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گفتمان فراگير مقاومت
   ضامن استمرار پيروزي

»ديروز يكي از برادران عزيزي كه در پاريس خدمت امام بودند براي 
من نقل مي كردند. در پاريس خبرنگارها از امام پرسيدند شما چقدر 
اميدوار به پيروزي خودتان هستيد. امام خطاب به خبرنگارها گفتند 
ما همين االن پيروزيم. اين را امام در وضعي گفت كه شاه هنوز اميدوار 
بود كه كماندوهاي امريكايي بريزند مردم را قتل عام كنند. احتمالش 
هم بود، ممكن بود بكنند، در همان شرايط امام گفت ما پيروزيم. چرا 
پيروزيم؟ چون آن شخصي كه تكليفش را انجام داده و موفق شده كه 
تكليفش را انجام بدهد پيروز است. « )بخشي از خاطرات مقام معظم 

رهبري در باره حضرت امام خميني )ره( (
صراحت بي��ان آن عزي��ز س��فر ك��رده ب��ر پي��روزي، برگرفته از 
تكليف مداري، ايستادگي در برابر دش��من؛ موجب پيدايش، رشد 
و بلوغ گفتمان مقاومت ش��د؛ گفتماني كه امتحان��ش را در عرصه 
جنگ تحميلي به عالي ترين شكل ممكن پس داده و خيلي سريع از 
مرزهاي جغرافيايي ايران عبور كرده و جهان اسالم و بلكه كل جهان 
را در بر گرفته و الگوي مبارزه با زياده خواهي و طمع ورزي مستكبران 

و نظام سلطه شد. 
ترديدي نيست كه  ايستادگي مردم افغانستان ميوه گفتمان مقاومت 
است، پيروزي مردم عراق و سوريه بر تروريسم پرورش يافته در دامن 
مثلث ش��رارت عبري، غربي ، وهابي ثمره گفتمان مقاومت اس��ت. 
پيروزي مبارزان يمني  و شكست اتحاد عبري، غربي، ثمره گفتمان 
مقاومت است و باالخره توسعه عمق استراتژيكي جمهوري اسالمي 
و پيوند حلقه هاي مح��ور مقاومت نيز ثمره  ش��جره طيبه گفتمان 
مقاومت است. مردم جهان آثار متفاوِت »گفتمان مذاكره و سازش« 
و »گفتمان مقاومت« را در سرزمين هاي اشغالي فلسطين به روشني 
نظاره مي كنند. ديروز ارتش تا بن دندان مس��لح ۱۱ كشور عرب در 
برابر ارتش رژيم صهيونيستي بيش از شش روز نتوانستند مقاومت 
كنند و با قبول شكس��ت مفتضحانه در تله گفتمان سازش افتاده و 
چندين دهه پشت خاكريز مذاكره با دشمن روز به روز در بازي تحقير 
تن به ذلت بيشتري دادند و امروز رژيم صهيونيستي تحت حمايت 
۱۱ قدرت  قل��در و بزرگ غربي، در برابر منط��ق و گفتمان مقاومِت 
معدود فلس��طينيان نوار غزه بي��ش از دو روز هم توان ايس��تادگي 
نداشته و با چشيدن طعم تلخ شكس��ت خفت بار، ذليالنه مجبور به 

عقب نشيني مي شود. 
گفتمان مذاكره و سازش ما را به »ذلت پذيري«، »راحت طلبي«، »كرنش 
و تعظيم در برابر دشمن«، »قبول تحقير براي تكه استخوان«، »قبول 
قواعد بازي دشمن«، »تمكين از قوانين دشمن«، »دودستگي و تفرقه« 
و... فرا مي خواند و گفتمان مقاومت ما را به »غيرتمندي و عزتمداري«، 
»ايستادگي در برابر ظالم«، »اتحاد و انسجام ملي«، »تكيه به ظرفيت هاي 
داخلي«، »تحميل اراده خود بر دشمن«، »غرور و بالندگي ملي« و... فرا 

مي خواند.
در عمر بيش از ۷۰ ساله سازمان استعماري ملل متحد حتي يك نمونه 
نمي توان يافت كه كش��وري از طريق تعقيب گفتمان مذاكره و سازش 
موفق به استيفاي حقوق خود شده باشد و هر چه موفقيت است بی استثنا 
محصول ميدان مبارزه و گفتمان مقاومت اس��ت. اتفاقات و رخدادهاي 
فلس��طين اش��غالي بهترين و كامل ترين گواه بر اين مدعاس��ت كه اوج 
افتخارات گفتمان مذاكره و س��ازش در فلسطين »پيمان ننگين كمپ 
ديويد«، »پيمان ننگين اسلو« و درجا زدن چند ده ساله پشت خاكريزهاي 
اين گفتمان است و در نقطه مقابل به ذلت و تسليم كشاندن رژيم تا بن 

دندان مسلح صهيونيستي محصول گفتمان مقاومت است.
نظام مهندسي ش��ده س��لطه و دش��من زورگو و بي منطق غربي، به 
تجربه  مكرر تاريخ��ي دريافته كه تنها راه غلبه ب��ر گفتمان مقاومت، 
تغيير ميدان ب��ازي از گفتمان مقاومت به گفتمان مذاكره و س��ازش 
اس��ت. نظام س��لطه تغيير ميدان بازي و واداش��تن كش��ور هدف به 
نشستن بر سر ميز مذاكره و س��ازش را از طريق »نفوذ در حاكميت و 
يارگيري«، »ايجاد و تقويت پروژه حلقه سازي«، »تحريم«، »تهديد 
سخت و نيمه س��خت«، »منزوي سازي«، »ناامن س��ازي«، »ايجاد 
و تقويت گرو ه هاي برانداز و تروريس��تي«، »دخال��ت در حاكميت از 
طريق الزامات دموكراتيك«، »نبرد ديپلماتيك«، »ترور و تخريب«، 
»براندازي هاي رنگ��ي« دنبال مي كند و به م��وازات تحميل گفتمان 
مذاكره و س��ازش، كش��ور هدف را در تله تمكين از قواعد و قوانين و 
قراردادهاي شبه استعماري نظير قوانين پولش��ويي و كنترل مالي و 
قوانين حقوق بشري گرفتار مي س��ازد و اين چنين است كه در كشور 
ايران نيز تعداد زيادي از سياسيون و دولتمردان برخالف سياست هاي 
كلي نظام و بر خالف نصوص تدابير و ديدگاه هاي رهبري براي تصويب 
قوانيني مثل الزامات گروه ويژه اقدام مالي )موس��وم به اف اي تي اف( 
كه صرفاً يك س��ازمان بين دولتي و غيرالزام آور بوده و توس��ط گروه 
۷ با ه��دف كنترل كش��وري مثل اي��ران راه اندازي ش��ده و فقط ۱۳ 
 عضو از رژيم صهيونيستي عضو آن هس��تند، سر و دست مي شكنند. 
بر خالف تالش هاي ناميمون و نامبارك برخي سياسيون كشور و در 
شرايطي كه نظام س��لطه خود را براي »تلخ كردن كام مردم ايران«، 
»جلوگيري از برپايي جش��ن هاي چهل سالگي انقالب« و »فروپاشي 
نظام ايران از درون« آماده مي ك��رد و بي ثباتي اقتصادي و جنگ دالر 
نفس اقتصاد و مردم را در س��ينه ها حبس كرده ب��ود همگي ديديم 
كه چرخش در مواضع رئيس جمهور س��بب ناكامي و خنثي ش��دن 
توطئه هاي دش��من و بازگش��ت آرامش و اتحاد به كش��ور شد. همه 
 ديدند كه مواضع انقالبي تنها راه غلبه بر دسيس��ه هاي دشمن است. 
اما آنچه در اين ميان نگران كننده است ناهمسويي برخي از كارگزاران 

و دولتمردان كشور با مواضع رئيس جمهور است. 
تمام مس��ئوالن و كارگزاران نظام به ويژه دستگاه ديپلماسي كشور 
بايد بدانند ك��ه تالش براي راضي كردن دش��من و به قول برخي از 
دولتمردان ت��الش گرفتن بهانه از ترامپ راه غلطي اس��ت كه بارها 
و باره��ا چ��وب آن را خورده ايم و هر ب��ار موجب از »دس��ت رفتن 
فرصت هاي طاليي«، »تحقير بيش��تر مردم و نظام«، »طمع ورزي 
بيشتر دشمن« و »تفرقه و انش��قاق ملي« شده است. همه اصحاب 
رسانه ، سياسيون، نمايندگان مجلس، دولتمردان و كارگزاران نظام 
و... بايد بدانند كه دوام، بقا و تشديد آثار پيروزي در سايه تك صدايي 
و همگاني كردن گفتمان مقاومت است. همه بايد بدانند كه تالش 
براي تحميل برجام هاي جهنمي مالي، موش��كي، حقوق بشري و... 
به ملت ايران و سپردن ريسمان اداره كشور به شكل غيرمستقيم به 
دشمنان از طريق تمكين قواعد تحميلي )با هر نام و توجيهي( نامش 

اگر خيانت نباشد كم از حماقت نخواهد بود.

سيدعبداهلل متوليان

رئيس قوه قضائيه با اشاره به نحوه مواجهه غرب با حوادث فرانسه: 

معيارهاي دوگانه جهان سلطه در فرانسه تصوير شد

رئيس قوه قضائيه با اش�اره به جنبش موس�وم 
به »جليقه زردها« و اعتراضات گس�ترده ضد 
س�رمایه داری در فرانس�ه، رهبران اروپ�ا را به 
خویش�تنداري در برخورد با مردم خود توصيه 
كرد و نح�وه مواجهه غرب با حوادث فرانس�ه، 
به ویژه بایكوت رسانه اي این حوادث و سكوت 
مجام�ع بين الملل�ی را تصوی�ري تمام ق�د از 
اس�تانداردهاي دوگانه جهان س�لطه دانست. 
به گ��زارش اداره كل روابط عمومي ق��وه قضائيه، 
آيت اهلل آملي الريجاني در جلس��ه مسئوالن عالي 
قضايي با اشاره به عمليات تروريستي روز پنج شنبه 
در چابه��ار، تصريح ك��رد: همه مي داني��م كه اين 
حركت هاي تكفيري - وهابي از كجا نشئت مي گيرد 
و چه كساني پشت آن هس��تند. در صدر حاميان 
آشكار اين اقدامات تروريستي، امريكا و رژيم غاصب 
صهيونيستي حضور دارند و برخي دولت هاي مرتجع 
منطقه نيز به عنوان ابزار امريكا و رژيم صهيونيستي، 
دست به حركات مزدورانه و موذيانه اي عليه ملت 
ايران مي زنند كه البته جمهوري اسالمي با اقتدار، 
اين تحركات را پيگيري خواهد ك��رد. رئيس قوه 
قضائيه با اش��اره به هالكت برخي عوامل اين اقدام 

تروريس��تي، از تعقيب س��اير افراد دخيل در اين 
عمليات خبر داد و افزود: ضمن مجازات همه عوامل 
مرتبط با اين حادثه، دست هاي پشت پرده چنين 
اقداماتي نيز مطمئن باشند كه جمهوري اسالمي با 

اقتدار به آنان پاسخ خواهد داد. 
     اقدامات كور، توسعه چابهار را سد نمي كند

آيت اهلل آمل��ي الريجان��ي، خأله��ای امنيتي در 
مرز پاكس��تان را يكي از منفذهاي سوءاس��تفاده 
تروريس��ت ها براي بر هم زدن امنيت و آسايش در 
كشورمان دانس��ت و اظهار كرد: از مدت ها قبل در 
چابهار، يك حركت توسعه اي همه جانبه آغاز شده 
است و هدف چنين اقدامات ايذايي، نظير آنچه در 
پنج شنبه گذشته رخ داد، متوقف كردن اين روند 
توسعه است اما دشمنان مثل هميشه دچار اشتباه 
محاسباتي هستند و بي ترديد با مقاومت و حمايت 
مردم، توطئه هاي دشمنان نقش بر آب مي شود و اين 
قبيل اقدامات كور كه از نظر نظامي نيز فاقد هرگونه 
ارزش عملياتي است، به هيچ عنوان نمي تواند مسير 

توسعه چابهار را سد كند. 
آيت اهلل آملي الريجاني در ادامه با بزرگداش��ت ۱۶ 
آذر روز دانش��جو، به جنبش هاي دانشجويي مؤثر 

در پيروزي انقالب اسالمي اشاره كرد و گفت: امروز 
نيز دانش��جويان در توليد علم كه از اساسی ترين 
اركان اقتدار كشور است، نقشي كليدي دارند و از 
نظر سياسي و اجتماعي نيز مس��ئوليت بزرگي را 
به دوش مي كش��ند. رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر 
ضرورت ارتقاي سطح بصيرت ديني و فهم سياسي 
و اجتماعي براي حركات دانش��جويي پيش برنده 
و مترقي در كش��ور، ادامه داد: توليد علم عالوه بر 
آنكه به خودي خود نوعي كمال محسوب مي شود، 
اقتدار كش��ور را نيز به دنبال دارد و جهاد علمي از 
بزرگ ترين مسئوليت هايي است كه امروز بايد مورد 
توجه همگان، به ويژه نسل جوان و دانشجويان عزيز 

قرار گيرد. 
     اختاپوس رس�انه اي اعتراضات فرانسه را 

سانسور مي كند
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به جنبش موسوم به »جليقه زردها« در فرانسه 
و اعتراضات گسترده ضد سرمايه داری در اين كشور، 
برخورد دولت و پليس فرانسه با شهروندان معترض را 
»خشن« توصيف كرد و گفت: حركت اعتراضي عليه 
سرمايه داری كه امروز در فرانسه شاهد آن هستيم، 

در ساير كشورهاي اروپايي نيز جريان خواهد يافت 
زيرا فش��ار بي عدالتي هرگز در يك نقطه س��اكن 
نمي ماند و باالخره افرادي كه از ظلم س��رمايه داری 
 لجام گسيخته به ستوه آمده اند، آرام نخواهند نشست. 
آيت اهلل آملي الريجاني با اشاره به كشتار، ضرب و شتم 
و بازداشت معترضان در فرانسه، رهبران كشورهاي 
اروپايي را به خويشتنداری در برخورد با مردم خود 
توصيه كرد و افزود: در اعتراضات دي ماه سال گذشته 
در ايران كه به دنبال مطالبات برحق عده ای، متأسفانه 
برخي با سوءاس��تفاده از فضاي ملته��ب، به دنبال 
موج سواری بودند و آش��وب به  پا كردند، مسئوالن 
همين كشورهاي غربي و از جمله فرانسه غوغا به پا 
كردند و مدام »ابراز نگراني« مي كردند. شما برخورد 
پليس فرانسه با مردم را ببينيد؛ همين مقدار هم كه 
منتشر مي شود كافي اس��ت تا بتوانيد دروغ بودن 
ادعاهاي غرب در پاسداشت حقوق شهروندي را به 
راحتي درك كنيد. رئيس قوه قضائيه ادامه داد: اين 
اعتراضات و برخوردها اگر در جايي غير از يك كشور 
غربي بود، تاكنون پاي سازمان ملل و وزراي خارجه 
كش��ورهاي مختلف به ميان آمده بود و همه فرياد 
حمايت از مردم س��ر مي دادند اما اكنون كه حدود 
چهار هفته از اين اعتراضات در فرانس��ه مي گذرد، 
شاهد بايكوت اخبار اين رويدادها از سوي اختاپوس 
رسانه اي غرب و سكوت نهادهاي بين المللی در قبال 
برخورد خش��ن هزاران پليس مجهز به خودروهاي 
زرهي با معترضان هس��تيم. اين رفت��ار، تصويري 
تمام قد از معيارهاي دوگانه جهان سلطه در عرصه 
»عمل« و »خبر« را پيش روي وجدان عمومي جهان 
قرار مي دهد و به صراحت مي گويد كه »مهم نيست 
چه اتفاقي رخ مي دهد بلكه مهم اين است كه در كجا 

رخ مي دهد«. 
آيت اهلل آملي الريجاني با اش��اره به فرمايش هاي 
مقام معظ��م رهب��ري در خصوص م��وج بيداري 
اس��المي، تصريح كرد: رهبر معظم انقالب سال ها 
قبل پيش بيني كرده بودند كه موج بيداري اسالمي 
در كشورهاي اسالمي ساكن نخواهد ماند و به اروپا 
نيز سرايت خواهد كرد. امروز با توجه به اعتراضاتي 
كه در قلب اروپا شاهد آن هس��تيم، مي بينيم كه 
پيش بيني مقام معظم رهبري در حال تحقق است 
و سرنوشت محتوم بي عدالتي ناشي از سرمايه داری 
لجام گسيخته، اعتراضاتي است كه گريبان حاميان 
ظلم به مستضعفان را مي گيرد. رئيس قوه قضائيه 
ابراز اميدواري كرد كه »رهبران اروپايي س��ر عقل 
بيايند و با مردم خود و ساير كشورها نه بر مبناي آنچه 
از سوي نظام سرمايه داری به آنها ديكته مي شود بلكه 

بر اساس ارزش هاي انساني برخورد كنند«. 

  فرانسه  و فرصت هاي 
گم شده ديپلماتيک

۱- فرانس��ه به همراه امريكا، انگليس و آلمان بيش��ترين سهم را در 
مواضع و بيانيه هاي »ضدحقوق بش��ري« درباره ايران داراس��ت و با 
آنكه حوادث اخير فرانسه، نقض صريح مفاد حقوق بين الملل و قانون 
اساسي و حقوق شهروندي فرانسه اس��ت با گذشت سه هفته از آغاز 
اين حوادث، تنها دستگاه سياست خارجه و نه رئيس جمهور و وزير 
امورخارجه كش��ورمان در قالب بيانيه اي كلي صرفاً به ابراز هش��دار 
شهروندان ايراني كه قصد مسافرت به فرانسه را دارند، بسنده مي كند! 
آن هم در حالي كه عالي ترين مقام اجراي��ي دولت های غربي اعم از 
رئيس جمهور، نخست وزير و وزير امورخارجه درباره حوادث سال88 
و 9۶ ايران با دخالت رسمي در امورداخلي ايران خواهان تغيير نظام 
سياسي در كشور مي شوند. به عنوان نمونه در حين حوادث دي ماه 
سال 9۶، مكرون در تماس تلفني با روحاني نسبت به عواقب حقوقي 
و سياسي عدم خويش��تنداري دولت ايران در قبال معترضان) و نه 
آشوبگران(هشدار مي دهد، سفر لودريان وزير خارجه خود به تهران 
را نيز به بهانه دفاع از مردم معترض لغو مي كند، فرانسه عالوه بر اين 
در همان هنگامه طي سخنراني هاي رسمي تالش كرد ايران را ناقض 
حقوق شهروندي معرفي كند. نيكوال ساركوزي رئيس جمهور فرانسه 
در شهرآشوب سال 88 عالوه بر حمايت رسمي از آشوبگران داخلي 
به آنها وعده داد كه براي ادامه اغتشاش��ات روي سفارت فرانسه در 
تهران حساب ويژه اي باز كنند. فرانس��ه طي هشت روز دو بار سفير 
ايران را احضار كرد، در خرداد 88 كوش��نر وزير خارجه وقت فرانسه 
برخورد با اغتشاشگران را »بي رحمانه« خواند و آنري گويانو مشاور 
ارشد رئيس جمهوري اين كشور اظهارات مش��ابهي را مطرح كرد. 
برخورد فرانسوي ها با كيفيتي كه عنوان شد با سكوت امروز رئيس 
جمهور و وزير امورخارجه كشورمان در قبال حوادث فرانسه و اكتفا 
كردن به بيانيه مبهم وكلي وزارت خارجه، با اقدامات فرانس��وي ها 
»همس��طح«، »هم وزن« و »متناظر« نيست و اس��تمرار اين رويه 
)همان طور كه در ادامه اشاره خواهد شد( مي تواند به تضييع بيشتر 

منافع ملي نيز بينجامد. 
2-كشورهاي غربي اعم از امريكا و اروپايي ها براي فشار و تغيير رفتار 
كشورهاي مستقل »حقوق بشر« را به كيفيتي در معاهدات و تعهدات 
بين المللي گنجانده اند كه بس��تر حقوقي الزم براي اعمال فش��ار به 
كشورهاي مستقل باشد كمااينكه بس��ياري از رفتارهاي كشورهاي 
مستقل نقض حقوق انساني-بشري تعريف و مداخله كشورهاي غربي 
در امور داخلي كشورها نيز »دفاع از آزادي و حقوق بشر« و يك اقدام 
پذيرفته شده اس��ت. حال اگر چه اس��تانداردهاي دوگانه كشورهاي 
غربي درباره »حقوق بش��ر« و تعاري��ف چند معاه��دات بين المللي 
باعث شده، بارها مقامات ارش��د فرانس��ه، امريكا، انگليس و آلمان و 
سايركش��ورها با دخالت صريح در ام��ور داخلي كش��ورمان )بيانيه، 
سخنراني و قطعنامه( وقايع سال 88 و 9۶ را »رفتار ضد حقوق بشري« 
نظام عنوان و تحريم هايي نظير قطعنامه۱929 را عليه جامعه ايراني 
وضع كنند؛ اما بايد عامل اصلي گس��تردگي اقدامات مداخله جويانه 
غرب و فعاليت هاي موسوم به حقوق بشري آنها عليه ايران را در رويه 
و رويكردهاي دستگاه سياست خارجه كشورمان طي پنج سال اخير 
جست وجو كرد. البته »اعتراضات مردمي« امروز فرانسه در مخالفت با 
سياست هاي سرمايه داري دولت فرانسه از حيث گستردگي، فراگيري 
و برخوردهاي ضدانساني نيروهاي انتظامي و امنيتي اين كشور با آنچه 
»شورش هاي خياباني« در سال 88 و9۶ توسط طيف وابسته به غرب 
در داخل كش��ور اتفاق افتاد اساساً قابل قياس نيس��ت اما دولت هاي 
غربي با ناديده گرفتن »اصل عدم مداخله در امور داخلي كش��ورها« 
در حقوق بين الملل به شكل بيانيه و س��خنراني اتهامات غيرواقعي را 
به ايران عنوان و سندس��ازي هاي گسترده اي را عليه كشورمان ايجاد 
كردند. ثابت ترين رويكرد اتحاديه اروپ��ا در مواجهه با ايران »معرفي 
كردن كش��ورمان به عنوان ناقض صلح و امنيت بين المللي« اس��ت، 
عنواني كه از متن منشور سازمان ملل به ويژه فصل هفتم و ماده 4۱ و 
42 منشور مستفاد شده است و با استناد به همين مفهوم مبهم و البته 
تفسيرپذير بسياري از فعاليت هاي ايران در عرصه هاي مختلف نقض 
حقوق بين الملل و امنيت جهاني عنوان شده است! علت وضع قوانين 
متنوع و متفاوت تحريمي ضدايراني اين اتحاديه همين مسئله عنوان 
شده است؛ كمااينكه اعمال قوانين تحريمي »هسته اي«، »موشكي«، 
»حقوق بش��ري« و »منطقه ای« را نيز اروپايي ها ب��ه اين دليل عليه 
ايران وضع كرده اند كه رفتار اي��ران در اين چهار حوزه، صلح و امنيت 
بين المللي را نقض كرده اس��ت. با وجود آنك��ه اروپا-امريكا دعواهاي 
بين الملل��ي خود عليه كش��ورمان را به ترتيب اولويت در هس��ته ای، 
موش��كي، منطقه اي و حقوق بشري تعريف كرده اس��ت، اما حوادث 
فرانسه بستري اس��ت كه براي ايران ظرفيت را هموار كرده تا با ايجاد 
دعواي حقوقي-سياسي عليه فرانسه )به نيابت از محور امريكا-اروپا( 
هم وزانت دستگاه سياست خارجه را ارتقا داده و هم محاسبات شكل 
گرفته غ��رب در مورد دولت كش��ورمان را تغيير ده��د. مهم تر اينكه 
رويكرد مشابه آنچه سال 88و9۶ فرانس��وي ها و ساير مقامات غربي 
اتخاذ كرده اند با اصل اقدام متقابل به عنوان يك اصل بديهي در حقوق 

بين الملل همخواني و مطابقت دارد. 
۳- امريكا-اروپا با طرح دعواهاي هسته ای، موشكي، منطقه اي و حقوق 
بشري، زمين بازي دش��مني با ايران را به گونه اي طراحي كرده اند كه 
در حين مذاكره و اجراي توافق هسته ای)به عنوان نخستين دعوا(، به 
صورت موازي فشارها را در س��ه پرونده ديگر دنبال مي كنند. تحرك 
حقوقي-سياسي درقبال اقدامات ضدانساني دولت فرانسه در مواجهه 
با معترضان اين كشور مي تواند آغازي بر يك تحول اساسي در حوزه 
رويكردي باش��د. رويكرد امروز دستگاه سياست خارجه در مواجهه با 
رفتارهاي ضدايراني اروپا در حوزه هسته  اي و موشكي و منطقه اي به 
گونه اي بوده اس��ت كه اروپايي ها با فراغ بال و بدون كمترين توجهي 
به منافع حداقلي ايران، به دنبال نرماليزاس��يون رفتار ايران در عرصه 
بين المللي هستند. فرانسه به همراه دو كشور ديگر عضو اتحاديه اروپا 
در دو مقطع زماني منافع ايران را تضييع و تحريم هاي فراگيري را عليه 
كشورمان وضع كرده است. الف- در برهه نخست از روز امضاي برجام تا 
روز خروج امريكا از آن) تير94 تا ارديبهشت 9۷(هيچ كدام از تعهدات 
دهگانه خود را اجرايي نكرده و حتي در جلس��ات كميسيون معاونين 
و وزراي امور خارجه ايران و۱+5 كمترين تالش��ي براي تأمين منافع 
ايران نكرده اس��ت. محمدجوادظريف اسفند سال 9۶، در گفت وگو با 
روزنامه اعتماد اروپا را نيز همانند امريكا ناقض برجام معرفي مي كند. 
ب- در برهه زمان��ي دوم، اروپايي ها از زمان خ��روج ترامپ از برجام 
تاكنون تالش ناچيزي براي اجراي تعهدات خود نيز انجام نداده است 
و حتي حاضر به راه اندازي SPV، به عنوان يك خواسته حداقلي طرف 

ايراني نشده است. 
4-طرح دعواي حقوقي ايران عليه فرانسه تنها به موضع گيري رسمي 
رئيس جمهور و وزي��ر امورخارجه درباره حوادث اين كش��ور محدود 
نمي ش��ود بلكه بايد رئيس جمهور كشورمان در قالب بيانيه رسمي از 
رئيس مجمع عمومي س��ازمان ملل بخواهد تا طي مكاتباتي با رئيس 
جمهور اين كشور خواهان پايان دهي به برخوردهاي غيرانساني مردم 
اين كشور شود و طي درخواستي موازي از شوراي امنيت سازمان ملل، 
خواهان برگزاري جلس��ه اضطراري اين شورا با محوريت رسيدگي به 
پرونده معترضان فرانسوي شود. دولت حتي مي تواند در بيانيه رسمي 
نس��بت به پيامدهاي منفي رويكرد دولت فرانسه بر روابط دوجانبه با 
ايران نيز هشدار دهد؛ هش��داري كه مي تواند موضع تدافعي دولت را 
تبديل به موضعي مناسب و متعادل در عرصه روابط بين المللي كند. 

ژه
وی

 آقايروحاني!دورانشعارووعدهدادن 
گذشتهاست

روزنامه جمهوري اس��المي از طرفداران هميش��ه هاشمي 
رفس��نجاني و از حاميان دولت روحاني ديروز در يادداشتي 
توصيفي از وضعيت اقتصادي و بی عملی دولتمردان ارائه داده 
كه اگر توسط منتقدان دولت گفته مي شد، مي گفتند قصد 
تخريب دولت و سياه نمايي در ميان بوده است، اما حال كه 
روزنامه جمهوري اسالمي نوشته، البد از سر دلسوزي است! 
در اين يادداشت آمده كه »مردم احساس مي كنند و به زبان 
مي آورند كه دولت همه چيز را رها كرده و كاري به كار مسائل 
و مشكالت آنان ندارد. در چنين وضعيتي آقاي رئيس جمهور 
بايد حلقه تنگ دور خود را بشكند و به ميدان بيايد و بدون 
مسامحه، همكاران ناكارآمد خود را كنار بگذارد و افراد توانا، 
دلسوز و كار آش��نايی را به جاي آنها بگمارد كه درد مردم را 
درك كنند و با عزمي راس��خ به حل مش��كالت مردم همت 
بگمارند. در ش��رايطي كه در اكثر خانواده ها فرزندان بيكار 
وجود دارد و بسياري از خانواده ها گرفتار تنگناهاي معيشتي 
هستند، وزرايی كه در حال نان قرض دادن به همديگرند و 
گراني هاي بي حد و مرز آنها را ت��كان نمي دهد، نمي توانند 
مشكالت پيچيده كش��ور را حل كنند. دوران شعار و وعده 
دادن نيز گذشته، مردم در انتظار اقدامات عملي دولتمردان 
هستند. براي دولت شما آقاي رئيس جمهور روحاني فرصت 
چنداني باق��ي نمانده... باي��د از فرصت باقيمان��ده حداكثر 
اس��تفاده را به عمل آوريد و درباره همكاران تان تجديدنظر 

كنيد آقاي رئيس جمهور«. 
بسياري معتقدند گرچه كشور شرايط ويژه اي دارد، اما دولت 

در رخوت و بي عملي است و اقدامات ويژه اي از دولت براي 
عبور از اين ش��رايط ديده نمي ش��ود و كاري هم اگر شده، 
همچون دالر 42۰۰ توماني و دادن بي حساب و كتاب دالر 
دولتي به واردكننده ها، اوضاع را بدتر كرده اس��ت. اين فقط 
روزنامه جمهوري اسالمي نيست كه شرايط را تا اين حد بد 
مي بيند. اخيراً زيباكالم گفته بود كه »مردم مي گويند آقاي 
زيباكالم ما از اينكه به حرف شما گوش و به حسن روحاني 
رأي داديم احساس پش��يماني مي كنيم و ما شما را در اين 
زمينه مقصر مي دانيم... « يا حتي صوفي، وزير تعاون خاتمي 
اساس حمايت از روحاني در انتخابات را اشتباه دانسته و گفته 
بود: »اصالح طلبان بايد از آقاي جهانگيري حمايت مي كردند 
و ايش��ان را به عنوان كانديداي نهايي اصالح طلبان معرفي 
مي كردند. « روزنامه اصالح طلب قانون طي گزارشي نوشته 
است: »دولت دوم حسن روحانی را مي توان يكي از دولت هاي 
ناكارآمد بعد از انقالب ولو بعد از كودتاي 28 مرداد خواند!« 
يا مثاًل حسين مرعشي، سخنگوي حزب كارگزاران نيز گفته 
بود: »نيمي از دولت روحاني صرف برجام ش��د و محبوبيت 
روحاني به حداقل رسيده است... نمي دانيم كساني كه روابط 
رئيس جمهور با مردم را تنظيم مي كنند چطور آن محبوبيت 
را ظرف شش ماه به حداقل رساندند؟« و محمدرضا عارف كه 
گفته بود: »از مردم بابت مشكالت عذرخواهي مي كنيم، چون 
دولتي را روي كار آورديم كه نمي خواهد يا نمي تواند منويات 
اصالحات را پياده كند؛ البته منطقي هم نيست رودرروي آن 
بايس��تيم. ما مجبوريم صورت مان را با سيلي سرخ كنيم.« 
اصالح طلبان شب انتخابات با دروغ و تهمت هاي انتخاباتي 
عليه رقباي روحاني همراه شدند و حاال در عملكرد ضعيف 

دولت مانده اند كه چه كنند!

 نمایندهمجلسي 
كهفرقكولبروتروریسترانميداند!

س��ردار قاس��م رضايي، فرمانده مرزباني كش��ور از نطق يكي از 
نمايندگان مجل��س انتقاد ك��رده و گفته »فردي ك��ه در مقام 
قانونگذاري كشور است هنوز فرق كولبر و تروريست را نمي داند و 
بايد در برابر اظهارات خالف قانون و اخالق خود پاسخگو باشد.« 
او توضيح داده كه »كولبر واقعي مورد حمايت مرزباني اس��ت و 
مرزنشينان را بخشي از توان خود مي دانيم. به تازگي فردي در نطق 
پيش از دستور خود در مجلس شوراي اسالمي، از كشته شدن 
كولبرها توسط نيروهاي مرزباني سخن گفته اما اگر كسي مهمات 
و آرپی جی آورد، بايد وي را كولبر دانست؟ بايد مشخص شود اين 
مطالب با چه هدف سياسي عنوان مي شود و در اين اظهارنظرها 
چه منفعت شخصي و حزبي دارند؟« سردار رضايي ادامه داد: »چرا 
برخي عملكرد خوب، مؤثر و قانوني مرزباني را زير سؤال مي برند و 
تروريست را كولبر جلوه مي دهند؟ وي تأكيد كرد: قانون معناي 
كولبر را مشخص كرده و طبق قانون كولبر در زمان معين و مكان 
مشخص، كاالي خاصي را منتقل مي كند اما كسي كه نيمه شب در 
كوه ها و دره ها با سالح تردد مي كند و به نيروي مرزباني تيراندازي 
مي كند، كولبر نيست. « گرچه فرمانده مرزباني از نماينده موردنظر 
نام نمي برد، ام��ا آخرين اظهارات در اين م��ورد مربوط به جالل 
محمود زاده نماينده مهاباد اس��ت كه در اظهاراتي تحريك آميز 
مدعي شده كه »در عرض يك سال گذشته صدها جوان كولبر 
كرد كشته و زخمي شده اند، چه كس��ي جوابگوي فرزندان بي 
 سرپرست آنها است، آيا رواست كه جوانان ايراني با گلوله  ايراني به 
خاطر معيشت حداقلي خانواده به جاي ايجاد اشتغال توسط دولت 

به دست نيروهاي مرزباني به گلوله بسته شوند؟«

محمد اسماعيلي

      خبر

اگ�ر مس�ائل را ب�ا عم�ل انقالب�ي و ن�گاه جه�ادي و ن�ه 
محافظ�ه كاری پي�ش ببری�م، مش�كالت ح�ل خواهد ش�د. 
به گزارش فارس، س��ردار اميرعل��ي حاج��ي زاده، فرمانده نيروي 
هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اس��المي، طي سخناني در جمع 
دانشجويان دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: حادثه ۱۶ آذر ۳2 
نشان مي دهد كه دانشجويان ما بصير و دشمن شناس و استكبارستيز 
هستند. دانشجويان دشمن خود را خوب شناختند و به تكليف خود 
به خوبي عمل كردند. حاجي زاده افزود: دانشگاه اصوالً منشأ تحول 
است و اگر مسائل را با عمل انقالبي و نگاه جهادي و نه محافظه كاری 
پيش ببريم، مشكالت حل خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: از ابتداي 
پيروزي انقالب همواره با دو ش��يوه مديريتی و نگاه مواجه بوديم؛ 
يكي نگاه انقالبي كه بر اساس برداشت اسالمي است و ديگري نگاه 
به غرب كه مسائل را براي حل كردن با نگاه به غرب پيش مي برند. 
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه تصريح كرد: نگاه به غرب را يك رنگ 
و لعاب و پوسته سياسي به آن دادند و توجيه مي كنند كه آزادي فكر 

است، آن هم در شرايطي كه س��ركرده غرب امريكا است و هميشه 
دش��من ايران بوده، فهرست دش��مني هاي امريكا عليه ملت ايران 
طويل و بلند است. سردار حاجي زاده گفت: نگاه جهادي و انقالبي 
از ابتداي پيروزي انقالب تا به امروز مسائل زيادي از جمله مقابله با 
گروهك هاي تجزيه طلب و دفاع مقدس را حل كرده است. يك مورد 
نداريم كه نگاه غربگرا مشكلي از ما حل كرده باشد. فرمانده نيروي 
هوافضاي سپاه اظهار داش��ت: غربگرايان براي نشان دادن پوسته 
سياسي نگاه غربگرا، از تريبون رسمي كشور استفاده و به انقالبيون 

حمله مي كنند. 
فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه در ادامه تصريح كرد: خروج امريكا 
از برجام و طرح هايي كه پس از آن توسط اروپايي ها دنبال مي شود، 
همگي نقش هايي اس��ت كه بازي مي كنند. اروپ��ا و امريكا هر دو 
تيغه هاي يك قيچي براي فش��ار به ملت ايران هستند. وي گفت: 
برخي فكر مي كنند اگر ما موش��ك، هسته اي و يا حضور در منطقه 
نداشته باشيم، مشكل امريكا با ما حل مي ش��ود، درحالي كه اينها 

همگي بهانه است و مي خواهند اين را از دست ما خارج كنند تا پس 
از آن بتوانند به راحتي به ما تهاجم كنند. وي در پاسخ به اين سؤال 
كه »صنعت فضايي و حال و ه��واي كنوني اين حوزه در چه وضعي 
است«، گفت: حركت در حوزه فضايي خوب شروع شد اما چندسالي 
است كه متوقف ش��ده. البته كارهايي انجام شده اما شتاب گذشته 
را ندارد. فرمانده نيروي هوافضاي سپاه درخصوص برد موشك هاي 
بالستيك ايران نيز خاطرنش��ان كرد: ما توانمندي ساخت موشك 
با بردهاي بلندتر را داريم. عدد 2۰۰۰ كيلومتر وحي منزل نيست 
اما آنچه تا به امروز در خصوص آن تصميم گيری ش��ده بر اس��اس 
نياز ماست. بس��ياري از پايگاه هاي دش��من در فاصله 4۰۰-۳۰۰ 
كيلومتري و مرحله بعدي در فاصله ۷۰۰-8۰۰ كيلومتري اس��ت. 
محدوديتي از نظ��ر فني و يا قراردادي در خصوص برد موش��ك ها 
نداريم. سردار حاجي زاده همچنين تصريح كرد: براي انجام كار براي 
ما فرش قرمز پهن نكردند و دعوت نامه نفرستادند؛ حركت ما حركت 

انقالبي است و منتظر بودجه نمانديم. 

سردار حاجي زاده در دانشگاه علم و صنعت: 

نگاه غربگرايانه   مشكلي از مشكالت مردم حل نكرده است

      ايرنا: امير دريادار حس��ين خانزادي، فرمانده نيروي دريايي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران با بيان اينكه انگشت فرزندان انقالب براي دفاع 
روي ماشه است، گفت: نسل انقالب فريب لبخند دشمن را نمي خورد و 

مي تواند در زمان رزم دشمن را از دوست تشخيص دهد. 
       رس�ا: حجت االس��الم مجتبي ذوالنور، عضو كميس��يون امنيت 
ملي مجلس با اش��اره به اينكه نااليق بودن برخي مسئوالن اشرافي و 
عافيت طلب نبايد به پاي ناكارآمدي نظام نوشته شود، گفت: مشكالت 

امروزي نتيجه بی توجهی به سند چشم انداز 2۰ ساله است. 
      خانه ملت: علی الريجانی رئيس مجلس شورای اسالمی   فسادهاي 
بزرگ را بايد علني كرد و با آن برخورد جدي شود. در مبارزه با فساد بايد 

آداب داشت و فقط با فرياد نمي توان با آن مبارزه كرد. 

  گزارش

اصغر خمسه| مهر  


