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ونیزآغازفعالیتدولتدوازدهمخواهدبود.

ما باید پیروزیهای عملیاتی در ســوریه و یمن را به قدرت سیاســی 
برای چانه زنی، کســب امتیازبیشــتر، ایجاد تحرکت برای یارگیری و 
تقویت نیروهای خــودی تبدیل کرده و از این طریق به دنبال تغییر و 
تثبیت مواضع سیاسی و میدانی خویش باشیم. تکیه بر مواضع میدانی 
و ســرزمینی الزم اما هم کافی نیســت و هم استفاده از آنها در جهت 
منافع ملی و تثبیت قدرت سیاسی ناشی از این مواضع برای چانه زنی 
و کسب امتیازات بیشتر است. ورود روسها در دو صحنه سوریه و یمن 
اگرچه بر اساس منافع و دالئل خود بود اما کمک بزرگی نیز به ما بود 
تا بار ســنگین آنها بر دوش ما نباشد. اگر چه فوائد حضور روسها بیش 
از آنچه بود که ذکر شــد و االن موضوع بحث نیست اما اهداف روسها 
تا حدی با اهداف ما همپوشــانی دارند و بعضا مغایر اهداف ما هستند 
بدلیــل عدم تطابق کامل منافع و مشــکالت تاریخی و تلقی ایران و 
روســیه از یکدیگر و اینکه نتوانسته ایم یک روابط پایدار و استراتژیک 
بنا کنیم. لذا نباید انتظار داشــت تا آخر سیاستها و اهدافشان با ما یکی 
باشد. اما ما می توانیم با تبدیل پیروزیهای نظامی به پیروزیهای سیاسی 
 این نقیصــه را برطرف کنیم که در معادالت آینــده  منطقه دور زده 

نشویم. 
صحنه تحوالت میدانی و سیاســی در خاورمیانه ژله ائی و در سوریه 
و یمن این روزها شاهد تغییر موضع بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای 
اســت و به نظر میرسد جابجائی سرزمینی و سیاسی خیلی دور نباشد. 
خاورمیانه بطور عام و سوریه بطور خاص را با چند اصل ثابت باید تجزیه 
و تحلیــل کرد و به دام حــوادث و روزمرگی نیفتاد. 1- ایاالت متحده 
آمریکا و هم پیمانان منطقه ای آن کشــور از جمله ترکیه، عربســتان، 
قطر  امارات به بن بســت رســیده اند و در خصوص استراتژی شــان 
درباره سوریه تجدید نظرهایی کرده اند زیرا سیاست هایشان در سوریه 
و اســتفاده از قدرت تخریبی داعش دیگر کارکردی نداشــته و به ضد 
خودشان تبدیل می شود و تداوم آن می تواند امنیت رژیم صهیونیستی 
را نیز به خطر بیاندازد. 2- اصل دوم نیز  اینکه سیاســت این کشورها 
تغییر نکرده بلکه اولویت های آنها جابجا شــده اســت. امروزه اولویت 
آمریکا در سوریه دیگر برکناری بشار اسد نیست بلکه واشنگتن مبارزه 
با داعش را به عنوان اولویت خود تعیین کرده است. البته در نهایت کاخ 
سفید قائل به این نگاه است که اسد نمی تواند جزئی از پروسه بلند مدت 
سوریه باشد اما در برهه فعلی حضور اسد در قدرت را چشم پوشی نموده 

و مغایر با منافع مرحله ائی خود نمیدانند. 
درواقع بخشــی از تحرکات آمریکا در شمال شرقی  شرق سوریه و 
احداث ده پایگاه نظامی آموزشــی و لجستیکی برای کمک به کردها 
و جنگجویان اهل ســنت مخالف اسد و بخش دیگر برای ممانعت از 
دسترســی ایران به سوریه از طریق عراق است.  آنچه که نتانیاهو نیز 
در هفتمین ســفرش به روسیه در ســوچی سعی کرد به پوتین منتقل 
نمایــد همین حضور ایران در ســوریه بود. یعنی با نزدیک شــدن به 
پایان نســبی حیات داعش باید کم کم هم شــاهد شکلگیری نسل 
دیگری از مبارزان ســوری بود که با حمایت آمریکا اســد را کنار زده 
و با حضور مســتقیم آمریکا در عراق و سوریه دور جدیدی از ناآرامیها 
 در این کشور رقم زده شود و هم فشار بر ایران برای تغییر سیاستهای 

خود. 
اگر فشــار در سوریه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی را بگذاریم 
در کنار فشــارهای ترامپ و نیکی هیلی نماینده اش در سازمان ملل و 
همه را نیز بگذاریم در جنب مشکالت داخلی ترامپ، آنگاه به خوبی در 
میابیم که سیاست خارجی در برهه بعدی باید با موجی از طوفان روبرو 
شود. آمریکای ترامپ سردرگم و پوتین نیز معلوم نیست تا کی می تواند 
در مقابل فشارهای آمریکا و اروپا تاب تحمل بیاورد و باید کوره راهی 
باز کرد که مجددا سیاست خارجی به انتهای سال 1391 برنگردد! اینکه 
روســها چه خواهند کرد و ما چگونه رفتار خود را با روند جدید و آینده 
نزدیک ســوریه و یمن وفق خواهیم داد هم به تحوالت آتی بستگی 
دارد و هم به عزم، برنامه ریزی و میزان منابع مادی و معنوی که حاضر 
باشیم برای رویاروئی با شرایط جدید تخصیص دهیم. امیدوارم سیاست 
خارجی کشور بتواند با تجزیه و تحلیل دقیق وضعیت کنونی و تحوالت 
آینده به این سواالت پاسخ داده و از آینده کوتاه و میان مدت منطقه و 
ســوریه تصویر واضح و شفافی داشته باشد، راهبردی بیاندیشد و طرح 
دقیق عملیاتی برای فعالیتها و اقدامات سیاسی تهیه کرده باشد و دیگر 

منفعل و عکس العملی برخورد نکند. انشااهلل!

سه شنبه شب انجام 
می شود؛

گفت وگوی زنده 
تلویزیونی روحانی با مردم

نصرت اهلل تاجیک- سفیر پیشین ایران در اردن

ما و روس ها و آمریکایی ها

رئیــس جمهــور در مراســم 
تجدید میثــاق دولت دوازدهم با 
مرقد  در  راحل  امــام  آرمان های 
بنیان گذار کبیر انقاب اســامی، 
ضمن گرامی داشت یاد امام راحل 
و شهیدان رجایی و باهنر و هفته 
با  دولت، گفت: دولــت دوازدهم 
تجربــه، امید بیشــتر و اراده ای 
انجام مطالبات  مستحکم تر برای 

مردم آماده است.

بهگزارشایســنا،حجتاالســالمو
المسلمینحســنروحانیبابیاناینکه
امــروزدرکنــارمرقدمطهرامــام)ره(،
آمدهایــمتادرآغازدولــتدوازدهمبار
دیگــرباآرمانهــایامــامخمینی)ره(
بیعتکنیم،اظهارداشــت:امام)ره(بهما
آموختهبــودکهبایددرکنارخداباوریو
دینباوریمردمراباورداشــتهباشیمو
اجرایاحکامالهیتنهادرســایهحضور،
اعتقاد،اعتمادوایثارمردمامکانتحقق

دارد.
ویاظهارداشت:امام)ره(اسالمیتو
جمهوریتراتوأمانبــاهمبرایمردم
بهارمغــانآوردوبهماآموختکهدین
واجرایاحکامالهیدرســایهحاکمیت
ملــیومردمســاالرینهتنهــاباهم
منافــاتندارند،بلکهاســتحکامدیندر
کنــارحاکمیتمردموتســلطآنهادر

سرنوشتخوداست.
امام، دیدگاه در افــزود: رئیسجمهور
عظمتوعزتمردمبسیارحائزاهمیت
بودوایشانهیچگاهخواریملتبزرگ
ایرانراتحملنکــردوتحملنمیکرد
وآنزمانیکهاحســاسکرداستیالی
خارجــیمیخواهدبرآزادیمردمحاکم
شــود،صبرراازکفدادوگفتکهقلبم
درفشــاراســتوچندروزاستکهکم
خوابیدموباناراحتیفریادزدکهعظمت
ایرانوارتشایرانرالگدکوبکردندو
بایددرکشورعزایعمومیاعالمکنیم.
رئیــسجمهورافــزود:امــام)ره(راه
مقتضیاتزمانوانطبــاقفهمدیندر
چارچوبنیازجامعــهرابهماآموختو
اعالمکــرداجتهاددرواقع،اجتهادزمان
ومکاناســتوپویاییفقهرابهخوبی

برایماتبیینکرد.

روحانیاظهارداشــت:اگرانتخابات
آزادوکالمامــامکهمیــزانرأیملت
است،نبود،امروزشایددرآستانهچهلمین
سالروزانقالباسالمیقرارنمیگرفتیم.
روحانیباتأکیدبراینکهماازتهدیدات
وتوطئههایخارجــیباکینداریم،چرا
کهعدمهراسازبیگانگانراازامام)ره(
آموختهایم،گفت:امامدرجنگ8سالهای
کههمهقدرتهاازمتجاوزینعلیهایران
حمایتمیکردند،خمبهابرونیاوردوبه
ماآموختکهچگونهیکملتباارادهای
مستحکممیتوانددربرابرانواعتوطئهها

ایستادگیکند.
روحانیبابیاناینکهامروزدیگرزمان
سعیوخطانیست،تأکیدکرد:مابایدبا
ارادهمستحکمتراقداماتاساسیرابرای
قرنآینده،شمسیدراین4سالانجام

دهیم.

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید گفت که اگر البی های 
آرژانتینی مانع نشــوند حداقل نیمی از چهره های هیئت رئیســه 

تغییر خواهد کرد. امید  فعلی فراکسیون 
بهگزارشایســنا،علیرضارحیمیدرکانالتلگرامیاشبااشارهبهانتخابات
هیئترئیسهفراکســیونامیددربعدازظهرروزسهشــنبههفتهجاری،گفت:
باالخرهانتخاباتمجمععمومیفراکســیونامیــدپسازچندنوبتجابهجایی
برنامهبرگزارخواهدشــد.قطعاتعیینترکیبهیئترئیســهفراکســیونبرای

ســالدومفعالیتدربرنامههایآتیآنتعیینکنندهخواهدبود.
بهگفتهوی،دراولینانتخاباتمجمععمومیدرســال۹۵تاکیدبرانتخاب
صنفــی)اقوامومذاهــبومناطق(ازمیاناعضا،حساســیتهایهیجانیرا
پاســخدادامادرعملنتوانســتموجبرضایتحداکثریاعضایفراکسیون

شود.
رحیمــیهمچنینگفتکهفراکســیونامیدآزمونهــایمختلفیراازبدو
فعالیتخودتاکنونپشــتسرگذاشــتهکهنقدونظرهایفراوانیرادرافکار
عمومیونیزاعضایآنبهدنبالداشــتهاست.آخرینموضوعوداغترینآن
رأیاعتمادبهوزیرانپیشنهادیوآرایآقایانمهندسبیطرفوجهرمیبود.
ویباتأکیدبراینکهترکیبهیئترئیســهســالدومفراکســیونمیتواند
نشــاندهندهنگاهمتکثرونقدهایاعضابهعملکرد۱۵ماههفراکسیونباشد،
اظهارداشــت:اگرالبیهایآرژانتینیمانعنشــوندقابلپیشبینیاســتکه
حداقلنیمیازچهرههایهیئترئیســهفعلیتغییــریابدوبااینتغییر،نیمی

دیگــرهمپیامالزمرابرایتغییردرروشهادریافتخواهندکرد.

رئیس ســازمان انرژی اتمی در 
برگزاری نشست  احتمال  با  رابطه 
وزیران خارجه ایران و 1+5 درباره 
برجام در حاشــیه مجمع عمومی 
ســازمان ملل، گفت: تا جایی که 
با آقــای ظریف صحبت داشــتم 
احساس من این است که احتماال 
آقای ظریف درباره برگزاری چنین 

نشستی اقدام خواهند کرد.
بهگزارشایســنا،علیاکبرصالحیدر
جمعخبرنگاراندرحاشیهبرگزاریاولین

همایشملیفناوریکوانتومیگفــت:تاجاییکهمیدانمآقایظریفووزارت
خارجهباجدیتموضوعراپیگیریمیکنندومااطمینانداریمکهوزارتخارجه
دررابطهباپیگیریاجرایبرجاموجلوگیریازهرگونهاعمالفشاروهرگونهاقدام
برایاجرایموفقبرجامازجملهنامههاییکهبهمدیرکلآژانسوخانمموگرینی
اخیرانوشتند،تمامتالشخودراخواهندکرد.ماهمبهپیگیریهایوزارتخارجه
دررابطهبابرجاماطمینانالزمراداریم.رئیسســازمانانرژیاتمیدرپاسخبه
سوالیمبنیبراینکهآمریکاییهاموضوعبازدیدوبازرسیازتأسیساتنظامیایران
رادرچارچوببرجاممطــرحکردهاند،بابیاناینکهبرخیتالشدارنددربرجام
خدشهواردکنندوبهگونهایعملکنندکهایرانراتحریککنندووادارکنندتا
تصمیماتیرابگیردکهموجباتبهانهموردنظربرایآنهارافراهمکند،گفت:این
مســئلهازسویهیئتنظارتبربرجامدرحالبررسیوپیگیریاستواقدامات
طرفمقابلرارصدمیکند.ویافزود:آنچهمسلماستاینآمریکاییهاهستند
کهچنینموضوعاتیرامطرحمیکنندوباموضعگیریهایسیاســیکهبهنظر
منطرحاینموضوعاتبیشترباهدفبهرهبرداریدرکشورشانانجاممیشود
ســعیدارنددراجرایبرجاماخاللایجادکنند.رئیسسازمانانرژیاتمیاضافه
کرد:متاسفانهماشاهدسردرگمیاستراتژیسیاسیدرآمریکاهستیمواینبرای
اولینباراستکهچنینچیزیرادراینکشورمشاهدهمیکنیم.آنهادچاریک
بههمریختگیسیاسیهستندوعدهایهمدرمنطقهاینبههمریختگیوآشفتگی
درآمریکاراتشــدیدمیکنند.صالحیگفت:ایناطمینانرابهشمامیدهیمکه
ایرانبادرایتوهوشمندیتماممالحظاتوواکنشهایمناسبراانجامخواهد
داد.رئیسســازمانانرژیاتمیتاکیدکرد:واکنشایــرانبهاقداماتآمریکادر
اعمالفشارنسبتبهاجرایبرجامقطعاواکنشاحساسینخواهدبودوبامطالعهو
ادلههایدقیقاست.ماامیدواریمآمریکاییهاسرعقلبیایند.مابرجامرابهآسانی
بهدســتنیاوردهایمکهآنراآسانازدستبدهیم.ویافزود:آنهاکهاهلفن
هستندمیداننددربرجامچهگذشتهاستکهدوبارهبحثمذاکرهمجددرامطرح
میکننداماحرفماایناستکهاگرهمانطورکهمقاماتپیشینآمریکامدعی
بودندکهبرجامصنعتهستهایایرانرامتوقفکردهاست،پسچگونهدوبارهبه

دنبالمذاکرهمجددهستند؛حتماآنگونهکهآنهامیگفتندنیست.

گفت:  وزیر کشور  معاون 
صدور  برای  الزم  اقدامات 
حکم شــهردار تهران در 
وزارت کشور انجام شده و 
منتظر طی سایر تشریفات 

قانونی هستیم.
به گزارش ایلنا، معاون وزیر 
کشــور گفت: اقدامــات الزم 
برای صــدور حکم شــهردار 

تهران در وزارت کشــور انجام شــده و منتظر طی ســایر تشریفات قانونی 
هســتیم.خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی  وزارت 
کشور با تکذیب برخی خبرســازی های حاشیه ای در خصوص عدم صدور 
حکم شــهردار تهران، گفت: همه اقدامات و مکاتبات قانونی و اداری الزم 
برای صدور حکم شــهردار تهران، در وزارت کشور انجام شده و به محض 
طی ســایر تشــریفات قانونی، حکم آقای نجفی از سوی وزیر کشور امضاء 

خواهد شد.
خندان دل افزود: در روز چهارشــنبه اول شــهریورماه، بالفاصله پس از 
انتخاب شــهردار تهران در شــورای شهر، فوراً دســتور الزم از سوی آقای 
رحمانی فضلی صادر و تشــریفات قانونی مرتبط، مطابق مقررات، پیگیری 

شده است.
معاون عمران و توســعه امور شهری و روستائی وزارت کشور خاطر نشان 
کرد؛ مطابق قانون، حکم انتصاب شهرداران شهرهای باالی ۵۰۰ هزار نفر، 
توسط وزیر کشور صادر می شود، که صدور این احکام برابر یک روند قانونی 
و اداری تعریف شــده دنبال می شود و حکم شهردار تهران نیز برابر همین 

روند قانونی صادر خواهد شد.

یک کارشــناس مسائل هســته ای تاکید کرد: پرونده موسوم به PMD برای 
همیشه بسته شده که این از دستاوردهای بسیار مهم و ارزشمند توافق هسته ای 
است اما امریکا می خواهد یک PMD جدیدی را علیه ایران گشوده و در یک مسیر 

ماجراجویانه حرکت کند.
بهگزارشایلناحسنبهشتیپوربااشارهبهسفرنیکیهیلی،سفیرونمایندهامریکادرسازمانملل
بهوینودیدارهایاوبامسئوالنآژانسبینالمللیانرژیاتمیگفت:هدفاصلیدولتترامپایجاد
زمینههاییبرایپروندهسازیعلیهایرانومتقاعدکردندیگرکشورهابرایانجاماقداماتیاستکه

اجرایبرجامرامتوقفسازد.
ویبایادآوریاینکهترامپبرجامراقبولندارد،اظهارداشت:بهدلیلپایبندیایرانبهتعهداتش
درتوافقهستهای،آمریکاهیچبهانهایبرایمتوقفکردنبرجامنداردوبههمینخاطرواشنگتن
درانزواقــرارگرفتهوحتیمتحدانشهمنظرامریکارادرخصوصایرانقبولندارندچونآژانس
بهعنوانناظرراســتیآزماییبرتعهداتایرانهفتباربهپایبندیکاملایرانبهتعهداتشگواهی

دادهاست.
بهشتیپورادامهداد:برجامتوانستبهانههایواهیپیشیننظیرساختبمباتمیوپروندهموسوم
بهابعاداحتمالیفعالیتهاینظامیپروندههستهایایران)PMD(راازبینببرد.پایبندیایرانبه
تعهداتشوگزارشهایآژانسهمموجبشددستانامریکابرایبهانهگیریعلیهایرانخالیباشد

وبههمینخاطرآنهابهدنبالپروندهسازیجدیدیعلیهایرانهستند.
ویدرپاسخبهاینسوالکهچهقدرنیکیهیلیدرسفرخودبهوینتوانستبهاهدافخوددست
یابد؟خاطرنشانکرد:براساسشواهدوقرائنامریکاییهانتوانستندآژانسراباخودهمراهکنندامابا
اینحالبایدمنتظربودودیدکهیوکیاآمانودرگزارشبعدیخوددررابطهباایرانکهدراوایلماه

سپتامبرمنتشرمیشودچهرویکردیرادرپیشگرفتهاست.
بهشتیپورگزارشآتییوکیاآمانودررابطهباایرانرامهمدانستوابرازداشت:امریکابهدنبال
آناستکهبااتکابهگزارشآتیآژانساجرایبرجامرامتوقفسازندوتعلیقتحریمهاعلیهایران
راتمدیدنکندامادرصورتیکهآژانسروالگذشتهخودراادامهدهدامریکادیگربهانهاینخواهد
داشت.ویدرپاسخبهاینسوالکهتوقعایرانازمسئوالنآژانسچیست؟بیانکرد:انتظاروتوقع
ایرانارائهگزارشهایدقیقازسویآژانس،بدونواردشدنبهبازیهایسیاسیکشورهایدیگر

است.اینهمانروندیاستکهازسویآژانسدرماههایگذشتهدنبالشدهاست.
اینتحلیلگرمســائلسیاستخارجیبابیاناینکهامریکابهدنبالبازدیدازمراکزنظامیایران
است،یادآورشد:ایرانهماننددیگرکشورهامعتقداستآژانسفقطمیتواندازاماکنوسایتهایی
بازدیدکندوآنهاراموردنظارتقراردهدکهدرآنفعالیتهایاتمیانجاممیشود.آژانسپیشتر
درســال۲۰۰4و۲۰۰۵ازپارچینبازرسیکردهبودودرسپتامبر۲۰۱4نیزبااستفادهازروشهای
نوینازمناطقمختلفاینسایتنمونهبرداریانجامداداماهیچانحرافیدرفعالیتهایهستهای
ایراننیافت.دراینچارچوبآنهابرایبازدیدجدیدازسایتهاینظامیبایددالیلیکافیومتقن

ارائهدهند.
ویاضافهکرد:پروندهموسومبهPMDبرایهمیشهبستهشدهکهاینازدستاوردهایبسیار
مهموارزشمندتوافقهستهایاستاماامریکامیخواهدیکPMDجدیدیراعلیهایرانگشوده
ودریکمسیرماجراجویانهحرکتکند.بهشتیپوربابیاناینکهایراناجازهبازرسیازمراکزنظامیو
امنیتیخودرابهبهانههایواهیبههیچکسینمیدهد،اظهارداشت:نهتنهاایرانبلکههیچکشوری
اجازهبازرسیازاماکننظامیوامنیتیخودرابهآژانسنمیدهدوانجاماینکارنیازمنداسنادکافی

استکهشورایحکامرامتقاعدبهانجامبازرسیازآنجاکند.

قسمت دوم
چنانچهوزیــرمحترمبرایاحیایمطبوعاتمعاصرایرانونیزپیگیریمطالباتآنان
برنامهایمتفاوتازوزرایپیشیننداشتهباشد،امیدهایاصحابمطبوعاتبهیأسبدل
گشــتهودرآیندهنهچنداندور،نهتنهاشــاهدشکستوتعطیلیمطبوعاتمحلیبلکه
شــاهداغمایتدریجیمطبوعاتشاخصکشورینیزخواهیمبودوبهتبعآنموجیاز
بیکاریبرخیلانبوهبیکارانکشــورافزودهخواهدشد.هرچندکهمعاونتمطبوعاتی،
بارپرمشقتاینمسئولیترابامشارکتومساعدتمدیرانمطبوعاتتاکنونبهدوش
کشــیدهوباطرحهایینظیربیمهخبرنگاران،طرحاشــتراکنیمبهایمطبوعات،طرح
خریدمجالتبرگشــتی،نــگاهویژهحمایتیبهمطبوعاتاســتانهایکمبرخوردارو...
بخشــیازمطبوعاتکشورراازخطرورشکســتگیوتعطیلینجاتدادهاستامااین
اقداماترابااعتباراتنیمبندوعلیرغمعدمحمایتجدیمعاونتمالیوزارت،جســته
وگریختهامورمطبوعاترااورژانســیومقطعیساماندادهاست.دردآوراینکهازگلوله
برفیبودجهیارانههایطرحهایمذکور،تنهانَمیوِدَرمیبهمطبوعاتمحلیواستانی

واصلمیگردد.
درخاتمهضمنتبریکانتصابدکترســیدعباسصالحیبــهعنوانوزیرفرهنگو
ارشــاداسالمی،ازایشــانمصرانهمیخواهیمکهاحیایاقتصادمطبوعاترادراولویت
فعالیتهــایوزارتیخودقراردهندتاخانوادهبزرگمطبوعاتیعنیحدود۵هزارو۷8۷
نشــریهدارایمجوز،۳هزارو۷8۲نشریهبامجوزسراسریو۲۰۰۵مطبوعهبامجوز
محلی،اســتانیومنطقهای،امیدواربمانندکهوزیرجدیدارشــاداسالمی،چراغنیمسوز
مطبوعاتکشوررامســئوالنهروشننگهخواهدداشت.ودرروزگارصدارتسیدعباس

صالحی،مطبوعاتبهگرانیگاهفرهنگیجمهوریاسالمیبازتعریفشود.ایدونباد!

ماه پیش نشریه اشپیگل خبری را منتشر کرد که برایم عجیب بود. مفاد این 
خبر حاکی از آن بود که برخالف گمان همگان جسد رزا لوکزامبورگ هنوز در 
ســردخانه بیمارستان شارتیه در برلین قرار دارد و مدتی است که کارشناسان 
کالبدشــکافی و تعیین هویت در این مرکز بیمارستانی سرگرم تحقیق درباره 
جســد مثله شــده زنی هســتند که احتمال می رود، رزا لوکزامبورگ باشــد. 
به عقیده آن ها زنی که در 13 ژوئن 1919 در گورستان فریدریش فلده مدفون 
است با مشخصات جسمانی رهبر انقالب آلمان نمی خواند، به عالوه طبق اسناد 
تاریخی رزا پس از دســتگیری به شدت مضروب شد و سپس با گلوله ای به سر 
به قتل رســیده است. آنگاه جســد وی مثله شده و سر و دست وی قطع شده 
اســت. اما جسدی که فعاًل در گورستان آرمیده است هیچ یک از این ویژگی ها 
را نــدارد. این نــکات را گفتم که اوالً توضیح بدهم که رزا که بود و چرا به این 
صورت و این وضع فجیع کشته شد. و ثانیاً دو جمله از وی که در سینه تاریخ 

حک شده است را نقل کنم.
لوکزامبورگ نظریه پرداز اصلی جناح رادیکال حزب سوسیال دموکرات آلمان 
بود که در آســتانه جنگ جهانی اول در انتقاد از حمایت سوسیال دموکرات ها 
از جنگ از حزب انشــعاب کرد و جریانی انقالبی به نام »انجمن اسپارتاکوس« 
را بنیان گذاشــت. رزا لوکزامبورگ در رأس آن جریان در پایان ســال 1919 
کارگران را به وظایف شان آشــنا می کرد و در همین زمان بود که دولت حکم 
دســتگیری او را صادر کرد و نفرات واحدهای سواره نظام ارتش آلمان در 1۵ 
ژانویه 1919 وی را دستگیر و پس از شکنجه در کنار دوست هم رزمش کارل 
لیپکنخت تیرباران کردند. رزا با وجود اعتقاد به سوسیالیســم از رژیم بلشویک 
روســیه و شــخص لنین انتقاد می کــرد. افکار او به خاطــر تأکید بر ضرورت 
دموکراســی، برای نظام سیاسی مورد اعتنا است. همان طور که گفتم از وی دو 
جمله در تاریخ به یادگار مانده اســت. اولین جمله این اســت: »آزادی واقعی 
تنها به معنای آزادی دگراندیشــان اســت«. و دومین جمله که مقصود من از 
این مقدمه چینی اســتفاده از این جمله است، آن است که : »دو راه در مقابل 
آینده بشــریت وجود دارد، یا بربریت یا سوسیالیســم«. البته، من در شرایط 
کنونــی ایــران  ترجیح می دهم بگویم کــه دو راه در مقابل مردم ایران وجود 

دارد: »بربریت یا مدنیت«.
هرگاه به یاد رزا لوکزامبورگ می افتم خاطر دو نفر در ذهنم زنده می شــود. 
اولی پروانه فروهر است. او نیز مانند لوکزامبورگ با قمه مثله شد و حدود سی 
ضربه کارد به وی زدند؛ بربریت و ســبعیت تمام عیار. نفر دوم مجید شــریف 
بود که زندگینامه لوکزامبورگ را از زبان فرانســوی ترجمه کرد و قبل از چاپ 
پیش من آمد تا بعضی از عکس هــای لوکزامبورگ را بگیرد و ضمیمه کتابش 
کند، اما همان جریان تروریســتی اندکی بعد وی را نیز به قتل رساندند و اجل 

به وی مهلت نداد که کتابش را ببیند. 
 از ابتدای انقالب، ما در هر انتخابی نوعی صف آرایی اصلی داشــتیم. در نیمه 
اول عمر جمهوری اســالمی صف آرایی اصلی میان چپ و راســت بود. از نیمه 
دوم تا انتهای دولت خاتمی این صف آرایی چرخشــی به سمت مفهوم جدیدی 
پیدا کرد که آن را دموکراســی خواهی و اقتدارطلبی می نامیدند. به گمان من 
از پایــان دوره خاتمی کاماًل چرخش دیگری رخ داده اســت که من آن را به 
بربریــت و مدنیت تعبیر می کنم. در این صف آرایی یکســو  طالبان عمران )به 
معنای ابن خلدونی( قرار دارند از دیگر ســو جریانات غارت گری که حکومت را 

طعمه پنداشــته و بر سر آن تکالب و تحارش می کنند. 
ایــن گذار های ســه گانه )یعنی گــذار از دوگانه چپ/ راســت بــه دوگانه 
اقتدارگرایی/ دموکراســی خواهی و ســپس گذار به بربریت/ مدنیت( به گمان 
من - متأســفانه - در تاریخ معاصر ایران نوعی عقب گرد محســوب می شــود. 
چــون در همه جای دنیا این روند معکوس بوده اســت. یعنی تجربه بشــریت 
نشــان می دهد که ابتدا توانسته اند مسأله مدنیت را حل کنند و ثانیاً در درون 
مدنیت به دموکراسی رسیدند و نیروهای اقتدارگرا را پس زدند و آنگاه احزاب 
سیاســی با گرایشــات مختلف اعم از چپ و راســت در فضایی دموکراتیک با 
یکدیگر به رقابت برخاســته اند. اما، هنوز ما اندر خم یک کوچه ایم و در منزل 

اول به سر می بریم.
این راه را نهایت صورت کجا توان بست     

کش صد هزار منزل بیش است  
آنچــه که مــرا وا می دارد مردم را تشــویق کنم که در مقابــل نظام غارتی 
)spoil system( بایســتند و بربریتی را که صدای ُسم ستورانش کاماًل به 
گوش همه مردم می رســد )و همین صدا بود که سال ها پیش به گوش من هم 
رسیده بود و در یادداشتی تحت عنوان »هجدهم خرداد: آری؛ هجدهم برومر: 
نــه« واگویه کردم( نفی کنند. باید موج ســبز را در مقابــل ریگ روان بیابان 

بکاریم تا مانع از پیشروی ویرانی بر آبادانی شود.

باید اقدامات اساسی را برای قرن آینده شمسی در این 4 سال انجام دهیم
روحانی در مراسم تجدید میثاق دولت دوازدهم با آرمان های امام راحل:

علیرضا رحیمی خبر داد:

اگر البی های آرژانتینی 
مانع نشوند هیئت رئیسه فعلی 

فراکسیون امید تغییر خواهد کرد

توضیح وزارت کشور درباره حکم نجفی

تالش واشنگتن برای ایجاد PMD جدید

 علیه تهران
آمریکایی ها دچار به  هم ریختگی 

سیاسی هستند

مطبوعات، گرانیگاه فرهنگی ارشاد اسالمی یا 
چالش فراروی وزیر جدید؟!

بربریت یا مدنیت؛ بزنگاه اینجاست

خداداد ابراهیمی- رئیس اسبق خانه مطبوعات کشور

سعید حجاریان -فعال سیاسی اصالح طلب

یک روزنامه فرامنطقه ای در تحلیلی نوشــت که رژیم 
صهیونیستی به شکست در برابر ایران در خاک سوریه 

اذعان کرد و ایران و حزب اهلل پیروز این جنگ هستند.
به گزارش ایســنا، روزنامه رای الیوم چاپ لندن در تحلیلی 
به قلم زهیر اندراوس نوشــت: تحلیل گران، کارشناسان و حتی 
تصمیم گیرندگان تل آویو این روزها تالش می کنند تا شکست 
رژیم صهیونیســتی در سوریه را تفسیر کنند و دولت عبری در 
تمام شــرط هایش باخت و این باخت ها و شکســت ها ادامه دار 
اســت، زیرا نفوذ ایران امنیت و سیاست دولت اشغال گر را به 
خطر انداخته است و رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسید که 
ایران و حزب اهلل لبنان که دشــمن اول تل آویو به شمار می رود 

در سوریه پیروز شدند.
در این راستا، یوســی میلمان، تحلیل گر رژیم صهیونیستی 
در امور امنیتی ســفر رئیس موســاد و هیات امنیتی همراه به 
واشــنگتن و بحث در مورد نفوذ ایران و حزب اهلل در سوریه را 
مشارکت در مراسم تشــییع جنازه سیاست آمریکا در سوریه 
توصیف می کند و در این میان آمریکا عزادار و اســرائیل مادر 

داغ دیده است.
وی در رابطه با روســیه نیز افزود: فرصت های نتانیاهو برای 
متقاعد کــردن پوتین به منظور خارج کــردن ایران از خاک 
ســوریه ناکارآمد اســت و دامنه مانور اســرائیل در این زمینه 
محدود و به عطوفت پوتین بســتگی دارد و اسرائیل در جبهه 
شــمالی که میان لبنان و سوریه تقسیم شده است در وضعیت 

خطرناکی قرار دارد.

حسن بهشتی پور کارشناس مسائل هسته ای: علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی: 

 رژیم صهیونیستی به شکست
 در مقابل ایران اذعان کرد

رای الیوم:

خبر


