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سرمقاله فتح

کـه  اسـت  آزمـوین  ایـران  در  کنکـور 
صابونش در هر دوره به طرق خمتلف به 
تن جامعه دانشگاهی خورده و مهواره 
مـورد نقـد بـوده اسـت. برگـزاری کنکـور 
1400 هـم بـا حاشـیه هایی مهـراه شـد. 
امسال نیز طرح سواالت غیر استاندارد 
موجـی از اعتراضـات دانـش آمـوزان و 
خانواده هایشـان را بـه دنبـال داشـت. 
نظـر می رسـد سـازمان سـنجش،  بـه 
خواسته یا ناخواسته، با طرح سواالت 
غیرکارشنایس شـده و خـارج از کتـاب 
را  آزمایـی  آزمون هـای  بـازار  دریس، 
بیش از پیش رونق خبشیده و اینگونه 
کـه ارزیش بـرای حمتـوای  القـا می کنـد 
کتـب دریس دبیرسـتان قائـل نیسـت. 
بـا  کنکـور  سـواالت  بـن  مشـاهبت 
آزمون های آزمایی مؤسسات کنکور 
و بعضـا حـی در مشـاره سـوال، نشـان 
داد مافیـای کنکـور بیش از مهیشـه بر 
هناد آموزش ایران سایه افکنده است. 
مافیایی که آزمون کنکور را به صنعت 
روش  بـا  و  کرده انـد  تبدیـل  کنکـور 
برنـده  و  اول  رتبـه  کاسب کارانه شـان 

شـده اند! هرسـال  کنکورهـای  اصـِی 
متاسـفانه مـا درحـوزه سیاسـت گذاری 
نظـام  فهـم  در  هنـوز  تصممی گیـری،  و 
مسـائل کنکور اشـکال اسـایس دارمی؛ 
شـاهد مثـال آن، مصوبـه اخیر شـورای 
عـایل انقـاب فرهنگـی کـه بـه عنـوان 
مقدمه ای برای حذف کنکور حمسوب 
می شـود اسـت. چنـن طرحـی نشـان 
کـه متولیـان امـر کنکـور هنـوز  می دهـد 

مسـأله اصـی کنکـور را نشـناخته اند. 
مسأله اصی کنکور تسی یا تشرحیی 
کـه بـا افزایـش تاثیـر  بـودن آن نیسـت 
سـوابق حتصیـی حـل شـود. اگـر قبـا 

داشـت،  رونـق  تسـت  بـازار  فقـط 
مهارت هـای  بـازار  اکنـون 

نیـز  هنـایی  امتحانـات 

داغ شـده؛ مسـأله اصـی کنکـور یـک 
کـه  نیسـت  هـم  آن  بـودن  مرحلـه ای 
کـردن آن حـل شـود؛  بـا دو مرحلـه ای 
تقاضـای  کنکـور،  اصـی  مسـأله 
حجـمی نامتعـادل و نامتناسـب ورود به 
دانشگاه ها و عدم تناسب تقاضاست 
کـه بـا ایـن راه کارهـا اصـاح منی شـود.

کـه ایـن  از سـوی دیگـر، سـد دیگـری 
قـرار  آمـوزان  دانـش  برابـر  در  مصوبـه 

می دهد این است که طبق این طرح، 
کشـور می تواننـد بـرای  دانشـگاه های 
ورودی هـای خـود شـرط معـدل تعین 
کنند و تهنا حد نصاب خایص را مورد 
پذیـرش قـرار دهنـد. در این صورت 
مـدارس  فارغ التحصیـان 
بـه  غیردولـی،  و  خـاص 

دلیل اینکه امکانات آموزیش و معلمان 
برتـر را در اختیـار دارنـد، اغلـب معـدل 
باالتری داشته و شانس بیشتری برای 
قبویل در دانشگاه های دولی خواهند 
داشت؛ و این یعین یک رانت گسترده 
ثرومتنـد  قشـر  بـرای  عـایل  آمـوزش  در 
جامعـه؛ در نتیجـه ایـن طـرح، ضربـه 
بزرگـی بر پیکر یب جان عدالـت آموزیش 
وارد خواهد شد؛ چرا که دانش آموزان 
خمصوصـا  عـادی،  دولـی  مـدارس 
فرصـت  عمـا  حمـروم،  مناطـق  در 
دولـی  دانشـگاه های  در  حتصیـل 
کشـور را از دسـت خواهنـد داد. برتـر 
کنکـور،  حـذف  بـرای  عـایل  آمـوزش 
اسـت.  بنیادیـن  تعییـرات  نیازمنـد 
تغییـرایت کـه نیازمنـد طراحـی سـاختار 
عادالنـه و حسـاب شـده ای اسـت کـه 
بتواند تناسب بن شایستگی داوطلبان 
و کد رشـته حمل های دانشـگاهی را بـه 
درسـی و عادالنـه بسـنجد. عـاوه بـر 
نظام سنجش، توجه به نظام هدایت 
حتصیـِی متناسـب هـم بـرای اعمـال 
تغییـرات مفید و صحیح امهیـت دارد.

کنکـور بـا آزمون هـای آزمایـی مؤسسـات  مشـاهبت بـن سـواالت 
کنکور، بعضا حیت در مشاره سوال، نشان داد مافیای کنکور بیش از مهیشه 
کـه آزمـون کنکـور را بـه  بـر هنـاد آمـوزش ایـران سـایه افکنـده اسـت. مافیـایی 
صنعت کنکور تبدیل کرده اند و با روش کاسب کارانه شان رتبه اول و برنده 

اصـِی کنکورهای هرسـال شـده اند!

و دیپلماسی فعال  2 |رسانه آزاد در گر
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رتبه اول؛ آقای مافیا!



که ایراین ها چیزی نیسـتند و  کرده بودنـد  »در ایـن طـول زمـان، ایـن معنـا را مهچـو 
یکا بیاورند.  وپا بیاورنـد، از آمر ونـد از خارج بیاورند، از ار بایـد مهـه، مهـه چیـز را بر
کار نیفتـاد و نگذاشـتند به  کـه مغزهـای ایـراین بـه  کـه اسـباب ایـن شـد  ایـن شـد 

کار بیفتد.«

یـکا  آمر متحـده  ایـاالت  گذشـته  وز  ر چنـد 
دامنـه  انتظـار،  از  دور  چنـدان  نـه  اقدامـی  در 
احتادیـه  اسـتفاده  مـورد  وبسـایت   33 ین  اینتـر

و  اسـامی  یون هـای  تلوز و  رادیـو 
کتائـب  بـه  متعلـق  وبسـایت  سـه 
از  پیـش  کـرد.  توقیـف  را  اهلل  حـزب 
گسـترده  بسته شـدن  شـاهد  نیـز  ایـن 
بـا  مرتبـط  کانال هـای  و  صفحـات 
اسـامی  انقـاب  و  مقاومـت  جهبـه 
خمتلـف،  اجتماعـی  شـبکه های  در 
بـوده امی. گرام  اینسـتا عیل اخلصـوص 

عمـق  دهنـده  نشـان  یـکا  آمر اقـدام  ایـن 
بیـان  در  رسـانه ها  ایـن  ی  اثرگـذار و  نفـوذ 
وایت هـای  ر کشـدن  چالـش  بـه  و  حقایـق 
اسـت. جهـان  در  یـکا  آمر مسـلط  ظاهـر  بـه 

کنـون اغلـب  کشـورها، تا یـکا و برخـی دیگـر از  آمر
بـه صـورت غیرمسـتقمی و بـه هبانه هـای مـایل و یـا 
ی  کردن بسـیار یسـم اقـدام به حمدود  ور زه بـا تر مبـار
کـرده بودنـد، امـا این  از رسـانه های حمـور مقاومـت 
انتحـار  یـک  بـه  دسـت  مسـتقمی  صـورت  بـه  بـار 
عنـوان  بـا  سـال ها  ایـن  در  آچنـه  مهـه  و  زده انـد 
رسـانه ها  و  مطبوعـات  حقـوق  و  بیـان  آزادی 
بردنـد. سـوال  یـر  ز آشـکارا  را  بودنـد  کـرده  ادعـا 

یـکا را در مقابـل  گرچـه اسـتیصال آمر ایـن اقـدام ا
مقاومـت  حمـور  و  اسـامی  رسـانه های  قـدرت 
نشـان می دهـد، امـا دسـت برتـر آن هـا را در عرصـه 
بـه  بـوط  مر یرسـاخت های  ز یـت  مدیر و  ل  کنتـر
ی  جمـاز فضـای  و  رسـانه 
مـا  می کشـد.  رخ  بـه 
در  عمـا  کـه  سال هاسـت 
کـه  می کنـمی  ی  بـاز زمیـی 
کرده انـد  طراحـی  آن هـا 
قـدرت  میـدان  ایـن  در  و 
را  ی  بـاز بـه  جهت دهـی 
شـکل  یـن  راحت تر بـه 
درحالیکـه  دارنـد.  ممکـن 

شـبکه  یـک  خبواهـد  ایـران  یف املثـل  گـر  ا
یـا  فیلتـر  را  آن هـا  سـایت  یـا  برنامـه  یـا  اجتماعـی 
کنـد در عمـل چنـدان مشـکل  از دسـترس خـارج 
منی شـود.  اجیـاد  دسـتریس  ایـن  بـرای  خـایص 
یک،  اسـتراتژ و  رگ  بـز خطـای  ایـن  کنـار  در 
ماننـد  وش هـایی  ر کـه  شـاهدمی  متاسـفانه 
خبـی  می توانـد  کـه  رسـانه  حـوزه  در  دیپلمـایس 
جـایی  هیـچ  نیـز  کنـد  حـل  را  مشـکات  ایـن  از 
دیپلمـایس  یـت  مدیر در 
بـه  جتر اسـت؛  نداشـته  مـا 
کشـورها  برخـی  کـه  مثبـی 
از  اسـتفاده  بـا  توانسـته اند 
از  توجهـی  قابـل  تعـداد  آن 
وتکل هایشـان  پر و  وط  شـر
و شـبکه های  رسـانه ها  بـه  را 
گرام،  اینسـتا اجتماعی]مثـل 
منونـه ای  وش  ر ایـن  ننـد.  ِبقبوال و...[  ییتـر  تو
جـای  کـه  اسـت  فعـال  دیپلمـایس  یـک  از 
می شـود. احسـاس  کشـور  در  آن  خـایل 
یرسـاخت هایی  ز یـن  اصیل تر از  دیگـر  یکـی 
مشـکات  از  یـادی  ز خبـش  می توانـد  کـه 
شـبکه  ی  انـداز راه  کنـد،  حـل  را  رسـانه ای 
اسـت  سـایل  چنـد  کـه  اسـت  اطاعـات  مـیل 
خـورده،  کلیـد  ی  رهبـر معظـم  مقـام  فرمـان  بـه 
اسـت. وغ  فـر کـم  و  کنـد  بسـیار  آن  حرکـت  امـا 
ین هـای  راهز اینگونـه  کـه  اسـت  آن  امیـد 
تـا  شـود  خیـر  سـبب  دمشنـان  رسـانه ای 
ی  آماده سـاز بـه  ی  بیشـتر توجـه  مسـئولنی 
مناینـد. نیـاز  مـورد  بومـی  یرسـاخت های  ز

گــرو  در  آزاد  رســانه 
فعــال دیپلماســی 

صحیفه امام؛ ج 13، صفحه 396

یادداشت فتح

این شد که مغزهای ایرانی به کار نیفتاد

یـکا را در مقابـل قـدرت رسـانه های  گرچـه اسـتیصال آمر ایـن اقـدام ا
اسـامی و حمـور مقاومـت نشـان می دهـد، امـا دسـت برتـر آن هـا را در 

ی  بـوط بـه رسـانه و فضـای جمـاز یرسـاخت های مر یـت ز ل و مدیر کنتـر عرصـه 
کـه آن هـا  ی می کنـمی  کـه عمـا در زمیـی بـاز بـه رخ می کشـد. مـا سال هاسـت 

یـن  ی را بـه راحت تر کرده انـد و در ایـن میـدان قـدرت جهت دهـی بـه بـاز طراحـی 
شـکل ممکـن دارند.



یاداشت  تحلیلی

به سوی افغانستان 
جدید
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طالبـان  نـام  اخیـر  چندسـال  از  بیـش   ، روزهـا  ایـن 
دیـی  مـدارس  زاییـده  کـه  گروهـی  می شـنومی،  را 
یـت  کثر ا اسـت.  کسـتان  پا در  افغـان  پناهجویـان 
کـه  می دهنـد  تشـکیل  پشـتون هایی  را  گـروه  ایـن 
بـر  در  را  افغانسـتان  مـردم  درصـد   ۴۸ ایل   ۳۵ حـدود 
کثـر پشـتون ها سـی حنـی اسـت. می گیرنـد. مذهـب ا
کستان  در شرایطی که هسته های اولیه طالبان که در پا
آموزش دیده بودند، دچار التقاط اعتقادی شده و بعضا 
امـا بدنـه  بـود،  در آن هـا ماهیـت تکفیـری پیـدا شـده 
طالبان که به مرور به آن پیوسـتند، پیرو مذهب حنی 
کنـون، تعارضات اعتقادی  بودنـد؛ و بنظـر می رسـد هم ا
آن هـا نسـبت بـه گذشـته کاهـش یافتـه و کامـا از فقـه 
حنـی پیـروی می کننـد. ایـن مسـئله وقـی امهیـت پیدا 
کـه بدانـمی در فقـه حنـی تکفیـر حـرام اسـت. می کنـد 
طالبـان در سـال ۱۹۹۶ میـادی توانسـت پـس از جنگ 
داخیل در افغانسـتان، کابل را تصرف و امارت اسـامی 
حـدود  آن هـا  کنـد.  تاسـیس  را  افغانسـتان 
کردنـد. حکومـت  افغانسـتان  در  سـال   ۵
یـکا بـه دسـتور  پـس از واقعـه ۱۱ سـپتامبر سـال ۲۰۰۱ ، امر
جرج بوش به هبانه مهکاری طالبان با القاعده و حتویل 
نـدادن اسـامه بـن الدن، به افغانسـتان محله کـرد و حدود 
یـک مـاه بعـد حکومـت طالبـان فـرو پاشـید و حامـد 
کـرزای بـه عنـوان رئیـس دولـت موقـت انتخـاب شـد.
کـه بـا آغـاز رونـد  حـاال امـا پـس از چندسـال شـاهدمی 
آن  دنبـال  بـه  طالبـان  افغانسـتان،  از  یـکا  آمر خـروج 
برسـد. بـه حکومـت  افغانسـتان  در  دوبـاره  کـه  اسـت 
کـره،  بـا اینکـه در سـال ۱۳۹۸ مشـی پـس از ۱۸ مـاه مذا

طالبان و آمریکا به توافق صلح بنی یک دیگر رسیدند، 
اما اختاف ها هم چنان بایق ست و باعث شده طالبان 
حترکات نظامی خود را از سر بگیرد و تا امروز حدود ۷۰ ایل 
ک افغانستان را حتت اختیار خود قرار دهد. ۸۰ درصد خا

امـا از سـوی دیگـر آمریکایی هـا بـه ایـن نتیجه رسـیده اند 
کـه امـکان غلبه بر طالبان را ندارند و مهچننی مانـدن در 
افغانسـتان نیـز بـرای آن هـا سـودی در یپ خنواهـد داشـت. 
از  یـکا  آمر باعـث شـده خـروج نظامیـان  ایـن مسـئله 
یـکا بشـود.  افغانسـتان تبدیـل بـه یـک مطالبـه در آمر
البتـه ایـن نکتـه را بایـد متذکر شـد که بایـدن سـعی دارد 
بـه هبانـه مقابله بـا طالبـان و القاعـده نیروهای نظامی 
دارد. نگـه  منطقـه  در  خمتلـف  اشـکال  بـه  را  یـکا  آمر

در  اسـامی  مجهـوری  رویکـرد  امـا  و 
افغانسـتان. در  اتفاقـات  ایـن  قبـال 

نیروهـای  خـروج  از  نـایش  قـدرت  خـأ  به وسـیله  گـر  ا
توافـق  بـه  دسـت یایب  افغانسـتان،  از  یـکا  آمر نظامـی 
سـیایس شکسـت خبورد، امـکان رخ دادن جنـگ داخیل 
در افغانسـتان وجـود دارد )کـه به نظـر می رسـد یکـی از 
اهداف آمریکاست( این اتفاق باعث افزایش ناامی در 
مرزهای ایران خواهد شد ومهچننی سیل ورود مهاجران 
امنیـت  لـذا  داشـت.  خواهـد  دریپ  را  ایـران  بـه  افغـان 
افغانسـتان و ثبـات سـیایس افغانسـتان بـرای ایـران بـه 
عنوان مهسـایه آن مهم و حیایت اسـت و نقش مجهوری 
اسـامی در حـل حبـران افغانسـتان بسـیار امهیـت دارد.

مسـئوالن ایـران می دانند کـه این حبـران، راه حل نظامی 
نـدارد و بـه مهـنی دلیـل بایـد محایت خـود را بیش از پیش 
نظـارت  حتـت  بنی االفغـاین  گفتگوهـای  رونـد  آغـاز  از 
کشورهای منطقه اعام کنند و خواستار آتش بس فوری، 
گیـر  برگـزاری انتخابـات زود هنـگام و تشـکیل دولـت فرا
میل در افغانسـتان بشـوندکه ان شـاءاهلل هم به سود خود 
افغان ها و هم به سود امنیت و ثبات منطقه خواهد بود.

بـرای  کـه  جـایی  مهـان  کاناداسـت.  اینجـا 
می سـوزاند  دل  اوکرایـن  واز  پـر قربانیـاِن 
می دهـد. سـر  دوسـی  انسـان  یـاد   فر و 
مجهـوری  در  انتخابـات  فرآینـد  کـه  کانـادایی  مهـان 
داده  تشـخیص  غیردموکراتیـک  را  اسـامی 
اجـازه  حـی  ایـران  انتخابـات  می  حتـر بـا  و  بـود 
ک  خـا در  بتواننـد  کانـادا  مقـمی  ایرانیـان  نـداد 
بیاندازنـد. صنـدوق  را  رای شـان  کشـور  ایـن 
جنتلمـن  یـک  یـرش  وز خنسـت  کـه  کشـوری  مهـان 
یف می شـود. انسان دوسـت و یـک ناجـی مهربـان معـر
وی  ر یـک  بـار  ایـن  امـا  کاناداسـت  مهـان  ایـن  بلـه 
وی زمـنی را بـه رخ جهـان  یب ر دیگـر متـدن و هبشـت غـر
کـودک  هـزاران  جسـد  اخیـر  هفته هـای  در  می کشـد. 
و  متـدن  مهـد  کانـادای  در  مجعـی  دسـته  گورهـای  در 
کـه تهنـا جـرم آن هـا ایـن  کـودکاین  پیشـرفت پیـدا شـد. 
کانـادا بودنـد و مالـک اصـیل  زمنی  کـه بومـی سـر بـوده 

زمنی. شـاید در نـگاه اول ایـن تهنـا یـک واقعـه  آن سـر
ن غرب  که متدن پیشـرفته و مدر خیـی بـه نظـر برسـد  تار
ابـراز  از آن اعـام برائـت می کنـد و بـه خاطـر اجنامـش 
می  پشـیماین، امـا وقـی بـه مهنی سـال های اخیـر می نگر
یکا کودکان  مشاهده می کنمی که در قبله آن ها یعی آمر
می کردنـد  جـدا  مادرشـان  و  پـدر  از  را  مهاجـر  یب گنـاه 
منایـش  بـه  قفـس  در  وحـش  بـاغ  حیوانـات  مثـل  و 
هیـچ  بـنی  ایـن  در  می دادنـد.  قـرار  دنیـا  بنی هـای  دور
صـدایی از سـران دنیـا و هنادهـای حقـوق بشـری بـرای 
یـه و ناله هـای  گر کـودکان در نیامـد، تهنـا  جنـات ایـن 
بنی هـا  دور حتویـل  ژکونـد  لبخنـد  و  شـنیدند  را  آن هـا 
دادنـد. بلـه هویـت غـرب مهنی اسـت. ژسـت دموکرایس 
یب شـرافت! و  آلـود  خباثـت  باطـی  امـا  انسـانیت،  و 

ُدم خروس کانادا
یادداشت کارشناس



شـورای  جملـس  در  طرحـی  اخیـرا 
قـرار  کار  دسـتور  در  اسـامی 
صـورت  در  کـه  اسـت  گرفتـه 
وه جهـادی،  گـر یـب هنـایی آن،  تصو
افـراد  از  منسـجم  جمموعـه ای 
خواهـد  حمسـوب  مردمـی  داوطلـب 
کمـک بـه رفـع فقـر و  کـه بـرای  شـد 
مناطـق  و  وسـتاها  ر در  ومیـت  حمر
می کننـد. جماهـدات  وم  حمـر

ایـن جهادگـران به موجب ماده ۱۳ 
سـپاه  اسـتخدامی  رات  مقـر قانـون 
حمسـوب  بسـیجی   ،۱۳۷۰ مصـوب 
جمـوز  صـدور  مرجـع  و  می شـوند 
سـازماندهی،  فعالیـت،  تشـکیل، 
آن هـا  بـر  نظـارت  و  هدایـت 
بسـیج  سـازمان  سـازندگی  بسـیج 
پاسـداران  سـپاه  مسـتضعفنی 
و  می باشـد  اسـامی  انقـاب 
حقیـی  اشـخاص  سـایر  فعالیـت 
وه  گـر عنـوان  حتـت  یق  حقـو و 
بـود.  خواهـد  ممنـوع  جهـادی 
کـه  جهادگـراین  طـرح  ایـن  طبـق 
شـوند  مـرگ  یـا  و  حادثـه  دچـار 
در  شـهید  و  جانبـاز  عنـوان  بـه 
شـناخته  پاسـداران  سـپاه  عرصـه 
ینه هـای  هز کلیـه  شـد  خواهنـد 
جهادگـران  بیمـه ای  و  درمـاین 
پاسـداران  سـپاه  عهـده  بـر 
بـود.  خواهـد  اسـامی   انقـاب 

جهـادی  وه هـای  گر مهچنـنی 
مـایل  کمک هـای  از  می تواننـد 
کننـد.  اسـتفاده  راحت تـر  مردمـی 
که بر این طرح وارد است  انتقادایت 
شـد: خواهـد  مـوارد  ایـن   شـامل 
وه هـای  گر ی  گفتمان سـاز  -1
راهبـرد  ف  خـا جهـادی 
اسـت.  ی  رهبـر معظـم  مقـام 
بسـیج  بـه  جهادگـران  2-وابسـتگی 
هنـاد  مـردم  حالـت  از  را  هنـاد  ایـن 
خـارج و بـه حالت حکومـی تبدیل 
وه هـای  گر چابکـی   -3 می کنـد. 
و  می شـود  گرفتـه  جهـادی 
می کنـد. تیـک  وکرا بر را  جهادگـران 
از مزایـای ایـن طـرح هـم می تـوان   
کـه نوعـی  کـرد  بـه ایـن مـورد اشـاره 
وه هـای جهـادی اجیـاد  گر احتـاد در 
می تـوان  آن  یپ  در  کـه  می کنـد 
نظام مند تـر  را  مقـدس  هنـاد  ایـن 
مناطـق  تـا  کـرد  یت تر  تشـکیا و 
به خـویب  هـدف  مـورد  افـراد  و 
حـل  بـه  عدالـت  بـا  و  شناسـایی 
شـود. پرداختـه  مـردم  مشـکات 
ایـن  اصـاح  بـا  اسـت  امیـد 
جهـادی  وه هـای  گر کیل  طـرح 
معظـم  مقـام  فرامـنی  بـا  مطابـق 
بیش تـر  پیشـرفت  ی  رهبـر
در  ی  هبتـر ی  تاثیرگـذار و 
باشـند. داشـته  جامعـه  سـطح 
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گزارش فتح

نان و آب وین برای دولتجهادگران سازمانی، آری یا نه؟

یه یر هیئت تحر

تـا  وز  ر یس  از  کم تـر  حالیکـه  در 
دوازدهـم  دولـت  مسـئولیت  پایـان 
تـمی  کـه  شـاهدمی  مانـده،  بـایق 
از  دولـت  خارجـی  سیاسـت 
فشـرده  صـورت  بـه  قبـل  ما ه هـا 
دسـت یایب  بـرای  تـاش  حـال  در 
یب سـت.  غر طـرف  بـا  توافـق  بـه 
ونـد  ر ایـن  هـم  انتخابـات  از  پـس 
سـوی  از  بارهـا  و  یافتـه  ادامـه 
اینطـور  مسـتقر،  دولـت  مسـئولنی 
هسـتند  تـاش  در  کـه  شـده  گفتـه 
یـل  حتو را  می  حتـر بـدون  کشـور  تـا 
بدهنـد. منتخـب  مجهـور  رئیـس 
هنایتـا  آیـا  اینکـه  از  جـدای 
سـراجنامی  بـه  کـرات  مذا ایـن 
بـه  اسـت  زم  ال نـه،  یـا  می رسـد 
نسـبت  نظـام  هنـایی  موضـع 
آن  و  شـود  کیـد  تا کـره  مذا بـه 
طـرف  تعهـدات  راسـی آزمایی 
سـوی  از  بارهـا  کـه  اسـت  مقابـل 
مسـئوالن  دیگـر  و  انقـاب  رهبـر 
اسـت. گرفتـه  قـرار  کیـد  تا مـورد 
بـه  نـه  راسـی آزمایی  طبیعتـا 
بـر  تعهـدات  اعتبـار  ریس  بـر معنـای 
ثبات  کـه بـه معنـای ا کاغـذ،  وی  ر
نظـر  طبـق  اسـت.  عمـل  در  آن هـا 

راسـی آزمایی  نـوع  ایـن  کارشناسـان 
6 مـاه  4 ایل  ی حـدود  حداقـل چیـز
کـه بـه عمـر دولـت  زمـان نیـاز دارد 
دلیـل  پـس  منی رسـد.  دوازدهـم 
چیسـت؟ دولـت  تاش هـای  ایـن 
کرات،  بـه نظر می رسـد در این مذا
کـه  اسـت  تـاش  در  مسـتقر  دولـت 
ایـن  در  دادن خـود  نشـان  فعـال  بـا 
سـندی  حداقـل  پایـاین،  وزهـای  ر
خـود  ی  تاش گـر ثبـات  ا بـرای 
را  مشـکات  و  کنـد  پـا  و  دسـت 
انداختـه  ترامـپ  گـردن  بـر  بیش تـر 
منحصـر  خـاص  دوره ای  بـه  و 
موفقیت آمیـز  صـورت  در  کنـد؛ 
را  خـود  نیـز  اولیـه  توافـق  بـودن 
موفقیت هـای  یـا  گشـایش  در 
کنـد. سـهمی  آیت  دولـت 
اسـت  ایـن  اسـت  واضـح  کـه  آچنـه 
کشـورهای  دیگـر  و  یـکا  آمر کـه 
ادعـای  عیل رغـم  کـره  مذا طـرف 
توافـق  بـه  بازگشـت  بـرای  خـود 
آن پـا  و  این پـا  فقـط  وز  امـر تـا 
کشـور  هنـایی  تصمـمی  و  کرده انـد 
تعهـدات  راسـی آزمایی  بـرای 
ایـن  بـرای  فصل اخلطـاب  نیـز 
اسـت.  آینـده  دولـت  و  دولـت 

یادداشت تحلیلی


