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عبداهلل سهرابی- نماینده ادوار مجلس

مطلق نگری در علوم انســانی و در حوزه های خرد و کالن سیاســی، فرهنگی و 
اجتماعی خطا و قضاوتی غیر منطقی اســت با این حقیقــت غالبا جمعی از فعاالن و 
کنش گران وبلکه بخشــی ازشــهروندان رخدادها و پدیده های سیاسی و اجتماعی و 
اقتصادی را بطور مطلق ســیاه ویا بطور مطلق ســفید می بینند ودراین فرایند صدها 
رنگ متنوع دیگررا نادیده می گیرند.برخی از قضاوتها و مواضع ایام اخیر در خصوص 
انتخابات ریاســت جمهوری 29 اردیبهشت سال جاری و نتایج آن از مصادیق مطلق 
نگری است.براســاس مبانی علمی و عملی وبا رویکــرد واقع بینانه باید پذیرفت این 
انتخابــات ماننــد دیگر رخدادهای سیاســی-اجتماعی دارای نقــاط قوت و ضعف و 
فرصت ها و تهدیداتی اســت که شناخت و تجزیه و تحلیل و آسیب شناسی و هدایت 
و مدیریت آن بسیار ضروری اســت. اطمینان دارم انتخاب مجدد آقای دکتر روحانی 
و رای به جریان اصالحات و اعتدال گرایی و آشــتی با جهان بطور نسبی و درمقایسه 
با رقبای ایشــان فرصتی تاریخی برای ملت و نظام سیاســی – اداری ایران اســت 
زیرا قراراســت کشــتی طوفان زده نظام اداری-اقتصادی با کاپیتان وتیم حرفه ای 
درمسیرســاحل امیدها و آرزوها دست اندازها و امواج اقیانوس ها را طی کند گرچه با 
تاخیر و عیب و نقص فنی اما سرانجام به مقصد برسد.از سوی دیگر به دلیل عدم عزم 
وارده و توان و امکان دولت یازدهم در اجرای کامل تعهدات خود بخصوص در ارتباط 
با اصول معوق قانون اساســی ومفاد بیانیه 10 ماده ای "حقوق اقوام،ادیان و مذاهب" 
بطورمضاعف این فرصت مشترک برای دولت و کوردها و اهل سنت فراهم شده است 
تا ضمن بهره مندی از حقوق شــهروندی آنگونه که در قانون اساسی و منشور حقوق 
شهروندی آقای دکتر روحانی آمده است طی 4 سال آینده شاهد و بهره مند از اجرای 
تعهدات دولت و برخوردار از تحقق حقوق و مطالبات خود باشند.فرصت ها و شرایطی 
که در صورت شکست آقای روحانی زمینه تحقق آنها فراهم نبود. شاید یکی از عمده 
دالیل دخالت وحمایت بســیاری فعاالن سیاسی-مدنی حوزه اقوام و مذاهب وازجمله 
این خدمتگزار البته پس از اخذ بیانیه مورخ 25اردیبهشــت ســتاد مرکزی آقای دکتر 
روحانی مبنی براعالم وفاداری و تعهد به تداوم اجرای بیانیه 10 ماده ای "حقوق اقوام، 

ادیان و مذاهب"توجه ودرک این واقعیت ها بود.
اما با فرصت های ملی و منطقه ای فراهم شده که کلیات آن مورد اشاره قرارگرفت 
نمی توان و نباید از تهدیدات نهفته در مسیر این انتخابات غافل بود.این تهدیدات در 
ســه سطح بین المللی،ملی ومحلی قابل بررســی وارزیابی است در سطح بین المللی 
سرنوشــت برجام و تعارض وتضاد بین مناسبات و مواضع بلوک غرب در حوزه های 
مختلــف سیاســی،فرهنگی و اقتصادی با نظام عقیدتی-سیاســی ایران و اثرات این 
تعارضــات و تضادها برتعامالت و روابط خارجی و بویژه برلغو کامل تحریم ها ازجمله 
تهدیداتی است که نیازمند انسجام وهماهنگی ملی و مدیریت دیپلماسی خارجی است.

در ســطح ملی بطوربارز رکود اقتصادی و بیکاری و معضالت جوانان از اهم تهدیدات 
اســت که مستلزم اهتمام و چاره جویی است و در حوزه های مدیریت میانی و اجرایی 
عدم رعایت اصل شایسته ساالری وتدام مدیریت باندی و مافیایی با گرایشات سیاسی 
مغایر با مســیر و چشم انداز دولت و در تضاد با رای ملت از مهمترین تهدیدات نظام 
ادرای اســت که انتظار می رود در پاســخ به آرای مــردم، اصالحات و اقدامات الزم 
صــورت پذیرد. اما مهمتر ازهمه تهدیدات تداوم تبعیضات قومی و مذهبی اســت که 
طی 38 ســال ازعمر انقالب اســالمی ادامه دارد نیم نگاهی به شاخص های آماری 
منابع رســمی کشور ومقایســه مناطق اقوام و مذاهب با مناطق برخوردار گویای این 
واقعیت تلخ است. این واقعیت ها در شرایطی تداوم یافته است که در انتخابات متوالی 
اقوام و مذاهب با تفاوت زیادی نســبت به ســایر مناطق، با پیام و آراء معناداری رای 
بــه جریان اصالحات و اعتدال و عدالت وبرابری و برادری داده اند کافی اســت رای 
73 درصدی اســتان توسعه نیافته)صرفا از لحاظ امورزیربنایی و اقتصادی( کوردستان 
در رتبه باالترین میزان رای به آقای دکتر حســن روحانی در ســطح کشور را با آرای 
46درصدی ســمنان زادگاه ایشان مقایســه نمایید وبه موازات آن این مقایسه را در 
خصوص امورزیربنایی و وضعیت سرمایه گذاری و اقتصادی این دو استان انجام دهید 
آنگاه به تفاوت ها و تبعیض ها بیشــتر پی خواهید بــرد. بنابراین گرچه همواره اقوام و 
مذاهب ایرانی اثبات کرده اند در مراحل جنگ و ســازندگی واصالحات، فرصت های 
ارزشــمندی برای نظام جمهوری اســالمی بوده اند ولی درصورت عدم اهتمام جدی 
دولــت جناب آقای دکتر روحانــی دراجرای تعهدات خود در قبــال آنان ودر اجرای 
عدالت و برابری، بخصوص پس از ایــن انتخابات و با این آراء معنادارخطر تبدیل به 
تهدیدات را خواهد داشــت. قابل ذکر است آنچه موجب تسریع در بیان این امیدها و 
نگرانیها شــد پس لرزه ها و سیگنال های غیرمنتظره و ناخوشایند پس از این پیروزی 
شــکوهمند بود تداوم برخورد قهرآمیز با کولبران مظلوم تا پلمپ نمازخانه فوق العاده 
فقیرانه یافت آباد اهل ســنت آن هم درنمازجمعــه ماه پرفضیلت رمضان وتا حذف و 
رد صالحیت کاندیداهای کورد و اهل ســنت شــورای شهر تهران از مصادیق و علل 
این نگرانی هاســت. لذا تحت هرشــرایطی و حتی با هر منشا و علل خارج ازعزم و 
اراده دولت اعم ازســایر مراکز قدرت ولو با انگیزه تسویه حساب های انتخاباتی جناح 
رقیــب یا در نتیجه ضعف نماینــدگان مجلس و عدم تعهد وفقــدان یک پارچه گی 
فراکســیون امید درخصوص رد صالحیت کاندیداهای کورد اهل سنت، مسئولیت از 
دوش دولت تدبیر وامید بخصوص در این برهه زمانی ســاقط نمی شــود. به عالوه 
تردیدی نیســت ما بعنوان نمایندگان مردم و فعاالن سیاسی - مدنی حوزه های اقوام 
و مذاهــب با اعتماد واطمینان کامل ازمنافع ملت ایران و همه اقوام و ادیان و مذاهب 
این سرزمین کمافی سابق ومشروط به شروط و تعهداتی که طی بیانیه های 10 ماده 
ای "حقوق اقوام و مذاهب" و تضمین نامه مورخ 25 اردیبهشــت ستادمرکزی دکتر 
روحانی، همانگونه رســما اعالم شده است، به سهم خود در مشارکت مردم و حمایت 
از مســیر و اهداف جریان اصالحات و اعتدال ایفای نقش نموده ایم. لذا بدیهی است 
کماکان حقوق و مطالبات مشــروع و قانونی هم میهنان و همشهریان را، با قاطعیت 
و با احساس مســئولیت پیگیری خواهیم کرد. امیدوارم شخص آقای دکتر روحانی و 
دولت تدبیر و امید با شناخت کامل فرصت ها و تهدیدهای پیش رو اهتمام و اقدامات 

الزم را انجام دهند.

دوحه شیرینی اجالس ریاض را برای عربستان تلخ کرد
یادداشت روز  داوود هرمیداس باوند:

        مهندس ابراهیم رئیسی!

باوند با بیان اینکه با قطع رابطه برخی از کشــورهای عربی 
با قطر دیگر می توان گفت که ســناریوی وحدت کشــورهای 
عربی علیه ایران ناکارامد شــده و از بین رفته اســت، تصریح 
کرد: موضع گیری قطر و ســکوت عمان برای عربستان بسیار 
ســنگین بود و همین مساله موجب شده است تا آنها دست به 
اقدامات تالفی جویانه و قهری بزنند و احتماال در این راستا، قطر 

از شورای همکاری کشورهای خلیج فارس اخراج خواهد شد.
به گزارش ایلنا داوود هرمیداس باوند با اشاره به قطع رابطه 
سیاســی برخی از کشورهای عربی به رهبری عربستان با قطر 
گفت: با ســفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به عربستان 
و برگزاری اجالس ریاض، قرار شــد که ناتوی عربی و نیروی 
نظامی واحد به رهبری عربستان و حمایت آمریکا تشکیل شود.

او با بیان اینکه تشکیل ناتوی عربی با هدف مقابله با ایران در 
عرصه منطقه ای شکل می گرفت، اظهار داشت: تشکیل ناتوی 
عربی و جلب نظر موافق آمریکا در اجالس ریاض، دســتاورد 
بزرگی برای عربســتان سعودی و برخی از هم پیمانان او مانند 
امارات محســوب می شــد اما موضع گیری امیر قطر به سود 
ایران موجب شد تا این ائتالف  نوپا و نورس، در همان نطفه و 
شکل گیری با خلل هایی روبه رو باشد و شیرینی این موفقیت را 

برای ریاض تلخ کند.
این اســتاد دانشگاه افزود: عمان نیز به همراه قطر نسبت به 
ایجاد این ائتالف ضدایرانی مواضع متفاوتی داشت و مخالف آن 
بود و به همین خاطر، در این باره سکوت کرد. این سکوت و آن 
موضع مخالف نشان از خلل در این ائتالف و عدم شکل گیری 
اجماع و وحدت علیه ایران در دنیای عرب محسوب می شود و 
همین مساله موجب شد تا بسیاری نسبت به پیروزی عربستان 

با دیده تردید نگاه کنند.
باوند با بیان اینکه با قطع رابطه برخی از کشــورهای عربی 
با قطر دیگر می توان گفت که ســناریوی وحدت کشــورهای 

عربی علیه ایران ناکارامد شــده و از بین رفته اســت، تصریح 
کرد: موضع گیری قطر و ســکوت عمان برای عربستان بسیار 
ســنگین بود و همین مساله موجب شده است تا آنها دست به 
اقدامات تالفی جویانه و قهری بزنند و احتماال در این راستا، قطر 

از شورای همکاری کشورهای خلیج فارس اخراج خواهد شد.
او با بیان اینکه قطر پیش از این اتفاق گرایش هایی به ایران 
داشــت که آن گرایش ها ناخرسندی ریاض نسبت به دوحه را 
در پی داشــت، خاطرنشــان کرد: در ماجرای حمله به سفارت 
عربســتان در ایران و قطع رابطه سیاســی تهــران و ریاض، 
عربستان به کشورهای عربی و اسالمی فشار زیادی را وارد کرد 
تا روابط شان را با ایران قطع یا تقلیل دهند. در همین چارچوب 
کشورهایی نظیر بحرین هم رابطه اش را با ایران قطع کرد ولی 

قطر از این کار خودداری ورزید و تنها سفیرش را فراخواند.
این تحلیل گر مسائل سیاست خارجی در رابطه با موضع  گیری 
احتمالی قطر درخصوص ایران ابراز داشــت: در چنین شرایطی 
که قطر از ســوی کشــورهای همجوارش یعنی عربستان و 
امارات مورد محاصره قرار گرفته است، طبیعتا نسبت به ایران 

گرایش های بیشتری را پیدا می کند و به سمت تهران می آید.
باوند بــا بیان اینکه اجماع عربی علیه قطر شــکل نخواهد 

گرفت، عنوان کرد: در آینده ای نزدیک و پس از فروکش کردن 
این ماجرا، برخی از کشــورهای عربی موضع گیری های نسبتا 
مشــابهی با قطر را خواهند گرفت که در این راســتا می توان 
به کویت، الجزایر و عراق اشــاره کرد. همچنین بســیاری از 
کشــورهای آفریقایی نیز موضع گیــری خصمانه ای علیه قطر 

نخواهند داشت.
او در پاســخ به این سوال که مواضع بریتانیا و آمریکا نسبت 
به این تحوالت چگونه خواهد بود؟ یادآور شد: بقای بسیاری از 
کشورهای عربی منطقه تا سال های سال برعهده بریتانیا بوده 
اســت. در واقع، حمایت های لندن از کشورهای عربی منطقه  

یکی از مهمترین دالیل بقای حکومت آنها بوده است.
این دیپلمات اسبق کشــورمان با یادآوری اینکه بریتانیا در 
پــی ماجرای برگزیت به دنبال بازگشــت به منطقه و افزایش 
حمایت از کشــورهای عربی خلیج فارس اســت، بیان کرد: با 
خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، لنــدن برای جبران منافع ملی 
حاصل از این خروج نیازمند کسب درآمد، احیای جایگاه پیشین 
و حفظ آن رابطه پیشین اســت. در این چارچوب و با افزایش 
اختالفات، لندن تالش می کند از افزایش اختالفات میان اعراب 

جلوگیری کند.
باوند افزود: افزایش اختالفات میان کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس و گرایش هرچه بیشــتر دوحه نسبت به تهران به 
سود لندن نیست و به همین خاطر تمامی تالش خود را خواهد 
کرد تا این اختالفات کاهش یابد و به همین خاطر طرفین را به 

خویشتنداری دعوت می کند.
او در رابطه با مواضع آمریکا هم گفت: دولت ترامپ نه از آن 
کیاست و سیاست لندن برخودار است و نه همانند سیاستمداران 
بریتانیایی، خاورمیانه و خلیج فارس را می شناســد. ترامپ تنها 
براســاس منافع اقتصادی و حتی کوتاه مــدت تصمیم گیری 

می کند و به همین خاطر پیش بینی او بسیار سخت است.

 نمی دانــم چه اصراری ســت آدم کلماتــی را که نه 
تلفظ درست شــان را بلد اســت و نه معنی شان را خوب 
می فهمــد باید بــه کار ببرد! یک زمانی هر کســی هر 
چیزی را که دلش می خواســت می گفت و آخر حرفش 
حدیث یکــی از ائمه و یا آیه ای از قــرآن را می آورد تا 
مبادا انگ غیر مذهبی بخورد در حالی که این شــواهد 
مذهبی هیچ ربطی به سخنانش نداشتند و حتی متناقض 
هــم بودند. نماینــدگان مجلس وقتــی از البی کردن 
و کارهای متفرقــه ای مثل زد و بندهــای اقتصادی و 
سیاســی فراغتی پیدا می کنند و کمی جرأت به دســت 
می آورند تا از شــرایط نامناسب حاکم بر کشور انتقادی 
بکنند، معموال همیشــه آخر حرف هایشان خطبه هایی از 
نهج البالغه را حتما می آورند تا نشــان دهند که که یک 
مســلمان واقعی هستند. امروز هم همه سعی می کنند تا 
وسط حرف هایشــان کلمه ای انگلیسی بیاورند تا علمی 
و با ســواد جلوه کنند. بگذریــم از اینکه همین آدم ها با 
دانشگاه و دانشگاهی چه ها که نکرده اند، و چه ها که در 
مذمت علم و دانشگاه نمی گویند وقتی حرف از شایسته 
ساالری می شود و موقعیت شان به خطر می افتد؛ همین 

علم می شود »علوم حیوانی!«
در مناظره های انتخابات ریاست جمهوری امسال همه 
کاندیداها مدام ســعی می کردند کلمات خارجی را بین 
حرف هایشــان بیاورند که گاها هم وســط ادای کلمه 
زبانشــان گیر می کرد. این امر در مورد ابراهیم رئیســی 
بیشــتر خودنمایی می کرد چون متهم به پوپولیســم و 
بی برنامگــی بود و تمام هم و غمش این بود که خودش 
را از شر این برچسب برهاند. مثال وقتی می خواست واژه 
آمبودزمــان را تلفظ کند به اشــتباه آن را آنگوزمان ادا 
کرد یا به جــای کلمه پروپاگاندی، پروپکندی می گفت. 
هاشــمی طبا هم که موقع ادای کلمات خارجی انگار از 

سرعت گیر رد می شد یا توی چاله داشت می افتاد. 
ابراهیــم رئیســی در آخرین اظهار  نظــرش در مورد 
انتخابات اعــالم کرده که دولــت در فرایند رأی گیری 
اقدام به مهندســی انتخابات کرده است! واژه مهندسی 
جزو کلماتی اســت که چند وقتی ســت در کشور ما مد 
شــده و هر کســی بدون اینکه معنــای آن را بفهمد از 
آن اســتفاده می کند. واژه هایی مثل مهندسی اجتماعی، 
مهندسی فرهنگی، مهندسی انتخابات و این گونه چیزها 
را این روزها زیاد می شــنویم. اگر با دیده عمیق تری به 
مســأله نگاه کنیم خواهیم دید که واژه مهندسی چندان 

خوشایند و مطابق اصول دموکراسی نیست. 
کلمه مهندســی ریشــه در تحوالت دنیــای مدرن و 
جدایی ســوژه از ابژه دارد. از زمانی که اینهمانی سوژه و 
ابژه بر هم خورد، انسان به عنوان سوژه شناسنده مطرح 
شد و ســعی در شناخت قوانین طبیعت و تغییر آن برای 
مقاصد عملی خودش نمود. این عمل باعث سلطه انسان 
بر طبیعت شــد. علم مدرن نمونه اعالی این کوشــش 
اســت. همین امر به حوزه اجتماع و روابط بین انسان ها 
نیز کشــیده شد و نمود تئوریک آن علوم اجتماعی است 
که بر طبق آن به شــناخت قوانیــن اجتماعی مبادرت 
ورزیده می شــود و اقدام بر کنترل و تغییر جامعه و سعی 
برای سلطه بر آن می شود که عنوان مهندسی اجتماعی 
بر آن اطالق می شــود. کلمه مهندسی فرهنگی اندکی 
پیچیده تر اســت و نیاز به توضیح بیشتری دارد؛ فرهنگ 
را معموال هم به عنوان جایگاه مبارزات سیاســی و هم 
به عنوان موضوع سیاســت ورزی می شناســند. رویکرد 
سیاســت فرهنگی ناظر به چنین بحثی اســت. اینطور 
گفته می شــود که فرهنگ با دادن جایگاه فرودستی و 
فرادســتی برای سوژه های اجتماعی، و طرد و حاشیه ای 
نمودن برخی و در متن قرار دادن برخی دیگر، تعارضات، 
نابرابری هــا و کشــمکش هایی را در بطن خود شــکل 
می دهد کــه همین نابرابری ها موضوع سیاســت ورزی 
عامالن اجتماعی قرار می گیرند و نیروهای اجتماعی ای 
که از بطن این شــکاف های فرهنگی برمی خیزند سعی 
در تأثیرگــذاری بر فرهنگ مورد نظــر و تغییر موقعیت 
حاشیه ای خود می نمایند. اینچنین است که فرهنگ هم 
به عنوان عرصه ای برای سیاســت ورزی و هم به عنوان 

موضوع سیاست مطرح می شود. 
طبیعی ســت که با چنین رویکردی بــه فرهنگ، به 
میان کشــیدن بحث مهندســی فرهنگی دیگر محلی 
از اعراب نخواهد داشــت چون فرهنگ چیزی نیســت 
که با نگاه از باال بتوان برای آن مســیری را مشــخص 
نمــود بلکه فرهنــگ هر جامعه ای بر اســاس مبارزات 
میان نیروهای اجتماعی شــکل می گیرد و دائما در حال 
دگرگونی و شکل یافتن دوباره است. یک فرهنگ پویا و 
دموکراتیک، فرهنگی است که همیشه به روی به چالش 
کشــیده شــدن از طرف نیروهای فرودست خودش را 
گشوده نگه دارد. سال هاست که از سوی حکومت مداران 
بحث مهندسی فرهنگی پیش کشیده می شود اما نه تنها 
این امر تا کنون میســر نشــده بلکه روز به روز شــاهد 

اضمحالل فرهنگ در ایران هستیم. 
با این مباحثی که مطرح شــد باید خطاب به ابراهیم 
رئیســی گفت: آقای رئیسی! اگر ســمت و سو دادن به 
گرایشــات انتخاباتی مــردم که از ســوی دولت انجام 
شــد مهندســی انتخابات اســت، برای اقدامات شما و 
همفکران تان چه نامی باید گذاشت؟ آیا استفاده از نقاط 
روانی تأثیرگذار مردم )ارادت شــان به امام هشتم( برای 
رأی  آوری، مهندســی انتخابات نیست؟ سال هاست که 
شما و همفکران تان با در دست داشتن تمتم شبکه های 
آموزشــی و فرهنگی کشور ســعی بر تأثیر گذاری روی 
افکار مردم دارید، آیا تغییر افکار مردم مهندســی عقاید 
نیست؟ آقای رئیسی! شما و جناحی که به آن وابسته اید 
سال هاســت که فرهنگ این کشــور را بــا طرح های 
عجیب و غریب تان به اسم مهندسی فرهنگی به ابتذال 
کشانده اید و امروز آمده اید و از مهندسی انتخابات توسط 
دیگران می گویید. آقای رئیسی مهندس واقعی خود شما 

هستید. 

دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: ائتــالف میان ایران، 
روســیه، ســوریه، عراق و حزب اهلل لبنان در صحنه ســوریه 

توانست معادالت را تغییر دهد.
به گزارش ایسنا علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
در پاسخ به این سوال که ایران و روسیه در دو سال اخیر و به 
ویژه پس از رفع تحریم ها دوره جدیدی از معامله های نظامی 
را آغاز کرده اند. از نظر شما تا چه اندازه روابط ایران و روسیه در 
این همکاری های نظامی از یک رابطه ساده خریدار- فروشنده 
فراتر می رود و به یک همکاری نظامی اســتراتژیک نزدیک 
می شــود؟ گفت: خرید و فروش سالح بخش بسیار کوچکی 
از روابط دفاعی میان جمهوری اســالمی ایران و فدراســیون 
روســیه است. از نظر ما، این روابط به ویژه از زمان ورود جدی 
و موثر روسیه به صحنه مبارزه با تروریسم در سوریه به شکل 
راهبردی در جریان اســت و همــکاری های نظامی و دفاعی 

مشترک با توجه به وجود منافع مشترک شکل گرفته است.
شــمخانی در گفت وگو با ایراس در پاسخ به این سوال که 
همانطور که می دانیم همکاری های ایران و روسیه در موضوع 

ســوریه زمینه تازه ای از همکاری های نظامی میان دو کشور 
را ایجاد کرده است )مانند شلیک موشک های کروز از طریق 
ایران و اســتفاده از پایگاه نوژه( و قدرت مانور روسیه در سطح 
منطقه را به لحاظ نظامی افزایش داده اســت. آیا ایران نگران 
این افزایش قدرت مانور روسیه در منطقه نیست؟ گفت: طبیعتًا 
زمانــی که مانورهای نظامی با هماهنگی و هدف مشــترکی 
صــورت گیرد جای نگرانی وجود ندارد. ما نگران مانور نظامی 
کشورهایی هستیم که در مسیر خالف تامین امنیت در منطقه 
حرکت می کنند. کشــورهایی که حامی تســلیحاتی، مالی و 
اطالعاتی داعش و دیگر گروه های تروریســتی هستند، برای 
حمایت از آن ها در شورای امنیت قطعنامه پیشنهاد می دهند 
و همچنین مانع از حل سیاسی بحران های امنیتی در سوریه 

و یمن می شوند.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی در پاســخ به این که آیا این 
همکاری هــای نظامی را باید مقدمه یــک ائتالف منطقه ای 
یا حتی جهانی جدید دانســت یا صرفا یک همکاری مقطعی 
است که تاثیر ماندگاری بر روابط مناسبات منطقه ای وجهانی 
ندارد؟ گفت: در صورت اســتفاده از ظرفیت ها و فرصت های 
پدید آمده می توان شاهد ائتالف های منطقه ای موثر به منظور 
تامیــن امنیت منطقه و جهان بود. نمونــه اخیر ائتالف میان 
ایران، روسیه، سوریه عراق و حزب اهلل لبنان در صحنه سوریه 
توانست معادالت را تغییر داده و تروریست ها را پس از سال ها 

عقب براند و حلب را آزاد نماید.
شمخانی گفت: این ائتالف حتی اگر نیازی به اقدام نظامی 
نیز نداشــته باشد اما از نظر فکری بســیار حائز اهمیت است. 
چرا که روش مقابله با یک تشــکیالت تروریستی متفاوت از 
شــیوه مقابله با تفکرات تروریستی است که ریشه کنی تفکر 
تروریســتی مســتلزم از بین بردن زمینه هــای آن و اصالح 

تفکرات انحرافی و افراطی است.
وی در پاســخ به این ســوال که همکاری میان یک قدرت 

منطقه ای مانند ایران و یک قدرت جهانی مانند روسیه در هر 
سطحی که باشد نه تنها پیامدهای استراتژیک برای منطقه و 
حتی جهان خواهد داشت، بلکه ممکن است ایران را به مسیری 
هدایت کند که عمال راه بازگشتی برای آن وجود نداشته باشد. 
تــا چه اندازه جمهوری اســالمی ایران قادر اســت که هم از 
محاســن همکاری با یک قدرت جهانی بهره ببرد و هم اسیر 
بازی قدرت های جهانی نشــود؟ گفت: همکاری میان ایران 
و روســیه در موضوع مبارزه با تروریســم در ابتدا در چارچوب 
عزم روسیه برای پشــتیبانی از دولت قانونی سوریه در جنگ 
با تروریســم و منافع راهبردی مشترک در این بخش آغاز شد 
و ادامه پیدا کرد . به صورت طبیعی برخی مواقع ممکن اســت 
اهداف ما در موضوعی مثل رژیم صهیونیستی هم راستا نباشد 
که طبعاً در این خصوص به شــکل دیگری عمل خواهد شد. 
اما هر کشوری دارای استقالل است و سیاست خارجی خود را 
بر اســاس منافع ملی خود تنظیم می نماید. سیاست ایران نیز 
از ابتدای انقالب بر مبنای اصل اســتقالل و عدم وابستگی به 
قدرت های جهانی دنبال شــده است. توجه شود که همکاری 
به معنای عبور از اســتقالل نیست بلکه هدف های مشترکی 
وجود دارد که می توان در قالب همکاری به آن ها دست یافت.

شــمخانی افزود: از ســوی دیگر پس از همــکاری های 
راهبردی میان ایران و روســیه در ســوریه، وضعیت معادالت 
سیاسی نیز تغییر کرده است. زمانی آمریکا و چند کشور عربی 
با البی های مالی سعی داشتند مشروعیت دولت قانونی سوریه 
را زیر ســوال ببرند اما امروزه ضمــن تثبیت وضعیت و اقتدار 
دولت ســوریه، مذاکرات آستانه شکل گرفته که بخش مهمی 
از پیشرفت در روند سیاسی و مذاکرات را پیش می برد. این ها 
واقعیت هایی هســتند که طی 6 سال بحران سوریه بایستی 
دیده شوند و تحلیل از همکاری بدون در نظر گرفتن وضعیت 

گذشته و امروز سوریه کامل نخواهد بود.

مدیــر امور هماهنگی مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان 
اینکه اولویت قطری ها برای افزایش سطح مناسبات تجاری با 
ایران افزایش صادرات از محور بندرعباس- قشم است، گفت: 
قطر می توانــد بازار هدف محصوالت غذایی، کشــاورزی و 

صنعتی ایران باشد.
به گزارش ایلنــا جعفر آهنگران، دربــاره افزایش مراودات 
تجــاری و اقتصادی با قطر از طریق مناطق آزاد کشــورمان 
اظهار داشــت: چندی پیش یک هیئت قطری از مناطق آزاد 
کشورمان بازدید داشــتند و سه منطقه را برای افزایش روابط 

تجاری در اولویت قرار دادند که اولویت اول آنها بوشهر بود.
وی افــزود: قطری ها در صورتی با افزایش روابط تجاری با 
ایران از طریق بوشــهر موافق بودند که این منطقه به منطقه 
آزاد تبدیل شــود. طرح تبدیل بوشهر به منطقه آزاد به مجلس 

ارائه شده اما هنوز تصمیمی درباره آن نگرفته اند.
این مقام مســئول ادامه داد: اولویــت بعدی قطری ها برای 
افزایش سطح مناســبات تجاری و اقتصادی با ایران افزایش 
فعالیت ها در مناطق بندرعباس و قشم بود که به نظر می رسد 
افزایش صادرات به این کشــور از محور بندرعباس – قشم از 

این پس در اولویت قرار بگیرد.
وی ادامه داد: به نظر می رسد قطر قصد دارد پایتخت تجاری 
خود را به بندر الروییس در شمال این کشور منتقل کند و از این 

رو این منطقه را به منطقه آزاد تبدیل کرده است.
آهنگران با تاکید بر این که شرایط قطر می تواند یک فرصت 
برد–برد برای منطقه قشم و بندرعباس و این کشور ایجاد کند، 
گفت: ایران باید از این فرصت نهایت استفاده را داشته باشد و 

از این پس قطری ها هم با ایران همراه تر خواهند بود.
مدیــر امور هماهنگی مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان 
اینکه قطر یک کشــور وارد کننده است و صادرات آن تنها در 
حوزه انرژی است، ادامه داد: قطر می تواند بازار هدف تولیدات و 
محصوالت ایرانی باشد به این شرط که بتوانیم استانداردهای 

خود را نزدیک به استانداردهای جهانی کنیم.
وی افزود: پیش از ایجاد اختالف قطر با عربســتان سعودی 
هم با کشور قطر مذاکراتی درباره صادرات محصوالت مختلف 
از جمله مصالح ساختمانی برای آماده سازی این کشور جهت 
برگزاری مسابقات جام جهانی 2020 داشتیم اما با این فرصت 
پیــش آمده می توانیــم روابط تجاری و اقتصــادی با قطر را 

سریع تر افزایش دهیم.

آهنگران تاکید کرد: قطر می تواند مخاطب و بازار محصوالت 
صنعتی و به ویژه محصوالت کشاورزی ایران باشد به شرطی 
که بتوانیم حداقل در بخش بســته بندی محصوالت، کیفیت 

را ارتقا دهیم.
این مقام مسئول با بیان این که وقت زیادی برای جذب بازار 
قطر نداریم، گفت: در حال حاضر تمام کشورها می توانند رقیب 
ایران برای جذب بازار قطر باشند چه کشورهای همسایه ایران 

و چه کشورهایی مانند چین که فاصله زیادی با قطر دارند.
آهنگران گفت: توجه داشته باشید که داشتن ارتباط جغرافیایی 
و فیزیکی با یک کشور نمی تواند تنها مزیت محسوب شود البته 
داشتن این ارتباط فیزیکی شــرط الزم است اما کافی نیست 
چنانچه کشــوری مانند ترکیه با وجــود اینکه ارتباط فیزیکی 
با کشــوری مانند افغانســتان ندارند اما می بینیم که بازار این 
کشورها را در اختیار گرفته است. همچنین کشوری مانند چین 
هم که با بسیاری از کشورها ارتباط فیزیکی و جغرافیایی ندارد 

اما محصوالت آن در بسیاری از بازارها به فروش می رسد.
مدیر امور هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: 
در حال حاضر قطر می تواند بــازار هدف محصوالت غذایی، 
کشاورزی و مصالح ســاختمانی ایران باشد. وی با بیان اینکه 
خوشبختانه مناطق مرتبط با قطر زیرساخت های مورد نیاز برای 
افزایش روابط تجاری و افزایش صادرات به قطر را دارند، گفت: 
بندر شــهید رجایی در بندرعباس و بندر کاوه در قشم از جمله 
بنادری هستند که زیرســاخت های کافی برای افزایش سطح 

مناسبات تجاری و اقتصادی با قطر را دارند.

        علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

همکاری های راهبردی ایران و روسیه در سوریه، معادالت 
سیاسی را تغییر داده است

جواد شقاقی - روزنامه نگار 

میهمان ماه عسل هدیه ای از سوی رهبر انقالب دریافت کرد. 
به گزارش خرداد نرگس کلباســی بانوی نیکوکار ایرانی که شهرت و آوازه جهانی دارد، در برنامه ماه عسل از آرزوی 

خود برای سفر حج گفت. 
پس از پخش این برنامه بعثه مقام معظم رهبری در تماس تلفنی، از سوی رهبر انقالب هدیه ای برای خانم کلباسی 

در نظر گرفته و به وی اعالم شد که او به سفر حج اعزام خواهد شد.

 هدیه رهبر انقالب به
 نرگس کلباسی

قطر بازار هدف محصوالت کشاورزی و صنعتی ایران است

انتخابات ریاست جمهوری؛ فرصت ها و تهدیدها 

خبر 

جعفر آهنگران مدیر امور هماهنگی مناطق آزاد:

عضو هیات مدیره شــرکت فرودگاه های کشور از احتمال افزایش عبور روزانه 150 
پرواز قطری از آســمان ایران خبر داد و گفت: احتمال اینکه هواپیمایی قطر، پروازهای 

خود به آفریقا را کنسل کند، وجود دارد.
به گزارش ایلنا ابراهیم مرادی ، با بیان اینکه پیش از این هم مسیر عبوری هواپیماهای 
قطر برای مقاصد اروپا و آتالنتیک شمالی از آسمان ایران بوده، اظهار داشت: پروازهای 
قطری به مقصد کشــورهای آفریقایی اگر بخواهد از آســمان ایران انجام شود چیزی 
حدود یک الی یک و نیم ساعت به زمان پرواز اضافه می شود. وی ادامه داد: با این حال 
پیش بینی می کنیم که با توجه به شــرایط جدید کشور قطر و محدود شدن مسیرهای 
عبوری هواپیماهای قطری و انتقال بخشــی از پروازهای قطر به آسمان ایران، روزانه 
انجام چیزی حدود 100 الی 150 پرواز قطری از آسمان ایران افزایش می یابد. البته این 
افزایش پروازهای قطری از آسمان ایران بستگی به سیاست های سازمان هواپیمایی قطر 
دارد. این مقام مسئول ادامه داد: امکان دارد قطر ترجیح دهد پروازهای شمال آفریقای 
خود را کنســل کند. البته پرواز بلیت های فروخته شده انجام خواهد شد اما ممکن است 

سیاست قطر این باشد که برای مدتی پرواز به سمت آفریقا را برقرار نکند.
مرادی گفت: البته حالت دیگری که وجود دارد این است که مسیر عبوری از آسمان 
بحرین برای ایرالین هایی مانند بریتیش ایرویز به سمت قطر باز است و هواپیمایی قطر 
می تواند از این ایرالین ها برای جابجایی مسافران خود به سمت مقاصدی از جمله آفریقا 
استفاده کند.وی تاکید کرد: همانطور که گفته شد مسیر عبوری هواپیماهای قطر برای 
مقاصد اروپا و آتالنتیک از آسمان ایران پیش از این هم باز بوده و قطر می تواند همچنان 

از این مسیر استفاده کند.

عضو هیأت مدیره شرکت فرودگاه های کشور: 

افزایش عبور روزانه ۱۵۰ پرواز قطری از آسمان ایران


