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 12کاندیــدای انتخابــات پارلمانــی
هنگکنــگ کــه در بیــن آنهــا «جوشــوآ
وونــگ» ،از مخالفان چیــن در این دولت
شــهر دیده میشــود ،ردصالحیت شدند.
این اقدام باعث اعتراض این افراد شــده
است .آنها معتقدند این اقدام به معنای
آن اســت که دولت هنگ کنگ اســتقالل
خود از چین را حفظ نکرده است.

بــا طوالنــی شــدن مناقشــات در
حوزه هــای مختلف بــا یونــان ،آنکارا
پیشــقدم شــده و از آتن دعــوت کرده
تــا بــرای چهارمیــن بــار در یک ســال
اخیــر پــای میــز مذاکــره بنشــینند تــا
شــاید در برخی مسائل بین دو طرف
بویــژه مســأله اســتخراج گاز از دریای
مدیترانه با هم به توافق برسند.

در حالی که هنوز کووید  19جامعه فرانسه
را تهدید می کند ،مردم این کشور با وجود
فصل تابستان و داغ شدن بازار سفرها در
ایــن ایام بــا توجه به تعطیلــی مدارس و
هــوای خــوب ،شــرایط را درک کــرده و از
ســفر تابســتانی خود چشم پوشــیده اند
و ماســک و رعایــت فاصلــه اجتماعی را
سرلوحه کار خود قرار داده اند.

پیشنهاد ترامپ برای تعویق انتخابات

ندا آکیش – دونالد ترامپ روز پنج شــنبه پیشــنهاد
بــه تأخیــر انداختــن انتخابــات ریاســت جمهوری
ســوم نوامبر امریکا را مطرح کرد .پیشــنهادی که با
توجه به بحرانهای داخلی جدی که او در آســتانه
انتخابــات دارد ،بهتریــن راه فــرار آقــای تاجر در 4
ســال حضورش در کاخ ســفید به نظر می رسد .اما
ســخنان او با توجه به اینکه چنیــن چیزی در حوزه
اختیارات رئیس جمهوری نیست ،با واکنش منفی
گســترده از ســوی مخالفــان و حتــی موافقــان او از
جمله رهبران حزب جمهوریخواه  ،مواجه شد.
بهگزارش نیویورک تایمز ،پس از آنکه مقامات
برخــی ایالتهــای امریــکا بهخاطر شــرایط وخیم
همهگیری ویروس کرونا اعالم کردند ،ممکن است
انتخابــات ســوم نوامبــر را بهصورت پســتی برگزار
کننــد ،ترامــپ روز پنجشــنبه در توئیتر پســتهایی
منتشــر و صحت انتخابات پستی را زیر سؤال برد و
نوشت :با برگزاری انتخابات پستی ،انتخابات 2020
نادرســتترین و پرتقلبتریــن انتخابــات تاریــخ
امریکا خواهد شــد و یک ســرافکندگی بزرگ برای
ایــاالت متحده خواهد بود .انتخابات را تا زمانی که
مردم بتوانند بخوبی ،در امنیت و در ســامت رأی
دهنــد ،به تأخیر بیندازید .ترامپ همچنین در این
پیام توئیتری به اشتباه از انتخابات پستی سراسری
یــاد کرد در حالی کــه تاکنون هیچ مقــام امریکایی
رسماً اعالم نکرده اســت که انتخابات سوم نوامبر
تمام و کمال پستی برگزار خواهد شد.
ëëتنهاییترامپدرمیانجمهوریخواهان
ایــن پســت توئیتــری ترامپ بســرعت از ســوی
رهبــران هــم حزبــیاش مــورد انتقاد قــرار گرفت.
میــچ مــک کانــل ،رئیس ســنا کــه در  4ســال اخیر
بهخاطــر منافع حزبــی همــواره از ترامپ حمایت
کرده و حتی در جریان استیضاح ،نگذاشت ترامپ
در ســنا محکوم شود ،پیشــنهاد تأخیر در انتخابات
را رد کــرد .رئیــس ســنا در مصاحبــهای در این باره
گفت« ،تاریخ انتخابات روی ســنگ نوشــته شده»
و قابل تغییر نیســت .او افزود« :بیش از  200ســال
است که در ایاالت متحده انتخابات برگزار میشود

و در طول جنگهای داخلی ،رکود بزرگ ،دو جنگ
جهانــی و ...ایــن انتخاباتهــا تغییر نکرده اســت.
قانون اساسی امریکا اختیار تعیین زمان انتخابات
را به کنگره داده است ».کوین مک کارتی ،نماینده
جمهوریخواه نیــز در این باره گفت :هرگز در تاریخ
انتخاباتهــای فدرال اتفاق نیفتــاده که انتخاباتی
برگــزار نشــود و حاال هم ما باید انتخابــات را برگزار
کنیم .تد کروز و مارکو روبیو ،دو سناتور جمهوریخواه
هم موضوع تأخیر در انتخابات را منتفی دانستند.
حتــی شــبکه خبــری فاکــس نیــوز کــه منتســب به
جمهوریخواهــان اســت در گزارشــی از پیشــنهاد
ترامــپ انتقاد و تشــریح کــرد که به موجــب قانون
اساســی امریــکا هیچ رئیــس جمهــوری نمیتواند
تاریخ انتخابات را تغییر دهد.
ëëنقدهایتلویحیاوباما
بــاراک اوبامــا ،رئیس جمهــوری ســابق امریکا
هــم که روز پنجشــنبه در مراســم خاکســپاری جان
لوئیس ،نماینده سابق امریکا و فعال مدنی مشهور
ســخنرانی میکرد ،بدون آنکه نامی از ترامپ ببرد
انتقادهــای جــدی از او کرد که یکــی از این انتقادها
دربــاره پیشــنهاد به تأخیــر افتادن انتخابات ســوم
نوامبــر بــود .او گفت :اکنون که ما اینجا نشســتهایم
افــرادی در قدرت هســتند که هــر کاری میکنند که
مــردم را از شــرکت در انتخابات مأیوس کنند .آنها
با بســتن حوزههــای رأیگیــری و گذاشــتن قوانین
ســختگیرانه هویتی برای اقلیتها و حمله به حق
رأی ما ایــن کار را میکنند .اوباما همچنین با دفاع
از برگــزاری انتخابــات بــه شــیوه ایمیلــی در برخی
ایالتها ،از تالشهایی که دولت ترامپ و شخص
او برای کم اهمیت دادن اینگونه رأیگیری میکند،
انتقاد کرد.
احتمــاالً ترامــپ انتظار نداشــت این پیشــنهاد
بــا ایــن حجــم از مخالفــت بویــژه بیــن رهبــران
ارشــد هم حزبــیاش مواجه شــود و فکــر میکرد،
جمهوریخواهــان ایــن بــار هــم بــه خاطــر منافــع
حزبــی ســکوت خواهنــد کــرد امــا اینطــور نشــد و
بههمین خاطر ترامپ ساعتی بعد ،از موضع خود

عقبنشــینی و ادعا کرد ،خواستار به تأخیر افتادن
انتخابات نیســت اما همچنان نگران برگزاری یک
«انتخابات قالبی» ایمیلی است.
ëëپیشنهادعاقالنه
بهگــزارش بلومبــرگ ،البتــه نبایــد از ایــن
واقعیــت غافــل شــد کــه در شــرایط کنونــی کــه
بحرانهای متعدد آینده سیاسی ترامپ را تهدید

بــــرش

رئیس سنا  :تاریخ انتخابات روی سنگ نوشته شده

فصل ویرانی اقتصادی امریکا

گروه جهان – اگر وضعیت اقتصادی بزرگترین ابرقدرت اقتصادی جهان در سه ماهه
دوم ســال  2020را بــا عبــارت «بدترین فصل» توصیف کنیم شــاید کمــی اغراق آمیز
بــه نظر برســد اما به هیچ وجه این طور نیســت .در گزارشــی که مرکــز تجزیه و تحلیل
اقتصادی امریکا روز پنجشنبه منتشر کرد ،تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماه
دوم ســال جــاری میــادی عدد منفی  32.9درصد را نشــان می داد؛ رقمی که از ســال
 1947به این سو که مقامات امریکایی انتشار آمار فصلی اقتصاد را آغاز کردند ،در این
کشور سابقه نداشته است .به گزارش سی ان ان ،اگرچه از ابتدای سال جاری میالدی به
خاطر همهگیری ویروس کرونا در امریکا و تعطیلی کسب و کارها به خاطر سیاستهای
قرنطینهای تولید ناخالص داخلی این کشور و به تبع آن رشد اقتصادی به شدت کاهش
یافته و در ســه ماه اول  2020هم آمار اقتصادی بســیار نگران
کننده بود اما کارشناســان اقتصادی پیــش بینی کرده بودند،
این سقوط اقتصادی در فصل دوم سال رفته رفته بهبود یابد.
با این حال گزارشــی که روز پنجشــنبه منتشر شد نشــان داد،
اوضــاع نه تنها اصالً خوب نیســت بلکه در فصل دوم رشــد
اقتصادی  4برابر بدتر از اوج بحران اقتصادی در ســال 2008
اســت .در سه ماه چهارم سال  2008که اوج بحران اقتصادی
امریکا بــود ،تولید ناخالص داخلی در این کشــور  8.4درصد
ســقوط کرد اما در ســه ماه دوم  2020این رقم به منفی 32.9
درصد رسیده است .بنا بر تعریف سنتی رکود اگر یک کشور دو
فصل پیاپی افت اقتصادی را تجربه کند به این معناست که
وارد رکود شــده است .همچنین در ماه آوریل در امریکا بیش
از  20میلیون امریکایی شــغل خود را به خاطر سیاست های
قرنطینه ای از دست دادند؛ رقمی که در  80سال اخیر در این کشور بیسابقه بوده است.
اگرچه پس از پایان قرنطینه ها و بازگشــایی مشاغل تا حدودی از شمار بیکاران امریکا
کم شد اما هنوز هم نرخ بیکاری در امریکا  10.3درصد است؛ رقمی که همچنان باالتر
از رقم مربوط به دوره بحران اقتصادی  2008است.
جــروم پــاول ،رئیــس فــدرال رزرو (بانــک مرکــزی امریــکا) روز چهارشــنبه در یک
کنفرانس خبری گفت :رشــد بیکاری در امریکا بیش از همه کارگــران کم درآمد ،زنان،
امریکایی – آفریقایی ها و هیسپانیک ها را تحت تأثیر قرار می دهد .او همچنین گفت،
داده ها نشان می دهد روند بهبود وضعیت اشتغال در امریکا روندی کند است و پاسخ
به این سؤال که چه زمانی اقتصاد به مسیر اصلی خود بازخواهد گشت کامالً بستگی به
وضعیت همه گیری ویروس کرونا دارد .البته سیاســت های کنگره را هم نباید نادیده
گرفت .در حال حاضر قانونگذاران امریکایی درباره بسته جدید کمکهای دولتی بحث
میکنند .جمهوریخواهان بســته یک تریلیون دالری برای کمک به بیکاران پیشــنهاد
دادهاند اما دموکرات ها خواســتار کمک ســه تریلیون دالری هســتند و جالب آنکه هر
دو حــزب گفتــه اند ،برای تحقق پیشنهادشــان هر قدر الزم باشــد چانه زنی میکنند و
میجنگند .اقتصاددان ها هم چشم به کنگره دوخته اند تا شاید با تصویب یکی از این
دو پیشنهاد سه ماهه سوم اقتصاد امریکا بهتر از دو فصل قبل شود.
Sipa usa

وقتــی که ترامــپ را برای یک گفتوگوی تلفنی دیگر در ســاعات آتی
بــا «رجــب طیب اردوغــان» رئیــس جمهــوری ترکیه آمــاده و توجیه
میکــردم ،تأکید نمودم که ما طراحی درســتی را انجام دادهایم :اول
اینکه یک حمله پیشــنهادی ســهجانبه با مشارکت فرانســه و بریتانیا
داریم که کامالً متفاوت از حمله یکجانبه امریکا در ســال  2017است.
دوم ،رویکرد ما اینبار جامع و فراگیر است و عالوه بر نیروی نظامی،
ابزارهای سیاسی و اقتصادی را نیز اضافه کردهایم تا یک پیام ترکیبی
مؤثــر را در مــورد اینکــه هدف اقــدام ما چیســت و چرا دســت به این
اقــدام میزنیم ،برای دیگران ارســال کنیم و ســوم اینکه طرح ما یک
طــرح پایــدار و ادامهدار خواهد بود و نه یک اقــدام منفرد و مقطعی.
بــه نظر میرســید که ترامپ از این طراحی رضایــت دارد .او در ادامه
بــه مــن تأکید کــرد؛ «تا آنجــا کــه میتوانــی در شــبکههای تلویزیونی
حاضر شــو و مصاحبه کن ...هرچقدر دوســت داری به اوباما بتاز ،این
کار خوبی اســت که باید انجام شــود ».من واقعاً نمیخواســتم در آن
هفته کار رســانهای انجام دهم و از طرف دیگــر افراد زیادی بودند که
عالقه داشــتند و تــاش میکردند راهــی به شــبکههای تلویزیونی باز
کنند و حرف بزنند .به نظرم در این زمینه کمبودی نداشتیم و صدای
مقامات دولتی به اندازه کافی شنیده میشد.
مکالمــه تلفنــی اردوغــان یک تجربــه جالب توجه بــود .وقتی به
حرفهــای او (که همگی ترجمه میشــد) گــوش میدادیم ،به نظر
میرســید که «بنیتو موســولینی» (رهبر فاشیست ایتالیا در سالهای
جنــگ جهانــی دوم) از بالکــن معروف خود در شــهر رم ســخنرانی
میکنــد ،تفاوتــش فقط در ایــن بود که اردوغان با همــان ُتن صدا از
گوشــی تلفن صحبــت میکرد و انــگار بر روی میــز رئیس جمهوری
موســوم بــه میــز «رزولــوت» ایســتاده و برای مــا ســخنرانی میکند.
رئیــس جمهــوری ترکیــه از هرگونــه تعهــدی در زمینــه پیوســتن به
طرحهــای عملیاتی امریکا علیه ســوریه خودداری کــرد اما گفت که
او فوراً با پوتین صحبت خواهد کرد .ترامپ از اردوغان خواســت که
تأکید کند ما نهایت ســعی خود را خواهیم کرد تا تلفات و خســاراتی
به نیروهای روســی وارد نشــود .روز بعد که پنجشــنبه بــود «ابراهیم
کالین» همتای ترک من که همزمان سخنگوی مطبوعاتی اردوغان
هم هست (چه ترکیب جالبی!) تلفن کرد تا از گفتوگوهای رؤسای
توگوی تلفنی
جمهوری ترکیه و روســیه گزارش بدهد .پوتین در گف 
با اردوغان تأکید کرده بود که اصالً خواهان مقابله و مواجهه بیشــتر
با امریکا بر ســر موضوع ســوریه نیســت و همه طرفها باید عاقالنه
عمل کنند.
ســاعت هشت صبح پنجشنبه ژنرال دانفورد رئیس ستاد مشترک
ارتــش تلفــن کرد تــا درباره مکالمه شــب گذشــتهاش با گراســیموف
همتــای روس خــود گــزارش بدهد .دانفــورد گفت :گراســیموف پس
از تأکیــد بر ضرورت دفاع روســیه از رژیم اســد وارد بحث اصلی شــد
و وقتــی مــن بــا قاطعیــت اعالم کــردم که قصد مــا هدف قــرار دادن
نیروهــای روســیه در خــاک ســوریه نیســت ،حــرف مــرا کامــاً جــدی
گرفــت .وی همتای روس خود را «بســیاری حرفــهای ،متین و دقیق»
توصیف کرد .من و دانفورد در این نکته که مذاکره با مقامات نظامی
روســیه نتایج مثبتی داشــته متفقالقول بودیم .من همان روز نتیجه
مذاکرات تلفنی دانفورد – گراسیموف و پوتین – اردوغان را به ترامپ
منتقل کردم.
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میکنــد و همهگیــری ویروس کرونــا همچنان در
امریکا با شــدت گســترش مییابــد ،جنبش جان
ســیاهان ارزش دارد ،شــهرهای مختلــف ایاالت
متحده را ناآرام کرده ،بحران اقتصادی و بیکاری
گریبانگیــر امریکاییها شــده و محبوبیت ترامپ
در مقابــل جو بایــدن ،رقیــب دموکراتش بســیار
پاییــن آمده ،عاقالنهترین پیشــنهادی که ترامپ
میتوانست به نفع خود بدهد ،تأخیر در برگزاری
انتخابــات بود .او که شکســت خــود در انتخابات
نوامبــر را حــاال بیش از هر زمــان دیگری محتمل
میدانــد ،اگر قدرت و اختیار این کار را داشــت به
احتمــال زیــاد انتخابات را عقــب میانداخت .او
شــاید این پیشــنهاد را مطــرح کرد که بــا تجزیه و
تحلیل واکنشها نتیجهگیری کند که تا چه اندازه
میتواند روی این موضوع پافشــاری کند .واکنش
جمهوریخواهــان اما این بار آنطور نبود که آقای
رئیس جمهوری میخواست.

صلح با طالبان در گرو تصمیم سرنوشتساز «لویه جرگه»

زهرهصفاری/رئیسجمهوریافغانستان
در آغاز آتشبس ســهروزه شبهنظامیان
طالبــان ،اجــرای آخریــن پیششــرط
مذاکرات صلح بیناالفغانی برای آزادی
 400زندانی خطرناک تکفیری را مشروط
بــه رأی «لویــه جرگــه» مشــورتی صلــح
کشورش و به نوعی موافقت مردم کرد.
بــه گــزارش «دیلــی ایندیپندنــت»،
«اشــرف غنــی» در ســخنرانی دیــروز به
مناســبت عیــد قربــان ،با تأکید بــر اینکه
افغانســتان تاکنــون حدود  4هــزار و 600
نفر از  5هزار زندانی طالبان را آزاد کرده،
آزادی  400زندانــی خطرنــاک فهرســت
توافقی این گروه با جرایم تجاوز ،قاچاق،
قتــل و ...را بــا اســتناد به قانون اساســی،
خــارج از حیطــه اختیــارات ریاســت
جمهوری دانست و خواستار گردهمایی

تحریم و تحریف

فــوری ریــش ســفیدان ،ســران قبایــل و
بزرگان افغانستان در «لویه جرگه» صلح
شــد .وی گفت« :این تصمیم به معنای
رأی منفی ما نیست بلکه میخواهیم در
زمان محــدود با مردم مشــورت کنیم».
بــه باور کارشناســان ،دور از ذهن نیســت
تبعات این بیانیه «غنی» عالوه بر تأخیر
رونــد مذاکــرات بیناالفغانی ،از ســویی
ســبب خشــم طــرف امریکایی شــود که
تالش زیادی بــرای پایان دادن به جنگ
 19ساله افغانستان کرده و از طرف دیگر
بــا پایــان آتشبس ســه روزه ،زمینهســاز
عقبنشــینی طالبــان از رونــد صلــح و
ازسرگیری حمالت گسترده آنها باشد.
ëëطالبان،فهرستجایگزیننمیپذیرد
براســاس توافــق ســه گانــه صلــح
امریــکا ،دولت افغانســتان و طالبان در

ëëادامهازصفحهاول
ایــن اقدام و مبارزهای از جنس نرمافزاری اســت .در این
چارچوب تحریف مکمل تحریم میشود .همان طور که
مقام معظم رهبری در سخنان عید قربان اظهار داشتند
کــه« :بــه مــوازات تحریم دشــمن ،یک جریــان تحریف
هــم وجــود دارد :تحریــف حقایــق ،واژگونه نشــان دادن
واقعیات؛ چه واقعیات کشــور ما ،چه واقعیات مرتبط با
کشــور ما .این تحریف هم یکی از کارهایی اســت که آنها
انجــام میدهند .هدف این تحریف دو چیز اســت :یکی
ضربه به روحیه مردم ،یکی هم آدرس غلط دادن برای
رفع مشــکل تحریم .پول زیادی هم دارند خرج میکنند
بــرای اینکــه ایــن حقایــق را تحریف کننــد ...اگــر جریان
تحریف شکســت بخورد ،جریان تحریم قطعاً شکســت
خواهد خورد ،زیرا که عرصه ،عرصه جنگ ارادهها است.
از اول انقــاب ،خط ثابت دشــمن همین بود ...به مردم
ایــران تفهیم کنند که بیچاره شــدید ،دیگــر کارتان تمام
است ،هیچ کاری از عهد ه کسی برای شما برنمیآید .اگر
نقطه قوتی در کشــور باشــد ،مطلقاً انکار میکنند .نقطه
زرد اگر وجود داشــته باشــد ،این را  10برابر میکنندبرای
اینکه روحیه مردم و امید مردم ،بخصوص امید جوانها،
تضعیف بشــود ».در واقــع اگر طرف مقابــل در تحریف
موفق شــود ،آنــگاه بهراحتی میتواند ثمــرات تحریم را
دریابد ،ولی اگر بتوان آن را در این جبهه زمینگیر کرد ،در

فوریه ســال جاری برای پایــان دادن به
طوالنیتریــن جنــگ ایــاالت متحــده و
بازگشــت نظامیــان این کشــور به وطن
خود ،دولت افغانســتان متعهد شــد 5
هــزار زندانی طالبــان را با هــزار زندانی
امنیتی دولــت مبادله کند .اما در حالی
کــه «غنــی» ،بــا احتســاب آزادی 500
زندانــی خــارج از فهرســت طالبــان،
آزادی  100زندانــی بیــش از رقم توافق
شــده را تأییــد کــرده اســت «ســهیل
شاهین» ،سخنگوی طالبان در گفتوگو
با «آسوشــیتدپرس» تأکید کرد لیســت
جایگزین دولت برای آزادی زندانیانش
را نخواهــد پذیرفت .همزمان ســازمان
ملــل و ســفارت امریــکا در کابــل نیــز
تالشهــای خود برای آغاز مذاکرات در
هفته جاری را آغاز کردهاند.

این صورت تحریم را هم میتوان به جای تهدید ،تبدیل
به فرصت کرد و بیشترین دستاوردها را از آن برای کشور
و مردم حاصل نمود.
بنابرایــن شــرط و یــا در واقــع پیششــرط مقابلــه بــا
تحریم ،مواجهه و شکســت دادن تحریف اســت .این امر
چگونه رخ خواهد داد؟ متأسفانه باید گفت که مهمترین
نقطه ضعف جامعه ما نه اقتصاد است و نه دیپلماسی
خارجــی و نه تــوان و قدرت نظامی ،که اتفاقاً در همه این
زمینههــا نقاط قوت خــاص خود را داریــم .اقتصاد ایران
علیرغمشدیدترینتحریمهاتوانستهاستحداقلهای
مــورد نیاز جامعه را تأمین کنــد و همچنان به بقای خود
ادامه دهد .اگر یک نفر زیر وزنه  200کیلوگرمی قدری خم
میشــود و حتی نتواند تحرک جدی داشته باشد ،این به
معنای ضعف او نیســت ،بلکه قدرت او را میرســاند که
قادر به تحمل این وزنه هســت .تحریف یعنی اینکه خم
شدن او را ببینیم ،ولی پایداری و استقامتش را در تحمل
این وزنه سنگین نبینیم .در دیپلماسی خارجی نیز همین
کــه ایران توانســت اتحــاد جهانی علیــه خود را بــه اتحاد
علیــه ایاالت متحده تبدیل کند و از زیر بار قطعنامههای
شورای امنیت خارج شود ،نشاندهنده ظرفیت و توانایی
مبــارزه در این جبهه اســت .در حوزه نظامی پاســخهای
داده شــده بــه تجــاوز هواپیمــای پیشــرفته امریکایــی به
مرزهای ایران و ســپس موشــکباران پایگاه امریکایی در

ëëوعدهای که سخت محقق میشود
رئیــس جمهــوری افغانســتان در
حالــی تصمیمگیــری دربــاره آزادی
 400زندانــی طالبان را برعهــده «لویه
جرگــه» مشــورتی کشــورش گذاشــته و
خواســتار بازگشــت اعضای پارلمان از
مرخصــی تابســتانی و برگــزاری فوری
ایــن مجلس مشــورتی شــده اســت که
بــه باور کارشناســان ،گردآوردن ســران
قبایل و ریش ســفیدان از سراسر کشور
در یک هفته محقق نمیشــود .مشکل
دیگــری کــه ایــن تصمیــم «غنــی» بــا
آن روبــهرو اســت ،موافقــت «عبــداهلل
عبــداهلل» طــرف دیگــر دولــت قانونی
افغانســتان اســت کــه هنــوز موافقــت
یــا مخالفــت خود در این بــاره را اعالم
نکرده است.

عراق شــاهد مناســب برای قدرت نظامی اســت .ولی در
ایــن میان وضعیت رســانهای ایران ،یعنــی آنجا که باید
بازتابدهنده حقیقت باشــد و با تحریــف مبارزه کند ،نه
تنها بســیار ضعیف اســت ،بلکه هر روز کــه میگذرد این
ضعف نمایانتر میشــود .بهطوری که قدرت رســانهای
ایــران در بازتــاب واقعیت جامعه هیچ تناســبی با ســایر
وجــوه قــدرت ایران ندارد و لذا دشــمنان مــا نیز از همین
روزنه وارد شدهاند و هر روز بیش از پیش در حال پیشروی
هســتند و این خطــر وجود دارد که ســایر دســتاوردها نیز
تحتالشــعاع ایــن وضع قــرار گیرنــد .برای جبــران این
نقیصــه و غلبه بــر تحریف چه باید کرد؟ هیــچ راهی جز
تقویت نظام رســانهای از طریق اســتقالل و توسعه نفوذ
آن وجود ندارد .رسانه وضعیت شکنندهای دارد .با اولین
ســوگیریها و دروغها ،اعتبارش زایل میشود و مردم به
آن بیاعتماد میشــوند .با این نظام رســانهای نمیتوان
به جنــگ با تحریف رفت و اگــر در برابر تحریف بیدفاع
شویم ،تحریم نیز مزید بر علت شده و مجبور به تسلیم
میشــویم .خــط اول و مقــدم جبهه مبــارزه بــا تحریف،
رسانه است .در حالی که این خط ضعیف است و احتماالً
تا حاال فرو ریخته ،هرچند امکان بازسازی آن وجود دارد.
در فقدان بازسازی این خط ،بدون تردید سایر دستاوردها
بیاثر خواهند شــد و سایر فشــارها از جمله تحریمها نیز
اثرگذاری بیشتری پیدا خواهند کرد.

