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در صورت عدم توافق
جایگزینهای خوبی وجود ندارد

هشدار اروپا درباره
شکستمذاکراتبرجام

همدلی| رایزنیهای مقامات دولت جو بایدن با
مقامات اروپایی ،اسراییلی و مقامات کشورهای
عربی در واشــنگتن ،نســبت به از سرگیری
مذاکــرات احیای توافق هســتهای در وین ،به
اوج خود رسیده است .در همین حال ،مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا که اخیرا دستیار
ارشدش از ســفری به تهران به منظور ارزیابی
موضــع دولت جدید ایران درباره ازســرگیری
مذاکرات احیای توافق هستهای در وین بازگشته
اســت ،آمادگی خود را بــرای دیدار با مقامات
ایرانی ،قبل از شروع دوباره مذاکرات با مقامات
ایرانی اعالم کرده است .او همچنین تاکید کرده
اســت که رییس جمهور جدید ایران و تیم او
زمان کافی برای آمادگی را ســپری کردهاند.به
گزارش واشنگتن پست ،بورل در این زمینه به
خبرنگاران گفت«:اگر آنها بخواهند به بروکسل
بیایند ،ما آماده این کار هستیم.

تهران -ریاض
در فاز تفاهم
همدلی| پس از برگزاری دور چهارم مذاکرات تهران
با ریاض ،گزارشها از اســتقبال مقامهای سیاسی دو
کشور از پیشرفت مذاکرات خبر میدهند .در همین
حال ،بسیاری از واکنشهای کشورهای خارجی نیز
نســبت به مذاکرات ،با خوشبینیهایی همراه بوده
است.بر اساس گزارشهای منتشر شده ،تهران و ریاض
بعد از چهار دور مذاکره به تفاهماتی رسیدهاند که از
مهمترین آنها ،توقف حمایتهای عربستان از گروههای

 8روزی که پزشک احمدی با آمپول
هوا فرخی یزدی را به قتل رساند
 8کاله من ،شوق پرنده شدن ،پریدن و
سفر کردن
 8جهان بدون اندیشهورزی ممکن نیست
 7تعطیلی پروژههای فیلم و تلویزیون
آمریکا
 3آخرین زندانی افغان از گوانتانامو آزاد
میشود
 3هشدار درباره خطرات هولناک هوش
مصنوعیدرجنگها

عراق روز یکشنبه  13اکتبرانتخابات اخیر خود را در کنار
چالشهای بزرگی از جمله بحران اقتصادی ،فساد ،پاندمی
کرونا ،ناکارآمدی نهادهای دولت و فروپاشی زیرساختهای
کشــور ،برگزار کرد .با توجه به اهمیــت این انتخابات از
همان آغاز معلوم و مشــخص بود که نتایج این انتخابات
قرار اســت محل توجه افکار عمومی منطقه و به تبع آن
افکار عمومی جهانیان شــود ،چرا که عراق میبایست در
این مقطع زمانی مهم ،رویکردهای سیاست خارجه خود
را برای میانجیگری و ازســرگیری روابط میان دو رقیب
منطقهای یعنی ایران و عربستان در منطقه غرب آسیا به
کار میگرفت.به همین خاطر بود که نتایج این انتخابات
برای همه بازیگران منطقهای و فرامنطقهای مهم بود ،با
این هدف که ببینند رهبری آتی این کشور چه تاثیری بر
توازن قدرتهای منطقهای خواهد داشت؟
اگر چه نتایج این انتخابات به قطعیت نرسیده است ،اما
نتایج ابتدایی نشان داده است که در این انتخابات ،ائتالف
سائرون به رهبری «مقتدا صدر» روحانی شیعی با کسب
70کرسی از  329کرســی ،مدعی اصلی تشکیل دولت
آینده عراق شده اســت .حال و اگر چه با توجه به حجم
پایین میزان مشــارکت ،برگزاری این انتخابات و پیروزی
حاصل از آن را باید به مثابه پیروزی در خیابانهای خلوت
عراق دانست ،اما واقعیت آن است که آینده دولت عراق با
ائتالف گروه سائرون به رهبری مقتدی صدر رقم خواهد
خورد و قطعا این پیروزی ،پیامهای بســیار مهمی برای
همسایه شرقی آن یعنی ایران دارد.
در نگاه نخســت ،مهمترین پیام نتایج انتخابات عراق
متوجه چرخش احتمالی عراق در قبال ایران و گشایش
ســمت و سوهای جدید در ترســیم مناسبات جدید در
هندسه ژئوپلیتیک غرب آســیا از سوی بغداد است .این
منطــق و گمانه بدان جهت تقویت میشــود که جریان
فتــح به رهبری «هادی عامری» که از منظر ایدئولوژیک
و معادالت راهبردی با ایران همســویی کامل دارند ،فقط
توانست  7کرسی این انتخابات را کسب کند .کسب چنین
نتیجهای از ســوی جریان فتح ابتدا به معنای شکســت
ائتالف فتح و ســپس به معنای کاهش نفــوذ ایران در
معادالت و واقعیات میدانی بغداد تلقی میشود .واقعیت
این اســت که جریان فتح به ویژه شاخه نظامی آن یعنی
الحشد الشعبی برای تهران در معادالت عراق اهمیت دارد
و لذا به جهت آنکه این جریان نتوانست در این انتخابات
همانند انتخابات  2018بدرخشد ،چنین به نظر میرسد
هشدار که اوضاع برای تهران در نزد بغداد همانند گذشته
نیست .تحت این شرایط غیرمنتظره نیست که بخواهد
تغییراتی در روابط نظامی -امنیتی ،تهران -بغداد آن هم
تحت تاثیر نتایج این انتخابات و دولتی که قرار است روی
کار بیاید ،به وجود آید.
جدای از شکســت جریان فتح آنچه در این انتخابات

اخاللگران ارزی
در راه زندان

همدلی| باالخره پس از گذشت  4سال و برگزاری
چندین جلسه دادگاه پرونده اخالل گران ارزی در
مرحله صدور حکم قرار گرفت و ولی اهلل سیف به
تحمل  ۱۰سال ،احمد عراقچی به  ۸سال و ساالر
آقاخانی به  ۱۳سال حبس محکوم شدند و احکام
این افراد قطعی والزم االجراست.
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همدلی از آمار جدید کودکمادران
 ۱۰تا  ۱۴ساله گزارش میدهد

معارض ایرانی ،ســرمایهگذاری عربستان در عراق و
سوریه ،ایجاد جاده بینالمللی میان مشهد-کربال و مکه
و همچنین بازگشایی سفارتهای دو کشور بوده است.
این در شرایطی است که عربستان سعودی به تازگی به
پایان دادن جنگ در یمن متمایل شده است و بهعالوه
در روند بازگرداندن بشار اسد به عنوان صاحب کرسی
سوریه در اتحادیه عرب مشارکت دارد.
شرح در صفحه 3

نگاه سازمانهای
فرهنگی به موسیقی
مادی است

کودکمادری
دور از چشم قانون
4

محکومیت نازنین
زاغری تایید شد
2

کرونا عامل افزایش
تلفات سل در ایران
4

گزارش میدانی همدلی از گالیهها
و چالشهای رانندگان کامیون

ضریب کاهش نفوذ منطقهای تهــران در معادالت عراق
را باال برده اســت ،اتخاذ مواضــع و رویکردهای جدیدی
اســت که مقتدی صدر اعالم کرده است .او بعد از اعالم
پیــروزی در این انتخابات قویا بر این نکته تاکید کرد که
بعد از تشکیل دولت از سوی حزب تحت ائتالف او ،همه
میلیشیاهای نظامی باید در ذیل ساختار و بدنه ارتش عراق
نقشآفرینی کنند و هیچ جریان نظامی نباید مستقل و
منفک از ارتش و دولت عــراق برای آنومیزه کردن بافت
موزائیکی جامعه عراق ،اســلحه به دست گیرد .اعالم این
مواضع مقتدی صدر به معنای زنگ خطر حذف تدریجی
الحشد الشعبی خواهد بود.
البته اتخاذ چنین مواضعی همه مواضع مقتدی صدر
نیســت؛ آنگونه که از کنشها و الگوهای رفتار مقتدی
صدر پیداست ،تغییرات و تحوالت معناداری در رفتارهای
جدید او پیدا شده است .مقتدی صدر همانگونه که از
نــوع رفتارهای جدید او پیداســت ،ابتدا تالش کرد که
چهرهای ملیگرا و ضد فســاد از خــود را در قالب یک
برنامه سیاســی ،به نمایش بگذارد .عالوه بر این ،نحوه
یارگیری در محیط پر آشــوب غرب آسیا را تغییر داده
و ایران در انتهای لیست محاسباتیاش قرار گرفته است.
برای نمونه (ایرانستیزی) جدید او جای (آمریکاستیزی)
گذشتهاش را گرفته و برای تحقق اهداف منطقهای سفر
به ریاض و دیدار با بن ســلمان را بهجای سفر به تهران
و دیدار با مقامات تهران را ترجیح میدهد .در شــرایط
حاضر او نیز بــه مانند ،همه تکنوکراتهای عراق مانند
حیدر عبادی ،عادل عبدالمهدی و مصطفی کاظمی به
این نتیجه رســیده است که نباید عراق پسا داعش و در
عصر ظهور هویتهای جدید و البته نامتجانس ،جوالنگاه
کشورهای پر نفوذ منطقهای شود و شاید نیز الزم دیده
است که برای رسیدن به ثبات و سامان سیاسی در عراق،
باید طرح تازهای در افکند.
به این ترتیب و با توجه به سمتوسوهای ائتالف سائرون
که قرار است رهبری آتی و آینده عراق را به دست بگیرد،
نیک پیداست که کفه موازنه در آینده معادالت بغداد به
نفع تهران نچرخد.این وضعیت با توجه به آشــفتگی در
مرزها و مشــخصا برقراری تئوری و آشــوب در مرزهای
شمال غربی و مشخصا از طریق ائتالفها و رزمایشهای
منطقهای تل آویو،-باکو و اسالمآباد و همچنین تحرکات
اکراد کردســتان عراق و از سوی دیگر قدرت یابی دوباره
طالبان در مرزهای شرقی ،اوج وخامت اوضاع در معادالت
مرتبــط با ایــران را مضاعف میکند .تحت این شــرایط
شــیفت پارادایمی از رویکرد امنیتی -نظامی به ســمت
رویکرد سیاسی -اقتصادی و نزدیکی به ریاض با توجه به
اعالم آمادگی تهران -ریاض در گشــایش سفارت و دفتر
کنسولگری میتواند تا میزانی کفه تعادل به نفع ایران را
حفظ کند.حــال باید منتظر ماند و دید که چگونه ایران
بخواهد با تجدید نظر در رفتارهای منطقهای خود و حساب
کردن بر روی ریاض ،کفه موازنه را الاقل به صورت موازی
در منطقه غرب آسیا تغییر دهد.

سالطین در راه مانده
ِ

بالتکلیفی دربرابر تخت جمشید
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ت و سوهای جدید
چرخش احتمالی بغداد و سم 
دکتر صالحالدین هرسنی

سیف به  ،۱۰عراقچی به  ۸و آقاخانی
به  ۱۳سال حبس محکوم شدند

حمید متبسم؛ نوازنده و آهنگساز
بنام موسیقی ایرانی در گفتوگو با همدلی:

گوناگون

کارشناس مسائل بین الملل

سال ششم _ شماره  8 _ 1795صفحه _ قيمت  2000ناموت

چهار دوره مذاکرات ایران و عربستان با خوشبینی همراه بوده است

3

یادداشت

2

واکنشهای گسترده به سخنان مسئوالن کشور در هفته گذشته

6

حکم قصاص موقتا متوقف شد

1

کورسوی امید برای
توقف اعدام آرمان
4

واکنشهای گسترده به سخنان مسئوالن کشور در هفته گذشته

یادداشت

شتایزدگی جناب وزیر در برگزاری جشن
دکتر سیفالرضا شهابی
کارشناس سیاسی

ورود سیلآســای انواع واکســنهای خارجی در یکی دو ماه اخیر که
بدون شک سفارش آن از چند ماه جلوتر داده شده و اکنون شاهد واردات
ناللهی به سمت
آن هستیم و همزمانی با انتخاب جناب دکتر بهرام عی 
وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،ظاهرا سبب ذوقزدگی جناب
وزیر را فراهم کرده بهطوریکه در ســفر به مشهد اظهار داشتند«:تا دو
هفته آینده و به زودی جشــن پیروزی مردم را که وزارت بهداشت برای
سرعت بخشیدن در واکسیناسیون یاری کردند برگزار خواهیم کرد ».اگر
چه در ارتباط با برگزاری جشن در گفتوگویی دیگر با یکی از روزنامههای
کثیراالنتشــار اعالم کرد«:به هیچ وجه چنین منظوری نداشته و مسئله
کرونا مسئلهای نیست که به این سرعت به کلی پایان یابد».
البته بال درنگ بعد از اظهارات جناب وزیر ،آقای دکتر «ســیدعلیرضا
مرندی» وزیر اســبق وزارت بهداشت و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی
گفت که«توصیهها و قولهایی از جمله آزادی مسافرت و موارد دیگر که
پس از انجام ۷۰درصد واکسیناسیون از طرف وزارت بهداشت به مردم داده
میشود این نگرانی را ایجاد میکند که با سادهانگاری در این خصوص و
کاهش حفاظتهای فردی مجددا شاهد پیکهای بعدی بوده و زحمات و
تالشهای اخیری که در حوزه سالمت تاکنون صورت گرفته کماثر شود».
متاسفانه از ابتدای ورود بیماری کووید ۱۹به کشورمان از طرف بسیاری
از مسئولین وقت ،غیرمسئوالنه و به عبارتی با «سادهانگاری» با این بیماری
برخورد شــد و به احتمال قریب به یقین ،یکی از علل عمده شیوع این
بیماری در بین مردم ناشی از همین سادهانگاری و انتقال آن به جامعه به
جای تزریق واکسن بوده است.
اگر از ابتدای ورود ویروس بهطور جدی با آن برخورد میشــد و افراد
جامعه هم ،به تاسی از مسئولین آن را جدی میگرفتند تا این حد فاجعه
انسانی رخ نمیداد.
اکنون هم جناب وزیر یا با برگزاری جشــن یا بدون برگزاری جشــن
وعدههایی را به جامعه القا میکند که باعث کاهش حفاظتهای فردی
و شروع پیکهای بعدی خواهد شد ،بهطوری که هر آنچه تاکنون بافته
شده را پنبه خواهد کرد.
قطعا ایجاد خوف و ترس در جامعه نسبت به هر پدیدهای از جمله یک
بیماری و بزرگنمایی آن ،کار شایستهای نیست و سبب اختالالت روانی
در آحاد جامعه خواهد شد ،ولی از دیگر سو ،القای سادهانگاری هم به هیچ
وجه صحیح و پسندیده نیست .بیماری کووید ۱۹یک بیماری ناشناخته و
جدیدالوالده است که بعد از گذشت نزدیک به دو سال از پدید آمدن آن
هنوز بسیاری از ابعاد آن مجهول است ،مخصوصا با سویههای جدیدی که
هرازگاهی در کشوری بروز میکند و همه متخصصان را در حیرت و تعجب
قرار میدهد ،امکان دارد در آینده ،بسیاری از واکسنهای موجود یا همه
آنها بر روی سویههای جدیدتر بیاثر بشوند و نیاز به تولید واکسنهای
جدیدتر باشد.
در هفتههای اخیر ،دستاندرکاران استان کرمان در مورد ابتالی زائران
اربعین که از عراق مراجعت کردند هشــدار جدی دادند و اکنون در شمال
کشور مسئولین مازندران از افزایش بیماران مبتال به کرونا ابراز نگرانی کردند.
از اینرو ،جناب وزیر از ابتدای مسئولیت جدید باید به این مهم توجه
کند و در وعدههایی که میدهد همراه با واقعیات باشــد و سبب خوش
خیالی و در عین حال بیخیالی در بین مردم نسبت به این ویروس مهلک
نشود.

بالتکلیفی دربرابر تخت جمشید

سلسله هخامنشی به واسطه وجود آثار باستانی تخت جمشید
و پاسارگاد برای تاریخنخواندههای مملکت هم شناخته است .این
حکومت به واسطه نقشی که در تاریخ بخش مهمی از جهان روزگار
خود داشت برای جهانیان نیز اهمیت بسیاری دارد .در ایران پیش از
انقالب به واسطه سیاستهای ملیگرایانه حکومت پهلوی اهمیتی
بسیار یافت به گونهای که شده بود نماد پادشاهی ،همان که سلسله
مختصر و کوتاه پهلوی قصد داشــت با توسل به آن تبار خود را به
تاریخ متصل کند .از همینرو جشنهای 2500ساله در کنار بنای
تخت جمشید و البته واکنش منفی مخالفان نظام شاهنشاهی آن
را به گونهای دیگر در تاریخ برجسته کرد .تندرویهای اوایل انقالب
اسالمی هم میتوانست تهدیدی برای این بنای مهم جهانی باشد
که با درایت برخی مسئوالن وقت کشور و انقالبیون خطری متوجه
آن نشد .گفته میشود که شیخ صادق خلخالی ماشین ویرانگر آن
روزها که برای ماموریتی به شــیراز رفته بود تصمیم گرفته بود که
تخت جمشید را با این توجیه که «نماد شاهنشاهی» است ،تخریب
کند .او که کارنامه تخریب آرامگاه رضاشــاه را نیز در کارنامه خود
دارد ،اما با مقاومت برخی مســئوالن دولت موقت و البته اعتراض
آیتاهلل طالقانی موفق به عملی کردن نیت خود نشــد .پس از آن
این بنای بزرگ جهانی در نگاه حکومت تازه نیز ارج وقرب پیدا کرد
و به عنوان نمادی از ایران برای جهانیان مطرح شــد .اگرچه برخی
نمادهای ایرانی مورد غضب برخی انقالبیون بوده اســت ،اما بازدید
رهبر انقالب از این بنای باشکوه و نوشتن یادداشت در دفتر این موزه
بزرگ خیال برخی از موافقان و مخالفان را راحت کرد .رهبر انقالب
نوشته بود«:در بازدید از آثار تاریخی تخت جمشید دو نقطه روشن را
در کنار یکدیگر دیدم:نخست؛ هنر و ذوق و استعداد درخشانی را که
از مواد طبیعی بدون کمک و ابزار پیشرفته و فقط با همت و قدرت
بشــری آثاری پدید آورده که پس از دهها قرن برای بشــر امروزی
اعجابانگیز است .سپس در کنار آن سلطه و جبروت ظالمانهای را
که از آن سرچشمه جوشان تخت قدرتی ساخته و بر آن باال رفته و از
آن بر کبریای ظالمانه فردی بسی افزوده و همانطور که در کتیبهها
آمده ،کسی فرمانروای بسیاری شده است...
این آثار را ما باید گنجینه و ذخیره ارزشمندی بدانیم که در آن
میتوان تاریخ را در انسان و ایران را و ایرانی را و عملکرد و س ّنتهای
الهی را مشاهده کرد و باید آنها را حراست کنیم».
از آن پس علیرغم بیاعتنایی برخی از گروهها و محافل نظام با
نمادهای ملی ،اما تخت جمشید در میان مردم جایگاه خاصی یافت
جایگاهی که البته از سوی جمهوری اسالمی به رسمیت شناخته
شد .با این همه روز  7آبان هر سال برخی از نهادها با ایجاد برخی
محدودیتها بر سر راههای منتهی به مقبره کوروش در پاسارگاد،
والبته تالش مردم برای گذشــتن از این محدودیتها و رسیدن به
آرامگاه کوروش ،این روز را به چالشی برای دو طرف تبدیل کردهاند.
در چند هفته اخیر اما سلسله هخامنشی و نمادهای معروف آن
مانند تخت جمشید و پاسارگاد نیز جنجال برانگیز شدهاند که نشان
میدهــد هنوز رویه واحدی در باره برخورد با این مفاهیم در میان
مسئوالن وجود ندارند.
حدود یک هفته پیش بود که ســردار محمدرضا نقدی معاون
هماهنگ کننده سپاه با برهم زدن روال طبیعی تاریخ گفت«:سلسله
پلید هخامنشی که بزرگترین کشتارها و خیانتها را در کشور کرد
بعد از افول قدرت کشور را دو دستی تقدیم یونان کرد .از سوی دیگر
ساسانیان هم بعد از افول قدرت کشور را به مغولها تقدیم کردند.او

که در یادواره  450شهید شهرستان خدابنده سخن میگفت با بیان
اینکه منطق شهدای ما کام ً
ال متفاوت با منطق شاهان ظالم کشور
بوده است ،گفت :تاریخنویسان مزدور که به سرویسهای جاسوسی
وابسته هستند تالش میکنند تاریخ کشور ما را تحریف کنند .تاریخ
 8هزار ساله ما را به  2500سال کاهش دادهاند».
سخنان این مقام رسمی کشور اگرچه بعدا ً گفته شد با تحریف
همراه بوده با واکنشهای گســتردهای از سوی مردم در فضای
مجازی مواجه شد.
سخنان سیدابراهیم رئیسی در دیدار از تخت جمشید نیز بر این
ماجرا افزود .او که روز پنجشنبه  ۲۲مهرماه در جریان سفر به استان
فارس به دیدن تخت جمشید رفته بود ،در واکنشی مثبت به این
بنا گفت«:بناها و مواریث تاریخی نظیر تخت جمشید نشان از هنر
واالی ایرانیان از سدههای گذشته دارد که امروز با گذشت قرنهای
متمادی همچنان مایه حیرت و ستایش است».
او البته از نگاهی دیگر نیز به این بنا پرداخت که واکنشبرانگیز
شد.رئیس جمهور در حاشیه این بازدید بیان کرد«:یک پیام بنای
تخت جمشید خطاب به ستمگران این است که ببینند سرنوشت
کسانی که به مردم ظلم میکنند ،چیست ».او البته در حاشیه این
بازدید با کارشناسان مرمت آثار باستانی در محوطه تاریخی تخت
جمشید نیز گفتوگو و با توضیحات آنها از جزئیات ترمیم بخشهای
مختلف این اثر باستانی ارزشمند ،مطلع شد .اما سخنان او با واکنش
برخی چهرهها و مردم فعال در فضای مجازی مواجه شــد .به طور
مثال فیاض زاهد فعال سیاسی ورسانهای در یادداشتی خطاب به
رئیس جمهور نوشت«:آقای رئیسی! شما دارید تاریخ ایران را نادیده
میگیرید».
هنوز واکنشها به ســخنانرئیس جمهور ادامه داشــت که
روز گذشــته ســخنان عجیب عزتاهلل ضرغامی ،وزیر میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دســتی درباره حدود پاسارگاد
جنجالبرانگیز شد.
او که در جلســه شورای اداری اســتان فارس سخن میگفت،
ضمــن بیان برخــی ظرفیتهای شــیراز و فارس برای توســعه
گردشــگری ناگهان جملهای گفت که مغایر با ســخنان او درباره
توســعه گردشــگری و حفظ حدود آثار باستانی وفرهنگی کشور
است .ضرغامی گفت«:امروز مردم پاسارگاد بهدلیل مقبره کوروش
نمیتوانند کشــاورزی کنند ،چاه بزنند ،باید این مشکالت برطرف
شود و قوانین حریمها مقداری انقباض پیدا کند ».این سخن عجیب
او به عنوان متولی گردشــگری کشور با تعجب و واکنشهایی در
فضای مجازی و رســانهای مواجه شد .برخی از کاربران با بیان این
که برداشت بیرویه از منابع آبی این منطقه سبب شده که حفر چاه
ممنوع شود ،به این سخنان عجیب واکنش نشان دادند .برخی نیز به
او وظایفش در حفظ حدود اماکن فرهنگی وباستانی را متذکر شدند.
به هرحال این همه کنش و واکنش درباره این مفاهیم فرهنگی
و باستانی نشان میدهد که اگرچه مردم تکلیفشان را با آن روشن
کردهانــد و به عنوان عناصری برای حفظ و تقویت هویت ایرانی به
آن استناد میکنند ،اما درباره مسئوالن کشور موضوع به این راحتی
و شفافیت نیست .گویی تکلیفشــان با تخت جمشید،پاسارگاد
و حکومت هخامنشی و البته کســانی چون داریوش و کوروش و
عملکرد تاریخی آنان روشــن نیست .در این میان این همه فاصله
میان مردم و مســئوالن درباره مفاهیم فرهنگی تهدیدی به نظر
میرسد که گاه سویههای اجتماعی و امنیتی نیز پیدا میکند.

