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گـــزارش
قهقرای ایدئولوژیک اصالحات - اعتدال

 خروج از بن بست با شروع دیپلماسی از همسایگان
ذوالنوری:

مجلسی ها در انتخاب استانداران 
دخالت نکنند

نماينلده ملردم قلم در مجللس شلورای اسلالمی 
گفلت: دولت حق انتخلاب و نصب مديلران اجرايی 
مصاديلق  تعييلن  در  نماينلدگان  ورود  دارد،  را 
و تحميلل آنهلا بله دوللت بلا فلسلفه تفکيلك قلوا 

سلازگاری نلدارد و غصلب حلق دوللت اسلت.
حجلت االسلالم مجتبلی ذوالنلوری نماينلده مردم 
قلم در مجللس شلورای اسلالمی  در واكنلش بله 
برخلی فشلارهای سياسلی بله وزارت كشلور بلرای 
انتخلاب اسلتانداران، گفلت: معتقدم قلوه مجريه و 
قلوه مقننله دو حيطله كاری جلدا از هلم هسلتند. 
كار مجللس وضع قانلون و نظارت اسلت. وی ادامه 
داد: دوللت حلق انتخلاب و نصلب مديلران اجرايی 
مصاديلق  تعييلن  در  نماينلدگان  ورود  دارد،  را 
و تحميلل آنهلا بله دوللت بلا فلسلفه تفکيلك قلوا 

سلازگاری نلدارد و غصلب حلق دوللت اسلت.
عضلو كميسليون امنيلت مللی و سياسلت خارجی 
مجللس اظهلار داشلت: در ابتدای دولت سليزدهم 
وزارت كشلور فرملی را در اختيلار مجاملع اسلتانی 
گذاشلت كله گزينله هلای ملورد نظرشلان را برای 
اسلتانداری را بله عنوان پيشلنهاد به وزارت كشلور 
معرفلی كننلد. ذوالنوری گفلت: نمايندگان اسلتان 
بلرای  وزارت كشلور  بله  را  ای  گزينله  هيلچ  قلم 
اسلتانداری معرفی نکردند، معتقلدم اين كار »تالی 
فاسلد« دارد. اگلر گزينه مطلوب ملا را نصب نکنند 
هلر زمانلی كله انتقلادی مطلرح كنيلم اين شلائبه 
پيلش ملی آيلد كله قصلد كارشلکنی داريلم اگلر 
گزينله مطللوب ملا را نصلب كنند به محلض اينکه 
را مطلرح كنيلم ملی گوينلد پيشلنهاد  انتقلادی 

خودتلان بوده اسلت.
وی تصريح كرد: اما نمايندگان اگر احسلاس كردند 
دوللت می خواهلد گزينله ای را نصب كنلد كه فاقد 
شلرايط ملورد نظر اسلت و علدم صالحيتلش ثابت 
شلده اسلت از بلاب نظلارت می توانند سلوال كرده 
و يلا توضيلح بخواهنلد. عضلو كميسليون امنيلت 
مللی و سياسلت خارجلی مجللس گفت:بنابرايلن 
دخاللت  دوللت  كار  در  نمی تواننلد  نماينلدگان 
كلرده و يلا فشلار سياسلی اعملال كننلد كله فالن 
گزينله را بله عنلوان اسلتاندار منصوب كنلد اما اگر 
 گزينله نابابلی منصلوب شلد، می توانند سلوال و يا 

مهر اعتراض كنند. 

خبـــــر

ورود ايران به شللانگهای نتيجه اين است كه دولت جديد 
از همللان ابتدا ديپلماسللی را نه از اروپللا و آمريکا بلکه از 

همسايگان آغاز كرد.
تالش برای پيوسللتن بی چون و چرای ايران به معهاهدات 
و كنوانسلليون های بين المللی به عنوان بخشی از راهبرد 
اصلللی دولللت تدبير و اميللد و در چارچوب پيوسللتن به 
دهکده ای جهانی با كدخدايی آمريکا در 8سللال گذشللته 
بحث های سنگين و چالشللی ای را برانگيخت. اين بحث ها 
عالوه بر سللاحت فنی و تکنيکی، از نوعی نگاه ايدئولوژيك 
از طرفی و همچنين منافع و مضار سياسللی از سويی ديگر 
نشات می گرفت. به طوری كه برای مثال در اين 8سال تمام 
جريان اصالح طلب و اعتدالی، از منتهی اليه مشللاركتی ها 
گرفته تا حزب اعتدال و توسللعه و كارگزاران از سللويی و 
علی الريجانی كه در 8سللال گذشللته حامللی پراپاقرض 
سياسللت های روحانی بود از سللويی ديگر حامی بی چون 

و چرای پيوستن به كنوانسيون هايی چون FATF بودند. 
الريجانللی فروردين 98 در مصاحبه بللا ويژه نامه نوروزی 
روزناملله اعتماد ضمن حمايللت قاطللع از تصويب لوايح 
باقی مانللده از FATF همچللون پالرمللو و CFT كه محل 
مناقشه اصلی است، رسما گفته بود كه »FATF در شرايط 

فعلی برای آينده روابط بانکی بسيار مهم است«.
الريجانی در بخشللی از آن مصاحبه گفته بود كه » مشکل 
اين است موضوعی كه محتوايش درباره منافع ملی كشور 
است، دستمايه مسائل جناحی می شود. من موافقم كسی 
محتوايی راجع به اينها بحث كند و اختالف نظر هم باشللد 
ولی اينکه كشمکش ايجاد می كنند و بحث استقالل كشور 

را پيش می كشند، محل بحث است«.
روحانی هم كه اساسللا پيمانکار و می توان گفت صاحب كار 
پيوستن به اين كنوانسيون ها بود و ده ها بار هم از پيوستن 
به اين كنوانسلليون ها حمايت كرد و هم منتقدان خود را 
شللماتت كرد كه چرا برخالف منافللع ملی عمل می كنند. 
اسللفند 99بود كه روحانی با گاليه از به سرانجام نرسيدن 
تصويب اين لوايح با بررسی های مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، گفت: » بايد دوستان را با زبان ديگری قانع كنيم«.

16تيرماه 1400هم با اشللاره به FATF تاكيد كرده بود »تا 
اين موضوع حل نشللود روابط بانکی ما با دنيا حل نخواهد 
شد و هيچ سرمايه گذاری اعم ازداخلی و خارجی حاضر به 

سرمايه گذاری در طرح ها و پروژه ها نخواهد شد. 
او گفته بود: »اگر پول در اختيار نداشللته باشيم و نتوانيم 
به خاطللر FATF با بانك های جهان رابطه برقرار كنيم، در 
نتيجه سللرمايه كافی نخواهيم داشللت و نمی توانيم طرح 

های بزرگ را نهايی كنيم«.
ايللن روال در اصللالح طلبان هللم به همين منللوال بود. 
18ارديبهشت امسللال، علی شللکوری راد دبيركل حزب 
اتحاد ملت)مشاركت سللابق( ابراز اميدواری كرده بود كه 
»بتوان با مذاكرات و تصويب FATF با افزايش مشللاركت 
مردم در انتخابات مواجه شللويم«. امری كه در كنار اثبات 
ديد سياسللی اين كنشگران سياسی به مقوله ای فنی چون 
FATF، عدم شللناخت دقيق آنهللا از علت نارضايتی مردم 
و عللدم حضور حداكثری در پللای صندوق های رای را كه 
همان وضع نابسامان اقتصادی و كارآمدی دولت قبل است 

نشان می دهد.

مسعود پزشللکيان نيز كه هم وزير دوران اصالحات بود و 
هم نائب رئيس مجلس قبللل، نظری اين چنينی دارد و بر 
اين باور است كه »اگر ما FATF را بپذيريم و با كشور های 
منطقه تعامل كنيم آمريکا نمی تواند ما را تحريم كند. چرا 

كه ديگر يك كشور نيستيم چندين كشوريم«.
علی ربيعی سخنگوی دولت سابق در يکی از نشست های 
خبری وقتی از او درباره عدم تامين واكسللن سوال شد، از 
تاثيرات نپيوستن به FATF برای خريد واكسن سخن گفت 
و اينکلله امکان انتقال پول برای خريد واكسللن موانعی را 

ايجاد كرده است!
 سللخنگوی وقت دولت همچنين گفته بللود كه »به طور 
كلی نپيوستن به FATF و در ليست سياه قرار گرفتن آثار 
خود را بر تراكنش های مالی و تامين مالی نشان داده است 
و حتی در مواقعی هم كه تحريم مانع نمی شللود متاسفانه 

FATF اين بهانه را ايجاد می كند«.
علی مطهری، نايب رئيس پيشللين مجلس هم در آن زمان 
در توييتی نوشللت كه »ايللران به دليل قرار داشللتن در 
فهرست سياه FATF نتوانسته است 50 ميليون دالر مبلغ 
سهميه ايران از واكسللن كرونای سازمان جهانی بهداشت 
را پرداخت كند. او اين مسللئله را علت باطل شدن سهميه 
ايران جهت تأمين واكسن كرونا برای هشت ميليون ايرانی 
خواند و از مجمع تشللخيص مصلحت نظام خواست در اين 

زمينه پاسخگو باشد!«.
همه اينها نشان می دهد كه يك ايدئولوژی ثابت همچون 
ابللری بر روی جريللان  اصالحات-اعتدال سللايه افکنده و 
انگاره  های ذهنی آنان را از نحوه اداره كردن كشور،  به يك 

كانالی بسته محدود كرده است. ماهيت و ميزان قدرت اين 
گفتمان اما پس از كمتر از 40روز از روی كار آمدن دولتی 
جديد با رويکرد و نگاهی جديد شکسللته شللد و آن با دو 
اتفاق مهم بود. اولی ورود انتبوه واكسللن و دومی پذيرش 
عضويت ايران در سللازمان همکاری های شانگهای بود كه 
می تواند باب جديدی را از تضعيف سياست يکجانبه گرايی 
آمريکا بگشللايد و فضا را بللرای همکاری های منطقه ای و 

بين المللی در راستای عبور از تحريم ها فراهم آورد.
ورود ايران به شللانگهای با اسللتقبال مناسللبی از سوی 
كنشللگران اصالح طلللب و اعتدالللی مواجه نشللد چون 
بزرگتريللن ضربه را با سللاختمان گفتمانی متحدی زد كه 
8سللال با حداكثر توان و ظرفيت كوشيده اند تا تفکر ورود 
به دهکده جهانی بللا كدخدايی آمريکا را تئوريزه كرده و تا 

جايی كه می توانند عملياتی كنند.
واردات واكسن نشللان داد كه اين رويکرد و نحوه مواجهه 
دولت هاست كه  رفتار های بين المللی در قبال ايران را رقم 
می زند و بی شك همسللايگان ايران تمايلی به همکاری با 
دولتی كه نگاه صرف به غرب داشته باشد نخواهند داشت.
ورود ايللران به شللانگهای نيز كه به اعتللراف محمدعلی 
ابطحللی رئيس دفتللر رئيس جمهللور اصالحللات از آن 
زمان  پيگيری می شللد، نتيجه اين است كه دولت جديد 
از همللان ابتدا ديپلماسللی را نه از اروپللا و آمريکا بلکه از 
همسللايگان آغاز كرد و در همين راسللتا بود كه والديمير 
پوتيللن رئيس جمهللور روسلليه اولين شللخصی بود كه 
 انتخاب آيت اهلل رئيسللی به را عنللوان رئيس جمهور ايران 

فارس تبريك گفت. 

 به همت شرکت عمران شهر جدید اندیشه:
سیزدهمین مرکز واکسیناسیون کرونا در بازار ایرانی- اسالمی شهر تجدید اندیشه افتتاح شد

شهریار- جهت سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون 
و افزایش مراکز خدمات دهی دراین زمینه  به همت 
مرکز  سیزدهمین  اندیشه  جدید  شهر  عمران  شرکت 
 واکسیناسیون کرونا در شهر جدید اندیشه افتتاح شد.

دکتر مهدی مسلم خانی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید 
اندیشه در حاشیه افتتاح سیزدهمین مرکز واکسیناسیون که 
تهران،  استاندار  پی  بند  محسنی  انوشیروان  دکتر  حضور  با 
شهر  جمعه  امام  شهریار،  فرماندار  طاهری  نوراهلل  مهندس 
اندیشه، دکتر ناصح رئیس شبکه بهداشت و درمان شهریار و 
جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر در مسجد سلمان فارسی 
بازار بزرگ ایرانی اسالمی برگزار شد در گفت و گو با خبرنگاران 
اظهار داشت: شرکت عمران شهر جدید اندیشه با تجهیز مصلی 
شهر اندیشه)مسجد سلمان فارسی( جهت تزریق واکسن را 
در دستور کار خود قرار داد و هدف از این اقدام تالش جهت 
شهرستان  درمان  کادر  زحمات  و  کار  از  ای  گوشه  گرفتن 
اندازی  با راه  امیدواریم  بوده است و  شهریار و استان تهران 
 این مرکز سرعت تزریق واکسن در شهر اندیشه شتاب گیرد.
از افتخارات  ارائه خدمات به شهروندان را یکی  مسلم خانی 
شرکت عمران برشمرد و ادامه داد: با راه اندازی سیزدهمین 

شهروندان  تنها  نه  اندیشه  شهر  در  واکسیناسیون  مرکز 
بلکه  باشند  مند  بهره  مرکز  این  خدمات  از  توانند  می 
شهروندان شهرستان شهریار و سایر مناطق هم مرز نیز می 
نمایند. مراجعه  مرکز  این  به  واکسن  دریافت  جهت   توانند 
وی در رابطه با افزایش ساعات مراجعه شهروندان جهت تزریق 
روزانه  تزریق  ظرفیت  مرکز  این  اکنون  گفت:هم  نیز  واکسن 
واکسن  تزریق  کاری  ساعات  و   دارد  را  واکسن  دوز  5هزار 
و شرکت عمران شهر  الی 7 غروب است  از ساعت 8 صبح 
جهت  درمان  و  بهداشت  شبکه  آمادگی  صورت   در  اندیشه 
تجهیزات  و  امکانات  که  دارد  را  ظرفیت  این  نیرو  تخصیص 
باشد. داشته  پیش  در  را  تزریق  کار  نمودن  روزی   شبانه 
مسلم خانی به یکی از ویژگی های خوب این مرکز نیز اشاره 
شهرستان  واکسن  تزریق  مرکز  سیزدهمین  افزود:  کرد 
واگر همراه  واقع شده  – اسالمی  ایرانی  بازار  شهریار در دل 
از  بعد  ساعاتی  باید  ها  توصیه  طبق  که  مراجعانی  یا  و  هان 

تزریق جهت آشکار شدن عالئم در آنجا باشند می توانند با 
 گردشگری از این بازار بزرگ ایرانی و اسالمی دیدن نمایند.

وی اهداء و حمایت از شهروندان در ایام کرونایی را نیز یکی 
برشمرد. اندیشه  جدید  شهر  عمران  شرکت  های  برنامه   از 

ارائه  پایان  اندیشه در  مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
یکی  را  اندیشه  و  ادب  فرهنگ،  به شهروندان شهر  خدمات 
عمران  گفت:شرکت  و  برشمرد  عمران  شرکت  افتخارات  از 
اندیشه تاکنون جهت رفاه حال شهروندان خوب شهر  شهر 
تاکنون  و  نبوده  فروگذار  ای  وبرنامه  طرح  هیچ  از  اندیشه 
آموزش،سالمت،  حوزه  در  عمرانی  های  طرح  اجرای  با 
توانسته  خدماتی  و  فرهنگ  ورزش،  درمان،  و  بهداشت 
 بخش عمده ای از نیازهای شهر و شهروندان را تامین نماید.

ومسئوالن  مدیران  با  مجموعه  این  آمادگی  از  پایان  در  وی 
شهرستانی و استانی جهت اجرای طرح های مختلف عمرانی 

نیز خبر داد.

 امام جمعه تبريز گفت: امام حسللين عليه السللالم و عاشورا و اربعين بزرگترين 
حلقلله های پيوند دهنده مردم ايران و جمهوری آذربايجان هسللتند و اظهارات 
سخيف جيره خواران رژيم صهيونيستی تاثيری در اتحاد و همدلی شيعيان ايران 

و جمهوری آذربايجان ندارد.
حجت االسللالم و المسليمن سيدمحمدعلی آل هاشم در برنامه پيام جمعه اظهار 
داشللت: مقصر سرگردانی زائران اربعين حسللينی در تبريز هر مسئول يا نهادی 
اسللت اعم از فرودگاه، شركت های هواپيمايی يا سللتاد بازسازی عتبات عاليات 
تذكر جدی ميدهم هماهنگی های الزم را داشته باشند هيچ كس حق ندارد زائر 

اباعبداهلل الحسين را به سردرگمی بياندازد يا برخورد نامحترمانه داشته باشد.
وی افزود:  امام حسين عليه السالم و عاشورا و اربعين بزرگترين حلقه های پيوند 
دهنده مردم ايران و جمهوری آذربايجان هستند و اظهارات سخيف جيره خواران 

رژيم صهيونيستی تاثيری در اتحاد و همدلی شيعيان ايران و جمهوری آذربايجان 
ندارد. امام جمعه تبريز گفت: ايران اسالمی هميشه در تمام سطوح از رهبر معظم 
انقالب تا دولت و مردم از استقالل و تماميت ارضی جمهوری اذربايجان حمايت 
كرده است  اما برخی اين واقعيت را نديده يا نمی خواهند ببينند. وی ادامه داد: 
ما در امور داخلی هيچ كشوری دخالت نمی كنيم ولی اجازه توطئه عليه خودمان 
را هم به مزدوران رژيم صهيونيسللتی در منطقه نخواهيم داد. آل هاشللم اضافه 

كرد: به مقامات جمهوری آذربايجان هم تاكيد می كنم كه رژيم صهيونيستی در 
پی ايجاد فتنه و نا امنی در منطقه و به ويژه در كشللورهای اسالمی است چراكه 

حيات اين رژيم جعلی در فتنه و جنگ ميان امت اسالمی است.
نماينللده ولی فقيه در آذربايجان شللرقی  تصريح كرد: ممانعت از اجرای سللند 
استعماری 2030 و توجه به سند تحول بنيادين آموزش و پرورش از سوی رئيس 
جمهور محترم اقدامی انقالبی بود و جای تشللکر دارد. وی گفت: حفظ سالمت 
دانش آموزان و معلمان ، عدالت در تأمين فرصت های آموزش ، اقناع افکار عمومی 
نسللبت به تقدم آموزش حضوری به غيرحضوری و بازگشايی اقتضايی و تدريجی 
برای حضوری شدن مدارس الزم است. آل هاشم افزود: معلمين گرامی و دلسوز؛ 
از نظر تربيلللت صلحيح دانلش آملللوزان، دقت بسياری داشته باشيد. در بحث 

معنويت بچه ها اهميت فراوانی قائل شويد.

امام جمعه تبریز: 

اظهارات سخیف جیره خواران رژیم صهیونیستی 
تاثیری در اتحاد شیعیان ایران و آذربایجان ندارد


