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عدم رعایت برخی مناسبات دیپلماتیک
ازسوی مقامات دو کشور، باز هم واکنش برانگیز شد؛

حاشیه های سفر 
وس »عالیجنابان« ر

به ایران
حاشــیه و نکته های عجیب در دیدارهای 
مقام های ایرانی و روس تقریبا در حال تبدیل 
شدن به یک روال عادی است. حواشی خارج 
از عرف دیپلماتیکی که گالیه منتقدان دولت 
را از نوع رفتار قیم مابانه طرف روس به دنبال 
دارد. البته واکنش حامیــان دولت هم دیگر 
برای همه مشــخص و واضح اســت: غربگرا 
خواندن منتقدان و اتهام حاشیه ساختن برای 

دولت انقالبی. شاید فقط حواس عالقمندان 
نکته ســنج تاریخ، به همزمانی سفر الوروف، 
وزیر امور خارجه روســیه به ایران و سالگرد 
به توپ بســتن مجلس توسط لیاخوف روس 
بودد و واقع گرایی در دیپلماسی چندان جایی 
برای این مشابهت های تاریخی نمی گذارد اما 
همین سفر کوتاه مقامات روس به تهران باز هم 

حاشیه  ساز شد...

افغانستان زلزله زده با ميلياردها دالر اموال بلوکه شده در آمريكا،
در انتظار کمک های جهانی است 

بی کفایتی طالبان و تماشای واشنگتن! 
جهان 3

 تهران در رده های آخر
 بهترین شهرهای جهان

خطيب زاده: 

ترکیه در برابر ادعاهای 
اسرائیل علیه ایران

سکوت نکند

 به علت اين دست، آن دست کردن مسئوالن
در مبارزه با آفات 

از هر ۱۰ درخت، هشت 
درخت بلوط خشکیدند

»هر ماه جان فشانی« معادل دو امتياز 

پایان کرونا با تعدیل گسترده 
پرستاران همراه شد

جوزپ بورل پيش از سفر به تهران: 

 دیپلماسی تنها راه بازگشت
به اجرای کامل برجام است

دسترنج 4
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شهرنوشت 6

رئیس جمهور تاکید کرد: ایران، به عنوان کشوری با تاریخی پربار از حضور 
فعال در ابتکارات بین المللی، آمادگی دارد همه ظرفیت های خود را برای نیل به 
اهداف بریکس به اشتراک گذاشته و به شریکی قابل اتکاء جهت اتصال بریکس به 

گلوگاه های انرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبدل کند.
به گزارش ایلنا، ســید ابراهیم رئیســی بعــد از ظهر دیروز در نشســت 
ویدئوکنفرانسی سران کشــورهای گروه بریکس پالس که به میزبانی چین 
برگزار می شود، گفت: جمهوری اسالمی ایران، آمادگی دارد همه توانمندی ها 
و ظرفیت های خود را، از جمله ذخایر کم نظیر انرژی، شبکه های حمل و نقل 
و ترانزیت کوتاه و ارزان، ثروِت اســتثنایِی نیروی انســانِی آموزش دیده و نیز 
دستاوردهای علمِی چشمگیر، برای نیل به اهداف بریکس به اشتراک بگذارد و 
این موقعیت کم نظیر جغرافیای سیاسی و اقتصادی، می تواند ایران را به شریکی 
پایدار و قابل اتکاء جهت اتصال بریکس به گلوگاه های انرژی و بازارهای بزرگ 

جهانی مبدل کند.

در این پیام آمده است: جهان به هم  پیوسته ی کنونی، با چالش های جدید 
و متنوعی روبروست که رونِد پیشرفِت دوستی و صلح جهانی را متأثر می سازد. 
بحران های نوظهوری مانند پاندمی کرونا، تغییــرات اقلیمی و نیز منازعات 
منطقه ای و بین المللی، تعامالت بین کشورها را ضرورتی دو چندان بخشیده 
است. از سوی دیگر شاهد تجربه ها و اراده های جمعی، جهت غلبه بر مشکالت 
هستیم که در قالب نهادها و ترتیبات جمعی، تحقِق ابتکارهاِی جمعِی توسعه و 
تأمیِن منافِع مشترِک جهانی را تسهیل می کند. الزم است این بستر جهانی برای 
نقش آفرینی مؤثرِ نهادهای چند جانبه مستقل برای نیل به توسعه همگون و صلح 

جهانی را تقویت کنیم.
رئیســی در ادامه می گوید: روندهای متعارض جهانی، یکجانبه گرایی، 
ترجیحات ملی گرایانه و چالش هایی مانند تحریم و اقداماِت قهرآمیزِ اقتصادی، 
اهمیت ایجاد و تقویت نهادهای نوین را در کنار سازمان ملل متحد ضروری می کند 
تا ضمن احترام به حاکمیت و منافع ملی کشورها، گام مهمی برای تحقق »جامعه 

بشری با آینده مشترک« برداشته شود.
رئیس جمهوردر پایان؛ ضمن تشکر از همه اعضای بریکس، بار دیگر خرسندی 
خود را از حضور در این نشست ابراز داشته و آمادگی نمایندگان دولت جمهوری 

اسالمی ایران را برای مشارکت فعال در سایر نشست های بریکس اعالم کرد.

باید در قبال نفوذ اسرائیل 
به درون گفتار هسته ای هشیار 
بود.هرآن گفتار هسته ای که 
به پروژه امنیتی ســازی ایران 
در افکار عمومی جهانی کمک 
کند باید به دیده شک نگریسته 

شود.
امروزه اتولید گفتار در باره انرژی هسته ای همپای تولید 
انرزی هسته ای پیش نمی رود وحتی می توان گفت یک نوع 

گسست عظیم میان آن دو وجود دارد.
افزایش غنی سازی فقط در چتر حفاِظ غنی سازی گفتاری 
وکردارهای گفتمانی غنی می تواند شکل یک منظومه متوازن 
به خود بگیرد.انرژی هسته ای کشورمان اکنون در جامه ای از 
گفتار در باره توازن قوا عرضه می شود.این یک تقلید خام وناشیانه 
از جهان بینی رئالیستی است.انقالب اسالمی اساسا یک انقالب 
بود بر ضد اصل ماتریالیستی »تعادل قوا« که در فراسوی بینش 
مسلط توازن قوایی فضایی تازه گشود وموازنه خود را برقرار کرد:

» آقایان نترسید از این ابرقدرتها. اگر یک ملتی قیام کرد برای 
مصالح خودش ... یکوقت می خواهیم جنگ خارجی بکنیم، ]در[ 
جنگ خارجی ما هیچ هستیم و آنها همه چیز دارند؛ یکوقت یک 
ملتی یک حرفی دارد که همه عالم می پذیرند این حرف را که 
ما ملتی هستیم، نمی خواهیم اجانب توی ملت ما باشد، توی 
خانه ما باشد، از خانه ما بیرون بروید. این را کسی نمی تواند با 
آن معارضه کند. اگر هم معارضه کند، یک اَمد )1( خیلی کمی 
می تواند معارضه کند و ااّل با افکار عمومی دنیا مواجه خواهد شد؛ 
و هیچ قدرتی با افکار عمومی دنیا نمی تواند مقابله بکند. ما اآلن 
متوجه کردیم تمام افکار عمومی دنیا را به ایران. اآلن ایران مورد 

توجه همه است،  «
به رغم چهل وچند سالی که از سخن نوفل لوشاتویی امام 
خمینی می گذر ذره ای از اعتبارراهبردی آن سخن کم نشده 
است:پیروزی نهایی از آن کالم است نه از اهرم سازی جنگ آسا.
کالمی که »همه عالم می پذیرند« باید در کنه خود سرشتی 
دفاعی داشته باشد وبه یک حق مسلم دفاعی ارجاع نماید.بسیج 
افکار عمومی جهانی برای یک امر دفاعی بسی آسان تر از پیچیده 
سازی کالم وعرضه آن در جامه یک »جنگ خارجی « است.
امروز هم برای غلبه بر تحریم واثبات سرشت ظالمانه آن در منظر 
افکار عمومی جهانی باید به همان اصل دفاعی متوسل شد.باید 
»این حرف را که ما ملتی هستیم،نمی خواهیم اجانب توی ملت 
ما باشد،توی خانه ما باشد،از خانه ما بیرون بروید « روزآمد کرد 

ومتناسب با ویژگی های جنگ جدید برضد کشورمان ،در باره 
سرشت اشغالگرانه تحریم ها روشنگری کرد.آنچه امام خمینی 
گفت فراتر از یک دیپلماســی انقالبی ،بر یک الهیات رهایی 
بخش تکیه داشت.نوعی الهیات که خداباوری ومردم باوری 
در بطن یک منظومه گفتاری توحیدی درهم تافته بود.امروزه 
نوعی ماتریالیسم جدید والبته خفی در حال پدیداری است که 
ساختار آن گفتار عمیقا معنوی وتوحیدی را تهدید می کند.آن 
هم درست در شرایطی که برای مقاومت در مقابل اشکال نوین 
جنگ واشغالگری،بیش از هر زمان دیگر به بازخوانی آن الهیات 

رهایی بخش نیاز داریم.
تحریم آن شکل نوین اشغالگری است که مرزها وتمامیت 
ارضی را درنوریده و در سطح بدن ها مستقر شده است.شکل 
تازه ای از جنگ که  در هئیت هیبریدی خود همه جا کشیک می 
دهد،در بازار ها و کارخانه ها وخانه ها..تمامیت زیست-کرامتی 
شهروندان در معرض اشغال قرار گرفته است.وما برای این شکل 
از جنگ باید به  تئوری مقاومتی از جنس زیست-کرامت متوسل 
شویم.یعنی به گفتمان زندگی وصلح چنگ بزنیم واز زیست 
کریمانه شهروندان برضد اشغالگران عرصه زیستی واقتصادی 

وسیاسی دفاع کنیم.
تحریم ها بخصوص در شکل کنونی خود یک جنگ ترکیبی 
وتمامیت گراست به همین خاطر خیابان ها وخانه ها وکارخانه ها 
ودانشگاه و..به همراه آن  بدن ها وذهن وضمیر شهروندان ایرانی 
به تسخیر خود درآورده اســت. در چنین شرایطی ،توسل به 
الگوهای کهنه جنگ سردی و گفتمان اهرم سازی هسته ای که 
ناکارآمدی خود را حتی در باالترین سطح ابرقدرتی خود را به 

اثبات رسانده کمکی به مردم ایران نمی کند.
وقتی تهاجم برعلیه زیست-کرامت ایرانیان تمامیت بدنی 
وپیکر زیســتی جمعیت را به همراه تمامیت مدنی،منزلتی 
وکرامتی انسان ایران ، به آماج اصلی وبالفصل  خود بدل کرده 
نیاز به نوع تازه ای از مقاومت داریم: در این مسیر راهبرد های 
ضد تحریمی باید از جنس زندگی وکرامت باشد.یعنی باید 
نیروی زندگی خواهی شــهروندان در شــرایط کریمانه را به 
جنبش درآورد.زیرا آنچه که تحریم در معرض آماج  بالفصل 
خود قرار داده،خوِد زندگی اســت ونه برج وباروهای نظامی 
یا قلمرو ســرزمینی وارضی ومرزی.بنابراین توسل به اصول 
راهبردی نظامی در مفهوم کالسیک خود،در جایی که دشمنان 
زندگی،قدرت خــود را نه در مرزها کــه در بدن های ایرانیان 
مستقر کرده وسطح زندگی شهروندان ایرانی را به زیر ضرب 
برده اند،حکایت از یک نوع زمان-پریشی دارد.برعکس، اگر 
در فتوای رهبری در خصوص ممنوعیت ســالح های کشتار 
جمعی مداقه شود به یک اصل حیاتی وحیات باورانه رهنمون 

خواهیم شد که در عین حال گوهر مشترک همه ادیان ابراهیمی 
را تشکیل می دهد.

از این لحــاظ فتــوای رهبــری در ممنوعیــت قاطع 
ومطلق همه اشــکال سالح کشــتار جمعی در همه مراحل 
ساخت،داشت،انباشت وکاربرد مبنای مستحکمی است برای 
دفاع از حق حیات وبرای برگرداندن همه اتهامات ناروا به جانب 
اتهام گران امریکایی وصیهونیستی.آن فتوا تفسیری است مدرن 
ََّما  بر اصل قرآنی »َمْن َقَتَل نَْفًسا بَِغْیرِ نَْفٍس أَوْ َفَسادٍ فِي األرِْض َفَکأَن
ََّما أَْحَیا النَّاَس « وبه همین  َقَتَل النَّاَس َجِمیًعا َوَمْن أَْحَیاَها َفَکأَن
لحاظ از سویه ایجابی آن یعنی اصل حیات و»احیا « تفکیک 
ناپذیر است.آن ممنوعیت مطلق برضد کشــتار، با این جواز 
مطلق در عرصه زندگی واحیاگری  همبسته است.آن فتوا اگر 
در گستره قرآنی وابراهیمی خود در نظر گرفته شود هر دو وجه 
سلبی )ممنوعیت مطلق سالح کشتار جمعی ( وایجابی )احیای 
حیات بشری( خود رابه درخشش تمام آشکار خواهد کرد. با تکیه 
بر مشروعیت برخاسته از آن فتوا وهمچنین مشروعیت احیاگری 
وصلح گستری است که می توان به سوی یک خاورمیانه عاری 
از سالح هسته ای وعاری از همه اشکال سالح کشتارجمعی 

سمتگیری کرد.
ظریف در تالش دیپلماتیک خود تجســمی درخشان 
واعتقادی از آن فتوا بود.به یمن تــالش ظریف بود که فتوای 
رهبری وارد گفتمان اوباما شــد وبه همین لحاظ سوز وگداز 
صهیونیستی البی جنگ افروز اسرائیل را برانگیخت.برهمین 
مبنای حیات باورانه وبشری بود که ایران در قله مذاکرات هسته 
ای برفراز بالکن هتل کوبرک وین در کنار 6 قدرت دیگر جهانی 
پرچم »امن تر ســازی جهان« را به دست گرفت واز آپارتوس 
»امنیتی سازی « ایران توسط صهیونیسم خارج گردید.تا قبل 
از آن مذاکرات، این ایران بود که به عنوان موضوعی »امنیتی « 
وبه مثابه یک »معضل امنیتی « بازنمایی می شد اما در نقطه 
فرجامین مذاکرات،ایران در جانب امنیت جهانی، به جایگاه 
جهانی خود بازگشت واینبار اســرائیل بود که از سوی افکار 
عمومی جهانی به عنوان طرف تخریبگر صلح وامنیت جهانی 

شناخته شد:
»ما آنچه را کــه دنیا بدان امید بســته بود به ســرانجام 
رساندیم؛یک تعهد مشترک به صلح،تالش مشترک برای امن 
تر کردن دنیایمان«. این سخن که از سوی ظریف وموگرینی 
در بیانیه پایانی مذاکرات وین در هتل کوبرک قرائت شــد در 
واقع تیر خالص بود برضد البی گری اسرائیل که به زعم خود  
ایران را نه در جایگاه »امن تر کردن دنیا« که در جایگاه امنیتی 
 سازی شــده یعنی به عنوان موضع ومعضل امنیتی جهان 

طبقه بندی کرده بود.

با این گزاره مشترک، وبا این »ما« ی جا گرفته در دل یک 
موقعیت خاص تاریخی ،ایران دیگر در »برابر« 1+5  طبقه بندی 
نمی شــد،اینطور نبود که یک طرف »دنیا« باشد ودر جانب 
مقابل آن ایران،برعکس،ایران بخشی از دنیا شد ودر کنار 6 طرف 
دیگر مذاکرات وین خود را به مثابه پاسخ دهنده به نیاز مبرم 
جهان به امنیت بیشتر بازنمایی کرد.یعنی آنکه امنیت جهانی 
نمی تواند حربه ای برضد ایران باشد،کامال برعکس،امنیت 
موضوعی است هفت کشوری که هر هفت کشور یا هر هفت 
طرف مذاکره وین بایند متحدا در جهت افزایش سطح جهانی 

آن بکوشند.
.ساختار گزاره  مذکوربه گونه ای تنظیم شده بود که مستقل 
از یک متن حقوقی حکایت از یک تعهد انسانی و روشنفکرانه در 

برابر کل بشریت معاصر وحتی نسل های آتی داشت.
به این ترتیب کشوری که  تا قبل از حصول توافق اخیر در 
آنسوی خِط تقسیم 1+5 قرار داشت اکنون از جایگاه تحمیلی 
وبرون جهانی خارج شده  به درون جهان مهاجرت کرده و در 

مرکز جهان،یعنی در دل هفت کشور جای می گرفت.
اکنون یک بار دیگر پس از آن پیروزی بزرگ دیپلماتیک 
بر توطئه امنیتی ســازی ایران ،شــبکه عظیمی از رخداد ها 
وکنش ها،امور گفتمانی وکردار های نــا گفتمانی،گفته ها 
ونوشــته ها،نهاد های سیاســی ونظامی،فضا هــای 
مادی،پادگان ها،ارتش ها،فضا های آکادمیک ورویه ها،گفتار 
انرژی هســته ای را چنان به محاصره خود درآورده که سخن 
گفتن در این باره یک حق مسلم ملی را دشوار می سازد.برای 
بازگشــت پیروزمندانه به جهان وبه منطقــه وبه جغرافیای 
زیست در غرب آسیا باید یک باردیگر شرایط امکانی برجام را 

بازخوانی کرد:
چه چیزی برای اولین بار شرایط الزم را برای شنیده شدن 
آن فتوا آن هم در باالترین ســطوح ومجامــع جهانی فراهم 
کرد؟کدام موانع گفتمانی وناگفتمانی وجود داشت که تا آن 
لحظه مانع شنیدارپذیری فتوای مممنوعیت سالح هسته 
ای می شده؟آن فتوا وبه همراه آن گزاره صلح که مقاصد اصلی 
انرژی هسته ای توضیح می دهد، زیر چه نوری می تواند برق 
زند وبا درخشش خود گزاره گزینه تحریم وبه همراه آن شبح  
جنگ ترکیبی وهیبریدی علیه کشورمان را از آسمان سیاست 

خارجی دور کند؟
مداقه در باره این سوال ها نشان خواهد داد که به همان میزان 
که گفتار هسته ای ایران از محاصره حجم انبوهی از امنیتی 
سازی های بازیگران امنیتی خارج شود مجال بیشتری در باره 
رویت پذیری وشنیدار پذیری فتوای منع سالح هسته ای فراهم 
خواهد شد.به طور واضح باید گفت گفتار در باره انرژی هسته ای 
بسی جدی تر از آن است که به بازیگران نظامی امنیتی واگذار 

شود.بگذاریم سیاست به گفتمان در آید.

یادداشتخبر 

رئيسی در نشست غيرحضوری سران بريكس پالس:
ایران می تواند شریکی پایدار 

جهت اتصال بریکس به بازارهای 
بزرگ جهانی باشد

خروج انقالبی- فتوایی بر/ از آپاراتوس هسته ای اسرائیل
نادر صديقی 
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