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امنيت و انسجام ملي با تصميم هاي مدبرانه
يكي از آسيب ها و آفات جامعه اسالمي، س��طحي نگري مردم )خاصه 
آن دس��ته از مردمي كه خود را مدافع حاكميت و واليت می دانند( در 
مواجهه با رخدادها، حوادث و وقايع فتنه گون كشور و تصميمات حاكم 
اسالمي و ولی فقيه در چنين مواقعي است. ولي فقيه و حاكم اسالمي بر 
اساس بيش از ٤۰ اصل و قاعده فقهي و حكومتي نظير: »حفظ نظام«، 
»نفي س��بيل«، »تقدم اهم بر مهم«، »عدالت همه جانبه«، »الضرر«، 
»س��لطنت«، »صيانت از رأي م��ردم«، »عمل به قدر مق��دور«، »نفي 
عس��ر و حرج«، »دفاع از مظلوم«، »حرمت كمك ب��ه گناه«، »صلح«، 
»قانونمندي«، »اصالت رشد مردم«، »تفكيك قوا«، »جّب«، »مشورت«، 
»مصلحت اسالم و مردم«، »در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مكان« و... 
در برخورد با وقايع تصميم گيري مي كند و از اين رو اس��ت كه تصميم 
حاكم فقيه، هوشمندانه ترين، منطقي ترين و مدبرانه ترين تصميم ممكن 
است، اما برخي از مردم به هنگام وقايع فتنه گون تحت تأثير دسيسه ها 
و توطئه هاي دشمن و عوامل داخلي و شبكه همكار دشمن و بر اساس 
تش��خيص خود، تصميم حاكم اسالمي را زير س��ؤال برده و تشخيص 
خود )بخوانيد تشخيص رسانه ها و جريانات سياسي( را از حاكم مطالبه 
مي كنند و زمينه هاي دوقطبي سازي، واگرايي، تفرقه و بحران آفريني را 

فراهم و براي نظام اسالمي ايجاد زحمت مي كنند: 
1-  هنگامي كه علي عليه  السالم بر اساس خواست و اصرار مردم مسئوليت 
خالفت! و اداره كشور را پذيرفت، بالفاصله معاويه از سطحي نگري مسلمانان 
حداكثر سوءاستفاده را كرده و سنت نامه نگاري سرگشاده به رهبري را با 
هدف تأثيرگذاري بر افكار عمومي مسلمانان پي ريزي كرد. معاويه در نامه 
ها، پرچم عدالت خواهي را برافراشته و از علي عليه  السالم محاكمه و مجازات 
قاتالن عثمان را مطالبه كرد. معاويه قصد داشت با به جريان انداختن پرونده 
قتل عثمان، همه جريانات و مردم را عليه حكومت علي شورانده و حكومت 
را به دست مردم نابود سازد. موالي متقيان صريحاً اعالم كرد نظام را فداي 
يك پرونده نمي كند. تصميم آن حضرت بي شك تصميمي هوشمندانه و 

به غايت مدبرانه بود. 
2-  تصميم امام خميني سالم اهلل عليه در نوشيدن جام زهر و پذيرش 
قطعنامه ۵۹۸ كه حاصل تصميم سازي مسئوالن سياسي و نظامي وقت 

بود، بي شك تصميمي هوشمندانه، مدبرانه، و بهترين تصميم بود. 
اما اين تصميم مدبرانه امام راحل هرگز به معناي تأييد اقدام غيرعاقالنه، 
خودخواهانه و غيرمنطقي تصميم سازان در تحميل جام زهر به امام راحل 

نبوده و نيست. 
3- كودتاي امريكايي و فتنه سبز اموي در سال ۸۸ كه بر اساس نسخه 
امريكايي انقالب هاي )بخوانيد كودتاهاي( رنگين به همان روشي كه در 
1۵ كشور ديگر بر بستر انتخابات و با اسم رمز تقلب اجرا شده بود در ايران 
نيز طراحي و به اجرا درآمد اما در ايران به س��ه دليل مشخص: »فاصله 
فاحش آرای نفر دوم با برنده انتخابات«، »مديريت و ايستادگي مقتدرانه، 
بي نظير و قاطعانه رهبري« و »ع��دم همراهي مردم با كودتاچيان«، به 
نتيجه دلخواه كودتاچيان نرس��يده و در نطفه خفه شد، اما فتنه گران 
كماكان بر طبل توطئه و فتنه گري كوبيده و پس از ش��ش ماه عناد و 
مقابله احمقانه كودتاچيان با نظام و مردم، باالخره در حماس��ه ۹ دي 
توسط خود مردم از صحنه سياسي نظام حذف ش��ده و مسببان آن با 
مالحظات خاص و رأفت و عطوفت نظام، در حصر خانگي قرار گرفتند. 
از اين زمان )ش��روع حصر خانگي( امپراتوری رس��انه اي غرب، شبكه 
نفوذي دشمن در ايران، حزب سياس��ي بازنده و همه عوامل و حاميان 
فتنه وارد ميدان شده و پرچم ضرورت محاكمه محصورين )كودتاچيان( 
را برافراشته و  به ارسال نامه هاي سرگشاده به رهبري پرداخته اند. در اين 
مورد نيز تصميم رهبري نظام در عدم محاكمه سران فتنه و پيشگيري از 
دوقطبي هاي مخل امنيت ملي، بي ترديد تصميمي هوشمندانه، مدبرانه 

و بهترين تصميم بوده است. 
٤- سال ۹2 برخالف سياست هاي كلي نظام كه هرگونه مذاكره با امريكا را 
حماقت و خيانت و عامالن آن را فاقد فهم سياسي و غيرت ملي می داند، در 
انتخابات رياست جمهوري با رأي مردم موضوع مذاكره با امريكا به مطالبه  
يك جريان سياسی  تبديل شد. با پايان يافتن انتخابات، دشمنان نظام و 
شبكه همكار آنان در داخل، نسخه مقاومت نظام و عدم موافقت با خواسته 
رئيس جمهور را تجويز و دنبال مي كردند. ناگفته پيدا بود كه مخالفت نظام 
با مطالبه آن جريان سياسی كشور را در بن بست دوقطبي بسيار خطرناكي 
قرار داده و به مردم گفته مي شد اين رهبري است كه مانع از مذاكره با امريكا 
و حل مشكالت كشور و چرخيدن چرخ هاي اقتصاد كشور است. در چنين 
شرايطي رهبري نظام با انتخاب اس��تراتژي نرمش قهرمانانه )نه در برابر 
دشمن بيروني بلكه در برابر تحميل كنندگان مذاكره بي حاصل با شيطان 
بزرگ(، ضمن بيان عدم خوش بيني و بيهوده بودن مذاكره با امريكا، در كنار 
مردم با خواسته  رئيس جمهور موافقت نموده و حتي در مسير برجام بنا به 
خواسته وزير امور خارجه از تمام خطوط قرمز ترسيم شده هم گذشت. 
حاصل اين اقدام هوشمندانه، افزايش خشم، تنفر و بي اعتمادي مردم ايران 

نسبت به امريكا را در پي داشت. 
تصميم گيري شجاعانه، هوشمندانه، منطقي و مدبرانه رهبري كه به مثابه 
نوشيدن جام زهري ديگر بود از فروپاشي نظام و تبديل ايران به مدل ليبي 
وسوريه جلوگيري و به تدريج فهم سياسي مردم عليه امريكا را ارتقا داده و 
از يك سو افزايش تنفر، خشم و بي اعتمادي مردم ايران به شيطان بزرگ را 
در پي داشت و از طرف ديگر باور مسئوالن و احزاب سياسي در باره انتخاب 
رويكرد اقتصاد مقاومتي و تكيه به ظرفيت هاي داخلي را ارتقا بخش��يد. 
قبول مذاكره با امريكا و برجام قطعاً تصميم نظام بود اما اوالً خواسته  نظام 
نبود و ثانياً اين موافقت به منزله ناديده گرفتن خطاي راهبردي و پرهزينه 
تصميم سازان و تحميل مذاكره بيهوده با امريكا و برجام خسارت محض 

محسوب نمي شود. 
مروري اجمالي بر تصميمات رهبري در مقاطع حساس و در زمان وقوع 
تهديدها و فتنه ها، ترديدي باقي نمي گذارد كه تصميمات رهبري فارغ 
از جناح بندي هاي سياسي و فشارهاي داخلي و خارجي، صرفاً بر اساس 
مصالح نظام اسالمي و منافع ملي همواره هوشمندانه ترين، منطقي ترين 
و مدبرانه ترين و بهترين تصميم بوده است. با اين وصف حفاظت از منافع 
نظام، اقتضا دارد آحاد مردم گوش به فرامين رهبري بوده و از تصميمات 
حكيمانه و مدبرانه رهبري حمايت كنند كه بي شك اين حمايت نويدبخش 

اتحاد و همدلي و انسجام ملي براي تحقق اهداف بلند نظام است. 

عبداهلل متوليان

فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي ايران، دفاع 
مقدس را الگوي كاملي از اراده ملت با فرماندهي 
امام خميني )ره( توصيف ك�رد و گفت: اگرچه 
پيروزي در جنگ نابرابر، فتح الفتوح و شبه  معجزه 
بود، ولي منظور از معجزه قرن اين پيروزي نيست 
بلكه معادالتي اس�ت كه طرحي نو در انداخت. 
به گزارش ايس��نا، امير سرلشكر سيد عبدالرحيم 
موس��وي در جلس��ه علني ديروز مجلس شوراي 
اسالمي دفاع مقدس را الگوي كاملي از اراده ملت 
با فرماندهي امام خميني)ره( توصيف كرد و گفت: 
اگرچه پيروزي در جنگ نابرابر، فتح الفتوح و شبه  

معجزه بود ولي منظور از معجزه قرن اين پيروزي 
نيست بلكه معادالتي است كه طرحي نو در انداخت. 
منظور آن شجره طيبه اي است كه شاخه هايشان 
به اقصي نقاط جهان پركشيد و سقوط خداناباوران 

حق ستيز را تسريع كرد. 
وي تصريح كرد: كاش مي شد در يك جلسه از دفاع 
مقدس گفت، از آن بسيجي تك تيرانداز تا سرلشكر 
فالحي كه باالترين مقام شهيد دفاع مقدس بود. از 
پاره كردن مغرورانه قطعنامه جلوي دوربين تا جمله 
ملتمسانه »واينك پذيرفتيم هر آنچه شما خواسته 
بوديد.« افسوس نمي شود در زمان كوتاه اين تابلوي 

شگرف را توضيح داد، اما باور كنيم اين كتاب قطور 
جز برگي ورق نخورده و گنج جنگ بكر و دس��ت 
نخورده است. امير موس��وي ادامه داد: 2 ميليون و 
۵۰۰ هزار سرباز به همراه 21۷ هزار پايور و معادل 
۶۰ ميليارد دالر تجهيزات ارتش وارد جنگ شدند 
و ٤۸ هزار شهيد تقديم انقالب شكوهمند اسالمي 
كردند. ارت��ش از اولين روز جنگ ت��ا آخر در همه 

عمليات ها حضور تعيين كننده داشته است. 
فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي ايران ادامه داد: 
پس از جنگ نيز تا امروز ارتش در حوادث مختلف 
از سيل و زلزله گرفته تا كرونا و غيره امنيت و آرامش 

مرزها را با تالش شبانه روزي حفظ كرده است. امير 
موسوي در بخش ديگري از اظهاراتش يادآور شد: 
استكبار جهاني ناچار است بايستد و نظاره گر باشد، 
ناگزير از ايراني مستقل، اسالمي، دانشمند و قدرتمند 
در مسير رشد و توسعه شتابان تمدني را شاهد باشد 
و ني��روي دريايي پرچمدار اي��ن حركت مقتدرانه 
خواهد بود. همچنين ن��اوگان بزرگ هواپيماهاي 
بدون سرنشين ارتش با انجام عمليات هاي مختلف 
توان تاكتيك��ي و راهبردي را ايجاد ك��رده كه روز 
واقعه هر دشمني را از محاسبات غلط خود پشيمان 

خواهد كرد.

فرمانده كل ارتش:  دفاع مقدس الگوي كاملي از اراده ملت بود

قاليباف: با حاشيه سازي ها نااميد و خسته نمي شويم
 سردار سالمي: جنگ امروز ما جنگ اراده ها است

افزایش اقتدار دریایی سپاه با »ذوالفقار بصير«

نمايش�گاه دائمي دس�تاوردها و توانمندي هاي 
راهب�ردي و پ�ارك مل�ي هوافض�ای ني�روي 
هوافضاي س�پاه ديروز با حضور دكتر محمدباقر 
قاليب�اف رئي�س مجل�س ش�وراي اس�المي، 
س�ردار سرلش�كر پاس�دار حس�ين س�المي 
فرمانده كل س�پاه پاس�داران انقالب اسالمي و 
جمع�ي از فرماندهان و مس�ئوالن افتتاح ش�د. 
در اين نمايشگاه بخشي از دستاوردها و توانمندي هاي 
راهبردي نيروي هوافضاي سپاه در حوزه هاي موشكي، 
پهپادي، ماهواره اي و پدافند س��امانه هاي كشف و 
شناسايي و جنگ الكترونيك و نيز دستاوردهاي مراكز 
پژوهش��ي و تحقيقاتي به نمايش درآمد. همچنين 
تع��دادي از پهپادهاي متج��اوز اع��م از امريكايي و 
صهيونيستي كه توسط س��امانه هاي پدافند نهسا 

ساقط شده اند، به نمايش درآمده است. 
   چيزي از دشمن تمنا نمي كنيم

رئيس مجلس ش��وراي اس��المي در جريان افتتاح 
نمايش��گاه دائمي دس��تاوردهاي نيروي هوافضاي 
سپاه طي سخناني گفت: »هرگز با حاشيه سازي ها 
نااميد نمي شويم و با اقدامات كساني كه مي خواهند 
ناكارآم��دي خ��ود را به م��ا منتقل كنند، خس��ته 
نمي شويم. ما مي دانيم مردم كار مي خواهند و آينده 

روشن است.« 
به گزارش فارس، محمدباقر قاليباف اظهار داش��ت: 
»براي من از جهات مختلف بازديد امروز يادآور همه 
تاريخ گذش��ته دفاع مقدس بود تا اي��ن مقطع. من 
خاطرم هست كه اولين پرواز پهپاد تالش در سال ۶3 
روي منطقه بوارين و شهرك دوعيجي اولين تصاوير را 
گرفت. تا اينكه امروز تجهيزاتي را ديدم كه مي تواند در 
دورترين نقاط در هر شرايط آب و هوايي هر نقطه اي 

را انتخاب كند و بزند .«
قاليباف ادامه داد: »هفته دفاع مقدس ايام اهلل است. 

در فرهنگ قرآن ايامي اس��ت كه هم نعمت خدا بر 
مردم نازل مي شود و هم روزهايي هست كه بر مردم 
نازل مي ش��ود و هر دو اينها براي يادآوری اس��ت و 
تذكر اس��ت«. رئيس مجلس تصريح كرد: »من به 
همسنگرانم در نيروي هوافضا تبريك مي گويم كه 
يك نمايشگاهي برپا كردند كه جواناني كه روزهاي 
دفاع مقدس را نديدند، دستاوردهاي حوزه هوا فضا 
را به تصوير كشيدند. اين نمايشگاه تاريخ يك ملت 
در حوزه دفاع را با اتكا به سنت هاي الهي به نمايش 
مي گذارد. اين نمايش��گاه، يعن��ي وقتي مي گوييم 
خودباوری، يعني به س��نت هاي الهي ايمان داريم؛ 
يعني چيزي از دشمن تمنا نمي كنيم و از استقالل و 
شكوه و عزت مردم دفاع مي كنيم. هفته دفاع مقدس 

هفته يادآوري نعمت هاي الهي است .«
   هوافضاي سپاه، نمايشگاه » ما مي توانيم«

قاليباف اظهار داش��ت: »اين نمايشگاه و اين محيط 
راهبرد و اس��تراتژي تحليل روند ما مي توانيم است. 
اين همان راهبرد اتكا به توان ملي و سنت هاي الهي 
است. اين نمايشگاه تبلور عيني جوانگرايي و مديريت 
جوانانه موفق اس��ت.«  رئيس مجلس افزود: »ما در 
دوران دفاع مقدس در تهيه خمپاره 12۰ هم دچار 
مش��كل بوديم. من يادم نمي رود مي خواستند يك 

موشك را تست كنند كه نا موفق بود و راكت 2۰۰ متر 
جلوتر افتاد. اما امروز نشان داده شد كه موشك هاي 
ما در كمتر از پنج سال فضا را هم مي شكافد. همه اين 
پروژه ها راه هاي ميانبر دارد اما جوانانی مي خواهد كه 
جسورانه تصميم بگيرند و اين راه هاي ميان بر را بروند؛ 
استراتژي ما بايد خالقانه باشد و اين نمايشگاه نمونه 
اين است.« قاليباف گفت: »تبعيت از فرمان رهبري 
نشان مي دهد موفقيت ما زماني است كه رابطه بين 

امام و امت را محكم برقرار كنيم«. 
   جنگ تمام شده اما جهاد همچنان ادامه دارد

رئيس مجلس تصريح كرد: »اين نمايشگاه نشان داد 
ما قوي هستيم اما افسوس مي خوريم كه در اقتصاد 
ضعيف هستيم و او بر ما فشار آورد. دليلش اين است 
كه در اين حوزه مبتني بر س��نت هاي الهي حركت 
نمي كنيم و به جوانان ميدان نمي دهيم. جنگ تمام 
شده اما جهاد همچنان ادامه دارد. اگر در اين عرصه 
هم درس بگيريم ترديد ندارم كه اگر با اين فرهنگ 
يك برنامه پنج ساله را پيش ببريم همه كارخانه ها 
و صنعت راه مي افتد.«  قاليباف گفت: »هرگز با اين 
حاشيه سازی ها نااميد نمي  شويم و با اقدامات كساني 
مي خواهن��د ناكارآمدی خود را ب��ه ما منتقل كنند 
خسته نمي شويم. ما مي دانيم مردم كار مي خواهند 

و ما مي دانيم آينده روشن است«. 
   دفاع مقدس آموخت بايد قوي شويم

فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمي نيز در آيين افتتاح نمايش��گاه دستاوردها 
و توانمندي هاي راهبردي نيروي هوافضاي س��پاه، 
توانمندي ها و دستاوردهاي حوزه دفاعي را مرهون 
دوران باشكوه دفاع مقدس دانست و گفت كه از آن 

دوران آموخته ايم بايد قوي و خودكفا شويم. 
سردار سرتيپ پاسدار اميرعلي حاجي زاده اظهار كرد: 
»امروز به لطف و عنايت اله��ي در حوزه خودكفايي 
و دس��تيابي به فناوري هاي دفاعي، به ويژه در حوزه 
هوافضا در تراز جهاني قرار داريم. امروز اگر صحبت از 
حوزه موشكي زمين به زمين، پدافند هوايي و رادارها، 
پهپاد، جن��گ الكترونيك و ماهواره مي ش��ود نبايد 
جايگاه خود را در منطقه جست وجو كنيم، بلكه در اين 
بخش ها به طور قطع در زمره 1۰ كشور اول جهان قرار 
داريم.« سردار حاجي زاده توانمندي ها و دستاوردهاي 
حوزه دفاعي را مرهون دوران باش��كوه دفاع مقدس 
توصيف و تصريح ك��رد: »در دوران جنگ تحميلي 
آموختيم كه بايد قوي شويم، خودكفا شويم چرا كه 

ضعيف بودن در اين دنيا محكوم به نابودي است.« 
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با تأكيد بر اينكه با ايجاد 
پارك ملي هوافضا و نمايشگاه اقتدار و خودباوري بنا 
داريم تجربيات و الگوي پيشرفت را به نسل های جديد 
منتقل كنيم، گفت: »امروز در اين نمايشگاه   موشك 
اسكاد بي روس��ي، موش��ك هاي نقطه زن دزفول، 
ذوالفقار ، عماد و خرمش��هر را مشاهده مي كنيم.   با 
راه اندازی اين نمايش��گاه بس��ياري از فناوري هاي 
جديد و تجهيزات پيش��رفته براي رشته هاي فني 
دانش��گاه قابل بهره برداري اس��ت.« فرمانده نيروي 
هوافضای سپاه در پايان اظهار كرد: »در اين نمايشگاه 
پلكسي اون پهپادي ش��امل پهپادهاي ام كيو وان، 
آركيو 1۷۰، هواپيماي ام كيو ف��ور ، گلوبال هاوك 
ساقط شده امريكايي و پهپادهاي ايراني در معرض 

ديد قرار دارد.« 
   هيچ گاه در توليد قدرت متوقف نمي شويم

فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي هم در 
حاش��يه افتتاح پارك ملي هوافضا  با تأكيد بر اينكه 
پارك مل��ي هوافضا نماد اعتمادبه نف��س ملي ايران 
اس��المي اس��ت، گفت كه هيچ گاه در توليد قدرت 

متوقف نمي شويم. 
سردار سرلش��كر پاسدار حسين س��المي در جمع 
خبرنگاران، نمايشگاه دستاوردها و توانمندي هاي 
راهبردي هوافضا را نماد روشني از اعتمادبه نفس ملي 
ايران اسالمي توصيف و تأكيد كرد: »بخش عمده اي از 
اين پيشرفت هاي شگفت انگيز در دوره تحريم حاصل 
شده است و نشانگر اين واقعيت است كه ما توانسته ايم 
از تحريم ها فرصت پيشرفت شتاب دار در حوزه هاي 
دفاعي بسازيم.« فرمانده كل سپاه با تأكيد بر اينكه 
هيچ گاه در توليد قدرت متوقف نمي شويم، گفت: »ما 
معادالت استقالل و عزت را درك كرده ايم و مي دانيم 
مسير سعادت جامعه را دش��منان در اختيار ما قرار 
نخواهند داد.« سرلشكر سالمي با بيان اينكه در اين 
نمايشگاه نقشه جامع قدرت بازدارنده نظام را مشاهده 
مي كنيد، افزود: »جنگ امروز ما جنگ اراده ها است و 
ملت ايران با شناخت راه و مسير روشن خود با عزم و 

اراده اي قوي اين راه را ادامه مي دهد.« 

نقدي بر پيشنهادي اصالح طلبانه
 براي استعفاي رئيس جمهور

تيتر را اشتباه زده اید!
يادداشت عباس عبدي در شماره ديروز روزنامه اعتماد كه تيتر يك اين 
روزنامه شده بود، مي توانس��ت به جاي عبارت »پيشنهاد كناره گيري 
رئيس جمهوري«، جمله  »چگونه از بار مسئوليت فرار كنيم« باشد. اين 
نخستين بار نيست كه عبدي و اعتماد بر طبل استعفاي رئيس جمهور با 
ادعاي دلسوزي و راه حل دادن براي مشكالت كشور مي كوبند؛ عبدي 
سال گذشته هم پيشنهاد استعفاي روحاني را داد، با اين ادعا كه وقتي 
نمي گذارند روحاني كار كند، كنار برود و هر كس��ي كه مي تواند بيايد. 
او سال ۸1 با همين ادعاها پيشنهاد اس��تعفاي محمد خاتمي، رئيس 
جمهور وقت را داد و سال ۹۷ وقتي ظريف در اقدامي كودكانه همزمان با 
سفر بشار اسد به ايران استعفا داد، بالفاصله در توئيتي ظريف را تحسين 
كرد. سابقه عبدي نشان مي دهد كه او خروج از حاكميت را در هر حال 
دوست دارد! البد نامش را هم فعاليت مدني و سياسي مي گذارد. اما از 
قضا مسئوليت مدني ايجاب مي كند كه اوالً عباس عبدي و دوستان هم 
جناحي اش مسئوليت خوب و بد دولتي را كه خود بر سركار آورده اند، 
بپذيرند. ثانياً صداي اعتراض مردم از عملكرد و سياست هاي اين دولت را 
بشنوند و مسئوليت خود در نارضايتي ملي از دولت را پشت تحليل هاي 
ماورايي از »دولت پنهان« و »نگذاشتند كار كنيم« مخفي نكنند؛ ثالثاً اگر 
احساس مي كنند روحاني بايد برود، مسئوليت پيشنهاد را خود بر عهده 

بگيرند و آن را به اصولگرايان و ديگران مرتبط نكنند. 
اما آنچه عبدي نوشته، در موقعيت كنوني نه تنها مشكلي را حل نمي كند، 
بلكه مشكالت بزرگ تر ايجاد مي كند و حتي به لحاظ شكلي هم مردم را 
به دردسر مي اندازد. قانون مي گويد با پذيرش استعفاي روحاني، معاون 
اول او يعني اسحاق جهانگيري عهده دار رياست جمهوري خواهد شد و 
تا ۵۰ روز بعد بايد انتخابات زودهنگام رياست جمهوري برگزار شود. واقعاً 
مردم ميان روحاني و جهانگيري تفاوتي خواهند ديد و راضي به اين غائله 
هستند؟ هياهو و جنجال سياسي ناشي از اين اتفاق هم بر روح خسته 
جامعه از كرونا و تحريم و سياست هاي غلط دولت و ... آوار خواهد شد. از 
سويي دولت جديد هم در نهايت فقط هشت ماه زودتر از مهلت قانوني در 

صورت عدم استعفاي روحاني، كار خود را شروع خواهد كرد. مي ارزد؟
براي كساني كه مطامع جناحي را ارجح از منافع ملي مي دانند، مي ارزد؛ 
وقتي كارها مطابق ميل شان پيش نمي رود، وطن ديگي مي شود كه براي 
آنان نمي جوشد، اما براي ملت ايران چه؟! ش��ايد از اين رو بود كه رهبر 
انقالب تيرماه ۹۹ در ديدار نماين��دگان مجلس جديد فرمودند: »بنده 
اعتقاد راسخ دارم كه دولت ها بايستي تا آخرين روز مسئوليتشان تالش 
كنند و كار كنند و وظايف خودشان را انجام بدهند، بعد امانت را به دولت 
بعدي تسليم كنند... در اين شرايِط حّساِس ساِل آخري دولت... بايستي 
هر دو -هم دولت، هم مجلس- سعي كنند فضا را به نحوي مديريت كنند 

كه به كار مهم كشور هيچ گونه لطمه اي وارد نشود .«
خيلي روشن اس��ت كه جمعي از اصالح طلبان تالش دارند با فرافكني 
از مسئوليت دولت روحاني فرار كنند. عبدي مي نويسد اصولگرايان از 
اين پيشنهاد قند در دلشان آب مي شود، اما در ظاهر مخالفت مي كنند، 
و البد فكر مي كند تناقضي كشف كرده اما شايد اگر همه چيز به نحوي 
ديگر بود، بحران كرونا نبود و زماني چند س��اله تا پايان دوره رياس��ت 
جمهوري داشتيم، و مبناي پيشنهاد استعفا به رئيس جمهور هم، نه فرار 
از مسئوليت و ابتذالي تكراري، خالصه شده در عبارت »نمي گذارند كار 
كنند، پس من مي روم!«، بلكه ناكارآمدي دولت در اداره كشور و همراه با 
عذرخواهي دولت و حاميان بود، مي شد اين يك بار را در دنياي سياست 
كنار عباس عبدي و روزنامه اعتماد – ضمن فاصله گذاري سياسي و با 
ماسك حفظ اصول البته!- ايستاد، اما واقعيت اين است كه اين همكاران 
اصالح طلب ما حتي وقتي حرفي را مي زنند كه به قول خودشان قند در 
دل ما آب مي كند، مقدمات آن را به گونه اي مي چينند كه كام  آدمي از 
اين حجم سياسی كاری تلخ شود. شما مي خواهيد به هر نحوي منافع 
خود را تأمين كنيد، حتي اگر كشور به هم بريزد و ما مي خواهيم كشور 
آرام باشد، حتي اگر مخالفان ما بر مسند قدرت باشند، چه آنكه حيات 
اصالح طلبان در غوغازيستي است. براي اداره كشور كه برنامه ندارند، اما 
براي آشوب هميشه پر از ايده های جديد هستند، در اين خصوص هر چه 

بخواهم بنويسم، تكرار مكررات خواهد بود.
 سال گذشته وقتي عباس عبدي پيشنهاد كناره گيري روحاني به دليل 
انتقادات منتقدان عليه او را طرح كرد، در گزارشي در روزنامه جوان )2۵ 
آذر ۹۸( نوشتم: »روحاني مي تواند استعفا كند يا نكند، موضوع اين گزارش، 
بررسي موضوع رفتن يا نرفتن روحاني نيست، اما اصالح طلبان نمي توانند 
بهانه »نمي گذارند دولت كار كند« را براي دليل استعفاي او به كار برند. به 
جرئت مي توان گفت از سال ۶۸ تاكنون، هيچ دولتي به قدر دولت روحاني، 
حكومت را راضي به عدم مخالفت با تصميم هاي كالنش نكرده است. انتقاد 
هم كه براي همه دولت ها بوده است. ماجرا چيست؟ عبدي و همفكرانش 
به اين نتيجه رس��يده اند كه ادامه دولت روحاني، روز به روز بيشتر پايگاه 
اجتماعي اصالح طلبان را به دليل حمايت شديدي كه شب انتخابات از او 
كرده اند، تحت تأثير منفي قرار مي دهد، از همين رو تالش مي كنند هم 
او را كنار بزنند و هم اين كنار زدن، نام »عبور از روحاني« را به خود نگيرد. 
چه آنكه در آن صورت مجبور به پذيرش اشتباه خود در حمايت از روحاني 
خواهند شد و اعتماد مردم را براي انتخابات هاي آينده كسب نخواهند كرد... 
از اين رو است كه منتقدان دولت با پيشنهاد عبدي براي استعفاي روحاني 
مخالف هستند، چه آنكه مسير و انگيزه اين استعفا را فشار بر حاكميت و 
فرار از پاسخگويي و پيشبرد منافع جناحي مي دانند و اين پيشنهاد )و نه 
الزاماً هر پيشنهاد استعفاي ديگر( را طرح ش��ده در چارچوب برهم زدن 
آرامش كشور و براي فرار از پاسخگويي مي بينند، وگرنه بعيد است كسي از 

ماندن اين دولت استقبال كند .«

   ايسنا: سردار غالمرضا جاللي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل با بيان 
اينكه دشمن زماني كه احساس كند ضعيف هستيم به ما حمله مي كند، 
گفت: بنابراين قوي شدن، قوي بودن و قوي ماندن براي ما يك راهبرد است 
كه امام )ره( آن را تبيين و رهبري مسير اين راهبرد را براي ما ترسيم كردند. 
  خانه ملت: روح اهلل متفكرآزاد، عضو هيئت رئيس��ه مجلس شوراي 
اسالمي در توضيح آخرين وضعيت طرح شفافيت آرای نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي، گفت: طرح شفافيت آرا  در كميته اي كه ذيل كميسيون 
آيين نامه داخلي مجلس قرار دارد با اصالحات جزئي تصويب شد و هفته 
جاري در نشست اين كميس��يون مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. در 

صورت موافقت اعضاي كميسيون، طرح به صحن ارسال مي شود. 
  فارس: محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي در صفحه 
شخصي خود در توئيتر خاطرنشان كرد: شعار مرگ بر امريكا جز كار، تالش 
و پيگيري مشكالت مردم نيست. مردم از ما كار مي خواهند؛ كار و ذهن ما 

لحظه اي از اين مسير منحرف نخواهد شد. 
  ايرنا: ستاد انتخابات كشور با صدور اطالعيه اي تأكيد كرد: انتخابات 
ميان دوره يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي روز جمعه 2۸ خرداد 
1٤۰۰ در پنج حوزه انتخابيه برگزار و ثبت نام از داوطلبان نمايندگي مجلس 

شوراي اسالمي از تاريخ ۸ فروردين1٤۰۰ آغاز مي شود. 

ژه
 محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران و عضو شوراي وی

مركزي حزب كارگزاران طي يادداش��تي در روزنامه شرق، 
جنگ اقتصادي را تقابل اصلي ايران و امريكا و تحركات ديگر 
همچون ترور حاج قاسم س��ليماني را تقابلي به وجود آمده 
در حاشيه اين تقابل اصلي مي داند. او اين تحليل را نوشته تا 
بعد بگويد كه حمله امريكا به ريال ما به اندازه حمله امريكا 
به سردار ما جدي گرفته نشد! هاشمي مي نويسد: »برخالف 
اقدامات نظامي دش��من، به ويژه ترور ش��هيد س��ليماني، 
مس��ئوالن كش��ور درباره ترور اقتصادي ايران، حساسيت 
جدي نداش��ته اند. درحالي  كه اگر همانند حمله به شهيد 
سليماني، در مقابل حمله دش��من به ريال نيز حساسيت و 
عزم مقابله جدي از سوي مسئوالن وجود داشت، قطعاً شاهد 
حفظ نسبي ارزش پول ملي و اعتبار ايران در برابر اقدامات 

ترامپ مي شديم .«
نه اينكه اصل جنگ اقتص��ادي و حمله امري��كا به اقتصاد 
ايران را باور نداشته باش��يم كه بارها در مورد آن نوشته ايم 
و اصالح طلبان تا وقتي دولت دس��ت خودش��ان نبود، آن 
را باور نداش��تند و مدح دولت اوبام��ا را مي گفتند و تقصير 

همه مشكالت اقتصادي را به گردن رقباي سياسي و حتي 
حاكميت مي انداختند و تازه با در دست گرفتن دولت، معتقد 
به جنگ اقتصادي شدند، اما با همه اعتقاد به حمله اقتصادي 
امريكا به ايران، مثال زدن جان سرداري كه ميليون ها ايراني 
حاضر بودند ب��راي ماندنش، جان خود را بدهن��د، در برابر 
جنگ اقتصادي، نه فقط بي سليقگي كه بي اخالقی است. 
و مهم تر آنكه ايجاد تقابل و دوگانگي ميان معيشت مردم از 
سويي و حساسيت به ترور سردار از سويي ديگر، بي اخالقي 
ديگری است كه بعيد است محسن هاشمي به آن راضي باشد 
و چه خوب خواهد بود اگر زودتر از اين مقايسه نامناسب و 

نادرست و دور از اخالق عذر بخواهد. 
از سويي فاز اصلي تقابل ايران و امريكا اقتصادي نيست و از قضا 
ايدئولوژيك است و ترور قاسم سليماني و جنگ اقتصادي هم 
در همين راستاست و نه آنكه تقابل اصلي اقتصادي باشد و در 
حاشيه اش حاج قاسم را ترور كنند. سردار سليماني وزير اقتصاد 
ايران كه نبود، مسئول نيروي قدس س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي بود و اگر ايدئولوژي اسالم انقالبي نداشت و بر همين 
مبنا پرچمدار جنگ با تروريسم نمي ش��د، ترور هم نمي شد. 

جنگ اقتصادي هم براي زمين زدن همين ايدئولوژی است. 
اين نخستين بار نيست كه اصالح طلبان، با دوري از اخالق، از 
خون قاسم سليماني براي مثال هاي سياسي خود بهره مي برند. 
پيش تر پروانه سلحشوري، نماينده اصالح طلب مجلس قبل - كه 
همسرش نيز از مديران ارشد در يكي از وزارتخانه هاي اقتصادي 
دولت روحاني بود- گفته بود: »آقاي روحاني درخواست برداشت 
يك ميليارد دالر از صندوق توس��عه ملي براي مقابله با بحران 
كرونا داش��ته اند. با اين وجود هنوز پاسخي به اين درخواست 
رئيس جمهور داده نشده است. ما در مجلس در يك روز 2۰۰ 
 ميليارد دالر به سپاه قدس )در واكنش به ترور سردار سليماني( 
اختصاص داديم. آيا وقتي سالمتي مردم در خطر است نمي توان 

مبلغ بيشتري در نظر گرفت؟«
اين دوقطبي س��ازي ها آرامش جامعه را برهم مي زند و تازه با 
درخواست روحاني هم براي برداش��ت يك ميليارد دالري از 
صندوق توسعه ملي به منظور مبارزه با عوارض كرونا موافقت 
شد. آيا حساسيت به ترور سردار براي آنان سخت آمده و حاال بي 
ربط آن را وسط مي كشند؟ كاش خون شهيد قاسم سليماني را 

وجه شبه مثال های سياسي نكنيم. 

نماينده بروجن در مجلس شوراي اسالمي: 
دفاع مقدس نقطه طالیي
 مقاومت مردم ایران است

 نماينده م�ردم شهرس�تان بروجن در مجلس ش�وراي اس�المي، 
دفاع مق�دس را قطع�ه طاليي مقاومت م�ردم اي�ران توصيف كرد. 
به گزارش جوان، حجت االسالم جعفري، رئيس مجمع نمايندگان استان 
چهارمحال و بختياري و نماينده مردم شهرستان بروجن، ضمن گراميداشت 
چهلمين سالگرد دفاع مقدس ، از اين رويداد تاريخي به عنوان قطعه طاليي 
در مقاومت مردم ايران ياد كرد و با گراميداشت ياد امام راحل عظيم الشأن 
تصريح كرد: امام خميني با رهبري هاي بي بديل خود تهديد خطرناك 
جنگ تحميلي را به فرصت تبديل كرد كه مردم وفادار ايران با همبستگي 
مثال زدنی ضمن حضور حماسي در دفاع از كشور و انقالب ، قابليت هاي 
بی نظير خود را به نمايش گذاشتند و درسي تاريخي به متجاوزان آموختند 

و كشور را در برابر تجاوزات احتمالي تا زماني طوالني بيمه كردند. 
وي افزود: بجاست از همه رزمندگان نيروهاي مسلح اعم از ارتش و سپاه و 
نيروي انتظامي و بخصوص از خيل عظيم نيروهاي مردمي بسيج قدرداني 
كنيم و در برابر ش��جاعت ها و ايثارگري هاي آنان سر تعظيم فرود آوريم. 
شهيدان مجاهدان مخلصي بودند كه برگزيده و مزد فداكاري خود را دريافت 
كردند و به بارگاه ملكوتي بار يافتند و در تابلو افتخارات كش��ورمان چون 
خورشيد مي درخشند. جعفري با بيان اينكه اين راه همچنان با عزت امتداد 
دارد، تصريح كرد: گل سرسبد تداوم دفاع و مقاومت مردم ايران، شهيد حاج 

قاسم است كه مدال افتخار هر ايراني است. 
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كبري آسوپار

 نماي نزديك

    رونمايي از موشك بالستيك دريايي »ذوالفقار بصير«
  در جريان آيين افتتاح نمايشگاه دائمي توانمندي هاي نيروي هوافضاي سپاه   نسل جديدي از موشك 
ذوالفقار تحت عنوان »ذوالفقار بصير« براي اولين بار به نمايش درآمد  .اين موش��ك كه از خانواده 
موشك هاي ذوالفقار است، با برد ۷۰۰ كيلومتر قابليت هدف قرار دادن اهداف در دريا را دارد. پيش از 
اين برد موشك هاي بالستيك دريايي ايران تا 3۰۰ كيلومتر با موشك خليج فارس و هرمز اعالم شده 

بود كه اكنون با نمايش اين نسخه از موشك ذوالفقار به ۷۰۰ كيلومتر افزايش يافته است. 

خون حاج قاسم را وجه شبه مثال های سياسی نکنيد!

مريم كامياب| مهر


