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اقتصاد کشـور در دولت های سـازندگی، 
تدبیـر و امیـد بـه دسـت افـرادی گردانـده 
می شـد کـه عمـًا از اقتصـاد نظام سـلطه و 
غـرب الگوبـرداری می کردنـد و سیاسـتی را 
پیـش می بردنـد که خود واقف به شکسـت 
در آن و یـا در پـی ضربـه بـه اقتصاد کشـور 

بودند!

مکتبی برخاسته از لیبرال

آغـاز اقتصـاد لیبرالـی از دوره مرحـوم 
هاشـمی بود و بعد از روند کندی که در دوره 
آقـای احمدی نـژاد داشـت، دوبـاره شـتاب 
چشـمگیری در دولـت یازدهـم و دوازدهـم 
گرفت. این شـتاب توسـط افـرادی به وجود 
آمـد که در اتاق فکرهایشـان از نظام سـلطه 
و اقتصـاد وابسـته به آن کمـک می گرفتند. 
مکتبی را تحت عنوان مکتب نیاوران شـکل 
دادند که منشـأ آن لیبرالیسـم و آموزه هایی 
مبنـی بر تولید کاالیی، رقابـت و تجارت آزاد 
می باشـد؛ اما تمـام تمرکز مکتب خـود را به 
بـازار آزاد داده اند و به دنبال سـود شـخصی 

خود هسـتند.

طرفـداران این مکتب بـه دنبال افزایش 
نقدینگـی و کاهش تولید می باشـند و هیچ 
ندارنـد  شفاف سـازی  بحـث  بـه  عاقـه ای 
شـود،  اجرایـی  شفاف سـازی  اگـر  چراکـه 
اقتصـاد،  در  ندانم کاری هـا  و  کم کاری هـا 
متوجـه آنان خواهد بود. باها و مشـکاتی 
کـه امـروزه در اقتصـاد گریبان آن هسـتیم، 

توسـط افرادی شـکل گرفته که مدعی بودند 
بـا توسـل بـه غـرب و کنار آمـدن بـا آمریکا 
در برجـام تمامی مشـکالت ما حـل خواهد 

! شد

 آزادسـازی نرخ ارز، توزیـع رانت در بازار، 
واردات کاال به جـای آنکـه در پـی رفـع موانع 
تولید در کشـور باشـند، مخالفت با استقال 
شـرکت های  خصوصی سـازی  اقتصـادی، 
دولتی و ده ها و شـاید هـزاران اقدام دیگری 
کـه نظریه اقتصـاد لیبرالـی دولـت روحانی 

برای کشـور و مـردم به ارمغـان آورد...!

بیانیه انتقادی

آقایـان مسـعود نیلـی )دسـتیار ویـژه 
موسـی  طبیبیـان،  محمـد  قبـل(،  دولـت 
غنـی نـژاد، محمدمهـدی بهکیش و حسـن 
درگاهـی؛ همان آقایـان به اصطـاح لیبرالی 
هسـتند کـه اخیرًا طـی بیانیه ای نسـبت به 
اتفاقات اخیر در کشـور و وضعیت اقتصادی 
انتقـاد و گایـه داشـتند و در جایـگاه  آن 
مصلحـان اجتماعی خـود را معرفـی کردند. 
اولیـن انتقـاد به خود ایـن افراد وارد اسـت 
کـه چرا در خصـوص نتایجی کـه در اقتصاد 
رقـم زدید، پاسـخگوی مردم ایـران نبودید؟! 
چـرا وقتـی تـورم در دولـت سـازندگی بـه 

دسـت شـما بـه 50 درصـد رسـید، اجـازه 
انتقـاد ندادیـد؟ چـرا در دولـت لیبرالی قبل 
کـه رشـد 10 برابـری نـرخ ارز را مردم شـاهد 
بودنـد و باعث از بیـن رفتن بخش عمده ای 
از منابع ارزی کشـور شـد، خـود را در جایگاه 

خیرخواهـان جامعـه معرفـی نکردید؟!

شـما همـان اقتصاددانانی هسـتید که 
برای رسـیدن به سود شـخصی خود، از خط 
قرمز معیشـت مردم عبـور کردید و هنوز هم 
معتقـد هسـتید کـه سیاسـت های صندوق 
بین المللـی پول می توانسـت عاجی باشـد 

بـرای درمان اقتصاد کشـور.

در بیانیـه منتشرشـده مسـائلی از قبیل 

چشـم انداز منفـی کشـور، از بین رفتن قشـر 
متوسـط جامعه، خـروج سـرمایه و کاهش 
غیـره  و  ایرانـی  خانوارهـای  رفـاه  سـطح 
بـه آن پرداخته شـده اسـت. ناگفتـه نمانـد 
ایـن بیانیـه مسـائل و مشـکات کشـور را 
نقـد کـرده و هیچ گونـه راهـکار و راه حلـی 
را ارائـه نـداده اسـت، هرچند انتظـاری هم 
از ایـن آقایـان نبـود چراکـه اگـر راهـکاری 
وجـود می داشـت؛ در دولت هـای قبـل، از 
آن اسـتفاده می کردنـد و امـروزه وضعیـت 

معیشـت مـردم را این گونـه نمی دیدنـد.

سیاست های اشتباه

سیاسـت های غلط و خطایی که توسط 
آقایـان صورت گرفته، بیشـمار اسـت و فقط 
بـه ذکـر دو مـورد از آن هـا اشـاره می کنیـم. 
سـود  نـرخ  تعییـن  واگـذاری  بحـث  اول 
بانکـی توسـط بانک هـا بـود؛ کـه تـا جایی 
پیـش رفـت کـه شـاهد افزایش نرخ سـود 
بانک هـا تـا 28 درصـد بودیـم و زیان هـای 
جبران ناپذیـری بـه اغلب بانک ها وارد شـد.

 دوم افزایـش مهاجـرت از روسـتا بـه 
شـهر بود کـه در دولت قبل مردم را تشـویق 
می کردند تا از روسـتاها مهاجـرت کنند. این 
سیاسـت لیبرالی منجر به کاهـش تولیدات 
همـان  وارداتـی  وابسـتگی  و  کشـاورزی 

محصـوالت به کشـور شـد.

امیدواریـم کـه مشـکات اقتصـادی در 
دولت سـیزدهم برطرف گردد و سـفره هایی 
کـه توسـط افـرادی به اصطاح اقتصـاددان 
کوچک شـده بود، دوبـاره رونق خـود را پیدا 
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خبـری  پایـگاه  از  نقـل  بـه 
عملکـرد  شهرسـازی،  و  راه  وزارت 
در  دریایـی  بخـش  هفت ماهـه 
بخـش عملیـات تخلیـه و بارگیری 
بنـادر تجـاری، عملیـات کانتینـری 
بنـادر و جابه جایی مسـافر توسـط 
معاونـت برنامه ریـزی و مدیریـت 

اسـت. اعام شـده  منابـع 

بنـا بـر گزارشـی که توسـط آن 
معاونـت در وزارت راه و شهرسـازی 
تدوین شـده اسـت میـزان تخلیـه 
و بارگیـری بنـادر تجـاری کشـور در 
هفـت مـاه سـال جـاری نسـبت 
 ۲ قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه 
درصـد افزایش، عملیـات کانتینری 
بنـادر در مقایسـه بـا مدت مشـابه 
سـال گذشـته ۱۰ درصـد افزایـش و 
جابه جایی مسـافر نسـبت به مدت 
مشـابه سـال گذشـته ۷۵ درصـد 

افزایـش را تجربـه کـرده اسـت.

رشـد ۲ درصدی عملیات تخلیه 
و بارگیـری بنـادر تجـاری در هفـت 

ماه نخسـت امسـال

و  تخلیـه  عملیـات  جزئیـات 
بارگیـری بنـادر تجاری حاکی اسـت 
که میزان عملیـات تخلیه و بارگیری 
بنادر تجاری کشـور در ۷ ماهه سال 
جـاری ۸۸ میلیـون تن بوده اسـت 
کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 
تـن(  میلیـون   ۸۶( گذشـته  سـال 
۲ درصـد افزایـش داشـته اسـت. 
بـا بررسـی رونـد ۱۰ سـاله عملیـات 
تجـاری  بنـادر  بارگیـری  و  تخلیـه 
مشـخص می شـود کـه بیشـترین 
میـزان عملیـات تخلیـه و بارگیـری 
سـال  ماهـه   ۷ در  تجـاری  بنـادر 
۱۳۹۶ و بـه میـزان ۹۲ میلیـون تـن 

اسـت. ثبت شـده 

افزایـش ۱۰ درصـدی عملیـات 
کانتینری بنادر در هفت ماه امسـال

نیـز  بنـادر  کانتینـری  عملیـات 
عملیـات  میـزان  می دهـد   نشـان 
کانتینـری بنـادر در ۷ ماهـه سـال 
جـاری ۱۳۱۰ هـزارTEU بـوده اسـت 
کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 
 ۱۰ TEU(۱۱۹۵  هـزار) سـال گذشـته

درصـد افزایـش داشـته اسـت.

رشـد ۷۵ درصـدی جابه جایـی 
مسـافر در بنـادر کشـور برای سـال 

ی ر جا

در بخـش جابه جایـی مسـافر 
نیـز آمارها حاکی اسـت کـه تعداد 
مسـافر ورودی و خروجی از بنادر در 
۷ ماهـه سـال جـاری ۸.۴ میلیـون 
نفـر بـوده اسـت کـه در مقایسـه 
بـا مدت مشـابه سـال گذشـته ۷۵ 

درصـد افزایش داشـته اسـت.

با بررسـی روند ۱۰ ساله عملیات 
مشـخص  مسـافر  جابه جایـی 
میـزان  بیشـترین  کـه  می شـود 
عملیـات جابه جایـی مسـافر در ۷ 
ماهـه سـال ۱۳۹۸ و بـه میـزان ۱۱ 

اسـت ثبت شـده  نفـر  میلیـون 

خبر اقتصادی

کسـب وکارها  مالکیـت  انتقـال  فرآینـد 
را  غیردولتـی  شـرکت های  یـا  افـراد  بـه 
خصوصی سـازی  میگوییـم.  خصوصی سـازی 
در سـال ۱۳۷۰ و بـا انتشـار نخسـتین بیانیـه 
رسـمی دولـت بـه اجـرا درآمـد. چراکـه ایـن 
می توانـد هـم بـه نفـع بـازار هـم بـه نفـع 
باشـد. بدیـن ترتیـب،  شـرکت های دولتـی 
مناسـب  به صـورت  خصوصی سـازی  اگـر 
پیشـرفت های  می توانیـم  گیـرد  انجـام 

باشـیم. شـاهد  را  قابل ماحظـه ای 

را  خصوصی سـازی  دیگـر  طرفـی  از 
می تـوان راه گریـزی برای برخـی از کم کاری ها 
شـرکت های  یـا  کارخانجـات  از  بخشـی  در 
دولتـی دانسـت. حـدود ۷۵ تـا ۸۰ درصـد 
اقتصـاد کشـور تحت پوشـش دولت اسـت، 
کارشناسـان بـر ایـن باورند بـا توجه بـه روند 
کند خصوصی سـازی، مدت زیـادی الزم داریم 
تـا حداقـل این درصد به نیم برسـد، به همین 
دلیـل در حـدود ۱۳ سـال پیـش اقتصاددانان 
کوشـیده اند ایـن روند نامناسـب و کنـد را به 
رونـدی قابل توجـه و افزایشـی تبدیـل کننـد.

همچنین بر اسـاس تحقیقات انجام شده 
توسـط سـازمان بین الملل در ۱۸ کشور جهان، 
سـاالنه  درآمـد  می توانـد  خصوصی سـازی 
دولـت را ۲ درصـد افزایش بدهد که این عدد، 

عدد کمی نیسـت.

باور مشترک در خصوصی سازی

یکـی از چالش هـای خصوصی سـازی را 

می تـوان بـه معلـق شـدن کارگـران و حـذف 
مزایـای آن هـا و تبدیل کردن آنـان به کارکنان 
و کارگران موقت و ارزان دانسـت. باید بررسی 
مباحـث خصوصی سـازی و مشـکالت اطراف 
آن به گونـه ای باشـد کـه به یک بـاور یکپارچه 
برسـد و بعدازآن بـا وحـدت و یکپارچگی، آن 
عملـی سـازیم. چنانچـه خصوصی سـازی  را 
بـدون ایجـاد مازمـات مدیریتـی آن، اجـرا 
گـردد، مراکـز قانون گـزاری طبیعتـًا راهـی جز 
قانـون گزاری بر اسـاس منافع نخبگان بخش 

خصوصـی نخواهد داشـت.

ضـرورت وجود سیسـتم نظارتـی متمرکز 
در بخـش خصوصی

اعمـال  و  کنتـرل  بـرای  دارد  ضـرورت 
حاکمیـت بـر بخـش خصوصـی، بـا افزایش 
ظرفیت انسانی و غیرانسانی و توان مدیریتی، 
شـرکت ها تـاش شـود. بهتـر اسـت بخـش 
خصوصـی و بخش دولتی به صورت مشـترک 

مالکیـت و مدیریـت مراکـز اقتصـادی را بـه 
عهـده بگیرند، ولـی الزم اسـت پژوهش هایی 
بـرای منافـع عـام و خصـوص افـراد نظـارت 
دقیقـی صورت گیـرد. همچنین ضـرورت دارد 
تعاونی هـای کشـور در قسـمت های مختلف 
تقویت شـود تـا سـرمایه داری مردمی به جای 

سـرمایه داری عـده ای خـاص محقق شـود.

همچنیـن ضـرورت دارد در جهـت بهبود 
سیسـتم نظـارت موجـود اقداماتـی سـریع، 
کوتاه مـدت، میان مـدت و بلندمـدت گام های 
برداشـته شـود. فی المثـل انتخـاب مدیـران 
دولتی شایسـته، حمایت تمام و کمال از ارگان 
ها و مسـئوالن بخش تعاونـی، تعاملی بودن 

شـرکت های خصوصـی و دولتـی.

بازسـازي  دولتـي  شـرکت های  بايـد 
گـردد.  اداره  خصوصـي  سـبك  بـه  و  شـود 
انتخـاب ايـن شـرکت ها در بازسـازي بايـد بر 
مبنـاي شایسته سـاالری آن هـا صـورت گيـرد 

به طوری کـه درآمـد آن در اختیـار دولـت قـرار 
گيـرد. بااین حال تفكر كارآمـد نبودن مديريت 
دولتـي مطلـق نيسـت و بايـد مانـع پذيرش 

ايـن تفكر شـويم.

تالشـی بلند مدت در راستای 
سازی خصوصی 

مشـكات تعديـل سـازي بی رویـه نيروي 
انسـاني و عـدم تعهـد اخاقـي بـه امنيـت 
شـغلي كاركنـان، وجـود تردیدهـای اخاقـي 
بخـش  شـراكت  در  پيچيـده  و  بی شـمار 
خصوصي و دولتي  و در سـاختار سـازي هاي 
مجـدد آن هـا، مشـخص نبـودن  هنجارهاي 
پيشـرفت  مكـرر در مديريـت دولتـي در حال 
مسـئولیت های  نبـودن  مشـخص  تحـول، 
رسـيدن  آن هـا،  گرايش هـاي  و  مديـران 
بـا  را  خصوصی سـازی  مطلـوب  نتايـج  بـه 
روبـرو می کنـد. ضمـن  زيـادي  چالش هـای 
اينكـه از سـوي ديگـر هيـچ ارزيابـي تفصيلي 
از اينكـه آيـا مـدل مديريـت دولتـي نويـن  
نتیجه بخـش خواهـد بـود، بـه عمـل نيامده 
اسـت. بايـد سـعي شـود اطاعـات كامـل و 
جامع در مشـكات خصوصی سـازی به دست 
آيـد و محدودیت هـای تکنیک هـای تحليـل 
ممكـن  حداقـل  بـه  نيـز  آن  اندازه گیـری  و 
كاهـش يابـد. همچنين سـاير عوامـل  كه در 
تحليـل خط مشـی خصوصی سـازی بايـد در 
نظـر گرفته شـود تا بررسـي آن خط مشـی اثر 
موردنظـر خـود را داشـته باشـد. اين مسـئله 

نيازمنـد تاشـي بلندمـدت اسـت.

امید اسـت مشـکالت بخـش خصوصی 
پیشـرفت های  و  شـود  برطـرف  بـه زودی 

باشـیم. شـاهد  را  قابل مشـاهده ای 

امیر حسن غالمی
عضو کمیته سیاسی

از منظر خصوصی سازی به مدیریت دولتی بنگریم

خصوصی سازی و نظارت بر آن

بررسی مطلوبیت ارز دیجیتال

فرصت سازی ارز دیجیتال

تعریف ارز دیجیتال

 ارز دیجیتـال یـا کریپتوکارنسـی یک نوع 
پـول الکترونیکـی و دیجیتالـی هسـت که بر 
پایـه فنـاوری بـاک چیـن قـرار دارد. ارزهـای 
دیجیتـال غیرمتمرکـز بـوده و تحـت نظـارت 
هیـچ سـازمان یا نهـادی نیسـتند و به صورت 
همتـا بـه همتا عمـل می کننـد و می شـود در 
زمـان بسـیار کم از طریـق مویابل یا سیسـتم 
کامپیوتـری هـر مقـدار از ارزهـای دیجیتال را 
بـه هر جـای جهان بـدون نیاز به واسـطه و یا 
افتتاح حسـاب در بانک و به صورت مسـتقیم 
بـه آدرس کیـف پول شـخص موردنظـر واریز 

کرد.

علل محبوبیت ارز دیجیتال

در وهلـه اول می شـود بـه ایـن موضـوع 
اشـاره کـرد کـه ارز هـای دیجیتـال غیرمتمرکز 
هسـتند و هیـچ شـخص ثالثـی در معامات 
هـای  ارز  آسـان  انتقـال  و  نـدارد  دخالـت 
دیجیتـال یکی دیگـر از جنبه هـای مثبت این 

ارزهـا بـه شـمار می آیـد.

ارز دیجیتال و مردم ایران

بـا توجـه بـه اخبـار منتشرشـده حـدود 
۳۵ درصـد مـردم ایـران بـه بـازار ارز دیجیتال 
روی آوردنـد کـه حـدود ۷۵ درصـد از آن هـا 
بـرای سـرمایه گذاری و حفظ پـول و ۱۵ درصد 
به عنوان شـغل بـه این بازار قـدم نهادند. یکی 
از مهم ترین دالیل اسـتقبال مـردم از رمز ارزها 
رشـد کاذب بـورس در دولت قبل بوده اسـت 
زمانی که مردم سـرمایه های خـود را وارد بازار 

بورس کردند رشـد کاذب و نوسـانات بسیار در 
بـازار بورس موجب ضرر و زیان ها و از دسـت 

رفتن سـرمایه های مردم شـد.

صرافی های ارز دیجیتال ایرانی

صرافی هـای ارز دیجیتـال پلتفرمـی برای 
انجـام خریـد یـا فـروش ارزهـای دیجیتـال 
اسـت. صرافـی ارز دیجیتـال ایرانـی نیـز یک 
بسـتر در سـطح وب یا اپلیکیشـن اسـت که 
مخصوص کاربران ایرانی طراحی شـده اسـت. 
صرافی هـای ایرانـی بـدون واسـطه ارزهـای 
دیجیتـال را در اختیـار افـراد قـرار می دهنـد 
و کاربـران می تواننـد پشـتیبانی شـبانه روزی 
از ایـن صرافی هـا دریافـت کننـد. مهم تریـن 
مزیـت صرافی هـای ایرانـی ایـن اسـت کـه 
ارزهـای دیجیتـال  فـروش  و  امـکان خریـد 
بـا پـول رایـج ایـران کـه همـان ریـال اسـت 
انجـام می شـود و نکتـه حائـز اهمیـت ایـن 
اسـت کـه صرافی هـای ایرانـی از امنیـت و 

سـرعت پایین تـری بـه نسـبت صرافی هـای 
خارجـی برخوردارنـد.

وضعیت کنونی بازار رمز ارزها

شـدید  ریـزش  بـا  دیجیتـال  ارز  بـازار 
مواجـه شـده اسـت. بیـت کویـن و سـایر 
نزولـی  یک رونـد  درگیـر  دیجیتـال  ارزهـای 
طاقت فرسـا شـده اند و باوجود سـقوط بیش 
از 70 درصـدی بیـت کویـن از سـقف تاریخی 
خـود، بـه نظر هنوز بـه کف نرسـیده ایم و درد 
بیشـتری درراه اسـت! امـا طی چنـد روز اخیر 
بـازار ارز دیجیتـال سـقوط شـدیدی را تجربـه 
کـرد. طوالنی ترین رونـد نزولی بیـت کوین از 
سـال 2015 تاکنون در حال طی شـدن است و 
این نشـان می دهد بـازار حال خوشـی ندارد.

ریال دیجیتال

ریـال دیجیتـال در نسـخه کنونـی خـود، 
ذیـل تعریـف پـول دیجیتـال بانـک مرکـزی 
ریـال  می گیـرد.  قـرار  توکـن  بـر  مبتنـی 

دیجیتـال، شـکل دیجیتـال اسـکناس اسـت 
کـه در چارچـوب قانـون پولی و بانکی کشـور 
و بـا رعایـت کلیـه ضوابـط ناظـر بـر انتشـار 
اسـکناس منتشـر می شـود.  بانـک  مرکـزی 
بـا اهـداف مختلفـی اقـدام بـه توسـعه پول 
دیجیتـال می کند کـه از جمله آن هـا می توان 
بـه مـواردی همچـون پاسـخ بـه نیازمنـدی 
پرداخت های آتـی در اقتصاد دیجیتال، بهبود 
کارایـی ابزارهـای پرداخـت نویـن، افزایـش 
دسـترس پذیری پـول بانک مرکـزی، مدیریت 
در  اسـکناس  به کارگیـری  کاهـش  اثـرات 
جامعه، توسـعه ابزارهـای پرداخت بین المللی 
با سـایر کشـورها، توسـعه تاب آوری ابزارهای 
پرداخت، رسـیدن بـه اهداف خـاص در حوزه 
سیاسـت گذاری پولـی و در مـواردی مدیریت 
مخاطـرات ناشـی از رواج پول هـای خصوصی 

کرد. اشـاره 

سخن نهایی

دیجیتـال  ارزهـای  کـه  اسـت  درسـت 
سـرمایه گذاری  بـرای  فراوانـی  ویژگی هـای 
باعـث  ویژگی هـا  ایـن  و  دارد  معامـات  و 
نمی تـوان  امـا  شـده اند،  آن هـا  محبوبیـت 
از نکاتـی کـه باعـث تـرس در ورود بـه بـازار 
کریپتوکارنسـی می شـوند چشم پوشـی کـرد.

بـا  دیجیتـال  ارزهـای  بـازار  نوسـانات 
نوسـانات هیـچ بـازار مالـی یکـی نیسـت! 
ایـن نوسـانات ممکـن اسـت سـرمایه شـما 
را یک شـبه چنـد صـد برابـر کنـد، یـا ممکـن 
اسـت در یک چشـم بـه هـم زدن بـه هیـچ 
تبدیـل کند! پـس بـرای ورود به بـازار ارزهای 
دیجیتـال حتمـًا بایـد تجربـه و علـم کافـی 
داشـته باشـید و یـا از مشـاورین خوب کمک 
بگیریـد تا سـرمایه خـود را از دسـت ندهید.

مهدی قربانی
عضو کمیته سیاسی
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احتمال کم پیروزی اوکراین

به گزارش »خبرگزاری فرانسـه«، 
ژنـرال »مـارک میلـی« رئیس سـتاد 
گفـت:  آمریـکا  ارتـش  مشـترک 
کـه  دارد  وجـود  کمـی  »احتمـال 
اوکرایـن بتواند روسـیه را مجبور به 

تـرک تمـام اراضـی خـود کنـد.«

ژنـرال  میلی ادامه داد: »احتمال 
پیـروزی نظامـی اوکرایـن، بیـرون 
رانـدن روس هـا از تمـام  اوکراین و 
احتمـال وقـوع آن به ایـن زودی ها 

از نظـر نظامـی کم اسـت«.

رئیـس سـتاد مشـترک ارتـش 
امریکا گفـت: »اوکراین به مقاومت 
خود ادامه خواهد داد. قرار نیسـت  

اوکرایـن عقب نشـینی کند«.

کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
سـخنگوی  پسـکوف«  »دیمیتـری 
ریاسـت جمهـوری روسـیه به تازگی 
گفتـه اسـت که عملیـات نظامی در 
اوکرایـن ممکن اسـت حتـی بعد از 
دسـتیابی به اهداف خـود نیز ادامه 

باشد. داشـته 

»عملیـات  گفـت:  پسـکوف 
نظامـی در اوکرایـن فقـط بعـد از 
محقق شـدن اهـداف خـود، پایان 
بـا  اهـداف  ایـن  البتـه  می یابـد. 
قابل دسـتیابی  صلـح  گفتگوهـای 
بـه  صلـح  مذاکـرات  ولـی  اسـت 
دلیـل موضـع کی یـف امکان پذیـر 

نیسـت«.

خـروج  اینکـه  بیـان  بـا  وی   
نیروهـای روس از منطقـه ِخرسـون 
تصمیـم وزارت دفـاع روسـیه بـود، 
ایـن  »علی رغـم  داشـت:  اظهـار 
عقب نشـینی، خرسـون بخشـی از 
خاک روسـیه اسـت و این وضعیت 

تغییـر نخواهـد کـرد«.

اسـت،  حاکـی  گـزارش  ایـن 
آمریـکا  نظامـی  ارشـد  سـران 
همچنین گفتنـد کـه ایاالت متحده 
تـا هـر زمـان کـه طـول بکشـد از 
اوکرایـن در تاش  برای دفـاع  برابر 
نیروهـای روسـیه حمایـت خواهد 
نظامـی  ارشـد  مقام هـای  کـرد. 
آمریـکا اظهـار داشـتند کـه تعیین 
زمـان و نحـوه مذاکـره بـا مسـکو 

برعهـده کیـف اسـت.

به گـزارش خبرگـزاری »رویترز«، 
»لویـد آسـتین« وزیـر دفـاع ایاالت 
متحـده نیز گفـت که آمریـکا تا هر 
زمـان کـه طـول بکشـد از اوکرایـن 

حمایـت خواهـد کرد.

روسـیه از پنجم اسـفند گذشته 
)۲۴ فوریـه( دسـتور حملـه نظامـی 
ایـن  کـرد.  صـادر  را  اوکرایـن  بـه 
تحـول چنـد روز بعـدازآن رخ داد 
که مسـکو به طور رسـمی اسـتقال 
و  »دونتسـک«  جمهوری هـای 
»لوهانسـک« در شـرق اوکرایـن را 
بـه رسـمیت شـناخت. »والدیمیـر 
روسـیه  رئیس جمهـور  پوتیـن« 
هـدف از عملیات نظامی کشـورش 
و  اوکرایـن«  کـردن  »غیرنظامـی  را 
»نازی زدایـی« از ایـن کشـور اعـام 

کـرده اسـت

خبر بین الملل

نمودار رشد غرب، درحال نزول است

َوُقـْل َجاَء اْلَحـقُّ َوَزَهَق اْلَباِطـُل ِإنَّ اْلَباِطَل 
کاَن َزُهوقًا ]اسـراء_۸۱[

وبگـو کـه حق آمـد و باطل نابود شـد که 
همانـا باطـل محـو شـدنی و سـزاوار نابودی 

است.

وعـده ی خداسـت؛ آمـدن حـق و نابـود 
شـدن باطـل و خـدا بر وعـده ای کـه می دهد 

جامـه ی عمـل می پوشـاند.

حـق، بی شـک اسـالم اسـت؛ کامل ترین 
دیـن بشـر کـه بایـد جهانی شـود؛ امـا باطل 
بایـد  کـه  اسـت  ظالمـان  ظلـم  بی شـک 
نـاب،  اسـالم  شـدن  پررنـگ  به واسـطه ی 
سـمت  بـه  و  شـود  کم رنگ تـر  و  کم رنـگ 

نابـودی سـوق یابـد.

امـروزه تغییراتـی در حـال وقـوع اسـت. 
تغییراتـی کـه جهـان کم وبیـش متوجـه آن 
اسـت، عـده ای سـعی می کننـد خـود را بـه 
خـواب بزننـد و عـده ای سـعی در تغییـر این 
تغییـرات دارند، اما بشـر نمی توانـد در مقابل 

خواسـته خالق بایسـتد.

زمانـی کشـورهای غربـی و در رأس آن ها 
آمریـکا، بریتانیـا و فرانسـه قدرت هـای جهان 
بودنـد. قـدرت نظامـی، اقتصادی، علمـی و... 
امـا امـروز نمـودار رشـد قدرتشـان در حـال 
ابهـت  آمریـکا  دیگـر  امـروز  اسـت.  نـزول 
قبـل را در جهـان نـدارد و شـروع ایـن اتفاق، 
انقـاب اسـامی بـود. امـام خمینـی )ره( بود 

کـه جرئـت مقابله با اسـتکبار را متولـد کرد و 
سـپس پرورانیـد.

مرگ تدریجی آمریکا و غرب

امـروز آمریـکا دیگـر تک قطبـی نیسـت، 
ابرقـدرت  را  آمریـکا  دیگـر  کشـورها  یعنـی 
کـرده  فروکـش  غـرب  قـدرت  و  نمی داننـد 
در  می تـوان  را  ادعـا  ایـن  پـای  رد  اسـت، 
مجـات آمریکایـی ازجمله نشـنال اینترسـت 
و در سـخنان سیاسـتمداران غربی و آمریکایی 

یافـت.

تونـی بلـر، نخسـت وزیر پیشـین بریتانیا 
گفـت: دوران سـیطره سیاسـی و اقتصـادی 

غـرب رو بـه پایان اسـت.

رئیس جمهـور اسـبق آمریـکا نیـز گفتـه 
اسـت: نمی دانـم آمریـکا ۲ سـال دیگـر دوام 

مـی آورد یانـه!

همچنین ترامپ در جمـع طرفدارانش در 
پنسـیلوانیا گفته است: کشـور ما هرگز در این 

موقعیـت نبـوده و مـا هیـچ جـا مورداحترام 
نیسـتیم. هیچ چیـز خوبـی دربـاره وضعیـت 
کشـور وجـود نـدارد کـه بتوانـم دربـاره آن 
صحبـت کنم. این اتفاقی اسـت کـه با دولت 

بایدن بـرای آمریـکا افتاده اسـت.

حضـرت آقا نیـز در دیدار بادانـش آموزان 
بـه ایـن موضوع اشـاره کردند کـه نظم جهان 
دارد تغییـر می کنـد و در نظـم نویـن جهانـی 
آمریـکا بـه انزوا کشـیده خواهد شـد و قدرت 

از غـرب بـه آسـیا واگذار خواهد شـد.

ورق برمی گردد!

امـروز در جهـان، شـیطان های بـزرگ بـه 
انزوا کشـیده شـده اند و در مقابل آن روحیه ی 
مقامـت و استکبارسـتیزی در بین مردم جهان 

تقویت یافته اسـت.

امـروز قـدرت انصـار اهلل و جبهه مقاومت 
در منطقـه و همچنیـن جهـان چشـم نوازی 

می کنـد.

در قضیـه ی میـدان گازی کاریـش قدرت 
انصـار اهلل را دیدیـم کـه ذره ای از مواضع خود 
مداخله گـر  آمریـکای  و  اسـرائیل  مقابـل  در 

نیامدند. کوتـاه 

امروز ورق برگشـته اسـت و صدای اسام 
در جهـان طنین انـداز شـده اسـت و قـدرت 
آمریـکا،  چـون  مداخله گرانـی  و  زورگویـان 

بریتانیـا و اسـرائیل رو بـه اتمـام اسـت.

اسالم؛ ندای حق

اسـام بایـد جهانـی شـود و در مقابـل 
اسـتکبار و مسـتکبرین و مدعیـان دروغیـن 

مدافعـان حقـوق بشـر بایسـتد.

اینکـه امـروز هجمه های زیادی به کشـور 
ایران و جمهوری اسـامی وارد می شـود یعنی 
مسـیر درسـت اسـت، مسـیر حـق اسـت و 
دشـمنان اسام و مسـتکبرین جهان سعی در 
بـه انزوا کشـیدن جمهـوری اسـامی را دارند، 
ایـن در حالی اسـت کـه توانایـی رویارویی با 
جمهوری اسـامی را ندارند و تنها راه باقیمانده 
برایشـان جنگ رسـانه ای اسـت و سعی دارند 
بـا دروغ و پروژه های مختلف روی احساسـات 
مـردم پـا بگذارنـد اما کـور خوانده اند. اسـالم 
و اسـتقالل ایـران به راحتـی به دسـت نیامده 
کـه بـا دو تیتـر رسـانه های معانـد بـه خطـر 
بیفتد، ما برای حفظ اسـالم شـهیدها داده ایم 
و مـردم غیـور ایـران پای خون تک تک شـهدا 

ایستاده اند.

در آینـده نظـم جهـان به گونـه ای پیـش 
محمـدی  نویـن  اسـام  کـه  رفـت  خواهـد 
ادعـای  و  غـرب  دروغیـن  تمـدن  جایگزیـن 
حقـوق بشرشـان خواهـد شـد ان شـا ء اهلل.

خبری در راه است...

دست شیطان از جهان کوتاه می شود!
خانم فاطمه محمد زاده
مسئول واحد خواهران

سیاسـی  حیـات  از  سـال  بیسـت ویک 
حـزب عدالت و توسـعه می گـذرد و رهبر این 
حـزب رجـب طیـب اردوغـان خـود را بـرای 
دور دیگـر انتخابـات ریاسـت جمهـوری آماده 

می کنـد.

در آستانه انتخابات

تحلیلگـران و ناظـران سیاسـی معتقدند 
کـه اردوغـان و حـزب عدالت و توسـعه، برای 
پیـروزی در انتخابـات سـال 2023 میـادی، 
بـا مشـکات و موانـع بزرگـی روبرو هسـتند. 
چراکـه بحـران اقتصـادی و تـورم بی سـابقه، 

ترکیـه را درنوردیـده اسـت.

 نقـش تعیین کننـده جوانـان ترکیـه در 
2023 انتخابـات 

مدیـر شـرکت نظرسـنجی »ُکنـدا« درباره 
سمت وسـوی سیاسـی و گرایـش جوانـان در 
انتخابـات آتـی ترکیـه گفتـه اسـت: »حداکثر 
رای دریافتـی ائتـاف اردوغـان – باغچلـی از 
جوانـان ترکیه، در حـد 3 میلیون از 20 میلیون 
و  شـرایط  خوش بینانه تریـن  در  اسـت.  رای 
درصورتی کـه سـازمان دهی قدرتمنـدی انجام 
دهنـد، یک پنجـم می گیرنـد؛ یعنـی 4 میلیون 
رای. بر اسـاس تحقیقات ما، الباقی 16 میلیون 
جـوان ما، تمایـل دارند  بـه احـزاب دیگر رای 
دهنـد. درنتیجـه اگر احـزاب مخالـف، برنامه، 
شـعار و تدابیـر صحیحـی بـرای جلـب آرای 
جوانان داشـته باشـند، سرنوشت نهایی طرف 
پیروز،  نه به دسـت میان سـاالن و سـالمندان، 

بلکـه بـه دسـت جوانان رقـم خواهد خـورد«.

کرد ها به اردوغان رأی نخواهند داد

ترکیـه   2023 انتخابـات  در  همچنیـن 
یـک  همچـون  می توانـد  کردهـا،  رأی 
پارسـنگ مهـم عمـل کنـد؛ امـا شـرکت های 
نظرسـنجی معتقدنـد کـه کردهـای هـوادار 
حـزب دموکراتیـک خلـق و حتـی بخشـی از 
کردهـای اسـام گرا )کـه در انتخابـات قبلی به 
اردوغـان رأی داده بودنـد( نیز بـه اردوغان رأی 

نمی دهنـد.

نظرسـنجی   ،۲۱ عربـی  نوشـته  بـه  امـا 
مؤسسـه متروپـل نشـان می دهـد کـه حزب 
عدالت و توسـعه توانسـته درصد بیشـتری را 
در مقایسـه بـا مـاه هـای گذشـته از آن خود 
کنـد. ایـن مؤسسـه البتـه نتایج نظرسـنجی 
خـود دربـاره افـراد حقیقـی را منتشـر نکـرده 
اسـت، امـا ۴۷.۶ درصـد سـؤال شـوندگان در 

پاسـخ بـه اینکـه »آیـا بـا روش کار اردوغـان 
موافق هسـتید؟« پاسـخ مثبت و ۴۷.۸ درصد 

نیـز پاسـخ منفـی دادند.

رئیـس مؤسسـه Kamuoyu در گفت وگو 
بـا شـبکه »ای هابـر« ترکیـه گفـت: شـش 
مـاه پیـش آرای مخالفـان افزایـش یافـت و 
رأی دهندگان ترکیـه ای امیدوار بودند که فردی 
از درون ائتـاف مخالفان به ریاسـت جمهوری 
برسـد، زمانـی کـه گروه هـا و احـزاب مخالف 
نتوانسـته اند بـه یک نامزد مشـترک برسـند، 
بـار دیگـر آرای حـزب عدالت و توسـعه به ۴۰ 

رسـید. درصد 

سیاست خارجی ترکیه با روسیه و اروپا

موفـق بـودن دولت ها در حوزه سیاسـت 
خارجـی را می تـوان به عنـوان مؤلفـه ای برای 
تبلیغ به عنـوان برگ برنـده در انتخابات پیش 

رو دانسـت و از آن بهـره گرفت.

در حـال حاضر ما شـاهد این هسـتیم که 
ترکیه می خواهد هم با روسـیه تعامل داشـته 
باشـد و هـم بـا اروپـا دچـار مشـکل نشـود. 
یونـان  بیـن  لفظـی  جنگ هـای  بااین حـال 
و ترکیـه را شـاهد هسـتیم. دراین بـاره وزیـر 
امـور خارجه یونان معتقد اسـت: »بـا نزدیک 
شـدن بـه انتخابـات ترکیـه، تنـش فروکـش 
نخواهـد کـرد و خطر تصـادف یا حتـی اقدام 
می یابـد«.  افزایـش  عمـدی  تحریک آمیـز 
ازایـن رو افزایـش تنـش میـان آتـن و یونـان 
و تـداوم مناقشـه بـر سـر مدیترانه شـرقی در 
روزهایـی که به انتخابات ترکیه نزدیک اسـت 
می تواند احساسـات ناسیونالیسـتی در میان 
مـردم ایجـاد کنـد و بـه ایـن شـکل در آرای 
صندوق هـا تأثیـر بگـذارد. البتـه با توسـل به 
احساسـات ناسیونالیستی و شـعله ورتر کردن 
آن، حـزب عدالـت و توسـعه شـرایط را بـرای 
پیـروزی خـود در انتخابـات مسـاعد می کنند.

و  عدالـت  حـزب  اقدامـات  بنابرایـن،   
توسـعه در ماه هـای اخیـر ازجملـه افزایـش 
حقـوق، ارائه بسـته های حمایتـی و اعام آغاز 
پـروژه مسـکن اجتماعـی و در حـوزه خارجی، 
تعـادل اتخاذشـده از سـوی آنـکارا در جنـگ 
اوکرایـن و میانجی گـری در بحـران غـات و 
اسـرای دو طرف و همچنین نشـاندن رهبران 
جمهـوری آذربایجان و ارمنسـتان پشـت یک 
میـز و همچنیـن مذاکـرات گازی بـا پوتیـن 
قطعـًا بازتاب هـای مثبتی بر نتایـج انتخابات 
خواهـد داشـت؛ امـا اینکـه ایـن مراحـل چه 
تأثیـری بر نتیجـه انتخابـات خواهد داشـت 
از بـاز شـدن صنـدوق رأی مشـخص  پـس 

شـد. خواهد 

سینا محمدی
دبیر کمیته نشریات

انتخابات 2023 ترکیه

اردوغان با کرسی ریاست جمهوری یا بدون آن؛ مسئله این است
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بانویی در قم

حضـرت معصومـه علیهـا السـام 

پرورش یافتـه دامان عصمـت و طهارت 

اسـت. او از همـان اوان کودکـی، تحت 

تعلیـم و تربیـت امـام موسـی کاظـم 

علیه السـام و امـام رضـا علیه السـام 

قـرار گرفت و از جهت شـخصیت فردی 

و کمـاالت روحـی، بـه آنجـا رسـید کـه 

شـیخ عباس قمی دربـاره اش می گوید: 

»برحسـب آنچـه به مـا رسـیده، افضل 

دختران موسـی بن جعفر علیه السـام، 

سـیده جلیلـه معظمـه، فاطمـه بنـت 

بـه  معـروف  علیه السـام،  موسـی 

حضرت معصومه علیها السـام است.« 

شـیخ محمد تسـتری پا را از ایـن فراتر 

نهـاده و فضیلـت آن حضـرت را در بین 

فرزنـدان امـام کاظم علیه االسـام، غیر 

از امـام رضـا علیـه السـام، بی نظیـر 

دانسته و گفته اسـت: در میان فرزندان 

السـام  علیـه  کاظـم  موسـی  امـام 

باآن همـه کثرتشـان، بعـد از امـام رضا 

علیـه السـام، کسـی هم شـأن حضرت 

معصومـه علیها السـام نیسـت.

 معصومه

و  گنـاه  از  اگرچـه مقـام عصمـت 

مصون بـودن از لغـزش »در عین قدرت 

برخطـا« مقامـی اسـت کـه مختـص 

بـه انبیـا و ائمـه اطهـار علیهـم السـام 

خالصانـه  اطاعـت  بـا  امـا  می باشـد، 

بـا هـوای نفسـانی  از خـدا و مبـارزه 

عصمـت  از  درجـه ای  بـه  می تـوان 

کـه مصونیـت از گنـاه اسـت، رسـید. 

حضـرت معصومه علیها السـام نیز که 

پرورش یافتـه مکتب ائمـه اطهار علیهم 

السـام اسـت، نمونه عالـی از طهارت و 

پاکـی اسـت.

علـت مهاجـرت حضـرت معصومه 

بـه ایران

مأمون عباسـی در سال 200 هجری 

قمـری، بـا نامه هـا و پیام هـای بسـیار، 

حضـرت رضـا )ع( را به خراسـان دعوت 

کـرد. آن بزرگـوار نـا گریـز از روی اکـراه، 

ایـن دعـوت را پذیرفـت و بـا کاروانـی 

به سـوی  بـود،  فرسـتاده  مأمـون  کـه 

خراسـان آمـد. یـک سـال بعـد )سـال 

شـوق  بـه  معصومـه  حضـرت   )201

دیـدار بـرادرش حضـرت رضـا )ع( عازم 

خراسـان گردیـد و با همراهـان حرکت 

کردنـد، ولـی حقیقـت ایـن اسـت کـه 

این حرکـت، هجرت معنـی دار و عظیم 

از  حمایـت  بـرای  معصومـه  حضـرت 

والیـت امام علـی بن موسـی الرضا )ع( 

و تقویـت مسـأله رهبـری بـود کـه در 

ظاهر به صورت سـفر بـرای دیـدار برادر 

عنـوان می شـد.

مـا می توانیـم بـا الگـو گرفتـن از 

ایشـان، زندگـی خـود را بـه بهتریـن 

شـکل دربیاوریـم و از بـرکات الگو گیری 

از ایشـان بهره منـد شـویم.

»ملیحه سبزه کار«

خبر فرهنگی

شـهید علـی وردی متولـد دهـه ی 80 و 

در حـال تحصیـل حـوزوی در مدرسـه علمیه 

آیـت اهلل مجتهـدی )ره( و مربی کانون تربیتی 

عضـو  همچنیـن  شـهید  ایـن  بـود.  حـوزه 

بسـیجیان یگان امام رضا )ع( و سـپاه محمد 

رسـول اهلل )ص( تهـران بـزرگ بـود.

نحوه شهادت آرمان علی وردی

چهـارم آبـان ماه بـود که جوانی 21 سـاله 

تنهـا به جـرم بسـیجی بودن توسـط سـنگ 

دالنـی کـه از دسـته اغتشاشـگران بودنـد بـه 

شـهادت رسـیدند، نحوه شـهادت آرمان علی 

وردی به گونـه ای بـود کـه خیلـی از کاربـران 

شـبکه های اجتماعـی از واژه »مرگ صبر« برای 

این شـهید استفاده کردند. شـهید آرمان علی 

وردی در تجمعات چهارشنبه 4 آبان در اکباتان 

تهـران براثر جراحت شـدید ناشـی از حمله و 

شـکنجه وحشیانه اغتشاشـگران مجروح و به 

بیمارسـتان منتقل شـد و سـپس به شـهادت 

رسید.

مدیریـت حـوزه علمیـه اسـتان تهـران 

شـهادت مظلومانه طلبه بسـیجی شهید علی 

وردی را بـه عمـوم طـاب و اسـاتید حـوزه 

اسـتان تسلیت گفته و خواستار برخورد جدی 

و قاطعانه با عوامل این جنایت شـده اسـت.

لحظـات ابتدایی پیدا شـدن پیکر شـهید 

آرمان علـی وردی

را  زیـادی  واکنش هـای  وی  شـهادت 

برانگیخـت. حضرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبر 

معظـم انقاب در دیدار بادانـش آموزان در روز 

11 آبـان مـاه بـا این چنیـن اشـاره ای فرمودند 

آن طلبـه جوان و متدیـن و حزب اللهی آرمان 

عزیـز کـه در تهـران زیـر شـکنجه به شـهادت 

رسـید و پیکـر او را در خیابـان رهـا کردند.

تصاویـری که از لحظات پیـدا کردن پیکر 

شـهید آرمـان علی وردی منتشـر شـد باید در 

تاریـخ ثبت شـود و باید آن قـدر از مظلومیت 

آرمـان و آرمان هـا گفتـه شـود تـا نسـل فردا 

بدانـد بـرای رشـد و بالندگـی ایـن انقـالب و 

ایـن کشـور چـه دسـته گل هایی مظلومانـه 

پرپـر شـده اند چـه خون دل هـا خورده ایـم تا 

جمهـوری اسـالمی، جمهوری اسـالمی بماند!

دسـتگیری عوامل شـهادت شـهید آرمان 

وردی علی 

عوامـل اصلـی ایـن جنایـت هولنـاک 15 

نفـر بودند کـه اقدامات برای دسـتگیری همه 

متهمـان ایـن جنایـت هولنـاک و ظالمانـه تا 

بازداشـت آخریـن نفـر ادامه خواهد داشـت. 

افرادی که شناسـایی و دسـتگیر شدند شامل 

کسـانی بودنـد کـه با سـنگ به شـهید ضربه 

زده و دیگـری بـا ضربـات چاقـو وی را مـورد 

اصابـت قـرار داده و همچنیـن فـردی کـه بـا 

انتشـار فیلم مراحل ضرب و شـتم طلبه شهید 

را منتشـر کـرده بود.

بـا توجـه بـه اینکه در بررسـی مشـخص 

شـد علت تامه فوت شـهید علـی وردی ضربه 

با سـنگ به سـر شـهید بوده اسـت، فردی که 

اقدام به زدن سـنگ به سـر شـهید آرمان علی 

وردی کرده بود دسـتگیر شـد و بـه اتهام خود 

اقـرار کـرد. ایـن فـرد در اقـرار بـه اتهـام خود 

گفـت: »در حال پخش کـردن کوکتل مولوتف 

بـودم که دیـدم دوسـتانم به جوان بسـیجی 

حملـه کردند. مـن هم از داخل باغچه سـنگی 

برداشـتم و بـا آن چند ضربه به سـر آن جوان 

زدم.«

عـاوه بر این متهـم یکی دیگـر از افرادی 

کـه در ضرب وجـرح شـهید آرمان علـی وردی 

دسـت داشـت نیز شناسـایی و دستگیرشـده 

اسـت، و همـه ی این متهمان مدعی هسـتند 

پشـیمانی  ابـراز  و  فریب خورده انـد  کـه 

می کننـد. متهمـان تحـت اختیـار مأمـوران 

اداره دهـم پلیـس آگاهـی تهران قـرار دارند و 

تحقیقـات در ایـن پرونـده ادامـه دارد.

نـام  بـه  تهـران  در  نام گـذاری خیابانـی 

وردی« علـی  »آرمـان  شـهید 

تهـران  اسـامی شـهر  اعضـای شـورای 

بـا 20 رأی موافـق، معبـری را واقع در شـهران 

جنوبـی بـه نـام شـهید امنیـت »آرمـان علی 

وردی« نام گذاری کردند. همچنین شـهروندان 

بسـیاری از سراسـر کشـور و تهـران در مـورد 

تغییـر نـام یا نام گـذاری معبری به نام شـهید 

آرمـان علـی وردی درخواسـت های بسـیاری 

را در جهـت گرامیداشـت شـهدای گران قـدر 

امنیـت داشـتند که در همین راسـتا تغییر نام 

بلـوار قـدس و نیلوفـر جنوبی واقع در شـهران 

جنوبـی بـه نـام شـهید آرمـان علـی وردی 

مدنظـر قـرار گرفت.

قیمت ولی

بـه میثـم گفتند: بـه »علـی« دشـنام بده 

نداد.

بـه طیـب گفتنـد: به »امـام« دشـنام بده 

نداد.

بـه آرمـان گفتنـد: بـه »آقـا« دشـنام بده 

نداد.

هر سـه به جرم »ارادت« به »ولی« شـهید 

شدند.

ما گر ز سـربریده می ترسـیدیم، در مکتب 

نمی رقصیدیم. عاشقان 

خانم هانیه عباسی
عضو کمیته فرهنگی

شهید آرمان علی وردی

چه مظلومانه شهادتی

از جشـن های سـنتی  هالوویـن یکـی 
غرب اسـت کـه در شـب ۳۱ اکتبـر )۱۰ آبان( 
ایـن  در  افـراد  و  می شـود  برگـزار  هرسـال 
شـب لباس های عجیـب و غریب به شـکل 
حیوانـات به تن می کنند. چند سـالی اسـت 
کـه در کشـور مـا هـم برخـی از ایرانی هـا 
مخصوصـًا جوانـان ایـن مراسـم را جشـن 

می گیرنـد.

در قدیـم چـون در فصل سـرما خیلی ها 
می مردنـد و معتقـد بودند کـه در این تاریخ 
یعنـی ۳۱ اکتبـر، مـرز بین مـردگان و زندگان 
برداشـته می شـود و ارواح بـرای ترسـاندن 
مـردم بـه زمین برمـی گردنـد و همچنین بر 
ایـن بـاور بودند کـه با آمـدن ارواح تباهی و 
ویرانـی مثل بیمـاری و محصـوالت آفت زده 

و درنهایـت مرگ بـه سراغشـان می آید.

بـا  کـه  کردنـد  فکرمـی  آمریکایی هـا 
ترسـاندن مـرگ، دیگـر مـرگ به سراغشـان 
کـه  چیـزی  هـر  از  بنابرایـن  نمی آیـد؛ 
درسـت  ترسـناک  صحنـه  می توانسـتند 
می کردنـد تـا مـرگ بـه سراغشـان نـرود. 
ازجملـه چیزهایـی که از آن صحنه ترسـناک 
همـان  یـا  کدوتنبـل  می کردنـد،  درسـت 
کدوحلوایـی بود. آمریکایی هـا از این کدوها 
کـه محصولشـان بود، شـکل های ترسـناک 
درسـت می کردنـد و بیـرون خانه هایشـان 
روز  اکتبـر   ۳۱ به مـرور  امـا  می گذاشـتند. 
جهانـی هالووین شـد و بـرای برگـزاری این 

مراسـم سـاالنه میلیون هـا کدوتنبـل تولیـد 
می شـود که بعد از جشـن آن ها را در سـطل 
زبالـه می اندازنـد. عاوه بـر آن سـاالنه برای 
برگـزاری ایـن مراسـم میلیون هـا دالر خـرج 

لبـاس و شـکات و شـیرینی می شـود.

رسـوخ فرهنـگ غـرب در یـک کشـور 
عربسـتان ازجملـه  اسـالمی 

و  آیین هـا  از  سرشـار  مـا  کشـور 
مـا  و  اسـت  جذابـی  و  زیبـا  جشـن های 
باوجودایـن چنیـن آیین هـا و جشـن هایی 
نبایـد به سـراغ فرهنـگ کشـورهایی برویم 
کـه با فرهنگ کشـور خودمـان متفاوت اند و 

اصـًا قابـل قیـاس بـا یکدیگـر نیسـتند.

 همان طور که هر انسـانی دارای حافظه 
به منزلـه  هـم  ملـت  هـر  فرهنـگ  اسـت، 
حافظـه آن ملت اسـت. اگر انسـانی حافظه 
خـود را از دسـت بدهـد، تمام گذشـته خود 

را فرامـوش می کنـد و بی هویـت می شـود. 
همچنیـن اگر یک کشـور و یـا ملتی فرهنگ 
مخصـوص بـه خـود را نادیـده بگیـرد و از 
دسـت بدهـد، هرکسـی قـدرت مدیریـت 
بـر آن را دارد. بنابرایـن مـا بایـد بـا برگزاری 
ایـن جشـن ها و آداب ورسـوم و آیین هـای 
مخصوص فرهنـگ خودمان، مانـع گرایش 

مـردم بـه فرهنگ هـای پـوچ غرب شـویم.

و  فرهنـگ  بـه  کشـوری  هـر  اسـاس 
هویت آن کشـور اسـت که همیـن فرهنگ 
اسـت که نسـل به نسـل منتقل می شـود تا 
آن حکومـت و کشـور از بین نـرود و اصاح 
جامعـه بـدون اصـاح و رشـد فرهنـگ آن 

جامعـه ممکن نیسـت.

خبـر  انتشـار  از  پـس  روز  چنـد  تنهـا 
جریـان  در  نفـر   ۱۵۱ مـرگ  کننـده  شـوکه 
مراسـم هالوویـن در پایتخـت کـره جنوبی، 

رسـانه های عربـی و شـبکه های اجتماعـی 
بـا انتشـار تصاویـر برگـزاری این جشـن در 
عربسـتان سـعودی جنجـال جدیدی بـه راه 

انداختنـد.

کشـورهای  بـه  محـدود  جشـن  ایـن 
ایـن  بلکـه  نشـد،  اسـامی  غیـر  و  غربـی 
جشـن در حاشیه جشـنواره تفریحی ریاض 
و بـا اسـم »ویلنـد الرعـب« برگـزار شـد کـه 
بـا واکنش هـای مثبـت و منفـی بسـیاری 
اجتماعـی سـعودی همـراه  در شـبکه های 
بـود. به طوری کـه برخـی فعالیـن فرهنگی و 
مجازی در عربسـتان سـعودی از این جشـن 

به شـدت انتقـاد کردنـد.

برگـزاری چنیـن مراسـمی کـه برگرفته از 
فرهنگ غرب اسـت، آن هم در یک کشـوری 
کـه یکـی از مهم تریـن کشـورهای اسـامی 
اسـت کعبـه و حرمیـن شـریفین در آن قرار 
دارد. سال هاسـت کـه بـا جشـن های غربی 
و تقلیـد از غـرب مبـارزه بایـد کـرد. بسـیار 

عجیـب و مایه تأسـف اسـت.

جشـن  امسـال؛  مرگبـار  هالوویـن 
شـد. عـزا  امسـال  هالوویـن 

سـفارت ایـران در کـره جنوبی با انتشـار 
اطاعیـه ای از جـان باختـن حداقـل ۴ نفر از 
ایرانیان مقیم این کشـور در جشن هالووین 
در سـئول خبر داد. براثـر ازدحام جمعیت در 
جشـن هالووین امسـال در سـئول پایتخت 
کـره جنوبـی دسـت کم ۱۵۱ نفر جـان باختند 
و ۸۲ نفـر زخمـی شـدند کـه اکثریـت آن ها 

جـوان بودند.

خانم صاحبی
عضو کمیته فرهنگی

جاهلیت مدرن

هالوین؛ وصله ناجور در فرهنگ ایران
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وزیـر  اسـماعیلی  محمدمهـدی 

فرهنگ و ارشـاد اسـامی در ضیافت 

هفتـه کتـاب بـا اصحـاب نشـر بـا 

اشـاره بـه اشـراف کامل بر مشـکات 

و دغدغه های حوزه نشـر خاطرنشـان 

مختلـف  حوزه هـای  ناشـران  کـرد: 

و  نظـرات  نقطـه  ضیافـت  ایـن  در 

پیشـنهادات سـازنده ای را ارائه کردند 

که تشـکیل کمیته ای برای جمع بندی 

پیشـنهادات اصحاب نشـر در راستای 

پیشـبرد اهداف متعالی صنعت نشـر 

اسـت. الزامی 

ایشـان با اشـاره به اینکـه دولت 

مردمـی در تحقـق خودکفایـی کاغـذ 

بـه دسـت  را  دسـتاوردهای خوبـی 

آورده، افزودنـد کـه از هیچ کوششـی 

در این راسـتا دریغ نشـده و شـخص 

رئیس جمهـور و معـاون اول و سـایر 

اعضای هیئت دولت مساعدت هایی 

را در ایـن زمینـه داشـتند و در دولـت 

مردمـی هیـچ مانعـی برای پیشـبرد 

اهـداف فرهنگـی وجود نـدارد چراکه 

جایـگاه حـوزه فرهنـگ در این دولت 

فرهنگـی  شـخصیت  به واسـطه 

رئیس جمهـور مکتبـی و انقابی ارتقا 

اسـت. پیداکرده 

در  اسـماعیلی  آقـای  همچنیـن 

خـود،  سـخنان  از  دیگـری  بخـش 

اشـاره بـه ایـن موضـوع داشـتند که 

انقـاب اسـامی، انقابـی فرهنگـی 

اسـت زیـرا رهبـران آن همگی پیش 

باشـند،  سیاسـی  کنشـگر  آنکـه  از 

کنشـگر فرهنگـی بودنـد؛ و در ایـن 

دولـت به دنبـال تغییر ریل گـذاری بر 

اسـاس مؤلفه هـای گفتمـان انقـاب 

اسـامی هسـتیم و وزارت فرهنـگ 

در دوره جدیـد از هرگونـه تفکـری که 

موجـب ارتقـا و اسـتحکام پایه هـای 

تفکـر انقاب اسـامی شـود، حمایت 

و  بیـان  آزادی  پشـتیبان  و  می کنـد 

اندیشـه خواهیـم بـود تـا بـا تمرکـز 

بـر مدیریـت فرهنگـی به سـازوکاری 

رفیـع  بنـای  ارتقـا  بـرای  مشـخص 

تمـدن اسـامی برسـیم.

تصویـب  ادامـه  در  ایشـان 

الیحـه   9 تبصـره  ز  بنـد  آیین نامـه 

بودجـه را گامـی بزرگ بـرای مدیریت 

بودجـه نهادهـا عنـوان کـرد و گفت: 

آیین نامـه این الیحه کـه به تصویب 

و تائیـد نهایی هیئت دولت رسـیده، 

شـدن  ضابطه منـد  نخسـت  گام 

فرهنگـی  برنامه هـای  و  فعالیت هـا 

بـه  دولتـی  و سـازمان های  نهادهـا 

شـمار می رود. با تحقـق کامل اهداف 

آیین نامـه بودجـه بـه دنبـال متمرکز 

شـدن تمامـی فعالیت هـای فرهنگی 

در وزارت ارشـاد نیستیم بلکه به دنبال 

آن هسـتیم تـا تمامـی فعالیت های 

سیاسـت گذاری  تحـت  فرهنگـی، 

واحـد و یکپارچـه انجـام شـود.

خبر فرهنگی

پس از گسـترش انقـالب صنعتی در غرب 
انسـان ها رفته رفتـه خـود را از روسـتاها بـه 
شـهرها و از شـهرهای کوچـک بـه شـهرهای 
روبـه  جریـان  ایـن  در  تـا  رسـاندند  بـزرگ 
پیشـرفت بشـر حرفـی بـرای گفتـن داشـته 
باشـند. اختراعـات بشـر باهدف آسـان کردن 
زندگـی انسـان هـرروز بـا سـرعت بیشـتری 
رونمایـی می شـدند و جامعه بشـری بیشـتر 
بـا  هم زمـان  امـا  فرومی رفـت؛  حیـرت  در 
ایـن تغییـرات، اتفاقاتـی دیگری در حـال رخ 
دادن بـود کـه تأثیـرات آن دهه هـا بعـد بـه 
چشـم آمـد. زندگـی انسـان بـه هرانـدازه که 
ماشـینی تر می شـد باعـث شـد او از طبیعت 
و فرهنگ سـنتی خـود که مبنـای آن خانواده 
و ارتباط اجتماعی گسـترده بـود فاصله بگیرد 
و ناگهـان خـود را غبـاری از تنهایـی ببینـد. 
بشـر مـدرن دیگـر اهل معاشـرت بـا دیگران 
نبـود؛ امـا از آنجایـی ذاتًا موجـودی اجتماعی 
اسـت، تاش کـرد تا این خـأ را با جایگزینی 
تکمیـل کند؛ لذا هـر روز افراد بیشـتری تمایل 
بـه نگهداری از حیوانت خانگی داشـتند. البته 
طبق شـواهد تاریخی سـال ها پیش از انقاب 
صنعتـی شـاهزاده ها و طبقـه مرفـه جامعـه 
حیوان خانگی داشـته اند؛ امـا بعدازاین اتفاق 
ایـن فرهنـگ در میـان افراد متوسـط جامعه 

نیـز رخنـه کرد.

روابـط  در  انسـان  جایگزیـن  حیـوان 
طفـی عا

جدیـد،  رویکـرد  ایـن  زمـان  باگذشـت 

تغییـرات گسـترده تری در فرهنـگ ایجاد کرد 
کـه یـک مـورد از عواقـب آن کاهـش تمایل 
بـود.  آوری  فرزنـد  و  خانـواده  تشـکیل  بـه 
حتـی در ایـن زمـان هـم جمعیت جهـان به 
سـمت پیـر شـدن در حـال حرکت اسـت. بر 
اسـاس آمـوزه جهـان مـدرن، برخی مسـائل 
همچـون منفعت طلبـی و سـودجویی تبدیل 
به فضیلت شـد. در جهان مدرن شـیوه تولید 
سـرمایه داری بـر اسـاس منطق سـود و فایده 
شـکل گرفـت و از آن زمان روابـط اجتماعی و 
حتی عاشـقانه مبتنی بر سـود و زیان شـد. به 
همیـن دلیل هر چه انسـان جلـو رفت، تنهاتر 
و در روابـط ارتباطـی دچار شکسـت شـد. به 
همیـن دلیل، بـه وجـود موجـودات بی زبانی 
کـه اعتـراض نکننـد، نیاز پیـدا کـرد. وقتی در 
روابـط انسـانی یک طرف خـاف توقع دیگری 
عمل کنـد، طرف مقابـل اعتـراض می کند؛ اما 
حیوانـات زبـان انتقاد و اعتراض به آن شـکل 

را ندارنـد. ازآنجایی کـه وظیفه اصلـی خانواده 
فرزندپـروری اسـت، با کاهـش حس تعهد به 
خانواده و میزان رشـد جمعیت افراد بیشتری 

بـه خانه هـای سـالمندان مراجعـه کردند.

تـا  از فضـای مجـازی  حیـوان خانگـی 
حقیقـی فضـای 

با گسـترش شـبکه های اجتماعـی و روی 
کار آمدن پیام رسـان ها ازجمله اینسـتاگرام که 
مبنای آن عکس اسـت، کاربران هر روز شـاهد 
پسـت ها و اسـتوری هایی از زندگـی روزمـره 
افـراد مختلـف بودنـد. عکـس و فیلم هایـی 
از شـیوه زندگـی افـراد مرفـه که در شـادمانی 
میـان  ایـن  در  می بردنـد.  سـر  بـه  مطلـق 
تیم های روان شناسـی و جامعه شناسـی که در 
اختیـار نظام سـرمایه داری بوند تـالش کردند 
سـالیق و عالیـق افـراد را در جهـت اهـداف 
خـود تغییـر دهنـد. در ایـن میـان فرهنـگ 
نگهـداری از حیوانـات خانگی نیـز وارد دنیای 

شـرق شـد. ازآنجایی که در کشـورهای شرقی 
به خصـوص آسـیا، خانواده نقـش پررنگ تری 
دارد، ورود این فرهنگ عواقب بسـیار ناگواری 
برجای گذاشـت. درزمینه نگهـداری، واگذاری، 
خریدوفـروش حیوان ها آگهی هـای تبلیغاتی 
بسـیاری وجود دارند و این یک سـبک جهانی 
اسـت؛ آن ها برایشـان فرقی نمی کند که شـما 
در کجـای این جهان هسـتید همین که شـما 

مصرف کننـده باشـید، کافی اسـت!

آسیب به جسم انسان از طریق حیوان

و  عاطفـی  منفـی  تأثیـرات  بـر  عـاوه 
اجتماعی، طبق تحقیقات انجام شـده سـاالنه 
حیوانـات  طریـق  از  مختلفـی  بیماری هـای 
بـه انسـان منقـل می شـوند کـه شـایع ترین 
بیمـاری که در اثر تماس مسـتقیم با حیوانات 
خانگی رخ می دهد، آلرژی و یا حساسـیت به 
بو، مو و پشـم ایـن حیوانات اسـت که عائم 
آن به صورت عطسـه، سـرفه، آبریـزش بینی و 
حتی ترشـح اشـک و قرمزی ملتحمه و ایجاد 

راش هـای پوسـتی اسـت بـروز می کند.

حیوانات قربانی یک فرهنگ غلط

انسان دوسـت دارد غرایز حیوان را مطابق 
امیـال خـودش سـرکوب کنـد. اگـر حیوانـات 
زبان شـکایت داشـته باشـند، طومار عظیمی 
از حیـوان آزاری توسـط افـرادی که حیـوان را 
نگه می دارد، شـاهد خواهیم بـود. نگهداری از 
حیـوان با شـرایط خـاص و در آپارتمان نوعی 
حیوان آزاری اسـت. مسـئله دیگر عقیم سازی 
اسـت. بسـیاری از افـرادی که سـگ نگهداری 
می کنند، فطرت و طبیعت سـگ را زیر سـؤال 

می برند.

خانم کوثر دره کی
عضو کمیته روابط عمومی

گسترش فرهنگ غلط پرورش حیوانات خانگی و آسیب های آن

همزیستی به ظاهر مسالمت آمیز با حیوانات خانگی

کتاب و کتاب خوانی

کتـاب خوانـدن باعـث رشـد افـراد یـک 

جامعـه می شـود و افـراد بـا کتـاب خوانـدن 

چنـد  و  می گریزنـد  بـودن  تک بعـدی  از 

بعـدی می شـوند، می تواننـد تاریـخ بخوانند، 

روانشناسـی بخواننـد، در مورد دیگر کشـورها 

بداننـد و... اما اگر کتـاب خواندن در جامعه ای 

کم رنگ شـود بی شـک باعث ضعـف فرهنگی 

جامعـه نیـز خواهد شـد.

معضل فشرده بودن کتابخانه ها

محیـط مطالعـه باز باشـد. از فرد، سـرانه 

مطالعـه باال در فضای فشـرد نخواهیـد. باید 

در جامعـه امکانـات الزم و دسترسـی راحـت 

مجهـزی  محیط هـای  و  فراهـم  کتـاب  بـه 

آمـاده شـود. ازاین رو بـرای از بین بـردن رکود 

کتاب خوانـی بایـد هم مردم و هم مسـئولین 

همـت کننـد تـا بتواننـد بـه فرهنـگ جامعه 

کمـک کنند.

کمبـود  عمومـی،  کتابخانه هـای  کمبـود 

فضـای مناسـب کتابخانـه ای و منابـع مالـی، 

مناسـب نبـودن فضـای مطالعـه و تجهیزات 

کتابخانـه، کمبـود منابـع مالـی، گـران بـودن 

کتـاب و جذاب نبودن محتـوای کتاب ازجمله 

مشـکالتی اسـت کـه بـا توجـه بـه سـخنان 

بعضی از مسـئوالن در رابطـه با کتابخانه های 

عمومی خراسـان جنوبی می توان اشـاره کرد. 

در مصاحبه هـای  ایـن مسـئولین  از  برخـی 

اخیـر اظهـار کردند که برای توسـعه ی فرهنگ 

کتابخانـی و ارتقـای سـرانه مطالعـه بایـد به 

فراهـم کردن زیرسـاخت ها و تجهیـزات به روز 

در فضـای کتابخانه بـه منظور جذب مخاطب 

را قشـر جـوان تشـکیل  کـه بیشـتر آن هـا 

می دهنـد، پرداخـت.

مشکالت فرهنگی

بخش هـای  از  یکـی  مطالعـه  سـالن 

متقاضـی  کـه  اسـت  کتابخانـه  در  موجـود 

زیـادی بـرای اسـتفاده دارد و تعـداد زیـادی 

افـرادی  کتابخانـه  بـه  مراجعه کننـدگان  از 

هسـتند کـه فقـط بـرای مطالعـه کتاب هـای 

درسـی خـود به این مـکان فرهنگـی مراجعه 

می کنند. ازاین رو داشـتن یـک فضای مطالعه 

مناسـب بـرای کتابخانه هـا ضـروری اسـت و 

کمبود بودجه بـرای بهبود امکانات و وضعیت 

کتابخانـه از مشـکاتی اسـت کـه از گذشـته 

تاکنـون در این مراکز فرهنگی وجود داشـته و 

هنـوز هم مهم ترین مشـکات موجود اسـت.

باالبـردن فرهنـگ کتابخانـی در جامعـه، 

همـکاری مـردم و مسـئوالن را می طلبـد  . در 

مطالبـه ای بـا رئیـس کتابخانه هـای عمومی 

بیرجنـد گفت وگـو شـد کـه در جهـت ترویج 

فرهنـگ کتـاب و کتابخانـی در جامعـه بایـد 

به طـور عملـی در میـدان مطالعـه و کتابخانه 

گام برداریـم و از همـه کمک هـای مردمـی، 

مؤسسات و دسـتگاه ها در این زمینه استفاده 

کنیم. بعضی از مسـئولین، اعتبار و منابع مالی 

را یکـی از مهم تریـن مشـکالت کتابخانه های 

و فضـای  رسـانه ها  اسـتان می داننـد.  ایـن 

مجـازی بایـد از معرفـی کتاب و جـذب عاقه 

افـراد برای مطالعـه کردن، همکاری بیشـتری 

کننـد تـا فرهنـگ کتابخانـی در جامعـه رواج 

پیـدا کنند.

مشکلی سراسری

طـی مصاحبـه ای که با یکی از مسـئولین 

مربوطـه شـد بـه ایـن پـی بردیـم کـه ایـن 

مشـکل تنهـا در ایـن اسـتان نیسـت بلکه در 

تهـران و شـیراز و دیگـر کم وبیش ایـن وجود 

دارد.

می تـوان  فـارس  اسـتان  در  متأسـفانه 

جمعیـت  ٪کل   ۲۰ باوجوداینکـه  گفـت 

اعضـای کتابخانـه عمومی کشـور را کـودکان 

تشـکیل می دهنـد، اسـتان فـارس در ایـن 

بخـش جایگاهـی نـدارد و از لحـاظ تعـداد 

کتابخانه هـای ویـژه کـودکان جزء ۱۵ اسـتان 

آخر کشـور اسـت و ایـن وضعیت در شـأن و 

جایـگاه فرهنگـی این اسـتان نیسـت کـه در 

ایـن مـورد دچـار مشـکل باشـد.

پیرو همین مشـکات مدیر کتابخانه های 

عمومی اسـتان تهـران جناب علـی نیکنام نیز 

گفـت: یکـی از مشـکالت اساسـی کتابخانـه 

ایـن اسـت کـه در دسـترس مردم نیسـت و 

بحـث مـا ایـن اسـت کـه چـرا مـردم کتـاب 

آسـیب های  بـه  توجـه  بـا  و  نمی خواننـد 

اجتماعـی و کمبود فضاهای فرهنگـی، در این 

اسـتان ها شایسـته ایـن شـهروندان نیسـت 

و ایـن کمبـود کتابخانـه در همـه اسـتان ها 

محسـوس )واضـح( اسـت.

امیدواریـم تأمیـن فضـای کتابخانه های 

عمومـی و همچنیـن موضـوع کتابخانـه در 

مسـئوالن  موردتوجـه  بیش ازپیـش  کشـور 

قـرار گیرد تـا بتوانیـم عملکرد موفقی داشـته 

بررسی ناهنجاری های کمبود کتاب و کتابخانه

کمبود کتابخانه؛  ایجاد خلل در رشد جامعه
خانم مطهره کاجدار
عضو کمیته فرهنگی
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نشسـت پرسش و پاسـخ دانشجویان 
دانشـگاه بیرجنـد بـا حضـور دکتـر سـعید 
جلیلـی، نماینـده مقـام معظـم رهبـری در 
شـورای عالـی امنیـت ملی و عضـو مجمع 
تشـخیص مصلحت نظـام و جمـع کثیری 
از دانشـجویان، بـا دعـوت انجمن اسـامی 
بیرجنـد،  دانشـگاه  مسـتقل  دانشـجویان 
روز دوشـنبه 23 آبـان 1401 در تـاالر والیـت 

دانشـگاه بیرجنـد برگزار شـد.

نماینـدگان  سـخنان  و  هـا  پرسـش 
بیرجنـد دانشـگاه 

تشـکل  نماینـده  درکـی،  امیرحسـین 
مسـتقل  دانشـجویان  اسـالمی  انجمـن  
دانشـگاه بیرجنـد نیز به ضـرورت اصاحات 
مدیریتـی اشـاره کـرد و گفـت: هماهنـگ  
بـودن برنامه هـا و داشـتن دیـد کان نگـر 
نسـبت مسـائل اقتصادی و دوری از شـعار 
هـای پوپولیسـتی از اولویـت هـای اصلـی 
دولـت و مجلـس باید باشـد. وی بـا انتقاد 
از مدیریـت اقتصـادی کشـور، اظهـار کـرد: 
بررسـی تخصصـی و توجـه به آسـیب ها با 
نظرخواهی از دانشـگاه ها باید در راس امور 
باشـد. درکـی ادامـه داد: اکنـون برنامه های 
مـا نتیجه بخش نیسـت چراکـه به بخش 
بزرگـی از جامعه یعنی دانشـگاه بی توجهی 
شـده اسـت و نیازمند اصالحات و تغییرات 

. هستیم

ایمـان ایمانـی نیـا، نیز با گایـه از عدم 
مدیریـت صحیح فضـای مجـازی، تصریح 
کـرد: مدیریـت فضـای مجـازی در کشـور 
امـری جـز فیلترینـگ نیسـت و مـردم بـا 
فیلتـر کردن شـبکه های اجتماعی و تحمیل 
هسـتند.  مخالـف  داخلـی  شـبکه های 
همچنیـن اظهار کـرد: بسـیاری از جوانان در 
شـبکه های اجتماعی کسـب و کار اینترنتی 
دارنـد کـه بـا مدیریـت غیرصحیـح، اکنون 
بحـران زیـادی را در زندگـی خـود تجربـه 

می کننـد.

خرسـند مقدم خطـاب به دکتر سـعید 
جلیلی گفت: نایب ما شـوید و چند سـوال 
از وزیـر  از چنـد مسـئول بپرسـید؛  سـاده 
فرهنگ و ارشـاد بپرسـید وزارتخانه ایشـان 
دقیقـا چـه زمانـی قـرار اسـت سـپر بـای 
انقاب شـود؟ از وزیر علوم بپرسـید آیا هنوز 
هم زمان آن نرسـیده در دانشـگاه ها حضور 
پیدا کنند و به سـواالت دانشـجویان پاسخ 
دهنـد. از وزیـر اقتصاد بپرسـید بجز مسـیر 
بهارسـتان تـا وزارتخانـه، مسـیر دیگری که 
منتهـی به دانشـگاه ها باشـد را پیموده اند؟

اظهارات نمایندگان دیگر

فـرزاد چهکنـدی نژاد، نماینده دانشـگاه 
اینکـه  بیـان  بـا  بیرجنـد،  پزشـکی  علـوم 
مجموعـه تصمیم گیر کشـور بـرای فرهنگ 
سـازی مسـئله حجـاب کاری انجـام نـداده 
اسـت، تصریح کرد: جدا از مسـئله فرهنگی 
نقش کـم رنگ نهادهـای موثـر و نهادهای 
امنیتـی نیـز در مسـئله حجـاب احسـاس 

. شد

وی بـا بیـان اینکـه امـروز جـای خالی 
مسـئوالن کشـوری در بین مردم و در بستر 
دانشـگاه ملموس اسـت، ادامـه داد: حضور 
روشـنگرانه نمایندگان عالی دولت در استان 
و نمایندگان مجلس در دانشـگاه به شـدت 

می شود. احسـاس 

وی گفـت: آنچـه کـه امـروز جامعـه را 
دچـار سـردرگمی کـرده اسـت عـدم وجـود 
بـا مسـائل  برخـورد  در  عاقلـه  قـوه  یـک 
مردمـی اسـت. وی بـا بیـان اینکـه امـروز 
رسـانه ها خـط مقدم جنگ تبیینـی و تمییز 
حق و باطل هسـتند، افـزود: امروز با ضعف 

رسـانه ای مدیرانـی مواجهیم که نـه تنها در 
جذب اعتبارات دسـتاوردی نداشـته اند بلکه 
بـا رفتارهـای خـود عمـده مخاطبیـن را به 
سـمت رسـانه های معانـد سـوق داده انـد.
پـس خواهشـمند اسـت همانگونـا کـه با 
شـود  مـی  برخـورد  خاطـی  دانشـجویان 
بـا مسـئوالن خاطـی نیـز برخـورد شـود. 
امـروز خـط مقدم جنـگ رسـانه ای خالی از 
بسـیج رسـانه و رسـانه های دلسـوز است. 
همچنیـن؛ تصریـح کـرد: امـروز و این برهه 
حسـاس کنونی بسترسـاز ایجـاد نارضایتی 
بحـران دارو اسـت کـه نیازمنـد  اقدامـات 

اسـت. عاجل 

علـی نوفرسـتی، نماینـده دانشـجویان 
دانشـگاه آزاد اسـالمی بیرجنـد نیـز گفـت: 
اقتصـاد کشـور زمینـه سـاز فرهنـگ بـوده 
و امـروزه امنیـت اقتصـادی از مهـم تریـن 
مسـائل کشـور بوده کـه همواره دشـمن در 
راسـتای کاهش ایـن امنیت قدم برداشـته 

است.

وی بـا بیـان اینکـه مسـئوالن کشـور 
توانمندی قشـر جوان را باور ندارند، تصریح 
کـرد: جهاد تبییـن بایـد از دانشـگاه ها آغاز 
شـود حـال آنکه آن را بـاور نکرده ایم؛ از مهم 
تریـن مصادیـق بـرای  تبییـن، شناسـاندن 
از  بایـد  راه  ایـن  در  و  دشمنی هاسـت 

دانشـجویان کمـک گرفـت.

فاطمه بخشـی، نماینده دانشـجویان 
فنـی و حرفـه ای اسـتان  با بیـان اینکه این 
دانشـگاه تربیت کننده دانشـجویانی چون 
شـهید تهرانی مقدم اسـت، افزود: دانشگاه 
فنـی و حرفه ای با وجـود دارا بودن باالترین 
تعـداد دانشـجو، امـا  سـرانه آن یک سـوم 

دانشگاه هاست. سـایر 

بسـیج  نماینـده  هنـری،  فاطمـه 
دانشـجویی خراسـان جنوبـی نیـز در ایـن 

نشسـت با اشـاره به کمبود زیرساخت های 
مختلف از جمله آب، راه و راه آهن در خراسان 
جنوبـی، تصریح کـرد: نبود زیرسـاخت های 
مناسـب باعث عدم بهره وری مناسب مردم 
اسـتان از محصوالت و ظرفیت های اسـتان 
از جملـه معـادن و محصـوالت کشـاورزی 

است.  شـده 

هنری ادامـه داد: جـوان گرایی گوهری 
کمیاب در تاریخچه خراسـان جنوبی اسـت 
و تغییـرات امیدبخش در سـطوح مدیریتی 
اسـتان جـای امیـدواری اسـت امـا مگـر 
خراسـان جنوبـی جـوان بـا تجربـه دانش 
آموختـه و نخبـه کـم دارد کـه هنوز اسـتان 
محـروم خراسـان جنوبـی زمیـن مناسـبی 
هنـری  باشـد.  وارداتـی  مسـئوالن  بـرای 
تصریـح کرد: رفـع دغدغه های معیشـتی و 
تفریحـی دانشـجویان در خراسـان جنوبی 
یکـی از پایه هـای امنیت روانـی و فرهنگی 
زیرسـاخت های  ایجـاد  و  بـوده  جامعـه 
تفریحـی خراسـان جنوبی مسـیر طوالنی و 

نیازمنـد چکمه هـای فـوالدی اسـت. 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن روزهـا در 
فضای دانشگاه شـاهد اعتراضاتی هستیم، 
یـادآور شـد: در 40 روز ابتدایـی اغتشاشـات 
و  اندیشـی  آزاد  کرسـی  برگـزاری هرگونـه 
فضـای گفـت و گـو کـه مـورد تاکیـد مقام 
معظـم رهبری بوده زمینه سـاز بـروز فضای 

دوقطبـی قلمداد کرده و مانـع ایجاد فضای 
گفـت و گـو شـده اند.

نماینـده  فروتنـی،  محمدحسـین 
کاربـردی  علمـی  دانشـگاه  دانشـجویان 
بیرجنـد  نیـز گفـت: امید اجتماعـی یکی از 
مولفه هـای حائـز اهمیت در جامعه اسـت 
کـه فقـدان آن موجـب یـاس و افسـردگی 
جوامـع خواهد شـد و توجه بـه آن پویایی 
و سـرزندگی را بـه جامعـه هدیـه می دهد.

بخشـی از سـخنان دکتر سـعید جلیلی 
در پرسـش وپاسخ دانشـجویی در دانشگاه 

بیرجند:

حرکت دانشجویی الزم و ضروری

در  حداقـل  دانشـجویی  حرکـت 
بزنگاه هـا و  ۶۰و ۷۰سـال گذشـته در سـر 
نقطه هایـی نشـان داده کـه یـک حرکـت 
مهـم و موثـر اسـت، تاکنـون در برهه هـای 
مختلـف از جملـه در دفـاع مقـدس حضور 
بسـیار ارزشـمندی را حرکـت دانشـجویی 
داشـته اسـت. امروز به حرکت دانشـجویی 
یـک  عنـوان  بـه  کشـور  پیشـرفت  بـرای 
ضـرورت نظام، انقاب و کشـور نیـاز داریم، 
هر دانشـگاه مـا باید بـه مثابه یـک دولت 
در سـایه عمـل کند زیـرا امروز یـک گفتمان 
و دیده بانـی کـه قـدم بـه قـدم و سـایه به 
و  کـرده  دنبـال  را  تحـوالت کشـور  سـایه 
نسـبت به آن اقـدام الزم را انجـام دهد کم 
داریـم که این موضوع بسـیار اهمیت دارد. 

اگـر امـروز مشـکاتی در کشـور داریـم 
یکـی از مهمتریـن مجراها و بسـترهایی که 
می توانـد بـه حـل مشـکات کمـک کنـد، 
دانشـجویی  حرکت هـای  و  دانشـگاه ها 
اسـت  دانشـجویی  حرکت هـای  اسـت. 
حرکت هـای  غلبـه  جلـوی  می توانـد  کـه 
پوپولیسـتی را بگیـرد.  دشـمنان بـه دنبال 
ایـن هسـتند کـه نقـاط مثبـت کشـور را 

بپوشـانند و ناامیـدی را در جامعـه ترویـج 
کننـد تـا نظـام را ناکارآمـد جلـوه دهنـد. از 
ایـن رو ضـرورت دارد حرکـت دانشـجویی 
مقتضیـات و مختصـات امـروز را بشناسـد.

کنـار گذاشـتن بـی تفاوتـی نسـبت به 
کشور مسـائل 

برای پیشـرفت کشـور نباید دانشگاه ما 
یک دانشـگاه منفعل و بی تفاوت باشـد زیرا 

همـان چیزی اسـت که دشـمنان بـه دنبال 
آن هسـتند و از آنجایـی که دانشـجو فاقد 
محافظـه کاری و دارای فطـرت پاک اسـت، 
بحث و مطـرح کردن مباحث از سـوی این 
قشـر بسـیار ارزشـمند اسـت . اینکـه مقام 
معظـم رهبری در دهه ۸۰بحث کرسـی های 
آزاداندیشـی را مطرح کردنـد با همین نگاه 
بـود و فرمودنـد کـه محافظـه کاری قتلگاه 
انقـاب اسـت. شـما به عنـوان دانشـجو و 
اسـتاد اگـر خطایی را دیدیـد و به هر دلیلی 
نسـبت بـه آن محافظـه کاری داشـتید، به 
ضـرر همـه حتـی کارگـزاران خواهـد بـود. 
بایـد خـود دانشـجو و دانشـگاه مـا کمـر 
همـت ببننـد تـا ایـن زخم ها و مشـکاتی 
کـه در جامعـه وجود دارد را التیام ببخشـند 
و از جملـه کارهـای بـزرگ همه ماسـت که 
مشـکات را رفع کنیم و به حرکت پیشرفت 

و تعالی کشـور سـرعت ببخشیم.

پشتیبانی ملت و استیصال دشمن

همـه  علیرغـم  ایـران  کشـور  اینکـه 
تهدیدهـا و گزینه های روی میز دشـمنان به 
پیشـرفت رسـیده به خاطر پشـتیبان ملت 
همیشـه در صحنه ایران اسـت. دشـمن در 
حالیکـه از تمامـی گزینه هایی که در دسـت 
داشـته علیه ما اسـتفاده کرده، نـاکام مانده 
وضعـی  بـه  دشـمنان  اسـتیصال  اسـت. 
رسـیده کـه رئیس جمهـور فرانسـه بـا یـک 
مجـری می نشـیند و بـه بحـث و گفـت و 
گـو می پردازنـد؛ آیـا آنهـا اولویـت مهمتری 

از ایـن ندارنـد؟

ایـن  بـه  حاضـر  حـال  در  دشـمنان 
بـا چنـد دروغ در  کرده انـد کـه  دلخـوش 
جنـگ نـرم کـه خـود طراحـی کـرده بـه 
اهدافشـان برسـند امـا غافـل از اینکه ملت 
مـا حتـی در جنگ سـخت هم بـا اتکای به 
باورهـا و اعتقـادات و قدرت نـرم به پیروزی 
رسـید. اگـر صادقانه با مردم صحبت شـود 

آنـان بیشـترین همراهـی را دارنـد.

مانع برداری در مسیر پیشرفت

و  موانـع  بایـد  پیشـرفت  مسـیر  در 
خطاهـای رفتـاری گذشـته را شناسـایی و 
در جهـت رفـع آنهـا اقـدام کنیـم بـه عنوان 
در  نتیجـه  فاقـد  توافـق هسـته ای  مثـال 
دولـت قبـل باعـث شـد که بـه جای رشـد 
هشـت درصـدی رشـد منفی یـک درصد را 
داشـتیم. از طرفـی دیگر وقتی خلـق پول در 
جامعـه باشـد مطمئنـا تـورم هم ادامـه دار 
خواهـد بود کـه بایـد این موضـوع اصاح 
شـود، برای رسـیدن بـه پیشـرفت و تعالی 
باید نقشـه نظام مند و دقیق داشـته باشیم 
و بعـد بایـد نقـش هر کسـی ماننـد دوران 
دفـاع مقـدس تعریـف و مشـخص شـود. 

براسـاس مختصات بایـد وضع موجود 
و وضـع مطلـوب ترسـیم شـود همچنیـن 
برنامه ریـزی شـود کـه چگونـه می توانیم از 
وضـع موجود بـه وضع مطلوب برسـیم. در 
فضـای مجـازی چگونـه می شـود بـه وضع 
مطلوب برسـیم، اسـتفاده از فضـای مجازی 
در زمینه های مختلـف کاربرد دارد همینطور 
فضـای مجـازی بـرای اسـتفاده بهتـر بایـد 
آنچنـان تدبیـر شـود کـه دشـمن نتوانـد از 
آن علیه ملت اسـتفاده کنـد.  چراکه فضای 
مجـازی عـاوه بـر کسـب و کار می توانـد 
ابـزاری مهم در جنگ نرم دشـمنان در جهت 

منافع کشـور باشـد. 

اگـر دچـار ضعـف هسـتیم بـه خاطـر 
عـدم تصحیـح برخـی روندها یـا رفتارهای 
اشـتباه بـوده اسـت کـه بایـد اصاح شـود 
و دانشـگاه می تواند پیشـگام حرکت آینده 

باشد. کشـور 

گفت و گوی صمیمانه و پرسش و پاسخ دانشجویی با دکتر سعید جلیلی
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طـرح  فوریـت  بـا  مجلـس 
متمرکزسـازی منابـع مالی توسـعه 
کـرد. موافقـت  فیبرنـوری  شـبکه 

شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
روز  علنـی  نشسـت  در   اسـامی 
درخواسـت  آبـان،   25 چهارشـنبه 
گروهـی از نماینـدگان برای بررسـی 
یک فوریـت الحـاق یـک مـاده بـه 
قانـون وظایـف و اختیـارات وزارت 
را  اطاعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات 
بررسـی کـرده و درنهایـت بـا ایـن 

کردنـد. موافقـت  درخواسـت 

میرتاج الدینـی  سـیدمحمدرضا   
نماینـده متقاضیان بررسـی فوریت 
طـرح، گفـت: ایـن طـرح از سـوی 
فراکسـیون  ارتباطـات  کمیتـه 
راهبـردی مجلس شـورای اسـامی 
در عـرض ۶ مـاه تهیه شـده اسـت 
و تصویـب ایـن طـرح پیـام خوبی 
اکنـون  و  می دهـد  جامعـه  بـه 
اپراتورهـای کشـور ۲۸ درصد سـهم 
امتیازدارنـد که بایـد آن را به دولت 
پرداخـت کننـد. برخـی از اپراتورها 
دولـت  بـه  بایـد  درصـد  نیـز ۲۳ 
بپردازنـد و مخابـرات نیـز باید سـه 
درصـد بـه دولـت پرداخـت کنـد. 
از  درصـد   ۸ نیـز  هیئت وزیـران 
سـهم امتیاز پرداخت شـده از سوی 
اپراتورهـا را بـه خـود آن هـا واگذار 
می کند تا برای توسـعه شـبکه فیبر 

نـوری در آن اسـتفاده کننـد.

طـرح  ایـن  در  مـا  افـزود:  وی 
پیش بینـی کردیم که ایـن ۸ درصد 
یـک  در  مالـی  منابـع  به عنـوان 
صنـدوق متمرکـز شـود که زیـر نظر 
سـازمان تنظیـم مقـررات و وزارت 
ارتباطات قـرار دارد. تمـام اپراتورها 
در  می توانـد  کـه  شـرکت هایی  و 
توسـعه فیبـر نـوری نقـش داشـته 
اعتبـار  ایـن  از  می تواننـد  باشـند 
متمرکز اسـتفاده کنند. بدین ترتیب 
شـورای  مجلـس  نظـارت  امـکان 

مهیـا می شـود. اسـامی 

نماینـده مـردم تبریـز در ادامـه 
اظهـار کـرد: مـا تـا سـال ۱۴۰۳ باید 
را  خانگـی  مشـترک  میلیـون   ۲۰
مشـمول فیبـر نـوری کنیـم. در این 
طـرح فیبـر نـوری تـا در منـازل و 
بـرای  می شـود.  کشـیده  خانه هـا 
این کـه هـر مشـترک از فیبـر نـوری 
متوسـط  به طـور  شـود  برخـوردار 
بیـن ۳.۵ میلیـون تـا پنـج میلیون 
بـرای هـر مشـترک نیـاز اسـت که 
درمجمـوع بالغ بـر ۷۰ هـزار میلیارد 
تومـان اعتبـار نیاز اسـت. با حرکت 
الک پشـتی این روزهـا نمی توان به 
هدف تعیین شـده دسـت یافت ما 
بـه دنبال ایجاد صنـدوق واحد برای 
جمع آوری منابـع مالی و تخصیص 

دقیـق آن هسـتیم.

 درنهایـت نماینـدگان با بررسـی 
موافقـت  ایـن طـرح  یک فوریتـی 

کردند.

خبر سیاسی

سـعودی  ولیعهـد  سـلمان  بـن  محمـد 
مدعـی شـده بود که جنـگ را بـه داخل خاک 
ایـران خواهـد کشـاند و در آن زمان بسـیاری 
بـر این بـاور بودند کـه ریاض مانند همیشـه، 
از عناصـر داعش علیه تهران اسـتفاده خواهد 
کـرد، ولـی اسـنادی اخیـرًا منتشرشـده کـه 
نشـان می دهد عربسـتان خواب دیگری علیه 

ایـران در سـر می پرورانـده اسـت.

روزنامـه االخبـار لبنـان، اسـنادی منتشـر 
کـرده اسـت کـه نشـان می دهـد منظـور بن 
ایـران،  قـرار دادن داخـل  از هـدف  سـلمان 
تأثیرگـذاری بـر روی طبقه جوان ایـران و ارائه 
تصویـر رؤیایـی از کشـورهای عربـی ماننـد 

امـارات بـرای آنـان اسـت.

بـه گـزارش ایـن روزنامـه، پـس از اعدام 
نمـر باقر النمر توسـط رژیم سـعودی در ژانویه 
۲۰۱۶، سـاختمان هیـأت دیپلماتیک سـعودی 
توسـط جوانـان خشـمگین ایـران بـه آتـش 
کشـیده شـد. چهـار روز بعـد، »شـورای ملـی 
و  نماینـدگان سـعودی  بـه  امـارات  رسـانه« 
بحرینـی طرح موسـوم بـه »راهبرد رسـانه ای 
بـرای تعامـل بـا پرونـده ایـران« را ارائـه کرد. 
این طـرح بعـدازآن، با همـکاری آمریکایی ها 
بـه »طـرح نابـودی ایـران از داخل« بدل شـد.

طرح ریـزی اختالف افکنی بین مسـئوالن 
و مـردم ایران

بنابرایـن طـرح، هـدف، »ایجـاد دیـدگاه 
مخالف سیاسـت های ایران در سـطح داخلی 
و خارجـی« بـود و عمـده تمرکـز در ایـن طرح 
بـر اختاف افکنی و ایجاد شـکاف بین ملت و 
مسـئولین بود. در همین راسـتا از سوی محور 

سـعودی_آمریکایی_اماراتی برنامه هایی علیه 
ملـت ایرانـی اسـامی در پیش گرفته شـد که 

عبارت اسـت از:

مسـائل  در  ایـران  مداخلـه  ادعـای   .1
کشـورها، 2. تمرکـز بـر »محرومیـت ایرانی ها 
از رفـاه اجتماعـی در مقایسـه بـا وضعیـت 
]کشـورهای حاشـیه[ خلیج ]فارس[« به منظور 
اختاف افکنـی بیـن ملـت و دولـت ایـران و 
جـذب قشـر جوان به سـمت خـود، 3. ادعای 
اینکه ایـران بر روی تسـلیحات نظامی هزینه 
می کنـد، ولـی در مسـائل اجتماعـی هزینـه 
 نکـرده اسـت و در حمایـت از جنبش هـای 
»بـرای  ایـران،  ملـت  پول هـای  مقاومـت، 
نابـودی، تخریـب، متزلـزل کـردن منطقـه به 
جـای بهبود وضعیت معیشـتی مـردم ایران« 

اسـت. استفاده شـده 

بودجه ۶۰ میلیون دالری ایران اینترنشنال

خصـوص،  در  االخبـار،  گـزارش  بـه 

مکانیسـم های اجرا نیز برنامه های تلویزیونی، 
سـایت ها و شـبکه های اجتماعـی ایجاد شـد 
کـه مهم تریـن آن تلویزیون تروریسـتی ایران 
»انسـتیتو  بـه  و مرکـز موسـوم  اینترنشـنال 
بین المللـی مطالعـات ایـران« اسـت. ایـران 
اینترنشـنال هـم بودجه ای سـاالنه بیـن ۲۰ تا 
۶۰ میلیـون دالر را بـه خـود اختصـاص داده 

. ست ا

گام های شوم برای نفوذ در جامعه ایران

بر اسـاس اسـنادی کـه منتشرشـده، این 
کـه  داشـته اند  عمل هایـی  ابتـکار  کشـورها 
هـدف آن، نفـوذ در جامعـه ایـران بـه ویـژه 
در میـان قشـر جـوان از طریـق شـبکه های 
اجتماعـی اسـت کـه بـه شـرح ذیـل اسـت:

بـه  زیـادی  میـل  ایرانـی  جوانـان   .1
آگاهـی و فراگیـری تکنولـوژی دارنـد. لذا باید 
کـه  شـود  ایجـاد  فارسـی زبانی  سـایت های 
کاربـر ایرانـی بتواند سـایت های مـورد توجه 

خـود را پیدا کنـد. این یک فرصت بـرای رخنه 
در فرهنـگ ایران و گـردآوری اطاعـات درباره 
ملـت ایران اسـت. لـذا شـبکه های اجتماعی 
و  اینسـتاگرام  توئیتـر،  فیس بـوک،  ماننـد 
یوتیـوب می توانـد در ایـن زمینـه راهگشـا 

. شد با

2. ایجـاد کمپیـن »فکـر کـن، اگـر ایـران 
این گونـه باشـد«. در این بخش بـه هنرمندان 
و فعـاالن میدان داده می شـود تـا ابراز عقیده 
کننـد و زندگـی بهتـری را بـرای ایران ترسـیم 
کننـد و نشـان دهند کـه جامعه آمـاده تغییر 

است.

3. نزدیـک شـدن بـه نـوع تفکـر جـوان 
ایرانـی، از بیـن بـردن اعتقـادات مذهبـی و 
تاریخی شـان و همین طـور نشـان داده شـود 
کـه فقـط صـدای دولـت در ایـران شـنیده 

می شـود.

4. فکـر کـن، بپذیـر و تغییـر بـده. بـه 
ایـران،  در  رایـج  تفکـرات  کشـیدن  چالـش 
تشـویق جوانـان بـه تغییـر اعتقادات، سـوق 
دادن آنـان بـه سـمت مبـارزه بـرای حقـوق 
برجسـته  آن،  از  مهاجـرت  یـا  ایـران  مـردم 
کـردن زندگـی ایرانیـان مقیم خـارج و پخش 
ویدئوهـای افـراد معروفـی کـه ایـران را ترک 

کرده انـد.

5. کاریکاتـور و سـرگرمی: آمیخته شـدن 
بـا جوانـان از طریـق کاریکاتـور و شـبکه های 
اجتماعـی و تمرکـز بـر ارائـه اطاعـات واقعی 
برخـاف آن چیـزی کـه دولـت مرکـزی آن را 

روایـت می کنـد.

بازنمایی و آشکار سازی دستان پشت پرده

همکاری سه جانبه سعودی-آمریکایی-اماراتی برای فروپاشی ایران

ششـم آبان مـاه بـود کـه در موبایل های 
پیامـی  اندرویـد  سیسـتم عامل  بـر  مبتنـی 
توسـط  روبیـکا  پیشـنهاد حـذف  بـر  مبنـی 
playstore منتشـر شـد و حتـی در برخـی از 
   playprotect سـرویس   موبایـل  مدل هـای 
مواقعـی  چنیـن  بـرای  گـوگل  توسـط  کـه 
طراحی شـده بـوده اسـت، دسـت بـه بـاک 
کـردن و توقف روبیـکا میزند.دالیلی که گوگل 
بـرای ایـن اقـدام خـود بیـان نمـوده بـه این 
شـرح اسـت دسترسـی غیرمجـاز روبیـکا بـه 
ضبط شـده  ،عکس ها،صداهـای  پیامک هـا 
و تاریخچه هـای تمـاس می باشـد ایـن ادعـا 
درحالـی توسـط گـوگل مطرح شـده بـود کـه 
نزدیـک بـه 30روز از آخریـن آپدیـت روبیـکا 
گذشـته بـوده اسـت.به صورت کلـی تمامـی 
اپلیکیشـن هایـی که بیـش از 1میلیـون کاربر 
دارند توسـط سـپر امنیتی گـوگل طبق قوانین 
گـوگل بررسـی می شـوند بـا توجه بـه این که 
5سـال از آغـاز بـه کار روبیـکا می گـذرد روبیکا 
مدت هـا پیش از حـد 1 میلیون کاربر گذشـته 
اسـت و درزمانـی کـه اسـتقبال از ایـن برنامه 
به پیـش  را  مسـاعدی  و  رشـد  روبـه  رونـد 
گرفتـه بـود ایـن عمـل توسـط گـوگل انجـام 
شـد. درنتیجـه ی این اقـدام ناگهانـی و بدون 
اطاع رسـانی توسـط گـوگل احتمال سیاسـی 

بـودن ایـن اعمـال نیـز باال مـی رود.

پیـش  سـؤالی  وضعیـت  ایـن  در 
می آیـد کـه اگـر گـوگل برنامه هـای روزمـره ی 
بانکـی  برنامه هـای  اسـنپ،  ماننـد:  مـردم 
ضـروری  بسـیار  کـه  دیگـری  برنامه هـای  و 

هسـتند را به یک بـاره حـذف اجبـاری نمایـد 
می شـود؟ چـه 

یکـی از نظریه هایی که در سـطح جهانی 
مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه اگـر گـوگل 
ایـن اقـدام را بـر علیـه ایـران انجـام دهـد 
هجمـه ی جهانـی بـر علیـه آن راه می افتـد و 
برای کشـورهای دیگر سـؤالی با این مضمون 
مطـرح می شـود کـه اگـر گـوگل همچنیـن 
اقدامـی را بـر علیـه آن هـا انجـام دهـد چـه 

می شـود.

درگذشـته نیـز چنیـن تجربه ای داشـتیم 
یـا  طایـی  تلگـرام  اجبـاری  حـذف  ماننـد 
هاتگـرام از موبایل هـای کاربـران به یک بـاره 
به صـورت  می تـوان  چـاره چیسـت؟  امـا  و 
موقـت تمامـی اپلیکیشـن هـا را عـاوه بـر 
بسـتر اندرویـد بـر بسـتر وب نیز فعـال نمود 
ولـی ایـن کار موقـت اسـت و بایـد اهل فـن 

بـرای آن چـاره ای اساسـی بیندیشـند.

نـوع  سـه  امـروزه  کلـی  به صـورت 
سیسـتم عامل بـر روی موبایل هـای ایرانیـان 
 Android-2  ios  -1: می باشـد  موجـود 

 HarmonyOS -3

روی  بـر  کـه    ios1سیسـتم عامل-  
گوشـی های سـاخت شـرکت اپل وجـود دارد 
تمامی اپلیکیشـن هـای ایرانی را در سـال 97 
تحریم کرد و از روی سیسـتم عامل خود حذف 
کرد واپیلیکشـن هـای ایرانی کـه هم اکنون بر 
روی آن در حـال اسـتفاده هسـتند به صـورت 
غیرقانونـی و ناپایدار قابل اسـتفاده هسـتند از 

سـازمانی(. طریق)الینسنس 

 -2سیسـتم عامل اندرویـد کـه امـروزه بـر 
روی اکثـر گوشـی ها هسـت نیـز می توانـد 
اپـل  هماننـد  کنـد  اراده  کـه  هرلحظـه ای 
اپلیکیشـن هـای ایرانـی و اپ اسـتور هـای 
ایرانی را از روی سیستم عامل خود حذف کنند.
)عمـًا اکثـر موبایل هـای دسـت ایرانیـان کم 
اسـتفاده وچه بسـا بـرای بعضی بی اسـتفاده 

می شـود( ولـی ایـن عمل به سـادگی توسـط 
گـوگل امکان پذیـر نیسـت بـه دلیـل آنکـه بر 
روی بـازار شـرکت هایی همچون سامسـونگ 

یـا شـیائومی تأثیر مسـتقیمی می گـذارد.

 -3سیسـتم عامل هارمونـی کـه بـر روی 
گوشـی های سـاخت شـرکت هـواوی وجـود 
دارد کـه وجود خـودش را مدیون تحریم های 
شـرکت گوگل بر علیه هوآوی و سخت کوشـی 
از  برخـی  امـروزه  می دانـد  شـرکت  ایـن 
اپلیکیـش هـای ایرانـی را در اپ گالـری خود 
بـا  جـای داده اسـت ولـی به صـورت کامـل 

ایرانیـان ارتبـاط نـدارد.

یکـی از اقداماتـی کـه وزارت ارتباطـات 
در خصـوص ادعاهای گـوگل دربـاره ی روبیکا 
انجـام داده اسـت، خبـر از تشـکیل کمیته ای 

بـرای بررسـی ایـن دعاوی اسـت.

بـه نظر یکی از فعاالن حـوزه ی تکنولوژی، 
اقدامـات اخیـر گـوگل مربـوط بـه موضوعـی 
اسـت که در چندی قبل رخ داده اسـت و گفته 
شـده روبیکا با درسـت کردن صفحات جعلی 
فیـک بـرای افـراد معـروف باعث آن شـد که 
گـوگل در جواب شـکایات این افراد دسـت به 
چنین  اقدامی زده اسـت.که این البته توسـط 

پلیس فتا پیگیری شـده اسـت.

کالم آخر:

بـا  مقابلـه  در  مـا  دسـتان  متأسـفانه 
انحصارطلبی هـای گوگل خالی اسـت و گوگل 
اگـر اراده کنـد می توانـد تمام اپ اسـتور های 
ایرانی که 4 عدد می باشـند را از سیسـتم عامل 
اندرویـد حـذف کند مطالبه ی ما از مسـئولین 
مربـوط آن اسـت که نـوش دارو پـس از مرگ 

سـهراب نشود.

تقابلی نابرابر

تقابل گوگل با اپ های ایرانی
محمد مهدی صباغی

عضو کمیته علمی



می توانند  مندان  عالقه  
نشریه  پی دی اف  فایل 
و  ایتا  پیام رسان   از  را 
اینستاگرام مشاهده کنند. 
انتقادات  و  نظرات  قطعًا 
پیشرفت  باعث  شما 
شد. خواهد  نشریه 

لطفــا نظــرات و انتقــادات خــود را بــه شــماره 09933407629 ارســال کنیــد. همــه ی  نظــرات وانتقادات 
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آب؛ مایه حیات

آب مایـه حیـات اسـت، ایـن جملـه را 

از کودکـی بارهـا و بارهـا شـنیده ایم اما آیا 

متوجـه عمـق ایـن جمله گشـته ایم!؟

آب نیاز مبرهن زندگی

آب بـرای تمامـی فعالیت هـای روزمره 

آن  نبـود  به طوری کـه  اسـت،  نیـاز  مـا 

مسـاوی با نابـودی جهان اسـت. آب برای 

اکوسیسـتم و حیـات انسـان و حیوانات و 

گیاهـان نیاز اسـت.

امـا ازآنجایی کـه متوجه ایـن موضوع 

نیسـتیم و یـا شـاید بی اهمیـت بـه ایـن 

موضـوع هسـتیم، بـه آن بهـا نمی دهیم و 

هیـچ قناعتـی در رابطـه بـا اسـتفاده از آب 

و  اسـت  تمام نشـدنی  آب  گویـا  نداریـم. 

همیشـه به هر مقدار هسـت، امـا این طور 

نیسـت! شـاید اگر بیشـتر محتاط نباشـیم 

بـا معضلی روبه رو شـویم که هیـچ نیرویی 

توانایـی مقابلـه بـا آن را نداشـته باشـد؛ 

معضلـی به عنـوان: بی آبـی

کمبود منابع آبی، بحران جدی کشور

بحـران آب در ایران یکـی از بزرگ ترین 

مشـکاتی اسـت کـه در سـال های اخیـر 

تمـام جوانـب زندگـی و صنعـت را تحـت 

تأثیـر قرار داده اسـت. دالیل متعددی برای 

رخ دادن ایـن بحـران وجـود دارد که برخی 

بـه شـرایط آب و هوایـی و اقلیمـی مرتبط 

بـوده و برخـی بـه دلیـل سـوء مدیریت در 

این حوزه می باشـد. دالیل متعـددی در رخ 

دادن بحـران آب وجـود دارند که مهم ترین 

آن هـا عبارت انـد از:

 شرایط اقلیمی

ایـران بـه دلیـل موقعیـت جغرافیایی 

و  خشـک  کشـورهای  از  یکـی  به عنـوان 

نیمه خشـک شناخته شـده اسـت کـه ایـن 

مسـئله مخصوصًا در بخش های شـرقی و 

مرکـزی بیشـتر دیـده می شـود.

 افزایش جمعیت

رشـد جمعیـت و افزایش مصـرف آب 

از مـواردی می باشـد کـه باعـث تشـدید 

شـدن بحـران آب در ایـران شـده اسـت. 

رشـد جمعیـت در دهـه شـصت و هفتـاد 

نیـاز بـه منابـع آبـی را افزایـش داده و در 

مقابل خشک سـالی نیز با آن همسـو شده 

و درنهایـت به کاهش آب هـای زیرزمینی و 

ذخایـر آبـی در سـدها منجـر شـده اند.

مدیریـت  سـوء  و  بی رویـه  مصـرف 

منابـع آبـی

عدم رعایت اسـتانداردها در کشـاورزی 

زندگـی  حتـی  و  صنعتـی  بخش هـای  و 

شـهری از مـوارد قابل توجـه در ایـن حـوزه 

است.

الکچری بودن به چه بهایی؟!

امـا بـا وجـود مشـکل کمبـود آب در 

کشـور چرا بایـد برخی از اسـتخر و جکوزی 

خصوصـی در خانه هایشـان اسـتفاده کنند 

درحالی کـه ایـن امـر باعـث هـدر رفت آب 

زیادی می شـود. بایـد از ایـن کار جلوگیری 

شـود، الکچری بـودن به چه قیمتـی؟ باید 

کلـی آب هـدر رود که شـاید ماهـی یک بار 

یـک فـرد از یـک خانـواده هـوس آب تنی 

کنـد؟ ایـن مورد بایـد پیگیـری و از این کار 

بایـد جلوگیری شـود.

راهکارهای مدیریت آب

 همان طـور کـه اشـاره شـد برخـی از 

دالیـل کـه منجر به جدی شـدن بحران آب 

در ایران شـده اسـت اعم از خشک سـالی و 

کاهـش بارندگـی غیرقابل کنترل به شـرایط 

بسـتگی دارد امـا در مقابـل برخـی دیگر از 

دالیـل را می تـوان با مدیریـت صحیح رفع 

نمـود. استاندارسـازی کشـاورزی و آبیاری، 

مدیریـت منابع آبی با تصفیـه آب، اصالح 

آب  جداسـازی  و  آب رسـانی  تأسیسـات 

شـرب و غیرقابل شـرب ازجملـه راهکارهای 

مدیریـت آب اسـت کـه می تـوان بـه آن 

اشـاره نمود.

از دیگـر کارهایـی کـه می تـوان انجام 

داد فرهنگ سـازی اسـت، این کار بایسـتی 

مصـرف  در  همـه  و  شـود  فرهنگ سـازی 

صحیـح آب و هـدر نـدادن آن باید اهتمام 

ورزنـد. شـاید ایـن فرهنگ سـازی بایـد در 

مـدارس و توسـط نظـام آموزشـی کشـور 

دنبـال شـود. چراکه این فرهنگ سـازی نیاز 

بـه تمریـن و تمریـن دادن دارد. هرکسـی 

بایـد از خودش شـروع کند و سـعی کند به 

بیاموزد. اطرافیـان 

بایـد خودمان به فکر خودمان باشـیم. 

بـرای حـل ایـن مشـکل بایـد هم مـردم و 

هم مسـئولین همـت کنند.

و  جـدی  ایـران  در  آب  بحـران 

قابل مشـاهده اسـت باید تـالش کنیم تا با 

مدیریـت صحیح مصـرف آب ایـن بحران 

را تـا حـدی کاهـش دهیـم و ایـن ثـروت 

ارزشـمند را بـرای آینـده نیـز حفـظ کنیـم.

خانم اکبر پور
عضو کمیته فرهنگی

خطر کمبود منابع آبی

اگر نجنبیم خیلی زود دیر می شود!


