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حل مشکالت کشور نیازمند همدلی است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: امروز کشور نیازمند 
وحدت، همدلی، انسجام و همکاری قوا با یکدیگر است چراکه دشمنان با همه ابزار و 

امکانات خود به میدان آمده و هرکاری علیه ملت ایران انجام می دهند.
سیدحسین نقوی حسینی افزود: دش��منان جمهوری اسالمی ایران هم اکنون 

تحریم ه��ای همه جانبه علیه ایران را دنبال می کنند و کارش��کنی هایی را در عرصه 
بین الملل انجام می دهند. وی افزود: ملت ایران، عالقمند و دلسوز نظام جمهوری اسالمی 

ایران هستند و برای آن ایثار هم می کنند، بنابراین باید مشکالت معیشتی آنها حل شود. 
نقوی حس��ینی ب��ر ضرورت ترمیم بخش��ی از کابینه دولت تاکید ک��رد و گفت: تیم 
اقتص��ادی دولت یازدهم و دوازهم تیم موفقی نبوده اس��ت و ای��ن عوارضی که در حال 
حاضر شاهد هس��تیم به خاطر سیاست های پنج سال اقتصادی عملکرد آنها است شاید 

تغییر در تیم اقتصادی بتواند روح و حرکت جدیدی ایجاد کند.  ایرنا

نظرگاه
قضات متخلف باید به مردم معرفی شوند
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: قضات متخلف باید به مردم معرفی 

شوند و ما باید شاهد شفافیت در ارتباط با این موضوع در کشور باشیم.
حجت االسالم احمد س��الک افزود: با کمال تأسف باید بگوییم که برخی 
از قض��ات یا دیگر نیروهای زیرمجموعه ق��وه قضاییه به نحوی عمل می کنند 
ک��ه عظمت دس��تگاه قضا را زیر س��ؤال می برند و مردم از فس��اد و رش��وه و 

نابسامانی های حاکم بر بعضی از بخش های قوه قضاییه نگرانند.
وی گفت: پرونده ای را س��راغ دارم که بعد از گذش��ت 17، 18 س��ال رسیدگی در 

نهایت به اینجا ختم ش��د که قاضی حکمی را به نفع یک زمین خوار صادر کرد.این گونه 
مسائل جای نگرانی دارد و باید مورد توجه واقع شود.اگر قاضی یا دیگر افراد زیرمجموعه 
قوه قضاییه مرتکب تخلف شدند باید به مردم معرفی شوند و اسامی آنها از طریق رسانه ها 

به مردم اعالم شود و در این موضوع باید شفاف سازی کافی صورت گیرد.  فارس

پویش شفافیت
مشکل امروز کشور عدم تکیه بر توان داخلی است
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه مشکل امروز کشور 
نه تحریم بلکه عدم تکیه بر منابع و توان داخلی اس��ت گفت: مبارزه با فس��اد و 
ایجاد عدالت باید در برنامه های جدید دولت لحاظ ش��ود و الزمه تحقق اهداف 
این برنامه این است که دولت باور داشته باشد که می تواند آن را اجرایی کند.

حمیدرضا حاجی بابایی گفت: هر برنام��ه ای از جمله برنامه آقای نوبخت برای 
مقابله با تحریم های آمریکا باید با عدالت همراه باشد و موجب ایجاد اعتماد در میان مردم 

شود و این دو موضوع و عالوه بر آن موضوع مبارزه با فساد در آن دیده شده باشد و باید این باور 
برای مردم به وجود آید که دولت به دنبال عدالت، اعتمادسازی و مبارزه با فساد است.

نماینده مردم همدان افزود: باید برای مردم این باور ایجاد شود که دولت قدرتمندانه 
ورود پیدا کرده تا برنامه های عادالنه ای را اجرا کند و اعتمادس��ازی و مبارزه با فساد در 

دستورکار دولت است.  فارس

دیدگاه

مقاومت ملت ایران
امروز همه ی سعی دستگاه های تبلیغاتی بین المللی 
و جهانی معنویت زدایی اس��ت، دین زدایی است، عّفت 
و عصمت زدایی اس��ت؛ ای��ن ج��زو برنامه های حتمی 
صهیونیستی است در سرتاسر دنیا و دارند پیش میروند 
و روزب��ه روز بدتر ] عمل [ میکنند. ش��ما نگاه کنید به 
فیلم ها و داستانها و امثال اینها به پوشش زنهای اروپایی 
در پنجاه سال پیش یا صد سال پیش و با امروز مقایسه 
کنید. اخالق جنس��ی غربی اروپایی را در پنجاه س��ال 
پیش، صد س��ال پیش با امروز مقایس��ه کنید، ببینید 
چقدر فرق کرده؟ کار انحطاط اخالقی به جایی میرسد 
که اگر ش��ما اعالم بکنید ک��ه همجنس گرایی را قبول 
ندارید، ش��ما را مورد تهاج��م قرار میدهند! خیلی چیز 
عجیبی است. آن وقت در این فضا جوان ایرانی می آید و 
مظهر معنویت را نش��ان میدهد؛ این یعنی چه؟ معنای 
این آن است که این دل، این روح، این روحیه، در مقابل 
این موج عظیم انحرافی قادر بر ایس��تادگی اس��ت. این 
است که شما را معّرفی میکند. شما درست است که در 
میدان ورزش س��ختی میکشید تا قهرمانی را به دست 
می آورید - چه روی تشک کشتی، چه در وزنه برداری، 
چ��ه در بازی های دس��ته جمعی و امث��ال اینها - خب، 
زحمت میکشید، فشار می آورید روی خودتان، استقامت 
میکنید اّما این استقامت معنوی در چشم مردمان بصیر 
دنیا کمتر از آن استقامت جسمانی نیست؛ گاهی بیشتر 
اس��ت؛ و نشان میدهد که این ملّت یک ملّتی است که 
در مقابل فشارهای تبلیغاتی دستگاه های مضر و مخّرب 

قادر است بایستد.

بیانات دیدار قهرمانان و ورزشکاران مسابقات 
آسیایی و پارا آسیایی
اول بهمن 93

مخاطب شمایید

حمایت مردم از سردار کمالی
پس از انتقاد مازیار ناظمی از اظهارات 
س��ردار کمال��ی درخص��وص معافیت 
س��ربازی چن��د بازیک��ن تیم مل��ی فوتب��ال، کاربران 

نظرات شان را در این خصوص به اشتراک گذاشتند.
حضور نسبتا خوب تیم ملی فوتبال کشورمان در 
جام جهانی روسیه، سبب شد تا وزیر ورزش و جوانان، 
در نامه  ای به سرلشکر باقری خواستار معافیت 7 تن از 

بازیکنان فوتبال کشورمان از خدمت سربازی شود.
پس از اظهارات س��ردار کمالی، مازیار ناظمی رئیس 
مرکز روابط عمومی وزارت ورزش در صفحه اینس��تاگرام 
خود، تلویحا خواستار معافیت 7 ملی پوش کشورمان شد.

سیاست مجازی

نوبت دوم 

گروه رویکرد   جمهور برخی مدام از وادادگی و دل حامی 
بس��تن به نگاه غ��رب می  گویند و برخ��ی مدام بر 
طبل س��ازش می کوبند و دیگران را تندرو خطاب 
مب کنند و به آنهایی که ب��ه مقاومت ایمان دارند 
می خندند اما سابقه مقاومت و سازش خود گواه بر 

تحقق اراده برای پیروزی است.
 بعضی عقالنّیت را در این میدانند و میگویند 
که »چالش با قدرتها هزینه دارد« -]البّته[ اشتباه 
میکنن��د- بله، چالش هزینه دارد، اّما س��ازش هم 
هزینه دارد. ... چالش اگر عقالئی باشد، چالش اگر 
منطبق با منطق باش��د، اگر با اعتمادبه  نفس باشد، 
هزینه اش بمراتب کمتر از هزینه ی س��ازش است.

)96/3/14(
از دیرباز در روابط بین الملل نظریات متعددی 
برای ش��ناخت نح��وه ی رفت��ار بازیگ��ران دولتی 
ارائه ش��ده اس��ت، از نظری��ات واقع گرایانه گرفته 
ت��ا نظریات س��ازه انگارانه. نظری��ات تصمیم گیری 
در سیاس��ت خارجی و رواب��ط بین المل��ل ک��ه بر 
»انتخاب عقالنی« تأکید می کنند، مس��ائل مربوط 
به »هزینه- فایده« را در حوزه ی سیاس��ت خارجی 
م��ورد توج��ه ق��رار می دهن��د. نظری��ه ی انتخاب 
عقالنی که به دنب��ال افزایش کارایی و به حداکثر 
رساندن مطلوبیت برای یک بازیگر است، براساس 
محاس��به ی هزینه- فایده تنظیم ش��ده اس��ت و 
به عبارت��ی فرد را در سیس��تم ارزیابی »از دس��ت 
داده ه��ا« در مقاب��ل »به دس��ت آورده ه��ا«، یا به 
زبان س��اده تر، »داده ها« در برابر »ستانده ها« قرار 
می دهد.1 تمام بازیگران در عرصه ی بین المللی در 
این نظام تصمیم گیری قرار می گیرند.۲ بسیاری از 
کش��ورها این رهیافت را در سیاست خارجی خود 
پی می گیرند و براس��اس آن نگاهشان به مراودات 
بین المللی و توافقنامه های بین المللی نیز بر همین 
اس��اس ش��کل می گیرد، ل��ذا »رفت��ار بازیگران از 
عقالنیت خاصی ناش��ی می شود که هدفش تأمین 

منافع ملی بر حسب قدرت است.«3
 

رفتار آمریکا و انگلیس در تحصیل منافع ملی
ب��رای مثال هرچند بس��یاری از کارشناس��ان 
خ��روج دونالد ترامپ و آمری��کا از پیمان تی. پی. 
پی )یا همان ترانس پاسیفیک( را مغایر با »اصول 
همزیستی بین المللی« می دانند، اما ترامپ خروج 
از آن را ب��ا »فایده ی حداکثری« برای کش��ورش 
تعریف می کند. هم از این رو، اگرچه بسیاری رفتار 
ترامپ در خروج از پیم��ان آب و هوایی پاریس را 
»مأیوس  کننده« )آنتونیو گوترش؛ دبیرکل سازمان 
ملل(، »مایه ی تأسف« )باراک اوباما؛ رئیس جمهور 
قبلی آمری��کا(، »خطایی جدی« )ژان کلود یونکر؛ 
رئی��س کمیس��یون اتحادی��ه ی اروپ��ا(، »اقدامی 
احمقان��ه« )جری ب��راون؛ فرمان��دار کالیفرنیا(،4 
»خطایی ش��رم آور« و »اش��تباهی بزرگ« )لوران 
فابیوس رئیس فعلی شورای قانون اساسی فرانسه 
و رئی��س س��ابق کنفرانس تغیی��رات آب و هوایی 
س��ازمان ملل در پاری��س(۵ و... می دانند، اما او بر 

آن اس��ت که »این معاهده به ض��رر مردم آمریکا 
اس��ت و هزینه ه��ای باالیی ب��رای کش��ور درپی 
داش��ته اس��ت.«6 وی همچنین اظهار داش��ته که 
ای��ن معاهده برای آمریکا »غیرمنصفانه« اس��ت و 
همچنین بیان داشته است که »معاهده ی پاریس 
س��بب از بین بردن فرصت های شغلی بسیاری در 
آمریکا شده است و این چیزی نیست که ما به آن 

نیاز داریم.«7
نمون��ه ی دیگ��ر رفت��ار انگلیس در خ��روج از 
اتحادیه ی اروپا اس��ت، علی رغم هزینه های چالش 
اقدام انگلیس در خروج از اتحادیه، اما انگلیسی ها 
ب��رای تحصیل منافع ملی بیش��تر دس��ت به این 
اقدام زده اند. به رغ��م واکنش های منفی که برخی 
از آنها عب��ارت بودند از »به��ت آور و ناامیدکننده 
و ناراحت کنن��ده« )فیلیپ هامون��د، وزیر خارجه 
وق��ت انگلیس و دیوید کامرون نخس��ت وزیر وقت 
انگلیس(،8 »هش��داردهنده« )فرانک والتر اشتاین 
مای��ر، وزیر خارجه وق��ت و رئیس جمهور آلمان(9 
و ... ام��ا انگلیس��ی ها در جریان همه پرس��ی تصور 
کردند مناف��ع ملی آنها با خروج از اتحادیه ی اروپا 
بیشتر تأمین می ش��ود. آنها معتقد بودند که نباید 
هزینه های��ی را که اتحادیه ی اروپ��ا می پردازد، به 
کشورشان سرایت کند. به اعتقاد طرفداران خروج، 
هرچند این موضوع ممکن است چالش هایی برای 
کش��ور داشته باشد اما انگلس��تان مستقل، از نفوذ 

بین المللی بیشتری برخوردار خواهد بود.
 

منطق جمهوری اسالمی در منافع ملی
با این حال، منطق جمهوری اسالمی در روابط 
بین المل��ل و سیاس��ت خارجی، واقع گرایی موجود 
نیست چراکه این منطق با گفتمان انقالب اسالمی 
متفاوت است. برای مثال در نظام اسالمی به دست 
آوردن منافع مادی، به معنای نادیده گرفتن سایر 
منافع ملی غیرمادی نیس��ت. چه بسا در جمهوری 
اسالمی در بسیاری از مواقع موضوعی چون »عزت  
و اس��تقالل ملی« مهم تر از مناف��ع زودگذر مادی 
باشد. این موضوع البته در سال های اخیر، به عنوان 
یک��ی از بحث ه��ای مه��م در عرص��ه ی بین الملل 
تبدیل ش��ده اس��ت. برای مث��ال، نظریه پردازانی 
چون »ریچ��ارد ند لیب��و«، در »نظریه ی فرهنگی 
رواب��ط بین الملل«، این موضوع را تئوریزه کرده اند 
که انگی��زه ی بازیگران در رواب��ط بین الملل صرفا 

منفعت جویی و امنیت جویی نیست.1۰
منطق جمهوری اسالمی در سیاست  خارجی، 
نه واقع گرای��ی، که »واقع بینی« اس��ت. واقع بینی 
یعنی »ش��ناختن درست و همه جانبه ی واقعیات و 
تالش برای انطباق آن ها به سوی آرمان ها«. مطابق 
ای��ن تعری��ف، اوال واقعیات صرف��ا »منافع مادی« 

نیس��تند و عناصری از جمله »ع��زت«، »امنیت«، 
»اس��تقالل« و... که در حقیقت عناصر س��ازنده ی 
هوی��ت ملی اس��ت را نی��ز در بر می گیرن��د. ثانیا 
آرمان ها در حیطه ی »امر چالش برانگیز نیز تعریف 
می شوند.« به عنوان نمونه مسئله ی فلسطین جزو 
آرمان های تعطیل ناپذیر و البته چالشی ایران است 
اما با توجه به دو اص��ل مذکور، رویکرد جمهوری 
اسالمی مغایر با منافع ملی کشور نیست. به سخن 
دیگر، هرچن��د دفاع ایران در موضوع فلس��طین، 
»علی الظاهر« ممکن است چالش هایی برای منافع 
ملی ایران داشته باشد، اما هزینه های سازش ایران 
در موضوع فلس��طین به مراتب بیشتر از هزینه های 
به چالش کشیدن اشغالگری قدس است. از سویی 
دیگر، خود این چالش، فرصت های عدیده ای برای 
کشور به وجود آورده است که یکی از آنها، افزایش 
»عمق راهبردی« ایران در قلب ملت های مسلمان 

و آزادیخواه جهان است.
مثال دیگر مذاکرات هس��ته ای است، بیش از 
یک دهه اس��ت ک��ه ایاالت متحده، ب��ه بهانه های 
واه��ی، بر روی فناوری هس��ته ای ایران حس��اس 
ش��ده و همان را بهانه ای برای اعمال تحریم علیه 
کشور کرده است. این چالش، گرچه در بطن خود 
دارای فرصت هایی برای کش��ور )به ش��رط ترمیم 
س��اختارهای دولت و تغییر نوع نگاه مس��ئولین با 
توجه به ش��رایط جدید( بود، با این حال، تصمیم 
گرفته ش��د با تعامل و انجام مذاک��رات با رویکرد 
جدید در دول��ت یازدهم، تحریم ها و موانع حاصل 
از آن برداش��ته ش��ود. اما ن��ه تنها ای��ن تعامل و 
س��ازش جدید موجب برداش��ته ش��دن تحریم ها 
نش��د، که خود گویا عاملی ش��د برای اعمال فشار 
و تحریم بیش��تر. در این باره، بای��د به تحریم هایی 
ک��ه دول��ت اوبام��ا در دوره ی بع��د از توافق علیه 
ایران وضع کرد اش��اره ای داش��ت. مث��ال »باراک 

اوباما در فرمانی، دس��تور اجرای��ی 1۲9۵7 را که 
بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا در س��ال 
199۵، برای تش��دید تحریم ه��ا علیه صنعت نفت 
ایران صادر کرده بود، یک س��ال دیگر تمدید کرد. 
رئیس جمه��ور آمریکا در متن ای��ن فرمان گفته 
اس��ت که بعض��ی اقدامات و سیاس��ت های دولت 
ای��ران همچنان تهدیدی فوق الع��اده و غیرمعمول 
برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا 
محس��وب می ش��ود. اوباما می گوید به همین دلیل 
تصمی��م گرفته که وضعیت فوق الع��اده ملی علیه 
ای��ران را با هدف اعمال تحریم هایی مش��خص در 
واکنش به تهدید های این کش��ور تمدید کند.«11 
در همین راستا وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار 
بیانیه ای در تاریخ 1۵ بهمن 139۵، ۲۵ شخصیت 
حقیقی و حقوقی ایران را به بهانه ی انجام آزمایش 
موش��کی به فهرست تحریم های آمریکا علیه ایران 
افزود. اقدامی که حتی موجب اعتراض بسیاری از 

کشورها از جمله چین شد.1۲
در مثال��ی دیگر، می توان به تحوالت منطقه و 
حضور ایران در سوریه و لبنان اشاره کرد. حضوری 
که موجب دست برتر ایران در منطقه و جهان شده 
است به طوری که اندیش��کده صهیونیستی »بگین 
-س��ادات« در گزارش��ی می نویس��د: »این عرصه 
موقعیت مبهمی را برای برندگان و بازندگان ایجاد 
می کند اما این ایران است که دست باال را در امور 
س��وریه دارد زیرا اس��د هنوز در قدرت است و این 
بدان مفهوم است که ایران از نفوذ خود در دمشق 
استفاد کرده است. دمشق نیز کماکان محور اصلی 
به س��وی بیروت اس��ت، مکانی که حزب اهلل لبنان، 
عامل نبردهای نیابتی ایران حضور مؤثر قدرتمندی 
دارد.« با این حال اما عده ای معتقد بودند که ایران 
نباید در س��وریه ایفای نقش کند و بحران سوریه 
نیز راه حل سیاسی دارد نه نظامی. رهبر انقالب اما 

از همان ابتدا اگرچه تأکید داش��تند که می بایست 
خواس��ت مردم و آنچه نتیج��ه ی انتخابات و رأی 
مردم سوریه است مبنای اقدامات قرار بگیرد اما با 
توجه به حمایت های مالی و نظامی آمریکا و عمال 
منطقه ای او از گروه های تروریس��تی در س��وریه، 
معتق��د بودند ک��ه اگر ایران در س��وریه و عراق با 
تروریسم مقابله نکند، باید در خیابان های تهران و 
اصفهان ب��ا آن مقابله کند. این روزها که حادثه ی 
تروریستی تهران منجر به شهادت و زخمی شدن 
عده ای از هم وطنان عزیزمان ش��د، بهتر از گذشته 
می ت��وان فهمید ک��ه هزینه ی چالش س��وریه، به 
مراتب کمتر از هزینه ی س��ازش اس��ت. چه آنکه 

تروریسم همین بیخ گوش ماست

روحیه مقاومت
ما س��الهای متمادی تحت س��لطه ی دشمن 
بودی��م؛ در ه��ر دوره ای ی��ک ج��ور؛ در دوره ی 
قاج��ار یک جور، در دوره ی پهل��وی یک جور. در 
دوره ی قاج��ار تحت س��لطه ی دو رقی��ب بودیم: 
انگلیس و روس آن روز؛ آن روز هنوز ش��وروی هم 
نبود. این یک امتی��از میگرفت، او می آمد میگفت 
ش��ما به این امتیاز داده اید به م��ن هم بدهید؛ او 
ه��م یک امتی��از ]میگرفت [. بی��ن دو قدرت، یک 
مسابقه ی امتیازگیری در کشور راه افتاده بود؛ این 
بی عرضه های حاکم بر کش��ور هم ملّت را و اهداف 
ملّ��ت را قربان��ی اینها کرده بودند. آن روز کش��ور 
ایران پانزده بیس��ت میلیون هم بیش��تر جمعّیت 
نداش��ت؛ همه چیز این ملّت را آنها قربانی کردند. 
در زمان آنها این جور، در زمان پهلوی یک ش��کل 
دیگر که البّته ش��کل بدتری بود؛ یعنی در خدمت 
هدفهای آنها قرار گرفتند و کش��ور را برای آنها باز 
کردند. ]چون [ فرهنگ ایرانی و اسالمی میتوانست 
ملّت را وادار به مقاومت کند، این فرهنگ را تغییر 
دادند. آن روحّیه ای که در قضّیه ی تنباکو توانست 
تو ده��ن کمپانی خارجی بزن��د، آن انگیزه ای که 
در قضّیه ی مش��روطه توانست مردم را وارد صحنه 
بکند، در دوران پهلوی س��عی کردن��د آن روحّیه 
و آن انگی��زه را از بی��ن ببرند؛ تالشش��ان این بود. 
رضاخان و محّمدرضا هم در خدمت آنها، هرکاری 
خواستند اینها کردند. البّته خودشان هم اعتقادی 
نداش��تند و بی اعتقاد بودند اّما هرچه آنها دس��تور 
دادند اینها انجام دادند. در طول سالهای متمادی، 

این وضع کشور بوده است.94/11/19
در نهای��ت ب��ا نگاهی به س��خنان مقام معظم 
رهبری و تاکیدی که ایش��ان بر مقایس��ه ش��رایط 
مقاومتی و دستاوردهای ایستادگی در قبال مقایسه 
باززمان��ی که به غرب اعتماد ش��ده اس��ت، دارند، 
می ت��وان ابه این نتیجه رس��ید که دس��تاوردهای 
مهم و اس��تراتژیک کش��ور مانند آنچه در مقاومت 
هش��ت س��اله مقابل رژیم صدام رخ داد و یا آنچه 
در طول مذاکره و رسیدن به غنی سازی ۲۰ درصد 
اتف��اق افتاد هم��ه در دورانی به وقوع پیوس��ته اند 
که جمهوری اس��المی یکص��دا و مق��اوم در برابر 

زیاده خواهی های غرب و امریکا ایستاده است.

هزینه های سازش، فرصت های ایستادگی؛

مقاومت تنها راه تحقق خواسته  های مشروع


