دیپلماسی فعال و مؤثر ایران تحریمپذیر نیست

دریابان علی ش��مخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر ش��ورای عالی امنیت
ملی ابعاد شکس��ت "راهبرد فش��ار حداکثری" آمریکا علیه ایران را تشریح کرد:
ترامپ با خروج از برجام و اتخاذ راهبرد فشار حداکثری علیه ایران ،تالش کرد با
تحقیر رقبای داخلی خود و جامعه بینالمللی به همگان اثبات کند که او فردی
متفاوت اس��ت و با پیگیری روشهای ابتکاری خود میتواند بیشترین منافع را با
کمترین هزینه بهدست آورد .تحریم وزیر محترم امور خارجه ایران پس از مخالفت
با پیشنهاد ترامپ برای گفتگوی حضوری با ایشان ،نشان داد که قطار "فشار حداکثری"
در "ایس��تگاه ناکامی" متوقف ش��ده و سرنش��ینان آن چارهای جز تغییر ریل به سمت
اجرای تعهدات و احترام به حقوق قانونی جمهوری اسالمی ایران ندارند .دیپلماسی فعال
و مؤثر جمهوری اس�لامی ایران تحریمپذیر نیس��ت و ترامپ و هیچیک از همپیمانان او
تسنیم
نمیتوانند مانع انعکاس صدای رسا و حقانیت ایران به جهانیان شوند.

جرات تعدی به منافعمان را پیدا نمیکنند

ابراهیم آقامحمدی عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس نه��م با تاکید بر اینکه
نباید اجازه دهیم حقمان توس��ط خارجیها پایمال شود گفت :وقتی اقتدارمان
را به رخ دیگران بکش��یم قطعا کشوری جرات تعدی به منافع جمهوری اسالمی
را نخواهد داشت .وی افزود :نباید اجازه دهیم که حقمان توسط دیگران پایمال
ش��ود و وقتی در دنیای امروزی اقتدارمان را به رخ دیگران بکشیم قطعا کشوری
جرات تعدی به منافع جمهوری اس�لامی را نخواهد داشت .آقا محمدی تصریح کرد:
اگر کش��وری ب��ا ارتقا اقتدار و افزایش ق��درت اعالم کند که زیر بار ح��رف زور دیگران
نخواهد رفت قطعا طرف مقابل حساب کارش را کرده و جرات ادا نکردن حقوق دیگران
را نخواهد داش��ت .آقامحمدی خاطرنش��ان کرد :اقتدار و مقابله به مثل و یا نشان دادن
ق��درت به دیگران در بخشهای مختلف امری بس��یار حیاتی اس��ت ک��ه موجب بهبود
فارس
شخصیت ایران در خارج از کشور خواهد شد.

دزدی اموال ملت ایران است

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی گفت :تصویب طرح آمریکا برای مصادره ۱.۶۸
میلیارد دالر از داراییهای ایران به بهانه غرامت به خانوادههای قربانیان حادثه بیروت،
دزدی اموال ملت ایران اس��ت .س��ید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ،ضمن محکوم کردن اقدام
اخیر مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر تصویب طرحی برای مصادره  ۱.۶۸میلیارد
دالر از داراییه��ای ایران در لوکزامبورگ به بهانه غرامت به خانوادههای قربانیان حادثه
بیروت ،اظهار کرد :دزدی اموال ملت ایران توسط آمریکاییها که در سالهای اخیر به طور
سلس��له وار و سریالی انجام میشود ،بدون استناد و اعتبار حقوقی و بین المللی است .وی
افزود :این اقدامات تنها برای برداشت اموال ملت ایران است و مبنای حقوقی ندارد .عملیاتی
در یک کش��ور دیگر اتفاق افتاده و آمریکاییها بدون س��ند ،مدرک و محکمه بین المللی
انگشت اتهام را به سمت ایران گرفتند تا اموال ملت ما را چپاول کنند .ایسنا

رویـکرد
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گزارش
گروه رویکرد
دو جریان سیاس��ی در کشور فعال است،
راست و چپ ،اصولگرا و اصالح طلب،هر یک از این دو جریان
سیاسی در طول تاریخ انقالب اسالمی کارکردهایی داشته که
با آسیبهایی همراه بوده است.
آس��یبهایی که از عملکرد این دو جریان سیاس��ی به کشور
وارد ش��ده به خاطر بازیهای حزبی و جناحی آنها بوده است.
بیشترین آسیب از س��وی جریان چپ یا همان اصالح طلبان
به کشور وارد شده که نمود آنها را میتوان در اتفاقاتی که در
س��الهای  78و  88افتاد مش��اهده کرد.آنها در ایجاد فتنه و
اغتشاشات آن سالها نقش اصلی را داشتند.
جری��ان اصولگرا نیز بی عیب و نقص نبوده اس��ت هر چند در
طول  40سال عمر انقالب اسالمی آنها نتوانستند دولت را در
دس��ت داشته باشند و فردی که از دل این جریان بیرون آمده
باش��د به ریاست جمهوری برس��انند ،اما در برخی از نهادها و
ارگانها مهم حضور داشتند.
ش��اید تصور ش��ود که دوران ریاس��ت جمهوری احمدی نژاد
دورانی بود که او از دل اصولگرایان به پیروزی رس��ید و رئیس
جمهور ش��د ،اما او کاندیدایی بود که از همان ابتدا اعالم کرد
به هیچ جریان سیاس��ی و حزبی وابس��تگی ن��دارد ،او پس از
انتخابات نیز راه خود را از اصولگرایان جدا کرد هر چند جریان
سیاسی راست به خاطر برخی سیاستهای احمدینژاد که به
این جریان نزدیک بود ،از او حمایت کرد ،اما نمیتوان احمدی
ن��ژاد را بیرون آمده از دل اصولگرایان دانس��ت .این دو جریان
سیاس��ی با وجودی که هنوز در عرصه سیاس��ی کش��ور فعال
اس��ت و س��عی دارد خود را در مس��ند قدرت قرار دهد ،دیگر
کارایی خود را از دست داده است.
کارک��رد آنها به ویژه اص�لاح طلبان در طول  40س��ال عمر
انقالب ،کارکردی نامناسب و دردسرساز بوده است.
این دو طیف سیاس��ی ه��ر گاه زمان انتخابات فرا میرس��د،
فعالیته��ای خ��ود را افزایش میدهند و س��عی دارند در این
میدان رقابت پیروز میدان شوند .اصولگرایان در این رقابتهای
انتخاباتی س��عی کردهاند تا اخ�لاق انتخاباتی را رعایت کنند،
آنها در بیش��تر مواقع نتوانس��تند افکار عمومی را به خوبی به

آسیب شناسی جریانهای سیاسی و لزوم رویشی از بطن انقالب

نیاز به جر یان انقالبی
سوی خود هدایت کنند که این موضوع ضعف در نوع نگاه آنها
به افکار عمومی است.
ام��ا در مقابل اصالح طلبان با ترفنده��ای انتخاباتی در رقابت
سیاسی با جریان مقابل خود تاکنون برد بیشتری داشتهاند اما
آیا با وجود آشکارتر شدن ضعفهای این طیف سیاسی باز هم
میتوانند در رقابتهای انتخاباتی پیروز شوند؟
انتخابات مجلس شورای اسالمی اسفند ماه سال جاری برگزار
میش��ود،اصالح طلب��ان در انتخاب��ات مجلس دوره گذش��ته
توانس��تند تع��داد زی��ادی از اف��راد طیف خ��ود را به مجلس
بفرستند به ویژه در تهران همه  30نماینده آن از طیف اصالح
طلب هستند.
ش��ورای شهر تهران و بس��یاری از ش��هرهای دیگر کشور در
دس��ت طیف سیاس��ی اصالح طلب اس��ت که کارکرد آنها در
مقابل چش��مان مردم است و میبینند که ضعف در مدیریت،
ناکارآمدی و بی توجهی به مشکالت مردم و کشور در مارنامه
آنها موج میزند.
آیا مردم بار دیگ��ر به اصالح طلبان رجوع خواهند کرد و آنها
را در انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی که در اسفند ماه سال
جاری برگزار میشود راهی مجلس خواهد نمود یا طیف مقابل
آنها یعنی اصولگرایان پیروز رقابت انتخاباتی خواهد شد؟
همه اتفاقاتی که ممکن اس��ت در اس��فند ماه بیفتد به مردم
بستگی دارد ،نوع نگاه و تشخیص آنها است که ترکیب مجلس
را مشخص میکند و چنین ترکیبی قطعاً بر انتخابات ریاست
جمهوری  1400نیز بی تأثیر نخواهد بود.
دس��تیابی به قدرت از س��وی اصالح طلبان هم��واره یکی از
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اهداف و برنامههای مهم و اساس��ی برای طیف سیاسی اصالح
طلب بوده اس��ت .آنها برای رس��یدن به قدرت دس��ت به هر
کاری میزنند .شکست آنها در انتخابات ریاست جمهوری 88
و رفتارهای غیر سیاس��ی و بیرون از اخالق سیاسی آنها نشان
داد که تا چه اندازه قدرت طلب هستند .با توجه به تغییر ذائقه
مردم در فرایند سیاس��ی کش��ور که تا پیش از این دو جریان
سیاس��ی راس��ت و چپ آن را هدایت میکردند ،حزب بازی و
بازیهای سیاسی ،ناخرس��ندی مردم را در پی داشته است و
پیش بینی میش��ود این دو طیف سیاسی آن جایگاه و پایگاه
اجتماعی س��ابق خود را در میان افکار عمویم از دس��ت داده
باش��ند به ویژه جریان اصالح طلب که اکنون نیز متهم ریدف
اول در ن��زد افکار عمومی به خاطر ش��رایط و اوضاع اقتصادی
حاکم بر کش��ور است .با این وجود آیا میتوان متصور بود که
یک جریان سوم شکل بگیرد که فارغ از رفتارهای سیاسی دو
جریان موجود در کشور باشد؟
اگر در شرایط کنونی جریانی از دل نخبگان ،جوانان ،انقالبیون
و دلس��وزان انقالب اسالمی سر برآورد که همه هم و غم خود
را پیشرفت ،سربلندی و اعتالی نظام جمهوری اسالمی ایران
ق��رار دهد ،قطعاً مردم نیز به س��وی چنی��ن جریانی گرایش
خواهند یاف��ت و این اتفاق میتواند با حض��ور چنین افرادی
در عرصههای مدیریت و مس��ئولیت ،جان ت��ازهای به انقالب
و جمهوری اس�لامی ببخشد .در این عرضه سیاسی هم مردم
و هم دلس��وزان انقالب بای��د مراقب حضور و نف��وذ تفکراتی
همچون تفکر لیبرال س��رمایه داری در کش��ور باشند که اگر
این تفکر بتواند بار دیگر بر کشور مسلط شود ،یقین بدایند که
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مخاطب شمایید
مش��کالت و گرفتاریهای انقالب اسالمی بیشتر خواهد شد.
انقالب��ی گری ،انقالبی بودن و انقالب��ی ماندن از رهنمودهای
رهبر معظم انقالب اس��ت که که با تلفیق با مدیریت جهادی
میتواند جریان سوم را شکل دهد ،جریانی که اکنون جمهوری
اسالمی تشنه آن است.
حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در باره
جریان انقالبی فرمودهاند؛
«م��ا باید امروز تالش��مان را مصروف تربی��ت دینی و تربیت
انقالبی جوانها بکنیم و این جریان عظیم نیروی انقالب را هم
که در بین جوانها خوش��بختانه هست ،تقویت بکنیم؛ بهشان
امید بدهیم ،بهش��ان پش��تیبانی بدهی��م و تقویت بکنیم این
جریان را .اینجور نباش��د که جریان انقالبی تضعیف بش��ود،
جریان مقابل آنها تقویت بش��ود؛ این نباید اتّفاق بیفتد؛ نه در
محیط دانش��گاه ،نه در محیط تبلیغات دین��ی ،نه در محیط
فرهنگی و امثال اینها۳۰/۰۵/۹۶».
ایشان تربیت چنین جریانی را الزمه ادامه راه انقالب اسالمی
ی دانند ،اما به خاط��ر رفتارهایی که از س��وی جریانهای
م�� 
سیاسی در کشور که قدرت را نیز در دست دارند ،این جریان
مجال ورود برای خدمت به انقالب را نداشته و به حاشیه رانده
شده است .از سوی دیگر نیز در مقوله تربیت و و تقویت چنین
جریانی س��هل انگاری عمدی یا سهوی صورت گرفته چرا که
قدرت طلب��ان و انحصارگرایان وجود جری��ان انقالبی را برای
خ��ود خطر میپندارند و با تقویت جریان انقالبی میدانند که
باید با قدرت خدا حافظی کنند .جریان انقالبی باید توان خود
را هر چه بیش��تر نش��ان دهد و به افکار عمومی ثابت کند که
در پی خدمت صادقانه اس��ت نه در اندیش��ه قدرت .گروههای
جه��ادی یک نمونه منحص��ر به فرد از جریان انقالبی اس��ت
که تاگنون توانس��تهاند با اقدامات انقالبی و مدیریت جهادی
خدمات قابل توجهی را به مردم کشور ارائه دهند.
نیاز امروز و آینده جمهوری اسالمی یران بازگشت به آرمانها
انقالب اسالمی استو رجعت به تفکر انقالبی راه چاره مشکالتی
اس��ت که باعث آن تفکرات و اندیش��ههای به غیر از اندیش��ه
انقالبی به کشور تحمیل کرده است.
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برخ�ی اح�زاب باش�گاههایی برای
کسب قدرت هستند
«نگاه م��ا به تحزب و حزب چیس��ت»؟ «ما با تحزب
مطلق��ا مخالفتی نداریم و معتقدی��م تحزب با وحدت
جامع��ه منافاتی ندارد به ش��رط آنکه با نگاه درس��ت
ایجاد شود»« .اگر حزبی برای کانالکشی و کادرسازی
و هدایت فکری جامعه در زمینههای سیاس��ی ،دینی،
عقیدتی و دیگر عرصهه��ا بهوجو د آید و قصد خود را
در دستگرفتن قدرت قرار ندهد ،کاری خوب و مورد
تأیید است که البته اینگونه احزاب ،اگر در رقابتهای
سیاس��ی ه��م وارد ش��وند ،بهط��ور طبیع��ی برن��ده
میش��وند»« .برخی احزاب مانند احزاب کنونی غرب
در واقع باشگاههایی برای کسب قدرت هستند و سعی
میکنن��د از هر طری��ق ازجمله زد و بند سیاس��ی به
قدرت برس��ند که ما اینگونه تحزب را تأیید نمیکنیم
اما اگر کس��انی ب��ا همین نگاه دنبال تش��کیل حزب
باشند ،جلوی آنها را نمیگیریم».
از منظر بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران اصل تحزب
یک امر پذیرفتهش��ده است اما مسئله مهم در اندیشه
سیاس��ی حضرت ام��ام (ره) ،ایدئول��وژی ویژگیها و
عملکرد احزاب اس��ت .آنچه در اندیش��ه سیاسی امام
خمین��ی(ره) قابل ردیابی اس��ت این مس��ئله اس��ت
که ایش��ان نوعی رویک��رد مثبت همراه ب��ا اهتمام و
مش��روط به ش��روط خاصی را ارائه میدهد .سنجش
اصلی بنیانگذار انقالب اس�لامی در مورد مطلوبیت و
عدممطلوبیت ناشی از ایده و کارویژههای حزب است؛
امام (ره) در اینباره میفرمودند« :اینطور نیس��ت که
حزب بد باش��د یا هر حزبی خوب باش��د ،میزان ایده
حزب اس��ت و اگر ایده چیز دیگری باش��د این حزب
شیطان است ،هر اسمی هم داشته باشد .بنابراین باید
بکوشیم حزبمان را حزباهلل کنیم».
بیانات در جمع دانشجویان کرمانشاه
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