
شیکاگو تریبیون 
مطرح کرد

تحلیل
| به نظر می رسد عربستان در مسیر جنگ در خاورمیانه قرار گرفته است. استعفای 
سعد حریری، نخست وزیر لبنان که با هماهنگی عربستان صورت گرفت، و لفاظی های 
ستیزه جویانه مقامات عربستان پس از پرتاب موشک بالستیکی که از یمن ریاض را هدف 

قرار داد، خبر از یک دوره جدید تخاصم علیه منافع ایران در سراسر خاورمیانه می دهد.

اقدامات آغازین در جریان یک رقابت 
به گزارش شیکاگو تریبیون، اقدامات ناگهانی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
در جبهه های مختلف شاید به ظاهر حس حمالت سریع و هم زمان مایکل کورلئونه 
به دشمنان خانواده اش در  فریم های بسته فیلم پدرخوانده را ایجاد کنند. بااین حال 
برخالف این فیلم، این ها اقدامات آغازین در جریان یک رقابت است و اصالً مشخص 
نیست که ولیعهد 32 ساله عربستان فرمولی برای معکوس کردن برتری های ایران 

داشته باشد.

تقابل میان عربستان و ایران در سراسر خاورمیانه واقع شده
اجازه دهید نگاهی به ماوقع داشته باشیم. تقابل میان عربستان و ایران در سراسر 
خاورمیانه واقع شده؛ خاورمیانه ای که طی یک دهه اخیر کشورهایش عملکرد نصفه 
و نیمه داشته اند –عراق و لبنان- یا به طور کامل سقوط کرده اند، مانند سوریه و یمن. 
این در حالی است که جنگ بر سر ویرانه ها در هر یک از کشورها اتفاق افتاده و تهران 

و ریاض در تمامی آن ها، در دو جبهه مخالف قرار داشته اند.
تاکنون در هر یک از این موارد، برتری به وضوح با ایرانیان بوده است.

در لبنان، حزب اهلل ائتالف »14 مارس« گروه های سیاسی با حمایت عربستان که به 

دنبال محدود کردنش بودند را از بین برد. ضمن اینکه ورود حزب اهلل به جنگ داخلی 
سوریه نشان داد سیستم سیاسی لبنان نمی تواند آن را تحت نظارت بگیرد.

استقرار کابینه ای با سلطه حزب اهلل در سال 2016 و انتصاب میشل عون، متحد این 
گروه به عنوان رئیس جمهور جایگاه ایران در این کشور را تقویت کرد خروج ریاض از 
بخش تأمین مالی نیروهای مسلح لبنان و حال تالشش برای استعفای حریری، نشان 

می دهد که آل سعود به خوبی به این واقعیت واقف هستند.

تالش اعراب سنتی برای کمک به مخالف دولت اسد
در ســوریه، تأمین مالی، قدرت انسانی و شــناخت ایران از رژیم بشار اسد نقش 
تعیین کننده ای در ممانعت از نابودی این رژیم داشت. این در حالی است که تالش 
اعراب سنتی برای کمک به مخالف دولت اسد که عربستان نقش زیادی در آن داشت، 

منجر به آشوب و خیزش گروه های سلفی شد.
ایران همچنین از برتری سیاسی در بغداد برخوردار است. عربستان در این حوزه نیز 
تالش کرده بر ایران غلبه کند: حیدالعبادی، نخست وزیر عراق اواخر اکتبر به ریاض 
سفر کرد تا شورای همکاری سعودی-عراقی راه اندازی شود و این نخستین بار بود که 
یک نخست وزیر عراقی طی ربع قرن اخیر به عربستان سفر کرده بود. اما اصالً مشخص 
نیست که عربستان چیزی بیش از انگیزه های مالی به متحدان سیاسی بالقوه خود 

ارائه کرده باشد.

عربستان در جنگ پرهزینه ای فرو رفته که پایانی بر آن نیست
در یمن نیز عربستان شانس خود را با مداخله نظامی مستقیم امتحان کرد و نتیجه 

بسیار پیچیده بود. حوثی ها و متحدانش با حمایت ایران نتوانسته اند کل کشور را در 
اختیار بگیرند و درنتیجه مداخله 2015 عربستان از تنگه مهم باب المندب به عقب رانده 
شدند. اما عربستان در جنگ پرهزینه ای فرو رفته که پایانی بر آن نیست ،درحالی که 

دامنه حمایت ایران از حوثی ها نسبتاً اندک است.
در حال حاضر می توان گفت، ایران در لبنان به طور مؤثری پیروز شــده، در حال 

پیروزی در عراق و سوریه است و باعث خونریزی سعودی ها در یمن شده است.

تهران توانسته به طور موفقیت آمیزی شکاف ها در اردوگاه دشمن را تشخیص 
داده است

در هر یک از این شــرایط ایران توانســته نیروهای نیابتی را فراهم کند که باعث 
نفوذ سیاسی و نظامی آن در این کشورها می شوند. تهران همچنین توانسته به طور 
موفقیت آمیزی شکاف ها در اردوگاه دشمن را تشخیص داده و از آن ها بهره برداری کند. 
برای مثال، تهران سریعاً در بی اثر کردن نتایج همه پرسی استقالل کردستان در سپتامبر 
عمل کرد. ایرانیان می توانستند از ارتباط قدیمی خود با خانواده طالبانی و رقابت طالبانی 

با بارزانی برای به عقب راندن نیروهای پیشمرگه از کرکوک در اکتبر استفاده کنند.

درس از شکست های قبلی
به نظر نمی رسد که عربستان از شکست های قبلی خود درس گرفته باشد و حال قادر 
به کاهش نفوذ ایران در خاورمیانه باشد. عربستان همچنین عملکرد خوبی در ایجاد 
نیروهای نیابتی مؤثر در جهان عرب ندارد، ضمن اینکه هیچ اقدامی برای تقویت قدرت 

نظامی خود انجام نداده است.

ســرمقاله
اصالح و نظارت

| رضا امیری مهر-موضوع 
فساد اقتصادی مربوط به امروز و دیروز 
نیســت. پرونده هایی که توســط قوه 
قضائیه حکم گرفته اند در این ســالها 
کم نیســت. اما باید در مقابل این فساد 
چه تدابیری اندیشــید و چه کرد؟ می 
گویند فســاد کالن، فســادی است که 
توســط افراد و برخی مقامات اداری، به 
صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت 
می گیرد. الزم است به منظور ریشه کن 
کردن فساد اداری و اقتصادی، موارد زیر 
را مد نظر قــرار داد.نظارت: از مهم ترین 
ابزارهای جلوگیری از جرایم اقتصادی، 
نظارت مطلوب بر فرآیندهاست. استفاده 
از ابزار نظارت با توجه به پیچیدگی های 
آن بسیار مهم و حساس تلقی می گردد. 
هرچند نظارت ابزاری برای جلوگیری از 
فساد است، ولی خود می تواند به عاملی 
برای سوءاســتفاده از آن یــا پیچیده و 
سخت تر شدن فرآیندها، بدل شود.اصالح 
فرهنگ ســازمانی: فرهنگ سازمانی در 
قالب مجموعه ای از باورها و ارزش های 
مشترک، که بر رفتار و اندیشه های اعضا 
و سازمان اثر می گذارد، می تواند به عنوان 
سرچشــمه ای برای دستیابی به محیط 
سالم اداری یا فضایی که ترویج کننده ی 
فساد اداری اســت به شمار آید. فرهنگ 
سازمانی مجموعه ی مفروضات، باورها 
و ارزش های مشــترک اعضای سازمان 
است که الگوی رفتار سازمانی را مشخص 
و سازمان را از سازمان های دیگر متمایز 
می سازد.اصالح ســاختار اداری: اعمال 
اصالحات در سازمان های دولتی از جمله 
اصالح و بهبود تشــکیالت سازمان ها، 
بهبود نظام بودجه ریزی، مدیریت مالی 
اثربخش، نظام مالیاتی کارآمد، تشکیل 
دولت الکترونیک و اقداماتی از این قبیل 
می تواند در کاهش عرضه و اداری مؤثر 
باشد.اصالح سیســتم پرداخت حقوق 
و دســتمزد: از بین بــردن تبعیض در 
پرداخت حقوق و دســتمزد در سطوح 
مختلف ترمیم حقوق و مزایای کارکنان 
کم درآمد شاید در بین دیگر راهکارهای 
ارائه شــده در مبارزه با فساد مهم ترین 
و مفیدتریــن گام به ســوی داشــتن 
جامعه ی خالی از فساد اداری باشد.ایجاد 
جریان آزاد اطالعات: اجرای این محور 
مســتلزم اجرای دقیق قانون آزادسازی 
جریان اطالعات اســت که مستلزم آن 
محدودیت های موجود در زمینه ی افشای 
فسادهای مالی و اقتصادی برداشته شود؛ 
به گونه ای که عموم مردم به طور یکسان 
به این اطالعات دسترسی داشته باشند.

کوچک ســازی و کارآمدســازی دولت: 
حرکت در جهت کوچک ســازی واقعی 
دولت و افزایــش کارآمدی آن از طریق 
سپردن فعالیت ها به بخش خصوصی و 
استفاده از فناوری های نوین مدیریتی، 
یکی از محرک های اصلی سالمت آفرینی 

است.

دست باالی 
تهران 
در کنترل 
خاورمیانه

درس آموزگار به شاگردانش!
برای اینکه بدانید فساد بد است می خواستم یک داستان 
برایتان بگویم اما بعد دیدم من را چه به فساد . گفتم بروم 
در مورد سیب زمینی فاسد حرف بزنم ، گفتم فردا راه می 
افتید دوره که این طنز سیاســی بد جوری بو داشت. برای 

همین هم در مورد اخالق می نویسم:
معلم یک مدرسه به بچه های کالس گفت که می خواهد 
با آن ها بازی کند. او بــه آن ها گفت که فردا هر کدام یک 
کیسه پالستیکی بردارند و درون آن به تعداد آدم هایی که از 
آنها بدشان می آید ، سیب زمینی بریزند و با خود به مدرسه 
بیاورند.فردا بچه ها با کیســه های پالســتیکی به مدرسه 
آمدند.در کیســه ی بعضی ها 2 بعضی ها 3 ، و بعضی ها 5 
سیب زمینی بود. معلم به بچه ها گفت : تا یک هفته هر کجا 
که می روند کیسه پالستیکی را با خود ببرند.روزها به همین 
ترتیب گذشت و کم کم بچه ها شروع کردند به شکایت از 
بوی سیب زمینی های گندیده. به عالوه ، آن هایی که سیب 
زمینی بیشتری داشتند از حمل آن بار سنگین خسته شده 
بودند. پس از گذشت یک هفته بازی باالخره تمام شد و بچه 
ها راحت شدند. معلم از بچه ها پرسید: از اینکه یک هفته 
ســیب زمینی ها را با خود حمل می کردید چه احساسی 
داشــتید؟ بچه ها از اینکه مجبور بودند. سیب زمینی های 
بدبو و سنگین را همه جا با خود حمل کنند شکایت داشتند.

آنگاه معلم منظور اصلی خــود را از این بازی، این چنین 
توضیح داد: این درست شبیه وضعیتی است که شما کینه 
آدم هایی که دوستشان ندارید را در دل خود نگه می دارید 
و همه جا با خود می برید. بوی بد کینه و نفرت قلب شــما 
را فاســد می کند و شــما آن را همه جا همراه خود حمل 
می کنید. حاال که شما بوی بد سیب زمینی ها را فقط برای 
یک هفته نتوانســتید تحمل کنید پس چطور می خواهید 

بوی بد نفرت را برای تمام عمر در دل خود تحمل کنید؟

کات و مات
نویسنده: کیش میش

ریشه داعش 
خشکید

داعش یک گروه ستیزه جوی جهادگرای َسلَفی است 
که پیروی یک آموزهٔ بنیادگرای وهابی است.این گروه 
که از ژوئیهٔ 2014 ادعای خالفت جهانی کرده است و 
خود را حکومت اسالمی می نامد؛ همچنین بخش های 
بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه را با جمعیت های 
2٫۸ و ۸ میلیون نفر و بخش های کوچکی را در لیبی، 

نیجریه و افغانستان به تصرف خود درآورد.
سپهبد قاسم سلیمانی در 30 آبان 13٩6 طی نامه ای 
به مقام معظم رهبری »پایان سیطره« داعش را اعالم 
کرد. همچنین، حسن روحانی، حیدر عبادی و والدمیر 
پوتین شکست داعش در عراق و سوریه را اعالم کردند. 
با این حال همچنان مناطق کوچکی در نواحی مرکزی 

مرز مشترک عراق و سوریه در کنترل این گروه است.
این گروه به رهبری ابوبکر البغــدادی از مجاهدین 

سلفی جداشده از شــبکهٔ القاعده تأســیس شده و با 
دولت های عراق، ســوریه و دیگر گروه های شورشــی 
مخالف دولت سوریه وارد جنگ شده است. داعش یکی 
از رادیکال ترین گروه ها در خاورمیانه است. آن ها عالوه 
بر عراق و سوریه بخش هایی از لیبی و نیجریه را نیز در 
کنترل خود دارند و گروه هــای هم پیمان آن در نقاط 
دیگر دنیا مثل افغانســتان و آسیای جنوب شرقی نیز 

فعال هستند.
ریشهٔ داعش به جماعت توحید و جهاد می رسد که در 
سال 1٩٩٩ به رهبری ابومصعب الزرقاوی تأسیس شد 
و در سال 2004 به شبکهٔ القاعده پیوست و پس از آن 
به القاعده عراق معروف شد. این گروه که وارد جنگ با 
دولت عراق و نیروهای آمریکایی مستقر در عراق شده 
بود در ســال 2006 با چندین گروه اسالم گرای دیگر 

ائتالف کرد و »مجلس شــورای مجاهدین« را تشکیل 
داد که یک قدرت مهم در استان انبار وسیع ترین استان 
عراق محسوب می شد. در 13 اکتبر همین سال مجلس 
شــورا به همراه چند گروه شورشــِی دیگر »حکومت 

اسالمی عراق« را تشکیل داد.
با آغاز جنگ داخلی سوریه نیروهای حکومت اسالمی 
وارد سوریه نیز شدند و در ۸ آوریل 2013 نام »حکومت 
اسالمی عراق و شام« را بر خود نهادند و از آن پس با نام 
مخفف داعش معروف شدند. آنها به سرعت بخش هایی 
از شمال شرقی سوریه را تصرف کرده و شهر رقه را به 
عنوان پایتخت خود انتخاب کردند. سپس همزمان با 
اقدام نظامی در ســوریه به عراق حمله کرده و موفق 
شدند رمادی و فلوجه مهمترین شهرهای استان انبار 

در عراق را به قلمرو خود اضافه کند. 

ت
ش
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س روابط بین الملل

شنا
سینی: کار

مجتبی ح

در گفت وگو با فرجی راد، سفیر پیشین ایران در نروژ و مجارستان بیان شد:

پیامد مذاکرات حقوق بشری ایران و اتحادیه اروپا چیست؟
| عبدالرضا فرجی راد، اســتاد ژئوپولتیک دانشگاه و سفیر پیشــین جمهوری اسالمی در نروژ و 
مجارســتان در این رابطه که مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا که همراه شده است با مذاکرات حقوق بشری 
می تواند زمینه ساز بهبود روابط دو طرف باشد،گفت: بر اساس مذاکراتی که سال گذشته بین خانم موگرینی 
و روانچی صورت گرفت یکی از توافقات این بود که دربسته مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا مبحث حقوق بشر 
هم گنجانده شود، بنابراین در این دور از نشست ها بر اساس معیارهای تنظیم شده قراراست مسئله حقوق 
بشر که پیش از آن هم بوده، مطرح شود.وی در این رابطه اظهار داشت: در دولت های گذشته غیر از نهم و 
دهم درباره حقوق بشــر بحث انتقادی با اتحادیه اروپا به میان آمد و با توجه به اینکه ایران عالقه ای به این 
بحث بدان شکل انتقادی نداشت به شکل جامع مطرح شد و در آن مقطع مذاکرات خوبی هم صورت گرفت 
و هر دو طرف دارای نظراتی در این رابطه بودند.این اســتاد ژئوپلیتیک دانشگاه در ادامه بیان کرد: ایران از 
مباحث حقوق بشری استقبال می کند و علت آن هم وجود مسائل زیادی در این زمینه است که می تواند با 
اروپا مطرح سازد. به ویژه حوادثی که در منطقه می گذرد مانند مسئله یمن که تقریباً اروپایی ها نه تنها درباره 
آن سکوت کردند، بلکه به طور غیرمستقیم به جنایاتی که توسط آل سعود صورت می گیرد از طریق فروش 
سالح کمک هم می کنند. البته در این رابطه از سوی انگلیس هم موج شدیدی ایجادشده که دلیل فروش 
این سالح ها چیست؟سفیر پیشین جمهوری اسالمی در نروژ و مجارستان دراین باره افزود: یمن یک نمونه 
از مواردی است که مورداشاره قرار گرفت، اتفاقاتی که در عراق، سوریه یا افغانستان روی می دهد نیز ازجمله 
موارد مشابه در این زمینه است. البته از سوی اروپایی ها هم دغدغه هایی در رابطه با خبرنگاران و زندانیان 
وجود دارد. طرف ایرانی نظر خود را مطرح می کند و آن ها هم پاســخ می دهند که در برخی موارد احتمال 

دستیابی به توافق هم وجود دارد، درکل این کار مثبت ارزیابی می شود.

 تایید احکام سه نفر از محکومان افساد فی االرض
در دیوان عالی کشور

| هجدهمیــن جلســه شــورای معاونین 
دادستانی تهران در ســال جاری با حضور معاونان 
دادستان، سرپرستان نواحی دادسرا و دوایر نظارت، 
به ریاســت جعفری دولت آبادی دادســتان تهران 

برگزار شد.
جعفری دولت آبادی دادســتان تهران با تبریک 
حلول ماه ربیــع االول که والدت پیامبر اســالم در 
این ماه واقع شده است  و اشاره به جلسه مسووالن 
نظام با مقام معظم رهبری در موضوع آســیب های 
اجتماعــی، از معاونان دادســرا خواســت موضوع 
آسیب های اجتماعی و مصادیق آن را که مرتبط با وظایف دادستان است جدی گرفته و در اولویت برنامه های 
کاری قرار دهند. جعفری دولت آبادی هم چنین از بازبینی و اصالح دستورالعمل نقل و انتقال پرونده ها در 
نواحی دادسرا خبر داد و اظهار داشت: قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در این دستورالعمل لحاظ گردیده 
و برخی از وظایف ناحیه 1٩ که به جرایم پزشکی رسیدگی می کند، به دادسرای انفال و حمایت از ثروت های 
عمومی محول گردیده است. وی از صدور حکم قطعی افساد فی االرض و تایید در دیوان عالی کشور برای 
سه نفر از محکومان زندانی خبر داد و اظهار داشت: سرقت های متعدد مسلحانه و ارتکاب اعمال منافی عفت 
تحت عنوان مامور پست، اقدامات مجرمانه دو تن از این محکومان است و مهم ترین اقدام سومین محکوم 

به اعدام که مصداق افساد فی االرض شناخته شده، شرکت در تشکیل و اداره مرکز فساد و فحشا است.

خبردیدگاه

به دنبال عوض کردن 
زمین بازی هستند 

در گفت وگو با کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان شد:

انتقال!

روحانی در نشست 
سه جانبه سوچی:
تداوم مبارزه با 
تروریسم در سوریه 
ضروری است 
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رهبر معظم انقالب در 
دیدار جمعی از بسیجیان:

 داعش با همت
 جوانان و مردان مؤمن

نابود شد
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| بهرام عکاشه، پدر علم زلزله شناسی با اشاره به زلزله اخیر 
کرمانشاه و نگرانی های موجود در خصوص وقوع یک زلزله مهیب 
در تهران، گفــت: در تهران هر روز زلزله ای یک الی دو ریشــتری 
می آید و زلزله های زیر یک ریشتری تقریباً هر دقیقه و هر ساعت 
تهران را می لرزاند. عکاشــه با بیان اینکه تهران از منظر زمین لرزه 
یک منطقه فعال است، خاطرنشــان کرد: فعال بودن منطقه البرز 
که در دامنه جنوبی آن تهران قرار دارد کاماًل مشــهود و مشخص 
است و دالیل آن هم روشن و نمایان است. کوه های البرز هر ساله 
یک میلی متر رشد می کنند و باال می روند. رشد کوه های البرز زائده 
حرکت صخره  شمالی است یعنی دریای خزر زیر خشکی می رود 
و باعث باال رفتن کوه های البرز می شود. به همین دلیل زلزله خیز 
بودن منطقه البرز زائده حرکت صفحه شمال و صفحه مقاوم مرکزی 
ایران اســت. این کارشــناس با بیان اینکه زلزله خیزی کشورمان 
یکسان نیســت، تصریح کرد: زلزله خیز بودن البرز مرکزی با البرز 
شمال شرقی و شمال غربی کاماًل متفاوت است. زلزله خیزی زاگرس 
که در کرمانشاه آمد و تا بندرعباس هم کشیده شد یک موضوع و 
ریتم دیگری دارد. در خصوص تهران باید بگویم که ما ســه تهران 
داریم. تهران شهرداری، تهران بزرگ تر و یک پهنه تهران که تمام 

شهرک های اطراف هم جزئی از تهران محسوب می شوند. به هرحال 
در پهنه تهران در طول تاریخ بارها و بارهــا زلزله های مهیبی رخ 
داده است و باید بگویم امکان وقوع زلزله با قدرت باالی 7 ریشتر در 
پهنه جنوبی البرز امکان دارد رخ دهد. منطقه جنوب تهران به دلیل 
سست بودن زمین و آبی که در آنجا هست از یک سو و سازه هایی که 
مقاوم نیستند از سوی دیگر، در برابر زلزله بسیار آسیب پذیر است. 
در منطقه البرز، خانه ها کمی مقاوم تر هستند ولی زلزله خیزی آن 
شدیدتر و مســتعد زلزله های باالی 7 ریشتر است. بهرام عکاشه با 
تأکید بر اینکه تجربه نشان داده است که در خصوص زمین لرزه در 
تهران یک ریتم 200 ساله دارد، خاطرنشان کرد: آخرین زلزله ای 
که در منطقه شرق تهران رخ داد در حدود 1۸5 سال گذشته بوده 
اســت، به همین دلیل معتقدم که ما باید گوش به زنگ باشــیم 
هرچند که زمین عدد و رقم سرش نمی شود، اما طبق برنامه ریزی 
و اعداد و ارقام قابل اعتمادی که طی بررســی ها به دست آورده ایم 
در 15 ســال آینده باید منتظر وقوع یک زلزله پرقدرت در تهران 
باشیم. متأسفانه تهران بسیار آسیب پذیر است. این متخصص زلزله 
و زمین شناسی ادامه داد: من در چند سال گذشته مطلبی را نوشتم 

و اعالم کردم که در صورت وقوع زلزله، تهران از بین خواهد رفت.
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در گفت وگو با پدر علم زلزله شناسی پیرامون 
راهکار نجات از زلزله تهران مطرح شد:

انتقال!انتقال!انتقال!
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