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 رهبری الملل بین روابط درس پای

 

 رهبر هشدارهای وطن امروز:
 ساختن مشروط و انقالب
 دور مانع که شروطی به برجام
 از هرچند شود، توافق این زدن
 با گراغرب نیروهای جانب
 اما نشد پیگیری و تایید جدیت
 بر آن بودن مبتنی امروز
 و روشن همگان بر واقعیت
 فکر که آنها. است شده واضح
 بر مبتنی های آرمان کردند می

 آن از مانع الملل بین حقوق
 برابر در آمریکا تا شد خواهد
 گیرد، قرار گرفته شکل توافق
 سوءظن حقانیت به امروز
 و مبرجا به نسبت رهبری
. اند برده پی آن کردن مشروط
 برجام که فعلی شرایط در قطعا
 رفته اغما به جسدی به تبدیل
 شگرد ترین مهم است، شده

 تهدید تبدیل حکمرانی صحیح
 حقوقی توافقی عنوان به برجام
 جهت در گفتمانی فرصتی به

 سیاسی تحلیل و سواد تقویت
 میان این در و است جامعه
 مابها نقطه نخستین قطعا

 مورد باید که عمومی
 دوگانه شود، واقع روشنگری
 گرایی واقع/آرمانگرایی کاذب
 نیروهای سمت از که است
 اهرمی به تبدیل غربگرا
 .بود شده تبلیغاتی

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 !اند شده آمریکا صدای و سی بی بی رونق باعث طلب اصالح نگاران روزنامه
 اصالحات دوران از های رسانه نقش واکاوی در طلب اصالح سیاسی فعال ناصری عبداهلل کیهان:

 را.. ( تو و من ، آمریکا صدای ، سی بی بی) خارجی های رسانه گرفتن رونق علت ، امروز به تا
 فضای در که آنهایی: » گفت و کرد عنوان ها رسانه این به طلب اصالح نگاران روزنامه مهاجرت

 توجهی قابل بخش و شدند بالیده دوران آن از پس بودند، آماتور نگار روزنامه خرداد دوم
 خارجی های رسانه برخی در را آنان حضور نمود و رفتند کشور خارج به گفتم هک همانطور

 زیادی شمار حضور حاصل که بینم می خارجی های رسانه در را تحوالت این امروز .دید توان می
 های رسانه اینکه از نظر صرف است گفتنی. است ها رسانه این در ای حرفه نگاران روزنامه از

 به مردم صنفی و اقتصادی اعتراضات برخی تبدیل در ، سیاسی فعال ینا اشاره مورد خارجی
 و آشوب ایجاد از مختلف انحای به همواره و اند داشته فعال و اساسی نقش آشوب و اغتشاش
 و منافقین نشانده دست عوامل توسط مردم کشتار و قتل و مردمی و عمومی اموال تخریب
 آسان دسترسی برای ها رسانه گونه این ثابت های پروژه از یکی اند، کرده حمایت ها طلب سلطنت

 و ایرانی کارشناس عناصر گسترده جذب ایران داخل از محرمانه گاها و داخلی اخبار به
 یک عنوان به آن از ناصری که است بوده طلب اصالح عموما نگاران روزنامه و خبرنگاران
 .است کرده یاد اصالحات برای دستاورد

 

 اروپا-امریکا طرح سازی خنثی ؛«مشروط خروج»
 از حاصهل  حقهوقی  پیامهدهای  دامنهه  تواند می و نیست ایران نفع به برجام در ماندن باقی جوان:

 صهلح  نهاق   عنهوان  بهه  ایهران  معرفهی » بهه  منتههی  نهایهت  در و کرده تر گسترده بسیار را برجام
 کهه  چهرا  اسهت  اشهتباه  ،کهرده  بسهنده  برجام از خروج به امریکا شود تصور اینکه. شود»الملل بین

 ذیل ایران تعلیق و احیا را گذشته قطعنامه شش تا است تالش در اروپا هماهنگی با متحده ایاالت
 مجموعهه  بایهد  اروپها -امریکها  مشهتر   پهروژه  کهردن  خنثی جهت ایران .کند ملغی را هفتم فصل

 االجهل  ضهرب  اروپها  از اجهرا  قابلیهت  با مکتوب عینی، تضمین اخذ دبرای دهد؛ انجام را اقداماتی
 بینهی  پهیش  قضهایی  مراجع از شکایت طرح قالب در تواند می ایرانی طرف. کند تعیین مدت کوتاه
 ، ملهل  سهازمان  رئهیس  ، اتمهی  انهرژی  سهازمان  رئیس با نگاری نامه با و الملل بین حقوق در شده
-اروپها  طتوس قطعنامه شش روزرسانی به و ماشه مکانیسم احیای سازی خنثی جهت در تواند می

 خهروج  ویهن،  کنوانسهیون معاههدات   مفهاد  طبهق  ایرانی طرف راستا، همین در. بردارد گام امریکا
 را خهود  تفسهیر  آنکهه  بهرای  و کنهد  تفسیر ای هسته توافق»خاتمه»منزله به باید را برجام از امریکا

 .کند دنبال المللی بین عرصه در»حقوقی سازی رویه»اساس بر و»علنی»را آن باید بخشد عمومیت
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 عفرین برای اردوغان جدید های خواب

 به آموزش برای را مسلح عناصر از تن هزار ۳ عفرین، در شهری پلیس کار به آغاز برای ترکیه ارتش میزان:

 عناصر آموزش نخست مرحله گذشته هفته شنبه پنج از .است داده انتقال »سیواس» استان افسری دانشگاه

 در آرامش و امنیت برقراری برای »آزادی پلیس» عنوان تحت نزدیک ای آینده در آنان و شده آغاز مسلح

 هاتای شده اشغال استان مانند را عفرین منطقه است درصدد آنکارا .شوند می مستقر حومه مناطق و عفرین

 های ریل به گذشته های روز در ترکیه حمایت تحت مسلح عناصر .کند اضافه ترکیه به نهایت در و دربیاورد

 و حلب های کارخانه آالت ماشین کردن باز تلخ تجربه دیگر بار یک تا نکردند رحم عفرین آهن هرا خط

 به حتی سوریه بحران شروع در که هایی تروریست؛ شود تکرار عفرین در بار این ترکیه تجار به آنان فروش

 در را عفرین آهن راه طخ های ریل از زیادی مقادیر بار این نکردند رحم حلب های کارخانه های مهره و پیچ

 .شود روشن بیشتر عمومی افکار برای آنان واقعی ماهیت تا فروختند طلب فرصت تجار به ترکیه های مرز

 شد گذاشته زیرپا که اطمینانی

 بزند؟ اقدامی چه به دست باید برجام دولت ادامه برای انقالب رهبر شرط دومین تحقق برای صبح نو:

 از باید خارجه وزارت. هستند ملل سازمان امنیت شورای دائم عضو همگی چین و روسیه فرانسه، انگلستان،

 به بخواهند آمریکا از امنیت؛ شورای در ای قطعنامه صدور با که بخواهد چین و روسیه اروپایی، کشورهای

 ای ستهه آمیز صلح های فعالیت انجام حال در ایران که هایی سال ..باشد پایبند 33۳2 قطعنامه ذیل تعهداتش

 این. کند تعلیق را خود ای هسته برنامه ایران که بودند آن خواهان خصمانه، روالی در اروپا و آمریکا بود

 و چین اروپا، اتحادیه نیز فعلی شرایط در .کردند می مطرح قطعنامه شکل به را خود های خواسته کشورها

 نوعی اوالً اقدام این .بخواهند آمریکا از را آن نق  عدم و 33۳2 قطعنامه اجرای درخواست باید روسیه

. برد می فراتر سخن حد از را ایران با اروپایی کشورهای همراهی ثانی در و آمریکاست علیه حقوقی فشار

 صحیح »کند می جانبه همه دفاع ایران از اروپا اتحادیه» که خارجه امور وزارت مسووالن راسخ اعتقاد این اگر

 به ایران اسالمی جمهوری چراکه برسد اجرا مرحله به جانبه همه دفاع این که است آن وقت پس باشد

 .ندارد نیازی اروپا اتحادیه زنکی خاله همدردی
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 است شده آمریکا و عربستان مستعمره بحرین

 در بریتانیا سابق سفیر ،»فورد پیتر» :قدس

 خارجه وزیر حمایت به اعتراض در سوریه
 خود سمت از اسرائیل های جنایت از بحرین
 استعفا بحرین حاکم خاندان مشاور عنوان به
 اخیراً: »که کرد اعالم فورد پیتر .تاس داده
( خلیفه آل) بحرین تدریجی تحرکات متوجه
 عنوان »فورد پیتر».»شدم فلسطین مسئله علیه
 تقریباً بحرین که رسد می نظر به:کرد

 شده آمریکا و عربستان برای ای مستعمره
 به نسبت مردمی اعتراضات موج اما است،
 جمله از خلیفه آل رژیم های سیاست

 ومصادره تابعیت سلب شکنجه، داشت،باز
 بین های وسازمان گرفته شدت مردم اموال
 رژیم سرکوبگرایانه اقدامات حقوقی المللی
 حمایت .کنند می محکوم را خلیفه آل

 این به لشکرکشی قالب در بحرین از عربستان
. شد انجام 3122 مارس 21 در کشور

 آل مذاکره مخالف تنها نه سعودی عربستان
 در بلکه است؛ بحرینی مخالفان با خلیفه
 گسترش و مردمی تظاهرات سرکوب تشدید
 .دارد مستقیمی نقش کشور این در خشونت

 

 

 نباشید تماشاچی. 1/ اصل گفتمانی دانشجویی
 اجزای از یکی »گری مطالبه» که است درست گزاره این اگرچه آنکه اول

 اقدامات» هم، جریان این دیگر اصلی جزء اما است، دانشجویی جریان اصلی

 ی مجموعه با نسبت در گری مطالبه اساسا و. است »عینی های فعالیت و

 الزم عمل و اقدام بدون گری مطالبه. کند می پیدا معنا که است عملکردها

 تبدیل آن، از پس و ،"زدن نق"به است ممکن مرور به ها، آرمان تحقق برای

 در انقالب رهبر هم، همین برای. بینجامد »تماشاچی» عنصر یک به شدن

 فعّال نقش ها تشکّل: »فرمودند دانشجویی های تشکل به خطاب دیدار، همین

 که ای حادثه یک در بنشیند، نباید تشکّل. نباشند تماشاچی و باشند داشته

 پسرفتی مثالً که ای حادثه یک در کند، خوشحالی اظهار هست پیشرفتی

 باید جا دو هر در باشد، فعّال باید نه، بکند؛ اندوه و حزن احساس هست

 .نباشد تماشاچی باشد؛ فعّال

 

 رهبری مشی از الگوپذیری و سیاسی های جناح

 اقشار مهمان روزها این( ره)خمینی امام حسینیه :(فرهاد مهدوی)بصیرت

 انقالب معظم رهبر مدیریت با که جلسات این در است مردم از مختلفی

 با معموال و شود می بیان صراحت با سخنان و ها حرف شود می برگزار

 مراسمی چنین در ها طیف این آمدن هم گرد .است همراه جدی انتقادات

 دارد آن از حکایت است، همراه ای خامنه امام مهم سخنان با معموال که

 از استفاده عمل در بلکه تئوری و نظر در تنها نه ایشان سیاسی سیره که

 در توان می را سیره این. است انقالب با همراه سیاسی های جریان همه

 مجمع فرهنگی، انقالب عالی یشورا در گرفته صورت انتصابات

 مشاهده فقیه ولی نمایندگان و جمعه ائمه نظام، مصلحت تشخیص

 که های گروه و ها جریان با رهبری پدرانه برخورد و صدر سعه .نمود

 پویایی و کمال دهنده نشان اند داشته تندی حمالت انقالب به بارها

 محور در را لفمخت سیاسی های سلیقه تواند می که است اسالمی انقالب

 .نماید جمع کشور آبادانی و پیشرفت برای خود
 


