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صلح با چه معياري
اين روزه��ا در محافل مختلف سياس��ي و عرصه رس��انه هاي مجازي و 

مطبوعات، صحبت هاي مختلفي در خصوص صلح به گوش مي رسد. 
با توجه به اينكه نگارنده سال هاست در حوزه مطالعات صلح فعال بوده 
و در اين خصوص به صورت تاريخ��ي و ميداني مباحث صلح را پيگيري 
مي نمايد و از منظر يك فعال مدني كه گفتمان صلح عادالنه را در جهان 
متناسب با ديدگاه هاي ايراني- اسالمي مطرح كرده، بدون اينكه بخواهد 
تعرضي به كسي داشته باش��د از لحاظ مباني شناسي صلح به نكاتي در 

اين باره مي پردازد. 
نخستين بحث در خصوص صلح، توجه به تعاريف و شناخت آنها است. واژه 
صلح بسته به ديدگاه ها و منافع كشورها و همچنين به جهت اينكه دارای 
تعاريف مختلفي است، بايستي به دقت تعريف شود. صلح به معناي سازش 
با دشمن و راضي كردن او نيست. الزم است وقتي كارشناسي چه به عنوان 
يك نظريه پرداز و چه در جايگاه يك مسئول، مي خواهد در خصوص صلح 
سخني بگويد و يا اظهار نظري داشته باش��د، تعريف صلح را به درستی 
بشناسد. البته در اينكه صلح يك خير احسن است و نص صريح آموزه هاي 
قرآن كريم و پيامبر اعظم)ص(، جامعه اسالمي را به سوي صلح رهنمون 
مي سازد، شكي در آن نيست، اما در طرفداري از صلح نيز الزم است، به 

تعريف واحدي از صلح موردنظر در نظام اسالمي توجه كرد. 
آموزه هاي اسالمي، صلح را بر محور و با ابتنا به عدالت توصيه مي كند و 
آن صلحي خير احسن ناميده می شود كه بر محور عدالت و صداقت باشد. 
بنابراين، بايد گفت كه علت اختالف بين گروه ها و كارشناسان فعال در 
عرصه هاي سياسي در حوزه صلح، به خاطر فقدان تعريف دقيق از صلح 
است.  و اال گمان نمي رود كه يك فعال سياسي در كشور با صلح مخالف 
باش��د، بلكه اين اختالفات به سبب توافق نداش��تن روي تعاريف اتفاق 
مي افتد. صلحي كه در آن عدالت و كرامت ايرانيان و بهتر است بگوييم، 
همه انسان ها رعايت گردد، بسيار مطلوب و خواست قلبي ايران اسالمي 

است و غيراز اين جواب معلوم است. 
دومين نكته در خصوص گفت وگوهاي صل��ح، غفلت از موضوع صلح 
اس��ت. اين روزها حلقه اصلي كه مفقود به نظر مي رس��د، اين اس��ت 
كه ما با چه كس��ي بايد صلح كنيم. اصاًل موضوع جنگ ما چيست؟ و 
بايد در چه موضوعاتي براي مذاكرات صلح بنشينيم؟ خواسته واقعي 
ما در اين صلح چيس��ت؟ و چه چيزي مي خواهيم به دست بياوريم؟ 
اينها سؤاالت مهمي هس��تند كه پيش از هر چيزي بايد پاسخ روشن 

به آنها داده شود. 
اگر ما تحت فشار دشمن بخواهيم تن به مذاكره و صلح بدهيم، طبيعتاً 
در چنين شرايطي، حفظ كرامت و عزت كار دشواري خواهد بود و نتيجه 
چنين صلحي به عدالت نزديك نخواهد بود. به قول يكي از سياستمداران 
اروپايي، مذاكره با دش��مني كه گريبان شما را در دست دارد، حماقتي 
بيش نيست. پس اگر قرار است در خصوص صلح در كشور صحبت كنيم 
و سناريوهاي آن را بچينيم، اين اتفاق نبايد از سر استيصال و رهاسازي 
گريبان باشد، بلكه براي احقاق حق، حق بر صلح و رسيدن به آرامش و 

پيشرفت در سايه صلح عادالنه است. 
نكته سوم، با توجه به اينكه ايران اسالمي در شرايط حاضر با هيچ كشور 
خارجي در حال جنگ سخت نيست تا بخواهد آتش بسي اتفاق بيفتد و 
فضاي بين دو جبهه آرامش نسبي براي گفت وگو پيدا كند، بنابراين بايد 
به صورت تخصصي در خصوص موضوعات مورد منازعه وارد بحث شد. 

برای مثال، وقتي دشمن با ما وارد جنگ اقتصادي و يا فرهنگي شده 
اس��ت، ما بايد به گزينه صلح در حوزه اقتصاد و فرهن��گ فكر كنيم. 
نظرات و ديدگاه ها را دقيقاً معطوف ب��ه آن حوزه قرار دهيم تا بتوانيم 
نتايج موردنظر را به درستی، در مذاكرات صلح تبيين و در داخل نيز، 

افكار عمومي را نسبت به پيامدهاي آن توجيه كنيم. 
 نكته چهارم شناخت دقيق قدرت در جهان است. اينكه با چه كساني 
پاي ميز مذاكره براي صلح بايد نشس��ت، امر مهمي است كه نبايد از 
آن غافل ش��د. نبايد وقت و انرژي خود را در جاي��ي هزينه كنيم كه 
طرف مقابل صالحي��ت تصميم گيري و در نهايت ق��درت پايبندي و 
اجراي توافقات را ندارد. نمونه چنين تجربه اي را ما در برجام به عينه 

مشاهده كرديم. 
دولت هاي اروپايي با ما وارد مذاكرات جدي شدند، اما گذر زمان نشان 
داد كه با خروج امريكا از برجام و كارشكني هاي ترامپ، عماًل با وجود 
اظهارات سران كشورهاي اروپايي مبني بر پايبندي به توافقات انجام 
شده، توانايي اجراي تعهدات خود را نداشتند. حتي دولت اوباما نيز با 
وجود توافقات خود با ايران اسالمي، عماًل اختيار اجراي تعهدات خود 
را نداشت. بنابراين، بايد گفت كه شناخت البي هاي قدرت و تأثيرگذار 

بر تصميمات جهاني در اين زمينه از اهميت ويژه اي بهره مند است. 
هيچ كس در خير بودن صلح ش��كي ندارد، اما آنچه مهم است، ابتناي 
صلح بر محور عدالت و حفظ كرامت انساني است و اين يك صلح صادق 
و مثبت خواهد بود و اگر چنين نباش��د، ديگر صلح نيست و ريشه در 
اصالح و عدالت ندارد و پيامد آن هيچ خواهد بود و نتيجه اش از دست 
رفتن كرامت ايرانيان اس��ت كه در طول تاريخ عزت و پايداري خود را 
حفظ كرده اند و به قول غيورمرد ايران زمين، ستارخان، اگر يك روز از 
زندگي مان باقي مانده باشد، آن يك روز را هم براي استقالل و حفظ 

كرامت ايران خواهيم جنگيد. 
 و اما بايد توجه داش��ت كه آنچه امروزه در فضاي رس��انه اي در خصوص 
صلح گفته مي شود، برخي آن را به معناي سازش تلقي مي كنند و هر گونه 
صحبت در خصوص صلح و مذاكره را از دم تيغ انتقاد و پش��ت كردن به 
آرمان ها مي گذرانند و عده اي ديگر نيز كه اندكي لحن آرام تري دارند و صلح 
را معادل آرام سازي تلقي مي كنند، در نهايت برآيند آن را سودمند به حال 
كشور ارزيابي نمي كنند و مطلوبيت هاي الزم را در فضاي آرام سازي تصور 
نمي كنند و طبيعتاً موضع گيري هاي اين افراد،  غالباً در مقابل كساني است 
كه طرفدار آن هستند. بايد گفت كه نبايد واژگان را از دايره تعريف خود 
خارج كنيم. وقتي صحبت از صلح مي شود، آن را متناسب با معنا و تعاريف 
خود مد نظر قرار دهيم و همچنين در هنگام صحبت از سازش، دقيقاً به 
تعاريف و معاني آن توجه كنيد و همچنين نبايد هيچ مذاكره اي را به معناي 
صلح تلقي كنيم. حتي توافقات صورت گرفته در خصوص بعضي مسائل به 

معناي صلح نيست، بلكه صرفاً يك توافق براي تدبير امور است. 
صلح راضي كردن دشمن به هر قيمت نيست كه ما از مكتب پيامبر مكرم 
اس��الم آموخته ايم كه مقاومت و تن دادن به سختي هاي آن، بر تحقير 
شدن و از دست دادن عدالت و كرامت ترجيح دارد. تجربه تاريخي نيز به 
ما آموخته است نبايد زمان مذاكره با دشمن تحميلي باشد، بلكه بايد در 
موضع قدرت و با اراده ما باشد، در غيراين صورت نتيجه آن همان گونه كه 
گفته شد، هيچ خواهد بود و نه تنها گرهي از مشكالت كنوني را باز نخواهد 
كرد، بلكه به دشمن اين پيام را مي دهد كه دستمان تهي است و مي تواند 
خواسته هاي ديگر خود را نيز به ما تحميل كند. هر اقدامي در اين خصوص 
بايد مبتني بر عقالنيت، تدبير، عدالت، عزت و حفظ كرامت شايسته ما 

ايرانيان باشد و منافع ميهن و ارزش هاي ما را تأمين كند. 
يادمان نرود كه از كودكي به ما آموخته اند كه چو ايران نباش��د تن من 
مباد. هويت و عزت اين س��رزمين محب اهل بيت )ع( بر هر چيز ديگر 

ارجحيت دارد. 

سوداي صهيونيست ها در كرانه هاي ارس
همان گونه كه بارها گفته شده، مناقشه قره باغ هرچند شبيه اختالفات ارضي 
موجود در ساير نقاط جهان مسئله اي دوجانبه است، اما هرگز نبايد آن را فقط 
در چارچوب اختالفات ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان تحليل كرد. 
در واقع، منافع برخي قدرت هاي فرامنطقه اي و اهداف برخي بازيگران مايل 
به نفوذ در منطقه، اگر بيشتر از تمايالت دو كشور نباشد، كمتر نيست. يكي 
از بازيگران ذي نفع در شرايط كنوني كه البته به نوعي در هر دو سوي جبهه 

بازي مي كند، رژيم اشغالگر قدس است. 
اهميت تاريخي منطق��ه قفقاز براي صهيونيس��ت ها )به عن��وان يكي از 
كانون هاي خاستگاه يهوديان اشكنازي( و نزديكي آن به مرز هاي جمهوري 
اسالمي ايران، سبب شد كه از نخستين روز هاي فروپاشي شوروي، طمع 
صهيونيس��ت ها براي نفوذ در آن برانگيخته ش��ود. در ادامه نزديك شدن 
هرچه بيشتر دولت باكو به تل آويو از يك سو و احساس خطر آنها از نزديكي 
دو ملت مسلمان ايران و آذربايجان، جاي پاي بيشتري در قفقاز جنوبي براي 
اين رژيم جعلي فراهم كرد. در س��ال هاي اخير مناطق شمال رود ارس به 
بهشتي براي فعاليت هاي جاسوسي و تروريستي رژيم اشغالگر قدس عليه 
جمهوري اسالمي ايران تبديل ش��د و متأسفانه دولت باكو نيز بي توجه به 
حسن همجواري با همسايه جنوبي به اين رويه ادامه داد. نكته قابل تأمل آنكه 
نفوذ اين رژيم به دو طرف منازعه توسعه يافت، به گونه اي كه با روي كار آمدن 
دولت غربگرا در ايروان، سفارت صهيونيست ها در پايتخت ارمنستان درست 
چند روز قبل از آغاز دوباره منازعه بازگشايي شد. اگر بگوييم صهيونيست ها 
بازيگر پنهان و سود برنده از تداوم منازعه در منطقه هستند كه به نوعي به هر 

دو طرف درگير نزديك شده اند. 
در اين مي��ان نكته اي كه ب��ه لحاظ ميدان��ي در خور تأمل اس��ت، نقش 
صهيونيست ها در هدايت مستقيم يا غيرمس��تقيم صحنه نبرد به سوي 
دلخواه خود است. درست است كه پيش��روي در مناطق دشت و جلگه  اي 
ساده تر اس��ت و همين امر ارتش آذربايجان را مايل به پيشروي در حاشيه 
جنوبي منطقه مورد منازعه به جاي تهاجم به عمق آن نموده، اما انتخاب 
دشت هاي جنوبي منطقه قره باغ كه مش��رف به رودخانه ارس و مرزهاي 
جمهوري اس��المي ايران اس��ت، به نظر تصادفي نبوده است. در حالي كه 
مطابق دكترين هاي معمول جنگ طبيعي است كه آذري ها استراتژي خود 
را صرف تضعيف عقبه راهبردي حريف )منطقه ميان قره باغ كوهستاني و 
سرزمين ارمنس��تان( بكنند و در واقع تمركز خود را بر جبهه شمالي نبرد 
بكنند، اما در حال پيشروي در كرانه هاي شمالي ارس هستند. در سوي ديگر 
عقب نشينی های مكرر و ضعف آشكار جبهه جنوبي ارمنستان اين معنا را در 
ذهن متبادر مي كند كه اساساً دست هدايتگري در حال تغييري ژئوپليتيك 

در حاشيه مرزهاي جمهوري اسالمي ايران است. 
براي روشن شدن موضوع كافي است به اين نكته اشاره گردد كه در مدت 
سه هفته ای كه از شعله ور ش��دن مجدد آتش جنگ مي گذرد در حالي كه 
پيشروي نيروهاي آذري از خط آتش بس قبلي در بيشتر مناطق حداكثر به 
10 تا 20 كيلومتر می رسد اما در كرانه هاي شمالي ارس )مجاور مرز ايران( 
حتي به بيش از 50 كيلومتر نيز رسيده است، به گونه اي كه خط تماس كه 
در مجاورت مرزهاي جمهوري اسالمي ايران در منطقه اصالندوز بوده اكنون 

به »پل خداآفرين« است. 
طبيعي است كه از نظر جمهوري اسالمي ايران تماميت ارضي جمهوري 
آذربايجان الزم الرعايه است و اصل بازپس گيری سرزمين هاي اين كشور 
مورد انتقاد نيست. آنچه موجبات نگراني بيشتر را فراهم مي كند، حضور 
بيشتر صهيونيست ها در مرزهاي ش��مالي جمهوري اسالمي ايران است. 
براي روشن شدن اهميت موضوع كافي اس��ت بدانيم طول مرز مشترك 
سرزمين هاي اشغالي فلسطين با لبنان تنها 79 كيلومتر است و از همين 
طول مرز نسبتاً كوتاه، صهيونيست ها بارها به نقض تماميت ارضي و هوايي 
و جاسوسي الكترونيكي پرداخته اند. اكنون تقريباً معادل همين فاصله به 
مرزهاي مشترك ايران و همسايه آذري اضافه شده و بيم آن مي رود اراضي 
خالي از سكنه اين منطقه به بهشتي براي صهيونيست ها در جهت ايجاد 
ايستگاه هاي شنود و جاسوسي و ارسال پهپاد و ... عليه جمهوري اسالمي 
ايران تبديل شود؛ موردي كه مشابه آن پيش تر در منطقه تالش عليا و شمال 
مغان شاهد آن بوده ايم  .از سويي مي دانيم صهيونيست ها سابقه آشكاري در 
انتقال و حمايت از تروريست هاي تكفيري دارند كه نمونه بارز آن در حمايت 
از تروريست هاي منطقه جوالن سوريه رخ داد. در روز هاي اخير نشانه هايي 
از انتقال برخي از عناصر ميداني گروهك های سلفي تروريستي سابقاً فعال 
در سوريه به منازعه قفقاز ديده مي شود. هرچند با تأسف بايد گفت به جز 
صهيونيست ها برخي كشورهاي ناكام در جنگ سوريه همچون تركيه نيز در 
اين ماجرا نقش آفرين هستند. بر اين اساس حضور عناصر صهيونيست و نيز 
تروريست هاي تكفيري در مرزهاي شمال غربي، تهديدي جدي عليه امنيت 

ملي كشور تلقي مي شود كه بايد هرچه زودتر براي آن چاره انديشی كرد. 
به طور كلي تداوم بي ثباتي و ناامني در منطقه به سود كشورهاي منطقه نبوده 
و در شرايطي كه طرفين درگير ظرفيت اتمام يكسويه جنگ به سود خود را 
ندارند، تنها برنده واقعي منازعه بازيگران خارج از منطقه و مايل به نفوذ است. 
بر همين مبنا است كه جمهوري اسالمي ايران از پايان درگيري نظامي و حل 

مسئله از طريق مذاكره حمايت كرده است. 
ممكن است برخي در داخل به دليل برداشت ناقص از اين گزاره كه »قره باغ 
خاك اسالم است« و يا به دليل خنثي سازي تبليغات سوء گروهك های قومي، 
مواضعي در حمايت از يكي از طرفين درگيري را طرح نمايند،  بايد گفت كه 
اوالً دولت تحت نفوذ صهيونيست ها در باكو را نمي توان مدعي صالحي براي 
يك سرزمين اسالمي دانس��ت، ثانياً خطر گسترش حضور جاسوس هاي 
صهيونيس��ت در مرزهاي ش��مالي و يا تحركات گروهك های تروريستي 
تكفيري تهديدي جدي عليه امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران به شمار 
مي آيد و ثالثاً مواجهه با يك صحنه مورد مداخل��ه بازيگران فرامنطقه اي 
پيچيدگي هاي خاص خود را دارد و به صرف بي اثر سازي تحركات قوم گرايانه 

نمي توان در مورد اين عرصه پيچيده اظهارنظر و موضع كرد. 

داود عامري

محمدجواد اخوان

سخنگويدولت:هراسامریكاازفروپاشيسازمانتحریمهاست

خوداتکايی دفاعي از دل تحريم ها ايجاد شد

سخنگويدولتباتأكیدبرایننكتهكهتقویت
خوداتكای�يدرتولی�داتدفاع�يازدرون
تحریمهايتسلیحاتيبیرونآمدهاست،هراس
وعصبانیتامریكارانهازتسلیحاتكهازآغاز
فروپاشيسازمانتحریمهادرسایرحوزههااز
جملهدارویي،بانكيواقالمبشريعنوانكرد.
علي ربيعي، سخنگوي دولت روز گذشته در نشست 
خبري با خبرنگاران گفت: نتيجه تحريم ها در طول 
زمان چيزي جز تقويت خوداتكاي��ي در توليدات 
دفاعي كشورمان ايران نداش��ت. نه اين تحريم ها 
توانايي دفاعي اي��ران را محدود كرد و ن��ه امروز با 
برداشته شدن اين محدوديت ها در مسيري كه در 

پيش گرفته بوديم تغيير تازه اي رخ خواهد داد. 
او افزود: مباني تحريم تس��ليحاتي اي��ران بر ايران 
هراسي دروغين بوده است و از اساس فاقد وجاهت 
بود و موجب تقويت خوداتكايي در توانايي دفاع ايران 
شد. وي با بيان اينكه از تبديل شدن منطقه به انبار 
تسليحات نگرانيم، افزود: يكي از دستاورد هاي دولت 
در عرصه بين الملل كه براساس حقانيت جمهوري 
اس��المي ايران و نتيجه مقاومت جامعه ايران بود، 
برداشته شدن محدوديت هاي تسليحاتي ايران بود 
كه يك دستاورد مهم در عرصه بين الملل به شمار 

مي آيد. سخنگوي دولت گفت: به رغم مخالفت ها 
و فشار هاي سياس��ي و زياده خواهی های امريكا و 
رژيم اسرائيل اين محدوديت ها برداشته شد. جامعه 
جهاني نيز يك سال اخير استقالل و تبعيت نكردن 

در مقابل زورگويي هاي امريكا را از خود نشان داد. 
نشانههايعقبنشینیازسایرتحریمها

سخنگوي دولت تصريح كرد: شكسته شدن حصر 
تس��ليحاتي كش��ورمان به نوبه خ��ود نويدبخش 
عقب نشينی های ديگر از جمله رفع ساير تحريم هاي 
ظالمانه در همه عرصه هاي اقتصادي و مالي و بانكي 
و ساير اقالم بشري مي تواند باشد. ربيعي همچنين 
گفت: به بيان روشن تر همان مقاومت و ايستادگي 
بر مواضع اصولي و حقوقي كه زمينه ساز رفع تحريم 
تسليحاتي ش��د، در منتهاي منطقي خود ثمرات 
ديگري در عرصه هاي اقتص��ادي به دنبال خواهد 
داش��ت كه از هم اكنون واكنش سراسيمه تحريم 
گران و س��وداگران تنش را بر انگيخته اس��ت. وي 
تأكيد كرد: هوچي گ��ري تحريم گ��ر در باره رفع 
تحريم تسليحاتي ريش��ه در همين ايران هراسي 
ديوانه وار دارد. آنها خيلي خوب مي دانند كه ايرانيان 
در قرون اخير هيچ گاه آغاز گر تهاجم نظامي به هيچ 

كشوري نبوده اند. 

ه�راسامری�كاازفروپاش�يس�ازمان
تحریمهاست

س��خنگوي دولت با تأكيد براينكه س��الح ايراني 
همواره پشتوانه صلح و امنيت سرزميني و منطقه اي 
بوده است، خاطرنشان كرد: صريح تر بگويم ايراني ها 
عاشق سالح نيستند عاشق صلح و ثبات و همزيستي 
و همكاري هاي منطقه براي توسعه پايدار هستند، 
س��الح ايراني فقط يكي از مؤلفه های ضروری در 
حوزه هاي دفاعي بوده است. قدرت دفاعي ايران يك 
قدرت تركيبي و چندوجهی است كه در ظل قدرت 
معنايي و تمدني آن مفهوم اصلي خود را مي يابد. وي 
گفت: بر اين اساس در همه حوزه هاي منطقه اي در 
شمال و جنوب و شرق جغرافياي زيست خود، نقشي 
سازنده داشتيم، طي همين روزها، جهان و منطقه 
ما شاهد رفتار سازنده و صلح طلبانه ما در مناقشات 
منطقه اي قفقاز است. س��خنگوي دولت افزود: در 
يمن نيز ما توسعه طلبی و تجاوز را محكوم كرده ايم 
و خواهان مذاكره طرف ها براي صلح پايدار شده ايم. 
همه كشور هاي منطقه را به پيمان هاي صلح دعوت 
كرده ايم و با تروريس��م و خش��ونت و افراطی گری 
مبارزه بی امان و واقعي كرده ايم. ربيعي تأكيد كرد: 
هراس امريكا يك هراس تسليحاتي نيست، هراس 

از اين است كه رفع تحريم تس��ليحاتي رفع كليه 
تحريم هاي ظالمانه دارويي و بانكي و اقالم بشري را 

در چشم انداز قابل رؤيت قرار داده است. 
سخنگوي دولت در بخش ديگري از سخنان خود 
گفت: تحريم گران فكر مي كردن��د با تحريم هاي 
بی س��ابقه و بی نظير، ايران به زان��و در خواهد آمد. 
اما خوش��بختانه امروز صنعتگ��ران، كارآفرينان و 
ديپلماسي اقتصادي فعال ما باعث شده كه دولت 
دوازدهم آرزوي ديرين مبتني بر درآمد ارزي بدون 
نفت را تا حدود زيادي محقق سازد. ربيعي تصريح 
كرد: يكي از هدف هاي اصلي تحريم كاهش صادرات 
و عدم دستيابي ايران به منابع ارزي براي تأمين موارد 
مورد نياز بوده است. با اين تحريم ها، دارو، تجهيزات 
پزش��كي و مواد غذايي در كانون تهديد جدي قرار 
گرفت، اما دولت استراتژي افزايش صادرات غيرنفتي 

را در دستور كار قرار داد و نتيجه بخش بود. 
امریكامس�ئولفروشافسارگس�یخته

سالحبهمنطقه
سخنگوي دولت با تأكيد براينكه دكترين معامالت 
تسليحاتي ايران جداي از دكترين دفاعي نيست، 
گفت: امريكا بايد در خصوص فروش افسارگسيخته 
تسليحات به منطقه، مسئول و پاسخگو باشد. ربيعي 
با بيان اينكه امريكا را به خاطر فروش افسارگسيخته 
تسليحات به منطقه مسئول و پاسخگو مي دانيم، 
تصريح كرد: جمهوري اسالمي ايران قصد ندارد كه 
به مسابقه تسليحاتي در اين منطقه كه در خدمت 
منافع مالي ش��ركت هاي توليدكننده تسليحات 

است، بپيوندد. 
سخنگوي دولت در ادامه گفت: در حال حاضر در 
اين زمينه برنامه اي خاص نداريم البته هر زمان كه بر 
اساس نياز هاي مشروع و معقول دفاعي الزم بدانيم و 
به همان ترتيبي كه بر اساس عرف رايج بين المللي و 
حق ذاتي هر كشور در دفاع از خود فهميده مي شود، 
اقدام خواهيم كرد. وي با بيان اينكه ايران تاكنون 
هيچ جنگي را ب��ه راه نينداخته و معتقديم امنيت 
با اراده مردم و خودكفايي محقق مي ش��ود، افزود: 
در س��ال هايي كه تحت تحريم تسليحاتي بوديم 
چاره اي جز تحقيق و توس��عه روي صنايع دفاعي 
بومي نداشتيم. پس از گذش��ت اين سال ها، امروز 
ما مزيت هاي بااليي در تولي��د محصوالت خاص 
دفاعي داريم و حاضريم كه در صورت تقاضا از سوي 

خريداران، به با شرايط خاص خود اقدام كنيم. 
 س��خنگوي دولت در پايان تأكيد كرد: جمهوري 
اس��المي ايران، خطوط قرم��ز و مالحظاتي براي 
معام��الت تس��ليحاتي خواهد داش��ت. دكترين 
معامالت تس��ليحاتي ما جداي از دكترين دفاعي 

ما نيست. 

انتقادآیتاهللنوريهمداني
ازتحریفكنندگانتاریخاسالم

حاشيه سازي نکنيد، مشکالت مردم را حل كنيد
تحری�ف از انتق�اد ب�ا همدان�ي ن�وري آی�تاهلل حض�رت
زندگان�ياه�لبی�ت)ع(ب�همس�ئوالنتوصی�هك�ردكهب�هجاي
حاشیهس�ازیوق�تخ�ودراصرفح�لمش�كالتم�ردمكنند.
به گزارش خبرگزاري رس��ا، حضرت آيت اهلل نوري همداني روز گذشته در 
ديدار فرمانده نيروي انتظامي گفت: امروز نقش نيروي انتظامي در ايجاد 

امنيت بسيار ممتاز است و خدمات بااليي دارد كه بايد تشكر كنم. 
اين مرجع تقليد با اشاره به اين موضوع كه هر انسان داراي سه مسئوليت 
فردي و اجتماعي و ش��غلي اس��ت، افزود: ما در مقابل جامعه و همه مردم 
مسئوليت داريم و بايد كمك كنيم و ش��غلي كه در اختيار داريم امانتي از 
جانب خدا براي خدمت به مردم تلقي كنيم كه اش��رف عبادات خدمت به 
مردم اس��ت. وي با بيان اينكه خدمت به مردم بايد اولويت كار مس��ئوالن 
باشد، گفت: امروزگراني و پايين بودن ارزش پول كشور مردم را آزار مي دهد 
و مسئوالن بايد به فكرمردم باشند چرا كه بخش عمده مشكالت مربوط به 
عدم مديريت است و نبايد به تحريم امريكا ربط داد  .آيت اهلل نوري همداني 
خطاب به مسئوالن توصيه كرد كه به جاي حاشيه سازی وقتتان را صرف حل 
مشكالت مردم و خدمت كنيد. وي ادامه داد: از ابتداي انقالب اسالمي دشمن 
با تحريم به ملت ايران ظلم كرده است اما متأسفانه باز برخي بعد اين همه 
خيانت امريكا و ايادي آنها، نگاه به غرب و امريكا دارند  .نوري همداني با بيان 
اينكه نبايد كلمات و زندگي امامان را گزينشي انتخاب كرد، گفت: بايد جلوي 
تحريفات گرفته شود، امام راحل و رهبر معظم انقالب با نگاه صحيح به زندگي 

اهل بيت)ع( و درك درست از انقالب كشور را اداره كردند. 

ژه
مصطفي تاج زاده از فعاالن فتنه 88 كه مدتي اس��ت به دليل وی

شهوت ديده شدن، نزد اهالي فضاي مجازي به طعن و طنز به 
آقاي دوربيني معروف شده است، روز گذشته در توئيتي مضحك 
كه ناشي از فراموشي و زايل شدن حافظه تاريخي اوست، روند 
صعودي و افسار گسيخته دالر را ناشي از اراده های خارج از دولت 
روحاني توصيف كرد كه متغيرهايي مانند پيروزي ترامپ،  خروج 
از برجام، مخالفت با مذاكره )با همان ترامپ پاره كننده برجام( و 
آغاز مجلس يازدهم در آن نقش داشته اند. تاجزاده سپس نتيجه 
گرفت قيمت دالر نتيجه عملكرد مخالفان برجام، كاس��بان 

تحريم و جنگ است. 
درباره منطق ضعيف و غيرقابل دفاع او از برجام همين بس كه 
به اذعان دولتمردان روحان��ي برجام پيش از خروج امريكا هم 
حاصلي جز »تقريباً هيچ« نداشته و اين اعتراف بارها و بارها در 

مواضع دولتمردان تكرار شده است. روزي هم كه امريكا از برجام 
خارج شد، موضع رئيس دولت برآمده از اصالح طلبان اين بود 
كه موجودي مزاحم از برجام خارج شده از اين بابت خوشحالم: 
»خوشحالم كه يك موجود مزاحم از برجام خارج شده است« 
)روحاني: 18 ارديبهشت 1۳97(. بنابراين، مخالفت با مذاكره 
با چنين موجود مزاحمي آيا نشانه عقالنيت است يا دامن زدن 

به افزايش قيمت دالر؟ 
اتفاقاً اگر قرار باشد جرياني به صفت كاسب تحريم متصف شود، 
اصالح طلبان از هر جرياني اليق تر و برازنده تر هستند. جرياني 
كه تمام هفت سال گذش��ته با اعتماد مردم كاسبي كردند. از 
رقيب سياسي خود ديو ساختند و دلبر خود را »تضمين« كردند، 
چنانكه امضاي دشمن درجه يك كشور را هم » تضمين « كرده 
بودند و اكنون كه پس از  هفت سال ناكارآمدي چك هاي اعتماد 

آنها يكي پس از ديگري برگشت خورده نقش شرخري براي خود 
تعريف كرده اند. روزي در سراب پيروزي نامزد دموكرات ها در 
امريكا با رؤياهای خود خوشند و بازهم چك »كري« را تجديد 
تاريخ مي كنند و روزي ديگر همه مشكالت و ناكارآمدی های 
دولت را حواله منتقدان مي كنند. از ي��اد نبرده ايم كه همين 
تاجزاده در سرمقاله يكي از روزنامه هاي اصالح طلب نوشت: اگر 
روحاني نبود، دالر 12 هزار تومان، سكه ۳ ميليون و پرايد 60 
ميليون مي شد. به قول ظريفي حاال هم كه قيمت دالر و سكه را 
10 برابر كرده اند، به خيال خود مردم را كم حافظه مي پندارند و 
مثالً فرار به جلو مي كنند. يك چيزي شنيده اند، سينه خيز رفتن 
از سر اجبار، اسمش فرار به جلو نيست. البته آدم حسابي، صد 
كيلومتر سينه خيز برود، بهتر از اين بيچارگي و مذلتي است كه 

امثال تاج زاده به جان خريده است. 
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مصائب توئيتری آقای دوربينی!

آن س��و روزنامه اعتماد و عباس عب��دي و تعدادي 
رفقاي اصالح طلب شان ايس��تاده اند و بر استعفاي 
حسن روحاني اصرار دارند، با اين انگيزه كه نگذاشتند 
دولت تدبير و اميد كار كند و بهت��ر كه كنار برويد؛ 
اين سو تعدادي از نمايندگان مجلس و خيل عظيمي 
از فعاالن مجازي منتقد دولت ايس��تاده اند مصر بر 
استيضاح و بركناري حسن روحاني با اين انگيزه كه 
دولت ناكارآمد است و توان اداره كشور را ندارد و بهتر 
كه كنار گذاشته ش��ود؛ در ميانه هم حسن روحاني 
ايس��تاده كه در ظاهر نه توجهي به دلس��وزي هاي 
ظاهري آن سو دارد و نه اعتنايي به انتقادات  اين سو؛ 
روال هميش��ه اش را پيش مي ب��رد و كار خودش را 
مي كند و شايد هم وقتي از كار روزانه فراغت مي يابد، 
با دستي زير چانه، به جدال ميان اين دو گروه مي نگرد 
و با خودش مي گويد بد هم نيست؛ وقتي سرگرم و 
درگير هم هستند، يادشان مي رود مسكني نساختيم، 
قيمتي كنترل نكرديم، انسولين بد توزيع شد، لبنيات 
و نان و حبوبات و برنج قيمت��ش چندباره باال رفت، 
حقوق نجومي دادي��م، ارز را حي��ف و ميل كرديم، 
خودروي بي كيفيت را چند برابر گران كرديم و در 
نهايت هم نه اعتبار به پاس��پورت ايران��ي داديم، نه 
تحريم ها لغو شد، نه چرخ سانتريفيوژها چرخيد، نه 
مردم از يارانه بي نياز شدند و نه اختالفات داخلي و 

دوقطبي سازي ها كم شد �� بلكه افزايش هم يافت. 
هم از اين رو است كه در ميان منتقدان دولت روحاني 

هم اكثريت با آنهايی است كه مي گويند روحاني بايد تا 
روز آخر دولتش بماند. چرايي اين نظر البته ارتباطي با 
»حمايت« از روحاني و دولتش ندارد بلكه از قضا چون 
پايان پيش از موعد دول��ت روحاني را حربه اي براي 
فرار او و حاميانش از مسئوليت مي دانند و از آنجايي 
كه با اين تحليل مواجه هستند كه استعفا يا بركناري 
رئيس جمهور در موقعيت كنوني كشور و منطقه، 
توطئه اي براي بي دولت سازي ايران – همچون بي 
دولت سازي لبنان و عراق – است، و طرح پيشنهاد 
استعفاي روحاني از سوي برخي اصالح طلبان را در 

اين راستا مي دانند، با آن مخالفت مي كنند. 
اين ميان، يك سؤال هم گرچه در حاشيه و كمرنگ، 
اما مهم و مورد غفلت وجود دارد و آن اينكه  چه شد 
به اينجا رسيده ايم كه سر رفتن و ماندن دولت و بلكه 
ميان عده اي از مخالفان ج��دي روحاني و موافقان 
پروپاقرص او صرفاً س��ر »چرايي« رفتن او و نه اصل 

رفتنش دعواست. 
روزهايفرار

اس��تعفايي ك��ه   عب��دي و روزنام��ه اعتم��اد و 
دوستان شان بر طبل آن مي كوبند، از جنس همه 
فرافكني ها و فرار از مسئوليت هاي اصالح طلبان 
است. قهر سياسي را مي توان به درستي يكي از 
سياس��ت هاي محوري اصالح طلبان دانست كه 
به ش��كل هاي مختلف و در زمان ه��اي مختلف 
بروز يافته و اصالح طلبان نام آن را با بي سوادي 

و شايد هم شارالتانيسم رسانه اي »كنش مدني« 
گذاشته اند. در حاكميت هستند و با حاكميت و 
صندوق رأی قهر مي كنند؛ اردوكشي خياباني راه 
مي اندازند؛ تحص��ن مي كنند؛ اعتبار انتخابات را 
بي دليل و سند مخدوش مي كنند و ... استعفاي 
رئيس جمهور با محور »نگذاشتند كار كنيم« هم 
ايده اي تكراری است و در زمان رياست جمهوري 
محمد خاتمي هم همين بازي ها را راه انداختند. 
هميش��ه پايان كار دولت و مجلس اصالح طلب 
كه مي رس��د، وقتي عم��ق نارضايتي م��ردم از 
عملكردش��ان را مي بينند و متوجه مي شوند كه 
پايگاه اجتماعي ش��ان دچار آسيب جدي شده، 
مي گوين��د ديگران نگذاش��تند م��ا كار كنيم و 
اختيارات كم بود و سنگ جلوي پايمان انداختند 
و كانديدا نداش��تيم و رد صالحيت شده بودند و 
اصاًل چرا به رئيس جمهور گفتيد باالي چشمش 

ابرويي دارد و خالصه زمين كج است!
اما اصالح طلباني ك��ه زمان خاتمي ه��م از »كمي 
اختيارات رئيس جمهور« و »نگذاشتند كار كنيم« 
غوغا به پا كرده بودند، الجرم در انتخابات هاي بعدي 
بايد با سطح اختيارات رئيس جمهور آشنا مي بودند و 
مي دانستند براي رسيدن به چه مقامي و با چه حدي 
از اختيارات است كه دارند تالش مي كنند. بنابراين  
بايد بي رنگي حناي آنان را به مردم يادآور شد و فريب 

غوغاساالري شان را نخورد. 

روزهايافراط
اس��تيضاحي كه برخي نمايندگان مجلس و فعاالن 
مجازي و خواصي از انقالبيون بر آن دميدند، هم جز 
شلوغي فضاي سياسي و اجتماعي جامعه در 10 ماه 
پاياني عمر دولت روحاني ثمري نداشت. روند برگزاري 
استيضاح دو ماه طول مي كشد و از سويي پس از آن هم 
در صورتي كه نتيجه استيضاح، بركناري روحاني باشد، 
معاون اول )اسحاق جهانگيري( مسئوليت دولت را بر 
عهده مي گيرد و در نهايت هم تا انتخابات زودهنگام 

بخواهد برگزار شود، عمر دولت تمام شده است. 
اين در حالی است كه اصل استيضاح را درست بدانيم. 
اما دو س��ؤال پيش روي ماس��ت؛ اول آنكه چقدر از 
ظرفيت مجلس و جامعه با استيضاح همراه خواهند 
شد و اس��تيضاح كنندگان تا كجا خواهند توانست 
در فضاي رسانه و اثبات درستي نظر خود حرفه اي 
و موفق عمل كنند؟ دوم آنكه فرداي استيضاح چه 
خواهد ش��د و كدام مش��كل از جامعه حل خواهد 
شد كه با صبوري كردن در اين 10 ماه حل نخواهد 
شد؟ اين ميان، امكان آشوب افراطيون حامي دولت 
و نقش آفرينی سوءاس��تفاده كنندگان و رقم زدن 
روزهاي بی دولتی براي كشور هم وجود دارد. همين 
روزهاي بحث وجدل استيضاح را ببينيم؛ اين انرژي 
صرف شده، چه سودي براي ملت داشت؟ در نهايت 
هم عضو هيئت رئيس��ه مجلس خبر داد كه بحث 

استيضاح منتفی است. 

بازي دو سر باخت استعفا -  استیضاح
چگونهبرخيانقالبیونوبرخياصالحطلباندر»رفتنروحاني«همنظرشدند

مهر:مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب مردم ساالري با بيان اينكه 
ما هر چه مي كشيم از دولت روحاني مي كشيم، گفت: اصالح طلبان هر 

ضربه اي كه در افكار عمومي خوردند از دولت روحاني خوردند. 
فارس:رزمايش مدافعان آسمان واليت 99 از امروز در منطقه اي به 
وسعت بيش از نيمي از كشور، به صورت مشترك بين ارتش و سپاه با 

هدايت و كنترل عملياتي قرارگاه پدافند هوايي كشور آغاز مي شود. 
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