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ساعت شنی!
موضوع بعدی مذاکره برای طرف غربی چیست؟

رفت و آمد بی تأثیر

در گرماگــرم نــزاع انتخاباتــی آمریــکا، 
دو نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری 
یعنــی ترامــپ و بایــدن بــا شــگردهای 
ــه  ــذب آرا ب ــال ج ــه دنب ــی ب تبلیغات
ــد؛ امــا ایــن طــرف  ســمت خــود بودن
در جمهــوری اســالمی ایــران عــده ای 
ــی،  ــا، گران ــکالت کرون ــا مش ــوز ب هن
بــاالی  قیمــت  و  تــورم  مســکن، 
ســکه و دالر دســت و پنجــه نــرم 
ــت  ــار، درای ــا ایث ــده ای ب ــد، ع میکردن
ــکالت  ــل مش ــال ح ــه دنب ــر ب و تدبی
ــا گــروه  ــد و اّم در داخــل کشــور بودن
ــه  ــه همیش ــتند ک ــم هس ــومی ه س
ــوان  ــئله وت ــه مس ــگاه ب ــای ن ــه ج ب

ــه  ــم، ب ــا باه ــان و ســنجیدن آن ه خودم
ــع  ــرای کار نکــردن، مناف ــه ب ــال بهان دنب
خــود و یــا اغــراض دیگــر هســتند. ایــن 
گــروه همیشــه بــه دنبــال یــک راه حــل 
بــرای مســائل کشــور از بیــرون هســتند. 
این هــا همان هایــی انــد کــه قبــل از 
برجــام بــا خوش بینــی تمــام، بــه دولــت 
ــی  ــچ توجه ــد و هی ــت دادن ــکا دس آمری
بــه نتیجــه ی کار خــود و حتــی توجهــی 
بــه توصیه هــای مدبــران بــا بصیــرت 
ــه  ــد و مــردم را هــم ب کشــور هــم نکردن
خوش بینــی کشــاندند کــه مــردم امیدوار 
ــه دســتاوردهای  شــدند بعــد از برجــام ب
دالر و ســکه و تــورم و خــودرو و مســکن 

و تحریم هــا و صنعــت هســته ای برســند 
ولــی در هــر مــورد یــک جســتجوی 
ســاده دســتاوردهای معکــوس را بــر هــر 

ــد. ــی کن ــان م کــس نمای
امــا ایــن بــار هــم همــان عــده ی 
بــه حســاب مدبــر در امــور کشــور از 
خــارج از آن، بــاز هــم بــه دنبــال نتایــج 
ــد  ــد و ادعــا کردن ــکا بودن ــات آمری انتخاب
کــه اگــر یــک فــرد دموکــرات ایــن 
دفعــه بــه جــای فــردی جمهــوری خــواه 
بنشــیند حتمــاً مــادی گــر پیــروز میــدان 
ــه  ــود و دســتمان ب ــم ب مذاکــرات خواهی

ــید. ــد رس ــع خواه ــتاوردهایی بدی دس
ولــی ایــن بــار دیگــر همــه مــردم آویــزه 

ــه گفتــه  ــد کــه ب گــوش خــود کرده ان
»سیاســت  انقــالب  معظــم  رهبــر 
مــا یــک سیاســت حســاب شــده 
آمــد  و  اســت...رفت  مشــخصی  و 

اشــخاص در آن تأثیــر نــدارد«
بلــه رفــت و آمــد اشــخاص در مناصب 
ــدارد.  ــا ربطــی ن ــه م ــکا ب ــت آمری دول
ــا  ــئولین م ــردم و مس ــور، م ــگاه کش ن
ــد و  ــان باش ــه سیاســت خودم ــد ب بای
خــود مــا هســتیم کــه بایــد کشــور را 

حفــظ و مســائل آن را حــل کنیــم.

کوثر پاریزی
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ــا  ــه پدیده ه ــع ب ــی راج ــورات عموم ــک تص بالش
در عصــر حاضــر ماحصــل ســاخته و پرداختــه 
رســانه هــا اســت. مــردم بــر اســاس القائــات رســانه 
ــان  ــه بی ــد. ب ــی کنن ــا را قضــاوت م ــده ه ای، پدی
دیگــر دیــدگاه مــردم نســبت بــه حــوادث، اتفاقــات 
ــزی  ــه، آن چی ــایرین در جامع ــای س ــرش ه و نگ
اســت کــه رســانه هــا برایشــان تعریــف کــرده انــد؛ 
بنابرایــن رقابــت رســانه هــا بــرای روایــت حــوادث 
بــه نفــع خــود، امــری بدیهــی بــه نظــر مــی رســد. 
حــال ایــن رقابــت بــه انــدازه ای جــدی شــده کــه 
بــه یــک نبــرد ســهمگین انجامیــده اســت. نبــردی 
ــا  ــته و ب ــا گذاش ــر پ ــالق را زی ــای اخ ــه مرزه ک

ــزاری، از  ــر اب ــتفاده از ه اس
ــا  ــه ت ــاوت گرفت دروغ و قض
ــی  ــت، در پ ــخر و تهم تمس
از  خــود  روایــت  تعریــف 
ــن  ــت. در ای ــا اس ــده ه پدی
جنــگ، رســانه ای پیــروز 
اســت کــه بتوانــد روایــت 
خــود را بــه مــردم بقبوالنــد.
ــن ترتیــب رســانه هــا  ــه ای ب
ــام  ــای نظ ــه ه ــی از پای یک
نیــز  سیاســی  فراینــد  و 
محســوب مــی شــوند. چــرا 
ــوده،  ــکار ت ــرل اف ــه کنت ک
پیــش  در  مهمــی  رکــن 
ــر  ــی ه ــداف سیاس ــرد اه ب
ــر  ــالوه ب ــت. ع ــی اس نظام

ــه نقــش آفرینــی و مشــارکت  آن هدایــت مــردم ب
در رویدادهــای سیاســی کــه بــه نفــع جریــان هــا 
ــد  ــانه میســر نخواه ــتفاده از رس ــدون اس اســت؛ ب

ــد. ش
ــی از  ــوان یک ــی ت ــران را م ــال 88 ای ــوادث س ح
بــزرگ تریــن چالــش هــا، پــس از پیــروزی انقــالب 
ــر  ــن عنص ــک مهم تری ــه بالش ــالمی دانســت ک اس
ــان  ــد. جری ــا بودن ــانه ه ــده در آن، رس ــش برن پی
ــر  ــانه ای فراگی ــالف رس ــک ائت ــاد ی ــا ایج ــه ب فتن
ــای  ــای نظــام ه ــن رســانه ه ــا حضــور بزرگ تری ب
اســتکباری، وارد عرصــه جنــگ نرمــی تمــام عیــار 
ــی ســی فارســی کــه در همــان  ــی ب ــود. ب شــده ب
ســال برنامــه هایــش را از روزی 8 ســاعت بــه تمــام 
ســاعات شــبانه روز افزایــش داده بــود؛ بــه عنــوان 
رســانه پیشــرو، محوریــت اعتراضــات را در دســت 
داشــت. دمیــدن بــر آتــش اختالفــات و برانگیختــن 
ــه  ــازی و ارائ ــته س ــا کش ــی ب ــات عموم احساس

  بهار سعیدی

اغوا رسانه
رسانه، مهمترین عامل شکل گیری و امتداد اعتراضات در جوامع امروزی

ــورد  ــده از برخ ــراق ش ــی و اغ ــری غیرواقع تصاوی
ــات،  ــان تجمع ــردم در جری ــا م ــی ب ــروی انتظام نی
ــل در  ــی المث ــود. ف ــانه ب ــن رس ــی ای ــی اصل مش
ــی  ــی ب ــا ســلطان، ب ــدا آق ــان کشــته شــدن ن جری
ــانه ای او  ــرایی رس ــتان س ــا داس ــت ب ــی توانس س
ــه  ــرض ب ــوان نمــاد کشــته شــدگان معت ــه عن را ب
نتیجــه انتخابــات توســط نظــام اســالمی بــه 
دنیــا معرفــی کنــد! در حالــی کــه شــواهد عینــی 
حکایــت از آن داشــت کــه ایــن جریــان فتنــه بــود 

ــود. ــل وی ب ــف اول قت ــم ردی ــه مته ک
ــون  ــمی، چ ــای رس ــانه ه ــرد رس ــل، رویک در مقاب
صــدا و ســیما، بایکــوت خبــری حــوادث بــود؛ کــه 

ایــن امــر افــکار عمومــی حیــرت زده و بــه شــدت 
ــواره  ــای ماه ــه ســوی شــبکه ه ــار را ب تشــنه اخب
ــد ســوق مــی داد.  ای و ســایت هــای خبــری معان
ــان  ــری و رســانه ای جری ــگاه خب جــدای از آن پای
ــه  ــور بدن ــود. حض ــدود ب ــدت مح ــه ش ــی ب انقالب
مردمــی جریــان انقالبــی در شــبکه هــای اجتماعی 
نســبت بــه جریــان ســبز کــه در ایــن فضــا جــوالن 
مــی دادنــد و بــه عنــوان بازوهــای رســانه اصلــی از 
ــع  ــه نف ــی ب ــر و فیلم ــن تصوی ــار کوچک تری انتش
ــد  ــه ص ــد؛ ده ب ــی کردن ــغ نم ــان دری ــن جری ای
ــای  ــزاری ه ــانه ای خبرگ ــی رس ــی مش ــود. حت ب
ــانه  ــی رس ــا مش ــی ب ــاوت چندان ــز تف ــمی نی رس
ملــی نداشــت. البتــه وبــالگ نویســانی هــم بودنــد 
ــت  ــانه و روای ــگاه رس ــت جای ــا درک اهمی ــه ب ک
ــه  ــد. ب ــی زدن ــیر م ــا شمش ــن فض ــات در ای اتفاق
جرئــت مــی تــوان گفــت کــه رویکــرد کلــی نظــام 
در کنتــرل آشــوب هــای ســال 88 و نحــوه برخــورد 

ــود؛  ــول ب ــردی مقب ــن، رویک ــا معترضی ــدارا ب و م
ــانه در  ــگاه رس ــدم اســتفاده درســت از جای ــا ع ام
تبییــن شــبهات و روایــت صحیــح حــوادث، باعــث 
شــد تــا نحــوه رویارویــی نظــام بــا معترضیــن بــه 
فجیــع تریــن حالــت ممکــن بازنمایــی شــود. چــه 
بســا یکــی از عوامــل اصلــی امتــداد هشــت ماهــه 

ــود. اعتراضــات ب
اتفاقــات چنــد وقــت اخیــر آمریــکا و طــرح ادعــای 
تقلــب از ســوی ترامــپ فضای سیاســی این کشــور 
ــن نتیجــه  ــا نپذیرفت را آشــفته کــرده اســت. اوبام
انتخابــات از ســوی یــک کاندیــد را تضعیــف 
دموکراســی مــی دانــد و سیاســتمداران آمریکایــی 
آور  شــرم  را  اتفــاق  ایــن 
از  کننــد.  مــی  قلمــداد 
ــا معترضــان  ــار پلیــس ب رفت
ــا آزادی اســلحه در  گرفتــه ت
آمریــکا تــا تغییــر رأی چنــد 
ایالــت در پــی بازشــماری 
آرا، همگــی عواملــی هســتند 
کــه ایــن ظــن را ایجــاد مــی 
ــده  ــاالت متح ــه ای ــد ک کنن
فضایــی آشــفته تــر از ایــران 
در ســال 88 را تجربــه کنــد. 
حــال کــه مــی تــوان مدعــی 
ــون  ــه اکن ــا از آنچ ــود فض ب
حاکــم اســت وخیــم تــر 
نخواهــد شــد، اگــر پیگیــری 
ــق  ــپ از طری ــراض ترام اعت
ــر  ــل مؤث ــی از عوام ــه یک ــی را ک ــای قانون نهاده
در بــه هــرج و مــرج کشــیده نشــدن بیشــتر 
ــم؛  ــار بگذاری ــت کن ــکا اس ــی آمری ــای سیاس فض
ــل آن رســانه اســت. رســانه  ــن عام ــاً مهم تری قطع
هایــی کــه در ایــران آتــش بیــار معرکــه بودنــد در 
ــی  ــی س ــی ب ــکا ب ــدارد. در آمری ــود ن ــکا وج آمری
ــل  ــوی غس ــد: »موس ــر بزن ــه تیت ــدارد ک ــود ن وج
ــدگان  ــع کنن ــان تجم ــه می ــرده و ب ــهادت ک ش
رفتــه«. از طرفــی رســانه هــای داخلــی آمریــکا بــه 
جــای بایکــوت اخبــار حــوادث، دالیــل عــدم بــروز 
ــی شــمارند و رویکــردی  ــات را م ــب در انتخاب تقل
اقناعــی را پیــش گرفتــه انــد. بالشــک مــی تــوان 
مدعــی بــود 88، ســیلی نظــام از رســانه هــا بــود. 
ــاه  ــا 8 م ــی کــه آتــش اعتراضــات را ت رســانه های

ــتند. ــه داش ــعله ور نگ ش
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ــا  ــروس کرون ــه وی ــت ک ــاه اس ــک م ــدود ی ح
ــداد  ــه تع ــران ب ــاک در ای ــی خطرن ــا جهش ب
قربانیــان خــود افــزوده و آمــار تلفــات بــه 
45۰ مــرگ در روز رســیده اســت در بیــن ایــن 
اخبــار برخــی اخبــار هــم در حــوزه بهداشــت و 

ــی دارد. ــل و بررس ــه تأم ــاز ب ــان نی درم
معــاون وزیــر بهداشــت رضــا ملــک زاده خبــر 
داده اســت کــه باگذشــت حــدود هشــت مــاه 
از بزرگ تریــن مطالعــه کار آزمایــی بالینــی 
ســازمان بهداشــت جهانــی بــرای درمــان 
ــر  ــا نتایــج نهایــی بررســی هــا ب بیمــاری کرون
ــی تحــت  روی اولیــن گــروه از بازوهــای درمان

ــد. ــالم ش ــی اع ــی بالین کار آزمای
ضــد  داروی   4 نتایــج  ایــن  اســاس  بــر 
ــد  ــه ان ــش قرارگرفت ــورد آزمای ــه م ــروس ک وی
ــان بیمــاری و کاهــش  ــر درم ــری ب ــچ تأثی هی
طــول مــدت بســتری و کاهــش مــرگ و 
میــر نداشــتند؛ ولــی ایــن نکتــه بســیار حائــز 
آزمایــی  کار  ایــن  در  کــه  اســت  اهمیــت 
جمهــوری اســالمی ایــران از فعــال تریــن 

مشــارکت کننــدگان بــوده اســت.
نکتــه مهم تــر اینجا اســت کــه وزارت بهداشــت 

ــن  ــاگرداول ای ــا ش ــد ت ــالش می کن ــیار ت بس
ــه  ــی باشــد و اطالعــات بیمــاران را ب کار آزمای
ــرار دهــد  ــا ق ــن برنامه ه ــار ای راحتــی در اختی
ــه  ــی ب ــچ کمک ــا هی ــه تنه ــن کار ن ــی ای ول
ــر  ــای اخی ــه در هفته ه ــرده، بلک ــان نک ایرانی
آمــار تلفــات کرونــا بســیار بــاال رفتــه و روزانــه 
صدهــا ایرانــی جانشــان را از دســت مــی دهند.
هــزار  کــه حــدود ســه  چطــور می شــود 
ــده اند  ــرکت داده ش ــرح ش ــن ط ــار در ای بیم
ــه  ــن برنام ــورد ای ــی در م ــچ اطالعات ــی هی ول
و اطالعــات بــه دســت آمــده از طریــق آن بــه 

ــت. ــده اس ــان داده نش ایرانی
اگــر کمــی بــر روی ســاختار ســازمان بهداشــت 
جهانــی و حامیــان مالــی و گرداننــدگان اصلــی 
آن تحقیــق کنیــم متوجــه می شــویم کــه 
ایــن ســازمان زیــر نظــر یهودیــان و بنیادهــای 
صهیونیســتی ازجملــه روتــاری اینترنشــنال 
ــی  ــبکه ظالم ــس اســت. ش ــل گیت ــاد بی و بنی
ــوی  ــا جل ــد ت ــی کن ــش را م ــام تالش ــه تم ک
ــه  ــی را ب ــزات درمان ــن تجهی ــاده تری ورود س
جمهــوری اســالمی ایــران بگیــرد و نســل 
شــیعه را منقــرض کنــد؛ حــاال در ایــن پــروژه 

صعود قربانیان
همکاری پررنگ ایران با سازمان بهداشت جهانی چرا باعث کاهش تعداد قربانیان کرونا نمی شود

  فاطمه اصلی بیگی

ــورمان  ــان کش ــتم درم ــی وارد سیس ــه راحت ب
ــوزه  ــی ح ــن و اصل ــات بنیادی ــا اطالع ــده ت ش
ســالمت و اثــرات ویــروس کوویــد 19 را بــر ژن 

ــرد. ــار بگی ــا در اختی ــی ه ایران
ــمان  ــتمگر راه ورود پانس ــازمان س ــن س همی
بــه  را  ای  پروانــه  دارای ســندرم  کــودکان 
ایــران بســته اســت، حــاال چگونــه بــاور کنیــم 
ــا  ــه حــال ســالمت م ــا دلشــان ب ــن ه ــه ای ک

ــت. ــوخته اس س
ــت  ــه وزارت بهداش ــت ک ــد گف ــفانه بای متأس
ــای  ــه یکــی از راه ه ــه ب کشــور سال هاســت ک
نفــوذ دشــمن بــه کشــور تبدیــل شــده و 
چــون از صحنــه سیاســت دور اســت همیشــه 
ــد؛  از حــوزه رصــد و برخــورد پنهــان مــی مان
ــادی از کادر  ــداد زی ــه تع ــی ک ــی در حال یعن
ــا در  ــا کرون ــارزه ب ــدم مب ــط مق ــان در خ درم
ــم  ــا ه ــی از آن ه ــاد هســتند و خیل ــال جه ح
بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمدنــد شــبکه 
ــده و  ــوزه واردش ــن ح ــه ای ــدرت ب ــای پرق ه
ــد  ــران می گذارن ــن جهادگ ــون ای ــا روی خ پ
ــران وارد  ــت ای ــه مل ــودنی ب ــات نابخش و ضرب
ــت. ــش نیس ــل بخش ــاًل قاب ــه اص ــد ک می کنن
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  زهرا جوان

ــروزی انقــالب و  پــس از پی
ــا  ــت ب ــت موق تشــکیل دول
ــازرگان،  ــری ب ــت وزی نخس
ــدف  ــا ه ــی ب ــت های حرک
ــای  ــاب در فض ــاد الته ایج
ایــران  جامعــه  سیاســی 
کــرد؛  پیــدا  جریــان 
ــأ  ــه منش ــی ک ــت های حرک
آمریــکا  ســفارت  بــه  آن 
بازمی گشــت.  تهــران  در 
در ایــن شــرایط بافرمــان 
ــه در  ــر مقابل ــی ب ــام مبن ام
ــه  ــا و ب ــدرت ه ــر ابرق براب
از  آمریــکا، برخــی  ویــژه 
دانشــجویان بــا هــدف وادار 
کــردن آمریــکا بــه اســترداد 
شــاه و امــوال مــردم ایــران 

ــد. ــکا گرفتن ــفارت آمری ــغال س ــه اش ــم ب تصمی
بــا گــذر از جریــان تســخیر بــه حــال و هــوای ایــن 
روزهــای دانشــجویان پیــرو خــط امــام مــی رســیم؛ 
ــیرهای  ــخیر در مس ــس از تس ــه پ ــجویانی ک دانش
متفاوتــی قــرار گرفتنــد و تناســب یــا عــدم تناســب 
ــرای  بیــن راه دیــروز و امــروز، بهتریــن روشــنگر ب
شــناخت مســیر صحیــح و بــدون انحــراف انقــالب 

خواهــد بــود.
ابراهیــم اصغــر زاده طــراح اصلــی تســخیر ســفارت 
امریــکا بــود. وی نماینــده دوره ســوم مجلــس 
اول شــهر  و عضــو شــورای  اســالمی  شــورای 
تهــران، عضــو شــورای ســردبیری روزنامــه ســالم و 
مدتــی دبیــر کل حــزب همبســتگی و مدیرمســئول 
ــوده اســت. او همچنیــن در  روزنامــه همبســتگی ب
دهــه ۷۰ بــه عنــوان ســخنران ثابــت مراســم  دفتــر 

ــد. ــناخته می ش ــدت ش ــم وح تحکی
نظامــی  آمــوزش  مســئول  ورامینــی  عبــاس  
دانشــجویان در جریــان تســخیر را بــر عهــده 
داشــت و در ســال 61 بــا حکــم احمــد متوســلیان 
بــه فرماندهــی ســتاد لشــکر 2۷ محمــد رســول اهلل 
)ص( منصــوب گردیــد و ســرانجام در 28 آبــان 62 
ــر 4  ــات والفج ــگا و در عملی ــات کانی مان در ارتفاع

ــید. ــهادت رس ــه ش ب
ــکا  ــفارت آمری ــخیر س ــه در تس ــن وزوایی ک محس
ــود،  ــده دار ب ــات را عه ــات عملی ــئولیت اطالع مس
ــرات  تشــکیل جهــاد ســازندگی و فرماندهــی مخاب
ســپاه را در کارنامــه خــود دارد. وی در اردیبهشــت 

پرچم داران انقالب دوم
گذاری بر سرنوشت دانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا در ایران

ــه دیگــر  مــاه 61 در چنــد کیلومتــری خرمشــهر ب
دوســتان شــهیدش کــه در جریــان تســخیر حضــور 

داشــتند پیوســت.
از دیگــر دانشــجویان موســوم بــه پیــرو خــط 
امــام کــه در جنــگ تحمیلــی بــه فیــض شــهادت 
ــدی،  ــه حســین علم اله ــوان ب ــی ت ــد م ــل آمدن نائ
علــی حاتمــی، علــی صبــوری، حســین بهــادری و 

ــود. ــاره نم ــطامی اش ــین بس غالمحس
اکبــر رفــان عضــو شــورای اجرایــی تســخیر 
ــروی  ــده نی ــن فرمان ــا اولی ــکا بعده ــفارت آمری س
ــان از  ــین دهق ــت. حس ــب گرف ــپاه لق ــی س هوای
ــس  ــه 8۰ رئی ــورا در ده ــن ش ــای ای ــر اعض دیگ
ــون  ــد و هم اکن ــالمی ش ــالب اس ــهید انق ــاد ش بنی
به عنــوان مشــاور فرمانــده کل قــوا در صنایــع 

فعالیــت می کنــد. دفاعــی 
دیگــر  از  حسین شیخ االســالم  و  فیروزرجائی فــر 
دانشــجویان جریــان تســخیر النه جاسوســی عــالوه 
بــر بررســی اســناد بدســت آمــده از ســفارت آمریکا، 
بــه دلیــل تســلط بــر زبــان عربــی و انگلیســی گاهــا 
ــد. حســین  ــی کردن ــا م ــز ایف نقــش مترجــم را نی
شــیخ االســالم بعدهــا معــاون سیاســی وزارت امــور 
ــن دوره  ــردم در هفتمی ــده م ــد. نماین ــه ش خارج
ــر  ــی وزی ــم مقام ــالمی و قائ ــورای اس ــس ش مجل
ــوده  ــای وی ب ــمت ه ــر س ــه از دیگ ــور خارج ام
ــه  ــون ب ــم اکن ــز ه ــر نی ــی ف ــروز رجائ ــت. فی اس

ــل شــناخته مــی شــود. ــن المل ــال بی ــوان فع عن
ــال در  ــجویان فع ــر دانش ــی از دیگ عزت اهلل ضرغام

پایــان  از  پــس  تســخیر، 
جنــگ تحمیلــی بــه علــت 
فرهنگــی  دغدغــه هــای 
ســینمایی  معاونــت  بــه 
وزارت ارشــاد و در ســال 
83 بــه ریاســت صداوســیما 

منصــوب گردیــد.
ســعیدحجاریان تئوریســین 
اصــالح طلــب، رضــا ســیف 
اللهــی معــاون امــور امنیت 
داخلــی، کمــال تبریــزی 
فیلــم ســاز ســینمای ایران، 
محمدعلــی جعفری و ســید 
محمــد هاشــمی اصفهانــی 
از دیگــر دانشــجویان فعــال 
ــه  ــخیر الن ــان تس در جری

ــی باشــند. جاسوســی م
ــان  ــال در جری ــر مســیر دانشــجویان فع ــی ب نگاه
ــر  ــن موضــوع را متذک ــه جاسوســی ای تســخیر الن
مــی شــود کــه حربه هــای مســتقیم و غیرمســتقیم 
بــه عنــوان گزینــه هــای روی میــز همیشــه در پــی 
ــوده اســت. یکــی از  ــب ب ــدن ســلطه اجان بازگردان
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــول قدرت ه ــای معم تاکتیک ه
حرکــت انقــالب اســالمی، ایجــاد انحراف در مســیر 
ــگاه  ــوده اســت، آن و کارکــرد جریان هــای اصیــل ب
کــه بــا لطایــف الحیلــی جریــان هــای سیاســی یــا 
شــخصیت هــای حقیقــی را بــه انحــراف بکشــانند 
و بــا گســتراندن دام آن هــا را از ادامــه ایــن مســیر 

بازداشــته و از تحقــق هــدف منصــرف کننــد.
ــرو  ــروز خــود را پی ــه دی برخــی از دانشــجویانی ک
خــط امــام مــی خواندنــد، امــروز عمــاًل زیــر علــم 
کســانی ســینه می زننــد کــه لحظــه ای خــط 
ــان  ــن هم ــد. ای ــی آورن ــاب نم ــام را ت ــی ام مش
ــان  ــرم در ج ــان ن ــه چن ــری اســت ک انحــراف فک
منورالفکــران هویــت باختــه رخنــه مــی کنــد کــه 
از دســت زدن بــه تحریــف امــام و فلســفه انقــالب 

ــدارد. ــی ن ــز ابای 5۷ نی
ــدن  ــرم، باقــی مان »در چارچــوب اهــداف جنــگ ن
حضــور  حتــی  و  اســالمی«  »جمهــوری  نــام 
ــم آن  ــت، مه ــم نیس ــم در رأس آن مه ــک معم ی
ــکا،  ــداف آمری ــده اه ــران تأمین کنن ــه ای ــت ک اس

ــد« ــی باش ــدرت جهان ــبکه ق ــم و ش صهیونیس
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ــق دادن  ــرای تطاب ــئولین ب ــار مس ــت انتظ سیاس
ــی از حــد  ــا تحــوالت جهان ــه ی اداره کشــور ب روی
ــی  ــان کس ــت و چون ــته اس ــر گذش ــارف صب متع
ــر  ــته و ه ــنی نشس ــاعت ش ــای س ــه تماش ــه ب ک
ــا  ــه دارد و ب ــد ادام ــار ســاعت را معکــوس می کن ب
ــه  ــی در عرص ــی در پ ــای پ ــی ه ــه ناکام ــه ب توج
مدیریــت کشــور کــه امیــد کامیابــی در 14۰۰ 
ــی  ــد آرزوی محال ــر و امی ــاب تدبی ــرای اصح را ب
کــرده اســت در ازای کار مشــغول معکــوس کــردن 

ــتند. ــنی هس ــاعت ش ــاره ی س هرب
ــات  ــار نتیجــه ی انتخاب ــه در انتظ ــی ک ــدت زمان م
ــد  ــان می ده ــی نش ــه خوب ــد ب ــرف ش ــکا ص آمری
دولــت مــردان پــس از برجــام نیــز هنــوز امیــدوار 
ــم هــای اقتصــادی از  ــع تحری تکــرار مذاکــره و رف
ایــن طریــق هســتند. محمدجــواد ظریــف در یــک 
ــدن در  ــر بای ــه اگ ــود ک ــه ب ــع خصوصــی گفت جم
انتخابــات پیــروز شــود بــرای 14۰۰ کاندیــدا 
انتخابــات آمریــکا مشــخص  می شــوم. دربــاره 
نیســت نهایتــاً چــه اتفاقــی رخ داد امــا گویــا 
جوبایــدن رئیــس جمهــور ایــن کشــور بــرای 
چهــار ســال آینــده اســت؛ امــا بازهــم بــا توجــه بــه 
تقــالی دونالــد ترامــپ بــرای باقــی مانــدن در کاخ 

ــت. ــن اس ــزی ممک ــر چی ــکان ه ــفید ام س
دربــاره جــو بایــدن شــاید ایرانیــان چیــز زیــادی در 
حافظــه ی تاریخــی خــود نداشــته باشــند جــز اینکه 
او از همــکاران بــاراک اوبامــا بــود و پــس از واقعــه 
ــلیمانی را  ــپهبد س ــداد س ــرودگاه بغ ــتی ف تروریس

ــت!  ــده اس ــازات ش ــه مج ــت ک ــکاری دانس جنایت
البتــه او تنهــا تصمیم گیرنــده بــرای سیاســت 
ــه  ــس ب ــود. کامالهری ــد ب ــکا نخواه ــی آمری خارج
عنــوان شــریک انتخاباتــی او مــدت هــا اســت 
ــن اســت کــه معــاون  ــر ای ــرار ب معرفــی شــده و ق
ــزوم  اول او باشــد. خانــم هریــس نیــز پیش تــر از ل
بازگشــت آمریــکا بــه برجــام و تــداوم مذاکــرات بــا 
ــه  ــران ب ــای بالســتیک ای ورود مســئله موشــک ه
ــود؛ و  ــرده ب ــر ک ــا اظهارنظ ــو ه ــوع گفت وگ موض
ــای  ــق ه ــط دادن تواف ــرای بس ــود را ب ــل خ تمای

ــود. ــه مســئله موشــکی نشــان داده ب ــده ب آین
امــا موضــع جوبایــدن نســبت بــه ایــران از زمانــی 
کــه از اقــدام تروریســتی ترامــپ نســبت بــه ســردار 
ــود  ــی ب ــل پیــش بین ــرد قاب ــت ک ســلیمانی حمای
ــا  ــا ب ــران ام ــه ای ــرد تهاجمــی نســبت ب ــه رویک ک
ســبک خــودش و اوبامــا یعنــی در قالــب مذاکره در 
پیــش می گیــرد؛ و کامــال هریــس نیــز خواســته ی 

بعــدی ایــاالت متحــده را فــاش کــرد.
ــو  ــدف لغ ــا ه ــام ب ــه نظ ــود ک ــی ب ــام توافق برج
کلیــه ی تحریــم هــا بــه ســمت آن قــدم برداشــت 
ــو  ــه لغ ــن برجــام اشــاره ب ــچ جــای مت ــا در هی ام
ایــن تحریــم هــا نشــد و صرفــاً از کلمــه ی تعلیــق 
اســتفاده شــد کــه موجبــات تمســخر ســطح دانــش 
ترجمــه تیــم مذاکــره کننــده توســط وندی شــرمن 
را فراهــم کــرد. افــرادی کــه تفــاوت لغــو و تعلیــق 
را نمی دانســتند! حــال پــس از گذشــت چنــد 
ــچ تحریمــی برداشــته  ــور هی ــق مذک ــال از تواف س

نشــده و بــه خاطــر عــدم مدیریــت شــرایط کشــور 
اوضــاع بحرانــی تــر از پیــش شــده اســت. در حالــی 
کــه تــوان هســته ای ایــران در ســال 94 بــه حالــت 
ــه ای  ــل عرض ــز قاب ــر چی ــد و دیگ ــکون در آم س
بــرای اینکــه طــرف خارجــی بــه واســطه اخــذ آن 
ــدت  ــدارد و م ــد ن ــا کن ــم ه ــو تحری ــه لغ ــدام ب اق
ــرایط  ــه ش ــا ب ــید ت ــد کش ــول خواه ــدی ط مدی
ــت  ــد حمای ــه نیازمن ــردد ک ــام باز گ ــش از برج پی
جــدی دولــت اســت؛ بنابرایــن موشــک هــای 
ــام  ــب برج ــه در قال بالســتیک مســئله ای اســت ک
دوم سیاســتمداران آمریکایــی را وسوســه بــه گفــت 
و گــو کنــد تــا همــان کاری کــه بــا هســته ای شــد 

ــا موشــک هــم بشــود. ب
ــر  ــت تدبی ــه ی دول ــت مفتضحان ــود شکس ــا وج ب
ــه  ــور ب ــادی کش ــرایط اقتص ــود ش ــد در بهب و امی
واســطه ی مذاکــره و نابــود کــردن تــوان هســته ای  
عجیــب اســت کــه چنیــن بالهتــی بــه خــرج داده 
ــتند و  ــدد هس ــره ی مج ــان مذاک ــود و خواه می ش
ــور و  ــای رئیــس جمه ــد نیســتم ه ــر از بل ــن ام ای
ــت هویداســت.  ــگاری هــای ســخنگوی دول نامــه ن
ــه  ــای ابلهان ــت ه ــم از سیاس ــن حج ــاره ی ای درب
ــده  ــف کنن ــوی توصی ــعار مول ــی از اش ــا بخش تنه
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