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نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري گفت :خروج آمريکا از برجام ،خط بطالني
بر ديپلماسي سازش بود.آيتاهلل عباس کعبي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري رسا در اهواز ،با
بيان اينکه چهره فريبکارانه و عهدشکن و دروغگوي آمريکا به وسيله ترامپ با خروج از برجام
آشکار شد ،اظهار داشت :آمريکا اعتبار بين المللي را از دست داد و به عنوان يک رژيم ناقض
آي تاهلل کعبي:
حقوق بينالملل و عهدنامه هاي بين المللي در جهان شناخته شد که متحدانش ديگر به
آن اعتماد نخواهند کرد.وي با اشاره به اينکه خروج آمريکا از برجام بر اتحاد ملت ايران در
خروج آمريکا از برجام
مقابله با آمريکا و دفاع از حقوق ملت افزود ،ابراز داشت :هياهو و جشنهاي صورت گرفته
خط بطالني بر ديپلماسيعدهاي در زمان توافق برجام نشان از آن دارد که بر سراب اعتماد کرده بودند و اين سراب
نشان داد که نبايد به آمريکا و قراردادهاي خارجي اميدوار شد.کعبي با بيان اينکه خروج
سازش بود
آمريکا از برجام نشان داد که تکيه بر توانمندي هاي داخلي و استحکام داخلي راه تقويت

سياسي
» خبر

با حکم فرماندهي معظم کل قوا؛

رئيس سازمان حفاظت اطالعات
وزارت دفاع منصوب شد

با حکم فرماندهي معظم کل قوا «سردار مجيد خادمي» به عنوان رئيس سازمان
حفاظت اطالعات وزارت دفاع منصوب شد.به گزارش خبرگزاري مهر  ،مراسم
توديع و معارفه روساي سابق و جديد سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع با
حضور وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ،رئيس دفتر فرماندهي معظم کل
قوا ،رئيس شوراي سياستگذاري حفاظت اطالعات نيروهاي مسلح ،رئيس سازمان
عقيدتي سياسي وزارت دفاع ،روساي سازمان هاي حفاظت اطالعات نيروهاي
مسلح و جمع کثيري از مقامات لشکري و کشوري در ستاد وزارت دفاع برگزار
شد.در اين مراسم ،حکم انتصاب سردار مجيد خادمي به رياست سازمان حفاظت
اطالعات وزارت دفاع از سوي فرمانده معظم کل قوا توسط رئيس دفتر فرماندهي
کل قوا قرائت و از خدمات شايسته سردار سيد اصغر ميرجعفري ،رئيس سابق
حفاظت اطالعات وزارت دفاع تقدير به عمل آمد.

استاد حوزه علميه گفت :مسلمانان به زودي قدس شريف را آزاد خواهند کرد.به
گزارش خبرگزاري «حوزه» از مازندران ،آيتاهلل حسين نوريهمداني در آخرين
برنامه سفر خود به استان مازندران ،انتقال سفارت آمريکا به بيت المقدس را محکوم
کرد و گفت :قطعاً اين کار آمريکا عمر رژيم صهيونيستي را به پايان خواهد برد.
وي آمريکا را کشوري مستکبر و ظالم و استعمار گر دانست و افزود :بهترين تعبير
براي آمريکا همان اسات که امام راحل فرمودند که آمريکا شيطان بزرگ است.
انتقال پايتخت اين کشور به سرزمين غصب شده بيت المقدس از همان خوي
استکباري و شيطان صفتي آمريکا ست ولي رئيس جمهور آمريکا و صهيونيست
ها بدانند مسلمانان به زودي قدس شريف را آزاد خواهند کرداين مرجع تقليد در
ادامه هرگونه اعتماد به آمريکا را بعد از اين ،خيانت دانست و بيان داشت :آمريکا
مي خواهد مردم ايران هم مثل بعضي از کشورهاي عربي زير سيطره او باشند
و اين آرزو را به گور خواهد برد ،مردم ايران انقالب کردند تا عزت خود را حفظ
کنند و قلدراني مثل آمريکا را روي جاي خود بنشانند.وي به مسئوالن تذکر داد
ديگر دلخوش به اروپا و آمريکا نباشيد ،با قدرت ايمان و توکل به خدا و اعتماد
به نيروي داخلي و داشتن وحدت و تبعيت از واليت فقيه همت خود را به کار
بگيريد و مشکالت را حل کنيد ،امروز اگر مسئوالن با روحيه جهادي کار کنند
مطمئن باشيد مشکالت حل خواهد شد.

اختري:تجملگراييمنشأغفلتمسئوالن
در رسيدگي به محرومان است

دبيرکل مجمع جهاني اهل بيت(ع) گفت :تجملگرايي منشأ غفلت مسئوالن
در رسيدگي به محرومان است.حجت االسالم والمسلمين محمدحسن اختري
در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري رسا ،فساد در مسئوليت را ناشي از جاه طلبي
دانست و گفت :بايد تقدير و شکرگزاري داشته باشيم از اهتمام رهبري فرزانه،
آگاه و هوشيار جمهوري اسالمي امام خامنهاي که همه مشکالت و دردها و همه
کمبودها و نواقص اجتماعي ،اخالقي ،سياسي و فرهنگي را همواره مورد نظر دارند
و آگاهانه به تمام جوانب ميپردازند.وي افزود :هشدارهاي بجا و هميشگي معظم
له به همه مسئوالن و مردم در راستاي آگاهي دادن و بصيرت افزايي است از
اين رو اميد ميرود همه مردم و مسئوالن در هر جايگاهي که هستند به درستي
ايفاي نقش کرده و نصايح و منويات رهبري را نصب العين فعاليتهاي خود قرار
دهند.اختري با بيان اينکه فساد جنبههاي متعدد و گوناگوني دارد ،ابراز کرد :يکي
از ريشههاي فساد بيکاري ،تنبلي و سهل انگاري است که بايد براي آن چاره
انديشي کرد.دبيرکل مجمع جهاني اهل بيت(ع) با تأکيد بر مبارزه با قدرت طلبي و
جاه طلبي اظهار داشت :مسئوالن ،مديران ،کارکنان و خدمتگزاران جامعه حکومتي
بيشتر از ديگران به فساد قدرت طلبي و جاه طلبي مبتال ميشوند که اگر اين
فساد نابود شود ريشه بسياري از مفاسد نيز خشک ميشود.وي افزود :اگر يک
مسئول که به عنوان خادم ملت انتخاب ميشود به جاي آن که خدماتش به
جامعه بهتر و بيشتر شود بخواهد با جاه طلبي ،خودنگري و خود محوري ،جايگاه
و مقام خود را با چنگ و دندان حفظ کند و مخالفان و معارضان خود را به هر
نحوي که شده از صحنه خارج کند ميتوان گفت اين امر از بالهاي اجتماعي
بوده که بيشتر در ميان حاکمان ،مقامات و مسئوالن مشاهده ميشود.اختري
جاه طلبي را يکي از رذائل اخالقي دانست و گفت :روحيه جاه طلبي ثمره تلقين
و باورهاي غلط است.دبير کل مجمع جهاني اهل بيت(ع) تجملگرايي را از ديگر
مفاسد بيان کرد و اظهار داشت :برخي تا زماني که ندارند يا کمتر دارند سخن از
قناعت ورزي ،خودداري و اندازه داشتن ميزنند ولي زماني که وسعت روزي پيدا
ميکنند و مالشان فراوان ميشود در اينجا ديگر آن مسائل اقتصادي ،انساني و
تعامالت اجتماعي را از دست ميدهند و سريع به تجمل گرايي روي ميآورند.
داشتن ماشين بهتر ،خانه بزرگ تر و امکانات بيشتر نوعي تجمل گرايي است
که مسئوالن و ثروتمندان بيشتر به اين بال مبتال ميشوند و اين افرادي کمتر
ياد فقرا ميکنند.وي ادامه داد :انسان تجملگرا ديگر به محرومان فکر نميکند و
ميخواهد همه منافع در زندگي خودش مصرف شود.

الله افتخاري:

ديپلماسي ديني  ،مخالف منفعتطلبي
و عهدشکني است
نماينده سابق مجلس گفت :ديپلماسي ديني ،مخالف منفعتطلبي و عهدشکني
است.الله افتخاري در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري رسا با اشاره به تفاوتهاي
ديپلماسي سکوالر و ديپلماسي ديني گفت :ديپلماسي غربي يک ديپلماسي
منفعت محور براي اقليتي است با ناديده انگاشتن منافع اکثريتي که خود ملت
آنها را نيز شامل ميشود.وي با بيان اينکه اقليتي که مسئوالن کشورهاي غربي
هستند ،با نگاه فرودستي و قيممآبانه به مردم ديگر کشورهاي دنيا و حتي مردم
کشور خود قصد منفعت طلبي دارند و به تعبير قرآن کريم آنها به عهد و پيمان
خود وفادار نيستند تصريح کرد :اين امر بايد بهعنوان نصبالعين براي مسئوالن
دولتهاي اسالمي بهخصوص دولت ايران قرار گيرد و دشمنان نظام اسالمي هم
بايد بدانند که جمهوري اسالمي انتظار پيمان شکني را از آنها داشته است.افتخاري
با اشاره به عهدشکني و منفعتطلبي سران کشورهاي غربي بيان کرد :به نظر ،مردم
آمريکا و ديگر کشورهاي غربي که پايبند به پيمان نبوده و ادعاهاي واهي دارند،
بايد از نگاه مسئوالن خود بيمناک باشند ،چراکه از سويي تبعات تصميمهاي آنها
را بايد تحمل کنند و از سوي ديگر نسبت به رفتارهاي دولت خود مانند ناديده
انگاشتن حقوق ديگران ،عهدشکنيها ،نقض حقوق بشر بايد خجالت بکشند.وي
ديپلماسي ديني را اينگونه توصيف کرد :در سوي ديگر ديپلماسي ديني و اسالمي
قرار دارد که پايبند به عهد و پيمان است ،در ديپلماسي اسالمي بناي کار بر حفظ
امنيت ،تماميت ارضي تمام کشورها و احترام متقابل و در عين حال حفظ اقتدار
و عزت جمهوري اسالمي است.وي تأکيد کرد :جمهوري اسالمي بر اساس متد
قرآني و ديني نه ستم کرده و نه ستم ميپذيرد ،در حقيقت بر داشتهها و اقتدار
خود تکيه کرده و اهل ايجاد ناامني براي ديگر کشورها نبوده و براي قوانين ديگر
کشورها حرمت قائل است.

خانوادهاي که  ۳۰هزار خودرو وارد کرده
و ماليات ندادند

»
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پناهيان :اي کاش سياستمداران ما زودتر ميفهميدند
مذاکره با آمريکا احمقانه است

يک استاد حوزه و دانشگاه گفت :اي کاش سياستمداران
ما زودتر ميفهميدند مذاکره با آمريکا احمقانه است.به
گزارش خبرنگار مهر ،حجتاالسالم عليرضا پناهيان در
تجمع اعتراضي مردم عليه جنايات رژيم صهيونيستي که
در النه جاسوسي سابق آمريکا برگزار شد ،اظهار داشت:
سياستمداران ما که تره گنديدهاي براي آمريکا خرد
مي کردند ،امروز ميگويند مذاکره با آمريکا کار احمقانهاي
است .اي کاش زودتر مي فهميدند .ما جلوتر از آنها بوديم.
وي با بيان اينکه ما طبق وعده الهي اسرائيل را نابود خواهيم
کرد ،گفت :ما در لحظات آخر نبرد حق و باطل هستيم.
ادعاها و عدم درک سياسيون جهان و منطقه نمي تواند
واقعيتها را تغيير دهد.پناهيان با بيان اينکه مردم غرب
بايد در برابر سياستمداران سست عنصر خود بايستند .اگر
هر جايي بدانند که شما ضد اسرائيلي هستيد ،حتي اگر با
اسالم موافق نباشند ،شما را تشويق خواهند کرد.وي تصريح
کرد :بايد براي دولت آمريکا تاسف خورد که سرنوشت خود

را با رژيم منحوس صهيونيستي گره زده است .اين دولتي
که خود را مضحکه دنيا کرده است ،مشکلش ترامپ نيست.
برخي فکر مي کنند ،انگار ساختار آمريکا محکم بوده و
حاال ترامپ آمده آن را به هم زده است .ترامپ کاري
کرده که ديگر هيچ رئيسجمهور متيني نتواند در آمريکا
حاضر شود.وي گفت :سياستمداراني که يکي به نعل و
يکي به ميخ مي زنند ،بدانند دارند رذيالنه ترين رفتار را
از خود بروز مي دهند .اسرائيل االن زير پاي ما قرار دارد
و کافي است با آخرين فرمانها و اشاره ها پاي خود را به
زمين بکوبيم.پناهيان گفت :شايد بپرسيد اگر اسرائيل در
اوج ضعف قرار دارد ،پس چرا اين همه قيافه مي گيرد؟
چون راه ديگري ندارد؛ بيايند تل آويو را دو دستي به شما
تقديم کنند؟ يک کورسوي اميدي در منطقه به احمق ها
و سازش کارها دارند اما آن ها خودشان هم به پيروزي
اميدي ندارند.وي اظهار داشت :رفتارهاي مضحک ترامپ
و جريان استکبار را دليل اين مي دانيم که آن ها خودشان

آي تاهلل نوريهمداني:

مسلمانان به زودي قدس را
آزاد خواهند کرد

دروني و گشايش هاي اقتصادي و برون رفت از مشکالت کنوني است ،اتکا به قراردادهاي
خارجي سبب گشايش مشکالت اقتصادي نيست  ،تصريح کرد :خروج آمريکا از برجام ،خط
بطالني بر ديپلماسي سازش بود و اينکه گشايش هاي اقتصادي تنها با ديپلماسي انقالبي
حاصل مي شود؛ از اين رو ديپلماسي انقالبي بايد جايگزين ديپلماسي سازش شود.وي
گفت :آمريکايي ها با وجود تالش بسيار براي وادارسازي ملت و نظام اسالمي به سازش و
عقب نشيني از مواضع انقالبي اما با هدايت هاي رهبري تنها مسائل هسته اي محور مذاکره
با آمريکا قرار گرفت که اين مقاومت سبب شد تا آمريکاييها خروج از برجام را ترجيح دهند.
کعبي خروج از برجام را به نفع نظام اسالمي و ملت ايران در گشايش و مقاومت اقتصادي و
برون رفت از مشکالت دانست و گفت :ترامپ حماقت بزرگ و غلط راهبردي را مرتکب شد
که براي آمريکايي ها پيامدهاي زيادي در برخواهد داشت.

اخبار برگزيده »

دلخوريهاي وزير بهداشت به کجا ختم ميشود؟

هم پايان يافتگي خود را باور دارند .در اوج زماني که 20
ميليون زائر اباعبداهلل از سراسر جهان به خروش آمد ،عليه
اهل بيت شعارهايي را مي سازند و به دهان تروريست ها
مي گذارند؛ مگر شما چند ميليون مي توانيد در کل عالم
تروريست بسازيد؟ اين  20ميليون زائر با دست خالي شما
را نابود خواهند کرد.وي با بيان اينکه آمريکا به غير قابل

ادامه بودن تحريم هايش يقين داشت که آمد و با ايران
مذاکره کرد ،گفت :آمريکا به احمق هايي تکيه کرد که در
کشورمان داريم .البته مقداري هم نتيجه گرفت .اگر االن
دوباره ادعا مي کنند که مي خواهيم تحريم ها را بازگردانيم،
مي دانند اگر تحريم ها را بردارند يا دوباره بازگردانند ،هيچ
ثمري ندارد و نمي توانند راه انقالب را بگيرند.

رئيس جمهور در نشست هيئت وزيران :

بايد همه در برابرآمريكا متحد باشيم

ادامه از صفحه اول
روحاني با تأکيد بر اينکه ملت فلسطين چنين ظلمهايي را تحمل نخواهد کرد،
گفت :مردم فلسطين  70سال مقاومت کرده اند و باز هم مقاومت خواهند کرد
تا به حقوق مشروع خودشان دست يابند .اعمال و رفتار رژيم صهيونيستي
همواره تجاوز ،ظلم ،ستم و کشتن بيگناهان بوده و در اين چند روز ارتکاب
چنين اعمالي آشکارتر شد و در روز نکبت که مردم مسلمان فلسطين با دست
خالي به ميدان آمده بودند همگان ديدند که صهيونيستها با سرب آتشين با
آنان برخورد کردند و ملت مظلوم و آزاده فلسطين را به خاک و خون کشيدند
و دهها نفر را شهيد و هزاران نفر را مجروح کردند.رئيس جمهور با اظهار
تأسف از سکوت کشورهاي عربي و مسلمان در قبال جنايات صهيونيستها
گفت :متأسفيم که برخي از کشورهاي عرب منطقه در قبال جنايات روزهاي
اخير صهيونيستها سکوت کردند و برخي کشورهاي اسالمي نيز به سادگي
از آن چشمپوشي نمودند و برخي ديگر نيز متأسفانه آن را دفاع مشروع
لقب دادند در حالي که دفاع مشروع از آن ملت و سرزميني است که متعلق
به خود آن ملت باشد نه سرزمين غصب شده فلسطين ،لذا دفاع مشروع
صهيونيستها در اين سرزمين معنا و مفهومي ندارد .ملت فلسطين براي
سرزمين خود ميجنگند و جاي تأسف است که برخي کشورهاي غربي به
ناروا از اين گونه کلمات يعني دفاع مشروع استفاده ميکنند.روحاني تصريح
کرد :ترديدي ندارم که اين گونه اعمال تصميم ملت فلسطين را براي مقاومت
و ايستادگي بيشتر خواهد کرد و به مسلمانان جهان نيز نشان ميدهد که
در برابر رژيم صهيونيستي جز وحدت ،اتحاد ،فشار بيشتر و کمک به مردم

حجتاالسالم نبويان:

مشکالت کشور حاصل ديپلماسي غير
ديني است
نماينده سابق مجلس گفت :مشکالت کشور حاصل ديپلماسي غير
ديني است.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا در اصفهان ،حجت
االسالم سيد محمود نبويان در مدرسه علميه دارالحکمه اصفهان ،با
بيان اينکه ديپلماسي يا داراي مدل قرآني است و يا ديپلماسي لبخند
است که اين روزها شاهد آن هستيم ،گفت :امروز شاهد مشکالت
بسياري در کشور هستيم که علت اصلي آن نفي ديپلماسي ديني

رابطهي بين عمق استراتژيک و عزت ملي

يک تير و دو هدف

ادامه از صفحه اول
به نظر ايستون ،عمق استراتژيک به ظرفيت زميني و مکاني نظامي
يک کشور اشاره دارد؛ اعم از اينکه يک کشور داراي وسعت سرزميني
باال باشد تا در صورت حمل ه دشمن بتواند از خود دفاع کند و
همچنين فرصت درنگ و تفکر نظامي داشته باشد يا ابزارهاي
نظامي مانند موشکهاي دوربرد و مکانهاي مناسب براي پرتاب
آن بهمنظور آسيب به دشمن را داشته باشد]8[.
نقاط ضعف تعريف کالسيک از عمق استراتژيک
امروزه پيشرفتهاي فناوران ه نظامي مانع از کاربست کامل مفهوم
عمق استراتژيک بهمعناي کالسيکش ميشود .اگرچه اين مفهوم
هنوز اعتبار خود را بهطور کامل از دست نداده است ،ولي با توجه به
تحوالتي که در عرص ه فناوريهاي نظامي و تغيير مؤلفههاي قدرت
رخ داده است ،بايد تعريفي نو و کاملتر از عمق استراتژيک ارائه
دهيم که هم مؤلفههاي مکاني-نظامي عمق استراتژيک کالسيک
را دارا باشد و هم مؤلفههاي جديد قدرت را که ماهيتي نرم دارند،
دربرگيرد.
ب) تعريف جديد از عمق استراتژيک
داود اوغلو با انتشار اثر «عمق استراتژيک» توانست اين مفهوم را با
تحليل سياست خارجي (در مصداق ترکيه) گره بزند .او در طرحش
عمق استراتژيک را مبتني بر عمق جغرافيايي و عمق تاريخي تعريف
ن معنا که اگر کشوري از عمق تاريخي بهرهمند باشد،
ميکند .بدي 
از عمق جغرافيايي هم برخوردار است و لذا ميتواند در مناطق
مختلف نقشآفريني کند]9[.
عمق استراتژيک و بهعبارتي قدرت استراتژيک[ ]10عبارت از
قدرتي حاصل از تصوير مثبت[ ]11يک کنشگر نزد ساير کنشگران
مبتني بر «مؤلفههاي معنايي (هويتي) و مادي» است که در بستر
تعامالت اجتماعي خود (داخلي و بينالمللي) بهدست آورده است.
اين همان تعريفي است که وجهمشترکي با «عزت ملي» نيز دارد.
ماهيت معنايي و هويتي همان عزت ملي است که با «منافع ملي
مادي» متفاوت است.
 .2وجوه ارتباط دو حوزهي مفهومي و عملي «عزتجويي»
و «عمق استراتژيک»
در ادامه به بيان برخي ارتباطات بين دو حوز ه عزت ملي و
عمق استراتژيک ،هم در حوز ه مفهومي و هم در حوز ه عملي،
خواهيم پرداخت.
نخست) ارتباط در حوز ه عملي «قدرت استراتژيک»
عمق استراتژيک و عزت ملي در نوع نگاه به قدرت ميتوانند با
يکديگر ارتباط عيني و مفهومي داشته باشند .قدرت ملي شاخصهايي
دارد که يکي از آنها نفوذ خارجي است که به آن قدرت استراتژيک
گفته ميشود .بنابراين همانطور که قدرت ،ظرفيت براي بقا،
بازدارندگي و کارآمدي را در اختيار واحد سياسي قرار ميدهد،
قدرت استراتژيک ظرفيتي براي تغيير هندس ه جهاني و افزايش
گزينههاي کنشگران در محيط خارجي (اعم از منطقهاي و بينالمللي)

يک مقام مسئول در سازمان امور مالياتي در حاشيه بازديد خبرنگاران از
سامانه هاي طرح جامع مالياتي از مزاياي سامانه هاي الکترونيکي اطالعات
موديان مالياتي خبر داد و گفت :به کمک سامانه هاي طرح جامع مالياتي،
آن دسته از افرادي را که فرارهاي مالياتي داشته اند شناسايي و ماليات آنها
را دريافت کرده ايم .به گزارش مهر ،غالمرضا قبله اي افزود :بر اين اساس،
يک خانواده سال گذشته شناسايي شدند که  ۳۰هزار خودرو وارد کرده و
يک ريال هم ماليات نداده بودند .به کمک اين سامانه آنها شناسايي شده
و عالوه بر اخذ ماليات به مراجع قضائي معرفي شدند .اين مقام مسئول
اظهار داشت :همچنين  ۷۷نفر شناسايي شده اند که معادل  ۹۹۰ميليارد
تومان از آنها ماليات اخذ شده است ضمن آنکه در تراکنش هاي مالياتي،
وزارت اطالعات و دستگاه هاي مسئول در حوزه پولشويي اطالعاتي را
در اختيار سازمان امور مالياتي قرار داده اند که پس از بررسي ماليات
آنها را دريافت کرده ايم .وي خاطرنشان کرد :کل هزينه هاي اجراي طرح
مالياتي طي  ۱۵سال گذشته از محل برخي درآمدهاي جديد مالياتي
شناسايي شده طي يک سال گذشته ،پوشش داده شد.
***

فلسطين براي آزادي سرزمينشان راه ديگري وجود ندارد؛ چرا که رژيم
صهيونيستي ،رژيمي نيست که به اخالق و حتي قوانين و مقررات بينالمللي
پايبند باشد و فقط زور را ميفهمد .همچنان که در جنگ  33روزه ديديم که
وقتي ملت بزرگ لبنان ايستادگي و مقاومت کردند ،فهميدند که در برابر اين
ملت بزرگ نميتوانند کاري از پيش ببرند .در غزه هم زماني که با مقاومت
مواجه شدند ،مجبور به عقبنشيني شدند .در شرايط کنوني هم راه ديگري
غير از مقاومت وجود ندارد.رئيس جمهور با بيان اينکه جمهوري اسالمي
ايران همواره مدافع حقوق مردم فلسطين بوده و اين راه را ادامه خواهد داد،
گفت :ما همواره در مقابل متجاوزين و ظالمين خواهيم ايستاد و معتقديم
پيروزي نهايي از آن مظلومين و فلسطينيان خواهد بود.روحاني خاطر نشان
کرد :بدون ترديد امسال روز قدس باشکوهتري در ايران و ساير کشورها رقم
خواهد خورد و جهانيان به رژيم صهيونيستي و سردمداران کاخ سفيد نشان
خواهند داد که راه غلط و اشتباهي انتخاب کرده اند و به فضل الهي اين کار
موجب وحدت و انسجام بيشتر دنياي اسالم و مقاومت بيشتر فلسطينيها
و تعجيل در گشايش در امور مردم فلسطين خواهد شد.رئيس جمهور در
بخش ديگري از سخنان خود به موضوع برجام اشاره کرد و گفت :ملت ايران
همواره در برابر توطئههاي ديگران و بويژه رژيم آمريکا استقامت ،مقاومت و
ايستادگي کرده و نشان دادند که در برابر فشار آنها تسليم نميشوند و اين
ملت بزرگ را کسي نميتواند به زانو درآورد.روحاني خاطر نشان کرد :در
مسئله هستهاي عدهاي که آن طرف هستند ،تصور ميکنند با فشار ،تحريم،
تهديد و حتي نشان دادن عالئم جنگ ميتوانند ملت ايران را تسليم کنند،

است ،برخي روشنفکران قائل به دين حداقلي هستند اما ما چنين
اعتقادي نداريم ،بلکه معتقديم دين براي همه مسائل برنامه دارد.
وي با تأکيد بر وجود ديپلماسي قوي و دقيق و جامع در دين اسالم
و قرآن کريم ،اظهار کرد :مشکالتي که امروز در حوزه ديپلماسي و
ارتباطات بين المللي در کشور شاهد هستيم حاصل زيرپا گذاشتن
ديپلماسي دين اسالم و قرآن کريم است ،در آيه  89سوره نسا تصريح
شده است که نبايد واليت دشمن را قبول کنيد و اين عدم پذيرش
واليت به معناي عدم محبت ،همکاري و پذيرش دشمن است.وي
هدف انبيا را مبارزه با کدخدا عنوان کرد و افزود :انبيا ميخواستند با
خدا ببندند و با کدخدا مبارزه کنند نه اينکه به دنبال بستن با کدخدا
باشند .اگر به طاغوت کافر نباشيد و اگر به خداوند ايمان نياوريد
نيز محسوب ميشود .همين ابعاد دوگان ه قدرت استراتژيک ،يعني
تغيير هندسه جهاني و افزايش گزينههاي کنشگران ،در عزتجويي
نيز تأثيرگذار است؛ چراکه الزم ه عزتجويي يک واحد سياسي در
عرصهي خارجي ،داشتن ظرفيتي است که هندسهي جهاني را
تغيير داده و گزينههاي کنشگران را نيز در محيط خارجي افزايش
دهد .بنابراين «قدرت استراتژيک» مؤلف ه مشترک عمق استراتژيک
و عزتجويي محسوب ميشود.
دوم) ارتباط در حوز ه عملي «ظرفيت کنشگري»
يکي ديگر از وجوه رابطه اين دو حوز ه مفهومي و عملي ،ارتباط
در تواني است که به يک کنشگر ميدهد تا با بهرهگيري از آن ،به
کنشگري در محيط خارجي خود (اعم از منطقهاي و بينالمللي)
دست بزند .عمق استراتژيک بهمثاب ه توان و ظرفيت داخلي ،منطقهاي
و بينالمللي يک نظام سياسي عمل ميکند و درعينحال يک واحد
سياسي درخصوص شرافت خود در عرص ه خارجي ،مقيد به منافع
مادي نخواهد بود .همين «عدم تقيد» به محدودهي مرزي ،محيط
کنشگري خارجي بازيگر را مبسوط و باز ميکند و دايرهي عمل
او را به حوزههاي فراملي ميافزايد و سببساز شرافت بينالمللي
او نيز خواهد شد.
سوم) ارتباط در حوز ه عملي «دامن ه مخاطبان»
هر دو حوز ه عملي از دو طيف پيوندي برخوردارند؛ يکي کنشگران
و ديگري مخاطبان کنش .اين کنش نيز ميتواند هم پيگيري نفوذ
باشد و هم سياست عزتمندان ه يک کشور .وقتي عمق استراتژيک
شکل ميگيرد ،انواع مختلفي از پيوندها بين کنشگران دارند ه عمق
استراتژيک و کنشگران مخاطب (کنشگران حاضر در عمق استراتژيک)
ايجاد ميشود .هرکدام از اين پيوندها مبتني بر مؤلفههاي دوگان ه
عمق استراتژيک شکل ميگيرد .عمق استراتژيک بهمثاب ه دارايي
و خصوصيات دارند ه آن محسوب ميشود که ميتواند آن را بر
طرف ديگر اعمال کند .بهعبارتي ساده ،عمق استراتژيک از دو طرف
کنشگر تشکيل شده است :دارنده و مخاطب (کنشگري که ذيل
عمق استراتژيک دارندهي عمق استراتژيک قرار دارد).
درعينحال وقتي عزتجويي شکل ميگيرد ،ممکن است يک
کنشگر سياست عزتمندانه را براي مخاطباني که اين سياستها
براي آنها نيز عزتمندانه است ،اعمال کند .بنابراين يک رابط ه
دوجانبهي عزتجو و عزتطلب در کنشگري بينالملل ايجاد
ميشود .براي مثال ،عالوهبر روسيه که بهدنبال عزتجويي در منطقه
غرب آسيا و شمال آفريقا دست به کنشگري ميزند ،کشور سوريه
نيز از حمالت جنگندههاي روسيه به گروه داعش در کشور خود
دنبال عزتطلبي است .روسيه درعينحال هم عمق استراتژيک
خود را گسترانده و از خارج نزديک خود فراتر رفته و هم سياستي
«عزتمندانه» را پيشه کرده است.
چهارم) ارتباط تئوريک
وقتي کشوري سياستهاي عزتمندانه در سياست بينالملل اتخاذ
ميکند ،باعث ميشود عمق راهبردياش افزايش يابد .بهعبارتي
بر مخاطبين عمق راهبردياش افزوده ميشود .از طرفي ديگر،
عمق استراتژيک باعث تأمين عزت ملي يک کشور ميگردد.
نکتهاي که بايد بدان اشاره داشت ،حاصل جمع صفر ناشي از
اين رويکرد است.

اما ايستادگي و مقاومت ملت ايران به خوبي نشان داد که اين تفکر و راه،
نادرست و غلط است.روحاني تصريح کرد :امروز روزي نيست که همديگر
را پاي ميز سوال ببريم ،البته ممکن است چنين فرصتي بعدا ً پيش بيايد
که بسيار از آن استقبال ميکنيم ،اما در زمان کنوني همه بايد در برابر
فشارهاي آمريکا ،متحد باشيم.
رئيس جمهور با اشاره به اينکه شرايط کنوني با سالهاي  90 ،86و 91
کام ًال متفاوت است ،گفت :در آن روزها در جريان فشاري که آمريکا بر ايران
وارد ميکرد ،بسياري از کشورهاي دنيا را همراه و در کنار خود داشت و
اجماعي در حد بزرگ عليه ايران ايجاد کرده بود و همه کنار آمريکا بودند و
افکار عمومي و کشورهاي دنيا نيز با ما نبودند اما امروز به جز يکي دو کشور
کوچک مرتجع منطقه و رژيم غاصب صهيونيستي ،کسي با آمريکا نيست و
تمام دنيا با ايران هستند و اين امتياز بزرگي است و نبايد از دست بدهيم.
روحاني تأکيد کرد :امروز در جايگاهي قرار گرفتيم که جايگاه اتهام نيست و
آمريکا است که در جايگاه و ميز اتهام قرار دارد و همه دنيا آمريکا را متهم
ميکنند .همه مجامع بينالمللي از جمله آژانس بينالمللي انرژي اتمي و
سازمان ملل صراحتاً اعالم ميکنند که ايران به تعهدات خود پايبند بوده
است و در مقابل همه تأکيد دارند که اقدام آمريکا خالف مقررات بينالمللي،
بيدليل و بيمنطق بوده است و هيچگاه در مقابل آمريکا در چنين موضعي
قرار نداشتيم که همه قبول دارند که کار آمريکا پشتوانه سياسي ،اخالقي
ندارد و در مقابل ،کار ايران کام ًال از پشتوانه سياسي و اخالقي برخوردار
است و امروز افکار عمومي جهان با ماست.
هرگز به موفقيت دست نخواهيد يافت و اين وعده خداوند است.
نبويان ادامه داد :دولت تنها مذاکره کردن با اروپا و آمريکا را مصداق
ديپلماسي ميداند ،روي اين سبک ديپلماسي در حالي پافشاري دارند
که تا کنون هيچ دستاوردي براي کشور نداشته است ،بنابر فرمايش
قرآن کريم هر مسئولي اگر فکر رابطه با آمريکا در سر بپروراند يک
آمريکايي است.وي مودت و لبخند زدن به کفار را خالف نص قرآن
کريم برشمرد و تصريح کرد :بدترين تحريم در طول تاريخ جمهوري
اسالمي ،تحري م کاتسا يا همان سياه چاله تحريمها است که اکنون
عليرغم ديپلماسي اين دولت ،عليه کشور ما اعمال شده است ،قرآن
کريم ميفرمايد حتي اگر عقب نشيني کنيد اين دشمن دست از
شما برنخواهد داشت مگر اينکه اسالم را کنار بگذاريم.

مدل رابط ه بين عزت ملي و عمق استراتژيک
گفته شد عمق استراتژيک عبارت است از قدرتي حاصل از تصوير
مثبت يک کنشگر نزد ساير کنشگران مبتني بر مؤلفههاي معنايي
(هويتي) و مادي .اما تصوير با حاصل جمع صفر[ ]12اشاره به وضعيتي
دارد که در آن افزايش تصوير مثبت کنشگر خاص در منطق ه قدرت
خاص ،باعث ايجاد تصوير منفي در مخاطبين خاص ديگر ميشود.
افزايش تصوير مثبت ناشي از ضديت با استکبار در هواداران اين
رويکرد ،باعث شکلگيري تصوير منفي در مخالفين اين رويکرد
ميشود .همچنين پيگيري سياستهاي عزتمندانه در قالب ضديت
با استکبار در نظام بينالملل باعث شده است تا تصوير جمهوري
اسالمي ايران در سطح منطق ه غرب آسيا و فرامنطقه (بهطور مثال
برخي کشورهاي آمريکاي التين و همچنين کشورهاي شبهقاره)
بسيار مثبت شود .از طرفي همين امر باعث شده است تا تصوير
ايران نزد برخي از کشورهايي که جمهوري اسالمي ايران با دولت
آنها همسو نيست (براي مثال کانادا) منفي شود.
فرجام سخن
در اين مقاله تالش شد تا به رابط ه عزت ملي و عمق استراتژيک
پرداخته شود .تعريف شد که عمق استراتژيک عبارت است از
قدرتي حاصل از تصوير مثبت يک کنشگر نزد ساير کنشگران
مبتني بر مؤلفههاي معنايي (هويتي) و مادي که در بستر تعامالت
اجتماعي خود (داخلي و بينالمللي) بهدست آورده است .اشاره
شد که رابطهي عزت ملي و عمق استراتژيک ،يک رابط ه مستقيم
و همبستگي است .افزايش يا کاهش عزت ملي باعث کاهش عمق
استراتژيک يک کشور ميشود و بالعکس.
*به نقل از برهان
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موضوع اختالف بين برخي چهرههاي دولتي از بدو تشکيل کابينه
دوازدهم بارها مطرح شده ،يک روز اختالف اصالحطلبان با رئيس
دفتر رئيسجمهور ،روز ديگر اختالف جهانگيري با رئيسجمهور،
جهانگيري با محمود واعظي ،علي ربيعي وزير کار با قاضي زادههاشمي
وزير بهداشت و ...تسنيم نوشت :حاال هم در جديدترين مورد ،موضوع
ناراحتي و گاليه سيدحسن قاضيزاده هاشمي وزير بهداشت درمان
و آموزش پزشکي کشور از رئيسجمهور مطرح شده است .پيشتر
نيز اختالف وزير بهداشت با وزير رفاه سرو صداي زيادي به پا کرده
بود .اختالفهايي که گويا منجر به گاليه وزير بهداشت از رئيس
جمهور شده و حتي موجب شده بود که قاضيزاده هاشمي ترجيح
دهد تا در چندين جلسات هيئت دولت شرکت نکند .ادغام بيمهها و
اختصاص بودجههاي ميلياردي آغاز اختالف بين دو وزير بهداشت و
رفاه بوده است؛ بدهي بيمهها به وزارت بهداشت به  11هزار ميليارد
تومان رسيده و وزارت بهداشت از اين مسئله به شدت ناراحت و حتي
خواستار برخورد نهادهاي نظارتي با تامين اجتماعي شده است .طرح
تحول سالمت ،محل اختالف ديگر وزارت بهداشت و وزارت رفاه
بوده ،طرحي که بودجه زيادي به پاي آن ريخته شده و حاال اگر بنا
باشد متوقف شود با تورمي غيرقابل تحمل در بخش درمان مواجه
خواهيم بود و اگر هم اين اختالفها به پايان رسيد ممکن است
بيمهها از تامين هزينهها خودداري و در اين صورت نيز شاهد زير
خط فقر رفتن بيماران بابت هزينههاي درمان ميشود.
***

سايپا و ايران خودرو  90هزار خودرو را
احتکار کرده اند!

عضو کميسيون صنايع و معادن گفت :خودروسازان در آذر ماه سال
 96با دالر  3هزار و  200توماني خودروهاي جديد توليد کردند،
اما هيچ کدام از اين خودروها را پيش فروش نکرده يا به روز و به
صورت نقدي نفروختند .به گزارش بورس پرس ،نادر قاضيپور
افزود :سايپا حدود  60هزار و ايران خودرو  30هزار خودرو احتکار
کرده اند .خودروهاي داخلي به صورت ميانگين  10تا  30ميليون و
برخي از اين خودروها هم  40ميليون تومان افزايش قيمت داشتند
که اين موضوع گران فروشي ،نارضايتي هاي اجتماعي ايجاد کرده
است .خودروسازان منتظرند خودروهاي خود را با قيمت دالر روز
به مردم بفروشند.
***

درخواست البرادعي از اعراب براي آشتي با ايران

پايگاه روسيا اليوم اعالم کرد ،البرادعي در صفحه توئيتر خود نوشت:
ما در جهان عرب با فاجعه اي انساني ،ناجوانمردانه و اختالفاتي
ويران کننده ميان خود و همسايگان مواجهيم .همه مي دانند
که اين منازعات موجب وخيم تر شدن اوضاع مي شود و هيچ
راه حلي به جز گفتگو ندارد .آيا تاکنون به مذاکرات با يکديگر
و مذاکرات اعراب با ترکيه و ايران و بررسي اختالفات فکر کرده
ايم؟ آيا بدون مذاکره راهي براي نجات از سقوط در پرتگاه وجود
دارد؟ ديپلمات مصري دارنده جايزه صلح نوبل افزود :جنگ ها،
منازعات را وخيم تر مي کند .جنگ (تحميلي) عراق عليه ايران و
جنگ هاي خليج فارس نمونه آن است .هر چقدر اين اختالفات
پيچيده تر شود نياز به گفتگو بيشتر مي شود؛ مانند منازعه کره
شمالي با آمريکا .البرادعي افزود :من از شدت منازعه ميان کشورهاي
عربي با ايران و ترکيه خبر دارم و به نظر من براي جلوگيري از
هرگونه رويارويي ويران کننده ،مذاکرات مستقيم ضروري است.
ما با اين تالش چه چيزي را از دست خواهيم داد؟
***

واردات  145تن چادر به کشور!

آمار مقدماتي گمرک از تجارت خارجي در سال  ۹۶نشان ميدهد
که در اين مدت بيش از  ۱۴۵تن چادر از کشورهاي مختلف جهان
وارد ايران شده است .بر اساس واردات اين حجم چادر به کشور،
 ۳۹۶هزار و  ۵۳۵دالر ارز از کشور خارج شد که بالغ بر يک ميليارد
و  ۳۴۳ميليون و  ۸۱۸هزار و  ۳۹۰تومان در آمار گمرک به ثبت
رسيده است .گفتني است چادر از  ۶کشور استراليا ،امارات متحده
عربي ،ايتاليا ،بلغارستان ،تايوان و چين وارد ايران شده است .به
نقل از ميزان ،در اين ميان اولين و بزرگ ترين صادرکننده چادر
به ايران چين بوده است که با فروش بيش از  ۱۴۱تني محصول
درآمد  ۳۷۴هزار و  ۶۷۳دالري را نصيب خود کرده است.
***

برنامه ريزي جديد ترکيه براي جذب تجار ايراني

روزنامه خراسان نوشت :بر اساس نامه نگاري برخي مسئولين سفارت
ترکيه در کشورمان با نهادها و فعاالن مهم تجاري ايراني ،به آن ها
اعالم شده مراکز سرمايه گذاري اين کشور (به ويژه در شهر استانبول)
که به عنوان نهادهايي رسمي مشغول فعاليت هستند ،با گردآوري
نمايندگان ادارات دولتي با هدف کاهش بوروکراسي و انجام امور
مالي و اداري به صورت متمرکز ،عالقه مند به همکاري با بازرگانان
و تجار ايراني بوده و ارائه هرگونه مشاوره و خدمات در اين مراکز
براي اين جامعه هدف ،به صورت رايگان صورت مي گيرد.
***

افشاني ،همشهريهاي خود را
به شهرداري مي آورد؟

عضو شوراي شهر تهران با بيان اينکه کم يا افزوده شدن هر سلسله
مراتب در شهرداري تهران بايد به تاييد شوراي شهر برسد ،در ارتباط
با انتصابات شهردار جديد افزود :با اين حال طبيعتاً هر مديري در
جايي منصوب ميشود ،همراه خود تيم معتمدش را وارد مجموعه
ميکند تا بتواند با آنها کار کند و افشاني هم از اين مسئله مبرا
نيست .به گزارش خبرآنالين ،مجيد فراهاني با اشاره به اظهارات يکي
از اعضا که در صحن علني گفته بود اميدواريم با روي کار آمدن ايشان
شاهد شهرداري تک لهجهاي نباشيم و افرادي از يک قوميت خاص
در شهرداري تهران منصوب نشوند ،ادامه داد :آقاي افشاني به درستي
به اظهارات اين عضو شورا پاسخ داد و اذعان کرد اگر قرار باشد فقط
بر اساس قوميت انتخاب کنم ،اقدامي بسيار ناپسند و نژادپرستانه
خواهد بود .شهردار بيشک اين رويکرد را نخواهد داشت و در جلسات
خصوصي و عمومي مدام روي آن تاکيد کرده است.
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