
ــت  ــاع از وضعی ــرای اط ــریه ب ــماره از نش ــن ش در ای
و  کشــور  از  خــارج  در  فارســی  زبــان  آمــوزش 
بــا  زبــان  ایــن  برگــزاری کرســی های  وضعیــت 
زبــان  آمــوزش  مــدرس  حــدادی  الهــام  دکتــر 
ــت  ــناس معاون ــی زبانان و کارش ــه غیرفارس ــی ب فارس
ــم. ــه پرداختی ــه مصاحب ــعدی ب ــاد س ــل بنی بین المل

کرســی های زبان و ادبیات فارســی در چه کشــورهایی وجود 
دارد و چه میزان بودجه به این بخش اختصاص داده شده؟

زبــان و ادبیــات فارســی به واســطه پیشــینۀ فرهنگــی، 
ــون  علمــی، سیاســی و اقتصــادی کــه در جهــان تاکن
داشــته اســت در دانشــگاه های معتبــر کشــورهای 
مختلــف جهــان، دارای کرســی زبــان و ادبیات فارســی 

اســت کــه در اکثــر کرســی ها، رشــتۀ زبــان و ادبیــات 
ــس  ــری تدری ــا دکت ــی ت ــع کارشناس ــی از مقط فارس
می شــود. در مجمــوع 150 کرســی آمــوزش زبــان 
ــود دارد  ــان وج ــور جه ــی در 50 کش ــات فارس و ادبی
ــوان از هندوســتان،  ــن کشــورها می ت کــه از برخــی ای
پاکســتان، بنــگادش، ترکیــه، عــراق، اقلیم کردســتان، 
ارمنســتان،  آذربایجــان،  مصــر،  لبنــان،  ســوریه، 
ــن،  ــن، ژاپ ــتان، چی ــتان، قزاقس ــتان، بلغارس گرجس
کــره جنوبــی، مالــزی، انگلســتان، اســپانیا، فرانســه، 
آلمــان، چــک، مجارســتان، اتریــش، کانــادا، آمریــکای 
ــه  ــرد. در بســیاری از کشــورهایی ک ــام ب ــن و... ن التی
ادبیــات فارســی هســتند،  دارای کرســی زبــان و 
دانشــگاه مربوطــه هزینه هــای مربــوط بــه آن کرســی 
اعــم از تأمیــن محــل، حقــوق اســتاد و ... را برعهــده 
دارد. نهادهــای متولــی در جمهــوری اســامی ایران در 
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بســیاری از کشــورها از طریــق اعــزام اســتاد، حمایــت 
از حقــوق اســتاد محلــی، تأمیــن تجهیــزات موردنیــاز 
زبــان،  آزمایشــگاه  تأســیس  ماننــد  کرســی ها 
ــیه  ــی، بورس ــی و کمک آموزش ــع آموزش ــال مناب ارس
ــاز  ــور و نی ــه کش ــته ب ــه بس ــد ک ــت می کن و ... حمای
آن کرســی بودجــۀ مشــخصی تأمیــن می گــردد. 
بــرای نمونــه اســتاد زبــان و ادبیــات فارســی از 
ــات فارســی  ــان و ادبی ــت گســترش زب ــق معاون طری
و ایران شناســی در خــارج از کشــور وزارت علــوم و 
ــن دانشــگاهی  ــاوری در چارچــوب بی ــات و فن تحقیق
ــا پرداخــت حقــوق از ســوی دانشــگاه مبــدأ اســتاد  ب
ایرانــی و تســهیات دانشــگاه مقصــد اعــزام می شــود. 
اعــزام مــدرس آمــوزش زبــان فارســی نیــز از طریــق 
بنیــاد ســعدی بــا تأمیــن حقــوق آن مــدرس صــورت 
می پذیــرد و یــا تأمیــن حقــوق مدرســان رایزنی هــای 
فرهنگــی  نمایندگــی   70 در  ج.ا.ایــران  فرهنگــی 
ــتند،  ــعدی هس ــاد س ــدگان بنی ــه نماین ــران ک ج.ا.ای
ــی  ــه نهادهای ــی ک ــر خدمات ــود. از دیگ ــام می ش انج
ــد:  ــاد ســعدی در کرســی ها انجــام می دهن چــون بنی
منابــع  ارســال  زبــان،  آزمایشــگاه های  تجهیــز 
ــای  ــاز نمایندگی ه ــی موردنی ــی و کمک آموزش آموزش
اســت. دانشــگاه ها  کرســی های  و  فرهنگــی 

چــه  بــا  فارســی  زبــان  کرســی های  حاضــر  حــال  در 
تقویــت  راهــکار  و  هســتند  مواجــه  مشــکالتی 
این هــا  از  حمایت هایــی  چــه  چیســت؟  این هــا 
آنــان چــه می باشــد؟ از  شــده؟ علــت ضعــف برخــی 

قبــل از آنکــه بــه نقــاط ضعــف و مشــکات بپردازیــم، 
الزم اســت از نقــاط قــوت گســترش و آمــوزش زبــان 
و ادبیــات فارســی نــام ببریــم و ســپس بــه موانعــی 
کــه بــر ســر راه کرســی ها هســت، اشــاره کنیــم. 
برخــی از نقــاط قــوت عبارت انــد از: 1. وجــود قوانیــن 
و تبصره هــای بســیار در قانــون اساســی، ســند چشــم 
انــداز توســعه و... در ج.ا.ایــران بــرای گســترش و 
آمــوزش زبــان و ادبیــات فارســی در جهــان 2. وجــود 
نهادهــای معتبــری چــون معاونــت گســترش زبــان و 

ــات فارســی و ایران شناســی در خــارج از کشــور  ادبی
وزارت علــوم و تحقیقــات و فنــاوری، بنیــاد ســعدی و 
رایزنی هــای فرهنگــی در 70 نمایندگــی؛ 3. وجــود 150 
کرســی آمــوزش زبــان و ادبیات فارســی در 50 کشــور، 
ــی فارســی در خــارج از کشــور؛ 5.  4. مراکــز تحقیقات
وجــود اســتادان مقیــم در خــارج از کشــور و ایرانیــان 
ــی نقــش بســیاری در  ــن ظرفیت مهاجــر اســت. چنی
توســعه و حمایــت از زبــان و ادبیــات فارســی در خارج 
از مرزهــا دارد کــه الزم اســت از ایــن نیروهــا بهــره برد.

ــون:  ــواردی چ ــه م ــن رابط ــرو در ای ــع پیش ــا موان ام
1. تعطیلــی برخــی مراکــز و کرســی های ایران شناســی 
و آمــوزش فارســی بــه دالیــل سیاســی، مالــی و 
جایگزینــی زبان هــای عربــی و ترکــی بــه جــای 

ــی؛  ــز خاورشناس ــی در مراک فارس
ــان  ــر زب ــتادان ب ــی و اس ــای آموزش 2. تأکیدکتاب ه

نوشــتار؛ 
3. نبــود منابــع معتبــر، در دســترس و بــه روز در 

اســتادان؛ و  اختیــار کرســی ها 
4. عــدم ارتبــاط اســتادان مقیــم بــا مراکــز پژوهشــی 

و آموزشــی ایــران؛ 
5. یکسان نبودن متون، منابع و روش ها؛ 

ــع پژوهشــی در مراکــز ایران شناســی؛  ــود مناب 6. کمب
بی بهــره  آموزشــی،  روش هــای  از  بی اّطاعــی   .7

ــت. ــر و... اس ــات یکدیگ ــتادان از تجریب ــدن اس مان
راهکارهایــی کــه در ایــن حــوزه میتــوان پیشــنهاد داد:
1. همــکاری و مشــارکت بــا نهادهــای بین المللــی 
زبانــی بــرای تبــادل تجــارب و ایجــاد ارتبــاط بــا 
کشــورهای فارســی زبان منطقــه به منظــور کســب 

ــران؛ ــرای ای ــی ب ــت علم مرجعی
ــی از  ــتیبانی مال ــی و پش ــت علم ــری، حمای 2. پیگی
زبــان  و کرســی های  و حفــظ رشــته ها  تأســیس 
ــا آن در دانشــگاه های  ــط ب فارســی و رشــته های مرتب

ــان؛ ــف جه مختل
3. طبقه بنــدی کشــورها بــه لحــاظ برخــورداری از 
ــعه  ــه توس ــک ب ــدی و کم ــب توانمن ــات به حس امکان
ــور  ــی حض ــابقۀ تاریخ ــع، س ــور ذی نف ــت کش و حمای
زبــان و ادبیــات فارســی در آن کشــور و ســایر عوامــل؛
4. رفــع مشــکات اقامــت و شــتاب در صــدور ویــزای 

اقامــت بــرای دانشــجویان و اســتادان خارجــی؛
5. توجیــه رؤســای دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی 
نســبت بــه اهمیــت کرســی ها و لــزوم برقــراری 

ــگاهی؛  ــن دانش ــاط بی ارتب
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6. تدویــن برنامــه و کتــاب و محتــوای درســی و 
ــان  ــی زب ــای آموزش ــی دوره ه ــوای علم ــن محت تأمی
ــناختی و  ــای زبان ش ــا ویژگی ه ــب ب ــی متناس فارس

ــان؛ ــی مخاطب فرهنگ
ــان  ــا گرایــش زب ــان فارســی ب 7. تربیــت مــدرس زب

ــان؛ ــه خارجی فارســی ب
8. برگــزاری دوره هــای دانش افزایــی در ایــران و خارج 

از ایــران برای اســتادان و دانشــجویان فارســی؛

بــا توجــه بــه اینکــه کرســی های زبــان فارســی نقــش 
ادبیــات  و  زبــان  اشــاعه  و  ترویــج  در  مهمــی  بســیار 
تعطیلــی  دارنــد  جهــان  در  ایرانــی  فرهنــگ  و  فارســی 
دارد؟ همــراه  بــه  زیان هایــی  و  خطــرات  چــه  آنــان 

تعطیلــی یــک کرســی مســاوی خامــوش شــدن 
ــات فارســی در آن کشــور اســت.  ــان و ادبی چــراغ زب
زیــرا یــک زبــان بــا مشــکات بســیار توانایــی مجــوز 
ــور  ــان کش ــوزش زب ــی آم ــدازی کرس ــت راه ان دریاف
دیگــری را دریافــت میکنــد. از ایــن رو تعطیلــی 
دارد  پیــش  در  را  زیان بــاری  ضربه هــای  کرســیها 
و بازگشــایی مجــدد آن کرســی مســتلزم صــرف 
ــظ  ــت حف ــت. اهمی ــیار اس ــای بس ــت و هزینه ه وق
کرســی های زبــان و ادبیــات فارســی بســیار ضــروری 
اســت و از ایــن رو بــر نهادهــای متولــی الزم اســت از 
ــط سیاســی  ــی چــون داشــتن رواب ــق راهکارهای طری
ــه  ــی مناســب و گســترده، هزین ــات بین الملل و تعام
ــان  ــی می ــی، هماهنگ ــه کاف ــاص بودج ــرد و اختص ک
ــوط و تقســیم وظایــف و همــکاری  دســتگاههای مرب
تنگاتنــگ آنهــا و داشــتن برنامــه مشــخص کوتاه مدت 
و میان مــدت و بلندمــدت از این امــر جلوگیری نمایند.

زمینــه  در  نهــاد  چندیــن  اینکــه  وجــود  بــا  ایــران  در 
گســترش زبــان فارســی فعــال هســتند از جملــه بنیــاد 
ــگ و ارتباطــات اســالمی و وزارت  ســعدی، ســازمان فرهن

ــا  ــی اصلــی ایــن حــوزه چــه نهــادی اســت؟ )ت علــوم متول
کنــون اقدامــات ایــن نهــاد چــه میــزان مؤثــر بــوده؟(

طبــق تبصــره 57 قانــون برنامــه دوم توســعه جمهوری 
کرســی های  توســعه  و  احیــاء  ایــران،  اســامی 
ــت  ــی و تقوی ــات فارس ــان و ادبی ــی و زب اسام شناس
ــب مربوطــه  ــه کت ــا در زمین ــر دنی ــای معتب کتابخانه ه
و گســترش برنامه هــای آمــوزش زبــان و ادبیــات 
فارســی بــر عهــدۀ نهادهــای متولــی گســترش زبــان 
و ادبیــات فارســی در داخــل کشــور اســت نهادهایــی 
ــی  ــات فارس ــان و ادبی ــترش زب ــت گس ــون: معاون چ
و ایران شناســی در خــارج از کشــور وزارت علــوم و 
تحقیقــات و فنــاوری، بنیــاد ســعدی و ســازمان 
رایزنیهــای  بــا  اســامی  ارتباطــات  و  فرهنــگ 
کشــور. از  خــارج  در  نمایندگــی   70 در  فرهنگــی 
ــزایی در  ــهم بس ــون س ــا تاکن ــن نهاده ــدام از ای هرک
ــوزۀ  ــی در ح ــدام نقش ــته اند و هرک ــم برداش ــن مه ای
گســترش زبــان و ادبیــات فارســی در جهــان داشــته و 
ــان و ادبیــات  ــه، معاونــت گســترش زب ــد از جمل دارن
فارســی و ایران شناســی در خــارج از کشــور وزارت 
علــوم و تحقیقــات و فنــاوری در حــوزۀ اعــزام اســتاد، 
حمایــت از کرســی ها بــا برگــزاری دوره هــای آمــوزش 
ــرفصل های  ــازی س ــه استانداردس ــک ب ــازی، کم مج
زبــان و ادبیــات فارســی و...، بنیــاد ســعدی در حــوزۀ 
ــان و ادبیــات  سیاســتگذاری آمــوزش و گســترش زب
فارســی، استانداردســازی آمــوزش زبــان فارســی، 
ــی،  ــای فرهنگ ــان نمایندگی ه ــوق مدرس ــن حق تأمی
آموزشــی  امکانــات  و  آموزشــی  منابــع  تجهیــز 
کرســی ها، تولیــد کتــاب آمــوزش زبــان فارســی 
ــان، برگــزاری  ــر اســاس اســتانداردهای آمــوزش زب ب
ــان فارســی و  دوره هــای تربیــت مــدرس آمــوزش زب
ــه و ...  ــد دوره ترجم ــژه مانن ــی وی ــای تخصص دوره ه
راه انــدازی بســترهای آمــوزش مجــازی در بســتر وب 
ــد  ــوب، تولی ــا و چارچ ــازی مین ــوزش مج ــد آم مانن
اپ هــای مختلــف از جملــه اکســین  و... رایزنی هــای 
فرهنگــی ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی 
ــش  ــای دان ــزاری دوره ه ــا برگ ــرا ب ــام اج ــه در مق ک
فارســی، برگــزاری و حمایــت از همایش هــای ادبــی، 
تقدیــر و بزرگداشــت از اســتادان و محققــان ادب 
ــی  ــی، پژوهش ــار ادب ــار آث ــت از انتش ــی، حمای فارس
و گســترش  آمــوزش  از  حمایــت  و...  ترجمــه  و 
می کننــد. جهــان  در  فارســی  ادبیــات  و  زبــان 
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مریم رجبی
دبیر نشریات انجمن در دانشکده

از زمــان پیدایــش نخســتین چــاه نفــت، طــای 
سیاســت  و  اقتصــاد  در  ســیاه، کاالیــی کلیــدی 
بین الملــل محســوب می شــد. حتــی امــروزه کــه 
ــای  ــوخت  و انرژی ه ــال س ــه دنب ــورها ب ــتر کش بیش
خــام  نفــت  بــدون  زندگــی  جایگزیــن هســتند، 
غیرقابــل تصــور اســت. ســوخت های مبتنــی بــر 
کربــن در تولیــدات ســبک و ســنگین مــورد اســتفاده 
قــرار می گیرنــد؛ از آنهــا بــرای تولیــد مــواد شــیمیایی، 
پارچــه، شــوینده ها، داروهــا و بــه طــور کل در تمامــی 
ــود. ــتفاده می ش ــل اس ــع حمل ونق ــای صنای بخش ه

ــل  ــر دو عام ــت تحت تأثی ــی نف ــازار جهان ــانات ب نوس
ــای  ــی دهه ه ــرد، ط ــکل می گی ــا ش ــه و تقاض عرض
طریــق  از  اوپــک،  عضــو  کشــورهای  گذشــته، 
ــه  ــت عرض ــدف مدیری ــر و باه ــا یکدیگ ــکاری ب هم
و تعییــن قیمــت بــه افزایــش و کاهــش تولیــد 
نفــت پرداخته انــد. سیاســت گذاری های اوپــک نیــز 

تحت تأثیــر تحــوالت ژئوپلیتیــک انجــام 
ــدگان  می شــود. برخــی از تولیدکنن

نفــت در جهــان یــا بــه لحــاظ 
ــتند  ــدار نیس ــی پای سیاس

یــا بــا غــرب ناســازگاری 
مســائل  دارنــد. 

ــه تروریســم و رعایــت قوانیــن بین المللــی  ــوط ب مرب
از جملــه ایــن ناسازگاری هاســت. اوپــک پــاس 
نیــز دیگــر ائتــاف تأثیرگــذار اســت کــه ایــن روزهــا 
تصمیماتــش بــر قیمــت بــازار نفــت مؤثــر بوده اســت.

تــداوم جنــگ روســیه و اوکرایــن و کشــمکش های دو 
طــرف عاملــی بســیار تأثیرگــذار بــر بهــای نفت اســت. 
تحریم هــای اتحادیــه اروپــا و آمریــکا نیــز علیــه نفــت 
ــازار  ــت در ب ــود نف ــانه های کمب ــن نش ــیه، اولی روس
جهانــی را گوشــزد کــرد و بــار دیگــر بــر طبــل افزایــش 
ــت و  ــی نف ــدن، در حال ــو بای ــت. ج ــت کوف ــای نف به
گاز روســیه را تحریــم کــرد کــه چنــدی پیــش هنــد و 
چیــن مخالفــت خــود را بــا چنیــن طرحی اعــام کرده 
بودنــد و ایــن رجزخوانــی روســیه و اوکرایــن بــر علیــه 
یکدیگــر، قیمــت نفــت را بــه بــاالی ۱۱۰ دالر رســانید.

نفت ر  ا ز با ــی  صل ا ن  ا یگر ز نفتبا ر  ا ز با ــی  صل ا ن  ا یگر ز با

ــکی زلنس و  تین  پو ی  ــکیتنش ها زلنس و  تین  پو ی  تنش ها

بمب جهانی نفت
 نگاهی به تحوالت جهانی منتج به افزایش قیمت نفت
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اخیــرًا نیــز حمــات موشــکی و پهپــادی یمنی هــا علیه 
تأسیســات نفتــی آرامکــو در قلــب عربســتان، منجــر 
ــت ســعودی ها شــد.  ــد نف ــت تولی ــه کاهــش ظرفی ب
پادشــاهی عربســتان کــه خــود را مســئول کمبــود نفت 
ــی از  ــا نمی دانســت، در حال ــه حوثی ه ناشــی از حمل
تأمیــن نفــت جهانــی شــانه خالــی کــرد کــه ســومین 
ــای  ــارهللا، پیامده ــره انص ــتن محاص ــات شکس عملی
جــدی بــرای بخش هــای تولیــد، فــراوری و پاالیــش 
ایــن کشــور داشــت. ایــن وضعیــت، بــازار نفــت جهانی 
را به شــدت تحت تأثیــر قــرار داده و باعــث صعــود 
قیمــت نفــت شــده اســت. بــر ایــن اســاس، قیمــت 
هــر بشــکه نفــت برنــت بــه ۱۲۰ دالر و ۶۵ ســنت 
رســید و نفــت خــام وســت تگــزاس اینترمدیــت 
آمریــکا نیــز بــه 113.9 دالر افزایــش پیــدا کــرد.

توافــق اعضــای اوپــک پــاس بــر کاهــش تولیــد نفت 
بــا وجــود فشــار های آمریــکا و تهدیــد بــه آزادســازی 
۱۸۰ میلیــون بشــکه از ذخایــر اســتراتژیک این کشــور، 
عاملــی بحث برانگیــز بــر نوســانات بــازار جهانــی نفــت 
ــود. پیــش از ایــن آمریــکا بارهــا از اعضــای اوپــک  ب
ــود را  ــی خ ــدات نفت ــا تولی ــود ت ــته ب ــاس خواس پ
افزایــش دهنــد و از رشــد بیشــتر قیمت هــا جلوگیــری 
کننــد. ایــن در خواســت آمریــکا به خاطــر موفقیــت در 
ــام آزادســازی  ــس از اع ــه پ ــود ک ــم روســیه ب تحری
۱۸۰ میلیــون بشــکه از ذخایــر آمریــکا، قیمــت نفــت 
ــن  ــع مهم تری ــد. در واق ــن آم ــش از ۵ درصــد پایی بی
عامــِل نترکیــدن بمــب جهانــی نفــت، سیاســت اخیــر 
آمریکایــی اســت کــه علیرغــم اینکــه بزرگتریــن 
واردکننــده نفــت محســوب می شــود، تصمیــم گرفتــه 
اســت کــه ذخایــر اســتراتژیک خــود را وارد بــازار کنــد. 
ــی  ــاز جهان ــخگوی نی ــی پاس ــا ک ــل ت ــن راه ح ــا ای ام
ــد از  ــی می توانن ــا چــه زمان ــکا ت ــر آمری اســت؟ ذخای
ــد؟ ــری کنن ــت جلوگی ــی نف ــب جهان ــدن بم بزرگترش

مکو را آ می  را آ نا ر  ا د و  گیــر  ر  مکود را آ می  را آ نا ر  ا د و  گیــر  ر  د

نفت ر  زا با به  یکا  مر آ ــوک  نفتش ر  زا با به  یکا  مر آ ــوک  ش

از آنجایــی کــه رشــد قیمــت نفــت در شــرایط فعلــی به 
دلیــل تنش هــای سیاســی و کاهــش عرضــه اســت، 
ورود نفــت ایــران بــه بازارهــای جهانــی می توانــد 
تــا حــد زیــادی قیمــت نفــت را کنتــرل کنــد. در 
واقــع، بــا احیــای برجــام و بازگشــت نفــت ایــران بــه 
بازارهــای بین المللــی، حــدود ۲ میلیــون بشــکه نفــت 
ــرل  ــد در کنت ــه می توان ــود ک ــق می ش ــتری تزری بیش
ــود  ــاب موج ــه الته ــه ب ــا توج ــر باشــد. ب ــت مؤث قیم
در بــازار نفــت بــه دلیــل کاهــش عرضــه و تأثیــر 
ــش  ــی آن افزای ــن و در پ ــه اوکرای ــیه ب ــه روس حمل
ایــران  ورود  بــرای  اوضــاع همه جانبــه  قیمت هــا، 
ــی شــرایطی  ــت اســت و پیش بین ــازار مثب ــن ب ــه ای ب
مطلــوب بــرای ایــران در ایــن بــازار نفــت وجــود دارد.

نی جها ــت  نف ن  بحرا ز  ا ت  نجا ه  نیرا جها ــت  نف ن  بحرا ز  ا ت  نجا ه  را
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شکیال کاوه
عضو فعال انجمن در دانشکده

در گیر و دار تحریم
 ضرورت حذف سپاه از لیست تحریم

ایــران  جامعــه  در  ارگان  تنهــا  پاســداران  ســپاه 
می باشــد کــه قــادر بــه دور زدن و مبــارزه بــا تحریــم 
هــای ظالمانــه ی آمریــکا می باشــد و از موجبــات 
ــت و  ــور اس ــاد کش ــه و اقتص ــی جامع ــه ی زندگ ادام
وجــودش نــه تنهــا بــرای کشــور بلکــه بــرای منطقــه ی 
خاورمیانــه بســیار دارای ضــرورت می باشــد. از جملــه 
دالیــل اهمیــت فوق العــاده  و خدمــات ایــن ارگان  
ــا  ــارزه ب ــور، مب ــت کش ــرل امنی ــم و کنت ــاد نظ ایج
تحریــم هــا و کمــک بــه زنــده مانــدن اقتصــاد ملــی 
ــب  ــن ارگان موج ــد. ای ــه ای می باش ــی منطق و حت
ــی  ــادی، نظام ــی، اقتص ــای سیاس ــایی ه ــره گش گ
و امنیتــی بســیار زیــادی در ُبعــد ملــی و منطقــه 
می باشــد. ســپاه پاســداران نقشــی کلیــدی در اتحــاد 

ــته و دارد؛ کشــورهای منطقــه بــا  ــران داش ای
ــای  ــش ه ــه از نق ــوان ب آن می ت

ی  بشــر کمک هــا
نه  ســتا و انــواع د در 

بــه کشــور مختلــف 
یه  لبنــان پــس همســا

جنــگ  روزه از   ۳۳
. شــد می با

بــه علــت قرارگرفتــن ســپاه در لیســت ســیاه توانایــی 
ایــن ارگان در کمــک بــه مظلومــان و ضعفــا در کشــور 
هــای همســایه ماننــد لبنــان، یمــن و ســوریه ســخت 
ــا  ــارزه ب ــر شــده اســت و توانایــی مب ــر و محــدود ت ت
تحریــم هــای ظالمانــه ماننــد تحریــم هــای دارویــی 
ــر  ــب کمت ــده و موج ــته ش ــر از گذش ــخت ت ــز س نی
شــدن ســطح رفــاه و ســخت تر شــدن وضعیــت 
اقتصــاد مــردم شــده اســت. عــاوه بــر ایــن تحریــم 
ســپاه موجــب ممنوعیــت و ســخت تر شــدن فعالیــت 
هــای نظامــی در عرصه هــای مختلــف ماننــد موشــک 
ســازی شــده اســت کــه در نتیجــه آن می تــوان گفــت 
کــه یکــی از اصلــی تریــن حقــوق ملــی کشــور ما زیــر 
پــا گذاشــته شــده و آن هــم دارا بــودن سیســتم 
ــگ  ــای جن ــور ه ــر کش ــه در براب ــا حمل ــی و ی دفاع
ــف  ــن صــورت موجــب ضعی ــب می باشــد و در ای طل
ــا  ــاع از خــود و ی ــا در دف ــی م ــی مل ــر شــدن توانای ت

دفــاع از حقــوق مظلومــان در خــارج کشــور می شــود.

ــس  ــواه مجل ــوری خ ــو جمه ــر دو عض ــال حاض در ح
»قانــون  نــام  بــه  را  آمریــکا طرحــی  نماینــدگان 
توســط  تروریســت ها  بــا  مماشــات  از  جلوگیــری 
ــه  ــر ب ــه اگ ــد ک ــه داده ان ــم« را ارائ ــان تروریس حامی
قانــون تبدیــل شــود، بــه کاخ ســفید اجــازه ی حــذف 
ســپاه پاســداران از لیســت ســازمان های تروریســتی 
ــدف  ــد. ه ــره را نمی ده ــازه ی کنگ ــدون اج خارجــی ب
ایــن دو عضــو از ارائــه ی ایــن طــرح آن اســت کــه از 
ــی  ــدای امتیازات ــه اه ــش ک ــه هدف ــدن ب رســیدن بای
بــه ایــران در برداشــته شــدن تحریــم هــای مرتبــط بــا 
ســپاه پاســداران در جهــت پیشــبرد مذاکــرات برجــام 
ــا موضــوع  ــه تنه ــی ک ــد درحال ــری کنن اســت، جلوگی
باقــی مانــده در بــه توافــق رســیدن در برجام مســئله ی 
برداشــته شــدن ســپاه از لیســت ســازمان های هــای 
تروریســتی اســت. گفتــه می شــود کــه جمهــوری 
خواهــان و تعــدادی از دموکــرات هــای کنگــره آمریــکا 
مخالــف خــارج شــدن ســپاه از ایــن لیســت هســتند.

 

از چهره هــای برجســته  و سیاســتمداران آمریکایــی ای 
کــه بــه حــذف شــدن ســپاه از لیســت ســازمان های 
تروریســتی عکــس العمــل نشــان داده می تــوان 
ــاره  ــکا اش ــش آمری ــترک ارت ــتاد مش ــس س ــه رئی ب
ــت  ــن لیس ــپاه از ای ــدن س ــذف ش ــا ح ــه ب ــرد ک ک
ــه  ــرال مــارک میلــی ب ــه شــدت مخالــف اســت. ژن ب
ــکا  ــنای آمری ــلح س ــای مس ــه نیروه ــای کمیت اعض
ــداران  ــپاه پاس ــدس س ــروی ق ــه نی ــت ک ــه اس گفت
حــذف  از  و  اســت  تروریســتی  ســازمان  یــک 
نمی کنــد. حمایــت  تــرور  لیســت  از  نیــرو  ایــن 

ه ــد ش د  یجا ا ی  ها هتنگنا ــد ش د  یجا ا ی  ها تنگنا

ی ز ا ند ا ــنگ  س ی  برا ن  را ا ن گذ نو قا ش  یتال ز ا ند ا ــنگ  س ی  برا ن  را ا ن گذ نو قا ش  تال
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آقــای امیرعبداللهیــان، وزیــر امــور خارجه گفته  اســت: 
ایــران بــرای رســیدن بــه یــک توافــق خــوب، مصمــم 
اســت امــا زمــان پایــان مذاکرات و رســیدن بــه چنین 
توافقــی، »بــه اراده طرف هــای غربــی در پایبنــدی 
کامــل آنهــا بــه رفــع تحریم هــا و بازگشــت همــه 
طرف هــا بــه تعهداتشــان وابســته اســت‹‹.همزمان بــا 
انتشــار گزارش هایــی در خصــوص رســیدن مذاکــرات 
برجــام بــه مراحــل نهایــی، انتقادهــا و نگرانی هــا 
ــی  ــق احتمال ــاره تواف ــکا درب ــت آمری ــرد دول از عملک
جدیــد بــا ایــران افزایــش یافتــه اســت. از جدیدتریــن 
ــژه پیشــین  ــده وی ــز، نماین ــوت آبرام ــاد الی ــا، انتق آنه
ــدن  ــت بای ــاد از دول ــا انتق ــران ب ــور ای ــکا در ام آمری
ــود  ــه ب ــکا گفت ــی آمری ــت فعل ــه دول ــرد ک ــح ک تصری
کــه حقــوق بشــر را در مرکــز سیاســت خارجــی خــود 
قــرار می دهــد امــا دربــاره ایــران، چنیــن عمــل نکــرده 
ــین وزارت  ــخنگوی پیش ــگاس، س ــت.مورگان اورت اس
ــز  ــد ترامــپ نی ــت دونال ــکا در دول امــور خارجــه آمری
در ایــن نشســت گفــت هــر یــک از نامزدهــای حــزب 
انتخابــات  در  پیــروزی  صــورت  در  جمهوری خــواه 
بــه   ،۲۰۲۴ ســال  در  آمریــکا  ریاســت  جمهــوری 
ــار دیگــر ایــاالت  متحــده را از توافــق  ــاد ب احتمــال زی
ــرد. ــد ک ــارج خواه ــران خ ــا ای ــی هســته ای ب احتمال

در نتیجــه تــاش های دولــت و وزارت خارجــه ی ایران 
بــرای خــارج کــردن ســپاه از لیســت ســیاه بی دلیــل 
نیســت و  وزارت خارجــه جمهــوری اســامی ایران باید 
تمــام تــاش خــود را بکنــد تــا ســپاه از لیســت ســیاه 
ــت  ــیار دارای اهمی ــن ارگان بس ــرا اي ــود زی ــارج ش خ
می باشــد و بــا حــذف ســپاه از لیســت ســیاه کشــور 
ــع  ــه نف ــود آن ب ــام س ــد از تم ــه می توانن ــا و منطق م
ــر  ــد. اگ ــرای پیشــرفت خــود اســتفاده کنن خــود و ب
ایــن ارگان بــه فعالیــت هــای خــود چــه در درون مرز و  
برون مــرز ادامــه دهــد، بــه ســود تمــام ملــت منطقــه 
خاورمیانــه می باشــد و وجــودش موجــب انجــام 
شــدن راحــت تــر بســیاری از کار هــا و خدمــات اســت 
و در واقــع ســپاه پاســداران یــک موتــور حرکــت اســت 
ــت وا داشــتن  ــه حرک ــش، موجــب ب ــا کار کردن ــه ب ک
سیســتم اقتصــاد و امنیــت کشــور و منطقــه می باشــد.

م جا بر ی  حیا ا ــع  ن ما ین  خر مآ جا بر ی  حیا ا ــع  ن ما ین  خر آ
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لقمــه فارسـی

درایــن قســمت از نشــریه قــرار بــر ایــن بــود کــه بــا معــادل فارســی واژه هــای غیــر فارســی 
کــه متأّســفانه در گفــت وگــو هــای روزمــره مــا درحــال افزايــش اســت، آشــنا شــویم. ایــن بــار بــه 
پرکاربــرد  خیلــی  مــردم  عمــوم  میــان  کــه  آمدیــم  انگلیســی  واژه  ســه   ســازی  معــادل  ســراغ 
بداریــم. پــاس  را  خــود  مــادری  زبــان  زیبــا،  هــای  واژه  ایــن  گفتــن  بــا  اســت  امیــد  اســت. 

اسپانسر در سازمان، اختیار و قدرت نفوذی دارد که می تواند یک پروژه را با موفقیت به انجام 
برساند و اطمینان می دهد که آن پروژه از تمام پشتیبانی های الزم برای موفقیت برخوردار است.

حامی مالی در سازمان، اختیار و قدرت نفوذی دارد که می تواند یک پروژه را با موفقیت به 
انجام برساند و اطمینان می دهد که آن پروژه از تمام پشتیبانی های الزم برای موفقیت برخوردار 

است.

اسپانسر             حامی مالی

در ماه مبارک رمضان سانس های فیلم سینما شیراز  از ساعت  ۱۰ صبح تا ۱۲ شب و در 
سینما سعدی و ایران  از ساعت   ۱۱ ظهر تا یک بامداد است.

در ماه مبارک رمضان نوبت های فیلم سینما شیراز  از ساعت  ۱۰ صبح تا ۱۲ شب و در سینما 
سعدی و ایران  از ساعت   ۱۱ ظهر تا یک بامداد است.

تقریبا مثل همه چیز در این کره خاکی دارای موافقان و مخالفانی است که آموزش آنالین و 
آفالین نیز از این موضوع مستثنی نیست.

تقریبا مثل همه چیز در این کره خاکی دارای موافقان و مخالفانی است که آموزش برخط و 
برون خط نیز از این موضوع مستثنی نیست.

سانس             نوبت

آنالین و آفالین            برخط و برون خط

امیرحسین زمانی
عضو فعال انجمن در دانشکده


