
روز جوان مومن
روز ســیزدهم آبــان کــه نــام آن را در کشــور روز ]مبــارزه با اســتکبار[ 
ــتی  ــام درس ــام ، ن ــه آن ن ــن اینک ــن - ضم ــر م ــه نظ ــد، ب نهاده ان
ــی،  ــوان انقالب ــن، ج ــوان مؤم ــت ؛ روز ج ــوان اس ــت - روز ج اس
ــی کــه دســت  جــوان شــجاع ، جــوان دالور، جــوان مبتکــر، جوان
ــد کــه دشــمن را از ابتــکار، و از حرکــت بازمیــدارد.  ــه کاری میزن ب
ــه  ــخیر الن ــت تس ــن حرک ــام ای ــت. ام ــوان اس ــا روز ج ــن معن ــه ای ب
جاسوســی آمریــکا  را انقــالب دّوم نامیدنــد ، بی معنــا نیســت ؛ از 
ســاعات اّول پیــروزی انقــالب بلکــه حّتــی قبــل از انقــالب دشــمن 
درصــدد توطئــه برآمــد. اّمــا امــام ایســتاد. عزیــزان مــن ! قضّیــه ی 

آمریــکا ایــن اســت.

تصحیح دو اشتباهی که به اذهان عمومی تزریق می شود 
اول اینکــه، طــوری تبلیــغ میکننــد کــه اینکــه امــام فرمــود 
ــم  ــروز ه ــه ام ــد -ک ــکا بزنی ــر آمری ــر س ــد ، ب ــاد داری ــه فری هرچ
همیــن حکــم جــاری اســت- از ســر تعّصــب و غــرور اســت 
یعنــی منطقــی پشــت ســرش نیســت؛ جاهلــی و از روی تعّصــب 
ــت  ــه درس ــد. درحالی ک ــج بکنن ــد تروی ــن را میخواهن ــت؛ ای اس
ــق  ــک منط ــتش ی ــن پش ــت . ای ــس اس ــه عک ــه قضّی ۱۸۰ درج
محکــم وجــود دارد. آن منطــق ایــن اســت کــه اســاس سیاســت 
ــکا  ــخ آمری ــت. تاری ــت اندازی اس ــی و دس ــر افزون طلب ــکا ب آمری
در ایــن ۲۵۰ ســالی کــه از عمــر آن میگــذرد، ایــن را نشــان 
میدهــد -البّتــه اوایــل خیلــی کمتــر، از حــدود صــد ســال پیــش 
ــی اش  ــت داخل ــه امنّی ــت ک ــن اس ــکا ای ــی آمری ــت کّل - سیاس
ــّرف  ــان و تص ــورهای جه ــه کش ــت اندازی ب ــیله ی دس ــه  وس را ب
ــد؛  ــل میکنن ــور عم ــد؛ این ج ــن کن ــراوان تأمی ــوذ ف ــق نف مناط
ایــن سیاســت آنهــا اســت. ایــن سیاســت را در منطقــه ی غــرب 
ِاعمــال  طاغــوت  دوران  در  ایــران  در  کردنــد،  ِاعمــال  آســیا 
کردنــد، در کشــورهای همســایه ی مــا ِاعمــال کردند.ایــران 
ــروزی  ــد از پی ــت بع ــی غفل ــود. اندک ــکا ب ــوذ آمری ــه ی نف منطق
انقــالب موجــب میشــد کــه دشــمنی کــه از در بیرونــش کردیــم، 

ــت. ــن را گرف ــوی ای ــت و جل ــام نگذاش ــردد؛ ام ــره برگ از پنج
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پیــش بینــی شــگفت آور رهبــر ایــران از نتیجــه 
ــات آمریکا ! انتخاب

ــه  ــتید، هرچ ــکا ِبایس ــل آمری ــد در مقاب ــه گفتن اینک
فریــاد داریــد بــر ســر آمریــکا بزنیــد، به معنــای دفــاع 
از ارزشــها اســت ؛ نه فقــط ارزشــهای مخصــوص 
ــه  مســلمانها، دفــاع از ارزشــهای انســانی . امــروز ب
اعتــراف خــود آمریکایی هــا، دولــت آمریــکا و نظــام 
ــکا از ارزشــهای انســانی فرســنگها دور افتــاده  آمری
. ایــن ] مناظــره ی  دو نامــزد ریاســت جمهــوری 
ــان  ــر زب ــا ب ــه اینه ــی ک ــد؟ حقایق ــکا [ را دیدی آمری
ــا  ــکا را افش ــا آمری ــنیدید؟ اینه ــد؟ ش ــد دیدی راندن
کردنــد. چنــد برابــر چیزهایــی را کــه مــا میگفتیــم و 
بعضــی بــاور نمیکردنــد و نمیخواســتند بــاور کننــد، 
خــود اینهــا گفتنــد و جالــب ایــن اســت کــه آن کــه 
صریــح  تــر گفــت ، بیشــتر مــورد توّجــه مــردم قــرار 
گرفــت . آن مــرد چــون واضــح تــر گفــت ، صریــح  تــر 
ــد.  ــه کردن ــه او توّج ــتر ب ــکا بیش ــردم آمری ــت ، م گف
. گفــت ۴۴  را هــم گفــت  آمریکایی هــا[    ]فقــر 
و  گفــت  او  گرســنه اند.  آمریــکا  در  نفــر  میلیــون 
دیگــران هــم گفتنــد کــه کمتــر از یــک درصــد مــردم 
آمریــکا مالــک نــود درصــد ثــروت آمریــکا هســتند. 
ارزشــهای انســانی در آنجــا لگدمــال شــده اســت ؛ 
تبعیــض ، اختــالف ، نژادپرســتی ، لگدمــال کــردن 
ــاد  ــما فری ــه ش ــکا« ک ــر آمری ــرگ ب ــر. »م ــوق بش حق

ــاد  ــد »هرچــه فری ــه گفتن ــد، اینک میزنی
ــر  ــرگ ب ــی م ــید«، یعن ــکا بکش ــر آمری ــر س ــد ب داری
ایــن چیزهــا . امــام بــه  خاطــر همیــن چیزهــا گفــت 
ــید.  ــکا بکش ــر آمری ــر س ــد ب ــاد داری ــه فری ــه هرچ ک
ایــن فریــاد کشــیدن بــر ســر آمریــکا از روی تعّصــب 
ــازی  ــت، از روی لجب ــت نیس ــت، از روی جهال نیس
نیســت ؛ از روی منطــق اســت ؛ مّتکــی بــه یــک 

ــت. ــری اس ــی و فک ــه ی منطق ــتوانه و عقب پش

بیانــات مقام معظم رهبری در دیدار با دانش آموزان و 
دانشجویان به مناســبت سالروز تسخیر النه جاسوسی
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منجی حقیقی برای رفع مشــکات کشــور
 

شــما  دیگــر؛  هســتید  شــما  مــا  کســان  عزیزتریــن 
ــتید،  ــا هس ــدان م ــتید ، فرزن ــن هس ــای م ــل بّچه ه مث
جوانهــای مــا هســتید، امیدهــای مــا هســتید، آینــده ی 
مــا دســت شــما اســت، آینــده ی این کشــور دســت شــما 
ــما  ــتید، ش ــه هس ــمایید ک ــم؛ ش ــه میروی ــا ک ــت. م اس
ــد . باالخــره  ــد اداره کنی ــن کشــور را بای هســتید کــه ای
هیــچ کشــوری کــه بــدون مشــکل نیســت  و حــّل ایــن 
از  اراده و اســتقامت  مشــکالت ، در گــرو جوشــیدن 
درون مّلــت اســت؛ اگــر بــه خــدا تــوّکل داشــته باشــیم 
و بــه خودمــان اعتمــاد کنیــم، روحّیه هایمــان قــوی 
خواهــد بــود؛ هــم در زمینــه ی علمــی، هــم در زمینــه ی 
بــر  مــن  آنچــه  اداری.  زمینــه ی  در  هــم  مدیرّیتــی، 
روی آن تکیــه میکنــم روحّیــه ی انقالبیگــری اســت؛ 
ــه ی  ــای روحّی ــد. معن ــظ کنی ــد حف ــه را بای ــن روحّی ای
یــک  کــه  اســت  ایــن  معنایــش  انقالبــی چیســت؟ 
ــت،  ــدام اس ــل اق ــجاعت دارد، اه ــی، ش ــان انقالب انس
اهــل عمــل اســت، ابتــکار مــی ورزد ، بن بســت  شــکنی 
میکنــد ، گره گشــایی میکنــد ؛ از چیــزی نمیترســد 
ــه ســمت  ــه امیــد خــدا ب ــه آینــده امیــدوار اســت ، ب ، ب
آینــده ی روشــن حرکــت میکنــد ؛ انقالبی گــری یعنــی 
ایــن روحّیــه  ی   ، انقالبــی اســت  فــرد  ایــن  ؛  ایــن 

ــرد. ــظ ک ــد حف ــی را بای انقالب

قضاوت کننـده ی در این گونـه مسـائل در دنیـا ، حّتـی 
خـود آمریکایی هـا دارنـد میگوینـد. آمریکا دچـار بحران 
اسـت ؛ بحـران اقتصـادی، بحـران بین المللـی، بحـران 
سیاسـی، بحران اخالقـی ؛ خودش دچار بحران اسـت. 
امـروز قرضهـای دولـت آمریـکا تقریبـًا نزدیـک بـه تولیـد 
ناخالـص کّل آمریـکا اسـت؛ ایـن نشـانه ی بحران اسـت 
،  ایـن را اقتصاددان هـا میگوینـد. میگوینـد هروقتی که 
دیـون یـک دولـت نزدیـک شـد بـه تولیـد ناخالـص یـک 
دولـت ، ایـن دولـت در حـال بحران اسـت؛ ایـن اقتصاد 
اقتصـاد بحرانـی اسـت ؛ امـروز آمریکا این جوری اسـت. 
آن مقـداری کـه بدهکار اسـت، نزدیک به حدود شـصت 
ایـن  ؛  اسـت  مّلـی اش  ناخالـص  تولیـد  و چنـد درصـد 

میخواهـد بـه چـه کسـی کمـک بکند؟
تمـام ایـن کشـورهای ایـن منطقـه، خاورمیانـه اسـت و 
ایـن منطقـه یـک نقشـه ی کّلـی  بـرای همـه ی  آمریـکا 
کشـیده بـود کـه همـه ی اینهـا را بـا محورّیـت اسـرائیل 
تـوی مشـت نگـه دارد ؛ خاورمیانـه ی بـزرگ یعنـی ایـن . 
امـروز وضع ایـن خاورمیانـه ی بزرِگ به جایی رسـیده که 
اینهـا در قضّیـه ی سـوریه مانده انـد، در قضّیـه ی عـراق 
قضّیـه ی  در  مانده انـد،  لبنـان  قضّیـه ی  در  مانده انـد، 
پـا در ِگل  لیبـی  آفریقـا مانده انـد، در قضّیـه ی  شـمال 
قضّیـه  وارد  را  خودشـان  یمـن  قضّیـه ی  در  مانده انـد، 
کرده انـد اّمـا مانده انـد؛ ایـن وضـع سیاسـی بین المللی 
آمریکا اسـت. بحـران از ایـن باالتر؟ ایـن میخواهد بیاید 
بـه کمک شـما؟ ایـن میخواهد بیاید مشـکالت کشـور را 

کند؟ حـل 
چـرا ایـن غلـط را در ذهنهـا میگذارنـد که »اگر بـا آمریکا 
مشـکالتمان را حـل کردیـم و سـازش کردیم، مشـکالت 
کشـور حل خواهد شـد«؟  نه آقاجان!  سـازش با آمریکا 
مشـکالت کشـور را حـل نمیکنـد، بلکه افزایـش خواهد 

فریب چاشـنی  با  خطرناکتر  اشـتباهی 
خطــای دّوم ؛ فکــر غلــط و  خطائــی کــه ایــن هــم بــه  نحــوی 
از ســوی آمریکایی هــا و  کســانی در داخــل ترویــج میشــود   و 
از اّولــی خطرناکتــر اســت، ایــن اســت کــه اگــر مــا بــا آمریــکا 
ســازش کنیم ، مشــکالت کشــورمان حل خواهد شــد.این از 
آن اشــتباهات عجیب  و غریب  و  بســیارخطرناک اســت .خب ، 
حــاال ده تــا دلیــل میشــود شــمرد بــرای اینکه ایــن حرف غلط اســت 
ــا  ــازش ب ــت . س ــب اس ــرف فری ــن ح ــت ، ای ــرف دروغ اس ــن ح ، ای
آمریــکا مشــکالت کشــور را به  هیــچ  وجه حل نمیکند؛ نه مشــکالت 
اقتصــادی را ، نــه مشــکالت سیاســی را ، نــه مشــکالت امنّیتــی را ، 
نــه مشــکالت اخالقــی را ، بلکــه بدتــر خواهــد کــرد . ده پانــزده دلیل 
وجــود دارد و میشــود شــمرد و ردیــف کــرد بــرای ایــن قضّیــه ؛ آخرین 
دلیلــش همین قضّیه ی برجام اســت. من چقــدر در طــول مذاکرات 
گفتــم کــه اینهــا بدعهدنــد ، اینهــا دروغگوینــد ، اینها پای حرفشــان 
نمی ایســتند ؛ حــاال مالحظــه میکنیــد ! امــروز آن کســی کــه دارد 
میگویــد آنهــا بدعهدنــد دیگــر من فقط نیســتم ؛ مســئولین محترم 
کشــور، خــود مذاکره کننــدگان مــا کــه این همــه زحمــت کشــیدند، 
یــک ســال و خرده ای مذاکره کردند، رفتند، نشســتند، برخاســتند؛ 
ده روز، پانــزده روز، بیســت روز خــارج از کشــور، پشــت میــز مذاکــره 
بــا آن همــه زحمــت، عــرق  ریختنــد، زحمــت کشــیدند، آنهــا دارنــد 

میگویند.

ــه ای  ــین)ع( حادث ــام حس ــتداران ام ــی دوس ــرد همای ــد. گ ــی دانن وی م
ــل  ــه دلی ــل ک ــرا تحلی ــت؛حادثه ای ف ــریت اس ــان بش ــابقه در جه ــی س ب
ــش  ــق و جوش ــن شور،عش ــت. ای ــز هس ــین)ع( نی ــام حس ــت ام ــر حقانی ب
اِلَحــاِت َســَیْجَعُل  ِذیــَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ دلیلــی دیگــر مــی خواهــد .»ِإنَّ الَّ
ا کســانی کــه ایمــان آورده و کارهــای شایســته کــرده   ْحَمــُن ُودًّ َلُهــُم الرَّ
انــد بــه زودی ]خــدای[ رحمــان بــرای آنــان محبتــی ]در دلهــا[ قــرار مــی  

ــم( ــوره ی مری ــه ی 96 س دهد«)آی
انســانی حــدود 14 قــرن پیــش در صحرایــی بــا لــب تشــنه و بــا یــاران خــود 
ــان  ــد و یزیدی ــدند و آن روز یزی ــته ش ــن کش ــه ممک ــن وج ــع تری ــا فجی و ب
ــین  ــتند و حس ــی دانس ــروز م ــود را پی ــوکت خ ــه و ش ــه و دبدب ــا آن کبکب ب
ــا دیــدن ایــن گــرد  را شکســت خــورده مــی پنداشــتند  وامــا امــروز شــما ب
ــروز  ــه پی ــورد بلک ــت نخ ــین )ع( شکس ــام حس ــه ام ــد ک ــی بینی ــی م همای
ــام و شــعار حســین  ــود. امــروز ن ــوده و خواهــد ب همیشــه تاریــخ بشــریت ب
ــا ظلــم  ــرای مبــازه ب ســرلوحه و سرمشــق هــر حرکــت و هــر مکتــب آزاده ب
و ســتم و هــر باطلــی اســت»گاندی:اگر هندوســتان بخواهــد یــک کشــور 

ــد ــین)ع(پیروی کن ــام حس ــق ام ــد از سرمش ــروز گرددبای پی

دنیــای غــرب و کســانی کــه بــا مکتــب امــام حســین)ع( بیگانــه هســتند.از 
حــب و عشــق بــه حســین تعبیربــه عناصــر فــرا تحلیــل مــی کنند.یعنــی مــا 
بــا بینــش مــادی خــود هــر چــه قــدر تــالش کنیــم نمــی توانیــم ایــن عشــق 
بــه حســین را تحلیــل کنیم.یعنــی علــوم انســانی و اجتماعــی مــا از عهــده 
ی تحلیــل چنیــن حقیقــت و واقعیتــی ناتــوان هســتند و بــه همیــن دلیــل 

از آن بــه عنــوان عناصــر فــرا تحلیــل یــاد مــی کننــد
اگــر خــوب توجــه کنیــد خواهیــد دیــد کــه اربعیــن حســینی عنصــر 
ــد و  ــد مان ــده و خواه ــل آن مان ــرب در تحلی ــم غ ــاز ه ــه ب ــت ک ــری اس دیگ
تــا زمانــی کــه غــرب بــه انســان بــه عنــوان یــک موجــود صرفــا مــادی نــگاه 
میکننــد و فقــط بــه دنبــال تفســیر دنیــا گرایانــه و مــادی گرایانــه از انســان 
و جهــان اســت در تحلیــل چنیــن عناصــر عظیمــی مبهــوت خواهــد مانــد؛ 
مگــر مــی شــود تجمــع بیــش از بیســت میلیــون نفــر در کربــال کــه در ســال 
هــای آینــده پیــش بینــی بیــش از ایــن عــدد را نمــوده انــد آن هــم در یــک 
ــرای ایــن  ــات الزم و عــدم تســهیالت ب ــا عــدم امکان ســرزمین جنــگ زده ب
ــدم  ــا ع ــنده و ی ــاک و کش ــای خطرن ــاری ه ــی از بیم ــیل مردمی،گزارش س
وجــود مــکان الزم یــا غــذای الزم بــرای ایــن تعــداد بســیار زیــاد بــه چشــم 
ــن نشــانی از  ــا ای ــن یــک معجــزه ی الهــی نیســت و آی ــا ای نمــی خــورد. آی
قــدرت خــدای متعــال در نشــان دادنگرامــت خویــش بــرای بنــده مخلــص 
و فــداکار خــود نیســت؟ آن بنــده ای کــه هرچــه داشــت در راه خــدا داد و 
در نتیجــه خــدا هــم او را عزیــز انســان هــا قــرار داد و چنیــن عظمتــی کــه 

شــاهد آن مــی باشــیم را بــه او عطــا فرمــود.
امــام حسین)ع(شــخصیتی فــرا شــیعی و فــرا دینــی دارد کــه همــه آزادگان 
ــی  ــب وی م ــرو مکت ــق و پی ــت دار،عاش ــود را دوس ــت خ ــنگان حقیق و تش
داننــد. گــرد همایــی دوســتداران امــام حســین)ع( حادثــه ای بــی ســابقه 
ــت  ــر حقانی ــل ب ــه دلی ــل ک ــرا تحلی ــت؛حادثه ای ف ــریت اس ــان بش در جه
ــر  ــی دیگ ــش دلیل ــق و جوش ــن شور،عش ــت. ای ــز هس ــین)ع( نی ــام حس ام
ْحَمــُن  اِلَحــاِت َســَیْجَعُل َلُهــُم الرَّ ِذیــَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ مــی خواهــد .»ِإنَّ الَّ
ا کســانی کــه ایمــان آورده و کارهــای شایســته کــرده  انــد بــه زودی  ُودًّ
]خــدای[ رحمــان بــرای آنــان محبتــی ]در دلهــا[ قــرار مــی  دهد«)آیــه ی 

ــم( ــوره ی مری 96 س
انســانی حــدود 14 قــرن پیــش در صحرایــی بــا لــب تشــنه و بــا یــاران خــود 
ــان  ــد و یزیدی ــدند و آن روز یزی ــته ش ــن کش ــه ممک ــن وج ــع تری ــا فجی و ب
ــین  ــتند و حس ــی دانس ــروز م ــود را پی ــوکت خ ــه و ش ــه و دبدب ــا آن کبکب ب
ــا دیــدن ایــن گــرد  را شکســت خــورده مــی پنداشــتند  وامــا امــروز شــما ب
ــروز  ــه پی ــورد بلک ــت نخ ــین )ع( شکس ــام حس ــه ام ــد ک ــی بینی ــی م همای
ــام و شــعار حســین  ــود. امــروز ن ــوده و خواهــد ب همیشــه تاریــخ بشــریت ب
ــا ظلــم  ــرای مبــازه ب ســرلوحه و سرمشــق هــر حرکــت و هــر مکتــب آزاده ب
و ســتم و هــر باطلــی اســت»گاندی:اگر هندوســتان بخواهــد یــک کشــور 

اُم َعَلی اْلُحَسْیِن اْلَمْظُلوِم  ِه السَّ ِه َو اْبِن َصِفیِّ اُم َعَلی َصِفيِّ اللَّ ِه َو َنِجیِبِه السَّ اُم َعَلی َخِلیِل اللَّ ِه َو َحِبیِبِه السَّ اُم َعَلی َوِليِّ اللَّ السَّ

فرشته نجاتی که خود دچار بحران است !!

آمریـکا میخواهـد مشـکالت مّلـت ایـران را حـل کنـد؟ 
خـود آمریـکا دچـار بحران اسـت؛ این را چـرا نمیگویند؟ 

ایـن را همـه ی  دسـتگاه های مهـّم 

داد ؛ مشـکالت سیاسـی ای اگر داشـته باشـیم، مشـکل 
اقتصـادی اگـر داشـته باشـیم؛ مشـکالت مـا را خودمان 
بایـد حـل کنیـم؛ مشـکالت مـا را شـما بایـد حـل کنید، 

جوانها. شـما 

در روز یکشــنبه95/8/23 تریبــون آزادی بــا محور مشــکات 
دانشــگاه و دانشــجویان تحــت عنــوان درد و دل دانشــجویی 
از طــرف انجمــن اســامی دانشــجویان مســتقل برگــزار 
ــرف  ــده از ط ــرح ش ــکات مط ــان مش ــه در پای ــد ک گردی

ــت: ــب اس ــن ترتی ــه ای ــخنرانان ب س
۱-ارتقاءپیدانکردن رتبه دانشگاهی در زمینه پژوهشی

۲-عدم حضور مسئولین در جلسات شورای پژوهشی 

۳-عدم همکاری مسئولین با شورای پژوهشی

۴-پژوهش ها در زمینه گیاهان دارویی در دانشگاه کم است با توجه به ابنکه در 

استان تنوع بسیار زیاد گیاهان دارویی را داریم 

۵-خراب بودن آسانسور خوابگاه امام رضا 

۶-نامناسب بودن فضای خوابگاه سمیه

۷-ضعیف بودن امکانات رفاهی خوابگاها

۸-ضعیف بودن اینرتنت دانشگاه 

۹-جای مناسبی برای کنفرانس های دانشجویان پرستاری در بیامرستانها وجود ندارد

۱۰-مسئولین نباید به خاطر کاری که برای دانشجوها انجام می دهند منتی بر روی 

آنها داشته باشند

۱۱-خراب بودن دستشویی های دانشکده پیراپزشکی 

۱۲-تعداد پرسنل سلف بیشرت شود 

۱۳-اینکه محیط کتاب خونه ی دانشگاه جوری باشه که دانشجو خودش بره و کتاب 

برداره 

۱۴-پذیرش بی رویه دانشجو در رشته ی پزشکی 

۱۵-نظارت بیشرت برروی افراد خدماتی دانشگاه 

۱۶-رانندگان باید تععین صالحیت بشوند.



تیتــر خبــر هــای روز دنیــا و ســخنان سیاســیون جهــان را پــس از 
پیــروزی ترامــپ را بررســی کنیــم، نوعــی تعجــب و حیــرت و 

ناراحتــی در آنهــا دیــده مــی شــود.به طــوری کــه تیتــر خبرهــا در 
روزنامــه هــای مختلــف آمریــکا پــس از قطعــی شــدن نتایــج ایــن گونــه 

ــود: ب
واشــنگتن پســت: ترامــپ بــا پیــروزی در پنســیلوانیا بــه یــک غــم 

تاریخــی نزدیــک شــد.
نیویــورک تایمز:ترامــپ در آســتانه وارد آوردن غمــی حیــرت آور و گیــج 

کننــده. چــه کشــور نــا شــناخته ای داریــم.
لــس آنجلــس تایمز:انتخابــات ۲۰۱۶ بــا آراء عجیــب و غریــب مــردم در 

حــوزه هــای رای گیــری بــه اتمــام رســید.
وال اســتریت ژورنال:ترامــپ بــا پیــروزی در پنســیلوانیا بــه غــم افزایــی 

نزدیــک شــد.
  ایــن هــا بــه اینجــا ختــم نمــی شــود و بــه دنبــال آن در چنــدی از ایاالت 
ــاند و  ــا کش ــان ه ــه خیاب ــردم را ب ــت و م ــر انگیخ ــردم را ب ــات م اعترض
ــزاس  ــا و تگ ــزرگ کالیفرنی ــت ب ــه دو ایال ــت ک ــه یاف ــی ادام ــا جای کار ت
خواســتار جدایــی از کشــور شــدند و یــک مــوج نگرانــی و آشــفتگی در 
ــوادا،  ــگان، ن ــاالت اوری ــردم ای ــی م ــه تازگ ــود آمد.ب ــه وج ــور ب ــن کش ای
کالیفرنیــا و واشــنگتن بــه دنبــال جــدا شــدن از ایــن کشــور و پیوســتن 
بــه کانــادا هســتند، پایــگاه هــای اینترنتــی مهاجــرت کانــادا بــا ســیل 

ــادا شــوند. اتبــاع آمریکایــی مواجــه شــده کــه قصــد دارنــد مقیــم کان
حــال ایــن ســوال مطــرح مــی شــود کــه چــرا چنیــن واکنــش هایــی رخ 
مــی دهــد؟ علــت ایــن واکنــش هــا و اعتراضــات، وعــده هــای انتخاباتی 
ترامــپ پیــش از پیــروزی در انتخابــات مــی باشــد، کــه برخــی از وعــده 

هــای قابــل توجــه و عجیــب ترامــپ را بررســی خواهیــم کــرد.
•  قــول داد کــه دیــوار بلنــدی در مــرز جنوبــی آمریــکا بــا مکزیــک بنــا 
ــوار  ــن دی ــا هزینــه ســاخت ای کنــد و مکزیــک را مجبــور خواهــد کــرد ت

را بدهــد.
•  از ورود مسلمانان به کشور جلوگیری خواهد کرد.

ــرد و  ــد ک ــه خواه ــش حمل ــرل داع ــت کنت ــی تح ــای نفت ــاه ه ــه چ •  ب
ــرد. ــد ک ــرف خواه ــت را تص نف

ــق  ــران تواف ــا ای ــرد و ب ــد ک ــدا خواه ــران پی ــا ای ــق ب ــرادی در تواف •  ای
ــد. ــی ده ــورت م ــدی ص جدی

ــل  ــت. او اوای ــده اس ــن وع ــا همی ــرای م ــت ب ــز اهمی ــم و حائ ــده مه وع
مبــارزات انتخاباتــی اش گفتــه بــود کــه اگــر رئیــس جمهــور شــود ایــن 
ــن  ــران را بدتری ــا ای ــته ای ب ــق هس ــرد و تواف ــد ک ــی خواه ــق را ملغ تواف
ــا  توافــق تاریــخ مــی دانــد و خالصــه ســخنان ترامــپ در مناظــره اول ب
هیــالری کلینتــون دربــاره ایــران، ایــن بــود کــه ایــن توافــق هســته ای 
ــد  ــه شــمار مــی آی ــکا نوعــی خطــر ب ــرای آمری ــران اســت و ب ــه نفــع ای ب
ــه  ــور خارج ــر ام ــد. وزی ــی نام ــتی م ــور تروریس ــک کش ــران را ی ــز ای و نی
ایــران بارهــا پــس از پیــروزی ترامــپ تاکیــد کــرده کــه آنچــه آمریــکا بــه 
ــد  ــت را بای ــه اس ــه را پذیرفت ــی چندجانب ــن الملل ــد بی ــک تعه ــوان ی عن
اجــرا کــرد و آمریــکا را موظــف بــر اجــرای تعهــدات خــود دانســته اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه نماینــدگان آمریــکا در تاریــخ ۲۵ آبــان بــا رای 
مثبــت بــه طــرح تمدیــد تحریــم هــای ضــد ایرانــی بــه مــدت ده ســال 
ــن هســت کــه  ــل توجــه ای ــه قاب ــب رســاندند. نکت ــه تصوی دیگــر آن را ب
ــت  ــل فعالی ــی را در مقاب ــداری و نظام ــرژی، بانک ــش ان ــون بخ ــن قان ای
هــای موشــکی و هســته ای جمهــوری اســالمی ایــران هــدف قــرار مــی 
دهد.حــال بــا ایــن تفاســیر بایــد منتظــر مانــد کــه واکنــش آمریــکا پــس 

از شــروع ریاســت جمهــوری ترامــپ چگونــه خواهــد بــود.

جهان در شوک

من      شکست      را      می پذیرم

قابل توجه بعضی ها !!!
کلینتون در اولین سخنرانی اش پس از 

شکست در اتخابات2016 آمریکا:


