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یان های سیاسی واکنش های جر
وحانی  به سخنان ر

محمد   صفری

m.director80@yahoo.com

سخنان وحدت خواهانه آقای روحانی در جمع 
مدی��ران اجرایی بازتاب های زیادی داش��ت که در 
این میان واکنش دو جریان سیاس��ی کش��ور قابل 

توجه است.
جریان ه��ای سیاس��ی اصولگ��را در پاس��خ به 
درخواس��ت رئیس جمهور ب��رای تقویت وحدت و 
ایجاد اتح��اد، همچنین کنار گذاش��تن اختالفات 
دس��ت همکاری و حمایت را به سوی دولت تدبیر 
و امید دراز کرده اس��ت. اما آیا دولت این دس��ت 
را می فش��ارد یا اینکه س��خنان آق��ای روحانی در 
حد ح��رف باقی می ماندو در واق��ع انتظار می رود 
که تغییر رویکرد آقای رئیس جمهور واقعی باش��د، 
به این مفه��وم که، همچون گذش��ته به اظهارات 

طعنه  آمیز و انتقام جویانه کشیده شود.
البته به نظر می رس��د دولت تدبیر و امید خود 
به ش��رایط موجود واقف گش��ته و از این پس باید 
ش��اهد کار و تالش بیشتر برای اداره امور کشور از 
سوی آن باش��یم، اما دولت باید یقین داشته باشد 
ک��ه هیچ گاه رقیب او خواهان و خواس��تار تضعیف 
دولت نبوده اس��ت و اگر انتقادی هم وجود داشته، 
که داشته، مشفقانه و منصفانه بوده است، که البته 

از سوی دولت با تندی پاسخ داده شده است.
انتظار می رود که از این پس نیز جناح سیاسی 
اصولگرا که رقیب نامیده می شود، از حجم انتقادات 
خود بکاهد و بیشتر بر روی ارائه راهکارهای عملی 
در زمینه سیاسی و اقتصادی بپردازد و متعاقب آن 

نیز دولت از این سیاست استقبال کند.
اصولگرای��ان از آن گروه های��ی نیس��تند ک��ه 
اس��تخوان  الی زخم دولت بگذارند، اگر تصور شود 
که آنها با چوب الی چرخ گذاش��تن س��عی دارند 
دولت را زمین گیر کنند، برداش��ت اشتباهی است، 
چراکه می دانند اگر دولت کنونی شکست بخورد و 
نتواند ش��رایط موج��ود را اداره کرده و به وضعیت 
عادی برگرداند، نظام اسالمی ضربه خواهد خورد، 
در ای��ن ش��رایط بازی های سیاس��ی و جناحی در 

میان اصولگرایان جایگاهی ندارد.
ق��در مس��لم ایجاد اتح��اد نیازمن��د ملزومات 
خاص خود است، تنها با سخن گفتن و درخواست 
نمی ت��وان اتح��اد می��ان جریان ه��ای سیاس��ی با 
حاکمیت را شکل داد، اصولگرایان با حاکمیت نظام 
اسالمی هیچ خرده  برده ای ندارند، آنها تاکنون ثابت 
کرده اند که به پای انقالب ایس��تاده اند و با هرآنچه 
که به تضعیف جایگاه انقالب اس��المی کمک کند، 
مقابل��ه می کنند، البته این جریان سیاس��ی باید با 
تغییر رویکرد خود، به جریان انقالبی سوئیچ کند و 
با این روش، انقالبی گری را در مسیر سیاسی خود 
قرار دهد، آنگاه است که می تواند همه اقشار جامعه 
را به یک چش��م ببیند و با رفتارهای متناس��ب با 

انقالبی گری به یاری دولت بپردازد. 
باید میان برخی اقش��ار جامعه که تنها انتقاد 
و اعت��راض دارند با معاند و دش��من تفکیک قائل 
ش��د. باید معترض با منتقم تفاوت داشته باشد. اما 
اصالح طلبان همچنان کینه شکس��ت در انتخابات 
سال 88 را به دل دارند، این طیف سیاسی پس از 
گذش��ت نزدیک به 8 سال از آن فتنه، همچنان بر 
سیاس��ت های غلط خود اصرار دارد و حتی حاضر 
نیست اش��تباه بزرگی که در آن سال مرتکب شد، 

بپذیرد.
اصالح طلبان همچنان با حاکمیت زاویه دارند 
و همین زاویه باعث بروز ش��کل گیری مش��کل با 
نظام اسالمی شده است، پیگیری مطالبات آنها که 
حت��ی از فته 78 باقی مانده و در فتنه 88 ش��دت 
گرف��ت، هن��وز در بدنه اصل��ی اصالح  طلبان دیده 
می شود و همین کینه ریشه  دار است که در مواقع 

بحرانی سر باز می کند.
اصالح طلبان از یک بدنه اجتماعی برخوردارند، 
هرچند این پایگاه اجتماعی در اکثریت نیس��ت و 
نمی تواند علیه نظام اس��المی اقدام��ی انجام دهد 
که بتواند با خواس��ته های آنها در جریان تغییرات 
سیاس��ی راه به جایی ببرد، اما می تواند اس��تخوان 
الی زخمی باش��د که مس��بب آن زخم، خود آنها 

هستند.
هرگاه چالشی در کشور ایجاد می شود عوامل 
فتن��ه این طی��ف سیاس��ی در میان جامع��ه وارد 
عمل می ش��وند و خودنمای��ی می کنند، اگر غیر از 
این می بود نباید س��خنان و مواضع شخصیت های 
سیاسی اصالح طلب پس از سخنان رئیس جمهور، 

تندتر و انتقادی تر می شد.
س��خنان آق��ای زیب��ا کالم تایید کنن��ده این 
ادعاس��ت، آنجا که گفته اس��ت؛  »اگر قرار باشد به 
جرم ناامید ساختن مردم کسانی تحت پیگرد قرار 
گیرند، با عرض معذرت خود حضرتعالی متهم ردیف 
اول هستید. چون به نحو حیرت  انگیز و باورنکردنی 
و به حول و قوه الهی توانستید 24 میلیون نفری را 
که به ش��ما رأی داده بودند را در کمتر از چند ماه 

سرخورده، پشیمان و ناامید سازید.«

سرمقاله
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سردشت کلید واژه ای برای صلح و مقاومت
سوشیانت آسمانی

س��الروز بمباران وحشیانه سردشت اس��ت، دوباره به روزهایی برمی گردیم که رژیم 
بعث با کمک حامیان غربی و امریکایی خود بمباران سیاهی را در سردشت آغاز کرد که 
هزاران زن و بچه و غیرنظامی را ش��هید کرد. البته شاید آنهایی که در دم شهید شدند 

خوشبخت ترین قربانیان بمباران سردشت بودند.
آنهای��ی که مانده اند هنوز بعد از گذش��ت س��ه دهه هر روز در وجوش��ان بمباران 
ش��یمیایی صورت می گیرد و به جز تحمل غمی که برای از دس��ت دادن عزیزانش��ان 
می خورند و صحنه های فجیعی که از بمباران وحش��یانه دیده اند، باید آثار شیمیایی که 
سراس��ر وجودشان را گرفته، تحمل کنند. آنهایی که از سردشت زنده برگشتند، زندگی 
برایش��ان در همان بمبارانی که جهان ندید به پایان رس��ید هر چند که هنوز مهر باطل 

شد به شناسنامه هایشان نخورده است.
سردش��ت با ش��دیدترین سالح ش��یمیایی زمان خود مورد هجوم واقع شد اما آنقدر 
در اتنش��ار عکس ها و تصاویر دلخراش کوتاهی شد، آنقدر چشم های زیادی روی جنایات 
در سردش��ت بسته ش��د که هنوز هم که هنوز است این جنایات با نام های دیگری تکرار 

می شود، یکبار علیه ساکنان غزه، یکبار علیه روهینگیا و گاهی در یمن، سوریه و عراق!
سال ها از قساوت آدم هایی که تصمیم گرفتند خوی انسانی خود را کنار گذاشته و 
در آنی سردش��ت را بُکشند گذشته اس��ت اما روح وحشی آنها در کالبد دیگرانی حلول 
کرده که هنوز با سالح های شیمیایی و گلوله های سربی و هسته ای آدم می کشند و در 

پیش چشم جهانیان به دیگران تهمت کشتار می زنند.
سردش��ت تمام ش��د اما باید تالش کرد که اوضاع راخین، الحدیده، دمش��ق، غزه، 
کابل، کرانه باختری، تدمر، موصل، االنبار، صعده و... سر و سامان بگیرد. باید تالش کرد 
تا سالح های شیمیایی از دست کشورهایی که خوی کشورگشایی دارند و در قرن بیست 
و یکم همچنان مانند دوران جاهلیت به کشورگش��ایی مش��غول هستند دور بماند، باید 
از رژیم اش��غالگر قدس خلع سالح شیمیایی و هسته ای را شروع کرد و افکار عمومی را 

برای بازخواست از جانیان مطلع کرد.
الزم اس��ت که خون کودکان و بی گناهان سردش��ت گریبان خونخواران بین المللی 
را بگیرد اما این خونخواهی و مطالبه گری بی ش��ک با با روش��نگری هایی که رسانه ها و 

مسئولین صورت می دهند قابل پیگیری و بازخواست خواهد بود.
باید تالش کنیم که سردشت دیگری در جهان متولد نشود، نباید بگذاریم که گناه 

قتل عام دیگر کشورها هم به گردن کمکاری ما در معرفی جانیان بین المللی بیفتد.
مس��ئولیم تا به مردمی که مقاومت را پیش��ه کرده اند و نمی خواهند شهرهایشان را 
که مورد تجاوز بیگانگان و زیاده خواهی خونخواران بین المللی قرار گرفته اس��ت، طبق 
آرمان های انقالب که در قانون اساس��ی ذکر شده حمایت کنیم و نگذاریم در بی خبری 

محض مورد تهاجم شیمیایی و سالح های کشتار جنگی قرار بگیرند.
مسئولیم و باید هر کدام از ما جایگاه مان را برای تکرار نشدن فاجعه انسانی سردشت 
پیدا کرده و براساس وظیفه ای که به گردن می  گیریم تالش کنیم تا سردشت دوباره ای 
از دل زیاده خواهی متولد نش��ود. باید براس��اس همان مسئولیت، مردم مقاومت پیشه را 
به جهانیان نش��ان دهیم، قطعا مردم جهان از رفتار متولیان و دولتمردانش��ان در قبال 
کش��تار بی گناهان حمای��ت نخواهند کرد، مانند مردم عراق ک��ه بارها و بارها در طول 
جنگ تحمیلی ثابت کردند سیاس��تی همسان با صدام متجاوز ندارند. مردم عراق بودند 
که با مقاومت درباره خواسته نامشروع صدام باعث شدند که یک کشور برای نخستین بار 
از سالح شیمیایی علیه مردم خود استفاده کند! و فاجعه حلبچه رخ داد، مقاومت مردم 
عراق در قبال صدام بود که باعث ش��د چندین بمب بدون ضامن انفجار، بر شهر تهران 
فرو ریزد، پس می ش��ود با آگاهی دادن به مردمی که متولیش��ان دست به وحشی گری 
و یاغی گری زده اس��ت مانعی برای ادامه کشتار جمعی ایجاد کرد و از مردم خواست با 

مطالبه گری و کارشکنی در قبال نسل کشی مسئوالنشان بایستند.
سردش��ت می تواند فصل مش��ترکی برای پیون��د مقاومتی ها، صلح طلب��ان واقعی، 
وجدان های بیدار بین المللی به وجود آورد و مانعی باش��د بر علیه دیکتاتورها و کاسبان  

سالح که جیبشان با کشتار مردم و جنگ افروزی پر می شود.
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مخاطب 62 »باید« روحانی کیست؟!

کاش در »نیاوران« 
می ماندید

باید و نباید به جای چرا و چگونه
وحدت ملی را می فهمیم، انش��قاق نداشتن  در روزهایی که فش��ار دشمنان زیاد شده را دست بـه نقد
می دانیم، اما نقد منصفان��ه و تلنگرهای طالیی به نیت اصالح را 
هم بارها دیده و نتیجه اش را حس کرده ایم. اگر به حجت االسالم 

روحان��ی نقد می کنیم نه برای عقده گش��ایی اس��ت و نه به بازی 
گرفت��ن منافع عمومی ب��ه دلیل واهی پی��روزی گزینه دیگر در 
انتخابات بعدی! دلمان می س��وزد که می نویس��یم آن هم بعد از 

صحبت هایی که...

طرح اشتراک نشریات کشور با واریز مبلغ مشترکان باقیمانده رسما به تاریخ پیوست 

پایان ایده اشتباهی »انتظامی«
ایده اشتباهی جناب انتظامی و مشاورانش دقیقا چه چیزی را تبلیغ می کرد؟ تشویق مردم به مطالعه 

یا تشویق صاحبان رسانه ها برای جذب مخاطب دروغین؟ »واقعیت« این بود: تشویق رسانه ها
به اینکه برای دریافت یارانه بیشتر و ادامه فعالیت و »چرخیدن« چرخ روزنامه و نشریه 

prباید تیراژت را بیشتر کنی. باید بتوانی مشتری بتراشی تا زنده بمانی
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بررسی سیاست روز از نقش برجام در راه اندازی پاالیشگاه خلیج فارس؛

آدرس غلط
به مردم 
ندهیم
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اصالح طلبان به دنبال استعفای رئیس جمهور 

راه اندازی پروژه ناکارآمدی 
صفحه 2


