
»ممكن است، كساني بگويند خب يك ذره 
شما عقب نشيني مي كرديد، همه  مشكالت 
حل مي شد؛ من فكر نمي كنم از اين مذاكرات 
آن نتيجه اي را كه ملت ايران انتظار دارد، به 
دست بيايد؛ لكن ملت مي خواهند مذاكره 

كنند، بكنند.«
 اول  فرورديللن ۹۲ | رهبر انقللالب قبل از 
انتخابات: امريكايي ها مدتي است از طرق 
گوناگون پيغام مي دهنللد خواهان مذاكره 
جداگانه با ايران در خصوص موضوع هسته اي 
هستند، اما من بر اساس تجربه هاي گذشته 
به چنين گفت وگوهايي »خوشبين نيستم«. 
برداشت ما اين است كه پيشنهاد مذاكره يك 
تاكتيك امريكايي براي فريب افكار عمومي 

دنيا و مردم ايران است. 
۱٧خرداد ۹۲ | روحاني در مناظره انتخاباتي: 
بهتر است ما برويم با خود كدخدا، مستقيم 

مذاكره كنيم. 
۲۴ خللرداد ۹۲ | ۱8/6 ميليون نفر از مردم 
ايران، حسن روحاني را به عنوان رئيس جمهور 

انتخاب كردند تا با كدخدا مذاكره كند. 
۱۲ آبان ۹۲ | رهبر انقالب: گفتم من اعتماد 
ندارم، »خوشبين نيستم« به مذاكره، لكن 
مي خواهنللد مذاكره كنند، بكننللد؛ اگر ما 
آن تعليق اختيللاري را - كه البته به نحوي 
تحميل شده بود - آن روز قبول نكرده بوديم، 
ممكن بود كساني بگويند خب يك ذره شما 
عقب نشيني مي كرديد، همه  مشكالت حل 
مي شد، پرونده  هسته اي ايران عادي مي شد؛ 
البته بنللده همچنان كه گفتم خوشللبين 
نيسللتم؛ من فكر نمي كنم از اين مذاكرات 
آن نتيجه اي را كه ملت ايران انتظار دارد، به 
دست بيايد، لكن تجربه اي است و پشتوانه  

تجربي ملت ايران را افزايش خواهد داد. 
۲8 آذر ۹۲ | آيت اهلل هاشمي رفسنجاني: جان 

 كري به ظريف قول داده كارها را درست كند. 
8شللهريور ۹۳ | روحاني: همه مسئوليت 

مذاكرات با من است. 
۲۱اسللفند ۹۳ | رهبر انقالب: نگرانم؛ تيم 
مذاكرات هسته اي انصافاً خوب، امين، مورد 
قبول و دلسوزند، اما با اين وجود )ساده اند(، 

طرف مقابل حيله گر است!
۲۰فروردين ۹۴ | رهبر انقللالب چهار ماه 
مانده به رسيدن برجام، خطاب به مسئوالن 
و مذاكره كنندگان: بنده در جزئيات مذاكره 
دخالتي نكردم، بللاز هم نمي كنم؛ من خط 
قرمزها را به مسئوالن كشور گفته ام؛ اينكه 
حاال گفته شللود كه جزئيات اين مذاكرات 
تحت نظر رهبري است، اين حرف دقيقي 
نيست؛ اگر لغو تحريم ها قرار است منوط به 
يك فرآيند بشود، پس اصالً براي چه مذاكره 
كرديم؛ بنده هيچ وقت بلله مذاكره با امريكا 
خوشبين نبودم؛ نه از باب يك توهم، بلكه 
از باب تجربه. به مسئوالن گفته ايم به طرف 
مقابل اعتمللاد نكنيد، به لبخنللد او فريب 
نخوريد، به وعده  نقد او اعتماد نكنيد، چون 

وقتي خر او از پل گذشت به شما مي خندد؛ 
اين قدر اينها وقيح اند؛ حاال خواهيد ديد چه 

خواهد شد. 
۲۰فرورديللن ۹۴ | روحانللي در واكنش به 
سللخنان رهبري: ما هيچ توافقللي را امضا 
نخواهيم كرد مگر آنكه در نخستين روز اجرا 
تمام تحريم هاي اقتصادي بالمره و در همان 

روز لغو شود!
۲۹مهر ۹۴ | رهبر انقالب در دستوري خطاب 
به روحاني دربللاره الزامات اجللراي برجام: 
رئيس جمهللور امريكا براي لغللو تحريم ها 

تضمين كتبي بدهد. 
۳۰مهر ۹۴ | روحاني در پاسللخي عجيب 
به نامه رهبر انقالب: برجللام را »كامل« و با 

»حسن نيت« اجرا مي كنيم!
۲8آبان ۹۴ | علي الريجاني: رئيس مجلس 
چند روز پس از سللخنان رهبللر انقالب در 
مورد عدم بزك امريكا: ترديدي ندارم امروز 
غربي ها، از حرف هايي كه سللابق نسبت به 
ايران مي زدند، عبور كرده اند! تعجب مي كنم! 
گاهي در داخل اين مسئله در رسانه ها عمده 

مي شود كه مثالً غربي ها و امريكايي ها دنبال 
براندازي هستند! 

يك فروردين ۹۵ | رهبر انقللالب در زمان 
دولت اوباما: وزيللر خارجه بلله بنده گفت 
در مللواردي، خطوط قرمللز در مذاكرات را 
نتوانستيم حفظ كنيم؛ توافق اخير هسته اي 
يعني خسارت محض؛ اين چيزي است كه 
مقابل چشم خود مي بينيم؛ طرف مقابل با 
شلليوه هاي مختلف و تقلب و خدعه سر باز 

مي زند و به تعهداتش عمل  نمي كند. 
۲۴ مرداد ۹۵ | روحاني: به برجام، خوشبينم!

يك دي ۹۵ | ظريف، وزير خارجه در مجلس: 
اشتباه كرديم به حرف كري اعتماد كرديم؛ ما 
با صحبت و قول آقاي كري اظهارنظر كرديم؛ 
وزير خارجه امريكا و وزير خزانه داري امريكا 
به ما گفته بودند اگر قانون داماتو به سنا برود، 
ما روش هايي داريم كه جلوي آن را بگيريم؛ 
عدم اجراي قانون ايسللا جزو توافق بود و به 
همين جهت، تصويب آن نقض برجام است. 
۵ دي ۹۵ | صوت جواد ظريف در كميسيون 
امنيت ملي مجلس در ۲8 آذر ۹۵ منتشللر 
شد: بيرون نميگم، ولي خدمت شما ميگم، 

من اشتباه كردم!
۲۵دي ۹۵ | اوباما كلله كمتر از يك هفته به 
پايان دوره رياست جمهوري اش باقي مانده 
است، فرمان وضعيت اضطرار ملي درباره ايران 
را تمديد و برجام را دبه كرد! قانون وضعيت 
اضطرار ملللي درباره ايران يللا همان تحريم 
داماتو، ايلسا و ايسا از سللال ۱۹۹۵ و از زمان 

دولت هاشمي رفسنجاني، اعالم شده است!
يك بهمن ۹۵ | اوباما و معاونش بايدن با دبه 

در برجام رفتند و ترامپ آمد!
۲۹ارديبهشللت ۹6 | ۲۳/۵ ميليللون نفر 
از مردم ايران، حسللن روحانللي را به عنوان 

رئيس جمهور، تَكرار كردند!

    محمد پاداش:
 كاش عيسللي كالنتري قبل از اينكه به روح 
خدا خميني بگويد فرزند )ناخلف( امريكا! به 
خشم نسل هايي كه پاي منبر امام نشسته اند، 
با سللخنراني هايش بللزرگ شللده اند و براي 
آرمان هايش شهيد داده اند، كمي فكر مي كرد. 

    كاربري با نام »حاج حيدر«:
عيسي كالنتري گفته: امام خميني فرزند 
ناخلف امريكا بود! جناب آقاي سيدحسن 
خميني! ناسالمتي شللما توليت محترم 
مؤسسه تنظيم و نشللر آثار امام خميني 

هستيد، چرا سكوت كرده ايد؟!
    سيدمنصور موسوي:

صاحب جمله »خودكفايي مزخرف است« ، 
»كشاورزي ايران بايد تعطيل شود تا پيشرفت 
كنيم« و »تسخير سللفارت امريكا را قبول 
ندارم. حكومت در آن زمان بايد با دانشجوها 
برخورد مي كرد!« كه كاوه مدني جاسوس 
معاونش بود گفته: »امام خميني)ره( فرزند 

ناخلف امريكا بود!« عيسي كالنتري هنوز در 
جمهوري اسالمي سمت دارد!

    كيوان ساعدي:
دولت در بودجه ۹۹ جمعاً مبلغ ۴۰ ميليارد 
و 6۰۰ ميليون تومان براي مؤسسه حفظ 
و نشر آثار امام خميني اختصاص داده كه 
آقاي حسن خميني براي گستاخي عيسي 

كالنتري سكوت كنه؟!
    حبيب تركاشوند:

فيلمي از عيسي كالنتري رياست سازمان محيط 
زيست دولت روحاني منتشللر شده كه ضمن 
توهين آشكار به سللاحت مقدس امام راحل، 
ايشللان را فرزند ناخلف امريللكا توصيف كرده 
است. حال بايد ديد آقاي روحاني، سيدحسن 
خميني و مؤسسه زير نظر وي چه برخوردي با 

اين توهين شرم آور خواهند داشت؟
    سيدمهدي پيشنمازي:

حسللن روحاني و رفقاي اصالحاتي اش 
همانهايي هسللتند كلله دم از خط امام 

مي زنند و امام امام مي كنند! حاال از كابينه 
همين ها عيسي كالنتري رئيس سازمان 
محيط زيست امام را فرزند ناخلف امريكا 
معرفي كرده و اينجاسللت كه دم خروس 
بيرون مي زند! ببينيم از مدعيان اصالحات 

صداي اعتراضي بلند مي شود يا خير؟!
    سيدياسر جبرائيلي:

جنللاب حجت االسللالم روحانللي! به ما 
گفته اند نخستين بار شما لفظ امام را براي 
حضرت امام خميني)ره( بلله كار برديد. 
همه اختالف نظرهايمان با شللما به كنار، 
اما گمان نمي كنم در برابر جسارت به امام 
كوتاه بياييد. آقاي كالنتري را عزل كنيد. 

    مجيد قرباني:
يه آبدارچي ميخوان استخدام كنن صدتا 
سؤال مذهبي، سياسي، تاريخي و... ازش 
ميپرسللن و چهل جا درباره اش تحقيق 
ميكنن بعد يارو با اين سطح از سواد و اين 
حجم از حماقت رو ميكنن رئيس سازمان 

محيط زيست كه به ضد امريكا ترين انسان 
بگه فرزند ناخلف امريكا!

    وحيد عربيان:
آقاي مدعي العموم! جواب اراجيف گويي هاي 
عيسي كالنتري كه گفته: »امام )ره( فرزند 
ناخلف امريكاست!« چيه؟! منتظر برخورد 

جدي و قاطعانه شما هستيم!
    جليل محبي:

كسي كه از روي جسللارت مي گويد امام 
خميني فرزند ناخلف امريكاسللت، خود 
فرزند خلف امريكاسللت! دنيللا دنياي رو 

شدن اون چهره آدم هاست!
    محمدجواد اخوان:

عيسي كالنتري كه امروز مرجع ادعاهاي 
نتانياهو نخسللت وزير رژيم كودك كش 
صهيونيستي است، سللال 88 گفت: اگر 
موسوي رأي نياورد بايد با چادر از مملكت 
فرار كنيم! من هنوز اين سؤال برايم هست 

كه چرا كالنتري در ايران است؟!
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واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به توهين عيسي كالنتري به امام خميني)ره(

 كسي كه مي گويد امام فرزند ناخلف امريكاست
 خود فرزند خلف امريكاست!

عيسي كالنتري طي مصاحبه اي كه به تازگي ويدئوي آن در شبكه هاي اجتماعي دست 
به دست مي چرخد، انقالب اسالمي ايران را حاصل قطع حمايت امريكا از پهلوي ها  و امام 
خميني)ره( را فرزند ناخلف امريكايي ها دانست! او با جسارت بي شرمانه اي گفته است: 
»شايد به اين صورت بشود راحت گفت كه حضرت امام فرزند ناخلفي براي آنها ]امريكايي ها[ 
بود! آنها پشت شاه را خالي كرده و از اين فرصت هم انقالبي ها به رهبري امام حداكثر استفاده 

را كردند.« كاربران گفته هاي او را توهين به حضرت امام دانستند و با بازخواني گفته هاي 
سابق او در خصوص مزخرف بودن خودكفايي، تعطيلي كشاورزي ايران و اشتباه تسخير 
النه جاسوسي از رئيس جمهور خواستند تا هر چه زودتر او را عزل كند. كاربران همچنين 
از سكوت مؤسسه حفظ و نشر آثار امام خميني)ره( انتقاد كرده و عدم واكنش سيدحسن 
خميني را تعجب برانگيز دانستند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مي خوانيد. 

خائن نگوييم... 
دكتر عبداهلل گنجي در انتقاد به كاربرد واژه »خائن« از سوي برخي كاربران 
شبكه هاي اجتماعي و كنشگران عرصه سياسي، توئيت كرد:  استفاده از واژه 
»خائن« در توصيف بعضي نيروهاي درون حاكميت يا قدرت زياد در ادبيات 
سياسي مجازي و محافل پرسش و پاسخ اسللتفاده مي شود. خائن به كسي 
مي گويند كه آگاهانه و عامدانه براي ضربه زدن برنامه ريزي يا با دشمن همكاري 
مي كند. به بي عرضه، كارنابلد، ضعيف، بي برنامه و ناهماهنگ خائن نگوييم. ابتدا 

بدانيم طرف در كدام دسته است سپس همان كه هست بگوييم!

بازگشت به برجام تحريم ها را لغو مي كند؟
امير علي ابوالفتح، كارشناس مسائل امريكا، در توئيتر خود نوشت: بايدن 
با حركت يك قلللم روي كاغذ مي تواند به برجام برگردد، اما برگشللت 
امريكا به برجام لزوماً به منزله تعليق مجدد تحريم هاي هسته اي ايران 
نخواهد بود.  حتي اگر بايدن هم بخواهد تحريم هاي هسته اي ايران را 
تعليق كند، بر اساس قانون كنگره، بايد ابتدا پايبندي ايران به برجام را 
مورد تأييد قرار دهد. بدون بازگشت ايران به پيش از گام هاي پنجگانه 
كاهش تعهدات برجامي، احتماالً تحريم هاي امريكا تعليق نمي شود. 

فتأمل!
علي قلهكي با اشللاره به صفحه يللك روزنامه سللازندگي توئيت كرد: 
 رهبرانقالب گفتند اگر دولت روحاني همين مدت باقيمانده از ُعمرش 
را كار كند، پايان خوبي خواهد داشت ولي با اين پالس هاي ضعفي كه 
رئيس دولت به امريكايي ها مي فرستد، نه تنها توافقي حاصل نمي شود 

بلكه پايان خوبي هم در انتظار دولت نخواهد بود. فتأمل!

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.

انذار بر كدام دل مي نشيند؟
آيت اهلل محمد شجاعي )ره(: 

ْكَر َو َخِشَي  َّما تُْنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّ يك آيه  از سوره  يس مي فرمايد: »إِن
ْحمَن بِالَْغْيبِ « مي داني اين انذار تللو در مرحله  باال به كدام دل  الرَّ
ْكَر« قرآن را تبعيت مي كند »َو  مي نشيند؟ به آن دل كه »اتََّبَع الذِّ
َخِشَي الرَّْحمَن« و در خلوت از خدا بترسد. اين خيلي عجيب است به 
رسول اهلل)ص( مي فرمايد كه انذار اصلي تو به اين دل ها نمي نشيند، 
بلكه به دل كساني مي نشيند كه از قرآن تبعيت باالتري كرده است 
و حتي »َو َخِشَي الرَّْحمَن« در غيب، به يك تفسير يعني در خلوت از 
خدا كامالً مي ترسد. شما هرچه انسان هاي خوب را دقت كنيد هر چه 
ْكَر« بودند »وَ َخِشَي الرَّْحمنَ بِالَْغْيِب«  خوب تر بودند و هر چه »اتََّبَع الذِّ
ْرُه بَِمْغِفَرٍة  بودند، ترس اينها بيشتر بوده است.  بعد مي فرمايد: »َفَبشِّ
َو أَْجٍر َكريٍم« وقتي ترسيد، باطن اين ترس، سرور و بشارت و ابتهاج 
است. همان چيز عجيبي كه قباًل براي شما گفته ام، هرچه انسان 
اينجا از آخرت نگران باشد و وجود او را بگيرد، باطن آن ابتهاج و سرور 
است. هر چه اطمينان بي جا و راحتي و امثال آن باشد و مانند ما هيچ 
نگراني نداشته باشد باطن اين خوف است. يعني باطنش خوف در 
قيامت است، ترس آنجاست.  بنابراين انذار به هر دلي نمي نشيند، آن 
مراتب باالي انذار يا ترس در هر دلي به وجود نمي آيد، البته انذارهاي 
عامه و مرتبه  اول را نمي گوييم، آن عمومي است، اشتباه نشود،بلكه 
انذار در مراحل باالتر و عميق تر كه مدام ترس بيشتر مي شود براي 

كساني است كه صالحيت بيشتر داشته باشند. 
منبع: كانال تلگرامي »آيت اهلل محمد شجاعي«

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

سيدياسر جبرائيلي، كارشناس اقتصاد سياسي 
در كانال تلگرامي خود نوشت: سال ۱۳۹۹ را 
مي توان سللال غلبه توليدكننللدگان داخلي 
لوازم خانگي بر تحريم ها دانست. چه، در شش 
ماهه نخست امسال توليد لوازم خانگي نسبت 
به سال گذشللته كه با شللوك تحريم مواجه 
شديم، ۵۲/8 درصد رشد داشت. به نحوي كه 
در نيمه نخست ۹۹ يك ميليون و ۹6۴ هزار 
و ۲۰۰ دستگاه انواع لوازم خانگي توليد شد و 
اين يعني همان »خنثي سازي و بي اثرسازي 

تحريم« كه حضرت آقا فرمودند. 
در چنين شللرايطي، خبر مي رسللد كه ۴۲۰ 
كانتينر لوازم خانگي »بوش« در مسير قاچاق 
به كشور توقيف شده اسللت. با اين محموله و 
ديگر كاالهاي توقيفي به سلله شكل مي توان 
 )Reexport(برخورد كرد: ۱- باز صللادرات
آنها؛ ۲- آتش زدن آنها در صورت ناتواني در باز 
صادرات يا مرجوع كردن؛ ۳- جريمه قاچاقچي 
و عرضه در بازار داخلي. بدترين رويكرد، رويكرد 
سوم اسللت كه يك جنايت تمام عيار در حق 

توليدكننده و كارگر ايرانللي و ضربه به ارزش 
پول ملي اسللت، چراكه اوالً ارز ايللن كاالها از 
آسمان نباريده و براي وارداتشان از بازار كشور ارز 
جمع آوري شده است و اين يعني فشار به منابع 
ارزي و افزايش قيمت ارز. ثانياً بازار يك ظرفيت 
محدود دارد و اگر كاالي مشابه خارجي در آن 
عرضه شود، عرصه بر توليد داخلي تنگ مي شود 
و زيان توليدكننده يعني كاهش توليد و كاهش 

اشتغال كارگر ايراني. 
رهبر حكيللم انقالب به صراحللت فرموده اند 
واردات كاالي مشابه داخلي بايد حرام شرعي 
و قانوني اعالم شود و كاالي قاچاق يا بايد باز 
صادرات گللردد يا مقابل ديللدگان قاچاقچي 
آتش زده شود. اگر به همين يك تدبير عمل 
شود، بار سنگيني از روي دوش توليدكننده 
ايراني برداشته خواهد شد. قاچاق، نه يك امر 
ضداخالقي كه يك جنايت عليه توليد ايراني 
است؛ اين جنايت، با جريمه قاچاقچي و عرضه 
كاالي قاچاق توسط خود دولت در بازار برطرف 

نمي شود، بلكه تشديد مي شود!

يا باز صادرات كنيد يا آتش بزنيد!

كانال تلگرامللي »اثر« در ترجمه گزارشللي از 
»Axios« آورده اسللت: نيويورك تايمللز و 
واشنگتن پست استراتژي هاي متفاوتي را براي 
حفظ مشللتركين در پيش گرفته اند. شللمار 
مشتركين آنالين واشنگتن پست به ۳ميليون 
نزديك شده است، سه برابر مشتركين آنالين 
اين روزنامه در سال ۲۰۱6 و نيمي از تعداد كل 
مشللتركين. نيويورك تايمز بيش از 6 ميليون 
مشللترك آناليللن دارد، رقمي كلله در چهار 
سال اخير سلله برابر شده اسللت.  بيشتر رشد 
واشنگتن پست حاصل سرمايه گذاري هاي اين 
رسانه در حوزه زيرساخت هاي فناورانه است. 
تغييري كه با نظر و حمايت مالك اين رسللانه 
يعني جف بزوس دنبال مي شللود. در مقابل، 
تايمز اقدامات پرسروصدايي را براي آگاهي از 
برند خود راه انداخته است، از راه اندازي شوهاي 
تلويزيوني تا اسللتخدام روزنامه نگاران مشهور 
و تكيه بر فراهم آوري خدمات براي مشتريان 
وفادار. تايمز همچنين بر توليدات مطبوعاتي 
به گونه اي كه براي خوانندگان به عادت روزانه 
تبديل شود، اصرار دارد؛ توليداتي مثل اپ هاي 

كاربري و برنامه هاي آشپزي. 
هر دو رسانه در چشللم انداز تاريكي كه در دوران 
شيوع كرونا همه رسانه ها را دربرگرفته، با سرعت 
چشمگيري در حال رشدند، اما سرمايه گذاري هاي 
اخير تايمز روي ستارگان صنعت رسانه، برخي 
فعاالن رسللانه اي را در مللورد برنامه هاي تايمز 
متعجب كرده اسللت. فرهنگ تايمللز با پرورش 
برندهاي شخصي پيش نمي رود. اين بدان معنا 
نيست كه تايمز روي اسللتعدادهاي مطبوعاتي 
سللرمايه گذاري نمي كند، بلكه به اين معناست 
كه اين رسانه بيشللتر با تمركز روي موضوعات 

مورد عالقه خواننللدگان پيش رفته اسللت، اما 
مي توان فهميد تمركز تايمز بيشتر داخلي بوده 
و زنان رنگين پوست تحريريه را تا سمت هاي باال 
ارتقا داده است. تايمز همچنين به بخش نظرات 
خوانندگان به شدت وابسته است و اسامي بزرگ 
را نه تنها براي نوشتن يادداشت بلكه حتي براي 
توليد پادكست به كار مي گيرد. برخي معتقدند 
اين اهميت تايمز به خوانندگان است كه براي اين 

رسانه يك باشگاه مشتركين ساخته است. 
در مقابل، واشنگتن پسللت چندان توجهي به 
انعكاس نظرات خوانندگان نللدارد و بر جذب 
خواننده از طريق سرمايه گذاري در ديگر حوزه ها 
از جمله ويدئو در شللبكه هاي اجتماعي مثل 
تيك تاك، اسللنپ چت، يوتيوب و حتي توئيچ 
كه متعلق به آمازون است، متمركز است. يكي 
از بزرگ ترين توجهات واشنگتن پست، ساخت 
يك پشته فناورانه است كه از طريق آن جذب و 
نگه داشت مخاطب را پيش برد. اين برنامه عمدتاً 
با تبليغات اختصاصي و ابزارهاي نشر نرم افزاري 
محقق مي شود. كسللب و كارهاي نرم افزاري 
براي واشنگتن پست محرك هاي مهمي هستند 
كه به كاربرپسند كردن خدمات ديجيتالي اين 
رسللانه نيز كمك مي كند. واشنگتن پست به 
دنبال آن است يك سيستم احراز هويت براي 
تمامي رسانه ها بسازد كه بر بستر يك افزونه 
نرم افزاري متعلق به اين رسانه سوار  شود. چيزي 
كه به بسياري از وب سايت ها و رسانه هاي محلي 
كمك كند مشتريان بيشتري داشته باشند و 
البته براي واشنگتن پست نيز مشتركان جديدي 
به همراه داشته باشد. اين سرمايه گذاري ها در 
خأل اتفاق نمي افتد. واشنگتن پست اينك بيش 

از هر رسانه ديگري، مهندس دارد. 

عليرضا فقيهللي راد در كانللال تلگرامي خود 
نوشت: ۳۲ سال از نامه تاريخي امام خميني)ره( 
به گورباچف و شش سللال از نامه راهبردي و 
آينده نگرانه رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا 
و امريكاي شمالي مي گذرد، اما تقريباً تمامي 
پژوهش هاي ميداني نشللان مي دهد اين دو 
نامه به دسللت مخاطبان بين المللي خود در 
كشورهاي شوروي سابق و كشورهاي اروپايي 
نرسلليده اسللت. نامه هايي از رهبران الهي با 
ادبياتي جهانشمول با بهره گيري از ديپلماسي 
عمومي منتشر مي شود اما مراكز و نهادهاي 
مسللئول با درآمدهاي دالري هيچ اقدام قابل 

توجهي براي نشر آنها انجام نداده اند. 
پس از نامه رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا 
و امريكاي شمالي ستاد نشر و تبليغ اين نامه 
تشكيل شد. در كنار اين ستاد مراكز متعددي با 
بودجه هاي سنگين وجود دارد كه جز اقدامات 
نمايشي و عادي كار رو به جلويي انجام ندادند. 
وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسللالمي، مجمع جهاني اهل بيللت، معاونت 
فرهنگي نيروي قدس، معاونللت برون مرزي 
سلليما براي انتشللار و ارتباط با افكار عمومي 
كشورهاي اروپايي چه اقدام خاصي براي انتشار 

نامه مذكور انجام دادند؟
اكنون هم يك ماه از نامه رهبر انقالب به جوانان 
فرانسوي مي گذرد، با توجه به سابقه نهادهاي 
مذكور كه بيشتر درگير بروكراسي هاي اداري 
و تشريفات زائد اما عرفي خود هستند، بيم آن 
مي رود سرنوشت نامه اخير رهبر انقالب نيز به 
سرنوشللت نامه امام خميني)ره( به گورباچف 
و نامه شش سال پيش رهبر انقالب به جوانان 
اروپا و امريكايي شمالي دچار شود و جز بازتاب 
در رسللانه هاي داخلي و اقدامللات فرماليته در 

كشورهاي اروپايي محدود و محصور شود. 

محمد حسنين هيكل روزنامه نگار و متفكر بزرگ 
مصري مهم ترين نقطه قوت و نقطه ضعف انقالب 
اسالمي را اينگونه شرح مي دهد: انقالب اسالمي 
يك توپخانه قدرتمندي به نام واليت فقيه دارد 
كه هر آنچه را براي ايجاد يك تمدن اسالمي نياز 
است، مورد هدف قرار مي دهد، اما هم زمان ضعف 
بزرگي دارد كه اين توپخانه نيروي پياده براي 
فتح نقاط مورد هدف را ندارد. هرچند توپخانه 
دقيق و با شدت نقاط را مورد هدف قرار مي دهد، 
اما تا زماني كه نيروهاي پياده نقاط را فتح نكنند 

كار به سرانجام نمي رسد. 
ماجراي انقالب اسالمي دقيقاً حكايت همين 
تحليل حسللنين هيكل مصري اسللت. دهها 
نهاد و تشكيالت عريض و طويل با درآمدهاي 
دالر و ادعاهاي گزاف وجود دارد، اما امروز بعد 
از گذشت بيش از ۴۰ سللال از انقالب اسالمي 
متأسللفانه در صدور مفاهيم انقالب اسالمي و 
انتشللار پيام هاي رهبران امامين انقالب دچار 
ضعف جدي هستيم. تاكنون نه تنها در مسئله 
انتشللار نامه هاي مذكور، بلكلله در صدور پيام 
انقالب اسالمي به مردم فلسطين و كشورهاي 
اسالمي و تمامي انسان هاي آزادي خواه و ضد 
اسللتكباري جهان چه اقدام درخللوري انجام 
گرفته است؟ چگونه است كشللورهايي چون 
تركيه آن هم نه از باب مسائل ايدئولوژيك بلكه از 
منظر كسب قدرت و منافع ژئوپلتيك توانسته اند 
دل ها و ذهن هاي مردم مسلللمان منطقه را به 
خود جلب كنند، اما انقالب اسالمي با اين  همه 
ظرفيت آنچنان كه بايد نتوانسته است پيام خود 
را به مخاطبان خود در جهان اسللالم و سراسر 
دنيا برسللاند. در اين ميان اولين مقصران وضع 
موجود نهادهللاي مسللئول و ذي ربط موضوع 
هستند كه بايد گزارشي شفاف از نحوه هزينه كرد 

بودجه هاي كالن و عملكرد خود ارائه كنند. 

 استراتژي نيويورك تايمز و واشنگتن پست 
براي حفظ تيراژ در عصر كرونا

آنالين شويد اما پولي و البته مايه دار!

توپخانه اي دقيق با نيروهايي ضعيف!
یادآوری به »متخصصان توافق بد« و »مرتکبان اشتباه«

   گزارش


