
 روز شعر و ادب فارسی را 
بیشتر به که تبریک بگوییم؟

احسان رضایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: روز ۲۷ شهریور، در تقویم 
به نام روز شعر و ادب فارسی است. به گمانم امسال قبل از دیگر شاعران و 
ادیبان و استادان، باید این روز را به شاعران افغانستانی تبریک گفت. به آنها که 
در زمانه عسرِت استیالی طالبان، هنوز و همچنان حافظ زبان فارسی هستند 
و مثل آن تیرانداز افسانه ای، مرزهای زبان فارسی را پاسداری می کنند. سالم 

به همه همزبان  ها و همدل های عزیزمان در کشور افغانستان.
تصویر باال، کتاب های شعر استاد محمدکاظم کاظمی عزیز است، شاعر برجسته 
که اهل هرات و ساکن مشهد است و نسلی از شاعران امروزی با خواندن کتاب 

آموزشی »روزنه« او، فن شاعری را یاد گرفته اند. دیر زیاد آن بزرگوار.

چرا باید فیلم »پدر« فلوریان زلر را ببینیم؟
امیر دبیری مهر نوشت: اگر پدر و مادر با سن و سال باال دارید، اگر در اطراف 
شما افراد مسن و کهنسال زندگی می کنند از دریچه دنیای خودتان با آنها 
رفتار نکنید، با معیارهای امروزی به دنیای دیروز آنها نگاه نکنید... خودتان 
را عاقل و فهمیده و امروزی و آنها را قدیم��ی و خرفت نخوانید... مهارت 
زندگی با بزرگساالن آموختنی و نشانه فهم و بلوغ شخصیتی است . دنیای 
آنها در پاندولی از گذش��ته و حال و آینده و آرامش و  نگرانی و واقع بینی 
و خیال پردازی در حال حرکت اس��ت. فیلم پدر با بازی درخشان آنتونی 
هاپکینز و کارگردانی فلوریان زلر و آهنگسازی لودوویکو این آودی درباره 
همین مسئله است و هر بیننده ای را دچار تکانه های جدی فکری و ذهنی 
درباره بزرگساالن می کند. هرچند این فیلم دو جایزه  اسکار برده اما الیق 
بهترین جوایز است . دیدن این فیلم را به همه توصیه می کنم به ویژه آنان که 

برای شام اصالت مهم است . پدر و مادر و بزرگ تر ها مهم هستند.

روزی به نام شعر و ادب پارسی
علیرضا دباغ در کانال تلگرامی خود به مناس��بت ۲۷ ش��هریور س��الروز 
درگذشت استاد محمدحسین بهجت )شهریار( نوشت: شاید برخی گمان 
کنند ما شیرازی  ها از اینکه روز شعر و ادب پارسی به نام شاعری از آذربایجان 
گره خورده است رنجیده خاطر باشیم اما واقعیت این است که همان طور که 
سعدی و حافظ متعلق به تمام جهان هستند، محمدحسین بهجت تبریزی 
هم متعلق به تمام ایرانیان است. او شاعری عاشق وطن و فرهیخته ای بود 
که فارسی را با همان لهجه  ترکی اش به فصاحت و بالغت متقدمان ادب 
فارسی به کار می گرفت. شهریار بی شک از بزرگ ترین مفاخر شعر و ادبیات 
ایران زمین در قرن اخیر است چراکه گرچه نخستین شعر خود را به گویش 
ترکی سرود اما چنان به زبان فارسی می بالید که اشعارش در تراز بهترین 
سروده های ش��اعران فارسی گو به ش��مار می رود. باید در برابر اخالص و 

عظمت او سر تعظیم فرود آورد. آن چنان که سروده است:
تو همایون مهِد زردشتی و فرزنداِن تو

پوِر ایران اند و پاک آیین نژاِد آریان
اختالِف لهجه ملیت نزاید بهِر کس

ملتی با یک زبان، کمتر به یاد آرد زمان
ترکی ما بس عزیز است و زباِن مادری

لیک اگر »ایران « نگوید، الل باد از وی زبان

   الهام نداف:
سقف وام خرید مسکن برای زوج های تهرانی 
۴۸۰ میلیون تومان شد... شما به ما خونه زیر 

یک میلیارد تومن در تهران نشون بدید!
   کاربری با نام »صدیقه«:

بانک مرکزی: برای وام ۴۸۰ میلیونی مسکن، 
قس��ط ماهانه ۸/6 میلیون تومان اس��ت! به 
نظرتون کس��ی که بتونه ماهانه این میزان 
قس��ط رو بپردازه، نیازمند این می��زان وام 

مسکن است؟!
   محمد نصوحی:

جدی با چه فکری می خوان ۴۸۰ میلیون وام 
مسکن بدن که قسط ماهانه اش ۸/6 میلیون 
تومن هس��ت و عالوه بر اصل پ��ول که باید 

بدیم 6۰۰ میلیون دیگه هم به عنوان س��ود 
باید پرداخت کنیم؟! با این وامی که قراره با 
کلی منت بدن نه تنها نمیشه باهاش خونه 
خرید بلکه از پس قس��ط ۸/6 میلیونش هم 

برنمی یایم!
   موسی روندی:

6۱6 میلیون بهره ای که در سیستم بانکداری 
اسالمی برای وام جدیِد ۴۸۰میلیونی َمسکن 
می گیرن رو ندی��د می گیریم اص��اًل. )یک 
میلیارد و ۱6 میلیون تومن باید برگردونی(. 
االن با نُرم حقوق  ها مقایسه کنیم، به سیِس 
چند درصد ملت می خوره پرداخت قسِط ۸ 
میلیونی اش؟ بعد با ۴۸۰ میلیون کجا می شه 

خونه خرید؟!

   علی طهرانی مقدم:
آقای رئیسی لطفاً کسی را که واقعاً و قلباً و عمیقاً 
به بانکداری اسالمی اعتقاد راسخ و التزام عملی 
دارد و این را در عملکرد خود به منصه ظهور 
نشانده به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب 
کنید. ضمناً بساط ۴۸۰ میلیون وام مسخره 
مسکن با بازگش��ت بیش از یک میلیاردی رو 

برچینید که زیبنده دولت مردمی نیست.
   حامد پهلوانی:

وام خری��د مس��کن ش��ده ۴۸۰ میلیون با 
بازپرداخت ماهانه ۸میلیون و 66۱هزارتومن! 
۱- چند نفر توان پرداخ��ت چنین وامی رو 
دارند؟ ۲- اینکه 6۰۰میلیون س��ود گرفته 

میشه حالل واقعاً؟

   امیر نجفی:
۴۸۰ میلیون وام مس��کن میدن با ماهی ۸ 
میلیون قس��ط، یاد اون پادشاهی افتادم که 
اومدن بهش گفتن ملت نون ندارن بخورن 
گفت خب بیس��کویت بخورن! اینا رسماً از 

زندگی مردم بی خبرن.
   مهرداد کریم زاده:

مثاًل کارگری که می خواد خونه بخره و دیگه 
مستأجر نباشه باید ۴ میلیون رو حقوقش بذاره 
تا بتونه قسط بده. تازه با ۴۸۰ تومن، می تونه 
نصف یه خونه 6۰ متری تو جنوب تهران رو 
بخره! دو حالت بیشتر نداره، یا مسئوالن واقعاً 
متوجه نمیشن یا اون کارگر اساساً بیجا می کنه 

به فکر خرید خونه و کمی آرامشه!
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از حقوق پایه کارگران خبر دارید؟
اعتراض کاربران شبکه های اجتماعی به شرایط وام ۴۸۰میلیونی مسکن

بانک مرکزی س�قف جدید وام خرید مس�کن از مح�ل اوراق حق تق�دم را ابالغ کرد. 
این وام به مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان می باش�د که اقس�اط آن ماهان�ه ۸ میلیون و 66۱ 
هزار تومان اس�ت و مجموع بازپرداخت بالغ بر یک میلی�ارد و ۸۰ میلیون تومان و کل 
س�ود وام 6۰۰ میلیون تومان خواهد بود. کاربران این شرایط را غیرواقعی و نامتناسب 

با شرایط مس�تأجرین و قیمت مس�کن در تهران دانس�تند. آنها همچنین معتقدند 
بازپرداخت ماهانه ۸ میلیون تومان برای اقشار کارگر و کارمند که اصلی  ترین مخاطب 
این طرح هس�تند کاماًل نامناس�ب اس�ت. برخی نیز به س�ود باالی ای�ن وام اعتراض 
کردن�د. در ادامه بخش  های�ی از واکنش ه�ای کارب�ران در این خصوص آمده اس�ت.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

2 »محمد حسین«
کانال تلگرامی »دفتر تاریخ ش��فاهی ح��وزه علمیه « 
خاطره ای از حجت االسالم  والمسلمین محمد صحتی 
سردرودی را به مناسبت ۲۷شهریور سالروز استاد شهریار 
به اشتراک گذاشت. حجت االسالم سردرودی می گویند: 
سال ۱366 در دانشگاه تبریز مجلسی برای تکریم عالمه 
طباطبایی برگزار شده بود که مرحوم شهریار هم در این 
مجلس سخنرانی کرد. یادم هست ایشان در حالی که 
گریه می ک��رد گفت: عالم��ه طباطبایی و م��ن ، هر دو 
سیدمحمدحسین بودیم ، هر دو طلبه بودیم ، هم دوره، 
هم مدرسه )مدرسه طالبیه تبریز( و دوست بودیم. ایشان 

رفت حکیم و مفسر قرآن شد و من شاعر شدم.
پی نوشت: عکس از شهریار در لباس طلبگی سال۱3۴۱ق /۱3۰۲ش

ایده نیروی نظامی اروپایی
کانال تلگرامی »اندیشکده راهبردی تبیین « خبر داد تارنمای اندیشکده کارنگی در مقاله ای به ارزیابی 
این ایده پرداخته که به دلیل شکست امریکا در افغانستان و تجربه ناموفق همکاری اعضای ناتو در 
این کشور، اتحادیه اروپا نیروی نظامی جمعی خود را تحت عنوان نیروی واکنش سریع، ایجاد کند و 
بر اعتبار سیاست های دفاعی و امنیتی اش بیفزاید. در عین حال توانایی  ها و ظرفیت های تسلیحاتی 
ضعیف، موازی کاری، قدرت البی صنایع دفاعی و عدم اعتماد و اختالف شدید بین کشورهای عضو از 
جمله موانع تشکیل یک نیروی نظامی مشترک اروپایی است. نیرویی که به گفته جوزف  بورل مسئول 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا بایستی قدرت پاسخگویی به چالش های ترکیبی را داشته باشد.
این ایده س��ابقه ای دیرینه دارد. ناتوانی اروپا در جنگ بوسنی سبب شد تونی بلر و ژاک شیراک 
خواستار یک نیروی حداقل 6۰ هزار نفره برای مأموریت های قاره ای و بین المللی شوند ولی به رغم 
ناکامی در جنگ های عراق و افغانستان و همچنین نبردهای داخلی سوریه و مالی که امنیت اروپا 
را مستقیم تهدید می کرد، اراده جدی در رهبران اروپا در این خصوص دیده نشد. نویسنده یکی 
از مهم  ترین اختالفات اتحادیه اروپا و ناتو را تأکید اروپا بر قدرت نرم در مقابل اصرار ناتو بر قدرت 
سخت در بحران های منطقه ای و جهانی می داند. وی از توافق »برلین پالس « در ۲۰۰۲ به عنوان 
زمینه ای یاد می کند که کشورهای اروپایی برای جلوگیری از موازی کاری، از امکانات و قابلیت های 
جمعی ناتو برای مأموریت های نظامی اتحادیه بهره برداری کنند. حتی مخالفت های ترامپ با ناتو 
و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز نتوانست سران اتحادیه را حول محور یک نیروی نظامی اروپایی 
گردآوری کند، با وجود اینکه فرانسه تالش بسیاری در این زمینه داشت. به نظر می رسد دلیل آن 
را باید در این دانست که این کشورها، ناتو و به بیان دقیق تر امریکا را ضامن امنیت خود می دانند و 

دلیلی برای هزینه اضافی در این خصوص نمی بینند.

 مؤلفه های راهبردی عضویت دائمی ایران 
در سازمان شانگهای

کانال تلگرامی »نورنیوز« نوشت: جمهوری 
اس��المی ایران در جریان نشست سران 
سازمان همکاری های شانگهای با موافقت 
همه اعضا، نهمین عضو دائم این سازمان 
ش��د. این اتفاق بزرگ صفحه تازه ای از 
روابط راهبردی ایران با شرق را رقم زد تا 
در هیاه��وی تالش غرب ب��رای انزوای 
کشورمان، این پیام به جهان صادر شود 
که جایگاه واال و نقش مؤثر ایران در معادالت منطقه ای و بین المللی قابل نادیده گرفته شدن 
نیست. صرف نظر از دستاوردهای اقتصادی عضویت ایران در شانگهای، این رخداد از نظر ایجاد 
موازنه راهبردی در حوزه تنظیم روابط با غرب نیز واجد دستاوردهای قابل توجهی برای کشورمان 
است. اهمیت این مسئله آنگاه روشن تر می شود که بدانیم بخش عمده ای از فشارهای اقتصادی 
و سیاسی سالیان گذشته غرب بر ایران با حضور کشورمان در یک پیمان منطقه ای مؤثر، محکوم 
به کاهش بوده و به طور قطع از دامنه اثرگذاری آن کاسته خواهد شد. عضویت دائم در سازمانی 
به ابعاد شانگهای که با اختصاص 3۵درصد خشکی زمین و ۴۲ درصد جمعیت جهان، بیشترین 
تولیدکننده و مصرف کننده انرژی در جهان محسوب می شوند طبعاً جایگاه جهانی ایران را ارتقا 
خواهد داد. عضویت ایران در پیمان شانگهای موجب باز شدن مسیر جدید همکاری های امنیتی 
در قالب یک پیمان امنیت جمعی خواهد شد که به دلیل قرار گرفتن ایران در مسیر کریدور شمال 

به جنوب و غرب به شرق اهمیت بسیار زیادی دارد.
نقش ویژه و بی بدیل ایران در مقابله با تروریسم و افراط گرایی که گوشه ای از آن در مقابله با 
تروریست های تکفیری و حمایت از دولت های ملی در عراق، سوریه و لبنان بروز یافت از دیگر 
ظرفیت های اختصاصی کشورمان است که اعضای شانگهای روی آن حساب ویژه باز کرده اند. 
عضویت دائم در سازمان شانگهای، از این پس ایران را به عنوان قدرتی که عالوه بر پشتوانه 
محکم مردمی و اعتقادی داخلی با یک پشتوانه بزرگ سیاسی- اقتصادی- امنیتی خارجی نیز 
همراه شده است معرفی خواهد کرد که طبعاً اثر تهدید و فشارهای غرب را به مراتب خواهد 
کاست. این مس��ئله با توجه به نگاه ویژه دولت سیزدهم و ش��خص آیت اهلل رئیسی در حوزه 
سیاست خارجی که تمرکز ویژه ای بر موضوعات اقتصادی و محوریت همکاری های منطقه ای 
و مناسبات با همسایگان دارد، عماًل راهبرد ایران در شیوه تعامل با غرب را تحت تأثیر قرار داده 

و حتی بر مواردی چون پرونده هسته ای نیز اثر مستقیم خواهد داشت.

 جوانانی که مانع خروج میلیون  ها دالر ارز 
از کشور شدند

مصطفی عاشوری در توئیتر خود نوشت: 
جوان��ان نخب��ه ایران��ی توانس��تند 
پیش��رفته  ترین مخازن » کرایوژنیِک « 
غرب آسیا را که مورد استفاده در صنایع 
مختلفی هس��ت را تولید و برای ۴۰۰ 
خانوار ش��غل ایجاد کنند. این عزیزان 
نه تنها مانع خروج میلیون  ها دالر ارز از 
کشور شدند، بلکه به ایتالیا و کشورهای 
همس��ایه هم صادر کرده اند. مخازن » کرایوژنیک « مخازنی هستند که از دو مخزن داخلی و 
خارجی تشکیل شده و کار آن نگهداری از مایع فوق سرد کرایوژنیک )۱۵۰- درجه به پایین( 

هست و نکته مهم دیگه اینه که نگهداری از مایع کرایوژنیک بدون نیاز به برق انجام میشه.

گزارشی که فیس بوک مانع انتشار آن است
دکتر یونس ش��کرخواه در کانال تلگرامی خود نوشت: وال اس��تریت  ژورنال گزارشی درباره 
فشارهای ناشی از اس��تفاده از اینستاگرام بر روی نوجوانان منتش��ر کرده است. این گزارش 
متکی بر یک گزارش داخلی ش��رکت فیس بوک اس��ت. یکی از گزارش  هایی که فیس بوک 
آگاهانه مخالف انتشار آنها است. بس��یاری از نوجوانان و به ویژه دختران جوان از آسیب های 
روحی ناشی از استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام سخن گفته اند. انتقاد از اینستاگرام و 

آنچه این شبکه اجتماعی با نوجوانان می کند، در امریکا شدت گرفته است.
در چنین ش��رایطی، ش��رکت مادر، فیس بوک و مدیر آن مارک زاکربرگ، برآنند تا نس��خه 
جدیدی از اینس��تاگرام برای کودکان زیر ۱3 س��ال راه اندازی کنند. انتقاد ها از اینستاگرام 
متنوع اند. برخی نوجوانان از »مقایسه « سخن می گویند. مقایسه خود با دیگران. مقایسه ای 
که منجر به آسیب های روحی این دسته از کاربران جوان می گردد. برخی به علت آنکه از منظر 
زیبایی و تناسب اندام نمی توانند با دیگران رقابت کنند، خود را طردشده و تنها حس می کنند. 
خبرگزاری آلمان می نویسد: »انتقاد از شبکه اجتماعی اینستاگرام، پدیده جدیدی نیست اما 

این بار، آنچه وال استریت ژورنال منتشر کرده، بر دامنه این انتقاد ها افزوده است.«
در این گزارش، آسیب های روحی جوانان و نوجوانان مطرح شده است. از آن جمله انتظارات 
غلطی که تصاویر منتشر شده در این شبکه اجتماعی در بین کاربران جوان خود ایجاد می کند. 
این تصاویر ناب، که هیچ گاه تصویری کامل از یک انسان نیستند، غیرمستقیم رفتار و روش 

خاصی را به کاربران جوان و کم تجربه تحمیل می کنند.
وال استریت ژورنال در گزارش خود نوشته است به رغم اطالع مدیران و مسئوالن فیس بوک 
از آسیب های روحی نوجوانان در سایه استفاده از این ش��بکه اجتماعی، مدیران فیس بوک 
تالش برای پنهان کردن این اطالعات داشته اند. خبرنگاری که موفق به دستیابی به نسخه ای 
از گزارش داخلی فیس بوک ش��ده اس��ت، جف هورویتز، در مصاحبه با فرستنده تلویزیونی 
سی ان بی سی امریکا جمله ای از این گزارش را این چنین نقل کرده است: »ما تصویر نوجوانان 

دختر درباره بدن و پیکرشان را تخریب می کنیم. «

به خوبان بیندیشیم
آیت اهلل جوادی آملی:

یک شعری برای فواد کرمانی بود که »گر بشکافند هنوز خاک 
شهیدان عشق / آید از آن رفتگان زمزمه دوست، دوست«.

در این منطقه ییالقی که ما می رویم، یک ش��هیدی بود، بعضی 
شهدای گمنام هم بودند؛ آنجا نوشته بود: »گر بشکافند هنوز خاک 
شهیدان عشق / آید از آن کشتگان زمزمه یا حسین«. ما این راه  ها را 
داریم، به دنبال چه چیزی بگردیم؟! چه کسی بد است، عمرو عاص 
در عالم زیاد است! فالن کس بد کرده است، ُخب بد کرده، من چرا 
راهم را عوض کنم؟ هرگز به این فکر نباشیم که مار و عقرب در عالم 

چه می کنند، به این فکر باشیم آهو و تیهو چه می کنند!
منب�ع: کانال تلگرامی »آیت اهلل العظمی جوادی آملی )مدظله 
العالی( « به استناد س��خنرانی معظم له در مراسم عمامه گذاری 

جمعی از طالب حوزه علمیه مورخ ۱396/۰۱/۲۲

   آیينه نفس

خنجری که امریکا از پشت به فرانسه زد

یکی از فعاالن توئیتر با نام کاربری »استیون « نوشت: اگر از دیدن تصاویر قتل عام ساالنه نهنگ ها 
در دانمارک ناراحت شدید باید بدونین که هر ساله فستیوالی هم در شمال تگزاس برگزار میشه 
که هزاران مار زنگی توسط مردم قتل عام میشن و پوست شون کنده میشه و هزاران نفر هم برای 

تماشای این قتل عام پول پرداخت می کنند. غرب وحشی هنوز هم وحشیه.

محمد اکبرزاده در توئیتی نوشت: خوب است بدانید هدایای فناورانه رئیسی به دانشگاه ملی 
تاجیکستان، شامل یک بسته آزمایشگاهی )شش دستگاه( از شرکت های تجهیزات ساز 
نانویی کاماًل ایرانی اس��ت. نصب دستگاه  ها و آموزش به دانش��جویان تاجیکی هم توسط 

متخصصان فناوری نانو ایرانی انجام خواهد شد.

علیرض��ا تقوی نیا در کان��ال تلگرامی خود 
نوش��ت: توافقنامه نظامی- سیاسی امریکا 
و انگلیس ب��ا اس��ترالیا در خصوص فروش 
جنگ افزارهای پیش��رفته علی الخصوص 
زیردریایی های هس��ته ای ک��ه جمعاً ۵۰ 
میلی��ارد دالر ارزش آن می ش��ود، بازتاب 
بسیار گس��ترده ای در محافل شرق و غرب 
داشته است. این توافقنامه با هدف تجهیز 
اس��ترالیا جهت مقابله با چین تنظیم شده 
و در همین راستا این کشور ۱۲ زیردریایی 
پیشرفته با پیش��ران هس��ته ای و احتماالً 
موش��ک های کروز توماه��اوک را دریافت 

خواهد کرد.
چین اولین کش��وری بود که ای��ن اقدام را 
محکوم کرد اما جالب اینجا بود که اتحادیه 
اروپا و به خصوص حاکمان کاخ الیزه نیز این 
اقدام را به شدت زیر سؤال بردند تا جایی که 
وزیر خارجه فرانس��ه آن را خنجر امریکا از 
پشت، به خود نامید. در این خصوص چند 

نکته باید ذکر شود:
۱- استرالیا از جمله کش��ور هایی است که 
نژاد آنگلوساکسون در آن اکثریتند و جزو 
»کشورهای همسود « به شمار می رود. این 
کشور ها از مس��تملکات و اکثر مستعمرات 
س��ابق بریتانیای کبیر تشکیل یافته اند که 
هنوز ملکه انگلیس رهبر آنهاست و رؤسای 
دولت آنها از ملک��ه الیزابت حکم می گیرند 
و جانش��ین او هس��تند. با ای��ن وجود طی 
سال های گذشته استرالیا مهم  ترین شریک 
تجاری چی��ن بود لکن در س��ال های اخیر 
تنش های جدی ای بین این دو دولت به وقوع 

پیوسته و با عطف به این که امریکا سعی دارد 
به طور جدی با پکن و سیاست هایش مقابله 
کند، قصد تسلیح کشور ثروتمند و هم نژاد 

خود به عنوان یک متحد راهبردی را دارد.
۲- اس��ترالیا پیش تر قراردادی مشابه را با 
فرانس��ه منعقد س��اخته بود و قصد داشت 
زیردریایی  هایی با پیشران دیزل از این کشور 
خریداری نماید ولی تحت فشارهای امریکا 
و مشوق های اغواکننده آن، کانبرا قرارداد با 
فرانسه را لغو و واشنگتن را به پاریس ترجیح 
داد که نشان از رجحان ایاالت متحده نسبت 
به اروپا در نگاه دولتمردان استرالیایی است.

نکته دیگر این است که امریکا و فرانسه در 
پیمان ناتو جزو مؤتلفین یکدیگر به ش��مار 
می روند اما استرالیا از متحدان امریکاست 
که عضو پیمان آتالنتیک شمالی نیست و 
همین امر نشان می دهد شکاف  هایی جدی 
بین اعضای این پیمان ایجاد شده و چه بسا 
در درازمدت تجزیه این ائتالف نظامی دور 

از ذهن نباشد.
3- پس از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا 
و نزدیکی بیشتر به عموزاده هایش در غرب 
اقیانوس اطل��س، به نظر می آید اس��ترالیا 
چهارمین ش��ریک این اتحاد نانوشته باشد 
که از لحاظ زبانی و نژادی و منافع و اهداف 
ملی اشتراکات بسیاری باهم دارند و حاکی 
از ش��کل گیری قطب بن��دی جدی��دی در 
روابط بین الملل اس��ت. به این ش��کل که 
اروپا یک قطب را تشکیل می دهد، امریکا، 
کانادا، انگلیس و اس��ترالیا قطب��ی دیگر و 
کشورهای آس��یایی نیز قطب سوم در نظم 

جدید باشند.
در نتیجه به نظر می رسد دنیا در حال گذار 
از تک قطب��ی به چندقطبی اس��ت؛ گرچه 
قباًل پیش بینی  می شد آینده دنیا دوقطبی 

خواهد بود.
۴- خنجری که امریکا به فرانس��ه زد نشان 
داد حاکمان کاخ س��فید پای مناقشات که 

به میان بیاید به متحد دیرینه خود نیز )که 
حداقل در ایدئولوژی لیبرالی، تقابل با چین 
و روسیه و جلوگیری از نفوذ ایران در غرب 
آسیا با آن نوعی اشتراک نظر داشت( رحم 
نخواهند کرد چه برس��د به این که عده ای 
خوش خیال در ایران گمان کنند می شود 
با آنها به تفاهم و همکاری بر مبنای منافع 

مشترک رسید.
۵- افزایش ش��کاف بین امریکا و فرانس��ه 
منافع این دو و در نتیجه رفتارهایش��ان در 
نقاط دنیا را تحت تأثیر ق��رار خواهد داد و 
بی شک پاریس سعی خواهد کرد با احیای 
سیاست عربی و گلیسم، گسترش نفوذ خود 
را در غرب آس��یا با جدیت بیشتری دنبال 
کند. تقابل امریکا و فرانسه، از ظرفیت های 
همکاری دو طرف برای مقابله با سیاست های 

ایران در غرب آسیا خواهد کاست.
در نهایت باید گفت پیش بینی می شود دنیا 
در حال گذار به شکل جدیدی بوده و نکته 
مهم اینجاست که هر کشوری درک بهتری 
از نحوه توزیع قدرت در آینده سیاس��ت و 
روابط بین الملل داشته باشد بهتر می تواند 
استراتژی های بلندمدت خود را تدوین کرده 

و به اجرا درآورد.
عضویت ایران در پیمان شانگهای نیز حاکی 
از درک صحیح حاکمان ایران از س��یالیت 
قدرت و انتقال تدریجی آن از غرب به شرق 
بوده و اگرچه انتظار فروپاش��ی بلوک غرب 
خوش خیالی اس��ت اما ارزیابی ها، تقسیم 
و کاهش توانای��ی و قابلیت ه��ای آن را در 

سال های آتی به وضوح نشان می دهد.

غرب وحشی هنوز هم وحشیه هدیه رئیسی به دانشگاه ملی تاجیکستان چه بود؟


