حجاريان و دوگانه
اصالحطلبي -صندليطلبي

«واقعيت اين است بعضي دوستان در توهم
سالهاي گذشته به سر ميبرند و گمان دارم
اكنون به خود آمده و فهميدهاند اين امامزاده
معجزه نميكند اما بعضي صندوقمحور هستند و اگر روزي برسد كه ناگزير از
انتخاب بين جبهه پايداري و حزب مؤتلفه شوند ،حتماً وارد فاز تبليغات خواهند
شد و كمپين ميسازند .مسئله اينها سياست نيست ،اينها كمپينباز هستند».
اينبخشيازمواضعجديدسعيدحجاريانتئوريسينجرياناصالحاتاست
كه در گفتوگو با يك پايگاه خبري عنوان كرده است .شرق در گزارشي به اين
موضوع اشاره كرده و نوشته است :آسيبشناسي دوگانه بازگشت به جامعه يا
حضور در قدرت بيش از هر زمان ميان فعاالن سياسي اين جبهه مطرح است
و آنها از سر اينكه ديگر جايي در قدرت ندارند و به اجبار ادعا ميكنند قرار
است نسبت خود را با جامعه تعريف كنيم ،در اين بين گاهي هم به هم حمله
ميكنند و تقصير وضعيت كنوني را گردن اين و آن مياندازند .تازهترينش
سخنان اخير سعيد حجاريان است كه در گفتوگو با پايگاه خبري «امتداد»
ب
گفتهاست:برخياصالحطلبانصندليطلب،معتقدندسياستمقدمهكس 
وكار است؛ بايد به آن ميزان ُدز سياسي فعاليت را باال ببريم تا حساسيت هيچ
فرد و نهادي باال نرود .از منظر اينان ،سياستورزي اصالحطلبانه يعني اعالم
نظر درباره مسائل روبنايي و دعواهاي اداري -استخدامي تا حد فرماندار و
استاندار! خب ،ش��ما ميتوانيد نماد اين تفكر را چه حزب باشد و چه فرد،
در معرض آراي عمومي ق��رار دهيد و ببينيد چقدر مقبولي��ت دارد ،البته
اين مناقشه نظري -عملي از گذشته وجود داش��ته است ،زماني كه جناح
راست اصالحات و مشخصاً حزب كارگزاران س��ازندگي در ميانه دهه ۷۰
عملگرايي را موتور محركه عالم سياست ميدانست و پدر معنوي خود را
هاشميرفس��نجاني معرفي ميكرد و طيف چپ اصالحات مانند سازمان
مجاهدينانقالباسالميوحزبمشاركت،گفتمانسياسيوجامعهرامحور
برنامههاي خود ميدانستند كه بيراه نيست اگر بگوييم همين اختالفنظرها
بخش مهمي از اختالفهاي جناح چپ با هاشميرفسنجاني و برعكس را
به وجود آورده بود .به هر روي ،دو نگاه قدرت و جامعه مهمترين بحث اين
روزهاي اصالحطلبان است؛ موضوعي كه پيش از انتخابات رياستجمهوري
مطرح ميشد و تا امروز هم ادامه دارد.
........................................................................................................................
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نگاهي به مأموريت اخير نيروي دريايي در اقیانوسها

رزم دریایی ایران از بابالمندب تا بالتیک
گزارش

مهدی پورصفا

10پيشنهاد براي درمان زخم خوزستان

مس��يح مهاج��ري ،مديرمس��ئول روزنامه
جمهوري اس�لامي در س��رمقاله ديروز اين
روزنامه نوش��ت :فهرس��ت كردن زخمهاي
خوزستان ،به فرصت ،فراغت و تحقيق نياز دارد؛ كاري كه بايد در باالترين
سطوح نظام انجام شود ،ولي محورهاي كلي را ميتوان به اجمال اينچنين
برشمرد.
 -۱بيتوجهي به نيروهاي كارآمد بومي و سپردن مديريت كالن منطقه به
افرادي كه نابلد و ناكارآمد هستند.
 -۲وجود لشكر بيكاران در استان و افزوده شدن بر افراد اين لشكر.
 -۳به رغم برخورداري خوزس��تان از ثروتهاي بالقوه ،فقر در بخشهاي
عمدهاي از اين استان بيداد ميكند.
 -۴بسياري از نقاط اين استان ،آنچنان از پيشرفت و آباداني محروم هستند كه
شادي را نميتوان در چهره آنها و مردمشان مشاهده كرد.
 -۵كار فرهنگي عميق به خوزستان راه نيافته است.
 -۶از شكاف پديد آمده در جامعه فقرزده و بيكاريزده و دچار فقدان فعاليت
عميق فرهنگي ،وهابيت بهشدت مشغول سربازگيري است.
 -۷خلق عرب ،االحوازيه و امثال اينها را بيمس��ئوليتي ما بر موج برآمده از
نارضايتيها سوار ميكند و آنها با استفاده از سربازاني كه وهابيت ميگيرد به
صحنه ميآيند و آشوب بهپا ميكنند.
 -۸ماجراي تشنگي بخشهایي از خوزستان كه حاال حضرات مسئوالن را
از صدر تا ذيل تكان داده ،قصه پرغصهاي بر غمهاي ديگر افزوده است .وقتي
مردم از تلويزيون لولههاي آب و تانكرهاي آبرسان را ميبينند با اين سؤال
مواجه ميشوند كه اين لولهكشيها را نميشد در ۳۰سال بعد از جنگ انجام
بدهيد تا امروز بيش از ۷۰۰روستاي خوزستان تشنه نباشند؟
 -۹ما براي حفاظت از نظام جمهوري اسالمي در برابر گرگهاي بينالمللي
بايد قوي باشيم .قدرت نظام را در درجه اول بايد در رضايت مردم جستوجو
كرد.
 -۱۰همانطور كه تا پايان جنگ و تا پايان سيل ،تمام امكانات و نيروها را در
منطقه نگهداشتيم و تا كار را تمام نكرديم از منطقه خارج نشديم ،حاال هم تا
تمام زخمهاي خوزستان -نه فقط آب -را معالجه نكردهايم نبايد خوزستان
را ترك كنيم.
........................................................................................................................

اشكال از فهم شماست

روزنامه صبحنو در سرمقاله خود نوشت:
مدتي است كه حسن روحاني از آخرين
تريبو نه��اي خ��ود در جاي��گاه
رياستجمهوري اس�لامي ايران ،براي
توجيه ناكارآمديهاي دولتش در هشت سال گذشته استفاده ميكند .اخيرا ً
روحاني در اظهاراتي عجيب مصوبه راهبردي لغو تحريمها را به واقعه يازده
س��پتامبر در امريكا تش��بيه كرد .او در اظهارنظري ديگر اعالم كرد كه اگر
اختيارات بهطور كامل در اختيار دولت و رئيسجمهوري قرار ميگرفت ،از
ابتداي سال 1400تحريمها عليه ايران برداشته ميشد .اظهارات روحاني در
شرايطي استكه مجلس يازدهم رسماًيك سال استكه بر سركار آمده و بنابر
نظر بسياري از اهل فن چنانچه مصوبات و اقدامات آن نبود ،بسياري از گرههاي
كار دولت در امر مذاكرات مضاعف ميشد ،حتي اگر فرمايشات جناب روحاني
را صحيح و بيمناقشه بدانيم ،اين سؤال مطرح ميشود كه چرا دولت فخيمه
ايشان ،در هفت سال قبل از استقرار مجلس يازدهم موفق به رفع تحريمها
نشد؟ آيا جز اين است كه تنها ماحصل بيثمر دولتهاي يازدهم و دوازدهم
يعني «برجام» بر ديوار امريكا تكيه داشت و با بيرون آمدن واشنگتن از اين
معاهده ،علناً از هستي ساقط شد و بعد از آن طبيعتاً ديگر نميشد روي اقدام
مستقل اروپا حسابي باز كرد؟ پس چنانچه معلوم است اشكال نه از مجلس
يازدهم ،بلكه از فهم معيوب دولتمردان از مناسبات بينالمللي است.
........................................................................................................................

سواد اعتراض

روزنامه رسالت در يادداشتي نوشت :در
اص��ل  ۲۷قان��ون اساس��ي كش��ور ما
بيانشده است كه « :تشكيل اجتماعات
و راهپيماييها ،بدون حمل سالح ،بهشرط آنكه مخل مباني اسالم نباشد
آزاد اس��ت» ،بنابراين ب��ا توجه به اين اص��ل هرگونه اجتم��اع معترضانه
غيرمسلح حتي بدون مجوز! آزاد است ،در صورتيكه در كشور ما اخذ مجوز
قانوني براي تجمعات از ضروريات است و اين مجوز را طبق قانون ،به احزاب
و گروهها ميدهند و نه به اشخاص! درخواست مجوز هم بايد به اين صورت
باش��د كه زمان و مكان س��خنراني يا گردهمايي ارائهشده و سپس مجوز
بررسيشده و در صورت تأييد مقامات ،صادر ميگردد و افرادي كه بدون
مجوزهاي قانوني اعتراضات را انجام ميدهند قطعاً عليه آنها برخوردهاي
قانوني صورت ميگيرد .درواقع اشكال كار ما اين است كه قوانين مربوط به
اين مسئله بعد از ورود به مجلس بايد بهگونهاي مورد تفسير قرار بگيرد تا
متضمن نظم عمومي و حقوق شهروندي باشد .به اين معني كه شهروندان
بتوانند هم اعتراضات مدني خود را داشته باشند و هم باعث برهم خوردن
نظم عمومي و وارد شدن خسارات به اموال عمومي نشوند .به نظر ميرسد
با توجه به تحوالت اجتماعي اخير ،تكميل و اصالح چنين قوانيني جهت
فراهم ش��دن موقعيت مناس��ب براي برگزاري اعتراض��ات بحق مردمي،
ضروري است.
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حضور ن�اوگان دريايي اي�ران در رژه نيروي
دريايي روس�يه در منطقه بالتي�ك با توجه
به مسير اين سفر و دش�واريهاي مقابل آن
يك دس�تاورد عظيم محس�وب ميش�ود؛
روي�دادي كه ميتوان�د نش�اندهنده روند
رو ب�ه رش�د تواناييه�اي ني�روي دريايي
ب�راي حض�ور در آبه�اي دوردس�ت آن
هم ب�ا تكيه ب�ر توانمنديهاي بومي باش�د.

تسلط بر درياها از هزاران سال پيش رمز تبديل
شدن به يك قدرت بزرگ جهاني بوده است .در
طول تاريخ بشر امپراتوريهاي فراواني بودهاند كه
بر بخشهاي بزرگي از خشكيهاي دنيا تسلط
داشتهاند اما در  500سال اخير تمام قدرتهاي
بزرگ دنيا در وهله اول نيروي دريايي توانمند و
كارآمدي براي تسلط بر آبهاي دنيا داشتهاند.
بسياري از تاريخدانان بر اين نكته تأكيد دارند
كه نقطه شروع تبديل شدن اروپا به يك قدرت
جهاني س��فرهاي دريانوردان اين كشور به آن
س��وي اقيانوس اطلس براي پيدا كردن راهي
براي تسلط بر چين و در نتيجه كشف اقيانوس
آرام بود؛ رويدادي كه دوران جديدي از استعمار
و همچنين سرازير شدن ثروتهاي بيحساب
و كتاب را به قاره اروپا شكل داد و دوران جديد
تمدني را در دنيا آغاز كرد.
آلفرد ماهان ،افسر نيروي دريايي اياالت متحده
امري��كا و نظريهپرداز نظام��ي در كتاب خود با
نام «نفوذ و تأثير ق��درت دريايي» زماني كه به
دنبال اثبات اهميت ني��روي دريايي به عنوان
يك شاخص مهم در قدرت راهبردي يك كشور
است ،به سرگذشت انگلستان به عنوان ملتي كه
توانسته است از ظرفيت جغرافيايي خود براي
تبديل شدن به يك قدرت بينالمللي استفاده
كند ،ميپردازد.
انگلستان به عنوان يك جزيره در غرب اروپا كه
دورتادور آن را دريا فراگرفته است ،عم ً
ال از هر
گونه پدافند زميني بينياز بوده و تمام توان خود
را بر توسعه ناوگان دريايي و بازرگاني اين كشور
متمركز كرده است.
با تكيه بر همين توان بود كه انگلستان توانست
در مسابقه استعماري قرون شانزدهم و هفدهم
به سرعت سرزمينهاي فراواني را به زير سلطه
خ��ود درآورد و تا  200س��ال به عن��وان تنها
ابرقدرت دنيا عرض اندام كند.

از آن زم��ان تاكن��ون نقط��ه اش��تراك تمام
امپراتوريها و قدرتهاي بزرگ از پادش��اهي
اسپانيا و پرتغال گرفته تا امريكا تسلط بر درياها
به عنوان منبع اصلي ثروت در دنيا مطرح است
و چين نيز به عنوان كش��وري كه هم اكنون به
دنبال برابري راهبردي با امريكاست ،باالترين
هزينه نظامي ممك��ن را روي توس��عه نيروي
دريايي متمركز كرده است.
قدمهايلرزانبرايتوسعهنيرويدريايي
در ايران ني��روي دريايي برخ�لاف يگانهاي
زميني هيچ گاه بخش مهمي از توان دفاعي را در
هيچ دورهاي تشكيل ندادهاند .دليل اين مسئله
را ميتوان در موقعيت جغرافيايي ايران دانست
كه هميشه اولويت نبرد روي زمين بر نيروهاي
نظامي ايران تحميل شده است ،حتي در دوره
صفويه نيز تالش ايران براي اخراج پرتغاليها از
منطقه خليج فارس با همراهي نيروي دريايي
انگليس به عن��وان رقيب اصلي اين كش��ور در
رقابتهاي جهاني ميسر شد.
شايد تنها از اوايل دوره پهلوي اول بود كه بخش
كوچكي از نيروهاي نظامي ايراني به توان دريايي
اختصاص پيدا كرد كه البته تقريباً تمام آن در
حمله متفقين در سال  1320نابود شد .در دوران
پهلوي دوم هم در چارچوب سياست دوستوني
امريكاييها براي حضور ايران در منطقه به عنوان
ژاندارم اين كشور نيروي دريايي ایران به عنوان
يك نيروي منطقهاي با توان دفاع ساحلي توسعه
يافت ،با اين حال تمام توان نيروي دريايي ايران
در آن زمان معطوف به حمايت از سواحل بود و
در درجه بعد بحث حضور در اقيانوس هند نيز
مطرح شد.
حض�ور در آبه�ای دوردس�ت هدف
اصلي است
بعد از انقالب اسالمي و تقابل سنگين يگانهاي
دريايي نيروي دريايي ارتش و سپاه با يگانهای
فرامرزي از جمله ناوگان پنجم امريكا در منطقه،
سياست كلي نظام جمهوري اسالمي بر توسعه
نيروي دريايي و حض��ور در آبهاي بينالمللي
قرار گرفت.
در اين مي��ان به دليل تحريمهاي تس��ليحاتي
سنگين عليه كشورمان به صورت طبيعي توان
نيروهاي مسلح بر تأمين تسليحات و تجهيزات
مورد نياز در داخل كشورمان استوار شد .توسعه

و ساخت ناوشكنها و ناوچههاي جديد در صنايع
دفاعي بخشي از اين پروسه است.
در اين مي��ان نيروي درياي��ي ارتش جمهوري
اس�لامي به عنوان ني��روي درياي��ي راهبردي
وظيفه حضور در آبه��اي بينالمللي از جمله
در درياي عمان و اقيانوس هند را بر عهده گرفته
است .اهميت اين مسئله زماني بيشتر ميشود
كه بدانيم اقيانوس هند در حال تبديل شدن به
گره اصلي مبادالت تجاري در دنياست .پيش از
اين ،اين گره مبادالتي در اقيانوس اطلس شمالي
قرار داشت ولي هم اكنون با تبديل شدن چين
و هند به عنوان قدرتهاي اصلي اقتصادي دنيا
اين نقطه ثقل به اقيانوس هند منتقل شده است،
از همين رو بس��ياري از قدرته��اي جهاني در
حال تدارك براي حضور در اين منطقه هستند
كه نمونه آن برگزاري مانورهاي مش��ترك بين
قدرتهاي بينالمللي است.
در اين مي��ان نيروي دريايي كش��ورمان نيز به
همراه نيروهاي همپيمان همچون روسيه و چين
تمرينهاي نظامي را براي حفظ امنيت دريايي
اين منطقه برگزار كرده اس��ت اما شايد يكي از
قدمهاي مهم در خصوص حضور نيروي دريايي
كش��ورمان در آبهاي بينالملل��ي مأموريت
اع��زام ناوگروههاي نيروي درياي��ي به آبهاي
دوردست است.
از بابالمندب تا درياي بالتيك
شايد بتوان نقطه شروع اين مأموريتها را بحث

ن�اوگان دريايي اي�ران بعد از 70روز س�فر
روز يكش�نبه در رژه ني�روي درياي�ي در
ش�هر س�نت پترزبورگ روس�یه ش�ركت
ك�رد و رئيسجمه�ور اي�ن كش�ور ني�ز از
ني�روي درياي�ي اي�ران در كن�ار س�اير
نيروها س�ان دي�د .در رژه دريايي س�نت
پترزب�ورگ ۵۴ ،فرون�د كش�تي جنگ�ي
ش�امل ناو ،ناوش�كن ،ناوچه موشكانداز،
زيردرياييه�اي اتمي و ديزل�ي ۴۸ ،فروند
ش�كاري و بمبافكن و بالگ�رد تهاجمي و
شناس�ايي از مقاب�ل جايگاه عب�ور كردند

مقابله با دزدان درياي��ي در تنگه بابالمندب،
درياي عرب و درياي سرخ دانست .در آن زمان
با مصوبه ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد
بسياري از كشورها اقدام به ارسال ناوگانهاي
درياي��ي خود به اي��ن منطقه كردن��د و نيروي
دريايي جمهوري اسالمي نيز حضور پررنگي در
اين مسئله داشت.
پس از آن بود كه ارس��ال ناوگروههاي جديد به
يك رويه جديد براي نيروي دريايي كشورمان
تبديل ش��د .قدم بعدي در اين دوره س��فر دو
ناوچه كش��ورمان به درياي مديترانه و عبور از
تنگه سوئز در زمان انقالب مردم كشور مصر در
سال  1389بود.
از آن زم��ان تاكنون ناوه��اي ايراني به آبهاي
دوردس��تي از جمله در آس��ياي جنوب شرقي
همچون بنادر اندون��زي ،هند و همچنين چين
س��فر كردهاند كه ع�لاوه بر اثب��ات توانمندي
حضور نيروهاي دريايي ما تمرين مناسبي براي
نيروهاي نظامي ايران محس��وب ميش��ود ،به
خصوص اينكه به صورت معمول نيروي دريايي
ايران تجربيات چنين سفري را نداشت.
در اين ميان س��فر ناوگروه نيروي دريايي ايران
يعني ناوچه س��هند به همراه ناوبندر مكران به
درياي بالتيك و حض��ور در رژه دريايي نيروي
دريايي روس��يه به عنوان مهمان تجربه مهمي
بود.
قدمي محكم و رو به جلو
يكي از نقاط تمايز اين س��فر با سفرهاي قبلي
تبديل شدن آن به اولين حضور ايران در منطقه
اقيانوس اطلس و درياي بالتيك بود .به صورت
كلي عالوه بر دور بودن مس��افت س��فر در اين
مس��ير چالشهاي متعددي همچ��ون روبهرو
ش��دن با جريانهاي دريايي بس��يار قدرتمند
در مناطق مختلف پی��ش روی نیروی دریایی
ایران بود.
با توجه به اينكه كشتيهاي نظامي ايران تاكنون
تجربه حضور در اين منطقه را نداشتند ،عبور از
چنين جريانهاي سهمگيني همچون جريان
دريايي در نزديكي دماغه اميدنيك در آفريقاي
جنوبي نقطه عطف��ي در س��فرهاي راهبردي
نيروي دريايي محسوب ميشود.
در كنار اين م��وارد ،حضور ني��روي دريايي در
منطقه اقيانوس اطلس ك��ه منطقه انحصاري
ناوگان دريايي س��وم و چهارم اي��االت متحده
محسوب ميش��ود ،گوش��زد اين نكته بود كه
توانمنديه��اي اي��ران در حال رش��د اس��ت.
امريكاييها ابتدا ايران را به اين متهم ميكردند
كه قصد ارس��ال س�لاح براي ونزوئال دارد كه
بعدها روش��ن ش��د اين ادعا غلط بوده و ايران
به دعوت رسمي روس��يه در رژه اين كشور در
درياي بالتي��ك حضور خواهد داش��ت .ناوگان
دريايي ايران بعد از 70روز س��فر روز يكشنبه
در رژه نيروي دريايي در شهر سنت پترزبورگ
روسیه ش��ركت كرد و رئيسجمهور اين كشور
نيز از نيروي دريايي ايران در كنار ساير نيروها
سان ديد .در رژه دريايي سنت پترزبورگ۵۴ ،
فروند كشتي جنگي شامل ناو ،ناوشكن ،ناوچه
موشكانداز ،زيردرياييهاي اتمي و ديزلي۴۸ ،
فروند ش��كاري و بمبافكن و بالگرد تهاجمي و
شناسايي از مقابل جايگاه عبور كردند.
رژه عظي��م درياي��ي روس��يه ب��ه مناس��بت
توپنجمين سالگرد تأسيس ناوگان
سيصدوبيس 
دريايي روسيه در رودخانه نوا كه از شهر سنت
پترزبورگ عبور ميكند ،برگزار شد.
به طور حت��م در آينده ميتوان انتظار داش��ت
ناوچهها و بعدها ناوش��كنهاي س��اخت ايران
بتوانند حضور خود را در آبهاي بينالمللي با
قدرت بيشتري اثبات كنند.

خبر

بیانیه تحلیلی جامعه مدرسين درباره وقایع اخیر افغانستان

رفتن به سوي جنگ مذهبي در افغانستان فتنه جديد استكبار جهاني است

جامعه مدرسين حوزه علميه قم با انتشار
بيانيهاي درباره تحوالت اخير در افغانستان
تأكي�د كرد ك�ه همه م�ردم افغانس�تان،
رهبران سياسي اين كشور و گروه طالبان
بايد توجه داشته باشند كه رفتن به سوي
جنگ مذهبي ،فتنه جديد استكبار جهاني،
صهيونيسم و ايادي دستنشانده آنهاست.

به گزارش ايسنا ،در بخش��ي از بيانيه جامعه
مدرسين حوزه علميه قم كه با امضاي آيتاهلل
سيدهاشم حسيني بوش��هري منتشر شده،
آمده است:
جامعه مدرس��ين حوزه علميه ق��م از منظر
اهتمام ب��ه امور مس��لمين و انج��ام وظيفه
شرعي با حساس��يت ويژه تحوالت جاري در
افغانس��تان را پيگيري ميكند ،نگرانيهاي
مشفقانه دلس��وزان و بزرگان به ويژه مراجع
عظام تقليد (حفظهماهلل) را ارج مينهد و بر
نكات زير تأكيد مينمايد:
 .۱مكر ،فريب ،شيطنت ،تجاوز و اشغالگري
امري��كاي جنايت��كار و همراه��ي اي��ادي و

گروههاي وابسته و نوكران خودفروخته آن،
ريشه همه جنايتها ،ش��رارتها ،ناامنيها،
عقبماندگيه��ا ،مش��كالت و بحرانه��اي
افغانستان مظلوم است.
 .۲مقاومت مل��ت دالور افغانس��تان پس از
20س��ال اش��غالگري ،امري��كا را وادار ب��ه
عقبنشيني ،پايان اشغال و خروج مفتضحانه
و ذليالنه و تحقيرآميز از افغانستان نمود .اين
شكس��ت تاريخي ،فتح و ظفري شكوهمند
براي همه ملتهاي مقاوم منطقه و ملت عزيز
افغانستان است.
 .۳امري��كا ك��ه در ح��ال خ��روج نظامي از
افغانس��تان اس��ت ،در پس پرده ب��ه دنبال
گسترش افراطگرايي و ايجاد جنگ فرقهاي
و مذهبي و بروز ناامني و بيثباتي داخلي در
افغانستان اس��ت .اكنون امريكا سعي دارد با
كارش��كني در روندهاي مختل��ف مذاكرات
و گفتوگوهاي بيناالفغان��ي از جمله روند
مذاكرات افغاني -افغاني تهران ،تالشها براي
برقراري صلح پايدار در افغانستان را به سمت

ناكامي ببرد و فضا را براي ادامه حضور خود
از طرق ديگر در افغانستان مهيا و نقشههاي
شوم خود عليه ملتهاي مظلوم مسلمان به
ويژه ملت مظلوم افغانستان را اجرايي كند.
همانطور كه مقام معظ��م رهبري حضرت
آيتاهللالعظمي خامنهاي دام ظله الوارف در
پيام مهم چند روز گذشته خود به مناسبت
مراسم حج اشاره فرمودند ،مردم افغانستان
بايد مراقب شيطنت و جنگ نرم امريكا بوده
و براي مقابله با اين ش��يطان ب��زرگ آماده
باشند.
 .۴الزم است تمام طرفهاي افغانستاني در
تصميمات خود بر پايه عدالت و انصاف در حق
همه افغانستانيها و با عنايت به تنوع قومي و
مذهبي اين كشور برخورد نموده و حق عموم
مردم اعم از زن ،مرد و كودك و جوان در اين
تصميمات لح��اظ گردد .همچني��ن به اين
موضوع توجه داشته باشند كه سعادت آنها در
عدم دخالت خارجيها از جمله امريكاييها
در روند مذاكرات داخلي آنهاست و هرگونه

دخالت امريكاييها سرنوشتي شوم و تاريك
براي مردم مظلوم افغانستان رقم خواهد زد.
 .۵بهترين مسير براي مذاكرات بيناالفغاني،
قرار دادن قطار اين مذاك��رات بر ريل اصول
و ارزشه��اي اس�لامي و بر پاي��ه عقالنيت،
حكمت ،اخالق ،عدال��ت ،مدنيت ،مصلحت،
عزت و وفاي به عهد است.
 .۶همه مردم افغانس��تان ،رهبران سياس��ي
اين كش��ور و گروه طالبان باي��د به اين نكته
توجه داش��ته باش��ند ك��ه رفتن به س��وي
جنگ مذهبي ،فتنه جديد جبهه اس��تكبار
جهان��ي ،صهيونيس��م بينالملل��ي و ايادي
دستنشانده آنهاس��ت و همه اطراف بايد با
نگاه راهبردي به مسئله تقريب بين مذاهب
اسالمي و احس��اس مس��ئوليت براي پيوند
ميان مسلمانان افغانستان ،مبارزه مشترك
و متحد ب��ا جريانهاي تكفي��ري ،افراطي و
تفرقهانگيز با حفظ روابط مس��المتآميز با
كشورهاي همس��ايه را در دس��تور كار خود
قرار دهند.

رئيس كميسيون اصل:90

دولت روحاني كشور را به هم ريخته است

رئيس كميس�يون اصل 90مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد كه
دولت سيزدهم كار سختي براي رفع مشكالت در پيش دارد و دولت
روحاني در هيچ زمينهاي كارنامه قابل قبولي از خود به جا نگذاشت.

حجت االسالم حسن ش��جاعي در گفتوگو با مهر با اشاره به عملكرد
دولت تدبير و اميد ،گف��ت :دولت روحاني در اولي��ن كاري كه همان
رفع تحريمهاس��ت ناموفق بود و مابقي كارهاي كش��ور را هم شخص
رئيسجمهور و ديگر اعضاي دولت كام ً
ال رها كردند و فقط توجهشان به
مذاكرات و برجام بود كه در اين زمينه هم به جايي نرسيدند .وي تصريح
كرد :هر بخشي از كشور را كه نگاه ميكنيد ،متوجه ميشويد وضع بههم
ريختهاي دارد و يكي از مصاديق آن قطع شدن مكرر برق و بينظمي در
آن است .اين مشكالت ناشي از سوءمديريت هشت ساله دولت است .اين
دولت نه تنها نتوانست بحث مذاكرات را به سرانجام برساند بلكه از ساير
كارهاي كشور هم غافل شد و بر اين اساس آنان نميتوانند ادعا كنند
شرايط كشور عادي است .در همه جا نوعي ناكارآمدي و بههمريختگي
وجود دارد .ش��جاعي گفت :يكي از مصاديق ضعف دولت ،بحث عدم
ساماندهي بازار بورس است كه ما با يك جيببري رسمي مواجه شديم.
همه اين مصاديق به خوبي مويد آن است كه دولت سيزدهم كار سختي
را در پيش دارد و دولت روحاني در هيچ زمينهاي كارنامه قابل قبولي از
خود به جا نگذاشت.
........................................................................................................................

یک نماینده عنوان کرد

ضرورت همافزایی
دیپلماسی دولت و مجلس

عض�و كميس�يون امني�ت مل�ي ب�ا اش�اره ب�ه ظرفي�ت ب�االي
مجل�س در ديپلماس�ي پارلمان�ي ب�راي به�ره من�دي
بيش�تر مناف�ع مل�ي همراس�تاي وزارت خارج�ه خواس�تار
اس�تفاده حداكث�ري دول�ت س�يزدهم از اي�ن موض�وع ش�د.

ابوالفضل عمويي ،عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي
مجلس شوراي اسالمي در گفتوگو با فارس ،با اشاره به ظرفيت باالي
ديپلماسي پارلماني براي كمك به ديپلماسي رسمي و عمومي جهت
دستيابي بيشتر منافع ملي اظهار داشت :ديپلماسي عرصههاي مختلفي
دارد و ديپلماس��يهاي مكمل در كنار ديپلماسي رسمي ممكن است
ش��كل بگيرد .اجراي عمده مباحث ديپلماتيك هر كش��وري برعهده
وزارت خارجه آن كشور اس��ت اما نهادها و س��ازمانهاي ديگري هم
ميتوانند در موضوع ديپلماسي فعال شوند و ظرفيتهاي دستگاههاي
سياس��ت خارجي را تكميل كنند ولي در مجموع بايد بدانيم يكي از
ش��اخصههاي ديپلماس��ي عمومي ،افزايش اعتماد عمومي به نقش
پارلمان در حوزه سياست خارجي است.
وي افزود :صداق��ت ،رعايت ارزشها و ش��فافيت عملكرد نمايندگان،
اعتماد عموم��ي به قانونگ��ذاران را افزايش ميده��د .توجه به عناصر
ديپلماس��ي عمومي ،نفوذ قدرت نرم حاكميت در هر دو بعد داخلي و
خارجي را تقويت ميكند .از جمله نهادهايي كه در كشورهاي مختلف
ظرفيت مذك��ور را دارند و ميتوانند تعامالت بي��ن ملتها را پيگيري
كنند پارلمانها هستند .ديپلماسي پارلماني به جهت اينكه برآمده از
گفتوگوهاي بين نمايندگان ملتها در هر كشوري محسوب ميشود
ظرفيت جديدي براي ارتباط مستقيمتر بين دو كشور ايجاد ميكند.
وي افزود :دولتها ميتوانند از ظرفيت ديپلماسي پارلماني براي رسيدن
به اهداف سياست خارجي استفاده كنند و خيلي از موارد كه ممكن است
در ديپلماسي رسمي امكان پيگيري آن نباشد در ديپلماسي پارلماني
چنين ظرفيتي وجود دارد كه دنبال شده يا از حمايت نمايندگان مجلس
در اين موضوع و در كشور هدف استفاده كرد .حال انتظار آن است كه از
ظرفيت ديپلماسي پارلماني در دولت آينده بيشتر استفاده شود.
........................................................................................................................

فعال سیاسی اصولگرا:

اقدام قرارگاهي ،راهحل مثبت دولت
سيزدهم براي مشكالت كشور است

فع�ال سياس�ي اصولگ�را ضم�ن تش�ريح نق�ش م�ردم
در ح�ل مش�كالت كش�ور اق�دام قرارگاه�ي را را هح�ل
مثب�ت دول�ت س�يزدهم ب�راي مش�كالت كش�ور دانس�ت.

مجتبي شاكري ،دبيركل جمعيت جانبازان انقالب اسالمي در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره نقش احزاب در حل مشكالت كشور،
بيان كرد :متأسفانه احزاب در زمينه حل مشكالت مردم چندان موفق
عمل نكردهاند .عملكرد دول��ت در زمينه افزاي��ش قيمتها در همين
روزهاي پاياني تأثير بسيار منفي روي افكار عمومي مردم داشته و در اين
زمينه نقش نيروهاي جهادي مانند بسيج و سپاه پاسداران بسيار مهم
است و ميتواند كارساز باشد ،عالوه بر اين نيروهاي دانش بنيان بايد توان
بيشتري بگذارند تا مسئله تأمين آب را منطقيتر دنبال كنند .وي با اشاره
به انفعال احزاب حامي دولت در زمينه حل مش��كالت مردم بيان كرد:
حاميان روحاني خود را شكست خورده ميدانند و برخي هم به دنبال اين
هستند كه مشكالت را به معضل نظام بدل كنند و از همين رو نيز همسو با
بيگانگان گام برميدارند كه اين نوعي جفا در حق كشورمان است ،بجا بود
كه اين احزاب همانگونه كه از روي كار آمدن دولت روحاني حمايت كردند
در حال حاضر نيز پرس��شگري را مدنظر قرار دهند .دبيركل جمعيت
جانبازان انقالب اس�لامي درباره راهكارهاي دولت منتخب در زمينه
حل مشكالت مردم نيز گفت :طرح اقدام قرارگاهي امر مثبتي است ،در
اين طرح مجموعه نيروهاي مؤثر در تصميم از هر يك از وزارتخانهها و
سازمانها بايد به صورت يك جا گرد هم آيند و تصميمات لحظهاي را
اخذ كنند ،وگرنه اينكه قرار باشد به صورت پراكنده تصميم بگيرند قطعاً
زمان را از دست خواهند داد و فشارش هم روي دوش مردم خواهد بود.
........................................................................................................................

عضو كميسيون امنيت مجلس:

سالحهاي غيرمجاز در خوزستان
بايد جمعآوري شود

عضو كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارجي مجلس با اشاره
به حجم سنگين سلاحهاي جنگي غيرمجاز در خوزستان تأكيد
كرد كه بايد هرچه س�ريعتر نس�بت به جمعآوري اين سلاحها
اقدام ش�ود تا مردم اين استان گرفتار مش�كالت امنيتي نشوند.

به گزارش فارس ،محمود احمديبيغش ،نماينده مردم شازند در مجلس
شوراي اسالمي در جلسه علني روز گذشته مجلس با اشاره به حوادث اخير
در استان خوزستان اظهار داشت :در كوران حوادث پيچيده منطقهاي،
حوادث تلخ خوزستان با بيتدبيري دولت تنپرور به وقوع پيوست و اين
استان در عطش سنگيني فرو رفت .وي با تأكيد بر اينكه دولت رئيسي
براي جبران اين تنبليها اقدام كند ،به حجم سنگين سالحهاي جنگي
غيرمجاز در استان خوزس��تان اش��اره كرد و گفت :بايد هر چه سريعتر
نسبت به جمعآوري اين سالحها اقدام شود تا اين مردم گرفتار مشكالت
امنيتي نشوند .عضو كميس��يون امنيت ملي همچنين با اشاره به برخي
اتفاقات در مرزهاي شمال غرب كشور گفت :هوسبازيهاي اردوغان در
مرزهاي شمال غرب تمامشدني نيست و در جريان برخي حصاركشيها،
تعرضهايي به مرزهاي ما ميش��ود كه وزراي امور خارجه و كشور بايد
در اين خصوص اقدام كنند .عالوه بر اينها ،ردپاهايي از حمايت تركيه از
طالبان ديده ميشود كه الزم است با آن برخورد شود.

