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»مکــث در مذاکرات ویــن«. این 
عبارتی  است که جوزب بورل، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا آن را به 
کار می برد و می گوید: »به دلیل عوامل 
خارجی به مکث در گفتگوهای وین نیاز 
است.« انگشــت اتهام ایران برای مکث 
مثل همیشه به سمت آمریکا نشانه رفته 
است؛ اما غرب و آمریکا یکصدا روسیه و 
خواسته های دقیقه نود این کشور را علت 
این توقف می دانند.بورل از نهایی بودن 
متن توافق وین خبر می دهد و می گوید: 
»حتی متن نهایی اساسا آماده و روی میز 
اســت. به عنوان هماهنگ کننده، من 
به همراه تیمم به ارتباط با همه اعضای 
برجام و ایــاالت متحده بــرای غلبه بر 
وضعیت فعلی و توافق ادامه خواهم داد.«

 انگشت اتهام غرب و آمریکا 
به سوی روسیه

دست انداز پیش بینی نشده مذاکرات 
از روز ۱۴ اسفند که سرگئی الوروف، وزیر 
خارجه روســیه از آمریکا خواسته بود 
تضمین کتبی بدهد تحریم های غرب 
علیه آن کشور به دلیل تجاوز به اوکراین، 
بر همکاری های اقتصادی و نظامی مسکو 
و تهران تاثیر نخواهد گذاشت؛ به وجود 
آمد.اظهاراتی که روند توافق را تاحدودی 
کند کرد و واکنش طرف آمریکایی را به 
دنبال داشت. »ند پرایس«، سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا گفت که پیشرفت 
قابل توجهی در مذاکرات وین به دست 
آمده اســت و همچنان به دستیابی به 
توافق بسیار نزدیک هستیم.او گفت که 
تعداد کمی مساله باقی مانده که از قضا 
سخت ترین مسائل هستند.  پرایس افزود: 
»همه طرف ها اکنون باید از خود جدیت 
نشان دهند. زیرا همچنان معتقدیم در 
چند روز آینده امکان بازگشت دوجانبه 

به تعهدات برجامی وجود دارد.«
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پاسخ 
روشنی به درخواست تضمین از سوی 

روسیه داد و گفت که واشنگتن قصد ندارد 
پیشــنهاد جدید یا خاصی در مذاکرات 
به روسیه بر سر مسئله تحریم ها جهت 
حصول توافق ارائه کند. همان واکنشی که 
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، 
پیش تر در گفت وگو با شبکه سی بی اس 
دربــاره تضمین خواهی مســکو اعالم 
کرد که تحریم های اعمالی علیه روسیه 

ارتباطی با توافق هسته ای با ایران ندارد.
ضرب االجل بسته شدن پنجره توافق 
نیز از آن دست موضوعات تکراری ماه های 
اخیر است که مجددا مقامات آمریکایی و 
اروپایی جهت اعمال فشار بر ایران عنوان 
کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
با تعیین ضرب االجل بــرای به نتیجه 
رسیدن مذاکرات برجامی گفت که در 
مراحل پایانی مذاکرات ۱۱ ماهه هستیم، 
زمان بسیار کمی برای ارزیابی پیشنهاد 
بازگشــت متقابل به تعهدات برجامی 
باقی مانــده اســت.»آن-کلر لوژاندر« 
ســخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز 
مانند همتای آمریکایی خود فرصت برای 
دستیابی به توافق در زمینه احیای برجام 
را در حال اتمام دانســت و خواستار آن 
شد که همه طرف ها در زمینه دستیابی 
به توافق مســئولیت پذیر بوده و در این 

مســیر، تصمیم هایی ضــروری اتخاذ 
کنند.خبرنــگار وال اســتریت ژورنال 
البته در توییتی به نقــل از انریکه مورا، 
هماهنگ کننــده اتحادیــه اروپــا در 
مذاکرات وین درخصوص بازگشت مجدد 
به مذاکرات نوشت: امیدوارم که این اتفاق 
به زودی بیفتد.نماینده چین در مذاکرات 
وین نیز نسبت به ازسرگیری مذاکرات در 

عرض دو روز ابراز امیدواری کرد.
همچنین میخائیل اولیانوف، نماینده 
روســیه در ســازمان های بین المللی 
واقع در وین پس از دیدار با انریکه مورا، 

هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در مذاکرات 
وین برای کاهش فشــارها از کشــور 
متبوعش گفت که فرجام توافق تنها به 
روسیه بستگی ندارد. دیگر بازیکنان نیز 
به زمان بیشتری نیاز داشته و نگرانی های 
بیشتری دارند و درخصوص این مسائل 

گفت وگوهایی در حال انجام است.
 انگشت اتهام ایران 

به سوی آمریکا
روایت ایران امــا از تاخیر در حصول 
توافق با روایت اروپا و آمریکا کامال متفاوت 
است. انگشــت اتهام تهران برای تاخیر 
به سوی یک کشــور دراز است: »همان 
همیشــگی:آمریکا«امیرعبداللهیان 
در توئیتی به گفت وگو بــا جوزف بورل 
اشاره کرده و خواستار واقع بینی طرف 
آمریکایی شده است. وزیر امورخارجه 
نوشــته اســت:»با آقای جوزف بورل 
گفتگوی مفید و ســازنده ای داشــتم. 
تالش ها برای رسیدن به یک توافق خوب 
و پایدار در جریان است. توافق در دسترس 
اســت اگر طرف آمریکایی واقع بینانه و 
همراه با تداوم و بــا ثبات قدم رفتار کند. 
نتیجه مذاکرات ویــن را توافق جمعی 
تعیین می کند و نه رویکرد یک جانبه! 
تالش مشترک نیاز است. این منطق و 

عقالنیت است که باید غلبه داشته باشد.« 
 علی شــمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی ایران، نیز با در توئیتی آمریکا 
را به نداشــتن اراده ای قوی توافق بر سر 
احیای برجام متهــم های غیرق قبول و 
اصرار بر توافق ســریع با طرح بهانه های 
واهی، نشان می دهد که آمریکا اراده ای 
بــرای توافق قــوی و قابل دفــاع برای 
طرفین ندارد. مذاکرات وین بدون اتخاذ 
تصمیم سیاسی توسط آمریکا هر ساعت 
پیچیده تر از قبل می شــود.«یک منبع 
نزدیک به مذاکرات نیــز به خبرگزاری 
ایرنا گفته است که عدم تصمیم گیری 
و درخواســت های جدید آمریکا روند 
جمع بندی مذاکرات را با چالش روبه رو 
کرده و پیش بینی می شود پس از توقف 
مذاکرات، رایزنی های برای حل مسائل 
باقیمانده ادامه یابد.این منبع آگاه افزوده 
که پیش از شــروع این دور از مذاکرات و 
بعد از بازگشــت باقری به تهران، هیأت 
مذاکره کننده ایران مواضع و دیدگاه های 
خود در مورد آخرین جزئیات متن را به 
طرف مقابل اعالم کرده و در صورتی که از 
سوی طرف مقابل تصمیم  های مقتضی 

اتخاذ شود، توافق در دسترس است.
البته سعید خطیب زاده،  سخنگوی 
وزارت خارجه ایــران تالش کرد موضع 
کمی متفاوتی بگیــرد و با دیدی مثبت 
به توقف مذاکرات نگریسته و تاکید کرد 
که هیچ اراده خارجــی بر تصمیم ایران 
اثرگذار نخواهد بود: »وقفه اعالم شــده 
در مذاکرات وین می تواند زمینه ساز حل  
موضوعات باقی مانده و بازگشت نهایی 
باشد. دستیابی به  موفقیت در گفتگوها 
تمرکز اصلی همــه طرف ها خواهد بود. 
هیچ عامل خارجی ای بر اراده مشترک ما 
برای حرکت به سمت یک توافق جمعی 

اثر نخواهد گذاشت.«
کفتار مذاکرات را به بن بست کشاند

توقف مذاکرات وین با شرط گذاشتن 
روســیه در دقیقه ۹۰ موجــی از نقد و 
اعتراض فعاالن سیاسی، کاربران فضای 
مجازی و فعاالن رسانه ای را در پی داشت. 
حشمت اهلل فالحت پیشه، نماینده سابق 
مجلس در این زمینه در توئیتر نوشت:  
»کفتار قرن ۲۱ مذاکــرات وین را به بن 
بست رساند، چون نتوانست برجام را به 
اوکراین وصل کند. تنهــا راه باقی مانده 

برای پایان تحریم ها بازگشت به استقالل 
در سیاست خارجی اســت. استقالل از 

منفورترین سیاستمداران امروز دنیا.«
بسیاری از کاربران نیز خاطره برخورد 
تند ظریف با کارشکنی الوروف در برجام 
را بازگو کردند. آنجا که گفته بود: »روس ها 
در هفته های آخر که دیدند برجام در حال 
به نتیجه رسیدن است شروع به مطرح 
کردن پیشــنهادهای جدید کردند. به 
الوورف گفتم: به تو هیــچ ربطی ندارد. 
با همین لحن و با لحن بسیار بی ادبانه و 

غیردیپلماتیک.«
یکی از کاربران نوشــته کسی که به 
نماینده روســیه می گفت »به تو هیچ 
ربطی ندارد« ظریف بود. کاربر دیگری 
هم نوشت که شــدیدا به یک »ظریف 

نترس« نیازمندیم.
بازگشت مجدد هیات ایرانی

دیروز علی باقری، مذاکره کننده ارشد 
ایران در وین و مهــدی صفری، معاون 
دیپلماســی اقتصادی وزارت خارجه 
کشورمان، هتل محل اقامت را به سمت 
فرودگاه وین ترک و راهی تهران شدند. 
روزهای پیش رو هیــات ایرانی نیازمند 
تالش مضاعف و همزمــان در دو جبهه 
خواهد بود. آخرین تالش ها برای پایان 
دادن به مســائل باقی مانــده حیاتی با 
آمریکا و البته پیدا کــردن راه حل برای 
عبور از دست اندازهایی که روسیه مدام بر 
سر توافق در لحظات آخر ایجاد می کند. 
دیپلمات های ایرانی حاال بیش از گذشته 
متوجه شــدند که بازی با کارت روسی 

خیلی پرمنفعت نبوده است. 

ایران نقش »عامل خارجی« در توقف مذاکرات را تکذیب کرد؛

دست انداز روسی و خوش بینی وطنی!
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پیشنهاد عجیب روسیه 
برای تضمین کتبی آمریکا 

دست انداز عجیبی در 
مذاکرات ایجاد کرده تا 

جایی که مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا مکث 

در مذاکرات را به دلیل 
عوامل خارجی می داند. 

روایت ایران اما همان 
همیشگی است: آمریکا 

توان تصمیم  گیری سیاسی 
ندارد

سنگ اندازی روس ها 
بار دیگر نام محمدجواد 

ظریف را در میان کاربران 
فضای مجازی زنده کرد و 

آنها به یادآوری خاطره ای 
پرداختند که وزیر سابق 

امور خارجه ایران در 
روزهای پایانی توافق برجام 

با تحکم به همتای روسی 
خود گفته بود به تو هیچ 

ربطی ندارد

طهمورث حسینی

نادر صدیقی،پژوهشگر سیاسی اجتماعی

رئیس دولت اصالحات:
جنگ اوکراین، تجاوز یک قدرت 

بیگانه به سرزمینی آزاد است
به گزارش جماران، ســید محمــد خاتمی در 
پیامی به سومین کنگره مجمع ایثارگران با بیان این 
جمله که »در موقعیت کنونی، خود را در کنار مردم 
مقاومی که در برابر تجاوز و توسعه طلبی ایستاده اند، 
ببینند.«، گفت: آنچه در اوکراین می گذرد؛ فارغ از 
علل و اسباب پدیدآمدن این وضع ناگوار، تجاوز یک 
قدرت بیگانه به یک سرزمین آزاد و سرکوب کردن 
ملتی است که به خصوص در این روزها نشان داد که 

می خواهد آزاد و غیروابسته زندگی کند.
    

علم الهدی:
 آقای رئیسی فساد تهران در 

سواحل دریا مشاهده خواهد شد
امام جمعه شهر مشــهد در واکنشی دو پهلو از 
طرح آزادسازی سواحل انتقاد کرد و گفت با این طرح 

فسادهای شهر تهران به سواحل می آید.
به گزارش انتخاب، سید احمد علم الهدی افزود: 
به رئیس جمهور و دیگر مسئوالن گفتم شما دریا را         
آزاد کردید، این دریا قبالً در اختیار نهادهای مختلف 
بود و این آزادسازی کار خوبی است، اما تمام فسادها 
و بی عفتی های سطح خیابان های تهران از این به بعد 
به شکل بدتری در ساحل دریا مشاهده خواهد شد. 
برای جلوگیری از آن نمی توان با نیروی انتظامی و 
سالح ســراغ آنها رفت، بلکه باید مردم وارد میدان 

شوند تا مانع این فسق و فجور شوند.
    

آسوشیتدپرس:
 آمریکا محموله نفت ایران را 

توقیف کرده است
خبرگزاری آسوشــیتدپرس مدعی شــد که 
واشنگتن محموله دو نفتکش مظنون به حمل نفت 

ایران را توقیف کرده است.
به گزارش ایسنا، آسوشیتدپرس در گزارش خود 
نوشــت که جزئیات توقیف که قبال گزارش نشده 
بود در یک پرونده مدنی فدرال وجود داشت که ماه 
گذشته بعد از آن که کشــتی های تحت مدیریت 
شــرکت های یونانی به دســتور نهادهای مجری 
قانون محموله خود بــه ارزش بیش از ۳۸ میلیون 
دالر را در هیوســتون و باهاما تخلیه کردند، از مهر 

و موم خارج شد.
    

امام جمعه تهران:
 اوکراین در قضیه هواپیما به ما 

جفا کرد
امام جمعه موقت تهران گفــت: درباره جنگ 
روســیه و اوکراین گفت: این جنــگ و لجن پرانی 
بوق های غرب و برخی از وابستگان ایرانی شان در 
این مساله انگشــت اتهام برای نظام اسالمی ایران 
باز و ابهاماتی ایجاد کردند. ایــران از منظر مبنای 
انقالبی و دینی خود حامی مظلــوم و طرفدار حق 

علیه باطل است.
کاظم صدیقی اضافه کرد: اما در اوکراین دنیای 
غرب در زمان شوروی وقتی دو آلمان شرقی و غربی 
را خواستند یکی کنند که عقب نشینی شوروی را 
الزم داشت تعهد دادند ناتو را گسترش ندهند و به این 
تعهد عمل نکردند. همچنان در کشورهای مختلف 
پایگاه نظامی به وجود آوردند. لهستان و چکسلواکی 
عهدشکنی کردند و به ناتو ملحق شــدند و تا مرز 

روسیه آمدند و تهدید ایجاد کردند.
وی بــا تاکید براینکــه ما با جنــگ و تخریب 
زیرساخت ها و کشتار مخالف هستیم، خاطرنشان 
کرد: اما جنگ روسیه با اوکراین در تضاد منافع است. 
اوکراین هم در مساله هواپیما با ما جفا و از فرصت به 

نفع آمریکا سوء استفاده می کرد.
    

سرلشکر سالمی:
 برابر دشمنان دست برتر را داریم

فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه ما در برابر 
دشمنان دست برتر را داریم، گفت: دستاوردهای 
شکوهمند امروز ما ثمره تبعیت از رهبری و همراهی 

و همدلی مردم است.
به گزارش ایلنا سردار سرلشکر پاسدار حسین 
سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با بیان اینکه ایران اسالمی امروز در میدان مرکزی 
همه مخاطرات و تهدیدات دشمنان قرار دارد و هیچ 
ظرفیتی از دشمن برابرانقالب اسالمی بیکار نیست، 
گفت: حتی به نظر می رسد رخدادها و تحوالت اخیر 
اروپا، ایران را از اولویت خارج نکرده است و دشمن 
از تمام مســیرها و جهات اعم از تحریم اقتصادی 
،ارعاب نظامی، عملیات روانی، جنگ اطالعاتی و  
عملیات برای قطع نفوذ منطقه ای، به میدان آمده 
است تا امتداد این تهدیدات را به آسیب های درونی 
متصل کند اما سپاه محکم و استوار برابر توطئه ها و 

خباثت های دشمنان ایستاده است.

روی موج کوتاه

رئیس جمهور با بیان اینکه استان مازندران از 
ظرفیت های گسترده و متنوع اقتصادی برخوردار 
اســت، گفت: بی تردید بــا برنامه ریزی دقیق و 
حساب شــده می توان از ظرفیت های گسترده 
استان مازندران نه فقط به نفع آبادانی این استان 

بلکه برای کشور استفاده کرد.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی صبح جمعه 
در فرودگاه ساری و در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اهداف هفدهمین سفر استانی دولت سیزدهم 

گفت: اســتان مازندران، اســتان تولیدکننده 
محصوالت کشــاورزی بوده و بــه عنوان قطب 
کشاورزی شناخته می شود و از ظرفیت  و نعمت 
دریا، جنگل، زمین حاصلخیز و نیروی انســانی 
کارآمد برخوردار است.رئیس جمهور خاطرنشان 
کرد: اســتان مازندران به رغم برخــورداری از 
ظرفیت ها و امکانات گسترده و متنوع کشاورزی و 
معدنی از مشکالت و کمبودهای جدی برخوردار 
است که این مشکالت پیش از انجام این سفر در 

جلسات مختلف مورد بررســی قرار گرفته و در 
جریان این سفر قرار اســت برای رفع مشکالت 
استان تصمیم گیری شود. رئیسی در بازدید از 
منطقه ویژه اقتصادی و اســکله امیرآباد استان 
مازندران نیز گفت: در مســیر توسعه یافتگی و 
احداث کارخانه های تولیدی و صنعتی الزم است 
سازمان محیط زیســت ضمن توجه به مسائل 
زیست محیطی، مسیر توســعه یافتگی بندر را 
تسهیل کند.رئیس جمهور همچنین در بازدید 

از شبه جزیره میانکاله ضمن آگاهی از مشکالتی 
که این منطقه را تهدید می کند، اظهار داشــت: 
احیا و نگهداری این منطقــه از اهمیت زیادی 
برخوردار است و ســرمایه ارزشمندی است که 
باید برای نسل های آینده حفظ شود. هر اقدامی 
که برای احیاء و نگهداری منطقه میانکاله الزم 
است انجام شود.رئیسی همچنین بر لزوم توجه 
جدی به حفظ حیات وحش و زیستگاه پرندگان 
در این منطقه تاکید کرد.رئیس جمهور با اشاره 
به جاذبه های طبیعی منطقــه میانکاله اظهار 
داشت: الزم اســت زمینه های طبیعت گردی 
در این منطقه فراهم شود تا مردم هم بتوانند در 
چارچوب مقررات زیست محیطی از این طبیعت 

استفاده کنند.رئیس جمهور همچنین در این 
سفر با بازدید از ســواحل آزادسازی شده استان 
مازندران در منطقه خزرآباد ساری به استاندار 
دســتور داد طرح های سالم ســازی سواحل را 
گسترش دهند و امکانات الزم را برای تفریح سالم 

مردم فراهم کنند.

رئیس جمهور در سفر استانی به مازندران تاکید کرد:

اهتمام ویژه به مسائل زیست محیطی در مسیر توسعه یافتگی

یادداشت

ایران ســپر شــرق در مقابل غرب نیست؛ پل 
بینا-فرهنگی اســت در میانه تمدن های شرق و 
غرب جهانی. ایرانی که از لحاظ جغرافیایی میان 
شبه قاره هند و جهان غرب قرار دارد، کشور زرتشت، 
سهروردی، روزبهان و حافظ است.این جهان قلمرو 
وســطا که »میانه و میانجی« بود صحنه تلفیق و 
آمیزش انواع و  اقسام اندیشه های شگفت به شمار 
می رود؛ جهانی است که زرتشت پیامبر را با حکمت 
افالطون به هم آمیخته و هر دو را با مشکوه نور نبوت 

در سنت دینی ابراهیم پیوند داده است.

...باری جهان ایرانی از هر جهت جهان میانجی 
بود که از لحاظ جغرافیایی واســطه میان جهان 
معنوی هنــد و جهان عــرب، از دیــدگاه وجود 
شناســی، بیانگر برزخ صور متافیزیکی که در آن 
شناخت ارزش معنوی خاصی می یافت که حاکی 
از»بینش تجلی نگر جهان« بود، از دیدگاه زمانی نیز 
دربردارنده موقعیت میانی، چرا که  اعتقاد ایرانیان 
به غیبت امام غایب بیانگر زمان انتظار جغرافیایی، 
چه در سطح وجود شناختی تصویر و زمان، کالبد یا 
هیات کلی ایرانی را تشکیل می دهد، وچنین جهانی 
بود که کربن آن را به عنــوان منزلگه معنوی خود 
برگزید»)داریوش شایگان، هانری کربن-ترجمه 

باقرپرهام،ص ۸۲( «
ایران در گذار از جامعه بسته ایرانشهری »ایران-

شاهی  به فضای باز و تمدنی امت بود که به تعبیر 
شهید مطهری  تبدیل به مکان »تالقی تمدن ها« 
تبدیل شد و تابلوی مذکور را آفرید. ایران به حکم 
سرشت تمدنی خود نمی تواند سپر شرق در مقابل 
غرب باشد زیرا همواره در میانه فرهنگ ها و تمدن ها، 
مکان درهم آمیزی افق های شرق و غرب بوده است.

نظم استعماری از همان ابتدای خود همواره 
به  کشــورما  به دیده »عایق«،»حائل« و به قول 

خودشــان »تامپون« می نگریســت. بخصوص 
استعمار انگلیس برای پیشگیری از اتصال و اتحاد 
مسلمانان هند و عثمانی به میانجیگری ایران خلق 
و جعل  یک سلسله »حائل-کشور« ها را در دستور 
کار قــرار داد. امروز نیز اســتعمار و اتاق فکرهای 
جنگ و اشغالگری در همه اشکال گوناگون غربی 
و یا شرقی خود می کوشند هویتی تک سویه برای 
کشورمان جعل کنند. اکنون راهبرد طالیی »نه 
شرقی نه غربی«، ایرانیت تمدنی و توصیف شده در 
قانون اساسی کشورمان در معرض آزمون اوکراین 
قرار گرفته است: آیا کشور ما به مثابه قلب فرهنگی 
و نرم افزاری امت و جان جهان حوزه تمدنی اسالم 
می تواند به رسالت میان-فرهنگی خود عمل کند 
و میانجی صلح در این جعرافیای نزدیک باشــد و 
به القا های نگاه ابزاری اســتعماری که ایران را جز 
»ســپر« و»حائل« نمی خواهد یک »نه « قاطع و 

تمدنی بگوید؟
پرسش مشــابهی فراروی روســیه قرار دارد: 
استمرار گامی بلند و تمدنی که از خالل ابتکارعمل 
همگرایی شش کشوری )ایران، ترکیه، روسیه و سه 
جمهوری قفقاز( برداشــته و یا استغراق در باتالق 

جنگی غرب پسند و ناتوپرور؟
 تولستوی یا داستایفسکی؛ 

مسئله این نیست
همین چند هفته پیش بود که پوتین در سالگرد 

عقب نشینی کشورش از افغانســتان )۱5 فوریه( 
گفت آموزه های  تولستوی باید مبنای تربیت جوانان  
شود.» اما او بالفاصله تبصره ای زد وگفت متاسفانه 
مقاومت پیگیر تولستوی علیه شر در جهان امروز از 
سوی برخی رعایت نشده است.تلویحا می خواست 
بگوید حق با تولستوی است، اما ما در جهان امروز 
در شرایط استثنایی زندگی می کنیم و در مسیر 
»مبارزه برای منافع ملی خودمان« تولســتوی 
جایگاه چندانی نــدارد. پس از تجاوز روســیه به 
اوکراین برخی با ارجاع بــه مدعای مذکور پوتین 
گفتند او نگرش های انسانی تولستوی را به تعلیق 
نهاد و داستایوفسکی را  و به همراه او » خاص گرایی 
تمدن اسالوی« را ترجیح داد. پوتین می توانست به 
جای تهاجم به اوکراین اصالحاتی را که در سطح 
داخلی علیه مافیای روس به راه انداخته بود عمق 
تازه ای ببخشد و همزمان تالش کند به کمک ایران 
و ترکیه، گرجستان را به درون حوزه منطقه گرایی 
شش کشــوری وارد نماید. اما گویی روح روسی 
در قبال اصالحات بی حوصله اســت و خیلی زود 
به راه حل های رادیکال متوســل می شود. پیشتر 
در ســال ۸۰ در مقاله »عقاب جور، مرغ عشــق « 

نوشته بودم:
»دشمني آشتي ناپذیر انقالبیون روس با رفرم 
از جمله خود را در بي مهري نســبت به تولستوي 
نشان مي دهد که در مقاله لنین به نام »تولستوي 

به مثابه آیینه انقــالب روس« به وضوح منعکس 
شده اســت. لنین »تضادهاي شدید« تولستوي 
را در این مي داند که از یک سو به نقد بي امان علیه 
استثمار کاپیتالیستي مي پردازد و ریاکاري هاي 
جامعه بورژوایي و اقتدارگرایي حکومت و »بازي هاي 
محاکم دولتي را افشــا مي نماید« و از طرف دیگر 
در اندیشه »تکامل معنوي خود است« و »دیوانه 
عیسي«. لنین نمونه بارز جمع ناپذیرِي امر مبارزه 
با تئوري عــدم خشــونت را در »تضادهاي قاطع 
تولستوي« مي بیند. به عبارت دیگر مي گوید چگونه 
ممکن اســت از یک طرف این چنین با بنیادهاي 
قدرت کاپیتالیســتي درافتاد و در همان حال »به 
نحوي دیوانه وار به تبلیغ ”عدم مقاومت در مقابل 

ظلم“ و مخالفت با کاربست زور پرداخت«؟
به نظر می رســد پوتین نیز به شیوه دیگری و 
قدری متفاوت با لنین، داستایفسکی را به تولستوی 
ترجیح داده است: نه همه آموزه های داستایفسکی 
که »خاص گرایی « او را. داستایفسکی بر این باور 
بود که روسیه رسالت تمدنی خاصی بر دوش دارد 
که آن کشور را از تمدن اروپایی متمایز می سازد. 
در همان دهه ها، شرق شناســی روسیه و مقامات 
روســیه در توجیه یورش ارتش تزاری به مناطق 
مسلمان نشین عملیات اشغالگرانه خود را به مبارزه 
»تمدنی« امریکا با »اقوام وحشــی سرخ پوست« 

تشبیه می کردند.

ایران سپر شرق در مقابل غرب نیست


