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    بعدازظهر دیروز رجب طیب اردوغان وارد ایران شــد. آن گونه   .
که مطرح اســت، رئیس جمهور ترکیه با دو هــدف عمده حضور در 
هفتمین نشست سران آســتانه بعد از دو ســال وقفه و همچنین 
شــرکت در هفتمین نشست شــورای عالی همکاری ایران و ترکیه 
پا به تهران می گذارد. اما بــا توجه به روابط نه چندان گرم ترک ها، 
به خصوص در حوزه دیپلماتیک و ســطح پایین مناسبات تجاری و 
نیز با در نظر گرفتن اختالفات عمده در سوریه، سفر اردوغان تا چه 

اندازه برای هر دو طرف مثمرثمر خواهد بود؟
 برای پاسخ دقیق به سؤال شما باید نگاهی عمیق تر به سیاست 
خارجی ترکیه در ســال های اخیر داشــت. در این رابطه، آنکارا دو 
گرایش متفــاوت و حتی متضــاد را به طور هم زمان در سیاســت 
خارجــی خود پی گرفته اســت؛ در یک طرف نزدیکی با روســیه و 
همکاری گســترده با مســکو در ابعــاد مختلف از حوزه سیاســی 
و دیپلماتیــک گرفتــه تا حوزه تجــاری، اقتصــادی و حتی نظامی 
و دفاعی و اما در ســوی دیگر، اردوغان در یک چرخش آشــکار و 
به موازات حفظ روابط با روس ها، ســعی کــرد با حضور در طرح 
مشــترک واشــنگتن – تل آویو که با همکاری اعراب در حال انجام 
اســت، وارد نوعی از همکاری جدی با جریــان غرب گرا در تعیین 
معادالت منطقه خاورمیانه شــود. در کنار آن باید خاطر نشان کرد 
کــه ترکیه در جنگ اوکراین نیز علی رغم مناســباتی که با روســیه 
برقرار کرده بود، چندان در جبهه مسکو قرار نگرفت و تالش داشت 
ضمن فروش تجهیزات و ســالح به اوکرایــن و حمایت از کی یف، 
نقش یک میانجیگر و واســط را بــرای برقراری صلح و پایان جنگ 
ایفا کند. حال با در نظر گرفتن چنین سیاســت خارجی ای باید به این 
مســئله اشــاره کرد که هم آنکارا و هم تهران به اهمیت و ارزش 
ذاتــی حفظ، تداوم و بهبود روابــط دوجانبه و منطقه ای واقف اند. 
بنابراین نه ترکیه به ســمت اتخاذ سیاســت هایی پیش می رود که 
بخواهد روابط با جمهوری اسالمی را متزلزل کند و نه ایران چنین 

تمایلی دارد که روابط با آنکارا دچار خدشه شود.
   اجازه دهید گفته های شــما را به چالش بکشــم، چون به نظر   .

می رســد روابط نه چندان گرم و حســنه کنونی بیش از آنکه متأثر 
از سیاســت های ایران باشد، نتیجه مســتقیم تصمیمات و مواضع 
شخص اردوغان، چه در روابط دو جانبه با تهران و چه در تحوالت 
منطقه ای است. با این اوصاف اگر چه ایران تمایلی به متزلزل کردن 
روابط بــا ترکیه ندارد  اما درخصوص ترک هــا باید قدری متفاوت 

نگریست؛ غیر از این است؟
اتفاقا به باور من آنچه باعث می شــود گاهی شــاهد اقدامات 
معنادار ترکیه، چه در ســطح تحوالت منطقه ای و چه حتی روابط 
دوجانبه با ایران باشیم، ناشی از دور شدن جمهوری اسالمی یا بهتر 

بگویم بی توجهی ایران به ترکیه است.
  یعنی همه تقصیرها گردن ایران است؟  .

ببینید آنکارا همــواره نیازمند توجه تهران به حساســیت های 
خود است. در عین حال ترکیه به شدت تمایل دارد مناسبات و سطح 
روابط با ایران بیش از پیش ارتقا پیدا کند  اما الزمه آن پاســخ مثبت 
و دلگرم کننده از طرف جمهوری اســالمی است. متأسفانه ما، هم 
در دولت های آقای احمدی نژاد و هم در دولت های آقای روحانی 
و همچنین در یک سالی که از عمر دولت رئیسی می گذرد، توجهی 
به مهم ترین همســایه خود یعنی ترکیه نداشــته ایم. حجم بسیار 
محدود رفت وآمدهای دیپلماتیک مقامات کشــور در این ۱۷ سال و 

عدم مبادله مثبت و مناســب دیدگاه های دو کشور در قبال مسائل 
و به خصوص اختالفات جاری، به نحوی پیش رفته که ترکیه دچار 
نوعی سوء محاسبه و تردید در قبال سیاست های منطقه ای ایران و 
حتی شک درباره حسن ظن تهران به حفظ و ارتقای روابط دو جانبه 
با آنکارا شده است؛ تا جایی که اردوغان به این باور رسیده است که 
مبادا ایران در پشت پرده به دنبال طرح ریزی و اجرای سیاست هایی 
ضد امنیت ترکیه باشد. در صورتی که باید ارتقای روابط با مهم ترین 
همســایه ایــران یعنی ترکیه جــزء اولویت های سیاســت خارجی 
منطقه ای باشــد؛ بنابراین فارغ از دســتور کار اردوغان از حضور در 
ایران برای بررســی و پیگیری مسائل حساس دوجانبه و منطقه ای، 
نفس این ســفر در شــرایط کنونی بیانگر این تمایل از جانب آنکارا 

برای ارتقای روابط با تهران در سطوح مختلف است.
  قدری صریح تر تحلیل شــما را زیر سؤال ببرم. آیا حضرت عالی   .

منکر سیاســت های مخرب ترکیــه در قبال ایــران به خصوص در 
ســال های اخیر هســتید، اگرچه پیرو آسیب شناسی درستتان من 
هم اعتقاد دارم که در ۱۷ سال گذشته و در حیات دولت های نهم، 
دهم، یازدهم، دوازدهم و حدود یک  ســالی که از عمر ســیزدهم 
می گذرد، آن گونه که باید ارتقای روابط با ترکیه چندان جدی گرفته 

نشد  اما ترکیه هم در سردی روابط کنونی بی تقصیر نیست؟
اوال گفته های پیشــین من به معنای دفاع از سیاست های آنکارا 
نیست  بلکه سعی کردم به عنوان کســی که در جایگاه سفیر ایران 
در ترکیه خدمت کرده ام و از نزدیک به سیاســت های آنکارا واقفم 
این نکته مهم را گوشــزد کنم که بخشی از شرایط کنونی در روابط 
تهران – آنکارا متأثر از کم کاری و ضعف دیپلماسی منطقه ای ایران 
و ارتقای روابط با مهم ترین همســایه یعنی ترکیه بوده اســت. اما 
درعین حال من باید این نکته مهم را هم خاطرنشــان کنم که ترکیه 
هم شناخت بســیار کمی از تحوالت سیاسی، چه در منطقه و چه 

در سطح بین الملل دارد.
  چطور؟  .

پیرو ســؤال اولتان یکی از دســتور کارهای مهم اردوغان برای 
ســفر به ایران حضور در نشست سران محور آستانه برای رسیدگی 
به تحوالت و اختالفات در ســوریه اســت، خب اگر همین ترکیه و 
شــخص اردوغان شــناخت کافی از تحوالت منطقه داشت، آیا از 
همان ابتدا به ســوریه حمله می کرد؟ آیــا وزیر امور خارجه ترکیه 
عنوان می کرد که تنها دو هفته تا سقوط حکومت بشار اسد فاصله 
است؟ در نگاهی عمیق تر اگر ترکیه سیاست های اروپا و به خصوص 
آمریکا را می شــناخت، هیچ گاه روی همکاری با واشنگتن در قبال 
تحوالت منطقه ای حساب باز نمی کرد؛ آمریکایی که رئیس جمهور 
اســبقش یعنی باراک اوباما بیان کرد که ایاالت متحده حتی در حد 
یک ایجاد منطقه پرواز ممنوع در ســوریه نمی تواند به ترکیه کمک 
کند؟ اگر ترکیه تحوالت منطقه ای و واقعیت های جاری را به خوبی 
درک می کرد، هیچ گاه نمی گفت که بهار عربی که در مصر، تونس، 
لیبــی، یمن و بحرین به دلیــل الگوبرداری از سیاســت های ترکیه 
اســت و این کشور (ترکیه) و شــخص اردوغان رهبر جهان اسالم 
هستند؛ بنابراین در چنین شرایطی که ترکیه نگاه و ارزیابی غلطی از 
تحوالت منطقه و جهانی دارد، ایران باید به درک بهتر آنکارا کمک 
کند؛ چراکه نتیجه مســتقیم و فوری آن بر بهبود روابط دو کشــور 
خواهد بود. به خصــوص آنکه ژئوپلیتیک و جغرافیای دو کشــور 
مکمل همدیگر اســت. ما باید به ســمتی می رفتیم که مناســبات 

۱۰ میلیارد دالری در زمان آقــای خاتمی بین ایران و ترکیه طی این 
ســال ها بیشتر می شــد، نه اینکه چند میلیارد دالر ســقوط کند. ما 
امروز باید شاهد روابط ۴۰ میلیارد دالری بین دو کشور ایران و ترکیه 
می بودیم. واقعا این عدد در دســترس بود اگر طی این ۱۷ سال در 
مسیر توسعه و ارتقای روابط با ترکیه گام های جدی برمی داشتیم.

  پس برگزاری هفتمین نشســت شــورای عالی همکاری ایران و   .
ترکیه یا تنظیم روابط در سطح راهبردی و تعریف سند همکاری های 
بلندمدت اســتراتژیک می تواند به بهبود روابــط دوجانبه تهران - 

آنکارا در سفر اردوغان به ایران کمک کند؟
به باور من مشــکل عمیق تر از آن اســت که بتوان با یک یا دو 
ســفر یا تنظیم قراردادها، روابط را در یک ســطح مناسب قرار داد. 
همان گونه که گفتم و تکرار می کنــم حفظ، تداوم و ارتقای روابط 
دوجانبه، به خصوص با مهم ترین همسایه ایران یعنی ترکیه نیازمند 
برنامه ریزی، هوشــمندی، تحرک بــاالی دیپلماتیک و درنظرگرفتن 
حساســیت های طرف مقابل است. ما در این ۱۷ سال به طور مفرط 
دچــار ضعف دیپلماتیک و کم کاری بوده ایم. پس نمی توان با چند 
ســفر و چند قرارداد این ضعف ۱۷ ساله را پوشاند. ما باید به شکل 
جــدی، هم برای کوتاه مــدت هم میان مدت و هــم بلند مدت یک 
برنامه ریزی دقیق، واقع بینانه و جــدی را در جهت بهبود روابط با 
ترکیه در دستور کار قرار دهیم. این یک بی  توجهی دیپلماتیک است 
که ۱۷ ســال سیاست منطقه ای و ارتقای روابط با همسایگان دچار 
ضعف و کم کاری مفرط شود تا جایی که ما در یک قهر دیپلماتیک 
منطقه ای  به ســر می بریم. در همین راستا جا دارد این نکته را هم 
گوشزد کنم که ایجاد  تعارض بین میدان و دیپلماسی نشان از عدم 
بلوغ در سیاســت داخلی و خارجی دارد. چون زمانی که ما از نظر 
دفاعی، نظامــی و میدانی بر یک جغرافیا برتری و نفوذ داریم، باید 
از آن نهایت استفاده را ببریم و یک جوالن جدی در حوزه سیاست 
خارجی و دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم. این در حالی است که 
متأسفانه ما دیپلماســی و میدان را در تعارض و تقابل با همدیگر 
می بینیم. این نشان می دهد که ما هم دچار یک خطای محاسباتی 
و عــدم درک درســت از واقعیت های جاری سیاســت خارجی و 

تحوالت منطقه ای هستیم.
  باز هــم در تقابل با آنچه گفتیــد این واقعیــت غیرقابل انکار   .

وجود دارد که تالش و همکاری مشــترک تهران با آنکارا در مقاطع 
و برهه هــای مختلف هم راه به جایی نبرده اســت؛ برای مثال اگر 
به یکی از مهم ترین دســتور کارهای ســفر اردوغان به ایران یعنی 
شرکت در هفتمین نشست سران آســتانه نگاه کنیم، باید گفت که 
محور آستانه مؤیدی بر آن است که تحلیل شما به شکل جدی جای 
تأمــل و تردید دارد، به دلیل آنکه ترکیــه و ایران در همکاری های 
نیم بنــدی مانند همین محور آســتانه هم نتوانســتند به یک درک 
مشترک از تحوالت سوریه برســند، کمااینکه مشابه این عدم درک 
مشــترک درخصوص تحوالت قفقاز جنوبی و قره باغ، عراق و دیگر 
مســائل جاری دوجانبه هم وجود دارد. از آن مهم تر ترکیه به دلیل 
وضعیت بغرنج اقتصــادی و تورم ۸۰ درصدی و نیز آماده شــدن 
اردوغان برای انتخابات ریاست جمهوی سال آینده اساسا وقعی به 
تالش ها و نظرات ایران برای رسیدن به یک درک متقابل و همکاری 
مشترک با تهران در قبال تحوالت سوریه نمی نهد، همچنان که حتی 
بعد از سفر امیرعبداللهیان به ترکیه و تالش وزیر امور خارجه دولت 
رئیســی برای انتقال نگرانی اردوغان به بشــار اسد کماکان ارتش 

ترکیه خود را آماده حمله به شــمال سوریه و اشغال حلب می کند. 
آیا این مسائل تحلیل شما را زیر سؤال نمی برد؟

ابتدا به ســاکن من در همین مصاحبه با روزنامه «شــرق» باید 
عنوان کنم این سیاســت «صلح بانی» و دیپلماســی نزدیک کردن 
کشــورهای معــارض منطقــه ای و جهانــی با همدیگر از ســوی 
جمهوری اسالمی ایران یک سیاست خارجی ناصحیح و یک میراث 

کم ارزش دیپلماتیک برای تهران است.
  چرا؟  .

چــون سیاســت خارجی از طریق نــگاه صلح بانــی نمی تواند 
اهداف خود را پیگیری، تأمین و اجرا کند.

 به چه دلیل چنین اعتقادی دارید؟  .
واقعیت امر آن است که سیاست خارجی در ذات خود تناقض، 
اختالف، تنش و کشمکش دارد. این تناقض البته به معنای ضدیت 
و جنگ نیســت؛ بلکه به معنای آن اســت که وقتــی ما در حوزه 
سیاست خارجی الیه های متعدد و عمیق تر همکاری های دوجانبه، 
چندجانبه، منطقه ای و جهانی را مورد کنکاش قرار می دهیم، حتما 
در بخش ها، الیه ها و سطوحی دچار تناقض و تضاد منافع هستیم؛ 
کما اینکه در محور آستانه اختالفات و تناقضات و حتی تضاد منافع 
بین ایران، روســیه و ترکیه درخصوص تحوالت سوریه وجود دارد. 
از این نظر سیاســت صلح بانی ایران در خصوص محور آســتانه و 
نزدیک کردن سیاست منطقه ای و چندجانبه ای با روسیه و ترکیه در 
سوریه یک میراث غلط دیپلماتیک است. البته ما باید کوشش کنیم 
که به آنکارا و مســکو نزدیک شویم؛ اما این مهم نباید به این معنا 
و مفهوم باشد که سیاســت صلح بانی دستور کار اصلی و اولویت 
سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال تحوالت منطقه 
با محوریت سوریه قرار بگیرد. هیچ دلیل، منطقی و توجیهی ندارد 
که ایران بخواهد در محور آستانه به دنبال صلح باشد. وقتی طرف 
مقابل شما یعنی ترکیه آمادگی و تمایل پذیرش نگاه صلح خواهانه 
و تالش برای ترسیم منابع و منافع مشترک درخصوص ایجاد ثبات 
و آرامش در ســوریه را ندارد، باید از طریق دیگری غیر از سیاســت 

صلح بانی و محور آستانه منافع خود را تأمین کرد.
  این جمله تــان در تقابل با گفته های قبلی شــما قرار ندارد که   .

چندین و چند بار تأکید داشتید باید مراقب روابط با ترکیه بود؟
خیر، چون سیاست صلح بانی یک سیاست منفعل و بی خاصیت 
است که تنها به صرف و اتالف انرژی، تمرکز و وقت منجر می شود، 
بدون آنکه خروجی و دســتاورد ملموسی برای ایران در پی داشته 
باشــد؛ کما اینکه شش دور پیشین نشســت محور آستانه در سطح 
ســران هم نتوانسته اســت به اختالفات بین ایران، روسیه و ترکیه 
در قبال ســوریه پایان دهد و اتفاقا امروز دامنه اختالفات و تعارض 
منافع بین این ســه بازیگر بیش از گذشته است. این نشان می دهد 
که سیاست صلح بانی یک سیاست خارجی بدون دستاورد است و 
ما باید از طریق دیگری شرایط را برای تأمین منافع فراهم کنیم. اگر 
ما در این ۱۷ سال روابط خود را در ابعاد مختلف با ترکیه گسترش 
می دادیم، شرایط به جایی نمی رسید که ما در بستر روابط نه چندان 
گرم و اختالفات متعدد در پرونده ســوریه و دیگر مسائل بخواهیم 

به دنبال سیاست صلح بانی با آنکارا باشیم.
  یعنی به باور شما ما مسئله را از آخر به اول می بینیم؟  .

دقیقا، ما مســئله را از آخر به اول می بینیم. این اشتباه است. 
ما ابتدا بایــد روابط مان را با ترک ها ارتقا دهیــم و بعد از ارتقای 

روابــط، خود به خود اختالفات کنار گذاشــته می شــود. اگر پیرو 
آسیب شناســی که در پاســخ به ســؤاالت قبلی داشــتم، روابط 
اقتصــادی و تجــاری بین ایران و ترکیه امروز بــه رقم ۴۰ میلیارد 
دالر می رســید، دیگــر اردوغان به خود   این اجــازه را نمی داد که 
نگرانی ها و منافع ایران در ســوریه را نادیــده بگیرد؛ بلکه اتفاقا 
ســعی می کرد حساســیت های تهران را هم در سیاست خارجی 
خود در قبال سوریه در نظر بگیرد. نه اینکه ما انتظار داشته باشیم 
در یک روابط نه چندان گســترده سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و 
تجاری و همچنیــن با وجود اختالفات در دیگر مســائل از قفقاز 
و قره بــاغ تــا عراق و... از ترکیــه و اردوغان این انتظار را داشــته 
باشــیم تا بر اســاس منافع ایران عمل کرده و به ســوریه یا حلب 
حمله نکند. قطعا چنین سیاســتی نادرست است و محور آستانه 
نیز توان برآورده کــردن انتظارات و خواســته های ایران را ندارد؛ 
چرا که سیاست صلح بانی پتانسیل این مهم را ندارد. اگر سیاست 
صلح بانی این ظرفیت را داشــت، ترکیه در ادوار و مقاطع گذشته 
درســت ضد منافع ایران عمل نمی کــرد. پس اگر ما می خواهیم 
منافع مان برای ترکیه یا هر کشــور دیگری مهم باشد، باید سطح 
روابط در ابعاد مختلف را به قدری گســترده کنیم که خواسته ها 
و انتظارات ایران به حساســیت های آن کشور بدل شود. نکته من 
این نیست که سیاســت خارجی ترکیه در قبال ایران یک سیاست 
خارجی دوستانه و مبتنی بر منافع مشترک است؛ بلکه عرض من 
و نکته کلیدی و محوری که بر آن تأکید دارم، این اســت که ایران 
باید سیاســت خارجی خود را از یک سیاســت خارجی صلح بانی 
و رونــد خنثی خارج کرده و یک دیپلماســی مبتنــی بر قدرت و 
منطــق را به خصوص در حــوزه روابط با همســایگان پی بگیرد. 
تحلیل درســت، منطق درســت و قدرت محکم می تواند ما را در 
این مسیر به شــکل جدی کمک کند. این سه محور تأمین کننده و 
تســهیل کننده نفوذ ما در منطقه و همچنین تعمیق دهنده روابط 
ایران با همســایگان برای داشــتن روابط متقابل، همسو، هم پایه 
و مبتنی بر منافع و منابع مشــترک اســت. من ســابق بر این، چه 
زمانی که به عنوان مدیرعامل بازرگانی خارجی فعالیت داشــتم، 
چه موقعی که در مقام ســفیر جمهوری اسالمی ایران در ترکیه 
خدمــت می کردم یــا زمانی که در دیگر ســمت های وزارت امور 
خارجه حضور داشــتم، این نگاه را به شــدت پیگیــری می کردم. 
ایران باید در مســیری گام بردارد که تسهیلگر روابط و ارتقا دهنده 
مناســبات با کشــورهای پیرامونی به خصوص کشورهای کلیدی 
مانند ترکیه باشــد. مــا باید به این اصل اســتراتژیک بازگردیم که 
روابــط اقتصادی و تجاری را اولویت سیاســت خارجی خود قرار 
دهیم، این سیاســتی است که تماما سود، فایده و درآمد است، نه 
مانند صلح بانی کــه فقط به هزینه مضاعف می انجامد. اینکه ما 
در حوزه سیاســت خارجی فکر کنیم همه خوب اند که سیاســت 
خارجی نیست. این نگاه با مؤلفه های سیاست خارجی جمهوری 
اســالمی ایران تطابق ندارد و حتی متضاد آن است؛  ما در این ۱۷ 
ســال فرصت های مغتنم و بزرگی را در تعمیق روابط با ترکیه از 
دست دادیم. به هر حال از زمان آقای احمدی نژاد تمرکز ما روی 
مســئله مبارزه با آمریکا قرار گرفت و بعد از آن در دولت روحانی 
مســئله برجام مطرح بود. در یک ســالی هم کــه از عمر دولت 
ســیزدهم می گذرد، محتــوای درخورتوجهی در حوزه سیاســت 

خارجی به ویژه ارتقای روابط با ترکیه را مشاهده نکرده ایم.

ارزیابی ارتباط دیپلماتیک تهران و آنکارا در آستانه سفر اردوغان به ایران در گفت وگو با سفیر پیشین ایران در ترکیه

 با آنکارا منطبق بر 
منطق و قدرت مواجه شویم

عبدالرحمن فتح الهی: بعد از ظهر روز گذشــته رجب طیب اردوغان وارد ایران شــد. پیش از انجام این سفر ، دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه ای اعالم کرد رئیس جمهور این کشور برای یک  سفر 
رســمی دو روزه به تهران می رود تا درباره مسائل دوجانبه و جهانی با ســیدابراهیم رئیسی، همتای ایرانی خود گفت وگو کند. در همین راستا، آن گونه که در محافل سیاسی و رسانه ای مطرح است، 
اردوغان با دو هدف عمده حضور در هفتمین اجالس سران محور آستانه و همچنین شرکت در هفتمین نشست شورای عالی همکاری ایران و ترکیه پا به تهران گذاشته است. اما نشست سران محور 
آســتانه که بعد از وقفه ای تقریبا دو ساله به صورت حضوری، امروز سه شنبه ۲۸ تیرماه در تهران برگزار می شود، با اختالفات جدی بین اعضا در ارتباط با تحوالت سوریه همراه است؛ بنابراین این 
محور (آســتانه) پس از پنج سال از تشکیل آن، کماکان برای پیشــبرد اهداف خود با موانع جدی و سختی روبه رو است. از طرف دیگر، روابط نه چندان گرم تهران – آنکارا سبب شده تا در  خصوص 
خروجی مطلوب نشست شورای عالی همکاری ایران و ترکیه به دیده تردید نگاه شود. از این منظر، «شرق» در گفت وگویی با فیروز دولت آبادی به اهمیت سفر اردوغان و دالیل حضور رئیس جمهور 
ترکیه در ایران با تمرکز بر نشســت حضوری ســران محور آستانه پرداخته است تا در گپ و گفتی با سفیر پیشــین ایران در ترکیه، معاون وزیر بازرگانی در دوران جنگ و کابینه هاشمی رفسنجانی که 
سمت های مختلفی در وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی نظیر مشاور دبیر شورای امنیت ملی و مدیر کل سیاست خارجی وزارت  خارجه را در کارنامه خود ثبت کرده است، به واکاوی و تحلیل 

هر چه دقیق تر و عمیق از میزان تأثیرگذاری سفر اردوغان در بهبود روابط ایران و ترکیه و نیز دستاورد نشست محور آستانه بر تحوالت سوریه دست یابیم.

 شرق: همان طورکه از چند روز پیش در بیلبوردهای تبلیغاتی اعالم شده بود، روز دوشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۱ جمعیت بزرگی در 
خیابان ولیعصر گرد هم آمدند. ستاد مردمی برگزاری جشن عید غدیر با تبلیغات گسترده شهری از مردم خواسته بود در روز 
عید غدیر در خیابان ولیعصر گرد هم بیایند و بعدازظهر روز عید را در جمعی شهری بگذرانند. از حوالی ساعت چهار به 
بعد می شد ازدحام جمعیت را در خیابان ولیعصر دید. این برنامه حدفاصل چهار راه ولیعصر تا چهارراه پارک وی طراحی 

شده بود. اگر از عابران این خیابان باشید می دانید که در روزهای معمولی هم به دلیل حجم باالی دستفروش ها حدفاصل 
میدان ولیعصر تا میدان فاطمی جمعیت زیادی در پیاده روها تردد می کنند. اما در این روز دیگر خبری از دستفروش های 
معمول این خیابان نبود. غرفه های گوناگون که اغلب به گروه های جهادی و بسیجی اختصاص داشتند در گوشه پیاده روها 
مستقر بودند و خیابان و پیاده رو پر از جمعیت بود. با وجود نگرانی از گسترش دوباره کرونا، اغلب افرادی که در این برنامه 
شــرکت کرده بودند، ماسک به صورت داشتند. برگزارکنندگان این مراسم پیش از این وعده داده بودند که ۳۵۰ موکب در 
این روز در فاصله ای ۱۰ کیلومتری در خیابان ولیعصر به مردم خدمت رسانی می کنند اما در روز مراسم از عدد ۶۰۰ موکب 
رونمایی کردند. اغلب این موکب ها هم بســیار شــلوغ و محبوب عابران بودند. از چای و شربت تا اغذیه های خوشمزه و 
خوردنی. اما این همه داســتان نبود. گروه های جهادی زیادی در طول مســیر غرفه هایی برپا کرده بودند و از مشــاوره تا 
ارائه توصیه هایی در زمینه طب ســنتی حاضــران در خیابان را به خود می خواندند. یکــی از محبوب ترین غرفه های این 
مســیر غرفه های خدمت رســانی به کودکان بودند. موکب مکتب الزهرا (س) یکی از این غرفه های شلوغ بود که با ایجاد 
فرصت هایی برای بازی و ســرگرمی کودکان موجب ازدحام زیاد جمعیت حدفاصل خیابان طالقانی و دمشــق روبه روی 

مســجد جمهوری اسالمی شده بود. یک گروه جهادی هم ایســتگاه اتوبوس طالقانی در خیابان ولیعصر را به یک کبابی 
خیابانی تبدیل کرده بودند. چهار منقل سنتی بزرگ در جایگاه این ایستگاه با چند کباب پز ماهر چند ساعتی مشغول طبخ 
کباب و ارائه آن به حاضران در این جشن بود. اما تنها غرفه های مربوط به ارائه غذا نبودند که مورد توجه مردم قرار گرفته 
بودند. یکی از غرفه های پرطرفدار دیگر غرفه ای بود که به اجرای ورزش باستانی توسط ورزشکاران جانباز نخاعی تهران 
باشگاه بقیه اهللا (عج) می پرداخت. اجرای مرشد این غرفه در کنار حرکات نمایشی ورزشکاران مورد توجه گروه های زیادی 
قرار گرفته بود. یکی از ویژگی های مهم این جشن خیابانی حضور خانوادگی مردم بود. چیزی که به وفور به چشم می خورد 
و گروه های زیادی به صورت خانوادگی مشــغول گشــت و گذار در خیابان ولیعصر بودند. بیشــتر خانواده ها ماشین های 
خود را در خیابان های اطراف ولیعصر پارک کرده بودند و اگر گذرتان به خیابان طالقانی، بلوار کشــاورز، خیابان کریم خان، 
خیابان زرتشت، خیابان فاطمی، خیابان مطهری، خیابان بهشتی، خیابان وزرا و... می افتاد می دیدید که خودروهای زیادی با 
همکاری پلیس در این خیابان ها پارک شده اند. این جشن تا ساعات پایانی روز در خیابان ولیعصر ادامه داشت و گروه های 

زیادی در آن مشارکت کردند؛ از مداحان مشهور تا مساجد مختلف شهر تهران.

جشنی که به مناسبت عید غدیر در خیابان ولیعصر برگزار شد
میهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر


