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«روزان» چرایی مخالفت داخلی

گزارش «روزان» از موضع اصولگرایان به مذاکره:

با دست پس زدن
با پا پیش کشیدن

با مذاکره ایران با دولت بایدن را
بررسی کرد:

دلواپسان ،نگران
از دست دادن
امتیازهای ویژه
»

برخــاف دوران ترامــپ،

کشورهای اروپایی به سمت همکاری

و همگرایی با آمریکا در عرصه تعامل

بــا تهــران گام بــر خواهند داشــت لذا
امیدواری به اینکه سیاســتی متفاوت

میــان کشــورهای اروپایــی در قبــال

پرونــده ایــران وجــود داشــته باشــد،

اساســا غیرمنطقــی بــه نظــر میرســد
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به نظر میآید که حداقل
بخشی از جریان اصولگرا
بانزدیکشدنانتخابات
ریاست جمهوری دارد
خودش را هم برای نشستن
کرسیریاستجمهوری
آماده میکند و هم برای
مذاکره.نگرانیآنهااین
است که مذاکرات را دولت
روحانی شروع کند و اعتباری
به حساب اعتدالگرایان و
اصالحطلبانافزودهشود
وگرنه نوبت که به دولت
اصولگرابرسد،مذاکره
دیگر خوب میشود.

امیرحسین امیرفیض
روزنامهنگار

نظریهپــردازان اصــاح طلبــان گویا
نمیخواهند بــه اصالت اصــاح طلبی باز
گردند و همچنان با همان اســتراتژیهای
پوسیده در پی طرح ریزی چگونگی ورود به
انتخابات ریاست جمهوری آیندهاند.
خسارتی که برخی از آقایان سیاستگذار
اصالح طلبان بر پیکر اصالح طلبی و پایگاه
مردمــی این جناح بــا ایــن تاکتیکها و
تکنیکهایشان وارد کردند ،لیاخوف روسی
پ بستن مجلس مشروطه نکرد!
در به تو 
آقایان با این اســتراتژیهای تراژیکشان
نهفقــط اصالحطلبی و میانهروی را به خاک
و خون کشیدند بلکه هیروشیما و ناکازاکی
در پایگاه اجتماعــی اصالح طلبان به وجود
آوردند که هیچ کدام از مخالفان و دشمنان
قسمخورده اصالح طلبی توان ایجاد چنین
خسرانی را نداشتند.ترک اصالت اصالح طلبی
و روی آوردن به مصلحت و منفعت طلبی و
ماندن در قدرت،آفت جان اصالح طلبان در
 ۸سال اخیر گردیده و ایشان متوجه نیستند
که پیش از طرح نقشه انتخابات باید فلک را
سقف بشکافند و طرحی نو برای بازگشت به
اصالت اصالح طلبی بریزند.آقایان میخواهند
هم پز اصالح طلبی و روشنفکری دهند و هم
هزینهای برای آن نپردازند.هم رای مردم را
میخواهند و هم حاضر نیستند در قبال آن
به مردم پاسخگو باشند.
جالبتر اینکه این آقایانی که  ۲۰ســال
است تکنیک و تاکتیک برای اصالح طلبی و
میانهروی میچینند،دست بردار هم نیستند
و هنوز سیاستهای ورشکســته خود را از
بلندگوهایشــان به جامعه پمپاژ میکنند و
گویا خود را به نابینایی و ناشنوایی زده اند که
مردم به حرف هایشان میخندند .علت این
مطلب هم تنها تمایل ایشان برای ماندن در
صندلی و قدرت است نه معطوف به خواست
مردم و اکثریت جامعه.
اکثریت جامعه امــروز از اصالح طلبان
ناامیدنــد و حتــی حاضر نیســتند کالمی
از آنان بشــنوند چون احســاس می کنند

اصــاح طلبان به رایی کــه از آنان گرفتند
پشــت کردند و چیزی وعــده دادند و بعد
کار دیگر کردند.تمام مراکز ســنجش افکار
و نظرسنجیهایشــان هم کامال به این امر
واقف اند.آقایان اگر مخالــف این نظرند راه
بیفتند در کوچه و بازار و از مردم بپرســند
نظرشــان در مورد اصالح طلبان و رایی که
در ســال های  ۹۲،۹۴و  ۹۶از آنان گرفتند
چیست؟
همین استراتژی اسب تروای این آقایان
با کاندیــدای اجارهای اصــاح طلب برای
نمایندگی مجلس دهم،بالیی بر سر آبروی
بــزرگان اصالحــات آورده کــه نمیتوانند
جلوی مردم سر راســت کنند.کداماصالح
طلب حقیقی اســت که همچنــان حامی
دولتی باشــد که با حمایت آنان برســرکار
آمــد؟ اصالح طلبان دو ســال پیش باید از
قطار دولت پیاده می شدند و هنوز هم این
کار را نکــرده اند.بنابراین یا وضع موجود را
قبــول دارند که اصالت اصالح طلبی ندارند
و یا برایشان حتی یک روز بیشتر ماندن بر
صندلی پست و ریاست هم یک روز است!
این آقایانی که بلندگوی اصالح طلبان
را به دســت دارند و سیاست خود را اکنون
بــر حمله بــه اصولگرایان قــرار داده اند
هنوز متوجه نشــدهاند که میــدان را نه به
اصولگرایان و شــورای نگهبــان ،بلکه به
مردم و آرایی باختهاندکه از آنان گرفته اند
و نتیجه عملکرد خودشان چنین خسرانی
شــده اســت.اصالح طلبان نمی توانند با
حمله و انتقــاد دائمی از اصولگرایان برای
خود جایگاهی کسب کنند.متاسفانه هنوز
نحوه تفکر انتخاب بیــن بد و بدتر در بین
این آقایان حکم فرماست.بلندگوهای اصالح
طلبان تنها به این دلیل اکنون اصولگرایان
را بمباران میکنند چون میدانند به زودی
در کارزار انتخابات ریاســت جمهوری سال
آینده زیــر ضرب ســنگینی از طرف آنان
خواهند رفت بنابراین با حمالت پیشگیرانه
سعی در کم کردن ضرب آن حمالت دارند.
تئوریســینهای اصالح طلبــان حتی

میرزاعلیآیتاللهی
پژوهشگر
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بودن یا نبودن
مراکز تخصصی تئاتر
سیدجوادروشن
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نقد رمان
«بلند شو قهرمان»
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دفن کامل اصالحات،
نتیجه ادامه سیاست های
ورشکسته اصالحطلبان
امیرحسینامیرفیض
روزنامهنگار
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خوزستان

برای اولین بار در خوزستان
انجام شد

تولیدخمیرمایهتر
در شرکت خمیرمایه
و الکل رازی
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یادداشت

ورشکسته نظریهپردازان اصالحطلبان

چند نکته بیپرده در
مورد حوزههای علمیه
و آموزش و پرورش

مونااصفهانی

» صفحه 2

دفن کامل اصالحات ،نتیجه ادامه سیاست های

یادداشت

رئیس جمهور:

از اصولگرایــان دوران احمــدی نــژاد هم
عقبترند .چهرهها و تئوریسینهای اصولگرا
وقتی دیدنــد احمدی نــژاد از خط عهد و
پیمانشان خارج شده رسما دست از حمایت
وی کشــیدند و در نهایت عدهای از آنان با
لقب احمدی نژادی با وی ماندند .اما اصالح
طلبان شجاعت این کار را هم ندارند.
ایــن نظریهپردازان مثــا اصالح طلب
باید بفهمند چاره کارشان این سیاستهای
ورشکستهای نیست که نهایت افق رویکردش
کوبیدن اصولگرایان برای خوب جلوه دادن
خود اســت.اصالح طلبــان هرچقدر هم در
جهــت اثبات بد بــودن اصولگرایان تالش
کنند ،خوب و کارآمد بودن خود را نمیتوانند
از این طریق ثابت کنند.
بلندگوهای اصــاح طلبان بدانند مردم
دیگــر به دلیل بــد بــودن اصولگرایان به
آنان رای نخواهنــد داد و خوردن نان بدی
اصولگرایان برای اصالح طلبان آجر شــده
است.
فرضا که سر تا پای اصولگرایان اشتباه
است،شــما که در این  ۸سال دولت بنفش
تحت حمایتتان بر سر کار بوده و در مجلس
فراکسیون امید فیروزهایتان کرسی داشته
چه کردید؟این چه شیوه اصالح طلبی است
کــه تنها چیزی که در آن دیده نمیشــود
اصالحــات اســت و یک وجب در مســیر
اصالحات پیشرفتی حاصل نگردیده که چند
کیلومتر هم عقبتر رفته است؟
سیاســتگذاران و تئوریســینهای
اصالحطلبان بهجای این قایمموشکبازیها
بایــد تحت همــان ائتالف فراگیــر اصالح
طلبان جمع شــوند جواب مــردم را بدهند
و بهجــای انتقاد هــر روزه از اصولگرایان ،
در مورد عملکــرد کارهای خود جواب پس
دهند و از خودشــان انتقــاد کنند،عیب و
ایرادهای خودشــان را علنی و رسمی بیان
کنند،کنفرانسهای مطبوعاتی بگذارند و از
اصحاب رســانه بخواهند آنــان را به چالش
بکشند و از مردم رســما عذرخواهی کنند.
در عــوض کاری که آقایان در دســتور کار
گذاشتهاند بمباران اصولگرایان با استفاده از
هر میکروفون و بلندگویی است.
اگر نمیتوانند و بلد نیستند یا غرورشان
اجازه نمی دهد بروند گوشــه خلوتی بیابند
و بــه عبادت و تحقیق و نوشــتن خاطرات
روی بیاورنــد و راه را برای دیگران باز کنند
و دســت از این پیکر نیمــه جان اصالحات
بردارند.
مفاخــر اخیــر اصالح طلبان اســاتید
ســکوت و افتخــار آفرینانی هســتند که

منشی اتاقشان را نمیتوانند انتخاب کنند
یا وزیری که بر ســر حفظ جان مردم در
برابر کرونا فقــط میگوید اگر ما را مقصر
کنند افشــاگری میکنم! یعنــی اگر ما را
مقصر نکنند چیزی نمیگویم و به سکوت
ادامه می دهم .اگر این حرف معنیای جز
سیاست بازی بر سر جان مردم ندارد وزیر
محترم شــفاف ســازی کنند که ما هم از
اشتباه درآییم.
نظریه پــردازان اصالح طلبــان بهجای
ن به این چهار
زیر ضرب گرفتن اصولگرایا 
پرسش اساسی جواب دهند
اول؛ چرا نام خود را اصالح طلب گذاشته
اند؟
دوم؛ اصالح طلبان قرار است چه چیزی
را اصالح کنند؟
ســوم؛از چه شیوه و راهی قرار است این
کار را انجام دهند؟
چهارم؛چگونــه مــی خواهند ســرمایه
اجتماعی فروپاشــیده و ناامیدی گســترده
مــردم از اصالحات به دلیل سیاســت های
غلطشــان را مجددا احیــا کنند و تضمین
دهنــد که دیگــر از خواســت و خط مردم
جدا نمی شوند و به اصالت اصالح طلبی نه
مصلحت و منفعت طلبی پایبند می مانند تا
جایی که استعفا داده کنار روند؟
بدون شک اصالح طلبان ،اساتید بیبدیل
بهانه و دلیل تراشــی و انکار در دوران حیات
سیاســی خودند.وقتــی قرار اســت قبل از
انتخابــات رای بگیرند حرف ها و ســخنانی
میگویند که حتی بعــد از رای آوردن دیگر
در مــوردش حرف هم نمی زنند چه رســد
به عمل و موقعی کــه می خواهند قدرت را
تحویل دهند در حالی که به هیچ یک از وعده
های خود عمل نکردند شروع به غریببازی
مــی کنند که «رئیس جمهــور تدارکاتچی
اســت! نگذاشتند! نمی گذارند ! دولت پشت
پرده و دولت در سایه نگذاشت ! انتظار زیادی
نداشته باشــید و»....شما که میدانید کاری
از دســتتان برنمیآید برای چه کاندید می
شوید؟چرا وقتی بر صندلی قدرت انتخابی در
حاکمیت نشســته اید مشکالت و ناتوانی ها
و ســنگ های پیش راهتان را به مردم نمی
گویید؟مشکل این اســت که امروز کسانی
بلندگوی اصالح طلبان را به دست دارند که
صندلی قدرت را از مصالح و منافع و خواست
مردم بیشتر میپسندند.اصالح طلبان امروز،به
قول سعدی علیهرحمه ،اعرابی هایی هستند
که مســیر رســیدن به کعبه را گم کردند و
همچنان بر ادامه مســیر غلط خویش پای
میفشارند و در دفاع از آن کوتاه نمی آیند.

از اول آذر محدودیتهای جدیدی اعمال میشود
حســن روحانی با بیان اینکه در طرحی
ت آن تصویب شده و این هفته نهایی
که کلیا 
میشود و از شنبه اول آذر در کشور اجرایی
و عملیاتی میشود ،گفت :هشداری به مردم
میخواهیم بدهیم که با همه تعطیالت مردم
احساس کنند که این مسئله مهم است و ما
در شــرایط ویژهای هستیم که این ویروس،
ویروس اسفند و فروردین نیست.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر
ریاست جمهوری ،حسن روحانی روز شنبه
 24آبان ماه در جلســه ستاد ملی مبارزه با
کرونا با بیان اینکه اساس این طرح تا پایان
کرونا ادامه می یابد ،اظهار داشــت :افزایش
محدودیت ها با این هدف اســت که مردم
کامــا لمس کنند شــرایط یک شــرایط
فوقالعاده است و برای عبور از این شرایط با
کمترین ضرر ،همه باید یاری کنند.
رئیس جمهور همچنیــن تصریح کرد:
هر عاملی کــه در روند مبــارزه با بیماری
کرونا ،اعتماد مردم را به ستاد ملی ،قرارگاه
عملیاتی و به وزارت بهداشت کاهش دهد ،به
ضرر کل کشور است.
وی با اشاره به برگزاری چهل و چهارمین
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا ،گفت :حدود
 9ماه است که با معضل این بیماری مواجه
هســتیم و مصوبات متعددی در ستاد ملی
برای مقابله با این بیماری و مهار آن تصویب
شده اســت و همچنین محدودیتهایی در
شــهرها و اســتانهای مختلف کشور برای
موفقیت در این مسیر ایجاد شد.
رئیس جمهور آموزش را موضوعی مهم
در راه مقابله با این بیماری دانست و گفت:
باید سواد سالمت مردم را در این زمینه باال
ببریم و اطالعــات و آموزش کافی به مردم
بدهیم.
روحانی با تأکیــد بر اینکه مردم باید به
ســتاد ملی کرونا و قــرارگاه عملیاتی آن و
تصمیماتی که در آن ســتاد اتخاذ میشود
اعتماد صددرصدی داشته باشند ،گفت :هر
چیزی که اعتماد مــردم را در رابطه با این
بیماری و اقداماتی که انجام میشود ،کاهش
دهــد به زیان مردم بــوده و موجب کاهش
دقت در رعایت پروتکلها خواهد شد.
رئیس جمهــور با بیان اینکــه دولت و
همه دستگاههایی که دولت را در راه مقابله
با این بیماری یــاری میکنند باید الزامات
پروتکلهای بهداشتی را مورد توجه و دقت
قرار دهند ،گفــت :هر چیزی که جزء لوازم

مورد نیاز مقابله با این بیماری است از جمله
امکانات و تجهیزات توسعه لحظه به لحظه
دولت الکترونیک و همچنین کمک ســایر
دستگاهها و نهادها از جمله نیروهای مسلح
به وزارت بهداشت ،ضروری است.
روحانــی همچنین بــه اهمیت ضمانت
اجرای مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا
اشــاره کرد و گفت :اگــر مصوباتی تصویب
و ابالغ شــود ،اما توسط عده معدودی اجرا
نشود ،به هدف خود نخواهیم رسید ،لذا باید
حتماً با اقلیت متخلف برخورد شود.
رئیــس جمهور بــه حداقل رســیدن
تجمعات و ترددهای غیرضرور را یک مسئله
مهم و اساسی در راه مقابله با بیماری کرونا
عنوان کــرد و گفت :با کاهــش ترددهای
غیرضرور و تجمعها میتوان ویروس را مهار
و از شیوع آن جلوگیری کرد اما متأسفانه در
برخی موارد با برگزاری تجمعات غیرضروری
همچون تجمع برای پیروزی یک تیم فوتبال
و یا یک تجمع مذهبی در شهر مشهد مواجه
هســتیم که این تجمعها ما را با مشــکل
مواجه میکند.
روحانــی در ادامه بــه اهمیت موضوع
بیماریابی و شناسایی مبتالیان بدون عالمت
اشاره کرد و گفت :شناســایی بیمارانی که
عالمت مشخص ندارند و جداسازی این افراد
از جامعه و مردم از اهمیت باالیی برخوردار
است که این مهم با افزایش تعداد تستهای
تشخیصی امکانپذیر خواهد بود که در این
راه دولت ،وزارت بهداشــت و شــرکتهای
دانشبنیان برای تولید کیتهای تشخیص
ســریع بیماری همه تالش خــود را انجام
میدهد.
رئیس جمهور افزود :موضوع جداسازی
و قرنطینه مبتالیان و ردیابی بیماران که با

کمک وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات
انجام میشــود نیز یکی از اقدامات مهمی
است که در راه مقابله با ویروس کرونا انجام
میشــود و وقتی همه این مراحل را انجام
دادیم و باز هم مشکل وجود داشت ناچار به
اعمال محدودیتهای بیشتر میشویم.
روحانی افزود :در طرحی که امروز کلیات
آن تصویب شده و این هفته نهایی میشود و
از شنبه اول آذر در کشور اجرایی و عملیاتی
میشود ،درست است که ظاهر آن به سبک
تعطیــات برخــی از مشــاغل ،بخشهای
فرهنگی و آموزشی است و اینها ظهور و بروز
دارد یا جریمه در مواردی ظهور و بروز دارد
اما واقعیت این اســت که هشداری به مردم
میخواهیم بدهیم که با همه تعطیالت مردم
احساس کنند که این مسئله مهم است و ما
در شــرایط ویژهای هستیم که این ویروس،
ویروس اســفند و فروردین نیست و بعضی
مردم فکر میکنند که دیدیم ،گذشــتیم و
عبور کردیم که این ویروس ،اینگونه نیست
چراکه این ویروس جهش یافته و ســرعت
انتقال و اذیت و آزار آن بیشتر شده است.
رئیس جمهور با بیــان اینکه مردم باید
باور کنند که این بیماری و ویروس همچنان
میهمان ناخوانده کشــور ما و بســیاری از
کشورهای جهان است و باید با این ویروس
زندگــی کنیم ،گفت :تا زمانی که واکســن
و داروی قطعــی برای ایــن بیماری معرفی
نشــده و در اختیار مردم قرار نگرفته راهی
جز مراقبت از خود ،اقوام و دوستان نزدیک
خود نداریم و اگر مراقبت و دستورالعملهای
بهداشــتی را اجرا کنیم ،ابتــا به بیماری
کاهش مییابد ،بیماری زودتر تشخیص داده
میشود و درمان صورت خواهد گرفت.
روحانی با تأکید بــر اینکه این ویروس
جهــش یافته و ویروس اســفند و فروردین
نیســت ،اظهار داشت :شرایط ویروس امروز
تغییــر کرده و ســرعت انتقــال آن  9برابر
شده است و باید بیشتر رعایت کنیم بهویژه
کسانی که در وسایل نقلیه عمومی فعالیت
میکنند و بــا مردم ســر و کار دارند ،باید
بیشتر مراعات کنند.
رئیس جمهور در پایان خاطر نشان کرد:
امیدواریم با کمک و همکاری هم و مراعات
پروتکلها مثل دور اول بیماری که سرافراز
عبور کردیم ،در این دور ســختتر بیماری
هم با کمک و همکاری یکدیگر انشــاء اهلل
سرافراز عبور خواهیم کرد.
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