
جازموريان را واقعاً دريابيد
#جازموريان_را_دريابيد يك هشتگ نيست، يك قصه  پر از درده. يك 
مشكل ديگر افزون بر مشكالت عديده استان سيستان و بلوچستان... 
رابطه مستقيمي بين زنده بودن هامون سيستان و هامون جازموريان 

بلوچستان با سرزنده بودن مردمانش هست. فلذا دريابيدشان!
 

نوجوان چاي فروش 
سيدپويان حسين پور با انتشار تصوير فوق نوشت: يكي از شهداي انفجار تروريستي 
ديروز در بازار بغداد، يك نوجوان چاي ف��روش بود. حاال هنرمندان عراقي، اين 

مسئله را دستمايه توليد آثار هنري در اعتراض به آن حمله قرار داده اند. 
 

استقبال داعشي از دولت بايدن
محمد ايماني، روزنامه نگار در كانال تلگرامي خود نوشت: بقاياي داعش با به 
خاك و خون كشيدن بيش از 130 نفر در بغداد، به استقبال دولت دموكرات 
بايدن رفتند. دولت اوباما به معاونت بايدن، پايه گذار اصلي داعش بود. دولت 
بايدن )براي اخاذي از عربستان( اعالم كرد پرونده قتل خاشقچي را به جريان 
مي اندازد اما درباره به خاك و خون كشيدن 130 شهروند عراقي سكوت 
كرد، چون تروريست ها را سرمايه خود مي داند و داعش را با سرمايه گذاري 
عربستان َعلَم كرد.  ترور چهار دانشمند هسته اي ايران، خرابكاري هسته اي 
و تحريم هاي گس��ترده، ميراث دولت اوباماست و همين دولت بود كه در 
اوج مذاكرات هسته اي در سال 93و 94، تروريست هاي داعش را به عنوان 
تهديد امنيتي تا پشت مرزهاي ايران كشاند.  دولت ترامپ با وجود اختالفات 
اساسي با دموكرات ها، سعي كرد بقاياي ميراث تروريستي اوباما در عراق و 
سوريه را در يك سال اخير گرد هم آورد و همان ها جنايت اخير را مرتكب 
شدند. آيا دولت آقاي روحاني كالهش را باالتر مي گذارد تا مانند پنج سال 

قبل، گرفتار خدعه و شبيخون دموكرات ها نشود؟!

   ايمان اكبرآبادي:
رئيس جمهوري ك��ه خود را يه��ودي بخواند 
و بگويد اگر اس��رائيلي در كار نبود امريكا بايد 
يك اس��رائيل در خاورميانه مي ساخت! وقتي 
كابينه اش تماماً يهوديان صهيونيست باشند 
پس چنين اشخاصي، براي تحقق »نيل تا فرات« 
همه كاري خواهند كرد. انفجار مادريد و حمله 

تروريستي عراق، حكايت از بوش دوم دارد!
  عبداهلل گنجي:

داعش مسئوليت حمالت انتحاري خونبار 
بغداد را به عهده گرفت. بدون ترديد هدف 
طراحان اين حمالت كه در سه سال اخير 
بي سابقه بود اين اس��ت كه جناب بايدن 
چاره اي نيست بمان و فكر خروج از عراق 
را از س��ر بيرون كن. امنيت عراق به بودن 
شما نيازمند است. شايد هم كار تيم جديد 

امريكا براي توجيه ماندن باشد.
   سيدمنصور موسوي:

دارن عراق رو برميگردون��ن به تنظيمات 

دوران اوباما.
   محسن پورپير:

مزدوران وابسته به سعودي و استكبار در 
اقدامي وحشيانه و با بمبگذاري، دهها نفر 
از برادران عراقي مان را به شهادت رساندند، 
عراق سال هاست زخم خورده  طمع مثلث 
ش��وم عبري، غربي و عربي  اس��ت به اميد 
آن كه نسل امروز عراق با مقاومتش طعم 

شيرين امنيت را به نسل آينده بچشاند. 
   عليرضا زاهدي:

بي ش��ك امنيت موج��ود ع��راق مديون 
مجاهدت هاي شهيد قاسم سليماني و شهيد 
ابومهندس ب��وده، اگر مكتب و س��يره اين 
ش��هيدان واالمقام مورد توجه و عمل قرار 
گيرد امنيت عراق پايدار خواهد ماند و اولين 
گام آن اخراج تمامي نيروهاي قاتل امريكايي 
ازجغرافياي منطقه به خصوص عراق است. 

   فاطمه بيات:
 انفجار و كش��تن مردم بي گن��اه بغداد در 

حادثه تروريستي امروز بار ديگر چهره پليد 
دشمن را آشكار كرد. مردم عراق تسليت. 

  ميم. فرخي:
 اينم اولين نش��ونه اينكه ترام��پ و بايدن 
فرقي ندارن و سياس��ت هاي امريكا هيچ 
تغييري نميكنه و همچنان در منطقه ايجاد 
ناامني ميكنن. مردم عزيز عراق تس��ليت. 

 #منقلبي_سالم_لبغداد
   ب. بهنام:

 با آمدن بايدن بر مسند قدرت، تفاله هاي 
داعش در عراق هم ج��ان گرفتند. هرچه 
باشد جو بايدن يكي از خالقان و پرورندگان 

اين هيوالهاست. 
   محمد نصوحي:

 از س��ال ۲009 ت��ا ۲01۷ مع��اون اول 
رئيس جمهور امريكا بود و در دوره معاونت 
او امريكا 3۵ بار يمن را، 49۶ بار ليبي را، سه 
بار پاكستان را، 14 بار سومالي را، 1۲09۵ 
بار عراق را، 133۷ بار افغانستان را بمباران 

كرد. وقتي شهيد سليماني شهيد شد بايدن 
گفت حقش بود او تروريست بود. سگ زرد 

برادر شغاله. 
   رسول شكري نيا:

 آل سعود، سفارت امريكا و نفوذي هاي آنان، 
راهپيمايي عظي��م ملت عراق در س��الگرد 
ش��هادت فرماندهان مقاومت و مراس��مات 
باشكوه اين ايام را برنتافتند و با هماهنگي قبلي 
از ديروز در ناصريه و برخي نقاط ديگر دست به 
آشوب و تخريب برخي اموال عمومي زدند. . . 

امريكا چاره اي جز خروج از عراق ندارد. . . 
    محسن پورعرب:

 اتفاقي كه براي ش��يعيان پاكس��تان افتاد رو 
ديديد؟ تصاوي��ر كودكان يمن��ي رو چطور؟! 
جنايت ه��اي هولناك داع��ش رو مرور كنيد. 
مخروبه هاي ع��راق و س��وريه رو ورق بزنيد و 
صدها ناآرامي ديگه كه توي عمر 40ساله انقالب 
اسالمي در اطرفاش رخ داده! اما ايران آرام است، 

امن است. اللهم احفظ قاعدنا الخامنه اي.
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واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به حمله تروريستي در بغداد

حمله تروریستي  با هدف ماندن امریکایی ها در عراق
حمله انتحاري در بغ�داد عراق بيش از دهها كش�ته و زخمي بر جاي گذاش�ت. كاربران 
شبكه هاي اجتماعي ضمن تسليت اين فاجعه غيرانساني دردناك تأكيد كردند اين حمله 
آن هم در روز تحليف بايدن، رئيس جمهوري امريكا نش�ان از عدم تغيير سياس�ت هاي 
امريكا و بلكه بازگشت به دوران بوش دارد. آنها اذعان داشتند اين حمله مي تواند مقدمه اي 

بر افزايش حضور نظاميان امريكايي در منطقه كه همان خواست كسانی چون بايدن، اوباما 
و بوش است، باشد. همچنين برخي كاربران به ناامني هاي عراق در فقدان شهيد سليماني 
اشاره كردند و اذعان داشتند اينگونه حوادث تنها زماني پايان مي يابد كه به انتقام خون حاج 
قاسم، امريكا به كلي از منطقه بيرون رود. بخشي از واكنش كاربران را در ادامه مي خوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

ما نمي گوييم معصوم باشيد 
آيت اهلل بهجت)ره(:

ما نمي گوييم معصوم باشيد و منصب معصومين عليهم السالم را 
داشته باشيد و ادعاي نبوت و امامت كنيد، بلكه مي گوييم پا جاي 
پاي معصومين عليهم السالم بگذاريد، نه جاي پاي ديگران. مالزم 
علما باشيد و هميشه روشن باشيد و با مطالب مفيد، حيات بخش 

و آموزنده سر و كار داشته باشيد. 
 منبع: كانال تلگرامي »آي��ت اهلل بهجت)ره(« به اس��تناد كتاب 

»در محضر بهجت«، ج يك، ص301

   سبوي دوست

عبدالرضا هاديزاده نوشت: جو بايدن بر صندلي 
قدرت تكيه زد و در ساعات ابتدايي شروع به كار 
خود 1۷ فرمان اجرايي صادر كرد. فرمان هايي 
كه مهر بطالن به تع��داد زيادي از تصميمات 
جنجالي دولت دونالد ترامپ ب��ود. به عنوان 
نمونه او بازگشت به توافق پاريس، برداشتن 
ممنوعي��ت ورود به امري��كا و پايان وضعيت 
اضطراري در مرزهاي امريكا و مكزيك را اعالم 
كرد تا نشان دهد مسير رئيس جمهور سابق را 

نخواهد رفت. 
اما اين پيرمرد ساكن كاخ سفيد برخالف ديگر 
رؤساي جمهور امريكا در اولين نطق خود به 
پرونده ايران اشاره اي نكرد و نشان داد به قول 
بلومبرگ، براي دولت جديد اين كشور، ايران و 

غرب آسيا اولويت كمتري دارد. 
بايدن كه در روز اول حاكميت خود، بسياري از 
تصميمات ترامپ را از بين برده، نه تنها در قبال 
خروج از برجام و اعمال صدها تحريم ضدايراني و 
غيرقانوني دولت قبل تصميمي براي اصالح رفتار 
امريكا نگرفته كه حتي مشاوران او همان مسير 
ترامپ را به عنوان راهب��رد دولت جديد امريكا 
در برابر ايران تشريح كرده اند. اين اتفاق سنگ 
محكي  بر اين گزاره معروف دولتمردان اس��ت 
كه دشمني هاي امريكا با ايران را همواره به رفتار 

خصومت آميز دونالد ترامپ تقليل داده اند. 
ظريف بارها خروج از برج��ام را مانند خروج 
ترامپ از س��اير موافقتنامه ه��اي بين المللي 

معرفي ك��رده و با ان��كار ضعف س��اختاري 
برجام و دشمني هاي بنيادين امريكا با ايران، 
دولت ترامپ را يك اس��تثنا در اين اقدامات 
خصمانه تحليل كرده است. خوشحالي فراوان 
رئيس جمهور روحاني از پايان دولت ترامپ نيز 

در همين راستا ارزيابي مي شود. 
بايدن به هر موافقتنام��ه اي با چرخاندن يك 
خودكار بازگردد، اما دش��مني و كينه ورزي 
با ايران يك اس��تثناي بزرگ اس��ت و او براي 
امضاي فرمان هاي اجرايي در لغو تحريم هاي 

غيرمشروع عليه ايران تصميم مثبتي ندارد. 
نقض عهد برجامي و وضع تحريم هاي فراوان، 
ارتباطي با سياس��ت هاي خاص يك دولت و 
يكجانبه گرايي ترامپ نداش��ته است، چراكه 
بايدن كه از منتق��دان يكجانبه گرايي مدنظر 
رئيس جمهور س��ابق امريكاست، نه به دنبال 
لغو ۸0۲ تحريم وضع شده در دولت اوباماست 
و نه درصدد لغو ۷۵1 تحري��م دوره ترامپ و 

بازگشت به برجام!
اين اولي��ن بار نيس��ت كه تحليل دس��تگاه 
ديپلماس��ي دولت روحاني با ش��دت زيادي 
اشتباه از آب درآمده است. جواد ظريف قبالً نيز 
با اين تحليل كه امريكا نمي تواند از برجام خارج 
شود عمق اشتباه محاسباتي و انحراف دستگاه 
تحليلي وزارت خارجه را نشان داده بود. او حتي 
در تحليل هاي خود تلويحاً پي��روز انتخابات 

۲0۲0 را هم دونالد ترامپ مي دانست. 

دكتر احسان رضايي، نويسنده و منتقد ادبي 
در كانال تلگرامي خود نوش��ت: نمايش��گاه 
كتاب مجازي، ش��روع ش��د و تا ۶ بهمن هم 
ادامه دارد. در اين نمايشگاه همه كتاب هاي 
عرضه شده ۲0درصد تخفيف دارند، سفارش 
و خريد كتاب به صورت ۲4 ساعته قابل انجام 
است و ارسال كتاب ها به صورت رايگان انجام 
مي شود. براي استفاده بهتر از اين نمايشگاه 

حواستان به اين چند نكته باشد:
- تجربه روز اول نش��ان داد سايت نمايشگاه 
)book. icfi. ir( تناسبي با حجم مراجعات 
ندارد و خيلي ُكند است، بهتر است ساعت هاي 

خلوت مراجعه كنيد. 
- اين نمايشگاه ويترين ندارد، خودتان بايد 
با امكانات جست وجوي سايت )به خصوص 
بخ��ش جس��ت وجوي پيش��رفته( در بين 

كتاب هاي موجود بچرخيد و انتخاب كنيد. 
- حواستان به ترجمه هاي متعدد و چاپ هاي 
مكرر يك اثر باش��د. مثاًل اگر اس��م شاهكار 
ويكتور هوگو، يعني »بينوايان« را جست وجو 
كنيد 43 جواب برايتان مي آيد كه يكي  از آنها 
درباره »بينوايان« است )از يوسا(، چندتايشان 
نس��خه خالصه اس��ت و بقيه هم هيچ كدام 
از ترجمه ه��اي معروف اين اثر )حس��ينقلي 

مستعان يا محمدرضا پارسايار( نيست. 
- ظاهراً همه ناشرها در اين نمايشگاه حاضر 

نيس��تند، اما در عوض فرصت خوبي اس��ت 
تا ناش��رهاي كوچك و كمتر شناخته ش��ده 
شهرستاني را پيدا و از آنها خريد كنيد. براي اين 
كار، وقت بگذاريد و خوب بگرديد. من خودم دو 
ناشر را پيدا كردم كه تا به حال كارهايشان را 

نديده بودم، اما آثار قابل توجهي داشتند. 
- هنگام جس��ت وجو حواس��تان به صورت هاي 
مختلف تايپي هم باشد. مثالً اگر دنبال خريد كتاب 
معروف »األغاني« باشيد )ناشران خارجي هم در 
نمايشگاه هستند(، آن وقت گشتن دنبال »اغاني« 

)بدون الف با همزه( به شما جوابي نمي دهد. 
- در اين نمايشگاه، كتاب هاي منتشر شده از 
سال 139۲ به بعد عرضه شده است. حواستان 
باشد كتاب هاي قديمي تر قيمتشان خيلي 
متفاوت با امروزي هاس��ت. حتي كتاب هاي 
خوب چندهزار توماني هم مي شود پيدا كرد. 
- از اغلب كتاب ها pdf چند صفحه ابتدايي در 
سايت هست. معموالً فهرست و يكي دو صفحه 
مقدمه است، اما خب، باز بهتر از هيچي است. 
- موقع خريد به مشخصات كتاب )مثل مؤلف، 
مترجم، ناشر و... ( دقت كنيد چون بعد از پرداخت 

ديگر امكان تغيير يا لغو سفارش وجود ندارد. 
- ارسال كتاب هايي كه مي خريد )چه از طريق 
پس��ت يا به روش هاي ديگر( رايگان اس��ت. 
مي شود حدس زد همين هم به خاطر حجم 

باال، كمي زمان ببرد و بايد صبور بود. 

محمود تقدسي در كانال تلگرامي »تجربه 
بودن« نوش��ت: اغل��ب م��ا مي خواهيم از 
خودمان جلو بزنيم اما تقريباً هيچ كدام مان 
نمي توانيم اين كار را بكنيم. ممكن است در 
كوتاه مدت چند قدمي خودمان را پشت سر 
بگذاريم، اما دير يا زود، دس��ت مي اندازيم، 
يقه خودمان را مي گيريم و پس مي كشيم 
به همان جايي ك��ه مي توانيم ب��ا قدم ها و 
سرعت خودمان برويم؛ به همان جايي كه 
هس��تيم و توان فهم، هض��م و تحملش را 
داريم. مثاًل دوست داريم باهوش تر، پركارتر، 
توانمندت��ر و خالق تر از آن چيزي باش��يم 
كه در حال حاضر هس��تيم يا كاري كنيم 
بزرگ تر، مهم تر و ارزشمندتر از آن چيزي 
كه با تن��ش قابل تحمل از پ��س انجامش 
برمي آييم. گاهي در موردش حرف مي زنيم، 
گاهي انجامش مي دهيم، گاهي حتي خوب 
هم پيش مي رويم. اما چون هنوز چيزهايي 
در درونمان آماده نيس��ت، پس مي كشيم، 
خسته مي ش��ويم، رها مي كنيم و مي بريم. 
اينجاست كه در كار خودمان مي مانيم كه 

چطور خراب ش��د، چطور خرابش كردم يا 
چطور نرسيدم؟ مسئله اين است كه در اين 
جلو زدن، با خودمان آشتي نبوديم. اندازه 
قدم ها، ضربان قلب و تعداد نفس هايمان را 
به رسميت نشناخته بوديم. قصد داشتيم با 
سرعتي بيش از توانمان بدويم. اما نمي شود. 
هميشه اين جور وقت ها چيزي در درونمان 
مقاومت مي كند و پس مي  كشد. چه چيزي؟ 
شايد اسمش را بشود گذاشت خود واقعي، 
خود فعلي، خ��ود مراقب، خود ترس��يده، 
خ��ود ضعيف تر يا هر چي��ز ديگري. هرچه 
كه هست، اين خود، دس��ت مي اندازد يقه 
ما را مي گيرد و برمان مي گرداند چند قدم 
عقب تر؛ جاي��ي ك��ه در آن زور نمي زنيم، 
نمي ترسيم و مي توانيم قدم برداريم و از پا 
نيفتيم. حرفم اين نيست كه رؤيا نبينيم و 
چيزهاي تازه نخواهيم. مي گويم آدم بايد با 
خودش آشتي باشد و رؤيا ببيند. نه اينكه با 
ذهن ديگران، با ذهن كودكي و نوجواني اش 
يا براي حل يك بار براي هميشه مشكالت، 
رؤيا ببيند و مدام نيمه كاره و خسته بماند. 

چرا بايدن تحريم هاي ضدايراني ترامپ را 
لغو نكرد؟

 سايت نمايشگاه كتاب 
متناسب با تعداد مراجعه كنندگان نيست

خيال ناممكن جلو زدن از خود

طي پستي در كانال تلگرامي »ژئوپلتيك 
رس��انه « كه به نقل از روزنامه خراس��ان 
بازنشر ش��ده اس��ت، مي خوانيم: در تمام 
جهان كشورها براي فعاليت پيام رسان هاي 
غيربومي محدوديت ها و قوانيني دارند كه 
بايد به آن تن دهند واال اجازه فعاليت در 
آن كشورها از پيام رسان گرفته مي شود. 
در ادامه به قوانين برخي كش��ورها براي 

پيام رسان ها مي پردازيم. 
    تركيه - تعيين نماينده حقوقي

ش��ركت فيس بوك در چند روز گذش��ته 
اعالم كرد به قانون مص��وب پارلمان تركيه 
كه به دنبال كنترل محسوس تر شبكه هاي 
اجتماع��ي بوده ت��ن مي دهد. ب��ه گزارش 
يورونيوز، اين شركت غول آساي امريكايي 
بدين ترتيب تس��ليم قانوني در تركيه شده 
اس��ت و به موجب اين قانون، جدا از داشتن 
يك نماينده حقوقي در اين كشور، فيس بوك 
و ديگر شبكه هاي اجتماعي خارجي با تصميم 
و رأي دستگاه قضايي تركيه ملزم خواهند بود 
هر محتوايي را كه مورد اعتراض مقامات اين 
كشور قرارگرفته از پلتفرم خود حذف كنند. 
اين اقدام شامل شبكه  اجتماعي اينستاگرام 
هم مي شود كه در تملك شركت فيس بوك 
اس��ت. البته هنوز توئيتر زير ب��ار اين قانون 
نرفته و تركيه در اقدامي تنبيهي، ش��ركت 
توئيتر را از كسب درآمدهاي تبليغاتي در اين 

كشور محروم كرده است. 
    امريكا - بزرگ ترين رصد اينترنتي 

در جهان
اگرچه دول��ت امريكا مدع��ي جريان آزاد 
اطالع رس��اني و پرچ��م داري آن در جهان 
اس��ت، اما در روز هاي گذشته و در جريان 
آش��وب هاي پيش آمده در تسخير كنگره 
اين كشور ش��اهد محدوديت هاي شديد 
ش��بكه هاي اجتماع��ي و ح��ذف تصاوير 

اين اتفاق بوديم تا جاي��ي كه حتي اكانت 
رئيس جمهور اين كش��ور را هم به حالت 
تعلي��ق درآوردن��د. س��ي ان بي س��ي در 
گزارشي نوشته است، امريكا از چهار مؤلفه 
جرم انگاري در قانون فضاي مجازي تبعيت 
مي كند كه اين نوع قانونگذاري در هيچ جاي 
دنيا شبيه ندارد و برخالف سبك معمول در 
دنيا درباره شبكه هاي اجتماعي به جزئيات 
و خرده موضوعات فضاي مجازي نيز ورود 
مي كند. طبق قانون امنيت سايبري امريكا 
)مصوب سال ۲01۲( كه مشتمل بر 1۵ بند 
است، هرگونه رفتاري در فضاي مجازي اگر 
معارض با امنيت كش��ور امريكا تشخيص 

داده شود، قابل پيگيري است. 
    اتحاديه اروپا - غول هاي فناوري زير تيغ

اروپا نيز قوانين سفت و سختي را براي مهار 
ش��بكه هاي اجتماعي وضع كرده است و 
هر كدام از آنها اين قوانين را رعايت نكنند 
جرايم س��ختي در انتظارشان خواهد بود. 
يكي از اين قوانين اين است كه طبق حكم 
ديوان دادگستري هر پيامي كه مسئوالن 
اين كشور ها غيرقانوني بدانند بايد از داخل 
شبكه هاي اجتماعي حذف شود. همچنين 
دويچه وله در گزارشي درباره قوانين جديد 
براي س��امانه هايي با بيش از 4۵ ميليون 
كاربر نوشته است اين شبكه ها بايد از انتشار 
محتوا ه��اي غيرمجاز در شبكه هايش��ان 
جلوگي��ري كنن��د و درصورت ني��از بايد 
براي مقابله يا تهديد هاي تروريس��تي اي 
پي محل افراد را ه��م در اختيار نهاد هاي 
قضايي اين كشور ها قرار دهند. به تازگي 
هم سياستمداران اروپايي خواسته اند براي 
مقابله با تهديد هاي تروريستي احتمالي، 
رمزگذاري پيام ها در شبكه هاي اجتماعي 
لغو ش��ود و كش��ور هاي اروپايي ق��ادر به 

مديريت اين پيام ها باشند.

دكتر حسن باوير چكيده اي از گزارش كانال 
تلگرام��ي »اخبار اس��تراتژيك« را پيرامون 
مايكل لدين منتش��ر ك��رد. در اين مطلب 
مي خواني��م: »ماي��كل لدين« يه��ودي، از 
نومحافظه كاران كهنه كار و از طرفداران اصلي 
سياست خارجي مداخله جويانه امريكاست كه 
از تمامي برنامه هاي نظامي حمايت مي  كند!

   اشاره رهبري به مايكل لدين يهودي
مق��ام معظ��م رهبري، ام��ام خامن��ه اي در 
س��خنراني به مناس��بت قيام 19 دي ماه به 
سخنان يك كارشناس امريكايي در انديشكده 
اينترپرايز اشاره كردند كه گفته بود: ما خواهان 
ثبات در ايران، عراق، سوريه، لبنان نيستيم. 
بررسي ها نشان مي دهد منظور رهبر انقالب، 
مايكل لدين مش��اور سابق ش��وراي امنيت 
ملي امريكاست كه در اين يادداشت با ادعاي 
بي ثبات س��ازي كش��ورهاي محور مقاومت 
نوشته بود: »ما خواهان ثبات در ايران، عراق، 
سوريه، لبنان نيستيم؛ سؤال اصلي نه لزوم يا 
عدم لزوم بي ثباتي در اين كشورها است، بلكه 
چگونگي ايجاد بي ثباتي مورد نظر است.« به 
اين بهانه در ادامه، سوابق اين ُمهره جنگ نرم 

امريكا بررسي مي شود:
1( ش��يوه هاي نظام��ي ماي��كل لدين در 
سياست خارجي اياالت متحده، روزنامه نگار 
محافظه كار و يهودي مجله نش��نال ريويوو 
»جونا گلدبرگ« را بر آن داشت تا لفظ جديد 
دكترين لدين را وارد ادبيات سياس��ي كند. 
گلدبرگ درباره اين دكترين نوش��ته است: 
»هر 10 سال يك بار اياالت متحده يك كشور 
كوچك را انتخاب و به آن حمله مي كند، تا به 
جهانيان بگويد ما در سياست هايمان جدي 
هستيم.« اين صحبت هايي است كه لدين 
حدود 10 سال پيش در س��خنراني اش در 

مؤسسه آمريكن اينترپرايز بيان كرده بود. 
۲(  از زماني كه گلدبرگ اين اصطالح را ابداع 

كرد، »دكتري��ن لدين« در رس��انه ها براي 
توضيح سياست هاي كشورهاي ديگر به كار 
گرفته شده است. به عنوان مثال در جريان 
درگيري روس��يه و گرجس��تان، در يكي از 
وبالگ ه��اي پان اروپايي آمده بود: روس��يه 
ماجرا را لدينيزه كرد؛ يعني با انتخاب كشوري 
كوچك و حمله به آن، سعي در اثبات اقتدار و 

جديت خود داشت.«
   مروج ايران هراسي

مايكل لدين كه خود را يك دموكرات انقالبي 
مي داند از سياست هاي خارجي هماهنگ با 
حزب دست راستي ليكود اسرائيل حمايت 
مي كند. او كه به علت دش��مني ديرينه اش 
با ايران شهره است، ايران را مسبب تمامي 
مشكالت جهاني به خصوص حمالت انجام 
شده عليه امريكا مي داند.  كمي پس از حضور 
امريكا در عراق، لدين در س��خنراني اش به 
ميزباني مؤسس��ه يهودي امور امنيت ملي 
)وابس��ته به ليكود(، سياس��ت هاي جديد 
خود را افش��ا كرد. عنوان س��خنراني او اين 
بود: »اينك نوبت تمركز روي مادر تروريسم 

جديد يعني ايران است.«
او در اين جلسه با دفاع از حمله نظامي امريكا 
به عراق اظهار كرد: »دوران ديپلماسي رو به 
اتمام اس��ت و اينك وقت آن است كه ايران، 

سوريه و لبنان را آزاد ببينيم.«
لدين همواره سياس��تمرداني را ك��ه درصدد 
برخورد ديپلماتيك با مسائل خاورميانه بوده اند، 
مورد انتقاد قرار داده اس��ت. پيش��نهاد او اين 
است كه مش��كل ايران بايد از طريق انقالب و 
تغيير رژيم حل شود.  لدين به همراه »موريس 
آميتاي« البي كننده سابق آيپك، در سال ۲003 
»ائتالف براي دموكراسي در ايران« را تأسيس 
كرد. اين ائتالف تا قبل از انحالل در سال ۲00۵، 
تغيير رژيم در ايران را در دس��تور كار داشت و 

قوانين مختلفي براي تحقق آن وضع مي كرد. 

معرفي مايكل لدين و سوابق اين ُمهره جنگ نرم امريكاقوانين جديد كشور ها براي شبكه هاي اجتماعي

    تصویر منتخب


