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 خداونــد منــان را شــاکریم کــه فرصتــی بــه مــا داد تــا قلــم را بــه خدمــت

ــوان، راه ــد ت ــت، در ح ــه دس ــی ب ــا چراغ ــم و ب ــه بگیری ــر و اندیش  فک

 پیــش رو را روشــن ســازیم . مــا در نرشیــه بســیج دانشــجویی دانشــگاه

 پیــام نــور مرکــز ســنندج ســعی میکنیــم مطالبــی کــه در اولویــت اســت

 را مطــرح کنیــم و در هــر شــاره از ایــن نرشیــه بــه یکــی از موضوعــات

ــا فرهنگــی ایــن مــرز و بــوم بپردازیم.مــا برآنیــم  سیاســی_اجتاعی و ی

ــه عرصــه ــه در حــوزه رســانه، فرمایشــات رهــر انقــاب اســامی را ب  ک

.ظهــور برســانیم، و مســیری کــه ترســیم گردیــده اســت را تبییــن کنیــم

ــه در ــود ک ــی ش ــت م ــه درخواس ــن زمین ــد در ای ــجویان توامنن  از دانش

 ایــن میــدان یاریگــر مــا باشــند، چــرا کــه دانشــجو بایــد در خــط مقــدم

 مطالبــات باشــد و دغدغــه نقطــه تفــاوت قــرش دانشــجو بــا ســایر اقشــار

ــتیم و ــه هس ــگ مواج ــا جن ــانه ب ــوزه رس ــروز در ح ــت. ام ــه اس  جامع

 جریــان تحریــف موشــک هــای بالســتیک فکــری و فرهنگــی را بــر روی

 مباحــث هویتــی نشــانه گرفتــه تــا بتوانــد، از ایــن طریق به نظام اســامی

 رضبــه وارد کنــد، پــس ســعی کردیــم رویه)جهــاد تبییــن(را پیشــگرفته و

ــه برداریم_ســامان مــرادی بتوانیــم گام هــر چنــد کوچــک در ایــن زمین

رسمقاله
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دنیــا آمــاده تغییــر بــزرگ 

اســت.
 یقینــا دنیــا شــاهد تغییــرات رسیــع 
تــر  کــم  کــه  اســت  ناگهانــی  و 

ــد آن را پیــش  تحلیلگــری مــی توان

بینــی کنــد. قــدرت هــا بــه دنبــال 

هســتند،  اتفاقــات  صحیــح  درک 

بنابــر ایــن آینــده پژوهــی از اصــول 

بایســته بــرای فهــم رشایــط پیچیده 

و گیــج کننــده جهــان اســت. دنیا با 

چالــش هــای مهمــی نظیــر امنیــت، 

بحــران انــرژی، اقتصــاد، آب و غــذا 

روبــه اســت چالــش هایــی کــه در 

حــال رقــم زدن جنــگ هــا و تنــش 

هــای منطقــه ای و بیــن املللــی 

ــر  ــگ تصوی ــن جن ــه ای ــت. البت اس

ــام رســانه و ســایری  ــه ن دیگــری ب

هــم دارد کــه صاحبان آن بــه دنبال 

تصاحــب فکــر و اندیشــه برشیــت 

ــا بــرای تغییــر فرهنــگ هــا  در دنی

هســتند. بنابرایــن ایــن یــک جنــگ 

اســت،  جانبــه  همــه  و  ترکیبــی 

هرکــس بامــش بیــش برفــش بیــش 

ایــن تقابــل یــک جنــگ متــام عیــار 

ــد  ــای جدی ــدرت ه ــور ق ــرای ظه ب

در اقصــی نقــاط جهــان اســت. هــر 

قدرتــی کــه بتوانــد امنیــت، انــرژی، 

ترانزیــت و آب را در جهــان بــه 

ــت در  ــده برشی ــرد آین ــت بگی دس

ــد  ــم خواه ــدرت رق ــتعار آن ق اس

ــد  ــچ کشــوری منــی توان خــورد. هی

ــرژی و  ــررس ان ــه جنــگ ب نســبت ب

آب بــی تفــاوت باشــد. ایــن روزهــا 

کنــش هــا و واکنــش هــای سیاســت 

مــداران جهانــی در روســیه و اروپــا 

و رهــری مقتــدر جمهوری اســامی 

ایــران از پشــت پــرده واقعــی جنگ 

در دنیــا حکایــت مــی کنــد. برتــری 

ــرب  امنیتی،اقتصــادی و سیاســی غ

ــای  ــدرت ه ــور ق ــا ظه ــکا ب و آمری

ــران  ــیه و ای ــن، روس ــل چی رشق مث

بــا خطــر روبــه رو شــده اســت. 

مولفــه  از  رشق  بلــوک  چراکــه 

بــازار هــای  تاثیرگــذار در  هــای 

ــرژی، ترانزیــت و  ــی ان ــی یعن جهان

ژئوپلیتیــک مهــم برخــوردار اســت. 

ــود  ــر خ ــه را درگی ــگ هم ــن جن ای

کــرد، اتفاقاتــی کــه در ایــران در 

حــال وقــوع هســت جنــس دیگری 

پیــدا کــرده، ایــن تــازه کــم تریــن 

هزینــه بــرای ایــران در جنــگ 

ــت و  ــی اس ــام تــک قطب بــا نظ

ــن آن بیشــرت  ــال شــدت یاف احت

خواهــد بــود. چراکــه بلــوک غرب 



رشوع  اینجــا  از  داســتان 

ــگ  ــره ســبز رن ــه دای شــد.خوب ب
ــرش  ــس فک ــچ ک ــد. هی ــگاه کنی ن

را هــم  منــی کــرد کــه روزی یــک 

باریکــه کوچــک مثــل این قســمت 

ــورک داد  ــه آتات ــان ب ــا خ ــه رض ک

پیــدا  ایــن میــزان اهمیــت  بــه 

کنــد.. اگــر ایــن قســمت خــاک 

وطــن از پیکــره ایــران جــدا منیشــد 

ســناریوی کریــدور زنگــزور مطــرح 

ــی  ــه ارتباط ــه ترکی ــرا ک ــد چ منیش

ــا نخجــوان نداشــت و اساســا آن  ب

هــا بــرای رســیدن بــه باکــو دو 

مشــکل بــزرگ پیــش روی خــود 

ــد. اول اتصــال  احســاس مــی کردن

ســناریوی  دوم  نخجــوان،  بــه 

ــه در  ــیونیک، ک ــتان س ــرف اس ت

هــردو مــورد ایــران را مقابــل خــود 

مــی دیدنــد. امــا انــگار همــه چیــز 

حســاب  نقشــه  یــک  براســاس 

ــران  شــده طــراح شــده و فقــط ای

از ایــن همــه اتفــاق و حادثــه بــی 

ــورک هــم  ــاید آتات ــود. ش اطــاع ب

ــن  ــک روزی ای ــرد ی ــی ک ــان من گ

ــرای تنفــس و  باریکــه گلوگاهــی ب

ــا آســیای مرکــزی  ــاط آن هــا ب ارتب

ــا شــد و  ــای خــزر شــود، ام و دری

ــور  ــد ج ــران بای ــات ای ــال مقام ح

ــای  ــت ه ــا و خیان ــل ه ــرک فع ت

گذشــتگان ایــن کشــور را بکشــند.

 و آمریــکا موجودیــت و اســتقال 

ــر  ــی نظی ــش های ــا چال خــود را ب

ــه  ــن و... روب ــیه، چی ــران، روس ای

رو مــی بینــد و منــی تواند نســبت 

ــه  ــت ک ــت کاور وحای ــه سیاس ب

ــوک رشق از هــم  کشــور هــای بل

ــرای  ــد ب ــد را تحمــل کنن مــی کنن

همیــن سیاســت تســلیح اوکرایــن، 

ــت  ــب دس ــازی مب ــوان، رهاس تای

ســاز تروریســم در افغانســتان، 

ــران  ــی در ای ــای داخل ــوب ه آش

و تنــش هــا در قفقــاز را طراحــی 

حملــه  دفــاع  بهرتیــن  کردنــد. 

اســت، بایــد خــارج از مرزهــا بــه 

جنــگ قــدرت هــای غربــی رفــت 

ــگ  ــی جن ــاز همگ ــات قفق اتفاق

ــظ  ــرای حف ــرژی ب ــک ان ــررس ی ب

ــا اســت،  ــکا و اروپ اســتقال آمری

اروپــا تشــنه گاز دریــای خــزر، 

ایــران، الجزایــر، قطــر، امــارات 

منــی  قفقــاز  در  ایــران  اســت 

ــون  ــد چ ــاوت مبان ــی تف ــد ب توان

ایــن موضــوع خدمــت بــه بلــوک 

ــی  ــر م ــود. بنظ ــد ب ــرب خواه غ

رســد دنیــا آمــاده تغییــرات بســیار 

مهمــی مــی شــود، ایــن مســاله به 

تصمیــم گیــری هــای مهــم و البته 

جلوگیــری از نفــوذ در تصمیــم 

ــادا از  ــا مب ــاز دارد ت گیــری هــا نی

معــادالت منطقــه و جهــان خــارج 

ــویم. ش
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بــه مــوازات جنــگ اوکرایــن، بزرگرتیــن فتنــه 

ژئوپلیتیکــی قــرن علیــه ایــران، روســیه و 

چیــن از قفقــاز و آســیای مرکــزی در قالــب 

ــی  ــا طراح ــو« ب ــی نات ــه »داالن توران توطئ

ــا  ــم صهیونیســتی و ب ــن رژی ــو و همچنی نات

کارگــزاری ترکیــه و جمهــوری آذربایجــان در 

حــال پیگیــری اســت. در کانــون طراحــی 

اســتعار  ناتــو«  تورانــی  »داالن  فتنــه 

انگلســتان قــرار دارد کــه بیــش از دویســت 

تورانیســم  پــان  توهــم  راهــری  ســابقه 

یهــودی  تئورســین  پرورانــدن  طریــق  از 

ــده خــود دارد.  انگلیســی االصــل را در پرون

بــا  از آن  باکــو  ناتــو کــه،  داالن تورانــی 

عنــوان مجعــول »کریــدور زنگــزور« نــام 

مــی بــرد، رمــز محافــل پــان تورانیســتی 

ــیه و  ــران، روس ــتان، ای ــه ارمنس ــرای تجزی ب

منطقــه ســین کیانــگ چیــن مــی باشــد. در 

ــی  ــاع ژئوپلیتیک ــه، انقط ــن توطئ ــون ای کان

ــردن  ــن ب ــاز و از بی ــا قفق ــران ب ــی ای و متدن

ــی شــود.  ــال م ــه، دنب ــن منطق تشــیع در ای

دکرت احمد کاظمی

ســناریوی تخلیــه ســفارت و ادامــۀ کار کنســولگری!

��بــازی ای کــه آذربایجانی هــا راه انداخته اند، حکایت از ســادگی 

بیــش از حــد مقامــات آذربایجانی دارد کــه به راحتی آب خوردن 

فریــب بازی گردانــان یهــودی شــده اند و ایــن بــازی بــرای آنهــا 

می توانــد، نتیجــه بســیار خطرناکــی در پــی داشــته باشــد.

نقــش  اگــر  آذربایجــان،  کــردن  اوکراینیــزه  طــرح  در   .۱

ــود  ــبۀ خ ــد، در محاس ــی اف داده ان ــام عل ــه اله ــکی را ب زلنس

ــت.  ــتباهی اس ــاً اش ــبۀ کام ــک محاس ــی ی ــراِن روس ــور ای تص

)پیشــنهاد می شــود کــه کمــی تاریــخ و همچنیــن کارنامــه 

کننــد( مــرور  را  مــوارد  این گونــه  در  اســامی  انقــاب 

آنهــا  تریز،بــرای  کنســولگری  از  قومیتــی  ۲.سوءاســتفادۀ 

ــتاویز  ــا دس ــه ب ــد ک ــال کرده ان ــه خی ــت ک ــی اس ــک توهم ی

قــراردادن آن می تواننــد ایــران را از مواضــع خــود در قبــال 

عــدم تغییــرات ژئوپلیتیکــی در منطقــه وادار بــه عقب نشــینی 

کننــد و ایــن خــواب آشــفته ای اســت کــه تعبیــر نخواهــد شــد.

جاسوســی  ابــزار  به عنــوان  اگــر  را  کنســولگری  ۳.ادامــۀ 

در  فــرد  یــک  حضــور  کــه  می گذارنــد  باقــی  منطقــه  در 

ســفارت آذربایجــان در تهــران هــم طبــق تصاویــر منتــرش 

راهــردی  خطــای  یــک  می کنــد،  محتمــل  را  آن  شــده، 

... اســت  آذربایجــان  دولــت  مقامــات  بــرای  مهلــک 
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فقــط چهــل کیلومــر از کریــدور 

مانــده  باقــي  قفقــاز  در  ناتــو 
 اتفاقاتــی کــه در قفقــاز جنوبــی رقــم 

مــی خــورد مشــخصا خروجــی یــک پروســه 

ــازمان  ــوی س ــدت از س ــد م ــی بلن تحقیقات

هــای امنیتــی و نظامــی آمریــکا و ارسائیــل 

بــرای تصاحــب انــرژی و معــادن و ثــروت 

منطقــه و جغرافیــای  نظیــر  بــی  هــای 

ــزی  ــی و آســیای مرک ــاز جنوب حســاس قفق

بــوده اســت البتــه مهــار ســه ضلــع قــدرت 

ــن  ــیه و چی ــران روس ــی ای ــوک رشق یعن بل

ــن نقشــه  ــتاورد هــای ای ــر دس ــز از دیگ نی

اســت. آمریــکا بــرای حفــظ جایــگاه رهــری 

خــود بــر اروپــا و دیگــر نقــاط جهــان بایــد 

مانــع افزایــش قــدرت فزاینــده بلــوک رشق 

ــوک رشق در  ــت بل شــود، توســعه و پیرشف

موضوعــات مختلــف از جملــه ترانزیــت 

کاال از مســیر جدیــد تعریــف شــده یعنــی 

کریــدور شــال جنــوب جامعــه جهانــی را 

ــی آشــنا مــی  ــد قطب ــات نظــام چن ــا ادبی ب

ــگان گوشــزد  ــه هم ــه را ب ــن نکت ــد و ای کن

مــی کنــد کــه اداره دنیــا توســط یــک 

ــد نتیجــه درســتی داشــته  کشــور منــی توان

ــران،  ــا ای ــور ب ــه مح ــکا در س ــد. آمری باش

روســیه و چیــن در تقابــل اســت، ایــن 

تقابــل بــرای حفــظ جایــگاه خــود در نظــام 

بیــن امللــل اســت، آمریکایــی هــا بایــد نیــاز 

هــای مــورد انتظــار کشــورهای اروپایــی را 

ــک  ــای ی ــل ه ــن از حداق ــد، ای ــن کنن تامی

قــدرت جهانــی اســت کــه انتظــار مالکیــت 

ــر  ــر جهــان را دارد. بناب و رهــری مطلــق ب

ــکا هایــی بخوبــی مــی داننــد  ایــن آمری

ــا بلــوک  ــل ب کــه در چــه موقعیتــی از تقاب

رشق رســیدند و دقیقــا در حــال 

تقــا بــرای اثبــات صاحیــت 

هــای خــود بــه جامعــه جهانــی 

ــل  ــن املل ــان بی ــرای اداره جه ب

انحصــار  شکســت  هســتند. 

موضوعاتــی  از  یکــی  انــرژی 

اســت کــه آمریکایــی هــا بایــد 

ــه  ــه عامل ــد، ی ــال کنن آن را دنب

منطقه و کشــور در اروپا به گاز 

و انــرژی نیــاز اساســی دارند، از 

طــرف دیگــه وابســتگی اروپا به 

انــرژی روســیه بــا چالــش جنگ 

اوکرایــن روبه رو شــده اســت و 

االن ایــن آمریــکا اســت کــه بــه 

عنــوان قيــم و زعيــم کشــورهای 

ــن  ــرای حــل ای ــد ب ــی بای اروپای

مســئله تدبیــری بیاندیشــد چــه 

تدبیــری بهــرت از انتقــال انــرژی 

کشــورهایی  و  خــزر  دریــای 

ــان  ــتان، آذربایج ــر ترکمنس نظی

بــه ترکیــه و از آن طــرف بــه 

تنهــا  کــه  ای  پــروژه  اروپــا، 

یــک مســاحت چهــل کیلومــرتی 

ســیونیک  اســتان  یعنــی 

هســت،  آن  مانــع  ارمنســتان 

ترکیــه و آذربایجــان بــا حایــت 

ــوی  ــه از س ــی ک ــی محکم های

ــه  ــد ب ــکا دارن ــل و آمری ارسائی

گــان خــود مــی تواننــد قفقــاز 

ــه  ــد و رضب ــود کنن ــرای خ را ب

اساســی آمريــکا و ارسائیــل بــه 

مثلــث ایــران، چین و روســیه را 

تکمیــل کننــد در طــرح تجزیــه 

روســیه  و  ایــران  ارمنســتان، 

ــه  ــن متحمــل رضب ــش از چی بی

مــی شــوند، ایــران ارتباطــش 

ــا اوراســیا قطــع مــی شــود و  ب

را در مرزهــای شــالی  ناتــو 

خــود خواهــد دیــد و روس هــا 

نیــز عــاوه بر نفــوذ آمریــکا در 
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ادامه...اوراســیا قطــع مــی شــود و ناتــو را 

ــد  ــد دی ــود خواه ــالی خ ــای ش در م رزه

ــکا  ــوذ آمری ــر نف ــاوه ب ــز ع ــا نی و روس ه

در حیــات خلــوت خــود در قفقــاز انحصــار 

انــرژی اروپــا را از دســت خواهــد داد و 

درنهایــت در یــک تقابــل بــزرگ میــان 

ــروز  ــرب پی ــوک غ ــدرت بل ــب از ق دو قط

ــم ــد. ابوقاس ــد ش خواه

الهام علی اف در قفقاز به دنبال چیست؟؟ 

ســفارت  در  کــه  ای  حادثــه  از  بعــد 

باکــو در تهــران رخ داد بــا اینکــه همــه 

انگیــزه  وجــود  دهنــده  نشــان  شــواهد 

ســفارت  بــه  حملــه  در  شــخصی  هــای 

باکــو بــود امــا مقامــات باکــو از هــان 

لحظــه جــور دیگــری بــه آن پرداختنــد

تخلیــه  حملــه،  خوانــدن  تروریســتی 

اتبــاع  خــروج  اعــام  ســفارت،  شــبانه 

ــار زشــت نســبت  ــران، رفت آذربایجــان از ای

ای و  ارتش،هجمــه رســانه  بــه دژبانــان 

ادامه...تبلیغاتــی عليــه ايران،بازداشــت چهــل نفــر بــه اتهــام 

مجامــع  در  ایــران  از  شــکایت  و  ایــران  بــرای  جاسوســی 

بیــن املللــی همگــی مقدمــات و چینــش کلیشــه ای هســت 

بــه  نســبت  غربــی  کشــورهای  رفتارهــای  در  ســابقا  کــه 

دیدیــم.  شــده  تعییــن  پیــش  از  ســناریوهای  بــرای  ایــران 

گیــری  شــکل  اصلــی  مانــع  ایــران  تردیــد  بــدون 

تــرف  و  زنگــزور(  ناتو)کریــدور  تورانــی  داالن 

اســت. آذربایجــان  توســط  ارمنســتان  جنــوب 

ــاوت  ــا متف ــراق کام ــوریه و ع ــا س ــاز ب ــگ در قفق ــت جن ماهی

ــکل  ــی ش ــزه اساس ــرژی دو انگی ــا و ان ــاز جغرافی ــت،در قفق اس

گیــری نــزاع اســت و حــوادث تاریخــی رصفــا بســرت و بهانــه هــای 

ایــن نــزاع را فراهــم کــرده اســت درحالیکــه جنــگ ســوریه و عراق 

هرچنــد جنبــه هــای ژئوپلیتیکــی نیــز داشــت امــا راهردهــا کامــا 

امنیتــی و سیاســی بــرای حــذف جمهــوری اســامی از ایــران بــود.

و  قفقــاز   در  خــود   موقعیــت  حفــظ  جهــت  ایــران 

ارمنســتان_هند_ ترکیــب  حفــظ  و  قــدرت  تــوازن  بــرای 

اجــازه  نبایــد  بازدارندگــی  آرایــش  گیــری  شــکل  و  ایــران 

شــود. تــرف  ارمنســتان  بــا  مــرز  کیلومــرت   44  nده

ایــران بــا یــک رویکــرد شــخصی از جانــب الهــام علــی اف روبه رو 

نیســت بلکــه راهــرد کان و اساســی برای به دســت آوردن دســت 

بــاالی جنــگ ژئوپلیتیکــی و انــرژی در قفقــاز اســت که بــه صورت 

مســتقیم منافــع و امنیــت ایــران را بــه خطــر خواهنــد انداخــت.
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ــاب  ــه ی بســیجی -آن هــم بســیجِى انق ــر مجموع ــدارد! مگ ــن ســوال ن ــه نظــر م ب

ــا  ــاوت ی ــور بیتف ــی کش ــائل سیاس ــه مس ــبت ب ــد نس ــاب- میتوان ــجوی انق و دانش

بــدون موضــع و بــدون نظــر باشــد!؟ مگــر چنیــن چیــزی ممکــن اســت!؟ مــن، شــا 

دانشــجوهای بســیجی را توصیــه میکنــم بــه ایــن کــه محافظــه کار نشــوید و همــواره 

ــد. ــای مثبــت و پُرخــون و پُرتپــش- باقــی مبانی ــه هــان معن دانشــجو و بســیجی -ب
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