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وعده ما در صفحه مردم
با ما حرف بزنید؛ نظرهای شما در فضای مجازی هر سه شنبه منتشر می شود

یادداشت

سال 1393؛ پايان خودويرانگري-   سال 1394؛ آغاز بازآفريني  )2(

در بخش اول این یادداشت به تحلیل رفتار گذشته 
خودمان با طبیعت، اقتصاد و س��پس جامعه اش��اره 
کردیم. در این یادداشت نیز به رفتار خودمان با دیگران 
و نیز جمع بندی از امید نس��بت به  س��ال آینده اشاره 

می شود.
4�  ما و دیگران

طي سال هاي گذشته هیچ عرصه اي به اندازه روابط 
خارجي کش��ور، چالش آفرین نبوده اس��ت. بخشي از 
این چالش ناش��ي از تضاد منافع و تض��اد دیدگاه هاي 
ایران و برخي از قدرت ه��اي منطقه اي و فرامنطقه اي 
است. ولي این تضاد منافع از گذشته دور وجود داشته 
است و درعین حال هیچ گاه روابط ما با جهان تا این حد 
چالش برانگیز نمي شد. بنابر این طي دهه گذشته عوامل 
دیگري به جز تضاد منافع و دیدگاه موجب افزایش این 
چالش ها ش��د. عواملي که زمینه را براي دشمنان این 
مرزوبوم مس��اعد کرد که در مقام سوءاس��تفاده از آن 
عوامل برآیند و نسبت به ایران به عنوان یك سرزمین 
تاریخي و با تمدني کهن و مردمي مستقل طمع ورزند. 
مردمي که کشورشان را در دریاي مّواج و ناپایدار منطقه 
امن نگه داشته اند و نه تنها از یك جنگ 8ساله سربلند 
بیرون آمدند، بلكه امروز دشمنان آنان در شرق و غرب 

کشور در زیر خروارها  خاك مدفون شده اند.
اقدام��ات و اظه��ارات غیرمعقوالنه اي ک��ه نه تنها 
تأمین کننده منافع ایران نبود، بلك��ه دیگران را علیه 
میهن عزیزمان بسیج مي کرد، و قطعنامه هاي با اتفاق 
آرا را علیه این تمدن تاریخي صادر کردند. دولت تدبیر 
و امید نش��ان داد که با تغییر گفتار و نیز پیشه کردن 
عقالنیت و فهم درست از موقعیت خودمان و دیگران، 
مي توان جبهه متحد دشمنان را در هم شكست بدون 
این که نیازي به عقب نشیني از منافع ملي کشور باشد. 
امروز شاهدیم که اتحاد گروه 1+5 شكسته شده است، 

و مهم تر این که اتحاد ساختار سیاسي ایاالت متحده نیز 
در برابر ایران به شدت دچار بحران و دودستگي شده 
است، به گونه اي که در تاریخ این کشور بي سابقه است. 
این امر نشان مي دهد که براي پیشرفت و نیز تعامل با 
دنیاي خارج نیازمند عقالنیت هستیم و نمي توانیم با 
اظهارات نسنجیده و بي فایده که هیچ ربطي به منافع 

ملي کشور ندارد، با دنیا تعامل کرد.
اگر بخواهیم ب��راي آنچه که در س��ال هاي پیش از 
1393 بر جامعه ما گذش��ت، صفت��ي انتخاب کنیم، 
چاره اي نداریم جز این که آن را دوره »خودویرانگري« 
بنامیم. زیرا بخش اعظم آنچه که در این س��ال ها بر ما 
گذشته است، محصول رفتار و سیاست هاي خودمان 
بوده اس��ت و اقدامات دش��منان ای��ن آب وخاك این 
فرآیند را تشدید کرده و تنها عامل آن نبوده است و اگر 
بخواهیم براي  سال 1393 صفتي پیشنهاد کنیم، توقف 
نسبي در این روند خودویرانگري است. همچنین باید 
براي  سال 1394 نیز صفتي پیدا کنیم، صفتي که هنوز 
به آن الصاق نشده است، بلكه با کار و کوشش خودمان 
آن صفت را برازنده این  سال خواهیم کرد، و آن صفت 
بازآفریني اس��ت. در اولین گام امیدواریم که در همان 
روزهاي اولیه  سال، ش��اهد رسیدن به توافقي خوب و 
برد�  برد با گروه  1+5 باش��یم. قرار نیست در توافقات، 
یك طرف بازنده و طرف دیگر برنده شود. امروز هر دو 
طرف ماجرا به چنین توافقي نیازمند هس��تند، البته 
مش��روط بر این که مترادف با نقض جدي سایر منافع 
آنان نباشد، و به همین دلیل اس��ت که به طور جدي 
پاي میز مذاکره نشسته اند. تنها کساني با آن مخالف 
هستند که خواهان تداوم تنش در منطقه هستند، که 
اسراییل بیش از همه در پي این هدف است. رژیم هاي 
ارتجاعي نیز کمابیش در این مسیر هستند، هرچند به 
دلیل فقدان استقالل قادر نیستند نقش موثري بازي 

کنند. در ایران قاطبه نیروها و ساختار سیاسي خواهان 
به ثمر نشستن توافقي خوب هستند، البته کساني که 
از کنار اقتصاد سیاه خورده و برده اند، و نیز کساني که 
نقشي مهم در مسأله س��ازي هاي گذشته داشته اند، 

نمي خواهند این توافقات به ثمر برسد.
در گام بعد، امیدمان به عقالنی��ت اقتصادي دولت 
تدبیر و امید است که ثمرات آن در  سال 1394 کم کم 
به بار بنشیند. روشن است که حل مناقشه هسته اي 
کمك فراواني به تحقق این هدف مي کند، هرچند که 
این توافق شرط الزم تحول اقتصادي است و نه شرط 
کافي. ول��ي تعهد دولت به اقتص��اد مقاومتي و اصول 
سیاست هاي کلي برنامه شش��م که ابالغ شده است، 
چش��م انداز امیدبخش��ي را پیش روي ما مي گشاید، 
هرچند تخریب زیرساخت هاي اقتصادي و نیز تخریب 
فضاي فعالیت هاي اقتصادي، نیازمند زمان الزم براي 

آواربرداری و سپس بازسازي هستند.
گام بعدي، بهبود مستمر اعتماد عام و اعتماد نهادي 
در جامعه ایران است. به طور قطع مي توان گفت که اگر 
دو هدف قبلی محقق شوند، و نیز ساختار رسانه اي از 
انحصار رسمي خارج شود، مي توان انتظار داشت که 
اعتماد اجتماعي نیز در مسیر بازس��ازي قرار خواهد 

گرفت.
در رابطه با طبیعت و محیط زیس��ت نیز امیدواري 
مق��دم ب��ر ناامیدي اس��ت. ی��ك دلیل روش��ن آن، 
تبدیل ش��دن مسأله محیط زیس��ت و منابع طبیعي 
به عنوان یك مسأله ملي و نیز اجماع نسبي همه گروه ها 
و گرایش ها نسبت به آن اس��ت. این گام اول و مهمي 
است که برداشته شده اس��ت. از این رو امیدواریم که 
نیمه دیگر مسیر که پیدا کردن راه هاي تعامل سازنده 
و منطقي و پایدار با طبیعت است در ادامه پیدا و نسبت 

به آن توافق شود.
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 4 کشته و 520  مجروح 
در چهارشنبه سوری 93 بانک مرکزی راه های فرار 

بدهکاران را بست

روی موج آرزوها

خندیدن، خاصیت من است!
  قربانیان آخرین شب چهارشنبه امسال  کاهش بی سابقه ای داشت

بانک ها بدون حکم، طلب شان را  از هر حسابی برداشت می کنند

گزارش میدانی »شهروند«  از خواسته های مردم در سال 94

گفت وگوی »شهروند« با علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال در آستانه سال نو

در سال 94، حق فوتبال را از صداوسیما می گیرم

یا مدبر اللیل و النهار
یا محول الحول و االحوال

حول حالنا الی احسن الحال

ایام سوگواری بانوی دوعالم، حضرت فاطمه زهرا)س(  تسلیت باد
ند
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  صفحه 13

کنترل فساد       محیط زیست سالم        امید بستن به توافق هسته ای       مهار مشکالت اقتصادی     
این ها به آرزوهای مردم تبدیل شده است

مع��اون اول رئیس جمه��وری گفت: م��ا مذاکرات 
هسته ای را با انگیزه ای آغاز کرده ایم که حتما به نتیجه 

برسانیم.
جهانگیری روز چهارش��نبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا تاکید کرد: ما امیدوار هس��تیم و تالش خودمان را 

می کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: ما مسیری را شروع 
و با انگیزه ای کار را آغاز کرده ایم که حتما آن را به نتیجه 

برسانیم. 
جهانگی��ری در عین حال گفت: ما ت��الش خودمان 
را می کنیم البته اگ��ر آنها )طرف مقابل مذاکره کننده( 

بدرفتاری نكنند، به نظر من مذاکرات به نتیجه می رسد.
چهارمین دور گفت و گوه��ای محمد جواد ظریف و 
جان کری وزیران خارجه ایران و آمریكا دیروز در لوزان 
سوئیس برگزار ش��د، مذاکراتی که از روز یكشنبه آغاز 

شده است.
در این دور از گفت و گوه��ا علی اکبر صالحی رئیس 
س��ازمان انرژی اتمی و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریكا، 
سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر 

امور خارجه، وندی ش��رمن معاون وزیر خارجه آمریكا، 
هلگا اشمید معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی وزارت 

امور خارجه نیز حضور دارند.
هم اکنون نمایندگان کشورهای 1+5 در لوزان حضور 
دارند تا به پیش��رفت مذاکرات کارشناس��ی و معاونان 

هیات های دو طرف کمك کنند.

سفیر ایران در آنكارا به مس��افران ایرانی که قصد سفر 
به ترکیه دارند، توصیه هایی ارایه کرد. به گزارش ایسنا، 
علیرضا بیگدلی، سفیر ایران در آنكارا این توصیه ها را در 

صفحه فیس بوکش ارایه کرد که بدین شرح است: 
1- از اش��یای قیمتی و مدارك خود به وی��ژه گذرنامه 

مراقبت نمایید. 
2- گذرنامه شما هنگام ورود به ترکیه باید حداقل 5ماه 

اعتبار داشته باشد. 
3- حتما قبل از سفر بلیت برگشت خود را تهیه نمایید. 

4- اظهارات سودجویانه افراد که بعضا با ادعای ارتباط 
با س��فیر، س��فارت، اطالعات و غیره انجام می گیرد را 

نپذیرید و براساس آن تصمیم گیری و اقدام نكنید. 
5- تحت تأثیر تبلیغات، احساسات و با عجله نسبت به 

خرید ملك اقدام نكنید. 
6- جمهوری اسالمی ایران در شهر آنكارا سفارت و در 

شهرهای اس��تانبول، ارزروم و ترابوزان سرکنسولگری 
دارد. 

7- در ص��ورت مواجه ش��دن با مش��كل در هر کجای 
ترکیه با شماره موبایل کنسولی سفارت ایران در آنكارا 

05392927648 تماس بگیرید. 
8- س��ایر ش��ماره تلفن های قابل اس��تفاده: سفارت 
آن��كارا 4682820 )0312( و سرکنس��ولگری  در 
در  سرکنس��ول   ،)0212(  5138230 اس��تانبول 
ارزروم 05336332974 و سرکنس��ولگری تراب��وزان 

3222190 )0462( می باشید. 
9- این نمایندگی ها در روزهای دوش��نبه، سه ش��نبه، 
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه برای مراجعه باز می باشند 
و ش��نبه و یكش��نبه کش��یك دارند اما برای مراجعه 
 حضوری توصیه می شود به وسیله تلفن قبال هماهنگ

 نمایید. 

توصیه های سفیر ایران در آنکارا به مسافران ترکیه 


