
سال پنجم . شماره 44

ماهنامه سیاسی
5 صفحه . اردیبهشت ماه 1400

انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه الزهرا)س(

@anjomanalzahra

@anjoman_eslami_alzahra

مرحبا بر فلسطین، 
تسلیت افغانستان

یکی از مهم ترین حوادث جهانی این 
روز ها، مقاومت مردمان دلیر فلسطین 
اشغالی در برابر اشغالگران صهیونیسم 
تظاهرات،  برپایی  باعث  که  است 
نشانه  به  راهپیمایی هایی  و  تجمعات 
ی همدلی و حمایت در سراسر جهان 
شده است. یکی دیگر از حوادث روز، 
است  افغانستان  در  اخیر  انفجارات 
این جنایات هم جهانیان  برابر  که در 

کوثر پاریزی

از اسرائیل
بدانیم

طرحی نو دراندازید »ص3«           تغییر لحن بن سلمان یا تغییر سیاست عربستان؟ »ص4«            دیپلماسی یا میدان »ص5«

هوشیار و بیدار، حمایت هایی هر چند 
معنوی و قلبی و کوچک از خود نشان 
نامشخِص  انفجاراِت  این  داده اند. 
افغانستان نشان از بی دلی و به نقطه ی 
و  آنهاست  باطل  آخر رسیدن عامالن 
این حمایت ها نشان از بیداری بیشتر 
جبهه ی حق است و اما این شهادت 
این  مظلومیت شهداست.  از  نشان  ها 
روزها سخن رهبر انقالب که چندسال 

۲۵سال  اسرائیل  فرمودند:  گذشته 
آینده را نخواهد دید بیشتر برای همه 
براستی  است.  شده  معنا  جهان  ی 
نابودِی باطل خود را در گنبِدآهنینی 
آن  ادعای  اسرائیل  که  می دهد  نشان 
باراِن  موشک  برابر  در  اما  می کند  را 
تبدیل  گنبد  این  فلسطین،  مردم 
سوراخ  سوراخ  فلزی  آبکش  یک  به 
باطل  نابودی  همینطور  و  شود  می 

از  که  می کند  خودنمایی  آنجایی 
اسرائیلی که مدعی تصاحب دنیاست، 
می شود  منتشر  ویدئوهایی  و  تصاویر 
اصابت  از  ناشی  خسارت های  که 
می  نشان  را  فلسطینی  موشک های 
باقی  اسرائیل  برای  آبرویی  و  دهند 
به  را  زمین  حق  حقیقتا  نمی گذارند. 
ارث می برد و باطل نابود شدنی است 
و این عقیده ی همه ی جهانیان بصیر 

است.

»ص2«

گذری بر تاریخ اشغال فلسطین
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اول،  از جنگ جهانی  پیش  فلسطین  سرزمین 
بوده است.  امپراطوری عثمانی  قلمرو  از  جزئی 
در  انگلستان  خارجه  وزارت  سال۱۹۱۷م.  در 
هامبنی  صهیونیست  نظر  با  بالفور،  اعالمیه 
امپراطوری  موافقت کرد.  فلسطین   برقیمومت 
اعالمیه  این  با   فلسطین  مسلمانان  و  عثمانی 
انجام  کاری  نتوانستند  اما  کردند،  مخالفت 
دهند. تا جامعه ملل در سال ۱۹۲۰م. قیمومت 
فلسطین را به انگلستان واگذار کرد. با حمایت 
انگلیس و صهیونیسم جهانی، مهاجرت گسترده 
تا  و  شد  آغاز  فلسطین  سرزمین  به  یهودیان 
و  زد  یهودیان  استقرار  با  یافت.  ادامه  ها  سال 
روی  یهودیان  و  مسلمانان  بین  خوردهایی 
موجب  یهودیان  از  انگلستان  حمایت  اما  داد، 
شکست مقاومت فلسطینی ها از جمله شکست 
جنگ  از  بعد  شد.  قسام  عزالدین  شیخ  قیام 
جهانی دوم شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
و  مسلمانان  بین  فلسطین  سرزمین  تقسیم  به 
یهودیان رای داد و بدین ترتیب دولت غاصب 
از  بعد  ۳۰سال  شد.حدود  تشکیل  اسرائیل 
تشکیل حکومت اسرائیل ، سازش برخی رهبران 
کشورهای عربی از جمله مصر با اسرائیل آغاز 
بخش  آزادی  سازمان  رهبر  عرفات  یاسر  شد. 
پادشاه  حسین  ملک  تشویق  به  نیز  فلسطین 

را  اسرائیل  اسلو موجودیت  اردن، در کنفرانس 
اردن  رود  غربی  کرانه  و  غزه  نوار  او  پذیرفت. 
به عنوان قلمرو حکومت خود گردان فلسطین 
در اختیار گرفت و قصدداشت بیت المقدس را 
قبول  اسرائیل  بدهد.که  قرار  فلسطین  پایتخت 
درمانده  را  اسرائیل  انتفاضه  طرفی  از  و  نکرد  
و  عرفات  توافق  که  شد  موجب  و  بود  کرده 

اسرائیل قطعی نشود.
کرد.  محکمی  سخرانی    ۹۴ سال  در  نتانیاهو 
که  ۲۵ سال آینده بر منطقه مسلط می شویم 
و در ایران تغییر رژیم می دهیم. او  این لفظ 
۲۵سال آینده رو به کار برد و  گفت که چشم 
اینکه  تا  است.  ۲۵ساله  ما  های  برنامه  انداز 
خود  های  سخنرانی  از  یکی  در  رهبرانقالب 
که  می شنوم  وقت ها  بعضی  فرمودند:»من 
 ۲۵ می گویند  صهیونیست  رژیم   سردمدار های 
سال آینده اینطور و آ نطور بهتراست من بهشان 
دید.«  نخواهند  را  آینده  اینها ۲۵سال  که  بگم 
فتح  و  باب  یک  رهبرانقالب  این سخن  از  بعد 
وانتفاضه  نظامی  و  مسائل سیاسی  در  جدیدی 
فلسطین و اسرائیل شروع شد.که این وعده یک 
وعده ی صادق است و از آن زمان بودکه خیلی 
از جهت گیری ها و کارها در راستای این وعده 

صورت گرفت.

این  که  بردند  گمان  ها  خیلی 
آن  در  رهبرانقالب  سخن  حرف 
واحد بوده است و بنابر  هیجانات 
در سخنرانی این حرف را زده اند. 
ولی نه تنها این حرف یک عقبه 
برمی گردد  بلکه  دارد  محکم  ی 
۲۰۰۶جنگ  سال  ی  سابقه  به 
اسرائیل. و  لبنان  ی  ۳۳روزه 
والبته یک موید دیگر این سخن 
است  آهنین  گنبد  انقالب  رهبر 
حلبی  صافی  به  روزها  این  که 
بر  ای  وصحه  است  شده  تبدیل 
روی وعده ی صادق رهبرانقالب 

می گذارد.
آهنین یک چتر سیگنالی  گنبد 
است که به گفته اسرائیل سراسر 
و  است  راپوشانده  کشورآنها 
سمت  به  که  موشکی  نوع  هر 
نابود  آسمان  روی  شود  شلیک  کشورشان 

می شود.
درحالیکه  هیچ کشوری جرأت این را نداشت 
که بگوید من کل آسمان کشورم را شبانه روزی 
این گنبد خود  از  تحت رصد دارم،اسرائیل دم 

می زد.
اما اکنون ورق برگشته است واسرائیل از ادعای 
است. کرده  عدول  برگنبدآهنین  مبنی  خود 
فلسطین  مردم  اندازی  موشک  و  اخیر  حوادث 
زوال  به  رو  قدرت  از  اشغالی،نشان  مناطق  در 
اسرائیل است وهمینطور نشانی از محقق شدن 

وعده ی صادق رهبر انقالب.
به گفته ی رهبرانقالب دیگر دوران بزن و در 
رو تمام شده است این یعنی یکی بزنی ، ده تا 

میخوری.
باران  موشک  آسمان  عینی  شاهد  روزها  این 
قران  آیات  حوادث،  این  و  هستیم  صهیونیسم 
برای  را  باطل  بطالن  و  حق  پیروزی  پیرامون 

جهان تفسیرکرده است.
بزودی همه ی جهان شاهد استقرار فلسطینیان 
کامل  گیری  ،بازپس  کشورخود  سرتاسر  در 

مسجداالقصی و نابودی اسرائیل خواهد بود.

از  محور  گفت وگو  اینترنتی  بسترهای  افزایش 
جمله دالیل لزوم بازنگری در رویکرد انتخاباتی 
کاندیدای  ی  ،وپدیده  ومناظرات  ملی  رسانه 
از مناظرات ویژگی هایی  پوششی حاصل شده 
چون پوشش گسترده و مخاطبان فراوان باعث 
شده تا رسانه ملی نقش مؤثری در آگاهی بخشی 
سیاسی  مشارکت  انگیزه  ارتقای  و  راهنمایی  و 
به  باشد.  داشته  را  گذشته  انتخابات  طول  در 
و  افکار عمومی  نظر  توانسته در جلب  طوریکه 
انتخابات،  در  کاندیداها  نمایش سالیق مختلف 
باالی  اصلی مشارکت  عوامل  از  یکی  عنوان  به 
دور  در  کند.  آفرینی  نقش  انتخابات  در  مردم 
آخرین  جمهوری،  ریاست  انتخابات  یازدهم 
است  آن  از  حاکی  گالوپ  مؤسسه  نظرسنجی 
به  مربوط  اخبار  نمودن  دنبال  در خصوص  که 
از ۹۰ درصد  انتخابات ریاست جمهوری، بیش 
خود  اخبار  منبع  را  ایران  تلویزیون  مخاطبان، 

معرفی کرده اند.
جامعه  رکن  اصلیترین  عنوان  به  انتخابات 
مردم ساالر و رسانه ملی به عنوان تأثیرگذارترین 
های  روش  مهمترین  از  بیشک  رسانهجمعی؛ 
مناظراِت  مردم  رأی  به  شکلدهی  در  تبلیغاتی 
انتخاباتی است. بنابراین شیوه برگزاری مناظرات 
جزء مهمترین مسائل انتخاباتی است. نمی توان 
چند  در  انتخاباتی  مناظرههای  که  شد  منکر 
دورهای که برگزار شده روی آگاهی و شناخت 
از  که  سیاسی  جریانهای  و  کاندیداها  از  مردم 
آنها حمایت میکنند تاثیری بسزا گذاشته است.

نامزدها، مصاحبه ها  هرچند فیلم های معرفی 
در  مهمی  سهم  نیز  تلویزیونی،  میزگردهای  و 
با  داشته؛  آنان  های  دیدگاه  و  نامزدها  معرفی 
هرچیز  از  بیش  انتخاباتی  مناظرات  وجود  این 
بحث  و  نظرها  اختالف  جریان  در  را  مخاطبان 
ریاست  انتخابات  نامزدهای  از  یک  هر  های 

جمهوری قرار داده است. 
اولین مناظره انتخاباتی تلویزیونی در سال ۱۳۷۹ 
نیروی کمکی  قامِت  تلویزیون در  و  برگزار شد 
به رأی دهندگان برای شناخت و انتخاب بهتر 
ظاهر شد. پس از آن در سال ۱۳۸۶ دو نامزد 
نمایندگان  میان  و  کردند  پیدا  راه  دوم  دور  به 
برگزار شد  مناظراتی  آنها  اقتصادی  و  فرهنگی 

طرحی نو دراندازیداز اسرائیل بدانیم
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که تأثیر بسازایی در شکل دهی به افکار عمومی 
انتخابات داشت؛ اما شاید بتوان نقطه  و نتیجه 
عطف مناظره های انتخاباتی تلویزیونی را نهمین 
دوره انتخابات در سال ۱۳۸۸ دانست که عمده 
تحلیلگران، مشارکت ۸۰ درصدی در انتخابات 
بویژه  ملی  رسانه  عملکرد  نتیجه  را   ۸۸ سال 

مناظره نامزدهاعنوان می کنند.
کاندیداها  تعدد  دلیل  به   ۸۸ مناظراتی  مدل 
نظام  بدبینی  همچنین  و  بعد  های  دوره  در 
دو«  به  »دو  صورت  به  مناظرات  برگزاری  به 
گذاشته  کنار  صداوسیما  برنامه سازی  مدل  از 
ضعف  نقاط  و  ایرادات  توان  می  هرچند  شد. 
های بسیاری را برای مدل مناظره دو به دو بر 
شمرد با این وجود به نظر می رسد این مدل از 
برگزاری مناظرات بیش از مدل هایی که سال 
کاندیدا  نظرات  توانست  شد؛  اجرایی  بعد  های 
عیان  مردم  بر  را  ایشان  نظرات  و  سلیقه  ها، 
کند. مدل مناظرات انتخاباتی سال های بعد از 
نمایشی  مدلی  به  بیشتر  مردم  از  بسیاری  نظر 
برای  هم  را  هایی  بدعت  البته  که  مانست  می 
انتخابات سال های بعد به همراه داشت. به طور 
مثال پدیده کاندیدای پوششی که می توان آن 

را رهاورد این مدل مناظراتی دانست.
عالوه بر این همه از اصلی ترین موارد شایسته 
انتخابات پیش رو جایگاه ویژه شبکه  توجه در 
های اجتماعی و رسانه های اینترنتی است که 

هرچند دامنه تاثیرگذاری آن با توجه به تجربه 
انتخابات ۹۶نیز روشن است؛ اما قطع به یقین 
نیز  کرونا  شرایط  دلیل  به  تجمعات  ممنوعیت 
این رسانه خواهد  تاثیر گذاری  ارتقا جایگاه  به 
های  رسانه  رقبای  به  که  هایی  رسانه  افزود. 
رسمی مثل صدا و سیما تبدیل شده اند. به طور 
مثال اپلیکیشن کالب هاوس با وجود عمر بسیار 
کوتاهی که دارد، اما به سرعت در حال فراگیر 
دسترسی  امکان  که  اپلیکیشنی  است.  شدن 
آسان و ارتباط مستقیم برای برگزاری مناظرهها 
است. یعنی آنچه رسانه ملی به صورت فصلی و 
تنها در آستانه انتخابات به آن میپردازد؛ در این 

اپلیکیشن صورت میگیرد.
با این وجود الزم است تا صدا و سیما با آمادگی 
مناظراتی  مدل  از  تری  مناسب  مدل  و  بیشتر 
انتخابات های ۹۲ و ۹۶ به استقبال این نوبت از 

هماورد سیاسیون برود.
شایان ذکراست است که مدل مناسب مناظره 
وقت مناسب وکافی الزم دارد.همینطور مجری 
حاشیه  به  ی  اجازه  که  باشد  توانا  آنقدر  باید 
ها  کاندیدا  از  را  ندادن  صریح  پاسخ  و  رفتن 
وقت  عبارتی  به  و  وقت  اتالف  جلوی  و  بگیرد 
کشی از سوی آنهارا بگیرد.در واقع اکنون مدل 
وکیفیت مناظرات در رسانه ملی بسیارجای نقد 

دارد وباید اصالحی درآن صورت بگیرد.
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موضع  تغییر  از  حاکی  خبرهایی  روزها  این 
با  سلمان  بن   تنش زدایی  بر  اصرار  و  عربستان 
ایران، به گوش می رسد که حداقل شنیدن آن 
مسئله  دارد. چند  تامل  قدر خود جای  به  ها، 
ی اساسی مطرح می شود که آیا واقعاً عربستان 
ایران  با  تنش زدایی  و  صلح  خواهان  سعودی 
چه  سلمان  بن   لحن  تغییر  علت  است؟  شده 
بوده است؟ و در آخر، سیاست ایران در مقابل 

عربستان چه خواهد بود؟
در  سعودی،  ولیعهد  سلمان«  بن   »محمد   
شامگاه سه شنبه هفتم اردیبهشت، در مصاحبه 
قبلی  مواضع  برخالف  العربیه،  خبری  شبکه  با 
ایران  با  مطلوب  روابط  خواستار   « گفت:  خود 
و  است  ایران  منفی  رفتار  ما  مشکل  هستیم. 
برای  با کشورهای منطقه و جهان  درحال کار 
بن  سلمان،  راه حل هستیم.« همچنین  یافتن 
تمایل خود را برای حل مشکالتی که عربستان 
و شرکای منطقه ای این کشور با ایران داشتند، 

نشان داد.
 بعالوه، »محمد بن عبدالرحمان آل ثانی« وزیر 
خارجه قطر، در پاسخ به مصاحبه بن  سلمان  در 
حساب توییتری خود اظهار داشت  که پایبندی 
حاکمیت  به  احترام  و  ملل  سازمان  منشور  به 
کشورها و عدم مداخله در امور داخلی کشورها 
منزله  به  متمدن  کشورهای  اساسی   ارکان  از 
صلح  و  امنیت  حفظ  برای  اطمینان  سوپاپ 

نظر  از  وی  عمال  و  است؛  جهان  و  منطقه  در 
تمرکز سیاست خارجی  در خصوص  عربستان، 

این کشور به گفتگو، حمایت نمود.
 وقتی به سابقه عربستان سعودی با ایران طی 
سیاست  جز  چیزی  می نگریم،  اخیر  سال  ده 
قصد  به  عربستان  تهدید های  و  خصمانه 
روزی  از  نمی شود.  دیده  ایران  قدرت  براندازی 
که بن  سلمان برای ایران شاخ و شانه می کشید 
و ادعای توان حمله هوایی به ایران می کرد، تا 
خرید قوی ترین موشک ها و پهباد ها از آمریکا 
برای قدرت برتر شدن در منطقه. اما گویا امروز، 
عربستان متوجه جایگاه حقیقی خود در منطقه 
در  گوش  از  را  پنبه  آن  و  است  شده  جهان  و 
آورده که با جنگ و زور می توان قدرت خود را 

به رخ کشید!
 اکنون میتوان علت های این تغییر لحن عربستان 
برای تنش زدایی با ایران را بهتر متوجه شد؛که  
ایاالت  جمهور  رئیس  بایدن«  »جو  دولت  اوال، 
تنها  یمن  جریان  در  را  ریاض  آمریکا،  متحده 
جنگ  یافتن  پایان  خواستار  رسما  و  گذاشته 
متحده  ایاالت  بازگشت  روی  بر  و  شده  یمن 
ثانیا،  می کند.  کار  هسته ای  توافق  به  آمریکا 
علیه  ترامپ  دونالد  حداکثری  فشار  »سیاست 
با همکاری کشورهای خلیج فارس  ایران«، که 
تعیین شده بود شکست خورده و آمریکا در حال 
چنین،  است.هم  منطقه  از  بیشتر  عقب نشینی 

سعودی ها از اینکه آمریکا بتواند روزی ایران را 
شکست دهد و محور مقاومت منطقه را تضعیف 
عربستان  تالش  ثالثاً،  اند.  شده  مایوس  نماید، 
برای تغییر ماهیت، شکل و استقرار نظم جدید 
و  مانده  ناکام  شدت  به  آسیا  غرب  منطقه  در 
و  ایران  فعالیت  کردن  محدود  در  خصوص  به 
محمد  اعتبار  رابعا،  است.  بوده  ناموفق  ترکیه 
نماد   بزرگترین  رساندن  با هالکت  بن  سلمان  
یعنی خبرنگار »جمال خاشقچی«  بیان  آزادی 
و رسوایی قتل فجیع او، بسیار خدشه دار شده 
عربستان  تا  است  دالیلی  این ها  همه ی  است. 
کاهش  جهت  به  خود  گفتمان  تغییر  خواستار 

تنش ها باشد.
بهبود  دنبال  به  بازیگران،  تمام  که  دنیایی  در 
روابط و توازن قدرت با حفظ »سیاست گفتگو« 
سعودی  عربستان  این  میباشند،  جنگ  نه  و 
تند  سیاست های  اتخاذ  مواضع  از  که  است 
اختالفات  به حل و فصل  و  عقب نشینی کرده، 
در فضای تازهای از تعامل و همکاری و نیل به 

صلح و ثبات بیشتر روی آورده است.
به  نسبت  سعودی  ولیعهد  که  کرد  اقرار  باید   
ارائه  ای  صادقانه  و  شفاف  های  صحبت  ایران 
اینکه  بر  مبنی  پیشداوری  فلذا  است،  نکرده 
تنشزدایی  خواستار  کامل  طور  به  عربستان 
قضاوت  فعال  می باشد،  ایران  با  مسالمتآمیز 

عجوالنه ای است.
امور  وزارت  سخنگوی  زاده«  قطب  سعید   «
خارجه جمهوری اسالمی ایران در پی اظهارات 
اسالمی  داشت: » جمهوری  اذعان  بن  سلمان، 
برای  هایی  طرح  و  پیشنهاد  ارائه  با  هم  ایران 
از  فارس  خلیج  منطقه  در  همکاری  و  گفتگو 
جمله پویش صلح هرمز )ابتکار امید( ، پیشگام  
از  و  بوده  منطقهای  همکاری  و  مودت  مسیر 
می  استقبال  سعودی  عربستان  لحن  تغییر 
مبرهن  و  واضح  که  چیزی  نتیجه  در  کنند.« 
است، استواری ایران بر سیاست های اصولی و 
عقالنی خود بر اساس حکمت و مصلحت است. 
همانطور که بنیاد تفکر ایران طی سالها،  مبنی 
بر صلح بوده و در هیچ برهه ای خواستار جنگ 

و تنش بین کشورها نبوده است و نمی باشد.

تغییر لحن بن سلمان یا تغییر سیاست عربستان؟

زهرا عظیمی
علت تغییر لحن بن سلمان و اصرار وی بر تنش زدایی با ایران به زبان گفتگو چیست و سیاست ایران چه خواهد بود 
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انجمن اسالمی دانشگاه الزهرا )س( در صفحات مجازي:

از  صوتی  که  بود  ماه  اردیبهشت  اول  هفته  حدود 
شبکه  از  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ظریف  آقای 
ایران اینترنشنال سعودی پخش شد که در آن زمان 

تقریبا همه کشور را به بهت و حیرت فرو برد.
اوال مدعی بودند، فایل صوتی منتشر شده به صورت 
عمدی و بدون نظر دولت پخش شده و در حقیقت 

دزدی شده است.
ثانیا اشاره کردند که صحبت ها تقطیع شده و فایل 
کامل منتشر نشده و کارشکنی صورت گرفته است.

به هر روی در آن برهه زمان افراد مختلفی از جمله 
صوتی  فایل  به  راجع  اظهاراتی  ظریف  آقای  خود 

منتشر شده داشتند.
 حرف هایی که آقای ظریف در این فایل صوتی از آن 
پرده بر داشتند نظراتی بود که خیلی ها برای اولین 
بار این صحبت ها را می شنیدند و تحلیل می کردند.

قرار بود این حرف ها به صورت محرمانه در مجموعه 
چطور  اینکه  اما  بماند  آرشیو  ایران  شفاهی  تاریخ 
دولتمردان  از سویی  غرضی  و  قصد  آیا  منتشر شد 
از  هاله ای  در  هنوز  بود  کار  در  معاندین  یا حتی  و 
ابهام قرار دارد اما چیزی که بسیار پر اهمیت است 
نظر  عنوان  به  صوتی  فایل  در  که  است  مطالبی 
کارشناسی آقای ظریف و یا حتی به عنوان نماینده 

دولت بیان شده است.
به  صوتی  فایل  این  در  که  موضوعی  مهمترین   
آقای  نظر  از  که  است  این  است  شده  پرداخته  آن 
ظریف دیپلماسی و میدان در مقابل هم قرار دارند و 
حاکمیت ایران و سیاست خارجی آن مبنی بر تقدم 
میدان بر دیپلماسی است در صورتی که اگر اتفاقات 
کنیم  نگاه  را  روحانی  آقای  دولت  گذشته  سال   ۸
در  را  مذاکرات  آمار  بیشترین  اتفاقاً  که  می بینیم  
کارنامه خود دارند این بدین معناست که دیپلماسی 

پایاپای میدان در این سال ها عمل کرده است.
می بینیم   آسیا  غرب  منطقه  در  ما  دیگر  سوی  از   
افغانستان دیپلمات های خوبی  که کشورهایی نظیر 

پیرامون صوت منتشرشده ازوزیرامورخارجه

با آنها روابط دوستانه  اتفاقاً دولت آمریکا هم  دارند 
می بینیم   نیستند  قوی  میدان  در  چون  اما  دارد 
از  است  کننده  ناراحت  و  ناگوار  بسیار  که  اخباری 
آنجا منتشر می شود مبنی بر بمب گذاری در مدرسه 
سازان  آینده  و  جوانان  هم  غالبا  که  دانشگاه.  یا 
فیزیکی  به صورت  و  دادند  قرار  را هدف  افغانستان 

آنها را از میان می برند.
 اما اظهارات آقای ظریف درباره حاج قاسم سلیمانی 
مرد میدان و سردار دلها حاکی از این است که ایشان 
از محبوبیت به حق حاج قاسم که به قول خودشان 
از سال ۹۶ به بعد حدود ۹۰ درصد و محبوبیت آقای 
کرد  پیدا  تنزل  درصد   ۶۰ به  درصد   ۹۰ از  ظریف 
ناراحتی به دل گرفته اند و این را نه پای اخالص و 
عملکرد بی بدیل ایشان بلکه به پای سیاست خارجی 

نظام که از نظر ایشان مقدم است می گذارند.
داد  قرار  تاثیر  تحت  را  کشور  آنقدر  صوت  این   
در  انتشار صوت،  از  بعد  روز  انقالب چند  رهبر  که 
موضوع  این  به  خاص  صورت  به  سخنرانیای  طی 

پرداختند.

تبیین  کامل  صورت  به  را  ایران  خارجی  سیاست 
کردند و در مقابل هم قرار دادن میدان و دیپلماسی 
را نادرست خواندند و همچنین به جناب ظریف که 
و حرف هایی که  تکرار می کند  را  سخنان دشمنان 
استثمار دوست دارند که زده شود را ابالغ می کند 
لقب زبان دشمن بودن را دادند، و مواضع نظام در 
بیان  به صورت شفاف  را  میدان  و  دیپلماسی  قبال 

کردند.
 اما از این لحاظ که کدام یک موفق تر بودند همین 
بس که داعشی ها به جز ۲ عملیات نتوانستند در 
خاک ما ذره ای نفوذ کنند اما مذاکرات پی درپی برای 
زمانی  که  دولتی  اتفاقاً  و  ماند  ناکام  برجام،  تحقق 
مدعی بود می تواند با همه دنیا ارتباط برقرار کند 
خوبی  به  سانتریفیوژها  با  همراه  را  اقتصاد  چرخ  و 
و  فشارها  بیشترین  که  دارد  اذعان  حال  بچرخاند، 
تحریم ها در دولت وی انجام شده و دست آنها از 

ارتباط با دنیا کوتاه مانده است.

دیپلماسی یا میدان

فاطمه هراتی نیک


