
اگر روابط بین الملل ما قوی نباشد  
نمی توانیم حرف خود را به جهان 

منتقل کنیم

آیت اهللا جوادی آملی:

 موضع گیــری اخیر چین کــه به تمامیت ارضــی ایران تعریض 
پیــدا می کــرد، دل هرکس که دغدغه صیانت از کیان کشــور و 
ســربلندی آن را دارد، به درد آورد. در تحلیل چرایی این رویداد 
طیفی از نظرات گوناگون ابراز شــده است که خطای راهبردی 

چینی ها و کم تجربگی آنان در سیاست ورزی جهانی...

متنی بر حاشیه موضع گیری
اخیر چین

جستاری تاریخی از غالمرضا نظر بلند 
در باب مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه)۱( 

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۵۹ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ دســامبر   ۳۱     ۱۴۴۴ جمادی الثانــي   ۷     ۱۴۰۱ دی   ۱۰  شــنبه 
همین صفحهصفحه  ۲

در «شرق» امروز  می خوانید:  گزارش «شرق» از تحرکات سیاسی، دیپلماتیک و میدانی تروئیکای «مسکو-آنکارا-دمشق»،  تغییر در دولت یا مسکن درمانی، مصباحی مقدم:   بن بست مذاکرات برجام وضعیت را غیرقابل تحمل کرده است   

آیت اهللا العظمی جوادی آملی گفت: ما باید بتوانیم با توجه 
به این احادیث ائمه اطهار (ع)، ظرفیت خود را باال برده و با 

روحیه ای بلند با دیگران ارتباط برقرار کنیم.

این روزها مکرر شنیده ایم که جامعه ایران به عقب بازنمی گردد. 
برخی با بیان این ســخن درصددند مرزی سیاسی بین دیروز و امروز 
بکشند؛ مرزی که می تواند به اکنون تشخص بخشد و هویت جمعی 
معترضان را تثبیت کند. اگرچه این مرزبندی سیاسی کنشی است که 
رو به آینده دارد و وعده روزهای بهتر را می دهد اما تکرار پربســامد 
این مضمون حاکی از ترســی اســت که معترضان از شکنندگی این 
وضعیت دارند. اما ســویه دیگر این ســخن فلســفی اســت، یعنی 
تغییــری در ســوبژکتیویته جامعه رخ داده کــه هرگونه رجعت به 
گذشته را ناممکن کرده است. طرز تفکر جامعه امروز ایران در اغلب 
ســطوح اجتماعی دچار دگرگونی و استحاله شــده و مفاهیم کلی 
در صورت بندی های اخالقی، فرهنگی و ســنتی تغییری جدی کرده 
است. اگر بخواهیم به زبان هابرماس سخن بگوییم، «زیست جهان» 
ایرانی دچار دگرگونی شده و منافع و عالیق جامعه تغییری اساسی 
کــرده اســت. هابرمــاس منافع و عالیق بشــری را در ســه بخش 
دسته بندی کرده است: «نخستین عالقه، عالقه به پیشرفت تکنولوژی 
و تسلط بر طبیعت است. این عالقه به خرد ابزاری و کنش هدفمند-
 عقالنی و فعالیت انســانی کار مربوط می شود. دومین عالقه، عالقه 
به فهم متقابل اســت. این عالقه به خرد و کنش ارتباطی و تأمل در 
زیست جهان وابسته است. سومین عالقه، عالقه به رهایی بخشی از 
سلطه و کسب استقالل به معنی فارغ شدن از کنترل شرایطی است 
که در آن به ســر می بریم». این سه عالقه بشری را می توان این گونه 

صورت بندی کرد: عالیق فنی کار را نمایندگی می کند.
ادامه در صفحه ۲

 برای یک دوست و همکار 
دوران سخت

خبر تأسف بار درگذشت دکتر شبان شهیدی مودب بسیاری از دوستان 
دور و نزدیک او را غافلگیر کرد. مرگ برای او بسیار زود و ناباورانه بود. 
مرحوم شــهیدی آن هنگام که آقای بورقانی ناگزیر به استعفا از پست 
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی شد، عهده دار این 
مسئولیت سخت شــد. همان دوران دشوار برای اصالحات، روح آقای 
شــهیدی را نیز مانند دیگــران که تن به ســختی داده بودند، می آزرد. 
روحش بســیار حساس و لطیف بود و سهمش از فشارهایی که مرتب 
بر دولت اصالحات وارد می شــد، کم نبود. چیزی که برایم جالب بود، 
آسان انگاری کارهای دشوار بود. اینک که تأمل بیشتری می کنم، می بینم 
با ایــن فراز از کالم الهی بیگانه نبود: وُنیّســرک للیســری (اعلی: ۸). 
آدم هایی هســتند که کارهای مشکل برایشان آسان می نماید حتی اگر 
کامال موفق نشوند بار را به سرمنزل مقصود برسانند. همین که کارهای 
سخت را آســان ببینی خودش موهبت کمی نیســت. آقای شهیدی 
به نظرم چنین بود. او در ابتدای کار مســئولیتش، اداره کل مطبوعات 
داخلی را به من پیشــنهاد کرد. من تا آن هنگام معاون مدیر کل بودم. 
بسیار اکراه داشتم بپذیرم، ولی به توصیه چند نفر از دوستان، پذیرفتم 
و همکاری ام با آن مرحوم شــروع شد. اهل مشــورت بود و همواره با 
صمیمیت، دوســتی و نرم خویی کارها را با همکارانش پیش می برد و 
در تعامالت بیرونی موفق بود. در روابط انسانی با همه همکاران صفا 
و یکرنگی را می شد احســاس کرد. اهل ریا نبود. اهل درد بود. اگرچه 
برای همه مشکالت انتظار نداشتم راه حل معجزه آسایی از آستین بیرون 
بکشــد، اما از رهگذر همفکری با اهل نظــر، روش عقالیی را در پیش 
می گرفت. اهل فرهنگ و از جنس همین افراد فرهنگی و دارای فهم، 
درک، سواد و دانش فرهنگی بود. قلمی روان و صمیمی داشت. اهل 
تحکم نبود و اگر می خواســت خیلی جدی باشد، زود معلوم می شد 
که زیادی نمی توانســت چنین باشــد؛ چون آدم چالشی نبود و این به 
خاطر این بود که مؤدب بود. واقعا مؤدب بود. امروز که به اطرافم نگاه 
می کنم، کمتر چنین آدم هایی را می بینم که همیشــه لبخندی در کنار 
چهره شان بدرخشــد، به  طوری که حال آدم را خوب کند. برای همین 
می گویم که کارهای ســخت را آســان می گرفت و در همین مورد هم 
همیشه به من تذکر می داد که زیاد در کارها جوش نزن. ولی نمی شد، 
هر کاری که می کردم واقعا نمی شد. بعدها فهمیدم که این از حسن من 
نبود که خیلی جدی باشم، بلکه درست به عکس. این را در آینه رفتار او 
آن هم خیلی بعدتر دریافتم. وقتی یک دوست قرآن شناس تعبیر فوق 
را از آیه ای که مورد اشاره قرار دادم، بیان کرد؛ اینکه اگر خدا عنایت کند، 
وجود برخی از بندگانش را برای کارهای ســخت، مهیا می کند تا آن را 
چون باری ســبک ببینند. آقای شهیدی برخالف نظر برخی، همواره با 
جریان اصالحات همراه بود و بنابراین سختی های این دوران را تحمل 
می کرد و هزینه آن را نیز می پرداخت. من از رهگذر همکاری و به ویژه 
دوســتی با آن مرحوم چیزهای زیادی آموختــم. اکنون از خبر مرگش 

متأسفم و به خانواده محترمش تسلیت می گویم.

سال ۵۷ و در ماه های پایانی حکومت پهلوی، یک معلم اخالق 
داشتیم که می گفت این حدیث که می گوید «إنما األعمال بالنیات» 
مربوط به داوری خداوند درباره اعمال انسان هاست و اصال ربطی 
به روابط بین انســان ها ندارد، چون فقط خداوند اســت که از نیت 
آدمیان باخبر است و هیچ انسانی به هیچ صورتی نمی تواند از نیت 
هیچ انسان دیگری باخبر شود.                           ادامه در صفحه ۱۰

تغییر معنای تغییر

جهان موسایی

سـرمـقـالـه

یـادداشـتیـادداشـت

 
 موضع گیری اخیر چیــن که به تمامیت ارضی ایــران تعریض پیدا می کرد، 
دل هرکــس که دغدغه صیانت از کیان کشــور و ســربلندی آن را دارد، به 
درد آورد. در تحلیل چرایی این رویداد طیفی از نظرات گوناگون ابراز شــده 
اســت که خطای راهبــردی چینی ها و کم تجربگی آنان در سیاســت ورزی 
جهانی در دو سر آن جای دارد. بدون آنکه منظومه فکری مان به انگاره های 
میهن شــیفتگی ملکوک شــود و سوگیری های شــناختی برخاسته از آن، به 
کژراه مــان ببرد، می توانیم بگوییم که ایرانیان در طول تاریخ نشــان داده اند 
که دســت وپنجه نرم کردن شان با مشکالت کالن در مقاطعی از زمان هم از 
حساســیت های ملی شان نکاســته و آنان را از ستیز با مداخله جویی اجنبی 
باز نداشته است. این ستیز و حساســیت استثنابردار نیست و اینک چینی ها 
را هم به دلیل همراهی شــان با مواضع ابوظبــی راجع به جزایر تنب بزرگ 
و تنب کوچک و ابوموسی مشــمول حال ساخته است. این نوشتار درصدد 
اظهارنظــر درباره چرایی موضع گیری چینی ها نیســت؛ اما بر آن اســت که 
بــا اغتنام فرصت بــه هرکس که او را تمایل به آشــنایی بیشــتر با حقایق 
شاید کمتر مکشــوف تاریخ پرفرازونشــیب جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک 
و ابوموسی اســت، خوانشی دســت اول ارائه دهد. امید که چنین ارائه ای 
از ســوی نگارنده ای که به دلیل ارتباط کاری با موضوع حاکمیت سرزمینی 
ایران بر جزایر ســه گانه مزبور طی سالیانی چند، دسترسی کامل به اسناد و 
مدارک مربوطه داشته و به پژوهش در چیستی و چرایی آن پرداخته، بتواند 
برای کســانی که دل در گرو کشف حقیقت دارند، آگاهی بخش و مفید باشد 
و آنان را در راســتای دفاع از کیان و تمامیت ارضی کشور قوتی بیش  از پیش 

ببخشد.
پیشینه تاریخی

مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر ســه گانه تنب ها و ابوموســی پیشینه ای 

تاریخی دســت کم به بلندای دو هزار و ۵۰۰ سال دارد. این پیشینه دست کم 
 (historical right) به قدمــت تاریخ مدون مصداق بــارز حقوق تاریخــی
اســت که از قوی ترین دالیل مالکیت سرزمینی در حقوق بین الملل به  شمار 
می رود. نگاهی گذرا به پیشینه مزبور، ما را به این مهم رهنمون می سازد که 
ایران به جز مقطعی چند ده  ســاله (۱۹۰۳ میالدی مطابق با ۱۲۸۲ هجری 
شمســی تا ســال ۱۹۷۱ میالدی برابر با ۱۳۵۰ شمســی) و آن هم در عصر 
«صلــح بریتانیایی»، حاکمیت مؤثر بر آن جزایر داشــته و اکنون نیز بیش از 
نیم قرن اســت که در آنها مجددا اســتقرار یافته و اعمال حاکمیت می کند. 
اگر از گذشــته های بسیار دور بخواهیم شــروع کنیم، به زمانی برمی خوریم 
کــه حدود ۲۵ قرن از آن گذشــته اســت. در آن زمان بود که داریوش شــاه 
هخامنشــی، فرمانده نیروی دریایی خود، دریاســاالر ســیالک را به منطقه 
خلیج  فارس و دریای عمان و اقیانوس هند گســیل می دارد تا ضمن بازدید 
از این منطقه که قلمرو دریایی ایران وقت را تشکیل می داد، گزارش معاینه 
محلــی تهیه کند و ارائه دهد. در طول بیش از دو هزاره از آن زمان تا عصر 
صفویه ســند و نقشه ای که از تغییر موقعیت ایران حداقل در منطقه خلیج  
فــارس یا به  طور کلی وقوع رویداد و ایجــاد تحولی در این منطقه حکایت 
کند، به چشــم نمی خورد. نخستین تحول درخورتوجه بعد از دیدار سیالک 
به رشــته گفت وگوهای ایــران و انگلیس برمی گردد کــه در زمان صفویه 
رخ داد و نشــان از تعلق ســرزمینی جزایر مورد بحث به مام میهن، ایران، 
دارد. توضیــح آنکــه در آن زمان پرتغالی ها در منطقه حضور داشــتند؛ اما 
انگلیســی ها که دست برتر را نسبت به آنها پیدا کرده بودند، می خواستند تا 
خود جایگزین پرتغالی ها شــوند. آنها به قدرت منطقه ای ایران و تسلط آن 
به خلیج  فارس آگاه بودند و می دانستند که باید با آن ارتباط برقرار و تعامل 
کنند. این در حالی بود که شــاه عباس هم می دانست که اخراج پرتغالی ها 
از منطقه خارج از توان او به تنهایی اســت و بــه کمک گرفتن از یک قدرت 

خارجی نیاز دارد. 
ادامه در صفحه ۴

یـادداشـت

جستاری تاریخی در باب مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه(۱)
متنی بر حاشیه موضع گیری اخیر چین

احمد غالمی

مهرنوش جعفری
 مهرداد احمدی شیخانی

پژوهشگر
غالمرضا نظربلند

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

این گزارش  را در صفحه ۹ بخوانید

سجاد فیروزی: پله، تنها بشری که توانسته سه بار عنوان قهرمانی جام جهانی را به دست بیاورد، در ۸۲ سالگی 
درگذشــت تا دنیای فوتبــال را در این روزها بیش از آنچه کــه باید، به بهت فرو  برد. دربــاره افتخارات پله و 

یکه تازی اش در دنیای فوتبال به سیاه کردن صفحات زیادی نیاز نیست.

او در زمین فوتبال اگر نگوییم بی همتا، کم نظیر بود. رکوردهایی که «پادشــاه فوتبال» در مســتطیل ســبز به جا گذاشت، به خوبی گواه 
بهترین بودنش در این رشــته ورزشــی اســت؛ آن قدر خوب که هنوز هم بســیاری در جهان، او را با اختالف بهترین بازیکن تاریخ می دانند. 
هرچند «پادشــاه» روی تاریکی هم در زندگی اش داشــت؛ او برخالف «دکتر سوکراتس» برزیلی ها یا رقیب همیشگی اش در دنیای فوتبال، 
«دیگو مارادونا» که هنوز هم جدال هوادارانشــان برای عنوان بهترین بازیکن تاریخ در جریان است، هرگز موضع گیری سیاسی علیه دولت  

نداشت و به واسطه ابهاماتی که در زندگی سیاسی و اجتماعی اش داشت، زیر ذره بین رفته است.

  پله؛ مروارید دولتی

ضرب االجل فرزین
سیاست ارزی رئیس جدید بانک مرکزی با موج واکنش اقتصاددانان مواجه شد

نگاهی به نیمه تاریک پادشاه فوتبالنگاهی به نیمه تاریک پادشاه فوتبال
 که در  که در ۸۲۸۲ سالگی درگذشت سالگی درگذشت

تولد پسری در تهران به نام پلهتولد پسری در تهران به نام پله
نســترن فرخه: «شــب و روز بــرای کنکــور درس خواندم، اما 
حاال مــن را بدون ارائه مســتنداتی متهم به تقلــب در کنکور 
می کنند. االن هم ما را در ســیکل آزمون مجدد با نتیجه از قبل 
مشخص شــده مردودی قرار دادند که بعد از هر آزمون مجدد 
بایــد در آزمون بعدی حاضر شــویم».کنکور تجربی امســال با 
چالش هایی همراه بود؛ از ماجرای انتشار سؤاالت کنکور تجربی 
قبل از اتمام آزمون در ســایت ســنجش تا خبرهایی از فروش 
سؤاالت و سپس پخش آنها در کانال های کنکوری که تنها چند 
ساعت قبل از شــروع آزمون اتفاق افتاد و بسیار واکنش برانگیز 
شد تا جایی که برخی مسئوالن اعالم کردند «مسئوالن سنجش 
باید اســتعفا دهند»؛ ولی بعد از آن، همه چیز مســکوت ماند. 
همچنین بعد از برگزاری کنکور هم سازمان سنجش دستگیری 
افرادی را که ســر آزمون وسایل ارتکاب جرم برای تقلب همراه 
داشتند، رسانه ای کرد؛ اما حاال بیش از هزار داوطلب تجربی که 

اغلب هم رتبه های باالیی را کسب کرده اند...

مانور پهپادها
داروهای کرونا را باید برای 

سویه های جدید به روز کنیم
میزگردی با داوطلبان تک رقمی و دورقمی کنکور سراسری که

 با اعالم شبهات در نتیجه  آزمون محروم از تحصیل شدند
تقلب نابغه ها 

یا  کسب و کارهای کنکوری

۳

۱۰

رزمایش مشترک ذوالفقار  ۱۴۰۱  ارتش
برای حفظ آمادگی در دفاع از کیان کشور برگزار شد

شیوع کرونا در چین برای ما هم یک هشدار است

این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید
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معلمان ستاره دار
برخی از چهره های صنفی معلمان 

از نظام رتبه بندی محروم شدند

 در همین زمینه :  رتبه بندی فرهنگیان 
ابزار مجازات نیست

۸

برخی کارشناسان اقتصاد می گویند دالر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیما سرنوشت بازار ارز 
را تغییر نمی دهد   اما می تواند مانع از آسیب بیشتر به فقرا در بازار کاالهای اساسی شود


