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ربیعی اعالم کرد

 اقدامات دولت برای افزایش
تاب آوری در مقابل تحریم ها
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حجت االسالم خاتمی:

 خط قرمزهای جعلی در برخورد
با مفسدین مورد قبول نیست
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مردم نامحرم نیستند؛

بازرسی هایی که 
دانشمندان هسته ای را 

شهید کرد

درس هایی از قطعنامه
سوشیانت آسمانی

س��ه دهه از امضای قطعنامه 598 س��پری شده اس��ت. قطعنامه ای که با وجود همه 
انتقادها و حمایت ها از آن می تواند محفلی برای درس گرفتن و تمرینی برای والیت پذیری 
شود. وقتی امام قطعنامه را پذیرفت و جام زهر را نوشید و با مردم سخن گفت، هیچ کس 
نگفت که چرا علی رغم کشته و مجروح شدن خانواده اش نرسیده به کربال از خاک عراق 
متجاوز خارج شدیم. اما به جز این مورد بسیار بسیار مهم که درس والیت پذیری به همه 
آنهایی که پیش از زمانی که آتش بس را پذیرفتیم قصد داشتن قطعنامه به امام تحمیل 
کنن��د و یا آن تندروهایی ک��ه بعد از قطعنامه هم هنوز با ع��راق می جنگیدند، می تواند 

درس های مهمی برای امضای قطعنامه های بعد از این برایمان داشته باشد.
نخستین درسی که می توان از قطعنامه گرفت این است که قطعنامه ها زمانی پیشنهاد 
می شود که به قدرت رسیده باشی و تا زمانی پایدار می ماند که قدرتمند باقی مانده باشی 
یعنی ضمانت پیشنهاد، نشستن برای مذاکره برابر و امضا و پایبندی به هر قطعنامه ای داشتن 
قدرت اس��ت و در واقع این قدرت)نظامی، سیاسی، اقتصادی و...( است که اجرای قطعنامه 
را تضمین می کند. مثل همان روزهایی که هشت سال برای ثابت کردن تجاوز عراق صدام 
مبارزه کردیم تا زمانی که پیروزی ها زیاد شد و حتی در خاک عراق عملیات کردیم موفق 

شدیم که قطعنامه مورد انتظار خودمان را که عراق را متجاوز معرفی می کرد بگیریم.
اما ش��اید درس دومی که از قطعنامه 598 می توان گرفت این باشد که کشورهای 
قدرتمن��د و ابرقدرت اعم از ش��رق و غرب هیچ کدام در نزاع های بین المللی به س��مت 
ایران متمایل نش��ده و بیش��ترین ت��الش را دارند تا به طرف مقاب��ل بگویند قراردادی 
تنظیم شود که کمترین بهره به ایران برسد و در این مسیر از مشاوره دادن های پیاپی 
خود دریغ نخواهند کرد. مانند تالش برای فرار از نوش��تن غرامت جنگی که عراق باید 

به ایران می پرداخت.
در کن��ار اینه��ا نکته مهم عبرت آموز این اس��ت که هیچ کش��ور و ملتی دش��من 
جمهوری اسالمی ایران محسوب نمی شود ولو اینکه آن کشور با مردم جنگیده باشند، 
چراکه مالک دوس��ت و دشمن خواندن کشورها و مسئولین تنها تفکراتی است که آنها 
را در صف مس��تکبرین و یا دوس��تان قرار می دهد، عراق بعثی و طرفدار صدام و زیاده 
خواه دشمن بود و عراق اسالمی امروز دوست است و حتی در بیرون راندن تروریست ها 

از خاکش از ما کمک خواست و کمک های شایانی هم دریافت کرد.
نکته بعدی این است که نباید فراموش کنیم درگیری و نزاع های بین المللی کشور 
با دیگران حتما نباید س��ریعا به نوش��تن قطعنامه ختم ش��ود، زود قرارداد امضا کردن 
مهمتر از قرارداد خوب نوش��تن نیس��ت! به نوعی هدف قطعنامه نیست که اگر بود امام 
در همان س��ال نخست جنگ که جمهوری اسالمی نوپا تحت فشار فراوانی قرار داشت 
قطعنامه یک طرفه عراقی را امضا می کرد! اما مقاومت کرد تا قطعنامه خوب بنویس��د و 

فکر رکوردزنی و قدرت نمایی و حزبی نگری را از سر بیرون کرد.
نکته آخر هم که باید بسیار بر آن تاکید شده و آویزه گوشمان باقی بماند این است 
که س��ابقه ش��کایت از بی تعهدی طرف مقابل در قطعنامه ها نش��ان می دهد که محافل 
بین المللی کمتر در مواجه ایران با دش��منان در طرف ایران می ایس��ند و برای استیفای 
حق ملت به جمهوری اسالمی کمک می دهند پس علی رغم تالش در این محافل برای 
استیفای حق اما در زمان عقد قراداد نباید خیلی روی محافل بین المللی حساب کرد و به 

جز قدرتمند شدن مولفه ای دیگر را برای ضمانت اجرایی شدن قطعنامه درنظر گرفت.
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پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران 30 ساله 
ش��د، 29 تیرماه 1367 بود که رس��ماً اعالم ش��د 
ایران قطعنامه 598 س��ازمان ملل را پذیرفته است 
و تاریخ جمهوی اس��المی ایران با این قطعنامه به 

گونه ای دیگر رقم خورد.
برخی اعتقاد دارند که چنین اتفاقی باید می افتاد، 
چراکه توان ادامه جنگ دیگر وجود نداش��ت، منابع 
مالی اجازه ادامه جنگ را نمی داد و تدارکات جنگ به 
دشواری انجام می شد، برخی دیگر اما اعتقادی متضاد 
با نظریه گروه اول داشتند، آنها همان هایی بودند که 
بار س��نگین جنگ را بر دوش می کش��یدند، گرمای 
س��وزان خوزس��تان را تحمل می کردند و س��رمای 
استخوان سوز کردستان را به جان می خریدند، اما دم 
برنمی آوردن��د. مردم هم پای کار بودند، از جان مایه 
می گذاشتند، از سفره خود می زدند و به فرزندانشان 

هدیه می کردند، بی مزد و بی منت!
رزمنده ها از شنیدن خبر پذیرفتن قطعنامه 598 
هیچ گاه شادمان و خرسند نشدند، هیچ گاه پایکوبی 
نکردند، خنده بر لبانش��ان ننشس��ت، غم، دل همه 
آنها را گرفته بود، ش��کوه و شکایت نکردند، بر روی 
تصمیم امام خود هم حرفی نزدند، س��معاً و طاعت 
گفتند، اما می دانستند که چنین تصمیمی  خواسته 
قلبی مرادش��ان نبود. می دانس��تند که فرمانده شان 
هیچ گاه در آن شرایط خواهان پایان جنگی نبود که 
دشمن به شرایطی رسیده بود که می رفت تا شکست 

سنگینی را پذیرا باشد. اما آن چیزی که نباید، شد.
جبهه های نبرد را غمی سنگین فرا گرفت، انگار 
خاک مرگ بر آن جبهه های پرش��ور و حال پاشیده 
باش��ند. اما این پایان کار نب��ود، پذیرش قطعنامه از 
س��وی ایران تنها پس از گذش��ت چند روز از آن با 
حمله گس��ترده ارتش ع��راق در اکث��ر جبهه های 
خوزس��تان و نیروهای منافقین از غرب کشور پاسخ 
داده ش��د، چنین حمله ای هنگامی شکل گرفت که 
هم��گان در بهت پذیرفتن قطعنام��ه 598 بودند و 
آن فرمان فرمان��ده کل قوا را به خاطرم می آورد که 
هزاران رزمنده از جوانان کشور بار دیگر شور و حالی 
پیدا کردند و راهی جبهه ها ش��دند تا دش��من را به 
عقب برانند. نَفس امام)ره( با آن فراخوان عاشورایی 
بود که دشمن را بر جای خود نشاند و اجازه نداد تا 
از فرصت پیش آمده سوء استفاده کند. شاید اگر به 
حضرت امام)ره( آدرس غلط نداده بودند، هیچ گاه تن 

به پذیرفتن آن قطعنامه نمی داد. نمی دانم، شاید!
قطعنام��ه 598 برای بی��رون آوردن صدام از 
باتالق��ی بود که همه حامیان او آن را تدارک دیده 
بودند، نمی توان چنین هدفی را در قطعنامه نادیده 
گرفت. با وجود همه کمک هایی که از سوی آمریکا 
و شوروی به صدام می شد، او نتوانسته بود خواسته 
آنه��ا را برآورده س��ازد و تنه��ا راه، تحمیل پایان 
جنگ به ایران بود. شرایط سخت و دشوار بود، اما 
می توانس��تیم با شکست و پایان کار صدام، شرایط 
را به گونه دیگری رقم بزنیم. نگذاش��تند یا نش��د؟ 

تاریخ گواه است و درباره آن قضاوت خواهد کرد.
آنهایی که دوران جنگ را به یاد دارند به خوبی 
می دانند که چه گذشت و چه باید می گذشت. مردم 
آن زمان هیچ گاه به شرایط اعتراض نکردند، هیچ گاه 
از کمبودها گالیه نکردند، می دانستند جوانانشان در 
سنگرها چگونه سر می کنند، می دانستند گرسنه و 
تش��نه چگونه مقابل آن دشمن قدار، سلحشوری و 
دالوری می کنن��د و همی��ن آنها را به ش��رم و حیا 
می انداخت، شرمی مقدس که هیچ گاه از خاطره ها 
نمی رود. این شرم و حیا را باید که اکنون 30 سال 
از جام زهری که حضرت امام)ره( از قطعنامه 598 
تعبیر می کند، برای حال و آینده این کشور عبرتی 
باش��د تا پس از آن نیز همان ش��ود که باید! مردم 

برای پذیرفتن قطعنامه پایکوبی نکردند!
امام)ره( جام زهر را نوشید و تنها چند ماه پس 
از آن بود که بار سفر بست و به دیدار حق شتافت. 
اما آنهایی که این جام زهرا را مهیا کردند، وجدانی 

آسوده و دلی آرام همچون امام)ره( دارند؟!
حض��رت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
ک��ه جانش��ین صالح ام��ام بزرگوار ش��دند، درباره 
پذیرفت��ن قطعنامه چنین گفتند؛ »قطعنامه را هم 
که امام قبول کرد، به خاطر فشارها نبود. به خاطر 
فهرست مش��کالتی بود که مسئولین آن روز امور 

اقتصادی کشور، مقابل روی او گذاشتند.«
موشک های ایران که با همت بلند و عزم جوانان 
رزمنده در پاسخ به خواسته ملت که شعار می دادند، 
»موش��ک جواب موشک« س��اخته شد و دشمن را 
ه��دف ق��رار داد، معادالت جنگ با این موش��ک ها 
تغییر کرد. ثمره آن موشکی شدن پس از 30 سال 
اکنون آینه دق دشمنان است. به خاطر فشارها نبود 
که امام)ره( قطعنامه را پذیرفت، به خاطر فهرس��ت 
مشکالتی بود که مسئولین آن روزها مقابل روی او  
گذشتند. که آیا آن فهرست درست بود یا نادرست؟! 
و اینک شاید تکرار تاریخ است، اما می توان تاریخ را 
تغییر داد و نگذاشت تکرار شود، نسخه های امروزی 
نیز رنگ و بوی قطعنامه 598 دارد. جنگ سخت به 
جنگ نرم مبدل شده، اما نباید بگذاریم تکرار شود.

 مذاکرات بر سر بسته پیشنهادی
به نفع اروپا یا ایران؟

ظریف: بسته پیشنهادی اروپا رضایت بخش نبود

سناریو جریان اصالحات برای مدیریت اعتراضات خیابانی

چشم پوشی نظام نیز حدی دارد 

سیاست روز وضعیت تولید نان را بررسی می کند؛
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ماه�ورا کیهانی  بناب��ر مصلحتی که به  جمهور وجود آمده اس��ت و براس��اس اینکه در ایام حامی 
س��الگرد ش��هادت داریوش رضایی نژاد هس��تیم، الزم دانس��تیم 
نگاهی داش��ته باش��یم به بازرس��ی هایی که به گفته بسیاری از 
کارشناس��ان و مق��ام معظم رهبری س��بب افش��ای اطالعات به 

جاسوسان و ش��هادت دانشمندان هسته ای کشورمان شد، با این 
تاکی��د که ابت��دا بیانات رهب��ر معظم انق��الب را در مورد محرم 
دانس��تن مردم درباره آنچه که در کشور رخ می دهد می خوانیم و 
سپس توصیه های ایشان درباره اعتماد به آژانس و اجازه بازرسی 

را مرور می کنیم.


