
سـرانجام پـس از مدت ها گمانه زنی 
حامـل  هواپیمـای  کش وقـوس  و 
مجلـس  رئیـس  پلوسـی  نانسـی 
نماینـدگان ایاالت متحده آمریکا در 
تایـوان فـرود آمد. این سـفر در حالی 
صورت پذیرفت که جمهوری خلق 
کـرده بود که سـفر  چیـن بارهـا اعالم 
بـارز  مصـداق  را  تایـوان  بـه  پلوسـی 
تلقـی  کمیـت خـود  نقـص حـق حا
ایـن  وقـوع  صـورت  در  و  می دانـد 
را بی پاسـخ  اقـدام  ایـن  سـفر چیـن 
گذاشـت. ابتدا باید در نظر  نخواهد 
راسـتای  در  اقـدام  ایـن  کـه  گرفـت 
سیاسـت انتقـال  بـه شـرق ایـاالت 
کـه از سـال 2008  متحـده می باشـد 
میـالدی و بـرای کنتـرل چیـن کلیـد 
زده شـد، و سـفر پلوسـی را نیـز بایـد 
در ادامـه اقدامات قبلی آمریکا برای 
اقداماتـی  دانسـت  چیـن  تضعیـف 
رئیس جمهـور  پذیرفتـن  نظیـر 
تشـکیل  و  واشـنگتن  در  تایـوان 
آسـیا  شـرق  در  نظامـی  اتحادهـای 
نکتـه   .AUKUS و   QUAD ماننـد 
سـفر  ایـن  در  قابل توجـه  بعـدی 
او  اسـت  پلوسـی  نانسـی  شـخص 
کـه بـه ریاسـت  کـه اولیـن زنـی اسـت 
مجلـس نماینـدگان رسـیده اسـت 
نمـاد مخالفـت  ترامـپ  و در دوران 
دموکرات هـا بـا وضـع موجـود بـوده 
انتخابـات  از  قبـل  دقیقـًا  کنـون  ا
نماینـدگان  مجلـس  میـان دوره ای 
نظرسـنجی ها  طبـق  درحالی کـه  و 
جمهوری خواهان موقعیت بهتری 
نسـبت به دموکرات ها دارند دسـت 
کـه  اسـت  زده  اقدامـی  چنیـن  بـه 
می تـوان آن را تـالش مذبوحانـه ای 
در  سـنگین  شکسـت  از  فـرار  بـرای 

دانسـت.  ترامـپ  یـاران  مقابـل 
کنـش یـا پاسـخ متقابـل  در مـورد وا
چیـن هنوز چیزی به صـورت دقیق 
مشـخص نیسـت امـا آنچـه روشـن 
اسـت ایـن اسـت کـه بحـران تایـوان 
حلـی  راه  اوکرایـن  بحـران  هماننـد 
نظامـی خواهـد داشـت. سیاسـت 
ایـن  گذشـته  سـال های  در  چیـن 
بـوده کـه تا به صورت رسـمی قدرت 
اقتصادی و نظامی اول دنیا نشـده 
سیاسـی- جـدی  درگیـری  وارد 
نظامـی نشـود امـا باتوجه بـه پاسـخ 
بسیار ضعیف اروپا و غرب و ناتوانی 
آنهـا در پاسـخ بـه روسـیه در بحـران 
جبهـه  ضعـف  همچنیـن  اوکرایـن 
روزافـزون  افزایـش  کنـار  در  غـرب 

آنهـا  بین المللـی  گسـتاخی 
احتمـال یـک سلسـله 

از  را  کنـش  وا

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

خودبرتربینـی  و  کسـونی  آنگلوسا
کار  نهادینـه آمریکایی هـا همیشـه 
دستشـان داده و احتمـااًل تایـوان 
کنـار ویتنـام و افغانسـتان و  نیـز در 
بـه ویتریـن شکسـت های  اوکرایـن 
شـد.  خواهـد  افـزوده  آنهـا 
در پایـان نیـز الزم اسـت تـا در مـورد 
کـه  کشـوری  روسـیه  موضع گیـری 
ایـن روزهـا در حال مبارزه مسـتقیم 
و نظامـی بـا غـرب اسـت و جایـگاه 
لیسـت  در  را  اسـالمی  جمهـوری 
گرفتـه  کشـورها  تحریـم شـده ترین 
می رسـد  نظـر  بـه  بپردازیـم.  اسـت 
و  زبانـی  محکومیـت  علی رغـم  کـه 
افسارگسـیخته خوانـدن ایـن اقدام 
در باطن از وقوع چنین پیشامدی 
خوشـحال باشـند زیـرا هرچـه فشـار 
واشنگتن بر پکن افزایش باید روابط 
مسکو و پکن عمیق تر خواهد شد.
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یـه و ایـن  گر گوینـد، مشـا     انگیـزه ایـن  وقـی سرتاسـر یـک مملکـت در مـاه حمـرم، یـک مطلـب را مـی 
کنمی برای سیدالشـهدا.  یه  که مـا     گر کـه فقـط این اسـت  وضـه را خیـال نکنیـد  اجتمـاع در جمالـس ر
کاری از آن  یـه هـا     خـودش ـ یف نفسـه ـ  گر یـه هـا دارد و نـه ایـن  گر نـه سیدالشـهدا احتیـاج بـه ایـن 
کـی نیسـت. مسـئله، مسـئلۀ سـیایس  یـه نیسـت. مسـئله، مسـئلۀ تبا مـی آیـد. مسـئله، مسـئلۀ     گر
کنند و  کـه این ملهتـا را با هم بسـیج  که داشـتند، می خواسـتند  کـه امئـۀ مـا بـا مهـان دیـد     اهلـی  اسـت 

کننـد تـا آسـیب پذیـر نباشـند.  کننـد از راههـای     خمتلـف. ایهنـا را یکپارچـه  یکپارچـه 

گروه های  عضویت  به  وقتی  افراد 
مختلف اجتماعی در می آیند برای آنها 
یک هویت اجتماعی تعریف می شود. 
در مقابل آنها نیز به هویت جدید خود 
دلبستگی و تعلق پیدا می کنند که این 
دلبستگی می تواند کم باشد یا بسیار 
اّما درهرصورت این تعلق خاطر وجود 
و  گروه اجتماعی  دارد. اعضای یک 

یک صنف خاص مثاًل موسیقی دانان 
همچون  گروه هایی  یا  سنتی، 
برای  حریمی  پرستاران،  و  پزشکان 
خود قائل هستند. دارای نمادهای 
خاص  تصویری  و  هستند  خاصی 
آنان در ذهن مردم عادی  از هویت 
صورت  این  در  می شود.  جلوه گر 
گروهی در خارج از این  گر فردی یا  ا

صنف یا گروه، بخواهد وارد این عرصه 
پذیرفته  قواعدی  باید  ناچار  بشود 
پزشک  یک  کند.  رعایت  را  شده 
نمی تواند با روپوش قرمز زننده باالی 
خواننده ای  شود.  حاضر  بیمار  سر 
بدون  را  سنتی  موسیقی  اصول  که 
رعایت تکنیک و نوآوری مخصوصی 
از  کند مردود می شود. حاال  عوض 
یک مقیاس بزرگ تر و عمومی تر نگاه 
کشوری و هر  می کنیم. هر ملتی هر 
سربلندی  به  وطن دوستی  انسان 
اهمیت  خود  وطن  سرافرازی  و 
می دهد. در مقابل نیز در برابر هرگونه 
مقاومت  و  مقابله  توهین  و  تحقیر 
می کند. اجازه سو استفاده به خود 
نمی دهد. عالوه بر مردم، مسئوالن 
برابر  نیز وظیفه دارند در  کشور  یک 
سو استفاده ها و تحقیرها ایستادگی 
بدهند.  متناسب  پاسخی  و  کنند 
به عنوان یک شهروند وطن دوست، 
نمی توان قبول کرد که فردی با اسم و 
نام ایران، بدون رعایت قواعد و اصول 
مربوطه و پیروی از آداب مخصوص 
که فعالیت می کند، در  آن حوزه ای 
و  شده  وارد  جایگاهی  و  مکان  هر 
آبروریزی به پا کند. نمی توان پذیرفت 
فردی با فریب دادن مردم، خود را یک 
ورزشکار غول پیکر نشان دهد، بدون 
اینکه اصاًل راه ورسم مبارزه را بلد باشد 

صحیفه امام؛ ج14، ص223

محرم ماه یکپارچگی مسلمین

بگذارد،  خود  بر  ایرانی  لقب  و  اسم 
کری بخواند  برای مبارزان بزرگ دنیا 
صحنه هایی  خلق  با  نهایت  در  و 
مضحک، مفتضحانه بازگردد و در یک 
الیو از مردم عذرخواهی کند. جا دارد 
مسئولینی که دم از آبروی بین المللی 
ایران در سطح جهانی می زنند، به 
گری  فکر همچین افراد سو استفاده 
هم باشند . خدا می داند چقدر پول 
از صرف حضور در چنین مسابقاتی 
به جیب می زند. آن هم با نام ایرانی! 
پشت  مبارزه  هنگام  در  که  فردی 
کودکان  همچون  و  کرده  حریف  به 
نیست!  ایرانی  نام  الیق  می گریزد 
نباید همچون اویی به نماینده ایران 
در مسابقات جهانی تبدیل بشود. 
حمایت شرکت بوکس استار که کارش 
ایجاد رقابت های بیشتر نمایشی بین 
افراد مطرح شده در فضای مجازی و 
کسب پول و درآمد از این راه است نیز 
موید همین سخن است. سکوت و 
کنش صریح و قاطع در برابر  نداشتن وا
چنین افرادی، امثال هادی چوپان ها 
روز  کوشانه  سخت  و  دالورانه  که  را 
و شب تالش می کنند و به نام این 
وطن با افتخار می جنگند را ناامید 
ورزش  محترم  مسئوالن  می کند. 
فریب دادن  که  باشند  مراقب  باید 
مردم برای برخی ها نان وآب نشود.

مضحکه ای به نام هالک پفکی ایرانی
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این  چیست؟  ِوَلرم  جنگ 
جنگ  ترکیب  به  جنگ 
می شود.  گفته  نرم  و  سرد 
شما  دشمن  با  جنگ  در 
که  وقتی موفق خواهی بود 
عالوه بر استفاده از ابزارهای 
نظامی و سخت، با استفاده 
از تکنیک ها و شیوه های نرم، 
کشور هدف را از پای در آوری. 
استفاده هم زمان و به موقع از 
این دو ابزار همچنین باعث 
برای  هدف  کشور  می شود 
شود  مشکل  دچار  مقابله 
شناسایی  را  اصلی  حمله  و 
نکند. دشمنی ملت ایران و 
رژیم صهیونیستی بالفاصله 
قبل و پس از اعالم موجودیت 
این غده سرطانی آغاز شد و 
منحصر  فقط  دشمنی  این 
به ایران هم نیست بلکه از هر 
انتظار می رود  آزاده ای  مّلت 
علیه غصب، کشتار و زورگویی 
صهیونیستی  رژیم  بایستد. 
اسناد  از  آنچه  باتوجه به 
ایران  می آید  بر  آن  امنیتی 
حیاتی ترین  و  مهم ترین  را 
مشکل خود توصیف می کند 

نابودکردن  با  و معتقد است 
به  مستقیم  ضربه زدن  و 
می تواند  آن  ملت  و  ایران 
کند؛ لذا هم از  خود را حفظ 
برای حمله  شمشیر سخت 
به ایران استفاده می کند هم 
کران  ا اعالم  با  نرم.  نیام  از 
فیلم قهرمان اصغر فرهادی 
اشغالی،  سرزمین های  در 
یکی از ابعاد جنگ نرم رژیم 
اسالمی  جمهوری  علیه 
در  شاید  شد.  آشکار  ایران 
دید اول این شبیخون برای 
گر از باال  ما آشکار نباشد اما ا
کنیم،  نگاه  مسئله  این  به 
کوچک فیلم قهرمان  قطعه 
عادی سازی  پازل  در  را  در  را 
روابط می بینیم. حال چگونه 
چنین چیزی ممکن است؟ 
که ما روزی با  آیا امکان دارد 
اشغالگران رابطه برقرار کنیم؟ 
عادی سازی  در  را  آن  پاسخ 
روابط امارات با رژیم مشاهده 
کشور  یک  امارات  می کنیم. 
عرب  و  مسلمان  کثریت  ا با 
تن  عادی سازی  به  چگونه 
تحت فشار  امارات  مگر  داد. 

و راه را بر مکر صهیونیست ها 
بستند. حال رژیم با اقدامات 
فریبکارانه نظامی، در تالش 
نرم  همه جانبه  حمله  برای 
به قلب مقاومت است یعنی 
ایران.  اسالمی  جمهوری 
اصغر  قهرمان  فیلم  کران  ا
سرزمین های  در  فرهادی 
پخش  اجازه  اشغالی، 
اول  نقش  که  فیلم هایی 
بازی  صهیونیست ها  را  آن 
ستارگان  حضور  و  می کنند 
فوتبال ایرانی در یک مسابقه 
از  نامی  آن  در  که  دوستانه 
اشغالگران باشد تنها گوشه ای 
ایران  علیه  نرم  حمالت  از 
و  سخت  جنگ  این  است. 
نرم صهیونیست ها علیه ایران 
نیاز به شناخت دقیق دارد. 
سخت  اقدام  یک  چه بسا 
پوششی برای حمله نرم باشد 
و بالعکس؛ لذا کوچک دیدن 
چشم پوشی  و  اقدامات  این 
به ظاهر  هرچند  آنها  از 
می تواند  باشند  کوچک 
کی  خطرنا پیامدهای 
باشد. داشته  ایران  برای 

جنگ نرم بسی سخت تر

آن  به  نظامی  حمله  بود، 
تحریم  تحت  یا  بود  شده 
کوتاه  که  بود  اقتصادی 
آمد؟ در ظاهر خیر. راهبرد و 
برای  صهیونیست ها  روش 
ابوظبی  شیخ های  کشاندن 
سخت  کره  مذا میز  به پای 
نقاب های  با  بلکه  نبود 
نقاب های  فرهنگی، 
اقتصادی، نقاب مدرن سازی 
و دلسوزی برای مردم امارات 
که نباید  کاری  جلو آمدوشد 
می شد یعنی قرارگرفتن ننگ 
چهره  بر  عادی سازی  نشان 
علی رغم  که  ننگی  امارات. 
از  امارات  حکام  خشنودی 
و  نگران  را  امارات  مردم  آن، 
برای  است.  کرده  ناخشنود 
منطقه  کشورهای  سایر 
هم شیوه های مشابهی برای 
عادی سازی روابط با غاصبان 
کران فیلم گرفته  دنبال شد. از ا
ورزشی  مسابقات  برگزاری  تا 
 - سیاسی  همایش های  و 
کشورها  سایر  اما  فرهنگی 
کویت  و  سوریه  عراق،  مثل 
و... اسیر این حقه ها نشدند 



جمالتی از رهبر انقالب به اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانشجویان 
عزیز؛  دانشجویان  اروپا:  در 
نظامی  و  سیاسی  »رویدادهای 
تشکیل دهندة  روزها،  این  در 
تاریخی  پیچ  همان  از  بخشی 
که قباًل به آن اشاره  جهان است 
زبدگان  و  نخبگان  بود.  شده 
مرحله،  این  در  ما  بزرگ  ملت 
ویژه ای  مسئولیت های  حامل 
هستند. شناخت جبهه بندی ها 
و صف آرائی ها و انتخاب موضع 
کوتاه مدت،  درست، مسئولیت 
نقش آفرینی  برای  آمادگی  و 
جبهة  سود  به  تحوالت  در 
آنان  میان مدت  وظیفة  حق، 
رویدادهای  باتوجه به  است.« 
سال  چند  نظامی  و  سیاسی 
و  روسیه  جنگ  جمله  از  اخیر 
که  است  مشهود  کاماًل  اوکراین 
در  منحصربه فردی  اتفاقات 
این  است.  تحقق یافته  جهان 
سال ها  این  در  که  رویدادهایی 
گر دقیق تر  ما شاهد آن هستیم ا
جایگاه  گیرد  قرار  بررسی  مورد 
ایران در این  جمهوری اسالمی 
را مشخص  تاریخی جهان  پیچ 
زوال  راستای  در  می کند. 
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وه ها دبیر کارگر

بن بست  به  و  غربی  کشورهای 
نظام  آن ها   تمدن  رسیدن 
راهبردهای  بتواند  باید  اسالمی 
عرضه  جهانیان  به  را  سعادت 
از پیچ های  راهگذر سالم  و  کند 
کند.  نمایان  را  ک  خطرنا
خود  ظهور  با  اسالمی  انقالب 
را  چارچوب ها  میالدی   90 در 
کلیشه ها را به  کهنگی  شکست 
کشید؛ دین و دنیا را در  رخ دنیا 
عصر  آغاز  و  کرد  مطرح  هم  کنار 
امروزه  نمود.  اعالم  را  جدیدی 
دیگر قدرت های غربی در عرصه 
اسالمی  جمهوری  با  ایدئولوژی 
که  همان طور  و  می کند  تقابل 
امام راحل صدای شکسته شدن 
جماهیر  اتحاد  استخوان های 
شوروی را شنیدند و طولی نکشید 
نیز  امروز  فروپاشید؛  شوروی  که 
)مدظله العالی(  خامنه ای  امام 
را  جهانی  نوین  نظم  نوید 
که بایستی نخبگان و  می دهند 
زبدگان اسالمی تمام تالش خود 
تمدن  درست  معرفی  برای  را 
به  تاریخی  این پیچ  اسالمی در 
با شناخت  تا بشریت  گیرند  کار 
گاهانه راه سعادت دنیا و آخرت  آ
کنند. طی  و  انتخاب  را  خود 

رذائل  دنبال  دیگر  لذا  می دهد 
نمی رود. قدرت درذات خود دارای 
در  )ع(  حسین  امام  و  است  عزت 
اصل برای همین عزت کشته شد. 
کشور  این  در  می کنند  تالش  چرا 
آنها  بگیرد؟  صورت  بی حجابی 
جامعه  در  را  شهوات  می خواهند 
موجب  شهوات  و  کنند  تکثیر 
علوم انسانی  است.  انسان  ضعف 
انسان ها  کند  کاری  می خواهد 
راه  اصلی ترین  شوند.  قابل کنترل 
است.  انسان  کردن  ضعیف  هم 
محدود  چرا  را  انسان ها  قدرت 
ک کن و به او تا  کنی؟ نفسش را پا
کار  می توانی قدرت بده. دین این 
را می کند. قدرت آسیب هایی دارد. 
این قدرت سوء استفاده  از  برخی 
می کنند، یا اجازه می دهند از او سوء 
کنند. از نظر دین خودت  استفاده 
باید قوی شوی. تو باید بر قدرت 
کسی را تضعیف  جامعه بیفزایی و 
نکنی. نمونه اش اربعین با کمترین 
قانون و بروکراسی. در اربعین مردم 
قدرت دارند و آزادند. علوم انسانی و 
اخالق کجا را آباد کرده؟ تجربه ثابت 
کرده اخالق هیچ زوری برای سامان 
دین  ندارد.  انسان  قدرت  دادن 
اصال  حال  به  تا  که  دین  چطور؟ 
اجرا نشده است. نگذاشتند دین را 
بگوییم. تازه داریم شروع می کنیم.

شد  اشاره  گذشته  شب های  در   
که دوران ما، دوران تعیین تکلیف 
ویژگی های  به  و  قدرت هاست 
از  امروزه بعضی  قدرت پرداختیم. 
یا  و  اخالقی  و  دینی  گفت وگوهای 
برخی از گفت وگوها در علوم انسانی 
که از سعادت افراد سخن می گویند، 
به  و  می پردازند  فرعی  نکات  به 
و  نمی دهند  اهمیت  اصلی  نکته 
به نوعی فریبنده اند. گفتمان هایی 
که به مسائل دینی می پردازند اما 
نمی کنند.  تشریح  را  دین  اساس 
گفتمان های  از  بسیاری  در 
علوم انسانی هم همین است و به 
اصلی ترین عامل توجهی نمی شود. 
است  مسائلی  جزء  آزادی  مسئله 
می شود.  مطرح  بسیار  امروز  که 
از  اما  بزنی  آزادی حرف  از  گر شما  ا
داری  یعنی  نگویی  چیزی  قدرت 
به  وابسته  آزادی  می دهی.  فریب 
قدرت است، بدون  قدرت معنایی 
که  است  این  دین  طرح  ندارد. 
گر قوی شود اجازه  فرد قوی شود ا
کند.  اسیر  را  او  کسی  نمی دهد 
قدرت  به  باید  مقدمات  همه  از 
رسید و از قدرت به همه مفاهیم 
ارزشمند انسانی. اخالقیات بدون 
کردن ضعفا  قدرت یعنی مشغول 
و چپاول راحت تر اصحاب قدرت. 
قدرت به انسان طهارت و استغنا 
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