
یــک مــاه اســت کــه  از  بیــش 
وضعیــت دانشــگاه های کشــور 
به ماننــد خیابان هــا درگیــر فضــای 
اغتشــاش و آشــوب اســت کــه بــه 
ــه زن، زندگــی و آزادی ترتیــب  بهان
داده و باعــث اختــال در رونــد 
عــادی پایگاه هــای علمــی کشــور 
ــط دانشــگاه را  ــه محی ــرج ک ــوع هرج وم ــی از ن شــده اســت. اختال
عمــاً بــه محیــط چالــه میدانــی بــرای حضــور دانشــجونماها تبدیــل 
کرده اســت. دانشــجونمایانی که حرمت دانشــگاه، اســتاد، دانشــجو و 
علــم را شکســته اند و تمــام مؤلفه هــای دانشــجویی را نقــض کرده اند؛ 
امــا به زعــم خــود در حــال اعتــراض هســتند و خــود را محــق چنیــن 

آشــوبگری ای می داننــد!
اختــال بیــش از یک ماهــه دانشــگاه ها در ابتــدای تــرم تحصیلــی و 
هم زمانــی آن بــا ورود دانشــجویان جدیــد بــه دانشــگاه باعــث شــده 

کــه بهــره وری برخــی از ایــن دانشــگاه ها بــا مشــکات جــدی روبــه رو 
شــده و مراکــز علمــی کشــور تبدیــل بــه جوالنــگاه آشــوبگران شــود. 
رونــد کاس هــا از حالــت عــادی خــارج شــده و فضــای تحصیلــی از 
برخــی دانشــگاه ها رخــت بربســته و دانشــگاه تبدیــل بــه محلــی بــرای 
میتینگ هــای زرد سیاســی شــده اســت به طوری کــه ایــن روزهــا 
کارمنــدان حراســت دانشــگاه ها از اعضــای محتــرم هیئت علمــی بــا 
دانشــجویان تعامــل دارنــد. در چنیــن حالتــی امــا وزارت علــوم کــه 
ــرای ســاماندهی و آماده ســازی بســتر دانشــگاه ها تأســیس  اساســاً ب
شــده اســت حرکــت مؤثــری بــرای برطرف کــردن این مشــکات انجام 
نــداده؛ بلکــه مســامحه و میــدان دادن به این گــروه انــدک را در مقابل 
منفعــت عمومــی بیــش از چهار میلیــون دانشــجوی دیگر در دســتور 

کار خــود قــرار داده اســت.
ــم در  محیــط دانشــگاه های کشــور کــه ســالیان ســال در تولیــد عل

منطقــه و جهــان زبان زد بــوده و محل 
اندیشــمندان  و  دانشــمندان  رشــد 

آقـــای وزیـــــر علـــــوم   
فاضل صالح نیاانقالبی عمل کنید!

ادامه در صفحه 3

بــه گــزارش WEF )انجمــن جهانــی اقتصــاد( ، مــا در برابــر حــق تحصیــل دختــر و پســر و عدالــت آموزشــی در دنیــا رتبــۀ 1 را داریــم! بــه گــزارش ســازمان ملــل قبــل از انقــاب اســامی،  ایــران جــزء بــی ســواد تریــن 
کشــورها در حــوزه بانــوان بــود امــا االن جــزء بــا ســواد تریــن کشــورها در حــوزه بانــوان هســتیم؛ میــزان بــی ســوادی زنــان ایــران، از 80-70 درصــد در ســال 1354 بــه کمتــر از 10درصــد در ســال 1389 کاهش یافته اســت

   چی بودیـــــــــم چی شدیــــــــم..

نعمتی ڪز شڪر عاجز می کند ئئگفتار را
در جهان آفرینش صحت و امنیت است
امنیــت زیرســاخت همــه ی ابعاد زندگــی یک جامعه 
اســت، هرجایــی کــه پیشــرفتی حاصــل شــده اســت 
بــه برکــت وجــود امنیت بــوده اســت؛ بــدون امنیت، 
کار دشــوار می شــود  و دشــمن ایــن را می دانــد 
کــه شــرط ســرمایه گذاری و ایجــاد ثــروت، امنیــت 
ــا  اســت؛ ازایــن رو برنامــه دشــمن ایــن اســت کــه ب
ناامــن کــردن کشــور، از ســرمایه گذاری و ایجــاد 

ثــروت در ایــران، جلوگیــری کنــد.
بــا  و  می ایســتد  پلیــس  برابــر  در  کســی  وقتــی 
درگیــر می شــود،  مقــدس  نهــاد  ایــن  مأموریــن 
اقتــدار  برایــش خط ونشــان می کشــد، قــدرت و 
آن را درمألعــام بــه ســخره می گیــرد، در هنــگام 
دســتگیری فــرد متهــم یــا خاطــی، در کار او  اخــال 
ایجــاد می کنــد، در اینجــا پلیــس چــه وظیفــه ای 

محــافـــظ    مـــــــا
یا مزاحم ما؟
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دارد؟ کوتــاه آمــدن از قانــون و میــدان دادن بــه فــرد 
متخلــف یــا انجام وظیفــه ذاتــی خــود؟

نیــروی انتظامــی در مســئولّیت خــود کــه ایجــاد 
امنیــت اســت، مظهــر حاکمّیــت جمهــوری اســامی 
اســت. در راســتای اعمــال حاکمیــت خــود، در قانون 
نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی وظایفــی تعریف 
شــده دارد کــه یکــی از آن هــا، تأمیــن امنیــت بــرای 
برگــزاری اجتماعــات، راهپیمایی هــا، و فعالیت هــای 
قانونــی و مجــاز )کــه مطابق  قانون اساســی تشــکیل 
اجتماعــات بــدون حمــل ســاح نیــز جــز ایــن 
مــوارد بــوده( و ممانعــت و از هرگونــه راهپیمایــی  و 
اجتمــاع غیرمجــاز و مقابلــه بــا اغتشــاش و بی نظمی 
می باشــد. دورازذهــن نیســت کــه عــده ای در مقابــل 
ــه همیــن  ــد، ب ــه طغیــان بردارن ــون ســر ب مأمــور قان
ســبب قانون گــذار در قانــون تعزیــرات، حبــس از 
ســه مــاه تــا دو ســال بــرای سرکشــان در نظــر گرفتــه، 
کمااینکــه در دیگــر کشــورها نیــز جرم انگاری مشــابه 
حتــی بــا مجــازات ســنگین تر صورت گرفته اســت.آن 
کســی کــه بــه پلیس حملــه می کنــد، باعث تضعیف 
پلیــس و بی دفاعــی مــردم در مقابــل مجرمیــن 
معنــای  بــه  پلیــس  تضعیــف  ایــن  و  می شــود 
تقویــت جــرم اســت. تضعیــف فقــط به صــورت 
حملــه فیزیکــی بــه پایگاه هــا یــا پاســگاه های نیــروی 
ــی  ــایعه پراکنی بعض ــا ش ــه ب ــت؛ بلک ــی نیس انتظام
ســلبریتی ها کــه باعــث بدبینــی مردم نســبت بــه این 
جایــگاه واال می شــود نیــز صــورت می گیــرد و  بیــن 
مــردم این گونــه تلقــی می شــود، نیــروی انتظامــی که 
بایــد در کنــار و مســئول مراقبــت آن هــا باشــد االن 
روبــرو و مزاحــم آن هــا هســتند کــه نتایــج ناگــواری 
ایجــاد می کنــد کــه نمونه ای از آن توســط کشــورهای 
غربــی علیــه ســوریه اجــرا شــد که تبعات ســهمگینی 
و  و مصــدوم  هــزار کشــته  ماننــد حداقــل 400 
دشــمن انگاری دوســت و دوســت انــگاری دشــمن و 
تکیــه بــر آن هــا و وابســتگی بــه خــارج را بــه بــار آورد. 
ــرای زندگــی مــردم و  ــت ب ــد گفــت امنی ــن رو بای ازای
ــان شــب واجب تــر و مهم تــر اســت  یــک جامعــه، ن
و خداونــد متعــال در قــرآن کریــم در مقــام ذکــر 
ــد:  ــه جامعــه، می فرماین ــزرگ خــود ب نعمت هــای ب
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جنگ  ترکیبی در تحوالت اخیر
مهدی ادیب

امــروزه شــاهد تغییــرات ســریع و تحــوالت ناگهانــی زیــادی 
در جهــان هســتیم. شــناخت و پیش بینــی این تحــوالت کار 
ســاده ای نیســت، به خصــوص وقتــی کشــورهای مختلــف بــا 
مســائل جــدی و فراگیــری مواجــه هســتند. امنیــت، بحــران 
انــرژی، ترانزیــت، آب و امنیــت غذایــی از جملــه موضوعاتــی 
هســتند کــه افــزون بــر مشــکات داخلــی، تأثیراتــی بــر همه 
کشــورهای جهــان خواهــد داشــت. جنــگ اوکراین و روســیه 
ــن دو کشــور  ــًا ای ــگ تک بعــدی نیســت کــه صرف ــک جن ی
را درگیــر کــرده باشــد؛ بلکــه یــک جنــگ ترکیبــی اســت کــه 
اثــرات آن، تحــوالت پیچیــده ای در جهــان رقــم زده اســت. 

اوکرایــن و روســیه از جملــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
برجســته غــات در جهــان هســتند. ولــی بــه دلیــل جنــگ 
میــان ایــن دو کشــور شــاهد اقدامــات خصمانــه ای هســتیم 
ــر مســتقیم  ــان اث ــدم و غــات در جه ــه روی قیمــت گن ک
ــری از صــادرات  ــرای جلوگی ــن را ب ــادر اوکرای دارد. روســیه بن
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــرده اس ــی ک ــره دریای ــن محاص اوکرای
روســیه بــرای کنتــرل بــازار داخلــی خــود، صــادرات غــات را 
بــه حداقــل رســانده اســت. گویــا روســیه در تــاش اســت بــا 
ادامــه ایــن رونــد عــاوه بــر تحمیل بحــران انــرژی بــه اروپا از 

غــذا به عنــوان ســاح اســتفاده کنــد.
ــتری  ــهم بیش ــد س ــاش دارن ــوالت ت ــن تح ــورها در ای کش
ــا حملــه  ــرای خــود تصاحــب کننــد. روســیه ب از قــدرت را ب
کــردن بــه اوکرایــن، تحریــم صــادرات نفــت و گاز بــه اروپــا، 
تهدیــدات  و  ناتــو  پیشــروی های  از  ســعی در جلوگیــری 
نظامــی را دارد. در مقابــل آمریــکا بــرای حفــظ روابــط تجــاری 
خــود بــا چیــن در تــاش اســت بــا حمایــت از ناتــو و اوکراین 
رضایــت اروپــا را داشــته باشــد. روابــط بــاالی تجــاری چیــن 
ــور  ــر دو کش ــرای ه ــیاری ب ــادی بس ــع اقتص ــکا مناف و آمری
دارد. خدشــه دار شــدن روابــط آمریــکا و چیــن توســط اروپــا، 
تهدیــدی بــرای آمریــکا اســت. بــا همیــن رونــد اروپــا تــاش 
می کنــد، آمریــکا را بــه حمایــت و مشــارکت در حــل بحــران 

جنــگ و انــرژی در زمســتان ســرد پیــش رو وادار کنــد.
کــه  اســت  منطقــه ای  قفقــاز  عالــم  این ســوی  در 

می توانــد به خوبــی منابــع نفــت و گاز اروپــا و غــرب 
را تأمیــن کنــد. امــا کشــورهایی چــون ایــران و ترکیــه 
باشــند.  بی تفــاوت  مســئله  ایــن  در  نمی تواننــد 
ــن  ــکا و صهیونیســت در ای همان طــور کــه نفــوذ آمری
منطقــه کامــًا مشــهود اســت. ایــن کشــورها عــاوه 
بــر اینکــه خواهــان منافــع حداکثری هســتند در تاش 
هســتند دسترســی دشــمنان خود را از این منابع و راه 
ترانزیتــی بــه حداقــل برســانند. کمــاکان کــه ایــران در 
حــال راه انــدازی کریــدور شــمال بــه جنــوب اســت و بــا 
ــات صــادرات گاز را انجــام می دهــد؛  ارمنســتان توافق
تأســیس  بــه  تصمیــم  نیــز  آذربایجــان  مقابــل  در 
ســفارت خــود در اســرائیل می گیــرد و ترکیــه در ظهــار 
ــد؛  ــان می کن ــه اش بی ــات عالی رتب نظــری توســط مقام
می توانیــم بــه هــاب انتقــال انــرژی ایــران، روســیه 
ــارات  ــن اظه ــل شــویم. ای ــا تبدی ــه اروپ و عربســتان ب
ــهم  ــب س ــرای تصاح ــدی ب ــای ج ــر جبهه گیری ه بیانگ
انتقــال انــرژی اســت کــه می توانــد منجــر بــه جنــگ و 

به خطرافتــادن امنیــت ایــن کشــورها شــود.
ــی اســت  ــگ ترکیب ــر جن ــه اث ــن تحــوالت ک ــذا در ای ل
و بــه بخشــی از آن اشــاره شــد، آمریــکا و اروپــا در 
ایــن عرصــه حملــه را در دســتور کار خــود قــرار داده انــد 
و بــا هــر ابــزاری تــاش می کننــد، کشــورهای دارای 
ــر  ــد. تأثیــر ب ــع نفتــی و گازی را دچــار بحــران کنن مناب
افــکار عمومــی از طریــق رســانه، ایجــاد شــورش و 
ــش  ــرای کشــورها، ایجــاد تن ــی ب ــت داخل بحــران امنی
بیــن کشــورهای غــرب آســیا از جملــه ایــن مــوارد 
ــود  ــا آب را گل آل ــا در بحران ه ــًا غربی ه ــت. عموم اس
ــخ  ــد! هــرگاه در طــول تاری ــا ماهــی بگیرن ــد، ت می کنن
کشــورهای اروپــا دچــار بحــران یــا تحوالتــی شــده اند، 
ســعی داشــتند بــه هــر نحــوی آن بحــران را در جهــان 
فراگیــر کننــد تــا توجــه کمتــری بــه اروپــا جلــب شــود 
و جهــان را بــا سیاســت های شــوم و توطئه آمیــز خــود 

ــد. مشــغول کنن

قراردادهــای بیــن المللــی اقتضــا مــی  کنــد کــه جاســوس در یــک 
مملکتــی بــه اســم ســفیر باشــد یــا بــه اســم کاردار ســفیر باشــد! یــا 
نــه؟ اگــر ســفرایی باشــند، اشــخاصی باشــند کــه در یــک مملکتــی 
خیانــت نخواهنــد بکننــد، جاسوســی نمــی  خواهند بکنند، اســباب 
حکومــت نمــی  خواهنــد فراهــم کننــد، اینهــا هســتند کــه گــروگان 
گرفتنشــان صحیــح نیســت. و امــا اینکــه ملــت مــا عمــل کــرده 

اســت، ایــن گرفتــن یــک دســته جاســوس اســت. 
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بــه  اکنــون  اســت  بــوده  زیــادی 
جوالنگاهــی بــرای اغتشــاش تبدیــل 
شــده و خروجی آن شیشــه های شکســته و صورت های زخمی 
دانشــجویان شــده اســت. دانشــگاه های مطرحــی کــه روزی در 
کنــار دانشــگاه های برتــر جهــان نــام آنهــا می آمــد و خواســتگاه 
اختراعــات مختلفــی بوده انــد اکنــون در کنــار خیابان هــا و 
محات شورشــی شــهر قرار گرفته و خروجی تصاویر ارســالی از 
آنهــا بــا بقیــه نقاط شــهر هیــچ تفاوتی نمی کنــد. دانشــجویی که 
در دانشــگاه های تهــران تحصیــل می کنــد، و ســرانه وی از محــل 
بودجــه عمومــی کشــور قریــب بــه 40 میلیــون تومــان می رســد 
)کــه ایــن مقــدار بیــش از ســه برابــر ســرانه دانشــگاه های سراســر 
کشــور اســت( بــا یــک اراذل و اوباشــی کــه در گوشــه شــهر در 

حــال آشــوب اســت، یــک شــعار و یــک عمــل دارد.
در ایــن روزهــای پرآشــوب، جایــگاه دانشــگاه های مطــرح 
ــی از ایــن  ــده و رکیــک قلیل ــا اعمــال و شــعارهای زنن کشــور ب
ــه  ــرده و وجه ــادی ک ــقوط زی ــردم س ــد م ــجونماها در دی دانش
و شــهرت دانشــگاه ها در میــان مــردم تقلیــل یافتــه اســت. در 
چنین شــرایطی این پرســش از مســئولین امر مطرح می شــود 
ــن عناصــر فریب خــورده در  ــات ای ــا از نظــر شــما اقدام ــه آی ک
دانشــگاه ها مصــداق همــان ســیاه نمایی نمی باشــد کــه رهبــر 
ــا نخبــگان بــر زدودن ایــن تصویــر  معظــم انقــاب در دیــدار ب
ــری را از  ــن تصوی ــردن چنی ــه برطرف ک ــد داشــته و مطالب تأکی
دانشــگاه ها داشــته اند؟ چــرا تاکنــون مســئولین دانشــگاه های 
کشــور و وزارتخانــه مربوطــه در برابــر ایــن آشــوب ها منفعانــه 
عمــل کرده انــد؟ تــا چــه زمانــی بایــد دانشــگاه ها تعطیل باشــند 
و این اقلیت، حقوق اکثریت در انتفاع از دانشــگاه را خدشــه دار 

کنند؟
لــزوم رســیدگی فــوری بــه خشــونت ها و اعمــال خــارج از عــرف 
دانشــجویان در ایــن تجمعــات خودســر و برخــورد بــا عوامــل 
ناامن کننــده محیــط دانشــگاه ها باید در دســتور کار قــرار بگیرد. 
در چنین شــرایطی که تخریب اموال عمومی دانشــگاه توســط 
ایــن دانشــجونماها صــورت می گیــرد و یــا رکیک تریــن الفــاظ و 
شــعارها ســر داده می شــود، اگــر کمیته انضباطی اقــدام جدی و 
درخــوری بــرای برخــورد بــا این دانشــجویان نمی کنــد، پس نباید 
ــا کارهایــی  ــه ایــن کمیته هــا حــق داد تــا در شــرایط عــادی ب ب
کمتــر از چنیــن اقداماتــی رأی بــه اخــراج و تعلیــق دانشــجویان 
بدهنــد. بایــد دیــد تــا چــه زمانــی اقداماتــی از چنیــن افرادی ســر 
می زنــد کــه هــم از نظــر قوانیــن دانشــگاه و هــم از نظــر قوانیــن 
حاکــم بــر نظــم عمومــی کشــور تخلف و جــرم بوده و مســتحق 
مجــازات اســت؛ امــا اکنــون و بــه بهانــه دانشــجو بــودن ســعی 
بــر ســاختن یــک مصونیــت قضایــی جعلــی بــرای ایشــان کــرده 
و آنــان را محــق چنیــن اعمالــی می داننــد! دانشــجویی کــه قــرار 
بــوده تحــت لــوای نــام دانشــجو دارای آزادی بیــان بــرای تضــارب 
آرا در محیــط دانشــگاه در جهــت رشــد و تعالــی جامعــه باشــد، 
ــل اســت کــه از دیــد اکثریــت  ــه رفتــار و گفتــاری قائ اکنــون ب
جامعــه مطــرود و قبیــح اســت. تســامح بــا ایــن افــراد تــا پایــان 
دانش آموختگــی و ورود ایشــان در جامعــه به عنــوان نیــروی کار 
باعــث خدشــه و زیــان بــه مملکــت بــوده و رونــد رشــد کشــور را 
دچــار فســاد می کنــد و جــز خلــل و آســیب چیــزی عاید کشــور 

ــازد. نمی س
محیــط علمــی دانشــگاه و حرمــت و حریــم علــم و دانــش بــرای 
کشــوری کــه نــام دانشــگاه های آن مزیــن به نام شــهدایی اســت 
کــه بــرای ارتقــای علــم و فرهنــگ ایــن ملــت و کشــور از جــان 
خــود بــا ایثــار و فــداکاری گذشــتند و منــش و مســلک خــود را 
بــرای مــا بــه یــادگار گذاشــتند خط قرمز ماســت. ملت ایــران که 
از ابتــدای تاریــخ پرچمــدار علــم و دانش بوده اســت، نمی خواهد 
محیــط علمی دانشــگاه محل حضــور افرادی باشــد کــه روش و 
مســلک آنــان مغایر با اندیشــمندان مــا بــوده و راه و منــش آنان 
حتــی اختــاف فاحشــی با جامعــه کنونی کشــور دارد. خواســت 
ملــت ایــران برخــورد انقابــی و بــدون تســامح بــا ایــن مجرمــان 

است.

ادامه از صفحه 1

3 سال دهم | شماره 249 | 13 آبان ماه 1401 | ویژه نامه نماز جمعـــه

محمدحسین   مصدری

از  به مراتــب  بــاارزش  تفکــر  حتــی  یــا  شــیء  یــک  حفــظ 
تدبیــر  بــه  نیــاز  و  اســت  ســخت تر  آن  به دســت آوردن 
هوشــمندانه تری دارد به خصــوص اگــر ارزش حقیقــی و ذاتی اش 
بــرای مــا محــرز باشــد. البتــه که همــه ی مــا این حقیقــت را بارها 
تجربــه کردیــم. از همــان اولیــن ســاعاتی کــه کودکــی بــه دنیــا 
می آیــد تــا زمانــی کــه انســانی تأثیرگــذار شــود بایــد مراقبت هــای 
زیــادی پشــت ســرش باشــد؛ خیلی خیلــی بیشــتر از زمانــی کــه به 
دنیــا نیامــده بــود. امــــــا بایــد ایــن را توجــه داشــت ... ایــن را کــه 
انســان بــا ازدســت دادن چیــز ارزشــمندی بــه وضعیــت قبلــی اش 
بــاز نخواهــد گشــت؛ بلکــه بــه پایین تــر از آن چــه که بود ســقوط 
ــر آن ســرمایه و  ــه دیگ ــش هــم واضــح اســت ن ــد. دلیل می کن
وقتــی کــه برایــش گذاشــته برمی گــردد و نــه دیگــر روح و روانــش 

ــوان ســابق را داراســت.  آن ت
تــا  شــکنجه  و  ؟ع؟  شــاه چراغ  حــرم  تروریســتی  جنایــت 
شــهادت طلبــه ی بســیجی - #آرمان_عزیــز - همه وهمــه و 
ــط امســال، نشــان از اوج دشــمنی ها  ــه فق ــر ن ــای دیگ خیلی ه
ــن  ــرد، ای ــد ک ــوش نبای ــزرگ )فرام ــیطان ب ــای ش و کینه توزی ه
شــیطان هــم قســم خــورده اســت( و همراهــان او و از آن 
مهم تــر نشــان از بیــداری ملــت ایــران تابه حــال بــوده اســت. امــا 
اتفاقــات اخیــر بســیار متفــاوت اســت چراکــه دشــمن نــه مثــل 
ــگ  ــک جن ــه در ی ــی_ بلک ــه ای و مقطع ــورت نقط ــل _به ص قب
ترکیبــی همه جانبــه به قصــد نابــودی مــا آمــده و از دریچه وســیع 
شــناخت ها ســعی بــر ســوزاندن اصــل و ریشــه تمدنــی مــا دارد. 
ــران  ــت و ای ــرای ایرانی ــه از آن ب ــده ک ــی نمان ــی راه و ظرفیت یعن
قــوی اســتفاده کننــد. دشــمن ماننــد ســیل تمــام نیروهایــش را 
بــه کار می گیــرد تــا باالخــره در یــک نقطــه مــا را تســلیم کنــد. 
از دانشــگاه ها می آیــد، از تلویزیــون می آیــد، از کــف خیابــان تــا 
حمــات مزدورانــه تروریســتی دســت به کار می شــود. پــس ایــن 
حجــم از حساســیت بــرای حفــظ دســتاوردها و هدایــای الهی که 
بــرای همــه مشــخص اســت بایــد قابــل درک باشــد، نــه؟!  حالتی 
ــه خــارج می شــوید  ــه از در خان ــی ک ــه از زمان ــد ک را تصــور کنی
تــا رســیدن بــه مقصــد نــه شــما بتوانیــد کســی را نــگاه کنیــد و 
نــه دیگــران شــما را ... آن قــدر اختافــات زیــاد شــده کــه بغــض 
و کینــه همه جــا مــوج می زنــد. همســایه نفــس کشــیدن 
همســایه اش را تحمــل نمی کنــد. در خانواده هــا کســی به کســی 
دیگــر اعتنــا نمی کنــد. هیچ کــس تــوان ادامــۀ زندگــی را نخواهــد 
داشــت. ایــن اســت همــان خواســته ی دشــمن. »نفرت پراکنی و 
تفرقــه جزءبه جــزء« و ســپس »کاهــش ظرفیت هــای اســام« 

یــاد حــاج قاســم بــه خیــر.. 
در جنایــت شــاه چراغ ایــن اولین بــار نبــود کــه بــه حــرم جســارت 
شــد، آن زمان هــا هــم کــه شــکاف مــردم بــا مــردم و مــردم بــا 

این بار هم  استڪبار جهانی از ملت    ایران    
تو دهانی  خورد! 

امــام دیــده می شــد در خانــه کســی را ســوزاندند، یاســی را پرپــر 
کردنــد و خیمه هــای اهل بیــت پسرشــان را بــه آتــش کشــیدند. 
این هــا درســت زمانــی اتفــاق افتــاد کــه مــردم قــدر داشــته های 
خود را ندانســتند و نخواســتند که بهتر باشــند و مرتکب قناعت 
ضعــف شــدند. حــال در جمهــوری اســامی کــه بــه گفتــه ســردار 
مقاومــت، حــرم اســت؛ بایــد بیشــتر از قبــل مراقــب بــود. ایــن 
حــرم هم ســنگینی حفــظ حرم های قبــل از خــود را داراســت؛ 

هــم دشــمنانش وقیح تــر و تشــنه ترند. 
شــواهدی هســت کــه مــا را نســبت بــه این مســئله کــه در جنگ 
ترکیبــی هســتیم بیناتــر می کنــد. اوالً بایــد گفــت نه تنهــا روز و 
ســاعت و مــکان حملــه تروریســتی برنامه ریزی شــده بــود؛ بلکــه 
ــد  ــرای حملــه هــم مشــخص بودن چگونگــی و تعــداد نفــرات ب
)می تــوان بــه بیانیــه تبیینــی مشــترک وزارت اطاعات و ســازمان 
اطاعــات ســپاه مراجعــه کــرد.( ایــن را هــم در نظــر بگیریــد کــه 
محکومیــت حملــه تروریســتی شــاه چراغ توســط ســازمان ملــل 
شــاید در وهلــه اول بــه مــذاق مــا خیرخواهانــه برســد؛ ولــی در 
ــرف  ــرب و بی ط ــردن غ ــانه خالی ک ــرای ش ــود ب ــه ای ب ــع روی واق
نشــان دادن خــود از آن و جانــب منفعــت را گرفتــن. باید پرســید 
واقعــاً چــرا ایــن ســازمان ملــل ترور حاج قاســم در کشــور عــراق، 
ــه هواپیمــای  ــه ب کشــتار شــیعیان هــزاره در افغانســتان، حمل
مســافربری ایــران در خلیج فــارس واضــح توســط آمریــکا را 
محکــوم نکــرد؟ یــا از ایــن مهم تــر بــه گــردن نظــام انداختــن ایــن 
جنایــت بــا نقشــه های ناکارآمــد با زور رســانه های جعلی )بیشــتر 
از رســانه خبــر بــودن رســانه ی کــذب هســتند( . از طــرف دیگــر 
ــرای ایجــاد و تشــدید شــکاف های قومــی،  ــه ب اصــل ایــن حمل
ملــی و مذهبــی بــود مثــل آنچــه کــه هــر روز به عنــوان ســوژه ی 
ــا را  ــم آن ه ــریع ه ــد و س ــازی می گردن ــرای کشته س ــدی ب جدی
فرامــوش می کننــد، چــون دیگــر برایشــان نفعــی نــدارد. در مــورد 
ــه ی  ــف مثــل طلب ــه افــراد در گروه هــای مختل دیگــر هــم حمل
بســیجی شــهید آرمــان علــی وردی  و دیگــر شــهدای 
بزرگــوار مدافــع امنیــت بــرای تغییــر تصــور از آن هــا در جامعــه. 
بایــد گفــت ایــن بــود علــت گریه ها و شــکوه های  شــهدا و یــاران 
انقــاب اســامی بعــد از پیــروزی آن. آن هایــی کــه شــاید در نگاه 
ســطحی گفتنــد: »خــب انقاب پیــروز شــد و دیگر تمام اســت.« 
پــس بایــد برگردنــد و بــار دیگــر ایــن ســیاهه را از ابتــدا بخواننــد. 
در پایــان می گوییــم ایــران قــوی منتظــر یــد واحــده ایســت کــه 
تک تــک مــا از انگشــتان آن خواهیــم بــود. هــر کــس در جایــگاه 
خــود مســئول اســت و وظیفــه ای منحصربه فــرد دارد. مــا را هــم 

در حیــن انجام وظیفــه دعــا کنیــد. 
13 آبــان 1401 می توانــد نقطــه ی عطفــی باشــد بــرای آنکه انتظار 
تجدیــد بیعت می کشــیده اســت...اللهم عجل لولیک الفــرج ...



محمدجواد   اصغری

یکــی از نکاتــی کــه رهبــر معظــم انقــاب در بیانــات خــود در 
دیــدار دانش آمــوزان بــه آن اشــاره فرمودنــد تغییــر نظــم نظــام 
بین الملــل و مناســبات آن بــود. البتــه منظــور مــا از نظــم نظام 
ــا  ــا ب ــت نیســت؛ ام ــل، نظــم خطــی و مشــخص ثاب بین المل
درنظرداشــتن مجمــوع رئــوس تحــوالت آن می تــوان بــه یــک 
نظم کلی و نســبی دســت یافت. جمهوری اســامی در برهه ای 
کــه نظــم نظــام بین الملــل، نظــم دوقطبــی بــود ســر بــرآورد و 
برخــاف چارچوب هــای دو قطــب آن روز جهــان، ایــده متمایز 
حکومــت الهــی و دینــی را مطــرح نمــود.  بعــد از فروپاشــی 
شــوروی، آمریــکا خــود را یکه تــاز و یگانــه قــدرت فائقــه جهــان 
تلقــی کــرد و بــا اقدامات ماجراجویانه نظامی و سیاســی تاش 
کــرد نظــام بین الملــل را بــه شــکل مدنظــر خــود بازســازی کند، 
در آن روزگار از نظــر آمریکایی هــا جهــان بــه دو بخــش متحدان 
و رقبــای شکســت خورده کــه بــه تبعیــت از آنهــا درآمــده بودند 
تقســیم می شــد، دنیــا غنیمــت انحصــاری آنهــا بــود کــه باید با 
نظــم غربــی بازســازی می شــد، هرچنــد به اصطــاح خــود آنهــا 
در ایــن میــان برخــی دولت هــای ســرکش برخــاف ایــن نظــم 

حرکــت می کردنــد.
 آمریکایی هــا تــاش کردنــد تــا بــا اقدامــات سیاســی، نظامــی 
و اقتصــادی ایــن دولت هــا را نیــز از میــان بردارنــد، آمریــکا بــا 
حملــه بــه افغانســتان و عــراق جدیــت خــود در ایفــای نقــش 
جدیــد خــود را بــه نمایــش گذاشــت. در ایــن میــان جمهــوری 
ــرن بیســت و  ــاز ق ــود و در آغ ــان ایســتاده ب اســامی همچن
یکــم بــود کــه آمریکایی هــا تصمیــم گرفتنــد عــاوه بر آشــوب 
ســازی و اقدامــات نــرم امنیتــی، از ســاح راهبــردی خــود یعنــی 
تحریم هــا علیــه ایــران اســتفاده کننــد. طبعــاً زمانی کــه آمریکا 
بــه قــدرت یکه تــاز جهــان تبدیــل شــده بــود تحریم هــا از یکــی 
از ابــزار در سیاســت خارجــی آمریــکا بــه یــک ســاح راهبــردی و 
برنــده تبدیــل شــده بــود؛ چراکــه آمریــکا توانایــی همراه ســازی 
ســایر کشــورها بــا خــود را علیــه کشــور تحریــم شــده، داشــت. 
تحریم هــا بــا ایجــاد احســاس درد در جامعــه هدف، آن کشــور 
را وادار بــه تســلیم می ســاختند، البتــه ممکــن بــود کــه کشــور 
ــه روش هــای  ــه دســت ب ــد؛ بلک ــا مقاومــت کن هــدف نه تنه
جدیــدی بزنــد و تأثیــر تحریم ها را بلعکس ســازد. در خصوص 

تغییر نظم نظام بین الملل و ضرورت بازخوانی تحلیل ها 
و تصمیم گیری ها در سیاست خارجی و دیپلماسی

ایــران، آمریکایی هــا تــاش کردنــد تــا بــا تحریم هــای اقتصادی 
هدفمند، کارزار رســانه ای و جنگ شــناختی حســاب شــده، در 
جامعــه ایــران "احســاس درد" را ایجــاد  کننــد و آن را افزایــش 
دهنــد، ســپس راه حــل آن مشــکات در کنــار مشــکات دیگر 
ــه  ــی ب ــرو باج ده ــی را در گ ــأ داخل ــا منش ــکاتی ب ــی مش حت
تحریــم گــران جلــوه دهنــد و تــاش کننــد تــا میوه هــای ایــن 

اقدامــات را در میــز مذاکــره بچیننــد.
ــار در  ــن اســتراتژی یکب ــا ای ــه برجــام از نظــر آنه ــد از تجرب  بع
مســئله هســته ای تــا حــدی مؤثــر واقــع شــده بــود؛ لــذا 
دســت بــه افزایــش فشــار و شــدیدتر کــردن تحریم هــا زدنــد، 
مقدمــات  دموکرات هــا  جمهوری خواه هــا،  از  قبــل  البتــه 
آن را در متــن توافــق فراهــم آورده بودنــد؛ مســائلی ماننــد 
مکانیســم ماشــه، باقی مانــدن ســاختار تحریم هــا، باقی مانــدن 
تحریم هــای اصلــی و عــدم تناســب داده و ســتانده  در برجــام 
تنهــا گوشــه ای از ابعــاد ماجرا بــود. تصور آمریکایی هــا این بود 
کــه ماننــد تجربــه هســته ای می تــوان ایــن اســتراتژی را بــرای 
ســایر حوزه هــا ماننــد مســائل منطقه ای و موشــکی نیــز به کار 
گرفــت. ایرانی هــا بعــد از تجربــه برجــام به خوبــی متوجــه شــده 
بودنــد کــه اگــر ســرمایه های خــود را بــه آمریکایی هــا واگــذار 
کننــد نه تنهــا تحریم هــا لغــو نمی شــوند؛ بلکــه آمریکایی هــا، 
ــا ســایر  ــد ت ــر و شــدیدتر هــم می کنن تحریم هــا را هدفمندت
ســرمایه های آنهــا را نیــز از چنگشــان بیــرون بکشــند، در میانــه 
همیــن کشــمکش ها بــود کــه نظــم نظــام بین الملــل دچــار 
تحوالتــی شــگرفی شــد. علی رغــم تــاش آمریکایی هــا بــرای 
مهــار چیــن و روســیه، آنهــا امــروز نه تنهــا از آمریــکا همراهــی 
نمی کننــد؛ بلکــه وارد رقابــت و تخاصــم بــا آمریکا شــده اند، در 
منطقــه جنــوب غربی آســیا محــور مقاومت قوی تر از گذشــته 
بــه راه خــود ادامــه می دهــد، در آمریــکای جنوبــی دولت هــای 
ضدآمریکایــی قــدرت گرفته انــد، متحــدان ســابق آمریکا دیگر 
ــکا رو  ــان آمری ــد و در ایــن می حرف شــنوی ســابق از او را ندارن

بــه افــول اســت.
  دنیــا امــروز دنیــای بعــد از پایــان جنــگ ســرد نیســت؛ بلکــه 
قــدرت آمریــکا کاهــش و قــدرت رقبایــش افزایش یافتــه، نظام 
بین الملــل در حــال حرکــت بــه ســمت نظام چندقطبی اســت 

ــه  ــدرت فائق ــد ق ــکا نمی توان ــر آمری ــی دیگ ــن نظم و در چنی
ــا و  ــد تحریم ه ــردی اش مانن ــع ســاح های راهب باشــد و بالتب
قطعنامه هــا دیگــر اثــر ســابق را نخواهــد داشــت چراکــه، در 
ــا او همراهــی نخواهنــد  مســئله تحریم هــا، ســایر کشــورها ب
ــکا  ــوان اجماع ســازی آمری ــز ت کــرد و در مســئله قطعنامــه نی
دچــار اخــال شــده اســت. شــاید بتــوان گفــت تــاش اخیــر 
آمریکایی هــا بــرای آشــوب ســازی در ایــران نیــز ناشــی از درک 
ــر  ــی، تغیی ــف اله ــا لط ــه ب ــت ک ــا اس ــار تحریم ه ــش آث کاه
شــرایط بین المللی و دیپلماســی هوشــمندانه دولت فعلی به 
ارمغــان آمــده اســت. آمریکایی هــا اکنــون بیــش از همیشــه 
دســت خــود را خالــی می بیننــد، در مقطعــی که نیازمند فشــار 
ــه و  ــا کاهش یافت ــر تحریم ه ــتند تأثی ــران هس ــف ای و تضعی
ــراودات  ــکا، م ــا آمری قدرت هــای آســیایی به جــای همراهــی ب
خــود بــا ایــران را افزایــش داده انــد. آمریکایی هــا امــروز، دســت 
بــه ســوزاندن بســیاری از ســرمایه ها و منابــع اطاعاتــی و 
امنیتــی خــود در ایــران زده انــد و همه توان سیاســی، رســانه ای، 
اطاعاتــی، امنیتــی و روان شــناختی خــود را به میــدان آورده اند. 
در فقــدان برنامــه A و B بــرای دولــت بایــدن شــاید ایــن برنامه 

C باشــد.
 فصــل خطــاب کام اینکــه سیاســت گذاران و مدیــران اجرایی 
کشــور، در ایــن مقطــع نه تنهــا نبایــد بــر اســاس مناســبات و 
نظــم ســابق نظــام بین الملــل تصمیم گیــری کننــد؛ بلکــه بایــد 
بــا درک تحــوالت نظــام بین الملــل تصمیمات هوشــمندانه ای 
را  در خصــوص مواجهــه ایــران و قدرت هــای بین الملــل؛ 
چگونگــی تأمیــن منافــع ملــی در تحــوالت و شــرایط جدیــد و 
در آخــر اقدامــات مقتضــی جهت ارتقــای جایگاه ایــران در نظم 
جدیــد نظــام بین الملــل، بگیرنــد و اجــرا کننــد. تحلیلگــران نیز 
بایــد تحلیــل خــود را نــه بــر اســاس مناســبات گذشــته؛ بلکــه 
بــر اســاس مناســبات جدیــد بنــا ســازند؛ چراکــه دیگــر "دوران 
یکه تــازی و کدخدایــی شــیطان بــزرگ" گذشــته. ملــت ایــران 
امــروز قوی تــر از گذشــته بــه مســیر خــود ادامــه می دهــد و بــا 
لطــف الهــی و کاهــش قــدرت دشــمنانش در نظــم جدید نظام 
بین الملــل می توانــد در مســیر هموارتــری، راه خــود را طــی کند 

و توفیقــات خوبــی را نصیــب خــود ســازد.
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