
 حکیمانه  ترین دفاع از فلسطین
علی بهادری جهرمی در توئیتی نوشت: سه مفهوم مهم، مبتنی بر به روز ترین 

آموزه های حقوقی جهان: مبارزه مشروع، رژیم غاصب، همه پرسی.
رهبر انقالب: »مبارزه مشروع با رژیم غاصب را ادامه دهید که ناچار به 

قبول همه پرسی شود.«
از این حکیمانه تر و متقن تر نمی شود مش��روعیت دفاع مظلوم را بیان و 

نامشروع بودن یک رژیم را اثبات کرد. #القدس_اقرب

 محفظ نجات سونامی را هم 
برای جهیزیه می خرید؟!

مجید میرزایی با انتش��ار تصویر فوق نوش��ت: این یک محفظه  نجات 
در هنگام س��ونامیه که در فروش��گاه های لوازم خانگی ژاپن به فروش 
می رس��ه! خدا را ش��کر ایران س��ونامی نمیاد وگرنه این خانواده های 
خزوخیل و ندیدبدید که هرچی تو بازار باشه رو برای جهیزیه عروس و 
داماد می خرن؛ دوتا از اینا می خریدند، می ذاشتن وسط پذیرایی، عکس 
می گرفتن و چش��م فامیل رو درمی آوردند. البته برای اونا مهم نیست 

اینجا سونامی میاد یا نه. فقط دیده شدن براشون مهمه... 

زیباکالم نمی داند یا نمی خواهد که بفهمد؟!
دکتر صادق زیب��اکالم که رد نش��دن از روی پرچم اس��رائیل و برخی 
حرف هایش در خصوص این رژیم جعلی مایه تمس��خر و نقد کاربران 
شبکه های اجتماعی است، در تازه  ترین ش��اذگویی خود توئیت کرده 
است: »در سالگرد روز جهانی قدس، می توان پرسید که در نتیجه تمامی 
تالش های ما در جهت نابودی اسرائیل ظرف ۴۲سال گذشته، آیا امروز 

اسرائیل نیرومندتر از گذشته نشده؟«
 دکتر عبداهلل گنجی در پاسخ به این پرسش با هشتگ خودفریبی نوشته 
است: »آیا نمی دانید راهبرد از نیل تا فرات به حصارهای آهنین در دور 
خود تغییر کرد؟ نمی دانید سنگ فلسطینی به موشک نقطه زن تبدیل 
شد؟ نمی دانید صهیونیست  ها که در چهار جنگ همه عرب  ها را شکست 
دادند در جنگ 33 روزه رسماً با بیانیه وینوگراد شکست را پذیرفتند؟ 

آزادی غزه و جنوب لبنان را نفهمیدید؟« 
سیدرضا علمی حسینی نیز در توئیتی خطاب به زیباکالم بیان داشته 
است: »دقیقاً الزم است در سیاست های تعلیم و تربیت تجدیدنظر کنیم 

تا افرادی چون شما کرسی های دانشگاه را اشغال نکنند.«

 تشکر نماینده مستأجران
 از جهانگیری!

محمد اکب��رزاده در توئیتی نوش��ت: باورکردنی نیس��ت! خونه ای که 
پارسال با ۲٠٠ میلیون می تونستی رهن کنی، االن با 3۲٠ میلیون هم 
نمی تونی! ۶٠ درصد افزایش ظرف یک س��ال! جا داره به نمایندگی از 
مستأجرهای زخم خورده مقیم مرکز، تشکر کنم از آقای جهانگیری که 

اجازه ندادن ونزوئال بشیم!

جوادنیکیملکی:
قدر حسن آقای روحانی را بدانید!  تا به حال 
چند بار برایتان دیوار تحریم  ها را ترک انداخته 
و چند بار همه  تحریم  ها را بالمره لغو کرده. در 
کجای دنیا چنی��ن رئیس جمهور باتدبیری 

سراغ دارید؟
محمدامینسلیمی:

روحانی: »تحریم شکسته ش��ده و اگر همه 
باهم متحد باشیم تحریم برداشته می شود!« 
منظورشان از متحد این است که منتقدان 
الل شوند، رسانه  ها علیه ما نگویند، مجلس و 
شورای عالی و مجمع تشخیص دردسر درست 
نکنند، صداوسیما همراه شود و همه ساکت 
باش��ند! فوقش اگر رفتیم و نشد می گوییم 

تصمیم نظام بود و خالص!
علیجعفری:

آن چیزی که شنیدید صدای شکسته شدن 
استخوان های مردم زیر بار گرانی و فقر است. 
چون گوش تان به وین است، فکر می کنید 

تحریم  ها شکسته شده.
محمدپازوکی:

روحانی: »به عنوان رئیس دولت می گویم 
» تحریم « شکسته شده است! « تو لغت نامه 
دهخ��دای اصالح طلب ها، کدخ��دا یعنی 
امریکا، ِده یعنی واشنگتن دی سی، تحریم 

هم یعنی کمر مردم!
محمدنصوحی:

روحانی: »من به عنوان رئیس دولت اعالم 

می کنم تحریم شکسته شده!« جناب! شما 
هشت ساله که میای میگی تحریم شکسته 
ش��ده، تحریم برنمی گردد! االن تکلیف ما 
رو مش��خص کن تحریم ها از س��ال چندم 
ریاست جمهوریت شکسته شده یا میخواد 

شکسته بشه؟
سیدمحمودرضوی:

این بزرگواری ک��ه اع��الم فرمودند تحریم 
شکس��ته ش��ده، یک ماه قبل فرموده بودند 
از نظر من پیک کرونا تمام ش��ده، مرداد۹۹ 
هم فرموده بودند شرایطی که بورس نشان 
می دهد اوضاع بهتر خواهد ش��د؛ مردم باید 
همه چیز را به بورس بسپارند! من از مفصل 
این نکته مجملی گفتم/ تو خود حدیث مفصل 

بخوان ازین مجمل!
مرتضیقربانی:

روحانی: من به عنوان رئی��س دولت اعالم 
می کنم تحریم شکسته ش��ده و اگر همه با 
هم و متحد باشیم به زودی تحریم برداشته 
می ش��ود! آخرین باری ک��ه روحانی گفت 
دیوار تحریم ترک برداشت گوشت کیلو 3۵ 
هزار تومن بود، طال گرمی ۱٠٠ هزار تومن!  

سنگر بگیرین...
سمیراامینی:

این دیوار تحریم  ها چرا ه��ر وقت میخواد 
فروبریزه فقط روی سکه و دالر فرومی ریزه، 
چ��را روی بقی��ه اجناس ریزیش��ش اصاًل 

مشهود نمی شه؟ 
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 تحریم  ها دقیقاً  از سال چندم 
ریاست جمهوریت  شکسته شد؟!

واکنشکاربرانبهاعالمشکستدیوارتحریمهاازسویریاستجمهوری

هفتهگذش�تهباردیگررئیسجمهور،ازشکستهش�دندیوارتحریمهاولزوماتحاد
برایبرداشتهش�دنکاملآنهاس�خنگفت.اینصحبتهاباواکنشهایبسیاریدر
میانکاربرانش�بکههایاجتماعیهمراهب�ود.کاربرانمعتقدبودن�دروحانیبارهاو

بارهااینحرفرازدهوهربارهمدس�تخالیماندهاس�ت.کارب�رانهمچنینبازبان
طنزازگرانیهای�یگفتندکههربارپ�سازاعالمای�نخبراززب�انرئیسجمهوربه
وجودمیآید.درادامهبخشهاییازواکنشهایکارب�راندراینخصوصرابخوانید.

اینصفحهپیامه�ا،متنها،عکسنوش�تهاوخبرهايکوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراین
اس�تکهدیدگاههاونظراتکاربراناندیش�مندش�بکههای

اجتماعیدرعرصهمکتوبهمدیدهشود.

نماز یعنی ایمان 
حجتاالسالمقرائتی:

بعد از حدود ۱۵ س��ال که مسلمانان به س��وی بیت  المقّدس نماز 
می خواندند، وقتی به دالیلی قبله به سوی کعبه تغییر کرد، سؤالی 
برای مس��لمانان پیش آمد که نمازهای قبلی ما چه حکمی دارد؟ 
آیه نازل شد که نمازهای قبلی شما صحیح است و خداوند پاداش 
نمازهای شما را ضایع نمی  کند. لکن آیه  ای که نازل شد این بود:  »َو 
ما کاَن اهللُ لِیضیَع إیمانَُکْم« )بقره، ۱۴3 (. خداوند ایمان شما را ضایع 
نمی کند. یعنی به جای اینکه بگوید: نمازهای تان از بین نرفته و صحیح 
است، می  فرماید: ایمان تان ضایع نشده، که این تعبیر نشان دهنده آن 

است که نماز یعنی ایمان و ترک نماز یعنی ترک ایمان.
منبع:کتاب یکصد و چهارده نکته درباره نماز؛ نکته ۴۲

   سبوي دوست

علیرض�افقیهیراددرکان�التلگرامی
خودنوش�ت:ب�هدلی�لنوعس�اختار
تصمیمگیریدرسیاستخارجیامریکا،
رئیسجمهورووزیرخارجهتاماالختیار
نیستندونهادهایرسمیوغیررسمی
درامری�کاآنه�اراب�امحدودیته�ای
زی�ادیمواجهمیکنندک�هازتغییرات
ناگهان�یوچرخشه�ایبنیادی�ندر
سیاس�تخارجیجلوگی�ریمیکند.

ساختار پلورالیستی و تکثرگرایانه امریکا 
موجب پذیرش اعمال نفوذ و قدرت نهاد ها 
و افراد مختلف رس��می و غیررس��می در 
روند تصمیم گیری در سیاس��ت خارجی 
امریکا ش��ده اس��ت. و هرچند س��اختار 
تصمیم گیری غیرمتمرکز ف��درال از نوع 
ریاستی و هموار کننده اختیارات ریاست 
جمهوری اس��ت اما چون س��اختار آن بر 
اس��اس نظام تفکیک ق��وا و اصل بنیادی 
نظارت و توازن ق��رار دارد، تصمیم گیری 
یکجانبه ق��وه مجریه را ب��ا موانع زیادی 

روبه رو کرده است.
م��دل فیالدلفیا در قانون اساس��ی امریکا، 
با تفکی��ک ق��وا و وظایف نهاده��ای مؤثر 
در سیاس��ت خارج��ی، تمرک��ز ق��درت 
تصمیم گیری در سیاست خارجی را از نظر 

قانونی غیرممکن کرده است.

نظام تصمیم گیری سیاست خارجی امریکا 
بر اساس اصل نظارت و توازن میان ارکان 
مختلف قدرت در س��طوح مختلف استوار 
اس��ت. بین افراد و نهادهای مختلف درون 
قوه مجریه اعم از رئیس جمهور تا وزیر امور 
خارجه، مشاور امنیت ملی تا سازمان سیا، 
بین قوه مجریه و کنگره ، بین حزب حاکم 
و رقیب، بین نهادهای رسمی و غیررسمی 
اعم از گروه های ذی نفع، رسانه ها، اتاق های 

فکر و افکار عمومی.
رئیس جمهور و وزیر خارجه به تنهایی عامل 
اصلی تصمیم گیر در سیاست خارجی امریکا 
نخواهند بود و نهادهای رسمی و غیررسمی 
دیگری در فرآیند تصمیم گیری در سیاست 

خارجی امریکا نقش ایفا می کنند.
کنگره به عنوان یک نهاد ف��درال از طریق 
نظارت بر قوه مجریه، کنترل بودجه، حق 
تأیی��د صالحیت مقام های سیاس��ی، حق 
اعالن جنگ و امثالهم قدرت قابل توجهی 
در فرآیند تصمیم گیری سیاست خارجی 
امری��کا دارد. کمیته ه��ای داخلی کنگره 
لوای��ح را بررس��ی و اعالم نظ��ر می کنند. 
کمیته نیروهای مس��لح در مجلس سنا و 
مجلس نمایندگان، کمیته روابط خارجی 
در س��نا و کمیته امور خارج��ه در مجلس 
نمایندگان ازجمله این کمیته  ها هستند. 

تمامی پیمان های دولتی با دیگر کشور ها 
باید به تصویب دوس��وم اعض��ای مجلس 
سنا برسد. هر نوع اعتبار و بودجه ای برای 
کمک به دیگر کشور ها و بودجه وزارت امور 
خارجه و نمایندگان سیاسی امریکا در دیگر 
کشور ها باید به تصویب مجلس نمایندگان 
برسد. لذا کنگره به عنوان یکی از نهادهای 
رسمی در س��اختار امریکا نقش مهمی در 
تصمیم گیری سیاست خارجی امریکا ایفا 
می کند و در موارد متعددی با اس��تفاده از 
ابزاره��ای قانونی مان��ع یکجانبه گری قوه 

مجریه می شود.
برای نمون��ه پ��س از جنگ جهان��ی اول 
رئیس جمهور وقت امریکا وودرو ویلس��ون 
پیش��نهاد تأس��یس  جامعه ملل را داد که 
در پی کنفرانس ورس��ای پاری��س، نهایتاً 
جامعه ملل در ۱۹۲٠ تأس��یس  ش��د. اما 
با اینکه پیش��نهاد تش��کیل جامعه ملل را 
رئیس جمهور امری��کا داده ب��ود، به دلیل 
مخالفت مجلس س��نا با الح��اق امریکا به 
جامعه ملل، امریکا هیچ گاه به آن نپیوست.

از طرف��ی نهاده��ای غیررس��می ش��امل 
احزاب سیاس��ی، اتاق های فکر، گروه های 
ذی نفع، رسانه  ها و افکار عمومی به صورت 
غیرمس��تقیم از طریق فشار افکار عمومی، 
حمایت های مالی، تولید اندیشه و برنامه، 

معرف��ی اف��راد نخب��ه ب��رای جایگاه های 
مختلف در ارکان تصمیم گیری و... در روند 
تصمیم گیری سیاس��ت خارجی به اعمال 
نفوذ می پردازند تا جای��ی که گاهی بدون 
جلب نظر آنها تصمیم گیری در سیاس��ت 

خارجی با بن بست مواجه می شود.
لذا فرآیند تصمیم گیری سیاست خارجی 
امریکا مبتنی بر تفکیک قوا و اصل بنیادین 
نظارت و توازن قرار دارد و ساختار و کارگزار 
به طور متقابل یکدیگر را متأثر می کنند به 
نحوی که هرکدام بدون تأثی��ر از دیگری 
توان اعمال قدرت یکجانبه ندارد و به صورت 
رفت و برگش��تی میان س��اختار و کارگزار 
تصمیم گیری های سیاست خارجی امریکا 

ایجاد می شود.
نهایت��اً اینکه همان ط��ور که رهب��ر انقالب 
فرمودند: »سیاست خارجی در هیچ جای دنیا 
در وزارت خارجه تعیین نمی شود در همه جای 
دنیا مربوط به مجامع باالدستی و مسئوالن 
عالی رتبه هس��تند که تعیین می کنند. البته 

وزارت خارجه هم مشارکت دارد.«
در نمونه موردی امریکا نیز شاهد هستیم 
سیاس��ت خارجه حتی در اختی��ار کامل 
رئیس جمهور هم نیست چه برسد به شخص 
وزیر امور خارجه و این امری بدیهی و منطق 

بر منطق حکمرانی است.

 وزیر خارجه و رئیس جمهور 
در سیاست خارجی امریکا چقدر نقش دارند؟

کارن آوانسیان در توئیتی نوشت: ریچل کوری رو بشناسید تا بدونید مسئله  فلسطین، مسیحی 
و مسلمان نمی شناسه. تابستان ۲٠٠3 ریچل و هزار دانشجو از امریکا و انگلیس رفتن غزه تا 
با تشکیل سپر انسانی از تخریب خونه های فلسطینیا توسط اسرائیل جلوگیری کنن. بولدوزر 

۶٠تنی صهیونیستی در کمال بی رحمی جلوی چشم همه از روی ریچل عبور کرد...

فاطمه قاسم پور، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، توئیت کرد.  زنان فلسطینی از اصلی  ترین 
قربانیان جنایات صهیونیست  ها محسوب می شوند اما کمتر دیده می شوند یا روایت هایشان چندان شنیده 
نمی شود. در بازنمایی نادرست، ایشان اسیر در سکوت و انفعال هستند. استیفای حقوق زنان و احصای 

شگفتی روایت های زنانه در محور مقاومت هم افزایی ملت های مسلمان را می طلبد. #القدس_اقرب

غفلت از روایت های زنان مقاومت فلسطینمسئله  فلسطین مسیحی و مسلمان نمی شناسد

دیپلماسی انفعالی در قضیه فلسطین
محمدهادی ذاکرحسین، مدیر مرکز 
حقوق کیفری بین المللی ایران، در 
رشته توئیتی نوشت: به مناسبت 
روز قدس مناسب است وزارت امور 
خارج��ه و وزیر محترم نس��بت به 
عملکرد دستگاه سیاست خارجی 
در جنگ حقوقی به نفع فلسطین 
گزارشی داده و پاسخگوی کرده  ها 

و ناکرده  ها باشند.
قانون الزام دولت به حمایت از مردم فلسطین مصوب ۱3۸۷ پیگیری موضوع محاکمه سران 
اسرائیل از طریق دیوان کیفری بین المللی را وظیفه دولت می داند و وزارت خارجه را ملزم به 
گزارش دهی هر دو هفته یک بار به مجلس می سازد. اکنون سؤال آن است که واخا در حمایت 
از قضیه فلسطین نزد دیوان کیفری بین المللی چه کرده است؟ چرا در سال ۲٠۲٠ در پاسخ 
به فراخوان دادرسان دیوان برای اعالم نظر درباره قلمروی سرزمینی فلسطین سکوت کرد 

و منفعل بود؟
سؤال دیگر آن است چرا در سال ۲٠۲۱ با آغاز رسمی تحقیقات نسبت به قضیه فلسطین از 
سوی دادستانی دیوان، واخا اقدام به یک موضع گیری رسمی در حمایت از این اقدام نکرد؟ و 

تنها فرصت برای محاکمه سران اسرائیل در عرصه جهانی مورد توجه و اقبال واقع نشد.
پیش از آن نیز در سال ۲٠٠3 میالدی وقتی دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی 
راجع به ساخت دیوار حائل از دولت  ها نظرخواهی کرد دس��تگاه سیاست خارجی منفعل و 

ساکت ماند. دلیل آن سکوت چه بوده است؟
بنا بر تصریح برنامه های پنج ساله توسعه حمایت از مس��تضعفان و فلسطین از وظایف واخا 
است. چرا این نهاد اقدامات انجام شده خود در این باره را گزارش نمی کند؟ دلیل عدم تکرار 

دیپلماسی عدالتخواهانه در برنامه ششم به رغم آنکه مولود برنامه پنجم بود چیست؟
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی مصوب ۱3۹۹ نیز واخا را ملزم به همکاری 
در طرح شکایت از سران اسرائیل و حمایت از قربانیان جرایم بین المللی این رژیم در محاکم 

داخلی و بین المللی نموده است. یک سال از این قانون گذشت. واخا چه کرده است؟
طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی در بعد مبارزه با رژیم صهیونیستی و 
حمایت از جریان مقاومت و مستضعفین، منطوق ماده ۱٠۵ برنامه ششم توسعه است. واخا چه 
اقداماتی در حوزه دیپلماسی حقوقی در این باره به خصوص در مورد فلسطین انجام داده است؟

و پرسمان آخر آنکه در امتثال تکالیف قانونی و مأموریت های خود آیا واخا از نهادهای مدنی 
فعال در مقابله حقوقی با اسرائیل و حمایت از قربانیان فلسطینی اقدامی کرده است؟!

2 خسارت هنگفت سوءمدیریت
محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوش��ت: دبیر کل اتاق اصناف گفته »خس��ارت اصناف از 
محدودیت های کرونایی، روزانه ۵هزار میلیارد تومان است. « این عدد را ضرب در 3٠روزی بکنید 
که محدودیت های اخیر اعمال شده. می شود ۱۵٠ هزار میلیارد تومان ناقابل! این، یک قلم خسارِت 

سوءمدیریت کسی است که گفت »به نظر من از پیک کرونا عبور کرده ایم!«
یک قلم دیگر از خسارت های این مدیریت، هفت  تا هشت برابر کردن قیمت ارز است. دالر در حالی 
قیمت های ۲۱ تا 33 هزار تومانی را در دولت روحانی تجربه کرد، که در سال ۹۲، حدود 3۷٠٠ تومان 
بود. آقای روحانی حاال هم مثل شش سال پیش، می گوید »به نظر من تحریم شکسته شده است« و 
»کاهش قیمت دالر و باال رفتن ارزش پول ملی، یعنی کاهش تورم.« او یک بار، با دادن آدرس خالف 
واقع- و در حالی که مردم خیال می کردند دالر قرار است هزار یا ۵٠٠ تومان شود- قیمت ارز را هفت، 

هشت برابر کرد. نرخ تورم هم در این دولت، رکورد دولت سازندگی را شکست!
آیا با همان دست فرمان خطا، این بار قرار است وقتی صحنه آرایی تمام شد و موسم انتخابات گذشت، 
مردم با دالر ۴٠ تا ۵٠ هزارتومانی سورپرایز شوند؟ اگر غیر از این است و دورنمای ارز کاهشی است، 

چرا شورای دولتی رقابت، قیمت خودرو را ۸ تا ۹ درصد گران کرد؟! روحانی چه پاسخی دارد؟

ما به قهرمانان نیاز داریم
روزبه کردونی در کانال تلگرامی خود 
نوشت: رومن روالن، نویسنده شهیر 
فرانسوی می گوید امروز قهرمان الزم 
است و سپس عنوان می کند: »من این 
عنوان)قهرمان( را به کسانی که از راه 
اندیشه یا زور پیروز شده اند نمی دهم 
بلکه کسانی را قهرمان می نامم که قلب 
بزرگی داشته اند. ولی بیایید این کلمه 
را وسعت دهیم! »قلب« تنها اندامی 

برای درک حساسیت نیست. من آن قلمرو پهناور زندگی درونی را به این نام می خوانم.«
امروز جامعه ما به قهرمانان نیاز دارد. به روح های بزرگ نیاز دارد، به انس��ان های فداکار، به 
انسان هایی که الهام بخش باشند. در جامعه مملو از س��تیزه و نزاع امروز ایران، ما به افرادی 
نیاز داریم که جامعه آنها را قهرمان و میانجی حس کند و به شجاعت، صداقت و مهارت آنها 
افتخار کند. بدخواهان ایران برای ضربه زدن به این جامعه و »شکستن استقامت روانی مردم« 
مهم  ترین کاری که می توانند بکنند کشتن امید به آینده، کشتن افتخار به گذشته و کشتن 

قهرمانان است.
البته قهرمانان ن��ه انتخاب می کنند که قهرمان ش��وند و نه با دس��تور قهرمان می ش��وند. 
قهرمان شدن نتیجه انتخاب یک فرد نیس��ت بلکه نتیجه رفتار و گفتار آنانی است که اتفاقاً 
نیت شان قهرمان شدن نیست بلکه یک جامعه آنها را قهرمان قضاوت می کند. مانند کسانی که 
جانشان را برای استقالل، آزادی، آرمان، هویت، امنیت و غرور یک سرزمین از دست می دهند، 
روح جمعی یک ملت جریحه دار می شود و نه برای یک نسل و یک حکومت که برای همه اعصار 

به یاد می مانند و الگو می شوند.
نکته آخر آنکه هم قهرمانان امید آفرینند و هم امید قهرمان آفرین اس��ت. در بستر این رابطه 
دوسویه است که می توان جامعه ای تحول آفرین، زاینده و جاری داشت. در شرایطی که ستیزه، 
خصومت و نزاع در اشکال مختلف نمود دارد، باید هم عوامل و مؤلفه های امید ساز را شناخت و 
امید را مثابه یک سیاست )Policy( مدنظر داشت و برای آن تأمل داشت و هم قهرمانانی که 

موجب امید، وفاق و همبستگی جامعه هستند را پاس داشت.
قهرمانان، عامل نزدیکی ما هستند. آنها را پاس بداریم.

نکته مهم صوت ظریف
ابوذر گوهری در کانال تلگرامی خود 
نوش��ت: به اظهارات خالف امنیت 
ملی و عقل سیاسی آقای ظریف از 
ابعاد مختلف پرداخته  شده است و 
قطعاً ای��ن اظهارات بای��د از طریق 
مراجع قانون��ی پیگیری و ایش��ان 
پاسخگو باشد. اما یکی از نکاتی که 
در بی��ن مصاحبه صراحتاً توس��ط 
ایشان بیان و مبنای سیاست خارجی 
دولت یازدهم و دوازدهم بوده و باعث بروز خسارت محض به کشور شد اشاره به عدم قبول رویکرد 
واقع گرایی )رئالیسم( در روابط بین الملل اس��ت. جهت گیری سیاست خارجی دولت یازدهم و 
دوازدهم به لحاظ علمی مبتنی بر مکتب لیبرالیسم و پارادایم »اتحاد و ائتالف « بنا شده بود و این 
جهت گیری در حوزه های مختلف پیگیری و باعث شد یکی از ضعیف  ترین عملکرد ها برجا بماند. 
بر اساس این جهت گیری که سال هاست توسط تئوریسین سیاست خارجی آن بیان  شده، »ائتالف 
با مجموعه غرب « تنها راه رسیدن به توسعه و پیشرفت کشور است و هیچ راهی جز این متصور 

نیست؛ بخشی از مواضع ضدشرقی افراطی ظریف، دقیقاً بر این اساس قابل تحلیل است.
بر اساس پارادایم ائتالف لیبرالی، قانون اساسی متناقض بوده و امکان تحقق توسعه، با مفاهیمی 
نظیر دفاع از مظلوم، حمایت از مسلمانان و مستضعفان، استقالل و سایر ایده های به تعبیر آنها 
ایدئولوژیک ممکن نیست. طبعاً از دل چنین رویکردی نه تنها دوگانه »میدان-دیپلماسی« 
حاصل می شود بلکه عامدانه باید بخش��ی از منابع قدرت ملی کشور سرکوب و عامل عقبگرد 
معرفی شود. آقایان تفکر انقالبی را مانع ائتالف های موردنظر خود دانسته و کینه توزانه در این 
رابطه سخن می گویند. در چنین شرایطی عدم لحاظ واقعیات روابط بین الملل باعث خوش بینی 
به امریکا و غرب شده و در دنیایی که- متأسفانه البته- منافع و قدرت حرف اول را می زند به ظاهِر 
سخن دشمن اعتماد کرده و موجب خسارت محض می شوند. متأسفانه در این سال  ها تفکری بر 
دستگاه دیپلماسی حاکم بوده که عمالً اعتقادی به اصول مبنایی قانون اساسی و اسناد باالدستی 
نظام در حوزه سیاست خارجی نداشته و در نهایت نیز این تفکر خود را به بد ترین نحو و با توهین 

به آرمان  ها و مظاهر انقالبی و مقاومت مردم ایران افشا کرد.

   گزارش يك


