
  گزارش

دفاع مقدس، منشأ   ايران قوي
اينك دفاع مقدس ملت ايران چهل ساله شده و البته بي ترديد مي توان گفت 
كه اين دفاع در چهل سال اخير بي وقفه امتداد يافته است. هرچند ظاهراً 
جنگ تحميلي در مرداد 1367 خاتمه يافت، اما دفاع مقدس ملت ايران 
استمرار يافت و به جرئت مي توان ادعا كرد كه اين جريان در حال حركت و 

اين چشمه جوشان همچنان در حال قوي نمودن ايران و ايرانيان است. 
اگر نگاهي هرچند گذرا به رهاوردهاي اصل��ي دفاع مقدس بيندازيم، به 
پيشرفت و اقتدار افزايي، الگوس��ازي مقاومت و امنيت آفريني به عنوان 
مهم ترين سرفصل های دفاع مقدس در توليد قدرت براي ايران اسالمي 
برمی خوريم. در ادامه خواهيم كوش��يد هر يك از سرفصل های فوق را به 

اجمال مورد اشاره قرار دهيم: 
1. از مهم ترين رهاوردهاي دفاع مقدس ملت ايران، »قوي كردن ايران« 
و به بيان ديگر پيشرفت و اقتدارافزايي بود. جالب اينجا بود كه دشمن در 
جنگ تحميلي به دنبال تضعيف و تسخير ايران بود، ولي در عمل دفاع 
مقدس ايران را قوي و قدرتمند كرد. دفاع مقدس، مردم ايران را به صحنه 
كش��اند و آنها را در صحنه نگاه داشت و نيز عرصه ش��كوفايي استعداد و 
خالقيت جوانان بود و جوانان در آن خوش درخشيدند. اين حماسه بزرگ 
ظرفيت هاي دروني ملت و كشور را گشود و با تكيه بر آنها ناممكن  ها ممكن 
شد. همچنين سبب ش��د از همه قدرت هاي مادي قطع اميد كنيم و با 
اتكال به خدا و ايستادن روي پاي خود پيشرفت كنيم. در همين دوره بود 
كه سرمايه عظيمي از تجربه درون زا را براي ملتي كه هيچ گونه تجربه اي 
نداشت، اندوخت. در اين دوران پرافتخار بود كه مديريت جهادي ترسيم و 

عرصه ظهور نهادهاي مردمي و انقالبي همچون سپاه و بسيج شد. 
دفاع مقدس مقاومت فعال و راه پيش��رفت با وج��ود تحريم ها را به ملت 
ايران آموخت. اين حركت ملي، انس��جام بخش جامعه ايراني در مقابل 
توطئه ها و تفرقه افكني هاي دشمن بود. در عين حال الگويي براي مقاومت 
در جغرافيايي فراتر از مرزهاي ايران ش��د و س��نگ بناي محور مقاومت 
در دفاع مقدس گذارده ش��د. همچنين الگوي ايثار و شهادت طلبي را به 
جامعه و جوانان ايراني آموخت كه نتيجه آن را در امنيت آفريني و دفاع 
از حرم ديديم. اين حماسه درخشان اسوه هاي درخشاني همچون شهدا 
را در پيشگاه ملت و جوانان ايراني قرار داد كه با تأسي به آنها راه پيشرفت 

را طي كنند. 
2. رهاورد ديگر دفاع مقدس، الگوس��ازي مقاومت براي جهان اس��الم و 
مستضعفين بود. در واقع دفاع مقدس به امت اسالمي و مستضعفان جهان 
مقاومت در برابر سلطه را آموخت. دفاع مقدس به مظلومان جهان آموخت 
كه چگونه با دست هاي خالي مي توان در برابر ابرقدرت هاي پوشالي ايستاد 
و از آنها نترسيد. به ملت هاي جهان آموخت كه در محاصره كامل اقتصادي 
و تحريم هاي ظالمانه هم مي توان مقاومت كرد. اين جهاد مقدس فرصت 
نزديكي بين ملت هاي ايران و عراق و حتي لبنان و فلسطين در موضوع 
مقاومت را فراهم آورد. اين حماس��ه الهي كارآمدي ايمان الهي در مقابل 
قدرت هاي مادي را به رخ دنيا كشيد و جهاد في سبيل اهلل و شهادت طلبي 
را احيا  كرد. در اين دوران بود كه پوشالي بودن شعارهاي دروغيني چون 
حقوق بش��ر و دروغين بودن نهادهاي بين المللي اثبات و خيانت برخي 
دولت های مرتجع منطقه و همدستي غرب با رژيم بعث   بر همگان آشكار 
شد. سرانجام بايد گفت دفاع مقدس س��رداراني چون شهيد حاج قاسم 
س��ليماني را تربيت كرد كه رهايي بخش ملت هاي مستضعف و مظلوم 

جهان بود. 
3. س��ومين رهاورد دف��اع مقدس »امني��ت آفريني« بود ك��ه از طريق 
بازدارندگي در مقابل توطئه هاي داخلي و خارجي تحقق يافت. به بيان ديگر 
دفاع مقدس، امنيت ملي ايران را تضمين كرد. در وهله نخست، دفاع مقدس 
با ايستادگي در مقابل تهاجم رژيم بعث و عقب راندن آن تجربه ذي قيمتي 
از دفاع واقعي و همه جانبه را در اختيار ملت ايران گذارد. البته اين حماسه 
فروزان دشمن مهاجم را پشيمان كرد و موجب ترديد همه دشمنان ديگر 
تا آينده شده و خواهد شد كه نوعي بازدارندگي رواني است. در اين دوره بود 
كه ظرفيت دفاعي و قدرت نيروهاي مسلح كشور را بدون كمك خارجي 
چندين برابر افزايش يافت و وابستگي نيروهاي مسلح كشور به حمايت 

خارجي از ميان رفت. 
دفاع مقدس بي اثر بودن تحريم ها را ثابت كرد و قدرت علمي و استعداد 
جوان��ان را در خدمت اقتدار دفاعي ق��رار داد. اين جه��اد مقدس عرصه 
شكوفايي نهادهاي نظامي انقالبي شد و ظرفيت عظيم مردمي بسيج را 
در اختيار امنيت آفريني براي كشور قرار داد. در اين مقطع تاريخي بود كه 
سرداراني كارآزموده براي دفاع و امنيت آفريني براي ايران اسالمي تربيت 
شدند و س��رانجام بايد گفت دفاع مقدس قدرت نهراسيدن از تهديدات 

دشمن را به ملت ايران اعطا كرد. 
از اين رو بايد دفاع مقدس را نه دفاع »هش��ت س��اله« كه دفاعي »چهل 
ساله« خواند كه منشأ قوي كردن ملت و كشور بود. بي جهت نيست كه 
به بيان زيباي رهبر معظم انقالب اسالمي »كساني هم می خواهند به عمد 
اين خورشيد فروزان و اين منبع نورانيت و درخش��ندگي را از خاطره ي 
ملت ببرند؛ چون هر كس كه بايد در اين دوران بيفتد و آن را بشناس��د و 
خصوصيات آن را الاقل تا حدودي درك كند، در خود احس��اس عزت و 
انگيزه و اميد می كند. ملتي كه می تواند حقيقتاً با دست خالي در مقابل 
آن تهاجم بين المللي آن گونه ايستادگي كند و با ابتكار، با تكيه ي به خود، با 
توسل به پروردگار و استعانت از خداي متعال، خودش را اين طور از منجالبي 
كه قدرتمندان دنيا برايش درست كردند، موفق و پيروز بيرون بكشد، خيلي 
درخور ستايش است. اين ملت اگر اين توانايي را در خودش ببيند و وجود 
اين ظرفيت را در خودش احس��اس كند، در ادامه ي اين راه و در حركت 
عظيمي كه در پيش دارد، هيچ مانعي نمی تواند جلوي او را بگيرد. اين را 
می دانند؛ بنابراين نمی خواهند اين خودآگاهي در مردم ما به وجود بيايد. ما 

به عكس، بايد تالش كنيم اين خودآگاهي به وجود بيايد .«

بدل حقوقي مكانيسم ماشه
»تفسيرپذير بودن« متن يك توافقنامه بين المللی مي تواند مهم ترين تهديد 
براي طرفين آن به شمار آيد، به طوري كه اگر يكي از طرفين توافق كه تفسير 
»موسع« از عبارات و مفاد متن مي كند خود »مرجع تفسير كننده« متن نيز 
باش��د، طرف مقابل حتي نمي تواند از حقوق و منافع حداقلي خود نيز دفاع 
كند.  توافقنامه هس��ته اي امروز به همين آفت حقوقي دچار ش��ده است و 
طرف امريكايي و گاه اروپايي نه تنها »تفسير« موسع و يكجانبه از متن مورد 
توافق ارائه مي دهد، بلكه به دليل آنكه خود »تنها مرجع تفسير كننده متن« 
هستند، به معناي قدرت بالمنازعي كه در عرصه جهاني و به صورت ويژه در 
شوراي امنيت دارند، بارها برجام را نقض و تعهدات مااليطاق را به طرف مقابل 
تحميل كرده اند. امريكا 30 مرداد با همين حربه حقوقي )تفسير موسع متن 
برجام-قطعنامه 2231( با استناد به بند 10 قطعنامه 2231 رسما اعالميه و 
طرح شكايت خود را به شوراي امنيت ارائه و اعالم كرد مي تواند از مكانيسم 
ماشه جهت تمديد تحريم تسليحاتي و بازگشت تحريم هاي شوراي امنيت 
عليه ايران استفاده كند.  امريكا با آنكه در 18 ارديبهشت ماه سال 97 رسما 
خارج شده است اما با استناد به ماده 10 قطعنامه فوق مدعي است كه ذيل اين 
ماده اگر چه از »اعضاي توافق« )Members( نيست اما از »شركت كنندگان 

در توافق« )Participants( به شمار مي رود. 
نكته ديگر آنكه اگر چه طبق ساز وكار حل و فصل اختالفات موجود در برجام به 
دليل خروج رسمي از برجام نمي تواند اسنپ بك را فعال سازي كند اما امريكا در 
استدالل هاي حقوقي خود تصريح مي كند كه اگر چه از برجام خارج شده است 
در عين حال به دليل استقالل قطعنامه 2231 از برجام، اين كشور به عنوان 
يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل مي تواند ايران را به دليل نقض 
برخي از تعهدات برجامي به واسطه به كارگيری مكانيسم ماشه مجازات كند. 

در اينجا دو فرض موجود است؛ 
نخست آنكه چنانچه در فرصت باقي مانده هيچ يك از اعضا يا رئيس دوره اي 
شوراي امنيت، پيش نويس قطعنامه اي را براي رأی گيری ارائه نكند، طبق بند 
12 قطعنامه 2231، قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت از شب سي امين 
روز اعالميه )30 شهريورماه( بدون رأی گيری عليه كشورمان احيا خواهد شد 
و حتي اگر هر يك از اعضا قطعنامه اي جهت »تداوم لغو تحريم ها« ارائه دهد 

امريكا آن را وتو و تحريم ها را اعمال خواهد كرد. 
فرض ديگر، اگر هر كدام از كش��ورهاي عضو با ارائه قطعنامه به آيين نامه ای 
استناد كنند كه اياالت متحده مشاركت كننده در توافقنامه هسته اي نيست و 
بر پايه آن حق فعال سازي اسنپ بك)مكانيسم ماشه( را ندارد، اياالت متحده 
اين بار از »َدبل وتو« استفاده خواهد كرد و شش قطعنامه تحريمي عليه ايران 
را فعال خواهد كرد.  به كارگيری »وتوي مضاعف« كه طبق ماده 109 منشور 
ملل احتماالً توسط امريكا به كار گرفته خواهد شد ) كه از سال 19۴6 بارها 
استفاده شده است( در دو حالت امكان پذير است؛ چنانچه رويه حقوقي مشهور 
در دهه 19۴0 مالك عمل قرار بگيرد اين كشور به تنهايي مي تواند از »وتوي 
مضاعف« استفاده كند و چنانچه قطعنامه 237 مجمع عمومي مبنا شود يكي 
از كشورهاي عضو شوراي امنيت )ترجيحا عضو دائم( بايد با اين كشور همراهي 
كند. به عنوان نمونه روسيه با همراهي چين با استفاده از حق وتوي مضاعف 
مداخله نظامي در اوكراين و گرجستان را عينيت بخش��يد.  به هر روي اگر 
شوراي امنيت به رويه خود تا قبل از سال 1950 رفتار كند امريكا تنها با رأی 
منفي خود وتوي مضاعف را اجرايي مي كند و چنانچه »فرايند رأی گيری در 
شوراي امنيت داراي اختالف نظر اساسي بين اعضا شود« - كه مجمع عمومي 
آن را مصوب كرده است- مبنا قرار بگيرد، امريكا بايد يكي از اعضا را جهت فعال 

سازي مكانيسم همراه كند. 
به نظر مي رسد كه اين تلقي براي امريكا-اروپا حاصل شده كه در هر وضعيتي 
حتي با اعمال مكانيسم ماشه طرف ايراني حاضر به ترك برجام و كاهش حقيقي 
تعهدات در سطحي مانند »توقف كامل بازرسي و نظارت هاي داوطلبانه« نيست 
و به نظر مي رسد تغيير محاسبات آنها يكي از اولويت هاي مقابله با رويكرد شبه 
حقوقي امريكايی هاست چرا كه »پاسخ متوازن و همسطح« و »موازنه تهديد« 

مي تواند رويه جاري اجرايي يكجانبه تعهدات را متوقف كند. 
اين رويه امريكا تفسير موسع از مفاد برجام- قطعنامه 2231 است و راهكار 
حقوقي مؤثر تجاهل العارف دولتمردان و »دعوت مستمرانه جامعه به سكوت« 
نيست چرا كه سكوت و استناد به موضع سه كش��ور اروپايي در اين باره بار 
حقوقي نداشته و خللي در روند اهداف امريكا ايجاد نخواهد كرد؛ كمااينكه 
امريكا- اروپا بازگشت پذيري قطعنامه هاي تحريمي برجام عليه ايران را به 
معناي خاتمه تعهدات امريكا و اروپا مي دانند و طرف ايراني همچنان بايد به 

اجراي تعهدات ذيل برجامي مشغول باشد. 
بنابراين تنها راه توقف اجراي تعهدات مهم و حياتي است كه ايران مي تواند 
به واسطه آن هزينه هاي حقوقي-سياسي ناش��ي از اسنپ بك را به حداقل 
ممكن برس��اند و مصداق آن »توقف كام��ل تعهدات داوطلبان��ه در زمينه 
نظارت- دسترسي« و »متوقف كردن اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي« و 
اخراج بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي و برچيدن دوربين هاي نظارتي 
اين سازمان در مراكز هسته اي و غيرهسته اي اس��ت. به طوري كه در ماده 
60كنوانسيون وين، شرايط فسخ يا تعليق اجراي يك معاهده در نتيجه نقض 
مفاد آن را بيان مي كند و داللت اين ماده بر آن تعلق مي گيرد كه »نقض يك 
معاهده توسط يكي از طرفين، طرف ديگر را محق به فسخ معاهده يا تعليق 

اجراي آن مي نمايد. «

محمد اسماعيليمحمدجواد اخوان

واكنش فرمانده كل سپاه به گزافه گويی های رئيس جمهور امريكا

سردار سالمی:  کرک و پشم امريكا را  به باد می دهيم
فرمانده كل س�پاه پاس�داران انقالب اسالمي 
با بيان اينكه دش�من همه جا زير ديد ما است 
و اگر الزم باش�د زير تي�ر ما نيز ق�رار خواهد 
گرف�ت، تأكيد ك�رد: »آق�اي ترام�پ! اگر تار 
مويي از س�ر يك ايراني كم شود، تمام كرك و 
پشم   شما را به باد مي دهيم؛ اين تهديد جدی 
است و ما همه چيز را در عمل ثابت مي كنيم.« 
به گزارش س��پاه نيوز، سردار سرلش��كر پاسدار 
حس��ين س��المي، فرمانده كل س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمي روز گذش��ته در مراسم صبحگاه 
فرماندهان، مسئوالن و كاركنان ستاد فرماندهي 
كل و حوزه مركزي سپاه كه در آستانه فرارسيدن 
هفته دفاع مق��دس برگزار ش��د، از امام خميني 
)ره( به عن��وان بزرگمردی كه مج��د و عظمت از 
دست رفته مسلمانان را احيا و نقشي پيامبرگونه 
براي بعثت جديد اسالم ايفا كرد، نام برد و اظهار 
كرد: »بنيانگذار انقالب اس��المي بزرگمردی بود 
كه كرامت ذبح شده ملت هاي مس��لمان به ويژه 
ايران را بازيابي و احيا كرد و عزت دفن شده توسط 

جهانخواران را به مسلمانان بازگرداند.«
   هر ملتي در ارتفاع رهبر خود بزرگ مي شود

وي از ش��هيدان به عنوان س��تارگان درخش��ان 
آسمان افتخار ملت ايران ياد كرد و گفت: »شهداي 
واالمقام ما قامت شان بر زمين افتاد تا اين ملت با 
عزت و سري برافراشته باقي بماند؛ كساني را كه هر 
آنچه در دنيا داش��تند، در راه جهاد في سبيل اهلل 
گذاشتند و دشمنان را تعقيب و تنبيه كردند و براي 

ملت ايران جاودانگي به ارمغان آوردند. 
سرلش��كر س��المي با گراميداش��ت ياد و خاطره 
س��ردار سپهبد ش��هيد حاج قاسم س��ليماني به 
عنوان سيدالش��هدای مقاومت اظهار كرد: »حاج 
قاسم كه همچون خورش��يدي در ميان شهيدان 
مي درخشد در وفاداري به اسالم، انقالب ، واليت و 
ملت ايران بي بديل بود؛ او سال گذشته در ميان ما 
بود اما امسال به خدا پيوسته و در محضر اصحاب 
عاشورا و مقربين الهي شاهد ادامه راه خود در مسير 

جهاد است.« 
    حقيقت قدرت در قلب انسان هاي ايماني 

نهفته است
فرمانده كل سپاه جنگ ها را بهترين معيار براي 
نش��ان دادن عظمت و ش��كوه ملت ها توصيف 
و تصريح ك��رد: »هر ملتي در ارتف��اع رهبر خود 
بزرگ مي شود و ش��كوه مي يابد و ملت ايران در 
تراز رفيعي كه رهبرانش از انقالب و ايران ايجاد 
كرده اند بزرگ شده است. امروز از عظمتي ماندگار 
به نام دفاع مقدس كه در دامنه قله اي ايستاده كه 
عاشورا بر بلنداي آن است، سخن مي گوييم. ملت 
ايران در لحظه تولد يك انقالب درگير يك تهاجم 
همه جانبه شد و دشمنان دست به دست هم دادند 
تا نور خدا را در جنگي با ابع��اد جهاني خاموش 
كنند   اما دفاع جانانه هشت س��اله ما در دوران 
دفاع مقدس نظريه و الگوي جديدي را در معرض 
همگان قرار داد كه كيفيت و كميت س��الح ها، 
مساحت هندسي كش��ورها و اتصال جغرافيايي 
جنگي به جهان نمي تواند تضمين كننده پيروزي 
در جنگ باشد؛ بلكه حقيقت قدرت در قلب و دل 
انسان هاي با ايماني نهفته اس��ت كه مصمم و با 

شوق شهادت به ميدان مي روند.« 
   دشمنان را تا هر جا نشانه بگيريم

 تعقيب مي كنيم
سرلشكر س��المي دفاع مقدس را عرصه تجلي 
ايمان به عنوان عامل اصل��ي پيروزي توصيف و 
تصريح كرد: »برد پيش روي هر نيروي مسلحي 
در جنگ به افق هاي نگاه آرماني او است نه برد 
س��الح ها؛ ما تا هر جا نش��انه بگيريم مي رويم؛ 
امروز تا مديترانه رفته ايم ام��ا ادامه مي دهيم و 
دشمنان مان را تعقيب مي كنيم.« وي پاسداران 
را نشانه هاي برجسته فرزندان جهاد كه دشمن را 
در زمين،هوا و دريا تعقيب مي كنند و آرمان هاي 

بلندي دارن��د توصيف و خاطرنش��ان كرد: »در 
دوران دفاع مقدس باتالق، هور،  ارتفاعات، قله ها، 
ميدان هاي مين و حتی اليه هاي دفاعي به ظاهر 
مستحكم نتوانستند مانعي در مسير مردان اين 
س��رزمين ايجاد كنند و امروز ني��ز اين روحيه 
مجاهدت و جانفشاني در ميان سبز پوشان حريم 

واليت جاري است«. 
    انقالب اسالمي، امريكا را از پناهگاه هاي 

راهبردي خارج كرد
فرمانده كل س��پاه با تأكيد بر اينكه اگر انقالب 
اسالمي ايران نبود، امريكا دنيا را مي بلعيد، گفت: 
انقالب ما بود كه امريكا را فرسوده كرد؛ امريكاي 
امروز فاقد نشاط سياس��ي و بی رمق و ناتوان در 
تحول و شكس��ت خورده در ميدان است و تمام 
مفاهيمي را كه امريكا با آن با دنيا سخن می گفت 

شكسته شده اند«.

وي با بيان اينك��ه انقالب اس��المي، امريكا را از 
پناهگاه هاي راهبردي خود خارج و وارد ميدان 
عمل كرد، گفت: »امروز توان نظامي امريكا نيز 
كهنه و قدرت پيروزي را از دست داده است؛ بعد 
از جنگ جهاني دوم امريكا در هيچ جنگي پيروز 
نش��د مگر در ائتالف، كه آن را هم نتوانس��ت به 

منفعت تبديل كند.« 
فرمانده كل سپاه با تأكيد بر اينكه شكستن چهره 
امريكا بازگشت ناپذير است، گفت: »امروز سهم 
امريكا از جهان در حال كوچك ش��دن است، به 
دليل آنكه قدرت هاي جديدي در حال ظهورند و 
اسالم با ايفاي نقش تمدني در قامت يك قدرت 
ظاهر شده است. قرن امريكا با پايان قرن بيستم 
به پايان رسيد و به دليل مقاومت انقالب اسالمي 
در مقابل ستمگري آنان، امروز در جاي جاي عالم 
آزاديخواهان و مسلمانان با الگوپذيري از انقالب، 

برابر امريكا صف كشيده اند و قدرت ساخته اند.« 
سرلشكر سالمي با اش��اره به وضعيت مناسبات 
سياسي امريكا اظهار كرد: »از نظر سياسي امريكا 
امروز منزوي ش��ده اس��ت ؛ در موضوع تحريم 
تسليحاتي حتي متحدان س��نتي خود را نيز به 
همراه نداشت و تنها به دومينيكن متكي بود.« 

    مكانيسم ماشه اگر هم چكيده شود
 گلوله ندارد

س��المي با بي��ان اينكه پاي��ان امري��كا واقعيتي 
انكارناپذير اس��ت، گفت: »در موضوع مكانيس��م 
ماشه نيز ماشه اي است كه حتي اگر چكيده شود، 
گلوله اي از آن خارج نخواهد شد. امروز شعارهاي 
انقالب اسالمي تا قلب امريكا پيش رفته و از امريكا 
چيزي جز دود، آتش و شكستن حرمت انسان ها در 
خيابان ها و ناتواني در مديريت بيماري و فروپاشي 
نظام س��المت چيزي باقي نمانده است؛ انحطاط 
اخالقي تمام زندگي رهبر امري��كا را فرا گرفته و 
امريكايی كه براي نشان دادن قدرت طناب مجازي 
بر گردن برخي حكام خودفروخت��ه مي اندازد تا 

مانور قدرت دهد، ما را تهديد مي كند.« 
   انتقام سردار سليماني را جوانمردانه و 

عادالنه می گيريم
فرمانده كل سپاه در واكنش به گزافه گويی های 
اخير رئي��س جمهور امري��كا ، خط��اب به وي 
گفت: »آقاي ترامپ! انتقام ما از شهادت سردار 
بزرگ مان قطعي، جدي و واقعي است، اما ما اهل 
شرف و شرافت هس��تيم و جوانمردانه و عادالنه 
انتقام می گيريم؛ ش��ما فكر مي كنيد ما در برابر 
خون برادر شهيدمان يك سفير زن در افريقاي 
جنوبي را مي زنيم؟ ما كساني را مي زنيم كه در 
شهادت اين مرد بزرگ مستقيم و غيرمستقيم 
نقش داشتند و شما بدانيد هر كه در اين ماجرا 
نقش داشته اس��ت زده خواهد ش��د و اين پيام 
جدي است. شما ما را به حمله هزار برابري تهديد 
مي كنيد؛ ما شما را مي شناس��يم ؛ آن وقت كه 
عين االسد را زديم فرض داشتيم كه شما پاسخ 
مي دهيد و صدها موش��ك آماده كرديم كه اگر 
زديد داشته هاي تان را ويران كنيم.« فرمانده كل 
س��پاه در پايان با بيان اينكه دشمن همه جا زير 
ديد ما است و اگر الزم باش��د زير تير ما نيز قرار 
خواهد گرفت، تأكيد كرد: »آقاي ترامپ اگر تار 
مويي از سر يك ايراني كم شود، تمام كرك هاي 
شما را به باد مي دهيم؛ اين تهديد جدی است و ما 

همه چيز را در عمل ثابت مي كنيم.« 

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس: 
تحريم ها برگردد

 همكاري با آژانس متوقف مي شود
رئي�س كميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارج�ي مجل�س 
ب�ا تأكيد ب�ر اينكه اگ�ر تحريم ه�ا بازگ�ردد به قب�ل از برج�ام باز 
مي گردي�م، گف�ت: ه�ر ق�در اعض�اي برج�ام ب�ه تعهدات ش�ان 
عمل كردند ما ه�م اجرا مي كني�م و در صورت بازگش�ت تحريم ها 
كلي�ه همكاري ه�اي برجام�ي ب�ا آژان�س را متوق�ف مي كني�م. 
حجت االسالم مجتبي ذوالنوري در گفت وگو با فارس درباره تهديد امريكا 
مبني بر فعال سازی مكانيسم ماش��ه با وجود خروج اين كشور از برجام 
اظهار داشت: سازوكار مكانيسم ماشه طي نشده كه بخواهد فعال شود؛ 
اولين قدم براي فعال سازی مكانيسم ماشه آن است كه درخواست كننده 
موضوع از اعضاي برجام باشد در حالي كه امريكا از برجام خارج شده و ديگر 
عضو برجام نيست  .رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس تصريح كرد: اگر 
امريكا بنا دارد با زورگويي و قلدري چيزي را به اين عنوان عملياتي كند و 
كشورهاي ديگر هم از اين اقدام تبعيت كنند، طبيعتاً جمهوري اسالمي 
واكنش هايي خواهد داش��ت. اقدامات مقابله به مثل جمهوري اسالمي 
نسبت به زياده خواهی های امريكا و قلدري هاي اين كشور شامل متوقف 
كردن كليه همكاري هاي برجامي با آژانس بين المللي انرژي اتمي است؛ 
بر همين اساس سطح همكاري ما با آژانس تا سطح همكاري نظارتي در 
 NPTكاهش پيدا خواهد كرد يعني پروتكل الحاقي را تعليق و متوقف 
خواهيم كرد. ضمن اينكه دسترسي هايي را كه به آژانس بين المللي انرژي 
اتمي بر اساسNPT ، پروتكل الحاقي و يا برجام داده  بوديم، متوقف كرده 
و اين دسترسي بايد قطع شده و صرفا به عنوان يك كشور عضو NPT با 
آژانس بين المللي انرژي اتمي فعاليت خواهيم كرد. وي خاطرنشان كرد: اگر 
امريكا چيزي به عنوان مكانيسم ماشه را فعال كند و اين اقدامات هم از جنبه 
حرف به جنبه اجرا برسد و اتحاديه اروپا و ديگر كشورها هم تحت تأثير آن 
با جمهوري اسالمي رفتار كنند طبيعتاً ما هم نظارت هاي برجامي آژانس را 
تعطيل خواهيم كرد و هم كليه محدوديت هايي را كه براي ما در برجام در 
مورد فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايجاد شده بود كنار خواهيم گذاشت. 
رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس افزود: در صورتي كه زورگويي هاي 
امريكا و قلدري اين كشور منجر به اجراي چيزي به عنوان مكانيسم ماشه 

شود به قبل از برجام باز خواهيم گشت. 

ژه
روزنام��ه اعتماد گزارش ي��ك خود را به بررس��ي احتمال وی

رياست جمهوري زنان در ايران اختصاص داده است. در آغاز 
اين گزارش با ادبياتي كه خودتحقيري و شيفتگي به غرب 
در آن هويداست، نوشته: »خانم رئيس جمهوري  تعبير دور 
از ذهني است، به خصوص اگر ساكن خاورميانه و جهان سوم 
باش��يم. اين تعبير در حكومت هاي ديني، قومي و قبيله اي 
يا توتاليتر آس��يايي احتماالً آرماِن كنشگران حقوق زنان و 
سياستمداران پيشرو اما به نظر نشدني است. از برداشت هاي 
متفاوت فقهي تا فرهنگ مردساالرانه حاكم بر جوامع سنتي 
بعضاً شرقي، همگي در دست نيافتنی شدن رياست جمهوري 
براي زنان سهيم هستند. اگرچه ش��ايد آمادگي پذيرش و 
انتخاب رئيس جمهوري زن به واسطه عقبه فرهنگي، سياسي 
و آييني و ... در برخي كشورهاي جهان اول و غربي نيز امروز 
وجود نداشته باشد، دست كم معضل حق انتخاب يك زن به 
عنوان رئيس جمهوري در چارچوب قوانين اغلب كش��ورها 
موضوعي حل شده است و كمتر كشوري در جهان است كه 
در قوانين آن يك زن صالحيت كانديدا شدن براي انتخابات 
رياست جمهوري يا انتخاب ش��دن به عنوان نخست وزير و 
عالي ترين مقام اجرايي را نداشته  باش��د. اما اين چالش در 
جمهوري اسالمي، عقبه اي ۴1 ساله و به اندازه عمر حكومت 

مستقر پس از انقالب دارد .«

نكته اول آن اس��ت كه در غرب هم ك��ه از نظر اصالح طلبان 
بهشت حقوق زنان است برخی كشورهای اصلی مثل امريكا، 
كانادا و فرانس��ه   تاكنون رئيس جمهور و نخس��ت وزير زن 
نداش��ته اند. آيا دليل آن برداش��ت هاي متف��اوت فقهي در 

خاورميانه يا فرهنگ مرد ساالرانه در شرق بوده است؟!
نكته دوم آنكه رس��انه اي ژس��ت دفاع از رياست جمهوري 
زنان را مي گيرد كه حامي اصالح طلباني اس��ت كه تاكنون 
در دولت هاي متعدد خود در جمهوري اس��المي يك وزير 
زن نداش��ته اند و جز معاونت زنان كه طبيعتاً در دست يك 
زن است و گاه رياست سازمان محيط زيست كه براي گريز 
از اتهام بی توجهی به زنان به معصومه ابتكار داده شده، زن 
ديگري را در كابينه دولت هاي خود نداشته اند.   روحاني كه 
آمد، پس��ت معاونت حقوقي دولت را هم به زنان بخشيد تا 
كمتر بابت نداشتن وزير زن و عمل نكردن به وعده اش در اين 
زمينه تحت فشار باشد. اما نكته اصلي آن است كه مديران 
ارشدشان حتي در سطح وزير هم زنان را شايسته نديدند، 

حاال دم از رياست جمهوري زنان مي زنند! 
اعتماد نظر آيت اهلل منتظري را هم در اين مورد مي نويسد كه 
خالف نظر ظاهري اصالح طلبان است: »حتي كساني چون 
آيت اهلل منتظري نيز با تأكيد بر اينكه در فقه اسالم، مسئله 
واليت و مس��ئله قضاوت را گفته اند ك��ه مخصوص مردها 

اس��ت...، معتقد بودند زنان براي جايگاه رياست جمهوري 
مناسب نيستند .«

اما از همه جالب تر رونمايي روزنام��ه اعتماد از گزينه خود 
است: »زهرا رهنورد و فاطمه كروبي هم احتماالً باتوجه به 
سال ها مبارزه و كنشگري سياسي از پيش از انقالب تاكنون 
به راحتي در زمره »رجال سياس��ي« قرار مي گيرند. به  وي ژه 
فاطمه كروبي، همسر مهدي كروبي كه همچون رهنورد در 
حصر نيس��ت و با سال ها س��ابقه مديريتي در سطح معاون 
وزير، مديريت رس��انه و البته دبيركل احزابي چون مجمع 

اسالمي بانوان، سياستمداري تمام عيار است .«
س��ال هاي قبل اعظ��م طالقان��ي بارها كانديداي رياس��ت 
جمهوري شد و صالحيت او رد شد. اگر اصالح طلبان واقعاً 
فكر رياست جمهوري زنان هستند، بايد به جاي فرياد شعار 
و گزارش نويسي، ابتدا جرئت كنند و مديريت هاي اجرايي 
كالن را به دست زنان بسپارند تا حداقل افراد بي رزومه و بي 
سابقه اجرايي راهي كانديداتوري نكنند و فضا طوري نباشد 
كه اين افراد حتي در صورت مرد بودن هم رجل سياس��ي 
تش��خيص داده نش��وند. نماد دفاع اصالح طلبان از حقوق 
زنان هم قتل ميترا اس��تاد به دست محمدعلي نجفي باشد 
كه تهمت هاي ناروا به مقتول بستند تا از مرد هم حزبی خود 

دفاع كنند و قتل را موجه جلوه دهند. 

دستور كار كميسيون امور داخلی
 در هفته جاري اعالم شد

بررسي طرح هاي »شفافيت آرا« 
و »نظارت بر رفتار نمايندگان«

كميس�يون ام�ور داخل�ی كش�ور و ش�وراها در هفت�ه ج�اري 
دس�توركارهاي مختلف�ي دارد؛ از جمل�ه اينك�ه اعض�اي 
اين كميس�يون به بررس�ي ط�رح ش�فافيت آراي نماين�دگان و 
مي پردازن�د.  نماين�دگان  رفت�ار  ب�ر  مجل�س  نظ�ارت 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، دستور كار كميسيون شوراها و امور 
داخلي كشور در روزها دوشنبه تا چهارشنبه )شهريورماه تا 2 مهر ماه( 
اعالم شد  .بر اساس دستور كار اعالمي از سوي كميسيون شوراها و امور 
داخلي كشور در مجلس، اين كميسيون فردا )دوشنبه( جلسه كارگروه 
موضوع ماده 1۴2 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي براي 
بررس��ي طرح ش��فافيت آراي نمايندگان را برگزار مي كند. همچنين 
در همين روز، كارگروه منتخب كميس��يون براي بررسي طرح الحاق 
موادي به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان با حضور كارشناسان 
مركز پژوهش ها و مركز تحقيقات مجلس و س��اير مدعوين تش��كيل 

جلسه مي دهد. 
براساس دستور كار كميسيون امور داخلی كشور و شوراهاي مجلس 
شوراي اسالمي، در روز سه شنبه نماينده كميسيون در شوراي اداري، 
از آخرين وضعيت ساختار و تشكيالت اداري مجلس و فرايندهاي اداري 
مصرح در ماده 69 قانون آيين نامه داخلي با رويكرد آسيب شناس��ی 

گزارش خود را ارائه مي كند. 
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 نماي نزديك

    روز واقعه جنازه هاي دشمنان را از تنگه هرمز خارج مي كنيم
  سردار سرتيپ پاسدار عليرضا تنگس��يري  در گفت وگويي تفصيلي به مناسبت فرا رسيدن 
سی وپنجمين سالگرد تشكيل نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي، با محكوم كردن 
باز شدن پاي رژيم صهيونيستي به منطقه از سوی حاكمان امارات متحده عربي و بحرين، 
تصريح كرد: »قطعاً آمدن رژيم صهيونيستي به منطقه به ضرر كشورهاي مقابل خواهد بود و 
ما اين حضور را تهديد حساب مي كنيم.« وي درباره بيانيه شديداللحن سپاه در محكوميت 
اقدام اخير امارات و بحرين، با تأكيد بر اينكه مش��ي و راهبرد جمهوري اس��المي حمله به 
كشورهاي مسلمان همسايه نيست، خاطرنشان كرد: »هر قدر تهديدات دشمن در ظاهر به 

ما نزديك تر شود، ما نيز آماده تر مي شويم.« 
دريادار تنگسيري همچنين دشمنان جمهوري اس��المي ايران را به يادگيري ضرب المثل 
»آزموده را آزمودن خطاس��ت« توصيه كرد و گفت: »در مقابل دش��منان اعم از منطقه اي 
و فرامنطقه اي خواهيم ايس��تاد و قطعاً مردم عزيز بدانند كه مي��دان را در مقابل آنها خالي 
نخواهيم كرد و در روز واقعه جنازه هاي ش��ان را روي تابوت هاي ايراني از تنگه  هرمز خارج 
خواهيم كرد. قطعاً اينجا خانه  ماست و اين تروريس��ت هاي امريكايي  هستند كه در جايي 
اشتباه حضور يافته اند. ما هيچ گاه شروع كننده جنگ نبوده و نخواهيم بود اما اگر احياناً جنگي 
صورت بگيرد، قطعاً واهمه اي از آن نداريم؛ ما همواره از جنگ بر حذريم، اما اگر دش��منان 
بخواهند منافع ملي ما را در هر نقطه از كشور با تهديد روبه رو سازند و به آنها تعرضي كنند، 
قطعاً در مقابل اين اقدام قاطعانه مي ايستيم. همچنين پيامي هم براي كشورهاي همسايه 
دارم و به آنها مي گويم كه اي برادران ديني، ما مسلمانيم و خدا، دين و پيامبرمان يكي است؛ 
بياييد برادري ها را تقويت كنيم. بيگانگان اگر منطقه را هم به آتش بكشانند، دل شان براي 
ما نمي سوزد؛ من و ش��ما بچه هاي اين منطقه هستيم و بيگانگان س��رانجام خواهند رفت 
و همانطور كه خودش��ان گفتند پس از آنكه شما را دوش��يدند، رهاي تان مي كنند؛ بدانيد 
امريكايي يا غيرامريكايي براي نگه داشتن حكومت هاي شما، جان جوانانش را نمي دهد؛ به 

خودتان بياييد و بياييد با همديگر دست برادري و دوستي بدهيم«. 

  فاطمه کروبي، گزينه اعتماد براي رياست جمهوري!
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