اردوغان :ممکن است با اسد دیدار کنم
دشمنی دائم در سیاست وجود ندارد

وقوع  ۲انفجار در پایانه اصلی اتوبوسها در غرب قدس اشغالی
موجب هالکت یک صهیونیست و زخمیشدن  23نفر دیگر شد

رجب
درآستانهتسلیم

اتوبوس مرگ صهیونیستها
پیکر شهید داوود جعفری که در سوریه توسط رژیم صهیونیستی
به شهادت رسید ،به میهن بازگشت

صفحات ۲و۷

صفحه 7
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تیترهای امروز
امیرعبداللهیان :دولت مرکزی عراق متعهد شد
گروههای تروریستی را از مرزهای ایران دور کند

مو ها
جوابداد

مقابله سپاه با گروهکهای تروریست
تا زمان استقرار نظامیان عراق در مرز ادامه دارد
صفحه ۲

گفتوگوهای مهم حجتاالسالم رئیسی
و نخستوزیر بالروس در تهران

دیپلماسیفعال
خنثیسازیتحریم

 1184سال و  50روز گذشت
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کیروش علیه دشمن
مواضع صریح سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در انتقاد
از حمالت سیاسی داخل و خارج ورزشگاه به بازیکنان تیم ملی

صفحه ۲

مواجهه  18استان با بارش برف و باران
در پی فعالیت سامانه جدید بارشی از فردا

 10روز پرباران
در راه است

نمیتوانید تصور کنید جوانان تیم در چند روز گذشته چه زندگیای داشتند
دشمنان ما کسانی هستند که تالش کردند تمرکز ما را به هم بزنند
نباید به حرفهای این تماشاگرنماهای غیرواقعی توجه کنیم

صفحه 4

«حسین زرینجویی» هنرمند لرستانی
زیر فشار اغتشاشگران جان خود را از دست داد

هنر در کنار
مردم ماندن!
صفحه 8
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کیروش خطاب به بازیکنان:
به محبوبیت ساختگی و پوشالی اهمیت ندهید
قهرمان واقعی و الگوی جامعه باشید که باعث میشود
مردم ،خانواده و دوستانتان به شما افتخار کنند

ممانعتقطرازورودخبرنگاراناینترنشنالبرایجامجهانی
وانصرافBBCفارسیازحضوردرجامجهانی2022

صفحه 5

یادداشت

اتهامزنی به ایران در راستای
تأمین امنیت رژیم صهیونیستی

پاسخ هوشمندانه طارمی به سؤال سیاسی یک خبرنگار:

دکتـــر س�یـــدرضا

صدرالحس�ینی* :رژی��م
صهیونیس��تی ی��ک غده
سرطانی در غرب آسیاست
که تالش میکند با ناامن
کردن منطقه ،امنیت خود
را تامی��ن کند .البته اقدام��ات این رژیم منحوس
با پش��توانه آمریکا انجام میش��ود ،زی��را یکی از
مهمترین وظایف دولتهای آمریکا از  70س��ال
قبل تاکنون تامی��ن امنیت و رفاه اقتصادی برای
رژیم صهیونیستی است.
دش��منی ای��ن رژیم با جمهوری اس�لامی بر
کس��ی پوشیده نیست و همواره تالش کردهاند با
اقدامات خود ایران را در منطقه بدنام کنند .یکی از
مسائلی که هفته گذشته مورد توجه رسانهها قرار
گرفت ،حمله پهپادی به یک نفتکش اسرائیلی در
دری��ای عمان بود که با اتهامزنی علیه ایران اعالم
کردند جمهوری اسالمی به بهانه اقداماتی که رژیم
صهیونیس��تی در ماههای گذشته علیهاش انجام
داده این حمله را انجام داده است .این اتهامزنی در
واقع تالشی برای ایجاد ایرانهراسی در منطقه بود.
این در حالی است که همه کسانی که تحوالت
منطقه را دنب��ال میکنند بخوبی میدانند امروز
هر اتفاق ناامنکنندهای که در منطقه غرب آسیا
و خلیجف��ارس رخ میده��د ،یک س��ر آن رژیم
صهیونیستی با حمایت ایاالتمتحده آمریکاست.
با این وجود «جیک س��الیوان» مشاور امنیت
ملی کاخ سفید ،بدون آنکه مستندی برای اثبات
ادعای خود داش��ته باشد ،این حمله پهپادی را به
ایران نسبت داد که دلیل این رفتار سالیوان را باید
درشرایطداخلیرژیمصهیونیستیجستوجوکرد.
ش��رایط داخل��ی رژیم صهیونیس��تی بعد از
برگزاری پنجمین انتخابات متوالی کنست در ۳,۵
س��ال اخیر ،فضایی بسیار شکننده است و انتظار
میرود تندروهای صهیونیست دست به اقدامات
تندی بزنند .به همین دلیل آمریکا تالش میکند
نتایج شکننده به دست آمده در رژیم صهیونیستی
و اقدامات تندروانهای که میتواند جهان اس�لام و
عرب را علیه آنها بسیج کند به حاشیه براند.
در واقع اتهامزنی به جمهوری اس�لامی برای
پ��رت کردن حواس رس��انهها بود ک��ه مدتی در
ارتباط با نتایج انتخابات رژیم صهیونیستی در حال
قلمفرسایی بودند .قطعا اقدام چندالیه سالیوان برای
تحکیم اتهامزنیهایی است که علیه توانمندیهای
بومی دفاعی جمهوری اسالمی ایران از مدتی قبل
با دروغپراکنی علیه جمهوری اس�لامی به بهانه
واهی استفاده روسیه از پهپادهای ایران در جنگ
اوکراین برای بمباران و کش��تن مردم غیرنظامی
شروع شده بود.
ادامه در صفحه 6

بیا از فوتبال حرف بزنیم
روزنامه شرق؛ از جاسوسخبرنگار
تا همنوایی با اینترنشنال علیه تیم ملی

چر نویس
صفحات ۲و۶

پانترکیسم و ملیگرایی ،ابزار جمهوری باکو برای جلوگیری از فروپاشی
رض�ا عابدیگناب�اد* :رفتاره��ای
نگاه
رئیسجمهوری باکو در چند ماه اخیر
و لفاظیهای وی علیه ایران دالیل مختلفی دارد که ریشه
آن را باید در وضعیت تاریخی ،سیاسی و فرهنگی این
کشور جستوجو کرد.
از آنجا که جمه��وری باکو از نظر هویتی و تاریخی
وضعیتی مانند کشورهای همسایه خود از جمله ایران
نداشت ،پس از استقالل از اتحاد جماهیر شوروی برای
اینکه به یک کشور تبدیل شود نیاز به برجسته کردن
برخی مس��ائل داشت ،در نتیجه جریانهای ملیگرای
افراطی در سالهای پس از استقالل جمهوری آذربایجان
به مرور در این کشور شکل گرفت.
سران جمهوری آذربایجان پس از استقالل این کشور
به مس��ائل قومیتی ،ملیگرایی و پانآذریس��م پر و بال
دادند تا به نوعی زیربنایی برای س��امان و شکل دادن و
ایجاد وحدت ملی در کشور فراهم کرده و بر ضعفهایی
که این کشور مانند سایر کشورهای تشکیلشده بعد از
فروپاشی ش��وروی در حوزههای اقتصادی ،فرهنگی و
مسائل تجزیهطلبانه داشتند ،فائق آیند .برای مثال در
مناطق مختلف جمهوری آذربایجان ،مانند تالش��یها،
مسائل تجزیهطلبانه پررنگ است و میتواند مشکالتی
برای این کشور به وجود آورد.
مجموع این مسائل باعث شد جمهوری آذربایجان به
سمت سیاستهای ملیگرایانه حرکت کند .متأسفانه
برخی کشورها از جمله ترکیه به این موضوع ورود و از
آن سوءاستفاده کردند .ترکیه با استفاده از سیاستهای

ملیگرایانه که جمهوری آذربایجان دنبال میکرد ،تالش
کرد سیاستهای پانتورانیسم و پانترکیسم را اعمال و
جای پایی در قفقاز پیدا کند تا از این طریق در آسیای
مرکزی نیز فعالیت داشته باشد.
ترکی��ه در تالش برای نفوذ اقتص��ادی ،فرهنگی و
سیاس��ی در این کشورهاس��ت و سالهاست دستگاه
اطالعاتی -امنیتی این کشور در این زمینه به طور جدی
فعالیت میکند.
از طرف دیگر عالوه بر کاربرد این سیاستها در امور
داخلی جمهوری باکو ،یکی دیگر از کاربردهای آن مهار
ارمنستان بود که متأسفانه رژیم صهیونیستی که به دنبال
باز ک��ردن جای پای خود در منطقه قفقاز و جمهوری
آذربایجان بود ،از این سیاستهای قومگرایانه پشتیبانی
و آنه��ا را تحری��ک و حمایت ک��رد .هماکنون نیز اگر
فعالیتهای سفیر رژیم صهیونیستی در باکو را رصد کنید،
خواهید دید کامال با سیاستهای قومگرایانه پانآذریسم و
دخالتهایی که در امور ایران انجام میشود ،همسو است و
حتی حمایت از گروههای قومگرا و تجزیهطلب پانترک ،با
حمایت دستگاهاطالعاتی و سفارتخانه رژیم صهیونیستی
در باکو و همچنین س��ازمان اطالعاتی  -امنیتی ترکیه
(میت) انجام میشود.
هدف ترکیه بیشتر نفوذ سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
است اما رژیم صهیونیس��تی به دنبال نفوذ امنیتی در
جمه��وری آذربایجان و نزدیک ش��دن به حکومت این
کشور و خاندان علیاف است تا از موضوع تجزیهطلبی و
قومگرایانه برای تضعیف جمهوری اسالمی ایران و ایجاد

ناامنی و تجزیهطلبی در ایران استفاده کند و برای رسیدن
به این هدف پایگاههای نظامی خود را در خاک این کشور
مستقر کرده است .از طرف دیگر پس از جنگ سوریه
با داعش ،تعدادی از تروریستهای داعشی و جریانهای
تکفیری در خاک جمه��وری آذربایجان در اطراف مرز
ایران مستقر شدند و رژیم صهیونیستی به همراه رژیم
سعودی نقش بسزایی در ساماندهی این گروهها داشتند.
اثر این امر را در اتفاقات س��الهای اخیر در کش��ور
میتوان مش��اهده کرد؛ پهپادهایی که چند سال قبل
به مراکز هستهای ایران حمله کردند از خاک جمهوری
آذربایجان بلند شده بودند ،تروریستهایی که دست به
ترور دانشمندان هستهای ایران زدند ،از مرز باکو وارد ایران
شدند و اخیرا نیز تروریستهای عامل حمله به شاهچراغ
از جمهوری آذربایجان به ایران آمدند.
تم��ام اینها نتیج��ه نقش و نفوذی اس��ت که رژیم
صهیونیستی و پس از آن رژیم سعودی در ساختارهای
جمهوری آذربایجان دارند .دلیل این نفوذ ضعف آذربایجان
و وابستگی این کشور است.
آذربایجان از نظر صنعتی بسیار ضعیف است و بیشتر
سرمایهگذاریها در شرکتهای نفتی این کشور از سوی
غربیها انجام میشود.
از طرف دیگر رژیم الهام علیاف برای تأمین س�لاح
به رژیم صهیونیستی وابسته است و همین امر موجب
نزدیک��ی این کش��ور به رژیم صهیونیس��تی و افزایش
وابستگی آنها به این رژیم شده است.
یکی دیگ��ر از دالیل وابس��تگی آذربایجان به رژیم

صهیونیستی ،تالش این کشور برای مهار البی ارامنه در
آمریکا از طریق البی صهیونیستی است و در نتیجه از
آنجا که نگاههای پانترکیستی این کشور مطلوب رژیم
مجعول صهیونیستی است و این رژیم از بالکانیزه شدن
منطقه و ایجاد ناامنی در کشورهای منطقه بویژه ایران
که با رژیم صهیونیستی اختالف مبنایی دارد ،استقبال
میکند ،به آذربایجان نزدیک شده است.
بنابراین بخش مهمی از رفتارهای اخیر این کش��ور
نتیجه تحریکها و اقداماتی است که رژیم صهیونیستی
انجام داده اس��ت .اینکه الهام علیاف علیه ایران لفاظی
میکند ،محصول اعتماد بهنفس کاذبی است که بعد از
جن��گ  44روزه قرهباغ پیدا کرد و تصور میکند ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،همانند ارتش ارمنستان است(!)
که ب��ا چند پهپاد بیرقدار ترکی��ه و حمایتهای رژیم
صهیونیستی بتواند به آن ضربهزده و آن را شکست دهد.
برای مقابله با این روند به نظر میرسد باید سلسله
برخوردهایی جدی با جمهوری باکو از سوی ایران انجام
ش��ود ،البته تا حدی با این کشور برخورد شده است و
مانوری که در شمال غرب کشور انجام شد ،پاسخ محکمی
به جمهوری آذربایجان بود اما گویا کافی نبوده و ایران باید
برخی سیاستهای خود در قبال این کشور را تشدید کند.
باید به آذربایجان فهماند اگر بخواهد از حرکتهای
تجزیهطلبانه و آشوبطلبانه در ایران حمایت کند ،قطعا
با تهدیداتی روبهرو خواهد شد و ایران نیز بیکار نخواهد
نشست .باالخره آذربایجان نیز مسائل و مشکالتی دارد
که میشود روی آنها کار کرد.

بای��د این اعتماد به نفس کاذب که در علیاف ایجاد
شده است ،از بین برود و متوجه برخی واقعیتها بشود
که نمیتواند همزمان با رژیم صهیونیستی همکاری و از
گروههای تجزیهطلب و پانترک حمایت کند و انتظار
سکوت و همراهی جمهوری اسالمی ایران را داشته باشد.
البته سیاست ایران هیچگاه این نبوده که وارد درگیری
نظامی شود و منطقه را متشنج کند ،زیرا این مساله زمینه
دخالت قدرتهای فرامنطقهای را فراهم خواهد کرد اما
جمهوری اسالمی ایران ابزارهای مختلفی برای فشار به
جمهوری آذربایجان دارد.
یکی از ابزارها ،سیاستهای دینستیزانه جمهوری
آذربایجان و س��ختگیریهایی اس��ت ک��ه بر جریان
دینگرا صورت میگیرد .ایران باید سیاس��ت خود را در
حمایت از جریانهای اسالمگرا و انقالبی در جمهوری
آذربایجان تقویت کند و این را به جمهوری آذربایجان
اعالم کند که اگر بخواهد سیاستهای ضدایرانی خود را
ادام��ه دهد و امنیت ملی ایران را تهدید کند ،ایران نیز
بیکار نخواهد نشست.
همچنین میشود از ظرفیت برخی کشورهای منطقه
نیز اس��تفاده کرد و برخی جاها نی��ز باید برخوردهای
تند و آش��کاری با این کشور انجام شود اما اینکه ایران
به ش��کل نظامی وارد درگیری ش��ود بعید است و باید
سیاستهایمان در مقابل آذربایجان تغییر کند تا این
کشور متوجه شود تداوم این سیاستها به مصلحت رژیم
باکو نخواهد بود.
*کارشناس مسائل منطقه

