
  گزارش

اول اثبات برادری، سپس تقاضای برابری
با نزدیک شدن به موعد انتخابات، حرف و حدیث ها درباره حضور جریانات 
گوناگون سیاسی در انتخابات بیشتر شده و در این برخی اظهارنظرهای 
چهره  ها و جریانات، به موضوعی حاشیه ساز و البته تأمل برانگیز بدل می شود. 
از جمله چنین مواضعی اظهارات یکی از اعضای ش��ورای سیاستگذاری 
اصالح طلبان است که گفته »ما برای حضور در انتخابات فقط یک شرط 
داریم و آن هم داشتن شرایط برابر با اصولگرایان است!« از این گفته چنین 
استنباط می شود که مقصود همفکرانش آن است که این جریان تاکنون از 
شرایط برابر در رقابت های انتخاباتی برخوردار نبوده است. البته اگر مقصود 
»جواد امام« از وجود شرایط برابر در انتخابات، قدرت رسانه ای – تبلیغی 
باشد که هر عاقل منصفی با او اتفاق نظر دارد که شرایط برابر نیست و بلکه 
کفه ترازوی جریان متبوع وی به مراتب سنگین تر است و نشانه های آن را 
هم از تعداد چندبرابری روزنامه طیف موسوم به اصالحات و هزینه های 
نجومی کاندیداهای این جریان، هم پیمانی این جریان با جریانی حاکم 
بر قوه مجریه و مجری انتخابات و حمایت های آشکار و پنهان رسانه های 
ضدانقالب و شبکه های ماهواره ای نظام سلطه از این جریان و مواضعش 

می توان مشاهده کرد.
البته سیاسیون این جریان مطابق معمول با حمله به شورای نگهبان و نظارت 
استصوابی می کوشند اینگونه وانمود کنند که فرصت برابری برای معرفی 
نامزدهای انتخاباتی ندارند و گاه شنیده می شود که ادعا می کنند   امکان 
معرفی نامزدهای اصلی خود را نداشته و مجبور به معرفی »اصالح طلبان 
بدلی« شده اند. این ادعا را بیش از آنکه تخریب کننده شورای نگهبان بدانیم، 
باید نوعی حمله ضمنی به طیفی از اصالح طلبان شناخته شده و مشهور 
دانست که هم اکنون در مجلس حضور دارند و در اصالح طلبان تندرو به 
زبان اصطالحا بی زبانی در حال تخطئه امثال محمدرضا عارف هستند که 

روزگاری معاون اول دولت این جریان بوده است.
اما در وجه دیگر نیز باید از هدایت کنندگان جریان موسوم به اصالحات 
پرسید بر فرض محال صحت ادعای نابرابری در شرایط حضور در انتخابات، 
چگونه افراد و جریاناتی انتظ��ار دارند برای جوالن سیاسی ش��ان فرش 
قرمز پهن شود که خود ش��رایط حداقلی برای چنین حضوری را فراهم 
نیاورده و نمی آورند؟ اساسا تعریف این جریان از خود و نسبت آن با نظام و 
ساختارهای قانونی کشور چیست؟ زمانی که از دبیرکل حزب »اتحاد ملت« 
شنیده می شود که » ما محمدرضا عارف را نه یک اصالح طلب، بلکه یک 
فرد وفادار به نظام می دانیم« نباید مستمع احتمال قوی دهد که تندروهای 
این جریان اصالح طلبی )و به عبارتی هویت خود را( در تعارض با وفاداری 

به نظام می دانند؟
از فردی همچون شکوری راد باید پرسید اگر هویت جریان شما در تضاد با 
وفاداری با نظام است، چگونه توقع دارید که برای معارضان وفاداری به نظام 
فرش قرمز پهن شود؟ همه می دانیم که در فرهنگ لغات فارسی، متضاد 
واژه »وفاداری« واژگانی همچون »بی  وفایی، خیانت و ...« اس��ت؛ خوب 
است تندروهای دوم خردادی پاسخ دهند که کدام عقل سلیمی اجازه نفوذ 

کسانی را که از خائن نامیدن خود ابایی ندارند به ارکان خود می دهد؟
البته می دانیم که این رویکرد جریان موسوم به اصالحات صرفاً در کالم 
نبوده و در میدان عمل  مصداق یافته است.  هنوز فراموش نکرده ایم که 10 
سال پیش بخش قابل توجهی از نخبگان سیاسی این جریان در همپیمانی 
با فتنه  گران از همه موازین و ساختارهای رسمی و قانونی کشور عبور کرده 
و بر طبل باج  خواهی با چاشنی فشار از پایین و قانون شکنی کوفتند؟ کدام 
فرد سلیم العقلی می پذیرد که فرد یا افرادی که در عمل، نه تنها قانون گریزی 
و بلکه قانون  شکنی کرده و بدان افتخار می کند و هنوز از آن عذرخواهی 
نکرده را به کرسی قانون گذاری بگمارند؟ گویا سیاسیون تندرو این جریان نه 
تنها الفبای کنشگری سیاسی معقول را نیاموخته اند، ساده ترین اصول های 
کنترلی نظام های سیاسی -که در همه دنیا رایج است- نسبت به نفوذ افراد 

ساختارشکن و نظم  گریز را نمی دانند!
بدون شک نظام انتخاباتی کشور – به آن میزان که به ساختارهای رسمی 
و قانونی کشور مربوط است- شرایط برابر را برای همه افراد واجد صالحیت 
فراهم آورده و م��ی آورد و اگر نابراب��ری ای در واقع باش��د ناظر به قدرت 
حمایت های رسانه ای و اموال مسئله داری است که اتفاقاً در تکنوکرات  ها 
و تجدیدنظرطلبان غرب گرا بیش��تر تجلی می یابد. بارها گفته ایم و باز هم 
خواهیم گفت که هیچ قافله  ساالر امینی اجازه رسوخ قطاع  الطریق را به میان 
کاروانیان و اموال  شان نمی دهد و کسانی که نه تنها هنوز »برادری« خود را 
ثابت نکرده اند، بلکه »نابرادری« خود با نظام را در همراهی با سلطه گران و 

ضدانقالب در فتنه 88 عیان کرده اند، چگونه انتظار »برابری« دارند؟

محمدجواد اخوان

ظريف در گفت وگو با اصحاب رسانه:

برجام مقدس نيست
 الزم باشد خارج مي شويم

 محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه کشورمان 
ديروز در نشس�ت خبري با خبرنگاران شرکت 
کرد؛ نشستي که اگر نگوييم بي سابقه، کم سابقه 
بود. بهانه اين نشس�ت هم روز خبرن�گار بود، 
اما تحوالت منطقه، کش�تي دزدي انگليس در 
جبل الطارق، توقيف کشتي متخلف انگليسي 
در تنگه هرمز توسط ايران، تالش امريکا براي 
ايجاد ائتالف دريايي در خليج فارس )بخوانيد 
ايج�اد ناامن�ي در منطق�ه(، کاه�ش تعهدات 
برجام�ي اي�ران در قبال بدعه�دي طرف هاي 
اروپاي�ي و در نهايت اقدام خزان�ه داري امريکا 
در تحري�م وزي�ر امورخارج�ه کش�ورمان، 
همه س�ؤاالتي ب�ود ک�ه خبرن�گاران داخلي 
و خارجي فرص�ت يافتند، از ظريف بپرس�ند. 
وزیر امورخارجه در ابتداي این نشست خبري گفت: 
دوران کنونی جهان، دوران سلطه نیست، بازیگران 
متنوع شده اند و انسان ها قدرتمند شده اند، قدرت 
شما خبرنگاران به خاطر افزایش قدرت انسان است 
و  امروز یک خبرنگار می تواند معادالت را جا به جا 

کند و این واقعیت دنیای امروز ماست.
  امريکا در دنيا تنهاست

ظریف به جنگ افروزي هاي تیم »بي« در کاخ سفید 
اشاره کرد و گفت: تیم »بي« امروز در دنیا شرارت 
به پا می کند؛ درحالی که گفتمان گفت وگو، صلح،  
رعایت قانون، فراگیری همراهی، همکاری و همدلی 
را ایران مطرح کرده است، برای همین است که امروز 
ایاالت متحده در دنیا تنهاست؛ ایاالت متحده حتی 
در حوزه هایی مانند حوزه نظامی که برای دیگران 
نقش ابرقدرتی دارد، نمی تواند ایجاد ائتالف کند. 
کشورها یکی پس از دیگری به رغم ارتباطات خوبی 
که با ایاالت متحده دارند خجالت می کشند اسم شان 

در یک فهرست همراه ایاالت متحده باشد.
»هر جا که قدم گذاشتند از افغانستان گرفته که پس 
از 18 سال االن دارند مذاکره می کنند که با خفت از 
این کشور خارج شوند تا عراق که حضورشان باعث 
ایجاد داعش بود تا سوریه که جز بدبختی برای خود و 
منطقه ایجاد نکردند تا خلیج فارس که هرگاه به این 
منطقه قدم گذاشتند فقط جنایت مرتکب شده اند 
که بدترین آنها کش��تار ۲۹0 نفر انسان بی گناه در 
حمله به ایرباس هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
بود. هر جا که رفتند جز خفت ندیدند.« وی افزود: 
ایاالت متحده که آنقدر ب��ه جنگ طلبی می نازد، 
بگوید از جنگ ویتنام تاکنون کدام جنگ را برنده 
شده است جز گرانادا. آیا این افتخاری برای ابرقدرت 
دنیاست که در طول ۷0 سال گذشته تنها یک جنگ 
را آن هم در مقابل یک کشور ضعیف برنده باشد. هیچ 
جنگ دیگری را نبرده؛  جنگ ویتنام را باخته است. 
در منطقه جز نابودی و خسارت ایجاد نکرده است. 
بپذیریم دوران گفتمان سلطه، ابرقدرتی و دوران 

گفتمان زورگویی تمام شده است.
  مردم امريکا گرفتار فرهنگ هفت تيرکشي

وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی با ابراز تأسف 
از حادثه چند روز گذش��ته در چند ایالت امریکا، 
اظهار داشت:  با مردم امریکا درگیری نداریم؛ دیروز 
بسیار ناراحت و متأثر شده ایم که مردم امریکا، مردم 
بی گناه گرفتار فرهنگ هفت تیرکشی شدند؛ گرفتار 
فرهنگ قلدری و  زورمداری شدند. گرفتار فرهنگ 
تقدیس خشونت ش��دند. فرهنگی که خشونت و 
کشتن مردم بی گناه را تقدیس می کند، فرهنگی 
که از جنگ به عنوان یک گزینه روی میز صحبت 
می کند فرهنگ موفقی نیست و در دنیای امروز این 
گفتمان نمی تواند دوام بیاورد. برای همین مجبورند 
به تروریسم اقتصادی روی بیاورند. ظریف تصریح 
کرد: برای همین مجبورند تحریم کنند. مسئوالن 
یک کش��ور را تحریم کنند، رهبری معظم انقالب 
را تحریم کنند،   خدمتگزار کوچکی مثل وزیر امور 
خارجه را تحریم کنند. تحریم وزیر خارجه یعنی 
چه؟ یعنی شکست در گفت وگو و دیپلماسی؛ یعنی 
مخالفت در گفت وگو و این تفاوت دو گفتمانی است 
که امروز در دنیا مشخص شده است و این تفاوت دو 
گفتمانی است که یک مسیر محتوم را پیش می رود و 

هر روز به سمت افول گفتمان سلطه پیش می رود.
  ما امنيت مان را نمي خريم

ظریف تأکید کرد: مبنای کار ما پیروی از دیگران 
نیست ما امنیت مان را هیچ گاه نخریدیم و هیچ گاه 
نمی خریم. امنیت ما قابل خرید و فروش نیست چون 
امنیت ما از مردم نشئت می گیرد. پیشرفت مان را 
هیچ گاه نخریدیم و نخواهیم خرید. چون پیشرفت 
ما از مردم ما نش��ئت می گیرد هر قدر بر ما فش��ار 
آوردند، هر قدر بر ما تحریم کردند با اتکا به مردم خود 
پیشرفت کردیم و بعد آمدند گفتند چرا پیشرفت 

کردید.
وی یادآور شد: زمان جنگ تحمیلی هیچ کس به 
ما ابزار دفاعی نداد، اما با افتخار این جنگ را با تکیه 
به مردم از س��ر گذراندیم. کس��انی که آن  روز فکر 
می کردند جمهوری اسالمی ظرف یک هفته نابود 
می شود، کجا هستند؟ صدام کجاست؟ اینها این 
کارها را انجام دادند و ما اما روی پای خود ایستادیم 
و امکانات دفاعی خود را ساختیم؛ موشک های خود 
را ساختیم؛ توانستیم پهپاد امریکایی را با موشک 
تمام ساخت ایرانی سرنگون کنیم حاال می گویید 
چرا شما س��اختید؟ برای اینکه شما نمی توانید با 
تحریم مانع پیشرفت ما شوید. با تحریم نمی توانید 

جلوی ایرانی را بگیرید. رئیس دستگاه دیپلماسی 
ایران خاطرنشان کرد: در مرحله دوم یک نیروگاه 
هس��ته ای یک رآکتور تحقیقاتی هسته ای که در 
دهه ۵0  ایران ساختند و سپس شروع به سوخت 
ندادن کردند. بعد مانع ش��دند دیگران س��وخت 
دهند. خیال کردند ما می گوییم ببخشید نیروگاه 
و راکتور را می بندیم. چون ش��ما اجازه نفرمودید، 

اما ما رفتیم و خودمان س��وخت مان را س��اختیم 
بعد گفتند چرا سوخت ۲0درصد را ساختید. برای 
اینکه شما ایران را با نوکران خود اشتباه گرفتید که 
از شما امنیت می خرند هرچه شما بفرمایید گوش 

به فرمان هستند.
  هيچ امپراتوری پاينده نيست

ظریف خطاب به دولتمردان امریکایي گفت: ایران از 
جنس دیگر  و بر چند هزار سال تمدن استوار است. 
دوران امپراتوری ایران چندین برابر کل عمر ایاالت 
متحده است، اما برای ما این قدرت گذراست و هیچ 
امپراتوری پاینده نیست. وي افزود: فشارهای شما را 
با اقتصاد مقاومتی و روابط با کشورهای دیگر و مانند 
همیشه با اعتقاد به مردم خود، جبران می کنیم، اما 
پشت مردم قایم نمی ش��ویم، بلکه وظیفه امنیت 

ملی ماست.
وزیر امور خارجه اظهار داش��ت: م��ا از مردم خود 
شرمنده ایم؛ به مردم خود وامدار و بدهکار هستیم؛ 
ما خیلی باید کار بکنیم تا بتوانیم آنچه این مردم برای 
ما انجام داده اند را پاسخ بدهیم. مردم ولی نعمت و 
صاحب اختیار ما هستند، ما صاحب اختیار مردم 
نیستیم. به امید خدا با همین رابطه ای که با مردم 
در طول 40 سال ایجاد ش��ده و داشته ایم و داریم، 
هرکس که به این فکر باشد که با فشار بر این مردم 
بزرگ می تواند به آرزوهای خود برسد حتماً این آرزو 

را به خود به گور می برد.
  در نيوي�ورک ب�ه م�ن گفته ش�د تحريم 

می شوی
وزیر امور خارجه در پاسخ به سؤالی درباره دیدار با 
رند پال، سناتور امریکایی در نیویورک و رد پیشنهاد 
وی برای حضور در کاخ س��فید، با بیان اینکه همه 
امریکایی ها معتقد به آزادی بیان نیستند و ممکن 
است برای دیدارکنندگان مشکلی ایجاد شود، اعالم 
نکردیم که با چه افرادی دیدار می کنم، اظهار داشت: 
بر این اساس هیچ گاه اعالم نکردیم گروه های نخبگی 
و سناتورها چه کسانی هستند. اگر آنها خودشان 
خواستند می توانند بگویند که با من دیدار کرده اند 
و چه گفته اند، ولی روش ما نیست که اعالم کنیم با 

چه کسانی دیدار می کنیم.
رئیس دستگاه دیپلماس��ی با بیان اینکه به عنوان 
دیپلمات باید بتوانم در جلسات مذاکره کنم و طرف 
مقابلم هم احساس کند که می تواند با من به جای 
مصاحبه، مذاکره  کند، تصریح کرد: اگر قرار باشد که 
موضوعات مورد گفت وگ��و را در بیرون طرح کنم، 
موجب می شود طرف مقابل احساس کند در حال 

مصاحبه است که این سم مهلکی برای دیپلماسی 
است. ضمن آنکه به عنوان دیپلمات وظیفه ای دارید، 
دیپلماس��ی کار خود را پیش ببرید و با دیپلماسی 
عمومی آن را نباید اشتباه کرد. وی با اشاره به سفر 
خود خاطرنشان کرد: در س��فر به نیویورک به من 
گفته شد که ظرف دو هفته دیگر تحریم می شوم 
مگر آنکه که آن پیشنهاد را بپذیرم که خوشبختانه 

قبول نکردم.
ظریف با تأکید بر اینکه »اقدام امریکا نشان دهنده 
خصومت با دیپلماس��ی اس��ت« خاطرنشان کرد: 
چون آنها هیچ بهانه ای برای تحریم من به جز اینکه 
نماینده مردم ایران هس��تم و از طرف مردم ایران 
صحبت می کنم، پیدا نکردن��د، مرا تحریم کردند. 
صحبت ک��ردن من برای امریکایی ه��ا گران تمام 
می شود، و دنیا هم این را می بیند که آنها با گفت وگو 

و دیپلماسی مخالف هستند.
  آتش افروز نمی تواند آتش نشان باشد

ظریف در پاس��خ به خبرنگار فایننش��ال تایمز در 
خصوص توقیف کشتی انگلیسی در خلیج فارس و 
احتمال تشکیل ائتالف بین المللی برای حفاظت از 
نفتکش ها گفت: ائتالف بین المللی برای چه شکل 

بگیرد؟ امریکا مسئول تنش در خلیج فارس است، 
کسی که آتش افروز است، نمی تواند آتش نشان باشد. 
کافی است آتش افروزی خود را خاموش کند و آن 
وقت همه چیز خوب می شود. وی خاطرنشان کرد: 
ما در اجرای وظیفه خود برای حفظ امنیت خلیج 
فارس بعضی اوقات از بعضی تخلفات چشم پوشی 
می کردیم، ام��ا در حال حاض��ر دلیلی نمی بینیم 
برابر انگلی��س که راهزنی دریای��ی می کند باز هم 
چشم پوش��ی کنیم. بنابراین اقدام ما عمل متقابل 

نیست بلکه چشم پوشی نکردن از تخلفات است.
  اروپا در قبال برجام

 هيچ اقدامي نکرده است
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر ادعای اروپایی ها بر زمانب��ر بودن اجرای 
تعهدات برجامی خود گفت: توجیه اروپایی ها مبنی 
بر نیاز به زمان برای انجام تعهدات شان، باید معنایی 
داشته باش��د. تا االن که 1۵ ماه از خروج امریکا از 
برجام گذشته است،  هیچ اقدامی نکرده اند. اگر قرار 
باشد معنای زمانبر بودن این باشد، دلیل ندارد این 
وضعیت ادامه پیدا کند. وی ادامه داد: اروپایی ها از 
خروج امریکا از برجام آگاهی داشتند پس نمی توانند 
بگویند »نمی توانیم تعهدات را اجرا کنیم« و از طرفی 
هم نمی توانند بگویند و ادعا کنند »نمی دانستیم 
آثار تحریم های امریکا چیست« چون هم امریکا را 

می شناختند و هم از شرایط خود آگاه بودند. 
  برجام مقدس نيست

 ظریف با بیان اینکه »اروپا هم در برجام هم مستقل 
از برجام تعهداتی دارد«، گف��ت: اگر این تعهدات 
اجرایی شود امکان عبور از این مرحله وجود دارد، 
اما اگر نباش��د جمهوری اسالمی ایران برنامه خود 
را اعالم کرده است که این برنامه هم در چارچوب 
برجام است. در این چهارچوب دو قدم برداشته ایم و 
قدم سوم هم در راه است. البته هیچ گاه مایل نبودیم 
که این اقدامات را انجام دهیم، تمایل ما به اجرای 
برجام است، اما خود برجام هم شرایطی را پیش بینی 
کرده است. وی با تأکید بر اینکه بازگشت به شرایط 
قبل از برجام غیرممکن اس��ت، ادام��ه داد: اجرای 
مکانیزم »اسنپ بک« یا مکانیزم ماشه هم برای اروپا 
غیرممکن است. اقدام ایران در چارچوب برجام است 

و به راحتی می تواند برگردد.
وزیر امور خارجه درباره برنامه ایران پس از خروج 
از برجام گفت: گام س��وم نه آخرین گام است و نه 
خروج از برجام؛ گام س��وم در چارچ��وب برجام و 
ماده ۳۶ خواهد بود. البته برجام مقدس نیست و اگر 
الزم باشد از آن خارج هم می شویم، اما فعاًل نیازی 

نمی بینیم تا این اتفاق رخ دهد.
  سعه صدر از نقاط درخشان رهبري است

وزیر امور خارجه در پاسخ به س��ؤالی درباره طرح 
برخی مباح��ث درباره اختالف می��ان او و رهبری 
تصریح کرد: اینکه مقام رهبری به من اجازه می دهند 
در جلساتی که در محضر ایشان هستیم، نظر خودم 
را بگویم، نشان دهنده گوش شنوا و سعه صدر ایشان 
و از مهم ترین نقاط درخشان رهبری ایشان است. 
من به عنوان یک کارشناس وظیفه خودم می دانم 
تا نظراتم را خدم��ت رهبری اعالم کن��م. اینطور 
نیس��ت که هیچ فرد دیگری در جلس��ات رهبری 

صحبت نکنند.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی افزود: در جلسات با 
رهبری، موضوعات بحث می شود و نظرات مختلفی 
نیز طرح می ش��ود و مقام معظم رهبری در نهایت 
جمع بندی می فرمایند. در برخی اوقات نیز نظرات 
طرح شده با نظراتی که ایشان در ابتدا فرموده اند، 
الزاماً یکی نیس��ت. رهبری به نظرات همه گوش 
می دهند، حتی رهبری با سعه صدر به افراد دستور 
می دهند و اص��رار دارند نظرات خ��ود را بگویند و 
مطرح کنند و افراد دچار خودسانسوری نشوند. این 

از نعمت هایی است که ما داریم.
  دروغگويی امريکا ب�ا تحريم رهبر معظم 

انقالب ثابت شد
رئیس دستگاه دیپلماس��ی با بیان اینکه امریکا از 
میز مذاکره کنار رفته است و نه ایران اظهار داشت: 
آنها وزیر امور خارجه کش��وری که می خواهند با 
آن مذاکره کنند. همچنین عالی ترین فرد نظام را 
تحریم کرده  اند، بعد ادعا می کنند که »می خواهیم با 

صاحبان قدرت )در ایران( مذاکره کنیم.«
ظریف با بیان اینکه از اعضای تیم »بی« کاس��ته 
خواهد شد، افزود: همسایگان ما باید بدانند سقف 
آهنی��ن رژیم صهیونیس��تی نمی توان��د حتی از 
شهرهای فلسطین اشغالی در برابر مجاهدت های 
غزه و لبنان محافظت کند، پس چگونه می خواهد از 
آنها محافظت کند. وی خطاب به برخی کشورهای 
منطقه با طرح این سؤال که »آیا حاضر هستند از 
خرید امنیت دست بکشند«، گفت: خرید امنیتی 
جنگ کویت را ایجاد کرد. سعودی در جنگ صدام 
علیه ایران ۷۵ میلیارد دالر پول به صدام داد، ولی 
همان موشک ها و تانک ها علیه سعودی و کویت به 
کار گرفته شد. وزیر امور خارجه در پاسخ به سؤال 
خبرنگار واحد مرکزی خبر مبن��ی بر اینکه »در 
مذاکرات ایران و اروپ��ا درباره برجام، آیا همچنان 
لغو تحریم ها ج��زو خطوط قرمز ایران اس��ت«، 
گفت: لغو تحریم ها همیش��ه ج��زو خطوط قرمز 
ایران بوده و تعهد اروپاس��ت و به خطوط قرمز ما 

هم کاری ندارد.

جانشين فرمانده کل سپاه:
 خدمت به مردم 

پادزهر عمليات روانی دشمن است
جانش�ين فرمان�ده کل س�پاه ب�ا اش�اره ب�ه جن�گ رس�انه ای و 
عملي�ات روان�ی همه جانب�ه و متکثر جبهه دش�من عليه س�پاه 
تأکيد ک�رد: پادزهر عملي�ات روانی دش�من، عش�ق و دلدادگی و 
خدمت رس�انی س�پاه در عرصه ه�ای مختل�ف ب�ه م�ردم اس�ت.

به گزارش سپاه نیوز، س��ردار دریادار پاسدار علی فدوی در جمع مدیران 
روابط عمومی کل سپاه با اش��اره به اهمیت و حساسیت جایگاه، نقش و 
مأموریت روابط عمومی سپاه در خنثی سازی جنگ رسانه ای و عملیات 
روانی همه جانبه امپراتوری رسانه ای سلطه علیه ملت ایران به ویژه نهاد 
مردمی و انقالبی سپاه گفت:آرایش رس��انه ای پیچیده، متنوع، متکثر، 
کارآمد، فنی و پیشرفته دشمن ضدملت ایران تمرکز ویژه ای را معطوف به  
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و کارکردهای اقتدارآفرین و امنیت ساز آن 
برای کشور ساخته است که نیازمند شناخت عمیق، دقیق و واقعی است. 
وی افزود: موضوع کلیدی امروز ما تحول قدرت دفاعی و دس��تاوردهای 
عظیم انقالب اسالمی و گفتمان مقاومت محور و استکبارستیز آن است 
که ایران اسالمی را از مرحله بازدارندگی عبور داده و دشمن را منفعالنه 
به تالش جدی و در عین حال هراسناک برای ایجاد بازدارندگی برابر این 

اقتدار واداشته است.
سردار فدوی جنگ نرم رسانه ای را مکمل پازل جنگ اقتصادی امروز دشمن 
توصیف و مقطع کنونی را شرایط جنگ هوشمند قلمداد و تصریح کرد: در 
این کارزار بزرگ و سرنوشت ساز، رس��انه های متعهد و رسالت آشنا باید 
هوشمندانه و هم افزا عمل کرده و با انعکاس واقعیت ها و ظرفیت های بالنده 
و غنی درونی ، عالوه بر مأیوس ساختن دشمن، روح امید، نشاط، تالش و 

مجاهدت برای پیشرفت و بالندگی کشور در جامعه را ارتقا بخشند.
دریادار فدوی رسالت و مأموریت روابط عمومی سپاه را در شرایط خطیر 
امروز به مراتب سنگین ، حساس  و سخت تر از گذشته ارزیابی و خاطرنشان 
کرد:  روابط عمومی سپاه امروز تابلوی نمایش اقتدار، صالبت، قابلیت ها، 
شایس��تگی ها و مجاهدت های این نه��اد انقالبی و مردم��ی در دفاع از 
انقالب و نظام اسالمی و صیانت از امنیت ملی، استقالل، تمامیت ارضی و 
هویت و حقانیت کشور در جهان مملو از پلیدی و پلشتی است. جانشین 
فرمانده کل سپاه در پایان با اشاره به سابقه ای از رویارویی نیروی دریایی 
سپاه با امریکایی ها در خلیج فارس و استیصال و درماندگی آنها طی 40 
س��ال گذش��ته برابر ملت ایران تصریح کرد: خدای بزرگ را شاکریم که 
امریکایی ها در صحنه های رویارویی با فرزندان مؤمن، انقالبی، جهادی، 
غیور و والیتمدار ملت ایران در نیروی دریایی سپاه، مغلوب محض و بازنده 
تمام عیار بوده اند که به ویژه می توان رخدادهای ۲۵ فروردین ماه ۶۷ و ۲۲ 
دی ماه ۹4  و  همچنین انهدام پهپاد متجاوز آنان در ماه گذشته را به آنها 

یادآوری کرد.

2 هزار استاد دانشگاه نامه نوشتند
آقای روحانی! آقای ظريف!

پيامدهاي اشتباه اعتماد به امريکا را روايت کنيد
بي�ش از 2 ه�زار نف�ر از اس�تادان دانش�گاه های کش�ور در نام�ه ای 
سرگش�اده خطاب به حس�ن روحانی و محمدجواد ظريف خواس�تار 
ش�دند در حق شناس�ی از صبوری های شش س�اله ملت، پيامدهای 
اش�تباه اعتماد خود ب�ه امريکا را ب�رای ايراني�ان روايتگ�ری کنند.  
به گزارش خبرگزاری بسیج، در بخشي از این نامه خطاب به رئیس جمهوری 
و وزیر امور خارجه آمده است: شش سال از تصدی دولت های محترم یازدهم 
و دوازدهم می  گذرد؛ دوره ای که برای نوع مواجهه با نظام جهانی س��لطه، 
کشورهای غربی به خصوص کشور جنایت پیشه امریکا از سرفصل های علم، 
فلسفه و بصیرت تاریخی برای مهندسی و معماری ایران آینده کمتر استفاده 

شده است.
موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه، برخورداری کشور از منابع غنی طبیعی 
و باالخره وقوع انقالب اسالمی، تصویر و ترکیبی جدید از ایران به جهان مخابره 
کرد که قدرت های اس��تکباری جهان با منطق »فطرت بنیاد« آن به ستیز 
برخاستند، به دیگر سخن ترکیب جدید از حیث فطرت، سرشت و فلسفۀ 
وجودی در تزاحم با سرشت انحصارطلبانه و خوی تجاوزگرانه نظام سلطه 
جهانی است. از این رو قدرت  های زورگوی جهان به خصوص دولت  های امریکا 
در سیاستگذاری امر سیاسی و اقتصادی ضد ایرانی صرف نظر از اختالفات 
تاکتیکی اما در مقابله با سرشت آزادی خواهانه انقالب اسالمی از نظام جهانی 

سلطه اشتراک نظر داشته  اند.
مع االسف شناخت تیم مذاکره کننده ایران از امریکا و اروپا همان چهره ای از 
آنها را شامل  شد که آنها در تبلیغات و محیط دانشگاه  ها از خود نشان داده و 

می دهند، نه چهره واقعی آنها. 
بی  توجهی به تاریخ واقعی مناسبات ایران و غرب و به خصوص روابط ایران 
و امریکا و عدم تجهیز کارگزاران امین ما به فناوری بصیرت نمای تاریخی و 
کم دقتی در ابتنای پیشرفت ایران بر سازه و مسیری خارج از جغرافیای دانشی 
و هویتی ایران در مقاطعی از تاریخ به خصوص در شش سال گذشته اگرچه 
ملت بزرگ ایران را دچار رنج  ها و مشقت  های بی شمار نموده، اما اکنون خود، به 
افزایش سواد تاریخی ایرانیان منجر شده و نحوی امریکاشناسی و اروپاشناسی 
به خانه  های تمامی ایرانیان وارد شده و ایرانیان را با هر سلیقه   ای حول نمایان 
شدِن سرشت پلید قدرت و سیاست در امریکا و اروپای همدست او به اجماع 
کشانیده است. گسترش این سواد تاریخی که »فناوری نرم بصیرت تاریخی« 
نام دارد در فهم کنه قدرت و سیاس��ت در امری��کا و پرتو افکنی بر الیه   های 
زیرین دستان چدنی روی دستکش   های مخملین بیش از همه چیز مرهون 
خوانش   های فراز و فرود تاریخ تحّوالت در اسالم و نیز راهبری   های علمی - 
بصیرتی امام خمینی)ره( و رهبری  های بردبارانۀ رهبر فرزانه انقالب اسالمی 

مدظله العالی و ملت برخوردار از فطرت پاک و جویای حقیقت است.
با اینکه جنبش اس��تادی ای��ران، همانند رهب��ر فرزانه انقالب اس��المی، 
مذاکره کنندگان اخیر ایران با غربی   ها را افرادی امین و دلسوز ارزیابی نموده 
و تحریم وزیر محترم خارجه را قویاً محکوم می   کند اما بر آن است؛ مذاکراتی 
شش ساله که دس��ت آخر به تحریم وزیر خارجه کش��ور در حال مذاکره 
منجر شود، فاقد روش شناسی   های علمی، تکنیکی، دانش تاریخی و تهی از 
برآوردهای آینده پژوهانه بوده و پیش  تر از نبود سیاستگذاری   های خردمندانه 
در تأمین منافع ملی و کرامت، عزت و مصلحت ایرانیان در رنج بوده اس��ت. 
اکنون چهار سال از امضای برجام مي   گذرد؛ ایران به همه تعهدات خود دفعتاً 
و به فوریت ممکن عمل کرد، طرف امریکایي اما از برجام خارج شده است، 
اروپایي  ها در حفظ کرامت و منافع ایرانیان امروز و فردا مي  کنند؛ نه براي اجراي 
تام و تمام تعهداتشان، بلکه براي راه  اندازي سیستمي مالي براي دلخوشي و 
سرگرمي ایرانیان تا کشورمان کماکان از همدست ریاکار، پررو و وقیح امریکا 
یعنی اروپایي   ها، ناامید نشود و همچنان در برجام باقي بماند. آفتاب عالم تاِب 
به اصطالح برجام به »اینستکس« فروکاسته شده و سعي در مساوي   انگاري 
این دو است! از »آبنبات   های هسته   اي« ماقبل که چیزي عاید ملت نشد، اینک 
باید مراقبت شود تا »گنجشک اینستکس« به  جاي »بلبل برجام« رنگ نشود 

تا به چند برابر قیمت به ایران فروخته شود!
وانگهی اینکه مذاکره   کنندگان جمهوری اسالمی ایران به عنوان نمایندگان 
ملتی بزرگ و کهن حق ندارند در شرایطی قرار گیرند که از آن طعم تحقیر و 
تخفیف در مقابل دشمن مستفاد شود. ادبیات نوپدید در بیان ریاست محترم 
جمهوری و وزیر محترم خارجه ستودنی و گامی به جلوست، اما جنبش 
استادی ایران خواستار ادای حق تاریخی ازسوی دولت محترم و وزارت امور 
خارجه به ملت بزرگ ایران است. زیرا این مهم، جزو حقوق تاریخِی نسل های 
آینده در ایران است تا حقیقت را دریابند و پی برند که وارد کردن مسائل 
راهبردی و حیاتی یک کشور به عرصه منازعات سیاسی و انتخاباتی اگرچه 
ممکن است برای یک گروه و یک حزب و حزب سیاسی نتایجی زودگذر در 
پی داشته باشد، اما ملتی را در پیشگاه تاریخ و وجدان آزادی خواهان و نیز 
در محیط کسب و کار به رنج و مرارت خواهد انداخت، پس شایسته است 
بدانیم مسیر آینده باید بر اساس تجربه گذشته و علم متکامل تاریخ و فلسفه 
تاریخ یعنی »بصیرت تاریخی« طراحی شود؛ ایرانیان دو تجربه بسیار تلخ 
در مذاکره با امریکا دارند؛ بیانیه الجزای��ر در 1۳۵۹ و برجام در 1۳۹4 که 
مهم ترین علت ناکامی ایران، به دلیل ش��ناخت اروپا و امریکا از زاویه دید 
رسمی، ویترینی و تبلیغاتی این کشورها و نیز در نوع توان تیم مذاکراتی 
ایران است که هر دو بار نش��ان دادند در مذاکره با امریکا شکست خواهند 
خورد؛ چراکه مذاکره بر اساس »نقشۀ امریکا« و در زمین ایران طراحی شده 
است، بازی مذاکره به گونه ای طراحی شد تا تیم ایران نتواند وارد زمین امریکا 
شود! امریکا می خواست پس از برجام هسته ای، همین بازی را در دو موضوع 
بسیار حیاتی تر که »موشک های ایران« و »نفوذ منطقه ای ایران« بود از سر 
گیرد )بازی  ای که بعدها برجام ۲ و ۳ نامیده شد( در همین راستا تیم پلید 
امریکا در برجام 1 نیز تالش می کرد تا تیم امین اما ناکارآمد ایران خود را 
برای برجام ۲ و ۳ آماده کند. این همان الگویی است که پیشتر نیز بیان شد، 
تدارکی که بازی را فقط در زمین ایران شکل  داده و تیم ایران نیز نمی تواند به 
زمین امریکا وارد شود. طبیعی است که با چنین شرایطی و چنین توانایی ای، 
باید از هرگونه مذاکره بعدی با امریکای ظالم و همدستان او پرهیز شود. گو 
اینکه هر دولت عقل گرایی در ایران حکومت کند، نباید اجازه دهد پس از این 
دو تجربه خسارت بار، چنین مذاکره   ای بین ایران و امریکا و نیز همدستان 

ریاکار اما ظالم او صورت گیرد.
بر همین مبناس��ت که جنبش اس��تادی کش��ور معتقد اس��ت حال که 
مذاکره   کنندگان امین ایرانی به عمق بدعهدی امریکا و برخی کش��ورهای 
اروپایی پی برده  اند، الزم است عالوه بر نهادینه کردن این تجربه گرانسنگ در 
وجود خویش و در ساختار سازمانی وزارت امور خارجه و هیئت محترم دولت، 
خود نیز در تصحیح رویکرد قبلی پیش قدم شده و در تماس   های سازمان یافته 
و سفرهای استانی، تجربه گران تمام شده و نادرست خود در اعتماد مطلق به 
امریکا و اروپا را برای آحاد ایرانیان توضیح دهند. این روایت  گری در آغاز 40 
سالگی دوم انقالب، چنانچه مؤمنانه و صادقانه از شکست در اعتماد به امریکا 
و اروپا و چگونگی تحقق پیش بینی   های حکیمانه رهبر فرزانه انقالب اسالمی 
برای ایرانیان اعم از جوانان، مدیران و نخبگان شکل گیرد؛ تمهیدی بزرگ 
برای کور کردن چشم فتنه رخنه دشمن در صفوف ملت و تدارکی بزرگ برای 
برنامه پیشرفت ملی است. مگر نه این است که شش سال، مردم صبور، مظلوم 
و انقالبی   مان پای وعده  های »دیپلماس��ی اضطراری« و البته خیرخواهانه 
برای شکوفایی اقتصاد و رونق تولید و اشتغال منتظر وعده دیپلمات   ها برای 
گشایش   های ملی از بیرون بودند؛ پس اینک شایسته است دیپلمات   ها و دولت 
محترم نیز حق   شناسی کرده به جای سفرهای اروپایی- امریکایی، سفرهای 
ایرانی - استانی را در صدر برنامه   ها و گفت وگوها قرار دهند و مسئولیت اشتباه 
خود را به مردم گزارش کرده و صادقانه اظهار نمایند که مهم ترین پیشران 
توس��عه ملی، دوری از امریکای ظالم و برخی کشورهای اروپایی همدست 
او و نیز اتخاذ دیپلماس��ی مقاومت از طریق رشد اقتصاد درونزا و برون   نگر و 
همچنین در ایجاد اعماق استراتژیک برای ایرانیان در منطقه و جهان از طریق 

ائتالف با کشورها و جنبش  های مقاومت جهانی است.
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 نماي نزديك

    ديدار علی الريجانی با ظريف
 دکتر علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی، صبح دیروز با حضور در وزارت امور خارجه 

با محمدجواد ظریف دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش خبرگ��زاری خانه ملت، الریجان��ی در ابتدای این دیدار با تش��کر از اقدامات وزیر 
امور خارجه کشورمان گفت: ش��ما در این عرصه، مجاهدانه و خستگی ناپذیر عمل کردید و 

دستاوردهای بسیاری را برای انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی به ارمغان آوردید.
رئیس مجلس شورای اسالمی، دکتر محمدجواد ظریف را دیپلماتی ورزیده و باهوش خواند 
و ادامه داد: شما به عنوان مسئول سیاست خارجی کشور، با جدیت، هوشمندی، پشتکار و با 
اقتدار از مصالح ملی دفاع می کنید و تالش های شما در عرصه بین المللی مؤثر بوده است که 
دشمنان ملت دست به تحریم ش��ما زده اند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
نیز در این دیدار، ضمن تش��کر و قدردانی از حضور رئیس مجلس شورای اسالمی در وزارت 
امور خارجه اظهار داشت: با تمام توان از منافع ملی و حقوق ملت در عرصه بین المللی دفاع 

و حمایت می کنیم.

زمان جنگ تحميل�ی هيچ کس به 
ما ابزار دفاعی ن�داد،  اما روی پای 
خود ايس�تاديم و امکانات دفاعی 
خ�ود را س�اختيم؛ موش�ک های 
توانس�تيم  س�اختيم؛  را  خ�ود 
پهپاد امريکايی را با موش�ک تمام 
ساخت ايرانی سرنگون کنيم حاال 
می گوييد چرا شما ساختيد؟ برای 
اينک�ه ش�ما نمی توانيد ب�ا تحريم 
مانع پيشرفت ما ش�ويد. با تحريم 
نمی توانيد جلوی ايرانی را بگيريد
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