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محاصره جنگي شكمهاي خالي
رويترز از كارشكني عربستان در مسير
ارسال محمولههاي بشردوستانه به يمن گزارش داد
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انتقاددادستانكلكشورازقوهقضاييه
اگر آنگونه كه بايد عمل ميكرديم ،شاهد اين حجم از فساد نبوديم
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وزير امورخارجه انگليس در ديدار با علي اكبرصالحي تاكيد كرد

تالش لندن براي حفظ توافق هستهاي
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كارشناس مسايل ايران و اروپا

خشونت كالمي تا كي؟

عجيب اس��ت ،عجيب! قابل فهم نيست
كه يك كشور تا اين حد از طرف ابرقدرت
جهاني به چالش طلبيده شود و همين امروز و فردا قصد
اعالم موضع عليه برجام را داشته باشد و از سوي ديگر با
مشكالت و مسائل منطقهاي پيچيدهاي مواجه باشد و
در عين حال در داخل كشور و در سطوح باالي سياسي
و اجتماعي ،با لحني گزنده عليه يكديگر سخن بگويند!
اين رفتار در چهار دهه گذش��ته اگر نگوييم بيس��ابقه
حداقل بايد گفت كمس��ابقه بوده است .ضمن آنكه در
گذشته اين موارد مقطعي و كوتاهمدت بود ولي اكنون
به نظر نميرس��د كه اصوال طرفين ماجرا قبحي در اين
امر ببينند .واقعيت اين است كه زخم زبان و گفتا ِر تند
و از روي عصبانيت يا با هدف تحقير ،كش��ندهتر از زخم
شمشيراست،اينچنينجريحهداركردنيكديگربازبان
تيز ،زخمهايي را ايجاد ميكند كه به اين سادگي ترميم
و مداوا نميشود .اين ادبيات نه فقط سطوح باال كه چه
بسا سطوح مياني مديران و دستاندركاران را نيز آلوده
كرده است و از آن بدتر اينكه با تمام عوارضش به سطوح
پايين و عرصه عمومي و مردم نيز ميرسد.
در س��طوح باال ت ّكه انداختنهاي روساي قوه مجريه و
قضاييه به يكديگر قابل پذيرش نيست .اينكه چه كسي
آغاز ميكند و چه كس��ي پاسخ ميدهد ،مساله اصلي و
حتي فرعي ماجرا نيس��ت .هنگامي كه در اين سطوح
نتواني��م با ادبياتي حقوقي و سياس��ي آرامشدهنده با
يكديگر گفتوگو كنيم و مسائل را با اين لحن به عرصه
عمومي بكشانيم ،حتما يك جاي كار ما در تعامل در اين
سطوح لنگ اس��ت و بايد نسبت به عوارض آن حساس
بود .اگرچه در سطوح باال ،تعداد افراد و شايد جمالت و
كلمات رد و بدل شده از اين نوع زياد نباشد ،ولي سرايت
آن به سطوح مياني هر دو قوه و نيز قوه قانونگذاري ،امري
قابل انتظار است .متاسفانه دستاندركاران امر سياست
در ايران حتي از شگردهاي زباني ديپلماتيك كه منظور
خود را به نحو ظريفي بيان ميكند بيبهره هس��تند يا
بهرهمندند ول��ي عالقهاي به اس��تفاده از آن ندارند و با
عريانترين شيوه و حتي نوعي از عصبانيت و خشونت
كالمي مقصود خود را منتقل ميكنند.

در سطوح مياني نيز تا دلتان بخواهد اين ادبيات رواج
يافته است .از نامهنگاريهاي عجيب رييس فرهنگستان
هنر گرفته تا اظهارات رييس سازمان نظام پزشكي كه
اول��ي انواع و اقس��ام تهمتها (فارغ از درس��ت بودن يا
نادرستي آنها) را با ادبياتي عاميانه روانه ديگران ميكند
و دومي ني��ز با ناديده گرفتن ادعاها و فوت يك هنرمند
و ضرورت همراهي و همدردي با بازماندگان ،پيگيري
شكايت آنان را ساختن كوه از كاه معرفي ميكند يا آن
فردي كه معلوم نيس��ت از جانب چه قانوني در كرمان
س��خن ميگويد و همه را تهديد ميكن��د كه چنين و
چنان ميكنيم.
مش��كل اينگونه گفتار در اين اس��ت كه اوال ،محتواي
موردنظر گويندگان در حاشيه لحن استفاده شده قرار
ميگيرد.شايدهمگويندگانميدانندكهمحتواييبراي
ارايه ندارند ،لذا با كنايه زدن و حاشيهسازي ،سخن خود
را برجسته ميكنند .در هر صورت آنچه قطعي است ،به
حاشيه رفتن مفاد ادعاها و محتواي مورد نظر آنان است.
اگر منظور نفي بيقانوني است ،كسي آن را نميشنود،
فقط به جايش حالگيري يا قلدري ديده ميشود .اگر
منظور تبرئه يك پزشك است ،كسي آن را نميشنود و
به جايش كاه دانستن مرگ يك انسان برجسته ميشود
و الي آخر...
يك احتمال ديگر ه��م وجود دارد و اينك��ه جامعه در
شرايطي قرار گرفته است كه اصوال حرفهاي درست و
حسابيوبدونكنايهو تهديدرانميشنود ،لذاگويندگان
براي جا انداختن و شنيده شدن سخنان خود ،آنها را به
آرايههاي ادبي! متلك و تهديد تزيين ميكنند تا شنيده
شوند! اگر اين حالت باشد كه بايد فكري اساسيتر كرد.
كس��اني كه بايد آن را درمان كنند ،خودش��ان بيش از
ديگران آتشبيار اين معركه شدهاند.
فارغ از همه اينها اين نوع خشونتهاي كالمي به سادگي
سرايت ميكند و در جامعه به عنوان يك الگوي رفتاري و
گفتاريپذيرفته ميشود .طبيعي است ادامه در صفحه
04
كه اگر در سطوح باال با يكديگر چنين
سخن بگويند ،انتظار ميرود كه مردم در كوچه و خيابان
و خانه نيز از آن تبعيت كنند.

انا هلل و انا الیه راجعون
در ایام عزای سیدالشهدا اباعبداهلل الحسین(ع) ،بانوی وارسته

صدیقه توکلی ( نعیمی پور)

دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست .خدایش بیامرزد و
در جوار ائمه معصومین (ع) سکنا دهد.
مراسم تشییع ایشان فردا صبح ساعت  ٨:٣٠از منزل آن مرحومه به
سمت قطعه ٢٣٢بهشت زهرا برگزار خواهد شد.
نشانی :نارمك خ سمنگان كوچه كوليوند پالك ٥واحد ١شرقى
ضمنا مراس�م ترحیم روز جمعه از ساعت سه و نیم تا  5بعد از ظهر در
مسجد النبی واقع در میدان نبوت ( هفت حوض) برگزار خواهد شد.
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حافظ وخروجاز
يكسويهنگريفرهنگي

اال يا ايها الساقي ادركاس ًا و ناولها
كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها
بهترين فاتح س��خن ،در بزرگداش��ت اين عزيز هميشگي ملت ايران،
بهاءالدين محمد حافظ شيرازي و گوهر
خواجهشمسالدين محمد بن
ّ
يگانه فرهنگفارسيلسانالغيب،سخنيازخوداوبودكهاينبيتارادتي
بهخواجهشيرازي،بزرگشاعرتماميقرونواعصاراست.حافظبهعنوان
درخشانترين ستاره فرهنگ فارس��ي است ،شاعر تمامي قرنهاست
و همه قش��رها از عرفاي مجذوب جلوههاي الهي تا اديبان و ش��اعران
خوشذوق ،تا رندان بيس��ر و پا و تا مردم معمول��ي هركدام درحافظ،
سخن دل خود را يافتهاند و به زبان اوشرح وصف حال خود راسرودهاند؛
شاعري كه ديوان او تا امروز هم پرنشرترين و پرفروشترين كتاب بعد از
قرآن اس��ت و ديوان او در همه جاي اين كشور و در بسياري از خانهها يا
بيشتر خانهها با قداست و حرمت در كنار كتاب الهي گذاشته ميشود.
ادبيات مكتوب ما با سابقه هزار سالهاش ميراثي است كه نهتنها پشتوانه
عظيم فرهنگي بلكه رودخانهاي بزرگ اس��ت كه ميتوان از شاخههاي
آن به تناس��ب براي پرورش و رويش نهالهاي گوناگون بهره گرفت .از
اين رو نگريستن به اين ادبيات كهن و به خصوص حافظ به عنوان يكي
از شعراي برجسته ديرين ايران ،نه تنها شناختي از تاريخ كهن را براي ما
به همراه دارد بلكه سببساز بهرهگيري از انديشههاي عرفاني اين بزرگ
مرد تاريخ ميشود .بزرگداشت حافظ شيرازي در روز 20مهرماه هر سال
اگرچه حركتي پسنديده و ارزشمند است اما نبايد شناخت و بزرگداشت
اين نامداران را به روز و هفتهاي خاص محدود كرد .چراكه سيطره كالم
حافظ را در زندگي هر روز مردم ميتوان مشاهده كرد .نفوذ كالم ايشان
كه با تفألي آرامي بر دل ايجاد ميكند حاكي از عرفان الهي جاري و ساري
در آن است .تسري ظلم و جور همواره در طول تاريخ رخ نمايانده است
به نحوي كه آن را در نگاه نقادانه حافظ نسبت به حكماي زمان ميتوان
مالحظه كرد كه با گفتاري انتقادي نسبت به وضع موجود برخورد كرده
و با كالم الهي روش��نگري ديني و مدني را فراخوانده اس��ت .حافظ در
كالم خويش همواره حضور دو گروه خودي و بيگانه يا دوست و دشمن
يا ما و آنها را دارد .اين دو گروه متخاصم را به طور كلي ميتوان در ش��عر
حافظ به اهل زهد و اهل رندي طبقهبندي كرد ،آنگاه ادامه در صفحه
04
زاهد و صوفي و واعظ و محتسب و شيخ و مدعي و ...و
انديشههاي آنان را در يك طرف ،و رند و عاشق و مست و پير ميفروش
و ...و انديشههاي آنان را در طرف ديگر قرار داده و ...

پرسپوليس 8305

راه سبز www.greenway24.com

رجوع به صفحه 15

چالش حفظ برجام و يك
فرصتطاليي

بدون شك و ترديد ،آقاي دونالد ترامپ بحراني جديد را
ايجاد كرده است كه ميتوان آن را «چالش حفظ برجام»
ناميد .ولي اين چالش و تهديد سياس��ي ،ي��ك فرصت براي جمهوري
اس�لامي ايران ايجاد كرده است كه با استفاده از آن ميتواند به تقويت
ارتباط خود با اروپا چه در س��طح دولتها و چه در سطح اتحاديه اقدام
كند .االن شاهد هستيم كه هم در س��طح افكار عمومي و چه از لحاظ
موضعگيري سياس��ي در پايتختهاي اروپايي ،سياستهاي دونالد
ترامپ پذيرفتهشده نيست و با انتقادات زيادي مواجه شده است .حتي
ش��اهديم كه واكنش اروپاييها به سياست دونالد ترامپ تمسخرآميز
اس��ت .اين امر باعث شده اس��ت كه گفتمان دولت جمهوري اسالمي
در چارچوب برجام ،به عنوان سياس��تي معقول و منطقيتر نسبت به
سياست امريكا به نظر برسد .اين يك فرصت طاليي در اختيار جمهوري
اسالمي ايران قرار ميدهد تا روي تعميق ارتباط با اروپا سرمايهگذاري
كند .البته بايد توجه داش��ت اينكه اروپاييها از سياست دولت ترامپ
دل خوشي ندارند ،باعث نميشود كه به صورت خودكار به سمت ايران
متمايل شوند .دوري از امريكا به معناي دوستي بالفاصله با ايران نيست
و براي رسيدن به اين هدف بايد سرمايهگذاري كرد .اين سرمايهگذاري
توجه ويژه دستگاه ديپلماسي ايران را به نگرانيها ،مالحظات و منافع
اروپا ميطلبد .در عين حال درون امريكا هم شاهد اين هستيم كه تنش
و چالش زيادي چه بين مقامات و چه بين گروهها و جناحهاي سياسي
رخ داده اس��ت .گفتمان و عملكرد جمهوري اسالمي ايران بهتر است
بهانهاي براي احزاب و جناحهاي سياسي در امريكا تامين نكند تا آنها
به سمت نزديك شدن به سياست دونالد ترامپ ميل نكنند .اين فرصت
به ايران اجازه ميدهد تا از اين تنش و شكاف در سياست داخلي امريكا
استفاده كند .نكتهاي كه بايد مورد توجه قرار داد اين است كه ويژگي بارز
سياستهاي دونالد ترامپ ،گرايش «ضد اوباما» در رفتار اوست .ترامپ
قصد دارد هر دس��تاورد سياسي را كه توسط اوباما به ثمر رسيده است
از جمله برجام ،پيمان آب و هوايي پاريس ،قوانين مهاجرتي DACA
و بيمه س�لامت همگاني يا اوباماكر را نابود كند .اين نشان ميدهد كه
بخشي از گرايش ترامپ در تالش براي از بين بردن برجام ،به دليل ضد
اوباما بودن اوست و ارتباط مستقيم به رفتار جمهوري ادامه در صفحه
11
اسالمي ندارد .توجه به اين نكته از اين لحاظ اهميت
دارد ك��ه بدانيم توانايي ايران براي قانع كردن دولت ترامپ براي حفظ
برجام محدود است و ...
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محمدرضا بهرامي
سفير ايران در افغانستان

ايران و افغانستان در مسير
سندجامعراهبردي

هفته جاري كابل ميزبان سه معاون وزير
از تهران بود .دس��تور كار ،برگزاري دور
دوم س��ه كميته از پنج كميتهاي بود كه مقامات ارشد
هر دو كشور به منظور تدوين سند جامع راهبردي بين
دوط��رف توافق كردهاند .دو طرف موضوعات اساس��ي
موجود در روابط را به پنج دس��ته تقسيم كردند و براي
هر يك كميتهاي در سطح معاونين وزير تعيين و مبناي
كار را بر اي��ن قرار دادند كه موارد موج��ود در هر حوزه
توسط طرفين شناسايي و در دستور كار قرار گيرد .اين
پنج حوزه شامل امنيت و امور دفاعي ،اقتصاد و ترانزيت،
امور فرهنگي و آموزشي ،آب و محيط زيست و موضوعات
مربوط به اتباع هستند .دور اول اين مذاكرات در تهران
و دور دوم در كابل انجام و هدف دستيابي به سند جامع
راهبردي مبتني بر مجموعه توافقات در اين حوزهها بود.
بررس��ي روند تاريخي روابط دو همسايه بالفصل كه به
گواهي تاريخ از بيشترين وجوه مشترك به لحاظ تمدني
برخوردارند ،نشان ميدهد با وجود پيوندهاي موجود،
روابط دولتها متعاقب تاس��يس مناس��بات دوجانبه
همواره روابطي تاكتيك��ي و كوتاهمدت بوده و به داليل
مختلفهيچگاهنگاهيعميقكهبتواندپايهگذارروابطي
راهبردي باشد ،ايجاد نش��ده است .اين براي نخستين
بار اس��ت كه روندي آغاز شده كه حاصل توافق مقامات
ارشد دو كشور ،با هدف پايهريزي روابطي است كه بتواند
دورنماي طوالنيمدتي را در مناسبات دو كشور ايجاد
كند .شكلگيري مناس��بات جديد بدون درك ماهيت
آنچ��ه در اين منطقه و خ��ارج از آن ميگذرد نميتواند
به س��ادگي صورت پذيرد .ورود بازيگ��ران غير دولتي
و عمدتا وابس��ته به صحنه تحوالت سياسي  -امنيتي
منطقه ،شرايط را تغيير و مفاهيم را عوض كرده است و از
طرفي نظم امنيتي مورد قبول و پذيرش در منطقه فعال
نميتواند قابل تصور باشد .از سوي ديگر عالوه بر اينكه
نظام بينالملل كماكان در دوران انتقال به س��ر ميبرد
و سيال بودن و غيرقابل پيشبيني بودن از ويژگيهاي
مهم رفتار كنش��گران در اين دوران است ،همچنين با
توجه به رقابتهاي جاري ميان غرب با آسيا كه تاثيرات
خود را در اين منطقه گذاش��ته است ،ادامه در صفحه
04
شاهد شكلگيري ژئوپولتيك جديدي
درمنطقههستيمچنانكهعالوهبركنشگرانمنطقهاي،
كنشگران خارج از منطقه نيز در آن درگير هستند.

پاسخ علي مطهري به منتظري

راه حفظ نظام ،محدود
كردن آزادي بيان نيست
3

گفتاري از دكتر رضا داوري اردكاني
درنقدكتابفوتبالوفلسفه

استاديوم امروز
كليساي ديروز
7

در واكنش به تعليق عضو زرتشتي

رييس شوراي شهر يزد
تهديد به استعفا كرد
وزير اطالعات:

13

درياصفهاني خالفي
مرتكب نشده است
2

مخالفت رسمي دولت
با نظام پارلماني
3

جنابآقايمحمدنعيميپور

مصيبتدرگذشت مادرگراميتان را تسليت گفته  ،براي آن مرحومه
غفران و آمرزش الهي و براي شما و خانواده محترمتان صبر و سالمتي
آرزومنديم.
الياس حضرتي  -ثمينا رستگاري  -محمدحسين مهرزاد  -علي عالي

