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اخبار

رئیسجمهوری در جلسه هیئت دولت:

آنچه باید کرد
ادامه از صفحه یک
حال با توجه به این شرایط و موقعیت خاص
کشور در پی بروز این موقعیت ،دستگاه
دیپلماسی و ارکان سیاست خارجی کشور باید
از راهبردها و تاکتیکهای مقتضی استفاده
کنند تا تبعات و پیامدهای این فشار را به
حداقل برسانند .تردیدی نیست که خروج از
این شرایط بیش از هر زمان دیگری نیازمند
بهرهمندی از عقالنیت در عرصه سیاست
خارجی و اجتناب از افتادن در دام آمریکاییها
و همپیمانان منطقهای آنها است.
در چنین موقعیتی اتخاذ راهبردها و
روشهای احساسی و متکی بر رفتارهای
واکنشی هیجانی ،غیرعقالنیترین نوع مواجهه
با این رخداد است .به طور حتم آمریکاییها
و یاران منطقهای آنها در تالشاند تا با
استفاده از هر روش و شیوهای ایران را به
مرز مقابله جدی ـ حتی نظامی ـ بکشانند .این
راهبرد خطرخیز ایاالت متحده در برابر قدرت
سیاسی و نظامی جمهوری اسالمی ایران و
همچنین نفوذ استراتژیک کشورمان در منطقه،
ضرورت خویشتنداری و حفظ رفتار عقالنی و
ساختارمند دستگاه دیپلماسی و تمامی ارکان
تصمیمگیر و تصمیمساز کشورمان را بیش از
گذشته نشان میدهد.
البته جمهوری اسالمی ایران تاکنون
توانسته است بخش زیادی از استراتژیهای
فرصتطلبانه و زیادهخواهانه آمریکاییها را
مهار کند ،چنانکه اتخاذ راهبرد انزوای کامل
ایران در جریان خروج یکجانبه آمریکا از برجام
به طور کامل شکست خورد .گرچه این به
معنای اجرای کامل برجام نیست؛ اما در نتیجه
کنش عقالئی ایران ،آمریکاییها نتوانستند
دولتهای حاضر در معاهده برجام را با خود
همراه کنند و این به منزله پیروزی ایران در این
عرصه محسوب میشود.
به نظر میرسد استفاده از روشهای
اتخاذشده تاکنون و ادامه آنها تا حصول
نتیجه نهایی و به حداقل رساندن آسیبهای
احتمالی اقدامات اخیر ایاالت متحده هم
ضروری و بایسته است .توجه و اهتمام نسبت
به این نوع رفتار بیش از هر زمان دیگری بهانه
را از دست کشورها و حکومتهای خاکستری
خواهد گرفت و بار دیگر حقانیت ایران را در
عرصه بینالمللی اثبات میکند.
تردیدی نیست که جمهوری اسالمی ایران با
هیچ متر و معیاری مستحق چنین تحریمهای
ظالمانه و یکجانبهای نیست .ایران کشوری
است که طی یکصدسال اخیر به هیچیک
از همسایگانش حمله نظامی نکرده است؛
دخالتهای آشکار در امور داخلی دیگر کشورها
نداشته است؛ همواره در پی ثبات و صلح در
منطقه بوده است و بیشترین آسیبها را از
ناحیه تروریسم سازمانیافته دیده است .تمام
اینها در حالی است که کشورهای متحد ِ ایاالت
متحده نظیر رژیم اشغالگر قدس و عربستان
سعودی ،بارها به همسایگانشان حمله و
آسیبهایی جدی را متوجه دیگر کشورها
کردهاند.
جنگهای شش روزه و سیوسه روزه با
اعراب و لبنان از سوی رژیم اشغالگر قدس و
حمله به بحرین و یمن طی دو دهه اخیر از
سوی عربستان سعودی نمونه بارزی از این
دست اقدامات همپیمانان ایاالت متحده آمریکا
است .توجه به این دست اقدامات و اعالم
عمومی آنها در مجامع بینالمللی ،به طور
یقین تأثیراتی شگرف بر مناسبات بینالمللی در
این ابعاد خواهد داشت.
به هر روی نتیجه مشاهدات ،تحلیل و
بررسی شرایط و موقعیت فعلی در منطقه و
جهان نشان میدهد که جمهوری اسالمی
و ملت ایران وارد منازعهای جدی و بسیار
پرخطر شدهاند .منازعهای که باید با تدبیر و
صدالبته شجاعت و دلیری ـ همانند ایام هشت
سال جنگ تحمیلی ـ از آن عبور کرد و اجازه
دستدرازی و هجوم و حمله بیگانگان به کشور
را نداد.

سردار سالمی:

هم مرد دفاع و هم مرد مذاکرهایم
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت
دولت با بیان اینکه آمریکاییها از روز دوشنبه
تبلیغات جدیدی را برای فشار بر ملت ایران آغاز
کردند ،گفت :البته آمریکاییها اقدامات جدی
خود را از اردیبهشت پارسال و مقدمات آن را
از دیماه  96شروع کرده بودند و هر روز هم
یک اقدام خالف قانون در عرصههای بینالمللی،
سیاسی ،تبلیغاتی و به ویژه اقتصادی برای فشار
علیه ملت ایران انجام میدهند.
به گزارش ایسنا ،روحانی با تأکید بر اینکه
آمریکا تا به امروز در صحنه بینالمللی،
منطقهای ،سیاسی و تبلیغاتی در اقدامات خود

ناموفق بوده ،اظهار کرد :آمریکاییها در صحنه
اقتصادی نیز به اهداف مورد نظرشان نرسیده و
نخواهند رسید ،البته طبیعی است که با فشارهای
خود مشکالتی برای زندگی روزمره مردم ایجاد
کنند ،اما ملت ایران به خوبی میدانند که در
مقابل اقدامات غیرقانونی متجاوزین ،راهی جز
ایستادگی و مقاومت وجود ندارد.
ما با فرد چاقوکش مذاکره نمیکنیم
رئیسجمهوری تصریح کرد :ما همواره مرد
مذاکره و دیپلماسی بودهایم ،همانطوری که مرد
جنگ و دفاع هستیم .مذاکره در صورتی میسر
است که همه فشارها برداشته شده ،از اقدامات
غیرقانونی خود عذرخواهی کنند و احترام متقابل
وجود داشته باشد .بدون تردید قبول خواسته
فرد چاقوکشی که به زور و به دروغ به دنبال
مذاکره است ،مطمئنا ً به جایی نخواهد رسید و
ما با فرد چاقوکش و فرمول چاقوکشی مذاکره
نمیکنیم و قبول چنین مذاکرهای به معنای ذلت
و تسلیم است.
روحانی با تأکید بر اینکه مردم به خوبی آگاه
باشند که آمریکا به هیچ عنوان آمادگی برای
مذاکره ندارد ،تأکید کرد :اصال ً چنین نیست که
برخی تبلیغ میکنند طرف آمریکایی برای مذاکره
آمادگی دارد .آمریکا اصال ً برای مذاکره آمادگی
ندارد و اعمالی که انجام میدهد برای شکست
ملت ایران است و قصد دارد دومرتبه به ایران
بازگردد.
رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه در اولین
اقدام باید آمریکا را از اقدامات غیرقانونی و
ظالمانه خود پشیمان کنیم ،گفت :باید در مقام
عمل ثابت کنیم که آمریکاییها اشتباه کرده
و محاسباتشان غلط است و هر زمان که به
اشتباه محاسباتی خود پی بردند و حاضر شدند
از طریق منطق و استدالل مشکالت را حل کنند،
ما برای این کار آمادگی داریم.
روحانی با تأکید بر اینکه امروز راهی جز
ایستادگی و مقاومت در برابر متجاوز وجود
ندارد ،خاطرنشان کرد :به متجاوزی که
میخواهد قدم به قدم ملت ایران را تحت
فشار قرار دهد ،باید بفهمانیم که مسیر غلط و
نادرستی را انتخاب کرده است.
رئیسجمهوری با اشاره به واقعه طبس در
پنجم اردیبهشت سال  1359گفت :آمریکاییها
ه و پس از
از حادثه طبس درس عبرت نیاموخت 
آن به کودتا و تحریک صدام علیه ایران اسالمی
اقدام کردند و در همه آنها با شکست مواجه
شدند و در  40سال گذشته نیز هر روز به توطئه
جدیدی علیه ملت ایران دست زدهاند و همواره با
شکست مواجه شده و باز هم در توطئههای خود
شکست خواهند خورد.
روحانی تصریح کرد :در همه این توطئهها
ملت ایران ایستادگی ،مقاومت و فداکاری کردند
و همواره نیز شاهد رحمت ،عنایت و نصرت الهی
بودیم و امروز نیز قطعا ً چنین خواهد بود.
رئیسجمهوری با بیان اینکه آمریکا با همه
توان خود قادر نیست بازار نفت جهان را در
مشت خود قرار دهد ،تأکید کرد :آمریکاییها در
این زمینه تصور غلطی دارند.
ی آنها در سایه
عربستان و امارات بدانند که بقا 
تصمیم خردمندانه ایران است
روحانی با اشاره به اینکه امروز از روابط بسیار

باید قلمرو اقتدارمان را از منطقه
به جهان گسترش دهیم

رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه امروز راهی جز ایستادگی و مقاومت در برابر متجاوز وجود ندارد ،تصریح کرد :آمریکاییها در طول  40سال گذشته
هر روز توطئه جدیدی علیه ملت بزرگ ایران طراحی و اجرا کردند و همواره شکست خورده و باز هم شکست خواهند خورد.

عربستان و
امارات باید
بدانند که وجود
و بقای آنها در
سایهتصمیم
خردمندانه
حکومت
جمهوری
اسالمی ایران
است
خوبی با اکثر همسایگان خود برخوردار هستیم،
اظهار کرد :تنها یکی دو کشور وجود دارند که
آنها نیز باید متوجه اعمال و رفتار خود باشند.
عربستان و امارات باید بدانند که وجود و
ی آنها در سایه تصمیم خردمندانه حکومت
بقا 
جمهوریی اسالمی ایران است .چنانچه سران
نظام اسالمی و بزرگان کشورمان و مقام معظم
رهبری و مرحوم آیتالله هاشمی تصمیمات
دقیقی را در مقطعی که صدام به کویت حمله
کرد ،نگرفته بودند امروز اثری از این کشورها
وجود نداشت.
روحانی افزود :زمانی که صدام قصد داشت
به کویت حمله کند از ما خواست یا کمک کرده
و یا سکوت کنیم و تصمیم صدام صرفا ً گرفتن
کویت نبود و در نامهای که به مرحوم هاشمی
نوشته صراحتا ً اعالم کرده که در خلیج فارس
 800کیلومتر مرز مشترک خواهیم داشت و این
نشان میدهد که صدام عالوه بر کویت به دنبال
اشغال عربستان ،عمان ،امارات و قطر هم بود.
رئیسجمهوری خطاب به عربستان و امارات
افزود :صدام در آن مقطع مدام پیامها و
درخواستهای متعددی ارسال میکرد که
کشورهای حاشیه خلیج فارس را اشغال خواهد
کرد و شما نیز بیایید شریک شوید .لذا کار بزرگی
را که حاکمیت خردمندانه جمهوری اسالمی
ایران در آن شرایط کرد ،نباید فراموش کنید.
روحانی خاطر نشان کرد :این جمهوری اسالمی
ایران بود که عربستان را نجات داد و اگر تصمیم
دیگری در آن مقطع گرفته بودیم ،چه بسا امروز
اثری از عربستان و امارات وجود نداشت.
دوران ترامپ به پایان خواهد رسید و ما ماندگار
هستیم
رئیسجمهوری اضافه کرد :اولین کشوری
بودیم که حمله صدام به کویت را حتی قبل از
عربستان و امارات و شورای همکاری خلیج فارس
محکوم و بیانیه صریح و قاطعانهای در این زمینه
منتشر کردیم.
روحانی خاطر نشان کرد :امروز هم ما بودیم
که تروریستها را در منطقه شکست دادیم اگر
چه ملتهای منطقه مقاومت و ایستادگی کردند
اما اگر حمایت جمهوری اسالمی ایران نبود چه

رئیسدفتررئیسجمهوری:

بسا شکست تروریستها امکانپذیر نبود ،لذا ما
ه کردهایم و کشورهای
چنین خدماتی به منطق 
منطقه باید ممنون ایران باشند.
رئیس جمهوری گفت :شما که وجودتان در
سایه جمهوری اسالمی ایران است ،چطور به
ترامپ میگویید که اگر صادرات نفت ایران را
به صفر برسانید ما آن را جبران خواهیم کرد؟ آیا
از تبعات این حرف خود آگاه هستید و میدانید
که این به معنای دشمنی صریح با ملت ایران
است؟ آیا نمیدانید که دوران ترامپ به پایان
خواهد رسید و ما ماندگار هستیم و به عنوان
همسایه در طول سالیان طوالنی در کنار هم
خواهیم بود؟ بهتر است به فکر دوستی دائمی
در منطقه باشیم.
روحانی خطاب به عربستان و امارات افزود:
جمهوری اسالمی ایران حق حیات بر گردن شما
دارد و این دروغ نیست و یک تعارف و یا شعار
نیست .ما بودیم که نگذاشتیم کشور شما از
بین برود و بر شما مسلط شوند ،چطور امروز با
دشمنان ما همکاری میکنید؟
رئیس جمهوری با اشاره به تصور ترامپ در
به صفر رساندن صادرات نفت ایران ،تصریح
کرد :این کار امکانپذیر نیست و ما به روشهای
مختلف نفت خود را به فروش خواهیم رساند و
آمریکا با اینگونه اقدامات خود به تمام ملتهای
جهان و همه شرکتهای نفتی دنیا و حتی به
ملت خودش ظلم میکند.
روحانی خاطر نشان کرد :اگر در آمریکا با
مشکل داخلی مواجه هستید و گزارش بازرسی
برایتان مشکل ایجاد کرده و از طرف کنگره تحت
فشار بوده و در مسیر استیضاح قرار دارید ،نباید
با فشار به ملتهای منطقه و ملت بزرگ ایران
به دنبال حل مشکالت داخلی خود باشید و این
راهی که انتخاب کردهاید ،غلط است و روز به روز
منزویتر خواهید شد.
راهی را انتخاب کنید که به نفع منطقه و جهان
و به نفع بازار باشد
رئیسجمهوری گفت :برخی از کشورهای
همسایه نیز بدانند که حرفها و اقداماتی که
مرتکب میشوند در تاریخ ثبت خواهد شد و در
آینده ملتهای خودتان آنها را محکوم خواهند

کرد .ملت ایران در طول تاریخ به شما خوبی
کرده و شما خوبی را با بدی پاسخ میدهید و
این با منطق برادری و همسایگی سازگار نیست.
رئیس جمهوری تصریح کرد :شما میدانید که
ه است
جمهوری اسالمی ایران قدرت اصلی منطق 
و اگر اراده دیگری داشته باشد از آن استفاده
میکند ،لذا راهی را انتخاب کنید که به نفع
ملتهای منطقه و جهان و به نفع بازار باشد.
روحانی خاطر نشان کرد :نهایت اقدامات
غیرقانونی که آمریکاییها به دنبال آن هستند،
ایجاد آشوب در خیابان است ،اما با اینگونه
اقداماتی که مرتکب میشوید اگر هم کسی
معترض باشد وقتی ببیند دشمن شمشیر به رخ
ملت ایران کشیده است ،معلوم است که با آن
همراهی نخواهد کرد و اختالف خانوادگی را کنار
میگذارد.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان
خود گفت :امروز بانک مرکزی ،سازمان برنامه
و بودجه و همه وزرای اقتصادی باید تالش کنند
فشار دشمن را به خودشان بازگردانند و از بار
کامال ً

فشار بر دوش مردم بکاهند و این کار
امکانپذیر است.
وی خاطرنشان کرد :باید در برابر تحریم
آمریکا ،تسهیل اقتصادی ،تولیدی و صادراتی را
در پیش بگیریم و با این کار میتوانیم تحریم
را بشکنیم ،امروز باید شرایط را برای تولید و
اشتغال تسهیل سازیم و این کار امکانپذیر است
به شرط اینکه همه در کنار هم قرار بگیریم.
رئیسجمهوری تصریح کرد :امروز میتوانیم
همه شرایط موجود را به فرصت خوبی برای
توسعه کشور و رفع مشکالت تبدیل کنیم.
روحانی خاطر نشان کرد :در شرایط کنونی وزرا
و مسئوالن نظارتی و تعزیراتی برای رفاه مردم
و رساندن کاال به دست مردم با قیمت عادالنه
مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.
رئیسجمهوری تصریح کرد :مردم اطمینان
داشته باشند که از شرایط کنونی به خوبی عبور
خواهیم کرد و هیچگونه نگرانی برای آینده نداشته
باشند .از اینگونه تهدیدات زیاد بوده اما به فضل
الهی از آن عبور کرده و به اهداف بلندملت ایران
دست خواهیم یافت.

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

آمریکاییها بیشتر بهدنبال جنگ روانی هستند

محدودسازی اینستاگرام فعال در دستور نیست

رئیس دفتر رئیسجمهوری گفت :معلوم است اعالم کاخ سفید ،محدودیتهایی برای ایران به وجود
میآورد ،اما آنها بیشتر به دنبال جنگ روانی و دنبال تبلیغات گسترده هستند.
به گزارش ایسنا ،محمود واعظی در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم آمریکا در عدم تمدید
ن گفت :در جلسه امروز مهمترین بحث درباره تصمیم اخیر آمریکا بود .اعالم
معافیتهای نفتی ایرا 
کردیم این تصمیم قطعا مانع فروش نفت ایران نخواهد شد و بعد از تصمیم روز دوشنبه آمریکا باید
در جلسه دولت به این مسائل میپرداختیم چرا که این موضوع از دو بعد مهم است.
وی افزود :اول اینکه از نظر سیاست خارجی مهم است که همه باید در دولت دید یکسان به این
مسئله داشته باشیم و از سوی دیگر باید گزینههای مختلف که در گذشته تدوین کرده بودیم را بررسی
کنیم .رئیس دفتر رئیسجمهوری با بیان اینکه در بودجه  ۹۸پیشبینی شده بود اگر با برخی محدودیتها مواجه شویم باید کشور را
به خوبی اداره کنیم ،تصریح کرد :معلوم است اعالم کاخ سفید ،محدودیتهایی برای ایران به وجود میآورد ،اما آنها بیشتر به دنبال
جنگ روانی و دنبال تبلیغات گسترده هستند اما از دوشنبه شاهدیم هم اطالعرسانی خوبی توسط صدا و سیما انجام شده و هم اینکه
مردم آگاهی داشتند و مسئله را جدی نگرفتند به گونهای که میبینیم این مسئله تاثیر آنچنانی در بازار ارز و بقیه بخشها نداشته
است .واعظی در پاسخ به سوالی با این مضمون که «با توجه به اعالم آمادگی عربستان و امارات برای جبران کمبود نفت ایران ،این
اطمینان را میدهید که درآمد ارزی کشور کاهش پیدا نکند؟» گفت :بله ،قطعا ً ما صادرات نفتمان را خواهیم داشت .کاری که
عربستان و امارات انجام میدهند یک اقدام خصمانه علیه ایران است و قطعا ًآنها عاقلتر از این حرفها هستند که به خاطر یکی دو
سال روی کار ماندن ترامپ بخواهند با کشوری اینگونه دشمنی داشته باشند که برای همیشه همسایه آنها در منطقه است .وی در
ارتباط با ارز  ۴۲۰۰تومانی نیز گفت :ارز  ۴۲۰۰تومانی را به آن قلم از ارزاقی که مورد نیاز مردم است که بیش از  ۱۰الی  ۱۱میلیارد دالر
میشود اختصاص دادهایم .با توجه به اینکه در گذشته مقداری ضعف نظارتی وجود داشته ،ما تالش کردیم تا آن را بر طرف کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت :رفتار اخیر اینستاگرام محکوم است ولی فعال محدودسازی در
دستور نیست.
ی دبیر شورای عالی فضای مجازی درخصوص رفتار اخیر
به گزارش ایلنا ،ابوالحسن فیروزآباد 
اینستاگرام گفت :شورای عالی فضای مجازی در بیانیه خود در قبال این رفتار اشارهای داشت مبنی
بر اینکه مردم باید توجیه شوند زیرا آنها نمیتوانند کارهای جدی خود را بر بستر پیامرسانهای
ی انجام دهند که یک طرفه نسبت به فیلتر کردن برخی از صفحات  -فقط به دلیل شکل
خارج 
ظاهری لوگوی آن صفحات  -اقدام میکنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه این پیامرسانهای خارجی برای مردم قابل اتکا نیستند،
تصریح کرد :بحث ما این است که حتما باید پیامرسان ملی شکل گیرد؛ البته این کار سخت است ولی در آینده نزدیک انجام
خواهد شد.
ی درباره عکسالعمل ایران در قبال اینستاگرام گفت :در حال حاضر رفتار اینستاگرام را محکوم میکنیم.
ابوالحسن فیروزآباد 
فعال محدودسازی آن در دستور نیست.
ن مشابه اینستاگرام در داخل کشور وجود
ی با بیان اینکه روبینو جایگزینی برای اینستاگرام است ،افزود :پیامرسا 
فیروزآباد 
دارد .البته مردم هم باید استقبال کنند و پیامرسانهای داخلی هم چنان قدرتی داشته باشند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی درخصوص این نکته که تجربه فیلترینگ تلگرام با هدف کوچ دادن به پیامرسانهای داخلی
ناموفق بود ،گفت :در حال حاضر فقط از مردم دعوت میکنیم.
به تازگی اینستاگرام صفحات فرماندهان سپاه پاسداران را با استناد به سیاست ایاالت متحده مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در لیست گروههای تروریستی مسدود کرده است.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه در گام دوم
انقالب باید حاکمیت اسالم را به تمدن تبدیل
کنیم و سپاه باید ظرفیت نقش آفرینی در گام
دوم انقالب را در خود ایجاد کند ،گفت :باید
قلمرو اقتدارمان را از منطقه به جهان گسترش
دهیم تا نقطه امنی برای دشمن در سراسر
جهان وجود نداشته باشد.
به گزارش ایسنا ،سردار سرلشکر پاسدار
حسین سالمی فرمانده کل سپاه صبح دیروز
در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه طی
سخنانی اظهار کرد :ما امروز یک فرمانده
ماندگار و بزرگ را بدرقه میکنیم .سردار
جعفری محصول چهل سال جهاد است که
پرچم را یک لحظه از دست خود بر زمین
نگذاشته است شخصیتی که به ما شجاعت
تغییر آموخت پرهیز از تجمالت و ریزبینی و
دقت از خصوصیات برجسته او است که باید
در سپاه امتداد پیدا کند دوران سردار جعفری
دوران طالیی و باشکوه سپاه است.
سرلشکر سالمی ادامه داد :نیروی قدس ما
با فرمانده دالور و رشیدش کوهها و دشتهای
زیادی را پشت سرگذاشت تا در شرق مدیترانه
بر سلطه آمریکا پایان دهد و تا دریای سرخ
پیش رفتند و بالد اسالمی را تبدیل به سرزمین
جهاد کردند.
فرمانده کل سپاه تصریح کرد :مرزهای ما به
قدرت نیروی زمینی تأمین شد و رزمندگان آن
از صخرههای سترگ باال رفتند تا دژها را بر فراز
مرزها برافرازند.
سردار سالمی اظهار کرد :نیروهای هوافضای
ما دل زمین را شکافتند و شهرهای موشکی را
پدید آوردند و موشکهای آنها با شکافتن دل
آسمان بر سر دشمنان اسالم فرود آمدند.
نیروی دریایی ما نیز دست متجاوزان آمریکایی
را بست و شکوه یک امپراطوری را شکست.
بسیج نیز زیبایی با مردم بودن را به ما چشاند
و امروز سپاه در اوج محبوبیت و شکوه و اقتدار
به راه خود ادامه میدهد.
وی با بیان اینکه سپاه ریشه در عاشورا دارد،
گفت :پاسداران ما همان روح و احساس را با
خود به همراه آوردهاند .حقیقت سپاه گوهر
معنوی آن است که باید بتوانیم آن را در جان
این نهاد زنده نگهداریم.
سردار سالمی با اشاره به بیانیه گام دوم
انقالب تصریح کرد :ما در گام دوم انقالب باید
حاکمیت اسالم را به تمدن تبدیل کنیم و سپاه
باید ظرفیت نقش آفرینی در گام دوم انقالب را
در خود ایجاد کند .ما باید قلمرو اقتدارمان را از
منطقه به جهان گسترش دهیم تا نقطه امنی
برای دشمن در سراسر جهان وجود نداشته
باشد.

سخنگویشوراینگهبان:

شورای نگهبان طرح تقویت جایگاه
سپاه مقابل آمریکا را تایید کرد
سخنگوی شورای نگهبان گفت :طرح
دوفوریتی تقویت جایگاه سپاه مقابل اقدامات
آمریکا در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی
قرار گرفت و به تایید اعضای این شورا رسید.
به گزارش ایرنا ،عباسعلی کدخدایی اظهار
کرد :اعضای شورای نگهبان روز گذشته در
جلسهای طرح اقدام متقابل در برابر اعالم
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان
سازمان تروریستی توسط آمریکا را بررسی
کردند .اعضای این شورا به اتفاق آرا این طرح را
مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانستند
و آن را تایید کردند.
جزئیات طرح  14مادهای اقدام متقابل در
برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به
عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا (تقویت
جایگاه سپاه مقابل اقدامات آمریکا) روز
سهشنبه در مجلس شورای اسالمی تصویب
نهایی شد.
پس از تایید شورای نگهبان و ابالغ رئیس
جمهوری ،این قانون برای دستگاههای مربوطه
الزماالجرا است.

