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قدرت بازدارندگی ایران برای دشمن قابل تصور نیست
 دبی��رکل حزب موتلفه اس��امی گفت: ایران به مرحل��ه ای از قدرت بازدارندگی 

رسیده است که تصورش برای دشمن بعید است.
 اس��داهلل بادامچیان گفت: تجربه دفاع مقدس نشان داد دشمن را باید در مبداء 
شکست داد. وی تأکید کرد: جمهوری اسامی به مرحله ای از قدرت بازدارندگی 

رس��یده است که تصورش برای دش��من بعید است.دبیرکل حزب موتلفه اسامی 
با اش��اره به قدرت نرم جمهوری اس��امی در منطقه و جهان اضاف��ه کرد: به زودی 

بزرگ ترین راهپیمایی قرن در عراق از نجف تا کربا شروع می شود. اربعین یک پدیده 
عظیم معنوی و انسانی است که در حال جهانی شدن است. بادامچیان با اشاره به اقدام 
ش��هرداری در حذف عنوان شهید از تابلوهای معابر تأکید کرد: شهرداری این موضوع را 
پیگیری کرده و این اقدام زش��ت را که موجب رنجش خانواده های ش��هدا و ملت غیور 

گردیده، جبران و عامان اصلی را به ملت معرفی کند.   ایرنا 

دشمنی آمریکا با ایران بعد از ترامپ آشکارتر شد
عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ترامپ ثابت کرد 
که به هیچ تعهد بین المللی و قراردادی در س��طح بین الملل پایبند نیست که ما 

بخواهیم دوباره با این کشور مذاکره و یا قراردادی امضا کنیم.
محمد کاظمی نماینده مردم مایر و عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون حقوقی و 

قضایی مجلس ش��ورای اس��امی  ، با اشاره به س��خنان اخیر رهبری درباره عدم 
مذاک��ره با آمریکا گفت: دش��منی آمریکا با ایران چه قب��ل از انقاب و چه بعد از آن 

یک دش��منی آشکار بوده و با گرفتن س��کان آمریکا توسط ترامپ این دشمنی آشکارتر 
شده است. وی افزود: ترامپ ثابت کرد که به هیچ تعهد بین المللی و قراردادی در سطح 
بین الملل پایبند نیس��ت که ما بخواهیم دوباره با این کش��ور مذاکره و یا قراردادی امضا 
کنیم، اگر هم مذاکره ای در کار باش��د باید بعد از لغو تحریم ها، با تدبیر بس��یار و گرفتن 

تضامین محکم و الزم باشد. فارس

 تحریم های جدید آمریکا برخالف موازین بین المللی است
سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی تاکید کرد 
ک��ه تحریم های جدید آمریکا برخاف موازی��ن بین المللی و همه تعهدات آمریکا 
در برجام اس��ت. سید حسین نقوی حسینی ، در واکنش به تحریم بانک مرکزی، 
صندوق توس��عه ملی و یک شرکت ایرانی توسط آمریکا گفت:  بعد از ناکامی های 

پ��ی در پ��ی آمریکایی ها به ویژه در منطقه خاورمیانه و مقابل جمهوری اس��امی 
ایران و در حوزه تحریم ها و فش��ار اقتصادی و هم در حوزه تهدید نظامی آمریکایی ها 

نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند به همین جهت تحریم های اقتصادی را دنبال 
کرده و در تاش برای ایجاد محدودیت هایی برای ایران هستند. نقوی حسینی با یادآوری 
این ک��ه »تحریم بانک مرکزی تحریم دوباره ای اس��ت«، گفت: پی��ش از این آمریکا بانک 
مرک��زی را تحریم کرده بود که تاثیراتی را هم به جای گذاش��ت ل��ذا اکنون این تحریم 

جدیدی نیست چون دیگر چیزی نمانده که آمریکا تحریم کند.  ایسنا

پایبند به تعّهدات اسالمی اند
ارتش جمهوری اس��امی ای��ران و نیروه��ای نظامی 
وابس��ته ی به جمهوری اس��امی، پایبند ب��ه تعّهدات 
اس��امی اند؛ ن��ه در پی��روزی طغیان میکنن��د، نه در 
هن��گام خطر دس��ت به کاره��ای ممن��وع و ابزارهای 
ممن��وع میزنند. مّدتهای طوالنی ش��هرهای  ما - چه 
ش��هرهای مرزی و چه بع��داً حّتی ته��ران و اصفهان 
و بس��یاری از ش��هرهای دیگر - زیر تهاجم وحشیانه 
و کور موش��کهای صّدام��ی قرار داش��ت؛ در محّات 
مختلف همین شهر تهران، موشکهای صّدامی می آمد؛ 
موشکهایی که به وسیله ی کش��ورهای اروپایی تجهیز 
و فروخته ش��ده بود، به وس��یله ی آمریکایی ها هدایت 
میش��د؛ اهداف ب��ه آنها نش��ان داده میش��د؛ اهداف 
نظامی با عکس برداری های هوایی در اختیار دش��من 
قرار میگرفت، این موش��کها می آمدند به شهرهای ما 
میخوردن��د و م��ردم بی دفاع را، مردم غی��ر نظامی را 
تارومار میکردن��د؛ خانه ها را ویران میکردند. ما بعد از 
گذش��ت مّدتی توانایی پیدا کردیم که مقابله ی به مثل 
کنیم؛ ما هم توانستیم موشک به دست بیاوریم، ما هم 
توانستیم مقابله به مثل کنیم؛ میتوانستیم شهرهایی را 
که در بُرد موشک ما بود - که از جمله اش خود بغداد 
ب��ود - بزنیم؛ ام��ام به ما گفتند که اگر خواس��تید به 
ی��ک نقطه ی غیر نظامی - غیر پادگان و امثال اینها - 
بزنید، حتماً باید قبًا به وسیله ی رادیو اعام بکنید که 
ما میخواهیم فان جا را بزنیم تا مردم کنار بروند. شما 
ماحظ��ه کنید؛ یک چنین تقّیدات��ی در دنیا معمول 

نیست.
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مخاطب شمایید
عده ای از سیاس��یون با وجود آنک��ه نباید فعالیت های دفاعی 
و نظامی را دس��تمایه جدال های سیاسی و جناحی خود قرار 

دهند، اما به راحتی این خطوط قرمز را می شکنند.
در همه کشورها چارچوبی برای فعالیت سیاسی وجود دارد و 
طبیعی است که بازیگران سیاسی نمی توانند بیرون از زمین 

بازی سیاسی دست به کنش و فعالیت سیاسی بزنند.
گاهی قانون، گاهی عرف، گاهی تاریخ و گاهی هم سنت های 
نانوشته نقش چارچوب های کلی برای فعالیت های حزبی را 

بازی می کنند.
در کش��وری مانند بریتانیا که قانون اساس��ی مکتوب ندارد، 
این عرف و س��نت های سیاسی اس��ت که بازیگران مدنی را 
وامی دارد در یک چارچوب مش��خص رفتار کنند. در ایاالت 
متحده اما ش��رایط متفاوت اس��ت و قوانین موجود مشخص 
می کند که چگونه باید فعالیت های سیاس��ی را پیش ببرند. 
در کش��ورهای فردساالر نیز سلیقه ش��خصی فرد حاکم و یا 
قوانینی که زیرنظر او به تصویب می رس��د، راه را برای کنش 

ورزی سیاسی مشخص می کند.
در هر صورت، هیچ کشوری نیست که بدون قاعده، به بازیگران 
و فع��االن حزبی اجازه بده��د در هر موضوعی ورود کرده، هر 
اظهارنظری را داشته باشند و هر رفتاری را که بخواهند انجام 
بدهن��د. دلیل این ام��ر تجربه تاریخی کشورهاس��ت که می 
دانند در صورتی که بدون هرگونه ضابطه ای بگذارند تا افراد 
درباره مس��ائل مختلف کنش داشته باشند آنگاه ممکن است 
که شاکله انسجام درونی کشور برهم ریخته و تبعات غیرقابل 

جبرانی داشته باشد.
با اینکه برای همه بازیگران سیاس��ی و مدنی واضح است که 
باید خطوط قرمز را در رفتار سیاس��ی خود رعایت کنند، اما 
معم��وال تحریکات بیرونی به گونه ای اس��ت که این بازیگران 
را ترغی��ب می کند بیرون از س��اختار موضع گرفته و فعالیت 
کنند. مثا برای همه فعاالن سیاسی روشن است که فعالیت 
های دفاعی و نظامی در زمره مسائلی است که نباید دستمایه 
جدال های سیاس��ی و جناحی ق��رار گرفته و موضوعی برای 
رقابت حزبی ش��ود. نه در بریتانیا، نه آمریکا و نه در بسیاری 

دیگر از کش��ورها، هیچ یک فضا به گونه ای نیست که اجازه 
داده ش��ود بر س��ر مس��ائل دفاعی بحثی ص��ورت گرفته و یا 

رقابتی درباره آن به وجود آید.
با این حال دولت های متخاصم روش��ن است که می کوشند 
بازیگران سیاس��ی در هر کش��ور را ترغیب کنن��د که درباره 
مسائل درون خطوط قرمز صحبت کرده و آنها که این خط را 

می شکنند را قهرمان نشان می دهند. 

هدف از این کار، ایجاد دو یا چند دستگی در دیگر کشورها و 
امتیازگیری از آن دولت به خاطر ش��کاف های داخلی است و 
بازیگرانی که متوجه این راز و رمز نباش��ند، به خیال اینکه به 
کشورشان خدمت می کنند، ناخواسته در زمین دشمنی بازی 

می کنند که می خواهد از رموز سیاسی کشور سردربیاورد.
این اتفاقی اس��ت که گاهی در کشور ما می افتد. با اینکه در 
عرف سیاسی، مس��ائل نظامی مانند ناموس یک کشور تحت 
مراقبت اطاعاتی ش��دید قرار دارد، ام��ا ناگهان برخی چهره 
های سیاس��ی بر آنکه بتوانند خود را در سطح جامعه مطرح 
کنند، مس��ائل نظامی و دفاعی را به سطح رسانه ها کشانده و 
طوری با خطوط قرمز کشور برخورد می کنند که گویی هیچ 

حد و مرزی برای رفتار سیاسی وجود ندارد.
نگ��ران کننده تر آنک��ه در برابر این رفتار، ط��رف مقابل نیز 

معم��وال رفت��اری متقابل کرده و در چش��م برهم زدنی، یک 
موض��وع خاص دفاعی که بای��د در الیه های خاص اطاعاتی 
محدود بماند مانند نقل وس��ط مجلس، از این دس��ت به آن 
دس��ت می ش��ود و برنده این بازی، دش��منی اس��ت که می 
خواه��د اطاعات نظامی ایران را برای خود جمع آوری کرده 

و متناسب با آن واکنش نشان دهد.
تجربه تلخ کش��یده شدن پای مس��ائل نظامی به بحث های 
سیاس��ی البته باعث ش��ده است تا در س��ال های اخیر کمتر 

درباره چنین مسائلی بحث و جدل شکل بگیرد. 
با ای��ن وجود نف��س اینکه هن��وز برخی از فعاالن سیاس��ی 
نمی دانند که نباید با مس��ائل دفاعی، موشکی و نظامی مانند 
سایر مس��ائل چالش سیاس��ی کنند، هنوز هم نگران کننده 
است. شاید یکی از راهکارها برای آنکه خط قرمزهای سیاسی 
به بازیگران این عرصه به خوبی منتقل ش��ود، افزایش دانش 
سیاس��ی این بازیگران اس��ت.  حفظ اسرار نظامی، جلوگیری 
از ورود مس��ائل دفاعی به س��طح عمومی و مراقبت از اینکه 
حیثیت دفاعی کش��ور تحت تاثیر رقابت های حزبی خدش��ه 
دار ش��ود، از جمله مسائلی است که باید به تمامی فعاالن در 
حوزه سیاست منتقل شده و آنها آموزش های الزم را در این 

زمینه فرابگیرند.
با نگاهی به تجربه بحث های انتخاباتی و سیاس��ی در ایاالت 
متح��ده می توان دریافت که هر دو حزب بزرگ این کش��ور 
آنگاه که نوبت به مسائل نظامی می رسد کاما مراقب هستند 
که کارخانجات اس��لحه س��ازی ضرر نکرده و جان س��ربازان 

آمریکایی در هیچ نقطه ای به خطر نیفتد.
در ایران اما به ویژه در س��الهای نخس��ت پی��روزی انقاب و 
در دوران دف��اع مقدس برخ��ی از افراد با اهداف مختلف پای 
مسائل اس��تراتژیک نظامی را به صحنه منازعات سیاسی می 
کشیدند.  در چند سال اخیر هم به بهانه برخی مسائل تاریخ 
جنگ، دفاع مقدس دستمایه جدال های حزبی قرار گرفت که 
پسندیده نبود. البته تردیدی نباید داشت که تجربه آموختن 
از گذشته، چراغ راه آینده است اما باید دید که آیا این تجربه 

اندوزی چقدر برای کشور گران تمام می شود.  مهر

مسائل دفاعی؛ 
دستمایه 

سیاست بازان 
داخلی

آدرس غرب زدگان به دشمن

حفظ اسرار نظامی، جلوگیری از ورود مسائل 
دفاعی به س���طح عموم���ی و مراقبت از اینکه 
حیثیت دفاعی کشور تحت تاثیر رقابت های 
حزب���ی خدش���ه دار ش���ود، از جمله مس���ائلی 
اس���ت که بای���د ب���ه تمام���ی فع���االن در حوزه 
سیاست منتقل شده و آنها آموزش های الزم 

را در این زمینه فرابگیرند.


