
باسمه تعالی
نوشــتن از غدیــر کلماتــی میخواهــد فراتــر از ابعــاد نگــرش یــک ذهــن، 
تــا از تمــام نگاههــا بنگــرد بــه رویــدادی کــه فراتــر از بعــد مکانــی و 
زمانــی خــود، جاریســت در تمــام اتفاقــات و حــوادث بعــدی، نــه فقــط 
ســقیفه و فــدک، بلکــه در کربــا و کاظمیــن و ســامرا نیــز تمــام ذرات 
هــوا متبلــور از نــام غدیــر اســت. بــرای فهمیــدن حقیقتــی کــه ورای 
فهــم زمــان خــود اســت ، بایــد تکــه تکــه آن را بررســی کــرد، جرعــه 
جرعــه فهمیــد و قطــره قطــره منعکــس کــرد. انعکاســی کــه پرتــو آن 
ــه  ــب و حــاال در کشــمیر و نیجری ــزه، در دمشــق و حل در فکــه و هوی
پدیــدار گشــته اســت. فقــط نگاهــی میخواهــد ســوای مســائل سیاســی 
ــه  ــه ب ــر ک ــه روز غدی ــود. اینک ــا درک ش ــی ت ــای مذهب ــه ه و تفرق
چــه مــی اندیشــید، روزهــا و ســالهای بعــد مشــخص شــد. ایــن کــه 
کدامیــن دســتها بــر ســر پیمــان خــود اســتوار ماندنــد بــه قلــم تاریــخ 
ثبــت شــد. حــاال بــرگ هــای تاریــخ ورق خــورده اســت و صفحاتــش 
بــه اســم مــا رســیده اســت. هــر کــدام از مــا در روز غدیــر بــه چــه مــی 
اندیشــیم و کــدام یــک از مــا بــر پیمــان خــود اســتوار خواهیــم مانــد؟

پیامبــر عظیم الشــأن اســام 
ــفر  ــن س ــت از آخری در بازگش
حــج در 18 ذی حجــه ســال 
ــر خــم،  دهــم هجــری در غدی
از همراهــان خــود می خواهنــد کــه از حرکــت بایســتند و در آن منــزل 
ــر  ــه از کاروان جلوت ــانی ک ــه کس ــد ک ــر فرمودن ــد و ام ــت گزینن اقام
ــه  ــد ب ــه از کاروان عقب ترن ــرادی ک ــد و اف ــد بازگردن ــت می کنن حرک
آن هــا برســند تــا حضــرت رســول بتواننــد مأموریتــی کــه خداونــد بــر 
عهــده ایشــان گذاشــتند بــه انجــام رســانند. ایــن مأموریــت آن چنــان 
ــد  ــر می فرمای ــه پیامب ــف آن ب ــد در وص ــه خداون ــت ک ــی داش اهمیت
ــام  ــه اتم ــود را ب ــالت خ ــی رس ــام نده ــت را انج ــن مأموری ــر ای اگ
ــن   ــی اب ــت عل ــزرگ اعــام والی ــت ب ــن مأموری نرســانده ای. آری! ای

ــود. ــام( ب ــه  الس ابی طالب)علی
برخــی پژوهشــگران غدیــر را از ایــن حیــث به عنــوان یــک گفتمــان 
ــک  ــوان ی ــر به عن ــه غدی ــن ب ــع پرداخت ــی درواق ــد، ول مطــرح کرده ان
ــدم  ــه ع ــرا ک ــد، زی ــته تر می باش ــیار شایس ــت(  بس ــل دینی)والی اص
انجــام آن به منزلــه پایــان نیافتــن رســالت  رســول ا... و ناتمــام مانــدن 
دیــن بــود، در منابــع علمــی خطبــه غدیــر بــه ســه صــورت بیان شــده 
ــا  در  ــه آن ه ــه هم ــد ک ــط و بلن ــاه، متوس ــای کوت ــت. خطبه ه اس
محتــوا و اصــل یکــی هســتند ولــی بیــان آن هــا بــا یکدیگــر متفــاوت 

اســت.
می تــوان  محتوایــی  و  مکانــی  زمانــی،  بعــد  ســه  از  را  غدیــر 
ــر  ــر ازنظ ــود. غدی ــن ش ــت آن روش ــا اهمی ــرارداد ت ــی ق موردبررس
ــن  ــدا در آخری ــه خ ــت از زیارت خان ــان بازگش ــی  در زم ــرایط زمان ش
ــه  ــن فریض ــام ای ــل انج ــه دلی ــان ب ــه مؤمن ــر و درحالی ک ــج پیامب ح
ــاده اســت،  ــاق افت ــق هســتند اتف ــرش حقای ــاده پذی ــزرگ الهــی آم ب
ازنظــر موقعیــت مکانــی در ســرزمینی نزدیــک بــه حریــم امــن الهــی 
ــان  ــه ای شــفاهی از زب ــی خطب ــاده اســت و ازنظــر محتوای ــاق افت اتف
رســول خدا)صلــی ا... علیــه وآلیــه و ســلم(  اســت کــه در آن وحــی 
ــه دارای  ــی ک ــم وح ــود و آن ه ــل می ش ــلمانان منتق ــه مس ــی ب اله
جایــگاه ویــژه می باشــد. خطبــه غدیــر شــامل مبانــی چــون: ســتایش 
پــروردگار، توحیــد، معــاد، فرمــان الهــی بــرای انجــام  وظیفــه ای مهــم، 
ــال  ــاره به احتم ــت، اش ــت امام ــن و اهمی ــت امیرالمؤمنی ــام والی اع
ــی  ــج اهلل تعال ــرت مهدی)ع ــی حض ــن، معرف ــکنی های منافقی کارش
فرجــه و الشــریف( به عنــوان آخریــن ذخیــره الهــی و درنهایــت بیعــت 
ــه  ــلمانان ک ــر از مس ــزار نف ــدود ده ه ــی از ح ــی و عمل ــن زبان گرفت

ــد. ــل بودن ــزرگان، اصحــاب و ســران قبای ــامل ب ش
امــا چــرا علــی؟ کمــی بــه عقــب برمی گردیــم، قبــل از حجــة الــوداع 
جایــی کــه پیامبــر)ص( اعــام نمــود ایــن آخریــن حجــی اســت کــه 
ــه  حضــور خواهــد داشــت. خواه ناخــواه ایــن خبــر اهمیــت ویــژه ای ب
ایــن فریضــه الهــی می بخشــید، پــس دور از ذهــن نیســت کــه تمــام 
ــار  ــایر اقش ــل و س ــران قبای ــگان، س ــم از نخب ــامی اع ــه  اس جامع

جامعــه نســبت بــه شــرکت در ایــن مراســم حــج ترغیــب شــوند. امــا 
وقــت آن رســیده اســت کــه از زاویــه ای دیگــر بــه ایــن اتفــاق نــگاه 
ــه  ــکاتی را ب ــری مش ــن خب ــام چنی ــه اع ــت ک ــح اس ــم، واض کنی
ــی باعــث شــد  ــد، چــه عامل ــل می کن ــای اســامی تحمی ــه نوپ جامع
پیامبــر خبــر آخریــن حــج خــود را مطــرح ســازد؟ بــا توجــه بــه علــم، 
ــدون  ــی  ب ــی اله ــع وح ــه منب ــر ب ــال پیامب ــی و اتص مصلحت اندیش
ــری  ــرات بزرگ ت ــع خط ــن کار دف ــام ای ــر از انج ــدف پیامب ــک ه ش
ــه 67  ــد در آی ــه خداون ــود به نحوی ک ــامی ب ــه اس ــام و جامع از اس
ــه معنــی ناتمــام  ــن کار ب ــدادن ای ــد انجــام ن ــده می فرماین ســوره مائ

مانــدن رســالت اســت.

مســئولیت رهبــری بشــریت جایــگاه ویــژه ای اســت کــه می بایســت 
توســط انســان ویــژه ای انجــام شــود، علــی)ع( به عنــوان کســی کــه 
ــت تعیین شــده و توســط رســول  ــام امام ــرای مق ــد ب ــب خداون از جان
خــدا معرفی شــده اســت بایــد دارای شایســتگی های الزم بــرای 
ایــن جایــگاه باشــد. البتــه اصلــح بــودن علــی)ع( امــری قابــل کتمــان 
ــت  ــف اعلمی ــر و در وص ــه تطهی ــت او آی ــأن عصم ــرا در ش ــود زی نب
ــود.  ــده ب ــدا بیان ش ــول خ ــب رس ــیاری از جان ــث بس ــان احادی ایش
ــرت  ــه مدی ــی)ع( در عرصه هــای مختلــف ازجمل ســابقه درخشــان عل
و رهبــری حضــرت در دوران حیــات پیامبــر، جهــاد و رشــادت علــی)ع( 
ــود. در  ــیده نب ــس پوش ــچ ک ــر هی ــام ب ــدر اس ــای ص در جنگ ه
ــر  ــد از پیامب ــت، شــفافیت، مســئولیت پذیری و ســاده زیســتی بع عدال
بــا هیچ کــدام از اصحــاب قابــل قیــاس نبودنــد کــه ســند ایــن ادعــا 

ــد. ــرت می باش ــت داری آن حض ــی و حکوم ــیره زندگ ــز س نی
ــم  ــم ه ــر غ ــل از غدی ــول، قب ــرت رس ــه حض ــه اینک ــه ب ــا توج ب
جانشــینی  و والیــت حضــرت علــی)ع( را بیــان کــرده بــود در غدیــر 
ــا مســلمانان  ــه اهمیــت آن در ابعــاد مختلــف - ب ــا توجــه ب خــم - ب
ــوان در کام آن  ــن کار ایشــان را می ت ــل ای ــد. دلی اتمام حجــت کردن
ــکنی  ــی از کارش ــم نگران ــت و آن ه ــر دریاف ــه غدی ــرت در خطب حض
افــرادی بــود کــه می خواســتند مســیر حکومــت اســامی را از 
ــای اجتماعــی  ــر اســاس ارزش ه ــه ب ــر ک ــت داری پیامب ســیره حکوم
و کرامت هــای انســانی بنانهــاده شــده بــود خــارج نمــوده و منافــع و 

امکانــات جامعــه اســامی را در جهــت اهــداف دنیــا طلبانــه اســتفاده 
ــد. ــود درآورن ــه انحصــار خ و ب

اگــر مــردم مســئولیت های خــود نســبت بــه امــام زمانشــان را انجــام 
ــد و حــق را  ــا ایشــان بســته اســتوار بودن ــه ب ــد، برعهــدی ک می دادن
بــه خاطــر تعصبــات قبیلــه ای و جاهانــه و همچنیــن تبلیغــات پــوچ 
مشــاهیر زمــان خــود نادیــده نمی گرفتنــد قطعــًا والیــت اهل بیــت بــه 
ــده  ــال نمی شــد. نادی ــه لگدم ــوت زمان ــم و طاغ ــای ظل ــر چکمه ه زی
گرفتــن و خیانــت بــه غدیــر تنهــا گرفتــن جایــگاه امامــت از حضــرت 
علــی)ع( نبــود بلکــه مقدمــه ای بــود بــرای تحمیــل صلــح بــه امــام 

حســن)ع( و پــس ازآن عاشــورا...
عاشــورا آینــه تمــام نمــای مظلومیــت اهل بیــت و نتیجــه حق ســتیزی 
ــه را  ــه جامع ــی ک ــای خفقان ــر فض ــه خاط ــه ب ــی ک ــردم بود،مردم م
ــوان و شــجاعت  ــود و از تــرس جــان و مالشــان دیگــر ت ــه ب فراگرفت
بیــان حــق خــود را نداشــتند و بــا دســت خــود ظالمــان را بــر جامعــه 
ــالت در  ــان چشــمه رس ــه جری ــر ادام ــاختند. غدی اســامی مســلط س
مســیر امامــت اســت مســیری کــه مقصــد آن ســعادت بشــر اســت و 
عاشــورا بــا امامــت پیونــد عمیــق دارد، چراکــه اگــر مــردم غدیرهــا را 

گرامــی بدارنــد دیگــر کرباهــا و عاشــورا رقــم نخواهــد خــورد.
غدیــر برکــه نیســت؛ بلکــه دریایــی اســت مــواج کــه کشــتی نجــات 
ــت و از  ــق اس ــتمرار ح ــر اس ــت. غدی ــه اس ــاحل آن پهلوگرفت در س
ــت  ــت و امام ــی امام ــر تجل ــت غدی ــه ای نیس ــدا فاصل ــا خ ــر ت غدی
ــت  ــدن غرب ــرای کوچان ــه ای اســت ب ــر، بهان ــی خــدا اســت. غدی تجل
ــیعه.  ــم ش ــر تقوی ــی اســت درخشــان ب ــاب خســته بشــریت؛ نام از ق

غدیــر، مقدمــه جوشــش ســبز در آخرالزمــان اســت. غدیــر امــروز هــم 
ــر  ــوز کام رســول خــدا در روز غدی ــا جــاری اســت هن در زندگــی م
ــام  ــت تم ــت و والی ــام امام ــر پی ــه غدی ــد، چراک ــوش می رس ــه گ ب
ــوز  ــد هن ــز می باشــد، خداون ــژه حضــرت مهدی)عــج( نی ــان به وی امام
فرصــت ســعادت را از بشــر نگرفتــه اســت، مــا نیــز مســئولیم نســبت 
بــه شــناخت و رعایــت حــق و می بایســت جایــگاه و وظیفــه خــود را 
نســبت بــه غدیــر بشناســیم. غدیــر و عاشــورا دو بــال یــک پروازنــد، 

ــه مقصــد ســعادت بشــر.0 پــروازی ب
او ایستاده و منتظر آمدن ماست... 

  سخن سردبیر

  از غدیر تا ظهور

 علی اسالم پناه 
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مدیر مسئول: مجتبی اسالمیان
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی خوابگاه کوی دانشگاه تهران  

شماره 6

مرداد 1398

نشریه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

ــد،  ــک پروازن ــال ی ــورا دو ب ــر و عاش “غدی
ــر. ــعادت بش ــد س ــه مقص ــروازی ب “   پ

ــدن  ــرای کوچان ــت ب ــه ای اس ــر، بهان “غدی
غربــت از قــاب خســته بشــریت؛ نامی اســت 
درخشــان بــر تقویــم شــیعه. غدیــر، مقدمــه 

جوشــش ســبز در آخرالزمــان اســت.    
    “



ــرات و  ــج، مذاک ــدود نتای از مع
ــی و  ــی طراح ــات برجام تعام
ــه  ــوم ب ــازوکار موس ــرای س اج
ــد  ــرر ش ــه آن مق ــر پای ــه ب ــود ک ــا ب »اینســتکس« از ســوی اروپاییه
ــت  ــه مشــمول معافی ــی و پزشــکی ک ــای غذای ــره کااله ــدا در زم ابت
ــی در  ــات مال ــپس تعام ــد و س ــت کن ــود، فعالی ــا می ش از تحریم ه
قالــب ایــن ســامانه مالــی بــه ســایر حوزه هــا از جملــه فــروش نفــت 
ایــران و بازگشــت درآمــد حاصــل از آن به صــورت نقــد یــا کاالهــای 
ــد. اینجــا همــان پاشــنه آشــیل  ــدا کن ــاز تســری پی اساســی مــورد نی
ــتکس  ــد اینس ــر می رس ــی به نظ ــد یعن ــمار می آی ــه ش ــتکس ب اینس
ــران  ــه محــدود شــده اســت و ای ــای اولی ــه یکســری کااله ــًا ب کام

ــد اســت. ــن قی خواهــان برداشــتن ای
ــد اینســتکس عــاوه  ــدی اعــام کن ــا در گام بع ــی رود اروپ انتظــار م
ــا  ــایر کااله ــروش س ــد ف ــد رون ــده می توان ــاف ش ــای مع ــر کااله ب
ــی  ــون جواب ــا تاکن ــد ام ــا کن ــز مهی ــت را نی ــه طــور مشــخص نف و ب
ــا در  ــواب اروپ ــد ج ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــداده اس ــأله ن ــن مس ــه ای ب
ــا  ــر اروپ ــام از نظ ــات برج ــن راه نج ــت بنابرای ــی اس ــورد منف ــن م ای
ــان  ــرایطی خواه ــن ش ــا در چنی ــذرد. اروپ ــتکس نمی گ ــیر اینس از مس
گفت و گــو بــا ایــران شــده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه جمهــوری 
اســامی بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه بــه انــدازه کافــی مذاکــره کــرده 
و »اینســتکس« حاصــل شــده اســت و اروپــا بایــد در همیــن چارچــوب 
کمــک کنــد تــا ایــران بتوانــد نفــت خــود را بفروشــد و پــول آن را بــه 
کشــور بازگردانــد. هنگامــی کــه جمهــوری اســامی بــه ایــن نتیجــه 
رســید کــه ادامــه وضــع موجــود بــه ضــرر منافــع ملــی کشــور اســت 
و مانــع از اقــدام ســریع اروپــا بــرای تحقــق بخشــیدن بــه ایــن منافــع 
می شــود، اعــام کــرد بخشــی از تعهــدات برجامــی خــود را کاهــش 
ــال  ــری را در قب ــا تحــرک جــدی ت ــد کــه اروپ ــن امی ــه ای می دهــد ب
اجــرای تعهداتــش از خــود نشــان دهــد. در چنیــن شــرایطی بــود کــه 

ــوی  ــی از س ــه نظام ــه حمل ــد ب ــی و تهدی ــگ روان ــاج جن ــور آم کش
ــا  ــی ب ــاد آمریکای ــدام پهب ــا انه ــه ب ــن ک ــا ای ــت. ت ــرار گرف ــکا ق آمری
ــود را  ــی خ ــی نظام ــدرت بازدارندگ ــران ق ــی، ای ــد موشــکی بوم پدافن
نشــان داد؛ از ســوی دیگــر ایــران در موضــوع توقیــف نفتکش¬هــای 
ایرانــی نیــز مقتدرانــه عمــل نمــوده و اقــدام متقابــل بازدارنــده انجــام 
داد تــا مشــخص شــود کــه ایــران یــارای آن را دارد تــا بــا ایســتادگی 

ــه عقــب نشــینی وادار کنــد. دشــمن را ب
 بــر ایــن اســاس،  برخــی تحلیلگــران غربــی و داخلــی تمایــل 
داشــته اند محاســبات چنــد مــاه گذشــته غــرب در تقابــل بــا جمهــوری 
ــم«  ــا »چیکــن گی ــزدل« ی ــازی ب ــه »ب ــای نظری ــر مبن اســامی را ب
تفســیر کننــد. تئــوری بــازی بــزدل بــر ایــن اصــل اســتوار اســت کــه 

ــارض  ــا تع ــن آنه ــه بی ــری ک ــا دو بازیگ ــت فرضــی ب ــک موقعی در ی
ــه  ــا هم ــد ب ــعی می کنن ــرف س ــود دارد، دو ط ــت وج ــا رقاب ــع ی مناف
ــد کــه  ــد طــوری وانمــود کنن ــار دارن ــی کــه در اختی ابزارهــا و امکانات
ــق در  ــن طری ــا از ای ــد ت ــت ممکــن آماده ان ــن حال ــوع بدتری ــرای وق ب
ــیکل  ــد. س ــه در کنن ــدان ب ــرده و او را از می ــراس ایجــاد ک ــب ه رقی
انجــام ایــن دســتگاه محاســباتی در غــرب و جریــان غربگــرای داخلــی 
بــر مبنــای فشــار ـ مذاکــره اســت؛ یعنــی جمهــوری اســامی مجبــور 

ــار  ــد. رفت ــره بیای ــز مذاک ــای می ــه پ ــاری ب ــر فش ــال ه ــت در قب اس
ــه آن  ــه نمون ــرب  راـ ک ــا غ ــل ب ــامی در تقاب ــوری اس ــد جمه جدی
ــت ـ  ــی اس ــش بریتانیای ــف نفت ک ــی و توقی ــاد آمریکای ــقاط پهپ اس
ــه  ــه« ب ــداری و گــذر از »رویکــرد منفعان ــن پن ــوان ابطــال چنی می ت
»تقابــل هوشــمندانه« دانســت؛ امــا اینکــه »تقابــل هوشــمندانه« چــه 

ــرد: ــه ک ــل خاص ــار اص ــوان در چه ــی دارد، می ت مختصات
ــای  ــک مبن ــد ی ــرد جدی ــباتی و رویک ــتگاه محاس ــای دس ــف ـ مبن ال
قرآنــی اســت؛ خداونــد در آیــه 1۹۴ ســوره بقــره بــه صراحــت دســتور 
ــد، او را از  ــت دراز کن ــما دس ــر ش ــتم ب ــه س ــس ب ــر ک ــد: »ه می ده

ــه شــما رســانده اســت.« ــه قــدر ســتمی کــه ب ــد ب ــای درآوری پ
ب ـ دســتاورد هــر پدیــده سیاســی بــر مبنــای هزینــه ـ فایــده محاســبه 
ــا آمریــکا  می شــود. در مقابــل ایــن پرســش کــه تقابــل یــا ســازش ب
کــدام منفعــت بیشــتری دارد؟ همان گونــه کــه رهبــر معظــم انقــاب 
فرمودنــد: »چالــش اگــر عقانــی و منطبــق بــا منطــق باشــند، 
ــوان در  ــی را می ت ــن اصل ــت«؛ چنی ــازش اس ــر از س ــه اش کمت هزین

ــت. ــا جس ــا آمریکایی ه ــی ب ــرات قبل ــده مذاک ــه ـ فای هزین
ج ـ دربــاره آینده پژوهــی ایــن رویکــرد نویــن، برخــاف ادعــای جریــان 
ــی  ــردی بازدارندگ ــن رویک ــرانجام چنی ــت س ــوان گف ــرا می ت غربگ
بیشــتر اســت نــه احتمــال جنــگ؛ مســتند چنیــن ادعایــی را می تــوان 

ــرد. ــاهده ک ــا مش ــار آمریکایی ه ــار و گفت ــر رفت در تغیی
ــل  ــق »تقاب ــزار تحق ــی اب ــور قطع ــه ط ــه ب ــر اینک ــه آخ ــا نکت دـ ام
ــدار ائمــه  ــر معظــم انقــاب در دی ــه کــه رهب هوشــمندانه« همان گون
ــی« اســت.  ــن انقاب ــد، »عناصــر مؤم ــر کشــور فرمودن ــه سراس جمع
ــه حــوزه نظامــی نیســت  ــًا منحصــر ب ــر عناصــر مؤمــن صرف تکیــه ب
ــد کــه یکــی از گام هــای  ــز تســری یاب ــه دیگــر حوزه هــا نی ــد ب و بای

ــت. ــی« اس ــوان و حزب الله ــت ج ــدن دول ــی آن »روی کارآم اصل

چنــد هفتــه قبــل 
تــر وزیــر خارجــه 
جمهــوری اســامی، 
ــرار  ــده ق ــاالت متح ــای ای ــم ه ــت تحری ــف تح ــر ظری ــای دکت آق
گرفــت. تحریــم شــونده و تحریــم کننــده نســبت جالبــی بــا یکدیگــر 
ــا »مذاکــرات ســازنده« و »ایجــاد اعتمــاد«  ــد. یکــی قــرار بــود ب دارن
ــت، قطعنامــه هــای ضــد  ــران را ثاب در طــرف دیگــر، حســن نیــت ای
ایرانــی را ملغــی و »همــه تحریــم هــای نفتــی، بانکــی، اقتصــادی و 
...« را در روز اجرایــی شــدن برجــام لغــو) و نــه تعلیــق!( کنــد.  طــرف 
ــه اش  ــئوالن بلندپای ــا مس ــد ب ــی ش ــه م ــود ک ــی ب ــز رژیم ــر نی دیگ
دیــدار و گفتگــو کــرد؛ بــه توافــق رســید؛ در جلســه متنــج بــه توافــق، 
بــا آنهــا بغــض مشــترک)!!( کــرد و در نهایــت بــه آنهــا اعتمــاد کــرد 
ــه  ــه ماحظ ــزی ک ــود. چی ــد ب ــد خواهن ــق پایبن ــن تواف ــه ای ــه ب ک
ــر  ــت »تدبی ــرم دول ــگاه و عملکــرد مســئوالن محت ــد خاصــه ن کردی
و امیــد« دربــاره خــود و طــرف مقابــل طــی دوران مذاکــرات -و حتــی 

ــود. ــن اواخــر- ب ــا همی ت
امــا حــاال ایــن »قهرمــان دیپلماســی« توســط آن »دولــت منطقــی« 
ــاه  ــد م ــه از چن ــی ک ــم های ــه اســت. تحری ــرار گرفت ــم ق ــورد تحری م
ــا روی  پــس از امضــای برجــام )و برخــاف برجــام( شــروع شــده و ب
کار آمــدن دونالــد ترامــپ توســعه یافتنــد و باالخــره بــه خــود »تحریــم 
شــکن« رســیده انــد. بــدون هرگونــه جانبــداری، تنهــا تفســیری کــه 
ــت فعلــی در  ــوان از ایــن تحــوالت داشــت، شکســت راهبــرد دول میت
ــب همــکاری غــرب  ــی و جل ــم هــای ضــد ایران ــردن تحری ــن ب از بی

بوســیله مذاکــره اســت. 
ــن ســاله  ــخ چندی ــادآوری اشــتباهات تل ــن نوشــتار، ی ــا موضــوع ای ام
نیســت، بلکــه نحــوه مواجهــه بــا مرتکبــان ایــن اشــتباهات تاریخــی 
ــیار  ــای بس ــث ه ــات و بح ــوع مناقش ــه موض ــئله ای ک ــت. مس اس
شــدیدی در ســالهای گذشــته بــوده اســت و بــا تحریــم دکتــر ظریــف 
دوبــاره شــدت گرفتــه اســت. دولــت و طرفدارانــش کــه اساســا حاضــر 

بــه پذیــرش کوچکتریــن خطایــی دربــاره برجــام نیســتند  و بــا برخــورد 
ــد.  ــده ان ــی غلطی ــوی منطق ــدوده گفتگ ــارج از مح ــه خ ــه ب متعصبان
ولــی منتقــدان رویکــرد دولت)بــه طــور ویــژه انقابــی هــا( نیــز بایــد 
نحــوه برخــورد خــود بــا عامــان برجــام را مــورد نقــد و بررســی قــرار 
ــدان  ــی از منتق ــن بخش ــا در بی ــد دو خط ــی رس ــر م ــه نظ ــد.  ب دهن
برجــام بیشــتر دیــده میشــود: 1- برخــورد شــخصی و غیــر محتوایــی 
بــا عامــان برجــام 2- تفــاوت قائــل نشــدن بیــن شــئون نمایندگــی 

ج.ا در عرصــه بیــن المللــی و فعالیــت سیاســی داخلــی 
خطــای اول بســیار آشــکار و عمومــی اســت. مثا پــس از تحریــم دکتر 
ظریــف، برخــی بابــت ایــن مســئله شــروع بــه تمســخر وی کردنــد و 
یــا حتــی در میانــه مذاکــرات بعضــا ایــن ســخن شــنیده شــد کــه تیــم 
مذاکــره کننــده در حــال خیانــت هســتند. ادعایــی کــه بــا پاســخ رهبــر 
انقــاب روبــرو شــد و ایشــان تیــم مذاکــرات را تیمــی خوانــد کــه »بــا 
ــش  ــره و پی ــردن گ ــاز ک ــد ب ــا قص ــل و ب ــت کام ــی و دق ــرت مل غی

بــردن کار کشــور، در مقابــل تعــداد کثیــر مذاکــره کننــدگان طرفهــای 
ــع را  ــجاعت، مواض ــا ش ــًا ب ــت و انصاف ــاش اس ــغول ت ــل، مش مقاب
بیــان و دنبــال مــی کنــد.« در واقــع چنیــن ســخنی هیــچ فایــده ای 
نــه بــرای کشــور داشــت و نــه چیــزی را اصــاح میکــرد. خیانــت در 
چنیــن مســئله حساســی کــه دچــار تفســیرهای متفــاوت شــده اســت، 
ــون شــکنی واضحــی همچــون جاسوســی نباشــد،  ــب قان ــر در قال اگ
بــه نیــت و وجــدان افــراد وابســته خواهــد بــود و مــا دســتگاهی بــرای 

ــن  ــد در رده کارشناســی و پایی ــم. ) هرچن ــراد نداری ــت اف ســنجش نی
مذاکــرات وجــود افــرادی کــه در حــال جاسوســی بودنــد اثبــات شــد 
امــا چنیــن چیــزی دربــاره افــراد رده بــاالی تیــم مطــرح نشــده اســت.( 
ــت،  ــه جــای تحلیــل نیــت آقــای ظریــف و دول پــس بهتــر نیســت ب
بــه عملکــرد و جهــت گیــری آنهــا بپردازیــم؟ منطــق سیاســت خارجــی 
دولــت و عملکــردش در پیــش روی ماســت و حتــی پــس از تحریــم 
آقــای ظریــف و شــکل گیــری نوعــی حــس همراهــی و همبســتگی 
بــا ایشــان هــم هنــوز نیــاز و امــکان نقــد بــه ایشــان وجــود دارد و بایــد 
ــه غــرب و امــکان حــل مســئله هســته  ــگاه مثبــت ب داشــته باشــد. ن
ای و ... بــا جلــب رضایــت غــرب بــه آخــر خــط رســیده اســت. تبییــن 
ایــن مســئله بــرای مــردم مفیــد تــر اســت یــا یــک خالــه زنــک بــازی 

بــا تــم خیانــت؟
خطــای دوم امــا خطرنــاک تــر اســت. مســئوالن دولتــی وقتــی کــه در 
درون کشــور در حــال بحــث بــر ســر پذیرفتــه شــدن یــک سیاســت 
خــاص هســتند، در جایگاهــی قــرار دارنــد کــه متفــاوت از جایــگاه آنهــا 
ــف  ــاوت ظری ــت اســت. فهــم تف ــک مل ــرای ی ــن نمایندگــی ب در حی
بیــن ایــن دو جایــگاه، مقدمــه ای بــرای رویکــرد درســت نســبت بــه 
مســئله سیاســت خارجــی در کشــور اســت. هــر چنــد مســئوالن دولــت 
ــه از  ــد ک ــوده ان ــرادی ب ــه اف ــود از جمل ــرض تاســف- خ ــا ع فعلی-ب
ســالها قبــل بــه اســتفاده از سیاســت خارجــی بــرای سیاســت داخلــی و 
ارتبــاط دادن طــرف هــای بیــن المللــی بــه مســائل داخلــی پرداختــه 
انــد؛ امــا چنیــن اشــتباهاتی دیگــر نبایــد تکــرار شــود، حتــی بــر علیــه 
ــوت  ــر تاب ــم آقــای ظریــف هرچنــد میخــی ب ــراد! تحری خــود ایــن اف
مذاکــره موفــق بــا ایــاالت متحــده اســت، امــا فرامــوش نکنیــم که وی 
بــه عنــوان وزیــر خارجــه ج.ا.ا و بــه دنبــال چندیــن مــاه پاســخگویی 
ــم  ــکا تحری ــی هــای آمری ــه زورگوی در عرصــه رســانه و دیپلماســی ب
ــوای درون  ــه دع ــران را ب ــه دیگ ــته آن اســت ک ــده اســت.  شایس ش
خانــه دعــوت نکنیــم و اگــر نماینــدگان فعلــی ملــت مــان را بــه انــدازه 
کافــی شایســته نمیدانیــم، از راه درســت و بهتــری بــرای تغییــر آنهــا 

اقــدام کنیــم.

 ظرافت برخورد با »ظریف«ها
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“بــه طــور قطعــی ابــزار تحقــق »تقابــل 
ــم  ــر معظ ــه رهب ــه ک ــمندانه« همان گون هوش
ــی«  ــن انقالب ــر مؤم ــد، »عناص انقالب...فرمودن
اســت. تکیــه بــر عناصــر مؤمــن صرفــاً منحصر 

ــت. ــی نیس ــوزه نظام ــه ح “           ب

ــه  ــران را ب ــه دیگ ــت ک ــته آن اس “شایس
ــر  ــم و اگ ــوت نکنی ــه دع ــوای درون خان دع
ــدازه  ــه ان ــان را ب ــت م ــی مل ــدگان فعل نماین
ــت  ــم، از راه درس ــته نمیدانی ــی شایس کاف

ــم. ــدام کنی ــا اق ــر آنه ــرای تغیی “     ب
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