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اخبار
انتقاد خرازی از مواضع
اروپایی ها درباره
برنامه موشکی ایران

جبارزاده :چند استاندار
دیگر تغییر میکنند

معــاون سیاســی وزیــر کشــور از
معیارهــای مهــم در ارزیابــی عملکرد
اســتانداران را توانایــی تأمیــن امنیــت
پایــدار در اســتانهای مختلــف کشــور،
نحــوه عملکــرد آنها در زمینــه اقتصاد
مقاومتــی و رســیدگی بــه آســیبهای
اجتماعــی و فعالیتهــای فرهنگــی
در اســتانها عنــوان کــرد .اســماعیل
جبارزاده روز شــنبه در گفتوگو با ایرنا
افــزود :با توجــه به تالش شــبانه روزی
نیــروی انتظامــی کــه در مقولــه تأمین
امنیت داخل شــهرها عهدهدار اســت،
یکــی از پارامترهــای مــا بــرای ارزیابــی
عملکــرد اســتانداران ،بحــث تأمیــن
امنیت استانها است.
وی درباره حضور نیروهای معتدل
در جایگاه استانداری نیز گفت :طبیعی
است که در جامعه ایران ،گرایشهای
مختلــف سیاســی وجــود دارد و بــرای
همــه آنها احتــرام قائل هســتیم ،ولی
نیروهایــی به عنــوان اســتاندار انتخاب
میشــوند که روش و مشــی اعتــدال را
باور ،معتقــد و بتواننــد آن را عملیاتی
کنند ،پس ممکن است خاستگاه اصلی
یــک اســتاندار جریــان اصالحطلــب،
اصولگرا یا غیر این دو جناح باشد ولی
مهــم این اســت که به عنوان اســتاندار
مشی اعتدال را روش اصلی کاری خود
و برنامــه خــود قــرار دهنــد .جبــارزاده
افزود :به دنبال این هستیم که بتوانیم
افــرادی را در مســئولیت اســتانداری
قرار دهیم که بتواننــد وعدههای آقای
روحانی را محقق کنند .جبارزاده ادامه
داد :در هفتههای آتی نیز چند استاندار
دیگــر تغییــر خواهنــد کرد کــه در حال
آمادهسازی مقدمات آن هستیم.

رئیس شورای شهر یزد:

شاکی «سپنتا نیکنام»
اصالح طلب نیست

غالمعلی ســفید ،رئیس شــورای شــهر
یزد شــایعههای مربــوط به حضور یک
اصالحطلب پشــت پرده شکایت اولیه
از سپنتا نیکنام را رد کرد.
بــه گــزارش انتخــاب ،او گفــت :نفر
 ٤٥انتخابات شورای شهر یزد از جانب
جناح افراطی مأمور شــکایت از ســپنتا
نیکنام بود.
وی همیشــه در نمــاز جمعه طومار
تهیــه میکنــد؛ چــه در زمــان دولــت
اصالحــات و چــه اکنــون در زمــان
دولت آقای روحانی .غالمعلی ســفید
همچنین خبر داد مرخصی استعالجی
دو هفتهای نیکنام تمدید شده است.

مولوی عبدالحمید ،امام جمعه اهل سنت زاهدان:

همیشه اول منافع ملی را درنظر میگیرم بعد مسائل اهل سنت
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مولــوی عبدالحمیــد ،امام جمعــه اهل
تســنن زاهــدان دربــاره نامهاش بــه رهبر
معظم انقالب اســامی توضیحاتی ارائه
کــرد .وی در گفتوگــو با ایســنا در پاســخ
بــه ســؤالی در ایــن بــاره گفــت :موضــوع
آن نامــه در رابطــه بــا مشــکالتی بــود که
جامعــه اهل ســنت داشــتند ،مهمترین
مشکالتشان تبعیض و نابرابری است،
هم در استخدام نهادها ،ارگانها و ادارات
مشکل دارند و هم در واگذاری مسئولیت
و مناصــب مشــکل دارنــد .وی ادامه داد:
من ایــن مشــکالت را بــرای رهبرمعظم
انقالب نوشــتم .نوشتم اقلیتها بعضی
جاها حتی برای نماز مشــکل دارند .البته
الحمدهلل در اســتانهایی مثل سیستان و
بلوچستان ،گلستان ،هرمزگان و خراسان
این مشکالت کمتر است ،اما در مناطقی
که اهل تسنن در اقلیت هستند ،مشکالتی
دارند .امام جمعه اهل تســنن زاهدان با
بیان اینکه «درخواســت کردیم که ایشان
فرمان تاریخی صادر کنند تا فرمان ایشان
فصلالخطاب شــود» ،افزود :بســیاری از
مدیران میگویند ما تحت فشــار هستیم
و نمیگذارند از اهل تسنن استفاده کنیم؛
میگویند ما دارای مشــکل هســتیم .من
گفتم وقتی رهبر فرمان صادر کنند ،دیگر
کســی نمیتواند فشــار بیاورد و با دســتور
ایشان جلوی کسانی که با تنگنظریشان
فشــار اعمــال میکننــد ،گرفته میشــود.
فرمــان رهبرمعظــم انقــاب الحمــدهلل
صریح و شــفاف بــود ،جای تعلــل در آن
فرمان وجود ندارد و برای کسی که پیش از
این گریز میکرد نیز جای گریز نمیگذارد.
مولوی عبدالحمید در ادامه این گفتوگو
درباره دیدارش با سید ابراهیم رئیسی نیز
گفت :من از آقای رئیسی شناخت دیرینه
دارم .سالمعلیک داریم و در زمانی که در
تهران معاون قوه قضائیه بود ،اینجا رفت
و آمــد میکــرد .در انتخاباتــی کــه ایشــان
برای مجلس خبرگان از بیرجند شــرکت
کــرد ،مــن هم به مــردم توصیه کــردم به
ایشــان رأی دهند؛ چرا که انسان موجهی
اســت .من همیشــه منافع ملی را اول در
نظر میگیــرم و بعد منافــع جامعه اهل
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رئیس شورای راهبردی روابط خارجی
گفــت :بیــان مواضعــی از ســوی اروپــا
مبنی بر مذاکره بر ســر برنامه موشکی
ایران موجب تضعیف برجام میشود،
زیــرا حمایــت از موضع دولــت کنونی
امریــکا تلقــی میشــود کــه آرزویی جز
برهم زدن برجام ندارد.
به گزارش ایســنا ،کمال خــرازی در
نشســت مجمع اروپا که روز جمعه در
ویــن برگزار شــد ،افــزود :متأســفیم که
بعضی مقامات اروپایی با بیانات خود
بیــن برجام و مســائلی همچــون توان
غیرقابــل مذاکــره موشــکی جمهوری
اســامی ایــران و نیــز حضور ایــران در
منطقه ارتباط برقرار میکنند .در حالی
کــه اوالً برجام صرفاً مربــوط به برنامه
هســتهای ایــران اســت و در کل برجام
اشــارهای بــه برنامه موشــکی و حضور
ایران در منطقه نیست.
ثانیــاً حضــور ایــران در ســوریه و
عــراق بــه دعــوت دولتهــای قانونی
آن دو کشــور صــورت گرفتــه اســت و
نقش اساســی در دفع خطر تروریســم
از کل منطقــه و حتــی غــرب داشــته
اســت .وی ادامــه داد :بــا اطمینــان
میگویــم کــه امنیــت فعلــی اروپــا نیز
مرهــون فداکاریها و هزینههای مادی
و انســانی زیــادی اســت کــه جمهوری
اســامی ایــران و یارانــش در مبــارزه با
گروههای تروریســتی در سوریه و عراق
متحمل شدهاند .خرازی افزود :ایران و
اروپا باید بر اســاس یــک دید راهبردی
و آیندهنگــر از تردیدهــای کنونی خارج
شــوند .مــا میتوانیم نه تنهــا در رابطه
بــا برجــام ،بلکــه در رابطــه بــا اشــاعه
ندادن سالحهای کشتار جمعی در این
منطقه حساس همکاری کنیم.
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فرمان
رهبر معظم انقالب
الحمدهلل صریح
و شفاف بود
جای تعلل
در آن فرمان
وجود ندارد
و برای کسی
که پیش از این
گریز میکرد
نیز جای گریز
نمیگذارد
ســنت را کــه در مشــکل هســتند در نظــر
میگیرم .در انتخابات ریاســت جمهوری
گذشــته احســاس کردم تحقق خواســته
مــردم و منافع مناطق و اقــوام و مذاهب
مختلــف با جناب آقــای روحانی و دولت
ایشان بیشتر امکانپذیر است .امام جمعه
اهــل تســنن زاهدان در پاســخ به ســؤالی
دربــاره جریانهای سیاســی نیــز تصریح
کــرد :اصالحطلبان باید به خواســتههای
کل ملت ،اقوام ،مذاهب و اهل ســنت که
در انتخابات همراهیشــان کردند ،توجه

کنند .اصالحطلبی جریانی است که االن
در بیشــتر حوزه ها حضــور دارد؛ بنابراین
بایــد تنــد تنــد درون خــود تغییراتــی بــر
اساس خواستههای مردم ایجاد کند .باید
چنان اثر بگذارد که دولت به خواستههای
مردم ایران ،منافع ملی و اقوام و مذاهب
توجه بیشــتری کند .اصولگرایان هم باید
دید و نظرشــان را وســیعتر کننــد .در نظر
بگیرند که شــرایط بینالمللــی ،داخلی و
منطقهای به کدام ســمت و ســو میرود و
خواســتهها و مطالباتی که از ســوی مردم
مطرح است ،چگونه اجرایی میشود .اگر
اصولگرایــان در خود تغییــر ایجاد کرده و
به اقــوام و مذاهب نیز توجه کنند ،امکان
حضــور در آینــده را دارند .نتیجه انتخاب
آینــده به برنامــه اصولگرایــان و عملکرد
اصالحطلبان بستگی دارد.
ëëداعشتهدیدممیکند
او ســپس دربــاره رویکــرد اهل ســنت
کشــور گفــت :مــن از اول گفتــم کــه مــا
تنــد رفتــار نمیکنیــم .بعضیهــا انتظار
داشتند که ما هم تند رفتار کنیم .همیشه
اطرافیــان را از تندروی و خشــونت پرهیز
میدادیــم و بــر گفتوگــو و مذاکره تأکید
میکردیم .ما همیشــه تأکیــد میکردیم
مطالبــات بایــد از راه صحیح و درســتش
پیــش رود .االن داعــش نتوانســت در
مناطق بلوچســتان ایران نفوذ کند و این
موضوع به خاطر بیداری اهل سنت بوده

است .چند وقتی است که آنها مرا تهدید
میکننــد ،بــا ایــن تهدیدشــان احســاس
میکننــد من مانع نفوذ آنها هســتم .من
هم وظیفه دینی و شرعی خودم میدانم
ط گرایی تا جایی که ازدستمان
که از افرا 
بــر می آید ،جلوگیری کنم .جهان اســام
ط گرایی متضرر شــده است .اسالم
از افرا 
و مســلمانان ضرر کردند .همه از تندروی
آســیب دیدهاند .انشــاءاهلل در آینده هم
خود کسانی که نظرات تند دارند ،متوجه
میشــوند راه ما راه درستی بود .امیدوارم
که با خود بگویند کاش ما هم راه میانه را
میرفتیم.
مولوی عبدالحمیــد درباره حمایتش
از جداییطلبان اقلیم کردستان نیز گفت:
صــدام بــه کردهــای عــراق خیلــی ظلم
کرد .از حق و حقوقشــان کم کرد ،کشــته
دادند ،بمباران شیمیایی شدند .معروف
بود صدام  200هزار نفر از کردها را کشــته
است .این مردم خیلی رنج دیدههستند.
مــن معتقدم که باید به این افراد بیشــتر
رسیدگی شود .دولت به آنها بیشتر توجه
کــرده و مشکالتشــان را بــا مذاکــره حل
کنند .اگر به حق و حقوق آنها توجه شود،
انگیــزه جدایــی پیــدا نمیشــود .او درباره
لزوم حضــور زنان و اقلیتهــای مذهبی
در کابینــه هم گفت :اگر در کابینه وزیر زن
و اهل سنت حضور داشته باشد ،نگاه دنیا
به ما عوض میشود .نباید عقب بمانیم.

پزشکیان :دادگاه باید به پرونده احمدینژاد رسیدگی کند

در روزهایــی کــه بحــث پیگیــری تخلفات
نفتــی دولــت احمدینــژاد در مجلــس
جدیتر شــده ،نایب رئیس اول قوه مقننه
توگویــی همزمان با تأکیــد بر لزوم
در گف 
محاکمه احمدینژاد ،انگشت اتهام را به
ســمت نهادهــای دیگــر از جمله مجلس
و قــوه قضائیه هــم گردانده و تأکیــد کرده
که ســکوت و انفعال این نهادها در مقابل
دولت احمدینژاد نیز به بروز این دســت
تخلفــات کمــک کــرده اســت .بر اســاس
اعــام رســمی دیــوان محاســبات ،دولت
احمدینــژاد در فاصلــه ســالهای  87تا
 91بــه میزان  26هزار و  800میلیارد تومان
تخلف در بحثهایی مانند خرید بنزین و
فروش نفت انجام داده اســت .دادســتان
این دیوان هم دو ماه پیش تأیید کرده بود
که شخص محمود احمدینژاد در 7مورد
با رأی محکومیت دیوان محاسبات مواجه
شده که تعدادی از آنها به موضوع همین
تخلفــات نفتی بــر میگردد .اکنــون نایب
توگویی بــا ایلنا ،با
رئیس مجلــس در گف 
تأکید بر لزوم تشــکیل دادگاه رســیدگی به
جرایم نفتی احمدینژاد ،نسبت به اقدام
نماینده ارومیه در انتشــار اسنادی درمورد
حمیدبقایــی و موارد مشــابه انتقــاد کرد و

همچنینباانتقادازسکوتمجلسدرباره
تخلفاتهدفمندییارانههادردولتهای
نهــم و دهــم ،گفت که عــاوه بر مجلس،
دولت ،قوه قضائیه و همه رســانههایی که
در آن زمــان تعریــف و تمجید میکردند،
در بروز این تخلفات مقصرند و تأکید کرد
که اگر رسانهها حرفشان را محکم بزنند،
تعطیلمیشوند.
مسعود پزشــکیان با اشاره به انتشار
اســنادی درباره تخلفــات حمید بقایی
در دولــت احمدینــژاد از ســوی نــادر
قاضیپــور گفتــه اســت :معتقــدم اگــر
پروندهای وجود دارد ،باید در اختیار قوه
قضائیه قــرار گیرد و شــخصاً اگر چنین
اســنادی دربــاره مســئوالن در اختیــار

صلح؛ گزینه برتر منطقه
ادامه از
صفحهاول
در ایــن میــان وهابیــت و ســلفی گــری
بهعنوان مهمترین مانع اقدامات سلمان
باید تضعیف شده و سخن گفتن از اسالم
میانه یــا معتدل و اولویت قائل شــدن به
عربیت تبلور این رویکرد ولیعهد سعودی
اســت .اقدامــات ســلمان در هماهنگــی
و تحــت حمایت کامــل امریکا بــوده و به
نظر میرســد واشــنگتن و ریــاض در عبور
ط گرایــی برخاســته از تفکر ســلفی
از افــرا 
کــه القاعــده و داعــش محصــول آن بوده
اســت ،به توافق رســیدهاند .در واقع زمان
اســتفاده ابــزاری از گــروه هــای افراطــی
رو به افول بوده و بخش مهمی از شکست
داعش فارغ ازمبارزه محور مقاومت با این
گروه ،حاصل چرخــش راهبردی ریاض-
واشنگتن است .در سناریو راهبردی پیش

روی ریــاض ،هدف بازتعریف ســاختاری
در عربســتان ،اولویت قــرار دادن عربیت،
سکوالریســم و تحقــق مدرنیتــه تعییــن
شــده اســت .در مســیر تحقــق تغییــرات
راهبــردی در ســعودی میبایــد تعلقات
افراطــی مذهبــی بــا خاســتگاه ســلفی
تضعیف شــده و شــیعیان نیــز بتوانند در
چتــر عربیــت و سکوالریســم بــه ریــاض
نزدیــک شــوند .ایــن تحــول بنیادیــن اگر
موفــق شــود در ادامــه خــود میتوانــد از
معضــل ســعودی بــا شــیعیان داخلی و
بیرونی کاســته و تأثیرات عمیق بر موازنه
ژئوپلیتیکمنطقهبگذارد.محصولدورتر
تغییرات هدایت شــده توسط سلمان که
عامل فاصلهگیری از نگاه تنگ مذهبی و
رویکــرد به عربیت و سکوالریســم خواهد
بــود ،میتوانــد حتی عامل جــذب برخی
مسیحیان لبنان و ...نیز شــود .برای نظام
مســلط جهانی ،تجربه تغییــرات بنیادی
چــون انقالب اســامی ایران یــا تغییرات
آنــی و خشــنی چــون تغییــرات لیبــی،

داشــته باشــم ،هرگز نســبت به انتشــار
آن اقــدام نکرده و صرفاً آن را در اختیار
دادگاه صالحه قرار میدهم.
وی بــا بیــان اینکــه مجــرای اصلــی
رســیدگی بــه ایــن پروندههــا دســتگاه
قضایی اســت ،بر لزوم تشــکیل دادگاه
صالحــه بــرای رســیدگی تأکیــد کــرد و
گفــت :اگــر ایــن جرایــم در دادگاه بــه
اثبات رســید ،دادگاه صالحه نســبت به
مجــازات متخلــف یــا متخلفــان اقدام
میکنــد؛ چرا کــه در صورتی کــه جرایم
بــه اثبــات نرســد ،عمــاً با آبــروی یک
شهروند بازی شــده است .نایب رئیس
نخســت مجلس در پاسخ به این سؤال
کــه آیــا دربــاره ایــن اســناد بــا نماینــده
اصولگــرای ارومیــه صحبــت نکــرده
اســت ،گفــت :صحبــت خاصــی نبوده
است اما مهم تر از آن ،معتقدم انتشار
عیوب ،مسائل و گرفتاریها و فحشا در
جامعــه عمالً نوعی اشــاعه آن اســت.
عضــو فراکســیون امید مجلــس اضافه
کرد :بــا این حســاب باید این اســناد در
اختیــار دادگاه قــرار گیــرد و قوه قضائیه
نیز موظف به رسیدگی است تا اگر کسی
مرتکب تخلفی شده ،به اندازه تخلفی

تجربــهای خوشــایند نبوده و بــرای امریکا
بهعنوانقدرتمسلط،تغییراتیمطلوب
اســت که به همراه حفظ روابط راهبردی
و تعهــدات در شــیبی آرام صورت بگیرد.
ترکیه قبــل از ســعودی این مســیر را آغاز
کــرده و همچنان با فراز ونشــیبهایی آن
را ادامــه میدهد .تحــوالت آغاز شــده در
عربســتان نشــان میدهد که ســعودیها
بهطــور جــدی در توافــق و بــده و بســتان
بــا امریــکا وارد فــاز تغییراتی شــدهاند که
حاصــل آن چــه بــا ســلمان و چــه بــدون
ســلمان میتواند ظهــور عربســتان نوین
در نتیجــه بازتعریفهــای رخ داده در
آینده باشــد.در این میــان ارتجاعی تلقی
کــردن یا ماندن نظام سیاســی ســعودی،
همچنیــن دســت کشــیدن عربســتان از
حوزههای نفوذ و رقابــت و واگذاری آن به
ایران ،اگرمحصول خوش خیالی نباشــد،
میتواند حاصــل غفلت از ســاز وکارهای
قدرت و بازیهای پیچیده مترتب بر نظام
جهانی باشــد .در جغرافیــای خاورمیانه،

که انجام داده مجازات شــود؛ نه کمتر و
نه بیشــتر! نایب رئیس مجلس شورای
اســامی در پاسخ به این ســؤال که چرا
قــوه قضائیــه بــا تخلفــات اثبات شــده
احمدینــژاد در پرونده فــروش بنزین
برخورد نمیکند نیز توضیح داده است:
قوه قضائیه باید در این رابطه رسیدگی
کنــد امــا بحــث دیگر این اســت کــه در
بحــث هدفمنــدی یارانههــا مقصــران
دیگری نیز وجود دارد .پزشکیان گفت:
در بحــث هدفمنــدی یارانههــا از ابتــدا
مشــخص بــود کــه تخلفاتــی صــورت
میگیرد و حتی ما در مجلس نیز حرفی
نزدیــم و بــا آن کنار آمدیــم .اینکه چند
نفر اعتراض کنند ،کافی نیست.
ëëهمه مــا مقصریم که نســبت بــه این
تخلفاتبیتفاوتبودیم
وی افــزود :مجلــس آن زمــان در قبــال
مسیریکهطیمیشدوب هطوربینخالف
بــود ،همراهــی کرد .تــا زمانی کــه در قبال
حرفهایی کــه میزنیم و تبدیل به قانون
میشــود ،محکم نایســتیم ،همین وضع
ادامه خواهد داشت .نایب رئیس مجلس
بــا بیــان اینکــه درصــد اندکــی از قوانیــن
پنجساله برنامههای توسعه اجرا میشود،

نه ایــران و نه عربســتان از معادالت قابل
حذف نبوده و نیستند .ازمنظرمعادالت و
محاسباتمنطقهایوجهانیرقابتهای
میــان تهــران – ریاض نباید ســبب برهم
خــوردن راهبــردی تعــادالت ژئوپلیتیکی
میان ایران و عربستان شود .برهم خوردن
این معادالت میتواند عامل جنگ باشد.
حملــه صدام به ایران در بخشــی حاصل
تغییرات ژئوپلیتیکی بود .اگــر موازنهها و
در این میان موازنه میان تهران -ریاض به
سود یکی و زیان دیگری بهطور محسوس
تغییر نماید ،صحنه رقابت از فاز سیاسی،
وارد فاز نظامی خواهد شد.
نکتهآنکهدرحالیکهسیاستخارجی
ایراندرگیریبهوسعتجغرافیایجهان
دارد ،مهمترین معضل سیاست خارجی
عربســتان ،ایران اســت .ایران نیم نگاهی
بــه ریــاض دارد امــا ســعودی هــا تمــام
حسهای خــود را متوجه ایــران کردهاند.
دور شــدن از ســلفی گری و گام برداشــتن
در جهــت تحقق دولتی مــدرن اگرچه در

االن امارات چندین زن را وارد کابینه کرده
اســت ،یکــی از آنها بلــوچ مهاجر اســت.
چــرا ایــن زن در کابینه دولت ما نباشــد؟
چرا وقتــی یک زن میتواند معــاون وزیر
و رئیــس باشــد ،خود وزیر نباشــد؟ از یک
جایی باید این موضوع آغاز شود.
او دربــاره برخــی ادعاهــا دربــاره
محدودیــت اقلیتهــای مذهبــی در
کشــورمان نیــز تصریــح کــرد :مخالفــان
موضوعــات کوچــک را بــزرگ میکننــد
و در ایــن حالــت انصــاف از بیــن میرود.
همان قدر که کم اســت را بگویند ،اضافه
نگوینــد .بحمــداهلل آزادی موجود اســت
و اهــل تســنن نمازشــان را میخواننــد.
نســبت به گذشته مشــکالت کاسته شده
اســت ،امــا بعضی از این افــراد تنگ نظر
و بــی ســواد و کوتاه بیــن در برخی نهادها
و ارگانهــا هســتند و هنوز اعمال ســلیقه
میکنند .حل این مشکل همراهی دولت
را میطلبد؛ آن طوری که دنیا و مخالفان
تبلیــغ میکننــد بــدان صــورت نیســت.
طبیعتــاً آنها چیزهــای کوچــک را بزرگ
میکننــد .به همین خاطــر توصیه ما این
اســت کــه هیچ وقــت مــدرک به دســت
دشمنان و مخالفان ندهیم ،بلکه بهانه را
از دســت آنها بگیریم .میشود با نظارتی
دقیقتــر ایــن مشــکالت را هم حــل کرد.
او دربــاره آزادی مرزبانــان در این منطقه
هم توضیح داد :آن موضوع گروگانگیری
خــود بــه خــود خبــری شــد واال از ایــن
گروگانگیریهــا دهها نوع دیگر داشــتیم.
گروگانهــا آلمانــی بودنــد کــه مســئوالن
محلــی به مــن گفتند ،پیگیری کــردم و از
کانــال ما آزاد شــدند ،ولــی جایی خبرش
درز نکــرد و مــا هم به کســی نگفتیــم .او
درباره سفرهایش هم توضیح داد :منع و
نوشتهای نیســت و کسی به من نگفته که
شما سفر نکنید ،اما یک بار من به مشهد
ســفر کردم و خیلی بر عدهای سخت شد
مــن را بــه تهــران فرســتادند و دوبــاره بــا
اصرار مســئوالن بازگشــتم به مشــهد و از
آن به بعد در ایــن مورد احتیاط میکنم.
احســاس من این اســت که با ســفرم هم
من به زحمت میافتم و هم میزبانم.

تصریح کرد :مجلس ،دولت و قوه قضائیه
در اجرایی نشدن این قوانین مقصر است
و اگــر بهدنبــال اصالح مملکت هســتیم،
بایــد بــه این مهــم توجه داشــته باشــیم.
وی تصریح کرد :همه ما مقصر هســتیم.
مشــکل ما این است که دنبال این هستیم
که کســی را پیدا کنیم که همه گناهان را به
گردن او بیندازنــد .به نظرم مقصر در این
موضــوع فقط احمدینژاد نیســت .وی با
بیان اینکه تمام کســانی که براحتی اجازه
دادند این اتفاقــات صورت بگیرد ،مقصر
هســتند ،یادآور شــد :این درســت نیســت
کــه وقتی کســی از قدرت خــارج شــد ،او را
بزنیم .همان زمان مجلس این تخلفات را
میدید .همه رسانهها هم میدیدند .همه
ما میدیدیم اما االن میگوییم بیتقصیر
هســتیم .همزمان با این سخنان مسعود
توگویی
پزشکیان ،روزنامه شــرق هم گف 
با ســیدکمال سیدعلی معاون ارزی سابق
بانک مرکــزی در دولت دهم انجــام داده
که وی آنجا دولت احمدینژاد را به «بازی
خطرناک با نرخ ارز» متهم کرده است .وی
بابیاناینکه«طالراجایارزمیفروختیم»
گفته است« :ریشه مشکل تحریمها بود» و
«ارز دونرخی عامل فساد است».

بخــش مهمــی از تحقــق اهــداف 2030
ریاض اســت ،امــا این هدفی اســت که در
درون خود میتواند در بخشهایی اگر ریل
روابط تهران و ریاض در مسیر تعامل قرار
نگیرد ،علیه ایران وارد عمل شــود .تهران
و ریاض هر دو بهدنبال توســعه اقتصادی
هستند که دســتیابی به آن تنها در فضای
صلح میسر است .باشد که تهران و ریاض
بهدامدرگیریهاگرفتارنشدهوجغرافیای
جهاناسالمرادرگیرجنگیداخلینکنید.
روی کار بودن دولت تدبیر و امید در ایران،
نه برای ریاض بلکه برای منطقه و جهان
اگــر به دنبــال صلح باشــند ،یک فرصت
اســت .نه تهران و نه ریاض نباید با رقص
شمشــیر و طبل جنگ همراه شوند .نباید
بسترســاز تبدیــل جنگ نیابتــی به جنگ
مستقیم شــد .سلمان جویای نام بیش از
تمرکزبردشمنیباایران،بایدبهصداهای
صلح برآمده از تهران گوش فراداده تا در
ســایه صلح ،خاورمیانه قوی تر نه ایران یا
عربستان قوی تر شکل بگیرد.
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ëëسرمقاله«،تلنگرکیهان»مهرنوشجعفری
رفتــار کامالً آزادانه این قبیل نشــریات نه بیانگــر آزادی
اخبار
مطبوعــات و نــه نشــانه تکثــر و رقابــت در جامعــه
مطبوعاتــی ،بلکــه نشــانه بیمــاری مطبوعــات اســت.
مطبوعات وقتــی به قول امــام خمینــی(ره) زبان حال
ملتاند که متعلق به ملت باشند و نه دولت .اگر روزی
روزگاری مدیریــت جامعه متوجه ایــن معضل بزرگ و
تالی فاسدهای این بخش از مطبوعات (اعم از بخش دولتی و عمومی) شود و خوب
درباره عملکرد مالی و زیانهای معنوی آن تأمل کند و سپس قصد حلوفصل این
معضل را داشــته باشد ،آنگاه شاهد فضایی خواهیم بود که از یک طرف افرادی با
طرز تفکر مدیر مسئول محترم «کیهان» بهتر از پیش میتوانند به بیان دیدگاههای
خویشبپردازند،بدونآنکهنیازیباشدحاکمیتهزینهمعنویوسیاسیطرزتفکر
دیگران را متقبل شــود یا ملت هزینه مادی و کمرشــکن اداره آن را متحمل شود...
خالصه اینکه تیتر «کیهان» و هر پیامی که بر آن مترتب باشد ،مادام که سخن یک
مدیرمسئول بهعنوان شخص حقیقی است ،بر مبنای حقوقی که در قانون اساسی
در باب حقوق ملت آمده ،قابلتوجیه اســت (و اگر خالف قانون هم باشــد ،هزینه
آن را دیگران نمیپردازند) ،اما در شرایطی که امتیاز شمار بیشماری از روزنامهها
و سایر نشریات در دستان ارگانها و وزارتخانههاست و کسی هم به عوارض مخرب
این روند که هم به زیان حاکمیت و هم به زیان مطبوعات و رونق و اعتبار حرفهای
آن است ،توجهی ندارد ،چنین پیامها و دیدگاههایی تعارضات عدیدهای پیشروی
حاکمیت و جامعه مطبوعاتی هر دو ،قرار میدهد که از جمله آنها نشانههایی است
دشــمن متوهم و خام منطقه را به کام درگیریهای
که میتواند بهانهســاز باشد تا
ِ
ناخواســته بکشــاند .شــاید مورد «کیهان» تلنگری باشــد تا به مســأله مطبوعات و
مالکیت آنها و عوارضی که به بار آورد هاند ،از نگاهی متفاوت بنگریم.
توگوباعبداهللناصری«ارتباطاصالحطلبانودولت»
ëëگف 
درســت اســت که اصالحطلبان کار تشکیالتی
کردنــد و این تشــکیالت اصالحطلبــان بود که
جامعه را وارد رقابت کرد اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی
از جامعــه مدنــی بدون وابســتگی به جریانهای سیاســی و بــه اعتبار
شــعارها و گفتمانهای آقای روحانی به او رأی دادند .وقتی فهمیدند
که نامزد رقیب او با یک پشتوانه تشکیالتی متصل به برخی کانونهای
قدرت به میدان رقابت میآید بنابراین از ترس عدم تکرار اشــتباهات
دولــت در پیــش از ســال  ٩٢بــه آقــای روحانــی رأی دادنــد و طبیعتــاً
انتظاراتــی هــم از او دارند .اصالحطلبان کماکان حامــی آقای روحانی
هســتند .محدودیتهــای آقــای روحانی را هــم میداننــد و نبود فضا
برای تحقق بعضی از شــعارها و وعدههای انتخاباتی را هم میدانند.
بــا همــه این اوصــاف این انتقــاد را به دولــت و آقای روحانــی دارند که
بایــد از حــال انفعال در بیایــد .تلقیای که در جامعه ایجاد شــده که او
در دولت دوم خود منفعلتر اســت ،الزاماً تلقی درســتی هم نیســت.
بــا این حــال آقای روحانی باید تالش کند با مردم ســخن بگوید تا این
رفــع ابهام برای جامعــه صورت بگیرد و دولت باید این تلقی را از بین
ببرد .اصالحطلبان از آقای روحانی حمایت میکنند چون شرایط کشور
بسیار حساس است.
ëëپاسخبهيكدرخواست
رفتار سياسي درست و ب هقاعده ،ويژگي منحصر به فردي
دارد :اجــزاي آن بــا يكديگــر همخواننــد .سياســتهاي
ناسنجيدهبويژهدرحوزهسياستخارجي،دچاراغتشاش
ي ميكنند يا قابل خدشه ميسازند و مجموعه
ماهوياند .اجزاي آنها يكديگر را نف 
را از كارآيــي كلي مياندازند .رفتار سياســي دولت در عرصــه خارجي در هفتههاي
اخيــر ،نمونــهاي از رفتارهاي نوع اول اســت . ...فارغ از اينكــه قدرتهاي منطقهاي
تــوان رويارويــي با ايــران را دارند يا نه ،ما از بروز درگيري با آنها اســتقبال نميكنيم.
اين سياست خارجي بهقاعده در تكامل خود به مراحل تازهاي از پيچيدگي نزديك
خواهــد شــد .با پايان كار داعش ،بهانه مبتني بر اينكه حضــور نيروهاي خارجي در
سوريه ضرورتي ندارد ،بزودي مطرح خواهد شد و مسلماً هدف طرح آن ،اشاره به
نيروهاي ايران در ســوريه خواهد بود ،چراكه روســيه حضوري پيشاپيش از ماجراي
داعش در سوريه داشته است و در تعامالت خود با امريكا اين موضوع را در سطح
ديگــري حــل و فصل خواهد كرد .مســأله اين اســت كه آيا صرف پايــان كار داعش
اوضاع منطقه را به حال اول برخواهد گرداند؟ مهم اين اســت كه ايران پاســخ اين
پرسش را در رابطه با تحركهاي موجود و رابطه آنها با ثبات و امنيت در سوريه و در
ساير نقاط و مهمتر از همه لبنان به جامعه جهاني عرضه كند .اينكه ايران با آزادي
خاك سوريه كار ديگري هم دارد :اطمينان از فقدان هرگونه قصدي براي برهمزدن
آرايش مرزها و نيروها در منطقه .فقط در اين صورت ،ميتوان گفت كار در ســوريه
پايانيافتهاست.
توگو با محمد توســلی «محافظهکاران نمیخواهنــد رانتها را
ëëگف 
ازدستبدهند»
آقــای قالیباف نیــز مانند آقــای احمدینژاد
از جریان محافظهکار بــود و اگر چه در برخی
زمینهها با هم اختالف ســلیقه داشتند اما در
نهایت «آب به یک آسیاب میریختند» .مشکالت مدیریت شهر تهران
به صورت ساختاری است و تا زمانی که ساختارها اصالح نشود بهترین
مدیران نیز نمیتوانند برای مشکالت شهر تهران راهحل منطقی پیدا
کننــد .این در حالی اســت که حضــور محافظــهکاران و اقتدارگرایان در
شهرداری تهران وضعیت را پیچیدهتر از گذشته نیز کرده بود .بهعنوان
مثال آبادگران در شــورای دوم یا قالیباف در طول دوازده ســال گذشــته
نگاه راهبردی به مشارکت مردم در تصمیمگیریهای شهری نداشتند.
نــوع مدیریــت قالیبــاف ،بهرغم برخــی خدماتی که برای شــهر تهران
انجام داد ،اقتدارگرایانه بود .از ســوی دیگر محافظهکاران نگاه سیاسی
به شــهرداری تهران داشتند و گمان میکردند شهرداری میتواند یک
سکوی پرتاب برای رسیدن به مدارج باالتر قدرت باشد.آقای قالیباف در
طول 12ســالی که در شهرداری تهران حضور داشتند دوبار شانس خود
را برای رسیدن به ریاست جمهوری امتحان کردند .این در حالی است
کــه در گذشــته نیز احمدینژاد بهعنوان یک اصولگرا یــک بار این کار را
انجام داده بود ....در نتیجه بهدلیل اینکه بهدنبال قدرت هستند کارهای
نمایشی در سطح شهر تهران انجام میدهند.
ëëیادداشت«جستاریدرپایدارسازیدیپلماسیدفاعیدرمنطقه»داوودعامری
در روزهای اخیر شاهد حضور رئیس ستاد ارتش پاکستان در تهران
بودیم .این ســفر را میتوان در راستای توسعه دیپلماسی دفاعی
در منطقه ،بخصوص از ســوی ایران و اندیشــههای جدید دفاعی
در منطقــه ارزیابی کرد ...از پیش نیازهای مهم برای نزدیکی بین
کشــورها ،شناسایی و تأکید بر مشــترکات ،بخصوص در حوزههای
ملی ،مذهبی ،فرهنگی ،دفاعی و امنیتی اســت ...آنچه باید ملتهای مســلمان
به آن توجه کنند ،احترام به همدیگر و پرهیز از دمیدن در آتش اختالفات است...
اختالف ســلیقه و تفاوت در نگرش نســبت به مســائل و موضوعات بینالمللی
بخصوص مســائل امنیتــی و دفاعی در بین کشــورها یک امر طبیعی اســت ،اما
آنچــه مهم اســت مدیریــت و پرهیــز از برخورد هیجانی اســت .بهعنــوان نمونه
اختالف نگرش و سیاستهای جمهوری اسالمی ایران و ترکیه به بعضی مسائل
منطقــهای یک نمونه واقعی بود که دو کشــور باوجود پیگیری سیاســتهای گاه
متضاد با همدیگر ،هیچگاه اجازه ندادند این مسائل تبدیل به یک بحران شود و
به ارتباطات راهبردی دو کشور لطمه وارد کند ،هرچند با مسائلی روبهرو شد اما
با مراقبت دو کشــور همواره بر مدیریت آن تالش شد که روندی مثبت در روابط
دو کشور مسلمان محسوب میشود.

