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»اگر سیاســت های ما نتواند جلوی هم جوشی مذهب و ملی گرایی ایرانی 
را بگیرد، آن گاه ایران به قدرت مهارناپذیر منطقه ای تبدیل خواهد شد«

زبیگنیو برژینسکی
 )ژئواستراتژیست - مشاور فقید سیاست خارجی کاخ سفید(

الف) ارتباط ایران و یمن پیش از اسالم (ساتراپی یمن)
احتماال اولین لشکرکشــی مهم ایرانیان به یمن در دوران انوشــیروان 
ساسانی انجام شــد. وقتی حبشی ها فرماندار )ساتراپ( منصوب ایران در 
یمن را از تخت به  زیر کشــیدند، بار دیگر خســرو پرویز ساسانی یک ژنرال 
ایرانی به نام »وهرز« را با ســه تا چهار  هزار نفر لشــکریان به یمن فرستاد 
که نهایتا خود حاکم ایرانی یمن شد. در دوره »باذان بن ساسان« پنجمین 
حاکــم ایرانی یمن، او به همراه بســیاری از ابنا )ایرانیان ســاکن یمن( در 
ماجرای نامه نوشــتن پیامبر )ص( به خســرو پرویز و ارجــاع آن به باذان، 
اســام آوردند. دیگر حاکم پیشا اســام یمن که نامش بــرای ما ایرانیان 
آشناست، »ملکه بلقیس« از خاندان سبا در یمن است که به روایت قرآن 

کریم با سلیمان نبی )ع( ازدواج کرد.
ب) ارتباط ایران و یمن پس از اسالم (شیعیان زیدی آل بویه)

بوییــان، گیلکان ایرانی با مذهب شــیعه زیــدی و از دودمان دیلمیان 
بودند. ســه فرزند پناه خســرو، ماهیگیری که نســب خود را به بهرام گور 
ساسانی می رساند، پس از فتح طبرستان و گیان، ری، کرمان و خوزستان، 
شــیراز و اصفهان، همدان و موصل، عزم بغداد کردند و توانستند خلیفه 
عباسی »المســتکفی« را به زیر کشیده و خلیفه مد نظر خود »المطیع« را 
جایگزیــن کنند و حدود ۱۱۰ ســال خافت جهان اســام را زیر نگین خود 
آورند. آل بویه مرزهای ایران را تقریبا به دوران ساســانی رســاندند؛ یعنی 
از شــمال گیان و مازندران، از جنوب خلیج فارس، از شــرق تا سیستان و 
از غــرب تا موصل و بغداد زیر پرچم دودمان بویه بود )۳۱۳ تا ۴۳۵ ه.ش 

حدودا ٩۳۴ – ۱۰۵۶ میادی(.
بویه به معنای لغوی امید است. بوییان اهل تساهل بودند، فرمانداران 
و مقامات کشوری و لشکری غیر زیدی، اعم از یهودی، مسیحی و زرتشتی 
در حاکمیت آنها کم نبودند. رمز موفقیت آنها شــاید به تعبیر برژینسکی، 
ترکیب دینــداری و ملی گرایی ایرانــی با چاشــنی رواداری بود که باعث 

دستاوردهای بزرگی برای ایران شد.
ج) حکومت شیعی امامان زیدی در یمن

حکومــت امامان زیدی در یمن در ســال ۲۸۴ ه.ق )۸٩۳ میادی( به 
دســت یحیی بن حســین )در میان زیدیه معروف به امام هادی( برپا شد 
و تــا ۱٩۶۲ میادی دوام یافت؛ یعنی با حدود ۱۲ قرن پایدارترین حکومت 
اســامی در تاریخ. پس از آن نیز با به قدرت رســیدن علی عبداهلل صالح 
فقید در ســال ۱٩۷۸ که خود از زیدیه بود، حاکمیت زیدیان در یمن ادامه 
پیدا کرد؛ یعنی برخاف تبلیغات رسانه ای، زیدیه )با اکثریت حوثی( تقریبا 
از صدر اسام تا زمان معاصر به اســتثنای کودتای ناصریست ها )۱٩۶۲-

۱٩۷۸( به طور پیوسته بر یمن حکومت کرده اند.
د) اهمیت متقابل ایران و یمن در طول تاریخ

یمن و نقاط سوق الجیشــی آن یعنی جزیره ســقطری، سواحل دریای 
ســرخ و دریای مکران )که اخیرا و به اشتباه دریای عرب خوانده می شود( 
و امکان کنترل تردد دریایی به باب المندب و کانال ســوئز و کنترل شمال و 
غرب آفریقا، از زمان پیشا اســام برای حکمرانان ایران اهمیت استراتژیک 
داشــته اســت. در آن زمان ایران برای کنترل مســیر دریایی حمل کاال از 
چین و آســیای دور به امپراتوری روم با امپراتوری ثروتمند حبشه )اتیوپی 
کنونی( که در ســوی دیگر دریای مکران قرار داشــت برای کنترل منطقه 
یمن )به شــمول یمن و عمان کنونی( و شــمال شــرق آفریقا می جنگید. 
اهمیــت ژئوپلیتیک یمن بــرای ایران تا زمان معاصــر ادامه دارد و حتی 
پس از حفر کانال ســوئز، توســعه حمل ونقل دریایی مدرن، کشــف نفت 
و رقابت های منطقه ای، بیشــتر نیز شده اســت. یادآوری می شود پهلوی 
دوم نیز حامی شــیعیان یمن شــمالی و در فکر کمک به آنها برای تجهیز 
یک ارتش ۲۰۰هزار نفری بود و ضمنا حداقل یک جت فانتوم ایران توسط 
یمن جنوبی ســرنگون شد. )خاطرات علم(. از سوی دیگر آرامگاه بزرگان 
و اماکــن زیارتی شــیعیان زیدی یمن )کــه نقش مهمــی در تاریخ ایران 

داشته اند( نیز در منطقه گیان و مازندران هستند.
هـ) شباهت ها و تفاوت های شیعیان امامی و  زیدی

زید بن علی پســر امام سجاد )زین العابدین ع(، چهارمین امام شیعیان 
است که ســال ۷۸ در مدینه به دنیا آمد و در سال ۱۲۲ به شهادت رسید، 

زید عاوه بر پدر، نزد برادر بزرگ ترش امام محمد باقر )ع( و برادرزاده اش 
امام جعفر صادق )ع( تحصیل کرد و مانند آنان منتقد و مخالف حکومت 
امویان بود. سرانجام در اعتراض به »هشام بن عبدالملک«، خلیفه اموی 
وقت، در کوفه دســت به قیام زد. قیام زید بــه روایتی به اذن امام صادق 
)ع( بــوده، چنان که در تاریخ آمده که بــرادرزاده اش جعفر صادق )ع( از 
او خواســت در قیام با او همراهی کند؛ اما زید از او خواســت که بماند و 

خاندانشان را پس از او، سرپرستی کند.
پــس از شــهادت امام حســین )ع( برخــی از علویان، اندیشــه قیام 
مســلحانه را به عنوان یکی از شــروط امامت و راهبرد مقابله با ظالمان 
قلمــداد کردند و به مبارزه از طریق کار فرهنگی و نشــر معارف شــیعه، 
تبلیغ و پرورش شــاگردان قانع نبودند. با شکل گیری این تفکر سیاسی در 
دوره امام ســجاد )ع(، سنگ بنای زیدیه نهاده شــد. می توان گفت زیدیه 
معتقد به قیام به ســیف اند )علت اینکه امامان زیدیه خنجر یمنی به کمر 
می بندند همین اســت(. امام مذهبی از دید زیدیه ۱۴ شــرط دارد از جمله 
قائم به ســیف بودن، یعنــی حاکم و فرمانده کل قوا نیز هســت. آنها زید 
بن علــی را امام پنجم پس از امام ســجاد )ع( می دانند. زیدیه امامت را 
حق انحصاری بنی فاطمه دانســته؛ اما قائل به علم غیب و عصمت برای 
امامان نیستند. پس از زید، پسرش یحیی نیز در خراسان علیه امویان قیام 
کرد و کشته شد، آرامگاه او در شهر گنبد کاووس به امامزاده یحیی شهرت 

دارد.
زیدیــه نماز را در پنج نوبت می خوانند و از مهر اســتفاده نمی کنند، در 
اذان شــان عبارت »اشــهد ان علی ولی اهلل« وجود ندارد؛ اما عبارت »حی 
علــی خیر العمل« را که عمر خلیفه دوم منســوخ کرد، همچنان در اذان 
حفظ کرده اند. مســاجد یمن شیعه و سنی ندارد و مسلمانان همه در یک 
مسجد نماز می خوانند و اغلب مردم خود را به جای شیعه یا سنی، زیدی 

می دانند، گویی زیدیه بیشتر یک جمع معنوی یمنی باشد تا یک مذهب.
و)رقابت منطقه ای ایران و سعودی بر سر  یمن

ایــن اولین جنگ عربســتان با یمن نیســت و احتمــاال آخرین آن هم 
نخواهد بود. از بدو تأســیس عربســتان ســعودی در ۱٩۳۲، عربستان در 
٩۰ ســالی که از تأســیس آن می گذرد، قســمت هایی از سه استان یمن را 
در اشــغال دارد که در واقع تنها نواحی خوش آب وهوای کوهســتانی و 
جنگلی عربستان در کرانه دریای سرخ هستند و متعلق به شیعیان زیدی. 
از این رو اغلب یمنی ها از حوثی های شیعه زیدی گرفته تا ناسیونالیست ها، 
سوسیالیســت های جنوبی و حتی سلفی ها، اشــغال خاک خود به دست 
عربســتان )و اخیرا جزیره اســتراتژیک ســقطری به دســت امــارات( را 

برنمی تابند.
یمن به دلیل ســواحل طوالنی دریای ســرخ و اقیانــوس هند همواره 
موقعیت بهتری برای صدور نفت و ترانزیت کاال نسبت به عربستان داشته 
و از آب وهوای بهتر، موقعیت اســتراتژیک برتر، پیوستگی تاریخی و غنای 
فرهنگی بیشــتری برخوردار است و مشهور به بهشت عربی بوده؛ بنابراین 
عربســتان در طول ســده گذشته به  خاطر احســاس رقابت، با روش های 
مختلف مانع از توسعه یمن است و سعی در تبدیل آن به سرزمین سوخته 

و درگیر مناقشــات داخلی دارد. از این رو به ویژه توان اســتخراج، ذخیره یا 
پاالیــش نفــت آن را برنمی تابد. به همه اینها باید تــرس امنیتی از اتحاد 
سیاسی حاکمان شیعه زیدی یمن با ساکنان زیدی مناطق اشغال شده که 
اکنون ساکن عربستان اند و نیز شــیعیان امامیه ساکن در مناطق نفت خیز 
شمال و شــرق عربستان و حدود یک میلیون یمنی که در عربستان عمدتا 
به کارهای رده پایین مشغول اند را افزود. حکومت موفق شیعیان در یمن، 
باعث تشدید وحشت حکام ســعودی می شود؛ بنابراین عربستان و عمال 
یمنــی آن، از روش های گوناگونی برای تخریب یــا تضعیف رقیب بالقوه 
اســتفاده کرده اند، اعم از تهدید و تطمیع ســران سیاســی یمن، به قدرت 
رساندن و کنترل حکام دست نشانده، پول پاشی و تفرقه افکنی بین رؤسای 
قبایل و احزاب، دامن زدن به اختاف مذهبی، پروپاگاندای رسانه ای، خرید 
و تأســیس شــبکه های تلویزیونی و مجازی، کمک به جریانات سیاســی 
و نظامی ســلفی، کمک بــه تجزیه یمن به دو بخش شــمالی و جنوبی، 
رادیکالیزه کردن مسلمانان ســنی شافعی مذهب و تبلیغ سلفیت و اسام 

وهابی، تا ترور رهبران و سرکوب خونین شیعیان زیدی.
همچنین عربســتان برای کنترل و دور نگه داشتن یمن از مسیر توسعه، 
از نفوذ رســانه ای و دیپلماتیک خود بین هم پیمانان جهانی نیز اســتفاده 
می کند. مثا عبد ربه منصور هادی را که یک ســرهنگ ســابق کمونیست 
یمن جنوبی اســت و برکشیده ســعودی از یک انتخابات تک کاندیدا بوده، 
قبا نیز رســما استعفا داده، همچنان به عنوان رئیس دولت دست نشانده، 
با عنــوان رئیس جمهوری قانونــی یمن، در ریاض پذیرایــی و مورد تأیید 
جامعه بین المللی معرفی می کند. در مقابل شیعیان زیدی را که ۱۲ قرن 
حاکمان تاریخی یمن بوده اند، به عنوان »شورشــیان حوثی مورد حمایت 
ایران« معرفی می کند. یادآور می شــود حتی بــرادر منصور هادی نیز در 

بمباران عربستان کشته شده!
از ســوی دیگر ایران به جد می خواهد جلوی تغییــر فرهنگی و تبدیل 
مردم حنفی و شــافعی یمن به ســلفی و وهابی را بگیرد؛ بنابراین سعی 
در حمایت جمعیت شــیعیان یمن دارد و تمایل دارد شیعیان زیدی را که 
ارتباط تاریخی با ایران داشــته اند، به وضع عادی خــود؛ یعنی حاکمیت 
یمن بازگردند و از طریق این متحدان، احتماال بتواند کنترل خود را بر نقاط 
اســتراتژیک یمن برقرار کند. توســعه اقتصادی و کاهش تنش سیاسی و 
مذهبــی، انتخابات آزاد و بدون اعمال نفوذ در یمن، به احتمال زیاد باعث 
به قدرت رســیدن متحدان زیدی ایران خواهد شــد که بی شــک مطلوب 

سعودی نیست.
ز) وضعیت جنگ یمن در حال حاضر

ناگفته پیداســت که ایران هزینه اقتصادی به مراتب کمتری از عربستان 
متحمل می شــود، عربستان در شش  سال جنگ مســتقیم با یمن، بیش از 
۵۰۰ میلیــارد دالر هزینه کــرده؛ اما ایران نه در موقعیــت اقتصادی برای 
چنین هزینه کردی اســت و نه بــا توجه به محاصره همه جانبه و شــدید 
یمن، اصــوال امکان چندانی بیش از حمایت های دیپلماتیک، رســانه ای و 
کمک های مستشــاری دارد. به نظر می رسد یمن برای عربستان بیشتر یک 
تهدیــد پرهزینه، برای امارات یک فرصت پرهزینه و برای ایران یک فرصت 

طایی کم هزینه است.
شــاید بتوان ادعا کــرد برنده جنگ تــا لحظه حاضر امــارات و ایران 
هســتند و بازنده عربستان و مردم یمن. امارات جزیره استراتژیک سقطری 
را هرچنــد با هزینه و ریســک باال تصرف کرده؛ اما مشــخص نیســت در 
صورت عدم موفقیت به تجزیه یمن، قــادر به نگهداری طوالنی مدت آن 
باشــد. ایران با اندک هزینه ای، اتحاد خود با متحدان طبیعی شیعه زیدی 
و تســلط تاریخی خود را بر نقاط اســتراتژیک احیا کرده، به نظر می رســد 
زیدی ها از لحاظ جمعیت، ثروت و گستره مناطق استراتژیک تحت کنترل، 
مهم تر از ســایر متحدان منطقه ای ایران هستند. عربستان در مقابل صرف 
هزینه گزاف مادی، چیزی بــه غیر از هزینه اخاقی بابت بمباران مدارس 
و بازارها، حمله به همســایه مســلمان، ایجاد قحطــی و تحمل حمات 
موشــکی گاه وبــی گاه کمیته های مردمــی و ارتش یمن بــه خاک خود و 
شــماتت و بدنامی بین المللی، دستاورد ویژه ای نداشــته؛ بلکه دشمنان 
دائمی در همســایگی خود آفریــده، هدف اســتراتژیکی محقق نکرده و 
چشم اندازی هم در ادامه جنگ برای خود متصور نیست؛ بنابراین فانوس 
به دست دنبال راهی برای خروج آبرومندانه و فوری از باتاق خودساخته 
یمن، برگ برنده ای به رقیب منطقه ای تاریخی خود داده و چشم کمک به 

دستان ایران دوخته است.
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ادامه از صفحه اول

کی بود، کی بود؟ 
۶- ســاالنه بین ۱۵ تا ۳۰ میلیارد نخ ســیگار قاچاق 
که حدود دو، سه هزار کانتینر می شود وارد می شود: 
مسبب عدم جلوگیری از این قاچاق مشهود کیست؟

۷- زباله های شهرها و روستاها باعث آلودگی خاک، 
فضا و آب های جاری می شــود. مســبب عدم تدبیر 

درباره مدیریت زباله ها در ۴۰ سال گذشته کیست؟
۸- هــوای تهــران و شــهرهای بزرگ آلوده اســت 
و حســب نظــر پزشــکان از عوامل ســرطان زایی و 
بیماری های تنفســی اســت. بانی و مســبب آن آیا 

معلوم می شود.
٩- صــادرات نفت ما از ۲.۵ میلیون بشــکه در روز، 
در ســال ٩٩ به کمترین مقدار رســید، مسبب و بانی 

آن کیست؟
۱۰- مقابله نکردن با چاه هــای غیرمجاز و نیز صدور 
پرتعداد مجوز چاه های عمیــق باعث افت آب های 
چاه ها شده و موجب نشست ۳۰۰ دشت کشور شده 

است. بانی و مسبب آن کیست؟
۱۱- مســبب صدور اجازه برای ساخت مراکز تجاری 
پرزرق و بــرق با الگوی آمریکایی که کاســبی ســنتی 
مــردم را به خطر می اندازد و نشــانه تفاوت طبقاتی 
و مصرف زدگی می شود و نیز مصالح ساختمانی که 
باید صرف نوســازی خانه های در معرض تخریب و 
روســتاها شود تا سرپناه مردم با یک زلزله بر سر آنان 

خراب نشود چه کسی است؟
اگر بخواهیم از این دست مسائل را در کشور ذکر 
کنیم با بســیاری دیگر از این مسائل روبه رو می شویم 
که هرگز نه می توانیم و نه می شــود مســببان آن را 
معرفی کرد و اگــر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم 
باید بگوییم نبود تدبیر حکمرانی باعث این امر شــده 
اســت. چندی پیش حجت االســام مصباحی مقدم 
که سال هاســت در اقتصاد ایــران )به حق یا ناحق( 
مســئولیت های مختلف داشــته اند بحثــی با آقای 
دکتر رنانی داشتند و علت مســائل کشور را نداشتن 
الگوی توســعه می دانســتند و می گفتنــد که حال 
شــروع کرده ایم. آقای دکتر رنانی گفتند اگر ۳۵ سال 
نتوانســته اید حاال هــم نمی توانید. در اینجا ســؤال 
حقیر آن اســت که آیا اکنون الگوی توســعه داریم؟ 
ما که مدت ها بر ســر لفظ مشــاجره داشــته ایم که 
توسعه درست است یا پیشرفت یا رشد چگونه حاال 
می گوییم الگو نداشــته ایم؟ مگر ۳۵ سال یا ۴۰ سال 
زمان کمی اســت که تازه از خواب بیدار شــده ایم و 
می گوییــم الگو نداشــته ایم؟ اگر شــخص یا نهادی 
نمی داند چه کند و صرفا عاشــق پست بوده است و 
در تاریکی در یک اتاق سیاه به دنبال گربه سیاه دویده 
و فقط ادعا داشته و پس از چهار دهه می گوید الگو 
نداشته ایم و از طرفی همواره می گفتند که ما الگوی 
اســامی داریم و از همه الگوهای جهان برتر است، 
چــرا امروز باید همچنان در صــف مدعیان علمی و 
اداره اقتصاد کشــور باشد. آیا مســبب وضع کنونی 
کشور همین افراد نیستند. مگر ۴۰ سال برای مردمی 
که عمر متوســط آنها در حدود ۷۰ سال است مدت 
کمی اســت. این ۴۰ سال حداقل متعلق به سه نسل 
است و مگر روش اداره کشورها و تجربه عینی همه 
کشورها نباید ســنجیده شود و راه انتخاب شود؟ اگر 
به ۱۱ مــورد فوق که مشــتی از خروارها تصمیمات 
و عــدم تصمیمات اســت خــوب بنگریــم حداقل 
دســتاوردی که برای ما می تواند داشته باشد، اندکی 
توجه به افراد متخصص و خبره اســت که عمر خود 
را برای تحصیــل دانش و کار گذرانده اند. مســببان 
کاما معلوم هســتند آیا اراده ای برای شناســایی و 

شناساندن آنها وجود دارد؟

زنگ خطر کرسی های خالی
 بــا احترام به این همکاران و تاش شــان که آن هم به 
نوعی پاسخ به نیاز مردم است؛ اما از من نخواهید یک 
متخصص داخلی یک بیمارســتان دولتی در تهران، یا 
یک جراح زبردست بیماران تصادفی یا یک متخصص 
ســرطان های خونی کودکان یا یک متخصص زنان که 
به علت سختی شــغلش کم خواب و پراسترس شده 
را همان قدر پزشــک بپندارم کــه متصدیان مطب های 
زیبایی جردن و نیاوران را... . بگذریم و برویم ســر اصل 
مطلب... . چه تلنگری از این واضح تر، چه حجتی از این 
متقن تر. در روز ها و ماه هایی که ســر به دیوار می کوبند 
تا سهمیه پذیرش پزشکی را باال ببرند، سر از برف به در 
نمی آورند تا خالی ماندن کرسی های تخصص را ببینند. 
تا وقتی دستیار یک رشته تخصصی به مثابه یک برده در 
شلوغ ترین بیمارستان های این کشور از بخشی به بخش 
دیگر می دود و در پایان برای دستمزد ناچیزش باید در 
حیاط بیمارســتان تحصن کند، چیزی حل نمی شود. تا 
زمانی که حرمت دستیار تخصصی احیا نشود و جایگاه 
رفیعش در التیام آالم بیماران گوشــزد نشود، بیمار به 
دســتیار می گوید »دانشجوی بی ســواد« و نمی فهمد 
که دکتر اصلی اش رزیدنتش اســت، بقیــه ادای دکتر 
را درمی آورنــد... . مخلــص کام اینکــه در روزهایی 
که داغیم از خبرهای ســربازان که از ســربازی سر باز 
می زننــد و دنبال این هســتند که پولــش را بدهند، آن 
افزایش ظرفیت و این فرار از تخصص یک ایده به ذهن 
متبادر می کند. ســربازی را اختیــاری کنیم و تخصص 
را اجبــاری. با توجه به روند افزایش ظرفیت پزشــکی 
عمومی، یحتمل تا دو، سه دهه دیگر تعداد مشموالن 
نظام وظیفه از تعداد پزشــکان عمومی کمتر می شود؛ 
بنابراین می توان بــا اجباری کردن تخصص جای خالی 
متخصــص را باالخره پر کرد و هر کس را که متخصص 
نشد، ممنوع از کار کرد و الی آخر... . بیچاره نمایندگانی 
که چند سال بعد در کمیسیون فان باید برای مشموالن 
غایب تخصص پزشــکی قانون خرید تخصص پزشکی 

تدوین کنند... .

کوتاه از دیپلماسی

نحوه پرداخت حق عضویت ایران 
در سازمان ملل تغییر کرد

ایرنــا: هیئت دولت مصوبه مربــوط به پرداخت   
ســهمیه حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل و 
دیگر ســازمان ها و مجامع بین المللی را اصاح کرد. 
بــه موجب ایــن اصاحیه که به پیشــنهاد معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری در راستای تأمین نظر هیئت 
بررســی و تطبیق مصوبات دولت بــا قوانین صورت 
گرفته، ســازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است 
با هماهنگی وزارت امــور خارجه، اعتبار الزم را برای 
پرداخــت حق عضویت و ســهمیه دولت جمهوری 
اســامی ایران در ســازمان ها و مجامــع بین المللی 
منــدرج در ردیف  های مربــوط از محل ظرفیت مقرر 
در ضوابــط اجرائــی قانــون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل 
کشور و نیز سایر ظرفیت  های قانونی برای جابه جایی 
اعتبارات تأمین کند. همچنین دســتگاه  های اجرائی 
مکلف هستند حق عضویت دولت جمهوری اسامی 
ایران در ســازمان ها و مجامــع بین المللی مندرج در 
ردیف  های مربوط را از محل اعتبارات مصوب مربوط 
خــود پرداخت کنند. دســتگاه  های اجرائی همچنین 
مجاز به پرداخت حق عضویت ســازمان  های مندرج 
در ردیف  هــای مربــوط از محــل اعتبــارات مصوب 
مربــوط خــود در ســال ۱۴۰۰ )۲۰۲۱( هســتند. بــر 
اســاس مصوبه هیئت دولت، در صورت عدم وصول 
گزارش دســتگاه  های اجرائی بــه معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری درباره ضرورت تداوم عضویت ایران 
در سازمان بین المللی مربوطه، خروج از سازمان  های 
منــدرج برای گذراندن تشــریفات قانونی به تصویب 

خواهد رسید.

معاون سفارت ایران با مقام 
طالبان دیدار کرد

معاون سفارت ایران با وزیر اقتصاد دولت موقت   
خودخوانده طالبان دیدار کــرد. به گزارش ایلنا، در 
این دیدار طرفین بر تقویت روابط بانکی، اقتصادی و 

ارتقای سطح تبادالت تجاری تأکید کردند.

 سفر نماینده ویژه رئیس جمهور 
در امور افغانستان به قطر

ایســنا: نماینــده ویــژه رئیس جمهــور در امور   
افغانستان در سفر به دوحه، پایتخت کشور عربی قطر، 
با نماینده ویژه قطر در امور افغانســتان دیدار و رایزنی 
کرد. حسن کاظمی قمی در توییتر نوشت: »در دوحه با 
مطلــق بن ماجد القحطانی، نماینده ویژه قطر در امور 
افغانســتان، دیدار و در خصوص زمینه  های همکاری 
پیرامون افغانســتان تبادل نظر کردیم«. بر اساس این 

گزارش، این دیدار روز سه شنبه انجام شده است.

 بنت: امیدواریم توافقی 
حاصل نشود

ایلنا: نخست وزیر اسرائیل به بیان اظهاراتی علیه   
برجام پرداخت. بــه گزارش ریپابلیــک ورلد، نفتالی 
بنت، نخست وزیر اســرائیل، هشدار داد لغو تحریم ها 
علیه ایران منجر به حمات بیشــتر علیه اســرائیل و 
»هم پیمانــان آمریکایی در منطقه« خواهد شــد. وی 
افزود: »اســرائیل امیدوار است توافقی حاصل نشود؛ 

زیرا این توافق برای اسرائیل خوب نیست«. 

 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس
 به نقل از باقری:

 تاکنون گفت وگوی مستقیمی
 با آمریکا نشده

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت   
خارجی مجلس شــورای اســامی به نقــل از رئیس 
تیــم مذاکره کننده ایــران در مذاکرات احیــای برجام 
گفت: »معاون سیاســی وزارت امــور خارجه در ارائه 
گزارش به اعضای کمیسیون، به عدم مذاکره مستقیم 
با آمریکا در وین تأکید کــرد«. به گزارش ایرنا، محمود 
عباس زاده مشــکینی روز چهارشــنبه درباره نشســت 
علی باقری کنی، معاون سیاســی وزیر خارجه و رئیس 
هیئــت مذاکره کننــده ایــران در وین، بــه خبرنگاران 
گفت: »در جلســه روز گذشــته کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس، معاون سیاســی وزارت 
امور خارجه حضور یافت و در خصوص روند مذاکرات 
در ویــن گزارش داده و به ســؤاالت نمایندگان پاســخ 
دادند«. سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اســامی افزود: »ایشان روند 
مذاکــرات را مثبــت ارزیابی کردند و به حســن نیت و 
جدیت جمهوری اســامی ایران اشــاره کرده و تأکید 
کردند تیم مذاکره کننده دولت ســیزدهم تاکنون هیچ 
گفت وگوی مستقیمی با آمریکایی ها نداشته اند«. وی 
اضافه کرد: »بر اساس جمع بندی مباحث مطرح شده 
در جلسه کمیسیون، در شرایط موجود نتیجه  داشتن و 
مابازای عینی مذاکره مستقیم با آمریکا روشن نیست«. 
مشــکینی ادامه داد: »با وجود مثبت و روبه جلو بودن 
روند مذاکرات، هنوز مسائل مهمی باقی مانده است که 
باید بر سر آن مذاکره و توافق شود. البته حق جمهوری 
اســامی ایران است که تمام تحریم ها لغو شود،، ولی 
تا به امروز حریف، لغو بخشــی از تحریم ها را پذیرفته 
اســت«. سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس خاطرنشــان کــرد: »مجموعه قرائن، 
شــواهد و واقعیت ها از جمله برگه هایی که جمهوری 
اســامی ایران در دست دارد، نشــان می دهد شرایط 
برای یک توافق خوب و برد - برد آماده است؛ به شرط 
اینکه غربی ها هم حسن نیت و جدیت داشته باشند«.

نماینده روســیه در سازمان ملل در یک کنفرانس خبری بر حمایت مسکو 
از احیای برجام تأکید کرد. واســیلی نبنزیا، در یک کنفرانس خبری که به آغاز 
ریاســت دوره ای مسکو در شــورای امنیت ســازمان ملل اختصاص داشت، 
مطرح کرد که روســیه مایل به احیای برجام و حرکت براساس پیشرفت های 
انجام شده در مذاکرات وین است. او تأکید کرد که می توان به یک توافق دست 
یافت. به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری ترند، نبنزیا در پاســخ به ســؤالی 
درباره تمایل همکاری مســکو با واشــنگتن در این راستا، گفت: »ما بسیار زیاد 
مایل به احیای برجام و اجرای تعهدات تمامی طرفین در این توافق هستیم«. 
روسیه بسیار زیاد مایل به احیای برجام و اجرای تعهدات تمامی طرفین در این 
توافق است«. این دیپلمات روس ادامه داد: »تاجایی که می دانم، مذاکرات در 

وین برقرار است و می توانیم انتظار داشته باشیم توافقی حاصل شود«.

ایــن مقــام روس در حالــی ایــن صحبت ها را مطــرح کرده اســت که 
هیئت های مذاکره کننده برای مدتی که طول آن دقیقا مشــخص نشده است، 
جهت مشورت و آنچه »تصمیم سیاســی« خوانده شده است، به پایتخت ها 
بازگشته اند. در صحبت هایی که مقامات کشورهای حاضر در مذاکرات مطرح 
کرده اند مشخص شده که مذاکرات به نقطه مهمی رسیده است و احتمال این 
وجود دارد که سفر بعدی هیئت های مذاکره کننده به وین برای تعیین تکلیف 
فرایند احیای برجام باشد. پیش تر در روز سه شنبه، یک  مقام ارشد وزارت امور 
خارجه آمریکا نیز که به شــرط عدم انتشار نامش با خبرنگاران صحبت کرده 
بود، اعام کرده بود مذاکرات غیرمســتقیم میان آمریکا و ایران در حال رسیدن 
به »مرحله آخر« اســت و تمامی طرفین باید در این زمینه، تصمیمات سخت 
سیاسی اتخاذ کنند. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت: »ما در 

امــر کاهش موارد اختاف به اولویت های مهم در تمامی طرفین موفق عمل 
کرده ایم. به همین دلیل اســت که االن موقع اتخاذ تصمیمات سیاسی است«. 
به گفته این مقام آمریکایی، واشــنگتن پیش از این گفته حاضر است در زمینه 
لغو تحریم های ناســازگار با برجام چه کاری انجام دهد و توپ بیشتر در زمین 
ایران است: »حاال وقت آن رسیده که ایران ببیند که آیا آماده اتخاذ تصمیم های 
الزم برای بازگشــتی دوجانبه به برجام اســت یا نه «. به گفته این مقام وزارت 
امــور خارجــه آمریکا، »ما در مرحلــه  آخری قرار داریم. با توجه به ســرعت 
پیشرفت های هســته ای ایران، تنها چند هفته تا رسیدن به یک توافق فرصت 
داریم«. او افزود، در صورت عدم توافق با ایران، واشنگتن مجبور خواهد بود در 
مواجهه با برنامه هسته ای محدودنشده ایران، فشار »اقتصادی،  دیپلماتیک و 

در دیگر زمینه ها« اعمال کند.

یمن برای عربستان بیشتر یک تهدید پرهزینه و برای امارات یک فرصت پرهزینه و برای ایران یک فرصت طالیی کم هزینه است

یمن به ما چه ربطی دارد؟

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد درباره مذاکرات احیای برجام:

می توانیم انتظار توافق داشته باشیم

مازیار اکبری

شرق: جنگ عربستان با یمن و نزدیکی ایران با شیعیان این کشور، 
پای کشــور ما را به مسئله یمن باز کرده اســت. شاید بسیاری این 
پرسش را داشته باشــند که یمن چه ربطی به ایران دارد. در مقاله 
زیر به تاریخچه این ارتباط و مسائل استراتژیکی که اکنون صحنه را 

می سازد، پرداخته شده است. 

جنــاب آقــای مهــدی رحمانیان، مدیرمســئول 
روزنامه شــرق، ســام علیکم. پیرو انتشــار مطلبی 
تحــت عنوان »سانســور مجدد زنــان اصاحات در 
صداوســیما« در صفحه نخســت و چهارم شــماره 
۴۲۱۱ آن روزنامــه، بــه اســتحضار می رســاند کــه 
متأســفانه مطالبــی خاف واقع منتشــر شــده که 
مقتضی اســت وفق ماده ۲۳ قانــون مطبوعات، در 
تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴یــا ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ آن روزنامه مطلب 
ذیل در همان صفحه نخســت و ادامه آن در ارجاع 
به صفحه چهارم به چاپ برســد. بدیهی اســت در 

صورت عدم تمکین به قانون، وفق تبصره ۳ ماده ۲۳ 
اقدام حقوقی صورت خواهد گرفت. ترک گفت وگو، 
نتیجه تصمیم احساسی زنان اصاحات بود، نه اجبار 
صداوســیما. در گزارش روزنامه شــرق تحت عنوان 
»سانســور مجدد زنان اصاحات در صداوسیما« که 
در صفحه نخست و چهارم شماره ۴۲۱۱ آن روزنامه 
منتشر شد، آمده: »صداوسیما نه تنها فرصت دفاع را 
از دو مقام مسئول دولت اصاحات و اعتدال گرفت؛ 

بلکه در آرشیو تلویزیون هم آنها را سانسور کرد«.
الزم به ذکر اســت هم اکنون نه تنهــا فیلم کامل 

این گفت وگو در ســایت تلوبیون موجود است؛ بلکه 
از همان ســاعات ابتدایــی بعد از اتمــام برنامه که 
ســامانه تلوبیون به طور سراســری )نه فقط شبکه 
افق( دچار اخال شــده بود، فیلــم کامل این برنامه 
در کانــال آپارات شــبکه افق و برنامــه جهان آرا نیز 
منتشــر شــد. ضمن آنکه اساســا اگر تصمیم برنامه 
جهان آرا بر سانســور زنان اصاحــات بود، دعوتی از 
آنهــا برای حضور در برنامه صــورت نمی گرفت؛ اما 
وقتی خــود خانم ها موالوردی و شــجاعی تصمیم 
به تــرک گفت وگو گرفتند، با چه اســتداللی ســخن 

از سانســور زنــان اصاحات در صداوســیما مطرح 
می شــود؟ آیا واقعا تصور می کنید کســی میهمانان 
برنامه را مجبور به ترک برنامه کرده بود؟ در حالی که 
آنها می توانســتند صبر کرده و پس از پایان صحبت 
کارشــناس تلفنی برنامه جهان آرا، از بقیه وقت خود 
اســتفاده کرده و نکات مد نظر خویــش را بیان کنند، 
خودشان با اختیار و انتخاب خودشان تصمیم گرفتند 

به جای پاسخ گویی، میز گفت وگو را ترک کنند.
امیرحسین ثابتی

۱۳ بهمن ۱۴۰۰

واکنش مجری شبکه افق به یک گزارش
جوابيه


