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ایـن بـار جرم مجرمـان؛ تسـکین تعبیر 
شـده اسـت. ایـن بار هـدف کسـانی بودند 
پردردشـان  قلب هـای  تسـکین  بـرای  کـه 
بـه شـاه چراغ پنـاه آورده بودنـد و امـا بـه 

شـاه چراغ آمـده بودنـد کـه بماننـد.

در سـاعت 17:45 روز چهارشـنبه 4 آبـان 
ماه سـال جـاری حادثه ای سـوزناک در حرم 
احمـد بن موسـی )ع( اتفاق افتـاد که منجر 
به شـهادت سـیزده نفـر و جراحـت بیش از 

بیسـت نفر گشت.

بیانیـه ای  انتشـار  بـا  داعـش  گـروه 
مسـئولیت ایـن حملـه را بـر عهـده گرفتند. 
بااین حـال رسـانه های معانـد و همراه هـای 
بی ثبـات همیشگی شـان مدعـی شـدند که 
ایـن حمله توسـط جمهـوری اسـامی برای 
منحـرف کردن افـکار عمومی از اغتشاشـات 
اخیر اتفاق افتاده اسـت و ایـن در حالی بود 
که داعش مسـئولیت حملـه را برعهده گرفته 

بود.

ارگان های امنیتی مشغول کارند!

چنـد روزی اسـت کـه امنیـت داخلـی 
کشـور عزیزمـان دچـار خلل شـده اسـت و 
ریشـه ی این خلل پرمشـغله بودن مأمورین 

امنیتی کشـور اسـت.

اغتشـاش یک گل به خودی مضحک و 
است. خنده آور 

رشـد  باعـث  و  باشـد  بایـد  اعتـراض 

جامعـه و مـردم می گـردد امـا اغتشاشـات 
اخیـر کـه رسـانه های معانـد هیزم آتشـش 
را می افزاینـد فقـط آسـیب بـه امـوال خود 
مـردم و حتـی آسـیب بـه جـان و نامـوس 

مـردم اسـت!

و  نبـود  اغتشاشـات  ایـن  اگـر  چراکـه 
نیروهـای امنیـت درگیـر مهـار ایـن گل بـه 
خـودی نبودنـد شـاید شـهدای شـاه چراغ 
امـروز در بیـن مـا بودنـد و پسـربچه ای در 

نمی ریخـت. اشـک  خانـواده اش  فـراق 

در حادثـه ی سـوزناک حـرم شـاه چراغ 

تمامـی افـرادی کـه تـا اآلن بـا هـر هدفـی 
دسـت بـه اغتشـاش و یـا باهدفـی جـز 
اصـاح ناهنجاری هـای کشـور دسـت بـه 

اعتـراض زده انـد مسـئول هسـتند.

قلـب هم بـه ازای پول و شـهرت به درد 
می آید!

 رخـداد اخیر هر قلبی را بـه درد می آورد 
ولـی تنهـا تسـکین دهنده ی قلـب انتقـام 

اسـت. بزنیـد؛ می خورید!

خـون  دریـای  تقـاص  داعـش  بایـد 

شـاه چراغ را پـس دهـد و همـه منتظر این 
حرکت هسـتیم و میدانیم که این عملشـان 

نمی مانـد. بی پاسـخ 

امـا عجیـب بود کـه این حادثـه صدای 
سـنگ را درآورد امـا برخـی سـلبریتی هـا و 
فعـاالن مجـازی و مدعیان انسـانیت که کار 
هرروزشـان هشتک گذاری شـده بود، ذره ای 
دم از انسـانیت نزدنـد و حتـی دریـغ از یک 
پیـام تسـلیت سـاده بـرای تسـکین قلـب 
بازمانـدگان ایـن عزیـزان. گویا امـروزه قلب 
هـم فقـط زمانـی بـه درد می آیـد کـه یا به 

پـول برسـد و یا به شـهرت!

پا به پای انقالب اسالمی تا ظهور

مـا بـر آن عهد که بسـته ایم هسـتیم و 
تمـام تالشـمان را به کار می گیریـم که پرچم 
مقـدس والیـت بـه صاحـب آن؛ حضـرت 
بقیـة اهلل )عـج( برسـد و در ایـن زمـان پـا 

به پـای انقـالب و والیـت هسـتیم.

مـا را نترسـانید، جوانـان مـا پـاک در 
گـردن آمـاده ی شـهادت اند! این یـک شـعار 
توخالی مثل حرف های شـما نیسـت، بارها 
و بارهـا اثبـات کرده ایـم. ایـن را می شـود 
در مطالعـه ی تاریـخ مـا مشـاهده کـرد. از 
فهمیده هایمـان بگیریـد تـا آروین هایمـان. 
کـور خوانده ایـد اگـر فکر می کنیـد لحظه ای 
آمـد.  خواهیـم  کوتـاه  موضع هایمـان  از 
تجربـه  را  عشـق  کـه  هسـتیم  ماکسـانی 
کرده ایـم و عشـق معنـا نمی گـردد مگـر بـه 
بهـای خـون. اگـر تک تـک مـا را بمیرانید از 

نمی آییـم. کوتـاه  ذره ای  موضع هایمـان 

بیـن مـا و عاشـورا پیونـدی اسـت بـه 
تاریـخ کـه شـما هیـچ اطاعـی  وسـعت 
را  و هزینه هایتـان  فقـط وقـت  و  نداریـد 
بـه فنـا می دهیـد. شـما نمی توانیـد ببینید 
کـه اسـام نویـن دارد تمدن هـای دروغیـن 
و مدعاگرایانـه تـان را برهـم میزنـد. احتمااًل 
راهپیمایـی باشـکوه اربعیـن، جهانی شـدن 
سـرود سـام فرمانده، حرکت های درست و 
متـداوم دولـت جدیـد در جهت رفـاه مردم 
ایران را نتوانسـته اید هضم کنیـد. درنهایت 
می کنیـد،  بی آبـرو  و  خسـته  را  خودتـان 

پیـروزی از آن ماسـت ان شـا ء اهلل.

خانم فاطمه محمد زاده
مسئول واحد خواهران

اغتشاش؛ گل به خودی مضحک

شاهچراغ؛ راه نیک اندیشان
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قـدرت  آمریـکا  امـروز، 
مسـّلط جهان نیسـت؛ بسیاری 
دنیـا  سیاسـی  تحلیلگـران  از 
معتقدنـد کـه آمریـکا دارد رو به 
آب  دارد  ذّره ذّره  میـرود،  افـول 
میشـود. ایـن را نـه اینکـه مـا 
بگوییـم؛ البّتـه عقیـده ی ما هم 
همیـن اسـت اّمـا تحلیلگـران 
سیاسـی دنیـا هـم ایـن را دارند 

میگوینـد.

: السـام  عليـه  علـى  امـام 

َل اهّلل ُ ُهْلَكُه  َمن َعِمَل ِبالَجوِر َعجَّ

 هـر كـه سـتم كنـد ، خداوند 

نابودى او را شـتاب بخشـد .
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رایـزن بازرگانی در جهت منفت 

ملی

رویکـرد دولـت سـیزدهم نـگاه 

برقـراری  و  دنیـا  بـه  همه جانبـه 

روابط دیپلماسـی بر اسـاس تأمین 

حداکثـری منافـع ملـی اسـت. در 

همیـن راسـتا، رایـزن بازرگانـی در 

کشـور مقصـد اهمیـت ویـژه دارد.

وظیفه عمده واصلی رایزن های 

بازرگانی شـناختن ظرفیـت تجاری 

کشـورهای دیگـر و معرفـی آن بـه 

تجار داخلی و اطاع رسـانی، فراهم 

کـردن بسـتر صـادرات محصـوالت 

داخلـی بـه خـارج از کشـور اسـت؛ 

امـا بـه ایـن امـر مهـم آن چنان کـه 

شایسـته است توجه نشـده و الزم 

را  آن  مختلـف  علت هـای  اسـت 

کنیم: بررسـی 

دوازدهـم  دولـت  از  قبـل  تـا 

مجموعـًا ۷۵ رایـزن در کشـورهای 

دیگـر داشـته ایم کـه ایـن رقـم در 

انتهـای دوره بـه تقریبًا ۵ نفر رسـید 

و در دولـت فعلـی در حـال حاضـر 

ایـن تعداد به ۱۴ نفر رسـیده اسـت 

و قول رسـیدن به ۲۰ الـی ۳۰ رایزن 

را تـا پایان سـال داده اند امـا اگر به 

ارقـام کشـورهای دیگر مثـل چین، 

آلمـان، هنـد و فرانسـه بـه ترتیب 

۲۲۱، ۲۱۳، ۱۹۸ و ۱۵۶ نگاهی بیندازیم 

را  بـرای کشـورمان  رایـزن  کمبـود 

بیشـتر احسـاس می کنیـم.

افـراد  شناسـایی  مسـئولیت 

مسـتعد بـرای ایـن کار بـر عهـده 

سـازمان توسـعه و تجـارت وزارت 

صمـت اسـت و ایـن کمبـود رایزن 

ناشـی از علـل گوناگـون اسـت.

علل کمبود رایزن

اولیـن علـت قوانیـن سـخت 

اسـتخدامی اسـت که یکی از آن ها 

ایـن اسـت کـه فـرد بایـد دارای ۲۰ 

کار دولتـی  الـی ۳۰ سـال سـابقه 

باشـد. همین دست قوانین سخت 

باعث شـده است که سـازمان ۳۰۰ 

نفـر را گزینـش کنـد و تنهـا ۳ نفـر 

نظـر آن هـا را جلـب کند!

دومین علت که گفته مسئولین 

مربوطه و شـرایط معیشـت بعضی 

از رایزنـان آن را تائیـد می کنـد عدم 

اختصـاص بودجـه مناسـب بـرای 

ایـن بخش اسـت، همین مشـکل 

باعث عدم اسـتخدام رایـزن جدید 

می شـود. هم 

سـومین دلیـل عـدم آمـوزش 

نیـروی متخصص برای این سـمت 

اسـت؛ زیـرا نیرویی کـه می خواهد 

وارد ایـن حیطه شـود باید نسـبت 

بـه قوانیـن و مناسـبات بین المللی 

اطاعـات کافی را داشـته و عاوه بر 

آن می بایسـت از بخش خصوصی 

شناسـایی  همـان  منظـور  کـه 

اسـت  داخلـی  ظرفیت هـای 

شـناخت الزم را داشـته باشـد

خبر سیاسی

و  اخیـر شـاهد گایه هـا  در هفته هـای 

و  بیمارسـتان ها  در  دارو  از کمبـود  انتقادهـا 

داروخانه هـای کشـور بودیم، آغـاز این چالش 

از اواسـط تابسـتان گذشـته شـروع شـد کـه 

پیامدهـای آن را در ایـن چنـد روز مشـاهده 

نمودیـم و همیـن امر هم منجر بـه واردات 50 

ُتـن داروی آنتی بیوتیـک از هندوسـتان شـد.

وضعیت کلی بازار دارویی کشور

کشـور ایـران حـدود 97 درصـد داروهای 

موردنیـاز خـود را بـا تولیـدات داخلـی تأمین 

می کنـد. اینکـه بعضـًا دچـار بحـران دارویـی 

درصـدی   3 واردات  بـه  مربـوط  می شـویم 

داروی هـای وارداتـی بـرای بیمـاران خاص و 

می باشـد. صعب العـاج 

حـال، ایـن سـؤال مطرح اسـت کـه چرا 

داروهایـی  تأمیـن  در  کشـور  دارویـی  بـازار 

معمولـی دچار مشـکل گردیده اسـت؟ کمبود 

دارو چگونـه بـه وجـود آمـد؟

صنعـت دارو تـا قبـل از اجرای طـرح دارو 

یـار، مشـمول دریافـت ارز ترجیحـی بـود تـا 

قیمـت دارو ثبـات خـودش را حفظ کنـد و بار 

گرانی بـر دوش بیماران نیافتـد. اما در جامعه 

نخبگانـی انتقادهایی مطرح شـد کـه اعطای 

مسـتقیم ارز دولتی به شـرکت های داروسازی 

داللـی  و  رانت خـواری  پیدایـش  سـبب 

می شـود، به همیـن جهت نهـاد قانون گذاری 

مصمم گشـت کـه اعطـای یارانه یا همـان ارز 

ترجیحـی را از طریـق بیمه هـا بـه داروخانه ها 

بدهـد تـا قیمـت واقعـی دارو بـرای بیمـاران 

افزایشـی نداشـته باشد.

طـرح دارو یـار از 23 تیـر 1401 در کشـور 

کلیـد خـورد و از همـان روزهـای نخسـت، 

گایه هایی از سـوی تولیدکننـدگان مواد اولیه 

دارویـی مطـرح شـد کـه قیمـت مـواد اولیـه 

دارویی متناسـب بـا هزینه تولید آن نیسـت 

و تولیـد داروی هـای آنتـی بیوتیـک بـرای 

آن هـا مقرون به صرفـه نیسـت. درواقـع چون 

ایـن شـرکت ها از تولیـد آنتی بیوتیـک ضـرر 

می کردنـد، کمتر تولیـد می کردند تـا هم ضرر 

کمتری متحمل بشـوند و هم به دولت فشـار 

بیاورنـد تـا زمینه افزایـش قیمت مـواد اولیه 

را فراهـم کنند.

در حـال حاضـر دو شـرکت متخلـف سـه 

شـیفت مشـغول کار هسـتند تا کمبود برخی 

همچنیـن  کننـد.  برطـرف  را  دارویـی  اقـام 

به واسـطه ایـن تخلفـات رئیس سـازمان غذا 

و دارو بعـد از دسـتور ریاسـت جمهوری مبنی 

بر برکنـار کردن مدیران متخلف اسـتعفا داد و 

آقـای بیگلر جانشـین ایشـان در سـازمان غذا 

و دارو شـد.

از متخلفیـن اصلـی مطالبه کنیـد، تخلف 

شـرکت ها فرع اسـت

کننـد  تولیـد  شـرکت های  بـا  برخـورد 

آنتی بیوتیـک و صرفـًا مقصـر دانسـتن آن ها 

آدرس غلـط دادن اسـت. چراکـه مسـببین و 

مقصرین اصلی کمبـود دارو، تصمیم گیرندگان 

و تصمیـم سـازان در حـوزه سـتادی سـازمان 

غذا و دارو و افراد پشـت پرده آن ها هسـتند.

هنگامی کـه به ایـن شـرکت ها ارز ندهند 

ارز  مابه التفـاوت  مالـی جهـت  تسـهیالت  و 

نیمایـی و ترجیحـی ندهنـد و بازمـان بنـدی 

نامناسـب و غیرمنطقـی قیمت گـذاری کننـد، 

چه توقعی بایسـتی از آن ها داشت؟ دستشان 

را ببندیم و ناکارآمدی را به گردنشان بیندازیم؟ 

ضمانـت اجرای ترک فعـل و ناکارآمدی رئیس 

قبلـی سـازمان غـذا و دارو و تحمیـل هزینـه 

برای مردم را چه کسـی باید پاسـخگو باشـد؟

بـرای برون رفـت از ایـن معضل چـه باید 

کرد؟

در حـال حاضـر حـدود ۲۰۰ قلـم از اقـام 

دارویـی در معـرض کمبـود هسـتند کـه ۸۰ 

عـدد از آن در مرحلـه بسـیار پرخطـر و مابقی 

در مراحـل بعـدی قـرار دارنـد که اگـر تدبیری 

نشـود، کمبود آن ها نیـز به زودی بـروز و نمود 

پیـدا می کنـد. دولـت بایـد کل تولیدکنندگان 

ایـن ۲۰۰ قلـم را تحـت تعقیـب و برخـورد 

قـرار دهـد و مقصـر اصلـی را رهـا ننمایـد. 

لـزوم قیمت گـذاری جدیـد و لـزوم تعریـف 

شـرکت های  بـرای  اقتصـادی  مشـوق های 

خصوصـی و همچنیـن نظارت و بازخواسـت 

مکـرر از تولیدکنندگان و نیم نگاهـی به واردات 

دارو می توانـد عواملـی مؤثـر بـرای خـروج از 

ایـن معضل باشـد.

امیر حسین درکی
دبیر سیاسی

چالش کمبود دارو و ترک فعل ها و اقدامات دولت

معضل دارو؛ قیمت گذاری غلط یا تخلفات تولیدی

درخواست حذف ایران از جام جهانی بی اساس است

جام جهانی بدون ایران مگر می شود؟!

بـا توجـه به این کـه ایران در جـام جهانی 

2022 بـا تیـم امریـکا و انگلسـتان هم گـروه 

هسـت و در قطر بـه مقابله یکدیگـر خواهند 

رفـت  رسـانه های خارجـی ترس از تکـرار تلخ 

دوبـاره بـازی جـام جهانـی سـال  1998 ایران 

و امریـکا را دارنـد در و طالـب حذف ایـران از 

جام جهانی هسـتند.

کشـور  از  خـارج  مطبوعـات  از  یکـی 

خواسـتار حـذف ایـران از جـام جهانی شـد و 

حتی اسـامی ۴ بازیکن سـابق تیـم ملی )علی 

کریمـی ، مهدی مهـدوی کیا، مهـرداد پوالدی 

و بهشـاد یـاور زاده( را در جهـت حمایـت از 

حـذف ایـران از جـام جهانـی را در متن خبری 

خـود ذکـر کرد و بـا انتشـار این خبـر، موجی 

از حمایت هـا در جهـت اجـرای ایـن بیانیه در 

فضـای مجازی منتشـر شـد.

ولـی ایـن رسـانه  در 28 مهـر بـا اصـاح 

خبـر خـود و حـذف اسـامی ۴ بازیکـن مدعی 

در  جهانـی  جـام  از  ایـران  حـذف  خواسـتار 

اطاعیـه ای دیگـر  گفـت: اسـامی ۴ بازیکـن 

سـابق تیـم ملی اشـتباهی درج شـده اسـت.

فیفـا بـه دنبـال ایـن خبـر گفـت در 31 

مهـر/ 22 اکتبـر 2022 در مـورد این مسـئله در 

اجاسـیه فیفـا  تصمیـم خواهیم گرفـت؛ اما 

در روز شـنبه بـا برگـزاری اجاسـیه طوالنـی 

حتـی ایـن خبـر در اجاسـیه مطـرح نشـد و 

ایـن نشـان می دهـد فیفا حتـی کوچک ترین 

زمانـی را بـرای برسـی و اعتنـا بـه ایـن خبـر 

نکرد. صـرف 

و  خبـر  ایـن  پـرده  پشـت  برسـی  بـا 

دالیـل مطـرح کـردن ایـن بیانیـه می تـوان 

گفـت همان طـور کـه قبـًا ایـن شـبکه ها بـا 

پروپاگانـدای رسـانه ای تکذیـب پراکنی کردند 

و درنهایـت رسـوا شـدند حـال بـار دیگـر بـا 

شایعه سـازی و دروغ پراکنـی مبتنـی بـر اینکه 

ایـران در جنـگ روسـیه و اوکرایـن مداخلـه 

دارد و پشـتیبان و فروشـنده سـاح به روسیه 

هسـت، خواسـتار حـذف ایـران شـدند.

ایـران در همـان اوایـل جنـگ اوکرایـن 

موضـع خـود را نسـبت بـه جنـگ، بی طـرف 

اعـام کـرد و اگـر رسـانه های غـرب مدعـی 

هسـتند که ایران حامی و فروشـنده سـالح به 

روسـیه هسـت و با مداخله کردن در مسـائل 

داخلـی، ایـران را بـه نقض کننده حقوق بشـر 

متهـم کردنـد، بایـد بگوییـم دلیلـی مصمم تر 

بـرای حـذف کشـورهای غربـی به ویـژه اروپـا 

از جـام جهانـی وجـود دارد. چراکـه همـواره 

داشـته اند.  پیـش  در  دوگانـه  سیاسـتی 

شـروع کننده جنـگ در روسـیه، افغانسـتان، 

یمـن و فلسـطین هسـتند و یک ادعـا کننده 

حقـوق بشـر هسـتند و همیـن بـس. 

مـورد  در  غربـی  رسـانه های  فراموشـی 

ورزش در  سیاسـی کاری 

 بـا ایـن تفاسـیر ایـن شـبکه ها نه تنهـا  

بیمار هسـتند بلکه دچار فراموشی هم شدند. 

در چنـدی قبـل ایـن شـبکه ها ذکـر کـردن که 

ورزش سیاسـی نیست و نباید سیاست را وارد 

ورزش کنیـم ولـی بازهـم ایـن دو حـوزه را در 

هـم ادغـام کردند.

رسانه های معاند دچار اشتباه هستند.

شـبکه ای کـه مدعی اسـت حامـی مردم 

ایـران اسـت و حتی صدای مردم ایران اسـت 

آیـا می توانـد خواهـان حـذف ایـران از جـام 

جهانی شـود؟ شـبکه ای که مدعی اخبار جهان 

اسـت از قوانیـن جهـان بی اطـاع اسـت  و 

چنین رسـانه های دیکتاتوری کـه فقط صدای 

را  بـه گـوش خودشـان می رسـد  خودشـان 

طـوری بازتاب می دهند که موردپسـند باشـد؛ 

امـا در ایـن مـورد دچـار خطـای اشـتباهی 

شـدند و اصـاًل بـه محوریـت جامعـه خـود 

توجـه نکردنـد؛ بنابراین اسـاس نـه می تواند 

حامـی طرفـداران خـود باشـد نه قشـر جوان 

اهـل فوتبـال جامعـه ایران.

 در طـرف مقابـل  سـازمان فیفـا قوانیـن 

خـود را هیـچ زمـان زیر پـا نخواهد گذاشـت 

و بـرای  جلوگیـری از بدنـام کـردن خود هیچ 

زمان دسـت به حذف کشـوری  بعد از فروش 

ایـن  امـا  نمی کنـد  در جـام جهانـی  بلیـت 

احتمـال هنوز پابرجاسـت.

 بـار دیگـر تیـر رسـانه های ضدانقابی به 

سـنگ خورد و ایـران  باقـدرت در جام جهانی 

2022 در مقابـل حریفان خود خواهد ایسـتاد.  

رسـانه های اسـتکباری توان دیدن رشـد ایران 

از تمامـی جهـات را ندارد و در تالش هسـتند 

بـا تکذیب پراکنی فضا را به سـمت نارضایتی 

عمومی بکشـانند. کور خواندند.

حسن یاوری
عضو کمیته سیاسی
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فتنه انگیزان در پشت صحنه

 حمیدرضـا مقدم فر کارشـناس 

و تحلیلگر مسائل سیاسی در تجمع 

بـزرگ جامعه پزشـکی در دانشـگاه 

تهـران و در گرامیداشـت شـهدای 

حادثه تروریسـتی حرم شـاهچراغ 

و محکومیـت اغتشاشـات صـورت 

گرفـت، طـی سـخنانی بـا اشـاره 

بـه وقـوع فتنه هـای گوناگـون در 

طـول دوران انقاب اسـامی، اظهار 

داشـت: هر فتنه ای کـه در جمهوری 

اسـامی رخ داده، باطنـی متفاوت از 

ظاهر آن داشـته اسـت. ظاهر فتنه 

88 اعتـراض بـه انتخابات و تهمت 

تقلـب، اّما باطـن آن براندازی نظام 

اسـامی بـود؛ ظاهر فتنـه اخیر نیز 

ادعـای قتـل خانـم مهسـا امینـی 

اسـت، اّما باطـن آن بافاصله پس 

از چند روز برای همگان آشـکار شـد 

که همـان اقدام علیه ایـران و نظام 

اسـامی بود.

باطـن  و  ذات  شـدن  آشـکار 

فتنـه اخیر که هـم در نوع شـعارها 

و هـم در رادیـکال شـدن رفتارها و 

هـم در ورود گسـترده بسـیاری از 

گروهک هـای تروریسـتی و هـم در 

رفتـار دولت  های اسـتکباری نمایان 

بـود، نشـان داد که مسـئله عوامل 

پشـت پرده فتنه با ابهام و پرسـش 

و اعتـراض برخـی از مـردم دربـاره 

موضـوع خانم مهسـا امینی تفاوت 

دارد؛ آن هـا که عوامل پشـت صحنه 

ایـن آشـوب ها بودنـد، اصـًا کاری 

بـه موضـوع خانـم مهسـا امینـی 

نداشتند.

شـاخص های  مثبـت  رونـد   

کشـور نوید وضعیـت بهتـری را در 

ادامه می داد؛ اما دشـمن احسـاس 

نگرانـی کـرد و بـه همیـن دلیـل 

سراسـیمه، با بهانـه قـرار دادن یک 

رویـداد، فتنـه خـود را عملـی کـرد. 

چراکـه این گونـه تصـور می کند که 

اگـر ملت ایران به اسـتثمار تن نداد 

و حق تعیین سرنوشـت خـود را در 

اختیـار آن ها قـرار نـداد، باید مانند 

سـوریه و افغانسـتان بـا آن عمـل 

شود.

اعظـم  بخـش  بـودن  آگاه   

دانشـجویان مقابـل پشـت صحنه 

اسـرائیل،  عوامـل  دشـمن:  پـروژه 

تجزیه طلـب  داعـش،  منافقیـن، 

و  هسـتند  درصحنـه  کوملـه  و 

دانشـجوی کشـور نسـبت بـه این 

اسـت. حسـاس  مسـائل 

بااین حـال باید بـرای ادامه نبرد 

شـناختی بـا دشـمن مهیـا باشـیم 

و آن هـا را بیش ازپیـش بـه ورطـه 

ناکامـی بکشـانیم. جهـاد تبییـن، 

شـناختی  جنـگ  باطل السـحر 

دشـمن اسـت.

خبر سیاسی

ایرانیـان هـرروز شـاهد  در عهـد قاجـار 

ضعف های پادشـاهی مظفرالدین شـاه بودند 

و نسـبت بـه پیشـرفت های دیگـر ملت های 

موجـب  امـر  ايـن  یافتنـد.  آگاهـی  جهـان 

شـد مـردم خواسـتار تقلیـل اختیـارات شـاه 

در حکومـت کشـور و تعییـن قانـون باشـند. 

درنهایـت به دلیـل اعتراضـات و تحصن های 

گسـترده مـردم، سـلطنت مطلقه شـاهان به 

حکومت مشـروطه تبدیل شـد و اولین قانون 

اساسـی در ایـران تصویـب گردیـد؛ امـا بایـد 

میـان عناصـر مدرنیسـم و ویژگی هـای دیـن 

اسـالم در جامعـه مسـلمان ایـران رابطـه ای 

برقـرار می شـد. مردم سـاالری دینی کـه مبنای 

آن مشـارکت مردم در فرایند تصمیم سـازی در 

چارچوب شـریعت اسـت، راهکاری بـود که از 

طرف نظریه پردازان مسـلمان مطرح شـد و در 

میـان رادیکالیسـم های موجـود در آن زمـان، 

حـرف تـازه ای بـرای گفتن داشـت.

راسـتای  در  دینـی  مردم سـاالری 

سیاسـی اسـالم گرایی 

در جهـان مـدرن و بـروز پدیـده ای به نام 

دموکراسـی باعث شـد بسیاری از کشـورها از 

ظلـم و جور پادشـاهان رهایی یابنـد و قدرت 

در دسـت مـردم قـرار بگیـرد؛ امـا همچنـان 

مسـئله سکوالریسـم و عـدم نفـی حکومـت 

طاغـوت حل نشـده باقـی ماند. چراکـه برخی 

حکومت هـای جهـان اسـام درگیـر جریـان 

سـلفی ها و  افراط گرایـی بودنـد.

جوهـره  دینـی  مردم سـاالری  در   

دموکراسـی بـه رسـمیت شناخته شـده و در 

کنـار آن بـا پذیـرش مرجعیت دیـن به عنوان 

منبـع معرفت شـناختی بـه توجیـه و تحلیـل 

حکومـت مـردم پرداختـه می شـود؛ بنابرایـن 

منظـور از مردم سـاالری دینـی را تصویـری از 

یک نظام سیاسـی دانسـته اند که شـهروندان 

دین بـاور تـاش می کننـد بـا چارچـوب قـرار 

دادن آموزه هـای برآمـده از شـریعت در تدبیر 

عمومی جامعه مشـارکتی فعال داشـته باشند 

و هرگونه اسـتبداد فردی در تصمیم گیری های 

عمومی را از چهره نظام سیاسـی خود بزدایند.

اندیشـه  مبنـای  دینـی  مردم سـاالری 

انقـالب رهبـران  سیاسـی 

پس از شـکل گیری انقـاب ۱۳۵۷ در ایران 

نظریه پـردازان  پهلـوی،  حکومـت  سـقوط  و 

خصـوص  در  را  خـود  ایده هـای  مختلـف 

پایه هـای نظـام سیاسـی بیـان کردنـد. امـام 

خمینـی )ره( به عنـوان رهبـر انقـاب برنامـه 

اسـاس  بـر  را  تأسـیس  تـازه  نظـام  آینـده 

»جمهـوری اسـالمی« تنظیـم کردند. سـاختار 

عنصـر  و  دموکراسـی  هم ردیـف  جمهـوری 

اسـالمی تائیـد کننـده ماهیـت و شـریعت 

اسـالم اسـت. ایشـان همچنین از همان ابتدا 

در تمامـی مراحـل تشـکیل نظـام برگـزاری 

انتخابـات را در دسـتور کار خـود داشـتند و 

اسـت.« مـردم  رأی  »میـزان  می فرمودنـد 

مردم سـاالری  نیـز  خامنـه ای  آیـت اهّلل 

دینـی را رمـز مانـدگاری انقـاب اسـامی در 

برابـر توطئه های دشـمن می دانند. ایشـان در 

سـخنرانی خـود در سـال ۱۴۰۰ این طـور بیـان 

عنـوان  کـه  دینـی  »مردم سـاالری  می کننـد: 

جمهوری اسـامی بـه خود گرفت و رسـمیت 

پیـدا کـرد و از سـوی امـام خمینـی مطـرح 

شـد، این یـک طـرح نـاب و خالـص دینـی 

اسـت؛ یعنـی هیـچ تردیـدی در ایـن نبایـد 

داشـت. اینکـه حـاال بعضی ها گفتند کـه امام 

انتخابـات را، مردم سـاالری را و امثـال این هـا 

را از غربی هـا بـه ماحظـه و رودربایسـتی و 

ماننـد این هـا گرفـت، حرف بسـیار بی مبنائی 

اسـت. امامی که ما شـناختیم و سـال ها با او 

همـکاری کردیـم و مردم دیدند امام را، کسـی 

نبـود کـه بـه خاطـر رودربایسـتی با ایـن و با 

آن و بـا ایـن حرف هـا، از حکـم خـدا منصرف 

بشـود؛ نه اگـر چنانچـه مردم سـاالری در دین 

نبـود، از دیـن نبود و خدایی نبود، امام کسـی 

نبـود کـه بـه آن تـن بدهد. امـام نظـر قاطع 

خـودش ]را می گفـت.[«

ازنظر ایشـان علت عمده مخالفت دشمن 

با جمهوری اسـامی اصل مردم سـاالری دینی 

اسـت کـه مبنـای آن »تلفیـق آراء مردمـی بـا 

افـکار اسـالمی و مبانـی دینـی در تشـکیل و 

اداره ی جامعه« اسـت.

نتایج مردم سـاالری دینـی از دیدگاه رهبر 

انقالب

رهبـر انقـاب در بیانـات خـود در دیـدار 

 ۱۳۹۶ سـال  در  شـرقی  آذربایجـان  مـردم 

این طـور می فرماینـد: »اآلن آمریکایی هـا کـه 

بـا مـا دشـمن اند، بـا شـخص ایـن حقیـر یا 

بـا چند نفـر دولتمرد دشـمن نیسـتند، ]بلکه[ 

بـا مّلـت دشـمن اند، چـون مّلـت در اینجـا 

همـه کاره اسـت؛ همـه ی چیزهایی کـه آن ها 

را خشـمگین می کنـد و بـه غیـظ و غضـب 

وادار می کنـد، کارهـای مّلـت اسـت، عظمت 

مّلـت اسـت. اهّمّیت مّلـت در مردم سـاالری 

بـاال مـی رود، یعنـی مّلـت شـخصیت پیـدا 

می کنـد، وجهـه ی عمومـی و دنیایـی پیـدا 

می کنـد، عـّزت و حرمت پیدا می کنـد؛ این ها 

هیچ کـدام در دوران طاغـوت نبـود، این ها در 

دوران جمهـوری اسـامی به برکـت انقاب به 

آمد.« وجـود 

مردم ساالری دینی حافظ اعتماد مردم و صالبت نظام

مردم ساالری دینی
خانم کوثر دره کی

عضو کمیته روابط عمومی

رتبه بنـدی معلمـان یکـی از موضوعـات 

مهمـی اسـت کـه بایـد بـا توجـه بـه ارتقای 

شایسـتگی بـه مرحله اجـرا درآیـد. رتبه بندی 

معلمـان ابعـاد و زاویه های مختلفـی دارد که 

معلمـان بایـد نسـبت بـه آن زوایـا آشـنایی 

داشـته باشـند. آن هـا بـر اسـاس رتبه بنـدی 

معلمـان و بـا در نظـر گرفتـن ابعـاد و زوایای 

آن در چهـار گـروه طبقه بنـدی می شـوند کـه 

البتـه دسـتمزد آن ها بر همین اسـاس تعیین 

می شـود.

کسـانی  چـه  شـامل  رتبه بنـدی  ایـن   

؟ د می شـو

کسـانی کـه تحـت پوشـش رتبه بنـدی 

قرار می گیرنـد، هنر آموزان، مراقبان سـامت، 

دبیـران، مربیـان پرورشـی، معـاون و مدیران 

مـدارس هسـتند که این ها در سراسـر کشـور 

از امتیـازات رتبه بنـدی بهره منـد می شـوند که 

آن هـم بـا رتبه بنـدی مختلـف موردسـنجش 

 2 عمومـی(  1)صاحیـت  می گیرنـد  قـرار 

صاحیت حرفـه ای 3 صاحیت تخصصی که 

بـا توجـه بـه مهـارت و تجربـه حاصـل نتایج 

توانمنـدی معلمان بـرای مسـولیئت و تاش 

اسـت. آن ها 

بر اسـاس اظهارات وزیـر آموزش وپرورش: 

معلمان بازنشسـته می توانند پس از دو سـال 

از قانون رتبه بندی اسـتفاده کنند و به اسـتناد 

مـاده 78 قانـون اسـتخدام کشـوری، حقـوق 

بازنشسـتگی عبارت اسـت از: میانگین حقوق 

و مزایـای مشـمول کشـور که در دو سـال آخر 

خدمـت که به ازای هرسـال خدمت مـازاد  بر 

۳۰ سـال 2.5 درصـد بـه حقوق بازنشسـتگی 

می شـود. افزوده 

قانـون افزایـش حقوق معلمان بـا اجرای 

رتبه بندی

 الیحـه رتبه بنـدی معلمـان در 25 اسـفند 

سـال 99 توسـط دولت وقت بـه مجلس داده 

شـد و ایـن کمیسـیون نزدیـک به یک سـال 

روی ایـن طـرح کارکرد و پـس از تغییراتی که 

بـر روی ایـن طرح بـه وجود آمد؛ تائید شـد و 

اواخر سـال 1400 به دسـت شـورا رسـید.

زمـان رتبه بنـدی 31 شـهریور 1400 شـروع 

شـد و بـا توجه بـه پیش بینی که انجام شـده 

38 هـزار میلیارد تومـان از بودجه برای اجرای 

رتبه بندی از شـهریور سـال قبل بـه بعد در نظر 

گرفته شـده است.

و  توانمندی هـا  از  بهره گیـری  به منظـور 

در  رتبه بنـدی  مزایـای  از  کامـل  بهره منـدی 

حقـوق بازنشسـتگی، افـرادی کـه از تاریـخ 

31 شـهریور 1400 بـه بعـد بازنشسـت شـوند 

می تواننـد از مزایـای رتبه بندی اسـتفاده کنند 

و اصـول بازنشسـتگی آن هـا در برابـر مقررات 

بررسـی خواهـد شـد.

اساس رتبه بندی معلمان

رتبه بنـدی معلمـان بـر دو اصـل اساسـی 

تقسیم شـده 1: صالحیت هـای کسب شـده و 

2: عملکـرد افراد کـه عاوه بر این شـاخص ها 

که در نظر گرفته شـده اسـت، آزمون سراسـری 

بـرای سـنجش صالحیـت حرفـه ای و علمـی 

در  حقـوق  افزایـش  اسـت.  پیش بینی شـده 

نظـام و رتبه بنـدی معلمان به ازای هر 5 سـال 

سـابقه کاری یـک رتبـه و در مناطـق محـروم 

یـا عشـایری هـر 4 سـال یـک رتبه ارتقـا پیدا 

می کنـد. همچنین مجمـوع حقـوق و مزایای 

هرسـاله  دانشـگاه ها  هیئت علمـی  اعضـای 

رتبه بنـدی  ایـن  و  اسـت   %80 از  رتبه بنـدی 

هرسـاله بـه همیـن شـکل انجام می شـود.

و امـا چـه گروهـی از معلمـان فرهنگیان 

نمی تواننـد مشـمول بـه رتبه بنـدی شـوند:

1 معلمانـی کـه در حـال حاضـر قـدرت 

تعلیـم و تربیـت دانـش آمـوزان را از زمینـه 

نظـام تعلیـم و تربیـت و همچنیـن عمومـی 

و رسـمی بـر عهـده ندارنـد، ازجملـه: معلم یا 

معاون هایـی کـه از آموزش وپـرورش حقـوق 

می کننـد. دریافـت 

بـه  گرفتـن  انتقالـی  کـه  افـرادی   2

فرهنگیـان. دانشـگاه های 

 3 کارکنان که به پسـت سـازمانی دیگری 

منتقل شدند.

بـر  افـرادی کـه مسـولئیت دیگـری   4 

عهده آن ها اسـت ازجملـه: خدمات، انبـاردار، 

دسـته  ایـن  ...شـامل  و  معلمـان  دانشـجو 

نمی شـوند.

خانم مطهره کاجدار
عضو کمیته فرهنگی

طرح رتبه بندی معلمان

دولت برای معلمان چه چاره ای اندیشیده است؟!
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وجـود  مـن،  بـرای  آزادی  تعبیـر 

سـت تو

بگـذار بـا خـوِن دل بنـگارم آنچه را 

کـه می خواهـم فریاد زنـم...

جوهِر معرفت را به همراِه چاشـنِی 

و  می کنـم  پیـک  سـویت  بـه  عشـق 

مقـدس بودنـت را می سـتایم.

همـراه  بـه  بـار  ایـن  می نویسـم 

تـو  در  خـدا  گوهـِر  چراکـه  وجـودم، 

اسـت. تعبیه شـده 

دوسـت دارم زندگی را با تو، چراکه 

تنها نگهبان و یاَورم هسـتی...

بـا تو خـدا َدِم دسـتم اسـت و چه 

زیباسـت معنویتت...

بـا تـو آزادم و حِس پـرواز می گیرم 

در میـان این همه اژدر وحشـی...

پـس  اسـت.  سـتودنی  عفتـت 

و  حجـب  بـرای  می گشـایم  آغـوش 

حیایـی کـه از تـو بـه ارمغـان می آیـد. 

چـه سـتودنی اسـت جـان دادن بـرای 

تـو...

یـک رنـگ بودنـت تـو را از میـان 

ایـن  همـه آدم هـای رنگ رنگـی  جـدا 

ارج می رسـاند. را بـه  می کنـد و تـو 

وجـودت  در  عفـت  گوهـِر 

می درخشـد و بـه همـراه قـرص شـب 

زمیـن  کـه  بتـاب  پـس  می رقصـد، 

تشـنه ی معرفتـت اسـت. بـا تـو بـوی 

مـن  بـه  هـم  گـردن  رگ  از  امنیـت 

نزدیک تـر اسـت چراکـه مسـتور بودن 

برازنـده ی خـودت اسـت. وجـودم را در 

پشـت سـیاهی ات می پوشـانم  و عفت 

می کنـم. آشـکار  را  زیبایـی ات  و 

زمیـن  و  توسـت  آِن  از  آسـمان 

نقطـه ای از وجـودت! پـس می جنگم تا 

وجـودت را زنـده نگـه دارم.

اکنون حرفم با شماست...

امنیـت فقـط بـه معنی اسـلحه در 

دسـت گرفتـن و خـون بـه پـا کـردن 

نیسـت، بلکـه امنیـت بـرای تـو یعنی 

چـادرت...

بـا چـادرت آرام بـاش و آرامـش را 

کن. تزریـق 

چـادر یعنـی  جـان و مـال و آبرو و 

ما... انسـانیت 

در  آب وآتـش  از  هرلحظـه  پـس 

بـاش. امـان 

و  می تـازی  دسـت  در  اسـلحه 

وجـودت را خواسـتنی می کنـی، ایـن 

عاشـقی... رسـِم  اسـت 

محکمـی  دِژ  همـان  چـادرت 

اسـت کـه معرکـه ی جنـگ را یک تنـه 

می چرخانـد و پرتـِو امیـد را می تابانـد.

قـدم بـر روی ایـن کـره ی خاکـی 

و عطوفتـت را بـه همـراه بـاران در دِل 

زمیـن بـکار و مراقـِب بـذِر حجـاب در 

بـاش. بنفشـه های وحشـی  دامـِن 

خبر فرهنگی

حکایـت دشـمن و تیرهـای روانـه اش 

ایرانـی زنـان  به سـوی 

امـا  اسـت! حکایـت عجیـب،  جالـب 

اسـت! آور  قهقهـه  حتـی  گاه  و  سـوزناک 

همـه ی دنیـا روایـت دشـمنی آمریـکا و 

ایـران را شـنیده اند و ایـن دشـمنی بـر سـر 

دو تیکـه زمیـن نیسـت کـه بـا مذاکـرات و 

محاسـبات حل شـود. حکایت دشمنی ایران 

بـا آمریکا، انگلیـس و رژیم صهیونیسـتی بر 

سـر اعتقادات اسـت، بر سـر باورهاسـت؛ اما 

امـروزه دلسـوزی های خاله خرسـه ی دشـمن 

بـرای ایـران چشـم نوازی می کند! متأسـفانه 

بـاز هسـتند کسـانی کـه دل هـای رحیـم و 

بزرگـی دارند، بازهم چشمانشـان را بسـته و 

انگشـت در اعمـاق گـوش می برنـد و اندکی 

دشـمن  می پندارنـد  این هـا  نمی اندیشـند. 

دلـش به حـال زنان ما می سـوزد؛ و هجمه ی 

غاف هـای  پرورنـده ی  معانـد  رسـانه های 

زنجیـر اسـارت بر تـن بانـوان ایرانی اسـت، 

فـارغ از اندکی انصـاف، اندکی بیان حقایق و 

شـاید اندکی احسـاس عذاب وجـدان، برای 

این همـه سـوق دادن اذهـان مردم به سـوی 

رنگارنگشـان! دروغ های 

چرایی تمرکز دشمن روی زنان ایران!

و امـا روایـت زنـان چیسـت؟ چرا قشـر 

توهـم  چـرا  و  هسـتند؟  دختـران  هـدف 

عـدم وجـود آزادی زنـان ایـران را در دنیـا 

می پروراننـد؟ مگـر آمریـکا به عربسـتان گاو 

شـیرده نمی گوید، پـس چرا حقـوق و آزادی 

زنـان عربسـتان قلب نـازک آمریـکا را به درد 

نمـی آورد؟

هـدف رسـانه های معانـد بـرای هجمه 

واردکـردن بـه هویـت زنـان ایرانـی بـرای 

چیسـت؟

پاسـخ جمله ای کوتاه اسـت؛ دامان زنان 

ایرانـی؛ قهرمان پـرور اسـت! و ایـن قهرمانان 

جمهوری اسـالمی را حفـظ می کنند.

زنـان ایرانـی همگـی بـدون اسـتثنا یـا 

قهرمان انـد و یـا پرورش دهنـده ی قهرمان و 

ایـن موضـوع دشـمن را تا مـرز جنون پیش 

می بـرد.

ایرانـی  دشـمن می بینـد کـه یـک زن 

چگونـه بـا حفـظ پوشـش مناسـب، حیـا، 

عفـت رفتـاری وکالمی، رعایت حـدود محرم 

و نامحـرم می توانـد در جامعـه رشـد کنـد و 

جامعـه را نیـز رشـد دهد.

دشـمن می بینـد کـه یـک زن ایرانـی در 

جامعـه حضـور دارد و چه قـدر هم در جامعه 

بـه او بهـاداده می شـود و نگاهی چـون کاال 

روانـه ی او نمی گـردد، می بیند کـه بزرگ ترین 

هـدف زن ایرانی پرورش فرزند اسـت و زمان 

آن که فرارسـید این هـدف واال را بر هر چیزی 

ترجیـح می دهـد و پـرورش درسـت فرزنـد، 

نتیجـه اش می شـود: آوینی ها، بهشـتی ها، 

سـلیمانی ها، فخـری زاده ها، سـلما همتیان 

هـا، راضیـه جلیلی ها، پرفسـور سـمیعی ها، 

سـهیال سـامی ها و تمـام قهرمانانـی کـه نام 

ایـران را در جهـان بلنـد می کنند.

نامـه 600 پزشـک ایرانـی بـه دختـران 

ایرانـی جـوان 

هجمه هـای  و  اخیـر  اتفاقـات  پـی  در 

رسـانه های معانـد بـرای کوچـک شـمردن 

زنـان ایرانـی و همچنیـن بی هویـت کـردن 

آن هـا، 600 نفـر از پزشـکان بانـوی ایرانـی 

نامـه ای بـه دختـران ایـران نوشـتند و اسـم 

خودشـان را در پایـان ایـن نامه ثبـت کردند 

و در ایـن نامـه بـه موفقیت هـای بزرگشـان 

پرداختنـد؛  جهانـی  و  کشـوری  سـطح  در 

زن  درحالی کـه هم زمـان دشـمنان هویـت 

ایرانـی را بـه تـاراج می بردنـد.

این پیشـرفت ها همگی پـس از انقاب 

اسـامی  انقـاب  و  شـد  میسـر  اسـامی 

ایرانـی در  زنـان  فراهـم کـرد کـه  بسـتری 

نامـه  اگـر  درحالی کـه  بدرخشـند  جهـان 

جوانـا فرانسـیس از بزرگ ترین نویسـندگان 

و روزنامه نـگاران آمریـکا را بخوانیـد، متوجه 

می شـوید کـه زن در غـرب فقـط یـک کاال 

اسـت، کاالیـی کـه متوجـه کـم ارزش بـودن 

خـود نیـز شـده اسـت و روحـش آزاردیـده 

و  نیسـت  نجاتـی  راه  هیـچ  امـا  اسـت، 

می دانـد که بد باخته اسـت؛ اما رسـانه های 

معانـد سـعی دارنـد قضیـه را طـوری دیگـر 

نشـان دهنـد، فقـط کافـی اسـت چشـم ها 

را بگشـایید و انگشـت از اعمـاق گوش های 

خـود خـارج کنید.

نخبـه  یـک  کـه  دیـد  آنـگاه خواهیـد 

جهـان  قهرمـان  و  می آفرینـد  موفقیـت 

می گویـد: و  می شـود 

بـه  خوبـی  حـس  همتیـان:   سـلما 

خاطـر قهرمانـی داشـتم ولـی بیشـتر از این 

خوشـحال بـودم که با چـادر، پرچم ایـران را 

روی سـکو باال می گیرم. نخبه کسـی نیسـت 

کـه دغدغـه اش مختلـط کـردن سـلف های 

دانشـگاه باشـد!

خانم فاطمه محمد زاده
مسئول واحد خواهران

تنها راه برای نابودی جمهوری اسالمی، خدشه دار کردن هویت زنان است

دامان زنان ایرانی؛ قهرمان پرور است

دروغ پراکنـی یـا اخبـار جعلـی؛ نوعـی 
خبرنـگاری زرد بـا قصـد پخـش اطالعـات 
غلـط اسـت کـه در بسـتر رسـانه ها انتشـار 
از  رسـانه  و  اجتماعـی  حـوزه  در  می یابـد. 
چندین سـال قبل با پدیده هـا و آرایش های 
متفـاوت مواجـه بوده ایـم. در ایـن فضـا که 
رسـانه ای  میـان جبهـه  تنگاتنگـی  رقابـت 
انقـاب اسـامی و ضدانقاب خارج نشـین 
و ابزارهـای داخلی شـان وجـود دارد، توجـه 
بـه روایـت اول می توانـد در کاهـش تبعات 
اجتماعـی یـک حادثه و غالب شـدن فضای 
رسـانه ای بـه نفـع مـردم و کشـور اهمیـت 

باالیی داشـته باشـد.

موضوعی که متأسـفانه در ماجرای فوت 
ناگهانی مهسـا امینی رخ نـداد و روایت اول 
را ضدانقـاب بیـان کـرد، وارد موج سـواری 
شـد، فضاسـازی مسـمومی علیـه پلیـس، 
نیروهـای بسـیج و حافظـان امنیت شـکل 
گرفـت و در جنـگ تمام عیار شـناختی که با 
پیچیدگـی هایـی توأمان اسـت ، دشـمنان 
موقعیـت به وجـود آمده از ضعف رسـانه ای 
را بـه کـف جامعـه کشـاندند. رسـانه های 
معانـد در ماجـرای فـوت مهسـا امینـی بـا 
سـالح شـبهه و دروغ پـردازی وارد میـدان 
شـدند و ضعف در پاسـخ گویی که ریشـه در 
مبهـم بـودن ماجرا برای جامعه و مسـئوالن 
رسـانه ای داشـت، بزرگـراه خلوتـی را مقابل 
بی بی سـی فارسـی و ایـران اینترنشـنال بـاز 
کـرد؛ تـا بـا اتهـام زنی بـر روی ذهـن جوان 

تشـنه واقعیـت، بتازند.

شناسایی رسانه های زرد

رسـانه های  مؤثرتریـن  شناسـایی 
معانـد می توانـد بـه مـا در درک بهتـر بازی 
رسـانه ای دشـمن کمـک کنـد. سـعودی ها 
سـرمایه گذاری کانـی روی فضای رسـانه ای 

کرده انـد. فارسـی زبان 

حمایـت  بـا  کـه  اینترنشـنال  ازجملـه 
مستقیم و غیرمستقیم عربستان مشغول به 
کار اسـت. رسـانه های ضدانقاب با سانسور 
حضـور مـردم در رویدادهـای مهـم تـاش 
می کننـد ذهـن جامعـه بـا چالـش مواجـه 
شـود تـا تاکتیـک خـود را دنبـال کنند. سـه 
بسـتر توئیتر، تلگـرام و اینسـتاگرام به عنوان 
جامعـه  اجتماعـی  رسـانه های  مهم تریـن 
رسـانه ای  بنگاه هـای  پرنفوذتریـن  ایـران، 
تلگـرام  بسـتر  در  اسـت.  شناسایی شـده 

به عنـوان پرکاربردتریـن رسـانه خبـری مردم 
ایـران، به ترتیب بی بی سـی، سـپهر آزادی، 
مملکتـه، وحیـد آنایـن و ایران اینترنشـنال 
در رده هـای اول تـا پنجـم قرارگرفته انـد. در 
اینسـتاگرام با بیش از ۲۰ میلیون کاربر فعال 
ایرانی، بی بی سـی، ایران اینترنشـنال، رادیو 
فردا، من وتو و شـیر و خورشـید پرنفوذترین 
رسانه ها هسـتند. در توئیتر، اگرچه رسانه ها 
به انـدازه اشـخاص موردتوجـه نیسـتند؛ اما 
تاریخـی،  حافظـه  همچـون  رسـانه هایی 
ایران اینترنشـنال، بی بی سـی، رادیو فردا و 
من وتـو نیوز توانسـته اند مخاطبـان زیادی 
را جـذب کننـد. نکتـه حائز اهمیـت، تفاوت 
عملکـرد و شـهرت رسـانه ها در بسـترهای 

اسـت. گوناگون 

رسانه های دیکتاتور

رسـانه های دیکتاتـور از یک سـو، عکس 

حسـاب های  برنمی تابنـد،  را  قاسـم  حـاج 
کاربـری انقابیـون را حـذف می کننـد؛ امـا 
و  نیـوز  فیـک  تولیـد  اجـازۀ  درآن واحـد، 
هـزاران حسـاب  جعلـی با محوریـت ترویج 
خشـونت را می دهنـد. بـرای دیـده شـدن 
آنچـه می پسـندند، آن را وایـرال می کننـد 
حقیقـت  لبـاِس  را  َمجـاز  به راحتـی  و 
می پوشـانند. رسـانه های معانـد بـا دروغ، 
هیجانـات را بـاال می برنـد و قـدرت تدبیـر 
می گیرنـد.  مخاطبانشـان  از  را  تحلیـل  و 
در بحـث روان شناسـی اجتماعـی مبحثـی 
را داریـم کـه می گویـد شـاید در ابتـدا یـک 
دروغ غیرقابل بـاور و بـزرگ باشـد؛ امـا بیـان 
دروغ و تکـرار آن باعـث می شـود به مـرور 
طرح ریـزی  و  حملـه  بـا  شـود.  باورپذیـر 
رسـانه ای بـه نهادهایـی همچون خانـواده، 
آموزش وپرورش، دسـتگاه قضایی، سیسـتم 
بهداشـت و درمان و اساسـًا هـر آنجایی که 
بایـد مأمـن و پناهگاه و البتـه مورداطمینان 
مـردم باشـد را بی اعتبـار مـی کنـد و گاهی 
بـا ارائـه تصویـری شکسـت خورده، ناامیـد 
و مأیـوس از جامعـه اساسـًا فروپاشـی آن را 

دنبـال می کنـد.

برابـر  در  مـردم؛  سـازی  هوشـیار 
معانـد رسـانه های 

در شـرایطی کـه جنـگ نـرم رسـانه ای 
دشـمن علیـه جمهـوری اسـامی ایـران در 
همـه ابعـاد بـه مـردم ایـران وارد می شـود، 
از  مطرح شـده  شـبهات  بـه  دقیـق  پاسـخ 
سـوی آنان؛ یکی از رسـالت های بسـیار مهم 
نهادهـای فرهنگـی، اندیشـه ای و رسـانه ای 

. ست ا

خانم فاطمه زهرا تبسم
دبیر کمیته آموزش

رسانه های معاند فارسی زبان

خبر رسانی جعلی

خانم فاطمه فروتن
عضو کمیته فرهنگی
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آن یک جملـه ای کـه »طیـب« 
نگفـت کـه نگفت! 

رضایـی«  حـاج  »طیـب 
بـود  گفتـه  بسـیاری  حرف هـای 
و باکـی نداشـت کـه بـه مـذاق 
خیلی هـا خـوش بیاید یـا نیاید و 
مثـًا گفته بـود: »من زندگـی ام و 
پولی را که به دسـت مـی آورم دو 
قسـمت می کنم؛ یک قسـمت آن 
را خـرج خودم می کنم و قسـمت 
دیگـر را خـرج امـام حسـین )ع(. 
حاال یـا بـرای او عـزاداری می کنم 
می دهـم«؛  خـرج  او  راه  بـه  یـا 
قانـون  در  »مـا  بـود:  گفتـه  و 
مشـتی گری، با بچه هـای حضرت 

درنمی افتیـم«.  )س(  زهـرا 

پایین شـهر  مشـهور  لوتـی 
بـود و اهـل زورخانـه. در پایتخت 
کسـی نبود کـه نامـش را نداند و 
یک دسـته عـزاداری بـرای محرم 
داشـت کـه از خـودش مشـهورتر 
بـود. راه کـه می افتـاد از این سـر 
خیابـان تـا آن سـر محلـه بـود. 
طیـب همه عمر حرف خـودش را 
مـی زد و کار خـودش را می کـرد و 
بـود تا اینکه ۱۳ خرداد سـال ۱۳۴۲ 
امـام خمینـی  بـود  کـه عاشـورا 
)ره( در مدرسـه فیضیـه قـم علیـه 
انقاب سـفید شـاه سـخن گفتند 
و ۱۵ خـرداد امام )ره( در منزلشـان 
بازداشـت شـدند و ماجرای طیب 
ایـن شـد: »خبـر دسـتگیری امام 
خمینـی )ره( بـه تهـران، مشـهد، 
شـیراز و دیگـر شـهرها رسـید و 
وضعیتی مشـابه قم پدیـد آورد«. 

کـه  جمعیتـی  آن  تهـران  در 
از جنـوب شـهر راه افتـاده بـود و 
شـعار می داد سردسـته اش طیب 
بـود. ۱۶ خرداد طیـب را به همراه 
نفـر دیگـر دسـتگیر  حـدود ۴۰۰ 
کردند و مشـهور اسـت کـه ۵ ماه 
در زنـدان تحت فشـار و شـکنجه 
از او می خواسـتند کـه یـک جمله 
بگویـد و خـودش را خـاص کند. 
طیـب کـه زیاد سـخن گفتـه بود 
مـذاق  بـه  کـه  نداشـت  کاری  و 
کسـی خـوش بیاید یـا نیاید این 
بـار سـخن نگفـت. از او خواسـته 
بودنـد کـه بگویـد از امـام )ره( و 
عوامـل خارجـی پـول گرفتـه تـا 
آشـوب کنـد و نگفـت. به جایش 
گفـت: »مـن در زندگی خاف های 
زیـادی کـرده ام، ولی هرگـز حاضر 
نیسـتم بـه خاطـر چنـد صباحی 
بیشـتر زیسـتن به مرجع تقلیدی 

دروغ ببنـدم«. 

۱۱ آبـان روز موعـود طیب بود 
جلـوی جوخـه تیربـاران و بعدها 
امـام )ره( فرمودنـد: »طیـب حـّر 

بود« دیگـری 

خبر فرهنگی

نسـل zیـا نسـل نـت بـه نسـلی اطاق 

بیـن سـال های 1995- تقریبـًا  کـه  می شـود 

2010 متولدشـده اند.این نسـل از همان ابتدای 

دنیـا  بـه  را  کودکـی وقتـی چشـمان خـود 

گشـودند با ابزارهای دیجیتال آشـنا شـده اند 

و در حـال حاضـر خیلـی از کارهـای خـود را 

بـا دسـتگاه ها و ابزارهـای هوشـمند انجـام 

می دهنـد. در ایـران بـه دهـه هشـتادی ها و 

نودی ها، نسـل زرد گویند. اسـتفبال واستفاده 

فـراوان ايـن نسـل از اینترنت باعث شـده که 

آن هـا را با عنوان نسـل اینترنت یا بومی های 

دیجیتـال هم بشناسـیم.

یکـی از معیارهایـی کـه بـرای ایـن افراد 

در نظـر گرفتـه می شـود، عـدم تعهد نسـبت 

به سـازمان اسـت. درسـت است بسـیاری از 

فریلنسـرها متعلـق به همین نسـل هسـتند 

و بـه سـازمانی کـه در آن کار می کننـد تعهـد 

زیـادی ندارنـد ولـی این مسـئله بدیـن معنا 

نیسـت کـه متعهـد نیسـتند. اتفاقـًا آن ها به 

حرفـه خود تعهـد زیادی دارند امـا تعهد خود 

بـه سـازمان را ازدسـت داده اند و اغلـب بـه 

سـمتی می رونـد کـه بتوانند منافع بیشـتر به 

آورند. دسـت 

عالیق و رویکردهای این نسل

زندگـی ایـن نسـل تصویـر محور اسـت 

یعنـی بیـش از آنکـه متـن محـور باشـد بـا 

تصاویـر و آنچه از تصاویر برداشـت می شـود 

ارتبـاط دارد. آن هـا میـل بـه نمایشـگری و 

خـود ابـرازی دارنـد. از طرفـی طلـب می کنند 

کـه به شـیوه عقانـی با آن هـا اسـتدالل کرد 

تـا بـه شـیوه عاطفـی و اخاقـی. عجلـه و 

کم حوصلگـی و زود خواهی که شـاید متأثر از 

عادات و شـیوه های ارتباطی آن هاسـت، نوعًا 

در میـان ایـن نسـل رایج اسـت.

این نسـل به فضای رسـانه ای اتکا دارد؛ و 

در فضـای رسـانه هم تکثر الگوها و سـبک ها 

اسـت کـه هیـچ اجـازه ای بـه این منظـور که 

شـیوه ای غالب شـود را فراهـم نمی کند. پس 

دیگـر در ایـن فضـا گفت وگـو از اینکـه مرجع 

ارزشـی تـو چیسـت یا انتظـار غالب و شـیوه 

هـای یکسـان بـرای طی یک مسـیر گـذار از 

این نسـل منطقی نیسـت.

محبوب ترین شـبکه های اجتماعـی برای 

این نسـل

دسـتگاه های  از  زد  نسـل  اسـتفاده 

هوشـمند همچنـان در حـال افزایش اسـت. 

محبوب تریـن شـبکه اجتماعـی بـرای نسـل 

زد اینسـتاگرام اسـت. همچنین آن هـا از بین 

پیام رسـان ها بیشـترین وقـت را در تلگـرام 

صـرف کمی کننـد و برای تماشـای ویودیوهم 

انتخابشـان یوتیوب اسـت. تیک تاک و پینتر 

سـت هـم مـدام در حـال محبـوب شـدن 

اسـت و توئیتـر فقط بـرای آگاهـی از اخبار و 

ماجراهـای روزمـره موردتوجه شـان اسـت.

و  زد  نسـل  بـر  مجـازی  فضـای  اثـر 

آن بـا  مقابلـه  راهکارهـای 

ازآنجاکه نسـل زد بومیـان فضای مجازی 

هسـتند و هـرروز در معـرض هـزاران پیـام 

رسـانه ای قـرار دارند درحالی کـه اعضای عمده 

این نسـل از سواد رسـانه ای مناسبی برخوردار 

نیسـتند و به راحتی هر پیـام مخربی می تواند 

بـر ذهـن و ادراک آن ها تأثیـر جبران ناپذیری 

بگـذارد. ازایـن رو ضروری اسـت کـه نهادهای 

فرهنگی و آموزشـی کشـورمان بـا انجام یک 

برنامه ریـزی دقیـق برای ارتقا سـواد رسـانه ای 

و دیجیتـال نسـل جدید کشـورمان وارد عمل 

شـوند. منظـور این اسـت کـه رویکـر آموزش 

کمافـی السـابق سـنتی نباشـد و چشـم انداز 

نوینی را دنبـال کند.

عاوه برنهادهای آموزشـی کشور بایستی 

با آمـوزش والدین فاصله بین نسـلی اعضای 

این گونـه  و  دهنـد  کاهـش  را  خانواده هـا 

نقش آفرینـی خانواده در تربیـت فرزندان دهه 

هشـتادی و نودی را افزایش دهند و درنهایت 

اینکـه دولت ها با همـکاری بخش خصوصی 

در  بایسـتی  دانش بنیـان  شـرکت های  و 

راسـتای توسـعه و تولید پلتفرم های ارتباطی 

رقابتـی بـا نمونه هـای خارجـی اقـدام کند تا 

حداقـل بخشـی از سـبد مصرف نسـل جدید 

در دایـره پلتفرم هـای داخلـی تعریـف گردد و 

تمـام زیسـت مجـازی نسـل جدید در بسـتر 

پلتفرم هـای خارجـی بی تفاوت بـه ارزش های 

فرهنگـی و اجتماعـی کشـور مـا قرار نداشـته 

باشد.

خانم سحر ساربان مقدم
دبیر کمیته فرهنگی

نسلی سازمان نیافته که بومی دیجیتال است

z نسلی بدون سازماندهی، نسل

نیاز انسـان در دوره های مختلف متفاوت 

اسـت به گونـه ای کـه در دهه هـای مختلـف 

شـاهد رفتارهـای مختلفـی از افـراد هـر دوره 

بودیـم. در زمـان جنـگ جوانان با شـعارهای 

شـهادت طلبانه و رهنمودهـای امـام خمینـی 

)ره( توانایـی رویارویی بـا ارتش جهانی صدام 

را داشـتند و عزتمندانه به سمت شهادت پرواز 

می کردنـد؛ امـا در دهه هـای بعـد به خصوص 

بعد از دهه ی هفتاد خیزش جوانان به سـمت 

غرب و اندیشـه های مورخـان و نظریه پردازان 

غربـی افزایش چشـمگیری داشـت به گونه ای 

کـه رهبـر انقـاب در سخنرانی هایشـان بـه 

ایـن نکتـه اشـاره می کردنـد و بـه مسـئوالن 

هشـدارهای الزم را می دادنـد. نـکات مقـام 

معظـم رهبـری در این خصوص بسـیار دقیق 

و کلیـدی بـود به گونـه ای کـه در چنـد سـال 

بعـد زمانـی کـه دهـه هشـتادی ها در فضای 

اندیشـه های  بی انتهـای مجـازی دنبـال روی 

نابخردانـه افـراد مختلـف بودنـد و در ایـن 

جنـگ رسـانه ای به دنبـال نوری بودنـد که در 

هدایـت آن بـه اهداف و تمایاتشـان پاسـخ 

دهند. در ادامه به بررسـی نکاتی از این نسـل 

می پردازیـم کـه فتنه هـای مختلفـی را تجربه 

و خنثـی کرده انـد و در تکاپو پاسـخ سـؤاالت 

در  فریب هـا  و  اقیانـوس دروغ هـا  در  خـود 

حـال غـرق شـدن هسـتند الزم اسـت ایـن 

نکتـه را هـم بگوییـم کـه بسـیاری از ایـن 

نسـل راهشـان را پیـدا و آن را از جانشـان 

ارزشـمندتر می داننـد. جوانانی کـه الگو آن ها 

ذوالفقاری هاسـت.  هـادی  و  مغنیـه  جهـاد 

سـری موضوعاتـی کـه می خواهیـم آن هـارا 

بررسـی کنیـم: خواننده هـا، کتاب هـا، فیلم ها، 

قهرمان ها و شـبکه های اجتماعـی موردعاقه 

جوانـان و تأثیرشـان بـر روی جوانان اسـت.

خواننده ها:

اغلـب جوانـان چه دختر و پسـر بیشـتر 

تمایل به موسـیقی پاپ دارنـد و این عاقه در 

دختـران بیشـتر اسـت و پسـران در این چند 

سـال تمایـل زیادی نسـبت به موسـیقی رپ 

نشـان دادند. تأثیر گرفتن پسـران از موسیقی 

گاهـی خشـن رپ باعث بروز برخـی تمایالت 

هنجارشـکنانه از ایـن گـروه بـوده الزم به ذکر 

اسـت کـه دختران هـم از این قاعده مسـتثنا 

نیستند.

کتاب ها:

وقتـی بحث کتاب در میان باشـد شـاید 

نویسـندگان  به سـوی  کسـی  کمتـر  ذهـن 

ایرانـی بـرود امـا در ایـن دوره شـاهد حضور 

کتاب هایـی بارنـگ و بـوی شـهدا از طـرف 

نویسـندگان و انتشـارات ایرانـی بودیـم کـه 

می تـوان چند نمونه مانند سـام بـر ابراهیم، 

یـادت باشـد، مـن زنـده ام و ... را ذکـر کـرد. 

از نویسـندگان خارجـی هـم ماننـد بینوایان، 

شـازده کوچولـو و هـری پاتـر را قیـد کـرد.

فیلم ها:

در ایـن سـال ها عرصـه سـینمایی ایـران 

بااین حـال  داشـته  اساسـی  ضعف هـای 

توانسـته جوانـان را بـه سـمت خـود جـذب 

کنـد از سـریال های ایرانی می تـوان از مانکن، 

پایتخـت و قورباغـه یادکـرد امـا فیلم هـای 

نسـبتًا خشـن و هیجان انگیـز خارجـی هـم 

توجهـات زیـادی را بـه خـود جلـب کـرده که 

می تـوان از سـریع و خشـن، سـرقت پـول، 

هـری پاتـر و ... را یادکـرد.

قهرمان ها:

افـرادی  جوانـان  زندگـی  مهـم  نقـش 

هسـتند که از آنـان الگو می گیرنـد و این الگو 

می توانـد مخرب و خطرناک هم باشـد چراکه 

فـرد در زمـان دنبـال کـردن فـردی که بـه آن 

اعتقاد دارد ممکن اسـت تمـام اعتقادهای آن 

فـرد را پذیرفته و به گونه ای اعتقادات درسـت 

نظرسـنجی های  در  بزنـد.  پـس  را  خـودش 

افـرادی  جوانـان  قهرمان هـای  اعام شـده 

مانند حاج قاسـم سـلیمانی، پـدر و مادر، علی 

دایـی، کریسـتیانورونالدو و در برخی افراد مرد 

عنکبوتـی و بتمـن دانسـت کـه هـر قهرمـان 

پرچـم دار عقایـد مختلفی می باشـد.

شبکه های اجتماعی:

راه های ارتباطی این نسـل بسـیار فراتر از 

تلفن و نامه می باشـد که در نسل های گذشته 

شـاهد آن بودیم. آمار عضویت در شـبکه های 

اجتماعـی بیانگر محبوبیت پلتفرم هایی مانند 

تلگرام، واتساپ، اینسـتاگرام، روبیکا، سروش، 

می باشـد.  و...  فیس بـوک  یوتیـوب،  ایتـا، 

شـاید فیلترینگ هـای گسـترده باعـث رونـق 

شـبکه های اجتماعـی ایرانی شـده باشـد اما 

ایـن آمـار نشـان دهنده رضایـت جوانـان از 

ایـن پلتفرم هـا نیـز می باشـد چراکـه نسـل 

جـوان توانسـته نیازهای خـود را از طریق این 

شـبکه ها برطـرف کنـد که ایـن چراغ سـبزی 

بـه سـمت این شـبکه ها می باشـد.

اندیشه های غربی با نسل جوان چه می کند؟

نسل جوان در تکاپوی دست یافتن به حقیقت 
سلمان هاشمی

عضو کمیته سیاسی
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تولیـد بـه  دیگـر  ضربـه ای 

قاچـاق ضربـه مهلکـی بـه تولید 

داخلـی وارد می کنـد. ازاین رو مبارزه 

بـا آن حائـز اهمیـت اسـت؛ امـا 

اگـر واردات کاال از طریـق قانونـی و 

ازاین جهـت  باشـد  صحیـح  راه  از 

ضربـه ای  اسـت  کنترل شـده  کـه 

بـه تولیـد وارد نخواهـد کـرد. البته 

نیـز دراین بـاره وجـود  اسـتثنائات 

داشـت کـه کاالیـی از راه قانونـی 

حتی طـی یـک فراینـد کوتاه مدت 

قاچـاق  امـا  می شـد؛  کشـور  وارد 

بـه  یـا  ایـن هـم  اعـام می شـد. 

خاطر فسـاد و رانت در بوروکراسـی 

اداری بـود یـا سـایر دالیـل دیگـر. 

می شـود  سـاده تر   عبـارت  بـه 

گفـت کـه گاهی مـا شـاهد قاچاق 

از طریـق رونـد اداری و راه قانونـی 

هسـتیم. احتمـااًل  و  بودیـم  نیـز 

به هرحـال کاالیـی کـه به دسـت 

کاالی  یـا  می رسـد  مصرف کننـده 

طریـق  از  کاال  یـا  اسـت  قاچـاق 

واردات صحیح. به اسـتناد سـخنان 

مدیرکل سـتاد مبارزه بـا قاچاق کاال 

بیـن کاالهـای قاچـاق و قانونـی و 

نیـاز بـازار یک خأل و شـکافی وجود 

دارد  کـه ایـن تاکنـون بـا کاالهـای 

تقلبـی بی کیفیـت پرشـده اسـت؛ 

بنابرایـن امروزه در بازار سـیاه عاوه 

بـر کاالهای قاچـاق، کاالهای تقلبی 

نیـز بـه خریدوفـروش می رسـد که 

ایـن امـر باعـث افزایـش شـکاف 

بیـن کاال اصلـی و نیاز بـازار خواهد 

شـد. از همیـن رو جـای بحـث در 

اگـر مصرف کننـده  کـه  اینجاسـت 

برایـش مهم نباشـد کـه آیـا کاالی 

یـا  اسـت  قانونـی  مصرفـی اش 

غیرقانونـی ]یکـی از علل رونـق بازار 

قاچـاق نیـز همیـن اسـت[، بنـا بر 

برایـش  طبیعتـًا  کیفیـت  اصـل 

اهمیـت دارد بدانـد کـه آیـا کاالیی 

کاالی  یـک  می کنـد  مصـرف  کـه 

اصلی اسـت یا بی کیفیت و تقلبی.

چیسـت؟ راه حـل  حـال 

مدیـرکل  فـر،  پرهـام  آقـای 

کاال  قاچـاق  بـا  مبـارزه  سـتاد 

افزایـش  از  جلوگیـری  چـاره  راه 

شناسـه  در  را  تقلبـی  کاالهـای 

البتـه  دار کـردن کاالهـا دانسـت. 

تنهـا  کاالهـا  کـردن  دار  شناسـه 

دارای ایـن مزیـت نیسـت. بلکـه 

دارد  دیگـری  فـراوان  مزیت هـای 

کـه در اینجـا جـای بحث نیسـت.

یـک نکتـه دیگـر اینکه اگـر برای 

شناسـه دار کـردن کاالهـا اقدامـی 

توسـط واردکننـده صـورت نگیـرد 

کاالی وارده قاچاق اعام خواهد شد.

خطر گرایش معنویت کاذبخبر فرهنگی

در مسیر سیر و سقوط

دنیا در صدسـاله اخیر به دلیل پیشـرفت 
علـم و فّنـاوری به سـمت مادی گرایی سـوق 
پیـدا کـرد ولیکـن کم کم به بن بسـت رسـید 
و هم اکنـون مردم اشـتیاق زیادی به مسـائل 
متافیزیک و مـاورای جهان ماده دارند. چراکه 
بشـریت متوجـه شـده کـه نیازهایـی فـوق 
مـادی دارد کـه به این نیازهـا در کارخانه ها و 
محصـوالت جدید و تنـوع در بـازار و فّناوری 
پاسـخ داده نمی شـود. لـذا با اشـتیاق زیادی 
بـه دنبـال چیزی اسـت که بتوانـد روحش را 
اقنـاع کنـد و جوابگـوی نیازهـای روحی اش 
باشـد. معنویت هـای نوظهـور، در راسـتای 
تمنای فطری انسـان هسـتند؛ ولی پاسـخی 

مسخ شـده بـه آن می دهنـد.

بسـیارى از محققـان معتقدنـد که عصر 
جدیـد، عصـر معنویـت و بازگشـت بشـر به 
دیـن اسـت بـه همیـن دلیـل گرایش هـاى 
دنیـا  مـردم  میـان  در  شـدیدى  معنـوى 
مشـاهده مى شـود؛ شـواهد و قرائـن ایـن 
درونـى  تمایـل  اسـت.  فـراوان  نیـز  مدعـا 
انسـان ها بـه معنویـت از یک سـو و خسـته 
شـدن از فرهنگ هـای مـادى و مکتب هـای 
ماتریالیسـتى از سـوى دیگر، آن ها را به سوی 
مکاتـب معنـوى سـوق داده اسـت. در ایـن 
شـرایط، بازار عرفان  سـازها داغ شـده اسـت 
چراکـه جمـع میـان آزادى در لـذات مـادی و 
کام جویی های جنسـى و غیرجنسـی و توجه 
به مسـائل معنوى جـز در عرفان هـای کاذب 

پیـدا نمی شـود.

خطر گرایش به معنویت های کاذب

عباداتـی کـه از جانـب خداوند تشـریع 
جـان  و  دل  در  را  معنویـت  روح  شـده اند، 
و  مناسـک  می دارنـد.  نگـه  زنـده  انسـان 
برنامه هـای عبـادى دینـى، بـراى معنویـت 
و ایمـان قلبـى، همچـون حفاظى سـخت و 
پایـدار عمـل می کنند. بـه همین دلیـل ترک 
یـا سـهل انگاری در آن هـا، شـمع معنویـت 
وزندگـی قدسـى را در شبسـتان روح انسـان 
تاریکـى  اندک انـدک  و  می کنـد  خامـوش 
همه جـا را فرامی گیـرد. هرگـز نباید بـه بهانه 
معنویت گرایـی عقـل را معـزول کـرد و نیـز 
نبایـد جـوالن گاه عقل را با گسـتره هسـتى 
دانسـت.  مسـاوى  آن  پنهـان  الیه هـای  و 
معنویت های سـکوالر، تنها درصدد هسـتند 

انسـان را از بحران های روحی و روانی نجات 
دهنـد و آرامش نسـبی دنیوی را بـرای او به 
ارمغـان آورنـد و به هیچ عنـوان، سـلوک برای 
رسـیدن بـه مقام توحیـد را دنبـال نمی کنند.

علل پیدایش عرفان های نوظهور 

یکی از فطريات انسـان، حریـت و آزادی 
فطـری،  خواسـت  ایـن  به موجـب  اسـت. 
انسان دوسـت دارد کـه تحـت تأثیـر عوامل 
خـارج نبـوده و اراده اش نافذ باشـد. در ادیان 
شـرقی آمـوزه ای بـه نام موکشـا وجـود دارد 
که بـه معنـای آزادی و رهایی اسـت؛ رهایی 
از رنـج زندگـی در قیدوبندهای ایـن جهان و 
آزادی از اوهـام و فریب هایـی که اندیشـه و 

قلـب مـا را محدود و اسـیر کرده اسـت.

در مـورد عرفان هـای نوظهـور نیـز؛ ایـن 

مطلـب صـدق می کنـد، بـه ایـن بیـان کـه 
هجـوم مـردم بـه معنویـت و کاسـتی های 
ادیـان سـنتی و کلیسـاها و نبـود مباحـث 
معنـوی نـاب و امـروزی، زمینه مطرح شـدن 
معنویت هـای نویـن را فراهـم نموده اسـت. 
و  بدلـی  معنویت هـای  اینکـه  دلیـل  بـه 
حرف هایشـان در طـول تاریخ وجود داشـته 
و همیشـه بـه دنبـال فرصتـی بـرای عرضـه 
افـکار خـود بـه جامعـه بوده انـد و این عصر 
کـه عصـر هجوم مـردم بـه معنویت اسـت، 
ایـن عرفان هـای بدلی فرصتی بـرای ظهور و 

مطـرح کـردن خـود پیـدا نمودند.

امـا علت اصلـی پیدایش ایـن عرفان ها 
را می تـوان در یـک نکتـه مهم دانسـت و آن 
ایـن اسـت کـه مـردم در عصـر حاضـر وقت 
کمتـری بـرای بـاال بـردن سـطح معلومـات 
دینـی خـود صـرف می کننـد و ایـن خـأ از 
معلومـات موردنیـاز دینـی، باعـث شـده که 
زمینـه بـرای سوءاسـتفاده دیگـران فراهـم 
شـود. ایـن عرفان هـا، مدعـی رفـع کـردن 
نیازهـای انسـان امـروزی هسـتند و هرکدام 
بـا توجه به یکی از ابعاد انسـان و یـا نیاز او، 
دسـتورالعمل هایی داده و از مخاطبـان خـود 
عمـل به آن هـا را می خواهند. مـا نمی توانیم 
کنیـم  متوقـف  را  جنبش هـا  ایـن  تولیـد 
امـا می توانیـم و البتـه موظفیـم بـا داشـتن 
شـناخت کامـل از دیـن خـود و عرفان هـای 
نوظهـور، خود و اطرافیانمـان را در مقابل این 

انحراف هـا بیمـه کنیم.

سید سجاد سجادی
دبیر کمیته تدارکات

تحمیل باورها؛ دافعه ی نابخشودنی

در هـر جامعـه ای و به طورکلـی در جهان 
همیشـه باورهـای گوناگونـی وجـود دارد که 
شـرط زندگـی در جامعه، احترام بـه باورهای 
عـرف اسـت. در هیـن راسـتا نیز اسـتفاده از 
فرهنـگ و جامعه پذیـری برای اقنـاع جوانان 
حائز اهمیت اسـت و به تبـع آن گفت وگو در 

فضـای صمیمی پیرامـون باورها.

امـا گاهـی برخی از افراد به ظاهر دلسـوز 
طـوری برخـورد می کننـد کـه فـرد را از فکری 
درسـت زده کـرده زیـرا بـر این باور هسـتند 
کـه فقـط باورهای خودشـان درسـت اسـت 
عقایـد  تحمیـل  را  باورپذیـری  راه  تنهـا  و 
می داننـد. شـاید حـق بـا آن هـا باشـد امـا 
تحمیـل باورهـا نمی توانـد حق بودنشـان را 
آشـکار کنـد؛ بنابراین نمی تـوان باور خـود را 
حتـی اگر حق باشـد به دیگـران تحمیل کرد 
چراکـه باور فـرد بـرای خودش درسـت ترین 
بـاور دنیاسـت. پـس بایـد بـاور خـود را بـه 

شـیوه درسـت و اقنـاع پذیـر بـه کاربرد.

عصبانیـت  و  تعصـب  روی  از  برخـورد 
می توانـد دافعـه ای ایجـاد کنـد کـه اصـاًل 
بخشـودنی نیسـت، حتی اگر فرد متعصب، 
طرفـدار کامل ترین دین یعنی اسـالم باشـد.

معقوالنه رفتار کنیم!

افـراد متعصـب اصـواًل افرادی هسـتند 

که می شـود گفـت از سـواد زیادی برخـوردار 
نیسـتند چراکـه اگـر مطالعه داشـته باشـند 
و  و مسـتدل صحبـت  می تواننـد مسـتند 
معقـول رفتار کنند و دلیلی نـدارد که تعصبی 
بـه خـرج دهند و عصبانیتشـان باعث شـود 
کـه افـرادی را از باورهـای خـود دور کننـد که 
اگر باورها، باورهای اسـامی باشـد می تواند 
زیان هـای زیـادی را بـرای اسـام کـه دیـن 

کامـل و حـق اسـت بـه ارمغان بیـاورد.

گاهـی دیـده می شـود کـه افـراد بـرای 
دفـاع از باورهایشـان اگـر درسـت و غلـط را 
فاکتـور بگیریـم نه تنهـا متعصـب می شـوند 
کـه دهـان به فحاشـی بـاز می کننـد و روش 
را  باورهایشـان  پیرامـون  مباحثـه  درسـت 
نمی داننـد و بـدون منطـق فقـط عصبانـی 

می شـوند.

تعصب بیجا چه اثراتی دارد؟!

بـرای نزدیـک کـردن سـایر انسـان ها به 
باورهـای اسـالمی بایـد درسـت رفتـار کرد و 
کار فرهنگی درسـت انجـام داد و اگر تعصب 
می توانـد  بگیـرد  را  درسـت  رفتـار  جـای 
ایجـاد کنـد کـه سـال ها تـالش  دافعـه ای 
دشـمن این قدر به اسـالم ضربـه وارد نکند و 

افـراد را اسـالم زده کنـد.

دیـن  حق تریـن  و  کامل تریـن  اسـام 
اسـت، دینـی که خاتم االنبیـا؛ حضرت محمد 
)ص( آورنـده ی آن بـوده اسـت. دین اسـام 
دینـی اسـت کـه تمـام مـردم را با یـک دید 
نـگاه می کنـد و تبعیض جنسـیتی، نـژادی و 
دینـی قائـل نمی شـود؛ یعنـی اگر کاسـتی و 
اشـتباهی باشد از سمت مسـلمانان است و 

نـه از سـمت دین اسـام!

 ال اکـراه فـی دیـن؛ هیچ اکـراه و اجباری 
در دین نیسـت

بی جـا  تعصبـات  بـا  کـه  متعصـب   
باعـث اسـام گریـزی می شـوند، اسـام را 
آن طـور که باید تبلیـغ نمی کننـد. درحالی که 
نیسـت،  اسـام  دیـن  در  اجبـاری  هیـچ 
نزدیکی هاسـت،  و  دین دوسـتی ها  اسـام 
درحالی کـه افـراد متعصـب بـاوری جـز این 
را بـه مـردم القـا می کننـد. بایـد اسـام را 
بـه جهانیـان شناسـاند و آن ها بـا تحقیق و 
جسـت وجو خودشـان بـه دیـن روی آورند و 

به اجبـار! نـه 

تعصـب و داغ بـودن؛ سـریع فروکـش 
می شـود!

تعصب و داغ بودن زمانمنداسـت یعنی 
یک زمـان هسـت و زمانـی فروکـش خواهد 
شـد. چه بسـا افرادی کـه در اوایـل انقاب با 
تعصـب انقاب را پیگیری می کردند و شـاید 
باعث اسـام گریـزی افراد زیادی هم شـدند 
و امروز در مقابل انقاب اسـامی ایستاده اند 

و آتششـان فرونشسته است.

بـرای حفظ انقاب بایسـتی مسـتدل و 
معقوالنه شـبهه ها را برطرف کـرد. همان طور 
کـه آقـا در دیـدار بـا ائمـه جمعـه فرمودند: 
شمشـیر  و  نیـزه  مقابـل  در  کـه  افـرادی 
ایسـتادند، در مقابـل شـبهه و تردیـد زمیـن 
افتادند، نتوانسـتند بایسـتند. در میدان های 
نبـرد باقدرت، با شـجاعت ایسـتادگی کردند 
آمـد،  پیـش  برایشـان  یـک شـبهه ای  اّمـا 
نتوانسـتند حل کننـد، زمین خوردند؛ شـبهه 

اسـت. این جـوری 

تعصب خوب است اما نه افراطی

تعصب بی جا؛ آفت باور های دینی
خانم صاحبی

عضو کمیته فرهنگی
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تجزیه ایران هدفی نا متعالی

بـه کار بـردن واژه تجزیـه در کنار 
نـام ایـران به هـر دلیلی سـخت و 
اکـراه آور بوده اسـت. اما متأسـفانه 
امـروز بـه لطف بی بی سـی فارسـی 
مجبور بـه بحث مکتـوب درباره آن 

 . هستیم

نظـام  هـدف  پاره پـاره  ایـران 
اسـت سـلطه 

تبدیـل  سـلطه،  نظـام  هـدف 
کشـور ده هزار سـاله ایـران به مدل 
کشـورهای تـازه تأسـیس پـس از 
جنـگ جهانی اول اسـت که مفهوم 
کشـور در آن هـا بی معنـی اسـت 
و قـوم و قبیله گرایـی حـرف اول را 
می زند. بدیـن ترتیب امکان تجزیه 
آنـان بـه راحتی فراهم می  شـود. در 
ایرانـی، قرن هـای  حالی کـه اقـوام 
متمادی و اساسـًا مدت هـا پیش از 
پیدایـش دولت در بریتانیا باالخص 
آمریـکا، متحـد و در چارچوب ایران 
کنـار  آرامـش  و  صلـح  بـا  بـزرگ 
یکدیگـر زندگی کرده انـد و هر زمان 
وقتـش رسـیده، یکپارچـه در برابـر 
دشـمن خارجی، ایسـتادگی کرده و 

شکسـت را نصیبـش کرده انـد.

برنـارد لوئیـس و دکترین تجزیه 
ایران

 تهاجم روانی به زیرسـاخت های 
ایـران  ملـت  جمعـی  و  مشـترک 
اتحـاد  شکسـتن  درهـم  بـرای 
کـه  اسـت  موضوعـی  آنـان 
»برنـارد  چـون  تئوریسـین هایی 
لوئیس« به دقـت روی آن کار کرده، 
پوشـه کرده و دسـت رهبـران نظام 
اصلـی  رکـن  دو  داده انـد.  سـلطه 
ایـن پیـکار روانـی عبارتنـد از: اول 
کـه  مردمانـی  بیـن  تفرقه افکنـی 
دارای یک پیشـینه طوالنی تاریخی 
زبـان،  امـا  و فرهنگـی مشـترکند، 
گویـش و برخی آداب و سـنن آنان 
متفـاوت اسـت کـه امـری بسـیار 
عادی اسـت و در اغلب کشـورهای 
جهـان من جملـه بریتانیا، فرانسـه، 
آلمان و... شـاهد این تنوع هستیم 
و سـپس ارتقا دادن ایـن تفاوت ها 
بـه مسـأله ای به نام نـژاد و قومیت 
و در نهایـت ترویـج نژادپرسـتی به 
ویـژه در میـان نوجوانـان و جوانان 
بـه منظـور چنـد پاره کـردن ایـران. 
دوم حملـه همـه جانبـه بـه زبـان 
ملـی،  رسـمی، مشـترک و میانجی 
باسـتانی ایران، یعنی زبان فارسـی 
ایـران  خیمـه  سـتون  عنـوان  بـه 

مین.  ز

بـا تأسـیس تلویزیـون بـی بـی 
 ۱۳۸۷ سـال  در  و  فارسـی  سـی 
اسـت کـه ایـن شـبکه بی محابا تـر 
از گذشـته بـه ترویـج قوم گرایـی در 
ایـران می پـردازد و بـا ایـن رویکرد 
نشـان داده که اساسـًا هدف اصلی 
اشـاعه  تلویزیـون  ایـن  راه انـدازی 

نژادپرسـتی در ایـران اسـت.

خبر فرهنگی

فتنـه، اساسـی ترین حربـه جبهـه باطل 
بـرای متوقـف کـردن جریـان حق اسـت. در 
طـول تاریخ، بیش از آن کـه زورگویی و ِاعمال 
فشـار بخواهد مؤمنـان را از پا دربیـاورد، این 
گسسـت و تشـتت ناشـی از فتنه هـا بـوده 
که عامل فشـل شـدن و تضعیـف جبهه حق 
واقع شـده اسـت. در ادامـه سـخنان حضرت 
آیت اهّلل العظمـی خامنـه ای را در مـورد برخی 
ویژگی هـای فتنه و خاصیـت آن می خوانیم.

دل درگیر فتنه نشود!

انسـان گاهـی اوقـات وارد یـک میدانی 
می شـود، پـاک وارد می شـود، لیکـن ممکن 
اسـت خدای نکرده پاک ازآنجا بیـرون نیاید. 
انگیزه هـای مـادی جذاب انـد، خطرناک انـد. 
پـول چیـز خطرناکـی اسـت. ببینیـد امـام 
سـجاد )سـام اهّلل علیه( در آن دعای مـرزداراِن 
صحیفه  سـجادیه کـه به مرزداران و سـربازان 
و مجاهـدان جبهـه دعـا می کنـد، ازجملـه  
دعاهایـش این اسـت که پـروردگارا! یاد مال 
فتـون را از دل این ها ببـر. این تعبیر »فتون«؛ 
فتنه انگیـز، فقـط در مـورد مـال در ایـن دعـا 
به کاررفتـه؛ »المـال الفتـون«. مـال، فتنه انگیز 
اسـت. فتنـه همیشـه بـه معنـای فتنـه  در 
عرصـه  اجتمـاع نیسـت؛ بدتـر از او، فتنـه در 
عرصه ی دل انسـان اسـت. اگر راه دل بستن 
بـه پـول و به زندگی و به تشـریفات و به جاه 
و جـال و این هـا را بـر روی دل بـاز کردیـد، 
دیگـر واقعـًا حـد یقـف نـدارد. خودسـازی و 

مراقبـت از خود، اسـاس همه  این کاره اسـت 
کـه می تواند ان شـاءاهّلل همه ی مـا را هدایت 
کنـد و خـدای متعال بایسـتی کمک کنـد. از 
خـدای متعال بایسـتی کمک خواسـت، باید 

اسـتغاثه کـرد. )۲۱/۰۳/۱۳۸۷(

شعار فتنه، حق اما برای کار باطل است

فتنـه یعنی چه؟ یعنی اشـتباه و اختاف 
صفـوف، اختاط صفوف، مخلوط شـدن حق 
و باطـل. »و لکـن یؤخـذ مـن هـذا ضغث و 
مـن هذا ضغـث فیمزجان فهنالک یسـتولی 
مسـئله مخلـوط  الّشـیطان علـی اولیائـه« 
شـدن حـق و باطـل، اسـتفاده از شـعارهای 
حـق بـرای افـاده مـرام باطـل و اسـتفاده از 
نمادهـای حـق بـرای محکـم کـردن قواعد و 
پایه هـای باطـل، از باهـا و بیماری هایی بود 

کـه در روزگار امیرالمؤمنین وجود داشـت، لذا 
آن حضـرت افشـاگری می کنـد.

نهج البالغه و فتنه

در باب فتنه، امیرالمؤمنین در نهج الباغه 
دو گونـه حـرف دارند. یکی مطلبی اسـت که 
دربـاره کل عنوان فتنـه بحـث فرموده اند. در 
خطبـه دوم، بـه نظرم آنجا کـه راجع به ظهور 
پیامبـر اکـرم حـرف می زنـد، اشـاره می کنـد 
بـه وضـع مـردم. حضـرت درباره فتنـه حرف 
می زنـد: اسـب وحشـی فتنه این طـور مردم 
را زیـر پـا انداختـه بود، بـا لگد آن هـا را خرد 
می کـرد، با سـم سـر آن هـا را می کوبید، بعد 
با وحشـی گری سـربلند می کرد و مـردم آنجا 
خوابشـان بیداری و سـرمه چشمشان اشک 
بـود. سـخن از فتنه پیش از ظهـور پیغمبران 

اسـت، وضـع جوامعـی را کـه انبیـاء ازآنجـا 
بیـان  شـده اند  مبعـوث  و  کرده انـد  ظهـور 
می کنـد و در حقیقـت اشـاره می کنـد بـه 
وضـع زمان خـودش و مـردم را از فتنه پرهیز 

می دهـد و می ترسـاند.

مـورد دیگـر آنجایـی اسـت کـه فتنـه 
تمـام  مثـل  می کنـد  ذکـر  را  مشـخصی 
حرف هایـی کـه راجع بـه مخالفیـن خودش 
بیـان  انداختنـد،  راه  را  جنگ هـا  آن  کـه 
فرمـوده، راجع بـه معاویه، راجـع به طلحه و 
زبیر، راجع به عایشـه، راجع به کسـانی دیگر، 
راجـع بـه خـوارج، مشـخصًا آن چیزهایـی 
را بیـان فرمـوده کـه در دیدگاهـش فتنـه 
به حسـاب می آمـده اسـت. ایـن نـوع دوم 
در حقیقـت افشـاگری اسـت، امیرالمؤمنین 
بـرای این کـه فتنـه را از بین ببـرد و بخواباند 
بـر آن اسـت که چهره هـا را روشـن کند، این 
بهتریـن راه اسـت. فتنه یعنی چـه؟ دو گروه 
بـه هـم افتاده انـد، گردوغبار اسـت، چهره ها 
شـناخته نمی شـوند، گاهی انسـان بـه برادر 
خـودش شمشـیر میزنـد، از بـرادر خـودش 
خنجـر می خـورد، گاهـی هم با یک دشـمن 
در کنـار هـم راه می روند بـه او اعتماد می کند 
و ایـن فتنـه اسـت. عـالج فتنـه چیسـت؟ 
افشـاگری، اصـًا هیچ چیزی مثل افشـاگری 

فتنـه را عـاج نمی کنـد. )۱۹/۰۱/۱۳۶۴(

سخنان حضرت آقا در مورد فتنه

افشاگری، عالج فتنه

در هـر جامعـه ای توجه بـه امنیـت از اصول 

اساسـی آن حاکمیت به شـمار می رود و همچنین 

آن کشـور موظـف بـه تأمیـن امنیت مـردم خود 

می باشـد. امـروزه مقوله ای به نـام امنیت اخاقی 

در کشـور مـا، موردتوجـه رسـانه های داخلـی و 

خارجـی گشـته و افـکار عمومـی مـردم را هرچـه 

بیشـتر بـه خود جلـب کرده اسـت.

 تاریخچه گشت ارشاد

امنیـت  ارتقـای  طـرح  یـا  ارشـاد  گشـت 

اجتماعـی، برنامـه ای اسـت کـه نیـروی انتظامی 

جمهوری اسـامی ایران تحت عنـوان طرح جامع 

عفـاف اجـرا کـرد و تشـکیل آن طبـق مصوبـه ای 

بـود کـه در آخرین روزهـای فعالیت دولت سـید 

محمـد خاتمـی در شـورای عالی انقـاب فرهنگی 

بـه تصویـب و در اوایـل دولـت احمدی نـژاد بود 

کـه ایـن مصوبـه اجرایـی شـد. طبـق گفته هـای 

مقامـات نیروی انتظامی در سـال 85، تنها وظیفه 

گشـت ارشـاد ایـن بـود کـه بـه افـراد بی حجاب 

تذکـر بدهد.

انتقاد به ساختار یا رفتار؟!

گشـت ارشـاد یک ضـرورت عقالنـی و وجود 

آن بـرای جامعـه ای که بـه دنبال امنیـت روانی و 

اخاقـی اسـت، یـک اصل اساسـی و ضـروری به 

شـمار می رود. امروزه انتقادهای بسـیاری از طرف 

رسـانه ها و مـردم بر اصل وجودی گشـت ارشـاد 

وارد اسـت؛ امـا آیـا می تـوان ایـن نهـاد را به طور 

مطلـق نادیـده گرفت؟ در بسـیاری از کشـورهای 

جهـان بحث تأمیـن امنیت اخاقی وجـود دارد و 

روش هـای خـاص خود را برای برخـورد با ناقضان 

امنیـت اخاقی بـه کار می گیرند.

در هر کشـوری بـا توجه به عقایـد و فرهنگ 

الزم االجراسـت  و  وضع شـده  قوانینـی  حاکـم، 

و طبیعـی اسـت کـه تعـدی از قوانین آن کشـور 

برخوردهایـی را در پی داشـته باشـد؛ بـه صورتی 

کـه عـاوه بـر شـهروندان آن کشـور، افـرادی کـه 

به آن کشـور سـفر می کننـد نیز می بایسـت تابع 

قوانیـن حاکمه باشـند هرچند قوانین کشـورها با 

یکدیگـر در تعارض باشـند. دسـتگاه های دولتی و 

قضایـی باید ناقضـان را توجیـه و در صورت عدم 

همراهـی بـا دسـتگاه مربوطـه، برخـورد قاطـع و 

جـدی را اعمـال نمایند.

مسـئله حجاب یک امر کامًا فرهنگی اسـت 

کـه ایـن امر را بـا چوب و چمـاق و زور نمی شـود 

در سـطح جامعـه و حتـی جهـان گسـترش داد. 

درسـت اسـت کـه انتقادهایی بـه این نهـاد وارد 

اسـت امـا این انتقادهـا، به اصل وجودی گشـت 

ارشـاد نیسـت بلکـه رفتـار برخـی از کارکنـان و 

مأموریـن اجرایی اسـت کـه اصل این نهـاد را زیر 

می برد. سـؤال 

مخاطبـان گشـت ارشـاد عمومـًا دو گـروه 

هسـتند. گروهـی کـه ممکـن اسـت بـه لحـاظ 

شـرعی حجاب آن ها کامل نباشـد ولـی این گروه 

بـه دنبـال رواج بی عفتـی در جامعه نیسـتند؛ این 

گـروه بـه تعبیـر رهبـر انقـاب، پایبند به اسـالم و 

انقالب هسـتند و فقـط در این افـراد نقص ظاهر 

دیده می شـود. رفتار گشـت ارشـاد با ایـن نوع از 

افـراد باید اقدامـات فرهنگی، تربیتی و آموزشـی 

مسـئله  بـه  نسـبت  بخشـی  آگاهـی  و  باشـد 

حجـاب. گروهی دیگر ساختارشـکنان هسـتند که 

مسـتقیم بـا قوانیـن اجتماعـی مبـارزه می کننـد. 

برخـورد جـدی و قاطـع گشـت ارشـاد بـرای این 

گـروه اسـت؛ نه تنهـا گشـت ارشـاد بلکـه تمامی 

دسـتگاه های اطاعاتـی و قضایـی کشـور بایـد 

پیگیـر ایـن قشـر از جامعه باشـند. حضـرت امام 

خمینـی )ره( در ایـن رابطـه کـه آمر به معـروف و 

ناهـی از منکـر بایـد مراعـات مصلحـت شـخص 

بی حجـاب یـا بـه تعبیـر امـام، آلـوده بـه گنـاه 

را بکنـد؛ می فرماینـد: سـزاوار اسـت کـه آمـر بـه 

معـروف و ناهـی از منکـر در امـر و نهـی و مراتب 

انـکار خـود ماننـد پزشـک معالـج مهربان یـا پدر 

مهربـان، مراعات مصلحت شـخص آلـوده به گناه 

را بنمایـد و انـکار او، لطـف و رحمت برای مرتکب 

و بلکـه بـر همـه امت باشـد.

همچنیـن مقـام معظـم رهبـری در تاریـخ 

5 مردادمـاه 1401 برخـورد درسـت و منطقـی را 

بـا مسـئله بی حجابـی مطـرح کردنـد و فرمودند 

مسـئله حجاب را بسـیار متین، منطقی و به دوراز 

احساسـات بی مـورد مطـرح کنیـد.

گشـت ارشـاد در صورتـی می توانـد راه حلی 

بـرای جبـران معضـل بدحجابی در کشـور باشـد 

کـه رفتارهای مسـالمت آمیز و سـالم در مواجهه با 

افراد بدحجاب داشـته باشـد.

عملکرد گشت ارشاد پرونده ای ویژه

گفت و گو یا برخورد کدام مالک است؟!
جواد مهدوی خواه

نائب دبیر
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دانشجویی مهاجرت 

 طبق نظرسـنجی ها، باالتر از 60 
درصد از دانشـجویان دانشگاه های 
مختلـف کشـور میـل بـه مهاجرت 
دارنـد؛ اینکـه تحقـق پیـدا می کند 
بحثـی  قابـل  موضـوع  خیـر،  یـا 
ایـن  حـال  هـر  بـه  امـا  اسـت، 
دارد.  وجـود  مهاجـرت  بـه  میـل 

مهاجـرت بـرای  دلیـل   5  

دلیـل اول، نقـش منفـی برخی 
اسـاتید در دانشگاه هاسـت. بعضی  
بیـن  در  را  ناامیدی هایـی  آنهـا  از 
دانشجویان به وجود آورده و در این 
حـوزه نقـش منفـی ایفـا می کنند.  
دلیـل دوم، نقـش رسـانه ها و بـه 
اسـت.  معانـد  رسـانه های  ویـژه 
آنهـا نقـش زیـادی در ناامیدکـردن 
ارائـه  بـا  و  داشـته  دانشـجویان 
آمارهـای مختلف سـعی در تعمیق 
نظـرم  بـه  دارنـد.  ناامیـدی  ایـن 
رسـانه ای خـود  ابزارهـای  از  بایـد 
اسـتفاده کـرده تا بـا کارهـای آنان 
مقابلـه شـود. دلیـل سـوم، نقـش 
شـرکت های خصوصـی مهاجرتـی 
اسـت. کاسـبی آنـان در این اسـت 
از  خـارج  بـه  را  دانشـجویان  کـه 
ایـران ببرنـد و بـه همیـن دلیـل با 
ارائـه آمارهـای دروغ ایفـای نقـش 
می کننـد. دلیـل چهـارم مهاجـرت 
دانشـجویان نخبـه بـه جریان های 
برمی گـردد.  معانـد  و  ضدانقـاب 
آنـان از ایـن طریق تـاش می کنند 
علمـی  پیشـرفت های  جلـوی  تـا 
ایـران را بگیرند و دقیقا در زمانی که 
یک نخبه به زمان ثمردهی رسـیده 
اسـت، او را از کشـور دور کنند. دلیل 
پایانـی هم به خودمـان برمی گردد. 
کـه  مناسـبی  امکانـات  متاسـفانه 
قـرار  اختیـار یـک نخبـه  در  بایـد 
گیـرد تـا بتواند کارش را به درسـتی 
انجـام بدهـد، قـرار نمی گیـرد. این 
موضـوع اخیـرًا مـورد توجـه رهبـر 
انقـاب نیـز قـرار گرفـت و در ایـن 
زمینـه بـه مسـئوالن تذکـر دادنـد.

مهاجـرت  در  اصلـی  موضـوع 
دانشـجویان، مسئله اقتصاد است. 
در تمـام دالیلـی کـه ذکر شـد، یک 
نکتـه بـه عنـوان عامـل انگیزشـی 
بـه چشـم می خـورد و آنهـم دالیل 
اقتصـادی اسـت. بـه عبـارت دیگر، 
نخبـه  دانشـجویان  از  بسـیاری 
اقتصـادی و کسـب  بـرای دالیـل 
درآمـد بیشـتر مهاجـرت می کننـد.

یـک  می خواهـم  اینجـا  در   
سـوال مطـرح کنـم و بپرسـم کـه 
اگر شـرایط کشـوری مثـل انگلیس 
کار  نیروهـای  چـرا  اسـت  خـوب 
خودشـان از شـرایط مالی دلزده اند 
و بـه کشـورهای دیگـر می رونـد؟  
ایـران  از  مهاجـر  پزشـک  آنـان 
می پذیرنـد، اما پزشـکان خودشـان 
می رونـد دیگـر  کشـورهای  بـه 

نخبه کیست و حضور نخبگان چه اهمیتی دارد؟خبر فرهنگی

نخبه و نخبه پروری

بررسـی علل رشد کشـورهای مختلف در 
تاریخ نشـان می دهد آن کشـوری توانسـته 
بـه میزان عالی از رشـد برسـد کـه به بهترین 
از تمـام سـرمایه های خـود  شـکل ممکـن 
بهـره گرفته اسـت؛ اما آیـا منظور از سـرمایه 
تنهـا محـدود بـه موقعیـت جغرافیایـی و 
منابـع طبیعـی می شـود؟ امروزه ثابت شـده 
اسـت که سـرمایه انسـانی یکی از مهم ترین 
شـاخصه های رشـد و توسـعه هـر جامعه ای 
اسـت. در عصـر حاضر با پیشـرفت فّناوری و 
تحقق توسـعه اقتصـادی و صنعتی، اهمیت 
ثروت هـای انسـانی نه تنهـا کم نشـده؛ بلکه 
و  تقویـت  جهـت  در  فراوانـی  تاش هـای 
صـورت  ارزشـمند  عنصـر  ایـن  از  حمایـت 
گرفتـه اسـت. در این میـان نخبه های علمی 
نقـش  عرصـه،  ایـن  پیشـتازان  به عنـوان 

کلیـدی در مسـیر حرکـت کشـور دارند.

نخبه یا دزد زرنگ؟

رهبـر انقـاب در دیـدار اخیـر خـود بـا 
تحصیلـی  برتـر  اسـتعدادهای  و  نخبـگان 
کشـور توضیحی متمایزکننـده ارائه فرمودند. 
ایشـان همواره رابطه صمیمانـه ای با جامعه 
و  داشـته اند  دانشـگاهی  و  دانشـجویی 
نشسـت ها و جلسـات سـاالنه ایشـان بـا 
حضـور ایـن قشـر از ابتـدای انقـاب تاکنون 
بی وقفـه ادامـه داشـته اسـت. رهبـر انقاب 
سـه عنصر مهم را برای قشـر نخبگانی کشـور 
مطـرح کردنـد. یـک عنصـر در ایجـاد نخبـه 
اسـتعداد طبیعـی او اسـت؛ فکـر خـوب و 

ذهـن خـوب که عطیـه الهـی اسـت. خدای 
متعـال بـه ایـن نخبـه  مغـز قـوی، آمادگـی 
الزم و چشـم بـاز را عطـا کـرده اسـت. عنصر 
دّوم برای اینکه کسـی نخبه بشـود، هّمت و 
تـالش او اسـت؛ َوااّل خیلی هـا همیـن عطیه 
نمی کننـد  هّمـت  امـا  دارنـد  را  خـدادادی 
و به جایـی نمی رسـند. نـه خودشـان رشـد 
می کننـد، نـه به کشـور کمکـی می کننـد؛ اما 
عنصـر سـّومی وجـود دارد برای نخبـه بودن 
و نخبـه شـدن و آن عبارت اسـت از هدایت 
و توفیـق الهـی. بـدون تردیـد بـرای اینکـه 
کسـی نخبـه بشـود احتیـاج دارد بـه توفیق 
الهـی. ِصـرف اینکه کسـی اسـتعداد داشـته 
باشـد و ایـن اسـتعداد را بـه کار ببـرد، آدم را 
نخبـه نمی کنـد. ممکـن اسـت یـک کسـی، 
آدم بسـیار باهـوش و زرنگـی باشـد و ایـن 
زرنگـی و هـوش را بـرای اختـاس یـا دزدی 
بـه کار ببـرد. ایـن نخبـه اسـت؟ نه ایـن دزد 

و اختـاس گر اسـت؛ نخبه آن کسـی اسـت 
کـه به معنـای واقعـی کلمـه برگزیده باشـد؛ 
نخبـه یعنـی منتخب؛ نخبـه یعنـی برگزیده 
و ممتـاز. ایـن دزد زرنـگ که انـواع قفل های 
گوناگـون و پیچیـده خـودرو را می توانـد باز 
کند این نخبه نیسـت. نخبه آن کسـی است 
کـه ایـن حرکت را بـا توفیق الهـی دنبال کند 

و بـا هدایـت الهـی پیش بـرود.

نخبگان دانشگاهی، مایه آبروی ایران

برکات حضور نخبگان در جای جای کشور 
بر کسـی پوشـیده نیسـت. هر زمـان نیروی 
پرتـاش و متعهد و هوشـمند این سـرزمین 
در حـوزه ای ورود کردنـد در داخـل و خارج از 
کشـور مورد تحسـین واقع شـد. درسـالهای 
ابتدای انقـاب، جوان های انقابـی آن زمان 
در جهت رسـاندن پیام انقـاب به مردم به پا 
خواسـتند و از هیچ تاشـی مضیقـه نکردند. 

در دوران دفـاع مقـدس نیـز شـهدای نخبـه 
چـه در جایـگاه فرماندهـی و چـه سـربازی 
خـوش درخشـیدند. شـهید دکتـر مصطفی 
چمران )دانشـمند در رشـته فیزیک پاسـما(، 
شـهید حسـن باقری )کسـب رتبه 104 کنکور 
سراسـری و دانشـجو رشـته حقـوق قضایـی 
دانشـگاه تهران( و محسـن وزوایی )کسـب 
رتبه یک کنکور سراسـری ۱۳۵۵ و دانشـجوی 
شـیمی( نمونـه ای از افرادی هسـتند که رهبر 
انقـاب آن هـا را الگـوی واقعـی انفـاق رزق 
نخبگـی درراه خـدا دانسـتند. در سـال های 
بعد نیز شـهدای هسـته ای درراه توسـعه علم 
و دانـش در کشـور از جان خویش گذشـتند 
و افتخـاری دیگری برای ایران کسـب کردند.

زمینه سازی برای حمایت از نخبگان

حفـظ و ارتقـای قشـر نخبگانـی کشـور 
یکـی از مهم تریـن نیازهـای کنونـی کشـور 
به عنـوان پیش نیـاز طرح هـای آتـی توسـعه 
سـاختار  ایجـاد  صـورت  در  اسـت.  کشـور 
مناسـب و حمایـت به موقـع، می تـوان بـا 
کمـک این نیـروی عظیم انسـانی متخصص 
آرمان هـای  تحقـق  مسـیر  در  متعهـد  و 
انقـاب قـدم برداشـت. از نمونـه برنامه های 
پیشـنهادی توسـط رهبـر انقـاب می تـوان 
شـرکت های  کیفـی  و  کمـی  توسـعه  بـه 
دانش بنیاد، تشـکیل »هسـته های نخبگانی« 
در دانشـگاه ها و متوقـف نشـدن طرح هـای 
کالن در موضوعـات تحقیقاتـی مهـم مثـل 
هوافضـا، ماهـواره، انـرژی هسـته ای، نانو و 

زیسـت فناوری اشـاره کـرد.

خانم کوثر دره کی
عضو کمیته روابط عمومی

کتاب کهکشـان نیسـتی، داستانی است 
بـر اسـاس زندگـی 81 سـاله آیـت اهّلل علـی 
قاضـی طباطبایـی کـه توسـط محمدهادی 
اصفهانـی بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت. 
کتـاب با سـفر آیـت اهّلل طباطبایـی به نجف 
و از 27 سـالگی ایشـان آغاز می شـود، سفری 
کـه شـروع کننده همه چیز اسـت و تـا پایان 
عمـر ایشـان ادامـه می یابـد. کتـاب در 555 
صفحـه و 75 فصـل نوشته شـده اسـت کـه 
هـر فصـل آن بـا آیـه ای از قـرآن کریـم آغـاز 

می شـود.

جامعـی  کتـاب  نیسـتی  کهکشـان 
قاضـی  آیـت اهّلل  شـخصیت  شـناخت  در 
طباطبایـی اسـت کـه گاهـی از زبـان خـود 
آقـای قاضی و گاهی از زبان همسـر و گاهی 
علمـای مختلـف و گاهـی از نـگاه مخالفیـن 
ایشـان نوشته شـده و ایـن تنـوع در انتخاب 

افـراد بـر جذابیـت کتـاب افـزوده اسـت.

برشی از کتاب

خشـم اسـتاد را کمتـر دیـده بـودم، امـا 
ایـن بار احسـاس کردم به ناگه آتش فشـانی 
دریچـه  از  غیـرت  و  خشـم  جوشـش  از 
و  اسـت  فـوران  حـال  در  مردمک هایـش 
رگـه ای چشـمانش بـه طـرز غریبی بـه خون 
نشسـته. در ایـن هنگام بود کـه ناگهان گویا 
نـوری از قلـب او همچـون صاعقـه آسـمان 

و  زمـان  پرده هـای  و  آمـد  بیـرون  شـکاف 
حجاب هـای مـکان را در هـم پیچید و تجلی 
قـدرت الهـی و نفـوذ قلب ولـی اهّلل را به عمق 
ثابتـات تاریخ بـه نمایش گذاشـت. تک تک 
مـا در برابر دیـدگان حیرت زده مـان بیابانی را 
مشـاهده کردیم که گرداگرد آن را سـپاهیانی 
با نیزه های بلند و شمشـیرهای بـران احاطه 
کـرده و سـید و سـاالر شـهیدان ویارانش در 
میـان آنـان به خـاک و خون کشـیده شـده 
بودنـد. در ایـن میـان از این کشـف و از این 
ارائـه حقیقـت بـه دسـتان تصرف یـک ولی 
الهـی، آن جماعـت منکر حقیقـت، منظره ای 
را مشـاهده  از مناظـر خونیـن روز عاشـورا 

می کردنـد و همچـون طوفانـی کوبنـده کـه 
ارواح را از اعمـاق بدن هـا بیـرون می کشـد 
همـه از شـدت و هیبـت بـر زمیـن افتـاده 
پـرده  آن  در  مـن  و  شـدند؛  بی هـوش  و 
شـگفت انگیز از شـهود، چشـم بـه آن گودال 
اسـرارآمیزی دوخته بـودم که ازل و ابـد را در 
خویـش فرومی کشـید و در کیان هجده هزار 
عالـم هسـتی، نور حقیقـت و جریان عشـق 

منتشـر می کـرد...

زبـان  از  نیسـتی  کهکشـان  رسـالت 
ه یسـند نو

رسـالت این کتاب صرفًا تعریف داسـتان 

نیسـت، رسـالت این اسـت کـه خواننـده از 
ابتـدا کـه با ایـن کتـاب هم نفس می شـود، 
وقتـی کتـاب را به اتمـام می رسـاند فکر یک 
حرکـت معنوی جدی و عملی داشـته باشـد 
ورگه هـای برنامه ریـزی این امور در او شـروع 
بـه قـوت گرفتن کنـد، الاقـل انگیـزه ای برای 
ورود بـه سـرزمین حقیقـت بـرای او ایجـاد 
شـود، البته ایـن خیال خامی اسـت که بنده 
پختـه ام امـا حقیقتـًا آن را قلـب از سـاحت 
اهل بیـت علیه السـام درخواسـت کـرده ام و 
البتـه در ایـن رابطه بسـیار به مـدد و عنایت 
امیرالمؤمنیـن علـی علیه السـام امیـدوارم. 
یـک نکتـه دیگـر شـاید کهکشـان نیسـتی 
این باشـد که معارف بلند شـیعه را در بسـتر 
جدیـدی منتقل کند که البتـه در همین حین 
رمان هم باشـد، ایـن کار در آثـار غربی بعضًا 

صـورت گرفته اسـت.

زندگی نامه آیت اهلل قاضی طباطبایی

آیـت اهّلل سـید علـی قاضـی طباطبایـی 
)1324-1245 ش( عـارف و اسـتاد اخاق حوزه 
علمیـه نجف در قرن چهاردهـم قمری بود. در 
تبریز متولد شـد و نسـب وی به امام حسـن 
مجتبی می رسـد. شـهرت وی به سـبب مقام 
عرفانـی اش بـود، برخـی از علمـا، فقیهـان و 
مراجـع تقلیـد همچـون عامـه طباطبایی و 
آیـت اهّلل بهجـت در مکتـب اخاقی ایشـان 
حضورداشـته اند. تفسـیر قـران کریم، شـرح 
دعـای سـمات، تعلیـق بـر مثنـوی مولـوی، 
تعلیـق بـر فتوحات ابـن عربـی ازجملـه آثار 

می باشد. ایشـان 

داستانی بر اساس زندگی آیت اهلل قاضی طباطبایی

معرفی کتاب کهکشان نیستی
خانم سحر ساربان مقدم

دبیر کمیته فرهنگی
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تصمیم سرنوشت  ساز حماس 
، اخوانیسم یا مقاومت

سـفر به دمشق

در هفته ای که گذشـت از اهمیت 
سـفر گروه هـای مبـارز فلسـطینی 
در  سـوریه  پایتخـت  دمشـق  بـه 
تغییـرات منطقه ای آگاهـی داریم.

شـاخه های  اخیـر  سـال   11 در 
مقاومت فلسطین روابط متشنجی 
گذرانده انـد.  سـوریه  مـردم  بـا  را 
دولـت سـوریه بـا اندیشـه اخوانی 
زیرمجموعه هایـش  و  حمـاس 
سیاسـت  لکـن  داشـت  مشـکل 
بـه  نسـبت  مـدارا  و  تسـاهل 
اخوانی هایـی کـه اسـرائیل سـتیز 
امـا  را در پیـش گرفـت؛  هسـتند 
بااین وجـود در ایـن سـیر تاریخـی 
تصمیـم  همراهانـش  و  حمـاس 
گرفتنـد در حمایـت و پنـاه اردوغان 
و قطری هـا باشـند تـا بشـار اسـد.

همیـن امـر منجـر شـد تـا برای 
و  اردوغـان  بـه  خوش خدمتـی 
و  دالرهـا  از  تشـکر  و  قطری هـا 
فعالیت هـای  آن هـا  حمایت هـای 
گسـترده زیـادی علیه مردم سـوریه 
انجـام بدهنـد تـا جـواب خوبـی 
باشـند. داده  نمک نشناسـی  بـا  را 

ختالفات ا ن  یـا پا

رهبـری حمـاس در سـه سـطح 
رهبـری  بـه  غـزه  در  هسـت، 
در  العـاروری،  و  هنیـه  اسـماعیل 
گردان هـای قسـام یحیـی السـنوار 
و در خـارج خالد مشـعل و موسـی 
مرزوقی. در ماه های گذشـته شاهد 
 - اسـرائیل  روابـط  عادی سـازی 
ترکیه، شـرط سـازش با اسـرائیل از 
سـوی سـعودی ها در ازای حمایـت 
از حمـاس، فشـار آمریـکا بـر قطر و 
کاهـش حمایت هـای مالـی قطر از 
حمـاس، طـرد شـدن سـران خارج 
نظیـر  حمـاس  سـازش کار  نشـین 
خالـد مشـعل و موسـی ابومـرزوق 
در بیـروت و... بودیـم کـه این هـا 
اسـماعیل هنیه، العـاروری و یحیی 
بـه  کـه  کـرد  مجـاب  را  السـنوار 
توافـق با دولـت سـوریه روی آورند.

اکنـون بعـد از 11 سـال اختـاف، 
ایـن دیـدار بـوی توافـق می دهـد. 
بـه  حمـاس  بازگشـت  درواقـع 
و  انسـجام  بـه  منجـر  دمشـق 
گروه هـای  توسـعه  و  اتحـاد 
می شـود. فلسـطینی  مقاومـت 

سرنوشت سـاز تصمیم 

 درهرحال جبهه مقاومت در آینده 
نزدیـک حمـاس را در زیرمجموعـه 
خـود می توانـد ببینـد و تاش های 
مشـعل و مرزوقـی در حفـظ روابط 
با ترکیـه و رویکرد اخوانی بی نتیجه 
خواهـد ماند؛ و این بـار فرماندهان 
فشـار  زیـر  قسـام  گردان هـای 
سازشـکارانه نظیـر خالـد مشـعل... 
نخواهنـد رفـت. بایـد زمـان بگذرد 
و نظاره گـر باشـیم کـه آیـا حمـاس 
مقاومـت  جبهـه  زیرمجموعـه 
خواهـد آمـد یـا به صـرف سـازش 
بـه سـوریه راضـی خواهـد مانـد.

خبر بین الملل

صهیونیست؛ نیست

اسـرائیل رژیمـی کـه در گفتمان های خود 
از آزادی، دموکراسـی و صلـح سـخن می گوید 
امـا هیچ کـدام از آن هـا عملی نمی شـود. این 
رژیـم تـاش دارد با اسـتفاده از اسـطوره های 
خیالـی، افکار عمومی را به این سـمت سـوق 
بدهـد کـه ما یـک رژیـم واقعـی و به حـق در 
منطقـه هسـتیم و عـدم حضـور مـا، خطـری 
اسـت کـه تمامـی جوامـع غربـی و اروپایی و 
حتـی عربی را تحت الشـعاع قـرار خواهد داد.

اسرائیل خطری بزرگ برای آمریکا

اسـرائیل برخاسـته از مبانی نژادپرسـتانه 
و تروریسـتی اسـت کـه توسـط مؤسسـات 
امپریالیسـتی غربـی باهـدف تأمیـن منافـع 
منطقـه  در  خودشـان  اسـتراتژی  و  نظامـی 
گمـان  مؤسسـات  ایـن  امـا  شـد؛  طراحـی 
نمی کردنـد کـه روزی همیـن نقشـه، آن هـا را 

بـه فاکـت و نابـودی بکشـاند!

مجالـس  از  کـه  گزارش هایـی  طبـق 
آمریکایـی به دسـت آمده، خـود آن هـا اذعان 
دارنـد کـه اسـرائیل رژیـم غاصـب و اشـغالگر 
اسـت و بیشـتر تهدیـدی اسـت بـرای آن ها؛ 
چراکـه آمریـکا خـروج و تضعیـف نیروهـای 
خـود از کشـورهای عـراق، افغانسـتان و... را 
گرفته شـده  کار  بـه  سیاسـت های  از  ناشـی 
ایـن  می دانـد.  اسـرائیلی  مقامـات  توسـط 
سیاسـت ها، نگرانی هـا و هزینه هـای نظامی 
باالیـی را بـرای آمریـکا به وجود آورده اسـت.

جاسوسی

یکـی از ارکان فکـری صهیونیسـت بـرای 
دوام و بقایـش، جاسوسـی اسـت. ایـن رکـن 
فکری با تأسـیس آژانس یهود؛ در کشـورهای 
مصر، لبنان، فلسـطین و ... گسـترش یافت و 
هـدف آن خدمت رسـانی بـه آرمـان یهـود در 
کشـورهای اروپایی و غربی بود. این جاسوسی 
امنیتـی  توسـط سـرویس های اطاعاتـی و 
سـرویس هایی  می گیـرد.  صـورت  اسـرائیل 
کـه کمک هـای ویژه ای از سـمت انگلیسـی ها 
بـه آن هـا تعلـق می گیـرد و نقـش مهمـی را 
ایـن  سرنوشت سـاز  تصمیم هـای  اتخـاذ  در 
رژیـم ایفـا می کننـد و واقعیت هـای سیاسـی 
و نظامـی دیگـر کشـورها را به مقامـات خود 
گـزارش می دهنـد. البتـه ناگفتـه نمانـد کـه 
این سـرویس ها همیشـه توسـط مقاومت و 
حزب اهلل تضعیف و به عقب کشـیده شـده اند 

و موفقیتـی کسـب نکرده اند.

ازجملـه ایـن سـرویس ها می تـوان بـه 
سـرویس اطاعـات نظامـی امـان و شـاباک 

اشـاره کـرد. امـان بخـش وسـیعی از بودجـه 
و  می دهـد  اختصـاص  خـود  بـه  را  کابینـه 
جایگاهـی ویژه و مسـتقل در ارتش اسـرائیل 
دارد و مأموریـت اصلـی آن، کمـک بـه ارتش 
اطاعـات،  جمـع آوری  جهـت  در  اسـرائیل 
تحلیل و پشـتیبانی آن هـا و همچنین تجهیز 
فناوری هـای حرفـه ای برای دیگر سـرویس ها 

می باشـد.

امنیـت  و  اطاعـات  شـاباک، سـرویس 
عمومی کـه از امنیتی ترین سـرویس های این 
رژیـم به حسـاب می آیـد. نقش بسـیار مهمی 
را در تصمیمـات سیاسـی و نظامـی اسـرائیل 
دیگـر  نظـر  اگـر  به طوری کـه  می کنـد؛  ایفـا 
سـرویس ها مغایـر بـا شـاباک باشـد، کابینه 
تمامـی نظـرات را رد می کنـد و نفوذ گسـترده 
کارشـناس  کـه  اسـت  به انـدازه ای  شـاباک 
می گویـد:  رژیـم  ایـن  اطاعاتـی  و  امنیتـی 
رئیس شـاباک حاکم واقعی اسـرائیل اسـت.

ایـن سـرویس های اطاعاتـی ابزارهـای 

کار  بـه  جاسوسـان  جـذب  در  را  متفاوتـی 
می گیرند، از سوءاسـتفاده های جنسـی گرفته 
تا فضای مجـازی و همچنین سوءاسـتفاده از 
وضعیـت اقتصـادی و تحصیلـی افراد. قشـر 
هـدف ایـن سـرویس ها، بیشـتر از جوانـان و 
نوجوانـان اسـت و عامل انسـانی را مهم ترین 
می داننـد؛  خـود  جاسوسـی  عملیـات  ابـزار 
چراکه انسـان قدرت تجزیـه، تحلیل و برقراری 
ارتبـاط میـان اطاعـات را دارد و بـا بهره گیری 
از امکانـات عقلـی و فکری می توانـد اطاعات 

مفیـدی را ارائـه دهد.

مرگ زودهنگام

سیاسـت رژیم صهیونیسـتی، عادی سازی 
روابـط بـا دیگـر کشـورها به ویژه کشـورهای 
حوضـه خلیج فارس اسـت و تـاش دارند که 
با این سیاسـت بقـا و دوام خود را حفظ کنند 
و نوعـی مشـروعیت بخشـی بـه رژیـم خـود 
بدهنـد. اسـرائیل بـا اسـتفاده از تحریف ها و 
فریبکاری هـا قصـد دارد کـه در افـکار عمومی 
این گونـه وانمـود کند که همیشـگی و دائمی 
اسـت؛ اما مقامات بلندپایه سیاسـی و نظامی 
و حتـی خـود مـردم یهـود بـه ایـن واقعیت 
اشـاره دارنـد کـه چیـزی تا نابـودی اسـرائیل 

نمانده اسـت.

نخسـت وزیر اسـرائیل، بنیامین نتانیاهو 
می گویـد: مـن تـاش می کنـم تـا اسـرائیل 
بتوانـد به صدمین سـال تولد خود برسـد، اما 
این موضوع قطعی نیسـت؛ چراکـه تاریخ به 
مـا یـاد داده کـه هیـچ دولـت یهـودی بیش 
از 80 سـال برقـرار نبـوده اسـت. همچنیـن 
هلیوی، رئیس سـابق موسـاد می گویـد: ما در 
آسـتانه فاجعـه قـرار داریم و ایـن تاریکی قبل 

از پرتگاه اسـت.

جواد مهدوی خواه
نائب دبیر

بررسی نقش سرویس های اطالعاتی و امنیتی رژیم اشغالگر

اسرائیل همیشگی، هرگز!

ناآرامی هـا  تـداوم  از  یک سـو  از  امریـکا 

در ایـران حمایـت می کنـد و از سـوی دیگـر بـا 

ارسـال پیـام بـه مقامات کشـوری ایـران خواهان 

ازسـرگیری مجـدد مذاکرات اسـت و ایـن تفاوت 

بیـن سیاسـت اعامـی و اعمالـی امریـکا در قبال 

ایـران مسـئله ای اسـت نه چنـدان جدیـد چـون 

بارهـا از طـرف مذاکـره، سیاسـت دوگانـه ای را 

شـاهد بودیم کـه ازیک طرف حـرف از گفت وگوی 

مسـالمت آمیز و به نتیجه رسـیدن با دیپلماسـی 

و میـز مذاکـره میزنـد و از طرفـی هیـزم بـر آتش 

ناآرامی هـا و آشـوب ها می انـدازد. ایـن مسـئله 

نیسـت. جدیدی 

مواقـع  از  خیلـی  در  گذشـته  سـال   43 در 

حامـی  و  شـرارت  محـور  را  ایـران  ازیک طـرف 

تروریسـم خطـاب می کردنـد و از طـرف دیگـر در 

پـی مذاکـره با ایـران بر سـر موضوعـات مختلف 

بوده  انـد. در این یـک سـال نیم مذاکـرات وین نیز 

همین طـور بـوده و در برخـی مـوارد، درحالی کـه 

مذاکـرات ادامـه داشـته آمریکایـی در برهه هـای 

زمانـی مختلـف ایـران را متهـم بـه کارشـکنی در 

کرده انـد.  مذاکـرات 

 اینکـه یـک روز مقـام وزارت خارجـه آمریـکا 

مدعـی می شـود کـه مذاکـره بـا ایـران از دسـتور 

بـر  ایـن کشـور خارج شـده و تمرکـز آن هـا  کار 

اعتراضـات مدنـی در ایـران اسـت و روز بعـدازآن 

مقـام دیگـر آن هـا تنهـا راه کاهـش مناقشـات را 

دیپلماسـی قلمـداد می کند ناشـی از این واقعیت 

اسـت که دولـت آمریکا نـه می خواهد بـه برجام 

2015 بازگـردد و نـه اینکـه وارد دوران بدون برجام 

شود.

 ایـن بـازی دوگانـه آمریکایـی یـک تکنیـک 

قدیمـی باهدف اثرگـذاری بر افکار عمومی اسـت 

چراکـه خبـره در ایـن کار اسـت و توانایـی اقـدام 

رسـانه ای در جهـت اثرگـذاری بـر افـکار عمومی را 

دارد.

فـارغ از اینکـه چـه اتفاقاتـی در یـک مـاه 

گذشـته در ایران افتاد، آمریکایی هـا حدفاصل دو 

سـر یـک طیـف قـرار گرفتنـد و در این مسـیر نیز 

هـدف مشـترکی را دنبـال می کننـد. هـدف آن ها 

این اسـت کـه بتواننـد در توافق هسـته ای 2015، 

برجـام منطقـه ای و موشـکی را بـه ایـران تحمیل 

 . کنند

البتـه بـرای تحقق ایـن هـدف اختاف نظری 

کـه در میـان طیف هـای مختلـف آمریـکا وجـود 

دارد ایـن اسـت کـه جمهوری خواهـان معتقدنـد 

ایـن امتیـازات بایـد بـه شـکل یکجـا و در قالـب 

درحالی کـه  شـود  گرفتـه  ایـران  از  توافـق  یـک 

دموکرات هـا معتقـد بـه گرفتـن این امتیـازات به 

شـکل مرحلـه ای و فـاز بـه فاز هسـتند.

آمریکا تمایلی به اعالم مرگ برجام ندارد.

آمریکایی هـا بـر ایـن باورند کـه دوران بدون 

برجـام مخاطراتی بـرای آن ها دارد، معنـای دوران 

بـدون برجـام بـرای آمریکایی هـا ایـن اسـت که 

ایـران سـاح هسـته ای خـود را می سـازد کـه در 

ایـن صـورت آن هـا نیـز در تقابـل بـا ایـن اقـدام 

بایـد عکس العملی داشـته باشـند؛ بنابرایـن باید 

وارد جنـگ بـا ایـران شـوند. ازآنجاکـه آمریـکا یا 

بـه یـک جنـگ  توانایـی ورود  یـا  نمی خواهـد 

مسـتقیم بـا ایـران را نـدارد به همیـن دلیل مرگ 

مذاکـرات را هـم رسـمًا اعام نمی کند و در پشـت 

پرده سـیگنال هایی  بـرای تداوم مذاکرات ارسـال 

می کنـد. بنابرایـن معتقدنـد چشـم اندازی بـرای 

احیـای برجـام در آینـده نزدیـک وجـود ندارد

 برجام و منفعت امریکا

 ترامـپ از روی میل شـخصی از برجام خارج 

نشـد که حـاال بایدن بخواهد بـه آن بازگردد، عقل 

جمعـی در ایاالت متحـده بـه ایـن نتیجـه رسـید 

کـه برجـام منافـع ایـن کشـور را تأمیـن نمی کند 

بنابرایـن از آن خـارج شـد و تـا زمانـی کـه تمـام 

منافـع ملـی آمریـکا در برجـام تأمین نشـود، این 

کشـور اراده جـدی برای بازگشـت به برجـام 2015 

نخواهد داشـت. بدیـن ترتیب مشـکل برجام در 

ذات ایـن توافقنامه اسـت نه اینکـه مذاکره کننده 

و دولت هـا چـه رویکـردی داشـته باشـند. منافع 

آمریـکا زمانـی تأمیـن می شـود کـه ایـن کشـور 

بتوانـد عـاوه بـر توقـف فعالیت های هسـته ای 

ایـران، برنامـه موشـکی و منطقه ای کشـورمان را 

نیـز تحت کنتـرل کامل خود قـرار دهـد، بنابراین 

حتـی اگـر در انتخابـات آتـی کنگـره، دموکرات ها 

نیـز بـه پیـروزی برسـند، تغییـر خاصـی در نحوه 

سیاسـت ورزی هیئـت حاکمـه آمریـکا در قبـال 

ایـران اتفـاق نمی افتد

پیرامون مسائل آمریکا و برجام

سیاست دوگانه آمریکا
سینا محمدی

دبیر کمیته نشریات
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تعرفـه   شـدن  صفـر  احتمـال 

کشـور  5 و  ایـران  میـان  گمرکـی 

اتحادیـه  یـک  اوراسـیا  اتحادیـه 

گمرکی متشـکل از کشـورهای باروس، 

و  ارمنسـتان  روسـیه،  قزاقسـتان، 

کـه  کاالهایـی  از  اسـت.  قرقیزسـتان 

میـان کشـورهای این اتحادیـه جابه جا 

می شـوند هیـچ حـق گمرکـی دریافت 

نمی شـود و )به خـاف مناطـق تجـارت 

اقتصـادی  اتحادیـه  اعضـای  آزاد( 

اوراسـیا یـک تعرفـه خارجـی مشـترک 

بـرای همـٔه کاالهایـی کـه بـه اتحادیه 

می گیرنـد. نظـر  در  می شـوند،  وارد 

اتحادیـه  مزیت هـای  جملـه  از 

اوراسـیا ایـن اسـت کـه به عنـوان یک 

بین المللـی  مذاکـرات  در  واحـد  نهـاد 

نظیـر مذاکره با سـازمان تجارت جهانی 

وارد می شـود و دیگـر الزم نیسـت هـر 

کشـور به صـورت جداگانه مذاکـره کند.

اتحادیـه  عضـو،  کشـورهای 

اقتصـادی اوراسـیا تعرفه گمرکی تمامی 

کاالهـا را در سـال 2011 در تجـارت بـا 

یکدیگـر حـذف کردنـد. در سـال 2011 

کشـورهای عضـو اتحادیه اوراسـیا یک 

کمیسـیون مشترک برای رشـد تبادالت 

اقتصـادی تأسـیس کردند. کمیسـیون 

اقتصـادی اوراسـیا نقش یک سـازمان 

گمرکـی  اتحادیـٔه  بـرای  تنظیم کننـده 

اوراسـیا بازی می کند. در سـال 2021 نیز 

ایران به جمع اتحادیه اوراسـیا پیوست.

 1397 سـال  از  اسـت،  گفتنـی 

تحریم هـا  تشـدید  بـا  هم زمـان  و 

واردات برخـی کاالهـا که مشـابه تولید 

داخـل داشـتند ممنـوع شـد. بـا ایـن 

سیاسـت گذاری کـه دولـت انجـام داد، 

شاهد صرفه جویی 3 تا 5 میلیارد دالری 

در شـرایط دشـوار ارزی کشـور بودیـم.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـا توجـه 

سـه  طـی  دولـت  سیاسـت های  بـه 

سـال اخیـر شـاهد ممنوعیـت واردات 

کاالهـای مصرفـی بـه کشـور بودیـم. 

اسـتراتژی  امـا  سـیزدهم  دولـت  در 

همسـایگان  بـا  تجـارت  افزایـش 

بـه  و  گرفـت  قـرار  کار  دسـتور  در 

پیمان هـای منطقـه توجه ویژه ای شـد. 

تعرفـه  صفرشـدن  احتمـال 

پنـج  و  ایـران  میـان  گمرکـی 

سـال انتهـای  تـا  اوراسـیا  کشـور 

قرار اسـت که تـا پایان سـال 2022 

مذاکـرات مربـوط بـه انعقـاد قـرارداد 

تجـارت آزاد جمهـوری اسـامی ایـران 

بـا اتحادیـه اوراسـیا انجام شـود و طی 

ایـن موافقت نامـه و پـس از تصویـب 

پنـج  و  ایـران  قانونـی  مراجـع  در  آن 

کشـور عضـو اتحادیـه اوراسـیا، به مرور 

زمـان حـدود 90 درصـد تعرفه هـا صفر 

خواهـد شـد، بـا ایـن اتفـاق امیـدوار 

هسـتیم اولیـن پیونـد ایـران بـا یـک 

بگیـرد و  اتحادیـه منطقـه ای صـورت 

از پنجره امنیت غذایی به جهان بنگریمخبر اقتصادی

آینده امنیت غذایی در هاله ای از ابهام

بـر اسـاس گزارش هـای جهانـی، جنگ، 
تغییـرات آب و هوایـی و انـواع بیماری هـا 
چنـد عامل تشـدیدکننده گرسـنگی در جهان 

. هستند

بـر اسـاس گـزارش فائـو )سـازمان غـذا 
و کشـاورزی سـازمان ملـل متحـد( تا سـال 
۲۰۳۰ گرسـنگی در جهان ریشـه کن می شود، 
امـا گـزارش میدانـی حاکـی از آن اسـت که 
تعداد گرسـنگان در سـال گذشـته حـدود ۲۰ 
میلیون نفـر افزایش پیداکرده اسـت. برنامه 
کـه بـرای ریشـه کن کردن گرسـنگی تا سـال 
۲۰۳۰ طرح ریزی شـده بـود بـه نظر می رسـد 
قابل اجرا نیسـت. در سـودان جنوبـی حدود 
یمـن حـدود ۱۷.۵  کشـور  نفـر،  هـزار   ۱۳۳
وضعیـت  فاجعه بارتریـن  در  نفـر،  میلیـون 

غذایـی قـرار دارند.

استاندارد دوگانه در سازمان ملل

ملـل  سـازمان  گـزارش  اسـاس  بـر 
گرسـنه  نفـر  میلیـارد  یـک  سال هاسـت 
برخـی  نفـوذ  بـه  توجـه  بـا  می خوابنـد. 
اگرچـه  شـرقی  و  غربـی  کشـورهای 
سـازمان های بین المللـی از شـعارهای زیبـا 
بـرای تأمیـن امنیـت غذایـی در کشـورهای 
مختلف سـخن گفتـه، اما در عمـل هیچ گاه، 
بـه مسـئولیتی که بـر دوش این سـازمان ها 

نکردنـد. عمـل  قرارگرفتـه 

بـا در نظـر گرفتـن تحریـم سـخت بـر 
برخی کشـورهای دنیا توسـط زورگویان عالم، 

سـازمان های  در  را  قابل توجهـی  دوگانگـی 
بین الملـل شـاهد هسـتیم. کشـور یمـن بـا 
جمعیتـی ۳۰ میلیـون نفـری در حـال تجربه 
فقر و گرسـنگی شـدیدی اسـت. به طوری که 
۱۷.۵ میلیـون نفـر از ایـن جمعیـت به کمک 
فـوری نیـاز دارند که تـا پایان سـال این عدد 
بـه ۱۹ میلیـون نفر خواهد رسـید. با توجه به 
جنـگ این کشـور بـا ائتـاف سـعودی، این 
عـدد افزایـش قابل توجهـی خواهد داشـت. 
سـازمان های جهانـی بـا وعـده ای توخالـی 
تقریبـًا هیـچ کمـک قابل توجهـی را بـه این 
کشـور ندادنـد. البتـه این گونـه رفتارهایـی 

قابـل پیش بینـی بود!

در نقطـه مقابل با کشـور اوکراین روبه رو 
هسـتیم کـه با شـروع جنـگ در این کشـور، 
هزینه هـای چنـد ده میلیـارد دالری از طـرف 
سـازمان های جهانـی و برخـی کشـورها را 

شـاهد بودیم.

چـه بسـیار تحریم هایـی علیـه روسـیه 
اعمال شـد. شـعاع ایـن تحریم به قـدری بود 
کـه حتـی گربه های روسـی از مسـابقه دادن 
محـروم شـدند، امـا بـاز مشـاهده می کنیـم 
سـاح  ارسـال  از  عمومـی  نفـرت  باوجـود 
توسـط برخی کشـورها بـه عربسـتان، هنوز 
این اتفاق در حال رخ دادن هسـت و شـاهد 

مـرگ کـودکان یمنی هسـتیم.

 در مورد بذرهای اصالحی وارداتی

متأسـفانه امـروز شـاهد آن هسـتیم که 
دشـمن با ورود برخی افراد خائن و جایگزین 
در  نامناسـب  اصالح شـده  بذرهـای  کـردن 
برخی مـزارع کشـور باعث آسیب رسـانی به 
ایـن مـزارع ارزشـمند شـده اند. ایـن بذرهـا 
هزینـه  می توانـد  طوالنـی  مـدت  در  کـه 
قابل توجهـی را به همراه داشـته باشـد. باید 
دولت ها در نظر داشـته باشـند که از بذرهای 
اصاح شـده مطمئـن و کودهای مناسـب در 

مزارع اسـتفاده شـود. در صـورت امکان باید 
خودکفایی هـای الزم در این قسـمت صورت 
گیرد. در ضمن کشـور باید در واردات وکشت  
نهادهـای تراریخته برای حیوانـات دقت الزم 
و کافـی را داشـته باشـد. چـون ایـن نهادها 
ممکـن اسـت، در مدت زمـان طوالنی مـدت 
همـراه  بـه  را  قابل توجهـی  جانبـی  اثـرات 
داشـته باشـد. این اسـتفاده نابجا از سـموم، 
باعـث افزایـش بیمـاری هـای گیاهـی و در 
ادامـه آن باعـث افزایـش بیمـاری انسـانی 
میشـود .امـا نکتـه قابـل توجهی کـه وجود 
باعـث  سـموم  از  نامناسـب  اسـتفاده  دارد 
مقـاوم تـر شـدن حشـرات یـا بیمـاری های 

گیاهـی در گیاه میشـود

امنیـت غذایـی در سـایه خودکفایـی و 
اسـتفاده مناسـب از سـموم

یکـی از عوامـل مهـم در امنیـت غذایـی 
محصـوالت  در  خودکفایـی  در  می تـوان 
معرفـی یـک کشـور دانسـت ، هرچـه ایـن 
خودکفایـی در کشـور بیش تـر شـود کشـور 
امنیـت غذایـی بیشـتری را تجربـه می کنـد. 
موضـوع دیگـری کـه می توانـد امنیـت یک 
کشـور را تحـت تأثیـر قـرار دهـد اسـتفاده 
مناسـب از سـموم هسـت هم در کمیت هم 
در کیفیـت. متأسـفانه بررسـی های میدانـی 
نشان می دهد کشـاورزان خواسـتار استفاده 

بیش ازحـد از سـموم هسـتند.

بـه  کشـور  غذایـی  امنیـت  کل  در 
عوامـل پیچیـده ای بسـتگی دارد کـه بایـد 
پژوهش هـای بسـیاری در ایـن بـاب صورت 

بگیـرد.

امیر حسن غالمی
عضو کمیته سیاسی

ثبت احـوال کشـور، سـازمانی  سـازمان 
باشـخصیت حقوقی مسـتقل ازلحاظ اداری، 
مالـی و اجرایـی و از حیـث تشـکیاتی در 

دولـت وابسـته بـه وزارت کشـور اسـت.

تاریخچـه ثبت احوال به صـورت یکپارچه 
و منسـجم در جهـان مربوط به قـرن نوزدهم 
میـادی اسـت، در ایـران قانـون ثبت احوال 
در جلسـه مـورخ 20 آذرمـاه 1297 هجـری 
شمسـی هیئت وزیـران به تصویب رسـید و 
بـا صـدور اولین شناسـنامه بـرای دختری به 
نـام فاطمـه ایرانـی در تاریخ 3 دی مـاه 1297 
در تهـران فعالیـت خـود را آغـاز کـرد و طـی 
10 سـال در تمام اسـتان ها و شهرسـتان های 

بـزرگ دایـر و فعال شـد.

هوشمند سازی ثبت احوال

طبـق بنـد )د( مـاده ۴۶ قانـون برنامـه 
پنج سـاله ی پنجـم توسـعه، کارت هوشـمند 
ملـی جایگزین کارت شناسـایی ملـی )قبلی( 
می شـود. سـازمان ثبت احـوال کشـور، کارت 
هوشـمند ملـی را باهـدف تسـهیل فرآینـد 
شناسـایی، تصدیـق هویت و حفـظ امنیت 
اطالعـات فـردی هر شـهروند، بـرای ورود به 
فضـای مجـازی و مبادلـه خدمـات، به ویـژه 
بهره منـدی از انواع خدمـات الکترونیکی ارائه 

اسـت. نموده 

کارت هوشـمند ملـی، بـرای هـر ایرانـی 

یـک هویت دیجیتال ایجـاد می کند و وجود 
آن برای دریافـت خدمات دولت الکترونیکی 
الزم و ضروری اسـت. امنیت باالی این کارت 
سـبب می شـود تا بـرای دریافت بسـیاری از 
ایـن نـوع خدمـات، دیگر نیـازی بـه مراجعه 
حضـوری نباشـد و فـرد بتوانـد خدمـات را 
به صـورت غیرحضـوری و از طریـق اینترنـت 

دریافـت کند.

کارت هوشـمند ملـی امنیـت باالیـی در 
اطاعـات الکترونیکی ذخیره شـده در تراشـه 
دارد و بـا توجـه بـه امکانـات الکترونیکـی و 
طراحـی انجام شـده، امکان جعـل محتویات 
کارت وجود نـدارد. عاوه بر آن، طراحی بدنه 
فیزیکـی کارت هوشـمند ملی نیـز به گونه ای 
اقـام  برخـی  دربردارنـده  هـم  کـه  اسـت 
اطاعاتـی و هم ویژگی هـای امنیتی مختلف 
)ماننـد چاپ هـای امنیتی متفاوت( اسـت تا 

امکان جعـل فیزیکی کارت هوشـمند ملی را 
بـه حداقل برسـاند.

علـت توقـف دوسـاله صـدور کارت ملی 
شمند هو

متأسـفانه بـه دلیل تحریم هـای موجود، 
کمبـود مـواد بـرای تولیـد بدنـه  کارت ملی و 
تراشـه از علل اصلـی تأخیـر طوالنی مدت در 

دریافـت کارت های ملی هوشـمند اسـت.

رئیـس سـازمان ثبت احوال کشـور: علل 
توقـف صـدور کارت ملی در بازه زمانی سـال 
98 تـا سـال 1400، بخشـی ناشـی از این بود 
کـه درگذشـته بدنه هـای کارت ملـی به طـور 
کامـل از خارج از کشـور وارد می شـد اما این 
امـر متوقف شـده بـود. وی بیـان کـرد: علت 
دیگـر توقف صـدور کارت ملی در بـازه زمانی 
دوسـاله، عـدم بـاور بـه تـوان داخلی کشـور 

بـوده اسـت و بـه عبارتی بـاور تـوان داخلی 
کـه می تـوان ایـن کارت هـا را چـه ازلحـاظ 
بدنـه و چـه ازلحـاظ تراشـه گـذاری انجـام 
دهـد شـکل نگرفتـه بـود امـا خوشـبختانه 
ایـن امـر در دولت سـیزدهم محقق شـد و با 
بهره گیـری از توان داخلی این مهـم در داخل 

کشـور تولید می شـود.

پیگیری کارت ملی هوشمند

بـا توجه به اهمیت کارت ملی هوشـمند 
بـرای خانواده هـای ایرانـی، دولـت جهـت 
پیگیـری کارت های ملی هوشـمند اقـدام به 
راه انـدازی سـامانه ای کـرده اسـت تـا مـردم 
بتواننـد مراحل پیگیری کارت ملی هوشـمند 
آنایـن  و  غیرحضـوری  به صـورت  را  خـود 
انجام دهند. آن دسـته از افـرادی که در طرح 
دریافـت کارت هـای هوشـمند ملـی ثبت نام 
کرده انـد؛ امـا هنوز کارت ملـی آن ها به آن ها 
تحویل داده نشـده اسـت، می توانند با ورود 
بـه سـایت پیگیـری کارت ملی هوشـمند به 
نشـانی www.ncr.ir مراحـل پیگیری خود را 

بـرای کارت ملی هوشـمند انجـام دهند.

اگـر به هر دلیلـی به اینترنت دسترسـی 
گوشـی های  از  نمی توانیـد  یـا  و  نداریـد 
هوشـمند برای پیگیری کارت ملی هوشـمند 
خـود اسـتفاده کنیـد، می توانیـد از طریق کد 
USSD که برای پیگیری کارت ملی هوشـمند 
در نظـر گرفته شـده اسـت، اسـتفاده کنیـد. 
بـرای ایـن کار کافـی اسـت کـد #6090*4* را 

کنید. شـماره گیری 

ثبت احوال و صدور کارت ملی

هوشمند سازی الک پشت وار

سید سجاد سجادی
دبیر کمیته تدارکات
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تولیـد  درصـدی   27 افزایـش 
شـهریور در  ایـران  فـوالد 

بـه گزارش نشـریه دانشـجویی 
سـمعک، انجمـن جهانی فـوالد در 
جدیدترین گزارش خـود اعام کرد، 
تولیـد فوالد ایـران در ماه سـپتامبر 
بـه  نسـبت   )۱۴۰۱ )شـهریور   ۲۰۲۲
مدت مشـابه سـال ۲۰۲۱ با افزایش 
۲۶.۷ درصـدی بـه ۲.۷ میلیـون تن 

است. رسـیده 

کشـور   ۱۰ تمامـی  درحالی کـه 
نخسـت تولیدکننده فوالد در جهان 
در مـاه سـپتامبر بـا کاهـش تولید 
و  هنـد  ایـران،  شـده اند،  مواجـه 
چیـن افزایـش تولیـد داشـتند کـه 
ایران بیشـترین افزایش تولید را به 

خـود اختصـاص داده اسـت.

ایـن  اسـاس  بـر  همچنیـن 
گـزارش، تولیـد فـوالد ایـران در ۹ 
ماه نخسـت ۲۰۲۲ نسـبت به مدت 
مشـابه سـال گذشـته افزایـش ۹.۸ 
درصدی داشـته و بـه ۲۲.۲ میلیون 

تـن رسـیده اسـت.

بر اسـاس این گـزارش، ایران در 
فوریـه ۲۰۲۱ )بهمـن ۱۳۹۹(، در میان 
فـوالد  تولیدکننـدگان  بزرگ تریـن 
جهـان در جایـگاه دهم قـرار گرفت 
کـه از آن ماه تاکنون ایـن جایگاه را 

حفـظ کرده اسـت.

گذشـته ۲۸.۵  سـال  در  ایـران 
میلیـون تـن فـوالد تولیـد کـرد

همچنیـن بـر اسـاس آمـار این 
نهـاد بین المللی، تولید فـوالد ایران 
طـی سـال ۲۰۲۱ بـه ۲۸.۵ میلیـون 
تـن رسـیده اسـت کـه نسـبت به 
سـال ۲۰۲۰ کاهـش ۱.۸ درصـدی را 

نشـان می دهـد.

۷۱ درصـد تولیـد فـوالد منطقه 
غـرب آسـیا در دسـت ایران

تولیـد فـوالد در غـرب آسـیا در 
ایـن ماه افزایشـی شـده و نسـبت 
گذشـته  سـال  مشـابه  مـدت  بـه 
بـه  و  افزایش یافتـه  درصـد   ۱۵.۴
۳.۸ میلیـون تـن رسـیده اسـت. 
کشـورهای غـرب آسـیا کـه در این 
قرارگرفته انـد  موردبررسـی  گـزارش 
و  عربسـتان  قطـر،  ایـران،  شـامل 
امـارات هسـتند. با توجه بـه تولید 
مـاه  در  ایـران  تنـی  میلیـون   ۲.۷
سـپتامبر، ۷۱ درصـد تولیـد فـوالد 
غـرب آسـیا در اختیـار ایـران بـوده 

اسـت.

تولیـد  افزایـش 3.7 درصـدی 
فـوالد در جهـان

بـر اسـاس ایـن گـزارش، تولید 
فـوالد جهـان در ماه سـپتامبر ۲۰۲۲ 
سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 
گذشـته ۳.۷ درصـد افزایش یافته و 
به ۱۵۱.۷ میلیون تن رسـیده اسـت. 
همچنیـن تولیـد فـوالد جهـان در 
۹ مـاه نخسـت امسـال نسـبت به 
مـدت مشـابه سـال گذشـته ۴.۳ 
 ۱۴۰۵.۲ بـه  و  کـرده  افـت  درصـد 

میلیـون تن رسـیده اسـت.

خبر اقتصادی

بـــر اســـاس گـــزارش ســـال 2022 
توسـعه  و  تجـارت  )اجـاس  آنکتـــاد 
سـازمان ملـل( در خصـــوص وضعیـــت 
ســـرمایه گذاری خارجــی جهــان، میــزان 
در  خارجـــی  مســـتقیم  ســـرمایه گذاری 
ایـــران طــی ســـال 2021 بــه 1 میلیــارد 
و 425 میلیـــون دالر رســیده اســت کــه 
بـــا افزایــش 83 میلیــون دالری نسـبت 
بـه سـال قبـل، حـدود 6.18 درصـد افزایـش 

داشــته اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه سرمایه گذاری 
خارجــی در ایــران در سال های 2020 و 2019 
و 2018 بــه ترتیـب 11 درصــد، 36.4 درصـد 
و 30 درصــد کاهــش نشــان می دهـد. 
درمجموع رونــد سرمایه گذاری خارجــی در 
ایـران طـی یـک دهـه گذشـته نزولـی بـوده 
و بـه یک سوم تقلیـل یافتـه اسـت. ایـن در 
حالـی اسـت کـه رونـد مزبـور در مدت زمان 
یادشـده در بیــن کشــورهای درحال توسعه 

بـا شـیب مایمی صعــودی بـوده اسـت.

بـــر اســـاس گزارشـی کـه موسسـه 
مطالعـات و پژوهش هـای بازرگانـی  وزارت 
کـرده  منتشـر  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
است، ســال گذشــته میــادی در جهــان، 
1.582 تریلیــون دالر جــذب ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجــی انجام شده کـه نسـبت 
بــه ســال پیــش از آن، 619 میلیــارد و 171 

میلیــون دالر بیشـتر اسـت.

سـهم ایـران از میـزان سـرمایه گذاری در 
جهان

میــزان  ایــن  از  ایــران  ســهم 
درصــد   0.09 جهــان  در  سـرمایه گــذاری 
اســت. سـهم ایـران در سـال 2020 برابـر بـا 
0.13 درصــد و در ســال 2019 برابــر بـا 0.09 
درصـد بـود. بـر اسـاس ایـن گـزارش، ایـران 
در ســال 2021)1400( در جایــگاه هشــتادم 
کشـورهای سـرمایه پذیـر جهـان قـرار دارد.

بــا اینکــه همیشــه سـرمایه گــذاری 
مسـتقیم خارجـی کشــورهای توسعه یافته 
خارجــی  مســتقیم  سـرمایه گذاری  از 
کشـــورهای درحال توسعه بیشـــتر بــوده 
اســـت امــا در ســـال 2020، ایــن رونــد 
معکــوس شـــد و در ســـال 2021 ادامــه 
یافــت. ســهم کشــورهای درحال توسـعه 
از کل سـرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی 
انجام شده در جهــان در ســال 2021 نزدیـک 
بــه 52.87 درصــد برابـر بـا 836 میلیـارد و 
571 میلیــون دالر بــوده اســت. ایـن رقـم 

در ســال 2020 برابـر بــا 66.3 درصـد بـود. 
و  میلیــارد  توسـعه یافته 745  کشــورهای 
739 میلیــون دالر سـرمایه گذاری مسـتقیم 
خارجـی جـذب کردنـد کـه 47.12 درصـد کل 
سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی در جهـان 
اسـت. ایـن رقـم در سـال 2020 برابـر بـا 31.2 
درصـد بـود. بـه نظـر می رسد، آغـاز شـیوع 
کرونــا در ســال 2020 بــر میــزان جــذب 
سرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی کشـورهای 
توسعه یافته به شدت تأثیر گذاشــته اســت 

و ایــن رونـد همچنــان ادامـه دارد.

بررســـی میــزان انباشـــت ســرمایه 
ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی طــی 
دو دهـــه گذشــته در جهـــان و منطقــه 
و مقایســه وضعیــت ایــران نیــز نشـان 
می دهـد وضعیــت ایــران ازنظـر میــزان 
رشــد جــذب ســرمایه طـی ایــن سال ها 
در مقایسـه بـا کشـورهای منطقـه مناسـب 

اسـت به طوری کــه رشـد انباشـت سـرمایه 
در ایـران در سـال 2010 نسـبت بـه سـال 2000 
حــدود 11 برابــر و در سـال 2021 نسـبت بـه 
2010 حــدود 2 برابـر شـده اسـت. در میـان 
کشـورهای منطقـه، امـارات متحـده عربـی 
چنیــن وضعیتــی دارد و ســایر کشــورها 
نتوانسته اند در هــر دو دوره چنیـن رکـوردی 

بـه ثبـت برسـانند.

بااین وجود، میــزان انباشــت سـرمایه 
خارجــی 60 میلیـارد دالری ایــران در سـال 
2021 نسـبت بـه عمـده کشـورهای منطقـه 
بســیار پایین تر اســت و در ایـن خصـوص 
کشــورهای امــارات، عربســتان، ترکیــه و 
مصـر بـا انباشـت سـرمایه بیـن 120 تـا 260 

میلیـارد دالر پیشـتازند.

چالش های سرمایه گذاری در ایران

در  سـرمایه گذاری  چالــش  مهم تریـن 
از چالش هـای ســاختاری  ناشــی  ایــران 
اقتصــاد ایــران اســت. ریســک بــاالی 
اقتصـادی کشـور عمدتًا به دلیـل تحریم های 
خارجــی، عــدم ثبــات اقتصــادی، عــدم 
جایـگاه  از  سـرمایه گذاران   درســـت  درک 
اقتصـادی ایـران، موانـع حقوقـی و ضعـف 
ناکارآمدی سیسـتم قضایی کشور در حمایت 
از سـرمایه و سـرمایه گذاری خارجـی ازجملـه 
موانـع عمـده جـذب سـرمایه گذاری خارجی 
در ایـران برشـمرده می شـود. طبیعتا چنانچه 
ایـن مـوارد و موانـع برطـرف شـود .ظرفیت 
هـای جذب سـرمایه گـزار خارجی نیـز رو به 

راه میشـود.

رشد 6.18 درصدی سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2021

سرمایه گذاری خارجی

بـه  وابسـته  شـمال-جنوب  کریـدور  رونـق 

توسـعه تجارت با کشـور های حاشـیه خزر به ویژه 

روسـیه اسـت که سـاالنه ۳۰۰ میلیارد دالر واردات 

دارد، بـرای توسـعه هرچه بیشـتر کریدور شـمال-

جنـوب تمرکـز فعـاالن اقتصـادی و حمل ونقلـی 

کشـور بـر ایـن کشـور معطوف اسـت.

بندر  سـالیانکا در کنار بنادر ماخاچ کاال )قلعه( 

و بندر ُعلیا سـه بنـدر اصلی روسـیه در دریای خزر 

هسـتند کـه در کنـار دیگـر بنـادر کوچک روسـی 

دریـای خـزر هشـت میلیـون تـن کاال در سـال، 

عملیـات تخلیـه و بارگیـری دارنـد. در ایـن میـان 

سـهم بندر سـالیانکا یک میلیـون تن اسـت که با 

اجرای طرح توسـعه آن از سـوی گروه کشـتیرانی 

جمهـوری اسـامی ایـران و رونـق تجـاری بیـن 

دو کشـور ایـران و روسـیه ایـن رقـم بیش ازپیش 

افزایـش خواهـد یافت.

حجم سرمایه گذاری در بندر سالیانکا

بنـدر سـالیانکا ۲۰ درصـد از حجـم عملیـات 

بنـدری در بنـادر اسـتان آسـتارا خان روسـیه را به 

خـود اختصاص داده اسـت. بار های عمـده ای که 

در ایـن بنـدر تخلیـه و بارگیری می شـوند، شـامل 

غـالت، بار هـای کانتینـری، فلـزات، چـوب، روغن 

خوراکـی و مـواد غذایی اسـت.

در  گرفتـه  صـورت  سـرمایه گذاری  میـزان 

بندر سـالیانکا از سـوی گروه کشـتیرانی جمهوری 

اسـامی ایـران حـدود ۱۰ میلیـون دالر اسـت که 

بخشـی از ایـن رقـم صـرف خریـد شـناوری بـا 

قابلیـت حمـل ۲۷۰ دسـتگاه کانتینر شـده اسـت 

کـه قسـمت اعظـم هزینـه خریـد آن، از طریـق 

اعتبـارات بانکـی روسـیه تأمیـن خواهـد شـد. 

برخـی از تجهیـزات نـو موردنیـاز در بنـدر نیـز بـا 

تهیه شـده اند.  گرفتـه،  صـورت  سـرمایه گذاری 

کامـًا  بنـدر  داخلـی  جاده هـای  و  اسـکله ها 

بتنـی  صفحـات  نصـب  بـا  و  بازسازی شـده اند 

۱۰ هـزار مترمربـع از محوطـه گمرکـی، بهسـازی 

شـده و محوطه مناسـبی برای عملیـات کانتینری 

اسـت. فراهم شـده 

بازدیدکننـدگان از بنـدر سـالیانکا وضعیـت 

کنونـی ایـن بنـدر را بـرای توسـعه همکاری هـای 

تجاری دو کشـور بسـیار خـوب ارزیابـی کرده اند. 

میـزان عملیـات تخلیـه  و بارگیـری ایـن بنـدر تا 

هـزار  گرفتـه ۵۰  سـرمایه گذاری صـورت  پیـش 

ُتـن در مـاه بـوده اسـت کـه انتظـار مـی رود بـا 

سـرمایه گذاری صـورت گرفتـه ایـن رقـم تـا ۷۰ 

درصـد افزایش یافتـه و بـه رقـم ۸۵ هـزار تـن 

عملیـات تخلیـه و بارگیـری در مـاه برسـد.

طبـق اعـام روابط عمومـی گروه کشـتیرانی 

جمهوری اسـامی ایران، طی ۹ ماهه سـال جاری 

میـالدی ۴۷۰ هـزار تـن عملیـات بنـدری در بنـدر 

انجام شـده اسـت کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال قبـل ۳۰ درصـد افزایـش نشـان می دهـد؛ 

ضمـن اینکـه عمـده این کاال هـا مبـادالت تجاری 

ایـران و روسـیه بوده انـد.

کاالی وارداتـی از ایـران بـه بنـدر سـالیانکا 

طـی مـدت یادشـده ۳۵ هـزار تـن بوده کـه این 

رقم نسـبت به سـال قبل ۴۵ درصد رشـد داشـته 

اسـت همچنین حمل کانتینری بار نیـز در ۹ ماهه 

سـال جـاری میـادی نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال قبـل ۱۵۰ درصـد افزایش یافتـه اسـت.

نکتـه قابل توجـه ایـن اسـت کـه رکورد های 

به دسـت آمده هم زمـان بـا انجـام طـرح توسـعه 

بنـدر بـوده اسـت و طـی مـدت انجـام بازسـازی 

و توسـعه بنـدر، عملیـات تخلیه و بارگیـری بدون 

وقفـه در حـال انجـام بـوده و ابدًا متوقف نشـده 

است.

کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران به عنوان 

راهبـر بندر سـالیانکا، ایـن بندر را پایـگاه راهبردی 

ایـران در جهـت توسـعه روابـط تجاری با روسـیه 

ارزیابـی می کنـد و در ایـن راسـتا دفتـر نمایندگی 

خـود را در روسـیه در قالـب یک شـرکت توسـعه 

داده و نمایندگـی تمام شـرکت های تابعـه خود را 

در ایـن دفتر متمرکز سـاخته اسـت.

یکـی از مهم ترین مأموریت های این شـرکت 

را توسـعه فعالیت هـای گـروه کشـتیرانی و بنـدر 

عنوان شـده  شـمال-جنوب  کریـدور  در  سـالیانکا 

اسـت. شـرکت یادشـده در کانون هـای تجـاری 

روسـیه ماننـد مسـکو و سـن پترزبورگ دفاتـری را 

تأسـیس نموده اسـت تـا مـراودات تجـاری این 

کشـور در متن کریدور شـمال-جنوب به مقاصدی 

 CIS مانند هنـد، چین، امارات، کشـور های حـوزه

و... تسـهیل کند.

بندر ایرانی _ روسی سالیانکا

بندر سالیانکا پایگاه راهبردی توسعه تجارت دریایی



می توانند  عالقه مندان 

از  را  نشریه  پی دی اف  فایل 

اینستاگرام  و  ایتا  پیام رسان  

نظرات  قطعًا  کنند.  مشاهده 

باعث  شما  انتقادات  و 

پیشرفت نشریه خواهد شد.

لطفــا نظــرات و انتقــادات خــود را بــه شــماره 09933407629 ارســال کنیــد. همــه ی  نظــرات وانتقادات 

شــما در همیــن قســمت ، در نشــریه ی بعــدی بــا نــام و نام خانوادگــی خودتــان منتشــر خواهــد شــد.

@cafe_mostaghel

۳۹ سـال قبـل آمریکا به ما تسـلیحات 

نظامـی نمـی داد، اما حاال به جای رسـیدیم 

در  محرومیـت  نداشـتن  از  جدایـی  کـه 

دسترسـی به ساح و تسـلیحات نظامی و 

خودکفایـی در این زمینـه، در عرصه تجارت 

بین الملـل و صـادرات محصـوالت دفاعـی 

ازجملـه پهپـاد، حـرف زیـادی بـرای گفتن 

یم. دار

نظامـی  دکتریـن  در  قـوی  اهـرم  دو 

کشـور

حـوزه  در  مقـدس  دفـاع  دوران  در 

تسـلیحاتی نه تنهـا تولیدی نداشـتیم بلکه 

چنـان وابسـته بودیـم كه این وابسـتگی از 

غرب ناشـی شـده مـا را در تهیـه تجهیزات 

این چنیـن  می گذاشـت.  لنـگ  به آسـانی 

مقـدس  دفـاع  سـال های  در  کـه  بـود 

رزمنـدگان مـا تصمیـم گرفتنـد روی پـای 

خود بایسـتند و دست به کار شوند. در میان 

این همـه محدودیـت دو حـوزه مهم متولد 

شـد: صنعـت موشـکی و پهپـادی. این دو 

حـوزه امـروزه به دو بازوی قـوی در دکترین 

نظامـی کشـور تبدیل شـده اسـت.

دو ُحسن تجهیزات نظامی ایران

تجهیـزات نظامـی ایـران ازیک طـرف 

ارزان تـر هسـتند و از طرفـی دیگـر دقـت 

باالی زیـادی دارند. دقیقـًا همین دو مؤلفه 

در بحـث صـادرات، جایـگاه باالیـی دارد.

پهپـاد هـای ایـران نیـز از ایـن فوایـد 

ایـران جـزو  نیسـت. همچنیـن  مسـتثنا 

۵ ـ ۶ کشـور برتـر دنیـا در حـوزه پهپـادی 

اسـت؛ از همیـن رو روسـیه که یک کشـور 

ابرقـدرت در حـوزه نظامـی اسـت سـال ها 

پیـش خواهان همـکاری با ایـران در حوزه 

سـاخت پهپاد شـد؛ چراکه هواپیمای بدون 

سرنشـین در آینـده یکـی از ارکان اصلـی 

جنگ هـا خواهـد بـود.

اهمیـت تجـارت تسـلیحاتی به عنوان 

اقتصادی مؤلفـه ای 

پژوهش هـای  بین المللـی  انسـتیتو 

صلح اسـتکهلم اعام کرد در بین سـال های 

2017 تـا 2021، پنـج صادرکننده بزرگ سـاح 

در جهان، آمریکا، روسـیه، فرانسـه، چین و 

بوده اند. آلمـان 

در اینجا، این نکته حائز اهمیت اسـت 

کـه چیـن هـم جـزو واردکننـدگان و هـم 

جـزو صادرکنندگان بـزرگ جهانـی در حوزه 

تسـلیحاتی اسـت. ازایـن رو ایـن مسـئله 

ثابت کننـده اهمیـت تجـارت تسـلیحاتی 

به عنـوان مؤلفـه ای اقتصـادی اسـت.

انگلیـس،  )آلمـان،  اروپـا  تروئیـکای 

فرانسـه( و آمریکا بـا ظهور ایـران در عرصه 

تـرس  احسـاس  تسـلیحاتی،  تجـارت 

کردنـد و منافـع خـود را درخطـر دیدنـد. از 

همیـن رو تـالش کردند بر اسـاس تفاسـیر 

گمراه کننـده، بیـن قطعنامـه 2231 شـورای 

امنیـت و فـروش پهپـاد توسـط ایـران بـه 

روسـیه ارتباط سـاختگی برقرار کنند و ایران 

هراسـی کننـد و جریـان را به سـمتی ببرند 

کـه اگـر ایـران پهپـاد بـه روسـیه بفروشـد 

جنـگ ادامـه پیدا خواهـد کـرد. درحالی که 

بـرای  راهـکاری  را  دیپلماسـی  ایـران 

برون رفـت از جنگ هـا می دانـد و هـدف 

فروش تسـلیحات خود را درزمینه همکاری 

و راهـکار دفاعـی یـا بازدارندگـی از به طول 

انجامیـدن جنـگ می بینـد.

شـورای   ۲۲۳۱ قطعنامـه  اسـاس  بـر 

امنیـت سـازمان ملـل، تحریم تسـلیحاتی 

ایـران در ۲۷ مهـر ۹۹ بـه پایـان رسـید و 

ازآن پـس ایـران می توانسـت مانند سـایر 

کشـورها بـه فـروش تسـلیحات نظامـی 

به عنـوان یـک اقـدام اقتصـادی در تجارت 

جهانـی، بپـردازد.

دیگـر،  مـوارد  ماننـد  بااین حـال، 

اسـتانداردهای دوگانـه در نظـام بین الملل 

حاکـم بـوده و پـس از فـروش تسـلیحات 

ایـران، آمریـکا سـعی کـرده اسـت آن را 

خـاف قوانیـن بین المللـی نشـان دهـد. 

مشـاور  سـالیوان،  جیـک  به عنوان مثـال، 

امنیـت ملـی کاخ سـفید، مدعـی شـد که 

ایـران نسـبت بـه فـروش پهپادهـای خود 

اقـدام کـرده و این اقـدام را خاف قطعنامه 

2231 دانسـت، درحالی کـه حتـی اگر فرض 

کنیم ادعـای فروش پهپاد صحـت دارد ]که 

هیـچ مقـام رسـمی در ایـران هـم بـه این 

مسـئله اذعـان نکرده اسـت[ همان گونه که 

گفته شـد، تحریم های تسـلیحاتی ایران بر 

اسـاس همین قطعنامـه لغو شـده و هیچ 

اقدام خافی از سـوی ایـران صورت نگرفته 

است.

حـال سـؤال اینجاسـت کـه آیا کشـور 

سـازنده یا فروشنده تسـلیحات مسئولیتی 

در قبـال فروش تسـلیحات نظامـی دارد؟

اسـتفاده  مسـئولیت  بخواهیـم  اگـر 

از سـاح را بـا کشـور سـازنده و فروشـنده 

دادگاه هـای  در  بایـد  آمریـکا  بدانیـم، 

بین المللـی زیر نظر سـازمان ملـل، به عنوان 

جنایتـکار جنگـی شـناخته شـود؛ امـا اگـر 

سـازنده  عهـده  بـر  اسـتفاده  مسـئولیت 

نیسـت، پـس نمی تـوان و نبایـد ایـران را 

در خصـوص ادعـای اثبـات نشـده فـروش 

پهپادهـا مسـئول دانسـت.

سینا محمدی
دبیر نشریات

ترس دشمن از توان پهپادی ایران

بر فراز آسمان اقتدار


