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سـرانجام پـس از مدتها گمانهزنی
و کشوقـوس هواپیمـای حامـل
نانسـی پلوسـی رئیـس مجلـس
نماینـدگان ایاالت متحده آمریکا در
تایـوان فـرود آمد .این سـفر در حالی
صورت پذیرفت که جمهوری خلق
چیـن بارهـا اعالم کـرده بود که سـفر
پلوسـی بـه تایـوان را مصـداق بـارز
نقـص حـق حاکمیـت خـود تلقـی
میدانـد و در صـورت وقـوع ایـن
سـفر چیـن ایـن اقـدام را بیپاسـخ
نخواهد گذاشـت .ابتدا باید در نظر
گرفـت کـه ایـن اقـدام در راسـتای
سیاسـت انتقـال بـه شـرق ایـاالت
متحـده میباشـد کـه از سـال 2008
میلادی و بـرای کنتـرل چیـن کلیـد
زده شـد ،و سـفر پلوسـی را نیـز بایـد
در ادامـه اقدامات قبلی آمریکا برای
تضعیـف چیـن دانسـت اقداماتـی
نظیـر پذیرفتـن رئیسجمهـور
تایـوان در واشـنگتن و تشـکیل
اتحادهـای نظامـی در شـرق آسـیا
ماننـد  QUADو  .AUKUSنکتـه
بعـدی قابلتوجـه در ایـن سـفر
شـخص نانسـی پلوسـی اسـت او
کـه اولیـن زنـی اسـت کـه بـه ریاسـت
مجلـس نماینـدگان رسـیده اسـت
و در دوران ترامـپ نمـاد مخالفـت
دموکراتهـا بـا وضـع موجـود بـوده
ً
ا کنـون دقیقـا قبـل از انتخابـات
میـاندورهای مجلـس نماینـدگان
یکـه طبـق نظرسـنجیها
و درحال 
جمهوریخواهان موقعیت بهتری
نسـبت به دموکراتها دارند دسـت
بـه چنیـن اقدامـی زده اسـت کـه
میتـوان آن را تلاش مذبوحانـهای
بـرای فـرار از شکسـت سـنگین در

نشریه گفتمان انقالب اسالمی
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق؟ع؟
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سید فؤاد علوی

مقابـل یـاران ترامـپ دانسـت.
در مـورد وا کنـش یـا پاسـخ متقابـل
چیـن هنوز چیزی بهصـورت دقیق
مشـخص نیسـت امـا آنچـه روشـن
اسـت ایـن اسـت کـه بحـران تایـوان
هماننـد بحـران اوکرایـن راه حلـی
نظامـی خواهـد داشـت .سیاسـت
چیـن در سـالهای گذشـته ایـن
بـوده کـه تا بهصورت رسـمی قدرت
اقتصادی و نظامی اول دنیا نشـده
وارد درگیـری جـدی سیاسـی-
نظامـی نشـود امـا باتوج هبـه پاسـخ
بسیار ضعیف اروپا و غرب و ناتوانی
آنهـا در پاسـخ بـه روسـیه در بحـران
اوکرایـن همچنیـن ضعـف جبهـه
غـرب در کنـار افزایـش روزافـزون
گسـتاخی بینالمللـی آنهـا
احتمـال یـک سلسـله
وا کنـش را از

اقتصـادی تـا نظامی را علیـه تایوان
افزایـش میدهد ،کـه فاز اقتصادی
ً
آن دقیقـا پـس از سـفر و بـا تحریـم
برخـی کاالهـای تایوانـی از سـوی
چیـن آغـاز شـد .در مقابـل ایـاالت
متحـده کـه در موضـوع اوکرایـن
جـز بـه پیـروزی زودگـذر رسـانهای
محـدود در مرزهـای اروپـای غربـی
دسـت نیافتـه ایـن بـار سـعی دارد
بـا برهـم ریختـن شـرق آسـیا راه
فـراری بـرای خـود بیابـد ایـن اقـدام
آمریکاییهـا را میتـوان قمـاری
بـزرگ دانسـت کـه در صـورت
پیـروزی جایگاهشـان بـرای مدتـی
دیگر حفظ خواهد شد و در صورت
شکسـت ایـاالت متحـده بایـد بـا
ابرقـدرت بـودن خداحافظـی
کنـد .البتـه الزم بـه
ذکـر اسـت کـه غـرور

آنگلوساکسـونی و خودبرتربینـی
نهادینـه آمریکاییهـا همیشـه کار
ً
دستشـان داده و احتمـاال تایـوان
نیـز در کنـار ویتنـام و افغانسـتان و
اوکرایـن بـه ویتریـن شکسـتهای
آنهـا افـزوده خواهـد شـد.
در پایـان نیـز الزم اسـت تـا در مـورد
موضعگیـری روسـیه کشـوری کـه
ایـن روزهـا در حال مبارزه مسـتقیم
و نظامـی بـا غـرب اسـت و جایـگاه
جمهـوری اسلامی را در لیسـت
تحریـم شـدهترین کشـورها گرفتـه
اسـت بپردازیـم .بـه نظـر میرسـد
کـه علیرغـم محکومیـت زبانـی و
افسارگسـیخته خوانـدن ایـن اقدام
در باطن از وقوع چنین پیشامدی
خوشـحال باشـند زیـرا هرچـه فشـار
واشنگتنبرپکنافزایشبایدروابط
مسکو و پکن عمیقتر خواهد شد.

محرم ماه یکپارچگی مسلمین
وقتی سرتاسـر یـک مملکـت در مـاه حمـرم ،یـک مطلـب را مـی گوینـد ،مشـ ا انگیـزه ایـن گر یـه و ایـن
اجتمـاع در جمالـس روضـه را خیـال نکنیـد کـه فقـط این اسـت که مـا گر یه کنمی برای سیدالشـهدا.
نـه سیدالشـهدا احتیـاج بـه ایـن گر یـه هـا دارد و نـه ایـن گر یـه هـ اخـودش ـ یف نفسـه ـ کاری از آن
مـی آیـد .مسـئله ،مسـئل ۀ گر یـه نیسـت .مسـئله ،مسـئلۀ تبا کـی نیسـت .مسـئله ،مسـئلۀ سـیایس
اسـت کـه امئـۀ مـا بـا مهـان دیـ د اهلـی که داشـتند ،می خواسـتند کـه این ملهتـا را با هم بسـیج کنند و
یکپار چـه کننـد از راههـای خمتلـف .ایهنـا را یکپار چـه کننـد تـا آسـیب پذیـر نباشـند.
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مضحکهای به نام هالک پفکی ایرانی

افراد وقتی به عضویت گروههای
مختلفاجتماعیدرمیآیندبرایآنها
یکهویتاجتماعیتعریفمیشود.
درمقابلآنهانیزبههویتجدیدخود
دلبستگیوتعلقپیدامیکنند کهاین
دلبستگیمیتواند کمباشدیابسیار
ّامادرهرصورتاینتعلقخاطروجود
دارد .اعضای یک گروه اجتماعی و

ً
یکصنفخاصمثالموسیقیدانان
سنتی ،یا گروههایی همچون
پزشکان و پرستاران ،حریمی برای
خود قائل هستند .دارای نمادهای
خاصی هستند و تصویری خاص
از هویت آنان در ذهن مردم عادی
جلوهگر میشود .در این صورت
ا گر فردی یا گروهی در خارج از این

صنفیا گروه،بخواهدوارداینعرصه
بشود ناچار باید قواعدی پذیرفته
شده را رعایت کند .یک پزشک
نمیتواند با روپوش قرمز زننده باالی
سر بیمار حاضر شود .خوانندهای
که اصول موسیقی سنتی را بدون
رعایت تکنیک و نوآوری مخصوصی
عوض کند مردود میشود .حاال از
یک مقیاس بزرگتر و عمومیتر نگاه
میکنیم .هر ملتی هر کشوری و هر
انسان وطندوستی به سربلندی
و سرافرازی وطن خود اهمیت
میدهد .در مقابل نیز در برابر هرگونه
تحقیر و توهین مقابله و مقاومت
میکند .اجازه سو استفاده به خود
نمیدهد .عالوه بر مردم ،مسئوالن
یک کشور نیز وظیفه دارند در برابر
سو استفادهها و تحقیرها ایستادگی
کنند و پاسخی متناسب بدهند.
بهعنوان یک شهروند وطندوست،
نمیتوانقبول کرد کهفردیبااسمو
نامایران،بدونرعایتقواعدواصول
مربوطه و پیروی از آداب مخصوص
آن حوزهای که فعالیت میکند ،در
هر مکان و جایگاهی وارد شده و
آبروریزیبهپا کند.نمیتوانپذیرفت
فردیبافریبدادنمردم،خودرایک
ورزشکار غولپیکرنشاندهد،بدون
ً
اینکهاصالراهورسممبارزهرابلدباشد

اسم و لقب ایرانی بر خود بگذارد،
برای مبارزان بزرگ دنیا کری بخواند
و در نهایت با خلق صحنههایی
مضحک،مفتضحانهبازگرددودریک
الیو از مردم عذرخواهی کند .جا دارد
مسئولینی کهدمازآبرویبینالمللی
ایران در سطح جهانی میزنند ،به
فکر همچین افراد سو استفاده گری
هم باشند .خدا میداند چقدر پول
از صرف حضور در چنین مسابقاتی
به جیب میزند .آن هم با نام ایرانی!
فردی که در هنگام مبارزه پشت
به حریف کرده و همچون کودکان
میگریزد الیق نام ایرانی نیست!
نبایدهمچوناوییبهنمایندهایران
در مسابقات جهانی تبدیل بشود.
حمایتشرکتبوکساستار که کارش
ایجادرقابتهایبیشترنمایشیبین
افراد مطرح شده در فضای مجازی و
کسب پول و درآمد از این راه است نیز
موید همین سخن است .سکوت و
نداشتنوا کنشصریحوقاطعدربرابر
چنینافرادی،امثالهادیچوپانها
را که دالورانه و سخت کوشانه روز
و شب تالش میکنند و به نام این
وطن با افتخار میجنگند را ناامید
میکند .مسئوالن محترم ورزش
باید مراقب باشند که فریبدادن
مردم برای برخیها نانوآب نشود.
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جنگ نرم بسی سختتر

َ
جنگ ِولرم چیست؟ این
جنگ به ترکیب جنگ
سرد و نرم گفته میشود.
در جنگ با دشمن شما
وقتی موفق خواهی بود که
عالوه بر استفاده از ابزارهای
نظامی و سخت ،با استفاده
از تکنیکهاوشیوههاینرم،
کشور هدف را از پای در آوری.
استفادههمزمانوبهموقعاز
این دو ابزار همچنین باعث
میشود کشور هدف برای
مقابله دچار مشکل شود
و حمله اصلی را شناسایی
نکند .دشمنی ملت ایران و
رژیم صهیونیستی بالفاصله
قبلوپساز اعالمموجودیت
این غده سرطانی آغاز شد و
این دشمنی فقط منحصر
ّبه ایران هم نیست بلکه از هر
ملت آزادهای انتظار میرود
علیهغصب ،کشتاروزورگویی
بایستد .رژیم صهیونیستی
باتوجهبه آنچه از اسناد
امنیتی آن بر میآید ایران
را مهمترین و حیاتیترین
مشکلخودتوصیفمیکند

و معتقد است با نابودکردن
و ضربهزدن مستقیم به
ایران و ملت آن میتواند
خود را حفظ کند؛ لذا هم از
شمشیر سخت برای حمله
به ایران استفاده میکند هم
از نیام نرم .با اعالم ا کران
فیلم قهرمان اصغر فرهادی
در سرزمینهای اشغالی،
یکی از ابعاد جنگ نرم رژیم
علیه جمهوری اسالمی
ایران آشکار شد .شاید در
دید اول این شبیخون برای
ما آشکار نباشد اما ا گر از باال
به این مسئله نگاه کنیم،
قطعه کوچک فیلم قهرمان
را در را در پازل عادیسازی
روابطمیبینیم.حالچگونه
چنین چیزی ممکن است؟
آیا امکان دارد که ما روزی با
اشغالگرانرابطهبرقرار کنیم؟
پاسخ آن را در عادیسازی
روابط امارات با رژیم مشاهده
میکنیم .امارات یک کشور
با ا کثریت مسلمان و عرب
چگونه به عادیسازی تن
داد .مگر امارات تحتفشار

بود ،حمله نظامی به آن
شده بود یا تحت تحریم
اقتصادی بود که کوتاه
آمد؟ در ظاهر خیر .راهبرد و
روش صهیونیستها برای
کشاندن شیخهای ابوظبی
بهپای میز مذا کره سخت
نبود بلکه با نقابهای
نقابهای
فرهنگی،
اقتصادی،نقابمدرنسازی
و دلسوزی برای مردم امارات
جلو آمدوشد کاری که نباید
میشد یعنی قرارگرفتن ننگ
نشان عادیسازی بر چهره
امارات .ننگی که علیرغم
خشنودی حکام امارات از
آن ،مردم امارات را نگران و
ناخشنود کرده است .برای
سایر کشورهای منطقه
همشیوههای مشابهی برای
عادیسازیروابطباغاصبان
دنبالشد.ازا کرانفیلم گرفته
تا برگزاری مسابقات ورزشی
و همایشهای سیاسی -
فرهنگی اما سایر کشورها
مثل عراق ،سوریه و کویت
و ...اسیر این حقهها نشدند

و راه را بر مکر صهیونیستها
بستند .حال رژیم با اقدامات
فریبکارانه نظامی ،در تالش
برای حمله همهجانبه نرم
به قلب مقاومت است یعنی
جمهوری اسالمی ایران.
ا کران فیلم قهرمان اصغر
فرهادی در سرزمینهای
اشغالی ،اجازه پخش
فیلمهایی که نقش اول
آن را صهیونیستها بازی
میکنند و حضور ستارگان
فوتبال ایرانی در یک مسابقه
دوستانه که در آن نامی از
اشغالگرانباشدتنها گوشهای
از حمالت نرم علیه ایران
است .این جنگ سخت و
نرمصهیونیستهاعلیهایران
نیاز به شناخت دقیق دارد.
چهبسا یک اقدام سخت
پوششیبرایحملهنرمباشد
و بالعکس؛ لذا کوچک دیدن
این اقدامات و چشمپوشی
از آنها هرچند بهظاهر
کوچک باشند میتواند
خطرناکی
پیامدهای
برای ایران داشته باشد.

جهان در آستانه نظم نوین
جمالتیازرهبرانقالببهاتحادیه
انجمنهایاسالمیدانشجویان
در اروپا :دانشجویان عزیز؛
«رویدادهای سیاسی و نظامی
در این روزها ،تشکیلدهندة
بخشی از همان پیچ تاریخی
ً
جهان است که قبال به آن اشاره
شده بود .نخبگان و زبدگان
ملت بزرگ ما در این مرحله،
حامل مسئولیتهای ویژهای
هستند.شناختجبههبندیها
و صفآرائیها و انتخاب موضع
درست ،مسئولیت کوتاهمدت،
و آمادگی برای نقشآفرینی
در تحوالت به سود جبهة
حق ،وظیفة میانمدت آنان
است ».باتوجهبه رویدادهای
سیاسی و نظامی چند سال
اخیر از جمله جنگ روسیه و
ً
اوکراین کامال مشهود است که
اتفاقات منحصربهفردی در
جهان تحققیافته است .این
رویدادهایی که در این سالها
ما شاهد آن هستیم ا گر دقیقتر
مورد بررسی قرار گیرد جایگاه
جمهوری اسالمی ایران در این
پیچ تاریخی جهان را مشخص
میکند .در راستای زوال

کشورهای غربی و به بنبست
رسیدن تمدن آنها نظام
اسالمی باید بتواند راهبردهای
سعادت را به جهانیان عرضه
کند و راهگذر سالم از پیچهای
خطرنا ک را نمایان کند.
انقالب اسالمی با ظهور خود
در  90میالدی چارچوبها را
شکست کهنگی کلیشهها را به
رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را در
کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر
جدیدی را اعالم نمود .امروزه
دیگر قدرتهای غربی در عرصه
ایدئولوژی با جمهوری اسالمی
تقابل میکند و همانطور که
امامراحلصدایشکستهشدن
استخوانهای اتحاد جماهیر
شورویراشنیدندوطولینکشید
که شوروی فروپاشید؛ امروز نیز
امام خامنهای (مدظلهالعالی)
نوید نظم نوین جهانی را
میدهند که بایستی نخبگان و
زبدگان اسالمی تمام تالش خود
را برای معرفی درست تمدن
اسالمی در این پیچ تاریخی به
کار گیرند تا بشریت با شناخت
آ گاهانه راه سعادت دنیا و آخرت
خود را انتخاب و طی کنند.

خالصه سخنرانی شب ششم محرم
در شبهای گذشته اشاره شد
که دوران ما ،دوران تعیین تکلیف
قدرتهاست و به ویژگیهای
قدرت پرداختیم .امروزه بعضی از
گفتوگوهای دینی و اخالقی و یا
برخی از گفتوگوها در علومانسانی
کهاز سعادتافرادسخنمیگویند،
به نکات فرعی میپردازند و به
نکته اصلی اهمیت نمیدهند و
بهنوعیفریبندهاند .گفتمانهایی
که به مسائل دینی میپردازند اما
اساس دین را تشریح نمیکنند.
در بسیاری از گفتمانهای
علومانسانی هم همین است و به
اصلیترینعاملتوجهینمیشود.
مسئله آزادی جزء مسائلی است
که امروز بسیار مطرح میشود.
ا گر شما از آزادی حرف بزنی اما از
قدرت چیزی نگویی یعنی داری
فریب میدهی .آزادی وابسته به
ن قدرت معنایی
قدرت است ،بدو 
ندارد .طرح دین این است که
فرد قوی شود ا گر قوی شود اجازه
نمیدهد کسی او را اسیر کند.
از همه مقدمات باید به قدرت
رسید و از قدرت به همه مفاهیم
ارزشمند انسانی .اخالقیات بدون
قدرت یعنی مشغول کردن ضعفا
و چپاول راحتتر اصحاب قدرت.
قدرت به انسان طهارت و استغنا

میدهد لذا دیگر دنبال رذائل
نمیرود .قدرت درذاتخود دارای
عزت است و امام حسین (ع) در
اصل برای همین عزت کشته شد.
چرا تالش میکنند در این کشور
بیحجابی صورت بگیرد؟ آنها
میخواهند شهوات را در جامعه
تکثیر کنند و شهوات موجب
ضعف انسان است .علومانسانی
میخواهد کاری کند انسانها
قابلکنترل شوند .اصلیترین راه
هم ضعیف کردن انسان است.
قدرت انسانها را چرا محدود
کنی؟ نفسش را پا ککن و به او تا
میتوانی قدرت بده .دین این کار
را میکند .قدرت آسیبهایی دارد.
برخی از این قدرت سوء استفاده
میکنند،یااجازهمیدهنداز اوسوء
استفاده کنند .از نظر دین خودت
باید قوی شوی .تو باید بر قدرت
جامعه بیفزایی و کسی را تضعیف
نکنی .نمونهاش اربعین با کمترین
قانون و بروکراسی .در اربعین مردم
قدرت دارند و آزادند .علوم انسانی و
اخالق کجاراآباد کرده؟تجربهثابت
کرده اخالق هیچ زوری برای سامان
دادن قدرت انسان ندارد .دین
چطور؟ دین که تا به حال اصال
اجرا نشده است .نگذاشتند دین را
بگوییم .تازه داریم شروع میکنیم.
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