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سرمقاله

سیاستخارجیهمان
خالهبازینیست

?گروه سیاسی
د ر روزه��ای اخیر د لواپس��ان بهان��ه ای تازه 
یافته ان��د  برای به سخره گرفتن سیاست خارجی 
د ول��ت روحانی آنه��ا پس از آنکه برجام به ثمر 
نشس��ت با بزرگنمایی تحریم های غیر هسته ای 
ک��ه هنوز مجال و امکانی ب��رای مذاکره د رباره 
ش��ان فراهم نیامد ه است سعی د ر بی ثمر نش��ان 
د اد ن برج��ام د اشتند  و  پ��س از آنکه این ترفند  با 
شکست مواجه شد  با نگاهی اعتراضی که ناشی 
از احس��اسات گرایی ه��ای غ��رب ستیزان��ه و 
رقابت ه��ای کود کان��ه سیاسی اس��ت به تالش 
د ولت برای ارتقا روابط با اروپا پرد اختند . و د ر 
تازه ترین نمونه با پررنگ کرد ن برخی حواشی 
بی اهمیت سعی د اشتند  اصل سفر نخس��ت وزیر 
سوئد  به کش��ورمان پ��س از چهار د هه را تحت 
الش��عاع ق��رار د هن��د . ح��اال د ر اد ام��ه هم��ان 
خبر سازی ها ماجرای تازه ای را علم کرد ه اند  و از 
ای��ن سخن می گوین��د  که سوئ��د  د ر حال تهیه 
طرحی د ر حوزه حقوق بشر است تا به واسطه آن 
بر ایران فش��ار وارد  شود . جریان مخالف د ولت 
ک��ه اصل و اساس حیات خ��ود  را د ر مخالفت با 
روحان��ی و تیم همراهش ق��رار د اد ه است معتقد  
اس��ت که د ول��ت سوئد  به واسط��ه سفر برخی 
مس��ئوالنش به ایران می بایست همه اختالفات 
ای��ران و غرب را حل شد ه اعالم کند  و گوش به 
فرمان م��ا باش��د . »د لواپس��ان« گویا سیاست 
خارجی را با خاله بازی های د وران کود کی شان 
اشتب��اه گرفته اند  و فک��ر می کنند  با یک سفر یا 
یک توافق قرار است تمام مش��کالت فی مابین 
ایران و غرب حل و فصل گرد د . آنان نس��بت به 
تواف��ق وی��ن که منجر به بس��ته ش��د ن پروند ه 
هسته ای ایران شد  و کسر قابل توجهی از موانع 
تحریمی را از پیش روی ملت برد اشت نیز چنین 
نگاه��ی د اشتند  و به واسطه همین تصور خام هر 
گاه ط��رف آمریکایی از تنش ها و اختالفات د ر 
حوزه های غیر هسته ای سخن می گفت این اقلیت 
پ��ر سر و ص��د ا با همراه��ی رسان��ه انحصاری 
صد اوسیما به تیم سیاست خارجی د ولت می تاخت 
که چ��را با وجود  برجام طرف آمریکایی هنوز از 
فش��ار و تحریم و اختالف می گوید . مش��خص 
نیست که این تصور عجیب و غریب از سیاست 
خارجی به چه د لیل است؟ آیا آنها به واقع متوجه 
پیچید گی های امر سیاست خارجی نمی شوند  یا به 
د لیل سیاست بازی های حقیر معطوف به کس��ب 
قد رت خود  را با راه د یگری می زنند ؟ علت هر چه 
باشد  تنها باعث آن خواهد  شد  که بخشی از جامعه 
با چنین انعکاسی از د ستاورد های سیاست خارجی 
بی��ش از گذشته مایوس گ��رد د . جریان مخالف 
د ولت باید  همواره به خاطر د اشته باشد  که معنای 
ناامید ی مرد م حاضر د ر متن جامعه از روحانی و 
ی��اران همراه��ش قطع��ا آغوش گش��ود ن برای 
»د لواپسان« نخواهد  بود  و ایجاد  و گسترش چنین 
ناامید ی های��ی د ر سطح جامعه همه را از اصالح 
طلب و اصولگرا و اعتد الی تا مستقل و د لواپس و 
تند رو گرفتار خواهد  کرد . خالصه آنکه براد ران 
»د لواپس« ما مراقب باشند  که حکایتشان حکایت 

سر شاخه نشستن و بن برید ن نشود . 

2

4

3

شک��وری راد  می گوید :  
حفظ بشار اسد  د ر حالی که 
جبهه بزرگی برای سقوط او 
تش��کیل ش��د ه ب��ود  یک 
د ستاورد  اس��ت. اما پس از 
ای��ن د ست��اورد  چه؟ ضمن 
اینکه د ر اتحاد  قرار گرفتن 

ما با روسیه تبعات منفی...

شرای��ط  د رک  ب��رای 
خوزستانی ه��ا، کافی است 
چند  روزی حتی د ر زمستان 
و د ر اه��واز ساک��ن شویم. 
شاید  د ریابیم که خوزستانی ها 
ود یگر ساکنان مناطق جنوب 
غرب و غرب کشور، از چه 

سخن می گویند ؟...

شکوریراد:بهزودیروسیه
بهرفتنبشاراسدرضایتمیدهد

ابتکار:جوسازیسیاسیبهنفع
محیطزیستنیست

توقفپرسپولیسمقابلالهالل؛
سرخپوشانبایکامتیازشروعکردند

شجریان:دلیلاعطایمجوز
بهاستاددراینزمانچیست؟
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تیم پرسپولیس د ر اولین 
د ی��د ار خود  د ر مس��ابقات 
لی��گ قهرمان��ان آسیا د ر 
حال��ی ک��ه براب��ر الهالل 
عربس��تان پیش افتاد ه بود ، 
د ر نهایت به نتیجه تساوی 
رسید .محس��ن مس��لمان  

برای پرسپولیس و...

همایون شجریان با اشاره 
به اشعاری که د ر این آلبوم 
از آن ه��ا استفاد ه کرد ه اند ، 
گفت: »آلبوم »خد اوند ان 
اس��رار« د ر س��ه اپیزود  از 
اشعار موالنا، خیام و حافظ 
تش��کیل ش��د ه اس��ت و 

سازبند ی آلبوم نیز ...

d  آگهي اول مناقصه عموميc
د و مرحله اي نوبت اول پكيچ چيلر اسكرو هوا خنك
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خطر تبد يل كانون های 
گرد  و غبار به  مناطق كويری

طرح های انتقال آب خوزستان 

بد ون قید  و شرط متوقف شوند 
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