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پای یک زن در میان است؟
بررسی علل توهمات ضدایرانی علی اف

سایت خبری انتخاب در تحلیلی به وضعیت الهام علی اف و 
علت دشمنی اش با ایرانی ها پرداخته و نوشت: با فروپاشی 
شوروی و اعالم استقالل جمهوری های تازه تاسیس در 
آسیای میانه و قفقاز اسرائیل آنها را به رسمیت شناخت 
و سعی کرد نفوذ خود را در این کشورها گسترش دهد. 
در همین راســتا در 7 آوریل 1992 روابط غیر رسمی 
دیپلماتیک بین اســرائیل و مقامات باکو برقرار شد.این 
روابط با تالش اســرائیل روز به روز تقویت می شد. زیرا 
اسرائیل تالش داشت از وضعیت بی ثبات خاندان علی اف 
و مخصوصا شخصیت متزلزل الهام علی اف برای ضربه زدن 
به ایران نهایت استفاده را ببرد.تالش اسرائیل برای تنش 
آفرینی و تحریف وضعیت تاریخی منطقه با دمیدن در 
روح اختالفات قومی به منظور بی ثبات کردن منطقه برای 
فشار بر ایران به طور مداوم ادامه داشت. در این زمینه آنها 
با تحریک حس خودبزرگ بینی در آقای الهام علی اف و 
تزریق توهم محبوبیت مبتنی بر کیش شخصیت در او 
زمینه را برای سو استفاده ابزاری از حکومت باکو فراهم 
کردند و سیاســت های این منطقه در قبــال ایران را از 
مســیر درست خود منحرف کردند. این وضعیت بیشتر 
تحت تاثیر تفکرات موهوم و تفرقه افکنانه خانم برندا  شیفر 
اســرائیلی شکل گرفت.خانم شــیفر در راستای اهداف 
اســرائیل با سو استفاده از شــخصیت نفوذپذیر علی اف 
تاثیرات عمیقی بر سیاستهای باکو در ضدیت با ایران ایفا 
کرد. مهمترین حربه خانم شیفر تحریف واقعیات تاریخی 
منطقه و فروش آن به علی اف و سپس تبلیغ این جعلیات 
از طریق پروپاگاندای رسانه ای برای واقعی جلوه دادن آنها 
در نزد افکار عمومی بود که همچنان با حمایت حکومت 
باکو با شــدت زیادی ادامه دارد.نفوذ خانم برندا شیفر به 
حدی باال رفت که این فرد مطابق اسناد نیویورک تایمز 
و رادیو آزادی به عنوان مشــاور اســتراتژیک علی اف در 
شرکت نفت دولتی باکو مشغول به کار شده بود. این روند 
آنچنان عمیق شد که در چند سال اخیر به خصوص بعد 
از پیروزی آنها در جنگ قره باغ که با استقبال ایران هم 
روبرو شــد؛ تماس مقامات باکو با واقعیات منطقه کمتر 
از قبل شــود.آقای علی اف با ناشی گری رجزخوانی های 
گســترده ای علیه ایران انجام داد و فضــا را به گونه ای 
رقم زد که رسانه ها و بعضی نمایندگان آنها در مواضعی 
خصمانه و جنون آمیز رسما ادعای ارضی علیه ایران مطرح 
می کنند.این مواضع غیردوســتانه و مضحک همواره با 
خویشتنداری ایران روبرو شــده است؛ ولی متاسفانه با 
توجه به فشــار تحریم ها علیه ایران؛ این تصور غلط را 
در بین مقامات باکو ایجاد شــده است که گویا مماشات 
ایران از سر ضعف است! در حالی که خویشتنداری ایران 
ناشــی از یک دوراندیشی و فرصتی برای درک واقعیات 
موجود از جانب حکومت باکو است.گسترش روابط باکو 
و اســرائیل از زمــان روی کار آمدن ترامپ که منجر به 
خروج او از برجام و بازگشــت تحریم ها علیه ایران شد با 
سرعت و شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و نفوذ اسرائیل 
در باکو را دوچندان کرد. الهــام علی اف، روز 21 ژانویه 
2016، در چارچوب اجالس اقتصادی داووس در سوئیس 
با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد.اواخر 
همین ســال و در 13 دسامبر 2016، بنیامین نتانیاهو، 
در ســفری کاری به باکو رفت و با علی اف دیدار کرد. در 
این سفر کمیسیون مشترکی بین دو طرف برای پیگیری 
توافق ها و تقویت روابط تشکیل شد.دو سال بعد و در 24 
ژانویه 2018 مجددا این دو در چارچوب مجمع جهانی 
اقتصاد داووس با هم دیدار کردند. در حال حاضر حدود 
بیست سازمان فرهنگی اجتماعی اسرائیلی در حکومت 
باکو وجود دارد. تاکنون در مجموع، 13 سند بین حکومت 
باکو و دولت اســرائیل در زمینه همکاری در زمینه های 
مختلف امضا شده است. کارگروه روابط بین المجالس در 
باکــو فعالیت می کند که رئیس گروه رافائیلوف آناتولی 
خیموویچ است.همچنین یک گروه دوستی بین پارلمانی 
در پارلمان اسرائیل وجود دارد. که رهبر آن گروه اوگنی 
سووا است. گرمی روابط غیر رسمی دو طرف در نهایت 
در سال 2022 منجر به روابط رسمی و تبادل سفیر بین 
طرفین شده است. این اقدام ناخرسندی ایران را در پی 
داشته است.اخیرا روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشته بود؛ 
اسرائیل در طول دو دهه گذشته یک اتحاد استراتژیک با 
آذربایجان داشته است و به این کشور تسلیحات به ارزش 
میلیاردها دالر فروخته است. باکو در ازای آن منابع نفتی 
اســرائیل را تأمین می کند و اجازه دسترسی اسرائیل به 

ایران را می دهد. 
این رونامه نوشته بود از سال 2016، هواپیماهای آی ال-76 
شرکت »سیلک وی« )Silk Way( دست کم 92 بار در 
فرودگاه عوودا -این مقصد غیرعادی برای هواپیماهای باری 
غیرنظامی- فرود آمده اند که هدف آنها انتقال تسلیحات از 
اسرائیل به باکو بوده است.همچنین در ادامه این گزارش 
آمده بود مقامات باکو به موســاد اجازه داده اند تا شعبه ای 
برای نظارت بر آنچه در ایران در حال وقوع اســت، ایجاد 
کنــد و حتــی فرودگاهی را برای کمک به اســرائیل در 
صورت تصمیم به حمله به تأسیسات هسته ای ایران آماده 
کرده اند و حتی ادعا کرده اســت که موساد اسناد آرشیو 
هســته ای ایران را از طریق باکو از ایران خارج کرده بود.

اخیرا مختار محمداف سفیر باکو در اسرائیل در گفتگو با 
روزنامه اورشــلیم و در واکنس به گزارش هاآرتص مدعی 
شده است که دولتش اجازه نخواهد داد از قلمرو آن علیه 
دیگر کشورها اســتفاده شود. این در حالی است که قبل 
از آن بعضی محافل رسانه ای حمالت پهپادی به بعضی 
تاسیسات ایران را از مقصد باکو معرفی کرده بودند.در هر 
صورت واقعیت این است که روابط اسرائیل با حکومت باکو 
روز به روز در حال گســترش است و اتحاد این دو کشور 
تاثیرات زیادی بر سیاست های دولت علی اف علیه ایران 
داشته است. در ماجرای حمله یه سفارت باکو در تهران با 
وجود اینکه دولت ایران تمام تالش و همکاری خود را برای 
بازداشت و محاکمه افرد مهاجم انجام داده است ولی یک 
جنگ تبلیغاتی غیرعادی از سوی رسانه های دولتی باکو 

و مقامات رسمی این کشور علیه ایران به راه افتاده است.

خبر

 مرور تاریخ؛ راهی برای 
عبور از مراحل دشوار

اما شایسته است اصل مطالبات واقعی جامعه ایران 
را پذیرفــت و برای اقناع منتقدان آســتین باال زد. 
در ایــن روزها که ناآرامی ها، آرام گرفته، می توان با 
تدبیر و اصالح برخی رویکردها، از تشدید شکاف و 
بر باد رفتن بیشــتر سرمایه اجتماعی و آسیب های 
ناشــی از آن جلوگیری کرد؛ قطعــا اصالح برخی 
رویکردهای اشــتباه و نادرســت نه عقب نشینی و 
باج دادن بلکه عیــن عقالنیت و حکمرانی مطلوب 
اســت و مردم وحتی منتقدان و مخالفان نیز از آن 
اســتقبال خواهند کرد؛ آشتی ملی که بارها توسط 
برخی دلسوزان نظام مورد تاکید قرار گرفته، هنوز 
هم می تواند ایران را از بسیاری از تندبادهای پیش 
رو نجات دهد، کافی اســت بــاور کنیم ایران برای 
همه ایرانیان اســت و همه باید در ســاختن کشور 

سهیم باشند.
4- شاید یکی از معدود اخبار خوشایندی که قدری 
مردم را به عقالنیت و اصالح پذیری نظام خوش بین 
کرد، ماجرای عفو گسترده برخی محکومین حوادث 
اخیــر و البته بهبود روابط با عربســتان بود، صرف 
نظــر از ماجراهای تلخي که در حمله  به ســفارت 
عربستان و رسیدن به  این حد از دشمنی ها گذشته، 
بایــد پذیرفت رقیب منطقه ای ایــران که حتی در 
شــرایط صلح نیز، رقیبی برای آینده ایران اســت، 
نقش بی بدیلی درمسیر تعامل ایران با جهان اسالم 
و عرب دارد، هنر مملکــت داری در تبدیل مخالف 
به منتقد و تبدیل منتقد به حامی اســت، نه آنچه 
که در چند ســال اخیر صورت گرفته و بسیاری از 
دلسوزان و حامیان نظام نیز با بی تدبیری در دایره 
مخالفان نظام قرار گرفته اند، کیســت که نداند دور 
شدن ایران و عربستان به عنوان دو قدرت منطقه ای 

به نفع چه کشوری خواهد شد؟
5- توافق بــا عربســتان می توانــد مقدمه برخی 
تصمیمات اصالح طلبانه و دلســوزانه نیز باشد، چه 
بســا کاهش قیمت دالر در روزهای پایانی ســال 
برخالف ایام پیشــین، به دلیل شکل گیری همین 
ذهنیت بود کــه ایران پس از توافق با عربســتان 
به اصــالح روابط خود بــا دنیا خواهــد پرداخت؛ 
قطعا تعامل با چین و روســیه در راســتای منافع 
ملی بخشــی از منافع ما را تامین خواهد کرد، اما 
هوشمندانه تر اســت اگر با سایر قدرت های جهانی 
نیز وارد گفت وگو و تعامل شــویم و به دور از تنش 
و ماجراجویی از موضع عزت، حکمت و مصلحت به 
ترسیم سیاست خارجی کشور در خارج از مرزهای 
کشور بپردازیم، مذاکره و تعامل با هیچ کشوری به 
معنای باج دادن و انفعال کامل در قبال آن کشورها 
نیســت، بلکه بدان معنی اســت که می توان با در 
پیش گرفتن رویکردهایی مطلوب، آینده بهتری را 

برای ایران و ایرانیان ترسیم کرد.
6- یکــی از تصمیمات غلط روزهای پایانی ســال 
در ادامه همان رویکردهای نامطلوب ایام گذشــته، 
پلمــب تعــدادی از اماکــن گردشــگری در نقاط 
مختلف کشــور بود،که در شرایط فعلي بسیار قابل 
تامل اســت، اول اینکه گردشگرانی که عازم اماکن 
گردشگری می شوند از ســیاره ای دیگر نیامده اند، 
ایرانیانی هســتند که دیــروز وامروزش در کوچه و 
خیابان و پاســاژ و پارک و ســایر اماکن عمومی با 
همان حجاب ظاهر می شــوند، حال با چه منطقی 
باید مدیران اماکن گردشــگری هزینه بدحجابی یا 
بی حجابی جامعه را به دوش بکشند؟! چرا به جای 
اســتنطاق از صدها نهاد فرهنگی که سال هاســت 
بودجه بیت المال را بــرای دین دارکردن جامعه به 
هدر داده اند، به سراغ فعاالن گردشگری می رویم و 
از آنان انتظار داریم به دنبال اصالح حجاب جامعه 
باشــند؟ نکته دوم اینکه در این شرایط اقتصادی و 
معیشت و اشتغال، چنین تصمیماتی چه تاثیری در 
تحریک مردم و تشدید نارضایتی ها دارد؟ آیا نباید 
نهادهای امنیتی و نظارتی این روزها بر افرادی که 
چنیــن راه حل های متحجرانــه و تفرقه انگیزی را 
پیشــنهاد می کنند، بیشــتر نظارت کنند، چه بسا 
پیگیری تماس هــا و ارتباطات افرادی که در لباس 
انقالبی، چنین اتفاقاتــی را در جامعه رقم می زنند 

موضوع نفوذ را در شرایط کشور برجسته تر کند!
7- برای عبور از این روزهای ســخت ایران، مروری 
بر تاریخ ایــران قابل تامل و راهگشــا خواهد بود، 
ایرانیــان هــرگاه از حاکمیت به تنــگ آمده اند به 
راحتی حتی به تســلط ضعیف تریــن حاکمان نیز 
تــن داده انــد. دو حقارت تاریخــی ایرانیان یعنی 
حملــه اعراب به ایران در دوران ساســانی و حمله 
محمود افغان به اصفهان در شرایطی صورت گرفت 
که شــکاف میان ملت و دولت به اوج رسیده بود، 
هم در دوران یزدگرد ســوم و هم در دوران شــاه 
ســلطان حســین صفوی، حکام مســت از قدرت 
سرشار و بی اعتنایی مطلق به مردم، شرایطی را به 
وجود آوردند که مــردم ایران در برابر ضعیف ترین 
رقبــای آن دوران به راحتی تن به تســلیم بدهند، 
کمــا اینکه همان مردم بعــد از رفتن همان حکام 
مســتبد و بی تدبیر بر اوضاع مســلط شدند، همان 
مردمی که ذلیالنه در برابر محمود افغان با کم ترین 
مقاومت ایران را تســلیم افغان ها کردند و در مقابل 
جدا شــدن بســیاری از مناطق جنوبی و شمالی و 
شرقی و غربی کشور سکوت کردند، تنها چند سال 
بعد با تغییر رویکردها، نه تنها همان مناطق را پس 
گرفتنــد، بلکه درس عبرتی به متجاوزان دادند. لذا 
آگاهی نســبت به جامعه شناســی سیاسی ایرانیان 
در شــرایط امروز یک ضرورت است، ایام تعطیالت 
عید باستانی نوروز فرصتی مناسب برای بسیاری از 
مسئوالن و تصمیم گیران است که کتاب بخوانند و 

قدری بیشتر با این ملک و بوم آشنا شوند.

ادامه سرمقاله از صفحه اول

وزیر امورخارجه اســبق آمریکا در واکنــش به توافق ایران 
و عربســتان، آن را تغییری اساسی در وضعیت استراتژیک 

خاورمیانه توصیف کرد.
به گزارش ایسنا، هنری کیسینجر، وزیر امورخارجه آمریکا 
در ســال های 1973 تــا 1977 در گفت وگــو بــا روزنامه 
واشنگتن پست توافق ایران و عربستان برای برقراری روابط 
را که با میانجی گری چین انجام شد، یک تغییر اساسی در 

تحوالت منطقه خاورمیانه توصیف کرد.
وی در این باره گفت: من آن را تغییری اساسی در وضعیت 
اســتراتژیک خاورمیانه می بینم. سعودی ها اکنون با بازی با 
آمریــکا در برابر چین امنیت در حال متعادل کردن امنیت 

خود هستند.
به گفته کیســینجر، تنش زدایی در منطقــه خاورمیانه در 
کوتاه مدت برای همه خوب اســت و اگر شــی جین پینگ 

رئیــس جمهور چین قصد دارد نقشــی در مهــار ایران و 
اطمینان بخشــی به عربستان داشته باشــد برایش آرزوی 

موفقیت می کند.
این مقام ســابق آمریکایی در ادامه خاطر نشان کرد: اما در 

دراز مدت ظهور چین به عنوان یک میانجی صلح مرجعیت 
دیپلماســی در نظام بین الملــل را تغییر خواهد داد. ایاالت 
متحده دیگر قدرت ضروری در منطقه و تنها کشــوری که 
به اندازه کافی قوی یا منعطف برای میانجی گری صلح بین 
کشورها باشد، نیست. اکنون چین مدعی سهم خود در این 

زمینه است.
وزیر امورخارجه اسبق آمریکا همچنین تاکید کرد که چین  
در ســال های اخیر نشان داده اســت که باید در ایجاد نظم 
جهانی مشارکت داشــته باشــد و توافق ایران و عربستان 
یک حرکت قابل توجه از ســوی پکن بــرای ایفای چنین 
نقشی است. وی با اشاره به تهدیدات مقامات صهیونیستی 
علیه ایران گفت که نقش رو به گســترش چین، تصمیمات 
اســرائیل علیه ایران را نیز پیچیــده می کند، چراکه اکنون 
برای فشار بر ایران باید منافع چین  هم در نظر گرفته شود.

یک تغییر اساسی در تحوالت خاورمیانه است

ارزیابی کیسینجر از توافق ایران و عربستان

همدلی| یک ســال اضطراب به پایان رسید. 
سالی که بسیاری معتقد هســتند در ابعاد و 
موضوعات مختلف دشــواری های زیادی برای 
مردم ایران داشت. سال 1401 تجربیات تلخ 
زیادی را بــرای مردم رقم زد. از افزایش تورم 
گرفته تا کشــته  و مجروح شدن تعداد قابل 
توجهــی از هموطنان در جریــان اعتراضات. 
از طــرف دیگر تعداد زیــادی از فعاالن مدنی 
و سیاســی در سالی که گذشــت روانه زندان 
شدند. با این حال در این اواخر جهت حوادث 
کمی تغییر کرد و با اعالم عفو عمومی بسیاری 
آزاد شــدند؛ هرچند که هنوز هستند روزنامه 
نگارانی که در زندان به سر می برند. از طرف 
دیگر در این روزهای پایانی شاهد یک تحول 
مهــم در سیاســت خارجی ایــران بودیم که 
نشانه هایی از تعقل و خردورزی در دیپلماسی 
کشــور را در خود داشــت. سال 1401 وقتی 
شروع شد به نظر اوضاع آرام می آمد. هرچند 
بســیاری هشــدار داده بودند که با توجه به 
تصمیمــات دولت در حوزه هــای اجتماعی و 
اقتصادی باید منتظــر افزایش نارضایتی های 
عمومی باشیم. اول از همه نمایندگان مجلس 
لحن خود را نســبت به دولــت تغییر دادند. 
مجلس اصول گرای یازدهــم که حامی اصلی 
سیدابراهیم رئیســی در انتخابات هم بود، با 
شــروع ســال جدید موضع خود را تغییر داد 
و به منتقد جدی او تبدیل شــد. نمایندگان 
از شــهرهای مختلف نطق هــای اعتراضی در 
مجلس انجام دادند و رسما وارد فاز استیضاح 
وزرا شدند. نمایندگان معتقد بودند که دولت 
در حوزه مســائل اقتصادی بی برنامه و ضعیف 
است و وزرا باید تغییر کنند. علیرضا نظری در 
جلســه علنی دهم اردیبهشت مجلس شورای 
اســالمی گفت که عملکــرد وزارتخانه جهاد 
کشــاورزی و صمت در نظارت بر بازار به هیچ 
وجــه قابل قبول نبوده اســت. نماینده مردم 
خمین خطاب به وزیر صنعت، معدن، تجارت 
و وزیر جهاد کشــاورزی گفــت: »دولت باید 
پاسخگو باشــد که چرا علی رغم فراوانی کاال 
در کشور اقدام درســتی انجام نمی شود. چرا 
در اجرای حذف ارز ترجیحی، سیاســت های 
چندگانــه و بدون توجیه انجام می شــود؟ آیا 
قرار اســت این جراحی مهم و حساس با این 
بی برنامگی پیاده شــود؟« نظری با اشاره به 
کمبود نهاده ها در بــازار و افزایش قیمت آن 
گفت: »افزایش 57 درصدی حقوق کارگران به 
منظور حمایت از تولیدکنندگان فرآورده های 
گوشتی و لبنی، قیمت گذاری محصوالت باید 
با افزایش هزینه هــای تولید قرار  متناســب 
گیرد. قیمت دستوری بدون مالحظات واقعی 
موجب نابودی تولید و تولیدکننده می شود.« 
جمعی از اهالی بهارستان شروع به جمع آوری 
امضا برای اســتیضاح وزرای اقتصادی کردند. 
اما این تالش ها بی ســرانجام ماند. چرا که به 
گفته نماینــدگان هیات رئیســه مجلس در 
هماهنگی با دولت قرار داشــت و مانع اعالم 
وصول اسیتضاح ها شد. شنیده ها حاکی از آن 
بود که دولت حاضر نیســت تن به تغییر دهد 
و وزرا با قدرت بــه کار خود ادامه می دهند و 
ایــن اتفاق هم رخ داد. هرچنــد که بعدا تنها 
وزیــر کار از میدان خارج شــد، آن هم نه با 
استیضاح بلکه با استعفاء. موضوعی که برخی 
آن را نشــان از ضعف مجلــس در نظارت بر 

دولت می دانند. 
 مرگ دردناک مهسا امینی

افزایش فشــارهای اقتصادی و اجتماعی در 
نهایت به آن جا رســید که در شهریور ماه 
مرگ مهســا امینی در مرکز پلیس امنیت 
اخالقی یا همان »گشــت ارشــاد« معروف، 
نقطه شروع سلسله حوادث زیادی در ایران 
شــد. خیلی زود خبری منتشر شد مبنی بر 
این که دختر جوان کرد که در تهران مسافر 
بوده بعد از اینکه توسط گشت ارشاد دستگیر 
می شود، فوت می کند. هرچند که بعد پلیس 
و دیگر مراجع ســعی کردند توضیح دهند 
مرگ این دختــر جوان یک حادثه بوده، اما 
اعتراضات اجتماعی نسبت به نحوه برخورد 
گشت ارشاد خیلی زود بسیاری از شهرهای 

ایــران را فراگرفت. اوضاع به ســمتی پیش 
رفت که منجر به زخمی و کشته شدن تعداد 
قابل توجهی از مردم و برخی ماموران مقابله 
با اعتراضات شــد. تاکنون آمــار دقیقی از 
تعداد کشته ها، زخمی ها و بازداشت شدگان 
حوادث شــش ماه گذشته کشــور منتشر 
نشده اســت. دولت در واکنش به اعتراضات 
که هر روز رو به گســترش بود ابتدا ســعی 
کرد سکوت کند. رئیســی به عنوان رییس 
جمهــوری در ماه های ابتدایی خیلی در این 
بــاره صحبت نمی کرد و در ســخنرانی های 
مختلف خــود به گونه ای صحبت می کرد که 
گویی هیچ اتفاقی درایران رخ نداده اســت. 
در همین حال اما اینترنت از همان روزهای 
اول شــروع اعتراضات با اختالالت جدی رو 
به رو شــد و در مقاطعی دسترسی مردم به 
طــور کامل به اینترنت قطع شــد. همزمان 
شبکه های اینســتاگرام و واتس  آپ که در 
بین مردم محبوبیت باالیی داشــتند، فیلتر 
شدند. تصمیمی که نه تنها به کاهش التهاب 
اجتماعی کمکی نکــرد، بلکه باعث افزایش 
نارضایتی عمومی شد. گروه های حامی دولت 
ابتدا سعی می کردند منکر اعتراضات شوند، 
ولی با شدیدتر شــدن اعتراضات و افزایش 
گســتردگی آن تالش کردند که برداشــت 
مردم را اشتباه توصیف کنند. آنان می گفتند 
که اصال در کشــور گشت ارشاد نبوده و اگر 
هم فعالیتی داشته محدود بوده است. با این 
حال بعــد از این بود که برخی از مقامات از 
جمله نمایندگان رفتار گشت ارشاد با مردم 
را نادرست اعالم کردند. در این بین ون های 
گشــت ارشاد نیز از سطح شهر جمع شدند. 
هرچند که طــی هفته های اخیر در خیابان 
های تهران گروه هایی مشغول به تذکر زبانی 
درباره حجاب هســتند ولی به شکل سابق 

خبری از گشت ارشاد نیست. 
 آوار دالر بر معیشت مردم

اما در طول ماه هایی که اعتراضات به شکل 
گسترده ادامه داشت، حوادث دیگری هم در 
جریان بود. به خصوص در حوزه اقتصاد کشور 
ناگهان دچار شوک تورمی جدیدی بود. نرخ 
ارز در بــازار آزاد هر روز رکوردهای تازه ای 
را ثبت کرد، به گونــه ای که حتی حامیان 
سابق دولت هم منتقد جدی ردیسی شدند. 
قیمــت دالر در مقطعی بــه باالی 60 هزار 
تومان رســید. نمایندگان لحن خود را علیه 
دولت شدیدتر کردند و گفتند نه تنها دولت 
هیچ برنامه ای برای اقتصاد کشور ندارد بلکه 
به طور کلی اداره امور را رها کرده اســت. 
از طرف دیگر فشارهای بین المللی بر ایران 
زیاد شد. گروه های مخالف نظام در خارج از 
کشور فعالیت های خود را شدیدتر کردند و 
با رایزنی با کشورهای اروپایی در صدد فشار 
بیشــتر بر ایران بودند. همین هم باعث شد 
که موضوع توافق مجدد درباره برجام کامال 
به حاشــیه برود و عــده ای آن را موضوعی 
فراموش شــده بدانند. به هرحــال افزایش 
شدید قیمت ارز و تورم شدید موضوعی بود 

که اعتراضات عمومی را شدت بخشید. 

با این حال از شــدت درگیری های خیابانی 
کاسته شد و کمی اعتراضات فروکش کرد. 
به خصوص آن که بعد از عفو گســترده ای 
که رهبری دســتور آن را صادر کرد اوضاع 
اعتراضات کمــی آرام تر شــد. هرچند که 
نارضایتــی هــای عمومی به خاطر ســیر 

صعودی قیمت ها همچنان وجود داشت. 
 وضعیت قرمز در مدارس

در ایــن میــان در حالی که بیشــتر توجه 
عمومی به مســئله پیگیری آزادی زندانیان 
حوادث چندماه اخیر بــود، دوره تازه ای از 
اتفاقات عجیب وغریب در کشــور شــکل 
گرفت. کم کم اخباری منتشر می شد مبنی 
بر این که دانش آمــوزان دختر در مدارس 
قم به شکل مرموزی مسموم می شوند. این 
ماجرا وقتی جدی تر شــد که منابع مختلف 
گزارش دادند که مســمومیت دانش آموزان 
دختر بــه مدارس شهرســتان بروجرد هم 
رسیده است. بعد از این یک باره مسمومیت 
دانش آموزان در شهرها و استان های تقریبا 
کل کشور رخ داد. از همان ابتدا نمایندگان 
مجلــس و برخی دیگر از مســئوالن اعالم 
کردند که این مســمومیت ها عمدی است. 
وزارت کشــور و عوامــل انتظامی هم وارد 
عمل شدند و دستور پیگیری و کشف عامل 
مســمومیت ها را دادند. مســمومیت ها در 
نهایت باعث شــد در هفته های پایانی سال 
دانش آمــوزان بخصوص دختران از رفتن به 
مدرسه باز بمانند. کمی بعد لحن مسئوالن 
تغییرکرد. آنان ســعی کردند در رسانه های 
وابسته به دولت عوامل جدیدی را عامل این 
حوادث معرفی کنند. شیطنت دانش آموزان، 
خــراب کاری خارجــی ، تبلیغــات منفی و 
 اســترس عمومی از جملــه عواملی بود که 
بخشــی از مسئوالن اعالم کردند. به هرحال 
همیــن اتفــاق هم باعــث بــروز برخی از 
اعتراضات شد. والدین در شهرهای مختلف با 
تجمع در مقابل مدارس فرزندان خود فریاد 
اعتراضی ســر دادند. هنوز هم تکلیف این 
مسئله مشخص نیست و بسیاری نمی دانند 
که در ســال جدید وضعیت ادامه تحصیل 
فرزندان شــان با وجود این مسمومیت ها به 
چه شکلی خواهد بود. هرچند که مسئوالن 
آموزش و پرورش تاکید دارند اوضاع عادی 
اســت و دانش آموزان باید به تحصیل خود 

ادامه دهند. 
 دو اتفاق تعدیل کننده

در کنار این حوادث تلخ و دو اتفاق توانست 
تــا حدی ایــن موضــوع را تعدیــل کند؛ 
یکی اعالم عفــو عمومی تعــداد زیادی از 
بازداشت شدگان حوادث اخیر و انتشار خبر 
توافق ایران وعربســتان برای از ســرگیری 
روابــط پس از هفت ســال. موضوعاتی که 
ســبب تقویت احساسات خوشایندی مبنی 
بر تغییرات جدی در سیاست های داخلی و 

روابط خارجی شده است.
 عفو عمومی 

افزایش اعتراضات و درگیری های خیابانی با 
بازداشت گســترده روزنامه نگاران و فعاالن 

مدنی همراه بود. بسیاری از فعاالن سیاسی 
و اجتماعی خواســتار تجدیــد نظر درباره 
برخورد با معترضان شدند و از مقامات ارشد 
نظام خواستند که با عفو عمومی شرایط را 
کمی بهبود ببخشــند. درخواســت ها مورد 
توجه قرار گرفت. چندی بعد غالمحســین 
محسنی اژه ای به عنوان رییس قوه قضاییه 
در نامــه ای به رهبری نوشــت: »در جریان 
حوادث اخیر تعدادی از افراد به ویژه جوانان 
در اثــر القائات و تبلیغات دشــمن مرتکب 
رفتارهای نادرســت و جرائمی شــدند که 
عالوه بر گرفتاری برای خود، باعث زحمت 
خانواده و نزدیکان خویش گردیدند و اکنون 
تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برمال شدن 
نقشه دشــمنان خارجی و جریان های ضد 
انقالب و ضــد مردمی با اظهار پشــیمانی 
و ندامت تقاضای بخشــش دارنــد.« و در 
نهایت رهبری با ایــن عفو عمومی موافقت 
کرد. در بهمن ماه تعداد زیادی از بازداشــت 
شدگان ماه های اخیر آزاد شدند. اتفاقی که 
واکنش های مثبت زیادی در پی داشــت و  
سبب تقویت گمانه زنی هایی مبنی بر تغییر 
برخی رویه ها در سیاست داخلی کشور شده 

است.
 شروع دوباره با عربستان

در ایــن هفته هــای پایانــی زمزمه هایی از 
احتمال توافق درباره برجام منتشر شد. سفر 
رافائل گروســی مدیر کل آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی به تهران و تمایل بیشــتر ایران 
به رسیدن به یک توافق احتمال یک حرکت 
مثبت در عرصه سیاســت خارجــی ایران را 
بیشــتر کرده بود. اما در بین این توجهات، به 
ناگهان خبری منتشر شــد، مبنی بر این که 
علی شــمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
در چین مشغول یک مذاکره مهم است. خیلی 
سریع مشــخص شد که شــمخانی در چین 
با عربســتان به توافق رسیده و هر دو کشور 
دوباره می خواهند پس از 7 ســال قطع رابطه 
و تنش بســیار شدید، روابط دیپلماتیک خود 
را احیاء کنند. انتشار این خبر با واکنش های 
زیادی در ســطح جهانــی ومنطقه ای مواجه 
شــد و در داخل کشور نیز بازار به آن واکنش 
مثبت نشان داد. قیمت دالر از 60 هزارتومان 
به کانال چهل هزار تومان برگشت. در همین 
حال حامیان دولت تالش کردند که این اتفاق 
را یک دســتآورد بســیار مهم نشان دهند. با 
توجــه به نقش چین در این توافق بســیاری 
نســبت به تداوم آن ابراز امیدواری کرده اند. 
احتماال افتتاح مجدد ســفارتخانه عربســتان 
در تهران در ســال آینده انجام شود. بسیاری 
معتقد هســتند که چنانچه دولت دســت به 
اقدامات جدی نزد احتمال تداوم اســترس و 
روزهای ســخت برای مردم وجود دارد. حاال 
باید دید که در عرصه داخلی آیا گشایش های 
جدیدی برای مردم رخ می دهد یا نه؟ آیا گذر 
از ســال ســخت 1401 تنها با تغییر تقویم 
برگزار خواهد شد یا تغییراتی به وقع پیوست 
که دشواری های سال گذشته را به فراموشی 

خواهد سپرد.

آیا فقط تقویم تغییر می کند یا سیاست ها و رویه های داخلی وخارجی نیز دستخوش تحول خواهند شد؟

گذر از سال سخت


