بيم و اميدهاي سفرهاي استاني

روزنامه ايران در يادداش��تي به قلم معاون فرهنگي
وزارت ورزش و جوانان با اش��اره به س��فر اس��تاني
رئيسجمهور به هرمزگان به بيم و اميدهاي سفرهاي
استاني دولت پرداخته و نوشته است :چه نجيب مردماني داريم ما ،با اميد
حل كردن مسئله يا كندن يك مو از خرس دولت به سراغت ميآيند و وقتي
ناتواني يا بدن بيموي دولت را ميبينند ،به رويشان نميآورند كه «دولت
هيبتي داشت ،ابهتي داشت ،قدرتي داشت ،هرگاه كار به دولت ميرسيد،
نشد نداشت ،اگر بودجه باشد ،وفق مقررات ،در صورت فالن و بهمان نداشت.
دولت را به اين خاطر تأسيس كردند كه نشدها ،بشود».
مهربانان��ه لبخن��دي ميزنند از س��ر ش��فقت و دلرحم��ي ،وقتي همه
خواستههايشان دو دست لباس ورزش��ي براي تيم روستايشان است و
انتظار دارند نماينده دولت دستش را دراز كند و از كنار ميزش به جاي دو
دست چهار دست لباس بدهد ،اما به جايش تنها دستور «از محل منابع
سفر استاني اقدام شود» را تحويل ميگيرد .تازه اين دستور محكمي است
كه اميد دارد هفته يا هفتههاي آينده اجرايي ش��ود .همين كه نشستي
و به عنوان نماينده دولت سخنش را ش��نيدي ،همين كه سعي كردن و
نتوانس��تنت را به عنوان دولت از يكقدمي دي��ده و از همه مهمتر حس
«حضور چهره به چهره» با دولت را تجربه كرده اس��ت .تو را كه دولتي و
تا ديروز به خاطر فاصله زياد ،دشمنش ميدانست ،اگر دوست نپندارد،
حداقل انگيزههاي مخالفتش كم ميشود .نويس��نده اضافه كرده است:
از ماهيت درخواس��تهاي مردم تعجب كردم .برخالف انتظار ،بيش��تر
درخواستها به جاي «خواستههاي شخصي ،درخواستهاي عمومي»
بود .حضور دولت در اس��تان خوني ت��ازه در رگهاي دس��تگاه اداري و
ديوانس��االر فرتوت ،تنبل و ناكارآمد اس��تاني اس��ت .اين اميدها اما بيم
بزرگي هم دارد ،بيم اجرا نش��دن دستورها ،حل نشدن مسئلهها و اثرات
ويرانگر ناشي از آن .اگر ميخواهيم سفرهاي استاني و ديدارهاي مردمي
نتيجهبخش باشد و ثمر داشته باشد ،حتي به بهاي اتالف بخشي از منابع،
بايد براي «اجرا شدن فوري ،قطعي و كوتاهمدت» درخواستهاي مردمي،
برنامه عملياتي ،اعتباري و نظارتي ويژه داشته باشيم.
........................................................................................................................

ناتو چگونه بازي را باخته است؟

روزنامه وطنامروز در يادداشت ديروز
خود ،اوكراين را قرباني مداخلهگرايي
غربيها در اين كشور توصيف كرده و
نوشته است :اوكراين به اسم رمز شكس��ت ناتو در سال  2022ميالدي
تبديل شده اس��ت .اگرچه امريكا و ديگر اعضاي ناتو از برخورد سخت و
قاطع با روسيه در صورت حمله به اوكراين س��خن ميگويند اما تجربه
تسخير «كريمه» توسط مسكو نشان داد غربيها در مواردي كه احتمال
آسيبپذيري و شكست آنها در ميدان جنگ افزايش يابد ،صرفاً به صدور
بيانيههاي متعدد و اعمال برخي تحريمهاي هميشگي اكتفا خواهند كرد.
در اين ميان اصليترين قرباني مداخلهگرايي غربيها در مرزهاي روسيه،
كش��وري به نام اوكراين است .مناقش��ه بر س��ر اوكراين اكنون به نقطه
تعيينكنندهاي رسيده است« .راهكارهاي بينابيني» يا «حد وسطسازي»
در اين معادله معنايي ندارد؛ غرب بايد ميان پذيرش عضويت اوكراين در
ناتو يا عدمپذيرش عضويت اين كش��ور در پيمان آتالنتيك شمالي يك
گزينه را انتخاب كند .در اين معادله ،گزينه سومي وجود ندارد.
غرب ميان دو گزينهاي گرفتار شده است كه حتي قدرت تشخيص اينكه
كدام يك از اين دو بد و كدام بدتر اس��ت را ندارد! حضور در اين دوراهي
سخت ،معلول مداخلهگرايي واشنگتن و اتحاديه اروپايي در اوكراين است.
اين مداخلهگرايي ،داراي دو نقطه اوج بوده است؛ يكي سال  2005ميالدي
كه منجر به بروز انقالب نارنجي در كييف ش��د و ديگري س��ال 2014
ميالدي كه منتج به سرنگوني دولت مستقر يانوكوويچ در اوكراين شد .از
سال  2014ميالدي ،طيف غربگراي اوكراينيها در حسرت عضويت در
ناتو و اتحاديه اروپايي ماندهاند ،با اين حال چي��زي جز بازي پرهزينه در
زمين واشنگتن و اروپاييان نصيب آنها نشده است .وجه اشتراك انتخاب هر
دو گزينه و وقوع هر يك از احتماالت ذكرشده ،در هم شكستن غربگرايان
اوكراين است؛ امتناع رسمي امريكا و اعضاي اروپايي ناتو از پذيرش عضويت
اوكراين در ناتو به معناي ذبح كردن كييف پس از دو دهه مداخلهگرايي
از سوي حاميان غربي آن است .از س��وي ديگر ،حمايت غرب از عضويت
اوكراين در ناتو نيز اين كش��ور را به ميدان نبردي خونين و سخت تبديل
خواهد كرد كه كييف را دههها به عقب بازخواهد گرداند .آري! غربيها و
اوكراين در دوراهي وحشتناكي گرفتار شدهاند.
........................................................................................................................

جشنواره فجر و گمشدهاي به نام راهبرد

روزنام��ه صبحنو هم در آس��تانه دهه فجر س��راغ
جشنواره فيلم فجر رفته و از اينكه جشنواره فيلم
فجر راهبرد روش��ني درباره اي��ن رويداد فرهنگي
ندارد ،انتقاد كرده است .صبحنو نوشته اس��ت :بيشك مهمترين رويداد
فرهنگي كشور است .علتش هم آن است كه هم بهلحاظ هنرمنداني كه
درگيرش ميشوند و هم استقبال مخاطبان جزو اتفاقات كمنظير فرهنگي
كشور است .هيچ رويداد فرهنگي ديگري در كشورمان نيست كه تا اين حد
در زمان برگزارياش با استقبال مخاطبان روبهرو و در فضاي مجازي مورد
بحث قرار گيرد .اما آيا در آستانه دوره چهلم اين جشنواره ،راهبرد مشخصي
در عملكرد اين رويداد ديده شده است؟ هر چند در مقاطعي سعي شده به
سمت داشتن يك راهبرد مشخص -مانند آنچه در نمونههاي جهاني وجود
دارد -قدم برداش��ته ش��ود ،ام��ا نهايتاً خروج��ياي كه ديده ميش��ود
اميدواركننده نيست .الزمه رسيدن به اين نقطه داشتن يك برنامهريزي
بلندمدت در سياستگذاري ،توليد و اجراي جشنواره است .اقداماتي كه تنها
در تغيير يك نام يا مسائل ظاهري خالصه ميشوند ،آوردهاي در اين هدف
نخواهند داشت .جشنواره فيلم فجر براي تبديل شدن به يك «جشنواره»
و «رويداد فرهنگي راهبردي» مسيري طوالني دارد.
........................................................................................................................

گامي مهم در راستاي عاديسازي
روابط تهران و رياض

روزنامه ق��دس در يادداش��تي به برخي نش��انههاي
عاديسازي روابط تهران و رياض اشاره كرده و نوشته
است :اين روزها و پس از گذش��ت هفت سال از آغاز
تنشهاي جدي در روابط ايران و عربستان شاهد ميل
به همگرايي طرفين هستيم .مسائلي مانند حمايت رياض از ترويستهاي
داعش ،شهادت جمعي از مردم ايران در فاجعه منا و حادثه مسجدالحرام،
برجام و فتنهگريهاي رژيم صهيونيستي از جمله عوامل شكلگيري تنش
بين دو كشور به شمار ميروند .با وجود همه اين مشكالت ،روي كار آمدن
دولت جديد در ايران و راهبرد رشد همگرايي منطقهاي در اين دوره همزمان
با ضعف شديد سعودي و انزواي بينالمللي زمينهساز شكلگيري اين روابط
شده است .با عطف به نقش دو كش��ور در جهان ،امروز حتي ميتوان گفت
روابط ميان تهران و رياض مهمتر از احياي برجام است .ايران و عربستان دو
وزنه مهم در جهان اسالم هستند و بيشك نزديكي آنها پس از هفت سال
بحراني ميتواند در حل چالش منطقه راهگش��ا باش��د .از سوي ديگر اين
برقراري رابطه در زمينه اقتصادي براي ايران آوردههاي خوبي دارد.
نويس��نده قدس تصريح كرده است :حقيقت اين اس��ت كه ما در طول
۴۰س��الي كه از عمر انقالب ميگذرد ،هرگز براي كشورهاي منطقه و
جهان تهديدآفرين نبودهايم .مشكل اصلي ايرانهراسي است كه از سوي
غرب و رژيمصهيونيستي به آن دامن زده ش��ده و رياض هم در اين دام
گرفتار شده است ،به همين خاطر بايد هر چه سريعتر روابط را به سمت
همگرايي ببريم .در موضوع يمن هم رياض دير ي��ا زود بايد بپذيرد هر
كشوري كه وارد اين سرزمين شده ،شكست خورده است.
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ايجاد التهاب در بين مردم نسبت به آينده با سرپوش گذاشتن روي  8سال خسارت

تجربه تعامل با دنیا
به چند دولت بدعهد خالصه شد!

حاص�ل ن�گاه مطلق ب�ه غرب طي هش�ت
س�ال گذشته سراس�ر خس�ارت و خطرات
غيرقاب�ل جبران�ي ب�وده اس�ت ك�ه براي
كاهش آن بايد دس�تكم چند دهه س�پري
ش�ود كه بديهيترين آن خس�ارات گراني،
ركود ،بي�كاري ،ت�ورم و ازهمگس�يختگي
فرهنگ�ي -اجتماع�ي و حتي سياس�ي در
بس�ياري از حوز ههاس�ت ،البت�ه برخ�ي
پيامدهاي زيرپوستي نگاه مطلق به غرب در
كوتاهمدت خود را نشان نميدهد و مشمول
م�رور زم�ان اس�ت ،كمااينك�ه در عرص�ه
بينالملل تالش ش�د ،تعه�دات مااليطاقي
براي اي�ران به واس�طه عضوي�ت در برخي
س�ازمانها و شبهس�ازمانهاي بينالمللي
تراش�يده ش�ود كه ايران همچن�ان وامدار
غرب در عرص�ه پيش�رفت و توس�عه قرار
بگي�رد .نمونهه�ای مش�هود آن توافقنامه
هس�تهاي ،پذي�رش اكش�ن پل�نFATF
توس�ط طيبني�ا ،وزي�ر وق�ت اقتص�اد يا
پذيرش سند 2030در عرصه آموزشي است.

نگاه مطلق به غرب به قدري رو به سمت افراط
گذاش��ت كه رهبر معظم انقالب اس�لامي نيز
در سخنرانيهاي مختلفي نس��بت به پيامدها
وآثار س��وء چنين رويكردي هش��دار دادند و از
ضرورت توس��عه روابط با كشورهاي منطقهاي
و حتي امريكايالتين و ش��رق اروپا س��خن به
ميان آوردند.
در طول هشت سال گذش��ته و حتي پيش از
آن عمده اقتصاد در دس��ت كساني بوده است
كه در عرصه انديش��ه و تفكر خ��ود را مغلوب
غ��رب ميدانند و خروج��ي عملك��رد آنها در
عرصهه��اي مختل��ف اجراي��ي و قانونگذاري
وضعيت موجودي است كه كشور با آن دست و
پنجه نرم ميكند.
جريان غ��ربزده امروز بدون آنكه نس��بت به
آوارهاي بعضاً غيرقابل جبراني كه براي مردم
و كشور به همراه داشتهاند عذرخواهي صورت
دهد ،با فرافكني توس��عه روابط با كش��ورهاي
همس��ايه يا كش��ورهاي ش��رقي را يك اقدام
ضربهزنن��ده به انق�لاب و كش��ور ميداند ،به
عنوان نمونه با رس��انههاي پرش��ماري كه در
اختيار دارند تالش ميكنند توافق 25س��اله
ايران با چين را يك س��ند استعماري عنوان و
بيش از گذشته افكار عمومي را نسبت به آينده
كشور دچار دلهره و التهاب كنند.
در نمونه ديگر سفر حجتاالس�لام رئيسي به
روس��يه را س��فري با هدف پذيرش سلطه اين
كش��ور در داخل عنوان ميكنند و اهداف آن را
ازپيشتعيينشده ميدانند!
بغ�ض غربزدهه�ا از تعام�ل دول�ت
سيزدهم با كشورهاي جهان
در همين باره علي خضري��ان ،نماينده مردم
تهران در مجلس با بيان اينكه جريان غربباور
به دليل دستپاچگي از آغاز تعامل با كشورهاي
جهان و در آستانه شكست كارزار حداكثري
شيطان بزرگ عليه ملت مظلوم ايران با توسل
به شعار «نه شرقي و نه غربي» در تالش جهت
القاي مغايرت رويكرد سياست خارجي دولت

گزارش

سعيدهمتي

سيزدهم با اين شعار اس��ت ،گفت« :كساني
امروز در حال طرح ش��ائبه و شبههافكني در
افكار عمومي نسبت به تعامل با جهان هستند
كه هشت سال گذش��ته با شعار تعامل با دنيا
رويكار آمدند ،اما ملت ايران تجربه كرد كه
تمام ظرفي��ت خود و كش��ور را تنها خرج باز
كردن درز پنجره تعامل با كدخدا و چند كشور
اروپايي كردند كه نه تنها بينتيجه ماند بلكه
با رويكرد غلط دروازه تعامل با عموم كشورها
را بستند و تنها دررؤياي آن درز پنجره تعامل
با كدخدا و دو ،س��ه كش��ور اروپايي بودند و
ظرفيت مهمي همچون همسايگان ،منطقه
غرب آسيا ،امريكايالتين ،آفريقا و كشورهاي
ش��رق را ناديده گرفتند و بدتر از همه اينكه
اينها غرب را ه��م فقط در كدخدا و آن س��ه
كشور اروپايي ديدند».
به گزارش مهر ،حميدرضا آصفي ،س��خنگوي
اس��بق وزارت امور خارجه كشورمان نيز اظهار
داش��ت« :همكاريهاي منطق��هاي جمهوري
اس�لامي ايران در دولت س��يزدهم ب��ا اولويت
همكاري با كشورهاي منطقه و همسايه اقدامي
مهم و عقالي��ي اس��ت و س��فر رئيسجمهور
كشورمان به روس��يه ميتواند روابط دوجانبه
و همكاريهاي منطقهاي دو كش��ور را در همه
بخشها بيش از پيش فعالتر كند».
وي روابط جمهوري اس�لامي ايران با روس��يه
را مهم برش��مرد و اف��زود« :امروز بس��ياري از

طرحهاي بزرگ جمه��وري اس�لامي ايران با
روسيه اس��ت و روابط و همكاريهاي دو كشور
مكمل يكديگرند».
سخنگوي اسبق دس��تگاه ديپلماسي ،رايزني
براي افزايش همكاريهاي اقتصادي و افزايش
س��طح مبادالت تجاري را از جمله موضوعات
مهم سفر آتي رئيسجمهور در روسيه برشمرد
و خاطرنش��ان كرد« :هماكنون ايران و روسيه
حدود 2ميليارد دالر در سال مبادالت تجاري
دارند ،در حالي كه ظرفيت و پتانسيل مناسبات
اقتصادي دو كشور بيش از اين ارقام است».
آصف��ي علت پايين بودن س��هم تج��ارت بين
دو كشور ايران و روس��يه را سياستهاي غلط
دولتهاي گذشته و نگاه صرف به غرب و آشنا
نبودن بس��ياري از تجار و بخ��ش خصوصي از
ظرفيتهاي واقعي كش��ورهاي هدف عنوان و
تصريح كرد« :نباي��د از ظرفيتهاي اقتصادي
با كشورهاي همس��ايه غفلت كرد و بايد به اين
موضوع توجه و اهتمام جدي داشت».
ابراهي��م كارخان��هاي ،نماين��ده ادوار مجلس
ش��وراي اس�لامي نيز در رابطه با انتقاد برخي
غربباوران و اصالحطلبان نس��بت به افزايش
همكاريه��اي ايران ب��ا بلوك ش��رق ،گفت:
«كس��اني ك��ه ام��روز دم از مخالف��ت تعامل
سياسي و اقتصادي با روسيه و چين ميزنند،
كساني هستند كه در رابطه با مسائل سياسي
و اقتصادي سابقه بسيار بدي دارند .در برجام

شاهد بوديم كه همين گروهها ،رسانهها و افراد
به شدت از چنين توافق بيحاصلي دفاع كردند
و با خوشبيني نسبت به غرب ،همه حقايق و
انتقادات را ناديده گرفتند».
وي اظهار ك��رد« :تيترهايي كه اي��ن افراد در
روزنامهها منتش��ر ميكردند ،هرگ��ز از خاطر
ملت ايران نميرود ،آنها همان كساني هستند
كه تيتر زدن��د «صبح بدون تحري��م»« ،ديوار
تحريم فرو ريخت» و از برجام كه توافقي سراسر
خس��ارت براي ايران ب��ود به عن��وان «معجزه
قرن» و «عظيمترين پديده 100س��ال اخير»
ياد كردند ،در حالي كه برجام نه تنها مشكالت
اقتصادي كشور را حل نكرد بلكه ميزان تحريمها
از عدد  ۸۰۰به هزارو 600افزايش پيدا كرد .آيا
ميش��ود به حرف كس��اني كه چنين بينش و
سابقهاي از نظر سياسي دارند ،اعتماد كرد؟»
امير خجسته ،فعال سیاس��ی اصولگرا نيز
در رابطه با نگاه دولت سيزدهم به افزايش
تعامالت با بلوك ش��رق گفت« :توس��عه
روابط با روسيه ،چين و س��اير كشورهاي
شرق براي كشور ما حائز اهميت است كه
تا امروز در دولت سيزدهم به خوبي مدنظر
قرار گرفته است».
وی با بيان اينكه امروز در كشور با دو موضوع
مواجه هس��تيم ،اظهار داشت« :اول ،موضوع
«رفع تحريم» اس��ت كه از طري��ق مذاكرات
در ح��ال پيگي��ري اس��ت و موض��وع دوم،
«خنثيس��ازي تحريمها» اس��ت كه بايد از
طريق ديپلماس��ي منطقه در دستور كار قرار
بگي��رد ،البته وزي��ر امور خارجه كش��ورمان
عملكرد خوبي در اين زمينه داش��ته اس��ت.
در آينده نزديك نتايج اي��ن اقدامات مثبت و
گسترش روابط با شرق را خواهيم ديد ،قطعاً
غرب براي اينكه از شرق عقب نماند و ميدان
را از دست ندهد ،براي ارتباط با ايران سبقت
ميگيرد و پيشگام خواهد شد .غرب به خوبي
ميداند كه اگر دير بجنبد ،ارتباط و همكاري
اي��ران و ش��رق ،منافعش را به خط��ر خواهد
انداخت .بنابراي��ن نگاه به ش��رق ،غرب را به
دنبال ما خواهد كشيد».
آدرس غلط به دولت سیزدهم
تمام تالش عناصر و رسانههاي جريان غربباور
از فشارهاي اخير خود به دولت با هدف ممانعت
از تغيير ريلي اس��ت كه در هشت سال گذشته
تماماً ب��راي ايجاد و تثبي��ت آن تالش صورت
گرفت ،مبني بر اينكه رويكرد اس��تقاللطلبي
و استكبارستيزي كشور جاي خود را به تعامل
يكجانبه -و نه متوازن با غرب -بدهد ،به عبارتي
كشور در عرصه سياست خارجي به دوران قبل
از انقالب اسالمي بازگردد و تعامالت يكجانبه با
غرب و به ويژه با امريكاييها به گونهاي صورت
بگيرد كه ما در حوزههاي مختلف هس��تهاي،
موش��كي ،منطق��هاي و حقوق بش��ر كمترين
چالش ممكن را نيز مرتفع كنيم .حال كه دولت
فعلي تالش ميكن��د از ريل متبوع غربزدهها
فاصله بگيرد ،طبيعي اس��ت كه م��ورد هجوم
همهجانبه رسانهها و عناصر داخلي و خارجي
اين طيف قرار بگيرد.

احزاب

شرق :اصالحطلبان را
مردم هم طرد کردهاند
اصالحطلبان بع��د از انتخاب��ات مجلس و در
مرحله بعد يعني انتخابات رياست جمهوري
و شوراهاي شهر به طور جدي از سوي مردم
طرد شدند .همين شكستهاي سنگين برخي
اصالحطلبان را ناچار به بيان انتقادات علني از
ساختار اين جريان سياسي و همچنين اعتراف
به كاهش اعتبار رئيس دولت اصالحات كرد ،با
اين حال برخي چهرههاي اصالحات از عزم اين
جريان براي ورود به انتخابات  1402مجلس
دوازدهم خبر دادهاند.
براي مثال ،اخيرا ً شكوريراد كه به تازگي
سخنگوي جبهه اصالحات ايران هم شده،
درباره برنامههاي پيشروي اصالحطلبان
به ايلن��ا گفته اس��ت« :يك��ي از كارهاي
جبهه اصالح��ات ،دادن بيانيه اس��ت كه
همه از آن مطلع ميش��وند .يك��ي ديگر،
كارگروههاي جبهه اس��ت كه كارهايشان
را انج��ام ميدهند .كميته اطالعرس��اني
جبهه اصالحات نسبت به قبل فعالتر شده
اس��ت و كميته سياس��ي بيانيهها را آماده
ميكند .كميته پايش در جبهه اصالحات،
به اين دلي��ل ك��ه در هيچي��ك از اركان
حاكميت نماين��دهاي ن��دارد و بايد ميان
جبهه اصالحات با نمايندگان در حاكميت
تعامل ايجاد كند ،كارويژهاي ندارد .جلسات
جبهه اصالحات نيز به صورت منظم برگزار
ميش��ود .جبه��ه اصالح��ات هن��وز وارد

مباحث انتخابات  ۱۴۰۲نش��ده اس��ت .با
توجه ب��ه اختالفنظري ك��ه در انتخابات
رياستجمهوري  ۱۴۰۰اتفاق افتاد ،ابتدا
بايد بحثهاي مبنايي صورت بگيرد و بعد
از آن ،موضع جبهه در انتخابات  ۱۴۰۲به
صورت رسمي اعالم خواهد شد».
عليمحمد نمازي نيز ب��ا تأكيد بر برنامههاي
ح��زب كارگ��زاران درب��اره مس��ير آين��ده
اصالحطلب��ان گفت��ه اس��ت« :ح��زب براي
انتخابات  ۱۴۰۲برنام��ه دارد ،ولي نحوه ورود
به انتخابات به سياس��تهاي حاكم بس��تگي
خواهد داش��ت .قطعاً تصميم حزب اين است
كه در عرصهه��اي مربوط ب��ه وظايف حزبي
حضور داشته باشد».
در همي��ن ب��اره روزنامه ش��رق ب��ه تحرك
انتخاباتي اصالحطلبان واكنش نش��ان داده و
نوشته است« :تحركات انتخاباتي اصالحطلبان
چه براي انتخاب��ات مجلس 1402و چه براي
رياستجمهوري  1404از هميشه زودتر آغاز
شده و برخالف گذشته كه تا واپسين روزهاي
انتخاب��ات همه فع��االن سياس��ي ميگفتند
فع ً
ال براي ورود به انتخابات زود است ،اكنون
مش��اهده ميكنيم كه جبهه اصالحات ايران
وارد برنامهريزي انتخاباتي شده است».
ش��رق در ادامه نوشته اس��ت« :اين سخنان
درباره برنامههاي آتي اصالحطلبان ،در حالي
اس��ت كه تا اين لحظه مهمترين عنصر يعني

اعتماد عمومي در عرصه سياسي ترميم نشده
و بعيد اس��ت برنامههاي بوروكراتيك جبهه
اصالحات و احزاب اصالحطلب ،ا ز جمله دادن
بيانيه يا تشكيل كارگروههاي تخصصي بتواند
در شرايط كنوني راهگشا باشد».
در ادامه گزارش اي��ن روزنامه اصالحطلب،
س��ه محدوديت ب��زرگ اين جري��ان براي
انتخاب��ات پي��ش رو احص��ا ش��ده اس��ت:
«نخس��ت آنكه ردصالحيتهاي گس��ترده
كار را براي آنها تنگ خواه��د كرد و معلوم
نيس��ت در پي تم��ام برنامهريزيهايش��ان
ميخواهند با اين محدوديت چه كار كنند.
دومي��ن محدوديت ،بياعتم��ادي مردم به
آنهاس��ت ،به نحوي كه بع��د از ناكاميهاي
دولت روحاني ،خاصه در دور دومش ،مردم
ديگر اعتنايي به س��خنان حزبي و جناحي
نميكنند ،كمااينكه مش��اهده ش��د كالم
خاتمي بهعنوان برجس��تهترين شخصيت
اصالحطلب در دو انتخابات مجلس يازدهم
و رياس��تجمهوري س��يزدهم مانند سابق
مورد اقب��ال عمومي قرار نگرفت .س��ومين
محدوديت ه��م اختالفهاي درونجناحي
اصالحطلبان است؛ اختالفاتي كه مشخصاً
در همين انتخابات رياستجمهوري اخير بر
سر حمايتكردن يا حمايتنكردن از نامزدي
عبدالناصر همتي رخ نمود».
شرق در ادامه ،راهحل اصالحطلبان را بازگشت

همهجانبه به جامعه دانس��ته و نوشته است:
«بازگش��تي عيني و ملموس كه باعث احياي
س��رمايه اجتماعي اصالحات ش��ود و اين نيز
ميسر نميشود مگر در شرايطي كه مردم باز
ه��م اصالحطلبان را نماين��دگان واقعي خود
بدانند ،نه آنكه تصور عمومي چنين باشد كه
اصالحطلبان نيز دنبال ماهي خود از اين آب
گلآلود ميگردند».
در بخ��ش پايان��ي گ��زارش اي��ن روزنامه
اصالحطلب آمده است« :اصالحطلبان همين
حاال كه از دو سمت جامعه و حاكميت طرد
شدهاند نيز به صورت واقعي خواهان بازگشت
به جامعه نيستند .به نوعي اصالحطلبان به
جاي اقناع جامعه و درخواست از مردم براي
اعتماد دوب��اره ،باز هم از جامع��ه متوقعند
كه با همين ش��رايط و بدون ارائه راهبردي
عيني از س��وي اصالحطلبان به آنها اعتماد
كنند و رأي خود را مانند گذشته به صندوق
اصالحات بريزند؛ ش��رايطي كه حتماً بدون
بازگش��ت تغيير سياس��تگذاريهاي كالن
اصالحطلبان محقق نميش��ود ...تا اينجاي
كار ك��ه اصالحطلبان مانند گذش��ته عمل
كردهان��د و تص��ور ميكنند با ص��رف كار
تش��كيالتي ،آنهم با وج��ود اختالفهاي
دروني متعدد ،ميتوانند بر همه مش��كالت
يادشده فائق آيند».
منبع :جهاننيوز

منابع عراقي اعالم كردند

ديدار سردار قاآني با مقتدي صدر

منابع عراقي اعالم كردند سردار قاآني
و مقتدي صدر ديدار و گفتوگو كردند.

به گزارش ايسنا به نقل از بغداد اليوم ،سردار
قاآني ،فرمانده نيروی قدس سپاه پاسداران
انقالب اس�لامي ايران كه در عراق به سر
ميبرد با مقتدي صدر ،رهبر جريان صدر
عراق در منزل وي واق��ع در منطقه حنانه
ديدار و گفتوگو كرد .این دیدار در خصوص يكپارچه كردن مواضع احزاب
شيعي عراق برگزار شده است .به گفته منابع عراقي ،فرمانده نيروي قدس
سپاه پاسداران انقالب اسالمي پيش از اين نيز با رهبران ائتالف هماهنگي
عراق موسوم به «چارچوب هماهنگي شيعيان» ديدار و گفت وگو كرد.
سازمان الحشدالشعبي عراق يكشنبه شب در بيانيهاي اعالم كرد سردار
اسماعيل قاآني ،فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي وارد
نجف شده است .در اين بيانيه آمده است :سردار قاآني در اين سفر رسمي
به زيارت مرقد اميرالمؤمنين(ع) در نجف و مزار ش��هيد صدر و ش��هيد
ابومهدي المهندس و شهداي ديگر در واديالسالم رفته است.
........................................................................................................................

جانشين فرمانده نيروي دريايي ارتش:

ناوگروه  ۷۹ارتش
به مأموريت دریای سرخ اعزام شد

ناوگ�روه  ۷۹نداج�ا متش�كل از ناوبن�در «مك�ران» و ناوش�كن
ش�هيد «باين�در» در دري�اي س�رخ حض�ور دارد و نفتكشهاي
اي�ران را در مس�ير تعيي�ن ش�ده اس�كورت ميكن�د.

به گزارش مهر ،امير دريادار حمزهعلي كاوياني ،جانشين فرمانده نيروي
دريايي ارتش اظهار داش��ت :نيروي دريايي بهطور مس��تمر در عرصه
درياها و آبهاي بينالمللي به جهت تأمين خطوط مواصالتي جمهوري
اسالمي ايران حضور دارد و در راستاي اهداف مورد نظر و تأمين منافع
كشور گام برميدارد .وي سپس در خصوص مأموريت ناوگروه  ۷۹نداجا
افزود :امروز ناوگروه ما متش��كل از ناوبندر «مكران» و ناوشكن شهيد
«بايندر» در درياي سرخ حضور دارد و نفتكشهاي جمهوري اسالمي
ايران را در مسير تعيينشده اسكورت ميكند .اين روند همچنان ادامه
دارد و نيروي دريايي افتخار ميكند كه در تداوم تأمين منافع كش��ور
همواره در صحنه دريا حضور تأثيرگذار و راهبردي دارد.
جانشين فرمانده نيروي دريايي ارتش در خصوص آخرين وضعيت امنيتي
خليج فارس نيز عنوان كرد :بحمداهلل با حضور نيروي دريايي راهبردي
ارتش جمهوري اسالمي ايران و نيروي دريايي سپاه پاسداران امنيت كامل
در مرزهاي آبي كشور ،تنگه هرمز ،سواحل مكران ،شمال اقيانوس هند
و درياي سرخ برقرار است و نيروي دريايي ارتش در همه مسيرهايي كه
منافع جمهوري اسالمي ايران اقتضا ميكند ،حضور دارد و از منافع كشور
و ملت بزرگ ايران دفاع ميكند .امير كاوياني درباره رزمايشهاي نداجا
خاطرنشان كرد :همه تمرينات و رزمايشهاي مشترك و تخصصي كه در
برنامههاي نيروهاي مسلح از سوي سلسلهمراتب فرماندهي گنجانده شده
است ،در ارتش جمهوري اسالمي ايران ب ه ويژه نيروي دريايي راهبردي با
جديت و با به كارگيري تمام ظرفيتها انجام ميشود.
........................................................................................................................

فعال سیاسی اصولگرا:

سفرهاي استاني رئيسي
زنگ خطري براي اصالحطلبان است

از دس�ت دادن بازار مصرف يك كشور
۳۵۰ميليون نفري ك�ه ميتواند رونقي
براي توليد ،صادرات و تأمي�ن ارز براي
كشور باشد ،در واقع جز خيانت به اقتصاد
كش�ور چيز ديگ�ري تلقي نميش�ود.

حميدرض��ا ترق��ي ،از فعاالن سیاس��ی
اصولگ��را در گفتوگو با آنا ،با اش��اره به
هجمهها و انتقادات واردش��ده به عملكرد دولت س��يزدهم از س��وي
اصالحطلبان اظهار كرد :انتقاد نس��بت به دولت رئيسي با دو رويكرد
صورت ميگيرد؛ رويك��رد اول اعتراض نيروهاي انق�لاب و طرفداران
حجتاالسالم رئيس��ي نس��بت به تأخير و تأمل بيش از حد در عزل و
نصبهاي مديران دولتي است ،به خصوص در سطوح سياسي كشوري
كه كماكان نيروه��اي اصالحطلب حضور دارن��د .طبيعتاً اين مديران
نميتوانند اهداف دولت انقالبي را محقق كنند و با كارشكني ،تعلل و
سهلانگاري بر نارضايتي مردم اضافه ميكنند ،لذا انتقادات طرفداران
حجتاالسالم رئيسي از روي دلسوزي است.
معاون بينالملل حزب مؤتلفه اسالمي تصريح كرد :رويكرد ديگري در
انتقادات نسبت به دولت سيزدهم وجود دارد كه بخشي از آن ناشي
از حسادت نسبت به عملكرد دولت در پيشبرد اهدافش است و بخش
ديگر غرضورزيهاي جريانات مخالف دولت محس��وب ميشود كه
درصدد هس��تند با ايجاد ش��بهه و نااميدي ،موفقيتهاي نظام را در
موضع غفلتقرار دهند .ترقي ادام��ه داد :منتقدان دولت در موضوع
مذاكره معتقدند چرا نفس مذاكره در دولت قبلي غلط بوده اس��ت و
توسط دولت فعلي كار درستي تلقي ميشود؟ در حالي كه محتوا،نوع
مذاكره و شيوه مذاكره مورد توجه آنها قرار نميگيرد،ما در گذشته
با حالت انفعال و ذل��ت مذاكره ميكرديم و در مقابل خواس��تههاي
غربيها تسليم ميشديم.
وي با بيان اينكه تيم مذاكرهكننده در دولت س��يزدهم به شيوه دولت
قبل عمل نميكند،اظهار داشت :تيم مذاكرهكننده فعلي حقوق ملت را
دنبال ميكند،تن به هر خواستهاي نميدهد و با عزت مذاكره ميكند
و ابتكار عمل را در دست گرفته است كه تفاوت ماهوي قابلتوجهي با
تيم مذاكرهكننده قبلي دارد،بنابراين طبيعي است جرياني كه تمايل
به غرب دارد ،احساس كند اين شيوه مذاكره اگر به نتيجه برسد ،خط
بطالني بر ش��يوههاي غلط گذشته خواهد كش��يد و نشان خواهد داد
دولت گذشته چقدر در مقابل غرب منفعل و واداده بوده است.
فعال سياس��ي اصولگرا در واكنش به انتقادات وارد شده بر فعاليتها
و سفرهاي استاني رئيسجمهور گفت :كس��اني كه سفرهاي استاني
رئيسجمهور را نقد ميكنند ،در واقع دغدغهش��ان افزايش س��رمايه
اجتماعي دولت است و برايشان بس��يار گران تمام ميشود كه اعضاي
دولت با حض��ور بين م��ردم در حوادث ،وقاي��ع و موضوع��ات نياز به
رس��يدگي ،روز به روز رضايتمندي مردم را كسب ميكنند ،در حالي
كه وزراي دولت روحاني حتي در حوادث و وقايع حضو نمييافتند ،چه
برس��د به رئيسجمهور .جريان اصالحطلب با مشاهده استقبال مردم
از حضور مسئوالن در ميان تودههاي جامعه ،اندك سرمايه اجتماعي
خود را در خطر ميبيند.
معاون بينالملل حزب مؤتلفه اسالمي درباره سفر رئيسجمهور به
روسيه گفت :اگر از بُعد منافع ملي به موضوع نگاه كنيم ،ما در دولت
قبلي فرصت مبادالت اقتصادي و صادرات و در واقع استفاده از بازار
مصرف ۳۵۰ميليون نفري روسيه را از دست داديم ،به گونهاي كه
آقاي پوتين در ديدارش با مقام معظم رهبري از دولت قبل گالیه
ميكند و ميگويد ،ما بهرغم اينكه به دولت ش��ما ميدان داديم تا
در روسيه سرمايهگذاري كند و صادرات داشته باشد تا نيازهاي ما
را نيز تأمين كند ،اما دولت ش��ما هيچ قدمي برنداشته و اين بازار
را از دست داده است كه در نهايت كشورهاي ديگر از بازار روسيه
استفاده ميكنند.

