
فرماندهکلسپاه:هیچکسباامریکامذاکرهنمیکند
سرلش�کر سالمی با    سیاسی
تأکید بر اینکه امروز 
تعامل سیاسی با ایران اسالمی برای جهان یک 
 نش�ان افتخ�ار و ب�رای امریکایی  ها ی�ک آرزو 
 اس�ت ،گف�ت: هم�ه آرزوه�ای رئیس جمه�ور 
 امری�کا مذاک�ره چن�د دقیق�ه ای ب�ا یک�ی از 
مس�ئوالن جمه�وری اس�المی ای�ران اس�ت. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین 
سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در جمع فرماندهان و کارکنان سپاه امام صادق)ع( 
استان بوش��هر ، س��پاه را نتیجه و امتداد عاشورای 
حسینی توصیف کرد و گفت : سرشت سپاه پاسداران 
و ِگل وجود سپاه از ُگل وجود عاشورا ریشه گرفت ، 
آن زمان ک��ه آب روی آب ریخته ش��د و دس��تان 
بزرگمرد تاریخ قطع ش��د سپاه ش��کل گرفت. وی 
عاشورا را بزرگ ترین حجت جاودان تاریخ دانست 
و افزود : عاشورا حادثه ای نیست که در زمان متوقف 
ش��ود ، این حجت آنقدر بلند اس��ت که از هر نقطه 
هستی دیده می شود و درس های آن حقیقت های 
زنده ای هستند که سعادت بشر به آنها متکی است. 
 فرمانده کل سپاه با اش��اره به درس  ها و عبرت های 
عاش��ورا گفت : یکی از عبرت های فراموش ناشدنی 
عاش��ورا این اس��ت که اگر جامعه ای ام��ام خود را 
نشناسند و اسیر جهل شوند، تماشاگر شهادت امام 
خود و اسارت خانواده او خواهند شد و عاشورا به ما 
می گوید به هیچ بهان��ه ای نمی توان میدان جهاد را 
ترک کرد. وی تصریح کرد: اگر لباس سپاه را برتن 
کرده ایم، این لباس دژ مستحکم دفاع از ملت ، وطن و 
اسالم عزیز است و اگر ملتی ترک جهاد کند خداوند 

بر او لباس ذلت می پوشاند. 
سرلشکر س��المی در ادامه با اش��اره به تقابل نظام 
سلطه گر و جاهلی امریکا و متحدانش علیه انقالب 
و نظام اسالمی و تأکید بر اینکه ایران تنها کشوری 
است که امریکا اعتبار از دست رفته خود را در مذاکره 
با مقامات او می بیند، گفت: البته هیچ کس با امریکا 
مذاکره نمی کند زیرا مذاکره ، بازی در میدان دشمن 
و هدف اوست و هیچ کس دشمن را در مسیر رسیدن 
به هدف یاری نمی کند. وی اف��زود : ما آموخته ایم 
برطرف کردن مشکالت مان از طریق دشمن ناممکن 
اس��ت، ما می دانیم راه حل مش��کالت مان از درون 

اراده  ها و باورهای جوانان این دیار می گذرد. 
فرمانده کل سپاه با اش��اره به 12 پیش شرط اولیه 
امریکایی  ها برای مذاکره با ایران گفت : آن 12 شرط 
امریکایی  ها برای مذاکره کجاس��ت؟ و امروز امریکا 
نشان می دهد که بس��یار کوچک تر از آن است که 
در عملیات روانی دیده می شود. سالمی تأکید کرد: 
ما تا آخر ایستاده ایم و متعهد هس��تیم پرچم  ها را 
برافراشته نگه داریم و تا فتح نهایی پیش برویم زیرا 
یقین داریم پیروزی و اقتدار این ملت شریف نتیجه 
این استقامت خواهد بود. سردار سالمی اضافه کرد: 
هنر انقالب تبدیل نظریه اثبات شده امکان پیروزی 
بر قدرت ه��ای بزرگ و تبدیل آن ب��ه یک حکم در 

زمین بود. 
فرمانده کل سپاه گفت: ما منطق غلبه بر دشمن را 

بر اساس تعالیم پیشوایان بزرگ انقالب ، یعنی امام 
راحل و رهبری حکیم ، دوراندیش و مسلط بر افکار 
دش��منان آموختیم و توانس��تیم همه دسیسه  ها و 
جنگ  ها را با معنای شکست برای دشمنان تفسیر 
کنیم. وی ب��ا بیان اینکه همه دش��منان آمده اند با 
تحریم ،ملت ما را از جهاد بازدارند اما کشور قتلگاه 
تحریم سیاسی دشمن شده اس��ت ، افزود : تحریم 
اقتصادی نتوانس��ته ، ملت ما را از ادامه جهاد بزرگ 
خود بازدارد و به رغم خواست دشمنان ، هیچ یک از 
شهر های ما چهره یک ش��هر منطبق با تحریم های 
جهانی را ندارد و مسیر توس��عه برای آنها در پیش 
است . فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه امروز تعامل 
سیاسی با ایران اسالمی برای جهان یک نشان افتخار 
و برای امریکایی  ها یک آرزوست، تصریح کرد: همه 
آرزوهای رئیس جمهور امریکا، مذاکره چند دقیقه ای 

با یکی از مقامات جمهوری اسالمی ایران است. 
   مبن�اي بازدارندگ�ي را غلبه بر دش�منان 

بزرگ قرار داده ایم
سپاه پاس��داران انقالب اس��المي امروز بیش از هر 
زمان دیگری آماده دفاع از انقالب و ایران اس��المي 
است و دش��منان در میدان عمل قدرت واقعي ما را 

خواهند دید. 
به گزارش سپا ه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین 
سالمي فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
پس از بازدید از جزیره فارس��ي و ارزیابي وضعیت 
و آمادگي ه��اي یگان ه��ا و رزمندگان مس��تقر در 
منطقه بوشهر در س��خناني با اشاره به اینکه قدرت 
نظامي ایران اسالمي بارها آزموده شده است، گفت: 
دش��منان ما تنها از بخش کوچکي از واقعیت توان 
دفاعي ما اط��الع دارند، با این وج��ود مي دانند که 
قدرت نظامي و امنیتي جمهوري اس��المي ایران، 

نفوذناپذیر و شکست ناپذیر است. 
وي افزود: توان بازدارندگي ایران اسالمي بر مبناي 
غلبه بر دش��منان بزرگ ایجاد شده و به فضل الهي 
هر روز با ارتقاي این قدرت، براي صیانت از امنیت 
ملي، مرزهاي سرزمیني و استقالل و تمامیت ارضي 
آماده هستیم و مردم ما هم اطمینان خاطر دارند که 
رزمندگان با رصد شبانه روزي دشمنان، امنیت کامل 
را همچون گذشته براي آنان به ارمغان خواهند آورد. 
سرلشکر سالمي در ادامه تصریح کرد: ما بر اساس 
راهبرد غلبه بر قدرت هاي استکباري فرامنطقه اي 
تجهیزات و قدرتمان را توسعه و گسترش داده ایم و 
در عرصه هاي مختلف و برخي جلوه هاي عملیاتي، 
بخش های��ي از آن را ب��ه نمایش گذاش��ته ایم. وي 
افزود: دشمنان ما هم قابلیت فناورانه تجهیزات ما 
را دیده اند و هم اراده و عزم رزمندگان ما براي دفاع 
از ارزش هاي انقالب اس��المي را نظاره کرده اند، ما 
قدرت آزموده ش��ده در منطقه هستیم، بنابراین در 
میدان عمل قدرت واقعي ما را خواهند دید. فرمانده 
کل سپاه از عاش��وراي حس��یني به عنوان چشمه 
جوشان ایمان رزمندگان برابر جبهه کفر یاد کرد و 
گفت: فرزندان ملت ایران در نیروهاي مسلح با تکیه 
بر قله رفیعي که حضرت اباعب��داهلل )ع( و یارانش 

آفریدند مطمئن و مستحکم پیش مي روند.

مهاجرت از جهان سوم خصوصاً 
براي متمکنین و تحصیلکردگان 
غرب رفته، به عرفي جهاني تبدیل 
شده است و اصوالً تحصیلکردگان 
در غرب ب��ا حی��ات اجتماعي و 
فرهنگي جوامع بومي ناسازگار و 
درگیر مي شوند و نهایتاً به غرب 
برمي گردند. پدی��ده مهاجرت به 
غرب در ایران قدمت 160 س��اله 
دارد که با تأسیس دارالفنون شروع 
شد و کم کم بسط یافت و اکنون نیز کساني که براي تحصیل یا 
تجارت به غرب مي روند بعضاً همان جا ازدواج مي کنند یا شرایط را 
از جهت فرهنگي براي زندگي مساعد مي دانند و مي مانند. بسیاري 
از آنان همراه یا مخالف نظام هم نیستند و آرمان  هاي  شخصي خود 
را دنبال مي کنند، این نوع مهاجرت ها در طول دو قرن اخیر وجود 
داشته اس��ت، اما مهاجرت عمده اي که عمدتاً متأثر از حاکمیت 
مستقر صورت مي گیرد تاکنون در سه موج اتفاق افتاده است که 

موج سوم آن به شدت حاکمیت را زیر سؤال برده است. 
موج اول: مهاجران یا فراریان موج اول، وابستگان به دربار یا خاندان 
پهلوي یا اعضاي س��اواک یا امراي ارتش و ارکان مدیریتي نظام 
پیش��ین بودند که به دلیل وقوع انقالب اس��المي امکان حیات 
سیاسي – اقتصادي را براي خود مساعد نمي دانستند و مهاجرت 
را بر ماندن و درگیر شدن با حاکمیت انقالبي ترجیح دادند. برخي 
به زندگي خصوصي در غرب روي آوردند و انقالب مردم ایران را 
محترم شمردند، اما برخي مبارزه را برگزیدند و یا به سرویس  هاي  
اطالعاتي یا رسانه های غرب جذب ش��دند و مبارزه با جمهوري 

اسالمي ایران را الزم و ضروري دانستند. 
موج دوم: موج دوم، خاص مهاجرت اصالح طلبان به غرب است 
که از اواخر دهه 70 شروع شد و در سال  هاي  88 و 89 رشد فزوني 
یافت. از تأسیس دارالفنون تاکنون نحله ها و هویت  هاي  فکري 
مختلفي به غرب رفته اند که مي ت��وان از ملي گراها، چپ گراها، 
سلطنت طلب ها و روشنفکران یاد کرد، اما از جهت کمیت انساني به 
جرئت مي توان گفت مهاجرت اصالح طلبان به غرب بزرگ ترین و 
گسترده ترین مهاجرت هویتي ایرانیان به غرب است. اصالح طلبان 
در غرب به زندگي خصوصي روي نیاوردند، بلکه به سرعت جذب 
رسانه ها و سرویس  هاي  امنیتي شدند و مشغول مبارزه نرم با نظام 
هس��تند که مي توان به گردانندگان رس��انه  هاي  فارسي زبان و 
سایت هاي خبري – تحلیلي انگلیس و امریکا اشاره کرد که هویت 
افراد مستقر در آن اظهر من الشمس است. اصالح طلبان مهاجر 
عموماً تحت تعقیب نبودند؛ یا از زندان بیرون آمدند و رفتند و یا 
خود عرصه را تنگ دیدند و تصمیم گرفتند جالي وطن کنند، اما 
پس از قرار گرفتن در خدمت دولت  هاي  معارض احساس کردند 
راه بازگشت بس��یار تنگ و تاریک شده اس��ت، اما اکنون طوري 
القا مي کنند که انگار حکومت آنان را از س��رزمین مادري اخراج 

کرده است. 
موج س��وم: اما در موج س��وم، روش مهاجرت عموماً فرار است. 
فراري  هاي  این موج کساني هستند که تحت تعقیب قرار دارند. 
این جماعت نه وابسته به نظام طاغوت و گروه  هاي  معاند هستند 
و نه اصالح طلبان شناسنامه داري هستند که از نظام دیني عبور 
کرده اند بلکه کساني هستند که فسادشان سرنوشت، هویت و آینده 
آنان را رقم زده است. پلشتي  هاي  اقتصادي آنان، هراس از عقوبت و 
اعدام و زندان را به مثابه کابوس در نظرشان نمایان مي کند و رهایي 
از وضع موجود را در جالي وطن جست وجو مي کنند و در غرب نیز 
زندگي مخفیانه ای دارند. حکومت از سوي افکار عمومي به دلیل 
بي عرضگي براي پیشگیري از فرار اینها به شدت زیر سؤال است 
و ظن همدستي و زمینه سازي فرار در بخش  هایي از حاکمیت به 

باور مردم تبدیل شده است. 
از خاوري تا دانیال زاده از فالن عض��و هیئت مدیره بانک تا فالن 
مدیر در وزارت نفت در این پیوستار قرار دارند. مهاجرت این عده 
را افکار عمومي موجه نمي داند. حکومت هم نه مي تواند از آن دفاع 
کند و نه مي تواند ضعف خود را در کنترل بازگو کند و نه مي تواند 
منفذهاي فراري ساز را شناسایي و علناً برخورد کند. هم افزایي قوه 
قضائیه و سیستم  هاي  انتظامي – امنیتي و اطالعاتي برای مواجهه 
با این پدیده بسیار مهم و ضروری است، زیرا حاکمیت یک دفعه به 
خاطر این جماعت به فساد متهم و یک دفعه دیگر به زد و بند برای 
فرار فاسدان متهم می  شود. در عین حال سرمایه اجتماعي اش در 
اینجا با ضریب دو برابر کاهش مي یابد. مردم باور نمي کنند سیستم 
اطالعاتي – انتظامي ما دو بار جزایري عرب را از مرز ترکیه و دوبي 
دستگیر کرد و برگرداند، اما عده اي که تحت تعقیب هستند یا از 
زندان مرخصي آمده یا وثیقه موقت گذاشته اند، به راحتي سر از 
غرب درآورند و ثروت به غارت رفته ملت را صرف تعیش خود در 
آنجا نمایند. موج سوم براي حاکمیت پرهزینه تر از دو موج پیشین 
اس��ت. زیرا اینجا حاکمیت باید حتماً  مانع ش��ود، اما آنجا اصل 
داوطلبانه بودن مهاجرت، حاکمیت را زیر سؤال نمي برد اگرچه 
مهاجرت اصالح طلباني که به تجدیدنظر طلبي رسیده اند نیز تلخ 
است، اما امري فردي است و به مردم و حاکمیت بدهکاري ندارند. 
امید است حاکمیت براي پدیده »فرار مفسدان« چاره اي محکم 
و قابل قبول بیندیشد و هموارکنندگان راه فرار را در دادگاه  هاي  

علني به مردم معرفي کند. 
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گفت وگوی »جوان« با دکتر موسي حقاني

 بررسی تالش های دیپلماتیک اروپا 
برای نجات برجام در گفت وگو با دکتر فؤاد ایزدی 

آدریان دریا نفت خود را 
تحویل سوریه داد

 رشوه چند میلیون دالری امریکا 
برای توقیف آدریان دریای 1

گام لطیف!

 مذاکره در شرایط فعلی 
 تنفس مصنوعی 

به دولت ترامپ است

 نظریه نظام انقالبي
  ریشه در هویت، تمدن 

و تاریخ ایراني ها دارد
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  »گام س�وم « کاه�ش تعه�دات هس�ته ای 
اجرای�ی ای�ران یعنی باید »ش�اهد گس�ترش در 
تحقیق و توسعه در زمینه انواع س�انتریفیوژ    ها و 
سانتریفیوژهای جدید و هر آنچه برای غنی سازی 
نیاز داری�م « باش�یم. رئیس جمهور ضم�ن اعالم 
ماهیت این گام مقر بود که »ظاه�ِر این گام خیلی 
تکان دهنده نیست، « اما تأکید کرد که» باطن آن 

فوق العاده مهم است«

تحریم  بیشتر با میانجیگری فرانسه!
   بین الملل

ظاهراً دور اخیر دیپلماس��ی ایران که از مس��یر میانجیگری دولت فرانسه انجام شد، فقط آتش 
شهوت تحریمی امریکا را بیشتر کرده است؛ در حالی که مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا گفته که 
ایران ذره ذره در حال نزدیک شدن به نقطه مذاکره با امریکاست، مایک پنس، معاون ترامپ در 

پی این اس��ت که از طریق انگلیسی  ها تحریم های شورای امنیت را علیه ایران احیا کند و البته 
همه اینها در شرایطی است که وزارت خزانه داری امریکا چهار  شنبه قبل در واکنش به پیشنهاد 
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 پیام عاشورایی
 علی اصغرهای زمان

شیرخوارگان حسینی در 45کشور جهان
با عاشوراییان همنوا شدند


