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درنگی بر انتصاب سرلشکر
سالمی به فرماندهی سپاه
اتمام دوره سرلشکر جعفری در شهریور  96بوده و قاعدت ًا
باید فرمانده سپاه زودتــر منصوب می شد .البته سردار
جعفری در تیر ماه  96از تمدید سه ساله دوره مدیریت خود
توسط فرماندهی کل قوا خبر داده بود .با این حال همان
طور که در حکم دیــروز رهبر معظم انقالب اشــاره شده،
انتصاب سرلشکر جعفری به فرماندهی قرارگاه بقیة ا...
«نظربهتمایلجنابعالی بهحضوردرعرصههایفرهنگی
ونقشآفرینیدرجنگنرم»صورتگرفتهاست.اصلی ترین
شاخصه سرلشکر جعفری دقیق ًا مسئله اضافه کردن ابعاد
اجتماعی و فرهنگی به ساختار سپاه است .به همین دلیل
رهبرمعظمانقالبدرحکمخودازسردارسالمیخواستهاند
همان توانمندی های ایجاد شده در دوران مدیریت سردار
جعفریازجملهتقویتعنصرتقواوگسترشمدیریتمبتنی
بربنیهمعنویباقوتادامهیابد.درمقابلدرماههایگذشته
بارها شاهد هشدارهای قاطعانه سردار سالمی خطاب به
دشمنان بوده ایم .همچنین «صالبت در برخورد با دشمن»،
«تسلط استراتژیک در مواجهه با دشمن» و «بنیه علمی در
موضوعات نظامی به خاطر حضور در محافل علمی» دیگر
مشخصه های بارز سرلشکر سالمی است .نکته مهم دیگر
بازه زمانی تغییر فرمانده سپاه است .این تغییر و رسانه ای
کردناحکامآن،تنهاچندروزپسازشناساییسپاهبهعنوان
یک گروه تروریستی بوده است .به نظر می رسد پیام اصلی
اینانتصاببرایدشمنان،همانسهویژگیسردارسالمی
است .این که از این به بعد با یک سپاه پاسداران با صالبت تر،
علمیتروپیچیدهترطرفهستید.

چهره ها و گفته ها

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
با بیان این که رهبر معظم انقالب در دوره جدید مجمع
از ما خواستهاند که در مجمع یک تحول ساختاری و
محتوایی انجام شود ،افزود:
جــالــب ایـــن جــاســت از
زمانی که ما آمد هایم
دستور حضرت آقــا را
در مجمع عملی کنیم،
زیر بمباران تبلیغاتی
برخی رسانهها قرار
گرفتهایم/.تسنیم

جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس تأکید
کــرد :سوابق حقوق بشر در ایــران ،وضعیت رفتار با
زنان و اجرای مجازات اعدام در این کشور مرا هراسان
میکند اما به این هم اذعان دارم که ایران از بسیاری
جهات ،کشور بسیار موفقی
است؛ زنان دانشگاهی
در آن از مردها بیشترند
و از بسیاری جهات،
پیشرفتهای عظیمی
[در آن کشور] در حال
وقــــــوع اســــــت/ .
فارس
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس گفت :در
حوزههای مختلف ،موانع و مشکالتی وجود دارد که
جنگ و جــدل نمی تواند مشکالت
را حــل کند؛ از ایــن رو الزمــه
موفقیت در جامعه ،وحدت
و انسجام بخشی بوده و از
ســویــی نیز مــدیــریــت و
نظارت و کنترل باید
مـــورد تــوجــه جــدی
قــــــرار گــــیــــرد/ .
جماران
احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت ایران
اسالمی درباره سهمیه احزاب در پارلمان اصالحات
گفت :قرار بر این است همه احزاب
در دوره اول به صورت برابر در
پارلمان سهم داشته باشند و
از دوره دوم ،خود پارلمان
دربــــــاره ایـــن مــوضــوع
تصمیم خواهد
گرفت/ .مهر

خبرآنالین-وزیرامورخارجهکشورمانباانتشارپیامیانتصابسرلشکرحسینسالمیبهسمتفرماندهیکلسپاهپاسدارانانقالباسالمیرا
تبریکگفت.محمدجوادظریفدراینپیامخطاببهفرماندهکلسپاهتأکیدکرد:انتصابجنابعالیرابهفرماندهیکلسپاهپاسدارانانقالب
اسالمیدرروزفرخندهنیمهشعبانتبریکوتهنیتعرضمیکنموبرایشمادراینمسئولیتبزرگ،آرزویتوفیقوسربلندیدارم.

اجالس بین المجالس بغداد ،کشورهای همسایه عراق را پای یک میز جمع کرد

به دیگر هیئتها ارســال کند و مفاد آن این
است که نفوذ ایران در پارلمان عراق که نشانه
حاکمیت ملی و نماینده ملت این کشور است،
نیست بلکه نجف است و از این رو بروجردی در
ابتدا به نجف رفت و سپس به بغداد آمد».

مقامات ایران و عربستان در یک قاب

الریجانی به عراق نرفت ،بروجردی در اجالس شرکت کرد
در یک اقدام کم سابقه طی سال های اخیر،
مقامات ایران ،عربستان،ترکیه و سوریه در
یک قاب قــرار گرفتند .بغداد که در هفته
های گذشته تالش گسترده ای برای داشتن
نقش میانجی خاورمیانه کرده ،روز شنبه در
قالب اجالسی میزبان رؤسای پارلمان شش
کشور همسایه عراق بود و البته از ایران علی
الریجانی در این مراسم شرکت نکرد و تنها
عالءالدین بروجردی رئیس سابق کمیسیون
امنیت ملی حضور یافت .به گزارش ایسنا،
رؤســای پارلمان هــای عربستان ،ترکیه،
عراق ،اردن ،سوریه ،کویت و هیئت ایرانی
در بیانیه پایانی این نشست در پنج بند بر
«حمایت از ثبات ،امنیت ،تمامیت ارضی و
ساختار قومی عراق» و «گشوده شدن فصلی
جدید بــرای روابــط و همکاری کشورهای
منطقه با عــراق ،پس از پیروزی بر داعش»
تأکید کــرده انــد .عکس یادگاری مقامات
شرکت کننده ،نقطه اوج این اجالس و محل
تحلیل رسانه های مختلف بود .بی بی سی
در تحلیلی نوشت« :حضور ایران و عربستان
در کنفرانس روز شنبه بغداد ،نشانگر پررنگ
تر شدن نقش عراق در میانجی گری میان
کشورهای رقیب همسایه است ».خبرگزاری
رویترز هم تأکید کرد که این نشست بیشتر
«نمادین» بوده و در عین حال حضور همزمان
مقا مهایی از دو رقیب منطقهای ،ایــران و
عربستان ،در اجالسی واحد «غیرمعمول»
اســت .حشمت ا ...فالحتپیشه ،رئیس
کمیسیون امنیت ملی کشورمان ،در روزهای
گذشته از تقویت رگه های همکاری با ایران
در عربستان سخن گفته بود .البته او تأکید
کــرده بود که این مسئله هنوز در سطحی
نیست که مانند دهه  90میالدی موجب

تقویت همکاری های ریاض و تهران شود.
▪حاشیه آفرینی عمدی رئیس مجلس
عربستان

سطح حضور هیئت سعودی در این نشست
هم از دیگر موضوعات حاشیه ای بود .با این
که عربستان پارلمان منتخب مردم ندارد اما
رئیس مجلس مشورتی این کشور که معادل
رئیس مجلس در دیگر کشورهاست ،در این
نشست حضور یافته بود .به گزارش تابناک،
خبرگزاری روســی اسپوتنیک مدعی شد،
علت این حضور عالی رتبه با هدف وارد کردن
عراق به ائتالف «ناتوی عربی» علیه ایران بوده
است .از این موضوع که بگذریم ،سخنرانی
عبد ا ...بن محمد آل شیخ رئیس مجلس
مشورتی عربستان در این نشست حاشیه
ساز شد .او بعد از آن که از پیشرفت روابط
عراق و عربستان ابراز خشنودی کرد ،به عمد،
نام نخست وزیر این کشور را به جای عادل
عبدالمهدی« ،عادل عبدالهادی» خواند که
این مسئله باعث بازتاب هایی در عراق شد.
سخنگوی ائتالف قانون در عراق این حرکت

▪چرا الریجانی به عراق نرفت؟

رئیسمجلسعربستانسعودیراپیامیبرای
آن دسته از عراقیها دانست که «همچنان»
بر این باورند که «نظام پادشاهی سعودی»
در خصوص عراق تغییر رویه داده است .او در
ادامه تأکید کرد که «عراق پایتخت امام مهدی
(عج) است» .در عین حال الحلبوسی رئیس
مجلس عــراق در سخنرانی افتتاحیه خود
در این نشست از تمام کشورهای همسایه و
کسانی که از عــراق در نبردش با تروریسم
حمایت کــردنــد ،تشکر کــرد .وی البته از

کشور خاصی از جمله ایران در روند مبارزه
با تررویسم نام نبرد .حموده صباغ رئیس
پارلمان سوریه سخنران بعدی بود که تأکید
کرد ،جوالن سرزمین سوری است و هر وجب
از خاک سوریه را که اشغال شده ،آزاد خواهیم
کرد .به گزارش ایرنا ،بروجردی رئیس هیئت
پارلمانی ایران در این نشست نیز گفت اقدام
اخیرآمریکاعلیهسپاهپاسدارانانتقامازنقش
این نیرو در شکست داعش در عراق و سوریه
است چون این سازمان تروریستی را خود آن
ها ایجاد کرده بودند .مــرزوق الغانم رئیس
پارلمان کویت نیز گفت  :خواهان عراقی
هستیم که با جهان عرب و کشورهای منطقه
دوست باشد.
▪سفر بروجردی به نجف پیش از بغداد

بروجردی پیش از سفرش به بغداد به نجف
رفت که این مسئله اعتراض هایی را از سوی
یکی دو چهره عراقی در پی داشت .به گزارش
العربیهنزدیکبهدربارسعودیغیثالتمیمی
رئیس مرکز مدیریت تکثرگرایی توضیح داد
که «ایران میخواست پیامی ناخشنودکننده

فراخبر

بی اعتمادی ایران به ادعای اصالح رویکرد عربستان

احتما ًال می توان حدس زد که ممکن است دلیل اصلی نرفتن رئیس مجلس به اجالس بغداد ،مسائل سیاسی باشد زیرا ایران هنوز اعتماد
الزم را به عربستان ندارد؛ عهدشکنی سعودی ها در مذاکرات مربوط به فاجعه منا و همچنین سنگ اندازی های این کشور در مسئله حج عمره
در کنار مواضع سیاسی تند این کشور علیه ایران که به تازگی با هم افزایی تحریم سپاه از سوی آمریکا همراه شد ،موجب می شود ایران هنوز
نتواند به عربستان اعتماد کند .هنوز هیچ نشانه ای از اصالح رویکرد سعودی ها در منطقه دیده نشده و حتی گفته می شود اصل حضورشان
در این نشست هم به خاطر همراه کردن عراق با سیاست های ضدایرانی ریاض باشد! بنابراین می توان به ایران حق داد که در مقابل میانجی
گری احتمالی عراق محتاطانه عمل کند تا سعودی ها اگر حسن نیتی دارند آن را نشان دهند .در عین حال برخی تحلیل گران با توجه به
نگرانی ایران از ماجرای معامله قرن و ارتباط احتمالی این اجالس در عراق با آن را از دالیل متصور سفر نکردن الریجانی به بغداد دانستند .

وزارت اطالعات چگونه شبکه جاسوسی دولت آمریکا را در کشورهای مختلف شناسایی کرد؟

جزئیات تازه از ضربه سنگین اطالعاتی ایران به CIA
اظــهــارات اخــیــر وزی ــر اطــاعــات دربــــاره شناسایی و
دستگیری  290جاسوس سرویس اطالعاتی آمریکا در
ایران و دیگر کشورها ،بازتاب های گوناگونی در رسانه
ها به همراه داشت .این موضوع باعث شد ،صداوسیما
مستندی درباره جزئیات این عملیات اطالعاتی پیچیده
تهیه و پخش کند .در ادامه ،جزئیات تازه ای از این ضربه
سنگین امنیتی سربازان گمنام امام زمان(عج) به شبکه
جاسوسان آمریکا را به نقل از مستند شکار جاسوسان
آمریکایی می خوانید.
▪روایــت یاهونیوز از شکست مفتضحانه دستگاه
جاسوسی آمریکا

در ســال  2013صــدهــا افــســر ســازمــان اطــاعــاتــی
آمریکا(سیا) برای مهار یک فاجعه اطالعاتی در ابعاد
جهانی به تکاپو افتادند .این فاجعه لو رفتن سیستم
پنهان ارتباط مبتنی بر اینترنت بود که آژانس اطالعاتی

بالفاصله پس از انتشار تصاویر این نشست،
این سوال مطرح شد که چرا ایران هم مانند
دیگر کشورها در سطح رئیس مجلس در این
نشست شرکت نکرد .بروجردی در دیدار
رئیس پارلمان عــراق به این مسئله اشاره
کرد و گفت« :علی الریجانی اصرار داشت
که در نشست پارلمانی بغداد شرکت کند
اما شرایط به وجود آمده در ایران بر اثر سیل
به شرکت نکردن وی در این نشست منجر
شد ».محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق
هم درباره این مسئله گفت« :علی الریجانی
به علت وقوع سیل در ایران و قربانی شدن
برخی بر اثر آن ،از حضور در نشست بغداد
عذرخواهی کــرد ».خبرگزاری فــارس هم
علت حضور نیافتن علی الریجانی را «دالیل
کاری» ذکر کرد .در عین حال فالحت پیشه
رئیس کمیسیون امنیت ملی به «رویداد »۲۴
تشخیص رئیس مجلس بود که
گفت :این
ِ
هیئت ایرانی را در این سطح اعزام کند ،البته
سطح هیئت ایرانی پایین نیست .عالءالدین
بــروجــردی نماینده رئیس مجلس و عضو
کمیسیون امنیت ملی است و سالها رئیس
کمیسیون بوده است.

برون مرزی آمریکا از آن برای تعامل با خبرچین های
خود در سراسر جهان استفاده می کرد .این شکست
مفتضحانه اطالعاتی و امنیتی تقریب ًا برای پنج سال
مخفی مانده بــود تا ایــن که یاهونیوز در نوامبر سال
گذشته گزارشی برپایه مصاحبه با 11تــن از مقامات
دولتی و امنیتی آمریکا که به طور مستقیم از این موضوع
مطلع بودند ،منتشر کرد .آن ها اعتراف کردند صدمه
ای که از این شکست خورده بودند ،بسیار جدی و حتی
فاجعه آمیز بوده است .یک مقام ارشد امنیتی به یاهونیوز
چنین گفته بود :سیا نگران بود شبکه جاسوسی اش
به کلی در حال فروپاشی باشد .در نظر یکی دیگر از
تحلیل گران امنیت ملی آمریکا «اروین مک کلو» ،این
موضوع یکی از فاجعه آمیزترین شکست ها بعد از حادثه
11سپتامبر بوده است .بعد از انتشار گزارش یاهونیوز،
سایت های معتبر دیگر نظیر بیزینس اینسایدر ،تلگراف،
هیل و آکسیوز نیز این خبر را منعکس کردند.

▪نقش وزارت اطالعات در افتضاح امنیتی سیا

این شکست که یکی از بزرگ ترین شکست های اطالعاتی
آمریکا در دهه گذشته به حساب می آیــد ،توسط وزارت
اطالعات جمهوری اسالمی ایــران رقم خــورد .ایــران که
به وجود عوامل و منابع نفوذی آمریکا مشکوک شده بود،
فرایندشکارجاسوسهاراآغازکرد.وزارتاطالعاتشروع
بهبررسیوآنالیزاطالعاتوارتباطاتیکردتاازاینطریقبه
سلولهاوشبکههایاطالعاتیسیادستپیداکند.بهاین
ترتیب با تمرکز بر حلقه مظنونان ،عملیات شکار را وارد فاز
جدید و جدی تری کرد .در نهایت مأموران دو جانبه روش
استفاده از وب سایت های جعلی برای ارتباط با سی.آی.
ایرابرایایرانشرحدادند.
▪ردیابی عوامل سیا در خارج از مرزها

با شروع سال 2013به نظر می رسید متخصصان سایبری
ایران در وزارت اطالعات شروع به ردیابی عوامل سیا در

خارج از مرزهای خود کرده اند .برای مثال ایران در کشور
یمنتوانستسیستمارتباطاتمخفیسیارابسوزاند.بنابه
گفته یکی از مقامات سابق آمریکایی «ایران به دنبال از بین
بردن این سیستم در مناطق دیگر دنیا بود .آن ها دیگر تنها
به دنبال محافظت از خودشان نبودند ».تبعات این شکست
برای آمریکا بسیار وسیع و شوک آور بود .چندین جاسوس
سیا اعدام شدند و شبکه اطالعاتی آن در ایران به طور کامل
منهدمشدامادامنهاینوقایعبهایرانمحدودنشد.مقامات
آمریکایی بر این باورند که وزارت اطالعات ایران اسامی و
مشخصات مأموران و جاسوسان را در اختیار کشورهای
دوستقراردادهاست.
▪اعتراف سخت مدیر سیا

در سپتامبر سال گذشته «جینا هاسپل» رئیس سیا ،در
یک سخنرانی در دانشگاه لوییزویل در کنتاکی به این
شکست تاریخی اعتراف و دلیل سکوت رسانه ها را
در خصوص این موضوع چنین اعالم کرد« :مأموران و
جاسوسان کشته شدند اما برای حفاظت از کار و منزلت
عوامل دیگر ،ما بر سر مسائل و مشکالت ضدجاسوسی
پیش آمده سرپوش گذاشتیم  ».
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اسالمسیاسیواسالماجتماعی؛
ازاستغنا تا احتیاج

ِ
واقعیت واحد اسالم ـ یعنی دو
دو نگرش نادرست در حاشیه
خوانشاسالماجتماعیواسالمسیاسیـدرگیرکشمکشی
هستندکهخودرادرنمادهاوبروندادهانیزآشکارمیکنند:
 .1انگاره «تضاد» میان اسالم اجتماعی و اسالم سیاسی؛ یا
بهطورذاتییابهطورعرضیبهدلیلمسلطشدنهرگفتمان
وپیوندشباقدرت.
.2انگاره«استغناء»هریکازایندوخوانشازدیگری؛چهدر
مقامتبییننظریازاسالموچهدرمدیریتجامعه.
اجتماعی شکل گرفته پیرامون هر دو انگاره ،اغلب
جریان
ِ
تصویر مغشوشی هم از متن آمــوز ههــای اسالمی و هم
از منطق عمل عمومی دارنــد .در میان هــواداران اسالم
اجتماعی ،این تلقی وجود دارد که بدون در دست داشتن
رشتههای سرپرستی جامعه مـیتــوان چنان خدمات
اجتماعی به مردم ارائه کرد که موجب گرایش آن ها به
دین و بهر همند یشان شــود؛ با این پندار که اســام نیز
بیش از آن را از مومنان نخواسته است .در میان هواداران
اسالم سیاسی نیز این تلقی رایج است که کار سیاسی بر
عمل اجتماعی تقدم دارد و هنگامی که اسالم به حاکمیت
رسید ،پرداختن به الیههای گوناگون مددکاری اجتماعی،
ضرورتی ندارد یا صرف ًا در محدوده رسالتهای حاکمیت
معنادار است.
نگرشنخستازاینغافلاستکهفرصتهایبسیاروآزادی
عملدرکارخودرامرهونفضایپدیدآمدهازحاکمیتاسالم
است .همزمان نگرش دوم از این غافل مانده که بدون پایگاه
اجتماعی مناسب و موفقیت در ساماندهی امر اجتماعی،
هموارهدچاراضطرابوتزلزلخواهدبود.
راهحل شکوفایی هرچه بیشتر هر دو خوانش آن است که
تصور «استغنایی ـ رقابتی» را کنار بگذارند و با به رسمیت
ِ
واقعیت «احتیاج متقابل» بــاب همکاری را
شناختن
بگشایند .گمان میکنم نقطه آغــاز این حرکت باید از
سوی نظام حکمرانی کشور باشد که بیشتر با اداره امور
عمومی درگیر است و مسئولیت بیشتری نیز در برابر
شهروندان دارد .دستورکارهای چالش برانگیزی پیش
روی جمهوری نظام است که تسریع و تسهیل اقدام در
این زمینه را موجه میکند؛ از آسیبهای اجتماعی تا افول
گروههای مرجع.
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انتخابات
رئیسکمیسیونشوراها:

روندبرگزاریانتخاباتمجلسازدومخرداد
آغازمیشود
برنا -محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و
امورداخلی کشور با اعــام توافق وزارت کشور و شورای
نگهبان در خصوص زمان برگزاری انتخابات یازدهمین
دوره مجلس شـــورای اســامــی در روز دوم اسفند 98
گفت :طبق این جدول ،روند برگزاری یازدهمین دوره ا
نتخابات مجلس از دوم خرداد آغاز می شود و مقاماتی که
قصد نامزدی در این انتخابات را دارند باید در اولین مرحله
ازسمتخود استعفا کنند  .

ی CFTو پالرمو در مجمعمشخص نشده است
توکلی :زمان خاصی برای بررس 
احمدتوکلی،عضومجمعتشخیصمصلحتنظامتأکید
کرد:باکاریکهآمریکادرتروریستیخواندنسپاهانجام
داده ،تصویب  FATFدر مجمع تشخیص سخت شده
است.ویاعالمکردکهدرمجمعتشخیص،زمانخاصی
یCFTوپالرمو
برایبررسیدوالیحهمرتبطب ا FATFیعن 
مشخص نشده است .این عضو مجمع در گفت و گو با
انتخاب،باانتقادازسیاسیکاریاروپاییهادرنهادهای
بینالمللی،تصویب FATFراموجبزیادهخواهیبیشتر
آن ها دانست .توکلی تأکید کرد« :آن ها تعهدات خود در
برجام را رعایت نمیکنند ،آن گاه آمده اند در اینستکس
برایماشرطگذاشتهاندکهموشکهایشمانبایدنقطه
زن باشد .یعنی ما با یک مشت جانور زیاده خواهمواجه
هستیم ».توکلی درباره نگرانی اصلی منتقدان FATF
مبنی بر سخت شدن کمک به جریان مقاومت هم گفت:

بحث انتقال پول مطرح نیست .شاید ما اص ً
ال نخواهیم
پولی منتقل کنیم اما این که شما تعهد بدهید که این کار
را نمی کنید ،این بد است .وی همچنین نظرش درباره
روسیه و چین که ادامه تعامل با ایران را مشروط بهFATF
کرده اند ،این طور بیان کرد :چینی که رئیس جمهورش
بهایرانمیآیدووزیرخارجهبهاستقبالشمیرودورئیس
جمهورمانمیرود،بایدهم،چنینحرفیبزند.اماهمین
چینیکهرئیسجمهورشبهرهبرانقالبپیاممیدهد،
حرف دیگری می زند .ما خودمان همه چیز را خراب می
کنیمبعدمیگوییمچراآنهابهمامیداننمیدهند.این
عضو مجمع در بخش دیگری از گفت و گوی خود شایعه
منتشر شده مبنی بر انتصاب محمدباقر ذوالقدر به جای
محسن رضایی در جایگاه دبیری مجمع تشخیص را
نادرستاعالمکرد.
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