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بررسی عملکرد  2ساله
مدیرعامل مستعفی آبی پوشان پایتخت

200مرکز بهداشتی
درحال ساخت داریم

چرا ازاستقالل
فرارکرد؟!
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 1179سال و 236روزگذشت
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تيترهايامروز
نگاهی به کارنامه هنری ضیاءالدین دری
که این روزها در انتظار پیوند کبد به سر میبرد

دردمند!
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وزارت نیرو با ارسال جوابیهای به «وطن امروز»
به اجرای موافقتنامه پاریس اعتراف کرد

يادداشتامروز

خاموشیها
و فراموشیها

تأملی بریک
جنجالسازی هدفمند
علیرضا وحیدی

نسبتسنجی موافقتنامه پاریس و سیاستهای وزارت نیرو

صفحه 13

عملیات انتقال اهالی شهرکهای شیعهنشین
در ادلب با موفقیت پایان یافت

تسلط سوریه بر
مناطق مجاورجوالن
صفحه 15

پارلمان اسرائیل الیحه نژادپرستانه
«دولت ـ ملت یهود» را تصویب کرد

آپارتاید خالص!
صفحه 15

نگاه

نقشه راه اقتصادی کشور
را دریابیم
نوید مومن

حض��رت آیتاهللالعظم��ی خامن��های رهبر
انقالب اس�لامی اخیرا در نشستی که با دعوت
ایش��ان از رئیسجمهور و اعض��ای هیأت دولت
برگزار ش��د ،به نکات مه��م و ارزندهای در حوزه
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران اشاره
فرمودند« :نشان دادن اقتدار در مقابل بیگانگان
بویژه آمریکاییها امری الزم است و این کار باید
بهنگام ،صریح و قاطع انجام شود البته طرفهای
اروپایی موظفند تضمینهای الزم را درباره برجام
بدهند اما نباید اقتصاد کش��ور ب��ه این موضوع
گرهزده و معطل آن ش��ود ».همچنین مواردی
از جمل��ه «جدی گرفتن سیاس��تهای اقتصاد
مقاومتی»« ،اق��دام بهنگام و عالج واقعه قبل از
وقوع» و «مبارزه واقعی با فساد» محورهای دیگر
مورد تأکید رهبر انقالب اسالمی در این نشست
بود.
 -1میان «وجود اقتدار» و «نمایانسازی اقتدار»
رابطه مس��تقیم و عمیقی وجود دارد .جمهوری
اس�لامی ایران طی  4دهه اخیر توانس��ته است
عناص��ر و مولفهه��ای اقتدار را ،ه��م در عرصه
داخلی و ه��م در عرصه منطقهای و بینالمللی
در خود تثبی��ت و تقویت کند .لحظه به لحظه
تاری��خ  8س��اله دفاعمقدس ،روایتگ��ر اقتدار و
عظمت ملت و نظام ای��ران در برابر هجمههای
همهجانبه دشمنان این مرز و بوم بوده است .پس
از دوران پرتالط��م دفاعمقدس نیز ملت ایران با
حضور هوشمندانه و همیشگی در صحنه دفاع
از آرمانهای انقالب و با بهرهگیری از آموزههای
ارزش��مند دینی و الهی ،دشمنان قسم خورده
ای��ن مرز و بوم را در دس��تیابی ب��ه اهداف خود
ناکام گذاشت .آنچه امروز در  40سالگی انقالب
اس�لامی ای��ران در منطقه و جه��ان میگذرد،
جملگی مهر تاییدی بر این اقت��دار روزافزون و
فراگیر است .با این حال« ،نمایانسازی اقتدار»
از یکسو مستلزم تاکید بر مولفهها و بایستههای
اقتدار و از سوی دیگر ،منبعث از باور به اصول و
آرمانهایی است که چنین اقتداری را برای ملت
ایران به ارمغان آورده است .آنچه امروز منجر به
واهمه دشمنان انقالب اسالمی از «اقتدار ایران»
ش��ده اس��ت ،صرفا «وجود این اقتدار» نیست،
بلکه «ابراز اقتدار ایران» و تاثیری که روی افکار
عمومی دنیا میگذارد ،بیش از هر چیزی لرزه بر
پیکر دشمنان میاندازد.
ادامه در صفحه 5

سیدیاس�ر جبرائیل�ی :پ��س
از انتش��ار مقال��ه «پش��ت پرده
خاموش��یها» که در آن ،ضمن
تشریح کاهش  42درصدی نرخ
رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در
دولت آقای روحانی ،فرضیهای را مبنی بر احتمال
مرتب��ط بودن این کاهش نرخ رش��د ب��ا تعهدات
زیس��تمحیطی دولت در توافقنامه پاریس مطرح
کردیم ،واکنشه��ای مختلفی از س��وی مقامات
دولتی نشان داده ش��د .راقم این سطور بنا داشت
مقاله دومی را بر اس��اس این واکنشها به نگارش
درآورد که ارس��ال جوابیهای رس��می و مکتوب از
س��وی وزارت نیرو ،مبنای مطمئنتری برای ادامه
این مبحث مهم فراهم کرد ،لذا در این نوشته ضمن
بررسی محتوا و مدعای جوابیه وزارت نیرو ،به آنچه
مورد غفلت یا تغافل نویسندگان جوابیه قرار گرفته،
خواهیم پرداخت.
جوابی��ه وزارت نیرو م��ا را از مباحثه پیرامون
بس��یاری از واکنشه��ای بیپایهای ک��ه به مقاله
«پشت پرده خاموش��یها» نشان داده شد ،بینیاز
کرده اس��ت .عدهای مدعی شده بودند وزارت نیرو
برنامه کاهش انتش��ار گازهای گلخان��های را اجرا
نکرده اس��ت که جوابیه این وزارتخانه به صراحت
اجرای این برنامه را تایید میکند اما مدعی اس��ت
اقداماتش «فارغ از توافقات بینالمللی» اس��ت که
این مدعا را با رج��وع به ادبیات مقامات دولتی در
سالهای اخیر واکاوی خواهیم کرد .کسانی نیز از
اساس منکر کاهش  42درصدی نرخ رشد ظرفیت
نیروگاهی کش��ور در دولت آقای روحانی شده و از
کارنامه دولت در این زمین��ه دفاع کرده بودند که
جوابیه وزارت نیرو ،به انجام نشدن سرمایهگذاری
مناسب در حوزه تولید برق اعتراف میکند اما آن را
به مسائل مالی نسبت میدهد که این مدعا پیرامون
ارتباط مش��کالت مالی با سرمایهگذاری ناکافی در
تولید برق را نیز مورد راس��تیآزمایی قرار خواهیم
داد .خوش��بختانه دوستان وزارت نیرو با تصریح بر
سرمایهگذاری ناکافی در حوزه تولید ،عمال استدالل
ما درب��اره بیارتباط بودن خاموش��یها به کاهش
نزوالت جوی را نیز پذیرفتهاند و چنین ادعایی دیگر
تکرار نشده است.
همانطور که اش��اره شد وزارت نیرو در جوابیه
خود معترف است پروژههایی را برای کاهش انتشار
گازه��ای گلخانهای اجرا کرده اما گفته اس��ت این
پروژهه��ا طبق «برنامه ملی مش��ارکت در کاهش
انتش��ار گازهای گلخان��های» (از این پس «برنامه
ملی») و «فارغ از توافقات بینالمللی» بوده اس��ت.
عجالتا میپذیریم وزارت نیرو درباره اجرای «برنامه
ملی» -که  26آبانماه  94به تصویب هیات وزیران
رسید و با امضای آقای اسحاق جهانگیری برای اجرا
به دستگاهها ابالغ شد )1(-مامور و معذور بوده است
اما واقعیت این اس��ت که برخالف ادعای دوستان
وزارت نی��رو ،این برنامه نهتنها فارغ از «موافقتنامه
پاری��س» نبوده ،بلکه عین آن اس��ت! پاس��خ این
پرسش بسیار مهم اس��ت که عزیزان ما در وزارت
نیرو چرا به مردم نمیگویند نسخه انگلیسی همین
«برنامه ملی» که آنها به «اجرا»ی آن طی سالهای
اخیر اعتراف کردهاند ،توسط خانم معصومه ابتکار
در تاری��خ  28آبان  19 /94نوامبر  ،2015یعنی 2
روز پ��س از تصویب در هیات وزیران ،تحت عنوان
()2
«برنامه مد نظر مشارکت ملی ایران» ()INDC
برای موافقتنامه پاریس ،در دبیرخانه کنوانس��یون
تغییرات آب و هوای سازمان ملل ()UNFCCC
ثبت ش��ده اس��ت؟( )3واقعیت این است که وزارت
نیرو در جوابی��ه خود به اجرای موافقتنامه پاریس
اعتراف کرده اس��ت! پرسش دیگر ،از دستگاههای
نظارتی است که چرا در برابر دور زدن قانون اساسی
از سوی دولت سکوت کردهاند؟ چرا تعهدات ایران
در ی��ک موافقتنامه بینالمللی پیش از اینکه روال
خود را در مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان
طی کند ،در قالب مصوبه هیات وزیران به دستگاهها
ابالغ شده و طبق تصریح وزارت نیرو ،در این سالها
اجرایی شده است؟
جال��ب اینکه مرک��ز پژوهشهای مجلس طی
گزارش��ی درباره موافقتنامه پاریس ،متعرض طی

نش��دن روال قانون اساس��ی درب��اره «برنامه ملی
مش��ارکت» ش��ده و مینویس��د« :هر چند برنامه
مشارکت ملی در نظام داخلی در صالحیت دولت
است اما با توجه به این موضوع که این موافقتنامه
بع��د از تصوی��ب موافقتنامه پاریس ب��ه تعهدی
بینالمللی تبدیل خواهد شد ،باید طبق اصول ۷۲
و  ۱۲۵قانون اساس��ی ب��رای تصمیمگیری تقدیم
مجلس ش��ورای اسالمی شود ...تا زمانی که برنامه
مش��ارکت ملی در اختیار مجلس قرار نگیرد ،این
موافقتنامه فاقد اعتبار است ».اما متاسفانه همانطور
که در جوابیه وزارت نیرو اذعان شده ،این برنامه ملی
طی سالهای اخیر اجرا شده است.
اعتراف وزارت نیرو به اجرای این «برنامه ملی» ما
را از پرداختن به ادعاهایی که خانم ابتکار در واکنش
به مقاله قبلی ما درب��اره آغاز اجرای تعهدات ایران
از سال  2020مطرح کرد نیز بینیاز میکند .فارغ
از اذعان رس��می وزارت نیرو ،درست است که وفق
موافقتنامه پاریس ،ایران باید از سال  2020کاهش
 12درصدی انتش��ار گازهای گلخانهای را آغاز کند
اما باید توجه داشت سال پایه محاسبه  2010است
یعنی حجم انتشار نسبت به  2010باید  12درصد
کاهش یابد ،لذا طبیعتا حدفاصل سالهای 2010
تا  2020هرچه بر حجم انتشار گازهای گلخانهای
ایران اضافه شود ،یعنی استفاده ایران از سوختهای
فسیلی افزایش یابد ،به آن  12درصد اضافه میشود.
بر این اساس ،باید تا سالهای مانده به  2020ضمن
اجتناب از افزایش استفاده از سوختهای فسیلی،
زیرساختهای الزم برای «کاهش انتشار» از 2020
نیز فراهم شود( )4ابالغ «برنامه ملی» و الزام دستگاهها
به اجرای آن در سال  ،94یعنی حدود  4سال پیش
از زمان شروع «کاهش  12درصدی» ،درباره همین
«فراهمسازی زیرساختها» بوده که در ادامه ،اذعان
مقام��ات وزارت نیرو به این مس��اله را نیز مالحظه
خواهید کرد.
تدقیق در ادبیات آق��ای «حمید چیتچیان»
وزیر س��ابق نیرو ،خانم «معصوم��ه ابتکار» رئیس
سابق سازمان محیطزیست و سایر مقامات دولتی
در وزارت نیرو و سازمان محیطزیست ،نکات قابل
تامل��ی را درباره متاثر ش��دن صنعت برق کش��ور
از موافقتنامه پاریس طی س��الهای اخیر آش��کار
میکند.

گزارش «وطنامروز» از سفر علی اکبر والیتی به مسکو
و ترمیم فاصلهای که بیژن زنگنهها در مناسبات  2دولت ایجاد کردند

اصالح گافهای گروهبانها

در جریان منازعه اوکراین و طرح تحریم خرید گاز روسیه از سوی اروپا
وزارت نفت ایران در اقدامی نسنجیده پیشنهاد تأمین گاز اروپا را اعالم کرده بود
صفحه 2

 -1اظهارات مقامات مسؤول در دولت آقای روحانی
به روش��نی نش��ان میدهد اوال مدته��ا پیش از
اعالم رس��می موافقتنامه پاریس ،دولت در سطح
بینالمللی درگیر مذاکرات آن بوده اس��ت؛ ثانیا در
سطح داخلی ،سیاس��تهای وزارت نیرو بر اساس
این موافقتنامه تنظیم شده است و ثالثا سیاستهای
متناسب با موافقتنامه پاریس در وزارت نیرو ،از بیم
اعمال تحریمهای بینالمللی به بهانه اجرا نش��دن
تعهدات ایران اتخاذ شده است.
تعه��دات ایران در موافقتنام��ه پاریس هرچند
آبانماه  94به ثبت بینالمللی رس��ید اما در دوره
منتهی ب��ه موافقتنامه پاریس ،س��ازمان حفاظت
محیطزیس��ت ایران به گفته معاون پارلمانی این
س��ازمان «در مراح��ل مختلف تدوی��ن و تصویب
()5
توافقنامه پاریس حضور جدی و پررنگ داشته»
و به گفته خان��م ابتکار «در تنظیم توافق جهانی
پاریس نقش ایران بسیار نافذ بود» )6(،لذا باید نتیجه

جوابیه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو
«عطف به مطلب «پش��تپرده خاموشیها»
مندرج در روزنامه «وطنامروز» مورخ  20تیر،97
جوابیه زیر جهت اس��تحضار و بهرهبرداری الزم
ارسال میگردد .خواهشمند است جوابیه زیر را بر
اساس ماده  23قانون مطبوعات در جهت تنویر
افکار عمومی درج نمایید .پیشاپیش از عنایت و
توجه شما کمال تشکر را داریم.
وزارت نیرو در راس��تای حفظ محیطزیست
و طب��ق برنام��ه مل��ی کاهش انتش��ار گازهای
گلخانهای (فارغ از توافقات بینالمللی) ،افزایش
متوسط راندمان نیروگاههای حرارتی را تا نیل به
40درصد در سال  1400دنبال مینماید .بر این
اساس با اجرای طرحهای عظیمی نظیر بازتوانی
نیروگاهه��ای حرارت��ی راندمان پایی��ن ،تبدیل
نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی و بازنشسته
نم��ودن نیروگاههای قدیمی ،ه��دف کاهش 8
درصدی تولید گاز  CO2محقق خواهد ش��د.
الزم به ذکر اس��ت توجه جدی دولت یازدهم و
دوازدهم ب��ه مقوله افزایش راندمان تولید برق و
کاهش انتشار گازهای گلخانهای توأم با افزایش
ظرفیت تولید نیروگاهه��ای حرارتی و توجه به
تامین نیاز مصرف شبکه سراسری بوده است.
یکی دیگ��ر از دس��تاوردهای دول��ت دکتر
روحانی ،کاهش میزان مصرف سوخت مایع در
نیروگاههای کش��ور با ه��دف کاهش آالیندگی
مناطق مختلف بویژه کالنشهرها میباشد .در این
راستا س��هم مازوت و گازوئیل در سبد سوخت
نیروگاههای کشور از 35درصد در ابتدای دولت
یازدهم به 10درصد در س��ال  96کاهش یافته
است .همچنین طبق برنامه سهم سوخت مایع تا

صفحه 14

پایان دولت دوازدهم به  5درصد سوخت مصرفی
نیروگاهها کاهش مییابد.
یکی دیگ��ر از اولویته��ای وزارت نیرو طی
دولت یازدهم و دوازدهم ،جلب مشارکت بخش
خصوص��ی و اس��تفاده از منابع مال��ی داخلی و
خارجی جه��ت اح��داث نیروگاههای س��یکل
ترکیبی راندمان باال بوده اس��ت .بر این اس��اس
نخستین واحدهای نیروگاهی کالس ( Fراندمان
58درصد) با سرمایهگذاری بخش خصوصی در
ماه آینده وارد م��دار میگردد .با این دو رویکرد
نهتنها انتشار گازهای گلخانهای و دیاکسیدکربن
کاهش خواهد یافت ،بلکه راندمان نیروگاهها نیز
افزایش خواهد یافت.
در س��الهای اخیر به دلیل مش��کالت مالی
صنع��ت برق و کاهش جذابیت س��رمایهگذاری
بخش خصوصی در احداث نیروگاههای حرارتی
ب��زرگ ،برنامهه��ای توس��عه ای��ن نیروگاهها با
تاخیرات��ی مواجه گردیده اس��ت .لیکن به طور
متوس��ط در س��الهای  92تا  97س��هم تولید
نیروگاههای حرارتی از کل تولید برق کش��ور به
رقم 93درصد بالغ گردیده و ضریب آمادگی این
نیروگاهها با همت و توان متخصصان داخلی به
بی��ش از 98درصد در پیک س��ال افزایش یافته
اس��ت .الزم به ذکر اس��ت ع��دم افزایش تعرفه
برق متناس��ب با ن��رخ تورم س��االنه و پرداخت
مابهالتفاوت قیمت تمام ش��ده با قیمت تکلیفی
توسط سازمان برنامه و بودجه موجب شده طی
چند سال گذشته سرمایهگذاری مناسب و مطابق
برنامه در حوزه تولید برق و زیرساختهای انتقال
و توزیع انجام نشود.

گرف��ت مقدمات برنامه ملی مش��ارکت در کاهش
انتشار گازهای گلخانهای که به عنوان تعهد ایران در
موافقتنامه پاریس ارائه شد ،از مدتها پیش از آبان
 94تدارک دیده ش��ده و در دستور کار وزارت نیرو
قرار گرفته است و پس از ارائه تعهد به موافقتنامه
پاریس ،با جدیت بیش��تری دنبال شده است .این
مساله کامال در ادبیات مقامات وزارت نیرو مشهود
اس��ت .آقای چیتچیان ،وزیر سابق نیرو نیز طی
اظهارنظری در خردادم��اه  94ارتباط این رویکرد
را با تعهدات بینالمللی تش��ریح میکند« :برخی
این سوال را مطرح میکنند که کشوری با داشتن
ذخایر غنی س��وخت فس��یلی چه نیازی به انرژی
تجدیدپذیر دارد .پاس��خ این است که شدت انرژی
در کشور باالست و عمده مصرف نیز از انرژیهای
فس��یلی است .استفاده از انرژیهای فسیلی منجر
به انتش��ار گازهای گلخانهای میشود و اگر انتشار
گازه��ای گلخانهای را کنترل نکنی��م ،در آینده با
جرایم بینالملل��ی روبهرو خواهیم ش��د» )7(.او در
جای دیگر از ضرورت فراهم کردن زیرساختهای
متع��ددی برای اج��رای مقدمات کاهش انتش��ار
گازهای گلخان��های از س��ال  2020میگوید( )8و
مهرماه  95نیز ضم��ن اعالم اینکه «نگرانی وزارت
نیرو از عدم عمل به تعهد خود افزایش یافته است»،
درباره تحریمهایی شدیدتر از تحریم هستهای در
صورت عمل نشدن به تعهدات موافقتنامه پاریس
هش��دار میدهد« :اگر نتوانیم سهم خود را در این
موضوع عمل��ی کنیم ...تحریمهایی علیه کش��ور
وضع میشود که به مراتب شدیدتر از تحریمهای
()9
هستهای خواهد بود».
خانم ابتکار در همین رابطه آذرماه  94در پیامی
ب��ه همایش ملی اقتصاد انرژی اعالم میکند« :در
دولت یازده��م با برنامهریزی انجامش��ده حرکت
نزولی اس��تفاده از سوختهای فس��یلی بویژه در
نیروگاهه��ا ک��ه از عمدهترین مناب��ع تولید کربن
هستند ،آغاز شده است» )10(.نتیجه این رویکرد که
در این سلسله اظهارات مقامات رسمی ارتباط آن
با تعهدات خانم ابتکار در موافقتنامه پاریس کامال
روش��ن است ،این میش��ود که نرخ رشد ظرفیت
نیروگاهی کش��ور از محل سوختهای فسیلی به
دلیل بیم از افزایش حجم انتشار گازهای گلخانهای،
به طرز چشمگیری کاهش مییابد.
 -2مساله قابل تامل بعدی درباره کاهش نرخ رشد
ظرفیت نیروگاهی کشور ،نقشی است که اروپاییها
اوال در س��وق دادن دولت آقای روحانی به س��مت
اجتناب از افزایش استفاده از سوختهای فسیلی
در نیروگاهها و ثانیا در ترغیب مقامات دولت ما به
جذب س��رمایهگذاری خارجی در حوزه انرژیهای
تجدیدپذی��ر به عن��وان منابع جایگزین س��وخت
فسیلی ایفا میکنند.
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اخی��را دکتر علیاکبر والیتی ،مش��اور مقام
معظ��م رهب��ری در امور بینالملل ،به مس��کو
رفت ت��ا پیام معظمل��ه و رئیسجمه��ور را به
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روس��یه تقدیم
کن��د .کلیت برگ��زاری این س��فر ،مولد برخی
جریانس��ازیهای «هدفمند» تبلیغاتی ،بویژه
در فضای مج��ازی بود .برخی اصالحطلبان ،به
بهانه وجود ساختاری به نام وزارت امور خارجه،
سفر دکتر والیتی به روسیه را بیمعنا خوانده و
آن را به مثابه موازیکاری در حوزه دیپلماسی و
سیاست خارجی کشورمان دانستند .حتی برخی
از این موضع نیز فراتر رفته و این س��فر را نماد
و مص��داق «دخالت» در حوزه کاری وزارت امور
خارجه دانستند! در اینباره نکاتی وجود دارد که
نمیتوان بسادگی از کنار آنها گذشت.
 -1همانگونه که اشاره شد ،جنجالآفرینیهای
شکل گرفته درباره سفر دکتر والیتی به مسکو،
کام�لا «هدفمند» و اتفاقا در راس��تای تضعیف
دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان
است .نکته جالب توجه اینکه قبل و بعد از انتقال
پی��ام رهبر معظم انقالب اس�لامی ب��ه پوتین،
مقامات وزارت امور خارجه کش��ورمان این سفر
را کامال هماهنگش��ده دانسته و بر عدم تداخل
وظایف محول ش��ده به دکتر والیتی با اقدامات
و وظای��ف وزارت امور خارجه تاکی��د کردند .با
این حال به نظر میرس��د بخشی از انتقادات ،به
ش��خص والیتی و مواضع اخیر ایش��ان در قبال
برجام بازگردد .اصالحطلبان پس از بیان انتقادات
صری��ح وی از توافق هس��تهای ،به دنبال مجرا و
بستری برای حمالت غیرمستقیم رسانهای علیه
ایش��ان میگردند .از این رو آنها در گام نخست،
سفر والیتی به مسکو را دستمایه انتقادات خود
قرار دادهاند .با توجه به رویه قبلی اصالحطلبان در
مواجهه با چنین موضوعاتی ،اقدامات ضد اخالقی
آنها در قبال س��فر والیتی به مسکو کامال قابل
پیشبینیبود.
 -2بخ��ش دیگ��ری از جنجالآفرینیه��ای
ش��کلگرفته علی��ه ای��ن س��فر ،مرب��وط ب��ه
برجستهس��ازی اس��تراتژی «نگاه به شرق» در
ح��وزه سیاس��ت خارج��ی جمهوری اس�لامی
ایران اس��ت .متعاقب عهدشکنیهای مشترک
ایاالت متح��ده آمریکا و تروئی��کای اروپایی در
برجام که از ابتدای س��ال  2017میالدی (زمان
حضور ترامپ در کاخ س��فید) به نقطه اوج خود
رسیده اس��ت ،راهبرد «نگاه به شرق» در حوزه
دیپلماسی رسمی ما پررنگتر شد .متاسفانه از
ل  92تاکنون ،بخش��ی از ظرفیتهایی که
س��ا 
میتوانس��تیم در این حوزه صرف کرده و نتایج
موثری نیز از آنها بگیریم ،تحت تاثیر «اعتماد به
غرب» از بین رفت .حال ،درست زمانی که «نگاه
به شرق» در حوزه سیاست خارجی ما پررنگتر
ش��ده و حتی پکن و مس��کو به عنوان  2بازیگر
فعال در نظام بینالملل نسبت به همکاریهای
عمیق و راهبردی بیشتر با ایران اعالم آمادگی
کردهاند ،فریادهایی از گوش��ه و کنار و از سوی
«بزککنندگان چهره غرب» بلند ش��ده است.
مسلم است معضل اصلی کسانی که سفر آقای
والیتی به مسکو را هدف قرار دادهاند ،نگرانی از
پررنگتر ش��دن نگاه به شرق در حوزه سیاست
خارجی و دور ش��دن از ایاالت متحده آمریکا و
اتحادیه اروپایی اس��ت .گویا ای��ن افراد با وجود
آنچه طی  4دهه اخیر و بویژه طی  3سال سپری
شده از انعقاد توافق هستهای مشاهده کردهاند،
قصد ندارند خ��ود را از آغوش غرب خارج کرده
و ب��ا واقعیات جاری در نظ��ام بینالملل روبهرو
شوند! به عبارت بهتر ،غرب نهتنها به «خاستگاه
فکری» این افراد تبدیل ش��ده است ،بلکه حکم
«مأمن سیاس��ی» و متعاقبا «خط قرمز» آنها را
پیدا کرده است!
 -3جنجالآفرینیهای شکل گرفته علیه سفر
والیتی به مسکو ،نهتنها منبعث از دغدغهمندی
در حوزه منافع ملی و سیاست خارجی کشورمان
نیست ،بلکه متاثر از نگاهی خطرناک و بازدارنده
در حوزه دیپلماسی است .نگاهی که مطابق آن،
«اعتماد به غ��رب» حکم یک «گزاره مطلق» را
داشته و در مقابل« ،حرکت آگاهانه و محتاطانه
به سوی شرق» تحت هر عنوانی محکوم است!
ب��دون ش��ک در آینده نزدیک بار دیگر ش��اهد
هجمههایی از این دست خواهیم بود .اتفاقا بروز
چنین جنجالهایی نش��اندهنده صحت مسیر
«گ��ذار از بازیگران غیر قاب��ل اعتماد غربی» در
حوزه سیاست خارجی کشورمان است.
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