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  سكوتقابلتأملفمينيستها
مازيار بيژني در توئيتي نوشته: 

فمينيس��ت ها و مدعي��ان حقوق زن��ان كه خان��ه داري و 
بچه داري را ظلم و س��تم به جن��س زن مي دانند در مورد 
استفاده از يك زن به عنوان بيلبورد به جاي حناق و خفقان 

گرفتن به صراحت اعالم موضع كنند. منتظريم. 
----------------------------------------------------------

  وناگهانيادشهداافتادند
حجت نيكي ملكي در توئيتي نوش��ته: تهمينه ميالني نوشته خانواده شهدا 

ناراحتند حشدالشعبي اومده كمك سيل زده ها!
۱(چرا بايد ناراحت بشن كه حشدالشعبي ها كه زمان جنگ كنار شهيدشون 

در مقابل بعثي ها مي جنگيدند اومدند كمك مردمشون؟
۲( شما از كي تا حاال ياد خانواده شهدا افتاديد؟!

۳( براي اهداف سياسي از خانواده شهدا سوءاستفاده نكنيد.
----------------------------------------------------------

 تفاوتتعريفانتظارازديدگاهامامورماالن
وحيد يامين پور در توئيتي نوشته: من فكر مي كنم كوتاه ترين تعريف انتظار 
ظهور، تمهيد يك زندگي مؤمنانه فردي و جمعي به عنوان زمينه يك اصالح 
جهاني اس��ت. همين تعريف در ابعاد جهان وطن گرايانه اش مي شود »انقالب 

اسالمي«. 
اين تفاوت تعريف امام راحل با رّماالن و پيشگوها و منتظران افسرده اي است 

كه دل به احتماالت سپرده اند. 
----------------------------------------------------------

  ياديازپاسخكوبندهسردارسالمي
 محمد نصوحي در توئيتي نوشته: 

خاطرتون هست يكي از وزراي امريكايي گفت كه »اگر نظام ايران مي خواهد 
مردمش گرسنه نباشد، بايد از امريكا تبعيت كند.« حاال هم كه سردار سالمي 
فرمانده كل سپاه ش��د، يادي كنيم از پاسخي كه س��ردار داد: دورريز غذاي 

ايراني ها   ۴۰ميليون گرسنه امريكايي را سير مي كند!
----------------------------------------------------------

  پيامهاييكانتصاب
 احد شيرزاد نوشته:

 انتصاب سردار سالمي پس از قرار گرفتن سپاه در ليست تروريستي امريكا، پيام 
روشني داره؛ اوالً براي  ترامپ كه سعي مي كنه خودشو قلدر و كله شق جا بندازه، 
ثانياً براي رژيم صهيونيس��تي و ماجراي وعده ۲۵ساله، ثالثاً براي آل سعود كه 

داره خودشو تبديل به انبار تسليحات مي كنه!
----------------------------------------------------------

  همسردار،همتحليلبلدسياسي
 عطيه سادات هاشمي نوشته: 

سردار سالمي بيش از آنكه نظامي باشد، يك تحليل بلد سياسي ا ست. حرفش 
را مزه مزه مي كند، خوب حالجي مي كن��د و در آخر با ادبيات نظامي مي آميزد 

و بيانش مي كند. 
او يك سرلشكر برآمده از دل دانشگاه است و مهم تر از همه اين پيغام را دارد كه 

رهبر ايران جواب تروريستي خواندن سپاه را، تند و تيز داد... 
----------------------------------------------------------

  سنگينترينجملهسردارسالمي
 كاربري به نام آدم در توئيتي نوشته: 

به نظرم سنگين ترين جمله سردار سالمي همون جمله بود كه گفت: »تيم 
هس��ته اي اگر مجدداً با تهديد امريكا در مذاكرات مواجه شد، مذاكرات را 
ترك و ميدان عمل را به ما بس��پارد« زبانم از بيان قدرت و ميزان تخريب 

قسمت آخرش قاصره.
----------------------------------------------------------

  اذعان»بيبيسي«
 كاربري به نام آزادمهر در توئيتي نوشته: 

اعتراف بي بي سي فارسي به قاطعيت فرمانده جديد سپاه پاسداران.
 بي بي سي فارسي: ]سرلشكر[ حسين سالمي هميش��ه ترجيح مي دهد كه به 
صريح ترين ش��كل ممكن نظرش را بيان كند. به ويژه وقتي پاي »دشمنان« و 

رقباي منطقه اي ايران وسط باشد. 
----------------------------------------------------------

  چاپلوسياحمقانهوبدمستينخستوزير!
صفحه اينستاگرامي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران 
پس��تي ب��ا عن��وان »چاپلوس��ي احمقان��ه و بدمس��تي 

نخست وزير!« منتشر كرد كه در ادامه مي آيد: 
يك ش��نبه، 9 ارديبهشت ۱۳۵۲ »ش��يخ حماد، وليعهد 
بحرين، س��اعت 6 امروز عصر ب��ه ديدنم آمد. تحصيلكرده سندهرس��ت، 

بالياقت و مطلع است و فقط ۲۳ سال دارد.
بعداً شام ميهمان او بودم. نخست وزير بدمستي درآورد و حداقل پنج يا شش 
بار به سالمتي سفير امريكا نوشيد؛ چاپلوسي احمقانه اي كه چون در برابر آن 

همه مقامات خارجي صورت گرفت صورت خوشي نداشت.«
 اسداهلل علم، گفت وگوهاي من با شاه )خاطرات محرمانه امير اسداهلل علم(، 
ج۲، تهران، طرح نو، چاپ اول، بهار ۱۳7۱، ص۴۵۳.

وزير دفاع به روسيه سفر مي كند 
اميرحاتميوزيردفاعوپش�تيبانينيروهاي
مس�لحب�همنظ�ورش�ركتدركنفران�س
امنيت�يمس�كوب�هروس�يهس�فرميكن�د.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي وزارت 
دفاع، امير س��رتيپ حاتمي وزير دفاع جمهوري 
اس��المي ايران به دعوت رسمي ارتشبد سرگئي 
شويگو وزير دفاع فدراس��يون روسيه امروز براي 

سخنراني در كنفرانس امنيتي روسيه وارد مسكو خواهد شد.  وي قرار است در 
نشست امنيتي و بين المللي مسكو كه امروز تا پنجم ارديبهشت برگزار مي شود، 
شركت و سخنراني كند.  امير سرتيپ حاتمي در اين سفر با همتاي روسي خود 
ديدار و پيرامون مسائل دوجانبه، منطقه اي و بين المللي مذاكره خواهد كرد.  

وزير دفاع كشورمان همچنين در حاشيه اين نشست با وزراي دفاع، مقامات 
امنيتي و نظامي كشورهاي مختلف شركت كننده در كنفرانس امنيتي مسكو 
ديدار و مذاكره خواهد كرد.  هش��تمين كنفرانس امنيتي و بين المللي مسكو 
با حضور وزراي دفاع، رؤساي س��تاد و فرماندهان عاليرتبه نظامي و دفاعي و 
مسئوالن سازمان هاي بين المللي از بيش از8۰ كشور جهان طي دو روز برگزار 

خواهد شد. 
----------------------------------------------------------

لزوم كنترل سفرهاي خارج  از كشور 
نمايندگان مجلس 

نماين�دهم�ردمكبودرآهن�گدرمجل�سازس�فرهايبيضابط�ه
ك�رد. انتق�اد كش�ور از خ�ارج ب�ه نماين�دگان غيرض�رور و
به گزارش فارس، محمدعلي پورمختار نماينده مردم كبودرآهنگ در مجلس 
شوراي اسالمي در تذكر ش��فاهي خود در صحن علني خطاب به هيئت رئيسه 
مجلس، گفت: كنترل س��فرهاي غيرضرور و بي اثر نمايندگان بس��يار ضروري 
است.  وي افزود: تحقيق و تفحصي در اين خصوص به هيئت رئيسه ارائه شد كه 
تاكنون اجرايي نشده اس��ت.  وي افزود: تذكر دوم بنده نسبت به ورود و خروج 
بدون ثبت اعضاي هيئت رئيسه مجلس است كه نمايندگان با آنها كار دارند ولي 

در مجلس حضور ندارند.

باانتصابسردارسرلشكرپاسدارحسينسالمي
بهعن�وانفرماندهكلس�پاهپاس�دارانانقالب
اسالميايننهادبهس�متدورهجديديازرشد
وتعاليوهمچنينمقابلهب�اخطراتيكهمتوجه
انقالباس�المياس�تحركتميكند،ازهمين
روبهاينبهانهنگاهيكوتاهبهدورههايمختلف
فرماندهيدرسپاهپاسدارانانقالباسالميداريم.
انتصاب سردار حسين سالمي فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي به جاي س��ردار محمدعلي جعفري 
بازتاب بسيار گس��ترده اي در بين رسانه هاي داخلي 
و بين المللي داش��ت. اين انعكاس گس��ترده داليل 
متفاوتي دارد كه شايد مهم ترين آنها اهميت اين نهاد 
مهم در اوج گيري فشار امريكايي ها به ايران و برخي 

خصايص ويژه فرماندهي سردار سالمي باشد. 
با توجه ب��ه همين نكات مي ت��وان گفت كه حضور 
س��ردار س��المي در اين جايگاه به معناي آغاز دور 
جديدي از فعاليت هاي اين نهاد انقالبي به خصوص 
با تكيه بر مقابله با تهديدات نوين است. نكته جالب 
در خصوص سردار س��المي اين است كه برخالف 
س��اير فرماندهان سپاه پاس��داران انقالب اسالمي 
رس��ته فعاليت وي در حوزه هاي دريايي و موشكي 
متمركز بوده اس��ت؛ حوزه هايي كه هم اكنون لبه 
اصلي مقابله س��خت نظام جمهوري اسالمي ايران 
با غرب و به خصوص نيروهاي امريكايي در منطقه 
است. در كنار اين نگاهي به تاريخچه و زندگينامه 
هر ك��دام از فرماندهان س��پاه نش��ان مي دهد اين 
نهاد انقالبي توانسته با تكيه بر فرماندهي خود چه 

اقداماتي در مقابله با دشمن انجام شود. 
 جوادمنصوري،اولينفرماندهسپاه

در ابتداي انقالب اسالمي نهادهاي گوناگوني به منظور 
مقابله با هر گونه تهديدي عليه انقالب نوپاي اسالمي 
در حال شكل گيري بود و نيروهاي مسلمان و انقالبي 
در تالش بودند با آمادگي رزمي خود در مقابله با هر 
گونه تهديدي بايستند. با نظر امام راحل تالش بر اين 
ش��د تا اين گروه ها متعدد تجميع ش��وند، لذا با نظر 
شهيد بهشتي، جواد منصوري كه از مبارزان مسلمان 
پيش از انقالب بود در حكمي ش��ش ماهه به سمت 

فرماندهي سپاه پاسداران منصوب شد. 
در تيرماه سال ۵8 نيز اولين شوراي فرماندهي سپاه 
پاسداران تاسيس و در اين شورا مسئول روابط عمومي 
يوسف فروتن، مس��ئول آموزش ش��هيد كالهدوز، 
ابوش��ريف مس��ئول عمليات، رفيق دوست مسئول 
تداركات و مسئول تحقيقات و تداركات علي محمد 

بشارتي شد. 
جواد منصوري متولد ۱۳۲۴، پيش از انقالب از اعضاي 
حزب ملل اس��المي بود و هم اكنون در مركز اسناد 

انقالب اسالمي مشغول به كار است. 
فرماندهي جواد منصوري تا اواخر سال ۵8 ادامه داشت 
تا اينكه ابوالحسن بني صدر به عنوان رئيس جمهور، 
جانشين فرمانده كل قوا شد. براساس خاطرات عباس 
دوزدوزاني »بني صدر سابقه ذهني خوبي نسبت به 
من نداشت اما نسبت به ابوشريف نظر مثبتي داشت، 
به  همين جهت در تعيين فرمانده سپاه مانده بود، پس 
از كشمكش هاي فراوان يك حكمي براي سه نفر از 
ما سپاهي ها صادر كرد. ۱- من به عنوان فرمانده سپاه 

۲- عباس آقازماني به عنوان جانش��ين فرمانده سپاه 
۳- يوسف كالهدوز به عنوان رئيس ستاد مشترك.«

فرماندهي مرح��وم دوزدوزاني م��دت زيادي دوام 
نياورد تا اينك��ه بني صدر كه در ت��الش بود وي را 
بركنار كند، عباس آقازماني )ابوشريف( را به  جاي 

او منصوب كرد. 
عباس آقازماني نيز در مدت چند ماه به  عنوان فرمانده 
كل سپاه منصوب شد. وي متولد ۱۳۱8 بود و پيش از 
پيروزي انقالب در قالب حزب ملل اسالمي و سازمان 
حزب اهلل مبارزه مي كرد و قبل از تاسيس رسمي سپاه 
نيز در پادگان جمشيديه با كمك برخي مبارزان قبل 
انقالب مجموعه اي تحت نام سپاه تاسيس كرده بود. 
۲7خرداد ۱۳۵9، عباس آقازماني با استعفا از سمت 
خود، سردار مرتضي رضايي را به  عنوان فرمانده سپاه 
پيش��نهاد داد، علت انتخاب فرماندهان متعدد براي 
س��پاه، اختالف بني صدر با اين نه��اد انقالبي بود. بر 
اساس خاطرات مرحوم حاج احمد خميني »بني صدر 
با س��پاه بد بود. علت آن هم يك عل��ت واضحي بود 
چراكه بني صدر مي خواس��ت در ايران قدرت مطلقه 
شود و سپاه را اولين و قوي ترين گروهي مي ديد كه 
مقابلش مي ايس��تد. وقتي كه پيش امام هم مي آمد 
دائماً راجع  به سپاه مخالف خواني مي كرد يا راجع  به 
ارتش، از آن آدم هايي كه در آن خوب و مكتبي بودند، 

بد مي گفت...«
 محسنرضاييوآغازدورانتثبيتسپاه

تيرماه س��ال ۵9، مرتضي رضايي به عنوان فرمانده 
س��پاه منصوب ش��د و امام راحل ني��ز در حكمي 
فرماندهي وي را تأيي��د ك��رد. در روز تأييد حكم 
وي از س��وي امام خمين��ي در تاري��خ ۲8 تير ۵9، 

رضايي به  همراه جمعي از فرماندهان سپاه سراسر 
كش��ور به ديدار امام خميني رف��ت. امام خميني 
در اين ديدار با تأكي��د به هماهنگي پاس��داران با 
ش��هيد محالتي)نماينده امام در س��پاه( و آيت اهلل 
خامنه اي)نماينده ام��ام در وزارت دفاع( فرمودند: 
»همه ما با هم برادر و با هم براي حفظ يك امانتي 
كه خدا به دست ما داده است و سپرده است]تالش 
نماييم[ و هم س��فارش مي كنم به همه اشخاصي 
كه در هر جا صحبت مي كنند ي��ا � فرض كنيد كه 
� قلمفرسايي مي كنند كه تضعيف قواي انتظامي، 
سپاه پاسداران، تضعيف اسالم است. تضعيف لشكر 
اسالمي، تضعيف اس��الم است، تضعيف ژاندارمري 
تضعيف اسالم است، تضعيف � عرض مي  كنم � ساير 

قواي مسلح و انتظامي تضعيف اسالم است.« 
انتصاب مرتضي رضايي به س��مت فرماندهي سپاه 
تا شهريور س��ال 6۰ ادامه يافت و بعد از  آن محسن 
رضايي به اين سمت منصوب ش��د. مرتضي رضايي 
بعدها در س��ال 7۲ به س��مت فرماندهي »حفاظت 
اطالعات سپاه پاسداران« منصوب شد و مدتي نيز در 

سال 8۵ جانشين فرمانده كل سپاه بود. 
محسن رضايي متولد ۱۳۳۳، پيش از انقالب در گروه 
منصورون فعاليت مبارزاتي مي كرد و بعد از پيروزي 
انقالب، در تشكيل سازمان مجاهدين انقالب اسالمي 
نقش داش��ت. قبل از فرماندهي كل س��پاه، رضايي 
مسئول واحد اطالعات اين نهاد بود و نقش مهمي در 

ضربه به گروهك هاي معاند ايفا كرد. 
از اقدامات مهم رضايي در دوره ۱6س��اله فرماندهي 
سپاه پاسداران)6۰الي 76( مي توان به تشكيل سازمان 
رزم سپاه، تشكيل نيروهاي سه گانه)هوايي، زميني و 

دريايي(، تاس��يس دانشگاه امام حس��ين، موفقيت  
در اجراي عمليات هاي متعدد از جمله فتح المبين، 
بيت المقدس، والفجر8 و كربالي۵ اشاره كرد. بعد از 
پايان دفاع مقدس، سپاه در بازسازي خرابي هاي جنگ 
نيز مشاركت داشت و قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا در 

دوره فرماندهي محسن رضايي تاسيس شد. 
 رحيمصف�ويجايگزي�نمحس�نرضايي

ميشود
۱9شهريور سال 76، محسن رضايي بعد از يك دوره 
طوالني از فرماندهي سپاه كنار رفت و سرلشكر يحيي 
رحيم صفوي جايگزين وي شد. آيت اهلل خامنه اي در 
حكم انتصاب رحيم صفوي براي فرماندهي س��پاه 
مي نويسند »بحمداهلل مردم ما و به خصوص فرزندان 
سپاهي ام چهره منور شما را به خوبي مي شناسند. 
دوران دفاع مق��دس يكس��ره دوران فداكاري هاي 
شماست، پيش از آن در ميدان هاي نبرد با ضدانقالب 
مسلح و پس از آن در مسئوليت جانشيني فرمانده 
س��پاه، انواع خدم��ات را مخلصان��ه ارائه ك��رده و 
كارايي هاي گوناگون خود را هم��راه با تعهد و صفا 
بروز داده ايد و اين همه را به سوابق مبارزاتي خود در 

دوران اختناق ستمشاهي افزوده ايد.« 
س��يديحيي صفوي برادر ش��هيد محس��ن صفوي 
)فرمانده قرارگاه مهندسي صراط المستقيم(، متولد 
۱۳۳۱ در اصفهان اس��ت ك��ه در دوره دفاع مقدس 
فرمانده نيروي زميني سپاه پاس��داران و از سال 68 
الي 76 نيز قائم مقام)جانش��ين( محسن رضايي در 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي بود. 
رحيم صفوي مفتخر به دريافت دو نشان فتح درجه 
يك و يك نشان فتح درجه ۲ اس��ت. با پايان دوران 

مس��ئوليت سرلش��كر رحيم صفوي، مق��ام معظم 
رهبري سال 86، در حكمي محمدعلي جعفري را به 

فرماندهي كل سپاه منصوب كردند. 
سرلشكر جعفري دانشجوي معماري دانشگاه تهران 
و از دانشجويان پيرو خط امام)ره( بود. در دوران دفاع 
مقدس فرمانده يگان ۳۱ عاشورا، فرمانده قرارگاه هاي 
نجف و ق��دس و بعد از دوران دف��اع مقدس فرمانده 
نيروي زمين��ي و همچنين رئيس مرك��ز مطالعات 
راهبردي س��پاه ش��د. كتاب »كالك ه��اي خاكي« 
مجموعه خاطرات سردار جعفري از كودكي تا عمليات 

آزادسازي خرمشهر است. 
از اقدامات مهم س��ردار جعفري در دوره فرماندهي 
كل سپاه مي توان به مقابله اين نهاد با تروريست هاي 
منطقه به ويژه داعش در س��وريه و عراق اشاره كرد. 
تش��كيل هوانيروز س��پاه و تبديل نيروي هوايي به 
»هوافضا« و رش��د توان موش��كي نيروهاي مس��لح 

جمهوري اسالمي از جمله اقدامات وي است. 
 فرماندهسپاهازهوافضاميآيد

در آستانه ۴۰سالگي سپاه پاسداران انقالب اسالمي، 
سردار حسين سالمي از يادگاران دوران دفاع مقدس 
از س��وي فرمانده معظم كل قوا با يك درجه ارتقا به 

سرلشكري، فرمانده كل اين نهاد شد. 
سرلشكر سالمي متولد س��ال ۱۳۳9 در روستاي 
وانش��ان از توابع شهرس��تان گلپايگان است. وي 
در س��ال ۱۳۵7 همزمان با س��ال پيروزي انقالب 
اسالمي در رشته مهندس��ي مكانيك دانشگاه علم 
و صنعت پذيرفته ش��د اما با وقوع جنگ تحميلي 
و آغاز انقالب فرهنگي به س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي پيوس��ت. در كردس��تان و جبهه جنوب 
عهده  دار مسئوليت هاي رزمي و فرماندهي مختلف 
كنار رزمندگان اسالم بود. عمده فعاليت هاي وي 
در دوران دفاع مقدس مربوط به لشكر كربال، لشكر 
۱۴ امام حس��ين)ع( اصفهان و مسئوليت عمليات 

قرارگاه دريايي نوح مي شود. 
س��ردار س��المي پس از دوران دفاع مقدس از سال 
۱۳7۱ تا ۱۳76 فرمانده دانش��كده دافوس بود. وي 
معاونت عمليات ستاد مشترك سپاه را از سال ۱۳76 
تا ۱۳8۴، فرماندهي نيروي هوايي س��پاه  پاسداران 
از س��ال ۱۳8۴ تا ۱۲ مهرماه ۱۳88 و جانش��يني 
فرمانده��ي كل س��پاه و عضوي��ت در هيئت علمي 

دانشگاه عالي دفاع ملي را در كارنامه دارد. 
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سردار سالمي و آغاز يک  مأموريت جديد

س�الگذش�تهبودكهامريكاييه�اطرحهاي
مهموگس�تردهايرابرايايجاداغتش�اشدر
ايراندنبالكردندوبس�ياريازمقاماتارشد
اينكشورازفروپاش�يقريبالوقوعحاكميت
سياسيدركش�ورمانس�خنبهميانآوردند
وام�روزپسازگذش�تيكس�الازآنمقطع
بسياريازانديشكدههاوشخصيتهايمطرح
امري�كاازبنبس�تدرايدهه�ايضدايران�ي
دول�تامري�كاس�خنب�همي�انميآورن�د.

 دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا س��ال گذشته 
با اين تص��ور از برج��ام خارج ش��د ك��ه مي تواند 
ب��ا بازگرداندن تحريم ه��اي ضدايران��ي و افزايش 
فشارهاي اقتصادي بر جامعه ايراني، زمينه آشوب 
و شورش هاي اجتماعي را در كشور به  وجود آورد و 
حداقل رفتارهاي جمهوري اسالمي ايران در عرصه 
منطقه اي و بين المللي را تغيير دهد و با سياست هاي 
اياالت متحده همخوان كند. اين تالش هاي بدون 
نتيجه در حالي است كه امروز بعد از گذشت نزديك 
يك س��ال از خروج اياالت متح��ده امريكا از توافق 
هس��ته اي نه تنها رفتار جمهوري اسالمي ايران در 
عرصه هاي منطقه اي و بين المللي تغيير كرده بلكه 
بسياري از اهرم هاي فش��ار عليه كشورمان كارايي 
و قدرت اثرگذاري خود را از دس��ت داده اس��ت و 
چنانچه طي ماه هاي گذش��ته دولت در اداره امور 
كش��ور ناتواني و ناكارآمدي از خود نشان نمي داد، 
امروز قدرت تحريم ه��اي ضدايراني به پايين ترين 

حد ممكن مي رسيد. 
مايك مالن رئيس سابق ستاد مشترك ارتش اياالت 
متحده در گفت وگو با ش��بكه س��ي ان ان با تأكيد 
بر اينكه امريكا در حال فروپاش��ي اس��ت و ترامپ 
عالمت يك بيماري اس��ت، مي گوي��د: »امريكا در 
حال فروپاشي است، مانند يك كمپاني در آستانه 
ورشكستگي، س��ؤال پيش روي ما اين است كه آيا 
رهبران اين كش��ور ما را پيش از فروپاش��ي از اين 

گرداب سقوط نجات خواهند داد يا نه.«
وي در بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به 

ناتواني اين كش��ور در مديريت كشورهاي مخالف 
از جمله ايران مي گويد: »رو به پيش��رفت نيستيم. 
ُرك بگويم، رو به افول هس��تيم. مانند يك كمپاني 
در حال ورشكستگي. مي توانيم ببينيم كه اين اتفاق 
دارد مي افتد. به اعتقاد من سؤال پيش روي امريكا 
االن اين است كه آيا رهبران اين كشور قيام خواهند 
كرد و ما را از اين گرداب سقوط نجات خواهند داد 
پيش از آنكه نابود ش��ويم يا دچار بحراني فاجعه بار 
شويم كه مردم امريكا را به شورش برانگيزد و از دل 
اين شورش رهبري بيرون بيايد كه بگويد ما بايد اين 
راه را برويم و سپس مردم امريكا خود را با آن رهبر 
همس��و كنند. من واقعاً معتقدم كار ما به همين جا 
رسيده است. ش��اخص ها االن وضعيت مناسبي را 

نشان نمي دهند.«
 سازماندهياعتراضاتاجتماعيوكارگري
دراي�ران؛رؤي�ايدس�تنيافتنيامريكادر

ايران
حال به رغ��م آنكه امري��كا و متحدان��ش در تمام 
فعاليت ه��ا و طرح ه��اي ضدايراني خ��ود ناموفق 
بوده ان��د، برخي از موسس��ات غرب��ي همچنان به 
ايجاد اغتش��اش در كش��ورمان آن هم با تحريك 

قش��ر كم درآمد جامعه مصر و خوش بين هستند. 
انديشكده امريكايي امريكن اينترپرايز هفته اخير با 
بررسي تاريخ اعتراضات اجتماعي در ايران پيشنهاد 
كرده اس��ت بايد از ظرفيت اتحاديه هاي كارگري و 
اعتراضات اجتماعي در اي��ران براي ايجاد تغيير در 
حاكميت بهره برد. اين انديشكده با بررسي چگونگي 
شكل گيري انقالب مش��روطه و انقالب اسالمي در 
ايران بيان كرده است كه اعتراضات كارگري نقش 
بي بديلي در تسريع روند تغيير در حاكميت و مبدل 
شدن به يك انقالب داشته اسَت، بنابراين با ارزيابي 
اين تجربه بايد از اعتراضات اجتماعي حداكثر بهره 
را برد و در راستاي رسيدن به تغيير اين اعتراضات 

را سازماندهي كرد. 
چندي پيش نيز س��وزان مالوني، تحليلگر ارش��د 
انديشكده امريكايي بروكينگز در يادداشتي در وبگاه 
اين انديش��كده چند گام را براي حمايت ترامپ از 
اغتشاشگران در ايران و اعمال فشار بر ايران پيشنهاد 
داده است. وي در گام نخست تأكيد مي كند واشنگتن 
بايد نسبت به ايجاد يك اجماع جهاني عليه ايران با 
تمركز ويژه بر شركاي اروپايي و آسيايي خود اقدام 
كند. در اين امر همكاري و همصدايي اروپا بس��يار 

مهم و راهبردي است. مالوني مي افزايد: در اين راستا 
واشنگتن مي تواند به سياس��ت هاي رئيس جمهور 
بوش در ايجاد پل ارتباطي بين شركاي سنتي امريكا 
به جهت ايجاد يك ائتالف قوي عليه ايران توجه كند؛ 
سياس��تي كه ايران را مجبور به مذاكره در موضوع 
هسته اي كرد. اين پژوهشگر غربي در ادامه و با تبيين 
گام دوم بيان مي كند: واشنگتن بايد در كنار ايجاد 
ائتالف جهاني عليه ايران، سازوكارهاي الزم را براي 
دسترسي ايرانيان به منابع مستقل اطالعاتي ايجاد 
كند، به طوري كه در دسترسي ايرانيان به اطالعات 
بدون سانسور )منظور نويس��نده اين است كه بايد 
بس��تر الزم را براي در معرض قرارگيري اطالعات 
تهييج كننده و متشنج كننده به گونه اي كه سبب 
ايجاد التهاب و اغتشاش در كشور شود فراهم كنند. از 
جمله مثال هاي عيني اين پيشنهاد مي توان به ايجاد 
و پشتيباني از شبكه هاي اجتماعي نظير تلگرام اشاره 

كرد( فضاي امن و هماهنگ شده اي را فراهم كند. 
وي همچنين گام س��وم خود را اينگونه تش��ريح 
مي كند: واشنگتن بايد ايران را از ليست كشورهاي 
ممنوع ال��ورود به خاك اين كش��ور ح��ذف كند 
چراكه اعمال محدوديت بر ورود ايرانيان به خاك 
اين كش��ور اميد بس��ياري را در حمايت امريكا از 
جنبش هاي اجتماعي، امنيت��ي، فرهنگي و... به 

شكست مبدل كرده است. 
  تفاوتميانناتوانيحاكميتوناكارآمدي

يكجرياننشانهدار
اينها در حالي است كه عموم ايده هاي ضدايراني 
غرب عليه جمهوري اس��المي ايران به ويژه طي 
۱۵ماه اخير )بعد از حوادث دي ماه سال 96( روي 
اقشار مستضعف جامعه ايراني صورت گرفته است؛ 
هدفي كه همانگونه كه اشاره شد بعد از گذشتن 
چندين ماه كماكان بدون نتيجه باقي مانده و نشان 
داده اس��ت جامعه ايراني عامل مشكالت عديده 
مالي و اقتصادي را نه ناتواني حاكميت اس��المي 
بلكه در ناكارآمدي افراد و جريان سياسي غرب گرا 

تعريف مي كند.

نااميدي از يك جريان و اميد دامنه دار به اصل نظام
امريكابعدازناتوانيدراجرايطرحهايضدايرانيروياقشارآسيبپذيرتمركزكردهاست

مهدي پورصفا
   گزارش يک

طرح دوفوريتی حمايت از سپاه 
امروز در صحن مجلس

نماين�دگانمجل�سش�وراياس�المي
ب�ااكثريتآرا،ط�رحدوفوريت�يحمايت
ازس�پاهراب�رايبررس�يهايبيش�تربه
كميسيونامنيتمليپارلمانارجاعدادند.
به گزارش تس��نيم، نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي در جلسه علني روز گذشته پارلمان، در 
جريان بررسي جزئيات طرح دو فوريتي مجلس 
براي تقوي��ت جايگاه س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمي در برابر امريكا را از مجموع ۲۲۲نماينده 
حاض��ر ب��ا ۱8۵رأي مواف��ق، ۱۳رأي مخالف و 
ي��ك رأي ممتنع براي بررس��ي هاي بيش��تر به 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 

ارجاع دادند. 
براس��اس اين گ��زارش، علي الريجان��ي رئيس 
مجلس كه رياس��ت جلس��ه را به  عهده داشت، 
درباره اين طرح گفت: رس��يدگي ب��ه اين طرح 
مطابق بن��د )۱6( اصل )۳( قانون اساس��ي قابل  
توجه اس��ت و الزم اس��ت كميس��يون امنيت با 
تشكيل جلسه فوق العاده اي، دوباره به اين طرح 
رسيدگي كند و هر چه سريع تر و تا فردا )امروز( 

به هيئت رئيسه مجلس ارائه دهد. 
همچني��ن محمدعلي پورمخت��ار نماينده مردم 
كبودرآهنگ در مجلس نيز در اخطاري با استناد 
به اصل )۱۵۳( قانون اساس��ي پيرامون استقالل 
كشور جمهوري اسالمي ايران گفت: اين طرح به 
لحاظ اهميت و مقابله قطعي با رفتار امريكا درباره 
سپاه، نيازمند اتخاذ تصميمي است كه راهبردهاي 

منطقي جمهوري اسالمي را دنبال كند.

محمد  اسماعیلی
  گزارش 2
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