هيستري اسرائيل ،چند گزارش امنيتي

روزنامه كيهان در يادداشتي با اشاره به حمله
موش��كي جمعه ش��ب رژيمصهيونيس��تي به
دمشق ،با طرح اين سؤال كه حمالت پراكنده
طي چند ماه گذشته به مناطقي در دمشق ،الذقيه ،طرطوس ،مصياف و
قنيطره ،چقدر ميتواند واجد اهميت راهبردي و از سر ابتكار عمل باشد و
چقدر تاكتيكي و انفعالي است؟ نوشته است :اسناد فراوان نشان ميدهد
اين تحركات ،منفعالنه و از س��ر اضطراب اس��ت و نميتواند تغييري در
معادالت موجود پديد آورد .نويس��نده كيهان اضافه كرده اس��ت :شكار
وحش��ي وقتي در تله گير ميافتد و ميترسد ،بيش از هر زمان ديگر نعره
ميكشد و پنجه مياندازد .شليك پرحجم نيز الزاماً نشانه دست برتر نيست.
گاهي نظاميان گرفتار در محاصره ،به همه طرف شليك ميكنند تاترس
خود را پنهان كنند يا تسليم شدن را به تأخير بيندازند .اسرائيل به استناد
صدها گزارش منابع امنيتي و رسانهاي خود ،دقيقاً در چنين وضعيتي قرار
دارد .شليك چندباره به پهپادها و نيروهاي خودي و شليك به 80خبرنگار
و كشتن آنها كه آخرينش ،خبرنگار شبكه الجزيره بود ،نشانه تنش عصبي
شديد (هيستريك) در ميان مقامات اسرائيل است« .هيستري» را «هيجان
غيرقابل كنترل ،اضطراب بيمارگونه ،آش��فتگي و پريشانخيالي و حمله
عصبي» تعريف كردهاند .كيهان نتيجه گرفته اس��ت :تحركات تاكتيكي،
هيچ تأثيري در تغيير معادالت راهبردي نداش��ته و اس��رائيل به وضوح
احساس ميكند دائماً طناب مرگ بر گلوي او تنگتر ميشود .اين در حالي
است كه آنها چند سال قبل ،آماده جشن سقوط سوريه و ادامه دومينووار
آن در جبهه مقاومت بودند .فاصله آن هيجان و خيال با واقعيت بهشدت
منفي ،براي مقامات تلآويو كشنده است.
........................................................................................................................
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گزارش

تحريم ملت ايران به بهانه مبارزه با حاكميت

ابهامات اصالحات اقتصادي را
بيپاسخ نگذاريد

روزنامه رسالت هم ضمن ستودن اقدام
ب��زرگ دولت س��يزدهم در ش��روع
ن هم در شرايطي
جراحي اقتصادي ،آ 
كه هنوز چند ماه تا يكسالگي دولت باقيمانده ،نوشته است :صحبت
مس��تقيم رئيسجمهور با مردم از رس��انه ملي ،حضور او و همكاران
ارش��دش در مراكز خريد و در ميان مردم و آغاز واريز يارانه به حساب
برخي دهكها همزمان با سخنان رئيسجمهور ،از نقاط برجسته كنش
رسانهاي دولت و بهويژه شخص رئيسجمهور است.
با اين حال نويسنده رسالت ادامه داده است :تأكيد چندباره دولتمردان
بر اينكه دولت پا در مسير سختي گذاشته يا آنكه رئيسجمهور آبروي
خود را در دست گرفته ،صرفنظر از تالش مخلصانهاي كه دولتمردان
به خرج دادهاند ،از منظر رسانه درست نيست .مخاطب ،بهويژه اگر كمتر
برخوردار و نگران آينده باشد ،از خود سؤال ميكند كه مگر چه اتفاق
سخت و ترسناكي قرار است رخ دهد كه دولتمردان در مواجهه با مردم،
مرتب اينگونه سخن ميگويند ،ضمن آنكه تجربه هم نشان داده كه هر
كس با جلب همراهي مردم ،پا در مسير اصالحات جدي بگذارد ،جايگاه
باالتري هم در ميان مردم خواهد يافت و هر كه از آن فاصله بگيرد ،با افت
شديد سرمايه اجتماعي مواجه خواهد شد .ايراد سخنان ضدونقيض از
سوي مسئوالن اقتصادي ،ميتواند حس بالتكليفي و رهاشدگي را در
ميان مردم به وجود آورد .هرچند با قاطعيت رئيسجمهور ،كمتر شاهد
اين مورد بودهايم ،اما كمترين مقدار ناهماهنگي هم زياد است.
نویسنده رسالت اضافه كرده است :در چند هفته گذشته ،شاهد انتقادات
و نقد و نظرهاي بسياري در اين زمينه بودهايم كه برخي اعداد و ارقام
اعالمي توس��ط دولت را به چالش كش��يدهاند .هرچند پاسخ برخي از
نقدها از سوي كارشناسان و مسئوالن دولت مطرح گرديده ،اما همچنان
بسياري از نقدهاي دلسوزان بدون جواب باقيمانده است .اگرچه نبايد
خيلي درگير بازيهاي رسانهاي شد ،اما هيچ نقد دلسوزانه و حتي شبهه
بدخواهانهاي نبايد بدون جواب مستند و مستدل و علمي باقي بماند.
........................................................................................................................

الزمه اجراي موفقيتآميز
اصالحات اقتصادي

روزنامه صبحنو در س��رمقاله دي��روز خود به طرح
مردميسازي يارانهها پرداخته و با تأكيد بر اين نكته
كه رمز موفقيت اجراي طرح جراحي اقتصادي يا هر
نام ديگري كه براي آن بگذاريم «كنترل تورم» است ،نوشته است :هر اقدام
اقتصادي بايد با هدف كنترل تورم صورت گي��رد واال نميتوان نام آن را
اصالحات اقتصادي ناميد .زماني كه ارز 4هزارو200توماني حذف ميشود
و همزمان نيز در بازار افزايش ن��رخ ارز آزاد رخ ميدهد ،اين اتفاق تورمي
بيش از پيشبينيها بر اقتصاد كشور متحمل ميش��ود؛ تورمي كه فاقد
تحمل توان معيشتي مردم است .در واقع با حذف ارز 4هزارو200توماني
هزينههاي مردم را به دالر تعيين ميكنيم؛ دالري كه در بازار آزاد از مرز
30هزار تومان نيز گذش��ته اس��ت اما درآمد آنها به ريال است ،بنابراين
نميتوان نام اين اقدام را جراحي اقتصادي گذاشت.
همگان ب��ر هزينهزايي تخصي��ص ارز 4هزارو200تومان��ي اتفاقنظر
دارند اما نوع اصالح اين روند نيز محل اختالف بوده اس��ت .بسياري از
كارشناسان عقيده داش��تند بهترين راه ،اختصاص اين يارانه به توليد
است كه در نهايت كاال بدون افزايش قيمت به دست مردم برسد .حال
كه دولت سيزدهم ارز ترجيحي چهار قلم را حذف كرده است ،بايد همراه
با اين جراحي اقتصادي ،به فراهم آوردن مقدماتي همچون مهار ارز بازار
آزاد اهتمام بورزد چراكه در غير اين صورت اين طرح آثار جبرانناپذير
اقتصادي و اجتماعي برجاي خواهد گذاشت و حتي تمسك به چرخه
معيوب يارانه -تورم نيز نميتواند جبرانكننده آثار آن باشد.
........................................................................................................................

تداوم همكاري راهبردي با روسيه

روزنامه جامجم در يادداشتي با اشاره به
دي��دار اميرعبداللهيان ب��ا وزير خارجه
روس��يه ،افزايش ص��ادرات غيرنفتي را
حاصل تقويت ديپلماسي سياسي و اقتصادي روابط ما با كشورهاي همسايه و
آسيايي و همچنين ارتباط با كشورهاي امريكایالتين و آفريقا ارزيابي كرده و
نوشته است :تحوالت جاري بهويژه شرايط بينالمللي بعد از جنگ اوكراين هم
به نفع ايران است و كشورهاي غربي بهخصوص امريكا بهواسطه درگيري در
اوكراين در حوزه انرژي با مشكالت زيادي مواجه شدند و اين مسئله باعث شده
فضاي بيشتري براي ايران در جهت خنثيسازي تحريمها ايجاد شود .به اين
نكته هم بايد توجه كرد كه سياست همراهيسازي روسيه عالوه بر تأثيرگذاري
در حوزه برجام ميتواند باعث نقشآفريني هر چه بيشتر جمهوري اسالمي در
منطقه اوراسيا شود .در اين حوزه ،دو كشور چين و روسيه در كنار ايران با توجه
به رفتار تحريمي اروپا و امريكا عليه اين سه كشور بيش از گذشته ميتوانند
باهم همكاري داشته باشند و تالش كنند تحريمهاي ظالمانه بيش از گذشته
بياثر ش��ود .در همين زمينه ،پيشنهاد روس��يه مبني بر جايگزين ارزهاي
منطقهاي در برابر ارزهاي اروپايي و امريكا و تشويق كشورهاي منطقه اوراسيا
و اعضاي سازمان شانگهاي به همراهي با اين پيشنهاد ميتواند باعث رهايي
اين كشورها از وابستگي به دالر شود .مجموعه اين شرايط نشان ميدهد ايده
اوليه ما براي خنثيسازي تحريمها در مسير مثبتي قرار گرفته است و درعين
حال ما نسبت به موضوع لغو تحريمها و پيگيري آن از طريق مذاكرات ،بياعتنا
نيستيم .جمهوري اسالمي همچنان مسئله تداوم مذاكرات را با هوشمندي و
ك سو هم
بدون دادن امتيازات غيرالزم به طرف مقابل دنبال ميكند .ايران از ي 
موضوع ارتباط ب��ا اتحاديه اروپا را پي ميگيرد و ه��م ارتباط خوبي با آژانس
بينالمللي انرژي اتمي دارد ،بنابراين جمهوري اسالمي همچنان در راستاي
دفاع از مواضع عادالنه ملت ايران و تأمين سياس��ت قطعي نظام به همكاري
راهبردي خود با روسيه ادامه ميدهد.
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تيم مل�ي ،فق�ط تي�م دول�ت و حكومت
نيس�ت ،بلك�ه تي�م م�ردم اي�ران و تيم
نظ�ام و دولت ،هم�ه باهم اس�ت و تحريم
آن يعن�ي تحري�م مل�ت اي�ران و تحريم
تفريح مردم ايران ،ن�ه مبارزه با حاكميت.
وقتي ب�ه بهانه مب�ارزه با نظ�ام ،راه نفس
ملت بس�ته ميش�ود ،آنهايي ك�ه پا روي
گل�وي م�ردم گذاش�تهاند ،نميتوانن�د
دم از دلس�وزي ب�راي اي�ن م�ردم بزنند.

سالها در مناسبتهاي مختلف شنيدهايم كه
فوتبال سياسي نيست و اين گزاره وقتي عليه
ايران به كار برده ميشد ،تا جايي تنگنظرانه
و س��ختگيرانه پيش ميرفت كه حتي پرچم
امام حس��ين(ع) در ورزش��گاه آزادي باعث
جريمه دالري براي ايران ميشد ،از آن سو اما
هر وقت كه منافع غرب و دوستان منطقهاي
آن ايج��اب ميكرد ،فوتبال ناگاه سياس��ي و
تدابير سياستزده عليه فوتبال ايران اعمال
ميشد .نمونه اخير آن موضعگيري جاستين
ترودو ،نخس��ت وزي��ر كانادا در م��ورد بازي
دوس��تانه تيمهاي فوتبال اي��ران و كانادا به
منظور آمادگي براي حض��ور در جام جهاني
اس��ت .گفته ميش��ود با اعالم زمان و مكان
بازي ،خيلي زود مردم كانادا و ايرانيان مقيم
آن كش��ور ،بليته��اي ب��ازي را خريداري
كردند ،اما اين بازي دچار حاشيه شد؛ حاشيه
سياس��ي و اينجا ديگر فوتبال سياس��ي بود!
جاس��تين ترودو ،نخس��ت وزير كانادا نيز از
فرصت ايجادشده استفاده و اعالم كرد موافق
برگزاري اين بازي دوس��تانه نيس��ت و بهتر
اس��ت اين بازي «لغو» ش��ود! البته سخنان
ترودو خيلي زود با پاسخ شديداللحن از سوي
فدراسيون فوتبال كانادا روبهرو شد و آنها در
بيانيهاي نوشتند زمين مسابقه فوتبال جاي
تسويهحسابهاي سياسي نخست وزير كانادا
نيست ،با اين حال ،پس از آغاز بليتفروشي
برخي عوامل ضدانقالب مس��تقر در كش��ور
كانادا با ايجاد يك كمپين رسانهاي خواهان

لغو بازي شدند .سايت مشرق در گزارشي به
اين موضوع پرداخته است.
پروژه فشار در تورنتو ،شورش
در تهران!
سخنان جاستين ترودو بهانهاي بود براي آنكه
ضدانقالب خارج از كش��ور از جمله گروهك
منافقين ،اعضاي فرقه بهائيت ،سلطنتطلبان
و برخي اصالحطلبان فراري در آن كش��ور از
پاس گل نخس��ت وزير كانادا استفاده کنند
و نه تنها خواس��تار لغو بازي ش��وند ،بلكه بار
ديگر كمپين تحريم ورزش ايران را دوباره داغ
كنند .كمپين تحري��م ورزش ايران پروژهاي
بود كه در دوران سياس��ت فش��ار حداكثري
توس��ط وزارت خارجه ترامپ تعريف ش��ده
است ،تام كاتن س��ناتور امريكايي در تشريح
آن در مؤسس��ه بنياد دموكراسيها()FDD
يك س��خنراني عجيب انجام داده اس��ت ،او
ميگويد« :واقعيت آن اس��ت كه تحريمهاي
اعمالش��ده عليه جمهوري اس�لامي ايران
همواره بياثر بوده و آنه��ا راههايي براي دور
زدن تحريم دارند .سناريوی من آن است كه
آنقدر اليههاي تحريم را هوش��مندانه كنيم
كه ايران از درون دچار هرج و مرج شود! بايد
مردم ايران احس��اس كنند در يك وضعيت
بسته گرفتار شدهاند و سپس شورش كنند».
پس از آن س��خنراني ،جان بولتون ،مش��اور
س��ابق امنيت ملي امريكا نوشت« :بايد فشار
بر ايرانيها آنقدر زياد باش��د كه اس��تخوان
مردم بشكند و شيره آن خارج شود ،تنها راه
براندازي همين است!»
در سياس��ت فش��ار حداكث��ري قرار ب��ود با
ايجاد يك زمس��تان س��خت عالوه بر انسداد
ارتباطات مالي ،تمامی مسيرهاي اجتماعي
از جمله حضور ايرانيان در ورزش ،هنر و حتي
فعاليتهاي عادي چون مسافرت قطع شود تا
جايي كه رابطه با تهران كاناليزه ش��ده باشد.
تحليل مقامات وقت امريكا آن بود كه عالوه
بر تحريم اقتصادي بايد «تحريم اجتماعي»

نيز در دستور كار قرار بگيرد ،البته پروژه فشار
حداكثري ترامپ با شكست روبهرو شد .بعدها
آنتوني بلينكن ،وزير خارجه امريكا اعالم كرد
كه قرار بود با فشار حداكثري ،ايران مهار شود
و در انزوا قرار بگيرد اما شواهد نشان میدهد
امريكا در انزوا قرار گرفته است.
تغيي�ر در پيمانكار و كارگ�زار پروژه
فشار حداكثري
سال  ۲۰۱۹ريد چامپلين در يك مقاله مهم
پرده از اقدام��ات ضدايراني با عنوان فش��ار
حداكث��ري و تحري��م اجتماعي برداش��ت و
نوش��ت :البيهاي ايرانس��تيز دهها ميليون
دالر ب��ه سياس��تمداران ضدايراني پرداخت
كردهاند .در اين مقاله آمده بود كه جان بولتون
نه تنه��ا ميليونه��ا دالر از اي��ن البي گرفته
بلكه ۱۸۰هزار دالر ه��م از گروهك منافقين
دريافت كرده است .شلدون ادلسون ميلياردر
كه پيش��نهاد كرده بود براي ترساندن ايران
يك بمب اتمي روي ايران پرتاب شود ،دهها
ميليون دالر به ترامپ ،بولتون و همه نهادها و
افراد ايرانستيز پرداخت كرده است.
در بخشي از اين مقاله افشاگرانه آمده است:
«دهها مقام حكومتي ،از كنگره تا كاخ سفيد،
از يك ش��بكه گس��ترده گروههاي ذينفع،
كميتههاي سياس��ي ،البيگ��ران خارجي و
اهداكنن��دگان ثروتمن��د كمكه��اي مالي
درياف��ت كردهاند تا عليه ايران س��ختگيري
كنند .يكي از افرادي كه در تنشهاي فعلي
ايران و امريكا به طور پيوسته نام او به عنوان
تش��ديدكننده تنشها مطرح ميشود ،جان
بولتون ،مشاور امنيت ملي كاخ سفيد است.
بولتون دو مجموعه البيگري به نام «كميته
اقدام سياسي» ( )PACمعروف به «بولتون
پك» و «بولتون س��وپر پك» دارد كه ظاهرا ً
پس از اس��تخدام بولتون در دولت ترامپ تا
اطالع ثانوي تعليق شدهاند .اين دو مجموعه،
سازوكار مالي مركزي يك شبكه اعمال نفوذ
گسترده است .پس از تأسيس مجموعههاي

يادشده در سال ،۲۰۱۳حاميان مالي بزرگ
كه ديدگاه سختگيرانهای مشابه بولتون دارند،
به كميتههاي تازه تأسيس كمك كردند .در
يك دوره پنجساله منتهي به استخدام بولتون
در س��ال ،۲۰۱۸كميتههاي بولتون بيش از
۲۴ميليون دالر كمك مالي جمع كردند».
به نظر ميرسد در ماجراي تالش براي لغو يك
بازي دوستانه فوتبال با هدف به انزوا كشاندن
ايران ،باز ه��م پاي البيه��اي جنگطلب و
ضدايراني در ميان است .جالب آنكه فشار براي
تحريم سراسري مردم ايران به شكلي است كه
حتي شبكه بهائيت كه در مرام خود همواره در
پشت صحنه مشغول كار است ،اقدامات خود
را علني كرده است! پس از فتنه ۸۸اين بار دوم
است كه فرقه ضاله بهائيت به صورت مستقيم
براي اقدام عليه مردم دستور گرفته است .در
آن سال شبكه عملياتي بهائيت در روز عاشورا
توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) هنگام
هتاكي و آتش زدن مس��اجد و حس��ينيهها
بازداشت شدند.
در اعترافات يك��ي از اين افراد آمده اس��ت:
«بيتالعدل همواره از ما ميخواست حتي در
مراودات عادي نيز وابستگي به فرقه را پنهان
كنيم اما بعد از آغاز فتنه و شورش خياباني از ما
خواسته شد به ميان مردم برويم .در تجمعات
اول تنها براي ارزياب��ي ميداني ميرفتيم ،اما
بعد از چند ش��ورش خياباني به ما گفتند كه
شعار بدهيم ،بعد خواستههاي ديگري مطرح
شد ،از جمله آنكه در روز عاشورا به خيابانها
بیاییم و عالوه بر گرفتن عكس و فيلم ،با چاقو
و قمه به نيروي انتظامي حمله کنیم و اماكن
مختلف را آتش بزنيم»!
نق�ش ش�بكه بهائي�ت در تحري�م
اجتماعي
اخبار رس��يده حكاي��ت از آن دارد كه پس از
ناكام��ي پروژه فش��ار حداكث��ري در تحريم
ورزش اي��ران و حذف نام كش��ورمان از جام
جهاني ،الب��ي جنگطل��ب در نظ��ر دارد با
حمايت مالي س��عودي و اس��تفاده از اوباش
ميداني و ني��ز حمايت پليس كان��ادا با ناامن
ساختن فضاي استاديوم تورنتو ،بازي فوتبال
را به اغتشاش بكشد ،پيش از اين و در هنگامه
برگزاري انتخابات رياست جمهوري ،پليس
غربي با باز كردن قالده عناصر مزدور منافقين
در نزديك��ي اماكن رأيگي��ري ،باعث وقوع
زد و خورد و آس��يب به شهروندان كشورمان
شده بود.
اين اق��دام خبيثانه نش��ان ميده��د پروژه
تحريم و فش��ار حداكثري ،با ي��ك پيمانكار
جديد ت��دارك وس��يعي ديده و س��عي دارد
شكست خود در اغتش��اشآفريني در داخل
كش��ور را با گرفت��ن انتقام از ه��واداران تيم
ملي فوتب��ال كش��ورمان در كان��ادا جبران
كند .پس از آنكه تير دش��من در اعمال فتنه
اقتصادي و شورش خياباني به سنگ خورد،
اين بار با تحريم اجتماعي از مردم ايران انتقام
ميگيرند! در اين ماجرا عناصر ميداني مرتبط
با گروهكه��اي تجزيهطل��ب و ضدانقالب
از مدتي قبل س��ازماندهي ش��دهاند .تحريم
اجتماعي و فشار حاصل از آن در جنگ رواني
بخشهايي پنهان از «اثرات تحريم» اس��ت
كه نه در گزارش تهيهشده توسط آلنا دوهان،
گزارشگر سازمان ملل اثري از آن است و نه در
توافقي چون برجام به آن توجه شده است!

مديركل خليجفارس وزارت امورخارجه:

روابط با كشورهاي حوزه خليجفارس گسترش يافته است
همچن�ان گامهاي بلندتري براي توس�عه
مناسبات ايران و خليجفارس آماده است و
ما بر اين همكاري تأكيد میکنیم و معتقديم
بايدبحثهايمهممنطقهايباگفتوگوهاي
سياسي و راهحلهاي سياسي همراه باشد.

عليرضا عنايتي ،مديركل خليجفارس وزارت
امورخارجه در گفتوگو ب��ا ايرنا ،در مورد
سفر رئيسجمهور به عمان گفت :سالي كه
گذشت شاهد موفقيتهاي زيادي در حوزه
پيراموني منطقه خليج فارس بوديم ،به طور
مثال ،گفتوگوهاي ايران و عربس��تان به
طور منظم پيشرفت و در مجموع پنج دوره
مذاكرات منظم با عربستان سعودي داشتيم
كه مثبت و سازنده بود و اميدواريم سير اين
گفتوگوها بتواند به نتايج مشخصتري هم
منتهي شود.
در س��فر رئيسجمهور به قطر نيز 15سند
همكاري امضا ش��د كه همه آنه��ا در حال
پيگيري هستند و در حال حاضر نيز شاهد
سفر رئيسجمهور به عمان هستيم.
وي ادامه داد :از نتاي��ج اين گفتوگوها اعزام
كارشناسان در وزارت امورخارجه به سازمان
كنفرانس اسالمي به عنوان مأمور ثابت و دائم
بود كه چند ماهي است در آنجا مستقر شدهاند
و همكاري بس��يار خوبي با س��ازمان دارند و

ميزبان هم شرايط را تسهيل كرده است.
مديركل خليجف��ارس وزارت امورخارجه در
مورد س��فر حج گفت :حج امسال از سهولت
و رواني برخوردار خواهد شد و حجاج ايراني
امسال به حج مشرف ميشوند ،البته دو سال
گذش��ته به دليل كرونا اين وقفه ايجاد شد و
امسال شايد فضاي مناسباتي و گفتوگوهاي
ايران و عربستان به سهولت كار در بخش حج
كمك خواه��د كرد .در س��ازمانها و مجامع
بينالمللي هم همكاريهاي ايران و عربستان
به نسبت گذشته بهتر بوده است.
وي تأكيد ك��رد :اميدواريم مناس��بات ايران
با كش��ورهاي حوزه خليجفارس ،در سطوح
عاليه يعني رؤس��اي كش��ورها به شكلي كه
تأمينكنن��ده منافع مردم منطق��ه و جهان
اسالم باشد ،استمرار پيدا كند.
گسترش روابط با كش�ورهاي حوزه
خليجفارس در دولت سيزدهم
عنايتي افزود :از س��وي ديگ��ر از زمان دولت
سيزدهم در مورد گسترش روابط اقتصادي،
كنس��ولي و م��رزي ،گفتوگوهاي��ي را ب��ا
كشورهاي حوزه خليج فارس داشتهایم و در
حال اجرايي ش��دن اين گفتوگوها هستيم.
همچني��ن در بخش كميس��يون مش��ترك
اقتصادي ميان كشورهايي كه نقش سازنده

عمان ميتواند واردکننده خوب
کاالی ایرانی باشد

عمان ميتواند پذيرنده بسيار خوبي
براي كاالهاي م�ا باش�د و روابط دو
كشور ميتواند كاس�تيهايی كه در
زمينه صادرات و تجارت وجود دارد،
برطرف كند.

جعفر قنادباش��ي در گفتوگو ب��ا ايرنا ،با
اش��اره به س��فر رئيسجمهور كشورمان
به عمان گفت :باعث خوشحالي اس��ت كه رئيسجمهور بهرغم داشتن
مشغلههاي فراوان ،برنامه اعالمي خود در سياست خارجي را فراموش
نكرده و راهبرد اولويتبخشي به همس��ايگان را به صورت بسيار جدي
دنبال ميكند .س��فرهاي منطقهاي ميتواند بر عرصه اقتصاد تأثيرات
مثبتي داشته باشد .عالوه بر اين ،ميتواند بر كاهش تنشهاي منطقهاي
و برقراري امنيت در منطقه نيز مؤثر باش��د .وي با بيان اينكه سفرهاي
منطقهاي ميتواند نشاندهنده اقتدار و جايگاه ايران در ميان كشورهاي
منطقهاي باش��د ،گفت :رفت و آمدهاي رئيسجمه��ور در كمتر از يك
سال به حداكثر رس��يده و هر كدام از اين سفرها توانسته است به نوعي
دربردارنده امتيازاتي باشد .قنادباش��ي افزود :عمان يكي از كشورهايي
اس��ت كه مانند قطر ،هيچگاه در عرصه خصومتورزي عليه ايران كه از
كشورهاي غربي نش��ئت ميگيرد ،فعال نبوده و اين باعث شده است ما
روابط خوبي با عمان داشته باشيم .اين كارشناس ارشد مسائل غرب آسيا
با بيان اينكه عمان ،كشوري با قابليتهاي بسيار زياد است ،اظهار كرد:
اين كشور هم در اقيانوس هند ،هم در بخش��ي از درياي عمان و هم در
تنگه هرمز داراي ساحل است .كشور وسيعتري نسبت به ديگر كشورهاي
منطقه است و از همه مهمتر اينكه در همسايگي يمن قرار دارد ،بنابراين
جايگاه اين كشور براي ايران داراي اهميت بسيار زيادي است.
وي افزود :عمان همچنين ظرفيتهاي زي��ادي براي روابط اقتصادي
دارد ،اين كشور ميتواند پذيرنده بس��يار خوبي براي براي كاالهاي ما
باشد و روابط دو كشور ميتواند كاس��تيهايی كه در زمينه صادرات و
تجارت وجود دارد ،برطرف كند و جايگزين برخي كش��ورهايي كه با
رژيمصهيونيستي همسويي كردند ،باشد ،لذا بايد انتظار داشته باشيم
اين سفر سرآغازي براي فصل روابط بيشتر و گستردهتر با ايران باشد.
قنادباش��ي با بيان اينكه تجارت تنها سياست جمهوري اسالمي ايران
نيست ،گفت :با توجه به اينكه دولت به دنبال رونق گردشگري نيز است،
عمانيها ميتوانند در اين زمينه ،رونقبخش باش��ند و ما ميتوانيم از
برقراري اين روابط بهرهمند شويم.
........................................................................................................................

عضو خبرگان رهبري:

سياستهاي كلي نظام
بايد به فرهنگ عمومي تبديل شود

سياستهاي كلي نظام عالوه بر اينكه
بايد به خط مش�ي عمومي و قانون در
س�طح اجرايي تبدي�ل ش�ود ،بايد به
فرهنگ عمومي جامعه نيز تبديل شود.

به گزارش مهر ،حجت االسالم عباس كعبي،
عضو مجلس خبرگان رهبري روز گذشته
در نشست «جريانهاي حلقههاي مياني،
پيشران حكمراني مردمي» كه در محل ساختمان كوثر رياست جمهوري
برگزار شد ،گفت :در دموكراسي ليبرال مردم از حكمراني حذف ميشوند
و ميتوانند دولت در س��ايه تش��كيل دهند و در مقابل در مردمساالري
اسالمي ،مردم سازمانيافته و منس��جم در همه ابعاد حكمراني به دولت
كمك ميكنند .كعبي بي��ان كرد :يكي از واجبات سياس��ي و اجتماعي
بنيادين بر هر مسلمان ،مشاركت عمومي در س��اخت جامعه ،به عنوان
نقش سازنده در اين خصوص است و هر مسلمان و شهروند دولت اسالمي
مجموعهاي از تكاليف مهم اجتماعي و سياسي را بر عهده دارد كه در نقشه
راه دولت -ملت و رشد و پيشرفت آن اثرگذار است.
عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه همان گونه كه نماز س��تون
دين است ،جامعه و مردم ستون مديريت جامعه اسالمي هستند ،اظهار
داشت :جامعه اسالمي بدون حضور مردم ناقص ميماند .نكتهاي كه بسيار
اهميت دارد ،اين است كه معيارها ،ضوابط و مالكهاي حضور مردم در
صحنه بايد به گونهاي باشد كه منجر به تشكيل جريانهاي انحرافي به
عنوان مطالبهگري و عدالتخواهي كشيده نشود .كعبي در پايان با بيان
اينكه رعايت مصالح عمومي و جلوگيري از مفاسد عمومي توسط شوراي
انديشهورز بايد صورت گيرد ،گفت :سياس��تهاي كلي نظام عالوه بر
اينكه بايد به خط مشي عمومي و قانون در سطح اجرايي تبديل شود،
بايد به فرهنگ عمومي جامعه نيز تبديل شود .تمرين ،گفتمانسازي و
جريانسازي ملي پيشنياز تحقق حلقههاي مياني است.
........................................................................................................................

یک فعال سیاسی اصولگرا:

افزايش روحيه انقالبي
عامل زوال اصالحطلبان است

خبر

و مؤث��ري دارند ،گفتوگوه��اي خوبي ميان
رئيسجمهور كشورمان با رؤساي كشورهاي
عمان ،كويت ،قطر و عراق انجام شد.
«سياست همسايگي» اولويت دولت
سيزدهم
وي ب��ه گفتوگوه��اي مس��تمر مي��ان
رئيسجمهور با سران كشورهاي منطقه اشاره
كرد و گفت :سران برخي از كشورهاي عربي
به طور مس��تمر با رئيسجمهور كشورمان،
گفتوگوهايي درباره مسائل منطقه و مسائل
مهمي دارند كه اين موض��وع ميتواند براي
ثبات منطقه مهم و مؤثر باشد و تصور ميكنيم
ادامه گفتوگوه��ا و رفت و آمده��ا ميتواند
نش��انگر ش��عار دولت جديد مبني بر اولويت
همسايگي باشد.
گامه�اي بلندت�ري ب�راي توس�عه
مناس�بات اي�ران و خليجف�ارس آماده
است
عنايتي افزود :ما گامهاي زيادي برداشتيم اما
فكر ميكنم همچنان گامهاي بلندتري براي
توسعه مناس��بات ايران و خليجفارس آماده
اس��ت و ما بر اين هم��كاري تأكيد میکنیم
و معتقدي��م بايد بحثهاي مه��م منطقهاي
ب��ا گفتوگوه��اي سياس��ي و راهحله��اي
سياسي همراه باش��د و هرگونه نظاميگري

كارشناس ارشد مسائل غرب آسيا:

و نظاميس��ازي و نگاه به امني��ت از دريچه
نظامي مخل امنيت منطقه است و نميتواند
امنيت را براي منطقه ما به همراه داشته باشد
و عنصر تهديدگري مانند رژيمصهيونيستي
نميتواند در منطقه ما جايگاه امنيتس��از را
احراز كند.
مديركل خليج فارس وزارت امورخارجه تأكيد
كرد :اين همكاريهاي ايراني -خليجفارسي با
همه كشورها ،ما را به سمت همكاري اقتصادي
و تجاري رهنمون ميسازد و اميدواريم باز هم
بتوانيم در اين چارچوب حركت كنيم.
وي در مورد سفر رئيسجمهور كشورمان به
عمان گفت :ديدار رؤساي كشورهاي منطقه
با يكديگر از جمله سفر متقابل رؤساي ايران
و قط��ر و همچنين ديگر س��فرهاي پيشرو
ميتوان��د هم نش��انه ج��دي از اراده طرفين
باشد و هم بس��ياري از ظرفيتهاي روابط را
فعليت ببخشد.
مدي��ركل خليجف��ارس وزارت امورخارج��ه
همچنين به س��فر اميرعبداللهيان به امارات
اش��اره كرد و گفت :س��فر وزي��ر امورخارجه
كشورمان به امارات براي تسليت و تبريك به
رئيس جديد امارات ،نشانه اولويت و سياست
همسايگي دولت سيزدهم است و ميتواند آغاز
روابط با ساير كشورهاي همسايه باشد.

اصالحطلب�ان هم�ه تالشش�ان را ب�ه كار ميگيرن�د نگذارن�د
مقاوم�ت و گفتم�ان انقالب�ي توفيق�ات الزم را در منطق�ه
ب�ه دس�ت بي�اورد ،چ�ون هم�ه اينه�ا عام�ل تضعي�ف و زوال
پاي�گاه اجتماع�ي اصال حطلب�ان ب�وده و خواه�د ب�ود.

حميدرضا ترقي ،عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي در گفتوگو
با فارس بيان کرد :جريان اصالحات بعد از عدمموفقيت در انتخابات اخير
و عملكردي ك��ه دولتهاي يازدهم و دوازدهم ب��راي اين جريان به ارث
گذاشت ،به طور كامل در ذهن مردم دچار موقعيت نامناسبي شد و سرمايه
اجتماعياش را از دست داد و از موضع فعال به موضع انفعال رسيد.
وي افزود :اصالحطلب��ان در اين مدت تالش كردند تش��كيالت خود را
بازسازي و سازماندهي كنند تا شايد بتوانند از فرصت و موقعيت جديد
استفاده كنند و از اقداماتي كه انجام دادند ،تخريب دولت آقاي رئيسي به
بهانه تغييرات و تحوالت در وضعيت اقتصادي كشور است ،ولي ميتوان
گفت هنوز نتوانستهاند از اين وضعيت براي بهبود وضعيت استفاده كنند.
ترقي با اش��اره به افول پايگاه اجتماعي اصالحطلبان تصريح كرد :در
گذشته عملكرد اصالحطلبان براي بخشي از مردم روشن و شفاف نبود
ولي االن با توجه به ارزيابياي كه نسبت به عملكرد آقاي روحاني صورت
گرفته اس��ت و مردم نس��بت بهآن عملكرد معترضانه عمل ميكنند،
شرايط جديدي برايشان رقم خورده است و حس ميكنند با توجه به
اين شرايط اگر نتوانند هويت خود را در شاكلهاي جديد بازسازي كنند،
امكان جذب افكار عمومي با روشهاي گذشته را نخواهند داشت.
وي همچنين با اشاره به تأثير تقويت جريان مقاومت و روحيه انقالبي
بر كاهش پايگاه اجتماعي اصالحطلبان تصريح كرد :آنچه مسلم است
اینکه همه اقداماتي كه اصالحطلبان با آن مخالفت ميكنند كه مقاومت
و انقالبيگري از آن جمله است ،به نتيجه رسيدنشان عامل مهمي در
كاهش سرمايه اجتماعي اصالحطلبان دارد .عضو شوراي مركزي حزب
مؤتلفه اسالمي اظهار داش��ت :اصالحطلبان همه تالش خود را به كار
ميگيرند جلوي اين مسئله را بگيرند و نگذارند مقاومت توفيقات الزم را
در منطقه به دست بياورد يا اينكه جريان انقالبي نتواند حرف و گفتمان
خود را در منطقه تثبيت و تقويت كند ،چون همه اينها عامل تضعيف و
زوال پايگاه اجتماعي اصالحطلبان بوده و خواهد بود.

