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استراتژی جنگی اسرائیل

با طرح ادعای نقش ایران در سرنگونی جنگنده اسرائیلی
متجــاوز به خاک ســوریه و ایرانی بودن پهپــادی که رژیم
اســرائیل مدعی ســاقط کــردن آن پــس از ورود به حریم
هوایی مناطق تحت اشغال خود شده است؛ این پرسش
مصطفی مصلحزاده
مطرح شــده اســت که آیــا این ادعاهــا مبنــای باالگرفتن
استاد دانشگاه و سفیر
تنش و بروز درگیری نظامی کالسیک خواهد شد؟
سابق ایران در اردن
برای پاســخ به این پرســش کافی اســت به ایــن واقعیت
توجــه کنیــم که اســتراتژی ارتــش اســرائیل در طول دهههای گذشــته همــواره بر
ایــن اصل اســتوار بوده اســت کــه در جنگی وارد شــود که در آن پیروز خواهد شــد.
ایــن اصــل در جنگهای  1956که اســرائیل بــا حمایت انگلیس و فرانســه همراه
بــود و در جنــگ  1967کــه از حمایت اطالعــات دقیق امریکاییها برخوردار شــد،
مراعات شد .در سالهای  48و  73نیز که اعراب شروع کننده نبرد بودند اسرائیل
به دالیلی که از حوصله این نوشــتار خارج اســت پیروز میدان شــد .اما نقیض این
قاعده از ســال  2006و با شکســت اسرائیل در جنگ  33روزه با لبنان آغاز شد .این
شکســت رفتار اســرائیل در منطقه را تغییر داد و سبب شــد این رژیم به جای وارد
شدن در جنگهای کالسیک با هدف توسعه اشغالگری خود به حمالت نقطهای
همچون آنچه روز شنبه در سوریه انجام شد رو بیاورد .هرچند وضعیت حزب اهلل
در لبنان ســبب شــده که اســرائیل حتی از حمــات نقطهای به لبنــان نیز اجتناب
کنــد امــا ایــن نوع حمــات تقریبــاً طی یک دهه گذشــته در ســوریه و حتــی عراق
ســابقه داشته اســت .زیرا وضعیت این کشــورها این اطمینان را برای اسرائیلیها
ایجــاد میکرد که آنها توان مقابله با این تجاوزها را ندارند .اطمینانی که بویژه در
ســالهای بروز بحران داخلی ســوریه و نیز ظهور و سیطره گروه تروریستی داعش
در مناطق گستردهای از عراق و سوریه از قوت بیشتری برخوردار بود.
امــا وضعیــت اخیر پیش آمــده در حملــه جنگندههای اســرائیلی و مقابله ارتش
ســوریه با این حمله را باید نقطه عطفی در جریان حمالت نقطهای اســرائیل به
این کشور دانست .زیرا ارتش سوریه که توانسته است با همراهی نیروهای مردمی
و نیز حمایت ایران و روســیه به ســیطره داعش پایان دهــد دیگر دربرابر حمالت
نقطهای اســرائیل دســت بســته نخواهد بــود .روند جدیــدی که نشــان از آن دارد
که اســرائیل دیگــر در این حمالت با پیــروزی و بدون تلفات باقــی نخواهد ماند و
برخــاف گمانهزنیهای مبتنــی بر افزایش درگیریها میتواند زمینهســاز کاهش
آن باشد ،زیرا با راهبرد پیروزیطلب تلآویو در تضاد است.
امــا دربــاره نگرانی دیگــری که مبنی بر احتمال اســتفاده از تحــوالت نظامی اخیر
علیــه ایــران همانند نمایــش امریکایی در شــورای امنیــت به بهانه موشــکهای
شــلیک شده به ریاض از سوی حوثیها وجود دارد ،باید گفت که اصوالً یک کشور
متجاوز از حقی برای اقامه چنین دعوایی برخوردار نیســت .زیرا دفاع از تمامیت
ارضــی و حاکمیت ســرزمینی حق مشــروع همه کشــورها اســت .خــواه این حق را
خود افاده کنند ،خواه با خواست خود از حمایت کشورهای دیگر برخوردار باشند.
بنابر آنچه بر اســاس منشــور ملل متحد میتواند مطرح شود شکایت علیه تجاوز
جنگندههای اسرائیلی به سوریه در کنار دههها اشغالگریاش در فلسطین است.

ادامه از

حقوق فعاالن بیادعای محیط زیست

اعمــال این حــق بدون تعامــل فرامرزی متصور نیســت
صفحهاول
و نباید ایجاد واهمه برای کنش زیست محیطی نمود.
بنده ازمحتوا و ماهیت پرونده فعاالن دســتگیر شــده
اطالعی ندارم .اما تحقیقا میدانم نهاد تعقیب و تحقیق باید به مقتضا و جنس
کنش محیط زیســتی و بیمرزی آن توجه کند و همســنگ سایر اطالعات و موانع
تبادلی کشور آن را تحلیل نکند.
برخــی از این فعاالن را که میشناســم خــود را واقعاً وقــف فعالیت حرفهای
کردهاند و افراد با حســن نیت و دلســوزی برای محیط زیســت هستند .بسیاری از
گزارشهای نقض حقوق زیســت محیطــی و بهعنوان نمونه مخاطرات انقراض
یــوز و ...را برخــی از همیــن افــراد رســانهای کرده و حتــی از طریق دادســتانی نیز
پیگیــری کردهانــد .حــال به هــر دلیل ناپیدایــی ،چنانچــه نهاد تعقیــب و ضابط
محترم شــائبهای داشــته باشــد ،اتفاقی که در مرحله تحقیقــات مقدماتی ،برای
متهم ممکن است بیفتد ،صدور قرار بازداشت موقت است که منتهی به زندانی
شــدن وی خواهد شــد .بدیهی اســت قرار در صورتی صادر میشــود که شواهد و
دالیلــی احتمــال مجرم بودن متهــم را صورتبندی کرده یا بیم فــرار یا تبانی او
وجود داشــته باشــد در این شرایط قرار «بازداشــت موقت» در مرحله تحقیقات
مقدماتی و در دادسرا صادر میشود.
بازداشــت موقــت ،مهمتریــن و شــدیدترین قــرار تأمیــن کیفری اســت که به
موجــب آن بهمنظــور تضمین دسترســی به متهــم در مواقع لــزوم ،آزادی رفت
و آمد او به طور موقت ســلب میشــود؛ بــا صدور این قرار ،متهم در بازداشــتگاه
نگهداری میشــود و مقامات بازداشتگاه «تحت الحفظ»باید از او مراقبت کنند.
حفظ جان و ســامت متهم هم بر عهده مرجع نگهدارنده و بررســی و بازرســی
ی و ماده
ن اساســ 
و نظــارت آن بر عهده دادســتان اســت .مطابق اصــل  ٣٧قانو 
ت و هیچکــس از نظر قانون
ت اســ 
 4قانــون آییــن دادرســی کیفری «اصل بر برائ 
مجــر م شــناخته نمیشــود مگــر اینکــه جــرم او در دادگاه صالــح اثبــات شــود».
بنابراین تا زمانی که دادگاه برگزار و حکم صادر نشده ،ممکن است فرد متهم از
تمامی اتهامات مبرا شــود .بر این اساس رفتار ضابطان و شرایط نگهداری افراد
در بازداشتگاهها از اهمیت باالیی برخوردار است بنابراین همواره تأکید میشود
نگهــداری متهمــان بایــد در بازداشــتگاههای مجــاز و تحــت شــرایط اســتاندارد
باشــد و این الزام در دســتورالعمل رئیس قوه قضائیه و بخشــنامه دادستانی نیز
موردتأکید قرار گرفته است.
متهم در شــرایطی به زندان معرفی شــود که تحقیق توســط ضابطان ،صرفاً
بــرای مــدت زمــان کوتــاه و ضــروری تشــخیص داده و بــه تأییــد مرجــع قضایی
بازپرســی برســد .طبــق قانون تمامــی بازداشــتگاهها باید مجهز بــه دوربینهای
مداربســته باشــند که بنا بــه گفته مقامات مســئول ،بیــش از ١٤هزار بازداشــتگاه
کشــور با دوربینهای مداربسته کنترل میشــود و حسب آییننامهای  ۱۸مادهای
نحــوه ایجــاد ،اداره و نظارت بر بازداشــتگاههای انتظامی ســال  1391رئیس قوه
قضا ،با بهرهگیری از شــبکه ارتباط گیری «بر خط» نســبت به اعمال نظارتهای
الکترونیکی درتمام بازداشتگاهها باید اقدام شود.
حــق انتخــاب آزادانــه وکیل نیز طبق مــاده  ۴۸ق.آ.د.ک با شــروع تحت نظر
گرفتــن ،با رعایت محرمانــه بودن تحقیقات و مذاکرات بــه موجب مدلول ماده
 ۱۹۰ایــن قانــون محقــق اســت؛ وکیل متهــم میتواند با کســب اطــاع از اتهام و
دالیل آن ،مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون الزم
بداند ،اظهار کند .اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشــته میشــود .مســألهای
کــه درمــورد فعاالن محیط زیســت نیز حتماً باید لحاظ شــود .چنانچــه تبصره ۱
مــاده مزبور ســلب حــق همراه داشــتن وکیل یا عــدم تفهیم این حــق را موجب
بیاعتباری تحقیقات دانسته است.
یــادآوری میکنــم مــاک مقنــن در جــرم جاسوســی دسترســی بــه اســناد
طبقهبنــدی شــده اســت .جــرم مطلــق و نه مقیــد که قصــد اضــرار در آن مالک
نیســت .اما نداشــتن ســوءنیت خاص و دسترسی نداشــتن به طبقهبندی و عدم
آمــوزش در کنتــرل و مدیریــت اطالعــات میتوانــد از عوامــل اثر بخــش در رکن
مادی تحقق نیافته جرم موصوف باشد.
این نکات شــامل حقوق کلی کنشــگران محیط زیست دستگیر شده است .اما
مســأله مرگ دکتر ســید امامی نیز مصیبتی اســت که حتماً مدعی العموم باید
بررســی دقیق کنــد و دادیار ناظر زندان توضیحات دقیقــی از کم و کیف رخداد و
مســببان یا مســئوالن احتمالی آن اعالم کند و ابعاد آن برای افکار عمومی تنویر
شود .حق حیات و سالمت در بازداشتگاه محفوظ و محترم و ناقض احتمالی آن
ضمان مدنی و مسئولیت کیفری دارد و موضوعی است که باید با دقت و احتیاط
و وســواس مورد بررســی و نظارت قرار گرفته و کمیته حقیقت یاب تشکیل شود.
بازداشتگاهها زیر نظر سازمان زندانها هستند .دادستانها باید نظارت بیقید و
شرط بر بازداشتگاه داشته و درباره ابهامات به افکار عمومی اطالعرسانی کنند.
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«ایران» از بازتاب های پیشنهاد رئیس جمهوری گزارش می دهد

همه پرسی ؛ بحث روز محافل سیاسی
رئیــس جمهــوری بــاز هــم مــورد
حملــه جریــان مخالــف دولــت قــرار
گرفــت .ایــن بــار بــه خاطــر یــادآوری
یکــی از اصول قانون اساســی .حســن
روحانــی در جریــان ســخنرانی 22
بهمــن گفتــه بــود :قانــون اساســی
معیار ما اســت و هر کــس آن را قبول
دارد انقالبــی اســت .قانــون اساســی
بنبســتها را برداشــته و ظرفیــت
بزرگــی دارد و اگــر در موضوعی با هم
بحث داریم باید به اصل  59مراجعه
کنیــم که طبق آن باید بــه آرای مردم
مراجعــه کــرد .همیــن کافــی بــود تــا
جریــان مخالــف دولت یک بــار دیگر
ســختترین حمــات را علیــه رئیس

جمهــوری آغــاز کند .کمتــر از یک روز
بعد از این سخنان ،خبرگزاری تسنیم
در مطلبی با اشــاره به اینکه نخستین
بــار در جمهــوری اســامی ایــران،
ابوالحســن بنــی صــدر بود که مســأله
رفرانــدوم را مطــرح کــرد بــه تشــبیه
حســن روحانــی بــه رئیــس جمهوری
معــزول ابتــدای انقــاب پرداخــت.
اتفاقــی کــه  6مــاه پیــش هــم توســط
برخــی از مخالفــان دولت در مراســم
راهپیمایــی روز قــدس حاشــیههای
زیــادی را ایجــاد کــرده بــود .عزتاهلل
ضرغامــی رئیس اســبق صدا و ســیما
هم با کنایه به صحبتهای روحانی با
هشتگ رفراندوم در صفحه توئیترش

نوشــت :در برابر حضور دهها میلیون
ایرانــی غیرتمند در کــف خیابانهای
ایــران و اعــام موضــع صریــح در
مقابــل دشــمن ،حرف از همه پرســی
زدن نه تدبیر اســت و نه حتی سلیقه!
هرچنــد کــه اصــل حــرف هــم خیلی
مورد اعتنا نیســت .همچنین حســین
شریعتمداری ،مدیرمســئول روزنامه
کیهــان ایــن ســخن رئیــس جمهوری
را توهیــن بــه مــردم شــرکتکننده در
راهپیمایی روز  22بهمن دانست و به
خبرگزاری فارس گفت :وقتی عدهای
انــدک و کــم شــمار در حــد یــک چند
صد هزارم جمعیت  22بهمن دست
به اغتشاش زده بودند ،آقای روحانی

اسماعیل گرامی مقدم فعال سیاسی اصالح طلب در گفتوگو با «ایران»:

همه پرسی ،میتواند فصلالخطاب اختالفات قانونی باشد

در مراســم راهپیمایی روز  22بهمن ،رئیــس جمهوری بار
دیگــر بحث همهپرســی را مطــرح کرد .اصــوالً چــه زمانی در
سیاست بحث همهپرسی مطرح میشود؟
در همــه نظامهــای سیاســی دنیــا و در مقاطعی ممکن
اســت بر ســر اختالف نظرهایی اطمینــان عمومی کمرنگ
شــود و یــک دوقطبــی در جامعــه شــکل بگیــرد .در چنیــن
مواقعــی بازتــاب تصمیــم غلــط ،ممکــن اســت باعــث
سرگردانی و سرخوردگی جامعه بشود.
بــرای اینکــه ایــن مســائل اختالفــی منجر به کشــمکش،
دوقطبی شدن و از بین رفتن اعتماد عمومی نشود مکانیزمی
بــه نام همهپرســی تعریف شــده اســت .در چند ســال اخیر
اختالفاتی بر ســر این موضوع که انگلســتان در اتحادیه اروپا
باقی بماند یا نماند ،وجود داشت که در نهایت این موضوع
به خاطر جلوگیری از اختالف بیشــتر به همه پرســی گذاشته
شــد .در واقع به نظرم همهپرســی میتوانــد فصلالخطاب
اختالفــات قانونــی در کشــور باشــد .گاهــی هــم بــرای حــل
اختالفــات میتوان به رهبری مراجعه کــرد اما وقتی در حل
موضوعی اختالف دامنه دار شد ،برای جلوگیری از کشمکش
میتــوان بــه رفراندوم مراجعــه کرد .به نظر میرســد ارجاع
اختالفات اساسی به همهپرسی ،نظامهای سیاسی کمترین
آســیب را خواهنــد دید .چــون به خــودی خود عــاوه بر دور
کردن کشور از اختالف باعث انسجام ملی در کشور میشود.
صحبــت آقای روحانــی در این نشســت با حاشــیههایی
همراهشد.باوجوداینکهرئیسجمهوریازیکاختیارقانونی
که قانون پیش راه گذاشته است صحبت کرد ،اما عدهای به او
تاختند و طرح موضوع همه پرســی را بهانــهای برای حمله به
ایشــان قرار دادند .مگر روحانی از چه ســخن گفت؟ آیا همه
پرسی چیزی فراتر از قانون به ما میگوید؟
متأســفانه برخــی جریانهای سیاســی به جــای اینکه به
منافع ملی فکر کنند به دنبال حفظ منافع گروهی و شخصی
خود هســتند .هرگاه یکی از مقامات کشــور یا شخصیتهای
سیاســی به مواد و اصول فراموش شــده قانون اساسی اشاره
میکننــد ،برخــی به گونــهای موضع میگیرند کــه گویی این
اصول اصالً در قانون اساسی نیامده است.

همــه پرســی اصلی از همین قانون اســت .چــرا باید برای
بازخوانــی یــک اصــل از قانــون اینگونــه به رئیــس جمهوری
هجمــه شــود؟ آقای روحانــی به درســتی به اصــل  59قانون
اساســی اشــاره کرد و به نظر میرســد با توجه به شرایط کشور
و نســل جدیــد و جوان که این روزهــا وضعیت خوبی از لحاظ
امیــد به آینده ندارند ،بتــوان از این طریق راهــی برای دلگرم
کردنشان به آینده نشان داد .من فکر میکنم مخالفان آقای
روحانی استفاده از این قوانین را مغایر با منافع خود میدانند.
یکیازانتقاداتیکهبهصحبتهایآقایروحانیمیشــود
ایناستکهایشانمشخصنکردندکهاینهمهپرسیبرایچه
چیز میتواند برگزار شود .این انتقاد را قبول دارید؟ و بعد اینکه
اینهمهپرسیدرچهحوزههاییلزومشدرجامعهنیازاست؟
آقــای روحانــی از یــک اصــل قانــون ســخن گفــت و این
موضوع میتواند به این معنی باشــد که همه باید به قانون
مراجعــه کنیــم و بــر اســاس آن عمــل کنیــم .در رابطــه بــا
پرســش دوم هم به نظرم مســائل زیادی است که میتواند
در این همهپرســی مطرح شود .از مسائلی که در حوزه زنان
در کشور رخ میدهد تا مسائل و اختالف نظرهای سیاسی را
میتوان از طریق همهپرسی حل و فصل کرد .به عنوان یک
انســان مذهبی که خانوادهام به صــورت اختیاری حجاب و
پوشــیدگی را انتخاب کردهانــد میگویم که موضوع حجاب
میتواند در کشــور به همهپرسی گذاشته شود .موارد زیادی
اســت که البتــه باید درباره لــزوم هر کدام با توجــه به زمان
مقتضی تصمیمگیری و برای حل و فصل آنها تالش کرد.

و رســانههای حامــی او گــوش فلــک
را کــر کــرده بودند که صــدای مردم را
باید شــنید! و اکنون تعجبآور اســت
چرا حاضر نیســتند صــدای تودههای
عظیــم و چنــد ده میلیونــی مــردم را
که صدای واقعی ملت اســت بشنوند
و به گونهای ســخن میگویند که انگار
صدای ملت با آنچه در حماســه اخیر
مطرح کردهاند متفاوت است!
البتــه در طــرف مقابــل هــم ایــن
پیشــنهاد رئیــس جمهــوری حامیــان
جــدی از میان هر دو جناح کشــور پیدا
کــرد .از جملــه دیــروز بیــژن مقــدم،
فعــال سیاســی اصولگــرا به «ایســنا»
گفــت :اصــل  59قانــون اساســی یکی

از روشهــای قانونگــذاری را برپایــی
همهپرســی از مــردم میدانــد .ایــن
مســأله میتواند در مــورد موضوعات
مختلفی همچون سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعــی و فرهنگــی مــورد توجــه
قــرار گیــرد .وی ادامــه داد :تاکنــون
دولتمــردان و قانونگذاران احســاس
نیــاز نکردهانــد کــه موضوعــی را
بــه همــه پرســی بگذارنــد و بــرای
قانونگــذاری از مکانیزمهــای دیگــری
اســتفاده کردهانــد .رئیــس جمهــوری
در ســخنرانی  22بهمــن اعــام کــرد
کــه باید بــه این اصل توجه شــود .این
موضــوع ســؤالی را در ذهن من ایجاد
میکند کــه چرا تاکنون برای اســتفاده

از ایــن ظرفیــت احســاس نیاز نشــده
بــود؟ همزمــان عبــداهلل ناصــری،
فعــال سیاســی اصالحطلــب هــم به
«ایســنا» گفــت :برگزاری همهپرســی
کــه ذیل اصــل  59قانون اساســی قرار
میگیــرد ،میتوانــد امیــدواری را بــه
جامعــه مدنی بازگردانــد ،اما همانند
موضــوع برجــام اجرای ایــن موضوع
نیــز نیازمند اجمــاع در تمام ســطوح
حاکمیتی است.
در همین ارتــــــــــــــباط با اسماعیل
گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد
ملی و امیر محبیان تحلیلگر اصولگرا
گفــت و گو کـــــــــــرده ایم کــه در ادامه
می آید:

امیر محبیان تحلیلگر اصولگرا در گفتوگو با «ایران»:

روحانی درباره همه پرسی توضیح بیشتری بدهد

در مراســم راهپیمایــی روز  22بهمن ،رئیــس جمهوری بار
دیگر بحث همهپرســی را مطرح کــرد .به طور کلــی در فضای
کنونی سیاست کشور برگزاری همهپرسی چقدر شدنی است؟
اول بایــد ببینیــم کــه منظــور از بهکارگیــری ایــن واژه در
سخنرانی آقای روحانی چیست .گاهی همهپرسی به معنای
رأیگیــری اســت که ایــن امر به صورت مســتمر در کشــور به
وســیله انتخابات در حال انجام است .زمانی هم همهپرسی
بــه معنای رفراندوم و برای گرهگشــایی از موضوعات خاص
اســت .رفراندوم ابزاری نیســت که دائم بتوان از آن استفاده
کرد .ســاختار کشور به گونهای است که از لحاظ قانونی دارای
تعریــف و قاعده اســت .همه پرســی به این معنــی میتواند
باشــد که به نقطهای از یک موضوع رسیدهایم که مردم باید
هزینه آن تغییر یا خواسته را با رأی خودشان برعهده بگیرند
و به واســطه این همه پرســی این عمل انجام شــود .موضوع
دیگر این اســت که مــا میخواهیم به موضوعی دســت پیدا
کنیم که فراتر از تعاریف کنونی اســت کــه باز هم میتوان به
همه پرسی دست زد .اینکه ما همه پرسی را به عنوان ابزاری
بدانیــم کــه هر وقــت خواســتیم بتوانیم به آن دســت بزنیم
شــدنی نیســت .با این توضیح باید بگویم که هنوز مشخص
نیســت کــه رئیــس جمهــوری منظــورش از این همهپرســی
چیست .اگر منظور او همه پرسی است باید ببینیم که ایشان
چه موضوعی را برای همه پرســی پیشنهاد و مطرح میکند.
بعــد از طرح موضــوع میتوان نظــر داد که آیا مســألهای که
ایشــان مد نظر دارد آیا نیاز به همه پرســی دارد یا میتوان از
طرق دیگر آن را حل و فصل کرد.
شما فکر میکنید چه مسألهای در کشور در شرایط فعلی نیاز
به همه پرسی دارد؟
اینکه آیا موردی باشــد که نیاز به همهپرســی داشته باشد
یا بعداً نیاز باشــد در همهپرســی مطرح شود را من به خاطر
نمیآورم.
تا به امروز سه همهپرسی در تاریخ جمهوری اسالمی برگزار
شده است و آخرین همهپرسی به سال  1368و بازنگری قانون
اساســی برمیگردد .عدهای در دو روز گذشــته مطرح میکنند
که رئیس جمهــوری باید بازنگری قانون اساســی را با توجه به

نقایص قانون مطرح کند .تحلیل شما از صحبت چیست؟
قانون اساســی نباید زیاد دســتخوش تغییر شود .معموالً
تغییــر این قوانین بســیار دیر بــه دیر صورت میگیــرد .البته
ممکن اســت بــا توجه به شــرایط و پــس از انجــام ارزیابی از
وضعیت کشور لزوم تغییرات در قانون نیاز شود .اما به نظرم
در شرایط کنونی بازنگری قانون اساسی ضرورتی ندارد.
صحبــت آقــای روحانــی در این نشســت با حاشــیههایی
همراه شــد .با وجــود اینکه رئیــس جمهوری از یــک ظرفیت
قانونی صحبت کرد ،اما عــدهای به او تاختند و طرح موضوع
همه پرسی را بهانهای برای حمله به ایشان قرار دادند.
رفراندوم یک اصل قانونی است .اما به نظرم شاید دلیل
مخالفان این باشــد که نمیخواهند این موضوع رویه شــود.
اگر هر رئیس جمهوری بخواهد همهپرسی برگزار و تغییراتی
ایجاد کند ،مشکل ساز میشود.
بــه گمانم برای روشــن شــدن موضوع ،شایســته اســت
آقای روحانی در این مورد توضیح بیشــتری بدهد ،شــفاف
اعــام کند که منظورش از همهپرســی چیســت .هم اکنون
بحثهــا و تحلیلهــا در فضایــی غبارآلود و بــر مبنای ظن
و گمانــه اســت .ایشــان بایــد مشــخص کند همهپرســی در
چــه حــوزهای را منظور دارد .بــه هر حال برخــی قوانین ما
سیســتم بوروکراتیکی را ایجاد کرده کــه گاه اجازه تحرک را
میگیرد .خیلیها به این موضوع ایراد دارند و کســی که به
این بوروکراســی دســت و پاگیر انتقاد میکنــد ،ضد انقالب
نیست.

فرافکنی صهیونیست ها درباره حضور ایران در سوریه

مقام روسی :مسکو اطالعاتی دال بر وجود پایگاههای نظامی ایران در «تدمر» ندارد
پــس از ادعــای ســاخت ایــران بودن
موشــکهای شــلیک شــده از یمــن بــه
عربســتان این بــار پــروژه بحران ســازی
علیــه ایــران بــه بهانــه موضوعــات
منطقهای با ماجرای تجاوز جنگندههای
اســرائیلی به ســوریه و ادعای رخنه یک
پهپــاد ایرانی بــه حریم هوایی اســرائیل
کلید خــورد .ادعایی کــه در وجهی دیگر
واکنشی اســت فرافکنانه به ساقط شدن
یکــی از جنگندههــای اف  16اســرائیلی
در جریــان مأموریت تجــاوزش به خاک
ســوریه.در پیگیــری همیــن رویــه روز
گذشته «جاناتان کانریکاس» سخنگوی
ارتش رژیم اسرائیل در گفتوگو با شبکه
ســیانان با تکرار ادعــای دیگر مقامات
ایــن رژیم که «پهپــادی که روز شــنبه به
حریم هوایی اسرائیل رخنه کرد ،ساخت
ایــران بوده اســت» ،گفــت« :ایــن پهپاد
کــه توســط ارتــش اســرائیل هــدف قرار
گرفــت بــر اســاس نمونــه امریکایی آن
یعنــی  170-RQســاخته شــده اســت».
کانریــکاس بــا بیــان اینکــه ایــن اولیــن
بــاری اســت از زمان آغاز جنــگ داخلی
ســوریه ،یک هواپیمای بدون سرنشــین
ایرانــی وارد حریــم هوایــی اســرائیل
میشود ،مدعی شد که اسرائیل از مسیر
پــروازی این پهپاد متوجه شــدند که یک
مأموریت ویژه داشــته است اما جزئیات
بیشتری در این باره ارائه نداد«.یسرائیل
کاتــس» ،وزیــر اطالعات رژیم اســرائیل
نیز بــا طــرح ادعاهــای بیاســاس علیه
جمهوری اســامی ایران مدعی شــد که
اگــر ایران بــه ادامه حمالتــش علیه این
رژیم ادامه دهد به آن درســی میدهیم
کــه فرامــوش نخواهــد کــرد .به گــزارش
ایســنا ،کاتــس در گفتوگــو بــا روزنامــه
ســعودی ایالف ،با بیان اینکه «اسرائیل
قصد ندارد که تنش را تشدید کند اما به
اجــرای خطوط قرمز ادامه خواهد داد»،
مدعی شد« :ایران خطوط قرمز را نقض

کرد و با آتش بازی میکند .ارتش سوریه
کــه بــه برنامههای ایران پیوســته اســت
اگر به همکاری خود بــا ایران ادامه دهد
و اجــازه دهــد که ایــران در خاک ســوریه
مســتقر شــود ،خــود را زیر آتــش خواهد
دیــد .ایرانیهــا آمادهانــد تــا آخرین نفر
از ســوریه ،لبنان و فلســطین با اســرائیل
بجنگنــد امــا هزینــه آن را نیــز خواهنــد
داد».او با تکرار ادعاهایی همچون اینکه
«حضور نظامــی ایران در ســوریه عامل
بیثباتــی و منبع تنش اســت و تهدیدی
بــرای ثبــات تمــام منطقــه اســت»،
گفت«:مبــارزه بــا نفوذ و تجــاوز ایران در
منطقــه بایــد در ســوریه نیز انجام شــود
و تمــام ســازمانهای منطقــه و جامعه
بینالمللــی و تمام کســانی کــه خواهان
ثبات هستند باید با حضور نظامی ایران
در سوریه و کمکهای آن از حزباهلل در
لبنان مقابله کنند».
ادعــای هشــدار اســرائیل به ایــران با
واسطه اروپا
روز گذشــته همچنیــن یــک رســانه
صهیونیســتی مدعــی شــد کــه رژیــم
اســرائیل پیامهــای شــدیداللحن را از
طریــق کانالهــای دیپلماتیــک اروپایی
در روزهــای اخیــر به تهران انتقــال داده
و نســبت بــه فعالیتهــای ادعایــی این
کشور در ســوریه هشــدار داده است .این
در حالی اســت که نتانیاهو یک روز پس
از ساقط شــدن جنگنده اسرائیلی با این
ادعــا که اســرائیل روز شــنبه بــا حمالت
هوایــیاش ضربههــای ســنگینی بــه
نیروهای ایرانی و سوری در خاک سوریه
وارد کــرده اســت ،گفــت« :قواعد جنگی
اســرائیل هیــچ تغییــری نکرده اســت و
اســرائیل هرگونــه حملــه علیــه خــود را
تالفــی خواهــد کرد».بــه گزارش ایســنا،
کانال  10تلویزیون اســرائیل همچنین به
نقل از منابع دیپلماتیک اروپایی گزارش
داد کــه بنیامیــن نتانیاهــو نخســتوزیر

رژیــم صهیونیســتی ایــن پیامهــا را در
گفتوگوهایــی متعــدد بــا آنــگال مرکل
صدراعظــم آلمــان ،امانوئــل مکــرون
رئیسجمهــوری فرانســه و تــرزا مــی
نخستوزیر انگلیس منتقل کرده است.
در ادامــه ایــن گــزارش ادعا شــد که این
ســه کشــور اروپایی هشــدارهای اسرائیل
را بــه مقامــات ایرانی نزدیک به حســن
روحانــی رئیسجمهــوری ایــن کشــور
انتقــال دادهانــد .در ایــن گزارشهــا بــه
نقل از یک مقام اروپایی ادعا شده است
که «ما این مســأله را با افــراد نزدیک به
رئیسجمهوری روحانی مطرح کردیم و
به آنها گفتیم که برای ما بســیار اهمیت
دارد این اطالعات را منتقل کنیم چرا که
ممکن است رئیسجمهوری روحانی از
آنچه نیروهای ســپاه پاسداران در سوریه
و لبنــان انجــام میدهند مطلع نباشــد.
مقامات ایرانی به هشدار اسرائیل گوش
داده اما پاسخی ندادند ».دو نفر از چهار
دیپلماتــی کــه با ایــن شــبکه تلویزیونی
گفتوگو کردند همچنین اظهار داشتند
کــه بــه درخواســت دولتهــای آنهــا
اســرائیل اطالعاتی را در اختیارشان قرار
داده که نشان دهنده ایجاد کارخانههای
تولید موشــک بوده اســت ،اما آنها هنوز
نسبت به ادعاهای نتانیاهو درباره وجود
این کارخانهها در لبنان اطمینان ندارند.
روزنامــه تایمــز آو اســرائیل نیــز بــا
اشاره به رایزنیهای نتانیاهو با مکرون و
مرکل در مجمع داووس که ماه گذشــته
(میالدی) در سوئیس برگزار شد ،نوشت:
«به گفته این منابع آگاه ،نتانیاهو در این
رایزنیها گفته است که اسرائیل خواهان
یک راهحل دیپلماتیک برای این مسأله
است اما اگر این تالشها به جایی نرسد
برای اســتفاده از ابزارهای نظامی تعلل
نخواهــد کرد».جیمز ماتیس ،وزیر دفاع
امریــکا نیز با این ادعا کــه «دلیل حضور
ایاالت متحده در سوریه مبارزه با داعش

اســت» ،دربــاره تحــوالت اخیــر در ایــن
کشــور مدعی شــد« :ایــران عامــل تمام
مشــکالت و بحرانهای فــراروی منطقه
خاورمیانه است».
همچنیــن «تــد کــروز» ســناتور
جمهوریخــواه امریکایــی در بیانیهای با
حمایت از ادعاهای اخیر اســرائیل علیه
ایــران بــه انتقــاد از بــی تفاوتــی جامعه
بینالملل نســبت به تــاش ایران برای
ایجــاد یــک حضــور نظامــی دائــم در
ســوریه ،مدعی شــد« :مــن به اســرائیل
پیشــنهاد یــک پاســخ شــدید میدهم و
تأکیــد میکنــم که مــردم امریــکا از حق
اســرائیل بــرای دفــاع از خــود حمایــت
میکنند».
روایــت هاآرتــص دربــاره میانــداری
روسیه بین ایران و اسرائیل
پیگیــری خط بهانهتراشــی و ســناریو
نویســی علیه ایران با این ادعــا که ایران
در حــال ایجــاد پایگاههــای نظامــی و
کارخانههــای تولید ســاح و موشــک در
ســوریه و لبنــان اســت ،در حالــی اســت
کــه روز گذشــته «میخائیــل بوگدانــف»
فرســتاده ویــژه رئیسجمهوری روســیه
در امــور خاورمیانــه در واکنــش بــه ایــن
ادعاهــا اعــام کــرد« :مســکو اطالعاتی
دال بــر وجــود پایــگاه نظامــی ایــران در
تدمر ســوریه نــدارد ».او در ادامــه تأکید
کــرد« :مــا همــگان را بــه آرامــش بــرای
جلوگیــری از تشــدید تنــش در منطقــه
دعوت میکنیم».
نشــریه اســرائیلی هآرتــص نیــز
در گزارشــی از نگرانــی روســیه دربــاره
حمالت هوایی اســرائیل به ســوریه خبر
داد و مدعــی شــد که «والدیمیــر پوتین،
رئیسجمهوری روسیه در رویاروییهای
اخیــر نظامی میان ایــران و اســرائیل در
ســوریه ،از هــر دو طرف خواســته به این
تقابــل پایان بدهند تــا از ایجــاد هرگونه
شــرایط خطرنــاک جدیــد در منطقــه

جلوگیری شــود و ایران و اســرائیل نیز به
درخواســت وی پاســخ مثبت دادهاند».
هاآرتــص ،ســکوت برقــرار شــده بعد از
گفــت وگــوی تلفنــی پوتیــن و نتانیاهــو
بیــن ایــران و اســرائیل را نشــان دهنــده
ریاست روسیه در خاورمیانه در بی اثری
حضــور امریــکا در منطقــه تعبیــر کــرد.
هاآرتــص درباره انهــدام جنگنده اف 16
اســرائیل نوشــت« :از چشــمانداز ایــران
ایــن عملیات که بــدون هیچ وابســتگی
بــه نیروهــای جانبی همچــون حزباهلل
صــورت گرفــت ،موفقیــت بزرگــی در
منطقه اســت .این موفقیت به ســرعت
بهگونهای از توازن قوا ترجمه شــد که بر
اســاس آن ایران دیگر اجازه نخواهد داد
اســرائیل هرگاه دلش خواست ،اقدام به
عملیات هوایی در خاک سوریه کند».
واکنش به ادعاهای اسرائیلی
ادعاهــای اســرائیلی -امریکایــی
دربــاره ایرانــی بــودن پهپاد هــدف قرار
گرفته توسط اســرائیل و نیز نقش ایران
در ســقوط اف  16متجــاوز اســرائیلی
در دو روز گذشــته بــه قــوت از ســوی
مقامهــای ایــران و ســوریه رد شــده
اســت .از جمله به گــزارش ایلنا« ،بثینه
شــعبان» مشــاور رســانهای و سیاســی
ریاستجمهوری ســوریه در گفتوگو با
المیادین اتهامهای وارده از سوی رژیم
صهیونیســتی علیه ایران درباره ســاقط
کردن جنگنده اف  ۱۶اســرائیل را رد کرد
و بیاساس خواند.
این در حالی است که بهرام قاسمی،
ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان نیز
روز شــنبه بــا تأکیــد بــر اینکه ســرنگونی
جنگنده اسرائیلی توســط پدافند هوایی
ارتــش ســوریه بــر اســاس حــق دفــاع
مشــروع کشــور از تمامیت ارضی خود و
مقابله با هــر نوع تجاوز خارجی اســت،
تصریــح کرد :ادعای پرواز پهپاد ایرانی و
نیز دخالت ایران در ســرنگونی جنگنده

متجــاوز صهیونیســتی مضحکتــر از
آن اســت کــه بــدان پرداخته شــود ،چرا
کــه جمهــوری اســامی ایــران اساســاً
حضوری مستشــاری در سوریه آنهم به
درخواســت دولت مشــروع و قانونی آن
کشــور دارد .موضعی که علی شمخانی،
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان
نیز آن را تکمیل کرد و هشدار داد که «هر
خطایی که رژیم صهیونیستی در منطقه
مرتکــب شــود ،بــدون پاســخ نخواهــد
ماند».
واکنش به ادعای هشدار نتانیاهو
مقامهــای کشــورمان همچنیــن
بــه ادعــای هشــدار مقامــات آلمانــی
و فرانســوی بــه درخواســت رژیــم
صهیونیســتی بــه رئیــس جمهــوری
اسالمی ایران و مشاوران او در مورد ثبات
حضــور در ســوریه و نیــز ادعــای تــاش
ایــران بــرای تأســیس پایــگاه نظامی در
سوریه واکنش نشــان دادند .چنانکه روز
گذشــته علی اکبر والیتــی ،عضو مجمع
تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه
«ما کشــور مهم غرب آســیا هستیم و در
منطقه خودمان حــق داریم که به ندای
ملتهای دیگر که دوســت ما هســتند و
در منطقه و عضو محور مقاومت هستند
یا با ما دوســتی دارند ،پاسخ دهیم» ،در
ایــن باره گفت« :حضور ایران در ســوریه
بــرای کمــک به دولــت قانونی ســوریه و
مــردم مظلــوم این کشــور اســت و هیچ
هدفــی نــدارد جز این کــه به نــدای آنها
پاســخ داده و کمــک کنــد ».موضعی که
در مراســم روز ملــی ایــران در ســفارت
کشــورمان در دمشــق از ســوی فیصــل
مقــداد ،معاون وزیر خارجه ســوریه این
گونه تأیید شــد که «ایران بــا تمام وجود
در کنــار ملت ســوریه بر ضد تروریســت
ایســتاده و این امر ســبب شــده تا نقشــه
امریکایــی و صهیونیســتی شکســت
بخورد».

