ریاست جمهوري 
س��ال 92، اصالح طلبان عارف را مجبور کردند به نفع حس��ن 
روحاني از کاندیداتوري کنار بکشد و او با یک دلخوري که ماه ها 
و بلکه سال ها باقي ماند و بدون نام بردن از روحاني، انصراف داد. 
او را اصالح طلب بدلي نامیدند و بعضاً حتي پشت او را در رقابت با 
علي الریجاني در انتخابات ریاست مجلس خالي کردند. روشن 
است که او را نمي خواهند، وفادار به نظام است و حتي به تلویح 
هم در صف مخالفان قرار نمي گیرد. همین ها کافي است که تا 

تندروها او را نخواهند. 

درخواست ۱۹۸ نماینده از دولت و مجلس نیجریه 
هرچه سريع تر

 براي آزادي شیخ زكزاكي اقدام كنید
دول�ت  از  بیانی�ه اي  ص�دور  ب�ا  نماین�دگان  از  نف�ر   ۱۹۸
ب�راي  س�ریع تر  هرچ�ه  خواس�تند  نیجری�ه  مجل�س  و 
آزادي ش�یخ ابراهی�م زکزاک�ي و همس�رش اق�دام کنن�د. 
به گزارش مهر، در این بیانیه که احمد امیرآبادي فراهاني ، عضو هیئت رئیسه 
مجلس آن را قرائت کرد، آمده است: شیخ زکزاکي مردي عالم و با عمل است 
که در مکتب اهل بیت با رفتار و عمل بس��یار ارزنده خود از طریق آگاهي 
بخشي مسلمانان، مسیحیان و حتي آنها که اعتقادي به دین نداشتند، بیش 
از 1۵ میلیون آزاداندیش، آزادیخواه و پیرو مکتب اهل بیت را تحت یک 

تشکیالت عظیم به نام حرکت نیجریه جمع و تربیت کرده است. 
حضور این اقش��ار در راهپیمایي هاي ضد استکبار و ظلم ستیز و هرچند 
مسالمت آمیز چون روز قدس، عاشورا و اربعین، کشورهایي چون امریکا، 
رژیم صهیونیستي و عربستان سعودي را متوجه خطر این جمعیت عظیم بر 
ضد استکبار کرده است. حال شیخ زکزاکي پس از مسمومیت بسیار وخیم 
و در طول دو هفته گذشته به رغم مصرف داروهاي آرام بخش بسیار قوي از 
شدت درد نخوابیده است و اگر براي معالجه وي اقدامي نشود، خطر مرگ 

ایشان را تهدید مي کند. 
ما نمایندگان مجلس شوراي اسالمي از همه کشورهاي اسالمي و نهادهاي 
بین المللي و به ویژه دولت و مجلس نیجریه مي خواهیم هرچه سریع تر براي 
آزادي شیخ ابراهیم زکزاکي و همسرش اقدام و امکان خروج آنان از کشور 

نیجریه براي معالجه را فراهم کنند. 

  رئیس سازمان پدافند غیرعامل: 
مذاكره با امريكا »اسم رمز فتنه« است

رئی�س س�ازمان پدافن�د غیرعامل ب�ا بی�ان اینكه در ش�رایط 
فعلي دش�من ناچ�ار اس�ت که متمس�ك ب�ه ریس�مان مذاکره 
ش�ود، گف�ت: مذاک�ره ب�ا امری�كا در ش�رایط فعل�ي اس�م رمز 
فتن�ه اس�ت و ب�راي کش�ور ی�ك س�م ب�ه حس�اب مي آی�د. 
به گزارش فارس، سردار غالمرضا جاللي در همایش مدیران کل پدافند 
غیرعامل استانداران کشور، با بیان اینکه در سال 98 عرصه جدیدي از 
تهدیدات را تجربه مي کنیم، گفت: شاید بتوان گفت بعد از دوران دفاع 

مقدس هیچ گاه کشور چنین شرایطي را تجربه نکرده است. 
   امریكایی ها اسیر ابتكار ایران در الیه نظامي شده اند

وي با بیان اینکه ما در پنج الیه با امریکایی ها درگیر هستیم، گفت: در 
الیه سیاسي امریکایی ها با خروج از برجام و نقش دادن به اروپایي ها 
تالش داشتند کشور را به گوش��ه رینگ بفرستند اما با سیاستگذاری 
مدبرانه نظام و آغاز پلکاني کاهش تعهدات امروز دشمن است که دچار 

انفعال شده است. 
جاللي با اشاره به اینکه در شرایط فعلي دشمن ناچار است که متمسک 
به ریسمان مذاکره شود، گفت: مذاکره با امریکا در شرایط فعلي اسم 
رمز فتنه است و براي کشور یک سم اس��ت. وي با بیان اینکه در الیه 
نظامي هم امریکایی ها اس��یر ابتکار ایران ش��ده اند، گفت: آنها تالش 
داشته اند با ایجاد هراس جنگ علیه ایران و برخي تحرکات نظامي در 
منطقه مثل اعزام ناوهاي هواپیمابر، کشور را وادار به مذاکره کنند اما 
اقدام غافلگیرانه ایران در انهدام یک پهپاد رادار گریز متجاوز امریکایي 
در ارتفاع بسیار باال آن هم با یک سالح بومي و داخلي تمام معادالت را 

برهم زد و همین مسئله سبب شد دشمن عقب نشینی کند. 
   حربه جنگ تنها یك مسئله رواني است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کش��ور با تأکید بر اینکه حربه جنگ 
تنها یک مسئله رواني است، ادامه داد: امریکایی ها براي انجام عملیات 
نظامي داراي شروط خاصي هستند، مانند آنکه مطمئن باشند پیروز 
مي شوند و این جنگ داراي اجماع جهاني باشد اما در خصوص ایران 
تمام شروط آنها پاس��خ منفي مي گیرد و همین عامل نیز باعث شده 
مراجع حاکمیتي امریکا محدودیت هایي براي ترامپ در خصوص آغاز 
جنگ علیه ایران ایجاد کنند. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با 
یادآوري توقیف غیرقانوني نفتکش حامل نفت ایران از سوي انگلیس 
در تنگه جبل الطارق، به توقیف قانوني نفتکش خطاکار انگلیس��ي در 
تنگه هرمز از سوي ایران اشاره کرد و گفت: اقدام متقابل ایران که ناشي 
از اقتدار بود، پایاني بر امپراتوري انگلیس بر دریاها بود. سردار جاللي 
با اشاره به الیه اقتصادي فش��ارهاي امریکا علیه ایران گفت: ما درگیر 
پیچیده ترین جنگ اقتصادي هستیم که بسیار مدرن است و آنها در 
این جنگ تمام ابزارهاي اقتصادي، سیاسي، دیپلماسي، رسانه اي و ... 
را به کار گرفته اند. وي به الیه چهارم یعني موضوعات امنیتي اش��اره 
کرد و گفت: آنها از تمام ظرفیت هاي خود در منطقه براي ایجاد ناامني 
در ایران استفاده کرده اند اما به لطف خدا امنیت کشور پایدار است و 

اقدامات ضد امنیتي به نوعي در کنترل کامل است. 
   جنگ در الیه هاي غیرنظامي فعال است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل به موضوع جنگ و تهدیدات سایبري 
به عنوان الیه پنجم فشار امریکایی ها بر ایران اشاره کرد و گفت: آنها 
صراحتاً اعالم مي کنند که علیه ما جنگ س��ایبري به راه انداخته اند و 
بنابراین ضروري است ما توان بازدارندگي سایبري خود را هرچه بیشتر 
تقویت کنیم؛ هرچند که خود امریکایی ها اذعان مي کنند ایران از نظر 

توان دفاع سایبري در جایگاه باالیي قرار دارد. 
سردار جاللي همچنین ادامه داد: امریکایی ها به دلیل میزان وابستگي 
باالي زیرساخت های شان به فضاي س��ایبري آسیب پذیری بیشتري 
نسبت به دیگر کشورها از بستر تهدیدات سایبري دارند و همین عامل 
باعث شده اس��ت تا نگراني هایي در خصوص رفتار تهاجمي امریکا در 
فضاي سایبري در محافل تخصصي این کشور پدید بیاید. وي در بخش 
دیگري از سخنان خود در جمع مدیران پدافند غیرعامل استان ها با تأکید 
بر اینکه جنگ بیشتر در الیه هاي غیرنظامي فعال است، افزود: ما باید 
مدل این جنگ و ابزار هاي آن را بشناسیم. براي مثال، امروز شبکه هاي 

اجتماعي به ابزاري براي فشارهاي دشمنان تبدیل شده است. 
س��ردار جاللي سیاس��ت هاي تحمیلي به اصطالح بین المللي مانند 
پیروي از دس��تورالعمل هاي FATF را از دیگر ابزارهاي اعمال فشار 
دشمن قلمداد کرد و گفت: ما در س��ازمان پدافند غیرعامل کشور به 
دنبال شناخت مؤلفه های تهدیدات جنگي در مدل هاي جدید و ارائه 

استراتژي دفاعي متناسب هستیم. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به رهنمودهاي اخیر مقام معظم 
رهبري مبني بر اینکه دش��من در فضاي مجازي، اقتصاد و سیاس��ت 
آرایش جنگي گرفته است اشاره کرد و گفت: در برابر این آرایش جنگي 
باید آرایش دفاعي مناس��ب در تمامي سطوح اتخاذ شود که این مهم 
نیازمند هماهنگي بین بخش هاي نظامي و غیرنظامي است و سازمان 
پدافند غیرعامل کشور حسب وظایف ذاتي خود، تالش دارد برنامه این 

هماهنگي ها را تدوین کند. 
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شكایت به کمیسیون آیین نامه داخلي مجلس و 
جمع آوري براي اخراج از هیئت رئیسه، دو واکنش 
نمایندگان معترض مجلس به س�خنان علیرضا 
رحیمي، نماینده تهران علیه سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در جلسه دیروز بود. رحیمي روز دوشنبه 
در جریان سؤال از وزیر دفاع، سخناني را بیان کرد 
که با اعتراض برخي نمایندگان مجلس روبه رو شد. 

    علیه نهاد اطالعاتي کشور در صحن علني
وزیر دفاع روز دوش��نبه به صحن مجلس رفت تا به 
سؤال علیرضا رحیمي، نماینده اصالح طلب مجلس 
پاسخ دهد. سؤال رحیمي درخصوص دسترسي به 
فیلم اعترافات و مستند مربوط به دو تابعیتي ها و علت 
پخش آن در جلسه علني مجلس و محرمانه بودن آن 
بود. او در آغاز سخنانش گفت که »مراتب تأسف خود 
را از آیین نامه داخلي مجلس و قانون اساسي اعالم 
مي کنم که دست نمایندگان را براي سؤال از سپاه 
پاسداران و صدا و سیما بسته اس��ت... « او در مورد 
فیلم منتشر ش��ده پیرامون دوتابعیتي ها در صحن 
علني مجلس هم گفته: »تدوین فیلم امنیتي دارنده 
محتواي طبقه بندی ّسري در کجا اتفاق مي افتد؟ اگر 
سازمان اطالعات سپاه مسئول است چرا این فیلم 
در صحن علني پخش شده اس��ت؟« او در ادامه به 
سازمان اطالعات سپاه اتهام تشویش اذهان عمومي 
را زد: »در کدام مرک��ز و در کدام حلقه فیلم امنیتي 
شبیه س��ریال گاندو تدوین مي کنند و سریال هاي 

امنیتي را در سراسر کشور کلید مي زنند و حلقه هایي 
تشکیل مي دهند که نه تنها مجلس بلکه کل کشور را 
با تشویش اذهان مواجه مي کنند. سازمان اطالعات 
سپاه در تدوین این فیلم و دسترسي نماینده به آن و 
پخش فیلم در صحن چه نقشي دارد؟« او در ادامه به 
آنچه موازي کاري نهادهاي امنیتي نامید هم اعتراض 
کرد و نشان داد با کل فعالیت اطالعات سپاه مشکل 
دارد و ایرادش صرفا یک فیلم و یک جاسوس نیست: 
»موازي کاري  دستگاه هاي امنیتي براي حفظ امنیت 
و منافع ملي کشور خس��ارت بار و خطرناك است، 
نمي شود در یک کشور چند دستگاه امنیتي فعال 
باش��د، یا ش��وراي عالي امنیت ملي بند دوم اصل 
176 قانون اساسي را اجرا کند که هماهنگ کردن 
دستگاه هاي امنیتي است یا اینکه استدعا داریم مقام 
معظم رهبري ورود کنند و بر اساس اختیارات بند )7( 
اصل 11۰ قانون اساسي حل اختالف و تنظیم روابط 
قواي سه گانه را انجام دهد. قوه قضائیه اعالم مي کند 
یک نفر جاسوس است اما وزارت اطالعات مي گوید آن 
فرد جاسوس نیست و سپاه پاسداران جاسوس بودن 
آن فرد را اعالم مي کن��د، این اتفاق در حوزه محیط 

زیست و دوتابعیتي ها رخ داد. «
نمایندگان بسیاري هنگام سخنان علیرضا رحیمي، 
با فریاد زدن خواس��تار بیان اعتراضات خود بودند و 
آیین نامه داخلي مجلس را بلند کرده بودند. اعتراضاتي 
که اجازه بیان نیافتن��د. عبدالرضا مصري هم که در 

غیاب رئیس و نایب رئیس اول مجلس اداره مجلس 
را برعهده داش��ت تأکید کرد که »سپاه اعالم کرده 
آنچه در کمیسیون امنیت ملي پخش شده محرمانه 

نبوده است. «
   چرا از واقعیت ناراحت مي شوید؟

نماین��دگان متعددي به س��خنان رحیمي اعتراض 
کردند. محمدحس��ین فرهنگي یکي از آنان بود که 
سخنان رحیمي را بي ارتباط با وظایف هیئت رئیسه 
دانس��ت. او در عین حال تصریح کرد که »اگر در این 
فیلم مطالبي را دربرداشت که واقعیت داشته یا واقعیت 
دارد چرا ناراحت مي ش��وید؟ واقعیتي وجود داشت، 
منتشر شد و همه نمایندگان و ملت از آن مطلع شدند. « 
نادر قاضي پور، نماینده ارومیه هم گفت: »سؤال آقاي 
رحیمي در نحوه بیان وي و زیر سؤال بردن اقدامات 
اطالعاتي سپاه علیه جاسوسان هسته اي حاشیه هاي 
امنیتي براي جمهوري اسالمي خواهد داشت و حیثیت 
ایران را در سطح بین المللي خدشه دار کرد. این سؤال 
به هیچ وجه وارد نبوده است. هیئت رئیسه مجلس در 
این باره بس��یار ضعیف عمل کرده است. قوه قضائیه 
نهادي مستقل است و حمله به سپاه، حمله به نظام 
جمهوري اسالمي است... سپاه در نامه اي صریحاً اعالم 
کرد این فیلم محرمانه نبوده است... سؤال آقاي رحیمي 

چه ربطي به قوه قضائیه، دادگستري و سپاه دارد. «
   درخواست اخراج رحیمي از هیئت رئیسه

نمایندگان مجلس روز سه شنبه مسیرهاي دیگري 

را براي اعتراض سخنان رحیمي پیمودند. حسینعلي 
حاجي دلیگاني خب��ر داد که برخ��ي نمایندگان 
مجلس از رحیمي به کمیسیون آیین نامه داخلي 
مجلس شکایت کرده اند: »براس��اس این شکایت 
کمیس��یون آ یین نام��ه داخلي مجل��س اظهارات 
علیرضا رحیمي را مورد بررس��ي ق��رار مي دهد و 
چنانچه اظه��ارات وي برخالف قانون تش��خیص 
داده شود، وي را از عضویت در هیئت رئیسه عزل 
مي کند. « غالمرضا کاتب رئیس کمیسیون آیین 
نامه داخلي مجلس هم در جمع خبرنگاران گفت: 
»موضوعي که همکاران مطرح مي کنند این است 
که علیرضا رحیمي سؤالی از وزیر دفاع پرسیده که 
هیچ ارتباطي به وزیر دفاع نداش��ته است و اینکه 
هیئت رئیس��ه تخلف کرده اس��ت و اگر این فیلم 
غیراصولي اس��ت نباید هیئت رئیسه اجازه مي داد 
که این فیلم پخش شود، اگر هیئت رئیسه خودش 
تخلف کرده دلیلي ندارد که وزیر دیگري را بیاوریم و 
از وي سؤال کنیم.« عباس گودرزي، نماینده مردم 
بروجرد در مجلس هم در تذکري ش��فاهي گفت: 
»در تاریخ بي سابقه است که عده اي از نمایندگان به 
فیلم اعترافات دري اصفهاني دوتابعیتي جاسوس و 
محکوم به زندان و نفوذي بیگانه معترض هستند.«

علیرضا رحیمي هم برداشت توهین از سخنانش را 
نادرست دانست و با تحسین اقدامات سپاه، ادعاهاي 

خود را تکرار کرد. 

بازي با امنیت ملي در صحن علني مجلس

اعتراض خانه ملت  به اتهام زني علیه حافظان امنیت 

وفادار به نظام نمي تواند اصالح طلب باشد؟

      ایرنا: حسین امیرعبداللهیان، دبیرکل کنفرانس بین المللي حمایت 
از انتفاضه فلسطین، اقدام نیروهاي نظامي رژیم صهیونیستي در تخریب 
خانه هاي متعلق به فلسطیني ها در قدس اشغالي را محکوم کرد و آن 

را جنایت جنگي دانست. 
       س�پاه نیوز: سردار سرلش��کر پاس��دار یحیي صفوي، دستیار و 
مش��اور فرمانده معظم کل قوا به منظور ارزیاب��ي آمادگي هاي دفاعي 
و امنیتي یگان هاي مس��تقر در غرب کش��ور و بازدی��د از پروژه هاي 
عمراني و سازندگي، در رأس هیئتي از فرماندهان نظامي و مسئوالن و 

کارشناسان، به استان کرمانشاه سفر کرد. 
      فارس: جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات استان تهران: سیاه نمایي 
و تخریب ها در فضاي مجازي به عنوان یک آس��یب و چالش در ستاد 

انتخابات شناسایي شده است. 
      مهر: س��ردار علیرضا تنگس��یري، فرمانده نیروي دریایي سپاه از 
برنامه ری��زي و آمادگي مناطق پنج گان��ه این نیرو براي اع��زام زائران 
راهیان نور به همه سواحل، بنادر، جزایر و آب هاي سرزمیني جمهوري 

اسالمي خبر داد. 

عادل عبدالمهدي، نخست وزیر عراق شامگاه دوشنبه در رأس هیئتي عالی رتبه 
سیاسي و اقتصادي به تهران آمد و پس از دیداري چند ساعته با رئیس جمهور 
کشورمان، به بغداد بازگشت. از اهداف سفر غیرمنتظره عبدالمهدي به تهران 
هنوز خبر رسمي اعالم نشده است، اما برخي رس�انه هاي عرب زبان مدعي 
ش�دند که او حامل پیام انگلیس براي مقامات جمهوري اسالمي ایران بوده 
است. در همین زمینه االخبار، روزنامه لبناني دیروز به نقل از منابع دیپلماتیك 
مدعي شد: تنها مسئله موجود در دستورکار عبدالمهدي در سفر به تهران 
میانجی گری براي حل بحران بین ایران و انگلیس بوده است. این گمانه زنی ها 

در حالي است که عبدالمهدي پس از استقبال رسمي از وي و هیئت همراه، با 
رئیس جمهور کشورمان دیدار خصوصي داش�ت؛ دیداري که از جزییات آن 
خبري منتشر نشده است.  پس از این دیدار سران دو کشور ایران و عراق در 
نشست هیئت هاي عالیرتبه مشترك شرکت کردند. روحاني در این نشست 
دیدارها و سفر متقابل مسئوالن ایراني و عراقي بین دو کشور را در توسعه روابط 
و همكاری های فی مابین تأثیرگذار دانست و گفت: خوشبختانه در سال هاي 
اخیر شاهد برداشته شدن گام هاي تأثیرگذار در گسترش روزافزون مناسبات 
همه جانبه تهران – بغداد هس�تیم و مطمئناً این روند ادامه خواهد داش�ت. 


