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شــاهد  امــروز  جهانــی،  صحنــه ی 

ــه  ــق یافت ــه تحّق ــت ک ــی اس پدیده های

یــا در آســتانه  ی ظهورنــد: تحــّرک جدیــد 

نهضــت بیــداری اســالمی بــر اســاس 

الگــوی مقاومــت در برابــر ســلطه ی 

شکســت  صهیونیســم؛  و  آمریــکا 

منطقــه ی  در  آمریــکا  سیاســت های 

غــرب آســیا و زمین گیــر شــدن همــکاران 

گســرش  منطقــه؛  در  آن هــا  خائــن 

حضــور قدرمتندانــه ی سیاســی جمهوری 

اســالمی در غــرب آســیا و بازتــاب وســیع 

آن در رسارس جهــان ســلطه.

عــزّت  مظاهــر  از  بخشــی  این هــا 

ــا  ــز ب ــه ج ــت ک ــالمی اس ــوری اس جمه

ــادی  ــران جه ــت مدی ــجاعت و حکم ش

ــه دســت منی آمــد. رسدمــداران نظــام  ب

ســلطه نگراننــد؛ پیشــنهادهای آن هــا 

و  خدعــه  و  فریــب  شــامل  عمومــاً 

دروغ اســت. امــروز ملـّـت ایــران عــالوه  

ــدادی از  ــت کار، تع ــکای جنای ــر آمری ب

ــر  ــز خدعه گ ــی را نی ــای اروپای دولت ه

ــت  ــد. دول ــاد میدان ــل اعت ــر قاب و غی

مرزبنــدی  بایــد  اســالمی  جمهــوری 

خــود را بــا آن هــا بــا دقـّـت حفــظ کنــد؛ 

از ارزش هــای انقالبــی و ملّــی خــود، 

یــک گام هــم عقب نشــینی نکنــد؛ از 

ــد؛ و در  ــان نهراس ــوچ آن ــای پ تهدیده

ــت خــود  همه حــال، عــزّت کشــور و ملّ

را در نظــر داشــته باشــد و حکیانــه 

و مصلحت جویانــه و البتّــه از موضــع 

انقالبــی، مشــکالت قابــل حــّل خــود را 

ــد.     1397/11/22 ــل کن ــان ح ــا آن ب
@mostaghelatu
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و  داشــتن موقعیــت حســاس  بــه  توجــه  بــا  خاورمیانــه 
همچنیــن دارا بــودن منابــع غنــی همــواره مــورد توجــه نظــام 
ســلطه بــوده اســت. یکــی از عناصــری کــه مانــع رســیدن 
ــد خــود در منطقــه می شــود حضــور  ــه منافــع پلی ــکا ب آمری
ایــران اســت. از ایــن جهــت آمریــکا همــواره ســعی بــر کاهش 
قــدرت ایــران و افزایــش قــدرت خــود بــر منطقــه را داشــته 
اســت. از جملــه ایــن حــرکات می تــوان بــه برقــراری ارتبــاط 
ــن کشــورها  ــه ای ــرد. از جمل ــه اشــاره ک ــا کشــورهای منطق ب
ــا کمــک  ــه ب ــرد ک ــارات اشــاره ک ــه عربســتان و ام ــوان ب می ت
ــا ایجــاد  ــد ب ــا بتوانن ــا یمــن پرداختنــد ت ــه جنــگ ب آمریــکا ب
ــد. نتیجــه شــش  ــران بکاهن ــدرت ای ــه از ق ــی در منطق ناامن
ــرای  ــت ب ــز شکس ــن ج ــوم یم ــردم مظل ــا م ــگ ب ــال جن س
امــارات و عربســتان نبــود. بــا ایــن حــال کشــور امــارات اخیــرا 
تحرکاتــی داشــته اســت کــه توجیــه خاصــی برای آن هــا وجود 
نــدارد. عــادی ســازی روابــط بــا اســرائیل و ســفر نماینــدگان 
امــارات بــه کشــور های ایــران و ســوریه  بخشــی از کنش هــای 

اخیــر امــارات اســت. 

امارات نه دشمن می خواهد نه درگیری

ــه  ــروت ب ــه واســطه ی ث ــارات ب ــر کشــور ام در دهه هــای اخی
دســت آمــده از نفــت توانســت بــه پیشــرفت های اقتصــادی 
بــه  رســیدن  بــرای  امــارات  پیــدا کنــد.  دســت  بســیاری 
ایــن جایــگاه و موقعیــت تــاش بســیاری کــرده اســت و 
ــد. یکــی  ــد کن ــگاه را تهدی ــن جای نمی خواهــد کــه خطــری ای
ــا امنــی در منطقــه اســت. بــرای جلوگیــری  از ایــن خطرهــا ن
از نــا امنــی از دو روش اســتفاده می کنــد. یکــی وســاطت 
بــرای برقــراری صلــح بیــن کشــورها و جلــو گیــری از درگیــری، 
روش دوم افزایــش قــدرت نظامــی و گســترش حــوزه نفــوذ 

خــود اســت. ایــن کار موجــب می شــود تحــرکات کوچک تــر 
ســرکوب شــوند و همچنیــن اعتبــار و تاثیــر ســخنان امــارات 
بیش تــر شــود. در ســه راهــی ایــران، آمریــکا و اســرائیل، 
ــت.  ــته اس ــط را داش ــظ رواب ــر حف ــعی ب ــواره س ــارات هم ام
تجهیــزات نظامــی خــود را از آمریــکا تهیــه می کنــد ســعی در 

ــدارد. ــا اســرائیل مشــکلی ن ــران دارد و دیگــر ب حفــظ ای

تالش برای بازگرداندن سوریه به اتحادیه عربی

ــا هــدف  ــی ب ــت امارات هیئ
بازگشــت  بــرای  تــاش 
اتحادیــه  بــه  ســوریه 
ــی و گســترش مجــدد  عرب
ایــن  بــه  ســفری  روابــط 
اســت.  داشــته  کشــور 
داعــش  ظهــور  از  بعــد 
عربــی  روابــط کشــورهای 

بــا ســوریه کاهــش یافتــه بــود. تــاش امــارات بــرای تحکیــم 
ــز  ــری نی ــداف دیگ ــی از اه ــد ناش ــوریه می توان ــا س ــط ب رواب
باشــد . نمــی تــوان نادیــده گرفــت کــه مهم تریــن و قوی تریــن 
ــه  ــوریه ب ــدن س ــک ش ــت. نزدی ــکا اس ــارات، آمری ــد ام متح
کشــورهای عربــی را مــی تــوان راهــی بــرای کمتر کــردن ارتباط 
ســوریه بــا ایــران و محــور مقاومــت یــا حداقــل تاشــی بــرای 
ایــن موضــوع دانســت. یــا اینکــه از ایــن طریقــی بــه دنبــال 

راهــی بــرای نزدیــک شــدن بــه ایــران هســتند.

ایجاد الگویی برای عادی سازی روابط با اسرائیل

پــس از قبــول عادی ســازی روابط با اســرائیل توســط امارات، 
بحریــن و ســودان زمینه هایــی بــه منظــور عــادی ســازی 
ــی  ــارات الگوی ــد. ام ــاد ش ــورها ایج ــایر کش ــرای س ــط ب رواب
ــی  ــه خوب ــن کشــور هــا بجــا گذاشــت و االن گزین ــرای ای را ب
ــط  ــد از جلســات و رواب ــردن اســت. فرآین ــرای وســاطت ک ب
ــای ورزشــی  ــاز می شــود ســپس در رقابت ه ــر رســمی آغ غی
اســرائیل  نماینــدگان  ورزشــی  فعالیت هــای  پوشــش  بــا 
شــرکت می کننــد وســپس در ســایر الیه هــای اجتماعــی و 
ــادی  ــه ع ــت ب ــود و در نهای ــده می ش ــا چی فرهنگــی زمینه ه
ســازی روابــط ختــم می شــود. امــا پیــام روز قــدس آیــت اهلل 
ــه شمشــیر قــدس شــهرت پیــدا کــرد نشــان  خامنــه ای کــه ب
داد کــه اســرائیل چنــدان هــم پیمــان مقتــدر و مطمئنــی 
نیســت و آن بتــی کــه از اســرائیل درســت کــرده انــد واقعــی 
نیســت می توانــد باعــث تجدیــد نظــر کشــور های منطقــه کــه 

عــادی ســازی  در ســودای 
ــط هســتند شــود. رواب

ــب  ــال جل ــه دنب ــارات ب ام
ــت. ــران اس ــاد ای اعتم

اماراتــی  هیئــت  ســفر  در 
بــه ایــران و دیــدار آن هــا 
و  خارجــه  امــور  وزیــر  بــا 
جمهــور  رئیــس  ســپس 
گفت و گو هایــی  ایــران 
روابــط  گســترش  بــرای 
ــس  ــد. پ ــور ش ــن دو کش بی
از شکســت ائتــاف عربــی 
و  یمــن  بــا  جنــگ  در 
خــروج آمریــکا از منطقــه 
اعتمــاد  عربــی  کشــوهای 
ــه آمریــکا  خــود را نســبت ب
شکســت  کرده انــد.  کــم 

ــا  ــران را نشــان می دهــد. ب ــی از یمــن، قــدرت ای ائتــاف عرب
کــم شــدن حضــور آمریــکا در منطقــه، امــارات امنیــت را در 
تهــران یافتــه اســت و در تــاش بــرای جلــب حمایــت ایــران 
ــبت  ــی نس ــت امارات ــا هیئ ــان ب ــر عبداللهی ــار امی ــت. رفت اس
بــه ســوریه یــک پیــام دارد و آن ایــن اســت؛ اگــر بــه دنبــال 
مذاکــره هســتید مشــکلی نیســت امــا چنــدان اعتمــادی بــه 

شــما نداریــم.

یــه ضــرب المثــل انگلیســی می گویــد اگــر نمی توانــی رقیبــت 
ــدن  ــد از دی ــارات بع ــن. ام ــح ک ــا او صل را شکســت دهــی ب
قــدرت ایــران نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت. خــارج 
شــدن خاورمیانــه از تمرکــز آمریــکا و کاهــش اعتبــار نظامــی 
آن باعــث شــده اســت امــارات اعتمــاد ســابق را بــه آمریــکا 
نداشــته باشــد و بــه دنبــال راه هایــی بــرای نزدیــک شــدن بــه 
ایــران دارد و از ایــن جهــت نیــز روابــط خــود بــا اســرائیل را در 

حــد روابــط دیپلماتیــک معمولــی نگــه داشــته اســت.

امارات به دنبال صلح منطقه

عضو فعال انجمن

محمد جواد عباسی
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انتخابــات  بــر  ناظــر  نهــادی  عنــوان  بــه  نگهبــان  شــورای 
مجلــس  و  ریاســت جمهوری  رهبــری،  خبــرگان  مجلــس 
شــورای اســامی مســتند بــه اصــل ۹۹ قانــون اساســی، 
هــر ســاله وظیفــه ی شناســایی ویژگی هــای داوطلبــان و 
ــده دارد. هــر دوره  ــه عه ــدای آن را ب احــراز صاحیــت کاندی
ــا  ــرش ی ــان در پذی ــورای نگهب ــای ش ــر معیاره ــر س ــث ب بح
رد کاندیداهــای انتخابــات موضــوع داغ و مهــم محافــل 
سیاســی اســت؛ معیارهایــی کــه عــاوه بــر وجــه وصفــی 
بــودن، بایــد معیــار کمــی بــودن را نیــز شــامل شــود. البتــه 
الزم بــه ذکــر اســت نبایــد بــه صــورت کامــل معیارهــا را کمــی 
ــورتی و  ــه مش ــن وج ــن رفت ــر از بی ــاوه ب ــه ع ــرا ک ــرد؛ چ ک
گزینشــی شــورا، چالــش انطبــاق معیارهــا بــر بعضــی احــزاب 

ــود. ــم ب ــاهد خواهی ــز ش ــراد را نی و اف

مســئله ی رد صاحیــت علــی الریجانــی، ریاســت 3 دوره 
ــع  ــو مجم ــری، عض ــاور رهب ــامی، مش ــورای اس ــس ش مجل
ــس ســازمان صداوســیما  ــام و ریی تشــخیص مصلحــت نظ
احــراز  مــورد  در  را  ابهاماتــی  دوبــاره   1400 انتخابــات  در 
ــا منتشــر شــدن  ــان ایجــاد و ب صاحیت  هــای شــورای نگهب
ــه او ایــن موضــوع تشــدید شــد. ــان ب نامــه ی شــورای نگهب

ضعف تقنینی

3 هفتــه پیــش از آغــاز فراینــد ثبــت نــام کاندیــدای انتخابات 
ــه ی شــورای  ــوری، مصوب ســیزدهمین دوره ی ریاســت جمه
نگهبــان در مــورد ویژگی هــای کاندیــدا کــه بعضــًا معیارهــای 

کمــی نیــز در آن قابــل مشــاهده بــود، انتشــار پیــدا کــرد.

انتخابــات در ســال  ابــاغ سیاســت های کلــی  ابتــدای  از 
ــان بحــث  ــر انقــاب اســامی، شــورای نگهب ۹۵ توســط رهب
مشــخص کــردن ویژگی هــای کاندیــدای ریاســت جمهــوری را 
ــه تبــع  وظیفــه ی مجلــس شــورای اســامی می دانســت. ب

ایــن موضــوع، مجلــس بــه عنــوان قــوه ی مقننــه در جمهوری 
اســامی، اقــدام بــه نوشــتن طرحی بــا عنوان »الیحــه ی جامع 
انتخابــات« کــرد تــا علیرغــم انــدک تاش هــای صــورت گرفتــه 
ــرار  ــر ق ــات ۱۴۰۰ را تحــت تأثی ــراوان، انتخاب و نقص هــای ف
دهــد؛ امــا بــا ایــراد هیئــت عالــی نظــارت مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام روبــرو شــد. هیئــت عالــی نظــارت بــر حســن 
اجــرای سیاســت های کلــی نظــام، نهــادی از اعضــای مجمــع 
ــر  ــارت ب ــه نظ ــه وظیف ــت ک ــام اس ــت نظ ــخیص مصلح تش
حســن اجــرای کامــل و صحیــح سیاســت های اباغــی نظــام 

توســط رهبــر انقــاب را داراســت.

نظــر و دیــدگاه ایــن هیئــت تعییــن ویژگی هــای کاندیــدا، 
کلــی  سیاســت های   ۱۰ مــاده ی   ۵ جــزء  بــه  مســتند 
انتخابات)تعریــف و اعــام معیارهــا و شــرایط الزم بــرای 
ــودن  ــر ب ــر و مدب ــی و مدی تشــخیص رجــل سیاســی، مذهب
نامزهــای ریاســت جمهــوری توســط شــورای نگهبــان( توســط 
شــورای نگهبــان و از وظایــف آن اســت. ایــن اتفــاق در حالــی 
رقــم خــورد کــه شــورای نگهبــان ۵ ســال پیــش ایــن وظیفــه 
بــود.  بــه عهــده ی مجلــس شــورای اســامی گذاشــته  را 
ــن تفویــض مســئولیت، عــدم  ــت ای ــن عل ــی تری شــاید اصل
ــت و وزارت  ــزام دول ــان در ال ــت کامــل شــورای نگهب موفقی
ــال  ــات س ــه در انتخاب ــت ک ــود اس ــت از خ ــه تبعی ــور ب کش

ــد. ــان ش ــز نمای ۱۴۰۰ نی

نگاه دوم

آقــای  بــه  نگهبــان  شــورای  محرمانــه ی  نامــه ی  انتشــار 
ــگار  ــه ســعید آگنجــی، روزنامه ن ــه انتشــار آن ب ــی، ک الریجان
ایرانــی ســاکن فنانــد، نســبت داده می شــود بعــد از ماه هــا 
ــان کشــید. نامــه ای  ــه می ــان را ب ــاره بحــث شــورای نگهب دوب
ــل عــدم احــراز صاحیــت ایشــان را  ــد کــه دالی شــامل 7 بن
»صــرف نظــر از میــزان تأثیــر یــا عــدم تأثیــر« بیــان می کنــد.

ــی وی  ــع سیاس ــه مواض ــوان ب ــل می ت ــن دالی ــه ی ای از جمل
در فتنــه ی ســال 1388، ســفرهای متعــدد اعضــای خانــواده 
بــه اروپــا و آمریــکا، اقامــت یکــی از فرزنــدان در آمریــکا بــه 
ــد  همــراه اقامــت برخــی منصوبیــن درجــه 1 در کشــور معان

عضو شورای دانشکده

محمد شاهد چرخکار

انگلیــس کــه برخــاف مصوبــه ی شــورای عالــی امنیــت ملــی  
اشــاره کــرد.

بیــان ایــن دالیــل در شــرایطی اســت کــه شــورای نگهبــان بــه 
عنــوان نهــادی مســتقل و بــه دور از نــگاه حزبــی و سیاســی، 
بایــد مصئونیــت خــود از نــگاه سیاســی بــه اشــخاص را حفــظ 
ــه عنــوان بازوهــای  کنــد. نهادهــای امنیتــی و بازرســی نیــز ب
شــورای نگهبــان بــه هیــچ وجــه نبایــد سیاســی بــازی و 

ــد. ــل کنن ــات دخی ــال گزارش ــی را در ارس حزب گرای

چرایــی ایــن موضــوع از آنجــا نشــأت می گیــرد کــه مخــدوش 
شــدن جایــگاه شــورای نگهبــان و تأثــر نظرات آن از گزارشــات 
غلــط نهادهــای مربوطــه، صاحیــت حاکمیــت را زیــر ســوال 
می بــرد. شــاهد مثــال آن انتخابــات 1400 و فرمایــش رهبــری 
در بیــان گــزارش خــاف واقــع بعضــی نهادهــا بــود. بــر خــاف 
حقیقــت رخ داده، ایــن شــورای نگهبــان بــود کــه آمــاج 
حمــات قــرار گرفــت. آن هــم در وضعیتــی کــه طبــق ســخن 

ســخنگوی شــورای نگهبــان، گزارشــات غلــط هیــچ تأثیــری در 
رأی نهایــی اعضــای شــورا نداشــت. 

عبــارت »صــرف نظــر از میــزان تأثیــر یــا عــدم تأثیــر« کــه در 
بخــش ابتدایــی نامــه ی شــورای نگهبــان بــه آقــای الریجانــی 
ــورای  ــه ی ش ــول نام ــات ح ــی ابهام ــع تمام ــد رف ــده، کلی آم
دالیــل  نامــه  طبــق  اســت.  آقــای الریجانــی  بــه  نگهبــان 
ــراز  ــدم اح ــد ع ــر در فراین ــی مؤث ــه تنهای ــًا ب ــه لزوم مطروح
صاحیــت ایشــان نبــوده؛ بلکــه مجموعــه ی ایــن دالیــل 
عامــل ایــن اتفــاق شــدند. همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد 
دالیــل، صــرف نظــر از میــزان تأثیــر یــا عــدم تأثیــر ذکــر 
شــده اســت. بــه عنــوان مثــال دلیــل هفتــم کــه بســیار مــورد 
نقــد واقــع شــد؛ ممکــن اســت هیــچ تأثیــری در عــدم احــراز 
ــی نداشــته باشــد. جــدای از اینکــه  ــای الریجان صاحیــت آق
ایــن دلیــل در مــورد ســایر کاندیدایــی احــراز صاحیــت شــده 

ــر واقــع نشــد. ــود امــا موث ــز مطــرح ب نی

نامه ای با مهر محرمانه
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بــا نزدیــک شــدن بــه اولین ســالگرد رحلــت عامــه محمدتقی 
مصبــاح یــزدی در ایــن شــماره از نشــریه دادگــر گفتگویــی بــا 
فرزنــد ایشــان دکتــر علــی مصبــاح یــزدی تنظیــم شــده کــه در 

ادامــه آن را می خوانیــد.

بارزترین ویژگی و صفت اخالقی عالمه چه بود؟
ــودن و  ــه ب ــام وظیف ــال انج ــارا دنب ــاص و انحص ــن اخ همی
ــای  ــه معن ــل خــدا را ایشــان ب ــه بندگــی در مقاب انجــام وظیف
تمــام کلمــه رعایــت می کردنــد و بــه بقیــه هــم همیــن را 
ســفارش می کردنــد کــه اگــر کاری را صرفــًا بــرای خــدا انجــام 
بدهیــد گــم نمی شــود و ضــرر نمی کنیــد امــا  اگــر بــرای غیــر 
ــه  ــدارد ک ــود ن ــی وج ــچ ضمانت ــد هی ــام دادی ــدا )کار( انج خ
ایــن کار اثربخــش باشــد و احیانــا بــرای ســعادت خودتــان 

ــری داشــته باشــد. اث

ســبک زندگــی ایشــان بــه عنــوان شــخصیتی والیــت مــدار 
چگونــه بــود؟

مبنــای ســبک زندگــی ایشــان همــان بخــش وظیفــه محــوری 
بــود و ایــن وقتــی کــه در ســاحت های مختلــف زندگــی جریــان 
پیــدا کنــد شــکل های مختلفــی بــه خــود می گیرد و در مســائل 
زندگــی شــخصی، خانوادگــی و اجتماعــی همیشــه دنبــال ایــن 
ــد.  ــد و عمــل بکن ــه وظیفه شــان را تشــخیص بدهن ــد ک بودن
حتــی در مســائل شــخصی خودشــان هــم همینطور)بودنــد(. 
بــه عنــوان مثــال در ایــام بیمــاری اخیرشــان یــک زمانــی راجــع 
بــه اینکــه بــرای ایــن بیمــاری چــه کاری را بایــد انجــام بدهنــد، 
بــه چــه دکتــری مراجعــه کننــد، دســتور کــدام دکتــر را عمــل 
کننــد، خیلــی دغدغــه داشــتند تــا اینکــه یــک شــورای پزشــکی 
تشــکیل شــد و آن هــا باالتفــاق دســتوراتی را صــادر کردنــد و 
ــک نفــس راحــت  ــت ایشــان ی ــد؛ آن وق ــی را کردن تجویزهای
کشــیدند و فرمودنــد کــه حــاال دیگــر مــن بــرای ایــن کاری کــه 
انجــام می دهــم حجــت شــرعی دارم، مداوایــی کــه می کنــم، 
دارویــی کــه می خــورم، مــورد رضــای خــدا اســت و خــدا از 

مــن می خواهــد. وظیفــه ام را دارم انجــام می دهــم  و در 
ــود. ــان ب ــای ایش ــور کاره ــن مح ــی ای ــئون زندگ ــه ش هم

چــه  عالمــه  سیاســی  ویژگــی کنشــگری های  مهم تریــن 
ــود؟ ب

ــن  ــم ای ــرض بکن ــودم ع ــر خ ــم از نظ ــن می توان ــه م ــه ک آنچ
فعالیت هــای  از  اعــم  فعالیت هــا  تمــام  در  کــه  اســت 
آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی و فعالیت هــای سیاســی، آنچــه 
کــه ایشــان مــد نظرشــان بــود و هدفشــان بــود ایــن بــود کــه 
وظیفــه خودشــان را بــه عنــوان یــک روحانــی در ایــن شــرایط 
تشــخیص بدهنــد و بــه آن عمــل بکننــد. در عرصــه سیاســی 
ــد، آنچــه کــه حجــت  ــن بودن ــال ای هــم ایشــان همیشــه دنب
شــرعی بــر آن دارنــد و آنچــه کــه خــدا در ایــن شــرایط از ایشــان 
می خواهــد را تشــخیص بدهنــد و طبــق آن عمــل بکننــد. در 
ایــن مســیر از هیــچ مخالفــت و مبــارزه ای ابــا نداشــتند و تنهــا 

چیــزی کــه مــد نظرشــان بــود انجــام وظیفــه شــرعی بــود.

ــرا   ــف اصول گ ــوان طی ــه عن ــه را ب ــم عالم ــواره اس ــا  هم م
بــه جنــاح  را  ایشــان  آیــا اساســًا می شــود  می شــنویم، 

خاصــی نســبت داد؟
همانطـور کـه مقـام معظـم رهبـری یـک بـار اشـاره فرمودنـد؛ 
تقسـیم بندی هـای سیاسـی خیلـی دقیـق نیسـت و چـه بسـا 
صـورت  خاصـی  هـدف  یـا   و  اغـراض  روی  وقت   هـا  خیلـی 
می گیـرد. اگـر بخواهیـم  قضـاوت  صحیحـی داشـته باشـیم؛ 
بایـد اول تعریـف کنیـم کـه اصـول یعنـی چـه؟ و اصول گـرا به 
چـه معناسـت؟ و حـدود دقیق آن را معیـن کنیم، بعد ببینیم 
کـه چـه کسـی تـوی ایـن چهارچـوب و چه کسـی خـارج از این 
چهارچـوب قـرار می گیـرد. آنچـه کـه در جامعـه مـا بـه عنـوان 
احـزاب اصول گـرا یـا افـراد اصولگـرا یـا گروه ها و بـه اصطاح 
مجامـع اصول گـرا مطـرح اسـت، دامنـه خیلـی وسـیعی دارد 
هـر  داد.  جـای  آن  در  می تـوان  را  متنوعـی  خیلـی  افـراد  و 
کسـی هـم از اصول گرایـی یـک تعریفـی بـرای خـودش دارد و 
مشـخصاتی را در نظـر می گیـرد. یـک حـدود ثابـت مشـخص 
اسـتانداردی بـرای ایـن  مسـئله وجـود نـدارد تـا مـا بتوانیـم 
مشـخصًا بگوییـم کـه چـه کسـی داخـل ایـن محـدوده هسـت 
و چـه کسـی خـارج از ایـن قلمـرو قـرار می گیرد. مـا می توانیم 
اصول گـرا را بـه ایـن معنـا  تفسـیر کنیـم، کسـی کـه بـه اصـول 

و حاضـر  اسـت  پایبنـد  اسـام  ارزشـی حقیقـی  و  اعتقـادی 
هسـت بـرای آن از جانـش، مالـش و آبرویـش هزینـه کنـد و 
ایـن برایـش مهم تـر از هـر چیـز دیگـر اسـت و هـر کار دیگـری 
کـه می خواهـد انجـام بدهـد  بـر اسـاس ایـن اصـول اعتقادی 
و ارزشـی اسـام نـاب محمدی)صلـی اهلل علیـه وآله و سـلم( 
هسـت. اگـر مـا چنیـن تعریفـی از اصولگرایـی داشـته باشـیم 
قطعـا یـک مصـداق آن آیـت اهلل مصبـاح می تواند باشـد. ولی 
همانطـور کـه عرض کردم، اصول گرایی در عرف رایج سیاسـی 
جامعـه مـا تعریف خیلی مبهم و وسـیعی داردکـه خیلی افراد 
و گروه هـا بـا مشـرب های مختلـف و حتـی بعضـی کسـانی کـه 
اصـا اصـول را  قبـول ندارنـد جـز ایـن تعریـف می گنجنـد؛ به 
ایـن معنـا قطعـا نمی توانیـم بگوییـم که آیـت اهلل مصباح در 

ایـن چهارچوب اسـت.

ایجـاد طـرح والیـت چـه جایگاهـی در کنشـگری سیاسـی 
اعتقـادی  یـک هـدف  آیـا عالمـه صرفـا  داشـت؟  ایشـان 
را دنبـال می کردنـد؟ و چـرا عالمـه ایـن مسـیر را انتخـاب 

کردنـد؟
طـرح والیـت در زمانـی شـروع شـد کـه شـبهات بسـیار زیادی 
از طـرف مخالفیـن و مخصوصـا سـکوالر ها در سـطح جامعـه 
پمپـاژ می شـد و جـو جامعـه را برخـاف اهـداف و آرمان هـای 
انقـاب اسـامی هدایـت می کـرد. ایـن طـرح بـه ایـن منظور 

طراحی و اجرا شـد که جوان های ما را در برابر این شـبهات و 

ایـن سـیل تهاجمات فرهنگی واکسـینه کنـد و بتواند ابتدایی 

تریـن اصـول و مبانـی تفکر اسـامی را به زبان قابل  فهمی در 

اختیـار جوانـان قـرار بدهـد تـا بتواننـد در مقابـل این شـبهات 

مقاومـت کننـد و تشـخیص سـره از ناسـره بـرای آن ها ممکن 

بشـود. البتـه  یکـی از اهـداف ایـن طـرح ایـن بـود کـه  آن 

والیتـی کـه در جامعـه اسـامی در عصـر غیبـت وجـود دارد و 

مشـخصه انقـاب اسـامی و جمهـوری اسـامی اسـت؛ یعنی 

والیـت فقیـه، بـا ادله کامـاً عقلی و با روش هـای کاماً علمی 

و اسـتداللی  بـرای جوان هـا تعلیـم داده و تبییـن شـود. ایـن 

قطعـا یـک کارکرد سیاسـی هم می توانسـت داشـته باشـد، به 

ایـن معنـا کـه  پشـتوانه ای بـرای جمهـوری اسـامی و نظـام 

والیـت فقیـه در افـکار و اندیشـه های دانشـجویان و جوانـان 

تولیـد کنـد. امـا هدف سیاسـی بـه معنای فعالیت سیاسـی یا 

سیاسـی بـازی یـا سیاسـت گری جـز اهـداف ایـن طـرح نبـوده 

بلکـه بـر خـاف آن  همیشـه ایشـان سـفارش می کردند که در 

ایـن مباحـث بـه هیـج وجـه مسـائل جنـاح بندی هـا را حـق 

نداریـد دخالـت بدهید.

از سیاست تا مداوا عمل به تکلیف

عضو فعال انجمن

اسرا طباطبائیان
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سردار از نگاه غربی ها

پــس از تــرور ســردار ســلیمانی بعضــی از رســانه های غربــی 
مطابــق انتظــار بــه پوشــش گســترده ی ایــن خبــر پرداختنــد. 
ــدر،  ــت، مقت ــاده زیس ــردی س ــلیمانی را ف ــردار س ــا س آن ه
نخبــه، قدرتمندتریــن فرمانــده نظامــی در غــرب آســیا، 
تمامــی  بیــن  از  معرفــی کردنــد.  و...  شــجاع  خــردورز، 
صحبت هایشــان تــرس عمیقشــان از ایــن دالورمــرد بــه 
چشــم می آمــد. امــا ایــن تــرس از کجــا نشــات گرفته اســت؟

ــیا،  ــرب آس ــکا در غ ــتراتژی های  آمری ــن اس یکــی از مهم تری
جلوگیــری از ظهــور قدرت هــای مخالــف بــا نظــام ســلطه 
بــوده اســت. آمریــکا در ایــن زمینــه رویکرد هــای متفاوتــی 
را اتخــاذ کرده اســت. پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، در 
ــاب  ــام از انق ــا اله ــلطه ب ــام س ــد نظ ــی ض ــه جریانات منطق
اســامی ایجــاد شــد. آمریکایی  هــا نیــز بعد از 11 ســپتامبر به 
بهانــه ی مبــارزه بــا تروریســم حضــور خــود را در غــرب آســیا 
تقویــت کردنــد. یکــی از حکومت هایــی کــه آمریکایی هــا 
ســعی در ســاقط شــدن آن داشــتند حکومــت بشــار اســد 
بــود. بحــران و جنــگ داخلــی بــه نحــوی در ســوریه بــاال 
ــد. در  ــی می ش ــش بین ــز پی ــق نی ــقوط دمش ــه س ــت ک گرف
ایــن میــان ســردار ســلیمانی پــا بــه عرصــه گذاشــت و 
از گزنــد آمریــکا و هم پیمانانــش نجــات داد.  را  ســوریه 
ناکامــی غــرب در ســرنگونی بشــار اســد و روی کار آوردن 
ــه غــرب در ســوریه یکــی از شکســت های  ــل ب نظــام متمای
ــود. ســردار ســلیمانی در  ــر ســردار ســلیمانی ب غــرب در براب
ــات چشــمگیری از  ــای مقاومــت هــم اقدام ــر محور ه دیگ
خــود برجــای گذاشــت کــه ایــن اقدامــات در انتهــا منجــر بــه 
اتحــاد و همبســتگی بیــش از پیــش نیروهــای مقاومــت و 

ــد. ــه ش ــا ازمنطق ــروج آمریکایی ه ــرای خ ــروعی ب ش

ترامپ و سیاستی که نداشت

ترامپ که در سیاست داخلی بی لیاقت جلوه 
کرده بود حاال برای نشان دادن برگ برنده 

به هواداران خود در انتخابات به دنبال 
سوژه ای در سیاست خارجی اش می گشت. 

هم زمان در عراق  با وجود تاش های آمریکا 
برای بوجود آوردن حکومتی متمایل به 

غرب، دولت هایی روی کار آمدند که 
دارای وجه شیعی و متمایل به 

ایران بودند. از طرفی دیگر 
در عراق فرهنگ قبیله ای 

قوی است و هر 
قبیله سیاست ها و 
قوانین خاص خود 

را دارد. یکی از 

دستاوردهای 
چشمگیر سردار 

سلیمانی متحد و هم فکر کردن 
این قبایل بایکدیگر،با هدف 

کوتاه کردن دست آمریکا از این کشور 
بود.

 حضور گسترده ی نیروهای 
حشدالشعبی در عرصه ی 
سیاست، دفاع و امنیت 
عراق هم برخاف تمایل 
آمریکایی ها بود که سازماندهی 
و هدایت آنان  و دیگر نیروهای 
مقاومت با درایت سردار سلیمانی 
انجام می گرفت. سردار سلیمانی 
در طول حیات خود از طریق 
فعالیت ها و اقدامات متعدد، 
سیاست های سلطه گرانه ی آمریکا را 
در منطقه ی غرب آسیا با شکست های 
متعددی مواجه کرده  بود. 
درنتیجه ترامپ با رصد 
شرایط و مانع دیدن 
همه جانبه سردار 
و نزدیک بودن 
انتخابات 
آمریکا 
تصمیم به 
ترور سردار 
سلیمانی 
گرفت با 
این هدف 
که این 
مانع بزرگ 
را از سر راه بر 
می دارد و با این برگ 
برنده در انتخابات پیروز 
می شود.

خود کرده را تدبیر نیست

ــه  ــس از شــهادت ســردار ســلیمانی نشــان داد ک حــوادث پ

ــه تنهــا عملــی نشــد بلکــه موجــب تضعیــف  ایــن اهــداف ن

آمریــکا و در نهایــت خــروج او از منطقــه شــد. چــرا کــه 

همچنیــن  و  مقاومــت  حمــات گروه هــای  افزایــش  بــا 

حملــه ی موشــکی جمهــوری اســامی ایــران بــه پایــگاه عیــن 

االســد، امنیــت آمریکایی هــا را بیــش از پیــش تضعیــف 

ــران  ــن پــس از شــهادت ســردار ســلیمانی، ای کــرد. همچنی

راهبــرد اساســی خــود را بــر پایــه ی اخــراج کامــل نیروهــای 

آمریکایــی از منطقــه تعریــف کــرد. از ســوی دیگــر، بــه دلیــل 

محبوبیــت خــاص و احتــرام ویــژه ای کــه ایــن ســردار عزیــز 

در بیــن مــردم داشــتند، حضــوری میلیونــی در تشــییع پیکــر 

ایشــان صــورت گرفــت کــه زمینــه ی ایجــاد انســجام و اتحــاد 

ملــی را بــه شــدت افزایــش داد. جــدای از این هــا تــرور 

ســردار باعــث شــد کــه ایــران در پیگیــری توانمندی هــای 

ــر شــود و در نخســتین ســالگرد  ــز مصرت هســته ای خــود نی

تــرور ایشــان، برنامه هــای خــود را جهــت افزایــش غنــی 

ســازی اورانیــوم و انجــام پیشــرفت های بیشــتر هســته ای 

ســردار  می تــوان گفــت  اوصــاف  ایــن  بــا  اعــام کنــد. 

ــات و چــه در زمــان شــهادتش  ســلیمانی چــه در زمــان حی

موجــب شکســت های پــی در پــی آمریکایی هــا در زمینــه ی 

شده اســت.  منطقــه  در  استکباریشــان  سیاســت های 

ــردار  ــرور س ــه ت ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب آمریکایی ه

در واقــع مانــع تراشــی بوده اســت و نــه مانــع زدایــی و ایــن 

راهــی بــوده اســت کــه خــود برگزیده انــد. بوجــود آمــدن 

روحیــه ی اتحــاد و همبســتگی بیــن نیروهــای مقاومــت، 

یکــی از دغدغه هــای ترســناک امــروز آمریــکا در زمینــه ی 

سیاســت های اســتراتژیکی منطقــه اســت کــه روز بــه روز در 

بیــن نیروهــای مقاومــت و منطقــه در حــال افزایــش اســت.

عضو فعال انجمن

زینب اعرابی

ترور سردار سلیمانی؛ مانع زدایی یا مانع تراشی
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می تــوان گفــت مهم تریــن هــدف ســازمان ملــل متحــد 

حفــظ امنیــت و صلــح جهانــی و گســترش روابــط دوســتانه 

میــان کشــورها اســت. لکــن ایــن ســازمان بــا توجــه بــه 

نفــوذ کشــورهای قدرتمنــد کــه خــود از ناقضــان حقــوق بشــر 

هســتند از هــدف خــود دور مانــده اســت. از همیــن جهــت 

ــا واکنش هــای ضــد و  ــف ب ــا در مســائل مختل ــه م اســت ک

نقیضــی از ســوی ایــن ســازمان و دیگــر ســازمان های حقــوق 

بشــری شــاهد هســتیم.

یکــی از دغدغه هــای آمریــکا، قــدرت گرفتــن ایــران در منطقــه 

غــرب آســیا اســت. بطــوری کــه ســال 2015 کشــور عربســتان، 

ــور  ــکا بمنظ ــتقیم آمری ــتوانه مس ــه پش ــن ب ــارات و بحری ام

ــه کــرد. در  ــه یمــن حمل کاهــش قــدرت ایــران در منطقــه ب

جامعــه بین الملــل و باالخــص در ســازمان حقــوق بشــر کــه 

ــکیل  ــر تش ــوق بش ــض حق ــوارد نق ــان دادن م ــر نش ــی ب مبن

ــف را  ــای مختل ــت در موقعیت ه ــدم حمای ــت، ع ــده اس ش

ــه  ــی وجــود داشــته اســت ک شــاهد هســتیم؛ موقعیت های

منفعــت و ســود ایــن کشــورها در آن بــوده کــه بــا اظهارنظــر 

و یــا حتــی بــا محکومیــت طــرف مقابــل عکس العملــی 

نشــان دهنــد. 

سازی ناکوک از یمن

جنــگ عربســتان و یمــن کــه بــا کشــتار بــی رحمانــه کــودکان 

ــان  ــوی مدعی ــی از س ــچ واکنش ــا هی ــد ب ــه رو  ش ــی روب یمن

حقــوق بشــر همــراه نشــد. قربانیــان ایــن جنــگ را نظامیــان 

تشــکیل نمی دهنــد بلکــه قربانیــان ایــن جنــگ را مــردم 

ــن  ــد کــه سال هاســت ای عــادی و کــودکان تشــکیل می دهن

شــرایط را تحمــل می کننــد. وزیــر امــور خارجــه ایــران، آقــای 

امیــر عبداللهیــان بیــان کــرد کــه: مــا بــاور داریــم کــه تجربــه ۶ 

ســال جنــگ ثابــت کــرده اســت کــه طــرف مهاجــم نمی توانــد 

ــد و  ــروزی ای کســب کن ــچ پی ــی، هی ــوان نظام ــه ت ــکا ب ــا ات ب

آن هــا بایــد ایــن مســئله را بــه مــردم یمــن واگــذار کننــد تــا 

ــد. ــق گفتگــو، یمنی هــا مشکاتشــان را حــل کنن از طری

ــه اســتثنای معــدودی از هواپیماهــای  عربســتان ســعودی ب

امدادرســان ســازمان ملــل، فــرودگاه صنعــاء را بــه روی همه 

پروازهــا بســت، در پــی ایــن محاصــره طوالنــی مــدت، ذخایر 

غــذا و دارو تحلیــل رفــت و بهــای گاز مصرفــی بســیار شــدت 

یافــت. ســوخت هــم اغلــب در پمــپ بنزین هــا موجــود 

نیســت. پیــش از محاصــره یمــن ۷0 درصــد از مایحتــاج 

ــه خــود را از خــارج از ایــن کشــور وارد می کــرد. هیــچ  روزان

جامعــه یــا حتــی ســازمان حقــوق بشــر براســاس وظایــف و 

تعهــدات رســمی اعتنایــی بــه ایــن مســئله نکردنــد و دلیــل 

را هــم جویــا نشــدند کــه راه حــل یــا پیشــنهادی بــرای خاتمــه 

ایــن جنــگ صــادر کننــد. 

ــا فشــارهای عربســتان  شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل ب
در مهرمــاه امســال بــه کار بازرســان خــود در یمــن پایــان داد. 
ــات جنگــی در  ــوع جنای ــال وق ــر روی احتم ــن بازرســان ب ای

ــد. ــق می کردن ــن تحقی یم

ــام  ــه اته ــران را ب ــل متحــد  ای ــه ســازمان مل سال هاســت ک
ســاخت ســاح های هســته ای تحــت فشــارهای ســنگین 
تحریــم قــرار داده اســت. ولــی در مقابــل کشــورهایی کــه 
ــا  ــود آن ه ــی خ ــد و حت ــض می کنن ــوق بشــر را نق ــا حق عم
اســتفاده نمی کننــد  از ســاح های هســته ای و شــیمیایی 

ــرده اســت. ســکوت ک

تیری در تاریکی

عــراق، کشــور بــی حاشــیه کــه از دیــد برخــی کشــورها پــس 
از تــرور ژنــرال مصطفــی کاظمــی نخســت وزیــر کشــور عــراق 

ــه   ــود ک ــاه گذشــته ب ــه کشــوری پر حاشــیه شــد. م ــل ب تبدی
ــات را  ــی کاظمــی اتهام ــرال مصطف ــه جــان ژن ســوء قصــد ب
بــه ســوی ایــاد العیســاوی )مدیــر کل مســتندات جنایــی( و 
صبــاح حســن الشــبلی)مدیرکل بخــش چــک و خنثی ســازی( 

ــه بازداشــتگاه کشــاند. ــه کــرد و ایــن دو را ب روان

تــرور  متهــم  اعتراف هــای  دادنــد کــه  رســانه ها گــزارش 
ژنــرال ایــن اســت کــه یکــی از راکت هــای یافتــه شــده پهپــاد 
ســاخت فرانســه در پشــت بــام منــزل نخســت وزیــر عــراق را 
منفجــر کــرده و کمیتــه تحقیــق را گمــراه کــرده اســت. ایــن 
ســوء قصــد  گمانه هــا را بــه ســمتی کشــاند کــه ایــن طرحــی 
ــی  ــر اعتراضــات انتخابات ــذاری ب ــا هــدف تاثیرگ ــی  ب آمریکای
ــن کشــور ســلب  ــت را از ای ــا آرامــش و امنی ــراق اســت ت ع

کننــد.

حکایت این چشمه همچنان جاریست

عضو شورای دانشکده

هلیا خراسانی
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ــت  ــده  اس ــث ش ــی باع ــتکبار جهان ــه اس ــای ظالمان تحریم  ه
کــه ایــران در حوزه هــای مختلــف، خصوصــا حــوزه اقتصــادی 
ــکات  ــن مش ــه ای ــکات فــراوان بشــود. از جمل دچــار مش
از  بانکــی اشــاره کــرد.  نفتــی و  بــه تحریم هــای  می تــوان 
آنجایــی عمــده درآمدهــای ارزی مــا از فــروش نفــت بــود بــا 
اعمــال ایــن تحریم هــا، مــا را در تامیــن و جابجایــی ارز دچار 
مشــکل کــرد. بــا توجــه بــه اینکــه هفتــاد درصــد درآمدهــای 
ــد می شــود در  ــد و زیرســاخت تولی ارزی صــرف حــوزه تولی

نتیجــه کشــور بــا رکــود و بیــکاری شــدید مواجــه شــد .

رویکــرد دولــت قبلــی در مقابلــه بــا تحریم هــا مقطعــی و 
کوتــاه مــدت بــود. در واقــع راهبــرد مــا مبتنــی بــر واقعیــات 
نبــود؛ بــه طــوری کــه نــگاه کلــی دولــت ایــن بــود کــه همــه 
مشــکات بــا مذاکــره حــل می شــود. ایــن نــوع نــگاه بــا توجه 

بــه دالیــل عقانــی و همچنیــن تجربــه زیســته کشــور درســت 
بــه نظــر نمی رســد. اول آنکــه مــا هیــچ گاه بــه یــک مذاکــره 
صــد در صــد مطلــوب دســت پیــدا نخواهیــم کــرد و قطعــًا 
در هــر مذاکــره ای امتیازاتــی داده می شــود تــا امتیازاتــی 
مانــده  باقــی  بــرای مشــکات  بایــد  پــس  گرفتــه  شــود. 
ــا بدعهــدی آمریــکا  راهــکاری داشــت. دوم آنکــه مــا بارهــا ب
ــوده و نیســت.  ــازه ای نب ــر ت ــن ام ــم و ای مواجــه شــده بودی
ــره خــوب،  ــک مذاک ــام ی ــی در صــورت انج ــه حت ســوم آنک
ــد و  ــان در دســت دشــمن باقــی می مان ــم همچن ــزار تحری اب
تضمینــی وجــود نــدارد کــه آمریــکا بــه بهانه هــای دیگــر از آن 
ــی و  ــره قســمت تکمیل ــه خــود مذاک ــد. چراک اســتفاده نکن
اثرگــذار تحریم هاســت کــه کشــور را در حالــت خــوف و رجــا 
نگــه دارد. البتــه بایــد توجــه داشــت همانطــور کــه دل بســتن 
بــه غــرب و رفــع تحریم هــا بــه تنهایــی غلــط اســت، ارتبــاط 
صــرف بــا شــرق هــم غلــط اســت. اینکــه مــا همــه محاســبات 
ــادالت و همکاری هــای طــرف شــرقی  ــای مب ــر مبن خــود را ب
ــود  ــای موج ــا و راه کاره ــر ظرفیت ه ــم و از دیگ ــم بگذاری ه

غافــل شــویم آســیب زا اســت.

دبیر شورای دانشکده

محمد مهدی تکلویی

ــد  ــرد بلن ــک راهب ــد ی ــا بای ــا تحریم ه ــه ب ــرای مقابل ــت ب دول
ــر  ــات داشــته باشــد. در حــال حاظ ــر واقعی ــی ب ــدت مبنت م
واقعیــت موجــود تحریم هایــی اســت کــه معلــوم نیســت 
تــا کــی ادامــه خواهنــد  داشــت. بــرای برون رفــت از ایــن 
وضعیــت چنــد راهــکار کلــی وجــود دارد. اولیــن راهــکار 
متکــی شــدن بــه داخــل کشــور و قــوی کــردن خــود از درون 
ــادرات، واردات و  ــه ص ــور ب ــعه کش ــرفت و توس ــت. پیش اس
ــا دیگــر کشــورها احتیــاج دارد امــا گــره زدن  ارتبــاط فعــال ب
اقتصــاد کشــور بــه دســت بیگانــگان عقانــی نیســت. بــا 

تغییــرات درون زا کــردن اقتصــاد کشــور سررشــته امــور  و 
و بــه دســتان خــود مــا بســتگی خواهــد داشــت 

بــه طــرف خارجــی نخواهــد توانســت 
فشــار وارد راحتی به کشــور 

کند. 

ــه  ــه دشــمن می دهــد ک ــرا را ب ــن گ ــوی شــدن ای ــی ق از جهت
نمی توانــد بــا ابزارهایــی ماننــد تحریــم بــر حرکــت رو بــه جلــو 
کشــور اثــر بگــذارد و بــه تبــع عقب نشــینی خواهــد کــرد. 
ــم  ــت الیحــه بودجــه را تقدی ــه دول ــود ک ــن اواخــر ب در همی
مجلــس کــرد.  بودجــه 1۴01 بــر مبنــای واقعیت هــای موجــود 
ــاد نفــت و دیگــر مــواردی کــه  ــر فــروش زی ــه ب ــدون تکی و ب
ــر  ــن ام ــود. همی ــن شــده ب ــم اســت تدوی ــه تحری ــط ب مرتب
موجــب شــد تــا طــرف مقابــل ایــن برداشــت را کنــد کــه ایــران 

بــه مذاکــرات نیــازی نــدارد.

در حــال حاضــر مــا می دانیــم کــه اگــر بخواهیــم رشــد و 
ــه اهــداف سیاســی و اقتصــادی  توســعه داشــته باشــیم و ب
ــه  ــی ک ــردن در حال ــد ک ــم. تولی ــاز داری ــد نی ــه تولی برســیم، ب
مــا نتوانیــم صــادرات داشــته باشــیم، راهگشــا نخواهــد بــود. 
جهــت  در  دیپلماســی  از ظرفیــت  اســتفاده  بعــدی  راه کار 

فعــال  اقتصــادی  دیپلماســی  اســت.  اقتصــادی  اهــداف 
می توانــد بــه مــا در جهــت رشــد اقتصــادی کمــک کنــد. 
باتوجــه بــه شــرایط تحریمــی و بــا دیــد بلنــد مــدت  نــگاه مــا 
ــایه  ــورهای همس ــه کش ــد ب ــادی اوالً بای ــی اقتص در دیپلماس
باشــد. چراکــه تجــارت بــا کشــورهای همســایه ســاده تر و زود 
بازده تــر هســت. همچنیــن بدلیــل داشــتن مرزهــای زمینــی 
همچنیــن  می شــود.  ســخت تر  تجارت هــا  ایــن  تحریــم 
بدلیــل نداشــتن سیســتم بانکــی دقیــق نظــارت دقیــق بــر ایــن 
تبــادالت ممکــن نیســت. نکتــه دیگــری کــه در رابطــه بــا روابط 
اقتصــادی مــا وجــود دارد ایــن اســت کــه مــا بــرای گیــر نکردن 
ــی  ــم. یعن ــر اســتفاده کنی ــم از تهات در دام تحریم هــا می توانی

در ازای صــادرات، از کشــور مقصــد کاال وارد کنیــم.

ــا  ــودن ب ــا، همســایه ب ــه ای م ــت منطق ــه موقعی ــا توجــه ب  ب
میلیــارد دالری   1200 یــک ظرفیــت  داشــتن  و  15 کشــور 
تجــارت ســاالنه و امکاناتــی کــه کشــور از آن برخــوردار اســت؛ 
طبــق مطالعــات انجــام شــده، مــا از ایــن ظرفیــت صــادرات 
و واردات در حــدود 200 تــا 300 میلیــون دالر می توانیــم 
ــزی  ــان حــال چی ــن ســهم در زم ــا ای ســهم داشته باشــیم. ام
حــدود 20 تــا 30 میلیــارد دالر اســت. بــرای اســتفاده از ایــن 
ظرفیــت می بایســت در حــوزه داخلــی و خارجــی حمایت هــا 
و پشــتیبانی هایی از تجــارت بشــود. بخــش اقتصــادی کشــور 
نیــاز بــه امینیــت دارد و ایــن امنیــت از همیــن حمایت هایــی 
ذی ربــط  دســتگاه های  و  مجلــس  دولــت،  جانــب  از  کــه 

صــورت می گیــرد ناشــی می شــود.

تبدیل تهدید ها به فرصت
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بایستگی های قوی شدن 

گفتمان مقاومت یعنی چه؟!

ــی و حفــظ  ــوان داخل ــر ت ــه ب ــی تکی گفتمــان مقاومــت یعن

اســتقال و مبــارزه بــا اســتکبار بــر اســاس آموزه هــای 

اســامی. همچنیــن ایجــاد وحــدت و همبســتگی در میــان 

جوامــع آزادی خــواه و جلوگیــری از بــروز تفرقــه و اختــاف 

میــان آن هــا حفــظ و حمایــت از آن؛ گفتمــان مقاومــت چــه 

در عرصــه نظامــی، چــه در عرصــه سیاســی و چــه در عرصــه 

اقتصــادی کلیــد اساســی حــل مشــکات اســت.

گفتمان مقاومت در عرصه نظامی

از زمــان پیــروزی انقــاب اســامی و بــه دنبــال آن حمایت از 

مســتضعفان جهــان به ویــژه در زمان حمله رژیم اشــغال گر 

قــدس بــه اراضــی لبنــان در ســال 13۶0 ، جمهــوری اســامی 

بــر اســاس آموزه هــای انقابــی خــود تصمیــم بــر حمایــت از 

لبنــان در برابــر حملــه رژیــم صهیونیســتی گرفــت. حــزب اهلل 

لبنــان از ســال 1358 بــا هــدف دفــاع از لبنــان و جلوگیــری 

از نفــوذ غــرب در برابــر لبنــان و بــا الهــام از آموزه هــای امــام 

خمینــی)ره( تشــکیل شــده بــود. حــرب اهلل در ســال 13۶0 با 

حمایت هــای جمهــوری اســامی توانســت ضربــه ســنگینی 

بــر پیکــره رژیــم صهونیســتی بزنــد؛ نمونه هــای دیگــری نیــز 

در جنــگ 33 روزه ۶ ســال پــس از آن واقعــه می تــوان یــاد 

کرد.

پــس از تشــکیل داعــش، ایــن گــروه تروریســتی بــه کمــک 

آمریــکا توانســت بــر اغلب نواحی ســوریه و عراق ســیطره 

پیــدا کنــد. در مقابــل مــا در جبهه هــای مبــارز با داعش 
شــاهد پراکندگــی و منســجم نیروهــا بودیــم. در ادامــه بــا 
فتــوای مرجعیــت شــیعه عــراق و همچنیــن اقدامــات و 
کمک هــای جمهــوری اســامی، ســردار ســلیمانی توانســت 
بــا مقاومــت و ایجــاد همبســتگی میــان گروه هــای عراقــی و 
تشــکیل بســیج مردمــی عــراق )حشدالشــعبی( و همچنیــن 
ایجــاد اتحــاد میــان اقــوام مختلــف، داعــش را ریشــه کــن 
کنــد. نتیجــه تاش هــای شــهید ســردار ســلیمانی، تشــکیل 
جبهــه مقاومــت در ســوریه و عــراق شــده اســت. ایــن 
ــا  ــز  ب ــا کشــورهای اســامی دیگــر نی حرکــت ســبب شــد ت
الهــام از الگــوی مقاومــت، راه را بــر نفــوذ بیگانــگان ببندنــد. 

گفتمان مقاومت در عرصه سیاسی

تکیــه بــر توانمندی هــای سیاســی و علمــی و همچنیــن 
و  بیگانــگان  بــا  مواجهــه  در  سیاســی  اســتقال  حفــظ 
ــران  ــان ای ــی آن ــی و زور گوی ــر زیاده خواه ــت در براب مقاوم
ــت.  ــرده اس ــی ک ــان معرف ــه جهانی ــل ب ــر از قب را قدرتمند ت
ــد  ــنهادی در دور جدی ــن پیش ــه مت ــا ارائ ــرد ب ــن رویک همی
مذاکــرات از طــرف ایــران نشــان دهنــده دیپلماســی فعــال 
ایــران و مقاومــت در برابــر زیــاده خواهــی  طرف هــای غربــی 
ــاه  ــته هایش کوت ــران از خواس ــن معناســت ای اســت و بدی
ــن  ــرات وی ــد مذاک ــا رون ــرد را ب ــن رویک ــد. ای ــد آم نخواه
ــل مقایســه  ــام قاب ــن برج ــس از آن فرامت در ســال 95 و پ

نیســت. 

شــاخه های  ایجــاد  در  مقاومــت  از گروه هــای  حمایــت 
بــه عرصــه  از شــاخه نظامــی و ورود  بــه غیــر  مختلــف 
اهلل  حــزب  انتخاباتــی  لیســت  مثــال  طــور  سیاســت)به 
ــردن  ــوم ک ــان( و محک ــان لبن ــات پارلم ــرای انتخاب ــان ب لبن
اقدامــات دشــمنان )بــه طــور مثــال  محکــوم کــردن عــادی 
ــا رژیــم صهیونیســتی  ســازی روابــط کشــورهای اســامی ب

عضو فعال انجمن

محمد صادق صبری 

و یــا محکــوم کــردن اقدامــات عربســتان ســعودی در جنــگ 
یمــن( نــه تنهــا در عرصــه نظامــی بلکــه در زمینــه سیاســت 
خارجــی تاثیــر بســزایی در تحقــق آرمــان تشــکیل جبهــه ضــد 

ــت.  ــد داش ــت خواه ــه مقاوم ــتکباری در جبه اس

گفتمان مقاومت در عرصه اقتصادی

اقتصــاد مقاومتــی تنهــا نمونــه گفتمــان مقاومــت در عرصــه 
ــت  ــی و حمای ــوان داخل ــر ت ــه ب ــا تکی ــرا ب اقتصــاد اســت زی
از محصــوالت دانــش بنیــان نــه تنهــا می تــوان تحریم هــا 
توســعه  و  رشــد  ســبب  می توانــد  بلکــه  بی اثــر کنــد  را 
ــن بودجــه در ســال 1۴01 در  اقتصــادی کشــور شــود. تدوی
شــرایط فشــار اقتصــادی و گــره نــزدن اقتصــاد کشــور بــه 
ــا  ــع تحریم ه ــرای رف ــرات ب ــه مذاک ــی از جمل ــائل خارج مس
ــا و  ــر تحریم ه ــده ایســتادگی و مقاومــت در براب نشــان دهن
تکیــه بــر تــوان داخلــی و اقتصــاد مقاومتــی اســت. همچنیــن 
اســتفاده از فرصت هــای اقتصــادی و بازارهــای کشــورهای 
ــان  ــراق، لبن ــوریه، ع ــوزه مقاومت)س ــص ح ــایه باالخ همس
و...( و صــادرات محصــوالت بومــی بــه کشــورهای همســایه 
و همچنیــن اقدامــات ســازنده دیگــر از جملــه راه انــدازی 
خطــوط ترانزیتــی بــرای حمــل و نقــل کاالهــا موجــب رونــق 
ــه  ــته ب ــی وابس ــک محصول ــاد ت ــادی و دوری از اقتص اقتص

نفــت خواهــد شــد. بــه ســبب آن مــی تــوان تحریم هــا را 
بــی اثــر کــرد.

سردار سلیمانی؛ نماد مقاومت 

نقــش ســردار ســلیمانی در پیروزی هــای جبهــه 
جهانــی،  اســتکبار  بــا  مبــارزه  در  مقاومــت 

و  بین الملــل  صهونیســم 

ارتجاع منطقه یک نقشــی اثرگذار می باشــد. شــهید ســلیمانی 
موجــب شــد خافــت خودخوانــده داعــش در عراق و ســوریه 
از بیــن رود و از وی بــه عنــوان نمــادی از مبــارزه بــا تروریســم 
ــوری  ــرای جمه ــلیمانی ب ــردار س ــود. س ــرح ش ــان مط در جه
ــده نظامــی نبــود، او نمــاد »محــور  اســامی تنهــا یــک فرمان

بــود  کــه پایه هــای جمهــوری اســامی بــر مقاومــت« 
شــده  بنــا  تــوان آن  مــی  مجمــوع  در  اســت. 
داشــت  کــه شــهید ســلیمانی، بــه نمــاد ادعــا 
تصویــر  بیــن المللــی و فرامــرزی گفتمــان و 
مــت  و شــهید مقا اســت.  شــده  تبدیــل 
نی  تصویــر یــک جبهــه مقاومــت فعال ســلیما
متحــد  ــه و  ــت ک ــش گذاش ــه نمای ــان ب را چن

هرگــز بــا رفتــن ســردار ســلیمانی 
آســیب نخواهــد دیــد، بلکــه قوی تــر 

خواهــد شــد.




