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این رشته سر درازی دارد. اصالح طلبان افراطی به دنبال آن هستند با 
پیله کردن به طالبان و القای یک »همانی ایدئولوژیکی« میان جمهوری 
اســالمی و طالبان به یک شبیه سازی انتزاعی دست یابند. اما از قدیم 

گفتند کسی با پیله کردن به دیگران پروانه نمی شود.
ایــن جریان رســانه ای تالش دارد بدون ارائه کمترین نشــانه ای، 
جمهوری اسالمی و طالبان را دو روی یک سکه نشان داده و این دو را 
از وجوه متنوع آرزوها، خط مشی ها و شعارها کاماًل منطبق بر هم نشان 
بدهند تا از این آب گل آلود، ماهی مراد را صید کنند. آن ها با کلی گویی، 
استعارات مهمل و گفتمان سازی جعلی؛ تنها وجه تمایز ایران و طالبان 
را در نوع فقه و مذاهب خالصه کرده و در البه الی سفســطه گری  های 

سیاسی، طالبان را متحد استراتژیک ایران معرفی می کنند.
برای مثال، یک فعال سیاسی اصالح طلب در مطلبی نوشته است: 
»جریان حاکم در جمهوری اسالمی ایران، نمی تواند با گفتمان غالبی 
در میان طالبان حاکم بر افغانســتان مرزبندی گفتمانی کند. گفتمان 
جریان حاکم در ایران از نظر آرزوها، خط مشی ها و شعارها شباهت های 
انکارناپذیری با طالبان دارد. اگر اصطالحات و لهجه ها را نادیده بگیریم، 
عمق این شــباهت آشکارتر می شود. این شــباهت ها مانع نقد جدی 
طالبان از سوی ایران شده و می تواند تا همدلی آن ها نیز پیش برود.« 
یا روزنامه ســازندگی )ارگان حزب کارگزاران( در مطلبی نوشته است: 
»مرحوم هاشمی رفســنجانی در توصیف طالبان در سال 1377 ابراز 
می کردند که طالبان کاریکاتوری از تصویر جمهوری ایران به عنوان یک 

جمهوری مردم ساالر سازگار با اسالم است.«
امروز ده ها دست از این مطالب کوتاه و بلند سفارشی و یا مخدوش 
را می توان یافت که می خواهد با چشــم بندی در روز روشن به تطبیق 

سازی ذهنی گفتمان انقالب اسالمی با طالبان دست یابد. 
بررسی نسبت تفکرات و مبانی جمهوری اسالمی با خاستگاه فکری 
طالبان در چارچوب تفکــرات انحرافی ابن تیمیه و وهابیت گویای به 
بیراهه رفتن اصالح طلبان است. می گویند دزد ناشی به کاهدان می زند.
ناشــی گری تندروها در این تالش بی حاصل مشهود است. تطبیق 
مابه ازاء تمدنی انقالب اســالمی با خروجی های طالبان به سادگی خط 
بطالنی بر همانی ایدئولوژیکی و همسانی مبانی تئوریک و عملی مورد 

نظر اصالح طلبان می کشد.
 درعین حال همه این تردستی های رسانه ای اصالح طلبان در حالی 
اســت که جمهوری اســالمی به دلیل افتراقات حیاتی و تفاوت افقی 
کمترین نیازی برای اعالم مرزبندی با فرقه طالبان ندارد. گفت وگو درباره 
اصالت و وارستگی الهی نظام اسالمی ایران و تبیین تفاوت ماهیتی آن 
با اعتبار طالبان نیازمند هیچ اثبات و گفت وگویی نیست. اتفاقاً با عنایت 
به دست ساز بودن هر دو جریان اصالحات و طالبان و وجود اشتراکات 
فکری و رفتاری آن دو و به  واسطه سرچشمه تشکیالتی یکسان غربی 
آن ها، بایستی هر دو طیف را از یک جنس به حساب آورد مگر شواهدی 

دال بر جدایی ساختاری آن ها به دست آید.

تعارضات و تفاوت های ساختاری گفتمان جمهوری اسالمی با طالبان 
به قدری عیان اســت که چنین وصله های بی مبنا مطلقاً به جمهوری 
اسالمی نچسبیده و در همان روزهای نخست نشر با بی اقبالی نخبگان 
و آحاد جامعه به بوته فراموشی سپرده می شود. حق مداری، خدامحوری، 
طاغوت ستیزی، پیوستگی دنیا و آخرت، جهان شمولی و فرا جغرافیایی 
بودن، عدالت گرایی، حمایت از مستضعفان و مظلومان جهان، اعتقاد به 
مردم ساالری دینی و جمهوریت و دموکراسی، دانش محوری و علم گرایی، 
کمال جویی، تالش برای فراهم کردن زمینه ظهور و تشکیل حکومت 
جهانــی مهدوی، جامعیت، عطوفت دینی، برخورداری از ذات معرفتی 
عمیــق عقالنی وحیانی، تحول گرایی و تعالی خواهی، وحدت گرایی در 
جهان اسالم، نفی تفرقه افکنی و تکفیر سایر ادیان و مذاهب، معنویت 
طلبی و نوع دوستی، مبارزه با ظلم و استکبار، پرچمداری بیداری اسالمی، 
خودباوری، آزادی خواهی و استقالل طلبی، تالش برای تمدن سازی دینی 
بخشی از مؤلفه ها و شاخصه های اختصاصی گفتمان انقالب اسالمی است.
بی شک گفتمان انقالب اسالمی در اصول مترقی قانون اساسی تبلور 
عینی دارد. نظام والیت فقیه، پیوســتگی دین و سیاست، مردم ساالری 
دینی، مودت و دوســتی با ملل مختلف و پیروان ادیان الهی، تســاوی 
همگانی در برابر قانون، مخالفت ســاختاری با هرگونه خشونت، ظلم و 
تجاوز و تعدی به دیگران تنها بخش کوچکی از این اصول متعالی است.
   با فرض آن که طالبان کنونی با طالبان بیست سال پیش و قبل از 
 حمله آمریکا هیچ تغییری نکرده باشد )که این فرض مد نظر اصالح طلبان 
هســت( آیا طالبان با نظریه های انحرافی و التقاطی قرن چهارمی ابن 
تیمیه، فقدان هویت مســتقل و وابستگی مشهود به بیگانگان، سوابق 
دشمنی با مبانی اصیل دینی و اعتقادات دیگر مذاهب و فرق اسالمی، 
سوابق خشونت طلبی و کشتار افراد بی گناه، فطرت ستیزی، فرقه گرایی، 
مفتی گری و مریدپروری، فتنه انگیزی در جهان اسالم، دشمنی وجودی با 
آزادی های مدنی و اصالت انسانی، حق حیات قائل نشدن به مخالفین و 
معارضین، بی اعتنایی به حقوق زنان، علم ستیزی، دانش گریزی و دشمنی 
با تحصیالت آکادمیک، داشــتن تفسیر شخصی از عدالت، بی اعتقادی 
به آزادی توأم با مسئولیت، اخالق گریزی، قبیله گرایی و داشتن هویت 
قبیله ای به جای هویت اســالمی، قابل قیاس با جمهوری اســالمی با 

ویژگی هایی که در سطور باال برشمرده شد، می باشد؟
این ها در حالی اســت که طالبان با نگاهی راهبردی به عنوان یک 
قوم اکثریت)پشتون( در افغانستان قابل تعریف است. در حقیقت طالبان 
فاقد گفتمان بوده و صرفاً تالش دارد در قالب اسالم )با ویژگی هایی که 

برشمردیم( آموزه های خود را حاکم سازد.
 به لحاظ تئوریک و اجرایی طالبان مجموعه ای قبیله گرا است که 
قدرت خویش را نه از نظام دینی بلکه از قدرت اکثریت بودن و همچنین 
مخالفت مردم با فساد گسترده دولت اشرف غنی و حمایتهای یک کشور 
خاص در منطقه دریافت می دارد. فراز و نشیب های پیش رو حکایت از 
آن دارد که دوام و بقای این حاکمان جدید در افغانستان به میزان عملی 
شدن ادعاهای آنان در تغییر دیدگاه ها و رفتار بستگی دارد. امروز حضور 
طالبان در عرصه سیاست افغانستان نه به دلیل ظرفیت های گفتمانی و 
ساختاری بلکه هدیه ای از سوی دولت آمریکا است که در حال شکل گیری 
بر روی ویرانه های به یادگار مانده از تجاوز و توحش بیست ساله آمریکا 
در خاک افغانستان است و عدم تقابل مردم با جریان طالبان را باید از 
این زاویه نگریست. سیاست نظام جمهوری اسالمی در مقابل حاکمان 
 جدیــد کابل بر همان اصلی اســتوار اســت که مقــام معظم رهبری 
در فرمایشات خود فرمودند: »ما طرفدار ملت افغانستان هستیم. دولتها 
می آیند و می روند. آنکه باقی می ماند، ملت افغانســتان هستند. و نوع 
رابطه ما با دولتها بستگی دارد به نوع رابطه آنها با ما. ان شاءاهلل خداوند 

وضع ملت افغانستان را به بهترین وجه قرار دهد.«

ماجرا از آنجا آغاز شــد که نیروهای مرزی آذربایجان از 
کامیون های ایرانی که قصد عبور از محور مواصالتی گوریس به 
کاپان را داشتند، طلب 130 دالر حق  ترانزیت و مضافا اقدام به 
دستگیری دو راننده ایرانی کردند. مسیر 80 کیلومتری گوریس 
به کاپان که این روزها در محافل مختلف بین المللی ذکر آن 
بســیار می رود، در واقع بخشی از جاده ای است که ایران را از 

نقطه صفر مرزی به ایروان وصل می کند. 
تا قبل از جنگ 44 روزه قره باغ، این مسیر حیاتی به طور 
کامل در اختیار ارمنســتان بود، اما پــس از آتش بس میان 
آذربایجان و ارمنستان، 1۶ کیلومتر از مسیر گوریس به کاپان 

در محدوده سرزمینی آذربایجان واقع شد. اینک در مسیر پایانه 
مرزی نوردوز ایران تا ایروان اتفاق مهمی افتاده است. کامیون ها 
ابتدا پس از طی مســافتی به کاپان در ارمنستان وارد شده و 
سپس وارد خاک آذربایجان می شوند، سپس کامیون ها از نو 
وارد خاک ارمنســتان شــده و به شهر گوریس می رسند و از 

آنجا راهی ایروان می شوند. 
پیش از این اما در 12 سپتامبر، آذربایجان میزبان تمرینات 
نظامی مشترک با  ترکیه و پاکستان بود. این رزمایش سه جانبه 
که »سه برادر 2021« نامیده شد، مفاد کنوانسیون وضعیت 
حقوقی دریای خزر را نقض کرد، زیرا نیروهای شرکت کننده 
در آن نیروهای مســلح متعلق به جمهوری آذربایجان، ایران، 
قزاقستان و فدراسیون روسیه نبودند. اهداف اعالم شده از این 
رزمایش ها، تقویت روابط دوجانبه موجود و تقویت همکاری های 
ضد  تروریســتی بود. ایران از این وقایع بسادگی نگذشت و به 
برگزاری رزمایش نیروی زمینی ارتش در منطقه شمال غرب 
کشور و در مرزهای ارمنســتان و جمهوری آذربایجان با نام 

فاتحان خیبر پرداخت.
به دنبال این رزمایش ایران، الهام علی اف، رئیس جمهور 
آذربایجــان، با ابراز تعجب از برگزاری این رزمایش نظامی در 
نزدیک رود ارس )مرز میان دو کشور( گفت که این یک اتفاق 

بسیار شگفت آور است.
اظهارات علی اف در حالی مطرح می شود که بر اساس اخبار 
غیررسمی  )که البته در رسانه های آذربایجان به کرات از آن 
صحبت شده است( باکو تالش دارد تا با حمایت  ترکیه و رژیم 
اسرائیل، به تصرف استان سیونیک ارمنستان بپردازد. سیونیک، 
جنوبی ترین اســتان ارمنستان است که از غرب به جمهوری 
خودمختار نخجوان، از شرق به آذربایجان و از جنوب به ایران 
منتهی می شود. این استان مرز ارمنستان با ایران را تشکیل 
می دهد. توافق آتش بس 2020 کریدوری را میان آذربایجان و 
نخجوان از داالن الچین و از طریق سیونیک لحاظ می کرد، اما 
باکو از این طرح رضایت کافی ندارد. باکو اهداف بلندپروازانه ای 
را برای تصرف کل استان سیونیک در ذهن دارد، که می تواند 

ایران را در موقعیت ژئوپلیتیکی نامطلوبی قرار دهد. 
مدتی پس از آتش بس قره باغ، شعری که توسط اردوغان 
رئیس جمهور  ترکیه خوانده شد، نیز شروع جنگ تبلیغاتی از 
سوی  ترکیه علیه ایران بود که آتش تنش ها را شعله ورتر کرد. 
اردوغــان که پس از جنگ دوم قره باغ به رژه پیروزی در باکو 
دعوت شــده بود، شعری را با عنوان اینکه »آنها ارس را جدا 
کردند« خواند و مقامات ایران نیز واکنش تندی به آن نشان 
دادند. همکاری ناموفق آنکارا و مســکو در موضوع ســوریه، 
 نشان از این داشت که مسکو نیز زیاده خواهی های  ترکیه را در 

حیاط خلوت خود برنمی تابد. 

با این حال،  ترکیه تالش کرده اســت تــا روابط خود با 
جمهوری آذربایجان را از زمان اســتقالل این کشور نوظهور 
تقویــت کرده، تا جایی که در منازعــات قره باغ به حمایت از 
آذربایجان برخاسته و حتی زمینه ساز پیروزی آنها در جنگ 
اخیر قره باغ باشــد.  ترکیه تالش دارد تا با برگزاری مانورهای 
نظامی مشترک با آذربایجان به موازات حضور در سوریه، سپس 
در لیبی و اکنون در قفقاز جنوبی به بسط قدرت خود بپردازد. 
پر واضح اســت که مانورهای نظامی نیروهای خارجی از این 
دست هیچ کمکی به امنیت و ثبات در منطقه نمی کند. حال 
اگر جمهوری آذربایجان به فکر منافع اقتصادی در بلندمدت 
باشد باید این را از ذهن خود بیرون کند، زیرا منافع اقتصادی 

در هر منطقه ارتباط مستقیمی  به ثبات در آن منطقه دارد. 
از طرفی جمهوری آذربایجان طی سال های اخیر به یکی از 
مهم ترین تأمین کنندگان انرژی  ترکیه تبدیل شده است. اساساًً 
آذربایجان به همراه گرجســتان یــک دهلیز مهم انرژی برای  
ترکیه است. در همین راستا پروژه های خط لوله نفت خام باکو- 
تفلیس- جیحان )با ظرفیت 1۶0 هزار متر مکعب نفت در روز(، 
خط لوله گاز باکو- تفلیس- ارزروم، خط لوله گاز طبیعی  ترانس 
 آناتولین )تاناپ( )با ظرفیت انتقال گاز طبیعی روزانه 4۵ میلیون 
متر مکعب(، خط لوله انتقال گاز طبیعی جنوبی قفقاز )با ظرفیت 
انتقال گاز طبیعی روزانه 70 میلیون مترمکعب(، خط لوله انتقال 

گاز طبیعی  ترانس آدریاتیک و خط راه آهن باکو- تفلیس- قارص 
نیز راه اندازی شــده اســت.  ترکیه در چارچوب همکاری های 
منطقه ای با جمهوری آذربایجان و گرجستان جلسات سه جانبه 
مهمی  را به شکل مکرر با روسای جمهور و وزرای امور خارجه 
سه کشور برگزار می کند. اینها همه حکایت از اهمیت فوق العاده 

قفقاز در نقشه سیاسی امنیتی  ترکیه دارد.
بر همین اســاس آذربایجان قصد دارد تا ارتباط زمینی 
خود با نخجوان را کاماًلً در اختیار خود قرار داده و با این کار 
اتصــال ارضی خود را با  ترکیــه کامل کند؛ این امر به  ترکیه 
این فرصت را می دهد که بر مبنای تحقق چشم انداز 2023، 
مرزهای شمال غربی ایران را به شدت تنش زا ساخته و زیستگاه 

جدید و مطمئنی را برای رشد  تروریسم در منطقه فراهم آورد 
و از این طریق جنگ منطقه ای را در آنجا راه اندازد؛ هم اکنون 
باکو متهم به میزبانی داعش و جنگجویان گروه های تکفیری 

از سوریه، لیبی، عراق و افغانستان است. 
حال در صورت تصرف ســیونیک به دست آذربایجان، عماًل 
مرز ایران و ارمنســتان به طور کامل از میان خواهد رفت. قطع 
ارتباط ایران با ارمنســتان به معنی از دست دادن کنترل بخش 
مهمی  از منطقه قفقاز است. در عین حال ایران بعداً مجبور خواهد 
 شــد برنامه ریزی خاصی برای برخــورد با تهدیدات کج و معوج
نیمچه قدرت منطقه ای تازه جسور شده ای که به شدت از سوی 

رژیم اسرائیل و  ترکیه حمایت می شود داشته باشد. حمایت نظامی 
و اطالعاتی  ترکیه و رژیم اسرائیل از آذربایجان که یکی از دالیل 
مهم تاکتیکی لجســتیکی در پیروزی باکو در جنگ قره باغ بود، 
مصداق برجسته ای برای این ادعا است. پس باید گفت این توان 
نظامی ارتباطی به خود آذربایجان ندارد و توسط حامیانش یعنی 
اســرائیل و  ترکیه ارائه شده است. قطعاً تحقق این امر می تواند 

تعادل ژئواستراتژیک منطقه ای را به ضرر ایران متحول کند.
در همین رابطه اگر آذربایجان موفق شود کریدور زنگزور را 
به دولت ارمنستان تحمیل کند، باکو به راحتی می تواند از طریق 
زمین به  ترکیه، رژیم اسرائیل و اتحادیه اروپا متصل شود؛ و در 
نتیجــه می تواند ایران را از معادالت  ترانزیتی خود خارج کند. 

ایران این مسئله را زمینه ساز افزایش حضور اسرائیل و ناتو در 
مرزهای خود، و نتیجتاً تضعیف روابط ایران با ارمنستان می داند.
از دیگر ســو، عضویت اخیر ایران در سازمان شانگهای را 
می تــوان موضوعی مهم و تأثیرگــذار در این تحوالت در نظر 
گرفت. در یک تحلیــل واقع گرایانه، آذربایجان اینک خود را 
میان دو کشور عضو سازمان شانگهای در انزوا می بیند. الجرم 
جمهوری آذربایجان که در سال های گذشته روابط رو به رشدی 
با غرب داشــته و پایش به بسیاری از نهاد ها و معامالت غربی 
باز شــده، چاره خروج از این وضعیت نامتعادل را در توسل به 

طرف های ثالث می بیند. 

 ترکیه که برخالف روابط تاریخی خود، شراکت شکننده ای 
با ایران و روسیه دارد، حداقل به صرف منافع کالن اقتصادی، 
باکو را تنها نخواهد گذاشت. در این بین مسئله مهمی  که ایران 
به شکل مستقیم نسبت به آن واکنش نشان می دهد، افزایش 
نفوذ اســرائیل در منطقه است. گفته می شود که دیاسپورای 
بزرگی از یهودیان در آذربایجان ســکونت دارند و این باعث 
می شود موضوع حضور رژیم اسرائیل در مرزهای ایران شکل 
جدی تری به خود بگیرد. افزایش نفوذ رژیم اسرائیل در منطقه 
به معنی افزایش تصویر مثبت اســرائیلی در محافل سیاسی، 
زندگی فرهنگی و رسانه های آذربایجان است؛ و این منافع ایران 
را در قفقاز به خطر می اندازد و ایران چاره ای ندارد با تهدیدات 

امنیتی در مرزهای شمال غربی خود مقابله کند.
در حقیقت، تاریخ منطقه قره باغ کوهســتانی و قفقاز 
جنوبی، خصوصــاًً از پیش از قرن هجدهم به این ســو، 
محل رقابت دیرینه سه قدرت بزرگ یعنی ایران، روسیه و  
ترکیه بوده است؛ در حالی جمهوري آذربایجان به محلی 
برای قدرت نمایی  ترکیه و اسرائیل در منطقه تبدیل شده 
اســت که دومین کشور شــیعی جهان اسالم می باشد، و 
این می تواند با توجه به قرابت مذهبی ایران و آذربایجان 
حکومت علی اف را به سرنوشت دردناکی دچار کند. شرایط 
هم اکنون تا حد زیادی به وقوعات قرن هجدهم، تا قبل از 
تسلط روسیه بر این مناطق شباهت دارد. یعنی می توان 
گفت از منظر روابط بین الملل همان ســاختار آنارشیکی 
سابق، اینک در قفقاز جنوبی حاکم است. این در حالیست 
که از منظر مستندات تاریخی، آذربایجان در واقع بخشی از 
ایران است و بسیاری می خواهند این منطقه به »سرزمین 
مادری« خــود باز گردد؛ موضوع مبرهن اینکه با افزایش 
بازیگران و پیچیدگی روابط در  هارتلند مکیندر که قفقاز 
جنوبی نیز جزیی از قلمرو آن محسوب می شود که همان 
حضــور قدرت های غیرمرتبط با قفقاز نظیر آمریکا، رژیم 
اســرائیل و ناتو می باشد، تهدیدات امنیتی در این منطقه 

به اوج خود خواهد رسید.

مشروعیت زدایی از نظام و ماهیت فرامرزی 
انقالب اسالمی، ممانعت از الگوسازی برای 
ســایر ملل، ایجاد ذهنیت منفی نسبت 
به اصول سیاست خارجی در نزد جامعه 
بردن دستاوردهای  زیر ســؤال  ایرانی، 
تمدنی انقالب اســالمی، مخدوش نشان 
دادن الگوی غرب ستیزانه ایران، کم رنگ 
ســازی نقش مثبت منطقه ای ایران در 
استکبارستیزی و سازمان دهی و تقویت 
جبهه مقاومــت، تغییر در معادله موازنه 
قدرت نرم و تضعیــف جایگاه ایران در 
سطوح اجتماعی و بین المللی، اثربخشی 
سیاست فشار اقتصادی آمریکا، تشدید 
ایران هراســی و متعاقباً ائتالف ســازی 
منطقه ای علیه ایران بخشــی از اهداف 
پیدا و پنهان شانتاژهای رسانه ای و خبری 
روزهای اخیر نظام سلطه علیه ایران است.

مقابل  در  اسالمی  نظام جمهوری  سیاست 
حاکمان جدید کابل بر همان اصلی استوار 
است که مقام معظم رهبری در فرمایشات 
خود فرمودند: »ما طرفدار ملت افغانستان 
هستیم. دولت ها می آیند و می روند. آن که 
باقی می ماند، ملت افغانســتان هستند. و 
نوع رابطه ما با دولت ها بستگی دارد به نوع 
رابطه آنها با ما. ان شاءاهلل خداوند وضع ملت 
افغانســتان را به بهترین وجه قرار دهد.«

منصور ماجد 

تنش در قفقاز جنوبی و چشم انداز پیش رو

 یک بام و دو هوا 
منطقه ای همکاری های  با  ضدیت  تا  مطلق  غربزدگی  از 

درخواســت توییتری اخیر دنیس رأس، مســئول امور 
ایــران در دوران باراک اوباما در خصــوص تهیه فوری طرح 
 دوم تحریــم ایران توســط دولت بایدن بــرای مقابله با آثار 
ضد تحریمی عضویت ایران در ســازمان همکاری شانگهای 
همزمان با مواضع مخرب و غیر ســازنده ضدانقالب و برخی 
اصالح طلبان رادیکال نسبت به این عضویت راهبردی، موضوعی 

قابل تأمل و تحلیل است.
برخــی از ایــن افراد برای »شــعار نه شــرقی، نه غربی 
نوشته شده بر سر در وزارت امور خارجه« دل سوزاندند و بعضی 
در مذمت این عضویت، ســند همکاری های 2۵ ساله ایران و 
چین را نیز زیر ســؤال بردند. مسیح مهاجری طی یادداشتی 
در روزنامه جمهوری اســالمی در خصوص پیوستن ایران به 
این سازمان بین المللی از تعابیر عجیب »شکار شرق شدن«، 
»دام بسیار سخت و پرهزینه«، »شرق بدعهد و زالوصفت« و 
»از ترس مار غاشیه به عقرب جراره پناه بردن« استفاده کرد.

اتخاذ این مواضع گویای آن است که آن ها به دنبال القای 
شــائبه گذر نظام اســالمی  از »اصل نه شــرقی و نه غربی« 
هســتند. جالب آنکه اغلب القاکنندگان این شائبه، خودشان 
ماهیتاً از غرب گرایان افراطی بوده و اساســاً اعتقادی به اصل 
حیاتی استقالل در سپهر سیاسی ایران ندارند و روزی نیست 

که غصه عدم رابطه ایران با شیطان بزرگ را نخورند.
مواضع متناقض عناصر داخلی و خارجی شیفته غرب در 
برابر عضویت ایران در ســازمان همکاری شانگهای از یک سو 
و غربگدایی آنها از ســوی دیگر یادآور ضرب المثل یک بام و 

دو هوا است.
بی شــک پیوســتن به یک  نهاد بین المللی اقتصادی در 
چارچوب منافع ملی یک کشور هیچ منافاتی با اصل استقالل 
ندارد. بخشــی از عمق استراتژی ایران در شرق آسیا و شمال 
اوراسیا تعریف شده است و در سال های اخیر اکثر کشورهای 

عضو سازمان مذکور با ملت ایران همراه بودند.
بــرای نمونه دولت چیــن در اوج تحریم های حداکثری 
آمریــکا، همــواره و البته در حد امکان همــراه ایران بوده و 
سیاســت های اقتصادی و توسعه ای خویش را در قالب بازی 
برد - برد با ایران دنبال کرده است و عمالً با وجود خصومت های 
اعضای غربی شــورای امنیت ســازمان ملــل، در زیر پرچم 
دشمنی با ایران ننشسته است. بررسی کارنامه چین در دوره 
اول تحریم ها در ســال ۹0 نیز گویای آن است که این کشور 
به عنوان یک شــریک راهبــردی در امر خرید نفت، تبادالت 
بانکی و حتی فاینانس پروژه های ایران در کنار ما بوده است. 
در اوج تحریم های ظالمانه اتحادیه اروپا و آمریکا از ایران نفت 
خریده و بانک کونلــون را برای انجام تراکنش های بانکی در 
اختیار ایران قرار داده است و با همه فرازوفرودها در پروژه های 
عمرانی کشور به خصوص در میدان های مشترک نفتی ایران 
ســرمایه گذاری کرده اســت. در مقطع فعلی نیز نیاز کشور 
به واکســن کرونا را در حد بســیار زیادی تأمین کرده است. 
البته پیش تر نیز کشــور چین در ماجرای جنگ تحمیلی با 
فروش تسلیحات موشکی کرم ابریشم، موشک های 801C  و 
کمک های فّناورانه در ماجرای توسعه هسته ای کشور تعامل 

مثبت خود را به اثبات رسانده است. 
از سوی دیگر سکوت ضدانقالب و اصالح طلبان رادیکال در 
مقابل مخالفت مستمر ایاالت متحده با عضویت ایران در سازمان 
تجارت جهانی و محروم سازی ملت ایران از مزایای مربوط به 
اقتصاد آزاد در نظام جهانی و در کنار این نگاه، غوغاســاالری 
در خصوص عضویت ایران در ســازمان همکاری شانگهای از 
دوگانگی های رنج دهنده برای هر ناظر با وجدان سالم است و 

از تروریسم اقتصادی حکایت دارد.
به هر صورت در شرایط فعلی جریان ضدانقالب ناامید از 
شکست فشار حداکثری غرب علیه ایران و عصبانی از پذیرش 
ایران در سازمان همکاری شانگهای، ناشیانه علم وطن دوستی 
بلند کرده و تالش دارد با یک شبیه سازی عوام فریبانه عضویت 
ایران در ســازمان مذکور و مراودات تجاری با چین، روسیه، 
هند، پاکســتان و دیگر اعضا را به عدول ایران از شعار اصولی 

نه شرقی و نه غربی تقلیل دهند.
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محسن سازگارا از مهره های سوخته سازمان سیا که شهره 
به وطن فروشی دارد، در قضاوتی خصمانه و با حمایت علنی از 
رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی می گوید: »نباید ایران با 
یک  طرف دنیا بر اساس آمریکاستیزی و غرب ستیزی و رؤیای 
محو اســرائیل در حال قهر و دعوا باشد و به این بهانه در کام 
یک اژدهای بدسابقه برود؛ بنابراین قابل پیش بینی است که 
 این همکاری با چین پیشــاپیش یک یــوغ بندگی و بردگی 

برگردن ایران خواهد انداخــت.« که در ادامه کار نیز عوامل 
وابســته از داخل کشــور نیز در تنور تقلبی ادعای وابستگی 

ایران به شرق می دمند. 
ایــن رویکرد جریان مزبور تازگی نداشــته و از ســال ها 
پیش نیز چنین روندی وجود داشــته است. جمعی محدود 
به نام فعالین سیاســی و مدنی به بهانه های مختلف نامه های 
مشمئزکننده 30، 38، 74، 83، ۵۵ و 4۶۶ نفره تدارک دیده و 
در اوهام خویش علیه منافع ملت ایران به مجامع بین المللی و 
رئیس دولت آمریکا نامه پراکنی کرده و حتی درخواست افزایش 
تحریم می کنند. به هر شکل برخالف تبلیغات سوء دامنه دار 
هفته های اخیر بدخواهان نظام، از نظر تحلیل گران مســتقل 
غربی عضویت ایران در ســازمان همکاری شانگهای می تواند 
ضمن تقویت مناسبات ایران با کشورهای قدرتمند آسیایی و 

اروپایی تحریم های غرب را عماًل بی اثر سازد.
قرار گرفتن ایران در آستانه جهش اقتصادی 

علت عصبانیت غرب و غرب زده ها
سازمان همکاری شانگهای که رویکرد ضد آمریکایی دارد 
2۵ ســال قبل توسط چین، روســیه، قزاقستان، قرقیزستان 
و تاجیکســتان با هدف مقابله و ایجــاد موازنه در برابر نفوذ 
آمریکا و ناتو در منطقه تأسیس شد. ایران پس از سال ها عضو 
ناظر بودن در 2۶ شــهریور 1400 در بدو شروع به کار دولت 
سیزدهم به عضویت دائم آن درآمد. این عضویت در حالی است 

کــه دولت روحانی به بهانه عدم پذیرش FATF و تحریم های 
آمریکا عضویت ایران در این سازمان راهبردی را ناممکن و یا 
بی فایده می دانست. در حالی که این سازمان به دلیل موقعیت 
ژئوپلتیکی خاص ایران، داشتن موقعیت تمدنی و سرزمینی، 
دسترسی به آب های گرم، واقع شدن در متن کریدور ارتباطی 
شــرق به غرب، برخورداری از نیروی انسانی قابل اتکا، داشتن 
ظرفیت های اقتصادی و کشاورزی، منابع غنی نفت و صنایع 

تبدیلی و ده هــا ویژگی منحصربه فرد دیگر با عضو جدیدش 
قدرت دوچندان می یابد. از سوی دیگر راه را برای بی اثر سازی 

تحریم های ظالمانه غربی ها علیه ایران بازمی گشاید.
 رد درخواست 16 سال قبل آمریکا 

برای عضویت در شانگهای
 ناراحتی غرب و غرب زده ها را از بعد دیگری هم می توان 
بررســی کرد. از منظر اقتصادی مجموع کشــورهای عضو و 
ناظر این سازمان بیشترین تولیدکننده و مصرف کننده انرژی 
را دارند. 43 درصد جمعیت جهان و یک چهارم از مســاحت 
خشکی متعلق به کشــورهای عضو این سازمان است. ایران 
هم می تواند با یک هدف گذاری درست، با محوریت صادرات 
غیرنفتی، شرکت های دانش بنیان، توسعه توریسم سیاحتی و 
درمانی و... به یک جهش اقتصادی ضرب االجلی دست یافته و 
به جایگاه برتر اقتصادی در منطقه مبدل شود. اگر این سازمان 
فاقد اهمیت بود، قطعاً آمریکا 1۶ سال پیش درخواست عضویت 
به عنوان ناظر را نمی داد که درخواستش از سوی اعضا رد شود 
و یا به محض پذیرش ایران در این ســازمان جنجال سیاسی، 

تبلیغی راه نمی انداخت.
ابعاد غربگرایی مطلق جریان تحریف

مشروعیت زدایی از نظام و ماهیت فرامرزی انقالب اسالمی، 
ممانعت از الگوســازی برای سایر ملل، ایجاد ذهنیت منفی 
نســبت به اصول سیاست خارجی در نزد جامعه ایرانی، زیر 

ســؤال بردن دستاوردهای تمدنی انقالب اسالمی، مخدوش 
نشــان دادن الگوی غرب ستیزانه ایران، کم رنگ سازی نقش 
مثبت منطقه ای ایران در استکبارســتیزی و سازمان دهی و 
تقویــت جبهه مقاومت، تغییر در معادلــه موازنه قدرت نرم 
و تضعیــف جایگاه ایران در ســطوح اجتماعی و بین المللی، 
اثربخشی سیاست فشار اقتصادی آمریکا، تشدید ایران هراسی 
و متعاقباً ائتالف سازی منطقه ای علیه ایران بخشی از اهداف 

پیدا و پنهان شانتاژهای رسانه ای و خبری روزهای اخیر نظام 
سلطه علیه ایران است.

در ظاهر مخدوش نشان دادن سیاست اصولی نه شرقی نه 
غربی ایران با موضوع بی ربط عضویت ایران در سازمان شانگهای 
جدیدترین رویکرد این جریان بشمار می رود اما در باطن تقویت 
جبهه تروریســم اقتصادی و مؤثر سازی تحریم ها و تحمیل 
فشار مضاعف بر ملت ایران روح این مخالفت را شکل می دهد.
البته موضوع همراهی جریان تحریف و اپوزیسیون برای 
هموارســازی مســیر تحریم و ترغیب غرب به تحریم ایران 
مســبوق به سابقه است. پیشنهاد بی شرمانه جام زهر توسط 
نمایندگان مجلس ششم به رهبر انقالب اسالمی، نامه نگاری 
طیفــی از اصالح طلبان به اوبامــا و هیالری کلینتون و دادن 
گرای تحریم بیشتر ایران، جاسوسی و تأمین نیازهای اطالعاتی 
غرب برای ایجاد سازوکارهای تحریم هوشمند، قهرهای دولتی 
و تخریب وجاهت بین المللی ایران مصادیق ســیاهی از این 

وطن فروشی ها است.
    در سی سال گذشته اتخاذ مواضع کینه ورزانه از سوی 
عناصــر ضدانقالب و همراهی طیف رادیکال جبهه اصالحات 
و بی اعتنایــی آن ها به منافع ملی و مطالبات حقیقی انقالب 
اســالمی به شکلی معنادار یک انزوای الینحل اجتماعی را بر 

آن ها تحمیل کرده است.
این جمع متعارض بــا امنیت و منافع ملی، متأثر از فقر 

ایدئولوژیکی برای برون رفت از این انزوای فراگیر چاره ای جز 
الپوشانی دشمنی های بی پایان غرب با ملت ایران و آویختن 

به دامن غرب ندارد.
غرب در دوران حاکمیت دولت های غربگرا در ســی سال 
گذشته به کرات باوجود مطیع بودن و خوش خدمتی مهره های 
اصلی آن دولت ها ملت ایران را مورد حمالت غیرانسانی قرار 
داده است. در واقع گذاشتن عنوان توهین آمیز »ایران، محور 
شرارت« و قانون »داماتو« پاداش آمریکا و اروپا به همکاری های 
پنهانی اصالح طلبان ایران با غرب در دهه 80 بشمار می رود.

   البته در ســه دهه گذشــته تعظیــم بی چون وچرای 
اصالح طلبان در مقابل غرب در لوای طراحی و اجرای سیاست 
تنش زدایی، تالش برای اعتمادسازی یک طرفه با آمریکا، گردن 
نهــادن در مقابل غرب و پذیــرش بی چون وچرای نظم نوین 
جهانی، طراحی و اجــرا پروژه گفت وگوهای انتقادی با اروپا، 
گفت وگوی تمدن ها، عمل به سیاست منفعالنه در برابر غرب 
به بهانه تعامل ســازنده، همراهی با غرب در افغانستان، تعهد 
سپاری در سعدآباد و بروکسل، تعلیق کامل غنی سازی هسته ای 
و متقاباًل سکوت در برابر بدعهدی اروپایی ها، کوتاه آمدن در 
برابر اپوزیسیون، مذاکره با غرب منهای آمریکا، امضاء برجام، 
طــرح برجام های دو و ســه و باالخره تعظیم در برابر کدخدا 
ساالری آمریکا نیز صرفاً پاداش هایی مشابه عنوان محور شرارت 
را به دنبال داشته است. نتیجه قهری سکوت در برابر دشمنی 
آمریکا با ملت ایران و تقبیح آثار مثبت عضویت ایران در سازمان 
همکاری شانگهای اضمحالل و فروپاشی این جریانات سیاسی 
اســت چرا که بلندی دیوار بی اعتمادی مردم ایران به غرب و 
تحلیل های خطی و غیرمعقول و خطاهای محاسباتی آسیب 
جدی به وجهه غرب زده های مخالف پیوستن ایران به سازمان 

مذکور در جامعه وارد ساخته است.
مردم ایران هرگز نمی توانند دشــمنی غربی ها را به بوته 
فراموشی بسپارند. پذیرفتن شاه معدوم توسط آمریکا و عدم 
اســترداد وی، لغو یک جانبه قراردادهای تسلیحاتی با ایران، 
مسدودسازی دارایی های کشور، هماهنگ ساختن فعالیت های 
نیروهای لیبرال و ملی گرا علیه انقالب اسالمی، حمله نظامی به 
طبس در پنجم اردیبهشت 13۵۹ برای آزادسازی جاسوسان 
بازداشتی در النه جاسوســی، طراحی و انجام کودتای نوژه، 
تحریــک صدام برای تحمیل جنگ علیــه ایران، رویارویی و 
دخالت نظامی مستقیم در جنگ، اعمال فشارهای اقتصادی 
و اقدامات تحریمی علیه نظام جمهوری اســالمی، حمایت، 
ســازمان دهی و هدایت مخالفان نظام، اختصاص بودجه های 
کالن برای مقابله با نظام جمهوری اسالمی، تهاجم فرهنگی 
و جنگ نرم، مقابله با دستیابی جمهوری اسالمی به فناوری 
هسته ای، اعمال تحریم های غیرانسانی پزشکی و دارویی، ترور 
دانشمندان هسته ای و سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی تنها 

بخشی از این دشمنی ها است.
فعالیت مؤسســات برانداز از قبیل بنیاد ســوروس یا 
بنیاد جامعه باز، مرکز وودرو ویلسون، خانه آزادی، صندوق 
اعانه ملی برای دموکراسی )N.E.D(، مؤسسه دموکراتیک 
ملی )N.D.I(، مؤسســه جمهوری خواه ملی )N.R.I(، بنیاد 
فورد، بنیاد برادران راکفلر، بنیاد کارنگی، مؤسسه آمریکن 
اینترپرایــز، بنیاد دموکراســی در ایران، انســتیتو آلبرت 
انیشــتین، کمیته خطر حاضر، انســتیتو بروکینگز، مرکز 
ســابان وابسته به بروکینگز، دیده بان حقوق بشر، موسسه 
کاتو، مرکز هیستینگز، مرکز بین المللی تحقیقات بر روی 
زنان، و هم چنین فعالیت شــبکه های فارسی زبان ازجمله 
VOA، BBC، رادیو فردا، رادیو زمانه، رادیو رژیم صهیونیستی، 
شبکه های ماهواره ای ضدانقالب مانند منافقین، گروه های 
سلطنت طلب، پارس، رنگارنگ، فیس بوک، توییتر و... فقط 
ســیاهه کوچکی از دشــمنی آمریکا و غرب با ملت ایران 
است که اتفاقاً هیچ یک از کشورهای عضو سازمان همکاری 
شانگهای کمترین نقشی در طراحی، هدایت و پیشبرد آن ها 
و یا موارد بی شمار دیگری از این دشمنی ها بر عهده نداشتند. 
به این کدخدا باوران باید یادآور شد که: آزموده را آزمودن 

خطاست.


