شنبه  16تیر 1397

فراخوان جشنواره رسانه ای " ابوذر" در فارس
رئیس سازمان بسیج رسانه فارس ،مشارکت گسترده روزنامه نگاران و خبرنگاران این
استان در جشنواره رسانه ای " ابوذر" را خواستار شد...

 23شوال 1439

فارس

Jul 7، 2018

سال بیست و    سوم شماره 6386

پیام سفر رییس جمهوری ،ارتباط تاثیرگذار اروپا با ایران است
دبیر جمعیت زنان مســلمان نواندیش منطقه فارس با اشاره به سفر دکتر روحانی به
کشورهای اروپایی بیان داشت :در شرایط کنونی...

حاشیهنشینی در مرکز شهر
به ســویش که میروم صدای نفسهای به شماره افتادهاش را بار دیگر میشنوم .با
وجود زخمهای فراوان آرام ،باوقار و با صالبت است...

بافت فرسوده شیراز نیازمند نگاهی نو؛

زهرا جعفری /عصر مرد م

رئیس سازمان بسیج رسانه تشریح کرد

فراخوان جشنواره رسانه ای " ابوذر" در فارس

حاشیهنشینی در مرکز شهر

احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

عکس :شیرازه

بخــش صدور مجوز با مردم همکاری الزم را در بخشهای تعمیرات کلی
و جزیی داشته باشد.
رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز ،خاطرنشــان کرد :بافت تاریخی-
فرهنگی شــیراز به عنوان میراث تاریخی گذشتگان و با وجود ارزشهای
فراوان و فرهنگی ،مذهبی و زیبایی برای ما بســیار اهمیت دارد و لذا باید
این بخش از تاریخ شهر و کشورمان را به خوبی حفظ و نگهداری کنیم.
وی افزود :امــروز وظیفه همگان جلوگیری از دســتاندازی به بافت
تاریخی -فرهنگی است.
به شبهات دامن نزنید
نماینده ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری استان
هم با بیان اینکه در طرح توســعه  57هکتاری حرم مطهر(ع) گفته نشده
که خانههای میراثی تخریب شود ،گفت :نقشه مصوب موافقت با کاربری
اســت و معنای آن تخریب نیســت لذا به شــبهات دامن زنید چون طرح
توسعه مصوبه ندارد.
بصیری افزود :طرح توســعه  57هکتاری ،طرح بدی نیست به شرطی
که درست اجرا شود.
وی تصریح کــرد :امروز از طرح توســعه تعریفهای جدیدی صورت
میگیرد میگویند طرح توسعه یعنی پهنهی زیارتی ،باشد اما این به معنای
تخریب نیست.
وی خاطرنشان کرد :اگر متولیان امر برابر طرح توسعه اقدام کنند خیلی
از مسایل خود به خود حل میشود امروز گرفتاری ما در بافت کالبدی است
باید مطمئن شویم که بافت حفظ میشود.
وظیفه میراث فرهنگی حفظ و حراســت از میراث تاریخی
است نه حفظ آثار ثبت شده تاریخی
رئیس کمیســیون شهروندی شورای اسالمی شــهر شیراز هم با بیان
اینکه بافت تاریخی -فرهنگی شــیراز یکی از ارزشــمندترین بافتهای
میراثی در ســطح ملی است ،گفت :امروز حفظ بافت در معنای کالبدی آن
و مستندنگاری بناها از ضروریات است.
احمد تنــوری تخریب هر بنای تاریخی را لطمهای بر پیکره فرهنگ و
هویت ایر انی اســامی بافت تاریخی -فرهنگی دانســت و افزود :وظیفه

قرار میگیریم مبهوت کاشیکاریها ،نقاشیها و تزئینات این اثر تاریخی
هســتیم که یکی دیگر از اهالی به سراغمان میآید و میگوید :خانههای
میراثــی را خراب میکنند چون اینجا  2هزار تا مغازه زده شــده و نیاز به
پارکینگ و تردد دارند.
وی میگوید :متأســفانه بسیاری از این خانهها بین ورثه است و از این
فرصت استفاده شده و پس از خرید آن را تخریب میکنند.
او ادامه میدهد :سیاســت تخریب کنندگان خانههای میراثی در بافت
این اســت که ابتدا خدمات اجتماعــی را از مالک میگیرند و نامهای به او
میدهند با مهلت یک هفتهای ،دستورالعملشــان هم خرید متری  500تا
یک میلیون تومان اســت با این پول در هیچ کجای شــهر نمیشود خانه
خرید .اگر هم توافق نکنی دور تا دورت را خراب میکنند ،آب و برق و گاز
هم قطع ،در واقع کاری میکنند که جز فروش چاره دیگری نداشته باشی.
***
به خانه و حمام توکلی که میرســیم  2ساعت از زمان بازدید گذشته؛
رئیس شــورای اسالمی شهر شــیراز خطاب به شهدوست شهردار منطقه
تاریخی -فرهنگی میگوید :چرا وقتی مصوبه نداریم ،مجوز تعمیرات کلی
و جزیی را نمیدهید ،که شــهردار منطقه در پاسخ او میگوید صورتجلسه
داریم .در اینجا نواب قائدی میپرســد این صورتجلسه با چه کسی است؛
شهردار منطقه هم میگوید :میفرستم خدمتتان.
پس از رد و بدل شــدن این سخنان دســتغیب میگوید :طرح توسعه
 57هکتاری فاقد مصوبه اســت و بر اساس یک صورتجلسه و طبق روال
کارها در حال انجام شدن است که باید این مسأله مورد بازنگری قرار گیرد.
***
با پایان گرفتن این بازدید آنچه بیشــتر از همه چیز به چشــم میآید
عدم وجود یک ادبیات مشــترک و تفاوت قائل شــدن بین بافت کهن و
فرسوده است .مؤلفههایی که آسیبهای جدی به بافت تاریخی -فرهنگی
در قالب توسعه شهری وارد کرده است.
به نظر میرســد در مواجهه با بافتهای تاریخی -فرهنگی به ســراغ
سادهترین راهحل رفتهایم .در واقع باید با کیفیتبخشی به خدمات شهری
زندگی در بافتها را به ارزش تبدیل کنیم.

عکس :علی گزبلند         /عصر مرد       م

به سویش که میروم صدای نفسهای به شماره افتادهاش را بار دیگر
میشــنوم .با وجود زخمهای فراوان آرام ،باوقار و با صالبت است .با آنکه
میداند دیگر راهی برای نفس کشــیدنش نگذاشتهاند .اما همچنان استوار
است آخر او «هویت» است و ریشهای دارد به درازای تاریخ کهن و پرآوازه.
او نمیخواهد کاری که فرزندانش با او کردهاند را به یاد آورد .میخواهد
گنجینه فاخری که در طول قرنها نگه داشــته را باز سینه به سینه منتقل
نماید« .او نمیخواهد تمام شود».
و امــروز او ناتوان و نزار به مــا مینگرد که چرا با او این چنین کردیم.
دیگر از هرگونه مسکن بیزار است و درمان قطعی و واقعی میخواهد.
و بــا زبان بیزبانی به مــا میگوید اگر نمیتوانیــد کاری کنید ،آرامم
بگذارید و ...
صبح روز پنجشــنبه  14تیرماه است گفته میشود؛ قرار است شورائیان
بــه همراه جمعی از مدیران شــهری و مقامات اســتانی بــه درون بافت
تاریخــی -فرهنگی بروند ،امــا در نهایت این جمع به رئیس شــورا و 2
رئیس کمیسیون و شــهردار منطقه بافت تاریخی -فرهنگی ختم میشود
و البته خبرنگاران و عکاســانی که مثل همیشــه حضورشان پررنگتر از
سایرین است.
همه آنهایی که آمدهاند میخواهند گوشهای از میراث فرهنگی و هنری
غنی ایران را که در قالب یک ثروت و گنجینه عظیم شهری رخ مینماید
را به نظارت بنشیند.
شاهکارهایی از معماری ،سنگتراشی و حجاری ،چلنگری و آیینهکاری،
مجسمهســازی ،نقاشــی ،تمدن و هویت ایرانی در بافت کهن تاریخی و
فرهنگی شیراز.
«بافتی» که امروز به یک حاشیهنشــین درون مرکز شهر تبدیل شده و
از کیفیت زندگی و ارایه خدمات شهری در آن خبری نیست و بهای آن را
با تغییر اجتماعی وضعیت سکونت و عدم تعلق خاطر ساکنین میپردازد.
***
وارد تاالر آیینه خانه صدر جهرمی که میشــویم در حالی که چشمانم
برروی  8ســاعت طراحی شده در درون این تاالر میچرخد ،صاحب خانه
بــا صدای بلند میگوید آقایان عکس نگیرید از فردا دیگر اینجا از دســت
دزدان در امان نخواهد بود.
و بعد هم خطاب به خبرنگاران میگوید :هیچ ارگان و ســازمانی برای
بافت تاریخی و فرهنگی شــیراز کاری انجام نداده است و فقط مالکان را
روانی کردهاند.
از خانــه صدر جهرمی تا بنایی که قدمــت آن را پیش از زندیه اعالم
میکنند راهی نیســت ،اینجا دیگر خبری از تاالر آیینه و نقاشیهای نبرد
رستم و سهراب نیست ،اینجا را سه بار آتش زدهاند و اجازه استحکامبخشی
هــم به آن نمیدهند .بادگیر منحصر به فــرد این بنا که نمونه دیگری از
آن در شیراز نخست همچنان پابرجاست اما گویا قرار است بگذارند تا این
خانه ویران شود.
به اندرونی خانه حسنی که میرســیم وضعیت بهتر است در این خانه
زندگی جریان دارد و مالــکان اصلی در آن زندگی میکنند اما آنها نگران
هستند و با کالمی پرگالیه میگویند ،قیمت خریدی برای این خانه کهن
و با قدمت در طرح توســعه حرم مطهر(ع) گذاشته شده متری یک میلیون
تومان اســت .به دفتر مقام معظم رهبــری هم اعالم کردیم و آنها هم بر
ادعای ما صحه گذاشــتند اما وقتی نامه دفتر رهبری را به شــیراز آوردیم
گفتند که اص ً
ال خانه شما را نمیخریم .اگر هم الزم شد شما را بیرون کرده
و خانه را خراب میکنیم.
ما با امید زندهایم
در اینجا یکی از اهالی منطقه خطاب به رئیس شورا میگوید :برای این
محل چه طرح و برنامــهای دارید .وضعیت ما را ببینید ،نه مجوز میدهند
نــه خدمات ،بــه نگرانیها و اعتراضات ســاکنین هم توجهی نمیشــود
ساماندهی پیشکش .اما به هر حال ما با امید زندهایم.
او ادامه میدهد :تخریب خانههای میراثی شــیوه خاص خودش را دارد
ابتدا آب و بر ق و گاز آن را قطع میکنند ،پس از مدتی سر و کله معتادان
پیدا میشود ،هر تخریبی که صورت گیرد مجوز استحکامبخشی یا ترمیم
داده نمیشود .در نهایت مجبوری یا خانه را بفروشی و یا آن را رها کنی.
او در پاســخ رئیس شورا که میپرسد چه کسی آب و برق و گاز شما را
قطع میکند ،میگوید :نمیدانم.
البته شــهردار منطقه تاریخی -فرهنگی اعالم میکند که مجوز تعمیر
از ســوی شهرداری داده میشود اما ســاکنین میگویند این مجوز به درد
نمیخورد زیرا در کنار ارایه مجوز تعهد میگیرند که هر زمان خواستند آن
را خراب کنند ،حرفی نزنیم.
یکــی دیگر از ســاکنین هم میگوید پشــت دیوار ایــن خانه میراثی
مدتهاســت لوله آب ترکیده ،اداره آب حاضر نیست بیاید آن را تعمیر کند
زیرا احتمال ریزش دیوار اســت ،گذاشتهاند تا آنقدر آب پای این دیوار برود
که ریزش کند و بهانهای شــود برای تخریب آن .ســاکنان و مالکان این
بخش از بافت تاریخی -فرهنگی که در شــرق حرم مطهر(ع) واقع شــده
میگویند تکلیف ما را مشــخص کنید یا به قیمت مناسب بخرید یا اجازه
دهید خودمان خانههایمان را درست کنیم.
یکی دیگر از ســاکنین میگوید ،میراث فرهنگــی پیگیر جلوگیری از
تخریب خانههای میراثی اســت پس از دستور استاندار هم وضعیت کمی
بهتر شــد .اما همه باید کمک کنند تا از تعرض و نابودی بافت تاریخی-
فرهنگی به هر بهانه و هدفی جلوگیری شود.
یکی دیگر از اهالی هم میگوید ما که زورمان نمیرســد نشســتهایم
ببینیــم چه خاکی میخواهند بر ســرمان کنند ولــی در واکنش به تذکر
یکی از اهالی محل که از او میخواســت اینگونه صحبت نکند ،گفت :آقا
بگذار حرف دلمــان را بزنیم .اینها (خبرنگاران) که همه چیز را سانســور
میکنند .تازه ما حرف حســاب میزنیم .مگر جرم اســت .برای چه ما را
بگیرند .اینکه میگوییم خانههایمان دارد روی ســرمان خراب میشــود.
بهداشت کوچهها بسیار ضعیف است چون دستشویی عمومی تعریف نشده
و موشهای بسیار بزرگ از سر و کولمان باال میرود جرم است.
شورا محکم ایستاده است
در اینجا رئیس شورای اسالمی شــهر شیراز با تأیید مطالبات ساکنین
و مالــکان بافت تاریخی -فرهنگی و لزوم تعریف یک راهکار مشــخص
اجرایــی میگوید :اینکه خانهای به زور خراب شــود به قیمت رونق یک
امامزاده از نظر مبانی دینی ،اخالقی و عرفی پذیرفته نیست.
ســید احمدرضا دســتغیب با بیان اینکه امروز مــردم بافت تاریخی-
فرهنگی شــیراز راه پس و پیش نداشــته و دچار استیصال شدهاند ،گفت:
شهرداری باید به کمک مردم بیاید.
وی افــزود :در طول تاریــخ ائمه اطهار و امامــزادگان همواره ملجأ و

پناهــگاه مردم بودهاند نباید با یکســری بیتدبیری به این باور و فرهنگ
آســیب وارد کرد .نباید کاری کنیم که با تخریــب خانههای مردم زمینه
ناراحتی ،دینگریزی و ایجاد فاصله با متولیان را فراهم نماییم.
دســتغیب تصریــح کرد :تمام تالش و ســعیمان باید این باشــد که
نگذاریم بافت شــیراز از این خراب تر شود و زمینه بازگشت و عالقهمندی
به زندگی در بافت را برای مردم شیراز فراهم کنیم تا دوباره حیات و آبادی
به آن بازگردد.
رئیس شــور ای اسالمی شــهر شــیراز از ضرورت بررسی زمینههای
مختلــف برای ارایه راهکار مؤثر برای حفظ و احیاء بافت ســخن گفت و
اظهار داشت؛ شورا محکم ایستاده است و آمادگی دارد تا در تعامل با حرم
مطهر(ع) و مردم برای نگهداری بافت اقدامات الزم را انجام دهد.
وی بــا تأکید بر اینکه در حفظ بافــت باید به هویت آن نیز توجه کرد،
گفت :بافت دارای یک هویت در هم تنیده است لذا در کنار حفظ خانههای
میراثــی باید به کوچه پــس کوچهها و ارزشهای بافــت نیز توجه الزم
صورت پذیرد.
دســتغیب ادامه داد :بافت تاریخی -فرهنگی شــیراز خانه علما ،تجار،
فرهنگوران ،سیاستورزان ،هنرمندان و شعرای بزرگ ،حیف است بگذاریم
از بین برود.
وی بار دیگر بر لزوم ایجاد امنیت در منطقه ،حفظ پاکیزگی و بهداشت
معابــر و تبدیل خانههای تاریخی به موزه و اماکن فرهنگی گردشــگری،
ایجاد زمینههای سرمایهگذاری و استحکامبخشی بافت تأکید کرد.
دســتغیب تصریح کرد :باید با حفظ حرمت حــرم مطهر و حریم بافت
تاریخی تعامل میان بخشــی ایجاد کنیم تا هم نیاز حرم به توســعه و زوار
برطرف شود و هم بافت حفظ گردد.
وی افزود :البته برای طرح توســعه  57هکتــاری حرم مطهر ،مصوبه
ابالغ شدهای نداریم .لذا شهرداری منطقه بافت تاریخی -فرهنگی باید در

میــراث فرهنگی حفظ و حراســت از میراث تاریخی اســت نه فقط آثار
ثبت شده تاریخی.
وی با تأکید بر اینکه ســازمان میــراث فرهنگی نباید خود را تنها مقید
به حفظ بناهای ثبت شــده تاریخی نماید ،افزود :بافت تاریخی -فرهنگی
شیراز عالوه بر داشتههایی چون خانههای میراثی دارای اماکن خدماتی و
کسب و پیشههای تاریخی اســت که قدمت برخی از آنها به چندین قرن
میرسد بناهایی که در نوع خود در جهان اسالم بینظیر بودهاند لذا هرگونه
لطمه به بافت تاریخی -فرهنگی غیرقابل جبران خواهد بود.
تنوری یادآور شــد :امــروز برخی از بناهای به ظاهــر مخروبه و فاقد
تزیینــات میراثیتر بــوده و بعض ًا قدمت آنها به پیــش از زندیه و قاجاریه
میرسد.
توســعه حرم مطهــر(ع) منافاتی با حفــظ و نگهداری
خانههای تاریخی ندارد
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر شیراز ،هم
گفت :توسعه حرم مطهر(ع) منافاتی با حفظ و نگهداری خانههای تاریخی ندارد.
نــواب قائدی با بیان اینکه بافت تاریخی -فرهنگی کالنشــهر شــیراز
بخشــی از هویت و تاریخ کلی کشــور اســت و برخی از آثار آن در هیچ
کجای کشــور دیده نشده ،گفت :همهی مســئوالن و دوستداران هویت
و آثــار تاریخی -فرهنگی ایران باید در حفــظ و نگهداری این آثار همت
بیشتری به خرج دهند.
وی تصریح کرد :میشــود از بسیاری از بناهای تاریخی و میراثی بافت
به عنوان موزهها و مراکز فرهنگی -مذهبی استفاده کرد.
قائــدی اظهار امیدواری کرد شــورای پنجم در حفظ و نگهداری بافت
تاریخی -فرهنگی شیراز تالش و اقدامات مؤثری نشان باشند.
***
از خانه تاریخی شازده که بیرون میآییم در مسیر خانه میراثی عطروش
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رئیس سازمان بسیج رسانه فارس ،مشارکت گسترده روزنامه نگاران و خبرنگاران این استان در جشنواره
رسانه ای " ابوذر" را خواستار شد.
مصطفــی اژدری در نشســتی خبــری خاطر نشــان کرد :این جشــنواره در بخش هــای عکس ،خبر،
موشــن گرافی ،گزارش و کاریکاتور برگزار می شود و آثار برگزیده جهت راهیابی به جشنواره سراسری ابوذر
به تهران ارسال خواهد شد.
او پیرامون موضوعات جشنواره ابوذر گفت :بخش ویژه استانی جشنواره ،شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)
تعیین شده است و جهت مشارکت ادارات و دستگاه های دولتی استان در این جشنواره به آنها پیشنهاد شده
خودشان موضوع دهند و جایزه تعیین کنند.
رئیس سازمان بسیج رسانه خاطر نشان کرد :سازمان آب منطقه ای فارس موضوع " سازگاری با کم آبی"،
اداره کل حفاظت محیط زیست استان سه موضوع " معضل پالستیک" ( فقط کاریکاتور) "سختی کار محیط  بانان"
( فقــط خبــر) و " مشــارکت مــردم در محیــط زیســت" (فقط عکس) ،ســازمان رســانه ای ســراج
" ســواد رسانه" ( فقط موشن گرافی) و ســتاد امر به معروف و نهی از منکر استان " رسانه و اجرایی کردن
اصل  8قانون اساسی" را پیشنهاد کردند.
اژدری ضمن قدردانی از مشــارکت و همکاری گروه چاپ ،نشــر و انتشارات کامیاب ،اداره کل اجتماعی
فرهنگی استانداری ،اداره کل حفاظت محیط زیست ،پخش آگهی  های بازرگانی صدا و سیمای مرکز فارس،
اداره کل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس ،ستاد سرداران و  15هزار شهید استان فارس ،روابط عمومی و معاونت
فرهنگی سپاه فجر ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،اداره کل تبلیغات اسالمی ،سازمان آب منطقه ای ،ستاد
امر به معروف و نهی از منکر ،ســازمان رســانه ای سراج و شــهرک صنعتی بزرگ شیراز ،از برخی ادارات و
سازمان های استان انتقاد کرد و گفت :بسیاری از ادارات را جهت مشارکت و همکاری در جشنواره رسانه ای
ابوذر دعوت کردیم اما استقبال نکردند و این ضعف است.
او با بیان اینکه به نفرات برتر ،دوم و ســوم هر بخش به ترتیب ،تندیس جشنواره ،لوح تقدیر و  500هزار
تومان ،لوح تقدیر و  300هزار تومان و لوح تقدیر و  200هزار تومان جایزه از ســوی ادارات و ســازمان های
پیشنهاد   دهنده اهدا خواهد شد ،گفت :عالوه بر جوایز یاد شده از  3رسانه ای که به بیشترین مشارکت و ارسال
آثار را به جشنواره داشته باشند جوایزی اعطا خواهد شد.
رئیس ســازمان بسیج رسانه فارس پیرامون شرایط و جزئیات بیشتر جشنواره ابوذر یادآور شد :خبرنگاران،
روزنامه نگاران ،عکاسان و کاریکاتوریست ها ،خبرگزاری ها ،روزنامه ها و سایت های خبری می توانند آثار منتشر شده
خود را متناسب با موضوعات یاد شده از  16تیر ماه تا  31شهریور ماه به شکل حضوری به دبیرخانه جشنواره
در سازمان بسیج رسانه فارس در شیراز تحویل دهند.
اژدری تعداد آثار ارسالی را آزاد و زمان برپایی مراسم اختتامیه جشنواره استانی را  29مهر ماه اعالم کرد
و گفت :آثار دریافتی جهت داوری به تهران ارسال خواهند شد.
شــایان ذکر اســت در این نشســت ،حکم اعضای هیأت «اندیشه ورز» بسیج رســانه فارس اعطاء و از
احمدرضا ســهرابی کاریکاتوریســت و خبرنگار روزنامه «عصر مردم» به خاطر جایزه اخیرش از جشــنواره
بین المللی کارتون سواد رسانه ای اندونزی تجلیل کرد.

دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش منطقه فارس:

پیام سفر رییس جمهوری ،ارتباط تاثیرگذار اروپا با ایران است

شرکت ایران خودرو فارس در نظر دارد ضایعات غیر تولیدی
خود را از قبیل :کارتن ،نایلون ،فوم ،بشکه فلزی و پالت چوبی
از طریــق مزایده به فروش رســاند .از ایــن رو خریداران
محترم می توانند به واحد بازرگانی این شــرکت به آدرس:
شیراز  -کیلومتر  4بلوار والیت -کارخانه ایران خودرو فارس
مراجعه و ضمن مشــاهده ضایعات و دریافت اسناد مزایده،
قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه
مورخ  97/4/25تسلیم نمایند.
شماره تماس37418260 :

ایرنــا :دبیــر جمعیت زنان مســلمان نواندیش منطقه فارس با اشــاره به ســفر دکتر روحانی به کشــورهای
اروپایــی بیــان داشــت :در شــرایط کنونی ســفر رئیــس جمهوری مــی تواند به جهان نشــان دهــد ایران با
تاثیر  گذارترین کشورهای اروپایی در ارتباط است.
جمیله کریمی فعال سیاســی و عضو دفتر سیاســی حزب اتحاد ملت ایران اســامی پنجشنبه در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا اظهار داشت :این سفر برای کشورهای اروپایی نیز نمایانگر آن است که در مقابل فشار سنگین امریکا
ایستادگی می کنند.
وی بیان کرد :حفظ برجام نه فقط از منظر منافع ایران بلکه منافع سیاســی و اقتصادی و خصوصا منافع امنیتی
اروپا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
کریمی ادامه داد :آمریکایی ها به دلیل بعد مســافت ،نگران ناامنی هایی که بخاطر دخالت های خودشــان در
منطقه خاورمیانه ایجاد کرده اند ،نیستند .این دلیلی است که اروپا در خصوص حفظ برجام انگیزه دارد.
این فعال سیاسی گفت :چنین گفته می شود که اروپا توانایی الزم در مقابله با مجازات های سنگین علیه بنگاه
های تجاری خود را ندارد و شــاید وقت آن رســیده باشد که به خاطر سیاست های ترامپ ،اروپا با چنین رفتارهایی
اســتقالل خود در حوزه های سیاســی و امنیتی به نمایش بگذارد و به حفظ موجودیت مستقل خود و به تعبیری به
هویت بخشی خود در جهان کمک کند.
کریمی گفت :به این ترتیب اروپا می تواند تکتازی آمریکا را که در زمان ترامپ شــدت گرفته ،برای همیشه به
خط پایان برساند.
دبیر جمعیت زنان مســلمان نواندیش منطقه فارس با بیان اینکه ما هم باید در چنین شــرایطی ،عقالیی عمل
کنیم و تمام تخم مرغ های خود را در سبد شرق قرار ندهیم افزود :به دلیل تجربه تلخ رفتارهای روسیه و مبادالت
تجاری چین با آمریکا ،الزم است توازنی بین روابط خود با شرق و اروپا برقرار کنیم.
وی اظهار داشــت :دیپلماســی ما باید با بهره گیری از ظرفیت های بین المللی ،توســعه متوازن مناســبات را
دنبــال کنــد به همین دلیل ســفر رئیس جمهــوری به دو کشــور تراز اول اروپا (ســوئیس و اتریــش) اهمیت
فوق العاده ای می تواند داشته باشد.
دبیــر جمعیت زنان مســلمان نواندیــش منطقه فــارس اضافه کرد :اعتقاد من بر این اســت که ســفر اخیر
آقــای روحانی به قلب سیاســی و اقتصــادی اروپا قبل از آنکــه از منظر تجاری و اقتصادی مورد توجه باشــد از
منظر سیاسی و نفوذ در افکار عمومی به ویژه کشورهای سوئیس و اتریش که در ردیف کشور های مهم اروپا هستند
می تواند به عنوان ابزار مهمی برای نشــان دادن ابعاد مختلف رفتارهای ترامپ و ناخشنودی اروپا از سیاست های
انحصارطلبانه و خودکامه واشنگتن مطرح باشد.
کریمــی اضافه کرد :ایــن نکته هم باید مــورد توجه قرار گیرد کــه از منظر اقتصادی اتریش و ســوئیس از
کشــورهای ثروتمنــد و در مراودات مالی و پولی جهان تاثیرگذار هســتند و می توانند در مقابله با سیاســت  های
ترامپ ،اتحادیه اروپا را یاری کنند .از طرف دیگر صنعت این دو کشــور مانند برخی کشــورهای اروپایی وابستگی
زیادی به امریکا ندارد و هر دو کشور نقش مهمی هم در انتقال دانش فنی به کشورمان دارند.
دبیر جمعیت زنان مســلمان نواندیش منطقه فارس اضافه کرد :این ســفر از این منظر که کشــور اتریش اخیرا
ریاســت اتحادیه اروپا را به عهده گرفته نیز مورد توجه هســت و در این سفر دکتر روحانی با مقامات اتریش بعنوان
رئیس اتحادیه اروپا گفت و گو کرده که می تواند در تعامل بهتر اتحادیه اروپا با ایران تاثیرگذار باشد.
وی گفــت  :نکته مهــم دیگر اینکه  ،ســوئیس و اتریش پایگاه مذاکرات هســته ای  ٥+١با ایــران بودند و
گفت و گو با مقامات این دو کشــور می تواند نقش موثری در آینده برجام داشته باشد و وین پایتخت اتریش محل
دفتر سازمان ملل و مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی است که مسئولیت نظارت بر پایبندی ایران به توافق هسته
ای را دارد ،به عبارتی برجام از وین آغاز و در پایان هم در آنجا امضا شده است.
این فعال سیاسی افزود :نکته دیگر این سفر آن است که در آینده نزدیک بسته پیشنهادی اروپا برای تداوم برجام
به ایران ارسال خواهد شد و گمان می رود که برای تکمیل بسته ،انتظارات ایران نیز اعالم شده باشد.
کریمی گفت :آنچه مهمتر از همه اینها می نماید که باید در داخل حل شــود موازی کاری در سیاســت خارجه
ماســت که بعضا خود مشکل آفرین شده و موجب ناکامی در بهره گیری از فرصت ها می شود ،دستگاه دیپلماسی
ما باید این مشکل را در داخل حل کند تا با استقالل عمل بیشتر بتواند با شناسایی فرصت ها و تهدیدها  ،تعامالت
منطقه ای و جهانی خود را مدیریت کند و منافع ملی حکم می کند که سیاست واحدی تحت مدیریت وزارت خارجه
حاکم شود .به گفته وی مهمترین موضوعی که می تواند مشکل فعلی کشور را حل کند و اجماع جهانی برای بقای برجام
را رقم بزند و تحریم های دیوانه وار ترامپ را قیچی کند باید در داخل جست و جو و حل شود و آن هم چیزی جز توجه به
سرمایه انسانی ،بهره گیری از همه ظرفیت های موجود در کشور و اعتماد سازی و تزریق امید به بدنه جامعه نیست.
کریمی ادامه داد :وقتی که این دو موضوع با عقالنیت در داخل مورد توجه قرار بگیرد و رویکرد در بهسازی روابط
حاکمــان با مردم و حذف روحیه ویژه خواهی و انحصار طلبی برخی نهادها و جریانات سیاســی در مدیریت کالن
کشور محقق شود نتیجه آن بهبودی تعامل منطقه ای و جهانی خواهد بود.

