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 رئیس دانشگاه صنعتی شریف خبر داد

قول معاون اول رئیس جمهوری برای تامین ارز مورد 
نیاز استادان

رئیس دانشگاه صنعتی شریف از قول معاون اول رئیس جمهوری برای 
تامین ارز مورد نیاز استادان به منظور شرکت در کنفرانس های بین المللی 

و فرصت های مطالعاتی، خبر داد.
مسعود فتوحی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا اظهار داشت: 
در جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با روسای دانشگاه ها قول 
هایی در مورد تامین ارزِ مورد نیاز دانشگاه ها برای حضور استادان در کنفرانس های 

بین المللی و فرصت های مطالعاتی، داده شد .
وی در مورد نحوه تامین ارز، اظهار کرد: جهانگیری در این نشست اعالم کرد که 
دولت در تالش است ارز مورد نیاز برای حضور استادان در کنفرانس ها و فرصت های 
مطالعاتی تامین شود و اگر چنین امکانی وجود نداشت، معادل ریالی آن به دانشگاه 

ها پرداخت می شود.
رئیس دانشگاه شریف درباره وضعیت فعلی تامین ارز برای اعزام استادان برای 
فرصت های مطالعاتی و شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی، خاطرنشان 
کرد: نمی توان گفت که تامین ارز استادان توسط دانشگاه ها قطع شده بلکه میزان 
مبلِغ فعلی با توجه به شرایط کشور، پاسخگوی سفر یک عضو هیئت علمی برای 

شرکت در یک کنفرانس خارجی نیست .
فتوحی می گوید: با توجه به دو برابر شدن نرخ بلیت پروازهای خارجی و وضعیت 
اسکان در هتل ها، در حال حاضر تامین ارز در دانشگاه ها با مشکل مواجه شده است.

کرباسچی:

اگر در سازمان ملل حضور نیابیم، کشور دیگری از 
ایران حمایت نمی کند

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: ایران باید در سازمان ملل حضور 
یابد و حرف و استدالل منطقی خود را بیان  کند. اگر مقامات کشورمان 
در سازمان ملل حضور نیابند و پاسخ اتهامات علیه ایران را ندهند، کشور 

دیگری از ما حمایت نمی کند.
غالمحسین کرباسچی در گفت وگو با ایسنا، درباره ضرورت حضور رییس جمهور 
در سازمان ملل، اظهار کرد: حضور ایران در همه مجامع بین المللی می تواند برای 
کشور ما مفید و موثر باشد. در  مذاکرات برجام دنیا استدالل و منطق  ایران را شنید 
و  از ایران حمایت کردند که این دستاورد سیاسی و تبلیغات کمی برای کشورمان 

نیست.
وی همچنین با اشاره به این که اسرائیل و عربستان رقبای ایران بوده و به دنبال 
انزوی کشورمان هستند، خاطر نشان کرد: کسانی که معتقدند رییس جمهور به 
سازمان ملل نرود،  هم منطق می شوند با اسرائیل و عربستان که برای انزوای ایران 
تالش می کنند. من معتقدم که در هر مجمع یا نشست بین المللی که ایران بتواند 

حرف و استدالل خود را بیان  کند، باید حضور داشته باشد.
این فعال سیاسی در پاسخ به استدالل مخالفان حضور رئیس جمهور در سازمان 
ملل به دلیل ریاست آمریکا بر جلسه شورای امنیت، خاطر نشان کرد: در مجامع 
بین المللی که ایران حضور می یابد، همه حاضران که طرفداران ایران نیستند. ایران 
باید در سازمان ملل حضور یابد و حرف و استدالل منطقی خود را بیان  کند. البته این 
که رییس جمهور در این جلسه حضور یابد یا وزیر امور خارجه بستگی به شرایط دارد  

ولی مهم این است که ایران منطق خود را در سازمان ملل بیان  کند.
کرباسچی در پایان با بیان این که استدالل منطقی شنونده خود را در دنیا دارد، 
بیان  کرد: اگر ایران در سازمان ملل حضور نیابد و پاسخ اتهامات را ندهد، کشور 
دیگری از ایران حمایت نمی کند. کسانی که مدعی دوستی با ایران هستند، در برابر 
منافع کشور خود، از ایران طرفداری نمی کنند. بنابراین باید ایران در این مجامع 
بین المللی حضور یابد و استدالل منطقی خود را به گوش سایر کشورها برساند و 

پاسخ اتهامات را بدهد.

ناصری:

رئیس جمهور موضع جدیدی در سازمان ملل مطرح کند
یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: حضور روحانی در مجمع عمومی 
سازمان ملل به شرطی مفید است که وی حرف جدیدی برای گفتن داشته 
باشد، در غیر این صورت ظریف می تواند به جای رئیس جمهور در سازمان 

ملل شرکت کند.
عبداهلل ناصری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه حضور در مجموع عمومی 
سازمان ملل مهم است مخصوصا اگر گفتمان جدیدی توسط روسای جمهور کشور 
مطرح شود، اظهارکرد: با این وجود مجمع عمومی سازمان ملل در کلیات خود یک 
کار روتین شبه تشریفاتی است. بسیاری از روسای جمهور هم به طور پیوسته در 
مجمع عمومی شرکت نمی کنند. روسای جمهور ایران نیز تا سال 84 هیچ التزامی 
نداشتند که به طور پیوسته شرکت کنند، اما احمدی نژاد هر سال در مجمع عمومی 

شرکت کرد و روحانی هم این روند را ادامه داد.
این عضو بنیاد باران همچنین بیان کرد: اگر روحانی فقط در سال اول ریاست 
جمهوری خود در این اجالس شرکت می کرد، حضور امسال وی با توجه به ریاست  
آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، می توانست جدی تلقی شود، اما شرکت هر 
ساله رئیس جمهور در سازمان ملل موجب شده است که حضور وی تشریفاتی 

تلقی شود.
ناصری با بیان اینکه نمی شود پیش بینی کرد که چه فضایی علیه جمهوری 
اسالمی ایران و رئیس جمهور با توجه به حضور پرجنجال و تبلیغاتی ترامپ و 
رسانه هایی که در اختیار اوست شکل می گیرد، گفت:  حضور رئیس جمهور در 
سازمان ملل خوب است، اما به شرط آنکه با دست پر در این اجالس شرکت کرده و 
حرف جدیدی برای گفتن داشته باشد، مثال اعالم کند به عنوان پیش شرط مذاکرات، 
در صورت بازگشت آمریکا به برجام، مذاکره مستقیم با این کشور در دستور کار قرار 
می گیرد. اگر روحانی چنین حرف های جدیدی داشته باشد که توجه جهانیان را 
جلب کند، حضورش سودمند است در غیر این صورت ممکن است فضای تبلیغاتی 

علیه کشورمان شکل بگیرد.
این فعال سیاسی در پایان با اشاره به اینکه اگر رئیس جمهور در این اجالس 
شرکت نکند،  حضور وزیر خارجه می تواند اهداف ما را تامین کند، خاطرنشان کرد:  
در صورتی که رئیس جمهور حرف جدیدی برای گفتن ندارد، با توجه به تسلط 
ظریف بر دیپلماسی بین المللی، او می تواند به جای روحانی در  مجمع عمومی 

سازمان ملل شرکت کند.
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مراسم عزاداری شام غریبان با حضور رهبر انقالب  در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد
در شام غریبان، شب حزن و ماتم آل اهلل، هزاران تن از مردم دلباخته ی حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم و اهل بیت آن حضرت، در حسینیه ی امام خمینی رحمه اهلل گرد هم آمدند و در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی به عزاداری پرداختند. 

به گزارش ایرنا از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، در این مراسم، حجت االسالم والمسلمین عالی با بیان اینکه خداوند، مؤمنان را با بالها آزمایش می کند، گفت: حکمت های زیادی در بالها وجود دارد که مهم ترین آن، 
تواضع و رشد انسان است. 

 با حضور در صحن علنی

 سه وزیر این هفته به سواالت نمایندگان مجلس پاسخ می دهند

 الریجانی:

همزیستی پیروان ادیان در ایران الگویی برای دیگر ملت ها است

محمود حجتی،رضا اردکانیان و محمد علی بطحایی این هفته 
قرار است با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسالمی به 

سواالت نمایندگان پاسخ دهند.
به گزارش روز جمعه خبرنگار سیاسی »رضا اردکانیان « وزیر نیرو 
با حضور در جلسه علنی به سواالت محمد مهدی برومندی نماینده 
مردم مرودشت و حسن کامران نماینده مردم اصفهان پاسخ خواهد 

داد.
با حضور در  همچنین »محمود حجتی« وزیر جهاد کشاورزی 
صحن علنی پاسخگوی سواالت علی محمد شاعری نماینده مردم 

بهشهر و نکا و محمد دامادی نماینده مردم ساری خواهد بود.
»سید محمد بطحایی« وزیر آمورش و پرورش هم با حضور در 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به سواالت حبیب اهلل ده مرده 
نماینده مردم زابل و زهک پاسخ می دهد. نمایندگان در هفته آتی 
قرار است به رسیدگی از الیحه حفاظت از خاک که توسط کمیسیون 
کشاورزی آب و منابع طبیعی ارائه شده ادامه دهند. رسیدگی به 
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه تبصره 2 ماده 
واحده قانون اصالح بند »و« ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم در 
دستور کار نمایندگان در جلسات علنی هفته آتی مجلس خواهد بود.

نمایندگان در هفته ای که پیش روست گزارش کمیسیون صنایع و 
معادن درباره مسکوت ماندن طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خود را 

مورد بررسی قرار خواهند داد.
وکالی ملت این هفته همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در 
مورد طرح یک فوریتی اصالح تعطیالت رسمی، گزارش کمیسیون 
برنامه و بودجه درباره طرح یک فوریتی استفساریه بند»ه« تبصره 1 
قانون بودج 97 کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد الیحه 
عضویت دولت جمهوری اسالمی در همکاری های تایید صالحیت 
آزمایشگاهی آسیا و اقیانوسیه، گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس درباره الیحه تشکیل سازمان صنایع دریایی 

نیروهای مسلح را در دستور کار دارند. این هفته گزارش کمیسیون 
اقتصادی در مورد الیحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از 
پرداخت هزینه ای ثبتی ، گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلسی 
در مورد رد طرح دهیاریها ،گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح 
استفساریه ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 

مالی کشور هم در صحن علنی به بحث و بررسی گذاشته شود.
از کودکان و  قانون حایت  بررسی طرح اصالح تبصره ماده 26 
نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست گزارش کمیسیون اقتصادی در 
مورد طرح استفساریه بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم، گزارش 
کمیسیون شوراها و امور داخلی در مورد الیحه مدیریت حوادث غیر 

مترقبه کشو و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد الیحه اصالح بند 
3 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم هم در دستور کار هفته پیش 
روی نمایندگان اعالم شده است. بر اساس برنامه اعالم شده این هفته 
همچنین قرار است گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در 
مورد طرح اصالح قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در 
تامین نیازهای کشور،گزارش همین کمیسیون در مورد طرح اصالح 
ماده 3 و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست 
های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد. این هفته گزارش 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح الحاق دو 
تبصره به بند »د« ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور 

در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نمایندگان همچنین این هفته گزارش کمیسیون صناییع و معادن 
در مورد موضوع توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات 
خودرو را در دستور کار دارند. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغالن و بیکاران با رویکرد حمایتی 

هم در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد 
بانک مرکزی ایران در پنج سال گذشته ،بررسی تقاضای عده ای از 
نمایندگان درباره طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران طبق اسل 
85 قانون اساسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای 
تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیر قابل وصول و مشکوک الوصول 
بانکی کشور هم در دستور کار این هفته جلسه علنی مجلس قرار دارد.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق 
و تفحص ازز بررسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
» ایدرو « از سال 84 تا 96 و همچنین بررسی تقاضای عده ای از 
نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم ها در 

دستور کار هفته آتی وکالی ملت قرار دارد.
این هفته نمایندگان مجلس ناظران مجلس در برخی از نهادها 
را تعیین خواهند کرد؛ دو نفر از نمایندگان برای عضویت در هیات 
مرکزی حل اختالف و رسیدگی به شکایت شوراها ،یک نفر به عنوان 
عضو ناظر در شورای عالی صنایع دریایی کشور، یک نفر به عنوان عضو 

ناظر در شورای عالی انرژی انتخاب خواهند شد.
همچنین انتخاب دو نفر به عنوان عضو ناظر در شورای عالی بورس 
و اوراق بهادار،انتخاب دو نفر جهت عضویت در هیئت نظارت اندوخته 
اسکناس، انتخاب یک نفر به عنوان عضو ناظر در شورای توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی و انتخاب یک نفر به عنوان ناظر در شورای 
مرکزی زکات در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسالمی اعالم 

شده است.

»علی الریجانی« رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: از 
دستاوردهای انقالب اسالمی، همزیستی پیروان همه ادیان با 
مهر، محبت و دوستی و در امنیت و آرامش است و این الگویی 

برای دیگر ملت ها است.
به گزارش ایرنا، کنگره سه روزه اتحادیه آشوری های جهان، پنج 
شنبه شب با قرائت پیام رئیس جمهوری ایران و رئیس مجلس شورای 

اسالمی در لبنان آغاز به کار کرد.
»یوناتن بت کلیا« نماینده آشوریان ایران در مجلس شورای اسالمی 
که سمت دبیر کلی اتحادیه جهانی آشوریان را نیز به عهده دارد، 
پیام علی الریجانی را برای حاضران خواند. الریجانی در پیام خود 
خاطرنشان کرد: تمامی پیروان ادیان الهی و پویندگان راه حق، با 
بهره مندی از اعتقادات دینی و با احترام به ارزش ها و اصول ادیان 
دیگر، سال های متمادی است که در کنار یکدیگر و با ایمان به وجود 
خداوند متعال، زندگی و همزیستی توأم با دوستی و محبت داشته اند.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: آشوریان مسیحی به عنوان 

یکی از کهن ترین ادیان الهی که در کشور ایران و برخی مناطق جهان 
حضور دارند، همواره مورد احترام ملت شریف ما بودند. چنانکه در 
قانون اساسی کشورمان به عنوان یکی از ادیان رسمی شناخته شده 
است. وی ادامه داد: آشوریان مسیحی ایران نیز در کنار پیروان سایر 
ادیان و مسلمانان به انجام فرایض و شعائر ملی و دینی و اجرای آیین 
های خویش پرداخته اند و در سایه مهر و محبت و دوستی در امنیت 
و آرامش زندگی کرده اند که این امر از دستاوردهای بزرگ انقالب 
اسالمی ایران است و می تواند الگویی برای دیگر ملت ها باشد. در 
بخش دیگری از پیام الریجانی آمده است: تعالیم انبیا و اولیای خداوند 
بر مدار سعادت و برادری شکل گرفته که متأسفانه در قرن حاضر با 
رفتارهای برخی کج اندیشان، روح و معنای شعائر دینی مورد خدشه 
قرار گرفته است که ضرورت دارد برای رفع آن از سوی موحدین خدا 

جوی چاره اندیشی شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در دنیای کنونی شاهد 
برخی نسل کشی های دینی و مذهبی از سوی دشمنان راه حق و 

حقیقت و خداپرستی هستیم، گفت: این جنایت ها، دل های موحدین 
راه حق را به درد می آورد، اما باید همگی دست در دست یکدیگر با 
وحدت نظر و ایمان و اعتقاد به خداوند واحد و یگانه به دفاع از حقوق 
انسان و بشریت پرداخته و تالش کنیم تا در جهان عاری از خشونت 
مسالمت  همزیستی  خداوند،  پیامبران  تعالیم  اجرای  از  و سرشار 
نمایندگان  زحمات  از  تقدیر  ضمن  الریجانی  باشیم.  داشته  آمیز 
آشوریان ایران در مجلس شورای اسالمی و دبیرکل اتحادیه جهانی 
آشوریان، ابراز امیدواری کرد که دستاوردهای این کنگره بتواند بر 
تقویت همبستگی بین ملت ها و ادیان مؤثر واقع شود. همچنین پیام 
»حسن روحانی« رئیس جمهوری ایران به این کنگره در ابتدای آیین 
افتتاحیه آن توسط »احمد حسینی« کاردار سفارت جمهوری اسالمی 
در بیروت، قرائت شد. در این کنگره، »نقوال توینی« وزیر مشاور در 
امور مبارزه با فساد دولت لبنان، به نمایندگی از »میشل عون« رئیس 
جمهوری این کشور، و »نزیه نجم« نماینده پارلمان لبنان به نمایندگی 

از »نبیه بری« رئیس مجلس حاضر شدند.

»محمد مهدی شریعتمدار« رایزن فرهنگی ایران در لبنان، در کنار 
شخصیت های مسیحی و نمایندگانی از آشوری های کشورهای دیگر 
جهان از جمله عراق، سوریه، ترکیه، سوئد، نیوزلند و دیگر کشورها 
شرکت کنندگان در آیین افتتاحیه این کنگره بودند. اتحادیه جهانی 
آشوری ها یک سازمان فراگیر بین المللی است که در سال 1968 

میالدی با هدف حمایت از آشوری ها و ارتباط آن ها تاسیس شد.
جمعیت آشوری های جهان بیش از سه و نیم میلیون نفر تخمین 
زده می شود که بیشتر آنها ساکن عراق و سوریه بودند که طی دهه 
های گذشته به ویژه پس از پیدایش گروه های تکفیری در این دو 
کشور، تعداد زیادی از آنان به کشورهای دیگر دنیا مهاجرت کردند. 
آشوری ها در بیش از 40 کشور جهان حضور دارند که تنها در ایران 
و عراق در پارلمان نماینده دارند. هر چند که در سوریه، ترکیه، سوئد 
و برخی کشورهای دیگر، چند نماینده از میان آشوری ها به مجلس 
راه یافته اند ولی این رویداد از طریق فعالیت های حزبی و نه سهمیه 

خاص این قومیت بوده است.

 به مناسبت هفته دفاع مقدس

تمرین مشترک هوایی ارتش و سپاه در آبهای خلیج فارس آغاز شد

فعاالن سیاسی بررسی کردند:

چگونه »اعتماد« و »امید« را به جامعه بازگردانیم؟

مناسبت  به  گفت:  اسالمی  جمهوری  ارتش  تبلیغات  معاون  جانشین 
31شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس تمرین مشترک نیروی هوایی ارتش و 

سپاه در آب های نیلگون خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد.
به گزارش ایرنا، سرهنگ یوسف صفی پور روز جمعه در حاشیه تمرین مشترک 
هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی و نیروی هوایی سپاه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: این دومین تمرین مشترک 

هوایی 2 نیرو در راستای آمادگی هرچه بیشتر است.
وی ادامه داد: 9 فروند هواپیمای اف 4 ، 4 فروند میراژ، 6 بروند سوخو22، 4 فروند 
توکانو، 3 فروند یاک12، 3 فروند بالگرد شنوک، 2 فروند بالگرد 212 در این رزمایش 

مشترک شرکت می کنند.
جانشین معاون تبلیغات و روابط عمومی نهاجا بیان داشت: این مراسم عالوه بر 
نمایش قدرت، پیام صلح و دوستی برای کشورهای دوست و همسایه است و اگر 
دشمنان و استکبار چشمداشتی به مرز و بوم ایران اسالمی داشته باشند در کسری از 

ثانیه پاسخ کوبنده دریافت خواهند کرد.
دومین تمرین هوایی به محوریت ارتش، 31 شهریور به منظور نمایش اقتدار 

نیروهای مسلح، صیانت از آسمان جمهوری اسالمی و بزرگداشت هفته دفاع مقدس 
انجام می شود.

رژه نیروی مسلح به مناسبت آغاز هفته دولت دربندرعباس
سه شنبه هفته گذشته سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز ، از برگزاری 
رژه نیروهای مسلح در روز 31 شهریور ماه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در 
بندرعباس به میزبانی سپاه و با سخنرانی علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی 

خبر داده بود.
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف با اشاره به نمایش اقتدار و توان بازدارندگی 
نیروهای مسلح در حوزه های مختلف دفاعی در رژه سراسری نیروهای مسلح همزمان 
با آغاز هفته دفاع مقدس گفت: بر اساس تدبیر فرماندهی معظم کل قوا )مدظله العالی( 
و ابالغ ستاد کل نیروهای مسلح، رژه نیروهای مسلح از سال 1395 همزمان با تهران 

در بندرعباس به میزبانی یکی از سازمان ها برگزار می شود.
برگزاری آیین رژه 31  را میزبان و مسوول  انقالب اسالمی  وی سپاه پاسداران 
شهریورماه نیروهای مسلح سال جاری در بندرعباس دانست و افزود: طی این رژه، 
اقتدار و سیادت دریایی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و آب 

های آزاد با حضور یگان ها و 600 فروند شناورهای متنوع سنگین، سبک و پرنده 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و نیروی انتظامی و همچنین دهها فروند جنگنده نیروهای هوایی ارتش و سپاه در نسل 

های مختلف به نمایش گذاشته می شود.
سخنگو و مسوول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، شرکت 200 
فروند از شناورهای مردمی به نمایندگی از هزاران شناور دیگر اقشار مختلف مردم 
منطقه در رژه را از دیگر برنامه های این مراسم قلمداد و بیان داشت: این مراسم صبح 
روز شنبه 31 شهریور ماه در ساحل بندرعباس، با حضور آحاد مردم و مقامات عالی 

رتبه کشوری و لشکری برگزار می شود.
سردار سرتیپ دوم پاسدار شریف با بیان اینکه در این آیین، دستاوردها و توانمندی 
های دفاعی نیروهای مسلح در قالب یگان های محمول در حوزه های دریایی، زمینی، 
هوایی و پدافندی ارائه خواهد شد، تصریح کرد: برگزاری این مراسم در سواحل خلیج 
فارس و در نزدیکی تنگه هرمز نشان خواهد داد که نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران برای صیانت از مصالح و منافع ملی کشور، آماده عملیاتی کردن اراده نظام و ملت 

ایران برای مقابله با هرگونه تهدید دشمن در این منطقه راهبردی هستند.

و  مردم  میان  اخیر شکاف  تحلیلگران سیاسی، طی سال های  برخی  عقیده  به   
حاکمیت نسبت به گذشته افزایش داشته است و مشکالت اقتصادی نیز دامنه این 
شکاف و نارضایتی را افزایش داده است؛ لذا حاال چند سالی است که این تحلیلگران 
تاکید دارند که الزم است شکاف ایجاد شده، برطرف شود و راهکار هایی نیز در این 

راستا ارائه داده اند.
 اما بنا به دالیل متعددی، دستگاهی مختلف نتوانستند اعتماد الزم را جلب کنند. البته در 
برهه های مختلفی میزان این اعتماد افزایش پیدا کرده است، اما روند صعودی آن استمرار نداشته 
است. به عنوان مثال در سال 92 و 96 حضور مردم پای صندوق های رای نه تنها نوید افزایش 
امید را در جامعه می داد بلکه نشانگر آن بود تا حدودی اعتماد عمومی بازگشته است. اما همانطور 
که گفته شد این وضعیت ادامه پیدا نکرده و این روز ها نگرانی های بسیاری در خصوص کاهش 
اعتماد عمومی و امید در جامعه به وجود آمده است. جمهوری اسالمی یک نظام منعطف است 
و می تواند اعتماد را برگرداند در همین خصوص اسماعیل گرامی مقدم فعال سیاسی طی گفتگو 
با فرارو عنوان کرد: »ابتدا باید این نکته را در نظر داشت که اعتماد عمومی خود به خود از بین 
نمی رود و خود به خود نیز به وجود نمی آید و برای ایجاد یا افزایش اعتماد عمومی ما نیازمند ابزار 
عوامل خاصی هستیم. مهمترین عامل برای جلب اعتماد عمومی یا حداقل حفظ آن، صداقت 
است. زیرا به طور کلی هر زمان که صداقت در میان سیاستمداران کاهش پیدا می کند، به تبع 
آن مردم نیز نگاهشان تغییر می کند و اعتمادی که میان آن ها و سیاستمداران یا به طور کلی 
حاکمیت وجود داشته، کمرنگ و آرام آرام از بین می رود.« وی تصریح کرد: »یعنی عدم صداقت 
میان مسئوالن و سیاستمداران موجب خساراتی در سطح جامعه می شود و وقتی این اتفاق رخ 
می دهد، به این معنی است که مردم در زندگیشان دچار کمبود می شوند. این کمبود ها آن ها را 
دچار فقر اقتصادی می کند و وقتی یک کشور دچار فقر اقتصادی شود، نخستین تاثیرات آن از 
بین رفتن اعتماد عمومی خواهد بود. البته این تنها یکی از عواملی است که موجب کاهش یا از 
بین رفتن اعتماد عمومی می شود.« وی اظهار کرد: »البته هنوز اعتماد عمومی در کشور به طور 
کامل از بین نرفته است و من معتقدم که صرفا کاهش پیدا کرده است. اما باید در نظر داشت 

که االن زمان مناسبی است که تمام دستگاه ها وارد عمل شده و اعتماد عمومی را افزایش دهند. 
زیرا اگر این رشته گسسته شود و جامعه به گسیختگی برسد، قطعا باور های عمومی مردم از هم 
خواهد پاشید و افرادی که به دنبال براندازی هستند و در داخل یا بیرون کشور فعالیت می کنند 
از این وضعیت به نفع خودشان استفاده خواهند کرد.« سخنگوی حزب اعتماد ملی تاکید کرد: 
»به عقیده من این بازسازی اعتماد عمومی اصال کار سختی نیست و فقط نیازمند یک اراده 
اساسی در تمام سطوح کشور است. ما با یک سیستم کامل خشک مواجه نیستیم که نتواند 
انعطاف داشته باشد. نظام جمهوری اسالمی کامال منعطف است و اگر االن کمی فرمان را به 
سمت صداقت و درستکاری بچرخد، قطعا می توانند اعتماد عمومی را بازسازی کنند. به عنوان 
مثال االن هشت سال است که برخی چهره های سیاسی در حصر هستند و اگر این مسئله رفع 
شود حداقل اعتماد عمومی بخشی از جامعه را جلب کرده ایم.« گرامی مقدم در پایان گفت: »به 
عقیده من در شرایط کنونی همه دغدغه از دست رفتن اعتماد عمومی را دارند، اما متاسفانه بنا 
به دالیلی که باعث به وجود آمدن همین عدم اعتماد بوده است، اراده الزم دیده نمی شود. ولی 
مسئوالن باید در نظر داشته باشد که با وجود مشکالت و فشار های اقتصادی که روی جامعه 
وجود دارد اگر قرار باشد این روند ادامه پیدا کند همین اعتماد نسبی که وجود دارد نیز از بین 
خواهد رفت.« جلب اعتماد عمومی در زمان کوتاه غیرممکن است همچنین صادق جوادی 
حصار فعال سیاسی در گفتگو با فرارو اظهار کرد: »به عقیده من برای افزایش اعتماد عمومی 
در جامعه اقدامات زیادی می توان انجام داد. اما الزمه اش این است که ما برنامه دقیق و جامعی 
از اقدامات اطمینان آفرین داشته باشیم تا بتوانیم اعتماد از دست رفته را برگردانیم. یعنی به 
عنوان مثال نباید شرایط به گونه پیش رود که مردم دچار این تصور شوند که درختی که آن ها 
کاشته اند و منتظر بار دادنش هستند، به دست حاکمیت قطع می شود. منظورم این است که 
االن میزان بدبینی به مسئوالن و دستگاه های مختلف بسیار افزایش پیدا کرده است و موجب 
شده بعضا نگاه غیرمنطقی و غیرواقعی به برخی دستگاه در میان توده مردم شکل بگیرد.« وی 
افزود: »البته نمی توان خیلی هم به مردم ایراد گرفت. زیر طی سال های اخیر بخش قابل توجهی 
از امید های مردم بنا به دالیل مختلف توسط مقامات و سیاستمداران از بین رفته است. حاال اگر 

می خواهیم دوباره به یک شرایط نرمال برگردیم ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که یک شبه 
نمی توان اعتماد عمومی را جلب کرد، زیرا یک شبه از دست نرفته است که حاال در یک زمان 
کوتاه بتوان آن را جلب کنیم. اما می توان به صورت گام به گام که کامال محسوس و قابل لمس 
برای جامعه باشد مجددا امید و اعتماد عمومی را به جامعه برگردانیم.« او تصریح کرد: »به عقیده 
من یکی از راه های بازگرداندن امید به جامعه این است که به مردم اثبات کنیم که مسئوالن 
هر کاری که انجام می دهند، مداخله غیر قانونی و فراقانونی صورت نمی گیرد و کامال قانون مدار 
به دنبال رفع مشکالت کشور و مردم هستند. ما باید از تجربیات جهانی و اثبات شده استفاده 
کنیم. اینکه مداوم فکر کنیم که تافته جدا بافته هستیم و با آزمون و خطا جلو برویم جز اینکه به 
کشور آسیب وارد می کنیم هیچ دستاوردی نخواهیم داشت.« این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه 
داد: »یکی دیگر از کار هایی که باید انجام شود این است که چهره ای که از جمهوری اسالمی 
در داخل و خارج کشور در حال شکل گیری است را تغییر دهیم. ما باید یک چهره درست و 

مورد قبول از خودمان ارائه کنیم. 
یعنی کشوری را به نمایش بگذاریم که اهل تعامل با جهان و دارای گفتمان متقاعد کننده 
در داخل و بیرون کشور است. زیرا به عنوان مثال یکی انتقاداتی که در داخل به نظام جمهوری 
اسالمی مداوم مطرح می شود در خصوص حضور ایران در سوریه، لبنان، عراق و... است و با توجه 
به فضا سازی شدیدی که علیه ایران در خارج و حتی داخل شکل می گیرد، اینکه مردم را قانع 
کنیم که به دلیل منافع و مصالح ملی در این کشور ها حضور داریم بسیار سخت خواهد بود. اما 
اگر ما بتوانیم اعتماد عمومی را جلب کنیم مردم با آغوش باز دالیل و توضیحات مقامات داخلی 
را می پذیرند و جوسازی های دشمنان تاثیری نخواهد داشت.« وی اظهار کرد: »متاسفانه امروز 
کشور در شرایطی قرار دارد که به منجنیق فلک، سنگ فتنه می بارد. ما هر روز با مشکالت جدید 
مواجه هستیم. یک روز بازار ارز متالطم می شود، یک روز صادرات با مشکل مواجه می شود، روز 
دیگر خبر فساد و احتکار و... می رسد. در چنین شرایطی خیلی سخت است که مردم اعتماد 
کنند، اما باید ما بتوانیم این اعتماد عمومی را دوباره جلب کنیم. زیرا همیشه اصلی ترین سرمایه 

نظام جمهوری اسالمی همین اعتماد عمومی بوده است.«


