
نگاه به شرق 
و اصل نه شرقي و نه غربي 

هم��كاري نزدي��ك اي��ران ب��ا 
كش��ورهاي بزرگ آسيايي دو 
دسته را در ايران ناراحت كرده 
است؛ اول كس��اني هستند كه 
براي چرايي دوري ايران از غرب 
گروكشي مي كنند و دسته اي 
كه اساس نظام را قبول ندارند 
اما تالش مي نمايند جمهوري 
اس��المي را به ع��دول از اصول 
اوليه و بنيادي خود متهم كنند 
تا به خيال خود با اصل بي اعتبارسازي به منافع خود نزديك تر 

شوند. 
اگر بخواهيم در يك تحليل منصفانه درك درس��تي از اصل 
»نه شرقي و نه غربي« و حال جمهوري اسالمي داشته باشيم 

چه مسائلي را بايد مدنظر داشته باشيم؟ 
1- همگان مي دانند و اگر كس��ي خالف اي��ن اظهار كند به 
خودفريبي آگاهانه روي آورده اس��ت كه اصل نه شرقي و نه 
غربي مدنظر حض��رت امام متأثر از جه��ان دوقطبی بود كه 
دو ايدئولوژی حاكم، جهان را بين خود تقسيم كرده بودند و 
حضرت امام مبتنی بر جهان بينی توحيدی هر دو را طاغوت 
و از هم بدتر معرفی می كردند و با صراحت می فرمودند: »ما 
در صدد خشكانيدن ريشه های فاسد سرمايه داری )غرب( و 
كمونيسم )شرق( و صهيونيزم در جهان هستيم.« آيا قطب 
شرقی مدنظر امام اكنون با ايدئولوژی سوسياليسم حاكميت 

دارد و خواستار سلطه بر جهان است؟
2- در نقطه مقابل، غرب همان غرب است كه از 1922 تركيه 
را به جرم مسلمانی پشت دروازه های اتحاديه اروپا نگه داشته 
اس��ت. در بين كش��ورهای تجزيه شده يوگس��الوی سابق، 
بوسنی مسلمان آخرين كش��وری بود كه پذيرفتند و آن هم 
به شرط چرخش دوره ای قدرت در بين صرب ها و كروات ها و 
مسلمانان بود و نگاه غرب به ايران در 40 سال گذشته همانند 
1332 هيچ تغييری نكرده است و عراق، افغانستان، سوريه و 

فلسطين را به گورستان مسلمانان تبديل كرده است. 
3- روسيه كنونی نه خاستگاه سوسياليسم است كه به جهت 
فرهنگی يك كش��ور كاماًل غربی است و تضاد آن با غرب هم 
نه فرهنگی و نه ايدئولوژيك كه بر س��ر منافع اس��ت. پوتين 
مناسبت های ارتدوكسی را به كليسا می رود، مشی كمونيستی 
و داعيه سلطه ندارد. اتهامات چهارگانه حقوق بشر، تروريسم، 
موشكی و هس��ته ای را عليه ايران به كار نمی گيرد و تحريم 
شاخص »منافع مشترك سلبی« ايران و روسيه فعلی است. 
اگر آن چهار اتهام را عليه ايران به كار گيرد مخالفان روسيه در 

ايران موافق آن خواهند شد.
4- سياست نگاه به ش��رق نظام، جغرافيايی يا ايدئولوژيكی 
نيست. قطعاً منظور از »نگاه به ش��رق« همه كشورهای غير 
غربی از امريكای التين تا پاكس��تان و هند، چين و اندونزی 
را دربرمی گيرد. اما بن مايه اصلی ش��رق از نگاه ايران امروز، 
آسيايی اس��ت كه آينده جهان را س��امان خواهد داد. با اين 
نگاه اس��تراليا كه همسايه آسياس��ت يك كشور غربی است 
و روس��يه كه اكثر جمعيت و فرهنگش اروپايی است شرقی 

محسوب می شود. 
5- آنچه ما و روس��يه را نزديك كرده اس��ت نظ��ام ارباب و 
رعيتی يا پلكانی نيست كه روسيه نه می خواهد و نه می تواند 
خواس��ته ای را بر ايران تحميل كند. روسيه نه به عنوان يك 
قطب جهان بلكه همانند ما يك قدرت منطقه ای اس��ت كه 
تضاد منافع با غرب دارد و اين تضاد مناف��ع او را به ما و ما را 
به او نزديك كرده است. تحريم، مخالفت با حضور امريكا در 
خاورميانه و دريای سياه و مبارزه با تروريسم وجه پيونددهنده 

اين نزديكی است. 
6- امام اصل نه شرقی و نه غربی را طرح كرد و خود نيز نويد 
فروپاشی ش��رق را به گورباچف داد. به تعبير ديگر فروپاشی 
شرق كه اصل مذكور را تا حدودی كم رنگ كرد در زمان حيات 
حضرت امام رقم خورد و اكنون جهان كمونيست جز در كره 

شمالی و كوبا آن هم به صورت سمبليك وجود ندارد. 
7- اين راهبرد عقاليی است كه در جهانی كه غرب به دنبال 
ارائه تصوير تك قطبی از آن است، ظرفيت های ناهمسو با آن 
به هم كمك كنند. گذر از تحريم و عدم فشار بر ملت در عين 
ذلت ناپذيری نياز به مفره��ا و منفذهايی دارد كه هند، چين 
و روسيه و هر كش��وری كه از امريكا اطاعت محض نمی كند 

می تواند منفذ و مفر ما قرار گيرد. 
8- اين درست است كه روسيه همانند هر كشوری به منافع 
خود می انديشد و نگاه عاطفی به ما ندارد. هم در شورای امنيت 
عليه ما رأی داده است و هم بارها با حق وتو از ايران و سوريه 
دفاع كرده است. استفاده از ظرفيت حق وتوی يك عضو دائم 
شورای امنيت عين تدبير و سياست ورزی در عرصه جهانی 

است كه اكنون بدون باج دهی انجام شده است. 
بقيه در صفحه2

تروريسم؛ بيراهه جهان امروز
  از گذشته هاي دور، جامعه 

داود عامري
  يادداشت

انساني با تهديد تروريسم 
مواج��ه بوده اس��ت و اين 
عمل شوم، پيوسته از طريق ايجاد رعب و وحشت، 
آرامش و آس��ايش فيزيكي و رواني انس��ان ها را به 
مخاطره انداخته و با نابودي س��رمايه هاي مادي و 
معنوي جوامع، راه رسيدن به تعالي و پيشرفت را به 
بيراهه هاي كشتار، خفقان و ترور برده است. در اين 
ارتباط در عصر حاضر 11 سپتامبر نقطه عطفي در 
ذهن انسان امروز است. حادثه انفجار برج هاي دو قلو، 
از يك س��و به خاطر كشته شدن انس��ان ها، خاطر 
ملت هاي جهان را مكدر كرد و از سوي ديگر به جهت 
اين حادثه مشكوك و برخوردهاي دوگانه امريكا با 
موضوع و سوء استفاده اين كشور از اين حادثه براي 
حمله به برخي كشورهاي اسالمي و تشديد جريان 
اسالم ستيزي كه جهان را نا امن تر از گذشته كرد، 
11 سپتامبر و مبارزه با تروريسم را از سوي غرب به 

يك پديده غبارآلود تبديل كرد. 
 واژه تروريسم همواره با بحران معنايي روبه رو بوده 
است و شايد بتوان يكي از داليل ناكارآمدي مبارزه 
با تروريس��م را در عدم توافق روي تعريف اين واژه 

جست وجو كرد. 
 بر همين اساس با وجود اينكه رژيم صهيونيستي 
مبدأ تروريس��م دولتي و غير دولتي در خاورميانه 
است، اما هيچ گاه از سوي نظام هاي استكباري مدعي 
مبارزه با تروريسم و حقوق بشر مورد عتاب و خطاب 
قرار نمي گيرد و نتيجه چني��ن روندي پيچيده تر 
شدن مسئله تروريسم و در نتيجه ناكارآمدي بيشتر 
س��ازمان هاي بين المللي در كمك به حل معضل 
تروريسم اس��ت. به طوري كه امروزه عالوه بر ترور 
فيزيكي توام با خشونت، مواجهه با اشكال پيچيده تر 
تروريسم در قالب هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي، 

هستيم. 
 قطعاً اعمال ت��رور فرهنگي و اقتص��ادي نيازمند 
سازمان هاي بزرگ تر از گروه هاي خشني مثل داعش 
است و در مواقعي حتي نيازمند سازمان هاي فراتر از 

يك دولت به تنهايي است. 
در اين ارتب��اط مي توان به حمله هاي تروريس��تي 
س��ازمان يافته عليه اقتصاد و مباني فرهنگي ايران 
اسالمي اش��اره كرد كه سال هاست از سوي غرب و 
رژيم صهيونيستي و دست نشاندگان آنها در جريان 
است، و تأس��ف بارتر اينكه اين گونه ترورها از سوی 
دولت ها به نام حقوق بش��ر و دفاع از ملت ها مبارزه 
با تروريس��م انجام مي گيرد و اين مسئله ضرورت 
گونه شناسي تروريسم را در دستور كار قرار مي دهد 
كه الزم اس��ت ابعاد آن را واكاوي كرد، به خصوص 
آنجايي كه بعضي قدرت ها سعي در مخفي كردن آن 

يا عوض كردن تعريف آن دارند. 
اين در شرايطي است كه ايران اسالمي از بدو پيروزي 
خود، مواجه با بدترين نوع خشونت و ترور به دست 
عوامل ضد انقالب و وابسته به رژيم هاي استكباري 
بوده و بيش��ترين قربانيان ت��رور را در عصر حاضر 
داشته اس��ت و تا همين چند سال پيش نيز شاهد 

ترور دانشمندان هسته اي خود بوده ايم. 
 ناگوارت��ر از قرباني بودن كش��ورهاي اس��المي به 
خصوص ايران، تالش رسانه اي ناجوانمردانه براي 

جابه جايي جايگاه قربانيان و جنايتكاران است كه با 
وجود بيشترين مبارزات عملي و زيربنايي ملت هاي 
مس��لمان به خصوص ايران، تالش ه��اي فراواني 
در عرصه جهاني براي منتس��ب كردن تروريس��م 
به مس��لمانان و ايران صورت مي گي��رد و اين خود 
بهانه اي مي شود براي اسالم هراسي و اسالم ستيزي 
قدرت هاي سلطه و صهيونيسم بين الملل، به طوري 
كه جرج بوش پس از حادثه 11 سپتامبر به صراحت 
انگشت اتهام را به س��وي مسلمانان گرفت و به اين 
بهانه جنگ تمدن ها را به عنوان يك روند تاريخي 

پيش كشيد. 
 بي تردي��د ايران اس��المي ب��ر اس��اس آموزه ها و 
جهان بيني ديني حاكم بر آن، يكي از پيش��گامان 
مبارزه با تروريسم است چراكه با اقتدا به موال حضرت 
علي)ع( كه فرمود: »زنهار از ريخته شدن به ناحق 
خون. بدان كه هيچ چيز بيش از خون به ناحق ريخته 
شده موجب نزديك ساختن كيفر انتقام، بزرگ بودن 
مجازات، سرعت بخش��يدن به زوال نعمت و پايان 
بخشيدن به زمامداري نمي شود و خداوند سبحان 
در دادگاه قيامت قبل از هر چيز در مورد خون هاي 

ريخته شده، دادرسي خواهد كرد.«
 بنابراين آنچه امروز جهان را به س��مت خش��ونت 
و ترور ك��ور پيش مي برد، دور ش��دن از آموزه هاي 
پيامبران الهي اس��ت كه تمام عمر خ��ود را صرف 
هدايت بشريت به سعادت و كمال كردند و خود نيز 
قرباني مستكبرين يا خشك مغزان متعصب شدند. 
چيزي كه امروز در قالب هاي مختلف نظير داعش 
از آستين مدعيان حقوق بش��ر و گروه هاي وابسته 
به آن ظهورِ دوباره يافته و طي سال هاي اخير خون 
بي گناهان بي شماري را به ناحق بر زمين ريخته و 
هزاران خانواده از اق��وام و مذاهب مختلف را به كام 

نابودي، آوارگي و مشقت كشانده است. 
 پر واضح است كه مرور روند فعاليت هاي انجام گرفته 
براي تحقق صلح و عدالت در جهان نشان مي دهد 
كه تالش هاي انجام گرفته در قالب س��ازمان هاي 
بين المللي و بين الدولي، راه به مطلوب نبرده است 
و كماكان نقاط مختلف جهان به ويژه غرب آس��يا، 
مردمان بي شماري گرفتار خطرات ناشي از ترور و 
تروريسم در اشكال مختلف هستند. بنابراين براي 
همنوا س��ازي جهانيان در مبارزه با تروريسم، ابتدا 
بايد تعريف مورد توافق كارشناس��انه و اصول مند 
ارائه ش��ود و در كنار آن، عالوه بر دولت ها، نخبگان 
جوامع مختلف با اتفاق نظر و ايجاد شبكه هاي بزرگ 
مردم نهاد، خون تازه اي به شريان جريان هاي ضد 
تروريس��م تزريق كنند تا بتوان در سايه آن جهاني 
عاري از تروريسم را به يك مطالبه همگاني و جهاني 

تبديل كرد. 
در چنين شرايطي، بر اثر فشار افكار عمومي جهاني 
و همكاري ملت هاي جهان، عرصه بر تروريست ها از 
تمامي اشكال آن تنگ ش��ده، نويد آينده اي روشن 
در سايه صلح و عدالت براي بشر نگران امروز فراهم 
خواهد شد و جمهوري اسالمي ايران يكي از پيشتازان 
مبارزه با تروريسم بوده و با پرچمداري عملي در مقابله 
با داعش نشان داد چقدر بر اين مبارزه صادق هست، 
مي تواند با برنامه ريزي، خدمتي بزرگ به بش��ريت 

امروز انجام داده و نقش كليدي ايفا نمايد. 
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جوانان عراقي کنسولگري ايران 
در بصره را آب و جارو کردند

آتش اعتراضات بصره رئيس کابينه عراق را عوض کرد

فرمانده كل و جانشين از توان باالی سپاه می گويند

مهار امريكا در شام در گفت وگو با دكتر سعداهلل زارعي

علي عليزاده، تحليلگر سياس��ي در مناظره اي با ي��ك ضدانقالب در 
شبكه س��لطنت طلب »من وتو« فرصت را غنيمت شمرد و از ماهيت 

وهابي - اسرائيلي اين شبكه رونمايي كرد

پیام موشك هاي دقیق ایران به دشمن
شعاعی 2000 کیلومتری دارد

امریكا در سوریه
 توان عملیاتي مؤثر ندارد

 عليزاده براندازان را
 در شبکه براندازي برانداخت

آتش ناآرامی های بصره آخرين شانس حيدر 
العبادی را سوزاند و همانطور كه انتظار می رفت 
وی از نامزدی پست نخست وزيری منصرف 
شد و گزارش    ها حاكی از آن است كه گروه های 
رقيب ش��يعی درباره تش��كيل دولت آتی به 

توافق ه��ای اوليه مهمی دس��ت يافته اند. در 
عين حال شماری از جوانان عراقی با حضور در 
محل كنسولگری ايران در بصره، اين محل را 
كه به دست عوامل  وهابی و اسرائيلی به آتش 
كشيده شده بود، آب و جارو كردند | صفحه 15

با آزادسازي ادلب امريكايي ها خاك سوريه را ترك مي كنند، كما  اينكه دو هفته 
پيش دونالد ترامپ به صراحت اعالم كرد كه حضور نظامي امريكا در غرب آسيا 
از ابتدا اشتباه بوده است و اين اظهارات نشان مي دهد كه امريكايي ها االن خود را 

براي خروج از سوريه آماده مي كنند 

دولت اوباما برجام را اهرم فشار به ايران مي دانست تا با ادامه مذاكرات، توقف فعاليت هاي موشكي و منطقه اي را دنبال كنيم.
 اگر در يك يا دوسال حاضر به توقف نمي شدند از توافق خارج مي شديم اما نه به طور يكجانبه بلكه بقيه را نيز با خود همراه مي كرديم!
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تهراني ها پنج شنبه 135 شهيد گمنام را تشييع کردند 

نيکي هيلي: فعالً تمرکزمان روي مردم ايران است

بدرقه  حماسي ياران حسين تا  معراج

   بين الملل
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