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به نام خدا
به هفتمین قدم رسیدیم. این قدم با طوالنی ترین شب سال، شب یلدا همراه است. در این شب 
دعایی نمی ماند جز سالمتی و بازگشایی دوباره دانشگاه ها. امید است سال آینده در حال وهوای 

روزهای زمستانی با نشریه های کاغذی در خدمتتان باشیم.
 تا به اینجا سعی داشتیم قدم به قدم با موضوعات و مسائل روز سیاست, اقتصاد و جامعه خود 
همراه باشیم و تالش کنیم به عنوان یک دانشجوی دغدغه مند نگارش یادداشت های تحلیلی را 
هم گام با عمق مطالعه و تامل پیش ببریم. اثرگذاری و تحول بی شک از اهداف نویسندگان نشریه 
است. امید است با نظرات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان و در صورت تمایل, همکاری در نگارش 

یادداشت،   نشریه قدم را بیش از پیش به هدف خود نزدیک تر کنیم. 
در این نشریه در بخش عدلیه به بحث بوروکراسی در دستگاه های اجرایی پرداخته شد. در بخش 
امور داخله درباره ی هر یک از موضوعات  کانال تلگرامی آمدنیوز و موضوع سواد رسانه ای در ایران، 
بحث سایت های شرط بندی، ایرادات بودجه 1400، سیل در خوزستان، واکسن داخلی و خارجی 
کرونا و ماجرای سرباز بابلی یادداشتی نوشته شد. در بخش فرنگ نامه نیز به شعرخوانی اردوغان در 
آذربایجان، تحریم های اتحادیه اروپا علیه ترکیه و در نهایت به بررسی رویکرد جو بایدن در منطقه 

جنوب غربی آسیا توجه شد.
به مناسبت سالروز والدت حضرت زینب کبری )س( این شماره از نشریه را تقدیم می کنیم به روح 

بزرگ وپر عظمت ایشان.  بانویی که با روایت هایش از واقعه کربال، تاریخ ساز شد.

سخن رسدبیر

کیمیا محمدزاده
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سیدمحمدرضا دادگستر 

دانشجوی کارشناسی ارشد

گاه تهران د سیاستگذاری عمومی دانش
هور!

جم پی هب انم  تو تگذار و 
س سیا اپس کاران 

بروکراسی قاعدتاً آنگونه که وبر گفته بود, بایستی مظهر و تجلی عقالنیت دولت باشد. جایی که امور جاری کشور با 
دقت پردازش و تمشیت می شود؛ منافع عمومی را بر منافع هر فرد و گروهی ترجیح می دهد و با انباشته ای از خرد 
دیوان ساالرانه که در طول نسل ها فعالیت کارگزارانش بدست آمده کمتر مسئله ای است که نتواند حلش کند. اما چه 
شده که این بخش از دولت که به حق می توان آن را پیشانی دولت دانست, در ایران بیشتر مظهر ناتوانی، ضعف و عدم 
پاسخگویی به موقع است؟ چرا بر خالف کشورهای توسعه یافته، شهروندان ایرانی از مراجعه به اداره، سازمان، نهاد، 
موسسه یا هر شکل دیگر از دستگاه بروکراسی وحشت دارند و بر این باورند که باید مدت زمان زیادی را برای کارهای 

اداری خود اختصاص دهند؟
برای توضیح ریشه ها و علل پدیدآورنده این وضعیت می توان عوامل متعددی را فهرست کرد. اما یکی از مهم ترین این 
عوامل موازی کاری نهادهای دولتی و تعدد سیاستگذار برای تصمیم گیری، اجرا و داوری درباره ی سیاست هاست. به 
بیان روشن تر، برای انجام بیشتر کارهای اداری باید به چند اداره که هر کدام ذیل وزارتخانه یا نهاد دیگری قرار دارند 
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اتفاق خاصی  مراجعه کنید. طی این مراجعات معموالً 
هم نمیفتد و تنها کد قانونی ایجادشده توسط قانونگذار 
به مرحله اجرا درمی آید. اما چرا قانون گذاران در طول 
زمان بر تعداد قوانین و مقررات این چنینی افزوده اند؟ آیا 
آن ها می خواستند جمهور مردم را رنج دهند یا اقتدار و 
بزرگی دولت را به او نشان دهند؟ به نظر می رسد که علت 
این نباشد. در واقع خود سیاستگذاران نیز در منطقی 
چرخشی به دستگاه دولت وارد یا از آن خارج می شوند. 
آن ها درکی از کار دیوان ساالرانه ندارند و ماموریت خود 
را بهبود وضع موجود می دانند. از این رو توجهی به مسیر 
طی شده توسط قانون گذاران قبلی ندارند. برای این افراد 
گذشته سراسر حکایت از اشتباه و حماقت قانونگذاران 
کنند.  اصالح  را  پیش رو  راه  که  آمده اند  آنان  و  دارد 
و  قوانین  افزایش  به  توجه  بدون  قوانین  در  دستکاری 
مقررات قبلی انجام می شود. در واقع سندروم سندنویسی 
باعث شده تا پس از ایجاد و تصویب هر سند توسط نهاد 
قانونگذار نوعی جو رضایت در عوامل دخیل در این امر 
پدید آید. این حس رضایت به قدری قوی است که به 
پیامدهای این سند در اجرا هم بر سرعت و دقت دستگاه 
بروکراسی و هم بر ذی نفعان و مخاطبان سیاست توجهی 
نمی شود. آنچه مهم است صرفاً ایجاد و تقویت این حس 

رضایت است.
ماهیت جزیره ای دولت در ایران سبب شده است تا به 
جای انسجام و یکپارچگی دستگاه های دولتی، عمومی 
)شهرداری ها( و شبه دولتی )نهادهای انقالبی(، آن ها به 
یکدیگر به چشم رقبایی بنگرند که به دنبال کسب سهم 
بیشتری از کیک بودجه هستند و می خواهند بهترین 
بر  آنچه  از  فارغ  برای محیط حرفه ای خود،  را  شرایط 
سر دیگران می آید، فراهم کنند. در این حالت، به جای 

انجام  و  توسعه  به  گذار  برای  و همکارانه  پایدار  تالش 
بهتر کارکردهای دولت، هر نهاد تالش می کند تا در هر 
بزنگاهی نهاد دیگر را بی اعتبار کند و در نظر مردم ناکارآمد 
و غیراثربخش جلوه دهد. از این رو هرگاه جمهور مردم 
لب به شکایت می گشایند، تنها واکنش کارگزاران هر نهاد 
تایید انتقاد مردم و سپس جهت دهی آن به نهاد رقیب 
است. مثاًل هرگاه در سیاستگذاری آموزش عالی مشکلی 
به وجود بیاید چندان نمی توان با دقت ریشه آن مشکل 
در نهادهای دوگانه سیاستگذار )وزارت علوم و شورایعالی 
انقالب فرهنگی( ردیابی کرد. چون کارگزاران آن ها قائل 
به اهمیت بیشتر و دامنه ی اثرگذاری باالتر نهاد مقابل 
هستند. در حوزه های مختلف صنعت، آموزش، فرهنگ، 
هنر، خدمات، کشاورزی، امنیت، محیط زیست، رفاه و... 

می توان از این نوع رقابت ها سراغ گرفت.
برای  خود  گرم کردن  حال  در  تیم  دو  هر  درحالیکه 
پیروزی در بازی هستند، این جمهور است که چونان 
توپی سرگردان به دنبال منافع عمومی است. هدفی که 
ابتدا به ساکن علت موجده دولت بود؛ هرچند که بازی 

مهم تر از هر رویداد دیگر است...
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امور داخله
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نیادم نیوز
علیرضا مقتدایی 

گاه تهران کارشناسی علوم سیاسی دانش

موسسه َرند1 ، اندیشکده ای آمریکایی که از آبستن جنگ جهانی دوم، سرانجام در 1۹4۸، با هدف سیاستگذاری و تعیین خط مشی 

سیاست جهانی و همچنین ارائه تحلیل هدفمند سیاسی و نظامی، زاده شد. در این موسسه، اندیشمندان و پژوهشگران زبده در عرصه های 

مختلفی چون سیاسی، نظامی، علوم ارتباطات و... حضور یافتند و در مورد مسائل گوناگون در سراسر جهان به ارائه تحلیل های راهبردی 

و کالن  پرداختند. در سال 2001، این اندیشکده، در شمار انتشارات خود، کتابی را با عنوان »شبکه ها و جنگ های شبکه ای«2  منتشر 

نموده است. در یکی از بخش های این کتاب آمده است:»در جنگ های فردا برنده کسی نیست که بزرگترین بمب ها را دارد، کسی پیروز 

است که بهترین روایت را دارد.«

با شروع هزاره سوم میالدی و گسترش فضای سایبری، امکان ارسال پیام و محتوا از طریق اینترنت در سراسر جهان رواج یافت و طی 

دهه اخیر با رشد بیش از پیش علم، تکنولوژی و رسانه ها، پدیده ای نوظهور به نام شبکه های اجتماعی به وجود آمد و آرام آرام جای خود 

را میان تک تک انسان های این کره خاکی باز کرد. شبکه های اجتماعِی ساده و تک بعدی، به پیام رسان هایی پیشرفته تبدیل شدند که 

توانایی داشتند تا در کوتاه ترین زمان، بیشترین اطالعات را از سمت فرستنده به مخاطب منتقل کنند.

یکی از وجوه و قابلیت های مهم این پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی، ارائه محتواهای خبری ناب و دست اول بود بدون اینکه نیاز به طی 

فرایند قانونی )مانند آنچه تحت عنوان اخبار در رسانه های رسمی کشورها بیان می شود( باشد. با این اتفاق، دو مسئله حائز اهمیت می باشد.

RAND Corporation  _ 1

networks and netwars _ 2
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الف( ذهن انسان به لحاظ روانشناختی وابسته به اولین ها است 

و همین قاعده در انتشار اخبار نیز صدق می کند. برای مثال اگر 

 a خبر پیروزی بایدن در انتخابات 2020 آمریکا، ابتدا در رسانه

و سپس در رسانه b و بعد از آن در رسانه هایی مانند c و d و... 

منتشر شد، مردم و مخاطبین، برای همیشه رسانه ای که اول از 

همه خبر را به دست آنها رسانده, یعنی به رسانه a توجه می کنند. 

پس مشروعیت رسانه ها وابسته به سرعت انتقال پیام آنها است. 

ضمنا هرچه خبر داغ تر و مهم تر باشد، مقبولیت آن رسانه نزد 

عموم بیشتر می شود.

ب( جنبه نظارتی بر محتواهای ارسالی در عمل یا برداشته شده 

یا بی اثر می شود و هر نوع خبری اعم از راست و دروغ و شایعه3  

و اطالعات نادرست 4 و اطالعات غلط5  در فضای مجازی منتشر 

شده و به مخاطب ارسال می شود. در ذیل همین نکته الزم به 

ذکر است که چگونگی روایت از یک رخداد و خبر نیز بسیار مهم 

است. با توجه به آنچه اندیشمندان حوزه ارتباطات بیان می کنند، 

اثرگذاری هرچه بیشتر یک پیام رسانه ای در اذهان مخاطبین، 

بستگی به نوع روایتگری رسانه ها از آن خبر نیز دارد، چیزی که 

از آن به عنوان »جنگ روایت ها«6  یاد می شود.

آنچه واضح است، انسان عصر کنونی، از قید و بندهای رسمی 

اعصار قبلی خارج شده و رویکرد آسان گیرانه ای نسبت به دریافت 

اخبار پیدا کرده است و هرچه یک خبر به صورت عوامانه و بی 

تکلف بیان شود، مورد اقبال تر است. از طرفی هرچه اخبار، خاص 

این دالیل  قرار می گیرد.  بیشتر  توجه  باشد، مورد  و جنجالی 

موجب شد تا طی چند سال اخیر، برخی رسانه ها و شبه رسانه ها 

در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی، از فرصت استفاده کنند تا 

با ایجاد کانال خبری، به دنبال جذب مخاطب و یا پیشبرد اهداف 

)سیاسی، فرهنگی، نظامی و...( باشند.

fake news _ 3

Misinformation _ 4

disinformation _ 5

War of narratives _ 6

یکی از این کانال های خبری، »آمدنیوز« بود که توسط گروهی 

به مدیریت روح اهلل زم در خارج از کشور تاسیس شد. این کانال 

با شعار »آزادی، مبارزه، دموکراسی«، دست به انتشار محتواهایی 

می زد که غالبا سیاسی و خاص بودند. گه گاهی هم به زعم خود 

اخباری محرمانه منتشر و افشا می کرد که در اکثر موارد جز 

شایعه و دیس اینفورمیشن نبودند. آمدنیوز در اعتراضات ۹6 

مانند بسیاری دیگر از رسانه ها نقش پر رنگی داشت؛ خصوصا در 

نحوه سازماندهی اعتراضات و انتشار اطالعیه ها و...!

علت جذب بسیار زیاد مردم به این رسانه، همان سرعت انتشار 

اخبار و همچنین بیان اخبار به ظاهر خاص و ویژه ای بود که ذکر 

شد اما برای مقابله عاقالنه با چنین رسانه هایی، علی الظاهر دو 

کار اساسی می بایست از طرف نهاد دولت و حکومت برای مردم 

صورت می گرفت. 

الف( تقویت پایگاه های خبری رسمی نهاد حاکمیت با 

رویکردی حق طلبانه و مردمی محور؛ به طوری که در درجه 

اول اخبار و اقدامات سیاسی به طور صادقانه به سمع و بصر مردم 

برسد و در درجه دوم، اعتماد عمومی از رسانه ملی کاهش نیابد 

یا سلب نشود. 

ب( افزایش سواد رسانه ای عموم جامعه با رویکرد تفکر 

انتقادی7 ؛ به طوری که مردم به راحتی تحت تاثیر حجم کثیری 

از شایعات و فیک نیوزهایی که منتشر می شود, قرار نگیرند و سپر 

امن ذهنی و روانی برای عموم جامعه ایجاد شود. البته نگارنده 

معتقد است که با تشویق و جهت دهی مردم به سمت تفکر 

انتقادی، عالوه بر اینکه مردم در قبال اخبار و هجمه های رسانه ای 

خارجی در امان می مانند، اما در داخل کشور و در برخورد با 

رسانه های داخلی علی الخصوص رسانه ملی نیز با نگرش انتقادی 

به اخبار و داده های آن می نگرند و از این جهت، رسانه ملی 

راه عظیمی در پیش دارد و با رویکرد منفعالنه نمی تواند اعتماد 

عمومی را به خود جلب کند.

Critical Thinking _ 7
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به اعتقاد برخی صاحب نظران، مدیریت ناصحیح و اقداماتی مانند فیلترینگ شبکه های 

اجتماعی و یا محدود کردن اینترنت، در درازمدت تنها و تنها باعث بی اعتمادی ملت نسبت 

به نهاد دولت و حاکمیت می شود. عدم شفاف سازی حقیقی در مسائلی که ممکن است در اذهان 

عمومی تشویش و بی اعتمادی ایجاد کند نیز از دیگر مصادیق ضعف رسانه ای حاکمیت است. »آمدنیوز«، یک 

هشدار جدی برای کل کشور محسوب می شد. از طرفی نشان داد جامعه ایرانی چقدر در برابر پیام های رسانه 

ای خصوصا اخبار، منفعالنه برخورد می کنند و نبود جایگاه سواد رسانه ای در میان توده مردم به خوبی احساس 

 شد. از طرفی دیگر هم نشان داد که یک کانال تلگرامی چگونه می تواند اقتدار حاکمیت یک کشور را به چالش 

بکشد و زمینه ساز یک برآشفتگی جدی و سهمگین شود.

»آمدنیوز« اما در مسیری طی می کرد که برخالف شعار و اصول خود بود. آگاهی به معنای افشاگری در باطِن 

شایعه، نیست. مبارزه، به معنای تشویق به اغتشاش و دعوت به جنگ مسلحانه نیست. دموکراسی هم به معنای 

حمایت از گروه های خاصی مانند سلطنت طلب نیست.

هرچه بود، اکنون روح اهلل زم، زیر خروارها خاک است و کانال او هم به تاریخ پیوسته است، اما آنچه هنوز زنگ 

هشداری برای جامعه ایرانی و حاکمیت است، ضعف رسانه ای مخصوصا در بحث پوشش دهی اخبار است. امید 

آنکه با افزایش سواد رسانه ای و مقوله تفکر انتقادی، آگاهی مردم افزایش یابد و رسانه های داخلی خصوصا رسانه 

ملی و صدا و سیما هم به سمت شفافیت حرکت کنند و حق طلبی را جایگزین مصلحت اندیشی های 

ضررآفرین کنند.

به شادکامی دشمن کسی سزاوار است              که نشنود سخن دوستان نیک اندیش
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بوی پول؛ تفریح یا رویای رثوت؟
رمیم حاجی محمدی

گاه تهران کارشناسی علوم سیاسی دانش

می دونستید سایت ما معتبرترین سایت شرط بندیه؟ با ثبت نام و فعالیت توی سایتمون می تونی درآمد روزانه داشته 
باشی؟ هنوز توی سایت من ثبت نام نکردی، بجنب و به جای بیکار گشتن توی اینترنت حداقل یه درآمدی با سایت 
شرط بندی من داشته باش. خیلیا ازم می پرسن این زندگی رو توی سن و سال کم چه جوری برای خودت ساختی؟ 
بذارید به شما هم بگم : ) من روزانه با زمان گذاشتن روی سایت شرط بندی و شرکت توی پیش بینی ها و بازی های 
مختلف سایت برای خودم کسب درآمد می کنم. شما هم می تونید کافیه وارد لینکی بشید که توی صفحه ام گذاشتم 

اونجا ثبت نام کنید و فعالیت خودتونو شروع کنید، شما الیق داشتن یه زندگی خوب هستید! (
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زیبا بود نه؟ 
شنیدن وعده های زیبا همیشه برای ما انسان ها جذاب 
و فریبنده است، حتی اگر قرار باشه این وعده ها پوچ و 
توخالی باشن؟ قطعا نه، اینجاست که مسیر بازی عوض 
میشه هیچ آ دم عاقلی با علم به پوچ بودن یک وعده به 

سمتش قدم برنمی دارد! 
یکی از مهم ترین راه های نفوذ به هر جامعه  و روان افراد 
شناختن نقاط ضعف آنها است. این روزها بیش از هر 
زمان دیگری جوامع به قهرمان نیاز دارند، قهرمانانی که 
پایانی خوش برای داستان زندگی آن ها رقم بزند. نیاز 
به شخصیت های رویین تن و اسطوره ای در میان هر 
جامعه ای انکار ناپذیر است اما سوالی که اینجا مطرح 
پیدا  با قدرت  روزها  این  باشد که  این  می شود شاید 
کردن فضاهایی مثل اینستاگرام و غیره, سلیقه ی باب 
طبع مردم به خصوص جوان ها چقدر تغییر کرده است. 
این ایام مردم بیشتر طرفدار و هواخواه کدام گروه و 

دسته ی فکری هستند ؟! 
یکی از مسائلی که این اواخر توجه زیادی به آن شده 
است فعالیت در سایت های شرط بندی و کازینوهای 
آنالین است سایت هایی با سابقه ی چهار، پنچ ساله 
حتی  و  ترکیه  ارمنستان،  ایران،  مثل  کشورهایی  در 
سابقه های طوالنی تر در کشور های اروپایی. افرادی با 
شعارهایی مثل »یک شبه راه صد ساله رو طی کن.« 
با  افرادی  دیگر  کاغذی  و  پوچ  حرف  هزار  هزاران  و 
سناریوهای ابلهانه دست به تحریک و ترغیب مردم برای 
باختن اموالشان می زنند. این سایت ها به صورت بیست 
و چهار ساعته فعال هستند. حتی صاحبین خارج نشین 
انواع این سایت ها در صفحات خود اعالم می کنند که 
سایت شرط بندی ما با قابلیت پشتیبانی شبانه روزی به 

تمامی مشکالت شما در مراحل واریز و غیره رسیدگی 
می کنند. حتی قابلیت پرداخت از طریق درگاه های بانکی 
مختلف در داخل این سایت ها وجود دارد اما چگونه؟ 
طبق بررسی های مختلف و جستجوهایی که کاربران 
در این سایت های شرط بندی انجام داده اند اغلب اعالم 
شده که این سایت ها با الگوریتم های خاصی طراحی 
که  این طور طراحی می شوند  الگوریتم ها  است،  شده 
افراد در مراحل اولیه به سودهای جزیی و اندک دست 
پیدا کنند و بعد از آن بالفاصله باخت و ضررهای پیاپی با 
رقم های باالتر را تجربه کنند و به لحاظ ذهنی این گونه 
ترغیب میشوند تا برای جبران ضرر بازی را ادامه دهند 
دریغ از آنکه طراحی این مجموعه ها به صورتی است 
که در نهایت فرد بازنده خواهد بود. بخصوص با وارد 
کردن مبالغ باال به این سایت ها کدهای مربوط به مبالغ 
زیاد در سایت فعال شده و فرد بازندگی خود را حتمی 
می کند. با اعالم بسته شدن انواع این سایت ها توسط 
پلیس فتا و گرم تر شدن بازار خبر رسیدگی و یا حتی 
دستگیری صاحبین این سایت ها که در خارج از ایران 
و اغلب در کشور ترکیه ساکن هستند. با زیرنظرگرفتن 
فعالیت این افراد در فضای مجازی به خصوص در دو، 
سه هفته اخیر شاهد سفرهای طوالنی مدت و خارج 
شدن این افراد از خاک این کشور به کشورهای دورتر 
اروپایی به بهانه ی سفرهای تفریحی و غیره... بوده ایم اما 
واقعا این سفرهای ناگهانی طوالنی مدت و همزمان, این 
اشخاص آن هم در شرایط خطرناک همه گیری ویروس 

کرونا قابل باور است؟!
با رواج سایت های قمار آنالین بیش از هر زمان دیگری 
توجه به فعال بودن درگاه های پرداختی این سایت ها 
شاپرک  می شود  گفته  که  آنطور  است.  شده  مطرح 
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بانکی سایت های  بانکی مسدود کردن درگاه های  بانک مرکزی، شبکه  میان  رابط  عنوان  به 
شرط بندی را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس گزارشات مربوطه عباسی, مدیر نظارت 
شرکت شاپرک در آبان سال گذشته در گفت وگویی با باشگاه خبرنگاران در خصوص بسته شدن 
درگاه های اینترنتی متخلف گفته است: »با اقدامات انجام شده از سال ۹6 بیش از ۹ هزار درگاه 
اینترنتی متخلف بسته شده است که به بیش از 2 هزار کد ملی مربوط می شود. این سایت ها از 
طرق مختلفی از جمله بررسی های بصری، جست وجوی کلمات کلیدی و روش های مبتنی بر 
الگوریتم های هوش مصنوعی شناسایی و مسدود می شوند.« اما مساله ای که بیشتر از هرزمان 
دیگری توجه به آن مهم است ضرورت توجه به قانون و عملی کردن آن در بطن جامعه و مقابله 
با وعده ی این سودهای کالن یک شبه است. وعده ای که تاکنون باعث خارج شدن مقدار زیادی 
ارز از کشور ما شده است که بدون شک تبعاتی را برای اقتصاد خرد و کالن ما خواهد داشت، 
پول هایی که به جای وارد شدن به چرخه ی اقتصادی داخل کشور اشتغال زایی و کارآفرینی در 
داخل به جیب افراد فرصت طلبی وارد می شود که عادت به خرج کردن پول های بدون زحمت 
و بادآورده  دارند. با امید به, روشن شدن این افعال و اهداف برای تمامی مردم تا از این اشخاص 

قهرمان های کاغذی نسازیم زیرا که داخل کشور ما پر از قهرمان ها است. 

یَْسأَلُونََک َعِن الَْخْمِر َوالَْمْیِسِر ُقْل فِیِهَما إِثٌْم َکِبیٌر َوَمَنافُِع لِلَنّاِس َوإِثُْمُهَما أَْکَبُر ِمْن نَْفِعِهَما َویَْسأَلُونََک 
ُروَن سوره ی بقره- آیه ی 21۹ َماَذا یُْنِفُقوَن ُقِل الَْعْفَو َکَذلَِک یَُبِیُّن اهلَلّ لَُکُم اْلیَاِت لََعلَُّکْم تََتَفَکّ

 ای پیغمبر از تو از حکم شراب و قمار می پرسند، بگو: در این دو کار گناه بزرگی است و سودهایی 
برای مردم، ولی زیان گناه آن دو بیش از منفعت آنها است. و نیز سؤال کنند تو را که چه در راه 
خدا انفاق کنند؟ جواب ده: آنچه زائد )بر ضروری زندگانی( است. خداوند بدین روشنی آیات خود 

را برای شما بیان کند، باشد که تفکر نموده و عقل خود به کار بندید
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مساهل واکسن اریانی کوید 19 یا واردات 

واکسن خارجی ردرشایط تحریم

واپسین کارزار

علی میرزاخانی

کارشناسی علوم سیاسی

گاه تهران  دانش

حدود یک سال است که بیماری کرونا به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای سده حاضر، در غیرمنتظره ترین نحو 
ممکن، تمام سطوح زیست انسانی را متاثر از خود ساخته است. هرچند که این ویروس بر سراسر جهان سایه افکنده؛ 
اما همه کشورها به طور همگون، در برابر این حریف، شرایط یکسان ندارند. از اعمال محدودیت رسمی کرونایی ایران، 
تاکنون این بیماری در همه سطوح برای ایران، چالش آفرین بوده و اکنون آیا می توان مساله واکسیناسیون را به مثابه 

گام نهائی این کارزار دشوار دانست؟
-بیش از نقل یا بررسی هر مطلب، باید این مهم را اذعان دارم که کنکاش مساله واکسیناسیون و به طور کلی ویروس 
کرونا، پیش از آنکه صرفا در حوزه داروسازی یا... پرداخته شود، بیشترین ارتباط را با حوزه سیاستگذاری سالمت دارد 

و چنین موضعی در بررسی این امر، ما را به نتایج بهتری می رساند.
شرایط کنونی حاکی از آن است که در یک یا دو ماه آینده، مساله واکسیناسیون در ایران از مهم ترین مسائل جاری 
باشد. در بعد کلی، با توجه به تاریخ علم، دستاوردهای دانش داروسازی، مراتب ثابت تجربی و آزمایشی و... ساخت 
واکسن برای چنین بیماری هایی نیازمند تامل و روندی نسبتا طوالنی است؛ اما مساله جزئی تر، جهش این ویروس 
بود که عمده این تالش ها را تحت تاثیر خود قرار می داد. هرچه که شواهد خبری حاکی از آن است که جهان در 
جایگاه تقریبا مطلوبی درزمینه تولید واکسن قرار دارد. گونه هایی از واکسن در چین، ایاالت متحده، انگلستان و آلمان 
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آزمایش شدند. در خاورمیانه برخالف ترکیه و امارات، 
ایران در بهره گیری از واکسن چین، تعلل ورزید. مساله 
گویا  که  خارجی  واکسن  واردات  درقبال  نیز  تحریم 
ایران، واکسن آکسفورد را مدنظر دارد نیز بسیار مهم 
است . مساله تحریم، همواره درحوزه سالمت، ایران را 
مورد تهدید قرار می دهد و تاخیر در ورود واکسن های 
آنفوالنزا می تواند دورنمایی از موعد تحویل واکسن های 
خارجی کرونا را پیش روی ما نهد که البته امیدواریم 

چنین نشود. 
بد نیست به مطالبی پراکنده در زمینه واردات واکسن 
نیز اشاره شود: پس از آنکه واکسن شرکت آمریکایی 
فایرز، بنا بر اظهار اف دی ای، در مراحل مقدماتی خود، 
نتیجه بخشی بیش ازحد انتظار داشت، در جلسه ای 
مدیران  با  ایران  بهداشت  وزارت  ارشد  مدیران  میان 
شرکت استرازنکا)از شرکت های سهیم در تولید واکسن 
آکسفورد(، این شرکت برای اختصاص20میلیون دوز 
ماه  اسفند  میانه  و تحویل آن در  ایران  برای  واکسن 
قرارداد،  عقد  و  سفارش  ثبت  در  ایران  شتاب  بشرط 
داروی  و  غذا  سازمان  نمود. سخنگوی  آمادگی  اعالم 
ایران اخیرا از پیش خرید حدود21 میلیون دوز واکسن 
از چهار کشور سازنده خبر داد که ضمن این خبر به 
و  معتبر جهانی  مجامع  تایید  اهمیت  تحریم،  مساله 
نهایتا تالش مقامات ایران در خریداری واکسن برای 
آغاز سال میالدی آینده نیز اشاره شد. دکتر نمکی نیز 
اشاره  به کشور خبر داد و  از ورود زودهنگام واکسن 
کرد: به دلیل فشارهای ناجوانمردانه ایاالت متحده در 
نقل و انتقاالت ارزی مشکالتی پیش رو بود؛ اما با دستور 
رئیس جمهورمبنی بر تامین مالی، بزودی محموله های 
حاوی واکسن وارد کشور می شوند. درباره واکسن ایرانی 

نیز وزیر بهداشت، تالش حداکثری ایران را در این مورد 
یادآور شد و ابزار نمود که تا بهار آینده، واکسن وطنی 

در اختیار هم میهنان قرار خواهد گرفت.
سرانجام، رئیس جمهور نیز از کوشش برای نهایت شتاب 
در روند واکسیناسیون )داخلی یا خارجی( خبر دادند و 

پرداختن به حواشی غیرضرور را نامناسب دانستند.
پیش بینی  محموله ها،  تسلیم  زمان  تعیین  بر  عالوه 
انجام  تا  محموله ها  تحویل  فاصله  که  می شود 

واکسیناسیون در ایران، حدود دو هفته باشد.
به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری، ابتدا به این امر نظر 
می شود که دست کم برای کوتاه مدت، مساله تولید یا 
خرید واکسن برای ایران، اهمیتی بیش از حد تصور دارد. 
هرچه می گذرد، کشورهای پیشگام در تولید و صدور 
واکسن، درحال ارتقا همه جانبه محصول خود هستند 
و طبق اخبار رسمی که قید گردید، زمان ارائه واکسن 
داخلی، حدود چهارماه دیرتر از نمونه های خارجی است 

که البته اگر از کیفیت این دو نیز چشم پوشی نماییم!
چنانچه پیگیر اخبار معتبر در این زمینه باشیم، خواهیم 
ایرانی  دید که هرچه پیشتر می رویم، تالش مقامات 
به  تصاعدی  و  شتابان  وضعیتی  واکسن،  خرید  برای 
خود گرفته است که اهمیت واکسیناسیون هرچه زودتر 
را می رساند. در این میان چالش های بالقوه ای نیز در 
کمین غلبه بر کرونا قرار دارند: مدیران ایرانی نبایستی 
عمده توجه خود را معطوف به تحریم ها سازند, چراکه 
بهتراست به طور عام تر، انجام تزریق واکسن را مدنظر 
به خود  روندی منضبط  تحریم ها،  تا حل  قرار دهند 
گیرد. مساله دیگر، مخالفت اصحاب شبه علم و مدعیان 
تخصص در گونه هایی از علم طب هستند که درسراسر 
سال گذشته به ویژه سه ماه نخست قرنطینه، حواشی 
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بسیاری آفریدند و بیم نگارنده بر آنست که آنچه درعصر مرحوم امیرکبیر درقبال آبله 
کوبی رخ داد، بار دیگر رسوایی به بار آورد.

سخن نهائی اینکه هرچند مساله واکسیناسیون باید به نحواحسن پیگیری شود، اما در 
کوتاه مدت. مقصد غائی جهان، ظفرمندی در این جدال نفس گیر است و واکسیناسیون 
را بایستی در مقام راه دستیابی به این پیروزی دانست و نه قصد درازمدت. اینکه 
با وجود همه کشمکش هایی که متوجه تولید یا خرید واکسن، متوجه ایران است، 
واکسیناسیون انجام گردد. اما همچنان امور آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و... درحال 

رکود کنونی باشند چه سود؟
امید بر آن است که اخبار اخیر درحوزه واکسن، بارقه نجات جهان از دیو کرونا باشد و 

بار دیگر به شرایط پیشین خود بازگردیم.

دراین شب سیاهم، گم گشت راه مقصود
ازگوشه ای برون آی، ای کوکب هدایت
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رگهب رقصاندن مسئوالن خوزستان

سارغ زخانی رهوی 

گاه تهران کارشناسی علوم سیاسی دانش
گاهی هب سیل خوزستان ن

 و اقداماتی هک انجام نمی گیرد

را  عزیز  داغ چند  هفته گذشته سیل خوزستان  در 
بر دل گذاشت. ولی باز هم بهانه ها و قصه ها و ندانم 

کاری ها به صف چیده شدند.
بارندگی در استان های  در تاریخ ۹ آذر ماه 13۹۹، 
جنوبی کشور،زندگی چندین خانواده را متوقف کرد. 
بسیاری از خانه ها دچار آب گرفتگی شدند و فاضالب 

شهری وارد منازل شد. 
اما در چنین شرایطی که مردم خانه های خود را از 
دست می دهند و نمی توانند در آرامش زندگی کنند، 
آیا کسی پاسخگو نیست؟! چرا کسی مسئولیت کم 

کاری را به عهده نمی گیرد؟!
اختیارات  و  وظایف  قوانین  مصوبه   2 ماده  طبق 
استاندار،مسئول منصوبه وظیفه دارد، هرگونه تدبیر 

و هماهنگی الزم را برای پیشگیری و کنترل بالیای 
شریعتی،استاندار  آقای  جناب  دهد.  انجام  طبیعی 
برگزیده  منصب  این  به  درحالی  خوزستان  استان 
اما  دارد.  آشنایی  خود  وظایف  با  که  است  شده 
مردم خوزستان  منفعت  به  اقدامی  هیچ  درحالی که 
انجام نمی گیرد،چرا همچنان بر صندلی خود نشسته 

است؟!
دولت  از  را  بودجه  باالترین  خوزستان  استانداری 
ارائه  را  عملکرد  ضعیف ترین  و  می کند  دریافت 
نماینده  حضور  در  بارها  خوزستان  مردم  می دهد. 

ولی فقیه خواستاری برکناری او بوده اند. 
عالوه بر استانداری،در وظایف یک شهردار نیز بیان 
از  پیشگری  برای  الزم  اقدامات  باید  که  است  شده 
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حوادث انجام بگیرد.
مشکل  ما  می کند,  بیان  اهواز  شهردار  سمتی  از 
آب گرفتگی را نمی توانیم حل کنیم. شهردار دوباره 
می کند,  اظهار  و  دوخته  دولت  جیب  به  چشم 
دولت باید اعتبار ویژه ای برای رفع مشکل آب های 

سطحی اختصاص بدهد!
حدود  جاری  سال  در  اهواز  شهرداری  بودجه 
آنجایی  از  است.  بوده  ریال  میلیارد  هزار   25
و  نگهداری  و  نظافت  و  حوادث  از  پیشگیری  که 
تسطیح معابر و مجاری آب در وظایف شهرداری 
نیز  را  موارد  این  شامل  بودجه  شده،پس  تعیین 
اهواز،در  شهردار  چرا  شرایط  چنین  در  می شود. 
مردم شریف  زندگی  که  اضطراری سیل  موقعیت 
اهواز را آب برده، چرا از بودجه برای ارائه خدمات و 
پیشگیری از حوادث استفاده نمی کند و مسئولیت 
این کار را به عهده نمی گیرد و بیان می کند وظیفه 

شهرداری نیست؟!! 
استاندار خوزستان چرا بهانه می آورد؟! 

طبق معمول بهانه می آورند. می گوید بودجه نداریم! 
ولی عالوه بر بودجه ساالنه،با دستور رهبری 100 
میلیون یورو برای مشکالت سیل و فاضالب استان 
خوزستان به استانداری خوزستان اختصاص داده 
در هر  که  پول خرج کجا می شود  این همه  شد. 
سیل و باران، فاضالب وارد خانه مردم می شود و 
زندگی مردم را مختل می کند. وعده می دهند که 
3 ساله این مشکل را حل می کنیم به شرط بودجه 
مورد نیاز! بودجه اختصاصی برای این کار هم ارائه 

شد ولی باز هم همان آش و همان کاسه...
مردم شریف استان خوزستان سختی های زیادی را 

تحمل کرده اند و همچنان تحمل می کنند. این مردم 
و  استاندار  چنین  که  کرده اند  گناهی  چه  رنجدیده 
به  حتی  که  شده  نصیبشان  بی مسئولیتی  شهردار 
خودشان زحمت استعفا نمی دهند. حتی این هم جای 
سوال است. درحالیکه این دو استعفا نمی دهند،چرا 
دولت  نمی کنند؟!  کنار  بر  را  آن ها  دولتی  مقام های 
آنها  زخم  روی  و  نبوده  خوب  شریف  مردم  با  نیز 
نمک می پاشد و پیشنهاد یارانه معیشتی ویژه سیل 
زدگان را ارائه می دهد. انگار که یارانه های چندصد 

هزاری،زندگی آب برده آنها را نجات خواد داد!
پس وظیفه شهردار و استاندار چیست؟ 

در حکومت اسالمی آمده است،در صورتی که افراد 
منصوب صالحیت و شایستگی الزم را نداشته باشند، 
پس  می شود.  مواجه  مشکل  با  جامعه  اداره  چرخه 
درغیر  و  باشد  نظر  تحت  افراد  باید صالحیت  دائما 
با این  انجام بگیرد.  با آنها برخورد الزم  این صورت 
اما جناب شریعتی از سال 13۹5 همچنان  تعاریف 
بر صندلی استانداری تکیه زده است و هیچ اقدامی 
پس  نمی دهد.  انجام  استان  مردم  حال  رفاه  جهت 

تکلیف چیست؟!
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الیحه بودهج و اریادات آن
محمدصدرا افشاری

گاه تهران کارشناسی علوم سیاسی دانش
الیحه بودجه در تاریخ 12 آذر ماه به مجلس شورای اسالمی تقدیم گشته و تاکنون با مخالفت های قابل 
توجهی روبرو شده است. تا بدانجا که زمزمه هایی مبنی بر رد کلیات آن از جانب نمایندگان مجلس شنیده 
می شود و ایراداتی همچون واقعی نبودن ارقام بدان گرفته شده است. مقتضی است که به برخی از اشکاالت 

وارده به الیحه بودجه نگاهی بیندازیم:
منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال جاری، معادل 4۸4 هزار میلیارد تومان بود که پس از اعمال 
تغییرات در مجلس شورای اسالمی و تصویب آن، به رقم 5۷1 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. طبق الیحه 
بودجه 1400، منابع عمومی دولت در سال آینده ۸41 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است و این رقم 
افزایش 4۷ درصدی نسبت به قانون بودجه امسال را نشان می دهد. این میزان انبساط بودجه در حالی 
صورت خواهد گرفت که در سال آینده با گشایش اقتصادی روبرو نخواهیم بود و این نوع برنامه ریزی برای 
منابع و هزینه کرد ها کم تر انطباقی با شرایط سال آتی دارد. عالوه بر آن اینکه افزایش ها نیز در نتیجه 

منابعی بحث برانگیز صورت خواهد پذیرفت.  
از جمله این امور بحث برانگیز الیحه بودجه، میزان پیش بینی شده صادرات نفت است. طبق این الیحه، 
فروش نفت به حدود 2 میلیون و 300 هزار بشکه مفروض گرفته شده است که به طور کلی حدود 200 
هزار میلیارد تومان از منابع بودجه بدین طریق تأمین گردد. بسیاری بر این امر تأکید نموده اند که این 
میزان، با واقعیت سال آینده همخوانی نداشته است؛ از این رو این ایراد به دولت وارد می گردد که چنین 
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پیش بینی از میزان تولید نفت، مبتنی بر وقوع توافق 
با آمریکا باشد و برنامه دولت نیز برای تضمین همین 
امر است. رئیس جمهور در پاسخ به این ایراد در نشست 
خبری اعالم داشتند که الیحه بودجه خوشبینانه نبوده 
است؛ بلکه مبتنی بر واقع بینی است و پیش بینی تولید 
و فروش نفت فارغ از تحریم صورت خواهد پذیرفت؛ 
هرچند که در ادامه نیز تأکید نمودند, عمر تحریم ها به 
پایان رسیده است. متاسفانه این گونه پاسخ دهی و عدم 
شفاف سازی ها از جانب رئیس جمهور را نیز می توان 

مؤید ایرادات وارده بدانیم. 
پژوهش های  مرکز  بینی  پیش  طبق  دیگر  سوی  از 
مجلس، در صورتی که دولت در سال آینده در تأمین 
منابع بودجه از طریق درآمدها، واگذاری ها و همچنین 
بودجه  برنامه  طبق  نفت  صادرات  تر  معقول  فرض 
میلیارد  هزار   320 حدود  به  همچنان  نماید،  عمل 
تومان کسری بودجه وجود خواهد داشت و تأمین آن 
با ابهامات فراوانی روبرو خواهد بود. رئیس جمهور در 
پاسخ به این امر که این شیوه از برنامه ریزی بدان جهت 
است که دولت کنونی مسئولیتی نسبت به اجرای آن 
نخواهد داشت؛ ضمن نادرست شمردن این ادعا اعالم 
داشتند که مسئولیت اجرای 5 ماه از بودجه بر عهده 
فشاری برای دولت بعدی  این رو صرفاً  از  وی باشد و 
نخواهد بود که بخواهیم آن را تصمیمی سیاسی بدانیم. 
هرچند که این سخن تا حدودی درست باشد؛ اما توجه 
به یک نکته بسیار حائز اهمیت است: عالوه بر آن نیز 
در صورتی که دولت نتواند به پیش بینی خود مبنی 
برفروش نفت عمل نماید؛ همانطور که رئیس سازمان 
برنامه و بودجه نیز این رقم در بودجه را مشروط دانسته، 
دولت مجبور می گردد که از طرق دیگر مانند فروش 

اوراق، منابع مورد نیاز حاصل گردد. در باب واگذاری 
نیز مسئله اساسی وجود دارد و آن اینکه طبق عملکرد 
شاهد  سال  نخست  نیمه  در  تنها  امسال،  در  دولت 
که  است  و چندی  ایم  بوده  اوراق  عرضه  از  استقبال 
از هزار  اوراق بدهی دولتی در هر هفته کمتر  عرضه 
میلیارد تومان گشته است و بدین جهت می توان اعالم 
داشت که این اوراق, برای دولت در ادامه سال جاری نیز 
تأمین منابع به خصوصی نخواهد نمود. مسلم است که 
محدود بودن ظرفیت این راهکارها نیز برای سال آینده 
نیز ادامه دار خواهد بود و در بهترین حالت ممکن نیز 
بیشتر عرضه اوراق عمدتا در نیمه نخست سال 1400 
کاربرد خواهد داشت و زمان روی کار آمدن دولت بعدی 
با دشواری های بیشتری برای تأمین منابع بودجه روبرو 

خواهیم بود.
انبساط بودجه دولت عالوه بر اینکه مبتنی بر افزایش 
که  هرچند  واگذاری ها  و  نیست  بودجه  درآمدهای 
به وقوع نیز بپیوندد و به صورتی صد درصدی انجام 
پذیرد؛ همچنان از طریقی پایدار و ثابت نبوده است و 
در نهایت نیز عملکرد دولت را با مشکالت فراوانی روبرو 
خواهد ساخت. از سوی دیگر اینکه توقع داشته باشیم 
که دولت بتواند در عرض یک سال بودجه را به نحو 
ساختاری اصالح نماید و درآمد های مالیاتی را از طریق 
گسترش پایه مالیاتی، شفاف سازی فرایند اخذ مالیات 
و ...  افزایش دهد که در نهایت موجب پایدار تر شدن 
بودجه کشور گردد؛ امری دور از ذهن است و مستلزم 
برنامه ای بلند مدت. اما آنچه توقع از آن الزم می بود, 
بهبود روند نگارش بودجه نسبت به سال گذشته بود که 
در الیحه بودجه سال آینده کمتر نشانی از آن به چشم 

می خورد.
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رسباز بابلی
امیرحسین انصحی

گاه تهران کارشناسی علوم سیاسی دانش

شما برای تبدیل کردن شهروندان خود به مخالفان راه های مختلفی دارید. می توانید ابتدا انواع سیاست های محرومیت 
را برای وی ایجاد کنید. برای شروع, محرومیت فرهنگی و اقتصادی علیه آنها به کار ببرید و همچنین می توان با تخریب 
هویتی و به رسمیت نشناختن شأن و شخصیت اجتماعی و احترام, تا به رسمیت نشناختن نیازها, دادن وعده های 
دروغین و عمل نکردن به قوانینی که خود وضع کرده اید، شهروندان خود را به مخالفان تبدیل کرد. تمامی این موارد 
مو به مو طی دو سال خدمت مقدس سربازی توسط ستاد کل نیروهای مسلح روی همه ی جوانان ایرانی به دقت اجرا 
می شود. شاید مرا به القای ناامیدی و تصویری تاریک از وضع موجود سربازی اجباری متهم کنید، اما قبل از چسباندن 
چنین برچسبی, این یادداشت کوتاه را تا انتها بخوانید و سعی کنید خود را لحظه ای جای سرباز قرار دهید تا شاید 

درکی از شرایط پیدا کردید.
حتما شما هم قصه تلخ هشتگ داغ این روزها با مضمون سرباز بابلی را شنیده اید؛ می گویند او رضایت خود را از قاضی 

اعالم کرده است اما...
قاضی سرباز بابلی را به میز بسته و او را مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار داده و در نهایت با این جمله )که تو گویی از 
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دهان فرعون بیرون آمده( مگه نمی خواهی توی این شهر زندگی کنی؟! 
او را تهدید کرده است اما به  کدامین گناه چنین برخوردی با سرباز بابلی 

شد؟ 
او و  از  او نشناختن قاضی و  درخواست کارت شناسایی سرباز  جرم 
جلوگیری از ورود قاضی به جلسه از روی حس انجام وظیفه بود! اهلل اکبر 
آیا می توان از چنین طرز تفکری انتظار اجرای عدالت داشت؟ مگر نه 
اینکه معیار و الگوی ما در حکومت اسالمی علی علیه السالم است؟ علی 
قاضی منصوب خود را به دلیل بلند کردن صدا بر متهمان عزل می کند؛ 
از این رفتار می شود نتیجه گیری کرد که قاضی یک حکومت اسالمی 
نماد و ویترین آن حکومت است و کوچکترین عمل و سخن غیر اخالقی 
از او غیر قابل پذیرش است. چرا که او الگوی عدل و تقوا نزد عموم مردم 

و در حقیقت آبروی حکومت اسالمی است.
اما در اینجا مسئله تنها یک قاضی نیست. او نه اولین نفری است که 
چنین برخوردی با سرباز دارد نه آخرین نفر، مسئله بی دفاع و پشتوانه 
بودن قشر سرباز جامعه است؛ مسئله تخریب و ارزش قائل نشدن برای 
حیثیت و هویت سرباز است که طی سال ها تکرار این روند در جامعه 
تبدیل به یک عادت و سنت شوم شده است. پس با نگاهی منطقی باید 
به سربازان حق داد که بعد از گذراندن دو سال خدمت اجباری حب 

وطن در قلبشان جای خود را به کینه و عداوت بدهد.
خروجی این مدل سربازی اجباری برای جمهوری اسالمی فقط و فقط 

دشمن سازی است نه تربیت سرباز فدایی.
لکن باید در اصل سربازگیری اجباری به طور جدی تجدید نظر شود.
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رفنگ انهم
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سودای امپراتوری

اردوغان، آرذبایجان و مناقشات جدید رد رمزاهی اریان )؟(

محمد امین رتابی 

گاه تهران  کارشناسی علوم سیاسی دانش

       روز جمعه بود که رجب طیب اردوغان - رئیس جمهور ترکیه – در مراسم رژه ی نظامی 
نیروهای جمهوری آذربایجان ابیاتی را در رابطه ی با جدایی آذربایجان از سرزمین مادری خود 
خواند. این کار اردوغان واکنش های زیادی را درداخل کشور ما برانگیخت و حتی دقایقی از جلسه 
ی علنی روز یکشنبه ی مجلس شورای اسالمی را درگیر حواشی خود ساخت. این نوشته بر آن 

است که تحلیلی کوتاه از اتفاقات گذشته و حوادث احتمالی آینده از نظر بگذرد.
       وی در مراسم رژه ی باکو، بیتی را با این مضمون که »ارس را جدا کردند و آن را با میله و 
سنگ پر کردند / من از تو جدا نمی شدم به زور جدایمان کردند« خواند. این بیت از آن جهت 
که  به نوعی توهین به حاکمیت کشورمان تلقی شد، از سوی بسیاری از سیاستمداران و حتی 
شاعران مورد انتقاد قرار گرفت و هر کس به زعم خود پاسخ اردوغان را داد. اما ماجرا از چه قرار 
است؟ نگاهی ساده و گذرا به متن کامل شعری که رئیس جمهور ترکیه بیتی از آن را بازخوانی 
کرد، نشان می دهد که اردوغان در واقع اعتراف کرده که جمهوری کنونی آذربایجان بخشی از 
ایران است که به زور از سرزمین مادری خود جدا شده است! بیتی که اردوغان به آن اشاره کرده، 
در شعری آمده که از جمله اشعار حماسی فراوانی است که مردم آذربایجان در هر دو سوی باقی 
مانده و جداشده، در اعتراض به بی کفایتی شاهان قاجار و در غم جدایی این بخش از سرزمین 
ایران زمزمه می کرده اند. در واقع کسی باید این شعر را بخواند که خود اهل یکی از این دو بخش 
جداشده باشد! حال چه باید گفت؟ آیا اردوغان نمی داندکه آذربایجان از ایران جداشده است؟ آیا 
او کمترین بهره ای از هوش و درک سیاسی نبرده است؟! آیا او به دنبال زیر سوال بردن استقالل 

آذربایجان و توهین به مردم این کشور است؟
و  اردوغان  اقدامات  ی  پیشینه  بر  مروری  باید  افتاده،  اخیرا  که  اتفاقی  بهتر  درک  برای         
حامیانش در منطقه ی غرب آسیا و شمال آفریقا داشته باشیم. اقداماتی که به عقیده ی بسیاری 
ازکارشناسان منطقه ای و فرامنطقه ای به دنبال ایجاد شرایط جدید و تغییر در موقعیت ژئوپلیتیکی 
منطقه و یا به طور کلی توسعه طلبی به انواع و اقسام روش ها هستند. حمله به کردها در سوریه، 



تمرین  برگزاری  و  قطر  در  نظامی  پایگاه  ایجاد 
مشترک نظامی با نیروهای این کشور، حمایت مالی 
و تسلیحاتی از دولت آذربایجان در جنگ قره باغ و 
اقدام اخیر در حمایت از دولت وفاق ملی لیبی تحت 
عنوان پاسداری از حاکمیت این کشور - اما در واقع 
برای طوالنی تر شدن جنگ و اعمال نفوذ بیشتر در 
همگی   - آفریقا  قاره ی  شمال  و  مدیترانه  منطقه ی 

مثال هایی از این دست هستند. 
به  نگاهی  که  شود  می  تر  جالب  هنگامی  اوضاع 
بیندازیم.  ترکیه  نظامی  بودجه ی  چشمگیر  افزایش 
در گزارش موسسه ی تحقیقات صلح سوئد در رابطه 
با بودجه ی نظامی ترکیه آمده است که در ده سال 
درصدی   ۸6 افزایش چشمگیر  بودجه  این  گذشته، 
امنیتی   - دفاعی  بودجه ی  چنین  هم  است.  داشته 
 16 حدودا  افزایش  با   2021 سال  در  کشور  این 
درصدی نسبت به سال 2020، به 13۸ میلیارد لیره 
می رسد. طبیعی است که حمالت گسترده به شمال 
لیبی  امور  در  دخالت  همچنین  و  عراق  و  سوریه 
های  هزینه  فراوان(، چنین  های  وجود شکست  )با 
عدیده  مشکالت  درگیر  که  کشوری  به  را  سنگینی 
ی اقتصادی و سیاسی است و سال آینده با کسری 
بودجه ی شدیدی رو به روست، تحمیل کند. بخشی 
داخلی  امنیت  به  مربوط  هم  بودجه  افزایش  این  از 
است و به نوعی این پیام را به داخل کشور مخابره 
باید  می کند که ثبات و امنیت در درون کشور هم 
افزایش یابد یا شاید به دنبال جلوگیری از آشوب ها و 
ناآرامی ها باشد. به ویژه با بررسی اعداد درمی یابیم, 
از کودتای سال 2016 که جایگاه اردوغان و دولت 
وی را تحت الشعاع قرار داد، بودجه ی امنیت داخلی 

رشدی جهش گونه داشته است.
افزایش  برای  بتوانیم میان تالش ترکیه  اگر         
در  پی  انجام حفاری های  منطقه،  در  نظامی  حضور 
پی در دریای اژه )که به بهانه ی تالش برای اکتشاف 
در  سابقه  بی  اقدامات  و  گیرد(  می  صورت  منابع 
به  دینی  هویت  بازگرداندن  نظیر  فرهنگ  ی  حوزه 
ارتباطی  مسجد،  به  آن  تبدیل  و  ایاصوفیه  موزه ی 
حدی  تا  اخیر  اتفاقات  تاریک خانه ی  کنیم،  برقرار 
بسیاری  تالش  ترکیه  روزگاری  شد.  خواهد  روشن 
تا به عضویت سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  کرد 
)ناتو( – که در واقع همه جا به دستور آمریکا عمل 
می کند – در بیاید و هم چنین به دنبال آن بود که 
عضو اتحادیه ی اروپا شود. اما قرارداد خرید سامانه 
ی اس-400 را با روسیه امضا کرده و به ناتو پشت 
می کند و به ناگهان اقداماتی در دریای اژه انجام می 
اعضای  از  واحدی  اعتراض و خشم  دهد که صدای 
اتحادیه ی اروپا برمی خیزد و یک تنه در برابر همه 
ی آن ها سینه سپر می کند. به نظر می رسد ترکیه 
با ایجاد مثلثی که یک ضلع آن نظامی، ضلع دومش 
اقتصادی و ضلع دیگر آن هم فرهنگی است، سودای 
ایجاد نوعی نظم جدید را در منطقه و سپس کل دنیا 
به عنوان »نو عثمانی  از آن  ناگاه  را دارد که گاه و 
گرایی« یاد می کنند. در واقع اردوغان نماد و شاید 
امپراتوری  احیای  رویای  که  است  تفکری  رهبر 
عثمانی را با هدف مقابله با جهان مسیحیت اروپایی 

و سرکوب سکوالرهای داخل ترکیه در سر دارند.
       حال ارتباط نو عثمانی گرایی با شعرخوانی روز 
جمعه ی اردوغان چیست؟ با نگاه به نقش ترکیه در 
تحوالت قره باغ و پیوند آن با سخنرانی وی، می توان 
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دریافت که احتماال اردوغان و هم فکران او در داخل 
میان  تقابل  نوعی  ایجاد  صدد  در  ترکیه،  خارج  و 
دولت جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان، 
با هدف ضربه زدن به اشتراکات تاریخی و فرهنگی 
و هم چنین همکاری ها و روابط دوجانبه ی دو کشور 
هستند تا خود بتوانند جای پای خود را در منطقه 
محکم کنند. آن ها به نوعی از ضعف و به تعبیری 
»ورشکستگی نظامی و هژمونیک آمریکا« و ناتوانی 
جلوگیری  در  پیمانانش  هم  و  متحده  ایاالت  دولت 
بیشترین  آسیا،  غرب  در  ایران  روزافزون  نفوذ  از 
می پرورانند  سر  در  را  خیال  این  و  می برند  را  بهره 
این  بگیرند.  ماهی  آن  از  آلود کرده،  را گل  که آب 
احتمال زمانی تقویت می شود که این اقدام اردوغان 
جمهوری  خارجه ی  وزیر  حضور  با  زمان  هم  دقیقا 
آذربایجان در کشور ما و گفت وگوهای دو جانبه ی 
وی با مقامات کشورمان بود. در واقع تغییر معادالت 
قره باغ و نخجوان و از بین بردن اتحاد میان ایران و 
آذربایجان به نفع خود، پوششی بسیار مناسب برای 

جبران شکست های گذشته است. 
خارجی  سیاست  ترکیه  که  شرایطی  در         
برقراری  جای  به  و  است  گرفته  پیش  در  تهاجمی 
روابط فرهنگی، تجاری و دیپلماتیک با سایر کشورها 
ما  دهد،  می  انجام  پیش دستانه  نظامی  اقدامات 
سیاست  دنیای  در  ترکیه  نظر،  به  کنیم؟  می  چه 
خارجی در حال دروکردن منافع ملی خویش است 
است  این  هم  آن  شاهد  کنیم.  می  نگاه  فقط  ما  و 
وزارت  به  ترکیه  سفیر  احضار  ما،  اقدامات  اوج  که 
خارجه و اعالم مراتب اعتراض شدید)!( به وی درباره 
رئیس  بود.  کشورش  جمهور  رئیس  اظهارات  ی 

جمهورکشورمان حتی کوچک ترین واکنشی به این 
اقدام اردوغان نشان نداد و البته قبل از آن، حاکمیت 
ما اقدامات پیش گیرانه ی موثری اتخاذ نکرده است. 
از تماس تلفنی چاوش اغلو – وزیر خارجه ترکیه – و 
گفتگوی وی با وزیر خارجه ی کشورمان با مضمون 
عذرخواهی که به نوعی اظهار پشیمانی و عقب گرد 
توان فهمید که  نهفته است، می  این کار در آن  از 
ترکیه یارای مقابله ی مستقیم با کشورمان را ندارد و 
در خفا قصد بهره گیری حداکثری از غفلت حداکثری 
کارگزاران ما را دارد. اکنون وقت آن است که نه تنها 
دستگاه دیپلماسی، بلکه همه ی بخش های کشور از 
حالت »انفعال استراتژیک« خارج شوند و اوضاع را 
آن گونه که منافع ما را تضمین کند، تغییر دهند.        
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تصمیمی می  گیرد؟
رتکیه یا یوانن, رد نهایت اتحادهی ارواپ هچ 

افطمه اتجیک

گاه تهران کارشناسی علوم سیاسی دانش

در تاریخ ششم آذر ماه 13۹۹)26نوامبر2020(، بر اساس قطع نامه ای که توسط پارلمان اتحادیه اروپا صادر شد؛ 
نمایندگان، فعالیت های اکتشافی ترکیه در آب های مورد مناقشه یونان و قبرس را محکوم کردند. آنها از شورای 
کشورهای اتحادیه اروپا خواستند که با اعمال تحریم های جدی به دولت ترکیه پاسخ دهند. پیش پرده این قطع نامه از 
آنجا ناشی می شود که اقدام ترکیه در انجام حفاری میدان گازی در مدیترانه شرقی با مخالفت کشور یونان مواجه شده 
است و فرانسه در این مسئله با تقویت نیروی نظامی خود در این منطقه، مداخله کرده و اتحادیه اروپا را به نشان دادن 
واکنش وادار کرده؛ در نتیجه بروکسل تهدید به تحریم ترکیه کرده است. رهبران اتحادیه اروپا در ماه اکتبر به ترکیه 
هشدار داده بودند که از مواضع خود عقب بنشیند و عمل ترکیه در بازگرداندن کشتی اکتشافی خود کمی باعث تعدیل 
اوضاع شد؛ اما اختالف بین دولت ترکیه و اتحادیه اروپا ریشه های عمیق تری دارد و رویکرد ترکیه در شرق مدیترانه 
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تنها یکی از آنهاست. اختالفاتی نظیر نقش آنکارا در 
در  اردوغان  دولت  مستقیم  دخالت  و  لیبی  و  سوریه 
حمایت از آذربایجان در درگیری قره باغ از این دست 
می باشد. بنابراین روابط ترکیه و اروپا به دلیل بلند 
پروازی های ژئوپلتیکی ترکیه و روی گردانی ترکیه از 
آرمان های اروپایی به پایین ترین سطح افول پیدا کرده 

است.
اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری قاطع بر سر دوراهی 
قرار گرفته است. از طرفی اروپا طبق نگاه تاریخی خود 
روم  مقدس  امپراطوری  از  جلوه ای  که  یونان  طرفدار 
باستان می باشد، هست و از طرف دیگر چون عضو 
پیمان نظامی ناتو است ملزم به دفاع از منافع ترکیه 
می باشد چرا که بر اساس ماده پنجم این پیمان، حمله 
نظامی علیه یک یا چند کشور عضو در اروپا یا آمریکای 
شمالی به عنوان حمله به تمامی کشورهای عضو تلقی 
میشود و کشورها ملزم به مقابله با آن هستند. فراتر از 
آن، ترکیه از مرزهای اتحادیه اروپا حفاظت می کند. زیرا 
بیش از 4 میلیون پناهنده را در درون کشور خود جای 
داده است و در غیر این صورت، صدها هزار نفر مهاجر 

در مرزهای اروپا و مجارستان قرار می گرفتند.
در مورد اختالف بین یونان و ترکیه، منشأ این اختالف 
به سال 1۹۷4 برمی گردد؛ که یونان از قلمروی عثمانی 
جدا شد و استقالل یافت. هنگامی که آتن به فکر تصرف 
ترکیه  باعث شد که  این موضوع  افتاد  جزیره قبرس 
بخش  در  ترک های ساکن  از  )) حمایت  تحت شعار 
نیروهای  توسط  منطقه  این  اشغال  قبرس((  شمالی 
نظامی خود را، توجیه کند. سرانجام، پس از کشمکش 

های طوالنی، دو طرف درگیر یعنی ترکیه و یونان آتش 
بس را پذیرفتند و هم اکنون 3۸ درصد از خاک قبرس 

شمالی در کنترل دولت ترکیه می باشد. 
حال، وزیر خارجه ترکیه طی مصاحبه ای اعالم کرده 
است که به هیچ وجه امکان ندارد که به دلیل مواجه 
از حقوق و  اروپا،  اتحادیه  انتقادات  یا  با تحریم  شدن 
منافع خود در شرق دریای مدیترانه دست بکشیم. این 

حقوق و منافع چیست؟ 
اگر ترکیه موفق به جذب شرکت های فعال در حوزه 
انرژی و تأمین منابع مالی تقریبا 6 میلیارد دالری طرح 
منبع گازی تونا-1 شود قادر خواهد بود از سال 2023 
از میدان گازی کشف شده در دریای سیاه استفاده کند 
و این تحول می تواند باعث کاهش وابستگی ترکیه به 

منابع انرژی خارجی شود.
هر چند بر اساس دیدگاه برخی از تحلیلگران، احتمال 
برخورد نظامی و جنگ بین این دو کشور وجود دارد؛ اما 
با توجه به مشغول بودن ارتش ترکیه در چندین جبهه 
ترکیه،  شرقی  جنوب  لیبی،  سوریه،  شمال  جمله  از 
شمال عراق و اوضاع اقتصادی پر فراز و نشیب یونان، 
چنین امری حتی با وجود دخالت های فرانسه و آمریکا، 

در مقطع کنونی محال به نظر می رسد. 
الجرم با وجود دوراهی هایی که اتحادیه اروپا در مورد 
ترکیه با آن مواجه است و مشکالت داخلی یونان که 
توان مقابله قاطع در برابر ترکیه را از آن سلب می کند، 
ترکیه در پیشبرد منافع خود بیش از پیش می تازد و به 

رویای اقتدار تعریف شده خود نزدیک تر می شود.
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God Bless The U.S.A !کا را حفظ کند خداوند ایالت متحده آرمی

ربرسی رویکرد جو بایدن رد منطقه جنوب رغبی آسیا
کیمیا محمدزاده

گاه تهران کارشناسی علوم سیاسی دانش

منطقــه جنــوب غربــی آســیا کــه بــه غلــط، نســبت بــه کشــورهای غربــی خاورمیانــه خوانــده می شــود، از جملــه 
مناطقــی اســت کــه زیــر پوتین هــای ســربازان آمریکایــی بــه بهانــه دموکراســی، آزادی بیشــتر، آبادانــی، مبــارزه 
بــا تروریســم و...لــه می شــود. حــال بــا تحــوالت امــروزی ایــن منطقــه و سیاســت خارجــی کــه آمریــکا قصــد دارد 
در دوره بایــدن اجــرا کنــد؛ بــه تحلیلــی از تحــوالت امــروزی منطقــه جنــوب غربــی آســیا پرداختــه خواهــد شــد.

منطقــه جنــوب غربــی آســیا همــواره بــه دلیــل تعارضاتــی کــه بیــن هــر یــک از واحدهــای سیاســی وجود داشــته 
اســت؛ بیشــتر از ســایر مناطــق مــورد دخالــت نظامــی، سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و... قــرار گرفتــه اســت. بــا 
وجــود تالش هایــی کــه کشــورهای قدرتمنــد تــر ماننــد ایــران, عربســتان و ترکیــه بــرای همگونــی وهماهنگــی 
انجــام داده انــد؛ همچنــان ایــن بــی نظمــی و برآشــفتگی در ایــن منطقــه وجــود دارد و ایــن کشــورها تنهــا در 
مقاطــع خاصــی موفــق بــه تاکیــد بــر اشــتراکات و  تشــکیل ائتالف هــا و همکاری هــای گوناگــون شــدند و از ایــن 
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ــن  ــه ای ــی ب ــد موقت ــر چن راه توانســتند آرامشــی ه
ــند. منطقه ببخش

حضــور آمریــکا در منطقــه جنــوب غربــی آســیا پــس 
از واقعــه 11 ســپتامبر 2001 تغییراتــی کــرد. پــس از 
ایــن واقعــه بــود کــه آمریــکا بــه عــراق و افغانســتان 
حملــه کــرد. و آن ضعــف ایدئولوژیکــی کــه در نتیجه 
ــر  ــه جماهی ــگ ســرد و فروپاشــی اتحادی ــان جن پای
ــارزه  ــا مب ــود، را ب ــه ب ــایه انداخت ــرش س ــوروی، ب ش
ــر  ــان دیگ ــه بی ــرد. ب ــف ک ــت بازتعری ــا تروریس ب
آمریــکا موقعیــت جهانــی هژمونیــک خــود را وامــدار 
حضــور در ایــن منطقــه و مقابلــه بــا دیگــری بــه نــام 

ــت. ــت ها اس ترویس
ایالــت متحــده آمریــکا بــا ایجــاد پایگاه هــای نظامــی، 
جنگ هــا و درگیری هــا را کنتــرل می کنــد. بــا 
ــود را  ــع خ ــلیحاتی مناف ــی و تس ــای نظام پیمان ه
ــکا  ــه آمری ــروش تســلیحاتی ک ــد. ف ــری می کن پیگی
بــه عربســتان ســعودی و دیگــر کشــورهای حاشــیه 
ــه،  ــت. در ادام ــوع اس ــن ن ــارس دارد از ای ــج ف خلی
ــد داعــش و  ــای تروریســتی مانن ــک گروهک ه تحری
ــن  ــد. ای ــرار می ده ــان را در دســتورکار خــود ق طالب
روش، روشــی اســت کــه آمریکا بــرای دورنگه داشــتن 
افــکار عمومــی از اســتخراج های نفتــی و منابــع 
ــوی  ــد. از س ــاذ می کن ــورها اتخ ــن کش ــی ای معدن
دیگــر صلــح و مذاکــره را راهــی بــرای امنیــت خــود 
ــروه  ــن گ ــا منفورتری ــی ب ــن راه حت ــد و در ای می بین
در ایــن منطقــه ماننــد طالبــان نیــز صلــح می کنــد. 
ایــن اقدامــات آمریــکا یــادآور ســخن »پــل ولفویتــز« 
ــکا اســت کــه  از طراحــان اســتراتژی تهاجمــی آمری
ــتی  ــی بایس ــی آمریکای ــتراتژی اساس ــد: »اس می گوی

ــری از ظهــور هــر کشــور رقیــب  ــه ی جلوگی ــر پای ب
ــرای همیشــه« باشــد... ب

پذیرش قــدرت آمریــکا و تاثیرپذیری های کشــورهای 
ــد  ــی مانن ــه دالیل ــکا ب ــیا از آمری ــی آس ــوب غرب جن
ــی،  ــه بین الملل ــو در صحن ــدرت وت ــر، ق ــاد برت اقتص
قــدرت نــرم در رســانه و مســائل فرهنگــی و اجتماعی 
ــه  ــه ب ــن منطق ــورهای ای ــه کش ــده ک ــث ش و...باع
ســمت ســازش بــا آمریــکا گام بردارنــد. در ایــن میان 
ــوری  ــه کش ــعه طلبانه ای ک ــرد توس ــود رویک ــا وج ب
ــی در  ــی در جای ــه دارد وحت ــه در منطق ــل ترکی مث
ــه  ــران و جبه ــا ای ــرد, تنه ــرار می گی ــو ق ــل نات مقاب
مقاومــت اســت کــه بــا رویکــرد ایســتادگی، اثرپذیری 

ــانده اند. ــل رس ــه حداق ــکا ب ــود را از آمری خ
ــاده  ــه افت ــن منطق ــه در ای ــی ک ــان اتفاقات  در جری
ــا  ــاغ ب ــگ قره ب ــان جن ــد پای ــائلی مانن ــت. مس اس
ــی  ــرور دانشــمند هســته ای ایران ــت روســیه, ت دخال
ــرائیل  ــط اس ــازی رواب ــری زاده, عادی س ــهید فخ ش
ــای  ــر هزینه ه ــی و از طــرف دیگ ــا کشــورهای عرب ب
ــژه در  ــه بوی ــن منطق ــکا در ای ــه آمری ــی ک ناموفق
ــه  ــده ک ــبب ش ــام داده، س ــتان انج ــراق و افغانس ع
حضــور آمریــکا قــوت ثابــت را نداشــته باشــد و اگــر 
ــاراک  ــد ب ــدن مانن ــرض کــه موضــع جــو بای ــن ف ای
اوبامــا مبتنــی بــر ســازش و مذاکــره اســت, صحیــح 
باشــد؛ محتمــل اســت کــه حضــور و دخالــت آمریــکا 
ــه خــود  ــی اســت ک ــه قوای در راســتای حفــظ موازن
تعییــن کــرده و بایــد دیــد کــه چگونــه قدرت هــای 
ــا خــود  دیگــر ماننــد ایــران، عربســتان و ترکیــه را ب

همــراه می کنــد.
ــع  ــا مناف ــه ب ــکا در منطق ــک آمری ــدرت هژمونی ق
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اســرائیل پیونــد نزدیکــی دارد؛ به طــوری کــه هــر یک 
ــارات  ــد. اظه ــالش می کنن ــر ت ــدرت یکدیگ ــرای ق ب
جــو بایــدن در ســال 200۷ نشــان می دهــد: زمانــی 
کــه وی رئیــس کمیتــه روابــط خارجــه در ســنا بــود؛ 
بــرای اینکــه نفــوذ و گســتره ی اســتراتژی اســرائیل 
حفــظ شــود؛ طــرح تجزیــه عــراق را مطــرح می کنــد. 
در ایــن طــرح عــراق بــه ســه قســمت منطقــه 
کردنشــین عــراق, منطقــه شیعه نشــین عــراق و 
ــا  ــود. ب ــیم می ش ــراق تقس ــین ع ــه سنی نش منطق
ــرایط  ــود ش ــل نب ــرح به دلی ــن ط ــه ای ــود اینک وج
مناســب تاکنــون اجــرا نشــد امــا بــاز هــم نظــر و ایده 
ــرای دخالــت در ایــن منطقــه را  کلــی جــو بایــدن ب

ــد. ــان می ده نش
ــورهای  ــکا در کش ــور آمری ــد حض ــر می رس ــه نظ ب
ــرو  ــش روب ــا چال ــز ب ــارس نی ــج ف ــیه ی خلی حاش
ــرش  ــوان پذی ــان می ت ــن می ــد و در ای ــد ش خواه
مذاکــره توســط ایــران را دخیــل دانســت. کشــورهای 
ــل  ــتان به دلی ــد عربس ــارس مانن ــج ف ــیه خلی حاش
ــران در  ــا ای ــه ب ــه ای ک ــت منطق ــات سیاس اختالف

ــد یکــی  پشــتیبانی از گروهک هــای تروریســتی دارن
از چالش هــای منطقــه ای بایــدن خواهــد بــود. پــس 
بایــد دیــد آیــا ایــران از ضربه ای کــه از برجام خــورده, 
درس می گیــرد یــا تمامــی امتیــازات منطقــه ای خــود 

ــد. ــری می کن ــی دیگ ــدای توافق را ف
در نتیجــه وقتــی صحبــت از حضور آمریــکا در منطقه 
ــی دارد.  ــن حضــور پیشــینه ی قدرت طلب ــد. ای می آی
ــدرت  ــه ق ــه مثاب ــکا ب ــرد آمری ــگ س ــس از جن پ
هژمونــی نیازمنــد نیرویــی بــود کــه در تقابــل بــا آن 
خــود را تعریــف کنــد. مبــارزه بــا تروریســم در منطقه 
جنــوب غربــی آســیا قدرتی بــرای آمریــکا پدیــد آورد 
ــت آورد.  ــه به دس ــن منطق ــود را در ای ــع خ ــا مناف ت
ایــن موضــوع در زمــان جــو بایــدن تغییراتــی خواهــد 
ــا ســخنان  ــرات  ب ــن تغیی ــا وجــود اینکــه ای کــرد ب
بشردوســتانه همــراه خواهــد بــود؛ امــا ایــن بــه معنی 
پایــان یافتــن مشــکالت ایــن منطقــه مهــم نخواهــد 
بــود. تــا زمانــی کــه جنــوب غربــی آســیا، خاورمیانــه 
باشــد و حیات بخــش ایالــت متحــده آمریــکا خبــری 

از آرامــی و آســایش شــنیده نخواهــد شــد.
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