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تأکید نایب رئیس «فراکسیون امید» در گفت و گو با «ایران»:

عبور از «ابرچالشها» نیازمند توافق بزرگتر اعتدالیون و اصالح طلبان است
احسان بداغی

ایرنا

شــکاف میــان ائتــاف اعتدالیــون و
اصالحطلبــان؛ هر چــه از انتخابات 29
اردیبهشــت فاصله میگیریــم به نظر
میرســد این گــزاره جدیتر میشــود.
اول این محمدرضا عارف بود که گفت
شــاید اصالحطلبــان بدون ائتــاف در
انتخابات  98و  1400شرکت کنند .بعد
از آن هــم دو هفته قبل از ســوی مقابل
میــدان ،یعنــی از اردوگاه اعتدالیــون
اظهاراتــی بیرون آمد که نشــان میداد
آنهــا هــم بیرغبــت بــه بــر هــم زدن
ائتالف خود نیستند.
بهــروز نعمتــی از ایجــاد یک حزب
مســتقل بــرای شــرکت در انتخابــات
مجلــس یازدهم خبــر داد و غالمعلی
جعفــرزاده ،نایــب رئیــس فراکســیون
مستقلین هم همزمان حمالتی جدی
را بــه فراکســیون امیــد انجــام داد .در
چنین شرایطی فعالً صف اعتدالیون و
اصالحطلبانی کــه خواهان بر هم زدن
ائتالف انتخاباتی خود هستند ،در حال
افزایش است .با وجود این محمدرضا
توگــو بــا «ایــران» درباره
تابــش در گف 
ســرانجام چنین اقدامی هشدار جدی
میدهــد .او معتقد اســت که کشــور ما
درگیــر چالشهــا و بحرانهایی اســت
که توافق کلی میان سیاســیون یک نیاز
اساسی شده است و در چنین شرایطی
بــر هــم زدن ائتالفهــای قبلــی هــم
بیمعنا است.
او همچنین هشــدار میدهــد که بر
هــم زدن ایــن ائتــاف دو طــرف آن را
متضرر خواهد کــرد و هیچ کدام برنده
این بــازی نخواهنــد بود .نایــب رئیس
فراکســیون امیــد همچنیــن بــر لــزوم
ایجــاد یــک توافــق فراگیــر بیــن تمــام
گروههای سیاسی کشور بر سر چالشها
و بحرانهای موجود هم تأکید میکند.
در هفتههــای اخیــر شــاهد برخــی
اظهارنظرها بودیم که نشان از فروپاشی
ائتــاف اعتدالیــون و اصالحطلبــان
دارد .از جملــه آقــای نعمتــی گفتند که
نزدیــکان آقــای الریجانــی قرار اســت
حزبــی راهانــدازی کنند تــا در انتخابات
بعــدی مســتقل ظاهــر شــود و همزمان
آقــای جعفــرزاده اتهاماتــی را متوجــه
فراکســیون امید کردند .شــما بهعنوان
یکــی از اصالحطلبان قدیمی مجلس و
نایب رئیس فراکسیون امید چه ارزیابی
ازاینمجموعهاختالفاتدارید؟
بهنظر من واقعیت کشور االن بسیار
خطیرتــر از آن اســت کــه بخواهیــم به
ایــن طــور بحثهــا بپردازیــم .بــه نظر
مــن اختالفاتی از این دســت در کشــور
االن مســائل اولویــتداری نیســتند که
بخواهیم به آن پر و بال بدهیم.
اولویــت مــا در زمینــه اختالفــات
سیاســی باید در جهت رفع آنها باشــد
نــه در جهــت تعمیق آنها .مــا در قبال
ت داریم.
ملت شرافتمند ایران مسئولی 
مــا االن داریم  40ســالگی انقالب خود
را تجربــه میکنیــم و همینطــور کــه
میدانید معموالً چهل سالگی سمبل
دوران بلــوغ و رشــد اســت .ایــران در

ایــن چهل ســال تبدیل به یــک قدرت
منطقــهای شــده امــا اگــر مــا در داخل
بــا کنتــرل دامنــه اختالفــات سیاســی
خودمــان نتوانیــم درایتمــان را نشــان
دهیــم ،عمــاً بلــوغ انقــاب را بــا یک
عالمت ســؤال جــدی مواجه میکنیم.
بــه هر حــال اختالف نظر سیاســی یک
امــر طبیعــی اســت ،چیــزی کــه هنــر
سیاســتورزی و تدبیر و تدبر سیاسیون
را نشــان میدهــد ،کنتــرل دامنــه ایــن
اختالفات و پرداختن بجا به آن است.
یعنــی شــما معتقدید کــه ائتــاف بین
اصالحطلبــان و اعتدالیون باید پا برجا
بماند؟
بــه نظــرم موضــوع حتــی فراتــر از
ایــن اســت .مســأله اصلــی این اســت
کــه بایــد رقابــت در جــای خــودش
باشــد و همــکاری در جــای خــودش.
مــن معتقــدم نــه تنهــا اعتدالیــون و
اصالحطلبان بلکه در فضایی وسیعتر
گروههــای سیاســی فراگیــر بایــد روی
یک ســری مســائل به توافق برسند .ما
بحرانهایــی داریــم کــه اینهــا موافق و
مخالف دولت نمیشناسند.
وقتی من به این موضوع معتقدم،
حتمــاً بــه طریق اولــی اعتقــاد دارم که
ائتالف بیــن اعتدالیون و اصالحطلبان
باید حفظ شود .چون اوالً یک زمینهای
اســت بــرای فاصلــه گرفتــن از تنش و
چالش داخلی و مضافاً اینکه خود این
همکاری مانع تند شــدن فضا و قدرت
گرفتن دوباره افراطیگری میشود.
همانطــور کــه گفتــم بایــد االن بــه
فکر توافقهــای بزرگتــر از حتی همین
ائتالف در کشور باشیم ،نه اینکه همین
ائتالفــی را هم که داریــم و نتیجه داده،
از بیــن ببریم .مــا با انــواع ابرچالشها
و ابربحرانهــا در داخــل و خارج کشــور
دســت بــه گریبــان هســتیم؛ از بحــران
آب و محیط زیســت و مؤسســات مالی
غیرقانونی و ورشکستگی صندوقهای
بازنشســتگی بگیرید تــا وضعیت رو به
وخامــت منطقه .مــا االن در شــرایطی
هســتیم که نخستوزیر یک کشور را به
کشور دیگری در منطقه دعوت میکنند
و آنجا او را مجبور به استعفا میکنند.
وضعیــت ســوریه و عــراق را داریم
میبینیم که عربســتان و امارات چقدر
دارنــد از مســئولیتهای بینالمللــی
خود برای صلح و ثبات منطقه فاصله
میگیرند .آیا در چنین شرایطی عاقالنه
اســت برای یک ائتالف که جزو معدود
ائتالفهای سیاســی در ایران بوده که 4
ســال دوام آورده خط و نشــان بکشــیم
و بگوییــم آن را بــه هــم میزنیم؟ من
شخصاً به هیچ عنوان نمیتوانم چنین
موضعی را بپذیرم ،حال چه از ســمت
اعتدالیون باشد و چه اصالحطلبان.
هــر طرفــی بــه ایــن ســمت بــرود،
اشــتباه کــرده اســت و تــاوان آن را نــه
فقط دو طــرف این ائتــاف بلکه تمام
مــردم خواهنــد داد .مــن بــه صراحت
در جمعهایــی هــم از اصالحطلبانــی
که برخی از اعتدالیــون را به «خیانت»
متهــم کردهانــد بــه شــکل جــدی
نقــد کــردهام و کار آنهــا را نادرســت

بر هم زدن ائتالفها،
یعنی انداختن مملکت
به دامن افراطیگری
دوباره و بحرانهای
بزرگتر .نه تنها اعتدالیون
و اصالحطلبان ،بلکه
نیاز هست اصولگرایان
هم با این دو طیف وارد
توگویی جدی شوند
گف 
و روی ابرچالشها
و بحرانهایی که داریم
به توافق برسیم
میدانم و هــم اعتدالیونی که گفتهاند
حطلبان مجلس افراطی هســتند
اصال 
و کارهــای افراطی میکننــد و تمایالت
افراطی دارند ،سخت در اشتباه هستند.
یعنــی شــما ایــن حــرف برخی دیگــر از
اصالحطلبان را کــه گفتهاند اعتدالیون
بعد از انتخابات مجلس به لیست امید
خیانتکردندراقبولندارید؟
مــن بــه رفتــار دوســتان اعتدالــی
خودمان ممکن است نقدهایی داشته
باشــم کــه دارم ،امــا به هیچ عنــوان به
خودم اجــازه نمیدهم با ایــن ادبیات
در قبال آنها قضــاوت کنم .بله ما بعد
از انتخابات مجلس میتوانستیم بهتر
از اینها عمل کنیم ،اما نکردیم .مقصر
هم فقط یک نفر نیست.
امــا در همــان برهــه هــم جاهایــی
خــوب و ســازنده رفتــار کردیــم ،چــرا
آنهــا را نمیبینیــم؟ چــرا بــرای آینــده
میرویــم ســراغ نقــاط تاریــک و نقاط
روشــن را نمیبینیــم؟ مــن عمیقــاً
معتقدم بر هــم زدن ائتالفها ،یعنی
انداختن مملکت به دامن افراطیگری
دوبــاره و بحرانهــای بزرگتــر .نــه تنها
اعتدالیــون و اصالحطلبــان ،بلکــه نیاز
هست اصولگرایان هم با این دو طیف
توگویــی جــدی شــوند و روی
وارد گف 
ابرچالشها و بحرانهایی که داریم به
توافق برسیم.
االندرموقعیتیکههستیمفکرمیکنید
چقدر شرایط کشــور برای رسیدن به این
توافقــی که مدنظرتان اســت ،مســاعد
اســت؟ موانــع موجــود در ایــن مســیر
چیست؟

بســتر مســاعد را بایــد فراهــم
میکردیــم کــه نکردیــم .از ســالهای
گذشــته که مســأله آشــتی ملی توسط
افــرادی نظیــر آقــای خاتمــی مطــرح
شــد و بعــد هــم تبدیــل بــه طــرح
توگــوی ملــی شــد ،بایــد بــه فکــر
گف 
ایــن مســائل میبودیــم .مــا نتیجــه
توگــو و تدبیــر را در
عقالنیــت ،گف 
عرصــه بینالمللــی دیدهایــم ،خیلی
بد اســت کــه در داخل و بیــن خودمان
نتوانیم این مســیر را برویم .اگر قبلتر
به فکر میبودیم در بسیاری از مقاطع
حســاس تصمیمگیری بــرای نظام به
مراتب سادهتر میشد.
جبــر زمانــه مــا را بــه ایــن موضــع
رســانده کــه دیگر چــارهای جز تعمیق
همکاریها و تعیین تکلیف قسمتی از
اختالفات سیاسی داخل کشور نداریم.
ما بــا چالشهایــی مواجه هســتیم که
نمیشــود بــا تکیــه بــر شــعار و حــرف
زدن از آنهــا عبور کــرد .االن دیگر زمان
پنهــان کــردن مســائل نیســت و مردم
بهدلیل توســعه شــبکههای اجتماعی
در کســری ازثانیــه از بســیاری مســائل
مطلع میشوند.
به نظرتان فضای الزم برای رســیدن به
این مرحله در کشور شکل گرفته است؟
بهنظــرم الجــرم متوجــه شــدیم
کــه بایــد بیشــتر بــا هــم حــرف بزنیم.
نمونهاش همین بحث جلسات سران
ســه قوه اســت .تا قبــل از ایــن یادمان
نمیآیــد کــه ســران ســه قــوه اینقــدر
در فواصــل زمانــی نزدیــک بــه هــم با
یکدیگر دیــدار و همفکــری میکردند.
انصافــاً هــم از روزی کــه بــه نظــر
توگو میان قوا و نهادهای
میرســد گف 
مختلف جدیتر شــده شــاهد هستیم
کــه مســئوالن عالیرتبه بســیار کمتر از
همیــن چنــد ماه قبــل علیــه همدیگر
ســخنی میگویند و مسألهای را مطرح
میکنند .این اتفاق بســیار خوب است
امــا باید روز و شــب به فکر توســعه آن
باشیم.
توگو
ما نیازمند چندین سطح از گف 
توگــوی
و توافــق هســتیم؛ یکــی گف 
بیــن نهادها اســت ،مثالً بیــن دولت و
توگــوی داخل خود
مجلــس .یکی گف 
نهادها اســت .مثــاً نهادهایی که ذات
آنها مانند مجلس ،متکثر است باید در
توگوها
داخل خودشان این دست گف 
توگوی میان
را ترویج دهنــد .یکی گف 

علی مطهری خواستار شد

ارائه یک طرح برای لغو تعطیلی  8ربیع االول

نایب رئیــس دوم مجلس به تصویب
تعطیلی روز هشتم ربیعاالول اعتراض
کرد .علی مطهری در یادداشتی تحت
عنــوان «تعطیلــی بیمبنا» که توســط
ایســنا منتشــر شــده اســت ،تعطیلــی
هشــتم ربیعاالول را بیمبنا دانســت و
ابــراز امیدواری کــرد که این تعطیلی با
ارائه طرحی لغو شود.
مطهری در یادداشــت خود نوشــته
است« :تعطیلی هشــتم ربیعاالول که
امســال مصــادف بــا  ۶آذر اســت ،یک
خطــا و موجــب وهن مجلس شــورای
اسالمی است».
مطهری اســتدالل کرده که «ســؤال
ایــن اســت کــه چــه ضرورتــی بــرای
تعطیلی این روز هســت؟ اوالً مردم در
این روز باید عزا بگیرند یا شادی کنند؟
ثانیــاً فلســفه تعطیلی یــک روز آن
است که مناسبت مربوط بزرگ داشته
شــود .آیا این بزرگداشــت بــا تعطیلی
بهتــر انجــام میشــود یا بــا دایــر بودن
ادارات و بخش خصوصی و مطبوعات
کــه هــر یــک میتواننــد برنامــهای و
مطلبــی داشــته باشــند؟ ضمنــاً ایــن
روز مجــاور نهــم ربیــعاالول اســت کــه
برخی شیعیان تندرو برنامههایی اجرا
میکنند که مخالف وحدت اســامی و

مضر به حال دنیای اســام اســت ».او
همچنیــن گفته اســت« :عــاوه بر این
نحوه تصویب ایــن تعطیلی هم قابل
توجه است .این تعطیلی بنا به توصیه
یکی از مراجع صورت گرفت  -در حالی
که برخی مراجع نیز موافق نیســتند -و
به همین دلیل بدون تناســب در میان
مــواد و بندهــای قانون احــکام دائمی
برنامههــای توســع ه کشــور و غفلــت
نســبی نمایندگان در مجلــس نهم به
تصویب رســید و البته شــورای نگهبان
مخالفت کرد و بررســی آن به مجلس
دهــم کشــیده شــد و در مجلــس دهم
نیــز با لطایفالحیل اجــازه صحبت به
مخالف و موافق داده نشد و به صورت
مرموزی تصویب شد .انشاءاهلل با ارائه
طرحی این تعطیلی لغو خواهد شد».
اشــاره مطهــری به تصویــب مرموز
این طرح در مجلس از یک سو به رد آن
در کمیســیون فرهنگی برمیگــردد و از
سوی دیگر به اعتراضاتی که در صحن
علنــی مجلــس ،هنــگام بررســی ایــن
موضــوع روی داد .روز نهــم بهمنماه
سال قبل ،کمیسیون فرهنگی مجلس
کــه علی مطهــری هم عضو آن اســت
این طرح را رد کرده بود.
امــا یــک روز بعــد از آن یعنی دهم

بهمنمــاه وقتــی این طــرح به صحن
علنــی آمد بــاز هم بــا مخالفت برخی
از نماینــدگان مواجه شــد .نمایندگانی
مانند مصطفی کواکبیان که میگفتند:
«تمــام آن چیــزی کــه مــا از آن اطــاع
داریــم ،اینکــه اظهــار نظــر رئیــس
جمهوری درخصوص تعطیلی هشتم
ربیــع االول کافــی بــه نظــر نرســیده،
بنابراین شورای نگهبان با آن مخالفت
کرده اســت .البته ایــن موضوع مربوط
بــه مجلس نهــم اســت و نماینــدگان
مجلــس دهــم در جریــان بررســی و
تصویب آن نیستند ،لذا باید اجازه داده
شــود موضــوع مــورد بحــث در صحن

علنــی قــرار گیرد ».بــا وجــود این علی
الریجانی بــر طرح این موضــوع اصرار
کرد و تذکــر نمایندگانی چون کواکبیان
و محمــد دهقان را وارد ندانســت .این
طــرح اولین بار روز  13اردیبهشــت ماه
ســال  95در آخریــن روزهــای مجلس
نهــم بــه تأییــد نماینــدگان رســید .اما
وقتی با مخالفت و ایراد شورای نگهبان
مواجــه شــد ،کارش بــه مجلــس دهم
کشید.
بعــد از آن هم شــورای نگهبــان در
مهلــت  20روزه خــود در ایــن رابطــه
اظهار نظر نکرد که به گفته عباســعلی
کدخدایی ،ســخنگوی شــورا به معنای
تأیید آن بود .ابتدای ســال جدید اما در
تقویم کشور خبری از درج این تعطیلی
نبــود .موضوعی که دربــاره آن توضیح
داده شــد چون تقویمهای ســال جدید
از چنــد ماه قبل آماده میشــوند و این
موضوع در اواخر ســال  95به تصویب
رسیده بود ،تعطیلی هشتم ربیعاالول
در تقویم درج نشد.
حاال در شــرایطی که حدود دو هفته
تــا  6آذرماه باقی مانده اســت ،به نظر
میرســد با موضعی کــه علی مطهری
گرفته ،احتماالتی را باید برای لغو این
تعطیلی در نظر گرفت.

احــزاب و گرایشهای سیاســی اســت.
توگوی اجتماعی میان اقشار
یکی گف 
مختلــف مــردم اســت .مــا اگــر تمــام
مسائل و چالشهای داخلی خودمان
را هــم نادیــده بگیریــم نمیتوانیــم از
ایــن حقیقــت بگذریــم کــه خاورمیانه
آبســتن حوادث جدیدی اســت .ما در
این موقعیت میخواهیــم چه کنیم؟
میخواهیــم بیاییم بــرای ائتالفهای
داخلی خودمان خط و نشان بکشیم؟
در جایــی که دفاع از ســرزمین و حفظ
کیان کشور مطرح میشود دیگر جایی
نیســت که چهــار تــا نماینــده مجلس
بیاینــد و بر ســر یــک ســری اختالفات
بیاهمیــت با هم چالــش کنند .مردم
اگــر در انتخابات شــرکت میکنند و به
امثال بنده رأی میدهند ،نگران آینده
خودشان و فرزندانشان هستند ،نگران
زندگی خود هستند.
در ســطوح عالیتــر میدانیــم
توگوهایــی بــر ســر مســأله
کــه گف 
چالش برانگیز حصر در جریان اســت.
توگوهــا و
خیلیهــا معتقدنــد اگــر گف 
رایزنیهــا در ایــن خصــوص بــه نتیجه
برســد ،نشــانه خوبی برای این است که
میتوانیــم راجع به مســائل دیگری هم
توافــق کنیم .تــا االن کــه ایــن بحث را
پیگیری میکردید ،موضوع چگونه جلو
رفته است؟
مــن فقــط میتوانــم بهصــورت
کلی بگویــم که مــن در مذاکراتی که با
رؤســای محتــرم هر ســه قوه داشــتم،
درک کردم که بسیار واقعبینانه برخی
مســائل را که قبــاً هضم آنها ســخت
بــود ،پذیرفتهانــد .ایــن را میتوانــم
بــه ضــرس قاطــع بگویــم کــه بحــث
توگــوی ملــی هــم مدنظــر ســران
گف 
هر ســه قــوه هســت ،آنها هــم معتقد
به این موضوع هســتند و من شــهادت
میدهم که مسأله را حتی در سطوحی
پیگیری هم میکنند.
همیــن وضعیــت خیلــی خــوب

توگــو و
میتوانــد زمینــه را بــرای گف 
تعامــل بین جناحهــا و گروههــا آماده
کنــد .اســتدعای مــن ایــن اســت کــه
همــه جریانهــای سیاســی پــای ایــن
توگــو بیاینــد و آن را مهــم بدانند.
گف 
مــن باز هم تأکید میکنم ،کشــور ما در
شــرایطی نیســت کــه از این پــس تاب
اختالفات بیدلیل سیاســی مــا و رودر
روییهــای داخلی را داشــته باشــد .ما
اگــر امــروز کشــور را از ایــن ورطــه دور
نکنیم ،چندین دهه و چند نسل ما تباه
خواهند شــد .من ایمان قاطع دارم که
آینــده کشــور ما و نســلهای مــا در گرو
این است که امروز بتوانیم در سطوحی
با هم به توافق برســیم و هشدار جدی
هم میدهم که بر هم زدن ائتالفها و
توافقهای پیشین به سود هیچ طرفی
نیســت .تاریخ و مردم بــه هیچ عنوان
به کســانی که مروج اختالفات باشــند،
نمره قبولی نخواهد داد.
با ایــن وضعیــت فراکســیون امیــد در
قبال تحوالت اخیر و موضعگیریهایی
که برای بر هم زدن ائتالف انجام شــده،
چگونه عمل خواهد کرد؟
من به ســهم خــودم تمام تالشــم
را در ایــن فراکســیون میکنــم کــه این
مجموعــه مــروج اختــاف و جدایــی
نشــود .ما به هیچ عنوان نمیخواهیم
بــه ســمتی برویــم که بــرای به کرســی
نشــاندن حــرف خودمــان ،مقابــل
همدیگر سنگربندی کنیم .این منطق
قرنها پیش است.
توگو
انســان مــدرن و متمــدن گف 
میکنــد و با منطق پیش مــیرود .من
واقعاً امیدوار هســتم که ائتالف شــکل
گرفته به این ســادگی و بر اساس چهار
تــا حــرف نــه چنــدان معقــول از هــم
نپاشــد .االن دو راه پیش روی ماســت؛
مــا یــا باید تــن به یــک توافق سیاســی
فراگیــر بدهیــم یــا بایــد خــود را بــرای
شــرایط بســیار بدتری آمــاده کنیم که
هیچ تضمینی در آن نیست.
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ëëسرمقاله«:جنگبیفرجام،صلحبابرجام»
روی اختالف رقیب چقدر میشــود حساب کرد؟ پاسخ
دگرخوان
چنیــن پرسشــی را ،آنهــا کــه محتاطند با یک پرســش
عرضه میکنند؛ «چقدر از اختالف در خانه رقیب به من
مربوط اســت؟» ...در بطن تیم ترامپ دو گرایش کامالً
متضــاد درباره اســتفاده از نادانی برخــی حکام عرب و
رفتارهای غریزی آنها برای دستکاری منطقه و علیه آن
وجود دارد ...موضع ما اما میتواند به آسانی مشخص شود .هر شکافی را در خانه
حریف باید هوشــیارانه عمیقتر کرد و از اختالفات درونی رقیب و دشــمن نهایت
سود را برد .رفتار هوشیارانه و از سر درایت ایران در سیاست خارجی ،چه خودمان
بخواهیم و چه نه ،موضع هواداران ما را تقویت میکند.
ëëسرمقاله«:دامسعودیهابرایایران»؛سیدعلیخرم
پیــرو دیــدار پنهانــی محمــد بنســلمان از
اســرائیل که بــرای هماهنگی بین عربســتان
و اســرائیل در ســوریه و لبنــان صــورت گرفته،
اخبار حاکی از این اســت که پس از حمله سیاســی عربســتان به لبنان،
اکنــون اســرائیل قصــد دارد با حمله نظامی لبنــان را به زانــو درآورد تا
حزباهلل تضعیف یا نابود شود .ایران باید پختگی ،سنجیدگی و تالش
دیپلماتیــک را وجهــه همت خــود قرار دهــد و از اینکه ناخــودآگاه در |
دام سعودیها بیفتد ،پرهیز کند.
ëëسرمقاله«:اصولگرانماهاوکالهاصولگرایان»؛محمدمهاجری
طبیعتاً جریان اصولگرا که در سالهای اخیر سه انتخابات
متوالی را باخته اســت ،دوســت ندارد شکستهای بعدی
را نیــز تجربــه کند ...ســؤالی کــه هماکنون در محافــل اصولگرایی مطرح میشــود
این اســت که چگونه میتوان یک ســازمان رأی منســجم پدید آورد؟...این ســؤال،
مانند قدم گذاشــتن روی پله دوم نردبان اســت .پله اول آن اســت که اصولگرایان
از خــود بپرســند آیا حرف تــازه و روش نو برای جلــب آرای مردم دارنــد یا نه .اکثر
اصولگرایان عالقهای به یافتن پاسخ این سؤال ندارند و به جای آن مایل هستند ،بر
نقاط ضعف جریان حریف متکی باشند و انصافاًغضنفرهای جریان اصالحطلب
نیز پاس گلهای خوبی به اصولگرایان داده و میدهند.
ëëیادداشت«:شوالیههایماکرون»؛عباسحاجینجاری
موضوعموشکیبهبرد2هزارکیلومتریامحدودیتهای
دیگری در این عرصه خالصه نمیشــود .آنها از هر نوع
روزآمدی و پیشــرفت فنی ایران در این عرصه نگرانند،
آنچــه آنهــا را نگران کرده اســت توان موشــکی ایران در
عبور از ســپرهای مختلف موشــکی و حفاظتی است که عمالً احساس
میکنند با پدیدهای نظیر شــهر موشــکی هیچ ســپری قــادر به مقابله
نیســت ...بزرگ نمایی توان دشمن ،تضعیف روحیه مردم نسبت به
احتمال جنگ و نهایتاً ایجاد ارعاب و تقویت گفتمان تســلیم ...همان
چیزی اســت که دشمن در ســناریوی «تغییر از درون» دنبال میکند و
سوگمندانه باید گفت که متأسفانه برخی از رسانههای جبهه اصالحات
ایــن روزها نقش اصلــی را در تخریب روحیات مردم در القای شــرایط
جنگی بازی میکنند و البته پازل دشمن را تکمیل میکنند.

