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   چرا رسانه ها آنجا جنجال مي كنند و اينجا سانسور؟
س��عيد جليلي عضو ش��وراي عالي امنيت ملي درخصوص 
سانسور اخبار ش��هادت نيروهاي ناجا در برخي رسانه ها در 
توئيتر نوش��ت: تا يك س��خنراني به هم مي خورد جنجال 
مي كنند و تعابير » چماق به دست«، » نيروهاي سرخود« و... را مطرح مي كنند. 
اما اگر بهترين جوانان با رفتارهاي داعش��ي شهيد شوند، در رسانه هايشان 
اشاره هم نمي كنند! چه حركتي است كه س��عي درسانسور حقايق انقالب 

دارند؟ هم اقتدارش را سانسور مي كنند، هم مظلوميتش را.
 .................................................................................................................................

   تقدير محسن رضايي از برخورد ناجا با دراويش
محسن رضايي در صفحه شخصي خود در اينستاگرام نوشت: 
نيروي انتظامي، ش��هداي فراواني در مس��ير مبارزه با اشرار، 
قاچاقچيان مواد مخدر و متجاوزان به حريم امنيت شهروندان 
تقديم ك��رده اس��ت ك��ه تازه ترين هايش��ان در رويارويي با 
برهم زنندگان نظم عمومي در خيابان پاسداران تهران به شهادت رسيدند. ضمن 
قدرداني از حسن تدبير و مديريت فعاالنه فرماندهي نيروي انتظامي كه بي آنكه به 
كسي آسيب وارد كنند، نظم وامنيت را برقرار كردند، شهادت مأموران فداكار آن 
نيرو را تسليت مي گويم. آشوبگران و شرارت آفرينان با هر نام و وابستگي، بدانند 

كه پليس انقالبي ايران اجازه ايجاد نا امني و زيان به مردم را به آنها نخواهد داد. 
.................................................................................................................................

   نتيجه جايزه دادن سلبريتي ها به جنايتكاران چيست؟
مهدي محمدي در كانال تلگرامي خود درخصوص حمايت ليال 
حاتمي از قاتالن مأموران ناجا و بسيج نوشت: يك خانم بازيگر 
سينما در برلين با اش��اره به آشوب هاي دوشنبه شب خيابان 
پاسداران تهران گفته كه »سركوب معترضان« در ايران را به 
شدت محكوم مي كند. مقصودش احتماالً سركوبي است كه آن جوانان مظلوم 
زير چرخ اتوبوس »معترضان« و حين جان دادن، اعمال كردند يا خشونتي كه 

حين كوبيدن سر و بدن خود بر تيغ و دشنه گردن كلفت ها روا داشته اند!
من نمي دانم اين خانم ديگر چه تجليل و مديحه اي نثار قمه كشان كرده اما 
اين را مي دانم كه اگر جنايتكاران حس كنند بابت آدم كشي از »سلبريتي« ها 

جايزه هم مي گيرند، ناامني كمترين اتفاقي است كه بايد منتظر آن بود. 
عيب ندارد كه كساني حتي با اسالم و انقالب مخالف باشند اما دست افشاني 
و پايكوبي بر سر نعش دشنه آجين جوان حافظ نظم و امنيت را يك جامعه 

بالغ و رشيد، هرگز نبايد تحمل كند. 
   خاطره كدخدايي از درخواست خالف قانون مقام اجرايي سابق

 عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در كانال تلگرامي اش درباره 
درخواست خالف قانون مقام اجرايي سابق در انتخابات سال 1388 نوشت: 
ظاهراً دوش��نبه ۲۵ خرداد 88 بعد از ظهر از دفتر رئيس جمهور وقت اطالع 
دادند كه آقاي رئيس جمهور س��اعت ۲1:3۰ منتظر شماست. تعجب كردم 
چون ارتباط و رفت و آمدي نداشتم. سؤال كردم از دفتر ايشان بپرسند موضوع 
چيست؟ پاسخ اين بود كه برخي مسائل روز. به رغم شلوغي كارها، با مشورت 
دبير محترم و در ساعت مقرر به دفتر ايشان رفتم. در دفتر با آقاي الهام مواجه 
شدم. به شوخي گفتم معلوم شد موضوع چيست و كار، كار چه كسي است؟ 

اظهار بي اطالعي كرد. به همراه رئيس جمهور به يكي از اتاق ها رفتيم. 
بعد از تعارفات گفت چرا نتيجه انتخابات را اعالم نمي كنيد؟- منظور اعالم 
صحت انتخابات از سوي شوراي نگهبان بود- گفتم هنوز شكايت ها بررسي 
نشده است و در زمان دريافت و بررسي شكايات هستيم. قطعاً بعد از بررسي 
شكايات، نتيجه نهايي اعالم خواهد شد. اصرار از ايشان كه نتيجه را زودتر 
اعالم كنيد و مقاومت از س��وي من مبن��ي بر اينكه تا زماني كه ش��كايات 
رسيدگي نشود، امكان اعالم صحت انتخابات نيست، البته موضوع ديگري 
نيز مطرح شد كه فعاًل از حوصله اين متن خارج اس��ت. يادآوري اين نكته 
ضروري است كه اين نظر از سوي ساير اعضای محترم شورا نه تنها مورد قبول 
واقع نگرديد بلكه مهلت قانوني رسيدگي به شكايات با موافقت رهبر معظم 
انقالب تمديد هم شد. حاال بايد ديد چه كساني دنبال مهندسي انتخابات 

بودند؟شوراي نگهبان يا مهندسي در كسوت مقام اجرايي. 
آيا شوراي نگهباني كه حتي حافظه و خاطره شخص ايشان از اين واقعه هم 
مي تواند شهادت دهد كه در انجام وظايف نظارتي خود به مر قانون عمل كرده 
است و به رغم اصرار يك مقام اجرايي كشور تن به اعالم پيش از موعد صحت 
انتخابات نداده است، تا چه رسد به اينكه اجازه دهد به آراي مردم به مثابه 
حق الناس توسط مجريان انتخابات خيانت يا تعرضي شود و خداي ناكرده 

نتيجه انتخابات تغيير كند، مهندسي كرده است؟

س�تاد فرماندهي نيروي انتظامي ته�ران بزرگ، 
پنج شنبه مهمان سه پيكر شهيدي بود كه دوشنبه 
شب توسط دراويش گنابادي مظلومانه و بي آنكه 
اجازه برخورد با اغتش�اش و آشوب اين عناصر را 
داش�ته باش�ند، با اتوبوس مرگي كه توسط يكي 
از آش�وبگران تعمداً ب�ه جمع نيروه�اي انتظامی 
رانده شد، زير گرفته ش�دند. همزمان در امامزاده 
چيذر تهران، شهيد بس�يجي اغتشاش دراويش 
گنابادي تشييع ش�د. او هم توسط ماشين سمند 
توسط اغتشاش�گران دوبار زير گرفته شد. روي 
س�ينه او جاي گلوله اس�لحه ش�كاري هم ديده 
می ش�د؛ پيكرهايي كه زخمي و خون آلود بودند، 
نه فقط از چرخ بي رحم ماشين دراويش گنابادي، 
بلكه از بي تدبيري شوراي تأمين استان تهران كه 
دستورشان به ناجا رسيده بود كه برخورد نكنيد. 
زخمي و خون آل�ود لباس آخرت تنش�ان كردند 
و پيش�اني بند »يافاطمه زهرا« برايش�ان بستند 
كه شب ش�هادت بانو، با بدني زخمي همچون بانو 
آس�ماني ش�ده بودند. پيكرها پيچيده در پارچه 
سبز تبرك و گلبرگ هاي پرپر... و تابوت پيچيده 
در پرچم ايران عزيزمان. براي ايران جان داده اند، 
نه برابر دش�من خارجي، نه آن س�وي مرزها و نه 
حتي لب مرز؛ همين جا، وسط پايتخت جمهوري 
اسالمي توسط كساني كه خود را درويش مي دانند، 
اما راه و رسمش�ان، فقط يادآور تروريسم داعش 
است و رسانه ش�ان بي بي س�ي و راديو فرداست. 
در اين دو مراس��م جمع باش��كوه مردم و نيز برخي 
مقامات حضور داشتند؛ سردار حسين اشتري فرمانده 
نيروي انتظامي، عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور، 
محمد حسين مقيمي اس��تاندار تهران، غالمحسين 
اس��ماعيلي رئيس كل دادگس��تري اس��تان تهران، 
سردار ساجدي نيا معاون عمليات ناجا و... در مراسم 
تشييع شهيد بسيجي هم علي شمخاني، دبير شوراي 
عالي امنيت ملي، س��ردار غيب پرور رئيس سازمان 
بس��يج مس��تضعفان و س��ردار يزدي فرمانده سپاه 

محمدرسول اهلل تهران بزرگ حضور يافتند. 
   مي خواهند ايران را ناامن جلوه دهند

عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در مراسم تشييع 
ش��هداي ناجا، ضمن تس��ليت به خانواده ش��هداي 
اين حادثه اظهار داش��ت: در چند ماه اخير مجموعه 
فشارهايي را در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، 
نظامي،  امنيتي و اطالعاتي شاهد بوديم كه همه حاكي 
از كينه ت��وزي امريكا و رژيم صهيونيس��تي و ضرب 
شستي است كه نيروهاي ما در منطقه در مدت شش 
سال در مناطقي همچون عراق، سوريه، لبنان و يمن 
به واسطه حمايت هاي مستشاري به امريكا و وهابيت 
زدند و آنها كينه توزانه به دنبال انتقال جويي هستند. 
وي به مجموعه اقداماتي كه در دي ماه در سطح كشور 
رخ داد پرداخ��ت و گفت: تحريك، تش��ويق و كمك 
ايادي خارجي را بر اين حوادث ش��اهد بوديم و آنها 
بسيار سرمايه گذاري كردند و بعد پرونده را به سازمان 
ملل بردند اما ملت ايران با صبوري و هوشياري نشان 

داد كه راه خود را شناخته است. جانشين فرمانده كل 
قوا در نيروي انتظامي افزود: بعد از آن حادثه ما مطلع 
ش��ديم آنها به دنبال حوادث ديگ��ري در حوزه هاي 
اقتصادي و اجتماعي هستند و مي خواهند ايران را كه 
در ناامن ترين منطقه به عنوان كشوري باثبات مطرح 
اس��ت ناامن جلوه بدهند. رحماني فضلي اعالم كرد: 
همه كساني كه در لباس مقدس نظامي و انتظامي و 
امنيتي هستند منتظر شهادت هستند، هرچند براي 

ما سخت است عزيزي را از دست دهيم. 
   افراطيون دنبال كشته سازي بودند

جانشين فرمانده كل قوا در نيروي انتظامي به حوادث 
دوشنبه شب اشاره و اظهار داشت: طراحي و توطئه اي 
كه در اين واقعه بود اين چنين ب��ود كه موضوع را از 
يك كانون كوچك با تهييج،  تهديد و ايجاد اغتشاش 

محلي در مناطق مختلف بگسترانند.
 وزير كش��ور با اعالم اين مطلب ك��ه اخبار دقيقي 
داشتيم مبني بر اينكه افراطيون اين جريان به دنبال 
كشته س��ازي هس��تند و مي خواهند با دادن كشته 
انگيزه الزم را براي تهييج افزايش دهند، تصريح كرد: 
ناجا با تعقل، درايت، هوشياري، احساس مسئوليت و 

دادن فرصت تالش كرد اين موضوع اتفاق نيفتد.
   نمونه رفتار آن شب را در داعش ديديم

رحمانی فضلی با اع��الم اين مطلب كه م��ا از برنامه 
همه گروه هايي كه به دنبال بحران هس��تند اطالع 
داري��م، گفت: برخورد س��ريع و قاطع ب��ا يك گروه 
1۰۰ يا ۲۰۰ نفره براي ناجا كار س��اده  اي اس��ت اما 

مسئله اين بود كه امنيت عمومي خدشه دار نشود و 
نگراني مهم تر ما آن بود كه آنها اقدام به كشته سازي 
از خود نكنند. ناجا فرص��ت داد، كار اطالعاتي دقيق 
كرد و تمام سرش��اخه هاي آنها را شناس��ايي كرد و 
بعد از اتمام حجت ظرف 1۰دقيقه وظيفه خود را با 
اقتدار، شجاعت و برخورد عقالني انجام داد. ما اقتدار 
و ش��جاعت را در خرد و عقالنيت و كاهش هزينه ها 
مي دانيم. وي به حادثه شهادت سه مأمور جان بركف 
ناجا اش��اره كرد و افزود: يك بي عقل خشونت طلب 
افراطي پشت ماشين نشست و به طرف نيروها هجوم 
برد كه نمونه آن را فقط در جريان خشونت طلب كفر 
داعشي ديديم. ما نمي دانستيم كساني كه در ظاهر از 
عرفان، سير و سلكوك و عشق دم مي زنند با خنجر و 

دشنه و تيغ و درفش وارد مي شوند. 
رحماني فضلي ادامه داد: ما انتظ��ار داريم كه جريان 
اكثريت از جريان افراطي وابسته جدا شود و براي اينكه 
اكثريت جريان از اقليت جدا شود، اندكي صبر كرديم 
وگرنه جمهوري اس��المي و نيروه��اي مقتدر آن در 
برخورد باخشونت و افراط لحظه اي ترديد نمي كنند. 

   با هر تفكر مخل امنيت برخورد مي كنيم
سردار حسين اش��تري فرمانده نيروي انتظامي هم 
در اين مراس��م اظهار داش��ت: امروز عزيزاني كه بر 
دس��تان مردم بزرگوار و ش��هيدپرور تهران تشييع 
مي شوند براي امنيت، آرامش و نظم بيشتر به شهادت 
رس��يده اند. فرمانده نيروي انتظامي ضمن تسليت 
شهادت اين عزيزان به فرمانده سپاه، سازمان بسيج 

مستضعفين، فرمانده محترم تهران بزرگ و همكاران 
اين ش��هيدان اعالم كرد: نيروي انتظامي با قدرت و 
اقتدار در عرصه هاي مختلف از مرزها گرفته تا شهرها 
و جاده ها به صورت شبانه روزي براي استقرار نظم و 
امنيت مردم مشغول خدمت است و امنيت امروز ما 

مرهون خون شهداست. 
عالي ترين مقام انتظامي كشور به حادثه دوشنبه شب 
پاس��داران اش��اره و تصريح كرد: پلي��س در عرض 
17دقيقه اراذل را جمع كرد و اگ��ر زودتر اين اقدام 
را انجام ن��داد همه آن به دليل امني��ت و آرامش آن 
منطقه بود چراك��ه تراكم و تردد ب��االي مردم را در 
آن منطقه شاهد بوديم و ا گر زودتر از اين، اين اقدام 
انجام مي گرفت باعث مش��كالتي مي ش��د. سردار 
اشتري اعالم كرد: همه كساني كه با هر عنوان، فرقه و 
تفكري بخواهند امنيت كشور را به مخاطره بيندازند 
با قدرت و قاطعيت با آنها برخورد خواهيم كرد. ما به 
هيچ عنوان به هيچ دس��ته، گروه و جريان سياسي 
اجازه نمي دهيم امنيت را به خط��ر بيندازند و قطعاً 
با آنها برخورد مي كنيم. فرمانده نيروي انتظامي به 
هماهنگي  ای كه با دستگاه قضايي شده اشاره و اظهار 
داشت: ان شاءاهلل در اس��رع وقت اين مخالن نظم و 
امنيت و اين اراذل و اوباش داعشي در محكمه عدل 

جمهوري اسالمي محاكمه خواهند شد. 
 مي توانستيم اقدامات بسياری انجام دهيم اما... 
سردار حسين رحيمي رئيس پليس پايتخت در مراسم 
تشييع شهداي نيروي انتظامي در جمع خبرنگاران 

گفت: اين چند روز بع��د از عمليات حجم عظيمي از 
تقدير و تشكر مردم را دريافت كرديم و بسيار شرمنده 
شديم. وي با بيان اينكه اين شهدا جان و جواني خود را 
براي آرامش مردم گذاشته اند، گفت: ما مي توانستيم 
اقدامات بس��ياري انجام دهيم اما امنيت، جان و مال 
مردم براي ما بسيار مهم است. عمليات شهري بسيار 
سخت است و جداسازي بين مردم و اوباش كار سختي 
است، در عمليات شهري تالش مي كنيم كه به مردم 

صدمه اي وارد نشود.
   با قاطعيت برخورد مي كنيم

سرلشكر محمد باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح 
نيز در پي ش��هادت بسيجيان و س��ه تن از نيروهاي 
انتظامي توسط اوباش مدعي درويشي پيام تسليتي 
صادر كرد كه در آن آمده است: شهادت مظلومانه پنج 
تن از نيروهاي ارزشمند و دالور انتظامي و بسيج در 
جنايت وحشيانه جرثومه هاي فساد و تفاله هاي داعشي 
درويش نما را به محضر مقام معظم رهبري و فرماندهي 
كل قوا، ملت شريف ايران، آحاد نيروهاي مقتدر ناجا 
و بس��يج به ويژه خانواده هاي معزز و شهيدپرور آنان 
تبريك و تسليت عرض مي نمايم.  بي شك اين اقدام 
وحش��يانه در ايام فاطميه و لحظاتي كه ملت ايران 
در ماتم و حيرت س��انحه جانگداز سقوط هواپيماي 
مس��افربري در ارتفاعات دنا و جان باختن جمعي از 
هموطنان عزيز به س��ر مي برد بيش از هر موضوعي 
بر تالش شيطاني جبهه دشمن براي انتقام از تحقير 
ناشي از پيروزي هاي جبهه مقاومت و حضور حماسي 
و تماش��ايي ايرانيان بصير و انقالبي و زمان ش��ناس 
در راهپيمايي ۲۲ بهمن ماه و نيز فعال ش��دن پروژه 
اجماع سازي بين دشمنان خارجي و داخلي انقالب 
با به كارگيري آش��وبگران اجاره اي و پياده نظام هاي 
داخلي دالل��ت و تأكيد دارد. تأمي��ن امنيت پايدار و 
آرامش فراگير ملي امروز كش��ورمان كه دش��منان 
خبيث و غداره بند ملت ايران را به شّدت عصباني كرده 
و در صحنه جنايت آفريني اخير جان و مال و نواميس 
مردم را نيز مورد تهديد قرار داد، در شرايط پرآشوب 
منطقه، نعمت عظيم و مزيت راهبردي منحصربه فرد 
جمهوري اسالمي بوده و به آس��اني به دست نيامده 
است كه جماعتي پليد و مزدور بخواهند با هدف قرار 
دادن آن موجب هراس و نگراني شهروندان عزيز در 

پايتخت  يا نقاط ديگر ميهن اسالمي شوند.
 با قدردان��ي از همت، درايت و دق��ت عمل نيروي 
انتظامي و بسيج در مديريت اين غائله كه با تقديم 
پنج شهيد گرانقدر، توطئه آشوبگران و بدخواهان 
نظام و ملت ايران را ناكام گذاردند، اعالم مي كنيم.  
به فضل الهي، نيروهاي مس��لح و مدافعان مقتدر 
حريم امنيت ملي- به ويژه نيروي انتظامي شجاع و 
بسيج فداكار و باصالبت- اجازه تكرار نمايش هايي 
مانند آنچه در خيابان پاسداران تهران پديد آمد را 
به آشوبگران و قانون شكنان نداده و با هر پديده اي 
كه بخواهد حري��م امنيت ش��هروندان عزيز ايران 
زمين را مورد تهديد و خطر ق��رار دهد با قاطعيت 

برخورد خواهند كرد.

تشييع شهداي مظلوم امنيت با حضور گسترده مردم

 وزیر کشور: نمونه حمله با اتوبوس به مأموران پلیس را 
فقط در داعش دیده بودیم

زينب   شريعتي
   گزارش

امير حاتمي مطرح كرد
روابط دفاعی ایران و آذربایجان تقویت می شود

وزي�ر دف�اع ب�ا بي�ان اينك�ه سياس�ت اصول�ي اي�ران برق�راري 
رواب�ط حس�نه  ب�ا تم�ام همس�ايگان اس�ت، گف�ت: جمه�وري 
آذربايج�ان جاي�گاه وي�ژه اي در سياس�ت خارجي كش�ورمان دارد. 
به گزارش فارس، امير سرتيپ حاتمي در پايان سفر به جمهوري آذربايجان در 
فرودگاه باكو در جمع خبرنگاران با ثمربخش ارزيابي كردن ديدار و گفت  وگو 
با مقامات سياسي و دفاعي كشور جمهوري آذربايجان اظهار داشت: سياست 
اصولي جمهوري اسالمي ايران برقراري روابط حسنه و حسن همجواري با تمام 
همسايگان است و در اين بين جمهوري آذربايجان از جايگاه ويژه اي برخوردار 
است. وي با بيان اينكه در اين سفر ديدار و مذاكرات بسيار مفيد و سازنده اي با 
 وزيران دفاع و صنايع دفاعي جمهوري آذربايجان داشتيم، افزود: همانطور كه 
در گفت و گو با همتايان آذربايجاني خود گفتم ، با اين ديدگاه ها و تأكيدي كه 
رهبرمعظم انقالب اسالمي و رئيس جمهوري ايران دارند   وظيفه داريم هر چه 
سريع تر روابط دفاعي و نظامي را بين دو كشور ارتقا دهيم . امير حاتمي با اشاره 
به اهميت درياي خزر براي كشورهاي ساحلي تصريح كرد: ايران ، جمهوري 
آذربايجان و ساير كشورهاي حاشيه درياي خزر بايد بتوانند امنيت اين دريا 
را تأمين كنند و اگر در اين كار قصوري انجام شود حتماً مداخله هايي از سوي 
ديگران اتفاق مي افتد ك��ه براي امنيت منطقه خوب نخواه��د بود، اما با اين 

اراده اي كه مشاهده مي شود اين اتفاق نخواهد افتاد. 
.................................................................................................................................

سردار  سليماني:

برخي درصدد حذف سپاه هستند 
فرمانده نيروي قدس سپاه گفت: سپاه، س�تون خيمه  انقالب اسالمي 
است كه امروز تداوم انقالب اسالمي به وجود آن وابسته است، اما برخي 
به بهانه هاي واهي و استدالل هاي ضعيف مي خواهند آن را حذف كنند. 
به گزارش فارس، روز پنج شنبه با حضور فرماندهان، پاسداران و پيشكسوتان 
سپاه ثاراهلل استان كرمان، لشكر 41ثاراهلل و يگان هاي سپاه مستقر در شهرستان 
كرمان از زحمات و تالش هاي سردار سرلشكر پاس��دار حاج قاسم سليماني 
فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي در آزاد سازي عراق و سوريه 
از لوث وجود گروهك تروريستي داعش و صدور انقالب اسالمي با اهداي قرآن 
كريم و لوح تقدير به عمل آمد. در اين ديدار كه در مقر لشكر 41 ثاراهلل برگزار 
شد، سردار سليماني با تشريح جايگاه س��پاه در حفظ انقالب اسالمي اظهار 
داشت: س��پاه مانند محافظ يك شخصيت اس��ت و همانطور كه يك محافظ 
با ديد عميق اطراف را نگاه مي كند تا خطري ش��خصيت را تهديد نكند، سپاه 
نيز با بصيرت از شخصيت انقالب اسالمي دفاع مي كند. وي با تأكيد بر اينكه 
4۰ سال است كه ايثار پاسداران در عرصه هاي گوناگون را از نزديك مي بينم، 
عنوان كرد: سپاه، ستون خيمه انقالب اسالمي اس��ت كه امروز تداوم انقالب 
اسالمي به وجود آن وابسته است، اما برخي به بهانه هاي واهي و استدالل هاي 
ضعيف مي خواهند آن را حذف كنند. فرمانده نيروي قدس سپاه با تشريح فتنه 
تكفيري - صهيونيستي داعش در عراق و سوريه اظهار داشت: در طول تاريخ 
منطقه، هيچ حادثه اي به وحشتناكي داعش نداشته ايم، اما خداوند از دل اين 

حادثه، يك مؤلفه قدرت به قدرت هاي انقالب اسالمي اضافه كرد.

رهبر معظم انقالب اس��المي در جمع مردم تبريز در ۲9 بهمن 
با اشاره به سياس��تگذاري كالن جمهوري اسالمي در برقراري 
ارتباط با كش��ورهاي همس��ايه و داراي قرابت فرهنگي بيشتر 
تصريح كردن��د: در سياس��ت خارجي، ترجيح ش��رق بر غرب، 
ترجيح همسايه بر دور، ترجيح ملّت ها و كشورهايي كه با ما وجه 

مشتركي دارند بر ديگران، يكي از اولويت هاي امروز ماست. 
البته اين بار اول نيس��ت كه بحث نگاه به ش��رق در سياس��ت 
جمهوري اسالمي ايران به عنوان يك راهبرد مدنظر نظام قرار 
مي گيرد. واقعيت اين اس��ت كه در برهه هاي گوناگون تاريخي 
و بنا به مقتضيات زماني سياس��ت نگاه به ش��رق به عنوان يك 
سياست اصولي پيگيري شده است، با اين حال به نظر مي رسد 
آنچه سبب شده تاكنون اين سياست نتواند به ظرفيت هاي اصلي 
خود دست يابد، دنبال كردن مقطعي اين سياست است، از همين 
رو به محض آغاز تأثيرگذاري اين سياست بر مناسبات اقتصادي 
شاهديم كه بار ديگر لنگر سياست خارجي دولت ها تغيير كرده 
است.  براي نهادينه كردن اين سياست و تبديل آن به فرصتي 

بزرگ براي رهايي از فشارهاي غرب است. 
    از قاجار تا مصدق

ايران در مقاطع گوناگون و پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 
و مطرح شدن امريكا به عنوان اصلي ترين قدرت برتر جهان از نظر 
مالي و سياسي به دنبال ايجاد نوعي توازن بين شرق و غرب براي 
رهايي از فشارهاي امريكا بوده است، البته سياست نگاه شرق و عدم 
تمركز بر رابطه با كشورهاي غربي تنها محدود به دوره فعلي نبوده 
است. تقريباً از زمان دوره قاجار ايران به دنبال اين بوده است كه بين 

قدرت هاي شرقي و غربي نوعي توازن ايجاد كند. 
با توجه به اينكه انگلستان و روسيه اصلي ترين قدرت هاي تأثيرگذار 
بر ايران بودند، دولت قاجار تالش مي كرد با دادن امتيازات متقابل 
بتواند آنان را متوقف كند. با اين حال اين سياست به دليل ماهيت 
وابسته نتوانست به موفقيتي دست پيدا كند و حتي منجر به اعطاي 

امتيازات بيشتر به دو طرف ماجرا نيز مي شد. 
اين مسئله تا به آنجا رس��يد كه در نهايت ايران بر اساس قرارداد 
19۰7 بين دو كشور تقسيم شد. در دوران مصدق وی تالش كرد 
با ايجاد سياس��ت موازنه منفي از رقابت ابرقدرت ها در آن زمان 
استفاده كند. اين سياس��ت مبتني بر نوعي اختالف افكني بين 
انگلستان و امريكا براي جلوگيري از خرد شدن كشور در شرايط 
تحريمي بود. با اين حال اين سياست هم به دليل اعتماد بيش از 

اندازه به امريكا به كودتاي ۲8 مرداد ماه ختم شد. 
پس از پيروزي انقالب اس��المي ايران سياست نه شرقي و غربي را 
در پيش گرفت و عماًل از كش��ورهاي بلوك غرب خارج شد. با اين 
حال يكي از مهم ترين بحث هايي كه در محافل داخلي ايران مطرح 
مي شود، اين نكته است كه واقعاً بايد قطب مبادالت مالي ايران و 
غرب بايد بر كدامين سو متمركز باشد. در اين ميان فشارهاي غرب 

بر ايران سبب شد تا ارتباط با شرق به صورت جدي مطرح شود. 
    حركتی كه هاشمی شروع كرد

در دوره دوم دولت هاشمي رفسنجاني نيز حركت هايي به منظور 
تقويت پيوندهاي موجود با كشورهاي مهم آسيايي مانند چين، 
هند و روسيه در چارچوب يك اتحاد راهبردي برداشته شده بود. 
با اين حال اين حركت ها نتوانست به يك سياست پايدار و جدي 
تبديل شود. در دوره دوم خاتمي نيز عماًل تمركز اصلي بر غرب 
متمركز و در اين باره معاهدات فراواني بين ايران و غرب امضا شد، 
اما آغاز پرونده هسته ای ايران بار ديگر سبب شد تا محور اصلي 

سياست هاي ايران به سمت شرق متمركز شود. 
    تاكتيک يا راهبرد، سؤال اين است

بين سال هاي ۲۰۰4 تا ۲۰۰9 ايران در حالي كه با كشورهاي غربي 
دشمني داش��ت و آنها را رها كرده بود، سياست »نگاه به شرق« را 

دنبال كرد. پس از به قدرت رسيدن حسن روحاني امضاي تفاهمنامه 
برجام اين فرضيه را مطرح كرد كه سياست نگاه به شرق يك تاكتيك 
بوده، اما نشانه هاي فراواني وجود دارد كه سياست »نگاه به شرق« 
فعلي تهران يك تاكتيك نيست بلكه نتيجه يك توازن استراتژيك 
است كه ايران نيازمند بهبود روابط با كشورهاي اروپايي، دستيابي به 
تنش زدايي با اياالت متحده و گسترش روابط با روسيه، چين و هند 
است. نشانه هاي اين سياست را مي توان در همكاري عميق ايران در 

حوزه امنيت و سياست با روسيه در سوريه ديد. 
اما چرا اين راه بهترين راه براي توسعه روابط ايران با شرق است و 
مي تواند فشارهاي فراواني را كه از سوي غرب بر ايران وارد مي شود 
با ظرفيت هاي فراواني كه وجود دارد، خنثي كند؛ ظرفيت هايي كه 
در حوزه هاي گوناگوني همچون بحث تجارت و همچنين كانال هاي 

پولي نيز به خوبي وجود دارد. 
واقعيت اين اس��ت كه نگاه عملي و نظري غالب در طول سال هاي 
متمادي گذشته در سياس��ت خارجي ايران عدم توجه به راهبرد 
»نگاه به شرق« و بلكه نگاه يكجانبه به غرب بوده و اين باعث غفلت 
از ساير مراكز و منابع قدرت و ثروت جهاني به خصوص در نزديكي 
مرزها گشته است اما در س��ال هاي اخير راهبرد نگاه به شرق، به 
راهبردي منطقه گرايانه از سوي جمهوري اسالمي ايران در منظومه 

نگاه ژئوپلتيكي و جغرافيايي تبديل شده است، چراكه ايران از جمله 
كشورهايي است كه به لحاظ موقعيت جغرافيايي و سياسي، از مزيت 

ژئواستراتژيكي، ژئواكونوميكي و ژئوپلتيكي بهره مند مي باشد.
    شرق از چه ظرفيت هايی برخوردار است

 در مورد اين مس��ئله مي توان دالي��ل فراواني را مط��رح كرد، از 
 جمله اينكه مجم��وع جمعيت اروپ��ا و امريكا چي��زي قريب به
  1/3ميلي��ارد نف��ر اس��ت. ق��اره  آس��يا به تنهاي��ي با بي��ش از

 4/۵ميليارد نفر جمعيت، ۶۰ درصد جمعيت جهان را در خود جاي 
داده است كه اين نمايانگر يك ظرفيت بزرگ در حوزه  كشورهاي 
آسيايي نسبت به حوزه  غرب از حيث بازارهاي متنوع براي اقتصاد 
ايران اس��ت. همچنين گره خوردن بس��ياري از منافع سياس��ي 
و اقتصادي و امنيتي كش��ورهاي آسيايي با كش��ورمان به دليل 
مواردي از قبيل همسايه بودن و نزديك بودن فرهنگ  ها، كم بودن 
هزينه هاي مبادالتي و مواردي از اين دست، زمينه  تجارت ايران را 
با كشورهاي آسيايي افزايش داده و مي  تواند رقم زننده  مناسبات 
اقتصادي بهتري نسبت به غرب باشد. تشكيل و تقويت پيمان ها 
و مجموعه هايي مانند Asean و ش��انگهاي و ايجاد قدرت  هاي 
منطقه  اي جديد، مي  تواند ضمن كاهش هزينه ها و رونق اقتصادي، 
به گره زدن بيش از پيش منافع كش��ورها كم��ك كند و كاهش 

آسيب پذيري ايران از تحريم ها را به ارمغان بياورد. 
در كنار اين كش��ورهاي حوزه  ش��رق در 3۰ س��ال اخير رش��د 
چشمگيري در حوزه  تكنولوژي داشته  اند و به سطوح قابل قبولي 
از فناوري دست يافته اند. كشورهايي از قبيل چين، هند، روسيه، 
ژاپن، كره  جنوبي و اندونزي از كش��ورهاي پيش��رو در اين حوزه 
هس��تند و هر يك در حال تبديل ش��دن به غول  هاي تكنولوژي 
در زمينه اي هس��تند، لذا با توجه به نزديك بودن روابط سياسي 
و فرهنگي ايران با كش��ورهاي آس��يايي، تعامالت گس��ترده با 
شرق به جاي غرب مي  تواند مسير هموارتري را در جهت انتقال 

تكنولوژي هاي روز به كشور، پيش روي كشورمان قرار دهد. 
همچنين از آنجا كه عمده  كان��ال اثرگذاري تحريم هاي موجود بر 
اقتصاد ايران دالر است و از سويي كش��ورهاي اروپايي هم عمدتاً 
داراي پول واحد يورو هس��تند كه هم در اثر وابستگي به امريكا و 
هم به دليل يگانه بودن واحد پولي امكان تحريم مجدد وجود دارد، 
لذا تعامل با كشورهاي شرقي كه داراي پول  هاي متنوعي هستند، 
جهت تعامالت دو يا چند جانبه  پولي، يكي از راهكارهاي كاهش و 

از بين بردن فشارهاي اقتصادي دشمن است.

چرا نگاه به شرق تبدیل به سیاست راهبردی ایران شد؟
تحلیل  |  مهدی   پورصفا

رضا  دهشيری   |     جوان


