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جايخالينیچهدرپیادهروياربعین
 محمد صرفي :انســان معاصــر کارهاي عجیب
و خارقالعــاده کم نکرده اســت و در این راه چنان
پیش رفته اســت که برخي از معجزات پیشــین به
اموري عادي و روزمره تبدیل شــدهاند .معجزه باید
نســبتي خارقالعاده با زمان و جهان خود داشــته
باشــد .در عصري کــه برخي از عالمــان ،متفکران
و اندیشــمندانش هریک به نحــوي پایان معنویت
را اعالم کرده و انســان معاصر نیــز به تبعیت از آن
دچار سردرگمي و پوچي بيپایان شده است ،مراسم
زیــارت اربعین با این مختصــات و ابعاد معجزهاي
آشکار است .نیچه  ۱۱۸ســال پیش فوت کرد و این
فرصت را نیافت که معجزه عصر جدید را ببیند .آیا
دیگر بزرگان عرصه علم و اندیشــه جهان از مرحله
انکار و سانسور عبور کرده و چشم خود را به روي این
رویداد خارقالعاده خواهند گشــود؟ وقتي نوح)ع(
و یارانش در بیابان کشــتي ميســاختند ،واکنشــي
جز طعنه و تمســخر دریافت نکردنــد .اما باالخره
توفان از راه رســید و شــد آنچه باید ميشد .جهان
سالهاســت غرق در توفان غفلت و پوچي است و
کشتي حسین)ع( و مســافرانش تنها نجاتیافتگان
این توفان سهمگین هستند.

نظارترابهاعمالقوهمقننهمحدودنکنید
 سیدیاســر جبرائیلي :یکي دیگــر از تالشهاي
جریان لیبرال این اســت که اگر هم بناست نظارتي
شــود ،یا جنبه مشورتي داشــته باشد و هیئت عالي
نظر خود را پیش از تصمیمگیري به دولت و مجلس
ارائــه کند یا اینکه کار نظارت جنبــه صدور کارنامه
داشته باشد .این مسئله بسیار مهم است که نظارت
نباید جنبه مشورتي داشته یا به صورت مؤخر انجام
شــود .نظارت باید جاري و مؤثر باشد ،چنان که طي
ماههــاي اخیر و در قضیه کنوانســیونهاي تکلیفي
 FATFچنین بوده اســت .لیبرالها به سیاق سابق
خود ،اراده کردهاند با شــارالتانبازي و جاروجنجال
رســانهاي ،هیئت عالي نظــارت را منفعل کرده و از
عمل به وظایف شرعي و قانوني خود بازدارند .جاي
تعجب است که دبیرخانه شوراي عالي امنیت ملي
که درباره مسائل بسیار جزئيتر و کماهمیتتر براي
رسانهها دستورالعمل صادر ميکند ،تاکنون درباره
ایــن هجمه ســازمانیافته علیه اختیــارات رهبري
در قانون اساسي ســکوت اختیار کرده است .هیئت
نظــارت در مجمع تشــخیص مصلحــت نظام ،در
واقع یک مکانیسم ضمانت اجرا براي رعایت حدود
جمهوري اسالمي است .اعضاي محترم هیئت عالي
نظارت عنایت داشــته باشــند که وظیفــهاي که به
آنان تفویض شــده ،تعیینکننده مرز میان جمهوري
اســالمي و لیبرال  -دموکراســي غربي است .اگر در
مصوبــات و مقررات دســتگاهها ،به سیاســتهاي
کلي ترســیم شــده از جانب ولي فقیــه بياعتنایي
شــود ،به معني حذف عملي والیــت فقیه از نظام
تصمیمگیري کشور است.
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خبر ســفر ناگهانــي بنیامین نتانیاهــو به عمان
در میــان انبــوه اتفاقات خاورمیانه بار دیگر نشــان
داد کــه همچنان بایــد در این منطقــه حادثهخیز
شــاهد اتفاقات غیرقابل پیشبیني بود .در اقدامي
کمســابقه ،نخستوزیر اســرائیل به پایتخت عمان
ســفر کرد و با ســلطان قابوس پادشــاه این کشور
گفتوگو کرد .آنچه چنین ســفر ناگهاني را به طور
ویژه در معرض ناظران قرار داده ،هم شرایط خاص
منطقه بهخصوص فلسطینيها و هم رفتارشناسي
صهیونیســتها در رابطــه با اعــراب در دهههاي
گذشته اســت .بر این اساس ،چنین مالقاتي را شاید
بتــوان یک ســفر مهم و حتي یــک نقطه عطف در
تاریخ تأسیس اســرائیل و چارچوبهاي رفتاري آن
با اعراب تلقي کرد.
از منظر دالیل انجام این ســفر ،بر اســاس آنچه
رسانههاي رســمي عمان گفتهاند ،دیدار قابوس و
نتانیاهو متمرکز بر روند صلح میان فلســطینيها و

اسرائیل بوده اســت .اعالم چنین دستور مذاکراتي
از نظــر شــواهد و قرائن موجود تا حــدي باورپذیر
اســت ،به دلیل اینکــه یک هفته پیــش از حضور
نتانیاهــو و همســرش در کاخ ســلطان قابوس در
مسقط ،محمود عباس ،رئیس تشکیالت خودگردان
فلسطین به این کشــور رفت و با قابوس دیدار کرد.
از ســوي دیگــر حامیــان رویکرد صلح فلســطین،
بهخصوص دونالد ترامپ ،نقشــه راه همهجانبهاي
براي یــک صلح یکجانبــه با فلســطینيها که بر
اســاس ســنت مألوف صهیونیســتها ،همچنان
تلآویو در آن دســت باال را داشــته باشــد ،ترسیم
کرده که بهرهبــرداري از اختالفــات و بحرانها در
خاورمیانه در رأس آن قرار دارد .در چنین شــرایطي
راستهاي افراطي اسرائیلي و نتانیاهو نیازي به یک
توافق واقعي ندارنــد ،بلکه درصدد چیدن یک میز
مذاکرات با فلســطینيها براي مشروعیتبخشیدن
به همه دستاوردهاي نامشروع خود پس از اشغال
ســرزمینهاي  ۱۹۶۷هستند .پایتختي بیتالمقدس
براي اســرائیل و رسمیتبخشــیدن به شهرکهاي
صهیونیستي که با غصب ســرزمینهاي فلسطیني
مرزهاي  ۱۹۶۷و کرانه باختري تأســیس شدهاند ،از
جمله مهمترین دســتور جلسه گفتوگوهاي مورد

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول
اسرائیل منعقد شدند ،اما صهیونیستها بر اساس
ســنت اســتفاده ابزاري از میز مذاکرات ،هرگز عمال
به این توافقات پایبند نماندند و همچنان اشــغال،
شهرکســازي ،قتلعــام فلســطینيها و محاصره
را ادامــه دادهانــد .اکنون نیــز به نظر ميرســد با
بياعتبارشــدن دو میانجــي قبلي ،ســراغ میانجي
جدیــد ،یعني عمــان رفتهانــد تا پیمان تــازهاي را
منعقد کنند.
همچنین بر اساس معادالت سیاسي موجود در
منطقه ،امکان مطرحشــدن موضوعات دیگري در
گفتوگــوي نتانیاهو با قابوس از جمله تحریمهاي
آمریکا علیه ایران دور از ذهن نیســت .نتانیاهو این
روزهــا کمتر فرصتي را براي فشــار بر ایران و ایجاد
فضاي ایرانهراسي از دست ميدهد و احتمال دارد
در حاشیه گفتوگوهاي احتمالي درباره جلب نظر
عمان براي صلح ،مواردي از درخواســت همسویي
عمان بــا تحریمها علیه ایران را هــم مطرح کرده
باشــد .با این حساب ،سفر رسمي نتانیاهو به عمان،
یک تیر دونشاني است که هم در پي بهدستآوردن
غنائــم جدیدي در مذاکرات نابرابر با فلســطینيها
و هم بياعتبارکــردن دولت عرب دیگري به عنوان
میانجي این مذاکرات است.

نظر چنین میز مذاکراتي هستند .دلیل انتخاب عمان
به عنوان مقصد ســفر دیپلماتیک براي نتانیاهو نیز
احتماال به رفتار میانهرو و میانجیگرانه مســقط در
برخــي بحرانهاي ســالهاي اخیر مربوط اســت.
اگرچه قبل از این ،در ســال  ۱۹۹۴اســحاق رابین و
در ســال  ۱۹۹۶شــیمون پرز نخســتوزیران وقت
اسرائیل به عمان ســفر داشتند و با سلطان قابوس
دیــدار کردهاند ،اما این نخســتین ســفر نتانیاهو به
یکي از کشــورهاي حاشیه خلیج فارس است که با
درنظرداشــتن الگوي روابط دیپلماتیک اســرائیل با
دولتهاي عربي از بدو تأسیس اسرائیل تاکنون که
عموما به شــکل »دیپلماسي پنهان« بوده ،ميتواند
حامل این پیام باشــد که دســتاورد چندان باارزشي
خواهد داشت که بر هزینههاي آن فائق است.
همچنیــن یکــي دیگــر از دالیــل توســل بــه
میانجیگري عمان ،ميتواند به انفعال مصر و اردن
به عنوان دو کشور مهم عرب حاضر در پروندههاي
صلح فلسطیني مربوط باشد .اسرائیل از کارت مصر
در صلح کمپ دیوید اســتفاده کرد و از کارت اردن
در طرح صلح اسلو ،پیمانهایي که اکنون بیشتر به
کاغذپارههایــي بيارزش از ســوي تلآویو ميمانند
و بــا اینکه با ابتــکار آمریکا و اروپــا و حضور فعال

بنعلوي :زمان تعامل با اسرائیل فرارسیده است

عمان در دوراهي تهران -تلآویو
شــرق :دو دهــه طول کشــید تا نخســتوزیر رژیم
اسرائیل دوباره راهي مسقط شود و عمان پا به فصل
جدیدي از روابط منطقهاي و سیاســت خارجي خود
بگذارد» .زمان تعامل با اســرائیل فرارسیده است«؛
این همــان جملهاي اســت که ميتوانــد پایاني بر
سیاستهاي همواره اعتدالي عمان باشد؛ جملهاي
که وزیر خارجه عمان آن را بیان کرده اســت .اگرچه
عمان و ایران همیشــه با سیاســت نسبي همراهي،
در تعامــل با هم بودهاند ،امــا اینبار موضوع چیزي
نبود که از واکنش ایران دور بماند .سخنگوي وزارت
خارجه ایران در واکنش به ســفر نتانیاهو به عمان،
گفته» :از نظر ما کشــورهاي اســالمي منطقه نباید
تحت فشــار کاخ سفید به رژیم غاصب صهیونیستي
فضاي تحرک براي ایجاد مصائب و مشــکالت جدید
در منطقــه بدهند .بيشــک این رژیــم در پي ایجاد
اختالف میان کشورهاي مســلمان و سرپوشنهادن
بر  ۷۰ســال غصــب و تجاوز و کشــتار مردم مظلوم
فلسطین است« .البته این واکنش در رابطه با حضور
بنیامیــن نتانیاهو در عمان بوده ،نه در مورد آنچه به
نقل از وزیر خارجه این کشــور منتشر شده و ميتوان
آن را بهعنوان سیاســت جدید مسقط در قبال رژیم
اســرائیل تلقي کرد .یوســف بنعلوي ،وزیر خارجه
عمان ،بعد از دیدار با نتانیاهو گفته» :فعالیت امنیتي
و نظامــي اســرائیل در غزه و دیگر مناطــق به پایان
نميرســد مادامي که اختالف اسرائیلي -فلسطیني

روز گذشــته ،منامــه بحریــن مأمن هماندیشــي
دوبــاره عربها بــود ،عربهایــي با یک اشــتراک؛
مخالفت با ایــران و البته عربهایــي که همپیمان
آمریکایيهــا هســتند .عــادل الجبیر ،وزیــر خارجه
عربســتان؛ خالــد بن احمــد ،وزیر خارجــه بحرین؛
احمــد ابوالغیــط ،دبیــر کل اتحادیه عــرب و چند
میهمــان آمریکایي در این نشســت که روز گذشــته
در منامه برگزار شــد ،ســردمدار اتهامزنــي به ایران
بودند .همه اینها در حالي رخ داده که عربستان یک
روزنامهنــگار منتقد را در کنســولگرياش در ترکیه
تکهتکه کرده ،اما همچنان انگشــت اتهام عربها و
آمریکایيها به سمت ایران و نقش منطقهاي کشور
ما نشانه ميرود.
ادعاهاي دبیر کل اتحادیه عرب
دبیر کل اتحادیه عرب و رئیس پیشــین ســازمان
اطالعات آمریکا و برخي مســئوالن عربــي ،ایران را
به دخالت در یمن و دیگر کشــورهاي منطقه متهم
کردنــد .به گزارش ایســنا به نقــل از روزنامه اخبار
الخلیج ،احمــد ابوالغیط ،دبیر کل اتحادیه عرب ،در
افتتاحیه چهاردهمین ســمینار »گفتوگوي منامه«
که در بحرین در حال برگزاري اســت ،گفت :اوضاع
هشت سال گذشــته منطقه باعث تضعیف اتحادیه
عــرب و نظام امنیتي و سیاســي عربي شــد .ما باید
حکومــت ملــي را احیا کنیم ،زیرا نقــش مهمي در
مقابله با دخالتهاي خارجي ایفا ميکند ،ما شــاهد
فعالیــت و دخالتهاي بيســابقه همســایگان در
منطقه هستیم و ميبینیم که چگونه ایران و ترکیه در
منطقه دخالت ميکنند و نیروهاي گســترده موجود
در خاک ســوریه را ميبینیم .او درباره مســئله یمن
نیز با طرح ادعاي حمایت ایــران از انصاراﷲ گفت:
نباید یمن را اینگونه در دســت حوثيها )انصاراﷲ(
رها ميکردیم و باید وارد این مســئله ميشدیم ،زیرا
حضور حوثيهاي مورد حمایــت ایران خطر بزرگي
به شمار ميرود.
نگاه ما نگاه »نور« است و نگاه ایران »تاریکي«
وزیــر خارجه عربســتان نیز بار دیگر ایــران را به
حمایــت از تروریســم متهم کرد .به گــزارش الیوم
الســابع ،عادل الجبیــر ،وزیر خارجه عربســتان ،در
حاشــیه نشســت منامه در یک کنفرانــس خبري با
خالد بــن احمد ،همتاي بحریني خود ،مدعي شــد:
امروز دو چشــمانداز در خاورمیانه داریم؛ چشمانداز

حل نشــود« .او ادعا کــرده که »اســرائیل واقعیتی
موجود در منطقه است و ما همه این را ميفهمیم.
تاریخ ميگوید که تــورات در خاورمیانه پا به جهان
گذاشــته و یهودیان در این منطقــه از جهان زندگي
ميکردهانــد« .خبرگــزاري فارس در ادامــه از قول
بنعلوي نوشته که »مســئله فلسطین ،اساس همه
مشــکالتي اســت که طي نیمه دوم قرن گذشته رخ
داده و تشکیل کشور مســتقل فلسطین ،خواستهاي
راهبــردي اســت و بــدون آن ،ثبــات مطلقــا قابل
تحقق نیست«.
اگرچــه مســقط -تهــران دهههــا رفاقــت و
میانجیگري را در ســابقه منطقــهاي خود دارند ،اما
اینبار به نظر ميرســد راهبرد دو کشــور به طرزي
غیرقابلچشمپوشــي در حــال دوري از همدیگــر
است .جمهوري اســالمي ایران ،اسرائیل را بهعنوان
رژیم غاصب ســرزمینهاي اشــغالي ميشناســد و
با بهرسمیتشــناختن این رژیم بهعنوان یک کشــور
مخالف است.
فصل جدید سیاست خارجي عمان
امــا بخشــي از ســخنان بنعلوي کــه حاکي از
رویکــرد جدید عمان اســت ،جایي بود کــه درباره
بهرسمیتشناختن رژیم اسرائیل گفت» :این موضوع
تاریخش گذشــته است .دیگر ارزشــي ندارد ،بعد از
آنکه توافقنامههاي صلح با اســرائیل امضا شــده
است .ما از گذشته صحبت نميکنیم ،بلکه نگاهمان

اما به نظر ميآید که عمان اســتراتژي جدیدی را در
منطقه اتخاذ کرده است ،در شرایطي که عربستان نیز
به دالیل مختلف در حال ازدستدادن حمایتهاي
غربي خود اســت .بنعلــوي در بخــش دیگري از
ســخنانش گفت» :اکنون براي اندیشــیدن جدي به
رهایي از مشــکالتي که به کشــورهاي منطقه اجازه
پیشــرفت شایســته را نميدهد ،زمان فراهم شــده
اســت« .او گفت که درخصوص مســئله فلســطین
طرح ابتــکار صلح عربي و طرحهــاي دیگر مطرح
شــده اســت .عمان میانجــي میان فلســطینيها و
اسرائیليها نیســت ،اما ایدههایي براي نزدیکشدن
دو طــرف مطــرح ميکنــد .بنعلــوي تأکیــد کرد:
»امــروز اولویــت ،خــروج از ایــن منازعــه و ورود
به دنیاي جدید است«.
به نظر ميرســد دنیاي جدیــدي که بنعلوي از
آن سخن ميگوید در بین مقامات ایران واکنشهایي
به همراه داشــته باشــد .هرچند که وزارت خارجه
هنوز واکنشــی به صحبتهاي وزیــر خارجه عمان
نشــان نداده اســت ،اما شــاید بتوان این واکنش را
پیشبیني کرد .وقتي که در حاشــیه مجمع عمومي
سازمان ملل هم پیشــنهاد میانجیگري از سوي وزیر
خارجه روسیه مطرح شد ،سخنگوي وزارت خارجه
ایران گفت :همه مواضع جمهوري اسالمي در برابر
رژیــم اســرائیل را ميدانند ،پس نیــازي به توضیح
بیشتر نیست.

به آینده اســت .اســرائیل یکي از کشورهاي منطقه
است و زمان تعامل با آن فرارسیده .این آینده است.
در نتیجه همانطور کــه بدبینها را دعوت کردهایم
که امید داشــته باشــند ،باید قدرت پذیــرش این را
داشته باشند«.
در این شــرایط محمود عباس ،رئیس تشــکیالت
خودگردان فلســطین ،اواســط هفته گذشته سفري
به مسقط داشــت .حاال موضوع »معامله قرن« نیز
در صحبتهاي وزیر خارجه عمان مطرح شــده و او
جایگاه عمان در موضوع رژیم اسرائیل و فلسطین را
در این چارچوب تعریف کرده است .او توضیح داد که
نقش عمان در صلح میان فلسطین و رژیم اسرائیل،
مبنيبر نقشي اســت که دولت آمریکا در چارچوب
طرحــي دارد کــه دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهور
آمریکا ،آن را »معامله قرن« نامید .درمقابل دبیرکل
دبیرخانه دائمــي کنفرانس بینالمللــي حمایت از
انتفاضه فلســطین مجلس دراینباره گفت» :ســفر
نتانیاهــو به مســقط در اجراي معاملــه قرن ثمري
نخواهد داشــت« .امیرعبداللهیان دیــدار نتانیاهو،
نخســتوزیر جنایتکار و نامشــروع صهیونیستي ،با
ســلطان قابوس در کشور عمان را به دور از حکمت
شناختهشده در سلطان قابوس توصیف کرد.
دستیار ویژه رئیس مجلس شوراي اسالمي تأکید
کرد که این تحرکات براي ترامپ و نتانیاهو در جهت
تحمیل و اجراي معامله قرن ثمري نخواهد داشت.

نشست گفتوگوي منامه به فرصتي براي طرح ادعا علیه ایران تبدیل شد

روز ادﻋﺎ
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نتیجــه پیادهشــدن از کشــتي اصالحطلبــي
براندازي یا جمود است
 مرتضــي الویري :دوســتان اصالحطلــب ما در
ماههاي گذشته نظراتشــان را در قالب چند بیانیه
اعالم کردهاند .دوســتان مجاهدین انقالب ســابق
ماننــد بهــزاد نبــوي ،آرمین ،ســالمتي و مصطفي
تاجــزاده مجموعهاي را ارائه دادند .دو ،ســه جمع
اصالحطلــب دیگر هم نظرات خودشــان را درباره
مســائل جــاري ارائه دادنــد .در خیلي از مســائل
کلیدي و مهم همنظر هســتند .بهعنــوان مثال در
مورد سیاســت خارجي اختالف نظري نداریم .همه
ما بر این نظر هســتیم که از تقابل دســت برداریم و
به تعامل با جهان برسیم .در مورد برجام معتقدند
که این توافق حرکت مطلوب و درستي بود و باید از
آن حمایت کرد .درباره  FATFرأي مجلس به لوایح
مرتبط بــا آن را یک ارزش تلقــي ميکنیم .نظارت
اســتصوابي را در تضــاد با حق انتخــاب آزاد مردم
ميدانیم .در مورد رفع حصر موضع واحدي داریم.
معتقد به تأمین و حفظ آزادي مطبوعات هســتیم.
بنابراین در خیلي از مســائل کلیدي اصالحطلبان با
یکدیگر همنظر هســتند .در مورد مسائل اقتصادي
گروههــاي مختلف نظرات مختلفــي دارند ولي در
آن مورد هم ميتوان خطوط مشــترکي را ترســیم
کرد .بهطور مثــال اصالحطلبان بــا دادن یارانه به
آن صورتي که آقاي احمدينــژاد دایر کرد مخالف
هســتند و ایــن را به ضرر اقتصاد کشــور یــا منافع
ملي ميدانند .همچنیــن در زمینه پرداخت یارانه و
ارزانفروشي منابع انرژي هم اصالحطلبان اشتراک
نظر بر این دارند که این قیمتها باید منطقي شود تا
از قاچاق سوخت به کشورهاي همسایه و هرزرفتن
منابع انرژي خودداري شــود .حامي سرمایهگذاري
خارجي هستیم .رونق گردشگري خارجي و حضور
آنان را مفید و در جهت توســعه پایــدار ميدانیم.
مخالف اقتصاد تکپایه هســتیم و نظایر اینها .منتها
در مورد شــخص ممکن اســت قضاوتها متفاوت
باشد .یکي ممکن است معتقد باشد که باید نسبت
بــه عملکرد دولت و بيتوجهي به شــعارهایي که
در زمــان انتخابات داده شــد ،برخورد کرد و دیگري
معتقد باشــد به اینکه با توجه به مواجهه دولت با
فشــارهاي خارجي و داخلي باید از دولت حمایت
کرد .این سلیقه شخصي است.
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ایران به طور نیابتي با عربستان و امارات ميجنگد
وزیــر خارجــه آمریــکا نیــز روز گذشــته در یک
گفتوگوي رادیویي اتهاماتي علیه ایران مطرح کرد .به
نوشته روزنامه الراي ،مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا
در گفتوگو با یک شــبکه رادیویــي آمریکایي مدعي
شد :موشــکهایي که از خاک یمن به سوي عربستان
و امارات شلیک ميشوند ،داراي برنامهها و تجهیزات
ایراني است .وي مدعي شد که ما جنگ نیابتي داریم،
جنگي که ایران علیه عربستان و امارات دارد .ما اعالم
کردیم که براي مقابله بــا این امر تالش ميکنیم و از
عربستان و امارات براي سرنگوني موشکها حمایت
ميکنیم .وزیر خارجه آمریکا مدعي شد :فعالیتهاي
ایران بسیار آزاردهنده است و ما از کشورهاي اروپایي
خواســتیم براي مجازات ایــن فعالیتها به ما کمک
کنند .تمام دنیا بایــد بداند که ایران خطر بزرگي براي
روشن عربستان و چشمانداز تاریک ایران .نور همیشه
بر تاریکي پیروز ميشــود اما سؤال این است که این
شکست چگونه ممکن است؟ وي در ادامه ادعاهاي

پروازهاي تجاري و داخلي به شــمار ميرود .وي در
ادامه مدعي شد :هر هیئت و سازمان مرتبط با مبارزه
با تروریسم ایران را جزء بزرگترین حامیان تروریسم در
جهان قرار ميدهد و شــدیدترین تحریمها علیه ایران
از صبــح روز پنجــم نوامبر وضع خواهد شــد .پمپئو
گفت :توافق هســتهاي با ایران بــراي آمریکا بد بود و
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا تصمیم درست را
اتخاذ کرد و از آن خارج شد .خواسته ما از ایران بسیار
مسئله آساني است؛ ما از آن ميخواهیم به یک کشور
عادي تبدیل شود ،تروریسم را نشر ندهد و براي ایجاد
هرجومــرج در جهان نیروهاي وابســته به خود را به
کار نگیرد .اگر این اتفاقــات رخ دهد ،بار دیگر از ایران
استقبال خواهیم کرد و ما منتظریم که مسئوالن ایراني
این امر را انجام دهند.
خصمانه خود گفت :ایران بزرگترین حامي تروریسم
اســت .وزیر خارجه ســعودي گفت روند صلح باید
کلید روابط با اسرائیل باشد.

ادعاهاي بحرین
وزیر خارجــه بحرین نیز با مغتنمشــمردن فرصت
منامه بار دیگر ادعاهــاي خصمانهاش علیه جمهوري
اســالمي ایران را مطرح کرد .به گزارش ایســنا به نقل
از پایــگاه خبري الفجــر ،خالد بن احمــد ،وزیر خارجه
بحرین گفت عربســتان پناهگاه منطقــه در برابر آنچه
توســعهطلبي ایــران خواند ،اســت .وي مدعي شــد:
دخالتهــاي ایــران در منطقه همچنان تــداوم دارد و
نیروهاي حزباﷲ لبنان که مورد حمایت ایران هستند،
بهدنبال ایجاد بيثباتي و ناامني در لبنان هســتند .وزیر
خارجه رژیم آل خلیفه همچنین مدعي شد :تازمانيکه
ایران از طریق دخالت در امور دیگران بهدنبال سیطره بر
منطقه خاورمیانه است ،محققشدن ثبات در این منطقه
امکانپذیر نخواهد بود .به نقل از روزنامه المواطن وزیر
خارجه بحرین همچنین مدعي شــد یمن آخرین قرباني
سیاست توسعهطلبانه ایران در منطقه است.
متیس :من و شریکمان عربستان
وزیر دفاع آمریکا نیز در این کنفرانس ،در بخشي از
سخنان انتقادآمیز خود درباره ایران به حمالت حوثيها
علیه ســعوديها که ادعا ميکند تحت حمایت ایران
هســتند ،پرداخت .به گزارش واشــنگتنتایمز ،جیمز
متیــس گفــت مــن حمایت ایــاالت متحــده از حق
شریکمان )عربستان ســعودي( براي دفاع از خود در
برابر حملــه نیروهاي حوثي به قلمروشــان را که به
گفته او از سوی ایران تجهیز ميشوند ،تکرار ميکنم و
درعینحال خواستار پایانبخشي هرچهسریعتر به این
جنگ هســتم .متیس بــا غیرقانونيخواندن حکومت
ایران مدعي شد این کشور به شورش و قیام در یمن و
عراق دامن زده ،از آنچه آن را حکومت بيرحم بشــار
اسد ،ميخواند ،حمایت کرده و نیروهاي شبهنظامي را
در منطقه پرورش داده است.
شرکتها باید انتخاب کنند؛ یا ایران یا جهان
دیوید پترائوس ،رئیس پیشــین ســازمان اطالعات
آمریکا نیز که در این نشســت حضور داشت ،در رابطه
با سناریوهاي بعد از چهارم نوامبر و وضع تحریمهاي
جدیــد علیه جمهوري اســالمي ایران گفــت :توافق
هستهاي  ۵+۱محقق نشد ،ما گمان ميکردیم که ایران
دخالتهایش در برخي کشورها را متوقف ميکند اما
هیچ چیزي محقق نشــد و دخالتهاي ایران در چند
سال گذشته افزایش یافته است.
ادامه در صفحه ۱۵

مسیر آزادگي
چنانچــه بررســي دقیقــي بــه عمــل آید که
تصمیــم حضرت سیدالشــهدا )ع( ،ســرانجام
چــه بازخورد تاریخــي پیدا کــرده و به عبارت
روشنتر» ،ایســتادگي تمامقامت در برابر نظام
خالفــت« چه رهــاوردي در مســیر زمــان به
دنبال خود آورده اســت؟ همان پرسش ظریفي
است که شاید بتوان پاســخ آن را بهعنوان یک
رهتوشــه براي تاریخ بشــري شــمار کرد؛ اعالم
مخالفت علني یک شــخصیت مردمي در برابر
خلیفــهاي که در رأس هرم قــدرت قرار گرفته،
کاري بــود کــه هزینــه ســنگین آن را حضرت
سیدالشــهدا)ع( پرداخت تا از آنسو بتواند راه
را بــراي صداهاي دیگر بگشــاید .یک مقاومت
مدني از سوي امام)ص( کافي بود تا مسلمانان
را از انقیاد یکســویه رها و ذهنهاي بسته را از
اطاعتپذیري محض که بهصورت الیگارشــي
دیني درآمده بــود ،رها کند .آنها با رویداد کربال
به این حقیقت رســیدند که ميتــوان در برابر
خلیفه مدعي و اســالمپناه ،مخالفت کرد؛ چون
یک نمونه شــاهد معتبر براي ســندیت این کار
کافي بــود .او توانســته بود تا پــاي جانش در
برابر صاحبان قدرت و ســرنیزه بایستد خانواده
و همراهان اندکش نیز پشــت سر او ایستادند و
سپس شهید یا به اســارت برده شدند .این تنها
نتیجه کار نبــود بلکه در درازمدت این اعتراض
علني در خط سیر تاریخ ،چون رودي پرخروش
جاري شــد و در چهارگوشه دنیا تأثیر خود را بر
جا نهاد .ساختارگرایان جامعهشناس معتقدند
که این اثرگذاري »تاریخ« اســت کــه ميتواند
تغییرات زیربنایي را براي آیندگان به وجود آورد
و برخالف باور عمومــي که زمان حال را اصل
ميگیرند ،رویدادهاي برجسته تاریخ ،قادر است
افق سرنوشت یک ســرزمین را دگرگون کند .با
نگاهي بــه تاریخ تمدن غرب ،مقاومتهایي که
از میان رهبران ایماني آغاز شد و در میدانهاي
شــهر شمعآجین یا ســوزانده شــدند ،بیشتر از
دیگران سبب تحول فکري در آینده سرزمینشان
شــدند .هرچنــد آن مقطــع زماني به ســاحل
موفقیت نرســیدند اما باعث شــدند تا جامعه
غربــي بتواند با این پشــتوانه تاریخي به نوزایي
یا رنسانس برســد و مردمانش از تاریکي قرون
وسطي خارج شوند .بياغراق ميتوان گفت که
در کنــار همان مقاومتهــاي محیطي ،حرکت
ساختارشکن اباعبداﷲ الحسین )ع( نیز در مسیر
زمان ،اثرگذار شد و دور از انصاف است که سهم
این مقاومت حســیني در تحوالت مغربزمین
نادیــده گرفته شــود .تغییر نگــرش تاریخ در
نوع حکومتداري غــرب ،قطعا مرهون تالش
ســتارگاني بــوده که جــان خــود را در این راه
پرخــون گذاشــتند و ســرور آزادگان جهان در
میانشان چون خورشیدي بيغروب ميدرخشد
زیــرا هر تالطمي در جغرافیــاي زمین همچون
قانــون آب عمل ميکند و در مســیر زمان ،تأثیر
خود را در نقاط دیگر ميگذارد.
نکته دومــي هم کــه نباید از آن گذشــت،
هــدف واالي امام حســین)ع( بود .آن حضرت
از اینکــه در شــهر کوفــه حضور یابــد ،همان
نیــت را ميخواســت عملــي کند کــه جدش
پیامبــر رحمــت)ص( بــه محض رســیدن به
مدینــه اجرایش کــرد .حقیقت این اســت که
جامعهسازي ،همیشه در اولویت کار یک مصلح
کبیر اســت .حضرت سیدالشــهدا )ع( در عین
آنکه یک عارف بــاﷲ تمام بود ،به نجات مردم
از ظلمات نیز مياندیشــید؛ ان الحسین مصباح
الهدي و سفینه النجاة .حضرت ميخواست بنا
بر اسوه جدش ،رسول خدا)ص( ،نظم جدیدي
در شــهر کوفه بنــا و به طریقي نیکو ,شــهر را
هویتمنــد کند اما ســرکوبگران حکومتي ســد
راه او شــدند و از ایجاد چنیــن جامعه معیاري
که چــون چراغ در میان بالد جهان بدرخشــد،
جلوگیري کردند .کوفه براي این فرهنگپروري،
بســیار مســتعد و بکر بود .این شــهر در تاریخ
هفدهم هجري پدید آمد و حرکت بهسوي این
نهال شهري که به شیوه مردمساالر دعوتنامه
فرســتاده بود ،انتخــاب خردمندانه آن حضرت
بــود؛ زیــرا فرزندي شایســته ميخواســت کار
ناتمام پدر را در آن دیار ،جامه عمل بپوشــاند.
الگوبرداري از پیشــوایان راستین ،در این معناي
تاریخي نهفته و سزاوار است که این حقایق در
منبرهــا و تریبونهاي اجتماعي بازگفته شــود.
اگر چنانچه قرار اســت مجلس ذکــري به یاد
آن حضرت برپا شــود ،قطعا باید از ســیره پاک
آن خورشــید ،روشــنایي پذیرد .بنا بــر مطالعه
ســیره تابناک حســیني ،آن حضــرت هرگز در
مقتلخواني عاشقانش ،رابطه ارباب_ نوکري و
کنیز و غالمي نميخواهد .دعاي عرفه امام)ع(
بــوي آدمیت و عرفان ميدهــد .در یک جمله
کلیدي ،آن پیشــواي آزاده ،براي دوستدارانش
رشــد و آگاهي ميطلبــد و از ترویج خرافات یا
آسیبرســاني به اعضا و جوارح منزجر است.
آنها که در مسیر اهداف امامشان گام برمیدارند
و تا حرم یار ميروند ،مســلما لحظات پرشور و
خالصي ميآفرینند .پس باید برآمد رفتارشــان،
کامال حســیني باشد؛ یعني بهسوي صلح ،عزت
و سربلندي مســلمانان حرکت کنند تا در قبال
آن جوشوخروش ،رضایت پروردگار عالمین را
جلب کنند.

