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سیاسی

وطن امروز شماره 2716

دوشنبه  23اردیبهشت 1398

اخبار

فرمانده کل سپاه روز گذشته با حضور در مجلس به صورت مشروح
و با دالیل مستدل اعالم کرد آمریکا توان جنگ با ایران را ندارد

همزمان با برگزاری جشن گلریزان ستاد دیه
انجام شد

اطمینان سردار

گروه سیاسی :همزمان با افزایش ادعاهای دولتمردان
آمریکایی و رس��انههای غربگ��را در ایران برای دامن
زدن به جنگهراس��ی و بزرگنمایی تحرکات نظامی
آمریکا در منطقه ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اس�لامی تاکید کرد تمام این تحرکات جنبه روانی
دارد و آمری��کا ن��ه میتواند و ن��ه میخواهد جنگ
جدیدی را آغاز کند.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» ،اقدام اخی��ر دولت
روحان��ی در کاهش  2تعهد هس��تهای و همچنین
ضرباالجل  60روزه به کش��ورهای  4+1برای عمل
به تعهداتشان در برجام ،هر چند از سوی بسیاری
از کارشناس��ان اقدامی دیرهنگام و حداقلی ارزیابی
شد اما همین اندازه از تحرک دولت و خروج از الک
انفعالی نیز با واکنش کشورهای غربی مواجه شد .در
این میان اتحادیه اروپایی ضرباالجل  60روزه را رد
کرده و طی بیانیهای توهینآمیز از ایران خواست به
تعه��دات خود در برجام همچنان عمل کند .آمریکا
اما سیاست دیگری را در پیش گرفت :طرح عملیات
روانی گسترده درباره احتمال حمله نظامی به ایران
تا به این واسطه ،مردم و مسؤوالن کشورمان را وادار
به عقبنشینی و سازش کند؛ رویکردی که در داخل
کش��ور نیز با اس��تقبال برخی در جریان اصالحات
مواجه ش��د و رس��انههای این جریان طی چند روز
اخیر به صورت گس��ترده بر طب��ل دوگانه جنگ و
صلح کوبیدند .اکنون در ش��رایطی که آمریکاییها
جنجال تبلیغاتی فراوانی پیرامون اعزام ناو هواپیمابر
آبراهام لینکلن و بمبافکنهای بی 52به خلیجفارس
به راه انداختهاند ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی که عهدهدار تامین امنیت تنگه استراتژیک
هرمز نیز هست ،به عملیات روانی مشترک آمریکا و
جریانهای غربگرا در داخل واکنش نشان داد و تاکید
ک��رد آمریکا قدرت و جرأت آغاز جنگ علیه ایران را
ندارد .اظهارنظر صریح فرمانده سپاه درباره عدم وقوع
جنگ و تاکید بر عادی بودن حضور ناو هواپیمابر در
خلیجفارس از آن جهت حائز اهمیت است که از سال

نما

مسؤول سابق پرونده ایران در پنتاگون :خبری از جنگ نیست
مقام پیش�ین وزارت دفاع آمریکا اذعان کرد درباره دلیل اس�تقرار ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیجفارس
بزرگنمایی ش�ده است و رس�انهها باید از بزرگنمایی درباره احتمال جنگ با ایران دست بردارند .به گزارش
ایسنا ،ایالن گلدنبرگ ،مدیر برنامه امنیت خاورمیانه در مرکز امنیت نوین آمریکایی که طی سالهای  ۲۰۰۹تا
 ۲۰۱۲در وزارت دفاع آمریکا بهعنوان سرپرست تیم ایران و مشاور ویژه خاورمیانه فعالیت میکرده است ،با
انتشار رشته توئیتهایی خواستار توقف بزرگنمایی درباره احتمال وقوع جنگ با ایران شد .گلدنبرگ نوشت:
رسانهها باید مسؤوالنه درباره تحرکات نظامی آمریکا در خاورمیانه گزارش دهند .از بزرگنمایی درباره احتمال
جنگ با ایران دست بردارید ،این چیزی است که جنگطلبان میخواهند .من  3سال را در بخش ایران در
پنتاگون کار کردم و میدانم که این استقرار (ناو هواپیمابر) فاصله زیادی تا یک تعویض بازی عظیم دارد .وی
ادامه داد :انتقال یک سیس�تم پاتریوت (به خاورمیانه) ارزش آن را ندارد که تیتر یک نیویورکتایمز شود،
بویژه که چند ماه پیش نیز آمریکا  4سیستم کامل پاتریوت را از منطقه خارج کرده است .باتوجه به اینکه از
پیش قرار بود ناو هواپیمابر (آبراهام لینکلن) در همین زمان در منطقه باشد ،هفته گذشته درباره اعزام این
ناو به خلیجفارس بزرگنمایی شد .گلدنبرگ در توئیتی دیگر نوشت :آنچه اکنون اتفاق افتاده ،این است که
ظاهرا ً بر س�ر استقرار یک ناو ،یک سیستم پاتریوت و چند ب( ۵۲ -هواپیمای بمبافکن) که قرار بوده در
هر صورت در منطقه باشند ،یک بحران شکل گرفته است .این حتی نزدیک به چیزی که  2سال در منطقه
داشتیم هم نیست ،زمانی که ما خاتمه دادن به جنگ با داعش را اعالم و تجهیزات را به آسیا و اروپا منتقل
کردیم .مسؤول پیشین پرونده ایران در وزارت دفاع آمریکا تصریح کرد :نکته دیگر در این مسأله که گفته
میشود ایرانیها دنبال تحریک آمریکا برای یک درگیری نظامی محدود هستند ،بشدت مشکوک و خالف
تمام چیزهایی است که ایرانیها سالهاست انجام داده و انجام میدهند.

■■هدف آمریکا؛ ترساندن مردم و برخی مسؤوالن

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس نیز
جزئیاتی از نشست غیرعلنی دیروز مجلس با حضور
فرمانده س��پاه را تشریح کرد .محمدعلی پورمختار
گفت :در این جلس��ه که با حضور سردار سرلشکر
حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه و نیز فرماندهان
نیروی زمینی و هوافضا و معاون پارلمانی سپاه برگزار
ش��د ،سردار سالمی گزارشی درباره برنامههای آتی
خود به نمایندگان ارائه کرد .وی افزود :فرمانده سپاه
در این نشست عنوان کرد افزایش و تقویت ارتباط
س��پاه با مجلس و نمایندگان و استفاده از ظرفیت
قانونگذاری مجلس در دس��تور کار وی قرار دارد.
نماینده م��ردم بهار و کبودرآهنگ اظهار داش��ت:
کرد اعزام ناو هواپیمابر از سوی
سردار سالمی تأکید 
آمریکا به آبهای منطق��ه یک جنگ روانی بیش
نیست و آمریکا با این کار خود درصدد است مردم و
برخی مسؤوالن را از وقوع جنگ بترساند .پورمختار
خاطرنشان کرد« :فرمانده سپاه گفت جنگ آمریکا
علیه ایران امکانپذیر نیس��ت ،زیرا آمریکا قدرت و
ج��رأت آغاز جن��گ علیه ایران را ن��دارد؛ چراکه از
یکس��و قدرت نیروی دفاعی ایران و از سوی دیگر
آسیبپذیری ناوهای هواپیمابر آمریکا مانع از این امر
میشود و چنین ریسکی را این کشور نمیپذیرد».
گفتنی است در جریان حضور سرلشکر سالمی در
جلس��ه دیروز مجلس ،فرماندهان نیروهای زمینی
و هوافضای سپاه نیز حضور داشتند؛  2نیرویی که
در دفاع از خلیجفارس نقش اساس��ی دارند .نیروی

دستورالعمل ساده «وطنامروز» برای اصالحطلبان در مواجهه با تهدیدهای ترامپ

چگونه جوجه نباشیم!

تئوری بازیها و به صورت خاص «بازی جوجه» شد.
مس��الهای که بعد از س��الها دوباره این تئوری را در
دنیا مطرح کرده است ،رویارویی همهجانبه آمریکا با
ایران و تالش دولت ترامپ برای اس��تفاده از ظرفیت
تهدیدهای نظامی و غیرنظامی علیه ایران برای به راه
انداختن بازی جوجه دیگری در منطقه است .ترامپ
که در ابتدای امر س��عی میکرد با استفاده از تئوری
«مرد دیوانه» خواس��تههایش در دنیا بویژه در قبال
ایران و کرهش��مالی را ب��ه واقعیت تبدیل کند ،حاال
میداند ایران دس��ت او را در اینباره خوانده و به فاز
دیگ��ری از این تئوری دیوانگی میپ��ردازد و آن هم
گرفتن ژس��ت حمله به ایران و به نمایش گذاشتن
ادوات و تجهی��زات نظامی آمریکا در منطقه اس��ت.
این مسأله بهزعم کارشناسان روابط بینالملل باعث
میش��ود  2کش��ور در حد تهدی��دات نظامی نیز با
یکدیگر رو در رو شوند اما در نهایت هر کسی زودتر
ترس��یده و راه خود را کج کن��د ،بازنده بازی خواهد
بود .البته برای این نظریه ،فرضیه برخورد مس��تقیم
دو طرف با یکدیگر در صورت لجبازی و تالش برای
به کرسی نشاندن حرفهایشان هم وجود دارد اما
بای��د در اینباره به واقعیات پیرامونی  2بازیگر اصلی
نیز توجه داشت .در شرایطی که ترامپ شخصا بیان
میکند آمری��کا در جنگ در منطق��ه خاورمیانه 7
تریلیون دالر هزینه کرده و در هیچکدام از جنگها
نیز پیروز نبوده و به هیچکدام از اهداف خود نرسیده
است ،چگونه میخواهد خود آغازکننده جنگی دیگر
در منطقه باشد که غیر از تهدید کردن جان نظامیان

آمریکایی ،میتواند کل منطقه را نیز به آتش بکشد؟
از سوی دیگر ش��رایطی که در حال حاضر از منظر
اطالعاتی به نفع ایران است ،این است که رسانههای
آمریکایی به دلیل اختالفات داخلی درون سیس��تم
سیاس��ی این کشور ،خود به این مسأله معترفند که
اقدامات ترامپ و مشاور دیوانهاش تنها در حد نمایشی
از تهدید و ترس است و آنها نمیخواهند و نمیتوانند
به فکر جنگیدن با ایران یا هر نوع اقدام دیگر باشند .به
همین دلیل است که هر روز دایره تحریمها را تنگتر
میکنند و از طرف دیگر ش��ماره تلفن برای مذاکره
میدهند .درخواستهای مکرر ترامپ برای مذاکره با
ایران ،آن هم مذاکرات بدون پیششرط ،در شرایطی
که وزیر خارجه او پیش از این  12پیشش��رط برای
مذاکره با ایران قرار داده بود ،نشاندهنده ناامیدی و
ضعف کاخ س��فید در مقابل ایران اس��ت .اما به نظر
میرس��د آنها میخواهند از همان راهی که یک بار
توانسته بودند به مذاکره برسند ،اینبار نیز به نتیجه
دلخواه خود برس��ند .ب��ه راه انداختن دوگانه جنگ/
مذاکره ش��اید یکبار در برابر ایران -آن هم به لطف
دوستان آمریکا در داخل کشور و فضاسازیشان -به
مذاکره ختم ش��د اما به نظر نمیرس��د خاطره این
مذاکره و نتایج آن برای مردم ایران بهقدری در تاریخ
گم ش��ده باشد که از حافظه ملی ایرانیان پاک شده
باشد .از همین منظر است که تیترهای هماهنگشده
روزنامههای اصالحطلب و هش��دار دادن آنها درباره
آین��ده بدون مذاکره با آمریکا برای ایران ،اینبار تنها
توانس��ت واکنش عصبی مخاطبانش��ان درباره این

همه ت��رس و «جوجه» ب��ودن ع��دهای در ایران را
برانگیزد! این «جوجه» بودن در ش��رایطی است که
اکثر رس��انههای غربی و آمریکایی خود به بینتیجه
بودن سیاستهای ترامپ و دوستانش در کاخ سفید
معترفند .این رس��انهها البته بیان نمیکنند که باید
درباره چه مسائلی با کاخ سفید مذاکره کرد؟ درباره
مس��أله موشکی و توان دفاعی کش��ور؟ به رسمیت
شناختن رژیم صهیونیستی؟ باج دادن به کشورهای
عربی منطقه؟ دست کش��یدن از آرمانهای ملی و
مذهبی در دفاع از مردم مسلمان؟ این رسانهها بیان
نمیکنند که پس از تعلیق کردن تمام فعالیتهای
هستهای ،دیگر چه موضوعی برای مذاکره باقی مانده
است که بتواند در صورت توافق ،موجودیت کشوری
به نام ایران را تضمین کند؟ شبکه خبری سیانان
در گزارش��ی از به راه افتادن «جوجهبازی» در روابط
ایران و آمریکا نوش��ته اس��ت .نمایندگان کنگره نیز
به ترامپ و تیمش هش��دار دادهاند اقداماتی که آنها
انجام میدهند ،نه در راستای به راه انداختن جنگ
در ایران بلکه در راس��تای تحریک ایران برای انجام
دادن کاری اس��ت که هنوز معلوم نیست چه باشد.
این مسأله نشان میدهد بیشتر از اینکه شهروندان
ایران��ی نگران تح��رکات آمریکاییها باش��ند ،این
آمریکاییها هستند که باید نگران تحرکات ایران در
منطقه باشند .از سوی دیگر اگر نگاهی به اتفاقات و
نگرانیهای ترامپ برای مسائل داخلی کشورش نیز
بیندازیم به نظر میرسد صبر استراتژیک ایران و دور
نزدن از مسیری که تاکنون پیموده است ،میتواند

همزمان با برگزاری س��یودومین جش��ن
گلریزان ستاد دیه کشور ویژه کمک به آزادی
زندانی��ان نیازمن��د ،حض��رت آیتاهللالعظمی
خامنهای رهبر انقالب اسالمی مبلغ  4میلیارد
ریال به این امر خداپسندانه اختصاص دادند .به
گزارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام معظم
رهبری ،جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک
رمضان ،به همت س��تاد مردمی رس��یدگی به
امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور
جمعی از مسؤوالن و خیرین نیکوکار در تهران
و شهرهای مختلف کشور برگزار میشود.

ناو هواپیمابر آمریکا
یک سیبل است

دیروز عالوه ب�ر فرمانده کل س�پاه ،فرمانده
هوافضای س�پاه پاس�داران نیز ب�ه تحرکات
آمری�کا در خلیجف�ارس واکنش نش�ان داد.
س�ردار حاج�یزاده ب�ا اش�اره ب�ه وضعیت
پایگاههای آمریکا در منطقه و توان موش�کی
سپاه ،اظهار کرد :وضعیت آمریکاییها طوری
اس�ت که انگار گوشتی زیر دندان ما هستند
و اگ�ر تکان بخورند بر سرش�ان میزنیم .وی
با بیان اینکه چنی�ن وضعیتی در حال حاضر
در منطقه شکل گرفته است ،اظهار کرد :قب ً
ال
اینطور نبود .اینها قب ً
ال برای ما تهدید بودند اما
حاال فرصت هستند .فرمانده هوافضای سپاه با
طرح این پرسش که چرا آمریکاییها سخن از
جنگ با ایران بر زب�ان نمیآورند ،اظهار کرد:
دلیلش این اس�ت که آس�یبپذیر هس�تند
و در بخ�ش ش�ناوری ه�م که ناوهایش�ان
در خلیجف�ارس فاصله نزدیکی با م�ا دارند،
وضعیتشان به شکلی است که با موشکهایی
ک�ه داریم ،توان هدف قرار دادن ش�ناور را از
فاصله  ۳۰۰کیلومتری دارند و حتی این میزان
در دس�تاوردهای جدید به  ۷۰۰کیلومتر ارتقا
یافته که حدود کاربردش از خلیجفارس بیشتر
شده است .به گزارش ایسنا ،سردار حاجیزاده
تاکید کرد :ناو هواپیمابری که حداقل  ۴۰تا ۵۰
هواپیم�ا روی خود دارد و  6هزار نیرو در خود
جمع کرده ،در گذش�ته ب�رای ما یک تهدید
جدی بود اما االن یک سیبل است و تهدیدات
بدل به فرصتها شده است.

انتقاد از شرکت مسؤوالن دولتی
در ضیافت سفارت انگلیس

زمینی در دفاع از س��واحل خلیجفارس نقش ایفا
میکند و نیروی هوافضای سپاه نیز وظیفه پدافند
هوایی از آس��مان این منطقه را برعهده داش��ته و
موشکهای بالستیک ضدکشتی مانند موشکهای
خلیجفارس و هرمز هم در اختیار این نیرو است.
به شکس��ت تمام و کمال او و دیوانگانی مثل جان
بولتون در کاخ سفید بینجامد .نشریه آتالنتیک نیز
در اینباره با اش��اره به صحبتهای جان بولتون که
اعالم کرده است ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را برای
مقابله با تهدیدات ایران به منطقه میفرستد ،نوشته
است :جان بولتون به تهدیدات ایران اشاره کرده اما
بیان نکرده اس��ت این تهدیدات چه عواملی است و
چگونه کاخ سفید به این نتیجه رسیده که تهدیداتی
از س��وی ایران علیه آمریکا وجود دارد .این رس��انه
آمریکایی با اشاره به تهدیدات مشخص نشده بولتون
گفته است :البته در اینباره باید بیان کرد واقعا ایران
در صورتی که تمایل داشته باشد میتواند تهدیدی
علیه آمریکا در منطقه باش��د .این نش��ریه در ادامه
به فهرس��تی از این تهدیدات اشاره کرده که گمان
نمیرود فرستادن ناو لینکلن نیز بتواند جلوی این
تهدیدات را بگیرد! بر این اس��اس نشریه آتالنتیک
بیان کرده است که فعال شدن گروههای حامی ایران
در منطق��ه در جهت ضربه زدن به مواضع و منافع
آمریکا از جمله در یمن ،غزه ،لبنان ،عراق ،سوریه و
حتی افغانستان ،تهدید کردن کشتیهای اماراتی و
عربس��تانی که قرار است نفت را از تنگه هرمز عبور
دهند و سرانجام تهدید شدن جان سربازان آمریکایی
در عراق و سوریه ،از جمله اقداماتی است که میتواند
دس��تگاه سیاست خارجی آمریکا و کاخ سفید را با
مشکالت زیادی روبهرو کند .در همین حال نشریه
تایم نیز بیان کرده است که «جوجهبازی» با ایران
در خاورمیانه میتواند تبعات بسیار بدی برای آمریکا
به دنبال داشته باشد و این همان قمار بزرگی است
که کارشناسان آمریکایی میترسیدند ترامپ بر سر
ایران انجام دهد و در حال حاضر این قمار به سمت
بازنده شدن آمریکا پیش میرود.

نماینده مردم محالت و دلیجان از شرکت
تعدادی از مس��ؤوالن دولتی در ضیافت افطار
س��فارت انگلیس انتقاد ک��رد و گفت :اگر این
آقای��ان توان مالی نداش��ته و نیاز به یک وعده
غذای انگلیسی داشتند ،میگفتند در مجلس
برایش��ان صدقه جمعآوری کنیم .به گزارش
خانه ملت ،حجتاالسالم والمسلمین علیرضا
س��لیمی در نشس��ت علنی دیروز مجلس در
تذکر شفاهی خود گفت :گفته میشود تعدادی
از مس��ؤوالن دولتی در ضیافت افطار سفارت
انگلیس ش��رکت کردهاند ،واقعا جای س��وال
دارد اگر این آقایان توان مالی نداشته و نیاز به
یک وعده غذای انگلیس��ی داشتند ،میگفتند
در مجلس برایش��ان صدقه جمعآوری کنیم.
نماین��ده مردم مح�لات و دلیجان در مجلس
افزود :به یاد داریم دیگ پلوی سفارت انگلیس
در عصر مشروطه چه مصیبتهایی را برای کشور
به وجود آورد؛ برخی کت و شلوار و پیراهن یقه
آخوندی میپوشند اما فکرشان قجری است .آیا
این افراد هدیه گرفته یا نگرفتهاند؟ باید توضیح
دهن��د که آیا مذاکره کرده یا نکردهاند؟ در این
رابطه باید توضیح دهند.

اولین جلسه دادگاه پرونده شرکت
پدیده برگزار شد

اولین جلس��ه رسیدگی به اتهامات متهمان
پرونده موسوم به شرکت پدیده ،به ریاست قاضی
منص��وری در دادگاه ویژه رس��یدگی به جرائم
اخاللگران در نظام اقتصادی کش��ور در مشهد
برگزار ش��د .به گزارش میزان ،نخستین جلسه
رس��یدگی به اتهامات متهمان پرونده موس��وم
به ش��رکت پدیده ،با حض��ور متهمان و وکالی
آنها ،دادس��تان عمومی و انقالب مرکز خراسان
رضوی ،مستش��اران دادگاه ،نمایندگان ادارات
و س��ازمانها و جمعی از نمایندگان شکات ،به
ریاست قاضی منصوری در دادگاه ویژه رسیدگی
به جرائم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور در
مشهد برگزار شد .رئیس دادگاه با اشاره به روند
رسیدگی به تخلفات متهمان این پرونده گفت:
پرونده در ح��ال حاضر دارای  ۲۲متهم و بیش
از  ۱۰۰جل��د بوده و پیگیریهای قانونی درباره
تخلفات احتمالی برخی مسؤوالن که در انجام
وظایف خود قصور داش��تهاند مفتوح است و از
دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی
میخواهیم در راستای احقاق حقوق عامه همه
اقدامات الزم را به انجام برسانند.

دعوت به مذاکره ترامپ
تبلیغاتی و غیرقابل اعتناست

نماییازرزمایششناورهایسطحی و زیرسطحینیرویدریاییارتشوسپاه درخلیجفارسوتنگههرمز

گزارش در فرهن��گ غربی بویژه در ادبیات
انگلیسی ،برای ترسو خواندن افراد
به آنها لقب «بزدل» یا «جوجه» داده میش��ود .این
مسأله از س��الها پیش و از ادبیات انگلیس در قرن
هفدهم میالدی گرفته شده و تا به امروز در بسیاری
از ضربالمثلها و اصطالحات انگلیسی به کار گرفته
میشود .این اصطالح بعد از مدتی به دنیای سیاست
نی��ز راه پیدا کرد و در تئ��وری «بازیها» به صورت
مسالهای تئوریک در آمد .به گزارش «وطن امروز» ،بر
اساس نظریه «بازیها» ،کنشگران و رقبای بینالمللی
مانند راننده  2اتومبیل هستند که هر کدام با شدت
و س��رعت زیادی در حال نزدیک شدن به یکدیگر و
برخورد با هم یا به قول دیگر «شاخ به شاخ» هستند.
در این میان کسی که شجاعت داشته باشد ،در همان
مس��یر به س��مت اتومبیل رقیب میتازد اما کسی
که بزدل یا به قول غربیها« ،جوجه» باش��د ،ممکن
است حتی در دقیقه و ثانیه آخر هم جا زده و مسیر
اتومبیلش را به گونهای تغییر دهد که با رقیب برخورد
نداشته باشد .بدین ترتیب به راننده اول که مسیر خود
را تا انتها رفته ،برنده و به راننده دوم «جوجه» گفته
میشود .برای نخستینبار این تئوری در مسأله بحران
موشکی کوبا مطرح شد .در آن زمان مسأله اصلی این
بود که در زمان به اوج رس��یدن این بحران ،شوروی
سریعتر عقبنش��ینی خواهد کرد یا آمریکا .بحران
موشکی کوبا نشان داد قدرتنمایی سریع آمریکا در
برابر ش��وروی -کشوری که در آن زمان ابرقدرتی در
شأن و اندازه آمریکا بود -توانست خروشچف را وادار
کند از مواضع خود در ایجاد تاسیس��ات موشکی در
کوب��ا کوتاه بیاید و دنیا به س��مت جنگ اتمی نرود.
این پیروزی آمریکا در بیرون کردن ش��وروی از کوبا،
مقدمهای برای اس��تفاده بیش از پیش این کشور از

 1386به این س��و بر اس��اس تقسیم کاری که بین
ارتش و سپاه انجام شده ،مسؤولیت برقراری امنیت
در خلیجفارس و تنگه هرمز بر عهده س��پاه گذاشته
شده اس��ت و اگر قرار باشد نیرویی درباره تحرکات
آمری��کا در خلیجفارس و توان دفاعی کش��ور برای
مقابله احتمالی با آمریکا توضیحی دهد فرماندهان
سپاه پاسداران هستند.صبح دیروز سرلشکر حسین
س�لامی به هم��راه فرماندهان نیروه��ای زمینی و
هوافضای س��پاه به جمع نماین��دگان مجلس رفت
تا پش��ت پرده جنجالهای تبلیغاتی چند روز اخیر
رس��انههای خارجی و برخی رس��انههای داخلی در
رابط��ه با اعزام ناو هواپیمابر آمریکا به خلیجفارس را
برای نمایندگان ملت تشریح کند .بر اساس اظهارات
نمایندگان ،سردار سالمی به درخواست خود و برای

روشنگری درباره پشتپرده تحرکات و عملیات روانی
دش��من در منطقه به جلسه غیرعلنی مجلس رفت
تا تحلیل درس��تی از تحرکات دش��من در منطقه و
همچنین توان دفاعی سپاه به نمایندگان ارائه کند.
نمایندگان مجلس میگویند سرلشکر سالمی در این
جلسه غیرعلنی به صورت مشروح و با دالیل مستدل
تاکید ک��رد تمام این تحرکات جنب��ه روانی دارد و
آمریکا نه میتوان��د و نه میخواهد جنگ جدیدی
را آغاز کند .بر اس��اس اظهارات نمایندگان مجلس،
سرلشکر سالمی در این جلسه حضور ناوگان آمریکا
در خلیجفارس را امری عادی طی س��الیان گذشته
تلقی و اعالم کرد اعزام ناو جدید آمریکایی بر اساس
برنامهریزی قبلی بوده و چیز جدیدی نیست .سردار
سالمی در این جلس��ه همچنین تاکید کرده است

سپاه و سایر نیروهای مسلح از اشراف باالی اطالعاتی
بر نیروهای آمریکایی در منطقه برخوردار هس��تند
و هرگونه تح��رک و اقدام نیروهای آمریکایی از دید
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی مخفی نیست .به
گزارش تسنیم ،فرمانده سپاه همچنین اعالم کرده
است آس��یبپذیری باالی ناوهای هواپیمابر آمریکا
مانع از آن میش��ود که آمریکاییها چنین ریسکی
کرده و اقدام نظامی علیه ایران انجام دهند.

کمک  ۴میلیارد ریالی رهبر انقالب
برای آزادی زندانیان نیازمند

رئیس ش��ورای راهبردی رواب��ط خارجی
گف��ت :عملک��رد ترامپ در خ��روج از برجام و
تحریمها علیه ایران جایی برای اعتماد نگذاشته
و دعوتهای ترامپ به مذاکره با هدف استفاده
ل اعتنا نیست .به گزارش
تبلیغی اس��ت و قاب 
مهر ،س��یدکمال خرازی در نشستی با حضور
مسؤوالن برخی اندیش��کدههای مهم فرانسه
اظهار داش��ت :تصمی��م ته��ران در چارچوب
حقی اس��ت که برجام برای ایران قائل شده و
اروپا میتواند با اج��رای تعهدات خود ازجمله
اجرای سریع اینس��تکس ،اراده خود را نسبت
ب��ه حفظ برجام نش��ان دهد .رئیس ش��ورای
راهبردی روابط خارجی درباره حمایت اروپا از
برجام افزود :مواضع سیاسی اروپا در قبال برجام
وقتی ارزشمند است که نتیجهای عملی در بر
داشته باشد .خرازی درباره اعالم آمادگی ترامپ
برای مذاکره با ایران تأکید کرد :عملکرد ترامپ
در خ��روج از برجام و تحمیل انواع تحریمهای
ظالمانه علیه ملت ای��ران جایی برای اعتماد و
مذاکره باقی نگذاشته است و دعوتهای ترامپ
به مذاکره با هدف سوءاس��تفاده تبلیغی انجام
میگیرد که قابلاعتنا نیست.

