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گزارش یک

چرا شرايط براي تحول اساسي در كار احزاب فراهم است

مهدی پورصفا

سكوت آژانس
در برابر فروش زيردريايي هستهاي

دكتر حس��ن هانيزاده ،كارش��ناس
بينالملل طي يادداش��تي در شماره
دیروز وطنامروز نوشت -۱ :با توجه
به متغيرهاي جهان��ي و كاهش نقش هژمونيك امري��كا در منطقه و
خروج انگليس از اتحاديه اروپا ،ش��رايطي فراهم ش��ده كه فرانس��ه
ميكوشد نقش فرادس��تي در غرب آسيا و شرق آس��يا و در كل دنيا
داشته باش��د .اختالفنظرهايي اخيرا ً بين فرانسه و برخي كشورهاي
اروپايي مانند انگليس و همچنين امريكا به وجود آمده است ،حضور
فعال امانوئل مكرون ،رئيسجمهور فرانس��ه در مسائل غرب آسيا به
ويژه حضور وي در نشست اخير سران كشورهاي منطقه در بغداد نشان
ميدهد فرانس��ه درصدد بازسازي سياس��تهاي خود در منطقه و به
دست گرفتن نقش مديريتي و مهندسي جهان است .فرانسه در مسائل
مختلف ب��ا امريكا و انگليس دچار اختالفات ش��ديدي ش��ده كه اين
موضوع در لغو يكجانبه خريد زيردرياييهاي هستهاي فرانسه از سوي
استراليا نمود بيشتري دارد.
فرانسه سعي ميكند به كشورهاي منطقه به ويژه كشورهاي اسالمي
نزديكتر شده و ميكوش��د نقش امريكا و انگليس را در سياستهاي
جهان��ي كمرنگتر كند ،ضم��ن اينكه امري��كا با خروج ش��تابزده از
افغانستان ثابت كرد به لحاظ توانمنديهاي نظامي آسيبپذيري بااليي
دارد -۲ .از سوي ديگر متأسفانه غربيها كه مرتب از  NPTدر موضوعات
مختلف هزينه كرده و سعي ميكنند كشورهاي غيرهمسوي خود را با
اين حربه تحت فش��ار قرار دهند ،در موضوع ف��روش زيردرياييهاي
امريكايي به اس��تراليا س��كوت كرده و س��عي ميكنند به اين موضوع
اش��ارهاي نكنند .متأس��فانه آژانس بينالمللي هس��تهاي در اين باره
سكوت اختيار كرده و سعي ميكند به اين موضوع ورود نكند ،هر چند
فروش زيردريايي هستهاي امريكا به استراليا در حقيقت اشاعه بيشتر
جنگافزارهاي هستهاي در دنياس��ت ،اما نه آژانس بينالمللي انرژي
اتمي و نه سازمانهاي حقوق بشري در اين باره موضع نگرفتند ...ضمن
اينكه امريكا و انگليس بايد به افكار عمومي پاسخ دهند كه چرا در زمينه
توسعه و فروش تسليحات نظامي و هستهاي در دنيا كام ً
ال فعال هستند،
اما اجازه نميدهند برخي كشورها نظير جمهوري اسالمي ايران از منافع
برنامه صلحآميز هستهاي بهره ببرند.
.......................................................................................................................

مبارزه با فساد از طريق حكمراني خوب

روزنامه ش��رق در يادداشتي نوشت :تأكيد
رئيسجمهور بر شناسايي بسترهاي فسادزا
و اصالح و مبارزه با فس��اد بهعنوان يكي از
اولويتهاي دولت سيزدهم و ابالغ اصول دوازدهگانه حاكم بر نقشه ملي
پيشگيري و مقابله با فساد اداري و اقتصادي به اعضاي دولت و دستگاههاي
اداري و اجرایي را بايد به ف��ال نيك گرفت ...بدون ش��ك ،رعايت اصول
«حكمراني خوب» پيششرط مسلم رشد اقتصادي ،ثبات سياسي و امنيت
پايدار در هر كشوري است .اصول اصلي حكمراني خوب عبارتند از:
 -۱مش��اركت :يعني امكان ش��ركت در روند تصميمگي��ري و اجراي
تصميمات براي همه اقشار جامعه از طريق نهادها يا نمايندگان آنها...
مشاركت بايد آگاهانه و سازمانيافته باشد و مقدمات آن ،يعني آزادي
اجتماعات و آزادي بيان وجود داشته باشد.
 -۲حكومت قانون :يعني وج��ود نظامات حقوق��ي منصفانه و اعمال
بيطرفانه آنها در همه سطوح و درباره همگان و ازجمله اجراي اصول
اوليه حقوق بشر .اعمال بيطرفانه قوانين مستلزم يك دستگاه قضایي
مستقل و بيطرف و يك نيروي انتظامي فسادناپذير است.
 -۳شفافيت :يعني تصميمگيري و اجراي تصميمات بر مبناي قوانين و
مقررات و انتشار آزادانه اطالعات مربوطه براي اطالع همگان.
 -۴پاسخگويي
 -۵اجماع :يعني حداكثر تالش ممكن در جهت ايجاد اجماعي وسيع
در بين صاحبان ديدگاههاي متنوع در هر جامعه درباره آنچه بيشترين
نفع را براي تمامي جامعه دارد و نحوه تأمين آن.
 -۶انصاف و همهشمولي :رفاه يك جامعه مشروط به اين است كه كليه
اعضاي آن خودي محسوب شوند و كسي احساس نكند از جريان اصلي
جامعه حذف شده است .اين مهم مستلزم آن اس��ت كه كليه اقشار و
گروهها ،بهويژه آسيبپذيرترين آنها ،فرصت كافي براي حفظ و افزايش
سطح رفاهشان را داشته باشند.
 -۷كارآيي و كارآمدي :يعني كسب نتايج مدنظر از روندها و نهادهاي
موجود و رفع نيازهاي جامعه از اي��ن راهها .براي اين منظور بايد منابع
محدود موجود به بهترين نحو ممكن و ب��دون اتالف و ضمن توجه به
پايداري منابع و لزوم حفظ محيط زيست مورد استفاده قرار گيرد.
 -۸مسئوليتپذيري.
.......................................................................................................................

منافع عضويت در شانگهاي

روزنامه آرمان ملي در يادداشتي نوشت:
اهداف اصلي سازمان همكاري شانگهاي
با بي��ش از 4ميليارد جمعي��ت همكاري
اقتصادي و افزايش س��طح بازرگاني بين
كشورهاي عضو ميباشد كه توافقنامه همكاري اقتصادي كشورهاي
عضو از س��ال  2003بر همين مبنا امضا شده اس��ت اما همكاري
اقتصادي كشورهاي عضو هدف ديگري هم دارد و آن تشكيل منطقه
آزاد تجاري ميباش��د كه تا كنون محقق نشده اس��ت .اگر چنين
منطقه آزادي شكل گيرد ،بيش از نيمي از جمعيت جهان در پيمان
اقتصادي مش��تركي به بزرگترين قدرت اقتصادي جهان تبديل
خواهد شد .مهمترين اهداف سازمان اجراي پروژههاي مشترك بين
اعضا در زمينههاي مختلف خصوصاً انرژي ميباشد .پروژههايي كه
شامل كشف ،استخراج ،بهرهبرداري از حوزههاي نفت و گاز و مهمتر
از همه استفاده مش��ترك اعضا از منابع آب شيرين ميباشد كه در
آينده جهان با كمبود آن روبهروست؛ اتفاقي ميمون كه سيطره دالر
و يورو در معامالت بين اعضا را ب��ه نفع پولهاي ملي از بين خواهد
برد .اهميت نفت و گاز در پيشرفتهاي اقتصادي كشورهاي عضو
سران اين كشورها را از سال  2007پيرامون اين مهم درگير كرد كه
تشكيالتي تحت عنوان (باشگاه انرژي) ايجاد كند ،البته اين باشگاه
ان��رژي در مقابل اوپك نخواهد بود .توجه به اساس��نامه س��ازمان
همكاري ش��انگهاي كه تكيه ب��ر بيطرفي نظام��ي دارد ،ميتواند
مهمتري��ن موازنهدهنده در مقاب��ل پيمان ناتو باش��د؛ پيماني كه
بيشترين هزينه نظامي را كماكان در جهان به خود اختصاص داده
است .به همين اعتبار سازمان همكاري شانگهاي از امريكا خواسته
اس��ت كه پايگاه و نيروهاي نظامي خود را از خاك تمام كشورهاي
عضو خارج سازد .به همين اعتبار كشور قرقيزستان رسماً درخواست
تعطيلي پايگاه هوايي نظامي كي 2را به كش��ور امريكا داد كه عم ً
ال
باعث تعطيلي اين پايگاه شد.
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دولت سيزدهم و بازآرايي فعاليت حزبي در ايران

تاريخچه فعاليت حزبي در ايران بسيار پرفراز
و نشيب بوده و واقعيت اين است كه هيچ گاه
كار حزبي نتوانس�ته آنچنان كه بايد و شايد
در تعيين سرنوش�ت سياس�ي كش�ور نقش
ايفا كند .همين امر نيز موجب ش�ده اس�ت
شعارهاي پوپوليس�تي و رفتارهاي تودهاي
نقش زيادي در انتخاباتهاي سراس�ري ايفا
كند كه صدمات آن براي همه مشخص است.
حال فرص�ت خوبي ب�راي دولت س�يزدهم
فراه�م اس�ت ت�ا از طري�ق ابزاره�اي خود
ي�ك تحول اساس�ي و ج�دي چ�ه در حوزه
فعاليتهاي احزاب و چه در رابطه قوه مجريه
با آنان ايجاد كند و ميراثي عظيم براي آينده
فعالي�ت سياس�ي در كش�ور باقي بگ�ذارد.

مهمتري��ن كارك��رد اح��زاب در ي��ك جامعه،
تجميع و تأليف خواس��تههاي م��ردم و انتقال
آن خواستهها به دستگاه سياس��ي و نمادهاي
تصميمگيري اس��ت .اين هدف از طريق كسب
و حفظ قدرت توس��ط احزاب معم��والً در نظام
انتخاباتي تحقق مييابد.
خوشبختانه يكي از ويژگيهاي اساسي انقالب
ش��كوهمند اس�لامي ايران ،افزايش مشاركت
سياسي مردم در تصميمگيريهاي اساسي كشور
بود ،به همين دليل مردمساالري ديني از جمله
شعارهاي اساس��ي اين انقالب و سند چشمانداز
20ساله كشور شد .طبيعي است كه در اين ميان
تعداد احزاب و كم و كيف آنها هم با رش��د قابل
توجهي روبهرو بوده است.
نمونه واضح از كار حزبي در اين باره تشكيل حزب
جمهوري اسالمي در شروع كار نظام جمهوري
است كه با وجود انحالل در اواسط دهه 60با نظر
امام خمين��ي(ره) تجربه مهمي در اين مس��ير
محسوب ميشد .بعد از پايان جنگ تحميلي هم
با فعاليتهاي پرفرازونشيب احزاب سياسي در
كشور مواجه بوديم كه اوج اين فعاليت پرنوسان را
در دوره «گفتمان اصالحطلبي» و طي سالهاي
 1376تا  1384ميتوان مشاهده كرد.

ح��اال در دوران فعاليت دولت س��يزدهم به نظر
ميرسد س��اختار و نوع فعاليت احزاب در ايران
با ش��رايط روز تغيير كند و رواب��ط نهاد دولت با
احزاب نياز ب��ه مالحظات تازهاي ب��راي تنظيم
مجدد داشته باشد.
نقش احزاب در بازس�ازي رابطه دولت
و مردم
يك از مهمترين مسائلي كه رهبر معظم انقالب
اسالمي در ديدار با دولتمردان به آن اشاره كردند،
بازسازي اعتماد مجدد بين مردم و نهاد اجرايي
بود؛ اعتمادي كه در طول هش��ت سال گذشته
با مش��كالت جدي روبهرو ش��ده و ح��اال دولت
سيزدهم براي بازس��ازي آن به مسيري طوالني
نياز دارد .طبيعي اس��ت كه بخش مهمي از اين
بازسازي اعتماد دوجانبه با افزايش خدمترساني
به مردم محقق خواهد شد اما بخش ديگري از آن
به تقويت روابطه دوجانبه با مردم بازميگردد.
رس��انهها به عنوان ركن چهارم دموكراسي
بخشی از اين وظيفه را بر عهده دارند تا ارتباط
بين اليت حاكم و م��ردم را تقويت كنند اما با
توجه به تجربه ساير كش��ورها بدون حضور
قدرتمن��د اح��زاب در جامعه اي��ن اتفاق رخ
نخواهد داد.
متأسفانه در ايران رفتار سياس��ي جامعه تا حد
زيادي حالت تودهاي داش��ته و فاقد يك راهبرد
روش��ن نس��بت به حضور در انتخابات است ،از
اين رو يكي از مفروض��ات مهم در انتخاباتهاي
سراسري مانند انتخاباتهاي رياست جمهوري
تعيين جهتگيري رأيآوري ي��ك كانديدا در
روزهاي آخر است.
اين ماجرا آنچنان حاد اس��ت كه اساس��اً امكان
برنامهريزي جدي براي رقابتهاي سياسي منظم
و توضيح دقيق برنامهها از دست ميرود .در مقابل
هر چه شعارها پوپوليستيتر و با ارائه وعدههاي
بيشتر باشد ،امكان موفقيت آن در جامعه باالتر
خواهد رفت.
متأسفانه يكي از داليل تخريب اعتماد بين مردم

و نهاد دولت عدم محقق شدن اين شعارهاست كه
به خوبي در مشاركت پايينتر مردم در انتخابات
ميتوان آن را ديد اما ش��ايد مرحله اول پاس��خ
به اين سؤال اين باش��د كه آيا احزاب ميتوانند
تكيهگاه خوبي براي اين مسئله باشند يا نه؟
نقطه مغفول در كار احزاب سياسي
متأسفانه هم اكنون هيچ كدام از احزاب سياسي
در ايران داراي ي��ك پايگاه و ش��بكه جمعيتي
مناس��ب براي فعاليت انتخاباتي و سياس��ي در
ايران نيستند.
اساساً يكي از وظايف اصلي احزاب سياسي ،باال
بردن سطح آموزش ،تربيت سياسي و كادرسازي
براي توسعه پايدار كشور اس��ت .متأسفانه اين
وجه مهم از فعاليت احزاب كه به كارآمدس��ازي
و مردمي شدن اين تش��كالت ميانجامد ،جزو
وجوهي است كه در فعاليتهاي احزاب ايراني در
گذشته و بهويژه در دهه اخير فراموش شده است
و تمامی هم و غم آنها در رقابتهاي سياس��ي و
مقطعي خالصه شده است .متأسفانه نه احزاب
و نه دولتهاي معاصر ،هيچگونه توجهي به لزوم
آموزش و آشنايي مردم با فرهنگ حزبي آنهم از
سطوحي مانند مدارس و دانشگاهها تا رسانههاي
جمعي نداشتهاند.
در اين باره ميتوان داليل فراواني را مطرح كرد
اما واقعيت اين است كه فع ً
ال هيچ كدام از احزاب
توانمندي يك شبكهسازي گسترده در شرايط
فعلي را ندارند .اغلب دولتها در ايران اين مسئله
را به عنوان يك واقعي��ت پذيرفتند و حتي آن را
براي فعاليت خود مناس��ب ميدانس��تند اما در
اصل چنين رويهاي نه تنه��ا هيچ فايدهاي براي
دولتها نداشت بلكه عملكرد آنها را نيز با مشكل
روبهرو ميكند.
حاال هم دولت سيزدهم با شرايط مشابهي روبهرو
است ،البته خود دولت سيزدهم هم خود از بطن
يك فعاليت حزبي منس��جم و گس��ترده بيرون
نيامده اما شايد مس��ئوالن سياسي امر در دولت
با اين سؤال روبهرو هس��تند كه آيا شرايط فعلي

را بپذيرند يا مس��ير متفاوتي را براي حمايت از
احزاب اتخاذ كنند.
به نظر ميرس��د ش��رايط فعلي فضاي سياسي
كشور بنا به داليل قبلي اين گونه ايجاب ميكند
كه تجديدنظر اساس��ي در خص��وص رفتار نهاد
دولت با احزاب صورت بگيرد و رابطه جديدي در
اين باره تعريف شود.
ضرورت حفظ رابطه نزديك دولت
با احزاب
شايد اولين اقدامي كه دولت ميتواند در اين باره
انجام دهد ،تعريف ي��ك رابطه دقيق و نظاممند
با احزاب سياسي است .بخش��ي از اين رابطه از
طريق وزارت كش��ور و نهاده��اي متولي احزاب
صورت ميگيرد اما ش��ايد بد نباشد كه شخص
رئيسجمهور نيز به فكر تعريف يك كانال ويژه
براي مشورت با احزاب باشد.
اين كانال ويژه ميتواند از طريق يك دستيار ويژه
يا مشاوران سياسي رئيسجمهور ايجاد شود تا
نقطهنظر احزاب به شخص رئيس دستگاه اجرايي
كشور منتقل شود .اهميت اين مسئله به خصوص
درباره ارتباط دولت با احزاب اصالحطلب بيشتر
هم ميشود چراكه احزاب اصالحطلب هم اكنون
عم ً
ال در هيچ كدام از نهادهاي سياس��ي كشور
حضور ندارند ام��ا چنين رابط��هاي ميتواند بر
آگاهي دولت از نظرات و ش��بكه اجتماعي آنان
كمك كند.
خوشبختانه در ابتداي دولت سيزدهم قدمهاي
خوبي در اين باره برداشته شد و نشان داد شخص
آيتاهلل رئيس��ي به دنبال ارتباط مؤثر با تمامي
اقش��ار اس��ت .ادامه اين روند در قالب ارتباط با
احزاب نيز ميتواند اين روند را تسريع كند.
دولت سيزدهم و بازآرايي دوباره فعاليت
حزبي در ايران
قدم ديگر دولت س��يزدهم در خصوص داشتن
رابطه متقابل با احزاب كمك به توسعه منطقي
و نظاممند آنهاس��ت ،البته اين ب��ه معناي اين
نيس��ت كه دولت خ��ود ش��خصاً وارد كمك به
تأس��يس احزاب و گروههاي سياس��ي شود .در
طول سالهاي گذشته نيز احزاب دولت ساخته
صدمات فراواني ب��ه كار حزبي در كش��ور وارد
كردهاند.
متأسفانه بعد از انقالب اسالمي احزاب مهم كشور
اعم از كارگزاران سازندگي و جبهه مشاركت به
گونهاي وارونه ،توسط دولتها و طي مسيري از
باال به پايين تشكيل شدهاند و همين مسئله به
احزاب واقع��ي اجازه فعاليت در كش��ور را نداده
اس��ت .دولت س��يزدهم ميتواند با اس��تفاده از
ابزارهايي كه در اختيار خ��ود دارد ،به بالندگي
احزاب جدي در كشور كمك كند .شايد ابتدا به
نظر برسد كه اين اقدام وظيفه دولت نباشد اما به
دليل گستردگي حضور دولت در زندگي سياسي
چنين اتفاقي گريزناپذير است.
دولت از طري��ق نهادهاي مدن��ي خود همچون
وزارت كش��ور ميتوان��د در قال��ب ي��ك برنامه
بلندمدت در قالب اس��ناد باالدستي نظام به اين
كار مبادرت كند و چرخ��ه معيوبي را كه در اين
باره در كشور شكل گرفته است ،بشكند.
اين ميراث مهم در عرصه سياس��ي نه تنها براي
دولت فعلي بلکه براي آينده كشور هم مثمرثمر
خواهد بود و پايه جهتگيريهاي درست سياسي
و به دور از هيجانهاي مرسوم را در كشور بنيان
خواهد گذاشت.

گزارش 2

سليمينمين در پاسخ به معاون وزير خارجه دولت اصالحات:

ايران وارد باتالق دستساز امريكا در افغانستان نشد

مدي�ر دفت�ر مطالع�ات و تدوي�ن تاريخ
معاصر اي�ران در نام�هاي به مع�اون وزير
ام�ور خارج�ه دول�ت اصالحات ،ب�ه نقد
تناقضه�اي اصالحطلب�ان در مواجه�ه
ب�ا بحرا نه�اي منطق�هاي پرداخ�ت
و تصري�ح ك�رد :اي�ران ،هوش�مندانه
وارد دام امري�كا در افغانس�تان نش�د.

به گ��زارش ف��ارس ،عباس س��ليمينمين،
فعال سياسي و مدير دفتر مطالعات و تدوين
تاريخ ايران در نامه سرگش��ادهاي به محسن
امينزاده ،فعال سياسي اصالحطلب و معاون
وزير امور خارجه دولت اصالحات ،به بررسي
تحوالت اخي��ر در افغانس��تان و نقد مواضع
دوگانه و متناقض اصالحطلبان در قبال اين
اتفاقات و ماجراي داعش در عراق و س��وريه
پرداخته است .در بخش نخست اين نامه آمده
است :اين روزها بعد از فرار امريكا از افغانستان،
بحث چگونگي مواجهه با مناس��بات داخلي
اين كش��ور يكبار ديگر در فضاي سياس��ي
ايران حاد شده است .صيانت از مصالح ملي و
همسايه فارسيزبان ،همچنين وجود حيلهها
و فريبها ،توج��ه به تجربياتمان در س��ال
 1377را ضروري ساخته است.
وي در ادامه ميگويد :همانگونه كه به طور
مستند در مناظره قلمي فيمابين بنده و شما
در سال  1398در روزنامه سازندگي مطرح
شد ،در آن زمان(سال  )1377اصالحطلبان
حمله به افغانستان را در شوراي امنيت ملي

به تصويب رس��اندند كه با مخالفت سريع و
قاطع رهبري مواجه شد .عالوه بر اين واقعيت
مسلم تاريخي ،در مناظره قلمي مورد اشاره
كه 21سال پس از اولين اقدام طالبان براي
تسلط بر افغانستان صورت گرفت ،جنابعالي
مرقوم داشتيد :مسلماً كشورهاي رقيب ايران
در منطقه ،از جمله كشورهاي تأمينكننده
هزينههاي صدام در جنگ با ايران ،با اشتياق
عالقهمند بودند كه ايران ب��ا طالبان درگير
ش��ود و يك جنگ فرسايش��ي بيسرانجام،
ايران را كام ً
ال به خود مش��غول كند و آماده
بودند سخاوتمندانه هزينههاي چنين جنگي
را به طالب��ان و متحدان��ش پرداخت كنند.
متأس��فانه اصولگرايان تندرو مشتاق حمله
ايران به افغانستان هيچ توجهي به اين جنبه
نداشتند.
سليمينمين همچنين در نامه خود ميگويد:
ب��ا توجه به مس��تندات غيرقابل خدش��ه در
مورد اين واقعي��ت ك��ه در دوران حاكميت
اصالحطلبان ،در شوراي امنيت ملي به رياست
آق��اي خاتمي حمل��ه به طالب��ان را تصويب
كردند ،حداقل ميتوان گفت جنابعالي بعد از
21سال به ميزان خطا بودن چنين رويكردي
از سوي س��ران جريان خود واقف شدهايد و
مطالبه جنگ با طالبان را به رقيب سياس��ي
خود نسبت ميدهيد.
اين فعال سياسي افزود :طالبان در افغانستان
يك مسئله داخلي اين كشور است ،يك پديده

وارداتي نيس��ت .امريكا در 20س��ال جنگ
نتوانس��ت مقاومت در برابر اش��غال را نابود
سازد و در نهايت تن به مذاكره و نوعي تعامل
با طالبان ب��ه عنوان يك جري��ان داد ،دولت
افغانستان را وادار به آزادي زندانيان آنان كرد،
چندين ميليارد دالر تسليحات پيشرفته براي
آنان قبل از فرار بر جاي گذاش��ت (كه در اين
مورد نيز سخن بسيار است و بيان آن فرصت
ديگري را ميطلبد) ،با آنان توافقنامهاي كه از
محتواي آن اطالع چنداني در دست نيست به
امضا رساند و ...ايران نيز هوشمندانه وارد دام
امريكاي شكستخورده نشد و از طريقي غير
از مداخله نظامي از تضعيف جريانهاي اصيل
در افغانستان ممانعت به عمل آورده است.
وي ادامه ميده��د :چگون��ه اصالحطلباني
كه در جريان هجوم داعش ب��ه عراق نه تنها
نگران شيعيان اين كش��ور نبودند بلكه حتي
در زمان نزديك ش��دن اين جري��ان وارداتي
به مرزهاي ايران ،دس��ت از تضعيف سياسي
ايران براي حضور مستش��اري در اين كشور
برنداشتند ،امروز ميتوانند تمايل خود براي
مداخله نظامي ايران در افغانس��تان را ناشي
از دغدغهمندي براي ش��يعيان اين كش��ور
جلوهگر سازند؟! آقاي امينزاده! در حالي كه
طالبان در اين دور از طريق گفتوگو با سران
قبايل و گروهها راه خود را براي تسلط باز كرد،
اصالحطلبان تصويري ارائه ميدهند كه گويا
جاي جاي افغانستان عليه طالبان مقاومتي

چش��مگير صورت ميگيرد و اي��ران به اين
مقاومتها بيتوجه است.
سليمينمين خاطر نشان ميكند :جمهوري
اس�لامي اي��ران ب��دون دخال��ت نظامي در
افغانستان اقدامات مؤثري در صيانت از جايگاه
س��اير اقوام كرده اس��ت .اگر قوم غلبهيافته
به توصيهه��اي صريح ايران ،يعني تش��كيل
حكومت ب��ا مراجعه ب��ه آرای عمومي گوش
نس��پارد ،هرگز دوام نخواهد ياف��ت .احياي
هويت ملي در افغانستان تنها راه پايان دادن
به سلطه بيگانه است.
وي در پايان بي��ان ميكند :امري��كا بعد از
فرار از افغانس��تان ميكوشد درگيريها در
اين كش��ور را تش��ديد كند و براي اين امر
برنامههاي مختلفي تدارك ديده اس��ت .با
خويش��تنداري و هوش��مندي ايران ،تمام
اين تدابير بياث��ر خواهد ب��ود ،بنابراين از
جنابعالي دعوت ميكن��م بحثهاي قلمي
دو س��ال گذش��ته را يك بار ديگر تجديد
كنيم تا از يك س��و ،از فضاي احساسي كه
اصالحطلبان به آن دامن ميزنند ،دور شويم
و از ديگر سو ،به تقويت فضاي تحليلي  -چه
در ايران و چه در افغانستان -در اين زمينه
كمك كنيم .تهران به طور قطع وارد باتالق
طراحيشده نخواهد شد ،براي هيچ جريان
سياس��ي نيز زيبنده نخواهد بود كه سالها
بعد ،ناگزي��ر از وارونهنمايي مواضع خود در
يك امر حياتي شود.

وزير كشور:

تعيين استانداران
به خاطر انتخاب بهترينها ،زمانبر است

تعيي�ن اس�تانداران ب�ه خاط�ر انتخ�اب بهترينه�ا ممك�ن
اس�ت زمانب�ر باش�د ام�ا در مس�ير انج�ام اس�ت و در
زم�ان مق�رر اس�امي ب�ه هيئ�ت دول�ت ارج�اع ميش�ود.

به گزارش ايرنا ،دكتر احمد وحيدي ،وزير كشور روز گذشته در حاشيه
مراسم معارفه رئيس جديد دانشگاه عالي دفاع ملي درباره روند انتخاب
اس��تانداران ،در جمع خبرنگاران گفت :اين كار در مسير انجام است و
انجام خواهد شد و هماهنگيها را انجام خواهيم داد تا بهترين انتخاب
را داشته باشيم.
وزير كش��ور با تأكيد بر اينكه با توجه به ش��رايط اس��تانها ،موارد را با
نمايندگان مجلس و معتمدان منطقه بررسي ميكنيم ،اضافه كرد :اين
كار امكان دارد زمان ببرد ولي ارزش دارد تا بهترينها را انتخاب كنيم و
در زمان مقرر به هيئت دولت ارجاع خواهد شد .وحيدي خاطرنشان كرد:
منع تردد به دليل وضعيت بد كرونايي وضع شده و تا زماني كه آمار كاهش
يابد ،ادامه خواهد داشت ،چون هنوز به وضعيت آرامش نرسيدهايم و تعداد
فوتيها قابل توجه است .تا وقتي وضع آرامتر شود ،منع تردد وجود دارد.
وي با بيان اينكه با هماهنگيای كه انجام گرفته ،كساني كه ميخواهند
واكسن بزنند در ساعات منع عبور و مرور جريمه نخواهند شد ،يادآور شد:
ميخواهيم در فرصت نزديك اين منع برداشته شود .اين منع براي بهبود
وضعيت مردم است تا مشكل كرونا زودتر حل شود.
.......................................................................................................................

وزير دفاع :پاسخ دندانشكني به هرگونه
اقدام جهالتآميز صهيونيستها خواهيم داد

امي�ر س�رتيپ آش�تياني در واكنش به
مواضع اخير سران رژيم صهيونيستي با
بيان اينكه پاسخ دندانشكني به هرگونه
اقدام نابخردان�ه و جهالتآميز خواهيم
داد ،تأكيد كرد :قدرتهاي پوشالي به جز
ياوهگويي و اتهامزني كار ديگري ندارند.

به گزارش فارس ،امير سرتيپ محمدرضا
آشتياني ،وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح در جمع مديران
ارش��د وزارت دفاع در واكنش به اظهارات س��خيف وياوهگوييهاي
دشمنان ايران اسالمي به ويژه برخي سران رژيم صهيونيستي اظهار
داشت:جمهوري اس�لامي ايران بارها اعالم كرده قدرت دفاعي ملت
بزرگ ايران و پيش��رفتهاي متكي بر فناوريه��اي جديد و نوآورانه
علمي ،دانشي و بومي ،صرفاً براي حفظ امنيت و پاسداري از حدود و
ثغور ايران اسالمي و تنها در جهت پاسخ دادن به هرگونه تهديدات و
تجاوز احتمالي تدارك ديده شده است .وي با بيان اينكه ملت بزرگ
و سلحشور ايران با اقتدار نشئت گرفته از روحيه ايماني و سلحشوري
خود در تمامي صحنههاي مواجهه و مقابله با دشمنان حاضر خواهند
بود ،افزود :مردم بزرگ ايران به كوري چشم دشمنان انقالب اسالمي
همانند گذشته با هوش��مندي ،مجاهدت و اس��تقامت پيروزيهاي
شكوهمند ديگري را رقم خواهند زد.
وزير دفاع با تذكر شديد به دشمنان ،بابت اظهارات سخيفشان تصريح كرد:
ايادي شيطان و رژيمهاي وابس��ته به قدرتهاي پوشالي از سر استيصال
به ياوهگويي و اتهامزني روی آوردهاند .آش��تياني با اشاره بهياوهگوييهاي
دش��منان ايران اس�لامي به ويژه برخي س��ران رژيمصهيونيستي تأكيد
كرد :از رژيم جعلي صهيونيس��تي كه همواره شكستهاي بزرگ را از ملت
ايران در كارنامه خود مش��اهده ميكند و در برابر افكار عموم مردم جهان
و آزاديخواهان عالم سرشكسته اس��ت و تنها اين توان را دارد كه بغض و
كينه خود را به رخ زنان و كودكان مظلوم و بيدفاع بكشاند ،جز اين انتظار
نميرود .وي با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران در راه پيشرفت دفاعي
و نظامي خود براساس دكترين دفاعي پيش خواهد رفت ،خاطرنشان كرد:
دشمنان ملت ايران قطعاً در برابر هرگونه اقدام نابخردانه و جهالتآميز ،پاسخ
دندانشكني دريافت خواهند كرد و هزينه سنگيني را متحمل ميشوند.
.......................................................................................................................

تولید قدرت در داخل و مذاکره در خارج
راهبردی ضد تحریمی است

عضو كميس�يون امنيت ملي مجل�س اظهار ك�رد :رويكرد دولت
سيزدهم ،توليد ساخت قدرت در داخل و مذاكره در عرصه بينالملل
اس�ت كه اين ن�گاه ،موجب خنثيس�ازي تحريمها خواهد ش�د.

ابراهيم رضايي ،عضو كميس��يون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي در
گفتوگو با مهر گفت :در دولت قبل ،در مذاكرات با آژانس بينالمللي انرژي
اتمي اين رويكرد وجود داشت كه با آنها همراه شويم تا ناراحت نشده و با ما
وارد فاز تقابل نشوند .وي در واكنش به سؤالي مبني بر اينكه آيا استفاده از
سازوكارهاي دولت روحاني و اصالحطلبان براي مذاكرات ،در دولت جديد
نيز جواب ميدهد ،گف��ت :جريان انقالبي ،تعامل و مذاك��ره را كاتاليزور
پيشرفت ميداند نه كل توسعه ،به اين معنا كه معتقدند با تحريم و با وجود
تكيه بر داشتههاي داخلي ،ميتوان رشد و پيشرفت كرد.
رضايي در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه آيا مذاكرات ايران و آژانس و
ايران و  5+1به روش دولت تدبير و اميد ادامه خواهد يافت يا دستور كار
جديدي از سوي دولت سيزدهم تعريف شده است ،گفت :حركت دولت
جديد قطعاً بر اساس راهبردهاي مدون نظام يعني بيانات  ۱۹دي رهبر
معظم انقالب و طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت از حقوق
ملت ايران اس��ت و در تاكتيك و نحوه تعامل هم با دولت قبل متفاوت
است .وي بيان كرد :تأكيد بر همزماني توليد ساخت قدرت در داخل و
مذاكره در عرصه بينالملل ،اصلي است كه در دولت سيزدهم در حال
پيگيري اس��ت كه قطعاً اگر منجر به برداشتن تحريمها نشود ،موجب
خنثيسازي تحريمها خواهد شد.
.......................................................................................................................

حسينيكيا:

عضویت در شانگهاي
به خنثیسازی تحریمها کمک میکند

م�ا ب�ه دنب�ال ي�ك ظرفي�ت مناس�ب ب�راي ص�ادرات
بودي�م و عضوي�ت در پيم�ان ش�انگهاي ميتوان�د
م�ا را ب�ه درواز هه�اي ص�ادرات جه�ان متص�ل كن�د.

حجتاالسالم سيدجواد حسينيكيا نايبرئيس اول كميسيون صنايع
و معادن مجلس در گفتوگو با ميزان ،با اشاره به عضويت ايران در پيمان
شانگهاي و تأثيرات اقتصادي اين مسئله اظهار داشت :عضويت ايران
در پيمان شانگهاي ميتواند تحريمها را خنثي كند .همچنين عضويت
ايران در پيمان شانگهاي يك ظرفيت طاليي است تا ما به واسطه آن
بتوانيم به صادرات بيشتري دست پيدا كنيم.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه توليد كشور به واسطه اقتصاد مقاومتي
به يك ثبات نسبي رسيده است ،گفت :ما به دنبال يك ظرفيت مناسب
براي صادرات بودي��م و عضويت در پيمان ش��انگهاي ميتواند ما را به
دروازههاي صادرات جهان متصل كند.
وي با بيان اينكه عضويت ايران در پيمان شانگهاي يك گام بسيار بسيار
بزرگي بود ،اظهار داشت :حتماً اين مس��ئله و عضويت ايران در پيمان
شانگهاي ميتواند روي برجام و كاهش تحريمها عليه ايران تأثيرگذار
باش��د ،لذا عضويت در اين س��ازمان يك ظرفيتي اس��ت كه ما بايد به
درستي از آن استفاده كنيم .عضويت ايران در پيمان شانگهاي پاياني بر
نگاه انحصاري به اقتصادهاي غربي است.

