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ابعـاد اصلـی سیاسـت خارجـی دولـت سـیزدهم 

کـرد:  خالصـه  کلیدواژه هـا  ایـن  در  می تـوان  را 

دیپلماسـی فعـال اقتصـادی، چندجانبه گرایـی و 

دیپلماسـی باعـزت. همان طـور که در نطـق دفاع 

حسـین امیرعبداللهیـان، وزیـر پیشـنهادی امـور 

خارجه گفته شد حدود 40درصد برنامه سیاست 

خارجی دولت سـیزدهم را دیپلماسـی اقتصادی 

دولت هـای  در  درحالی کـه  می دهـد،  تشـکیل 

مـورد  مقولـه  ایـن  بـه  کافـی  توجـه  نبـود  قبلـی 

گرفتـه. در ایـن یادداشـت در آسـتانه  انتقـاد قـرار 

دسـتگاه  عملکـرد  بـه  نگاهـی  دولـت  یکسـالگی 

داشـت. خواهیـم  سـیزدهم  دولـت  دیپلماسـی 

همسـایگان:  بـا  فعـال  دیپلماسـی  الـف( 

1-آسیای میانه: همکاری اقتصادی با کشورهای 

دیپلماسـی  اصلـی  اهـداف  از  میانـه  آسـیای 

جمهـور  رؤسـای  سـفر  اسـت.  دولـت  اقتصـادی 

تاجیکسـتان، ترکمنسـتان و قزاقسـتان بـه تهران 

کنـار سـفر آیـت اهلل رئیسـی بـه تاجیکسـتان و  در 

ایـن  بـا  مـا  تعامـالت  رشـد  موجـب  ترکمنسـتان 

محورهـای  اصلی تریـن  از  یکـی  شـده.  کشـورها 

فعال سـازی  دیپلماتیـک،  سـفرهای  ایـن 

در  اسـت.  ایـران  ک  خـا از  عبـوری  کریدورهـای 

اوکرایـن،  و  روسـیه  جنـگ  پیش آمـده  شـرایط 

جایـگاه جغرافیایـی ایـران ظرفیتی مناسـب برای 

مقرون به صرفـه  اتصالـی  و  اروپـا   - آسـیا  کریـدور 

کـه یکـی از محورهـای سـند  محسـوب می شـود 

بـا  هم زمـان  اسـت.  نیـز  چیـن  و  ایـران  ۲۵سـاله 

کریـدور  سـفر رئیس جمهـور قزاقسـتان بـه ایـران، 

ترکیـه  ایـران   - ترکمنسـتان   - قزاقسـتان  ریلـی 

 ۵ سـاالنه  جابه جایـی  اولیـه  گـذاری  باهـدف 

همکاری هـای  شـد.  راه انـدازی  بـار  تـن  میلیـون 

حـوزه انـرژی و توافـق بـر سـر سـوآپ سـاالنه ۱.۵ تـا 

۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان به جمهوری 

آذربایجـان از طریـق ایـران از دسـتاوردهای سـفر 

بـود.  ترکمنسـتان  کشـور  بـه  ریاسـت جمهوری 

کـه از اهـداف اصلی  همچنیـن مناسـبات امنیتی 

پیمان شانگهای است در این سفرها موردتوجه 

دیپلماتیـک  تعامـالت  افزایـش  از  پـس  و  بـود 

افتتـاح  از 7 سـال، شـاهد  پـس  تاجیکسـتان  بـا 

کارخانـه تولیـد پهپـاد ایرانـی در این کشـور بودیم. 

2-کشـورهای عربی: سـفر آیت اهلل رئیسـی به قطر 

و عمـان در سـال نخسـت ریاسـت جمهوری و دو 

سـفر الکاظمـی بـه تهـران در جهـت حـل مسـائل 

جمهـوری  فعـال  دیپلماسـی  بیانگـر  منطقـه 

ایـران  کـرات  مذا اسـت.  حـوزه  ایـن  در  اسـالمی 

در  سـیزدهم  دولـت  از  پیـش  کـه  عربسـتان  بـا 

باقـدرت  نیـز  ایـن دولـت  اسـتقرار  بـا  بـود  جریـان 

ایـران  نمایندگـی  و  اسـت  پیگیـری  حـال  در 

شـد.  بازگشـایی  سـال   6 از  پـس  نیـز  جـده  در 

ب(سیاست نگاه به شرق: غفلت از ظرفیت های 

زیـادی  سیاسـی  مناسـبات  کـه  روسـیه  و  چیـن 

دولـت  بـه  انتقـادات  مهم تریـن  از  دارنـد  مـا  بـا 

تقویـت  دولـت،  برنامه هـای  از  یکـی  بـود.  قبـل 

کشـور اسـت. سـفر آیـت اهلل  مناسـبات بـا ایـن دو 

فعال سـازی  بـرای  تـالش  مسـکو،  بـه  رئیسـی 

کریـدور زمینـی دریـای خزر - بنـدر چابهار و تمدید 

ایـران  بلندمـدت  همکاری هـای  قـرارداد 

دولـت  برنامه هـای  از  روسـیه   -

در ایـن حـوزه اسـت. همچنیـن نـگاه دولـت بـه 

تأثیرگـذار  جهانـی  قـدرت  یـک  چشـم  بـه  چیـن 

در آینـده اسـت و پیوسـتن بـه پیمـان شـانگهای 

در  بریکـس  در  ایـران  عضویـت  درخواسـت  و 

چارچـوب هماهنگـی بیشـتر روابـط اقتصـادی - 

امنیتی ما باقدرت های اقتصادی نوظهور است. 

ج(دیپلماسی هسته ای: از ابتدای روی کار آمدن 

دولـت، رئیس جمهور آمادگی کشـور را بـرای ادامه 

کرات  کـرات بـا 4+1 و مذا کـرد. مذا کـرات اعـالم  مذا

غیرمسـتقیم بـا آمریـکا بـرای بازگشـت بـه برجـام 

مدتـی پـس از اسـتقرار دولـت توسـط علـی باقری، 

کارشناسـان  معاون سیاسـی وزارت خارجه و تیم 

اقتصـادی باهـدف لغـو تحریم هـا و راسـتی آزمایی 

کـه میـز  کـرده  آن دنبـال شـده. دولـت بارهـا اعـالم 

کرات طوالنی مدت  کره را ترک نمی کند اما مذا مذا

نیسـت. کارش  دسـتور  در  نیـز  فرسایشـی  و 

کسیناسـیون  وا سـالمت:  د(دیپلماسـی 

از  یکـی  می تـوان  را  عمومـی 

کـه با موفقیت  مهم تریـن اهـداف دولـت دانسـت 

کسـن از  اجـرا شـد. دیپلماسـی فعـال در تأمیـن وا

کشورهای مختلف بدون محدودیت به کشوری 

کسـن های  وا صـادرات  و  تولیـد  کنـار  در  خـاص 

بومـی، عـالوه بـر کمـک در بهبـود آشـکار وضعیـت 

کرونـا در کشـور، بـه انتقـال تجربـه و همکاری های 

علمـی بـا سـایر کشـورها در زمینه کنترل ویـروس، 

کـرد. کمـک  آن  صـادرات  و  کسـن  وا تولیـد 

عملکـرد دسـتگاه دیپلماسـی دولـت را می تـوان 

گام هـای  گرچـه  ا کـرد  ارزیابـی  رضایت بخـش 

باقی مانـده.  اهـداف  کامـل  تحقـق  تـا  مهمـی 

کشـورهای  بـه  صـادرات  درصـدی   48 رشـد 

همسـایه در کنار امضای توافقنامه ها و سـفرهای 

دسـتگاه  پویایـی  بیانگـر  پرتعـداد  دیپلماتیـک 

کـه تنهـا تمرکـز خـود را بـه غـرب  دیپلماسـی اسـت 

دنبـال  بـه  و  نکـرده  محـدود  آن  بـا  کـرات  مذا و 

بین المللـی  تعامـالت  در  جدیـدی  پنجره هـای 

اسـت. نظـام  بنیـادی  اصـول  باتکیه بـر  خـود 
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بررسی عملکرد یک ساله دستگاه 
دیپلماسی دولت سیزدهم



یـز صبـور باشـید و سسـی و ضعـف از خـود نشـان  خواهـران و بـرادران عز
یزد  ندهیـد؛ راه مشـا راه خـدا و اولیـای خـدا اسـت. خـون مشـا در راهی می ر
خیتـه شـد.  کـه خـون پیغمبـران و امامـان و اصحـاب صالحیتـدار آنـان ر

مشـا بـه آنـان می پیونید.

در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
سخنرانی خود در تاریخ هفتم تیر 1401 
فرمودند: »علت سربلندی و پیروزی 
حیرت آور ملت ایران و نظام جمهوری 
اسالمی در برابر حوادث بزرگ و تلخ 
و  تالش  و  ایستادگی   ،۱۳۶۰ سال 
این  و  بود  دشمنان  از  نهراسیدن 
سنت الهی در همه دورانها قابل تکرار 
است و باید بدانیم خداوند سال ۱۴۰۱ 
همان خداوند سال ۱۳۶۰ است ... ما 
در سال ۶۰ در مقابل این همه حادثه 
بایستیم  توانستیم  عمل  شدت  و 
روی پای خودمان دشمن را ناامید 
امروز هم می توانیم. خدای  بکنیم، 
سال ۶۰ همان خدای امسال است، 

خدای دورانهای سختی و دورانهای 
سنت های  است.  یکی  گون  گونا
خب؛  است.  جایش  سر  همه  الهی 
مصداق  را  خودمان  کنیم  سعی 
پیشرفت  راه  در  الهی  سنت های 
باشد«. این  سعی مان  بدهیم  قرار 
اسالمی  جمهوری  برای   1360 سال 
بود.  سال ها  پرالتهاب ترین  از  یکی 
در این سال وقایع داخلی و خارجی 
در  ایران  سویی  از  بود.  ایران  علیه 
جنگ نظامی با عراق بود، از سویی 
در  کشور  داخل  در  منافقین  دیگر 
ترور  به  داخلی،  جنگ  ایجاد  پی 
و  انقالب  برجسته  شخصیت های 
این  بر  عالوه  می پرداختند.  مردم 

بحران های امنیتی و نظامی، اوضاع 
بود،  پیچیده  هم  کشور  سیاسی 
کفایت سیاسی  مجلس رأی به عدم 
رئیس جمهوری - بنی صدر - داده بود 
گریخته بود. کشور  و وی مخفیانه از 
گرم  در چنین شرایطی و در روزهای 
که در آن زمان  تیر، آیت اهلل خامنه ای 
نماینده امام در شورای عالی دفاع بود، 
پس از بازگشت از مناطق جنگی  و ارائه 
گزارش به امام، به سمت مسجدی 
کردند. رویة  در جنوب تهران حرکت 
رهبر انقالب از ابتدای مسئولیت ارائه 
گزارش به مردم و صحبت بی واسطه با 
ایشان بود. در آن زمان هم همان طور 
کشور پرالتهاب  که یاد شد، وضعیت 

صحیفه امام؛ ج 14، ص 492

برابرسختیها استقامتدر

حمیدرضا سلطانیان 

صحبت  مردم  با  تا  بود  نیاز  لذا  بود 
حقایق  و  پاسخ،  شایعات  به  شود، 
نزدیک  و  تیر   6 در  ازاین رو  شود. 
حضرت  عصر،  و  ظهر  نماز  به وقت 
کردند. حرکت  ابوذر  مسجد  به  آقا 
پس از اقامه نماز ظهر رهبر انقالب برای 
ایراد سخنرانی پشت تریبون رفتند تا 
گزارشی از وقایع دهند و همچنین به 
سؤاالت مردم پاسخ دهند. از میان 
جمعیت ضبط صوتی دست به دست 
ظاهر  با  جوان  یک  توسط  و  شد 
معمولی در سمت چپ )نزدیک قلب( 
گذشت  از  گرفت. بعد  سخنران قرار 
سوت  صوت  ضبط  دقیقه،  چند 
کشید و رهبر انقالب قدر از آن فاصله 
گرفتند و عقب تر آمدند و به سخنرانی 
گهان ضبط صوت  که نا ادامه دادند 
منفجر شد و حضرت آقا را به شدت 
مجروح کرد. روی قسمت داخلی این 
ضبط صوت نوشته شده بود »عیدی 
اسالمی«. جمهوری  به  فرقان  گروه 
  حضرت آقا در آن زمان برای پاسخ 
به پرسش های مردم در آن مسجد 
زمان  آن  در  که  چرا  شدند.  حاضر 
عراق،  و  ایران  جنگ  به واسطه 
برخی مشکالت سیاسی و ترورهای 
منافقان  جسمی  و  شخصیتی 
مسائل  تبیین  به  جدی  نیاز  مردم 
یک  به عنوان  آقا  ازاین رو  داشتند. 
شبهات  تا  رفتند  مردم  نزد  مسئول 
که آن اتفاق برای  کنند  آنها را برطرف 
ما  که  زیباست  چه  افتاد.  ایشان 
ایشان را جانباز جهاد تبیین بنامیم.

جانباز جهاد تبیین
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دکتر  شهید  نقش  بخواهیم  گر  ا امروز 
یک  را  او  باید  بفهمیم،  را  دیالمه 
گِر  احیا و  ک  بی با و  شجاع  آتش نشان 
مکرر  که  کنیم  معرفی  شیعی  تفکرات 
و  خارج  را  دیگران  تا  رفت  آتش  درون 
با  منطقی  استداللی  و  نیکو  ُخلقی  با 
آشنا  محمدی  اسالم  ناب  حقیقت 
گر  کند. در شب حادثه 7 تیر ۱۳۶۰ نیز ا
فرصت یافته بود آتش نفاق و نادانی را 
خاموش می کرد. آنگاه به یقین هرگز فتنه 
88 نبود. آتشی در قرون اخیر بر عقاید 
ایران  مّلت  به خصوص  ملت ها،  دینی 
افتاد. غرب زدگی و بعدها به دنبال آن 
درون  در  که  مذهب  ضد  روشنفکری 
جوانان  اندیشه  به خصوص  جامعه 
کستر  پنهان شد و همانند شعله زیر خا
شعله ور   54 سال  در  اّما  گرفت.  عمق 
شد. غول استبداد و سلطه غرب زدگی 
با  را  مرفه  نسبتًا  و  تحصیل کرده  قشر 
کرده بود و ضد دین بودن  دین بیگانه 
نوعی مد شده و نشانه تمّدن محسوب 
که با ُاپرا رفتن و موسیقی غربی  می شد 
گوش کردن به اوج خود می رسید. این 
خطر حرکت به سمت سوسیالیسم، آن 
اندیشه سوخته را با شعارهای ضد غربی 
و به ظاهر رهایی بخش سرعت و هیجان 
تحصیل کرده  قشر  در  می بخشید. 
اعتراضی  صدایی  کسی  از  دانشگاهی 
دکتر  »شهید  جز  نشد؛  شنیده 
که  جوانمردی  دیالمه«.  عبدالحمید 
عزم مقابله با این آتش را نمود و آن را 
او  دانست.  اسالمی  و  انقالبی  تکلیف 
به تنهایی در درون این آتش ها فرورفت 
و به صورت تمام وقت و با تمام امکانات 
خویش به خاموش کردن شعله های آن 

پرداخت و هر چه توانست افراد را نجات 
داد و از همه گیری آتش ممانعت به عمل 
آورد. ساعت ها در دل آتش ایستاد و به 
تبیین آنان، صدر به صدر پرداخت. هر 
شعله را که می یافت آتش نشانش او بود و 
بدین سان صدها نفر بی واسطه و هزاران 
گمراهی نجات  نفر را باواسطه از معرکه 
داد و نشان داد که تحصیل کرده با عقاید 
گرایش به چپ و  شیعی خالص بدون 
با  که هم مبارزه  راست هم وجود دارد 
طاغوت می کند و هم از اختالط دین با 

هر   ایسمی جلوگیری می کند.
کسانی  هنوز  که  است  حقیقتی  این 
دوست ندارند آشکار شود چون آن روز 
فهم آن را نداشتند و امروز جرئت بیانش 
را ندارند. اّما نجات یافتگان از این آتش 
نیک اندیشی  و  شرافت  به پاس  فتنه 
همچنان  او  تقوای  و  دیانت  با  همراه 
بر خود  و  گرامی می دارند  را  خاطره اش 
که نگذارند فریاد رهایی  فرض می دارند 
که شعله  گرچه  بخشش خاموش شود ا
کینه منافقان سوخت و مغزش هدف 

قرار گرفت.
درجاتش متعالی باد...

)بر اساس روایت مرحوم مهندس مهدی 
)1400 تیرماه  هفتم  در  نژاد  صالحی 

مهدی چراغی

محدود  زدن  تیتر  نحوه  به 
گزینشی  انتخاب  نمی شود. 
اخبار )دروازه بانی خبر( یا چیدن 
که  ترتیبی خاص  با نظم و  اخبار 
پیام دلخواه صاحب رسانه را القا 
این  از  دیگری  مثال های  کند؛ 

فنون است.
که  تصویری  بین  مرز  امروزه 
رسانه ها نشان می دهند واقعیت 
صورتی  به  است؛  شده  برداشته 
واقعیت  کرد  ادعا  می توان  که 
جهان  در  می سازد.  رسانه  را 
است  همانی  واقعیت  امروز 
می دهند.  نشان  رسانه  در  که 
واقعیت های ساخته شده توسط 
گفتگو حول  رسانه ها صرفًا خبر و 
یک موضوع باقی نمی مانند و به 
و  افراد  کنش  واقعیت،  عنوانی 

حکومت ها شکل می دهند.
همه جا  رسانه ها  که  عصری  در 
هستند و واقعیت ها را می سازند، 
خواهیم  جدیدی  نبرد  شاهد 
کدام  که  این  سر  بر  جنگ  بود. 
برنده  است.  واقعیت  واقعیت، 
واقعیت  صاحب  جنگ  این 
البته  می شود.  جامعه  بر  کم  حا
کان  کما واقعیت ها  این  پس  در 

واقعیتی حقیقی وجود دارد.

گر اندیشه آتش نشان و احیا

تهاجمی  روسیه  پیش  چندی 
آغاز  اوکراین  علیه  را  گسترده 
خبرگزاری های  تمام  کرد. 
بنگاه های  و  جهان  سراسر 
خبری  پوشش  خبر  بین المللی 
به  را  همه جانبه ای  و  گسترده  
این  نتیجه  گذاشتند.  نمایش 
رسانه ای  تولیدات  باالی  حجم 
واقعیت  یک  جنگ  چیست؟ 
و  روسیه  به  محدود  و  است 
اوکراین نیست. یمن، فلسطین، 
هرکدام  هم  افغانستان  و  عراق 
اما  هستند  جنگ  درگیر  به نوعی 

از  باالیی  حجم  شاهد  اینجا  چرا 
فعالیت رسانه ای نیستیم؟

پاسخ این سؤاالت به کارکرد اصلی 
نشان دادن  برمی گردد؛  رسانه 
انتقال  و  واقعیت ها  از  تصویری 
رسانه  امروزه  مخاطب.  به  آن 
ما  زندگی  از  جدانشدنی  بخشی 
مترو،  داخل  می آید.  به حساب 
کالس های  و  خانه  خیابان، 
و  ماست  همراه  رسانه  درسی، 
با  را  زندگی  از  جدیدی  سبک 
صرفًا  رسانه  است.  آورده  خود 
جهان و واقعیت ها را به ما نشان 
ما  برای  را  آن ها  بلکه  نمی دهد 
دیگر  بیانی  به  می کند.  تعریف 
که  آن گونه  را  واقعیت  رسانه، 
بلکه  نمی دهد  نشان  هست 
که می خواهد،  واقعیت را آن گونه 
می کند.  تعریف  مخاطب  برای 
رسانه می تواند از پوتین قهرمانی 
منافع  حفظ  برای  که  بسازد 
شجاعانه  تصمیمی  روسیه  ملی 
است.  گرفته  نظامی  اقدام  برای 
پوتین  می تواند  رسانه  همچنین 
نشان  جنگ طلب  دیکتاتوری  را 
گسترش  دنبال  به  که  دهد 
قلمرو خود به اوکراین لشکرکشی 
رسانه ای  فنون  این  است.  کرده 

کدام واقعیت؟



دور  آغــاز  بــا  هم زمــان  اســفندماه 1400  مبیســتم 
کنــی  باقــری  علــی  بیــن  کــرات  مذا از  جدیــدی 
مــورا  انریکــه  و  ایــران  کره کننــده  مذا تیــم  رئیــس 
هماهنگ کننــده کمیســیون مشــترک و نماینــدۀ 
اتحادیــه اروپــا، جــوزف بــورل مســئول سیاســت 
خارجــه اتحادیــه اروپــا در یــک پیــام توییتــری اعــالم 
گفت وگوهــای  بــر عوامــل خارجــی،  کــه بنــا  کــرد 
می شــوند. متوقــف  زمانــی  مــدت  بــرای  ویــن 

مسئولین کشــورمان توپ را در میدان آمریکایی ها 
گره خــوردن  اصلــی  دلیــل  می گوینــد  و  انداختــه 
کرات، پافشــاری بی جــای آمریکا بر تحریم های  مذا
علی الخصــوص  ایــران  علیــه  خــود  غیرقانونــی 
باقی مانــدن ســپاه پاســداران در لیســت تحریم هــا 
ــر  ــابه را ب ــی مش ــا اقدام ــی آمریکایی ه اســت. از طرف
کار می گیرنــد و دلیــل اصلــی ادامــه  علیــه ایــران بــه 
خواســته های  را  کــرات  مذا در  بالتکلیفــی  وضــع 
خــارج از عهــده برجــام توســط ایــران می داننــد.

این وضعیت در حالی است که به اذعان جمهوری 
گاه هم رســیده  اســالمی ایــران کــه بــه تأییــد منابــع آ
اســت، ایــران به تمام تعهــدات خود برای پایبندی 
کــه طــرف مقابــل در  کــرده و زمانــی  بــه برجــام عمــل 
عمــل بــه تعهــدات خود نه تنهــا کوتاهی کــرده بلکه 
رفتارهــای ضــد برنامــه جامــع اقــدام مشــترک هــم 
انجــام داده اســت، بااین وجــود جمهــوری اســالمی 
ایــران چــاره ای جز زیر پا گذاشــتن تعهدات برجامی 
نداشــته اســت. کمااینکــه روز چهارشــنبه همیــن 
طرف هــای  از  چیــن  خارجــه  وزارت  هــم  هفتــه 
کــرات  کــرد هــر چــه زودتــر بــه مذا مقابــل درخواســت 
گفــت: آمریــکا به عنــوان مقصــر اصلــی  برگردنــد و 
کنــد.  توقــف برجــام، بایــد بــه تعهــدات خــود عمــل 
مســائل  کــه  دارد  ادامــه  حالــی  در  شــرایط  ایــن 
اقتصــادی و بحــران انــرژی در آمریــکا و بخصــوص 
اروپا ســایه افکنده و از طرفی اروپا شــاهد اعتصابات 
بــا  آمریــکا  چهــره  طرفــی  از  اســت.  پی درپــی 
مدیریــت ضعیــف بایــدن در داخــل کشــور و حتــی 
در خــارج از آمریــکا خدشــه دار و مســئله جنــگ 
اوکرایــن و روســیه هــم مزیــد بــر علــت شــده و آمریــکا 
عمــاًل بــه ســمت انــزوای جهانــی پیــش مــی رود.

در این ســوی میــز اّمــا جمهــوری اســالمی ایــران، 
تجــاری  شــرکای  بــا  گســترده  ارتبــاط  حــال  در 

طرفــی  از  و  اســت  مشــرق زمین  در  خــود  بــزرگ 
روزبــه روز بــر ارتبــاط خــود بــا همســایگان و ســایر 
ــه  ــه توج ک ــد  ــان می افزای ــه و جه ــورهای منطق کش
بیــش از قبــل جمهــوری اســالمی بــا همســایگان 
دارد. قــرار  او  دیپلماســی های  رأس  در  خــود، 
در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  می رســد  نظــر  بــه 
دولــت جدیــد خــود در حــال سیاســتگذاری خــاص 
بــرای حرکــت بــه ســمت توســعه و پیشــرفت اســت. 
کــه  می شــود  قابل توجــه  زمانــی  موضــوع  ایــن 
ــه ســازمان همکاری هــای  ــران در شــهریور 1400 ب ای
شــانگهای می پیونــدد و اخیــرًا هــم درخواســت 
اســت. داده  را  بریکــس  گــروه  در  عضویــت 
علی رغم همه این پیشروی ها، جمهوری اسالمی 
در داخــل بــا یــک خــأ حکمرانــی مواجــه اســت. 
کــه پرکــردن آن می توانــد افــکار عمومــی را در  خــأی 
کرات با ایران همراه کند. در داخل ایران  مسیر مذا
فشــار جــدی اقتصــادی افــزون بــر قبــل شــده و این، 
اعتــراض بــه حــق مــردم را بــه دنبــال داشــته اســت. 
البتــه مســئولین کشــورمان در حــال برنامه ریــزی و 
گــر  بــه قولــی جراحــی عظیــم اقتصــادی هســتند و ا
کننــد، قطعــًا در ایــن  نتواننــد افــکار عمومــی را قانــع 
کــه دلیــل  سیاســت شکســت خواهنــد خــورد. چــرا 
کثری آمریکا، مقاومت  شکست سیاست فشار حدا
همیــن مــردم و افکار عمومی در مقابل تحریم های 
گــر جمهــوری اســالمی  کنــون نیــز ا بی ســابقه بــود و ا
به درســتی  را  اقتصــادی خــود  بخواهــد جراحــی 
بــه نتیجــه برســاند، بایــد مــردم بــا او همــراه شــوند.
لــذا جمهــوری اســالمی ایــران نیازمنــد بازگشــت 
التهــاب  خاموش کــردن  بــرای  کــرات  مذا بــه 
ــه جمهــوری  ک جامعــه از طریــق تزریــق ایــن تفکــر 
فشــار  ازبین بــردن  بــرای  کاری  هــر  اســالمی 
ــادی  ــت های اقتص ــا سیاس ــد؛ اّم ــادی می کن اقتص
اســت. نمی زنــد،  گــره  برجــام  بــه  را  خــود 
در طــرف مقابــل اما آمریــکا و اروپائی ها بیش ازپیش 
برجــام  بــه  بازگشــت  نیازمنــد  ایــران  از  بیشــتر  و 
هســتند. عربســتان و امــارات به عنــوان دو کشــوری 
ــازار  ــرل ب کنت ــعی در  ــت، س ــد نف ــش تولی ــا افزای ــه ب ک
کــه  جهانــی نفــت داشــتند، خبــر رســیده اســت 
از  را  خودشــان  تولیــد  افزایــش  توانایــی  دارنــد 
دســت می دهنــد. همیــن مســئله باعــث افزایــش 
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وه ها دبیر کارگر

کشــور های  و  می شــود  نفــت  جهانــی  قیمــت 
4+1+آمریــکا، قطعًا نمی خواهند این اتفاق بیفتد. 
کــه  کنــار هــم باعــث شــد  همــه ایــن عوامــل در 
جــوزف بــورل روز دوشــنبه 6 تیرمــاه در ســفر بــه 
کــرات را بشــکند و بعــد از وقفــه  تهــران، یــخ مذا
کــرات در ویــن،  ســه مــاه و نیــم از دور هشــتم مذا
کشــورمان روز سه شــنبه 7  ارشــد  کره کننــده  مذا
تیرمــاه، در دوحــه قطــر به صــورت غیرمســتقیم 
کنــد. کــره  بــا آمریــکا و به واســطه انریکــه مــورا مذا

تحوالت جهانی بیانگر این مســئله اســت که ایران 
در مســیر مقاومــت در برابــر تحریم هــا خــوب عمــل 
کــرات  می کنــد. علی رغــم نیــاز مبــرم ایــران بــه مذا
هســته ای و در نهایــت توافــق مجدد هســته ای، اما 
کــه بیــش از ایــران  ایــن، طرف هــای روبــرو هســتند 
نیازمنــد یــک توافــق خــوب و قدرتمنــد باشــند.

تأثیرگــذاری دارد. بــرای نمونــه سیاســتمداران 
هــدف  کــه  بگیریــد  نظــر  در  را  مســئولینی  و 
اصلی شــان از انجــام بــه وظایــف تبدیــل شــده 
ــر  ــا به اصطــالح جدیدت ــه نمایــش دادن خــود ی ب
کــردن! در عرصــه اقتصــاد، پررنگ تریــن  شــوآف 
بــرای  گســترده  تبلیغــات  فرهنــگ،  ایــن  اثــر 
کــه  اســت  بیشــتر  ســود  کســب  و  فــروش 
ایجــاد  مصرف زدگــی،  بــه  می شــود  منجــر 
در  نامتعــارف.  مدهــای  و  کاذب  نیازهــای 
کســب  کــه بــرای  عرصــه رســانه هــم بــا افــرادی 
هرگونــه  بــه  حاضرنــد  دنبال کننــده  و  شــهرت 
مواجهیــم. بزننــد  دســت  اقدامــی  و  نمایــش 
از  دســته ای  نمایشــی،  فرهنــگ  فضــای  در 
افــراد تولیدکننــده نمایــش یــا نمایش دهنــده و 
دســته ای دیگــر مصرف کننــده نمایــش هســتند. 
مصرف کننــده  جــذب  بــرای  تولیدکننده هــا 
دهنــد  ارائــه  جذاب تــری  نمایــش  بایــد  بیشــتر 
کــه جذابیــت شــامل لــذات و  و طبیعــی اســت 
خوشــی ها می شــود نــه ســختی ها و مشــکالت. 
مواجــه  نمایش هایــی  بــا  دائمــًا  مصرف کننــده 
و  اســت  خوشــی  و  لــذت  سراســر  کــه  می شــود 
لــذت  و  خوشــی  فقــط  واقعــی  زندگــی  طبیعتــًا 
تــا  می شــود  باعــث  فرهنــگ  ایــن  اّمــا  نیســت؛ 
ایــن نمایش هــا واقعــی تلّقــی شــود. ایــن واقعــی 
متعــددی  مشــکالت  نمایش هــا،  شــدن  تلقــی 
بــه همــراه دارد از جملــه ایجــاد حــس نارضایتــی 
غیرواقعــی  و  باالرفتــن  شــرایط،  و  زندگــی  از 
و... کاذب  هــدف  انتخــاب  ایده آل هــا،  شــدن 
هــدف  و  اصــل  را  دیده شــدن  فرهنگــی  چنیــن 
دیده شــدن  راه  بهتریــن  و  می دهــد  قــرار 
دیده شــدن  بــر  اصــل  وقتــی  اســت.  نمایــش 
مهم تــر  شــود  دیــده  بیشــتر  کــه  هــر  باشــد، 
شــرایط،  ایــن  در  اســت.  دیگــران  از  باالتــر  و 
و  جذاب تــر  را  خــود  کار  بایــد  نمایش دهنــده 
کنــد  بهتــر انجــام دهــد تــا جایــگاه خــود را حفــظ 
تــا  کنــد  تــالش  بایــد  نمایــش  مصرف کننــده  و 
خــود واقعــی اش را شــبیه خــود نمایشــی دیگــری 
 ... دارد  ادامــه  باطــل  چرخــه  ایــن  و  بکنــد 

کثــر مــردم  کــه ا نمایــش، هنــری محبــوب اســت 
بــا انــواع آن آشــنا هســتند از جملــه نمایش هــای 
ــر اینهــا  مذهبــی، تئاترهــای هنــری و... عــالوه ب
می تــوان  کــه  دارد  هــم  دیگــری  نــوع  نمایــش 
آن را زندگــی نمایشــی نامیــد. زندگــی نمایشــی 
بــه  کــه  اســت  جدیــدی  نســبتًا  زندگــی  ســبک 
گســترش  بــه  رو  اجتماعــی  شــبکه های  لطــف 
را  هــدف  یــک  زندگــی  از  ســبک  ایــن  اســت. 
بهتــر  راهــی  چــه  دیده شــدن.  می کنــد؛  دنبــال 
چــه  و  دیده شــدن؟!  بــرای  دادن  نمایــش  از 
بــه  بــرای  از فضــای مجــازی  مناســب تر  جایــی 
گذاشــتن؟! و چــه ابــزاری بهتــر از رســانه  نمایــش 
بــرای ترویــج ایــن ســبک از زندگــی و فرهنــگ؟!
ــه عرصــه ای خــاص  فرهنــگ نمایشــی منحصــر ب
حضــور  عرصه هــا  تمامــی  در  بلکــه  نیســت 
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