
 ! آمریکائی و انتخابات ایران«بال سوپر»

 يظاتمّ فیُال فٕتثال تّ طثک آيزیکائی، يٓى تزیٍ رٔیذاد ٔرسػی آٌ ،«طٕپزتال» ؛ تّ َظز آیذ«تافتٍ آطًاٌ ٔ ریظًاٌ تّ ْى»عُٕاٌ فٕق يًکٍ اطت 

! ارتثاط َیظتُذ يم کُیذ خٕاْیذ دیذ چُذاٌ ْى تیأايا اگز اَذکی ت! کؼٕر اطت ٔ اَتخاتات، رٔیذادی طیاطی

ٌ ْا يیخکٕب کزدِ تٕدأدیؼة فیُال ایٍ يظاتمات در پُجاًْیٍ طال ت صزف ! طیض رلاتت طزاطزی اع تٕد کّ تة ٔ تاب آٌ آيزیکائیاٌ را پای تهٕیشیٕ

ّ ای تظیار گظتزدِ آٌ، طال گذػتّ ۴۷۵۰َظزاس اطتادیٕو يظاتمّ کّ تٓای ارساٌ تزیٍ تهیطغ   يیهیٌٕ َفز ۱۱۴تیغ اس تا تًاػای  دالر تٕد، تا پٕػغ رطاَ

 يیهیٌٕ َفز، ۱۸۰ دنیم پُجاًْیٍ طال آٌ پیغ تیُی ػذِ تٕد کّ حذٔد  ، ٔ ايظال تّیذِ تٕددر تاریخ آيزیکا تّ ثثت رصتیُُذِ رکٕرد االتزیٍ  ب،فمط در آيزیکا

.  ایٍ يزاطى پزْیجاٌ تُؼیُُذی تّ تًاػا، تا احتظاب کٕدکاٌ ٔ پیزاٌ،یعُی َیًی اس جًعیت آيزیکا

آیذ، ايا ایٍ رلاتت  فٕتثال آيزیکائی ٔرسع تظیار طُگیٍ ٔ خؼُی اطت کّ تُٓا اس يهتی ياجزاجٕ ٔ چانغ طهة ٔ ٔرسػکاراَی تُٕيُذ ٔ تیشرٔ تز يی

ّ ای َیظت کّ ًّْ يهت، تخصٕؽ تإَاٌ را تّ پای تهٕیشیٌٕ تکؼاَذ، گفتّ يی ػٕد آَچّ ایٍ جًعیت را جًع يی  تیغ اس خِٕد تاسی، حٕاػی تظیار ،کُذ تحف

. اَگیش ٔ جذاب آٌ اطت ْیجاٌ

آيزیکا کؼٕری تا َظاو طزيایّ داری اطت ٔ طاسَذگاٌ ٔ تٕنیذ کُُذگاٌ کاال تزای عزضّ ٔ فزٔع يحصٕالت خٕد يجثٕر ْظتُذ دل يزدو را تّ دطت 

ايا . ْا يی کؼاَُذ  تی جٓت َیظت کّ رٔسْای سیادی اس طال را تّ تٓاَّ رٔس يادر، پذر، ٔنُتایٍ، ْانٕٔیٍ، ػکزگشاری ٔ غیزِ يزدو را تّ فزٔػگاِ،آٔرَذ

ّ اَذ ٔ چّ رٔسی يٓىتٕنیذکُُذگاٌَمغ را ایٍ يزدو يزض خزیذ کّ َذارَذ تی جٓت پٕل خزج کُُذ،  تز اس   تا تثهیغات حظاب ػذِ تهٕیشیَٕی تّ عٓذِ گزفت

! ػَٕذ  کّ َیًی اس جًعیت یک کؼٕر چٓارچؼًی تّ ایٍ جعثّ جادٔ خیزِ يی«طٕپزتال»

تثهیغاتی کّ در .  تٕنیذ کُُذگاٌ آيزیکائی دررلاتتی طخت تز اس خٕد ٔرسػکاراٌ تزای طزکیظّ کزدٌ يزدواٌخالصّ آَکّ طٕپزتال ػذِ رٔس گٕطفُذ کغ

ّ اع َزخی َجٕيی  ۵ دالر يی پزداختُذ ٔ ايظال ایٍ يثهغ اس رلى ۳۷۵۰۰ ثاَیّ تایذ ۳۰دارد، پُجاِ طال پیغ تزای ! حیٍ يظاتمّ عزضّ يی ػٕد ْز ثاَی

 کًپاَی ْا ْى يجثٕراَذ ایٍ پٕل را تذُْذ تا يزدو را پای صُذٔق تهٕیشیٌٕ تکؼاَُذ ٔ (!! خاَّ یک يیهیارد تٕياَی در ایزا۱۷ٌ يعادل  )يیهیٌٕ دالر گذػت

.  را تّ دطت آٔرَذاراٌی خزیذأرضایت ٔ ر

طانخٕردگاٌ خٕاب ! ی تزَٔذ ٔ َظاو را تمٕیت کُُذأْای ر  اس يزدو ایزاٌ خٕاطتّ اطت اگز تّ َظاو ْى يعتمذ َیظتُذ پای صُذٔق ْىرْثز جًٕٓری اطاليی

د تا يثادا یک غیز خٕدی اس خى کٕچّ تُگ يجهض تگذرد ٔ ٌْای کًظٕی خٕد را يی يال طکُذر تاالطز يهت ایظتادِ ٔ چؼى آنٕد ػٕرای َگٓثاٌ ْى يثم طذ

.  تز رٔحاَیٌٕ راَت خٕار ٔ کًپاَی ْای طزداراٌ طپاِ تثُذد رافزدا راِ

ٌ ْا را تّ  رٔس » دريزاطًی کّ «يؼارکت»ػزکتٓای تثهیغاتی آيزیکا ْشاراٌ طزح ٔتذتیز ٔ تزفُذ تّ کار يی تزَذ تا دل يزدو را تّ دطت آٔرَذ ٔآ

ٔالیت خٕد را تّ ًَایُذگاٌ خٕاُْذ   َاو گزفتّ تّ پای جعثّ جادٔئی تُؼاَُذ ٔ تًايیت طهثاٌ تٕنیت خٕاِ يا، تزِ ْى تزای خزیذاراٌ خزد َکزدِ يی«دٔطتی

. ْشار حمّ تّ يزدو حمُّ کُُذ

حتی ایزاٌ ...  چیٍ ، يثم؛ غُا، تَٕگا، فیهیپیٍ، ٔیتُاو تثاریآفزیمائی ٔ آطیائیيٓاجزاٌ  لٓزياَاٌ تّ َايی اس «يؼارکت» در آيزیکا اس «طٕپزتال»تاریخ 

ًْاٌ   تز در،در تیى يهی آيزیکا حکایت يی کُذ کّ ایٍ ٔرسع را يتعهك تّ خٕد داَظتُذ ٔ در اعتالی آٌ کٕػیذَذ ٔ در يجهض يا ًْچُاٌ (لثم اس اَمالب)

. پاػُّ پیزٔاٌ ٔالیت يی چزخذ

 ، تٕنیذکُُذگاٌ تزای اَتمال تثهیغ خٕدگْای تُگاتٍ تّ خٕد گزفتّ ٔ رلاتت (Phenomenon)دنیم حٕاػی ٔ آثار جاَثی آٌ در آيزیکا َاو پذیذِ ِ  ب«طٕپزتال»

ّ ای کّ ْشاراٌ دالر تزای آٌ پزداختّ فمط در انعادِ تکُیک ْای طیًُائی، تکُٕنٕژی تثهیغ ٔ اتتکارات ُْزی ٔ فزُْگی  يٕجة جٓغ فٕق! اَذ ظزف چُذ ثاَی

اَذ کّ  آٔرد  ٔ حاکًاٌ يا ُْٕس درَیافتّ تّ طاليت ٔ ػادياَی گزدْى يی« دٔطتی»ت ٔ عٕاطف يزدو  ػذِ ٔ یک يهت را در رٔس طافزأاٌ در جهة احظا

. جش يؼارکت دادٌ يزدو در طزَٕػت خٕد ْیچ راْی تزای رلاتت تا جٓاٌ در حال جٓغ َذارَذ

 در دَیای ايزٔس دطت تاال را دارد ٔ حزف أل را يی سَذ «افکارعًٕيی»َمغ َخظت را تاسی يی کُذ ٔ اصٕال جهة  (ارائّ ٔ ًَایغ ) «ُػٕ »در طٕپزتال

 ا ب،ياحاکًاٌ کٕػُذ افکار عًٕيی را تّ َفع خٕد جهة کُُذ ٔ  آَٓا تا ْشاراٌ نطایف انحیم يی.  جایگشیٍ لذرت َظايی ػذِ اطت،در کُار عهى ٔ صُعت ٔ

ّ ْای خارجی ٔ چُگ ٔ دَذاٌ َؼاٌ دادٌ تّ  ٔ تا حثض ٔ حصز يخانفیٍ ٔ َادیذِ گزفتٍ َذ صذٔر اَمالب کٍَذخٕاِ  ًْظایگاٌ يی دَیا ٔحًهّ تّ طفارتخاَ

 «!ی تذْیذ تا آسادی ٔ ايُیت ػًا را حفظ کُیىأ لثٕل َذاریذ تّ يا ر رااگز يا را ْى» َذخٕاِ ْا يی اس آٌدگزاَذیؼاٌ ٔ الهیت ْا حمٕق 

  تزای ػذٌ، ٔ تزپا(تزک پایًال کزدٌ حمٕق آَاٌ)  تا يخانفاٌ«ُػٕی عذانت»دعٕت کزدِ اطت؛ ايا  (ارائّ ٔ ًَایغ) «ُػٕ»لزآٌ ْى  يظهًاَاٌ را تّ انثتّ 

:  تّ َیزٔی تظهط تزَفضْای خذائی  ارسعاحیای

ٌَ٘  -۸يائذِ  ًَُهٕ ًَا َتْع َّ َخِثیٌز ِت ٌَ انَه َٔاَتُمٕا اهلَل ِإ  َٰٖٕ َٕ َأْلَزُب ِنهَتْم ُْ ٍْٕو َعَهٰٗ َأَنا َتْعِذُنٕا اْعِذُنٕا  ٌُ َل َٔال َیْجِزَيَُُكْى َػَُآ ََٓذاَء ِتاْنِمْظِط  ِّ ُػ ٍَ ِنَه َٕاِيی ٍَ آَيُُٕا ُكَُٕٕا َل َٓا اَنِذی  ا َأُی

آیا ٔلت آٌ َزطیذِ اطت کّ تّ طٕد َظاو ْى کّ ػذِ اس طٕدای طزٔری طزيذی تذرآیُذ؟ 

 عثذانعهی تاسرگاٌ  

 ۲۰۱۶ْؼتى فٕریّ - ۱۳۹۴ تًٍٓ ۱۹دٔػُثّ 


