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خيانت اصالح طلبان به طبقه متوسط
احمد غالمي، س��ردبير روزنامه ش��رق در 
سرمقاله ديروز اين روزنامه با عنوان طبقه 
استيجاري نوشت: دولت هاي اصالح طلب 
نتوانستند به وعده هاي خود در قباِل طبقه متوسط عمل كنند. اينك با اين 
جدايي، چهره اصالح طلبان بيش از پيش عيان و مخدوش ش��ده و طبقه 
متوسط دريافته است كه هرگز يك طبقه به معناي واقعي نبوده و چه بسا 
برساخته جريان هاي سياسي براي كشانده شدن به عرصه انتخابات بوده 
است. آنچه امروز شاهديم اضمحالِل اصال ح طلبان و »بحران هويت« در 
طبقه متوس��ط اس��ت. اين روز ه��ا به ن��درت س��خني از اصالح طلبان و 
سوس��يال دموكرات ها در س��تايش طبق��ه متوس��ط مي ش��نويم. انگار 
اصالح طلبان و حاميان طبقه متوس��ط همگي در اين برهه تاريخي غيب 
ش��ده اند. برخي از اصالح طلبان مترصد بازگش��ت و جذب در حكومتند. 
برخي ديگر در كمين وقايع غيرمترقبه سياسي نشسته اند تا باز به عرصه 
سياست بازگردند و برخي نيز در همين ايام اعالم بازنشستگي خواهند كرد، 
چراكه ديگر از تحليل شرايط كنوني وامانده اند و از درك شكافي كه ميان 
دولت و ملت و مهم تر از آن شكافي كه ميان اصالح طلبان و طبقه متوسط 
افتاده عاجزند اما در اين ميان وضعيت طبقه متوس��ط بحراني تر از همه 
است. عنوان برساخته طبقه متوسط نخ نما شده و كابوس مردمان اين طبقه 
محقق شده است و به طبقه فرودست درغلتيده اند. رفتار اصالح طلبان و 
ديگر حاميان طبقه متوسط، آنان را دچار بحران هويت كرده است و آنچه 

بيش از هر چيز آنان را آزار مي دهد، احساس فريب خوردگي است. 
طبقه متوسط اينك به اين خودآگاهي رسيده كه طبقه اي به نام طبقه 
متوسط گويا فريبي بيش نبوده است؛ فريبي كه خود به اميد راهيابي و 
گذر به طبقه اي فراتر )بورژوازي(، جانانه در آن مشاركت داشته است 
اما اينك نه تنها رؤيايشان تعبير نش��ده بلكه كابوِس ريزش به طبقات 
فرودست محقق شده است. اينك آنان بيش از هر زمان ديگري مفهوِم 
عدالت را درك خواهند كرد؛ مفهومي كه در سخنان اصالح طلبان غايب 
بوده است. آنان ناگزيرند باور كنند كه ديگر بخشي از طبقه فرودست اند 

و تنها در اتحاد و ائتالف با آنان مي توانند عدالت واقعي را دريابند. 
.......................................................................................................................

نكات كليدي براي ترميم اعتماد و اميد مردم
محمد صرفي در روزنامه كيهان با اش��اره به   
ضرورت بازسازي ارتباط دولت و مردم نوشت: 
دول��ت مجموع��ه اي عريض و طويل اس��ت. 
هزاران تن منصوب به دولت هستند؛ از كارمندان جزء گرفته تا مديران 
مياني و سطح باال و وزيران. در چنين مجموعه بسيار عظيمي با حوزه هاي 
مأموريتي متفاوت و متنوع، احتمال بروز قصور و انواع و اقسام تخلفات 
حتماً وجود دارد. دو نكته در اين موضوع مهم و مؤثر است؛ اول آنكه دولت 
سازوكارهايي طراحي كند يا سازوكارهاي موجود را به گونه اي متحول 
سازد كه احتمال بروز تخلف تا جاي ممكن كم و كمتر شود. دوم آنكه با 
متخلفان برخورد سريع و قاطع صورت گيرد. كاهش تخلفات و برخورد 

جدي با متخلفان، در بازسازي اعتماد و اميد مردم نقشي مهم دارد. 
نحوه برخورد دولتمردان در س��طوح مختلف با مسائل و مشكالت مردم 
و نواقص و كاس��تي هاي مجموعه تحت مديريت خود، حامل پيامي مهم 
است. گاهي يك جمله كوتاه و نس��نجيده در يك موقعيت خاص و بسيار 
محدود، اثراتي بزرگ و پردامنه برجاي مي گذارند و حتي ماندگار مي شوند. 
»خودت بمال« و »هميني كه هست« از جمله اين مواردند. داشتن زبان و 
رفتار خاضع و عذرخواهي از اشتباهات و نواقص و توجيه نكردن، عاملي مهم 
در ترميم اعتماد و اميد است. و باالخره آنكه مردم، زندگي و سلوك شخصي 
مديران دولت را مستقيم و غيرمستقيم تحت نظر دارند. هر قدر اين زندگي 
و سلوك به زندگي عموم جامعه نزديك تر باشد، مجموعه دولت براي مردم 
قابل اعتمادتر بوده و الجرم اميد آنها ني��ز افزايش مي يابد اما اگر مديران 
خود را تافته جدا بافته دانسته و زندگي اشرافي پيشه كنند و درب مديريت 
بر پاشنه حقوق هاي نجومي و رانت ها و امتيازات مستقيم و غيرمستقيم 

بچرخد، سخن گفتن از افزايش اعتماد و اميد مردم، بيجاست. 
.......................................................................................................................

طلوع نشانه هاي خير در دولت مردمي
مس��عود پيرهادي در روزنامه رسالت 
نوشت: تنها چهار هفته از زمان تحليف 
رئيس جمهور جديد و يك هفته از آغاز 
كار وزراي دولت سيزدهم گذشته و اين زمان، براي بررسي عملكرد دولت 
كافي نيست، اما رويكرد حجت االسالم رئيسي و دولتمردان او، چشم انداز 

روشني پيش روي ملت قرار داده است. دراين باره گفتني هايي هست:
رئيس جمهور جديد، هيچ موضعي كه نشان از تخريب پيشينيان يا خالي 
كردن دل مردم داش��ته باشد اتخاذ نكرده است. ش��اهد عباراتي از جنس 
»ويرانه تحوي��ل گرفته ايم« و »خزانه خالي اس��ت«نبوده ايم. رئيس��ي و 
دولتمردان او همواره روبه جلو و اميدبخش سخن گفته اند. اين در حالي است 
كه به زعم اغلب كارشناسان، دولت قبل از رئيسي، از منظر ضعف، كم تحركي 

و ناكارآمدي، در تمام دولت هاي بعد از انقالب ركورددار است. 
رئيسي در همين دوره كوتاه، دو سفر استاني به جنوب غرب و جنوب شرق 
كشور داشته كه از محروم ترين و پرچالش ترين استان هاي كشورند. او 
سفرهاي استاني كه پيش ازاين نيز در برخي دوره ها مرسوم و موردتقدير 
رهبر معظم انقالب نيز بود را در روش ها بهبود داده است. رئيسي بدون 
اطالع قبلي، بدون نمايش و رفتارهاي پوپوليستي، بدون راه انداختن مردم 
به دنبال خودروي شخصي خود و بسيار ساده و صميمانه در نقاط مختلف 
خوزستان و سيستان و بلوچستان حضور يافته و حتي با مردم روستاهاي 
صفر مرزي نيز از نزديك سخن گفته است، مردمي كه بعيد است تابه حال 

حتي معاونين و مديران كل استان خود را نيز ديده باشند. 
تا به امروز، هيچ موضعي كه نش��ان از اختالف و چندصدايي باشد را از 
دولت سيزدهم شاهد نبوده ايم. به رغم چند دولت گذشته كه رئيس قوه 
مجريه مرتباً با طعنه و كنايه با مجلس، قوه قضائيه، ش��وراي نگهبان، 
نيروهاي مس��لح و حتي كارشناسان منتقد خود س��خن مي گفت، تا 
به اينجاي كار، هر چه از رئيس��ي و دولتش شاهد بوده ايم، همگرايي و 

همصدايي و همكاري با ساير بخش هاي كشور بوده است. 
.......................................................................................................................

اتكاي اشتباه به اروپايي ها
محمدحس��ين مه��دوي زادگان در 
روزنامه وطن امروز نوش��ت: حضرت 
آيت اهلل العظمي خامنه اي رهبر حكيم 
انقالب اس��المي در ديدار اخير رئيس جمهور و اعضاي دولت، س��هم 
كشورهاي اروپايي همراه امريكا در كارش��كني و بداخالقي را كمتر از 
امريكايي ها ندانستند و خاطرنشان كردند: »آنها هم مانند امريكا هستند 
اما در مقام زبان بازي و حرف زدن هميشه طلبكارند، گويا اين ايران بوده 

است كه مدت ها مذاكره را مسخره كرد و زير پا گذاشت.« 
تفكيك اروپا از امريكا يا بزرگنمايي مجادالت درون آتالنتيكي، به يكي 
از خطاهاي بزرگ دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي كشورمان در 
بين سال هاي 1392 تا 1400 تبديل شد. اصل ماجرا از نقطه اي آغاز شد 
كه تروئيكاي اروپا حكم يك بازيگر مستقل را در محاسبات راهبردي و 
تاكتيكي وزارت امور خارجه كشورمان پيدا كرد. پس از مدتي كوتاه، بر 
همگان آشكار شد مثلث برلين- پاريس- لندن صرفاً در كسوت كارگزاران 
واشنگتن و تل آويو در مذاكرات هسته اي و ديگر پرونده هاي بين المللي 
نقش ايفا كرده و تصور هر گونه نقش آفريني ديگر براي آنها اشتباه است! 
از زمان آغاز به كار دولت يازدهم )سال 92(، نشانه هاي آشكاري مبني 
بر ادغام بازيگران اروپايي در امريكا در مذاكرات هسته اي مشاهده شد 
اما طرفداران فرضيه باطل تفكيك اروپا از امري��كا، ذره اي در باورهاي 

بازدارنده و هزينه ساز خود در اين باره تجديدنظر نكردند.
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همزمان با پايان مسابقات در بندرانزلي انجام شد
 قهرماني نيروي دريايي ارتش 
در مسابقات بين المللي جام دريا

بين الملل�ي  مس�ابقات  دوره  شش�مين  اختتامي�ه  آيي�ن 
ارت�ش  درياي�ي  ني�روي  قهرمان�ي  ب�ا  دري�ا  ج�ام 
جمه�وري اس�امي اي�ران در بن�در انزل�ي برگ�زار ش�د. 
به گزارش روابط عمومي ارتش، آيين اختتاميه ششمين دوره مسابقات 
جام دريا با حضور امير دريادار حبيب اهلل سياري معاون هماهنگ كننده 
ارتش، امير دريادار ايراني فرمانده نيروي دريايي ارتش، ارسالن زارع 
استاندار گيالن و دريادار »سرگئي يكيموف« جانشين فرمانده نيروي 

دريايي روسيه در بندر انزلي برگزار شد. 
اين دوره از مسابقات با حضور حدود 400 نيروي نظامي از كشورهاي 
روسيه، آذربايجان و قزاقستان به ميزباني ايران برگزار شد و كشورمان 
در مجموع با 204 امتياز مقام اول اين دوره از مسابقات را كسب كرد. 

ناخدا يكم عباس حس��ني، س��رداور مس��ابقات جام دريا گفت: در 
اين دوره هشت فروند ش��ناور نظامي با رعايت تمامی پروتكل هاي 
بهداشتي باهم به رقابت پرداختند كه در نهايت تيم ايران بر سكوي 
قهرمان��ي قرار گرف��ت و تيم روس��يه دوم و تيم ه��اي آذربايجان و 

قزاقستان مشتركاً سوم شدند. 
اين مس��ابقات هر س��اله با هدف افزايش مهارت دريان��وردان برگزار 
مي شود كه شامل شش مرحله تيراندازي سطحي، هوايي، تيراندازي 
به ماكت مين و مهار بويه در دري��ا و دو مرحله بق��ا در دريا و كنترل 
صدمات اس��ت. ناوهاي موش��ك انداز »جوش��ن و پيكان « از كش��ور 
ايران، ناوهاي»مانگيستاو و س��اري آركا« از كشور قزاقستان، ناوهاي 
»مخاچ قلعه و آس��تراخان« و »يدك كش SB ۷3۸« از كشور روسيه 
و ناوهاي»122G- و G- 124«  از كش��ور آذربايجان در اين دوره از 

مسابقات جام دريا حضور داشتند. 
بنابراين گزارش، بندرانزلي از س��وم ش��هريور به مدت 13 روز ميزبان 

ششمين دوره مسابقات بين المللي جام دريا بود. 
.......................................................................................................................

فعال سياسي اصاح طلب:
رئيسي گره هاي دولت روحاني را باز كند

پيش�نهاد م�ن اي�ن اس�ت كه رئيس�ي ه�ر ش�ش ماه گ�زارش 
ميزان تحق�ق و پيش�رفت وعده ه�اي خ�ود را به م�ردم بدهد. 
محس��ن رهامي، فعال سياس��ي اصالح طلب درباره ضرورت بازسازي 
اعتماد مردم به مس��ئوالن، اظهار كرد: تا پيش از اي��ن اگر درباره اين 
مس��ئله صحبتي مي كرديم، عده اي فرياد مي زدند كه شما با انقالب و 
نظام و امام)ره( مخالفيد و اجازه نقد را نمي دادند اما اكنون كه رهبري 
به مسئله لزوم افزايش اعتماد مردم اشاره كرده اند، فتح باب خوبي است 
براي بررسي اين مسئله، زيرا اگر كس��ي قبول نكند سرمايه اجتماعي 

كاهش يافته، به دنبال درمان هم نخواهد بود. 
وي در ادامه افزود: اعتقاد من اين است كه س��رمايه اجتماعي نظام و 
انقالب افت كرده و همه ما از اين باب نگراني داريم. كاهش حضور مردم 
در انتخابات 9۸ و 1400 كه موجب رقم خوردن كمترين مشاركت در 
انتخابات مجلس و رياست جمهوري شد، از نشانه هاي كاهش سرمايه 

اجتماعي است. 
اين فعال سياسي با بيان اينكه كاهش سرمايه اجتماعي فقط نتيجه 
عملكرد دولت نيس��ت، خاطرنش��ان كرد: همه اركان نظام در اين 
موضوع سهم دارند. همانطور كه دولت در كاهش يا افزايش سرمايه 
اجتماعي نقش دارد، ساير قوا و نهادهاي نظام و حتي نهادهاي خارج 
از حاكميت مثل روحانيت و رسانه ها هم در كاهش يا افزايش سرمايه 

اجتماعي نقش دارند. 
وي در تش��ريح داليل خود براي كاهش س��رمايه اجتماعي، گفت: 
وعده هايي مثل عدالت اجتماعي، آزادي هاي سياس��ي و اجتماعي 
و مبارزه با فس��اد در اول انقالب داده شد اما بخش��ي از آن محقق 
نشد. دليل ديگر براي كاهش س��رمايه اجتماعي وعده هايي است 
كه در انتخابات داده مي ش��ود. همه دولت ها ب��راي كاهش تورم و 
بهبود شرايط معيش��تي و رونق كس��ب و كار وعده مي دهند اما در 
پايان اين دولت ها، وضعيت تورم، قيمت ارز يا مسكن از زمان آغاز 
آن دولت ها بدتر شده است و اين عملي نشدن وعده ها موجب شده 
است تا مردم به مسئوالن بي اعتماد شوند و اكنون به رئيسي هم دير 

اعتماد مي كنند. 
وي تأكيد ك��رد: مس��ئوالن بايد ب��راي م��ردم اعتماد ايج��اد كنند. 
رئيس جمهور به اندازه كافي وعده داده است و او و وزرايش ديگر نبايد 
وعده جديد بدهند. به نظر من دولت هر شش ماه گزارش دهد وعده هايي 
كه داده تا چه حد محقق شده است. نياز هم نيست گزارش هاي آنچناني 
داده شود، مثاًل گفته شود در شش ماه چند مسكن ساخته شده يا موفق 
شده اند، چقدر ارز را كاهش دهند. اگر رئيسي گره هاي دولت روحاني را 

باز نكند، به سرنوشت دولت دوم او دچار مي شود. 
رهامي ادامه داد: من قباًل به روحاني هم گفته بودم كه كمتر سخنراني 
كند. از رئيسي هم مي خواهم سخنراني كمتري داشته باشد و همچنين 
متن سخنراني هاي او را چند حقوقدان، اقتصاددان و مشاور بخوانند و 
بررسي كنند چقدر متن س��خنراني هايي كه مي خواهد انجام شود با 

واقعيت تطابق دارد و آيا اثر منفي بر جامعه مي گذارد يا مثبت. 
.......................................................................................................................

 تخلف چند مأمور را 
نبايد به پای سازمان زندان ها نوشت

از تخلف�ي ك�ه در گوش�ه اي از مجموع�ه ب�زرگ زندان ها پيش 
آمده دف�اع نمي كنيم، ام�ا اجازه نمي دهيم اين مس�ئله س�بب 
ش�ود كارهاي عظي�م و بزرگي كه در ط�ول س�ال هاي اخير براي 
بهب�ود وضعي�ت زنداني�ان انجام ش�ده اس�ت زير س�ؤال برود. 
به گزارش تس��نيم، عباس مقتدايي، نايب رئيس كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اس��المي با اشاره به انتشار 
برخي فيلم ها از زندان اوين و سوءاستفاده جريان ضدانقالب از اين 
موضوع گفت: به خاطر تخلفاتي كه در گوش��ه اي از زندان ها ش��ده 
اس��ت، نبايد خدمات بزرگي كه در زندان ها ش��ده زير سؤال برود. 
دشمن مي خواهد با بزرگنمايي و سوءاستفاده از فيلم هايي كه اخيراً 
پخش ش��ده، اقدامات و تحوالت بزرگي را كه در قوه قضائيه شكل 

گرفته زير سؤال ببرد. 
وي گفت: از تخلفي كه در گوش��ه اي از مجموعه بزرگ زندان ها پيش 
آمده دفاع نمي كنيم، اما اجازه نمي دهيم اين مسئله سبب شود كارهاي 
عظيم و بزرگي كه در طول سال هاي اخير براي بهبود وضعيت زندانيان 
انجام شده زير سؤال برود. در طول س��ال هاي اخير شاهد تحوالت در 
مجموعه زندان ها و مجموعه اي كه وظيفه حفظ و نگهداري از زندانيان 

را برعهده داشته بوديم. 
نايب رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي تصريح كرد: 
حمايت از خانواده هاي زندانيان، پرداخت كمك هزينه، تهيه جهيزيه، 
آموزش هاي كارگاهي و كمك به درآمدزايي، تأمين ديه براي آزادسازي 
زندانيان، جرم زداي��ي از جامعه و جلوگيري از بزه��كاري، از اقدامات 
حقوقي و قضايي است كه نشان مي دهد حراست از زندانيان در باالترين 
س��طح خود انجام مي ش��ود. هتك حرمت زندانيان توسط كساني كه 
مس��ئوليت انتظامي زندان را بر عه��ده دارند در هيچ زم��ان و مكاني 

پذيرفتني نيست و بايد اقدامات بازدارنده الزم انجام شود. 
مقتدايي در پايان گفت: بايد در يك فضاي منطقي كارهاي خوب مورد 
تشويق و موضوعاتي هم كه وجهه نظام جمهوري اسالمي را خدشه دار 

مي كند، مورد بازخواست و پيگيري قرار بگيرد.

حاميان دولت قبل از سفرهاي استاني رئيسي دلخورند
سفرهاي استاني 

رئيس جمه�ور    خبر 2
منتخب در حال احيا كردن اعتماد از دس�ت 
رفته مردم در طول هشت سال گذشته است. 
»محمدحسن آصفري« نماينده مردم اراك در 
مجلس شوراي اسالمي در گفت و گو با راه دانا، با 
اشاره به سفر استاني رئيس جمهور به دو استان 
خوزستان و سيستان و بلوچستان كه مشكالت 
متعددي در طول سال هاي اخير داشتند، گفت: 
اين اقدام آقاي رئيسي باعث اميدواري مردم براي 

حل مشكالت خواهد شد. 
وي با بيان اينكه جريان سياسي شكست خورده 
در انتخابات و حاميان دولت آق��اي روحاني در 
تالش هستند عليه اين سفرها تبليغات رسانه اي 
كنند، ادامه داد: سفرهاي استاني رئيس جمهور 

منتخب در حال احيا كردن اعتماد از دست رفته 
مردم در طول هشت سال گذشته است. 

عضو هيئت رئيس��ه كميسيون ش��وراها و امور 
داخلي مجلس با بيان اينكه س��فرهاي استاني 
آقاي رئيس��ي نمايش��ي نيس��ت و براي تحقق 
وع��ده هايي كه در اين س��فرها داده مي ش��ود، 
برنامه ريزي مي شود، تصريح كرد: مردم در اين 
سفرها مش��كالت خود را در زمينه هاي مختلف 
از جمله آب، معيشت، اش��تغال و مسكن مطرح 
مي كنند و رئيس جمهور براي رفع آنها وعده هايي 
خواهد داد كه براي عملي كردن اين وعده ها نيز 

برنامه هاي قابل اجرايي را دنبال خواهد كرد. 
آصفري با اشاره به اينكه متأس��فانه در طول 
هشت سال گذش��ته فاصله بين مردم و دولت 
به بيش��ترين حد خود رس��يد، ادامه داد: در 

دوران مديري��ت آقاي روحان��ي در رأس قوه 
مجريه متأسفانه مردم حتي امكان مالقات با 
مديران رده پايين را هم نداشتند، چه برسد به 
ارتباط رو دررو با مديران كالن اجرايي كشور 
اما اقدام آقاي رئيس��ي ب��راي مالقات با مردم 
براي دولتم��ردان اين پي��ام را دارد كه منش 
ارج نهادن به مردم از س��وي وزراي دولت نيز 

دنبال شود. 
نماينده م��ردم اراك در مجلس اف��زود: مديران 
اجرايي بايد در كنار مردم مشكالت را از نزديك 
لمس كنند و به دنبال حل آن باشند. نمايندگان 
مجلس در دولت قبل نمي توانستند يك وزير را 
به حوزه انتخابي خود دعوت كنند، مس��ئوالن 
اجراي��ي حاض��ر نبودن��د در بين م��ردم حاضر 
شوند و مش��كالت مربوط به وزارتخانه خود را از 

نزديك ببينند و از س��ر ناچاري به حضور معاون 
دست چندم وزير در منطقه راضي مي شديم. 

وي با اشاره به اينكه حضور آقاي رئيسي در بين 
مردم مي تواند گاليه مندي مردم نسبت به دولت 
قبل را ترمي��م كند، تأكيد كرد: اين ش��يوه يك 
دس��تور كاري براي همه مديران اجرايي اس��ت 
كه به جاي نشس��تن در اتاق هايش��ان و پنهان 
شدن پشت كارتابل نامه ها در حوزه هاي مختلف 

مشكالت را از زبان مردم بشنوند. 
عضو هيئت رئيس��ه كميسيون ش��وراها و امور 
داخلي مجلس با اشاره به تبليغات رسانه اي عليه 
سفرهاي استاني رئيس جمهور گفت: اين جريان 
از حضور رئيس جمهور بين مردم دلخور و ناراحت 
است و تالش مي كند با حمله به حضور ميداني 

رئيس جمهور آن را نمايشي جلوه دهد.

در سالروز شهادت رئيسعلي دلواري صورت گرفت

رژه شناوران سپاه در خليج فارس
و روز مل�ي  در س�الروز ش�هادت رئيس�علي دل�واري 
مب�ارزه ب�ا اس�تعمار، م�ردم ساحل نش�ين اس�تان بوش�هر 
ب�ا رژه ش�ناورها در خلي�ج ف�ارس اقت�دار دريايي خ�ود را 
ب�راي صيان�ت از مرزه�اي درياي�ي ب�ه نماي�ش گذاش�تند. 
به گزارش تسنيم، در سالروز شهادت رئيسعلي دلواري و روز ملي 
مبارزه با استعمار، رژه دريايي شناور ها در ساحل خليج فارس دلوار 

زادگاه سردار بزرگ مبارزه با استعمار با شكوه خاصي برگزار شد. 
فرمانده منطقه دوم نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در اين آيين در گفت وگويي با تسنيم در تنگستان با گراميداشت 
سالروز شهادت رئيسعلي دلواري س��ردار بزرگ مبارزه با استعمار 
اظهار داشت: به پاس گراميداشت ياد شهيد رئيسعلي دلواري رژه 

نمايش قدرت درياي��ي در خليج فارس در محدوده س��احل دلوار 
تنگستان زادگاه اين شهيد واالمقام با مشاركت شناورهاي مردمي، 

منطقه دوم نيروي دريايي سپاه و بسيج دريايي برگزار شد. 
سردار رمضان زيراهي با اش��اره به مش��اركت بيش از 150فروند 
ش��ناور در رژه قدرت دريايي در روز ملي مبارزه با استعمار تصريح 
كرد: 30شناور سنگين، 120شناور سبك مردمي و تعدادي شناور 
بسيج دريايي و پايگاه شهيد رئيسعلي دلواري منطقه دوم نيروي 
دريايي سپاه پاس��داران در رژه يادش��ده قدرت دريايي خود را به 

نمايش گذاشتند. 
وي با بيان اينكه هر سال به  مناس��بت روز ملي مبارزه با استعمار 
برنامه هاي متنوعي در سراسر كشور از جمله استان بوشهر برگزار 

مي شود، گفت: همان گونه كه رئيسعلي دلواري و يارانش شجاعانه 
دشمن زمان خود را به ستوه آوردند، اكنون فرزندان اين مرز و بوم 

دشمنان را در خليج فارس به زانو درآورده اند. 
فرمانده منطقه دوم نيروي دريايي سپاه پاسداران از امنيت خليج 
فارس با رصد و پايش ش��بانه روزي اين نيرو خبر داد و اعالم كرد: 
نيروي دريايي سپاه پاس��داران اكنون در اوج آمادگي دفاعي براي 
اجراي مأموريت ها قرار دارد. زيراهي خليج فارس را براي دوستان 
امن و براي دشمنان ناامن دانست و تأكيد كرد: نيروي دريايي سپاه 
كه ش��بانه روز تردد و تحركات شناور دش��منان را در خليج فارس 
رصد مي كند، اگر خطايي محاسباتي انجام دهند با آنان به شدت و با 

قدرت باال برخورد مي شود.

   دفاعی

منافع جريان تجديدنظرطلب حكم مي كند هر 
رفتار و اقدامي از سوي رئيس جمهور يا هيئت 
وزيران دولت سيزدهم را مورد تخطئه قرار داده 
و فعاليت هاي دولت جديد را شعاري و نمادين 
و تنها ب�راي دلگ�رم كردن م�ردم جلوه دهد 
چراكه معتقد است زير سؤال بردن رويكرد و 
رويه هاي دولت مي تواند فضاي يأس و نااميدي 
نسبت به دولت را در جامعه فراگير كند و بهبود 
اوضاع كش�ور را به واس�طه يك دولت جوان 
كه تصمي�م گرفته اس�ت با رويك�رد جهادي 
مشكات برآمده از ناتواني دولت قبل را جبران 
كند، به يك هدف غيرقابل تحقق تبديل كند. 

  عمليات رواني عليه دولت و حاكميت
جريان تجديدنظرطلب تحقق نيمي از شعارهاي 
انتخاباتي دولت س��يزدهم را نه تنها مس��اوي با 
خداحافظي هميش��گی خ��ود با ق��درت تعريف 
مي كند بلكه احي��اي اعتماد عمومي نس��بت به 
حاكميت را كه طي هشت س��ال گذشته به يغما 
رفته بود نيز مهم ترين تهديد عليه خود مي داند و 
بر همين اساس از همين ابتدا به كار شروع دولت 
سيزدهم كمر همت را به تخريب و تخطئه دولت 
بس��ته اس��ت تا چنين هدفي رنگ تحقق نگيرد. 
تمام تالش هاي متمركز و س��ازماني اين جريان 
طي سال هاي گذش��ته و به خصوص طي هشت 
سال دولت متبوعش اين بود كه به افكار عمومي 
يك گزاره اثبات شود و آن اينكه »نظام اسالمي با 
ايدئولوژي برآمده از انقالب اسالمي و مؤلفه هاي 
گفتمان انقالب اس��المي به خص��وص در عرصه 
سياست خارجه توانايي سير كردن شكم ايراني ها 
را ندارد و نمي تواند مشكالت اقتصادي و معيشتي 
دم دستي را نيز مرتفع كند.« بر اساس همين هدف 
كم كاري هاي تعمدي و كارشكني هاي مهندسي 
شده براي افزايش مشكالت كشور در حوزه هاي 
مهم اقتصادي، سياسي، امنيتي و اجتماعي و به 
خصوص معيشتي مورد دستور قرار گرفت تا جايي 

كه گراني، ركود، بيكاري، تورم و فقر بي سابقه به 
كشور تحميل ش��د، آن هم با اين هدف مهم كه 
جامعه در مقابل حاكميت قرار گيرد و افكار عمومي 
نظام اسالمي را فاقد صالحيت هاي حداقلي براي 

اداره كشور بداند. 
حال بايد هر گونه اقدام و رفتار دولت س��يزدهم 
كه نتيجه بخش بودن اقداماتش مس��اوي است 
ب��ا شكس��ت هاي تئوري��ك و جريان��ي، طيف 
تجديدنظرطلب مورد تخريب و حمله قرار بگيرد 
تا از يكسو جامعه با س��وءظن نسبت به اقدامات 
دولت نگاه كند و از س��وي ديگ��ر زمينه ترميم 

اعتماد عمومي فراهم نشود. 
  واكنش هاي عصبي به سفرهاي رئيسي

يكي از نقاطي كه توس��ط جريان غرب زده طي 
10روزي كه دولت جديد صدارت امور را در دست 
گرفته است، س��فرهاي اس��تاني رئيس جمهور 
است كه به مذاق سياستمداران و رسانه هاي اين 
طيف خوش نيامده و بر اساس آن تالش مي كنند 
اصل سفرهاي استاني و رسيدگي هاي حضوري 
حجت االس��الم رئيس��ي را زير س��ؤال برند و به 
اصطالح پوپوليستي بدانند. به عنوان نمونه »علي 
صوفي« وزير تعاون دولت اصالحات در مصاحبه 
با روزنامه خانوادگي هاش��مي يا هم��ان آرمان 
مي گويد: »واقعيت اين است كه در بين اصولگرايان 
بر سر سهم خواهي از دولت رئيسي دعوا بوده و اين 
دعوا به خوبي خود را در تركيب كابينه نشان داده 
است... رئيس��ي در زمان رقابت هاي انتخاباتي به 
مردم وعده تش��كيل دولت فراجناح��ي داد. اين 
كابينه حتي فراسليقه اي هم نبود و ايشان در بين 
ساليق اصولگرايي گير كرد.« وي در ادامه جمالت 
تخريبي خود اظهار مي كند: »دولت رئيسي فاقد 
يك مكانيسم علمي  براي حل مشكالت است... 
واقعيت اين است كه نبايد رفتاري از خود نشان 
دهند كه بيشتر پوپوليستي باشد. اينكه به يكباره 
تصميم مي گيرند به خوزستان سفر كنند، صرف 

سفر نمي تواند در بلندمدت پاسخگوي نيازهاي 
كشور باشد. رئيس جمهور بهتر است ابتدا به فكر 
اصالح و تش��كيل س��اختارهاي جديد و كارآمد 
باشد. ممكن است بر اساس برنامه ايشان در جايي 
حضور داشته باشند اما چنين اقداماتي دردي از 

مردم دوا نخواهد كرد.« 
وي در ادامه تصريح مي كند: »وجه مش��ترك 
دولت احمدي نژاد و رئيسي اين است كه دولت 
احمدي ن��ژاد داراي رويكرد علم��ي  نبود و اين 
وضعيت نيز در مورد دولت جديد وجود دارد... 
اگر دولت قصد داشته باشد زمان را به روزمرگي 
بگذراند و تابع ش��عار باش��د يا به رويكردهاي 
پوپوليستي براي ارضاي مقطعي جامعه دست 
بزند يا دنبال حل مش��كالت از راه هاي كميته 
امدادي باشد، نمي تواند مشكالت كشور و مردم 

را حل كند.« 
احمد ش��يرزاد، تحليلگر غرب باور نيز مي گويد: 
»سفرهاي استاني يكي از محورهاي كاري دولت 
اس��ت و به ياد داريم آقاي احمدي نژاد سفرهاي 
استاني بسيار زيادي مي رفت كه نتيجه همه آن 
سفرها افتتاح پروژه هاي متعددي بود كه آخر هم 
معلوم نشد سرنوشتشان به كجا رسيد. شايد اين 
شيوه تبليغات خوش��ايند بخشي از مردم باشد و 
مردم احساس كنند رئيس جمهور آنها را مي بيند  
اما س��فر اس��تاني در ذات خود يك اخالل مهم 
ايجاد مي كند؛ سفر رئيس جمهور به يك منطقه 
حكايت از غفل��ت او از مناطق ديگر خواهد بود.« 
شيرزاد همچنين ادامه مي دهد: »اگر دولت آقاي 
رئيسي قرار باش��د بنايش را بر سفرهاي استاني 
بگذارد، همان مس��يري را خواهد رفت كه دولت 
آقاي احمدي ن��ژاد رفت و من هش��دار مي دهم 
كه دولت آقاي رئيس��ي ش��بيه دولت هاي نهم و 

دهم نشود.«
  رويكردهاي دولت، پوپوليستي نيست 

در واكنش به اين اظهارات علي خضريان، نماينده 

تهران در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با 
تسنيم با بيان اينكه ميان اقدامات دولت مردمي 
با رويكردهاي پوپوليس��تي تف��اوت وجود دارد، 
گفت: بايد به اين مس��ئله توجه داشت كه در هر 
شكل و صورت، اعضاي هيئت دولت بايد شرايط 
مردمي را حفظ كنند و نبايد به  بهانه اينكه برخي 
از مردم ف��الن رويكرد را پوپوليس��تي يا عوامانه 
مي بينند از حضور بين مردم و دي��دار رو در رو با 

آنها دوري كرد. 
وي ادامه داد: اساس��اً اين رويه كه به صرف دوري 
از اتهام رفتار عوامانه، مقامات مسئول صرفاً پشت 
اتاق هاي دربسته مديريتي بنشينند و به اسم كار 
نخبگاني عمل كردن از حضور بين مردم خودداري 
كنند، اشتباه است و همين رويه ها باعث مي شود 

مسئوالن از مردم دور باشند. 
به گفته سخنگوي كميس��يون اصل90، زماني 
حضور بين مردم مؤثر خواهد بود كه اين جامعه 
ثمرات عملي و عيني اين رفتار را ببيند. هر كدام 
از مسئوالن در جايگاه اجرايي، تقنيني و نظارتي 
جزو وظايفشان اس��ت كه بين مردم باشند و با 
جامعه معاش��رت هميشگي داش��ته باشند و از 
اين منظر، سفر اس��تاني آقاي رئيس جمهور به 
استان سيستان و بلوچس��تان و ديدار مردمي با 
اهالي اين اس��تان را مي توان به عنوان يك اقدام 

مثبت تلقي كرد. 
خضريان عنوان كرد: هيچ كس اين انتظار را ندارد 
كه با يك سفر استاني بتوان بر همه مشكالت فائق 
آمد و آن را حل كرد اما با اين وصف براي مشكالت 
موجود مي توان برنامه ريزي كرد. شايد كمترين 
ثمره اين ديدارها اين باش��د كه برخي مشكالت 
با حض��ور رئيس جمهور و اعض��اي هيئت دولت 
در كوتاه مدت حل ش��ود و براي برخي مشكالت 
هم مي توان در دوره هاي ميان مدت و بلندمدت 
برنامه ريزي و زمانبندي و نس��بت ب��ه حل اين 

مشكالت اقدام كرد. 
  هراس بي پايان غرب زده ها

غرب زده ها سركشي و رس��يدگي به محرومان 
و مردم را با اتهامات سياسي مانند پوپوليستي 
مواجهه مي كنند، چراك��ه چنين رفتارهايی با 
مباني فكري و جرياني آنها فرس��نگ ها فاصله 
دارد. عالوه بر اين همانطور كه اشاره شد هدف 
اصلي جريان غرب زده از مقابله هاي زودهنگام 
با دولت رئيس��ي تنها در شخص رئيس جمهور 
يا كابينه وي خالصه نمي شود كه هدف اصلي 
اين طيف از تخطئه دولت، هدفي واالتر به نام 
حاكميت اس��ت. اين جريان ه��راس دارد كه 
دولت س��يزدهم روي همه خرابي هاي برآمده 
از دولت برآمده از رأي اصالح طلبي، پل نزند و 
خرابي هاي حاصله از رويكرد غرب زدگي دولت 
گذش��ته را به آباداني تبديل نكن��د، اگر چه با 
محاسبات سرانگشتي س��اده مي توان دريافت 
كه جبران خس��ارت هاي سياس��ي، اقتصادي، 
امنيتي، رواني و اجتماعي حاصل هش��ت سال 
گذشته شايد به گذشت چند دهه نيز بينجامد. 
جريان غرب زده هراس دارد كه باورهاي شكل 
گرفته جامعه طي هشت سال گذشته كه دائم 
انگشت اتهام به س��مت نظام اس��المي نشانه 
مي رفت، خراب ش��ود و مردم ب��ار ديگر طعم 
خدمت بدون منت را بچش��ند و به واسطه آن 

رابطه حاكميت با مردم ترميم شود.

 رويكرد مردمی رئيسي 
خوشايند برخی جريان های سياسی نيست!

سعيد همتي
   گزارش

رياست جمهوری


