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ششم مهرماه امسال بود که درگیری نظامی میان نیروهای 
جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان آغاز شد و با وجود اعالم 
س��ه بار آتش بس و مس��اعدت میانجیگران بی��ن المللی، 

درگیری های شدید میان طرفین همچنان ادامه دارد.
بارها مناطق مرزی کشورمان به دلیل مجاورت با دو کشور 
دچار خس��ارات ناشی از این درگیری ها شده و ایران مکرراً 
تاکید کرده اس��ت که نمی توان��د درگیری در مرزهای خود 
و تعرض به خاک��ش را تحمل کند، حتی اگر این تعرض ها 
عامدانه نباشد. همچنین، نگرانی نسبت به انتقال تروریست 
های بین المللی به منطقه و فعالیت آنها در مجاورت خاک 
کش��ورمان تهدیدی نه تنها برای ایران است بلکه تهدیدی 
جدی برای منطقه محسوب می شود. در این میان بسیاری 
نی��ز عقیده دارند که  یکی از اهداف جنگ قره باغ،محاصره 

کامل ایران از سوی مرزهای شمالی است.
این درحالی اس��ت که ایران با تاکید بر ترک مخاصمه میان 
دو ط��رف و پایان درگیری ها، از تالش جمهوری آذربایجان 
برای آزادسازی شهرها و مناطق اشغالی اش حمایت  کرده 
و مقام��ات کش��ورمان اعالم ک��رده اند ک��ه تمامیت ارضی 
جمه��وری آذربایج��ان و بقیه کش��ور ها در منطقه و تغییر 
ناپذیری مرز ها یک اصل مهم و خدشه ناپذیر است که باید 

همچنان حفظ شود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اش��اره به طرح آماده  شده 
از س��وی تهران ابراز امیدواری کرد که دو طرف با رس��الت 
تاریخی خود از ادامه جنگ و خشونت اجتناب کنند. حقوق 
اصلی در مورد عدم تعرض به غیرنظامیان را با دقت رعایت 
کنن��د. وی افزود: »اینها جزو خطوط قرمز ایران اس��ت که 
مرزهای ایران حتی مورد تعرض ناآگاهانه و غیرعمدی قرار 
نگیرد.« در همین راس��تا سید عباس عراقچی معاون  امور 
سیاس��ی وزارت امور خارجه در قالب س��فر منطقه ای و با 
هدف ارائه طرح ابتکاری پیش��نهادی کش��ورمان برای حل 
مسالمت  میز مناقشه قره باغ به باکو سفر کرد و در این سفر 
ب��ا "الهام علی اف " رییس جمهوری آذربایجان ، " جیهوان 
بای��رام اف " وزی��ر امور خارجه و تنی چن��د از مقامات این 

کشور دیدار کرد.
وی همچنین روز پنج شنبه در دیداری  سه ساعته با آندری 
رودنکو معاون وزیرامورخارجه و نماینده ویژه روسیه در امور 
قره باغ، با »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر امورخارجه روسیه 

در امور برجام نیز دیدار و گفتگو کرد.
او همچنین به ایراوان س��فر کرد و با مقاالت ارمنستان نیز 
دیدار و گفت و گو داشت و سپس به ترکیه رفت تا رایزنی های 

خود را با مقامات آنکار ادامه دهد.
نگاهی به اختالفات دو کش��ور نش��ان می دهد  که درطول 
30 س��ال گذشته گروه مینسک نتوانس��ته کاری برای حل 
اختالفات جمهوری آذربایجان و ارمنستان کند و جمهوری 
اسالمی ایران با طرح ابتکاری خود تالش می کند با استفاده 
از همکاری منطقه ای به اختالفات باکو و ایروان پایان دهد .

 سابقه میانجگیری ایران 
میانجیگ��ری ای��ران ب��رای حل وفصل مناقش��ه قره باغ بین 
ارمنستان و آذربایجان مسبوق  به  سابقه است. در این خصوص 
اولی��ن تالش ایران در اوایل نوامبر ۱۹۹۱ ش��کل گرفت که 
علی اکب��ر والیتی، وزی��ر امورخارجه وقت ای��ران با همتای 
ارمن��ی خود مذاکره کرد و میانجیگ��ری ایران را برای حل 
بحران قره باغ پیشنهاد داد اما طرفین به این پیشنهاد پاسخ 
ندادن��د. در ادامه و برای ب��ار دوم فعالیت های میانجیگرانه 
ای��ران در بحران قره باغ در فوریه و مه س��ال ۱۹۹۲ صورت 
گرفت که به نشست سران وقت سه کشور جمهوری اسالمی 
ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان )هاشمی رفسنجانی، 
محمد اف و لئون پطروس��یان( در تهران منجر ش��د و حتی 
بیانیه ای هم در راستای چگونگی حل وفصل بحران به امضا 
رسید که البته این مذاکرات میانجیگرانه نیز نیمه  تمام ماند 
و در آخری��ن تالش میانجیگرانه پ��س از برقراری آتش بس 
سال ۱۹۹۴، ایران تالش کرد تا به عنوان میانجی برای حل 
بحران قره باغ وارد عمل شود اما با دخالت بازیگران بین المللی 
نظیر آمریکا و روسیه، این میانجیگری ایران نیز به شکست 
انجامید. در ای��ن دور از درگیری های جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان در قره باغ نیز جمهوری اسالمی ایران، دو طرف را 
به خویشتنداری و توقف فوری درگیری ها و انجام گفت وگو 
دعوت و آمادگی خود را برای استفاده از ظرفیت هایش برای 

آغاز گفت وگوها بین طرفین اعالم کرد.
در اسفندماه سال ۱3۹۵ )فوریه سال ۲0۱۶( شورای دائمی 
سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشستی مسئله برگزاری 

رفراندوم در قره باغ را بررسی کرد.
آذربایجان برگزاری رفراندوم در قره باغ کوهس��تانی را مغایر 
ب��ا قانون اساس��ی آذربایجان و قوانین بین المللی دانس��ت. 
نماینده های برخی کش��ورها، ازجمله ایران، ترکیه، اوکراین 
و گرجس��تان نی��ز این رفران��دوم را غیرقانونی و نامش��روع 
نامیدند. نماینده فرانسه هم اعالم کرد که هیچ کشوری در 
جهان قره باغ را به عنوان یک جمهوری مس��تقل به رسمیت 

نمی شناسد.
 مشخصات طرح ایران 

به دنبال درگی��ری و موج تازه مناقش��ات منطقه ای ایران 
باره��ا اعالم کرد ک��ه راه  حل نظامی نمی توان��د به بحران 
در قره ب��اغ پایان دهد. مقامات کش��ورمان بر این باورند که 

ط��رح جامع ایران برای ح��ل بحران قره باغ 
از ویژگی هایی برخوردار است که می تواند 
راه را بر فرصت طلب��ان منطقه ای و جهانی 
ب��رای گرفتن ماه��ی از آب گل آلود در این 

منطقه  ببندد.
در عی��ن ح��ال ای��ران درگی��ری اخیر در 
منطقه قره باغ را یک مناقش��ه ساده بین دو 
کش��ور نمی داند و با در نظ��ر گرفتن اینکه 
کش��ورهای دیگری ازجمل��ه ترکیه و رژیم 
صهیونیستی نیز خود را درگیر این مناقشه 
کرده اند وظیفه خود می داند که اجازه ندهد 
بازیگ��ران منطق��ه ای و بین المللی فرصتی 

برای متشنج کردن منطقه بیابند.
در همی��ن زمینه محمد ج��واد ظریف وزیر 
خارج��ه از تدوین طرح جمهوری اس��المی 
برای ح��ل دائمی مناقش��ه قره باغ خبر داد 

و گف��ت: جزئی��ات این طرح در مس��کو و ایروان تش��ریح 
خواهد شد و دیپلماسی فعالی را در این باره آغاز کرده ایم. 
وی تصریح ک��رد:   در موضوع قره باغ دیپلماس��ی فعالی را 
جمه��وری اس��المی دارد و بر اس��اس احترام ب��ه تمامیت 
ارضی آذربایجان و حل و فصل مناقشه از طریق روش های 
صلح آمیز و تغییر ناپذیری مرزهای بین المللی ضمن اینکه 
ای��ن نگرانی وجود دارد که حضور تروریس��ت های تکفیری 
در منطق��ه اس��ت و احتم��اال تروریس��ت های دیگری هم 
هستند. ایران سه سد مش��ترک با جمهوری آذربایجان نز 
دارد و این موضوعی اس��ت که بایستی مورد توجه مقامات 
آذری ق��رار گیرد.  ظریف گفت:  ما مواضع مان را به صورت 
شفاف به طرفین اعالم کرده ایم و گفته ایم این کار غیرقابل 
تحمل برای  جمهوری اس��المی است. از سوی دیگر عباس 

عراقچ��ی معاون سیاس��ی وزی��ر امورخارج��ه ،در این باره 
گف��ت :  چارچوب این طرح ابتکاری آماده ش��ده و در این 
س��فر با مقامات جمهوری آذربایجان به مش��ورت گذاشته 
می ش��ود و این طرح در چند مرحل��ه می تواند اوضاع را به 
یک صلح پایدار برس��اند و به اختالف��ات موجود و البته به 
اش��غال جمهوری آذربایجان پایان ده��د. به گفته عراقچی 
موضوع پایان دادن به اش��غال اراضی جمهوری آذربایجان 
از عناصر مهم در طرح ابتکاری ایران ، اس��ت و موضوعاتی 
چون حق��وق اقلیت  ها و حقوق بشردوس��تانه بخش های 
دیگری از این طرح را تش��کیل می ده��د. وی در این باره 
تصریح ک��رد :  ترک مخاصمه و ش��روع گفتگو ها با کمک 
کشور های تاثیرگذار، کمک کننده و تضمین کننده صلح از 

دیگر عناصر این طرح است.
وی افزود: ما در این خصوص با کش��ور های منطقه دیدار و 
مشورت خواهیم کرد تا با رایزنی  هایی که صورت می  گیرد 
این طرح بتواند به نقطه  ای برسد که قابلیت اجرایی شدن 

را داشته باشد.
شکی نیس��ت که طرح ایران خواستار جاری شدن یکی از 
اصول بی بدیل منش��ور س��ازمان ملل یعنی 
اصل احترام به تمامیت ارضی کشورهاست 
بنابراین ط��رح ایران از ارمنس��تان خواهد 
خواس��ت که نیروه��ای نظامی خ��ود را از 
بخش های جنوبی جمه��وری آذربایجان از 
جمله هفت شهر و اطراف آنها بیرون ببرد.

در ادامه و بر اس��اس قطعنامه های سازمان 
ملل ارامنه ای که در این هفت شهر و اطراف 
آن ساکن ش��ده اند منطقه را ترک کنند تا 
ح��دود یک میلیون آواره آذربایجانی بتوانند 

به محل زندگی خود بازگردند.
ای��ران در این طرح هی��چ امکانی برای حل 
بحران از طریق نظامی قائل نیس��ت و اصل 
در همه مراح��ل اجرای صلح را دیپلماتیک 
می داند.این ط��رح راه را برای حضور مثبت 
تمام کش��ورها به جز رژیم صهیونیستی باز 
می گ��ذارد تا روند تنش زدایی و اس��تقرار صل��ح پایدار در 
منطقه س��ریع تر فراهم ش��ود. طرح ایران از همه کشورها 
می خواهد ک��ه به جای حمایت ازیک ط��رف خاص و ایجاد 
جنگی بزرگ ت��ر به دنبال حل مس��ئله و خاتمه خونریزی 
و تأمی��ن منافع هر دو طرف درگیری باش��ند. این طرح باز 
ک��ردن پای نیروهای نظامی کش��ور ثال��ث و نیز گروه های 
تروریستی به منطقه قره باغ را به شدت محکوم می کند و از 
هر دو سوی درگیری می خواهد که اگر قدمی در این سمت 

برداشته اند به سرعت جبران کنند.
 واکنش طرفین به طرح ایران 

در همی��ن ح��ال جیه��وان بای��رام اف، وزیر ام��ور خارجه 
جمه��وری آذربایج��ان با اش��اره به اینکه  باک��و از نقش و 
پیش��نهاد ایران ب��رای میانجیگری در حل مس��المت آمیز 

مناقش��ه قره باغ قدردان��ی می کند به  خبرگ��زاری " ریا 
نووستی " روسیه گفت: جمهوری اسالمی ایران بارها نشان 
داد ک��ه درص��دد میانجیگری بین جمه��وری آذربایجان و 
ارمنستان برای حل مسالمت آمیز مناقشه است و ما از این 

تالش ها بسیار قدردانی می کنیم.
وی در عین حال تاکید ک��رد که همزمان، رایزنی هایی در 
قالب گروه  مینسک س��ازمان امنیت و همکاری اروپا ویژه 

حل مناقشه قره باغ نیز در جریان است.
از س��وی دیگر وزارت ام��ور خارجه ارمنس��تان اعالم کرد 
که زهراب مناتس��کانیان وزیر خارجه این کش��ور در دیدار 
با س��ید عباس عراقچی معاون وزیر ام��ور خارجه ایران به 
وی وع��ده داد که ایروان ب��ه دقت رویکرد تهران برای حل 

مناقشه قره باغ را بررسی می کند.
عراقچی به دنبال دیدار با مناتسکانیان که پنجشنبه گذشته 
در ایراوان انجام ش��د گفت: در این دیدار رویکرد ایران در 
مس��اله قره باغ و حل و فصل تنش ها و برقراری آتش بس 

در این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
همچنین دو طرف از حضور تروریس��ت های بین المللی از 

خاورمیانه در منطقه ابراز نگرانی کردند.
مناتس��کانیان نیز تصریح کرد ایروان حساس��یت تهران در 
مس��اله تهدیدهای جدید ب��رای امنیت منطقه را درک می 
کند و به نقش ویژه این کش��ور در حفظ صلح و امنیت در 

منطقه اشاره کرد. 
 احتمال موفقیت طرح ایران 

بای��د گفت از همان ابتدای درگیری ها بس��یاری از ناظران 
سیاس��ی عقیده داشتند که نمی توان به راحتی برای جنگ 
قره باغ برنده و بازنده پیش بینی کرد. دلیل آن یکی مربوط 
ب��ه انگیزه های هریک از طرف ها و دیگ��ری توان نظامی  � 
اقتص��ادی آنها در تحم��ل جنگ بلند مدت اس��ت. عالوه 
برای��ن، فش��ردگی  موقعی��ت جغرافیای منطق��ه درگیری، 
ت��اب تحمل جنگ بلندم��دت را از دو طرف خواهد گرفت 
نتیجه اینکه هنوز هیچ یک از طرف ها آنقدر قوی نیست که 
دیگری را به تسلیم وادار کند.  حسن هانی زاده کارشناس 
مس��ائل بین الملل در طرح پیشنهادی ایران برای قره باغ 
گفت: از آنجایی که ترکیه به شدت از جمهوری آذربایجان 
و روسیه هم از ارمنستان حمایت می کنند، به نظر می رسد 
که این طرح قابل بحث و بررسی است و اگر مورد پذیرش 
طرف های درگیر و کشور های پشتیبان کننده ایروان و باکو 

مورد موافقت قرار بگیرد، راه گشا خواهد شد.
وی با اش��اره به سفر عراقچی به چند کشور منطقه به ویژه 
دو کش��ور جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان در چارچوب 
طرح جدی��د ایران برای پای��ان دادن به بح��ران قره باغ ، 
گفت: از آنجایی که ترکیه به شدت از جمهوری آذربایجان 
و روسیه هم از ارمنستان حمایت می کنند، به نظر می رسد 
که این طرح قابل بحث و بررسی است و اگر مورد پذیرش 
طرف های درگیر و کشور های پشتیبان کننده ایروان و باکو 
مورد موافقت قرار بگیرد، راه گش��ا خواهد ش��د و ایران به 
عنوان کش��وری که نگران گس��ترش بحران قره باغ اس��ت 
می تواند این طرح را اجرایی کند و نظارت ایران برای آتش 
بس بین ایروان و باکو می تواند برای همیش��ه به بحران قره 
باغ پایان دهد، لذا این سفر از اهمیت باالیی برخوردار است 

و نتایج آن در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.
پاک آیین س��فیر اس��بق ایران در جمهوری آذربایجان نیز 
با بیان اینکه حضور عراقچی به عنوان یک چهره سیاس��ی 
در مرز ها و بررس��ی ابعاد مختلف مناقش��ه قره باغ و اطالع 
از میزان احتمال سرایت این درگیری به نقاط مرزی ایران 
یک اقدام خوب به ش��مار می آید گفت : این سفر عراقچی 
ب��ه دلیل مطالعه میدانی که انج��ام می دهد و اطالع دقیق 
از واقعیات صحنه، بس��یار مثمر ثمر اس��ت،.  در هر صورت 
جنگ در منطقه قفقاز موجب ناامنی و بی ثباتی در منطقه 
خواهد ش��د و هیچ دستاوردی برای دو کشور ندارد و تنها 
کش��ورهای ثال��ث و قدرت های ب��زرگ می توانن��د منافع 
نامشروع خود را از ادامه این جنگ بدست بیاورند. از سوی 
دیگر، این جنگ و درگیری به جنگ ش��هرها کشیده شده 

است که خطرناک است.

 صدرالحسینی در گفت وگو با 
سیاست روز مطرح کرد

هدف اتهامات آمریکا به 
ایران و چین در آستانه 

انتخابات
مس��ائل  کارش��ناس 
سیاست خارجی معتقد 
اس��ت؛ آمریکایی ها در 
س��ناریوی اته��ام زدن 
ایران، چین  به 3کشور 
و روس��یه ب��ا محوریت 
دخالت آنها در انتخابات 
آمریکا نتوانستند موفق 
عمل کنن��د، اتهام زنی 
به 3 کش��ور مذکور از روی استیصال است تا دونالد ترامپ 
با ادع��ای دخالت بیگان��گان در انتخابات پی��ش رو بتواند 

کاستی هایش را در قبال ملت آمریکا سر پوش بگذارد.
 در ابتدا گروه ترامپ و جمهوری خواهان بودند که مس��اله 
دخال��ت در انتخاب��ات را مطرح کردند. آنها از کش��ورهایی 
چ��ون چین، روس��یه و ایران ن��ام برده و م��دام تکرار می 

کردند که این سه کشور قصد دخالت دارند. حاال هم نوبت 
دموکرات ها رس��یده وش��خص بایدن در مناظره با ترامپ 
می گوید که این س��ه کشور قصد دخالت دارند و او بعد از 

انتخاب شدن با آنها برخورد خواهد کرد.
از سویی دیگر؛ دموکرات ها نیز وارد این بازی شده اند، می 
خواهند اتهامات را از سر خود باز کنند تا جمهوری خواهان 
نتوانند مدعی ش��وند که دخالت خارج��ی ها برای انتخاب 
بایدن رخ داده است. حتی نانسی پلوسی هم وارد این گود 
شده و ادعاهای مش��ابهی را مطرح می کند. این بیشتر به 
همین خاطر اس��ت که می خواهند م��ورد اتهام جمهوری 
خواهان قرار نگیرند و مردم هم به آنها و عملکردشان شک 
نکنند. دکتر س��ید رضا صدرالحسینی در خصوص سیاست 
دولتمردان آمریکا در قبال ایران و چین در آستانه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری این کشور به سیاست روز گفت: موضوع 
تقلب و دخال��ت بیگانگان در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمری��کا به عن��وان یکی از س��رفصل های مه��م تبلیغات 
برای ه��ر دو نماینده حزب دموک��رات و جمهوری خواه با 

کاندیکاتوری آقای جوبایدن و دونالد ترامپ مطرح است.
این استاد دانشگاه افزود: البته باید بدانیم این اولین دوره ای 
نیست که موضوع تقلب و دخالت بیگانگان مطرح می شود، 
از سال ۲0۱۶ دخالت بیگانگان و تقلب در انتخابات آمریکا 
مطرح بوده اس��ت؛ در برخی ایالت ها دادگاه های محلی آن 
را بررس��ی کردند و به این نتیجه رس��یدن این تقلب ها در 

نتیجه نهایی انتخابات تاثیر زیادی نگذاشته است. 
وی با بیان اینکه در دوره های گذش��ته این مس��ئله خیلی 

تبلور پیدا نکرد و رس��انه ای نمی ش��د، بیان داشت: در این 
دوره موض��وع خیلی جدی تر مطرح ش��ده و در واقع قبل 
از ایج��اد فض��ای انتخاباتی در آمریکا و ب��ا روی کار آمدن 
دونالد ترامپ مجموعه دستگاه های تبلیغاتی مسئله دخالت 
بیگانگان را مطرح کردند.  این کارشناس مسائل بین الملل 
با اش��اره ب��ه اینکه ابتدا این اتهام به روس��یه وارد و فضای 
س��نگینی را برای ترامپ ایجاد کرد، تصریح کرد: او س��عی 
کرد با پاس��خ ندادن صریح موض��وع و تغییر برخی مقامات 
شرایط را بگونه ای تغییر داد که مساله دخالت روسیه کمی 
به فراموش��ی سپرده شد اما برای همه ناظران مشخص بود 
این موضوعی نیس��ت که در اتمس��فر سیاسی آمریکا بطور 
کامل فراموش شود و قطعا  در انتخابات ۲0۲0این موضوع 
مجدد مطرح ش��د.  به باور صدرالحسینی؛ دونالد ترامپ به 
محض و کشف کووید ۱۹ ویروس چینی را مطرح کرد و در 
حقیقت بگونه ای خواس��ت شرایط بد اقتصادی که چین در 
مقابل غول اقتص��ادی آمریکا ایجاد کرده بود جبران نماید 
اما واقعیت امر به دلیل کنترل بس��یار خوب بر بیماری در 
چین و برعکس آن کنترل بسیار بدی که در آمریکا صورت 
گرفت همه متوجه ش��دند کاس��تی رییس جمهور کنونی 
آمریکا در حوزه مسائل بهداشتی و درمانی نتوانست مساله 

ویروس چینی را جا بیندازد. 
وی گفت: با توجه به اینکه ترامپ و پمپئو مس��اله ویروس 
چین��ی را مط��رح کردند ثابت ش��د این وی��روس ابتدا در 
فرانسه کشف شده و بعد در چین و بگونه ای شد که ترامپ 

نتوانست روی موضوع اتهام زدن به چین مانور دهد. 

این اس��تاد دانش��گاه اظهار داش��ت: چون در داخل آمریکا 
اختالف نظر و ش��کاف زیادی وج��ود دارد، دولتمردان این 
کش��ور نتوانس��تند یک وح��دت رویه را در قب��ال دخالت 
بیگان��گان پی��ش ببرند؛ فراموش نمی کنی��م در هفته های 
اخیر مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید موض��وع ایمیل های 
ارسال ش��ده که ادعا می کنند این ایمیل ها از ایران است 
ت��الش کرد ت��ا جمهوری اس��المی ایران را نی��ز به جرگه 
مداخله گ��ران در انتخابات آمریکا آورد و 3 کش��ور ایران، 
روسیه و چین را متهم کرد که در انتخابات ۲0۲0 دخالت 
م��ی کنند و معتقد بود آنها به دنبال رای آوردن جو بایدن 
هس��تند. صدرالحسینی در ادامه گفت: آمریکایی ها در یک 
موضع منفعالنه تعدادی از مؤسس��ات فرهنگی و رسانه ای 
جمهوری اس��المی ایران مانند اتحادیه رادیو و تلویزیون و 
فضای مجازی و مؤسسه بیان رسانه گستر را تحریم کردند، 
تعداد قابل توجهی از مؤسسات روسی را نیز تحریم کردند 

اما در قبال چین جنگ با هواوی را تشدید کردند. 
وی خاطرنش��ان کرد: آمریکایی ها علیرغم بستن بسیاری 
از پایگاه های خبری و مراکز رس��انه ای نتوانستند در اتهام 
زدن خ��ود موفق عمل کنن��د، آمریکا امروز دش��من های 
زی��ادی دارد و اتهام زنی به ایران ، چین و روس��یه از روی 
استیصال اس��ت و وزارت خارجه کشورمان نیز رسما اعالم 
ک��رد که هیچ دخالتی در انتخاب��ات آمریکا ندارد و برایش 
فرقی نمی کند کدام یک از کاندیدهای ریاس��ت جمهوری 
در آمریکا انتخاب ش��وند و دیگر در این موقعیت زمانی به 

نظر نمی رسد بتواندد اقدام خاصی انجام دهند. 

پیامبر اکرم )ص(: هر کس در پی آموختن دانش باشد ، بهشت در پی او است.

دیوار رفیع معضالت

 

اگرچه نظام شاهنشاهی که امروز عربستان سعودی پا 
جای پای آن گذاش��ته و همه سرمایه های ملت را دو 
دس��تی تقدیم غرب نم��وده، اینچنین عمل می کرد و 
وقتی منحط شد کفنی نداشت تا در آن پیچیده و دفن 
ش��ود اما انقالب اسالمی در سال ۵7 شروع دیگری بود 
ت��ا به رهبری معم��ار آن صرفه جویی و رعایت حق در 
اولویت باشد که در دولت های سوم و چهارم و تا حدودی 
پنجم و ششم نهادینه شده بود که از کوچکترین و کم 
اهمیت ترین داش��ته بیت المال مراقبت می گردید تا 
در کن��ار تلفن های روی میز کارمن��دان ادارات دولتی 
صندوق��ی نصب و نوش��ته روی آن حکایت از انداختن 

وجه تلفن های شخصی در آن را داشت. 
اما پس از آن به مرور زمان و ثبات نسبی اقتصاد همراه 
با تغییر چهره هایی که رنج برپایی جمهوری اس��المی 
را به جان خریده بودند وضعیت تغییر یافته و صندوق 
های مذکور جمع می گردید و توجه چندانی به رعایت 
این فریضه نمی ش��د. شاید انجام همین امر ضروری و 
قابل اهمیت پیرامون عدم تج��اوز به بیت المال به هر 
صورت بود تا برکت های خود را به همراه داشته باشد و 
ملتی بتوانند هشت سال دفاع مقدس را با دست خالی 
در حالیکه بیگانگان حاضر به فروش س��یم خاردار هم 
ب��ه آنها نبودند با موفقیت س��پری کنند. گذار از دولت 
های پنجم و شش��م که پس از س��کون اقنصاد دنیا را 
با رک��ود مواجه می کرد و حتی عرضه نفت ایران را به 
س��وی بشکه ای پنج تا شش دالر می کشاند که حنی 
هزینه های اس��تخراج را هم تأمین نکند می طلبید تا 
اگ��ر حصرهای اقتصاد داخلی تش��دید هم نمی گردید 
همچن��ان در حال رعایت صرفه جوی��ی باقی می ماند 
اما این اتفاق بایس��ته نیفتاد و خاصه خرجی ها شروع 
ش��د تا قس��متی از بدهی های سازندگی از دولت های 
پنجم و شش��م همچنان سر در هوا باقی بماند و حتی 

افزایش یابد. 
البته ش��کوفایی مجدد اقتصاد در غرب یکی از شانس 
های بی بدیل دولت های نهم و دهم بود تا بتواند عرض 
اندام کند اما بازهم زهی تأسف که از تجربیات گذشته 
بهره جسته و خاصه خرجی های ناخواسته ادامه یافت 
ت��ا اواخر آن با تحریم ها توأم و رکود و تورم به ش��دت 
افزای��ش یابد که این پایان خط دولت های نهم و دهم 
ب��ود و می رفت ت��ا بار دیگر همراه ب��ا معضالت به جا 
مانده تحویل رییس جمهور بعدی ش��ود. شروع کابینه 
یازدهم بارقه امیدی بود که به جامعه نگران از مس��ائل 
تحریمی و اقتصادی داده می شد زیرا تبلیغات گسترده 
حاک��ی از همراه داش��تن کلید رفع معضالت توس��ط 
ریی��س جمهوری ب��ود که البته این بار نیز اش��تباه در 
انتخاب اعضاء کابینه که هرکدام به دالیلی کنار گذاشته 
ی��ا خارج ش��دند، بود که همچنان ادام��ه یافت زیرا نه 
تنها وزرای اقتصادی بلکه متولیان اجتماعی و فرهنگی 
آن نیز نتوانس��تند زیر بار س��نگینی که پذیرفته بودند 
دوام بیاورند. اگرچه جریان اراده کرده بود تا تحت هیچ 
ش��رایطی انتخاب ها را کنار نگذارد اما استیضاح های 
مجلس و یا استعفاها این اختیار را از رییس جمهور می 
گرفت تا ناچار به تمکین ش��ود. امروز نیمه دوم آخرین 
س��ال دولت دوازدهم از راه می رسد که دیگر فرصتی 
برای تغییر و تحوالت نیس��ت زی��را ویروس کووید ۱۹ 
بسیاری از افق های در نظر گرفته را منتفی کرده است 
تا بار دیگر تاریخ تکرار شود و دولت در آخرین روزهای 
صدارت خود فرار به جلو را انتخاب کند تا ضمن کسب 
محبوبی��ت مصوباتی را که در زمان خ��ود برای اجرا با 
مشکالتی روبرو بودند به مرحله اجرا درآورد در حالیکه 
این خود با آینده ای متوهم روبروس��ت و به مرور زمان 
م��ی تواند آخرین میزان اعتبار پول ملی را زیر س��وأل 
ب��رده و بازهم از ارزش آن بکاهد و معضالت و تعهدات 
غیر قابل انجامی را برای دولت بعدی بجای گذارد که در 
این میان می توان به معادل سازی حقوق بازنشستگان 
با شاغالن اشاره نمود که افزایش ۹0 درصدی بر آن در 
اولی��ن گاِم جهش قیمت ها را همس��و با کووید ۱۹ به 
نمایش می گذارد که هنوز وجه این احکام به حس��اب 
نرفته بهای اجن��اس ضروری و غیر ضروری، به صورت 
غی��ر قابل باوری و حتی بی��ش از ۹0 درصد تفاوت ها 
افزایش یافته اس��ت! انجام اینگونه تغییرات اگرچه در 
مقطع��ی آرامش بخش اس��ت ام��ا در دراز مدت دیوار 

رفیعی از معضالت را خواهد ساخت.

ترور سردار سلیمانی هزینه سنگین 
ایران در مبارزه با تروریسم است

رئیس دیوان عالی کشور ترور سردار قاسم سلیمانی را از 
جمله هزینه های جبران ناپذیر جمهوری اسالمی ایران 

در مبارزه با تروریسم برشمرد.
حجت االسالم و المسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان 
عالی کش��ور با ارائه پیش��نهاداتی به اعضا ی س��ازمان 
همکاری ش��انگهای گفت : خوب اس��ت که کشورهای 
عضو با اتحاد خود از حقوق بشر دفاع کرده و برای ایجاد 
امنیت ملت ها با تشریک مساعی فعالیت های هماهنگی 
را در مجامع بین المللی شروع کرده و مانع یکه تازی این 
زورگویان ظالم شوند. رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: 
از اعضای س��ازمان انتظار می رود که برای روشن شدن 
افکار عمومی تعریف صحیحی از دموکراسی، حقوق بشر 

و تروریسم به جهانیان عرضه کنند.  مهر

خبر

یادداشت

ب���اره���ا م��ن��اط��ق م���رزی 
دلیل  ب����ه  ک���ش���ورم���ان 
ب��ا دو کشور  م��ج��اورت 
دچار خسارات ناشی از 
این درگیری ها شده و 
ایران مکرراً تاکید کرده 
نمی تواند  ک���ه  اس����ت 
درگیری در مرزهای خود 
را  خاکش  به  تعرض  و 

تحمل کند.
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