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پیشگفتار
انقــاب اســامی ایــران از مــرز چهل ســالگی خــود عبــور کــرد و وارد دهــه پنجــم شــد ضمــن تبریــک بــه مناســبت فرارســیدن ایــام دهــه فجــر و همچنیــن 
عــرض تســلیت بابــت شــهادت جمعــی از مــرزداران کشــورمان بایــد گفــت کشــور مــا بســیاری از ایــن برهه هــای حســاس را بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــته 

همچنیــن بدخواهــان ملــت ایــران بایــد بداننــد کــه مــردم ایــران بــه همیــن راحتــی از آرمان هــای خــود عقــب نخواهنــد کشــید.
 امــا بایــد توجــه نمــود کــه یــک کشــور را نبایــد فقــط محــدود بــه دهه هــا و قــرون کــرد بلکــه بــا توجــه بــه نیــاز زمــان بایــد مرزبندی هــای مخصــوص بــه خود 
را انجــام داد. همان گونــه کــه حضــرت آقــا انقــاب را بــه گام اول )چهــل ســال اول( و گام دوم )چهــل ســال دوم( تقســیم کردنــد و آمــال و اهــداف را نیــز بــرای 

مردم همیشــه درصحنــه ایــران ارائــه فرمودند.
به جرئــت می تــوان بیانیــه گام دوم انقــاب را پــر از نــکات مفیــد و ســودمند بــرای نســل جدیــد انقــاب دانســت حضــرت آقــا مــردم و به خصوص نســل جوان 
را دعــوت بــه تأمــل و تدبــر در چگونگــی ادامــه مســیر 40 ســال آینــده انقــاب می کننــد ای کاش دانشــگاه صنعتــی اصفهــان نیــز در برهــه چهل ســالگی خــود 
بــا چنیــن پختگــی در ادامــه مســیر خــود اندیشــه می کــرد، امــا از مهم تریــن نــکات بــرای مــا و دانشــگاه مــا چنــد مــورد اســت کــه در ادامــه بــه آن و به صــورت 

کوتــاه پرداختــه خواهد شــد.
از اولیــن نــکات در بیانیــه گام دوم اســتفاده از جوانــان در راســتای انقــاب مطــرح اســت، مســیر انقــاب نیازمنــد نفســی تــازه و پرقــدرت اســت تــا ادامــه مســیر 
خــود را به خوبــی طــی کنــد. جوان گرایــی نه فقــط در ســطوح عالــی مملکــت بلکــه بایــد در ســطوح دســت پاییــن نیز گنجانــده شــود. دانشــگاه از بهترین بســترها 
بــرای اســتفاده از جوانــان اســت. بــه همیــن منــوال دانشــگاه مــا نیــز درگذشــته میــزان کمــی از جوان گرایــی را در خــود دیــده اســت امــا نیــاز اســت تــا در آینــده 

این مســئله حیاتــی را بیشــتر مشــاهده کنیم.
دانشــگاه بــا توجــه بــه منابــع مالــی محــدود در چندماهــه گذشــته اقــدام بــه خریــد فــرش بــرای خوابــگاه دختــران نمــوده اســت امــا ایــن کار نتوانســته 
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ســوی  از  خبــری  آذرمــاه  یکــم  پنج شــنبه 
ــی  ــه حاک ــد ک ــر ش ــانه ها منتش ــگاه در رس دانش
از برگــزاری نشســتی تخصصــی و بــا حضــور 
معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم، معاونیــن پژوهش و 
ــزرگ کشــور و اعضــای  ــاوری دانشــگاه های ب فن
ــته ای  ــای هس ــا پژوهش ه ــط ب ــی مرتب هیئت علم
ســازمان  بــا  همکاری هــا  بررســی  به منظــور 

پژوهش هــای هســته ای اروپــا بــود.
ســازمان تحقیقــات هســته ای اروپــا کــه بــه آن 
ســرن )CERN( می گوینــد برای تحقیــق درزمینه ی 
هســته ای  فیزیــک  و  بنیــادی  ذرات  فیزیــک 
ــه  ــت ک ــی اس ــازمانی بین الملل ــده و س تأسیس ش
مجموعــه  بزرگ تریــن  مدیریــت  مســؤولیت 
آزمایشــگاهی دنیــا درزمینــه ی ذرات بنیــادی و 

ــده دارد. ــر عه ــته ای را ب ــک هس فیزی
کشــورهای حاضــر در ایــن مجموعــه اروپایــی 
بــر اســاس ســه نــوع دســته بندی عضــو، ناظــر 
و مشــارکت کننده فعالیــت دارنــد کــه پــس از 
کشــورهای اروپایــی به عنــوان اداره کننــدگان و 
تأمین کننــدگان عمــده هزینه هــای ســرن، آمریکا، 
رژیــم صهیونیســتی، روســیه، ژاپــن، هنــد و ترکیــه 
ضمــن مشــارکت فعــال در طرح هــای پژوهشــی، 
تأمیــن مالــی و تجهیزاتــی برخــی از پروژه هــا را بــر 

عهده دارند.  
ــن  ــی معی ــفر مصطف ــس از س ــال 1380 پ در س
وزیــر علــوم دولــت اصاحــات و رضــا منصــوری 
معــاون پژوهشــی وی بــه ژنــو، توافقنامــه ای امضــا 
ــامی  ــوری اس ــای آن جمه ــر مبن ــه ب ــود ک می ش
ــوان یکــی از کشــورهای دســته ســوم  ــران به عن ای
ــی مشــارکت کننده، در بخشــی از پروژه هــای  یعن

علمــی ســرن همــکاری کنــد.
پــس از اعتــراض و عــدم همــکاری برخــی 
دانشــگاهیان و دانشــمندان ایرانــی دربــاره تعامات 
ــوص  ــات در خص ــاد ابهام ــوزه و ایج ــن ح در ای
همــکاری بــا ایــن مرکــز تحقیقــات هســته ای 

اروپایــی کــه غالب گرداننــدگان و پشــتیبانان مالی 
آن کشــورهای برخــوردار از فنــاوری هســته ای 
ــز ســاح های غیرمتعــارف هســته ای هســتند،  و نی
ــه  ــه ب ــن زمین ــگاه ها در ای ــدی دانش ــکاری ج هم

ــاد. تعویــق افت
پــس از گذشــت 17 ســال، وزارت علــوم دولت 
ــان  ــا حضــور محقق دوازدهــم در همایشــی کــه ب
ایــن حــوزه و بــا ســخنرانی معــاون رئیــس ســرن در 
امــور کشــورهای خاورمیانــه و یکــی از مســئوالن 
آشکارســاز CMS ســرن برگــزار کــرده، بســترهای 
ــا  ــی ب ــای علم ــش همکاری ه ــور افزای الزم به منظ
ســازمان تحقیقــات هســته ای اروپــا را آغــاز کــرده 

اســت.
آنچــه در ایــن همایش و در آغــاز همکاری های 
ایــن دولــت بــا ســرن قابل توجــه اســت، واگــذاری 
ریاســت ایــن نشســت بین المللــی بــه احمد شــیرزاد 
یکــی از پشــت کردگان به دســتاوردهای هســته ای 

کشــور است.
احمد شــیرزاد نماینده اصفهان در مجلس ششم 
)عضــو هیئت علمــی دانشــکده فیزیــک( نخســتین 
کســی اســت کــه بــرای اولین بــار در داخل کشــور 
آن هــم از تریبــون علنــی مجلس شــورای اســامی، 
در ادعایــی خــاف واقــع جمهــوری اســامی را به 
داشــتن ســاح هســته ای متهــم کــرد و پــس ازآن 
نیــز در ایــن ســال ها همــواره پــای ثابــت بــی ارزش 
کــردن تاش هــای شــهدا و دانشــمندان هســته ای 
ــا  ــه ب ــه دســتاوردهای نظــام در مصاحب ــه ب و هجم
ــی از  ــه بخش ــه در ادام ــود ک ــه ب ــانه های بیگان رس

اظهــارات وی آمــده اســت.
ایــن عضــو حــزب منحلــه مشــارکت طــی 
ســخنانی در ســوم آذرمــاه 82، ایــران را بــه 19 
ــای هســته ای  ــاره فعالیت ه ــی درب ســال دروغ گوی
خــود متهــم کــرد و گفــت: »امــا امــروز در جهــان 
از مــا چهــره رژیمی ســاخته اند خشــن، ســرکوبگر 
و بریــده از مــردم، متکــی بــر قــدرت نظامــی 

و ابــزار ســرکوب. تصویــر رژیمــی کــه هیــچ 
ســخن انتقادآمیــزی را برنمی تابــد و روزبــه روز 
ــد.  ــترش می یاب ــز آن گس ــوط قرم ــای خط مرزه
چهــره حکومتــی کــه در خفــا، رفتــاری متفــاوت 
ــاح های  ــه س ــر تهی ــه فک ــش دارد و ب ــا ادعاهای ب

ــت.« ــریت اس ــده بش ــزار تهدیدکنن ــار و اب مرگب
اظهــارات احمــد شــیرزاد آن قــدر بهــت برانگیز 
بــود کــه کروبــی رئیــس اصاح طلــب وقــت 
مجلــس بافاصلــه بعدازایــن اظهــارات بــه آن 
ــا  ــد: »همین ج ــد و می گوی ــان می ده ــش نش واکن
بایســتید کــه مــن یــک ســؤال از جناب عالــی 
ــا را  ــد، همین ه ــر بگوی ــرائیل اگ ــو اس دارم، رادی
ــن را  ــما ای ــد؟ ش ــر می گوی ــرائیل تندت ــو اس رادی
جــواب بدهیــد؟ 19 ســال اســت مــا بــه مــردم دروغ 
ــما کل  ــم؟! ش ــم دروغ گفتی ــا ه ــه دنی ــم؟! ب گفتی

ــد.« ــر ســؤال بردی نظــام را زی
ــا اســتقبال  ــا ســخنان شــیرزاد در آن مقطــع ب ام
ــرای  ــی مواجــه شــد و ب ــانه های غرب گســترده رس
تحت فشــار قــرار دادن ایــران و اعمــال تحریم هــای 

بعــدی بــه ایــن ســخنان اســتناد شــد.
ــال  ــفندماه س ــم اس ــاب پنج ــم انق ــر معظ رهب
94 در دیــدار مــردم نجف آبــاد بــا اشــاره بــه 
ــاً خودشــان  ــی کــه احیان ــی از نفوذی های نمونه های
هــم متوجــه نبوده انــد، فرمودنــد: »در ســال های 
گذشــته در صحــن علنــی مجلــس، یکــی از 
نماینــدگان، بــا تکــرار حــرف دشــمن، نظــام 

اســامی را متهــم بــه دروغ گویــی کــرد.«
ــر  ــه ای دیگ ــه نمون ــاره ب ــاب در اش ــر انق رهب
ــده  ــت مذاکره کنن ــه هیئ ــی ک ــد: »در دوران افزودن
ــخت  ــره س ــغول مذاک ــورمان، مش ــته ای کش هس
و  بــود  مقابــل  طــرف  بــا  مبــارزه  درواقــع  و 
رئیس جمهــور محتــرم فعلــی نیــز، رئیــس هیئــت 
مذاکره کننــده بــود، عــده ای طرحی ســه فوریتی را 
بــه مجلــس آوردنــد که تأییــد حرف طــرف مقابل 
مــا در مذاکــرات بــود و رئیس جمهــور محترم فعلی 

در آن زمــان از ایــن طــرح گایــه کــرد و گفــت این 
طــرح بــه نفــع دشــمن اســت.«

ــز  ــود نی ــق خ ــس از نط ــا پ ــیرزاد ام ــد ش احم
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و زمان ــا نمی کن ــرا را ره ماج
از حمایت هــای طیــف اصاح طلــب مجلــس 
نشــریه  بــا  گفت وگــو  در  می بینــد  بهره منــد 
ــه  ــاج ب ــا احتی ــت: »م ــکا« گف ــی »الرپوبلی ایتالیای
نیــروگاه اتمــی نداریــم و رژیــم بــرای قدرت نمایی 
ســعی در پیشــبرد برنامه هــای هســته ای دارد و 
ــد،  ــی می کنن ــع مل ــت از مناف ــه صحب ــانی ک کس
آشــنایی  اتمــی  فناوری هــای  بــا  به هیچ وجــه 
ندارنــد و بــرای عوام فریبــی دهان گشــوده اند.«

ســتون نویــس روزنامه هــای زنجیــره ای تنــدرو 
ــانه های  ــز در رس ــال ها نی ــن س ــی ای ــه در تمام ک
داخلــی و بیگانــه دســت از ســیاه نمایــی علیــه 
منافــع کشــور برنمــی دارد، در آذرمــاه ســال 1393 
بــه همــراه دو چهــره همفکــر خــود یعنــی صــادق 
تــاالر  بــه  هرمیداس باونــد  داوود  و  زیبــاکام 
فردوســی دانشــگاه تهــران آمــده تــا دوبــاره از 
بی فایــده  بــودن انــرژی هســته ای بــرای ملــت ایــران 

ــد. بگوی
شــیرزاد در ایــن همایــش کــه انجمــن اســامی 
دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران آن را تــدارک 
ــت  ــاه )صنع ــن چ ــه از ای ــان اینک ــود، بابی ــده ب دی
ــرای  ــه ب ــر اینک ــد، مگ ــی درنمی آی ــته ای( آب هس
ــال 82  ــزود: »از س ــد، اف ــی درآی ــراد نان ــی اف برخ
تاکنــون دریــغ از یــک لیــوان آب بــرای کشــور.«

می کنــد:  تصریــح  نشســت  ایــن  در  وی 
ــه  ــه چ ــا ب ــه م ــد ک ــران نمی دان ــس در ای »هیچ ک
ــته ایم  ــا گذاش ــدن پ ــته ای ش ــیر هس ــه مس ــی ب دلیل
ــد از  ــگ بع ــه جن ــد ادام ــاً به مانن ــر دقیق ــن ام و ای
آزادســازی خرمشــهر بــود درحالی کــه برخــی 
از کربــا  قــدس  راه  ماننــد  شــعارهایی  افــراد 

می کردنــد.« بیــان  را  می گــذرد 
وی در ادامــه بــا زیــر ســؤال بــردن پیشــرفت های 

علی حاجی آقا معمار،عمران 94
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نفــوذی هســته ای در 
پیشــانی همــکاری علمی 
ــا! ــا اروپ ــته ای ب هس
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هســته ای کشــورمان هــم گفــت: »درزمینــه ی 
هســته ای جمهــوری اســامی ایــران نــه منابــع اولیــه 

ــوم آن را.« ــه عل ــه احاطــه ب دارد و ن
ایــن  اســتثنایی  گل هــای  پــاس  درنهایــت 
ــارها  ــی از فش ــاد موج ــه ایج ــبق، زمین ــده اس نماین
را علیــه جمهــوری اســامی ایــران بــه همــراه 
ــا و  ــازی های بی انته ــد اعتمادس ــه ش آورد و نتیج
ــته ای و  ــه هس ــی در برنام ــینی های پی درپ عقب نش

ــد. ــد می ش ــه نبای ــاً آنچ نهایت
اینــک فــردی کــه بــا دروغ، ایــران را بــه 
ســاخت ســاح هســته ای متهــم کــرده و در همــه 
ایــن ســال ها دســتاوردهای هســته ای کشــور را بــه 
ــم در  ــت دوازده ــت، در دول ــه اس ــتهزاء گرفت اس
ــدف از آن  ــه ه ــرد ک ــرار می گی ــتی ق رأس نشس
ارتقــای همکاری هــا بــا ســازمان پژوهش هــای 

ــت. ــا )CERN( اس ــته ای اروپ هس
بنــا بــر آنچــه به نقــل از احمد شــیرزاد در ســایت 
ــه  ــاریافته، وی ب ــان انتش ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
اظهارنظــر در خصــوص همکاری علمی هســته ای 
ــه  ــه و گفت ــز پرداخت ــی نی ــازمان اروپای ــن س ــا ای ب
اســت: »ســرن تجلــی یــک همــکاری صلح آمیــز 
بین المللــی اســت و بــرای همــه کشــورها نیــز ســود 
و فایــده دارد و حتمــاً بــه آن نیــاز داریــم کــه با یک 
نقشــه و یــک برنامــه مشــخص همــه دانشــگاه ها را 

در ایــن موضــوع ســهیم نماییــم.«
ســؤال جــدی پیــش روی مســئوالن وزارت 
علــوم دولــت دوازدهــم ایــن اســت کــه چــرا 
عنصــر شناخته شــده ای چــون شــیرزاد کــه ســال ها 
ــتاوردهای  ــر دس ــکارا منک ــی و آش ــت در خف اس
صلح آمیــز هســته ای کشــور اســت، همچنــان 
در مراکــز محــل فعالیــت دانشــمندان جــوان و 
ســرمایه های هســته ای کشــور حضــور دارد و 
ــود در  ــخصی خ ــاق ش ــی ات ــکان یعن ــن م از همی
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بی محابــا بــا رســانه های 
بیگانــه مصاحبــه و دســتاوردهای نظــام را به چالش 

می کشــد؟
احمــد شــیرزاد به عنــوان مؤثرتریــن عنصــر 
ــا،  ــت غربی ه ــه دس ــه ب ــا دادن بهان ــه ب ــی ک داخل
ــه  ــای ظالمان ــال تحریم ه ــزایی در اعم ــش بس نق
علیــه جمهــوری اســامی ایفــا کــرده چــرا در 
دولــت دوازدهــم در رأس نشســت و مجموعــه ای 
قــرار می گیــرد کــه بــه فــرض نیـّـت پــاک دیگــر 
ــای  ــای همکاری ه ــگاهی در ارتق ــان دانش محقق
بــا  همــکاری  ســکان دار  بین المللــی،  علمــی 
 )CERN( ســازمان پژوهش هــای هســته ای اروپــا

ــرد. ــرار گی ق
ــت  ــه نخس ــار رتب ــؤاالت در کن ــن س ــی ای تمام
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در ارتباطــات بین المللی 
رویدادهــای  علــوم(،  وزارت  اعــام  بــر  )بنــا 
ــن«  ــن گودم ــور »آل ــون حض ــایندی همچ ناخوش
به عنــوان مســئول پــروژه نفــوذ علمــی ســازمان ســیا 
در ایــران و دانشــگاه هایی چــون صنعتــی اصفهــان 
در ســال های اخیــر و نیــز افشــای اســرار هســته ای و 
نــام دانشــمندان شــهید ایــن عرصــه، بــر ابهــام در این 

ــت. ــزوده اس ــوص اف خص
همچنیــن بــرای همــگان جــای ســؤال دارد ایــن 
ــددی از  ــناد متع ــه اس ــوذی ک ــن و نف ــر خائ عنص
اظهــارات معاندانــه او موجــود اســت و از مؤثرترین 
افــراد در اِعمــال فشــارها و تحریم هــای ایــن روزها 
ــام  ــن ای ــرا در ای ــت، چ ــور اس ــردم و کش ــه م علی
تریبــون دار جریانــی خــاص در دانشــگاه می شــود 
و ضمــن اعطــای مجــوز بــه برنامه هــای )البتــه 
خالــی از مخاطــب( او، در رأس همکاری هــای 

ــرد! ــرار می گی ــم ق ــگاه ه ــی دانش علم

بحــث  و گفت و گــو پیرامــون اینکــه اســام 
ــردی و  ــات زندگــی ف ــه جزئی ــدازه ای ب ــا چــه ان ت
ــه  ــر رابط ــر دیگ ــه تعبی ــا ب ــا و ی ــی ملت ه اجتماع
ــه  ــت ک ــی اس ــردازد بحث ــان می پ ــا انس ــان ب انس
ــیار  ــفه بس ــن و فاس ــن متفکری ــز در بی ــروزه نی ام
ــراد  ــات اف ــم نظری ــر بخواهی ــا اگ ــت، ام ــج اس رای
مختلــف را بررســی کنیــم، یکــی از بهتریــن 
نطریــات کــه تاانــدازه ای درســتی خــود را درگــذر 
تاریخــی نشــان داده اســت، نظــر شــهید مطهــری 
ــری در  ــهید مطه ــت. ش ــئله اس ــن مس ــون ای پیرام
ــد:  ــان می کنن ــان بی ــای زم ــام و نیازه ــاب اس کت
»اســام بــه افــراد کار نــدارد، بلکــه حکــم را روی 
حیثیــات و عناویــن کلــی می بــرد و ایــن کار نوعی 

ــد.« ــاد می کن ــاف ایج ــت انعط قابلی
بحــث مــا پیرامــون ایــن اســت کــه طــرح اســام 
ــه  ــی ک ــت، موضوع ــت داری چیس ــرای حکوم ب
پرداختــن بــه آن نیــاز به پیــش فرض هایــی دارد کــه 
بحــث راجــع بــه آن هــا در ایــن مقالــه نمی گنجــد. 
ازجملــه اینکــه حکومــت داری نــه یک ضــرورت 
زمانــه ی حــال و حاضــر، بلکــه یــک دســتور 
ــام  ــدون آن اس ــت و ب ــام دوران اس ــی در تم دین
ناقــص اســت. اگــر بپذیریــم کــه حکومــت یــک 
ضــرورت دینــی اســت، اولیــن ســؤالی کــه پیــش 
می آیــد ایــن اســت کــه طــرح اســام بــرای 
ــام  ــدر اس ــا در ص ــت؟ آی ــت داری چیس حکوم
نســخه ای بــرای نحــوه ی اداره ی حکومــت پیچیده 
شــده اســت و چندیــن هــزار ســال علمــا نتوانســته 
یــا نخواســته اند ایــن دســتور را پیــاده کننــد یــا در 
مــورد طــرح اســام بــرای حکومــت داری بــا یــک 

مســئله ی دیگــری مواجــه هســتیم؟
ــدود  ــن موضــوع یکــی از مع ــرای بررســی ای ب
تاش هــای مســلمین یعنــی انقــاب اســامی 
ــه  ــرای تشــکیل حکومــت اســامی ب ــران کــه ب ای
ــام  ــم. نظ ــی می کنی ــت را بررس ــیده اس ــر رس ثم
ــاب  ــته از انق ــر خواس ــه ب ــامی ک ــوری اس جمه
ــود را نبایــد به صــورت یــک اتفــاق مخصــوص  ب
ــازه ی نهایــت 15 ســال بررســی کــرد،  ــه یــک ب ب
بلکــه انقــاب اســامی ثمــره ی طــی یــک مســیر 
تاریخــی حداقــل از صفویــه اســت. ریشــه های 
را  واضح تــر  به صــورت  انقــاب  شــکل گیری 
می تــوان از صوفیــان صفویــه کــه پلــی بیــن تغییــر 
ــه شــیعه شــد دانســت  ــان از ســنی ب مذهــب ایرانی
ــام 15  ــم تنباکــو، نهضــت مشــروطه و قی ــا تحری ت
خــرداد... . در ایــن مســیری کــه به انقاب اســامی 
می رســد بســیاری از علمــا قــدرت بــه دســت 
گرفتــن حکومــت را داشــتند امــا یــا در مقابــل شــاه 
ســکوت می کننــد یــا خــود اجــازه ی حکومــت بــه 
ــا بررســی کنــش گــری علمــا  شــاه را می دهنــد. ب
و مراجــع شــاید بتــوان کنــش آنــان را منطبــق بــر 
نظــر شــهید مطهــری دانســت؛ یعنــی طــرح اســام 
بــرای حکومــت احکامــی بــر روی حیثیــات و 
عناویــن کلــی، نــه احکامــی در جزئیــات، تعریــف 
می شــود. تــاش علمــا را تعریــف جدیــدی از 
آن  از  برهه هایــی  در  اســامی  حکومــت داری 
ســیر تاریخــی می تــوان تفســیر کــرد کــه بــه دنبــال 
ــان  ــان خودش ــای زم ــات و نیا زه ــف اقتضائ کش
ــت داری و  ــات حکوم ــات و ضروری ــرای جزئی ب
اســتقرار نظــام بــوده اســت. نــوع فعالیت هــای 
بنیان گــذار انقــاب نیــز به عنــوان یکــی از آن علمــا 

ــد. ــق می کن ــر را تصدی ــن نظ ای
حــال کــه مشــخص شــد کــه طــرح بــرای 
حکومــت بایــد درگــذر تاریخــی زمانــه مشــخص 
ــه وجــود می آیــد ایــن اســت  شــود، ســؤالی کــه ب
کــه انقــاب بــرای خــود چه طرحــی انتخــاب کرده 
اســت. ســؤالی کــه بــرای جــواِب آن نیــاز اســت بــه 

بررســی هویتــی از انقــاب اســامی بپردازیــم.
خداونــد عالــم، قــادر و حــی مطلــق اســت و در 
مقابل بشــر علــم و قــدرت و حیات محــدودی دارد، 
وی کوشــش خــود را بــه رب و خالــق خــود عرضه 
می کنــد. همــواره بشــر در تقاضــا و خواهشــی 
عاجزانــه بــرای تعالــی، رشــد و ســیر از محدودیــت 
ــی  ــز تاش ــامی نی ــاب اس ــت. انق ــاق اس ــه اط ب
بــرای تعالــی یافتــن و تعالــی دادن اســت. بــا این نگاه 
ــرار دارد،  ــرورت ق ــیر صی ــواره در مس ــاب هم انق
وجــود ایــن صیــرورت زمانــی ضــرورت بیشــتری 
پیــدا می کنــد کــه نظــام بــر خواســته از ایــن انقــاب 
ــی  ــی و بخش ــی غرب ــوده و بخش ــامی نب ــاً اس تمام
اســامی باشــد. درصورتی کــه هویــت انقــاب ضد 
غربــی نــه غیــر غربــی و اگــر طرحــی بــرای ادامــه ی 

خــود نداشــته باشــد محکوم بــه شکســت اســت.
ــرای  ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــث ای ــه ی بح خاص
ــدن  ــان تم ــه هم ــام ک ــی اس ــرح متعال ــاد ط ایج
اســامی اســت، طــرح تمامــاً از پیــش تعیین شــده ای 
نداریــم و بایــد ایــن طــرح را در ســیر تاریخــی خــود 
محقــق ســازیم و زمانــی ایــن امــر محقــق می شــود 
کــه مــردم هــر زمانــه ای وظیفــه ی تاریخــی خــود را 
به خوبــی شــناخته و بــه آن عمــل کننــد؛ همان طــور 
کــه در مواقــع خــاص تاریــخ مواقعــی کــه مــردم و 
به خصــوص قشــر عقایِی شــیعی جامعــه کــه اکثراً 
علمــا بوده انــد وظیفــه ی تاریخــی خــود را به خوبــی 
انجــام داده انــد مــا بــه ســمت تحقــق تمدن اســامی 
ــود را  ــه ی خ ــی وظیف ــدیم و هرجای ــر ش نزدیک ت
نشــناختند باعــث تضعیف جایــگاه هویتی خــود در 
تاریــخ شــده اند و بــه ســمت اضمحــال در تمــدن 

ــم. ــش رفته ای غــرب پی
ــد  ــامی، بای ــدن اس ــق تم ــرای تحق ــز ب ــا نی م
در حــال حاضــر وظیفــه ی تاریخــی خــود را 
تشــخیص دهیــم، مــا نبایــد منکــر نقص هــای 
ــت  ــت فقهــی، عقانی ــت کامــی، عقانی عقانی
جامعــه داری خــود باشــیم کــه عقانیــت شــیعی 
نشــده ی  فتــح  راه هــای  و  بــاال  ظرفیت هــای 
بســیاری دارد. بــرای رســیدن بــه تمــدن اســامی 
ــه  ــم و ب ــف نکنی ــرب تعری ــه غ ــود را ن ــا خ تنه
ــم و  ــا نکنی ــود اکتف ــی خ ــه سیاس ــته های فق داش
اجــازه گشــوده شــدن دریچه هــای گوناگــون را 
مبتنــی بــر توجــه ویــژه بــه متــون را بدهیــم. حــال 
ــه را  ــن بره ــود در ای ــه ی خ ــم وظیف ــر بخواهی اگ
آسیب شناســی نماییــم، در زمینــه ی عقانیــت 
ضعف هــای  دچــار  داری  جامعــه  و  سیاســی 
متعــددی هســتیم، هنــوز در بســیاری از امنیه هــای 
حکومــت داری بــه نظریــه ی واحــدی کــه مبتنــی 
بــر متــون اســامی مــا باشــند نرســیده ایم ایــن در 
ــه  ــی ک ــیاری از نهادهای ــه بس ــت ک ــی اس صورت
ــد  ــن حیطــه را دارن ــای نقــش در ای ــه ی ایف وظیف
ماهیــت وجــودی خــود را پرداختــن بــه این گونــه 
مســائل تعریــف نمی کننــد، ماننــد حوزه هــای 
علمیــه یــا دانشــگاه ها کــه بررســی دقیق تــر آن هــا 
ــه مجــال دیگــری دارد. ــاز ب و نقــش هرکــدام نی

حداکثــری  رضایــت  جلــب  ااااااااااااموجــب 
ــی  ــل از هــر عمل ــد قب ــرا بای دانشــجویان شــود زی
ســنجیده و فکــر شــده عمــل کنیم شــاید بهتــر بود 
بــا مدیریــت بهتــر ایــن مســئله و تفکــر منابــع مالی 
را به طــور مشــخص و دقیقــی هزینــه کنــد. اینجــا 
در  مدیــران  می تــوان خودخواهــی  به وضــوح 
اقدامــات دانشــگاه را مشــاهده نمــود گاهــی بــرای 
ــرای  ــدان را ب عمــل ســنجیده تنهــا الزم اســت می

جوانــان خالــی کنیــم.
ــه  ــوط ب ــی مرب ــات کــه ب ــه در بیان ــن نکت دومی
مســئله بــاال نیســت مبحــث عدالــت و به خصــوص 
عدالــت آموزشــی اســت. عدالــت زمینــه ای بســیار 
گســترده و پیچیــده اســت امــا بایــد در رفتارهــای 
مســئوالن تــاش بــرای ایجــاد عدالــت را مشــاهده 
کنیــم. بــرای رســیدن بــه عــدل بایــد جنگیــد و از 
آزمون هــای ســخت عبــور کــرد همان گونــه کــه 
مــوال و پیشــوای مــا امــام علــی )ع( چنیــن کردنــد. 
امــام علــی حتــی لحظــه ای بــرای بــه دســت 
آوردن عــدل در حکومتــش درنــگ نکــرد. اگــر 
ــه  ــد ب ــم بای ــام می زنی ــود دم از اس ــه خ در جامع

ــم. ــال توجــه کنی ــن افع ــک ای تک ت
ســومین نکتــه مبحــث توصیــه بــه علــم دانــش 
بــود ولــی علــم و دانــش صرفــاً نمی توانــد موجب 
ســعادت یــک ملــت شــود. بلکــه آن ملــت بایــد 
علــم حقیقــی را جویــا شــوند تــا توســط آن 
علــم بــه خداونــد منــان برســند و جامعــه خــود را 
ــدرن و  ــانند، در دانشــگاه م ــه ســعادت برس ــز ب نی
امــروزی قطعــاً جویــای علــم حقیقی بــودن کاری 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــا بای ــت و چه بس ــوار اس دش
آن تاش هایــی بیش ازحــد معمــول انجــام داد. 
دانشــگاه دیگــر پاســخگوی نیازهــای معنــوی 
دانشــجویان نیســت و تبدیــل به جایــی بــرای 
روخوانــی علــم شــده اســت. مهم تریــن نکتــه در 
ــم  ــب عل ــه کس ــه ب ــا توج ــگاه های روز دنی دانش
و حضــور جنبه هــای مختلــف معنویــت در آن 
اســت. شــاید معنای  دانــش در غــرب و جمهوری 
ــا  ــد ام ــته باش ــیاری داش ــای بس ــامی تفاوت ه اس

هــردو بایــد بــه دنبــال کســب معنویــت باشــند.
دیالوگــی در فیلمــی معــروف بــود کــه بازیگــر 
ــان ها روی  ــداد انس ــه تع ــت »ب ــش اول می گف نق
زمیــن راه بــرای رســیدن بــه خدا هســت فقــط باید 
آن را انتخــاب کــرد.« مســیر رســیدن بــه ســعادت 
یــک ملــت نیــز بــه همیــن ســادگی اســت. مــردم 
یــک جامعــه بــا عمــل بــه توصیه هــای کوچــک 
می تواننــد راه ســعادت و تعالــی خــود را پیــدا 
کننــد کــه چندیــن مــورد از ایــن توصیــه بررســی 
ــر نظــر حضــرت  ــا ب ــن مســیر و بن ــا در ای شــد؛ ام
ــا  ــادی ب ــه زی ــران فاصل ــردم ای ــم م ــوز ه ــا هن آق
ــد و بایــد تــاش  قله هــای پیشــرفت و ترقــی دارن
خــود را بــرای رســیدن بــه ایــن قلــل چندیــن برابــر 
کننــد و کمبودهــای گذشــته را نیــز جبــران نمایند 
ازقضــا در آخریــن جملــه از آخریــن بنــد توصیــه 
اول می فرماینــد: »بــه پــا خیزیــد و دشــمن بدخــواه 
و کینه تــوز را کــه از جهــاد علمــی شــما به شــدت 

بیمنــاک اســت نــاکام ســازید.«
دشــمن نه تنهــا از حــرکات علمــی بلکــه از 
یک به یــک گام هایــی کــه در مســیر انقــاب 
برداشته شــده بیمنــاک اســت. به راحتــی می تــوان 
ایــن تــرس را در رفتارهــای دشــمنان مشــاهده 
ــربازان  ــاه س ــون بی گن ــه خ ــه ک ــود. همان گون نم
ــدار  ــت را داغ ــک مل ــد و ی ــه ش ــان ریخت وطنم

ــرد. ک
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در پــی اقــدام آمریــکا بــرای تحریــم نفتــی ایران 
باهــدف کاهــش صــادرات نفــت توســط ایــران تــا 
صفــر درصــد در ماه مــه 2018)اردیبهشــت 1397( 
ــورهای دارای  ــه کش ــه ب ــه ای 6 ماه ــدا فرج در ابت
ــج  ــا به تدری ــد ت ــران داده ش ــا ای ــی ب ــادالت نفت تب
ایــن مبــادالت را )نهایتــاً تــا مــاه نوامبــر 2018)آبان 
97(( بــه صفــر برســانند. در ایــن قســمت ابتــدا بــه 
ترجمــه کلمــه بــه کلمــه ی گــزارش خبرگــزاری 
CNN دربــاره ی نتایــج ایــن تحریم هــا بــدون 

ــه  ــاد کــردن قســمتی از آن و ســپس ب ــا زی کــم ی
ــه ای از  ــک خاص ــه کم ــر ب ــن خب ــی از ای تحلیل
چنــد گــزارش خبرگــزاری Reuters)رویتــرز( کــه 
رســانه هایی کامــاً آمریکایــی هســتند می پردازیم 
تــا از زبــان و بــه اســتناد خــود آمریکایی هــا و نــه از 
روی گزارش هــای خودمــان کــه احیانــاً متعصبانــه 
ــه  ــم و ب ــا بگویی ــن تحریم ه ــج ای ــتند از نتای هس
تحلیلشــان بپردازیــم و ســپس بــه این ســؤال پاســخ 
ــی  ــای ابرقدرت ــر تحریم ه ــا در براب ــه آی ــم ک دهی
چــون آمریــکا می تــوان ایســتاد یا نــه؟؟؟ ســپس از 
پاســخ ایــن ســؤال در نشــریه ی بعــدی برای پاســخ 

ــم: ــک می گیری ــر کم ــؤالی مهم ت ــه س ب
CNN: »تحریم هــای آمریــکا بــرای توقــف 

صــادرات نفــت ایــران تــا اآلن شکســت خورده اند 
ــه  ــه ب ــده ک ــه ای داده ش ــور فرج ــت کش ــه هش و ب
ــازات  ــرس از مج ــدون ت ــد ب ــازه می ده ــا اج آن ه
)توســط آمریــکا( و حتــی بعــد از اتمــام فرجه )که 
ــد  ــران خری ــوند( از ته ــف ش ــد متوق ــا بای خریده

کننــد.«
تحلیــل گــران صنعــت نفــت تخمیــن می زننــد 
ــی  ــی زمان ــی حت ــای جهان ــران در بازاره ــه ای ک
ــری  ــه تأثی ــده ک ــه ش ــی مواج ــا تحریم های ــه ب ک
ــون بشــکه  ــه 1.5 میلی ــته اند روزان ــه داش همه جانب
نفــت در مــاه اکتبــر 2018)مهــر 1397( فروختــه 

اســت.
ســید ایمان ناصــری مدیر بخــش خاورمیانه 

ــن  ــد: »ای ــرژی می گوی ــی ان ــروه جهان در گ
چیــزی  از  فراتــر  و  زیاده خواهــی  کار 
اســت کــه انتظــار مــی رود چراکــه دولت 
ــران  ــروش ای ــه ف ــد ک ــپ می خواه ترام
در مــاه نوامبــر )آبــان( بــه صفــر برســد. 
ــن  ــه ای ــم ک ــاور نمی کنی ــز ب ــا هرگ م

ــد.« ــر باش ــه امکان پذی نتیج
دولت هــا  و  شــرکت ها  بــه 
مــه  مــاه  در  کــه  زمانــی  از 
تحریم هــا  2018)اردیبهشــت 97( 
ــش ماهه  ــی ش ــدند فرصت ــام ش اع
داده شــد تــا دادوســتد )مربــوط 
ــران  ــا ای ــج ب ــرژی( را به تدری ــه ان ب
کاهــش دهنــد کــه ایــن کار درنتیجه 
توافــق  از  رئیس جمهــور  خــروج 

هســته ای در مــاه مــه اســت.
یــک مقــام ارشــد وزارت خارجــه 
ــرداد  ــن 2018)خ ــاه ژوئ ــکا در م آمری

بــرای  اســتثنایی  »هیــچ  گفــت:   )97
کشــوری قائــل نخواهد شــد و کشــورهایی 

ــر نرســانند شــاید  ــه صف کــه خریدهایشــان را ب
مجــازات هــم بشــوند. ترامــپ تهدیــد کــرد بــرای 

ــه  ــران ادام ــا ای ــتد ب ــه دادوس ــه ب ــورهایی ک کش
آگوســت  مــاه  در  ســختی  عواقــب  دهنــد 

بــود.« خواهــد   )97 2018)مــرداد 
بااین حــال در روز جمعــه )9 نوامبــر 2018(

ــا  ــال تحریم ه ــس از اعم ــاه پ ــان 97()6 م )18 آب
)پایــان فرجــه( و پــس از تهدیــدات ذکرشــده در 
ســخنان ترامــپ( وزیــر خارجــه آمریــکا مایــک 
پمپئــو گفــت: »بــه هشــت کشــور اختیاراتــی 
ــه  ــل ب ــاً از عم ــا را موقت ــه آن ه ــود ک داده می ش
ــد ایــن 8 کشــور شــامل  تحریم هــا مســتثنا می کن
چیــن، هنــد، ایتالیــا، یونــان، ژاپــن، کــره جنوبــی، 
تایــوان و ترکیــه می شــود. بــه ایــن کشــورها ایــن 
ــی  ــی حیات ــه اقدامات ــده چراک ــارات داده ش اختی

بــرای رســاندن واردات نفــت خــام بــه صفــر 
درصــد انجــام داده انــد. شــش 

کشــور از ایــن هشــت کشــور 
در ســطحی بســیار بســیار کــم 

بــه واردات خــود ادامــه خواهند 
داد و دو کشــور دیگــر واردات 
ــع  ــل قط ــور کام ــود را به ط خ

خواهنــد کــرد.«
از  خیلــی  درحالی کــه 
ــیا  ــا و آس ــا در اروپ خریداره
آمریــکا  خواســته های  بــا 

همــراه شــده اند امــا 
چیــن. 

هنــد و ... هنــوز در حــال خریــد حجــم زیــادی از 
ــتند. ــی هس ــت ایران نف

بجورنــر تونهاگــن )معــاون بخــش بــازار نفــت 
موسســه ریســتاد انــرژی( گفتــه: »احتمــال اینکــه 
صــادرات ایرانی هــا بــه صفــر برســد خیلــی کــم 
ــور  ــر حض ــه خاط ــی ب ــر عامل ــتر از ه ــت بیش اس
چیــن. چراکــه چیــن درخواســت آمریــکا مبنــی 
بــر لغــو واردات نفــت ایــران را رد کــرده و 
ــکا  ــی آمری ــای مال ــد تحریم ه ــن می توان همچنی

ــد.« ــم دور بزن راه
)talk of an oil surplus( سخن از مازاد نفت

ــی  ــس بین الملل ــات OPEC و آژان ــق اطاع طب
ــه 3.8  ــش ب ــران صادرات ــت ای ــد نف ــرژی تولی ان
میلیــون بشــکه در روز  میلیــون بشــکه و 2.4 
در ربــع دوم ســال 2018)ماه هــای مــه. ژوئــن. 
ــر  ــرداد. تی ــت. خ ــوالی و آگوست()اردیبهش ج
و مــرداد 97()چهــار مــاه پــس از گذشــت زمــان 
فرجــه( رســید کــه بــه ایــن معناســت کــه تــا اآلن 
صــادرات ایــران 900 هــزار بشــکه در روز کاهش 

ــت. ــرده اس پیداک
امــا تــرس از کمبــود عرضــه در بازارهــای 
کاهــش  خاطــر  بــه  جهانــی 
صــادرات نفــت ایــران منجــر 
ــث  ــردن بح ــرح ک ــه مط ب
تولیــد مــازاد شــده چراکــه 
ــه  ــی را ک ــتان طرح عربس
توســط OPEC و روســیه 
رهبــری  را  تصویب شــده 
در  آن  در  کــه  می کنــد 
حــال تزریــق هــر چــه بیشــتر 
ــازار  ــه ب ــت ب ــکه های نف بش

ــت  ــه نف ــی عرض ــش احتمال ــران کاه ــرای جب ب
ــت. ــران اس ای

بــا در جریــان بــودن نفــت ایــران عربســتان بهتر 
ــا  ــد ت ــود باش ــد خ ــش تولی ــر کاه ــه فک ــت ب اس

ــش آن. افزای
ــاً 11  ــکا تقریب ــام آمری ــت خ ــروش نف پیش ف
درصــد درمــاه اکتبــر )مهــر( کاهــش پیــدا کــرد و 
باقیمتــی حــدود 65 دالر بــرای هــر بشــکه مبادلــه 
شــد درحالی کــه قیمــت جهانــی نفــت خــام 

ــدا کــرد. ــت بیــش از 8 درصــد کاهــش پی برن
یــک منبــع حکومتــی در عربســتان گفــت کــه 
شــاه عربســتان تولیــد نفــت از 10.5 میلیون بشــکه 
ــه 10.7  ــپتامبر 2018)شــهریور 97( را ب ــاه س در م
میلیــون بشــکه در روز رســانده اســت؛ امــا اآلن بــه 
علــت تأثیــر محــدود تحریم هــای آمریــکا نگــران 

تولیــد مــازاد اســت.
شــدن  گرفتــه  نادیــده  نتیجــه  برخــاف 
ــد در  ــت می توان ــی نف ــه جهان ــا. عرض تحریم ه

ســال آینــده دوبــاره کمتــر شــود.
ــن دور  ــه کــه ای ــرژی گفت ــی ان آژانــس جهان
از ســال 2012  بیشــتر  از تحریم هــا می توانــد 
ــادرات  ــر ص ــد اگ ــر باش ــر ثم ــه و مثم قابل توج
نفــت ایــران 1.2 میلیــون بشــکه در روز کاهــش 

پیــدا کنــد.
ــه  ــد ک ــن می زن ــرژی تخمی ــی ان ــروه جهان گ
صــادرات نفــت ایــران در نیمــه دوم ســال 2019 
)از مــاه جــوالی تــا دســامبر()تیر تــا آذر 97(

حــدوداً یــک ســال پــس از اعمــال تحریم هــا در 
مــاه مــه 2018)اردیبهشــت 97( روی 800 هــزار 

ــد. بشــکه در روز ثابــت بمان
ــادرات  ــه: »ص ــرژی گفت ــتاد ان ــه ریس موسس
ــد  ــت می توان ــخت ترین حال ــران در س ــت ای نف
ــد  ــدا کن ــش پی ــکه در روز کاه ــزار بش 600 ه
ــل از اعمــال  ــاس قب تنهــا وقتی کــه چیــن در مقی

ــد.« ــه ده ــود ادام ــه واردات خ ــا ب تحریم ه
ــدا فرجــه ای 6  ــم کــه ابت خــوب باهــم دیدی
ماهــه از مــاه مــه تــا اکتبــر 2018)اردیبهشــت 
از  بعضــی  و  شــد  داده   )97 مهــر  تــا 
ــن  ــه ای ــیایی ب ــی و آس ــورهای اروپای کش
ــور  ــی 8 کش ــد ول ــل کردن ــا عم تحریم ه
ــرباز زده  ــا س ــن تحریم ه ــه ای ــل ب از عم
از  نفــت  و خواســتار واردات مجــدد 
ــه  ایــران شــدند کــه آمریــکا مجبــور ب
دادن معافیــت بــه آن هــا در نوامبــر 
2018)آبــان 97( شــد. و از طرفــی 
در  فقــط  عربســتان  شــد  گفتــه 
ــاه ســپتامبر )شــهریور(200  طــول م
ــد نفــت خــود را  هــزار بشــکه تولی
افزایــش داده یعنــی این کــه فــرض 
مقامــات آمریکایــی بــر ایــن بــوده 
ــران  ــن ای ــار رفت ــود کن ــه باوج ک
)حتــی بااینکــه تنگــه ی هرمــز 
پایــگاه  بزرگ تریــن  از  یکــی 
ایــران  دســت  در  دنیــا  نفتــی 
اســت( تولیــد نفــت عربســتان )10 
ــد  ــر تولی ــکه( ده براب ــون بش میلی
ایــران )1.5 میلیــون بشــکه در مــاه 
اکتبــر 2018)مهــر 97()پاراگــراف 
دوم گــزارش CNN( خواهــد شــد، 
هــم مشــکل کاهــش عرضــه پیــش 
ــا  ــن تحریم ه ــا ای ــم ب ــد وه ــد آم نخواه
)شــاید( مهم تریــن پایــه ی درآمــد دولــت 
ایــران یعنــی نفــت شکســته شــده و اقتصــاد 

محمد مهدی شفیعی
برق 96

تحریم مجدد؛
 بدبختی مردم؟!
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ــکل  ــا مش ــد. تنه ــد ش ــج خواه ــًا فل ــران کام ای
مــا شــاید کشــور چیــن باشــد کــه بــا مــا رقابــت 
آمــدن  کار  بــاروی  ولــی  می کنــد  تجــاری 
عربســتان و روابطــی تقریبــاً قابل توجــه و حــذف 
ایــران از بــازار جهانــی نفــت چیــن ناخواســته بــه 
ــا کمــک خواهــد کــرد و خریدهــای  هــدف م
نفتــی خــود را از ایــران قطــع کــرده و مقصــد آن 
عربســتان )کــه ســرتاپا تســلیم ماســت( خواهــد 

ــود. ب
ــه روابــط عربســتان و چیــن تنهــا  ــرای اشــاره ب ب
کافــی اســت بــه گــزارش )30 نوامبــر 2018()9 آذر 
97()تنهــا یــک مــاه بعدازایــن خبــر CNN و بیشــتر 
از یــک مــاه گذشــته از پایــان فرجــه ی تحریم هــا( 
Reuters در نشســت G20 بوئنــوس آیــرس )پــس از 

فــاش شــدن قتــل خاشــقچی( اشــاره کرد کــه جین 
ــات  ــه: »ثب ــه ک ــن گفت ــور چی ــگ رئیس جمه پین
ــج  ــرفت در خلی ــاه و پیش ــه ی رف ــتان پای در عربس
)فــارس( اســت و چیــن قاطعانــه از حرکــت ریــاض 
ــات  ــادی و اصاح ــادالت اقتص ــش مب ــرای افزای ب

ــد!« ــت می کن اجتماعــی حمای
ببینیــم  کــه  اســت  آن  وقــت  اآلن  خــوب 
ــمن  ــرای دش ــاً ب ــزی )خصوص ــه برنامه ری بااین هم
تجــاری آمریــکا( و ایــن تحریم هــای ســنگین 
ــا  ــتاد ی ــدرت ایس ــکای ابرق ــوی آمری ــود جل می ش

ــه؟ ن
بــرای پاســخ فقــط به بررســی عملکرد کشــورها 
در برابــر تحریم هــا )و شــاید کمــی هــم از اقدامــات 
ــه  ــا( اول این ک ــا تحریم ه ــه ب ــرای مقابل ــان ب خودم
ــت  ــه نهای ــد ک ــه ش ــزارش CNN گفت ــر گ در آخ
کاهــش تولیــد نفــت ایــران )چــون فــروش صفــر 
درصــد بــرای کشــوری مثــل ایــران طبــق گفتــه ی 
اســت(  غیرممکــن  تقریبــاً  تونهاگــن  بجورنــر 
ــال  ــل از اعم ــاس قب ــن در مقی ــه چی ــت ک ــن اس ای
تحریم هــا از ایــران خریــد کنــد. یعنــی چیــن بعــد 
از اعمــال تحریم هــای نفتــی به جــای کاهــش 
خریــد مرتــب خرید خــود را از ایــران افزایــش داده 
اســت! )باوجــود دوســتی چــون عربســتان و اثــرات 
تحریم هــا روی کاهــش تولیــد نفــت ایــران تــا 
900 هــزار بشــکه پــس از گذشــت 4 مــاه از اعمــال 

ــران(. ــه ای ــا علی تحریم ه
تحلیــل  در  خبرگــزاری  ایــن  این کــه  دوم   
ــه  ــاب ب ــا و خط ــال تحریم ه ــد از اعم ــت بع وضعی
عربســتان گفتــه کــه باوجــود نفــت ایــران عربســتان 
بهتــر اســت بــه فکــر کاهــش باشــد نــه افزایــش! یــا 
ــران  ــرای جب ــاش ب ــال ت ــتان در ح ــه عربس این ک
ــه  ــی ب کاهــش عرضــه ی نفــت در بازارهــای جهان
ــه  ــا این ک ــت و ی ــران اس ــی ای ــم نفت ــر تحری خاط
باوجــود معافیــت گرفته شــده توســط 8 کشــور 

ذکرشــده بازهــم عرضــه ی جهانــی نفــت می توانــد 
ــد 10.7  ــه تولی ــر شــود! مگــر عربســتان روزان کمت
میلیــون بشــکه در روز )حــدود ده برابــر ایــران )بــا 
تولیــد 1.5 میلیــون بشــکه در روز(( نمی کنــد؟ 
مگــر ایــران فقــط یــک کشــور در میان کشــورهای 
نفتــی دنیــا نیســت؟ پــس چــرا بــا تحریم نفتــی فقط 
ــم در  ــه آن ه ــش عرض ــث کاه ــران بح ــور ای کش
ســطح جهانــی مطــرح می شــود؟ در تائیــد کاهــش 
عرضــه بــاز می تــوان بــه گــزارش Reuters در 3 
ژانویــه 2019 )13 دی 97()9 مــاه بعــد از اعمــال 
تحریم هــا در مــه )اردیبهشــت(()دو مــاه بعــد از 
اعطــای معافیــت بــه 8 کشــور یادشــده( اشــاره کرد 
کــه ادعاشــده بــه علــت کاهــش عرضه ی بی ســابقه 
در OPEC و افزایــش قیمــت نفــت از 56 دالر تــا 86 
دالر در مــاه اکتبــر )مهــر( عربســتان و هم پیمانانــش 
ــش  ــا کاه ــه ب ــه مقابل ــروع ب ــه ش ــور یک جانب به ط

ــد! ــه کرده ان عرض
ــی از  ــاه فرجــه خیل ــه شــد کــه بعــد از 6 م  گفت
کشــورهای اروپایــی و حتــی آســیایی با خواســته ی 
آمریــکا همــراه شــده اند و تولیــد نفــت ایــران 
ــاه از گذشــت مهلــت فرجــه 900  بعــد از چهــار م
هــزار بشــکه در روز کاهــش پیداکــرده اســت امــا 
ــن تحریم هــا  ــه ای ــی از عمــل ب ــن و کــره جنوب ژاپ
مســتثنا شــده اند، قطعــاً ایــن مســئله پیــش می آیــد 
ــی هم پیمــان آمریــکا  ــا ژاپــن و کــره جنوب کــه آی
نیســتند و بــرای حفاظــت کشورشــان مجبــور 
ــخنرانی  ــد؟ س ــه بپردازن ــکا هزین ــه آمری ــتند ب نیس
ــرا  ــس چ ــر 1397(( پ ــر 2018()مه ــپ: »)اکتب ترام
مســتعمره ی  عمــاً  کــه  کشــورهایی  ایــن  در 
ــل  ــکا عم ــای آمری ــه تحریم ه ــتند ب ــکا هس آمری
ــته اش  ــاف خواس ــاً برخ ــی کام ــد و حت نمی کنن
رفتــار می کننــد؟« باوجــود تهدیــدات ترامــپ کــه 
گفتــه بــود عواقــب ســختی بــرای کســانی خواهــد 
بــود کــه حتــی بعــد از اتمــام نیمــه ی فرجــه بــاز بــه 
روابــط نفتــی بــا ایــران ادامــه دهنــد یــا تهدیــد یــک 
مقــام رســمی وزارت خارجــه ی آمریــکا کــه هیــچ 
ــود )چــه برســد  اســتثنایی در تحریم هــا نخواهــد ب
بــه هم پیمانانمــان( )در ضمــن این کــه گفتیــم 
ــط  ــتند فق ــکا هس ــتعمره ی آمری ــره مس ــن و ک ژاپ
کافــی اســت بدانیــد کــه آمریــکا چندیــن پایــگاه 
نظامــی در نقــاط اســتراتژیک کــره جنوبــی و ژاپــن 
)ازجملــه اوکینــاوای ژاپــن( دارد و ایــن دو کشــور 
ــد!( ــن پایگاه هــا را پرداخــت کنن ــه ی ای ــد هزین بای

در تائیــد تــاش ژاپــن بــرای خرید نفــت از ایران 
)باوجــود تهدیــدات ابرقدرتــی چــون امریــکا که از 
ــزارش  ــه گ ــوان ب ــرد( می ت ــول زور می گی ــن پ ژاپ
Reuters )27 نوامبــر 2018()6 آذر 97()7 مــاه پــس 

از اعمــال تحریم ها()یــک مــاه پــس از اتمــام فرجه( 

اشــاره کــرد کــه اذعــان کــرده: « اتحادیــه ی نفتــی 
ژاپــن )PAJ( اعــام کــرده مشــتریان ژاپنــی احتمــاالً 
بــدون گســترش محــدوده ی معافیــت )گرفته شــده 
بــرای   )97 2018)آبــان  نوامبــر  در  آمریــکا  از 
خریــد نفــت( و بــه خاطــر مشــکات در پرداخــت 
ــی  ــت تحریم های ــه عل ــه ایران()ب ــت ب ــه )نف هزین
ــر  ــاره ب کــه در مــاه مــه 2018)اردیبهشــت 97( دوب
ــران را بارگیــری  ــران وضــع شــد( نفــت ای ضــد ای
نخواهنــد کــرد. بااین حــال رئیــس PAJ گفــت: 
»احتمــاالً بارگیری هــا از ایــران از مــاه ژانویــه تــا مــه 
ــد  ــیع خواه ــت 98( وس ــا اردیبهش 2019)دی 97 ت
بــود و چنــد خریــد جدیــد در اواخــر مــاه دســامبر 
2018)آذر 97( صــورت خواهــد گرفــت. صنعــت 
پاالیــش ژاپــن درخواســت خــود را از دولــت ژاپــن 
)و درنتیجــه از آمریــکا( بــرای افزایــش محــدوده ی 
ــه  ــه ی 6 ماه ــام فرج ــد از اتم ــی( بع ــت )حت معافی
ادامــه خواهــد داد و هــم ژاپــن وهــم کــره ی جنوبی 
بــه دنبــال ازســرگیری واردات نفــت از ژانویــه 
2019)دی 97( بعــد از دریافــت معافیــت )جدیــد( 

هستند.«
ــم ژاپــن و کــره )کــه مســتعمره ی  خــوب دیدی
آمریــکا هســتند( به جــای این کــه از تــرس آمریــکا 
ــال  ــند در ح ــود باش ــش واردات خ ــر کاه ــه فک ب
برنامه ریــزی در آینــده بــرای خریــد هــر چــه بیشــتر 
نفــت از ایــران هســتند و بااینکــه انتظار مــی رود پس 
از گشــت 8 مــاه از اعمــال تحریم هــا ژاپــن به جــای 
این کــه از کاهــش واردات نفتــی از ایــران بگوید در 
حــال درخواســت از آمریــکا بــرای گرفتــن معافیتی 
دیگــر )به جــز آن معافیتــی کــه در نوامبر )آبــان 97( 
ــت از  ــترده تر نف ــد گس ــرای خری ــد( ب ــت ش دریاف
ایــران باشــد! نتیجــه ی تاش هایشــان را در گــزارش 
دی 97()حــدوداً  ژانویــه 2019()20   10(Reuters

ــور(  ــزارش مذک ــت گ ــس از گذش ــاه پ ــک م ی
می تــوان دیــد: »بــه گفتــه ی یکــی از مقامــات 
عالــی کــره ی جنوبــی مشــتری های کــره ای و 
ــه ی  ــاه ژانوی ــد کــه در اواخــر م ــی انتظــار دارن ژاپن
2019)دی 97( یــا اوایــل فوریــه 2019 )بهمــن 
ــت  ــه و دریاف ــام فرج ــس از اتم ــاه پ ــا 3 م 97()2 ی
ــکا( واردات  ــده از آمری ــور ذکرش ــت 8 کش معافی
نفــت از ایــران را دوبــاره شــروع کنــد. بااینکــه کــره 
فرجــه ای )مجــدد(6 ماهــه بــرای معافیــت از تحریم 
نفتــی ایــران در مــاه نوامبــر 2018)آبــان 97()پایــان 
اولیــن فرجــه ی تحریم هــا( از آمریــکا دریافــت 
ــت وارد  ــران نف ــدود از ای ــداری مح ــا مق ــرد ت ک
کنــد امــا از مــاه ســپتامبر 2018)شــهریور 97()تقریباً 
پــس از اتمــام فرجــه ی اول( نفــت خامــی از ایــران 
وارد نکــرده اســت.« امــا رئیس جمهــور کــره ی 
ــره ی  ــون ک ــه: )چ ــون اون( گفت ــم ج ــی )کی جنوب
جنوبــی یــک معافیــت )جدیــد( دریافــت کــرده و 
بــا ایــران در مــورد اولیــن واردات )مجــدد( در حــال 
ــران  ــت ای ــد نف ــر می رس ــه نظ ــوده ب ــو ب گفت وگ
ــا اوایــل فوریــه ی )بهمــن  از اواخــر ژانویــه )دی( ی
ــت  ــن معافی ــا ای ــد وارد شــود و ب 97(2019 می توان
کــره ی جنوبــی می توانــد بیشــتر از 200 هزار بشــکه 
در روز از ایــران )اکثــراً میعانــات گازی( خریــداری 
کنــد. کــره ی جنوبــی قبــل از اعمــال مجــدد 
تحریم هــا در مــاه نوامبــر 2018)آبــان 97( ســومین 
واردکننــده ی  بزرگ تریــن  و  نفتــی  خریــدار 

ــوده اســت.(( ــران ب ــات گازی از ای میعان
ــدون  ــه شــد کــه ب ــا گفت ــرای ژاپنی ه بااینکــه ب
ــت  ــد نف ــت نمی توانن ــدوده ی معافی ــترش مح گس
ایــران را مجــدداً وارد کننــد و یــا بــرای کــره جنوبی 
کــه از ســپتامبر نفــت خامــی از ایــران وارد نکــرده 
اســت )که نشــان از ترســی در وجود این دو کشــور 

از آمریکاســت( می تــوان گفــت باالخــره هــم ژاپن 
و هــم کــره در طــول مــدت فرجــه به جــای عمــل 
ــده  ــرایط ذکرش ــود ش ــکا )باوج ــرف آمری ــه ح ب
بــرای دو کشــور در برابــر آمریکا و مســتعمره بودن 
ــرای واردات  ــران ب ــا ای ــی ب ــال رایزن ــا( در ح آن ه
ــرای گســترش  ــکا ب مجــدد و درخواســت از آمری
ــتر  ــه بیش ــر چ ــرای واردات ه ــت ب ــدوده معافی مح
ــر داد  ــا ثم ــن تاش ه ــتند و ای ــران هس ــت از ای نف
و دوبــاره آمریــکا مجبــور شــد معافیــت جدیــد بــه 
آن هــا بدهــد و نه تنهــا فــروش نفــت ایــران بــه صفــر 
نرســید بلکــه شــاید بتــوان گفت از ســال قبل بیشــتر 

هــم شــد!
ــرای  راســتی این همــه اشــتیاق ایــن دو کشــور ب
خریــد نفــت از ایــران باوجــود نفــت فــراوان 
عربســتان و درنتیجــه ایســتادن آن هــا در برابــر 

خواســته ی آمریــکا بــرای چیســت؟
ممکــن اســت پاســخ ایــن باشــد کــه عربســتان 
ــی  ــادالت مال ــه ی مب متحــد آمریکاســت و درزمین
ــای  ــت تحریم ه ــه عل ــران ب ــا ای ــدارد ام مشــکلی ن
مالــی و بانکــی آمریــکا و درنتیجه تــرس بانک های 
دنیــا از مبادلــه ی مالــی بــا ایــران پــس ازآن کــه ژاپن 
ــد  ــد می توانن ــران بخرن ــود را از ای ــت خ ــره نف و ک
ــت  ــر وق ــرده و ه ــتفاده ک ــت سوءاس ــن فرص از ای
کــه بخواهنــد هزینــه را بــه ایــران بدهنــد ولــی اگــر 
از عربســتان )باوجوداینکــه ماننــد آن هــا متحــد 
آمریکاســت( نفــت بخرنــد همــان موقع هزینــه نقداً 

بایــد پرداخــت شــود!
در پاســخ می گوییــم مگــر خواســته ی آمریــکا 
ــران نیســت؟ مگــر  فــروش صفــر درصــد نفــت ای
ایــن تحریم هــای مالــی و بانکــی را خــود آمریــکا 
وضــع نکــرده اســت؟ پــس یعنــی آمریــکا خــودش 
شــرایط بهتــر خریــد نفــت از ایــران را بــرای 
ــد  ــی می خواه ــود آورده ول ــه وج ــش ب هم پیمانان

ــه صفــر برســد؟ ــران ب فــروش نفــت ای
پــس اگــر ژاپــن و کــره در تــاش بــرای خریــد 
نفــت ایــران هســتند مســائل بانکــی و مالــی مطــرح 
ــا مشــکل پرداخــت  ــا خــواه ب ــا ن نیســت و خــواه ی
هزینــه مواجــه می شــوند )کــه در گــزارش 27 
نوامبــر Reuters دربــاره ی PAJ بــه آن اشــاره شــد( و 
مســئله ای فراتــر از ایــن مســائل ســاده مطــرح اســت 
ــه 2019( ــئله را از Reuters )5 ژانوی ــن مس ــال ای ح

)15 دی 97()9 مــاه بعــد از اعمــال تحریم هــا( 
می شــنویم:

 در ایــن گــزارش ابتــدا گفته شــده کــه بــه نقــل 
ــرژی(  ــت و ان ــانی نف ــبکه ی اطاع رس ــانا )ش از ش
امیرحســین زمانــی نیــا )معــاون وزیــر نفــت در امور 
بیــن المــل( گفتــه کــه باوجــود تحریــم نفتــی 
آمریــکا مشــتریان بالقــوه ی نفــت بــه دلیــل رقابتــی 
ــودآوری  ــرای س ــع ب ــرص و طم ــازار و ح ــودن ب ب
به مراتــب بیشــتر از قبــل شــده اســت. )البتــه ناگفتــه 
نمانــد کــه طبــق گفتــه ی زمانــی نیــا ایــن 8 کشــور 
ــتر از  ــکه بیش ــک بش ــی ی ــد حت ــه خری ــر ب حاض
محــدوده ی معافیتشــان نیســتند کــه در دو گــزارش 
قبلــی Reuters بــه آن اشــاره کردیــم( در ادامــه خود 
Reuters در تحلیــل ایــن حــرف معــاون وزیــر نفــت 

ــن  ــه ای ــنگتن ب ــه واش ــه ک ــع!( گفت ــرص و طم )ح
ــران  ــی ای منظــور خواســتار رســاندن صــادرات نفت
ــه صفــر درصــد اســت کــه برنامــه ی موشــکی و  ب
ــرات  ــد و در برابرتأثی ــدود کن ــته ای آن را مح هس

ــه بایســتد! سیاســی و نظامــی آن در خاورمیان
شــاید باورتــان نشــود امــا ایــن ترجمــه ی کلمــه 
بــه کلمــه و کامــاً بــدون اغــراق یــک خبرگــزاری 
کامــاً آمریکایــی ایــن هــم از عبارت التیــن اصلی 

6اگر بازهم شکی هست:
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در پاســخ بــه ســؤال مــا )بــرای اشــتیاق 
ایــران  از  نفــت  خریــد  در  کــره  و  ژاپــن 
ــد  ــر کنی ــاید فک ــه ش ــتان( )ک ــود عربس باوج
برخــاف مواضــع  Reuters کامــًا  مواضــع 
ــران(  ــل BBC اضــد نظــام ای ــکا )مث نظــام آمری
اســت امــا اصــًا این گونــه نیســت و برعکــس 
آن اســت( بــود و درنتیجــه تــاش ژاپــن و 
کــره بــرای خریــد نفــت از ایــران باوجــود 
ــان  ــه کشورش ــی ک ــی آمریکای ــم جهان تحری
ــی  ــائل مال ــر از مس ــت فرات ــتعمره ی آن اس مس
ــران  ــه مســائل منطقــه ای ای و بانکــی اســت و ب
ــخ  ــم در پاس ــاید اآلن بتوانی ــت. ش ــوط اس مرب
ــن  ــرا در ای ــد چ ــا می کنن ــه ادع ــانی ک ــه کس ب
ــای  ــادی به ج ــت اقتص ــن وضعی ــا ای ــور ب کش
ــوریه  ــدام در س ــد م ــودش برس ــه خ ــه ب این ک
ــرج  ــک( خ ــرای موش ــط ب ــراق دارد )فق و ع
می کنــد یــا ســوریه رو رهــا کــن یــه فکــر بــه 

ــم: ــن بگویی ــا ک ــال م ح
در  کشــور  ایــن  فعالیت هــای  تأثیــر  اآلن 
ــق  ــت )طب ــت امنی ــرای تثبی ــاش ب ــه و ت منطق
گفتــه ی Reuters( در آن ایــن شــد کــه دو 
متحــد آمریــکا تحریم هایــش را دور زدنــد. 
ــون و آب  ــط ن ــت؟ فق ــاد نیس ــت اقتص ــا نف آی

ــت؟ ــاد اس اقتص
و درنهایــت قطعــاً در پاســخ بــه ســؤال امکان 
ابرقدرتــی  تحریم هــای  برابــر  در  ایســتادن 
چــون امریــکا می تــوان گفــت کــه حتــی 
باوجــود اعمــال تحریم هــا و هــدف آن هــا 
ــد(  ــر درص ــه صف ــت ب ــادرات نف ــیدن ص )رس
ــی از 8  ــه یک ــک ب ــفر دیپلماتی ــک س ــی ی حت
ــد کــه  ــت کردن ــت دریاف کشــوری کــه معافی
ــه  ــرای ادام ــا ب ــا از آن ه ــش و تمن ــه و خواه ب
خریــد نفــت از ایــران منجــر شــود و یــا اقدامــی 
مســتقیم بــرای مقابلــه بــا تحریم هــا توســط 
ــای  ــه ی آق ــق گفت ــاید طب ــد. )ش ــام نش ــا انج م
ــت از  ــر نف ــل وزی ــاون بین المل ــا مع ــی نی زمان
ــه  ــن ب ــه ت ــی ک ــورهای اروپای ــی از کش بعض
خواســته ی آمریــکا دادنــد اصــرار شــده )بدون 
ســفری دیپلماتیــک بــه آن هــا( کــه از عمــل بــه 
ــرباز  ــامانه ی SPV س ــم س ــا مکانیس ــا ب تحریم ه
ــه  ــن نکت ــه ی خودشــان ای ــق گفت ــا طب ــد ام زنن
بــرای کشــورهای اروپایــی اســت کــه در 
ــد و انتظــار هــر کشــوری  ــا بوده ان ــا م ــق ب تواف
ــرای  ــا ب ــا آن ه ــه ب ــری ک ــورهای دیگ از کش
ــق  ــد و در تواف ــق کرده ان ــا تواف ــو تحریم ه لغ
مانده انــد ایــن اســت کــه کشــورهای دیگــر بــه 
تحریم هــا عمــل نکننــد خصوصــاً اگــر کشــور 
ــق را امضــا  ــن تواف ــده خــودش ای ــم کنن تحری
کــرده بــوده اســت!( امــا هشــت کشــور بــه ایــن 
ــه خواســت خودشــان و باوجــود  ــا )ب تحریم ه
نفــت فــراوان عربســتان و اتمــام زمــان فرجــه( 
عمــل نکردنــد و CNN اذعــان کــرده کــه 
عربســتان بــه علــت تأثیــر محــدود تحریم هــای 
آمریــکا نگــران تولیــد مــازاد اســت! همچنیــن 
 CNN ــدای گــزارش ــه کــه در ابت ــان نرفت یادم
ــه شــد کــه تحریم هــا شکســت خورده اند! گفت
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ــود کــه ســریال شــرلوک  چنــد ســال پیــش ب
هولمــز بــا بــازی بندیکــت کامبربــچ از تلویزیــون 
ملــی پخــش شــد از آن موقــع بــه بعــد مــن هــم 
تبدیــل بــه یکــی از نیمــه دنبــال کننده هــای ایــن 
بازیگــر شــدم کامبربــچ بعــد و قبــل از شــرلوک 
ــبک های  ــا س ــر را ب ــم دیگ ــن فیل ــز چندی هولم
تقریبــاً یکســان بــازی کــرده اســت در همــه ایــن 
ــد  ــی را دی ــگ باالی ــوان ضرب آهن ــا می ت فیلم ه
کــه مخاطبــان را وادار می کنــد تــا بــا فیلــم همــراه 
ــت  ــم از دس ــاه را ه ــه کوت ــی لحظ ــوند و حت ش
ضرب آهنــگ  ایــن  ویژگی هــای  از  ندهنــد 
بــاال می تــوان به ســرعت بــاالی مکالمــات و 

ــرد. ــاره ک ــا اش دیالوگ ه
یکــی از آخریــن کارهــای کامبربــچ کــه 
بــه ســفارش شــبکه 4 انگلســتان ساخته شــده 
ــت  ــت روای ــود. برگزی ــت ب ــم برگزی ــت فیل اس
ــه  ــد ک ــی را می ده ــی انگلیس ــتانی از کمپین داس
ــرای خــروج  ــا نظــر مــردم را ب ــد ت تــاش می کن
از اتحادیــه اروپــا جلــب کنــد رهبــری ایــن 
ــه دســت دومینیــک  کمپیــن نه چنــدان بــزرگ ب
ــگاه اول  کامینگــز سپرده شــده اســت شــاید در ن
ــل  ــی تقاب ــده اصل ــز را بازن ــای کامینگ ــد آق بای
ــا انگلســتان بدانیــم امــا کامینگــز تســلیم نشــد.  ب
بــازی خــوب کامبربــچ در نقــش کامینگز ســبب 
ــه مهــم  ــن واقع ــات بیشــتری از ای ــا جزئی شــده ت
در انگلســتان را درک کنیــم. در ابتــدای فیلــم 
کامینگــز رهبــری کمپیــن را قبــول نمی کنــد امــا 
ــر  ــا رهب ــد ت ــاد قبــول می کن پــس از جلســات زی
ایــن کمپیــن شــود او کــه دوســت نداشــت بازنده 

ــا  ــت ت ــم گرف ــزرگ باشــد تصمی ــت ب ــن رقاب ای
تــاش خــود را انجــام دهــد و از ســاح پنهانــی 
بــه نــام رســانه اســتفاده کــرد. شــاید عجیــب بــه 
ــز از  ــا نی ــات کشــور م ــا در انتخاب نظــر برســد ام
ایــن قــدرت اســتفاده می شــود، کامینگــز در ابتــدا 
جامعــه هــدف خــود را شــناخت، جامعــه هــدف 
ــا قبــل از ایــن  جمعیتــی 3 میلیونــی بودنــد کــه ت
ــرای  ــم ب ــدی ه ــی قص ــد و حت ــداده بودن رأی ن
رأی دادن نداشــتند او بــا درســت کــردن تبلیغــات 

متفــاوت و جامــع ســعی 
مــردم  نظــر  تغییــر  در 
بــه  داشــت. کامینگــز 
ازای هــر نفــر چندیــن 
تبلیــغ متناســب بــا عایق 
درســت  عقایدشــان  و 
ایــن  همــه  و  کــرد 
ــک  ــط ی ــات توس تبلیغ
کامپیوتــر  متخصــص 
جامعــه  دســت  بــه 
شــاید  رســید  هــدف 
ایــن فیلــم نکتــه خــاص 
ــد  ــته باش ــی نداش و مهم
مــورد  مهم تریــن  امــا 
آن  بــه  می تــوان  کــه 
اشــاره کــرد ایــن اســت 
کــه کامینگــز در دنیــای 
شــناخت  بــا  واقعــی 
جامعــه هــدف، تبلیغاتی 
هدفمند درســت کــرد و 

سالح پنهان
Brexit  نقد فیلم

آن را درســت ماننــد تغذیــه بــه خــورد مخاطبــان 
داد دقیقــاً و بعدازایــن تبلیغــات به یک بــاره در 
ــا  ــت ت ــی برگش ــرات مردم ــتان رأی و نظ انگلس
برگزیــت )خــروج از اتحادیــه اروپــا( رأی بیــاورد 
ــم  ــتان رق ــخ انگلس ــزرگ در تاری ــتی ب و شکس

ــورد. خ
ایــن فیلــم بــا اشــاره به تمامــی نکات قبل ســعی 
داشــت تــا مقــدار بســیار کمــی از مســائل پشــت 
ــه در  ــتان بلک ــا در انگلس ــت را نه تنه ــرده سیاس پ
کل دنیــا نشــان دهــد. در دنیــای مدرن شــما مورد 
هدف رســانه و تبلیغات رســانه ای هســتید معموالً 
شــرکت های بــزرگ بــرای رســیدن بــه خواســته 
بــزرگ و کوچکشــان شــروع به ســاخت تبلیغات 
می کننــد یکــی از بزرگ تریــن معامــات فعلــی 
دنیــا همیــن تبلیغــات اســت به طــور مثــال هزینــه 
تبلیغــات رســانه بــه ازای هــر نفــر در ســال 2012 
در انگلســتان 380 دالر بــوده اســت. به عنوان مثــال 
ــران  ــی ای ــون مل ــه تلویزی ــوان ب ــز می ت ــر نی دیگ
اشــاره کــرد کــه بــر اســاس تعرفه هــای ســازمان 
صداوســیما ایــن ســازمان بالغ بــر 21 میلیــارد 
)ســال 1392( کســب کــرده  ماهانــه  تومــان 
ــی  ــان ها حاک ــاف نش ــن اوص ــه ای ــا هم ــت. ب اس
ــه  ــانه در هرلحظ ــان رس ــه مخاطب ــت ک از آن اس
مــورد هــدف ســازمان ها و کمپانی هــای بــزرگ 
هســتند کــه در فیلــم برگزیــت به خوبــی می تــوان 

ایــن نکتــه را دریافــت کــرد.
اگــر فیلــم را بخواهیــم ازنظر فنی بررســی کنیم 
شــاید نمــرات خیلــی باالیــی را شــامل نشــود زیــرا 
ــا  ــش کاراکتره ــا نق ــوع و ی ــاص در ن ــری خ برت
دیــده نمی شــود. در ضمــن در ایــن فیلــم شــما باید 
یک شــهروند انگلیســی باشــید تا شــاید بعضــی از 
ــور را  ــن کش ــداد ای ــی پرتع ــخصیت های سیاس ش
در ایــن فیلــم بشناســید این یکــی از نقــاط ضعــف 
اصلــی فیلــم اســت ازنظــر دســته بندی نیــز می توان 
ایــن فیلــم را در قســمت طنزآمیــز و ترســناک 
قــرارداد، طنزآمیــز بــه خاطــر ضرب آهنــگ بــاال و 
دیالوگ هــای پرنشــاط و ترســناک هــم بــه خاطــر 
پرخطــر جلــوه دادن بعضــی شــخصیت ها کــه در 
دنیــای واقعــی نیــز وجــود دارنــد، ایــن فیلــم ازنظــر 
مخاطبــان ســایت IMDB نیــز نمــره متوســط 7 را 
گرفتــه اســت کــه نشــان دهنده ضعــف در بعضــی 

قســمت های فیلــم اســت.
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ــت  ــاز اس ــه نی ــی ک ــای تاریخ ــی از برهه ه یک
کنیــم،  بررســی  حقیقــت  جســتجوی  بــرای 
تاریــخ اســام پــس از رســول اکــرم )ص( اســت. 
اتفاقــات و فتنه هایــی رخ می دهــد کــه آل کســاء 
را آزرده خاطــر و خافــت را از کســی کــه خــود 
معیــار حــق بــود غصــب می کننــد. ممکــن اســت 
ــرح  ــه مط ــود ک ــاد ش ــن ایج ــؤال در ذه ــن س ای
ــا مفهــوم مهمــی  کــردن ایــن مباحــث منافاتــی ب
ــدارد؟ شــهید مطهــری  چــون اتحــاد اســامی« ن
)ره( در مقدمــه کتــاب خافــت و والیــت خــود 

ــد. ــن مســئله پرداخته ان ــه تشــریح ای ب
ان شــاءاهلل  قــرار داشــتیم،  فاطمیــه  ایــام  در 
ــه خودمــان نگاهــی  ــا ب ــام باعــث بشــود ت ایــن ای
بیندازیــم و بنگریــم کــه چقــدر اعمــال و رفتــار ما 
موردپســند حضــرت صدیقــه طاهــره )س( اســت 
و اینکــه مــا بــه چــه انــدازه در راســتای شــناخت 
ــران  ــه دیگ ــان ب ــاندن ایش ــوار و شناس ــن بزرگ ای

برداشــته ایم... گام 
ــوع  پــس از رحلــت رســول اکــرم )ص( و وق
ــه درد  ــان را ب ــب انس ــان آن قل ــه بی ــی ک اتفاقات
مــی آورد، حضــرت زهــرا )س( چنــد ســخنرانی 
و گفت وگــو داشــتند کــه یکــی از آن هــا خطبــه 
ایشــان در مســجدالنبی )ص( اســت کــه معــروف 

اســت بــه خطبــه فدکیــه.
خطبــه ای اســت که به گفتــه اهل علــم ازلحاظ 
باغــت، فصاحــت و عظمــت بــه خطبه هــای 
نهج الباغــه پهلــو می زنــد و از اســنادی اســت کــه 
تــا روز قیامــت، حقانیــت تشــیع و خانــدان پیغمبــر 

ــد. ــات می کن ــام( را اثب )علیهم الس
فــدک منطقــه ای نزدیــک خیبــر بــوده و جــزو 
ــه  ــزی ب ــگ و خون ری ــا جن ــه ب ــود ک ــی ب مناطق
دســت نیامــده بــود و از جانــب خداونــد بــه پیامبر 
اکــرم )ص( واگذارشــده بــود. پــس از نــزول آیــه 
ــول  ــه رس ــاب ب ــل خط ــی ...« جبرئی َو آِت ذالقرب
اکــرم )ص( مصــداق ایــن آیــه را بخشــیدن فدک 
ــر  ــمارد و پیامب ــرا )س( برمی ش ــرت زه ــه حض ب

)ص( نیــز دســتور خداونــد را اجــرا کــرده و 
ــند. ــرا )س( می بخش ــرت زه ــه حض ــدک را ب ف

پــس از رحلــت رســول اکــرم )ص(، حاکمــان 
ــدک را از حضــرت زهــرا )س(  ــار ف ــت اختی وق
ــان چــه  ــد. در این کــه دالیــل آن ــاز پــس گرفتن ب
ــخ هایی و  ــه پاس ــرا )س( چ ــرت زه ــود و حض ب
چــه اقداماتــی انجــام دادنــد، بحــث مفصل اســت 

و نیــاز اســت کــه موردمطالعــه قــرار بگیــرد.
ــه  ــی را ک ــه ظلم های ــرا )س( ک ــرت زه حض
ــی )ع((  ــن عل ــود )امیرالمؤمنی ــان خ ــام زم ــه ام ب
ــن  ــز همی ــر چی ــش از ه ــد و بی می شــود را می بین
ــرده  ــت ک ــان را ناراح ــه ایش ــت ک ــوع اس موض
اســت )ممکــن اســت برخــی تصــور کننــد کــه 
آنچــه حضــرت زهــرا )س( را خیلــی آزار می داد، 
ایــن بــود کــه امــوال ایشــان را گرفتنــد؛ امــا واقعــاً 
چگونــه کســی کــه همــه ثروت هــای عالــم بــرای 
ــت  ــرای از دس ــدارد، ب ــت ن ــان، ذره ای اهمی ایش
دادن مــال دنیــا ناراحــت می شــوند؟!(، مســئله 
فــدک را بهانــه ای بــرای بیــدار کــردن مــردم آن 
ــادآوری بعضــی مســائل و حق خواهــی  ــان، ی زم
از امیرالمؤمنیــن )ع( قــرار داده و بــه ایــراد خطبــه 

می پردازنــد.
مســجد  راهــی  ایشــان  کــه  اســت  آمــده 
زنــان  محاصــره  در  درحالی کــه  می شــوند 
فامیــل و خدمتــکاران خــود بــوده و چــادری بــر 
ــر زمیــن  ســر داشــتند کــه در هنــگام راه رفتــن ب

شــدند. مســجد  وارد  و  می کشــید 
ــت؛  ــف اس ــمت های مختل ــامل قس ــه ش خطب
قســمت اول خطبــه مفاهیــم توحیــدی ناب اســت 
ــه  ــام شــرح آن نیســتم و فقــط ب ــده در مق کــه بن
ذکــر عیــن خطبــه می پــردازم. موجــودات را 
ــاده ای موجــود  ــدون آنکــه از م ــق فرمــود: »ب خل
شــوند و آن هــا را پدیــد آورد بــدون آنکــه از 
قالبــی تبعیــت کننــد، آن هــا را بــه قــدرت خویش 
ــه در  ــد آورد، بی  آنک ــیّتش پدی ــه مش ــاد و ب ایج
ــازی داشــته و در تصویرگــری  ســاختن آن هــا نی
آن هــا فایــده ای برایــش وجــود داشــته باشــد، جــز 
تثبیــت حکمتــش و آگاهــی بــر طاعتــش و اظهار 
قــدرت خــود و شناســایی راه عبودیــت و گرامــی 
ــاداش و  ــر طاعتــش پ ــگاه ب داشــت دعوتــش، آن
بــر معصیتــش عقــاب مقــرر داشــت، تابندگانــش 
را از نقمتــش بــازدارد و آنــان را به ســوی بهشــتش 

رهنمــون گــردد.«
در قســمت بعــدی حضــرت زهــرا )س( به بیان 
ــرای برخــی از  ــل ب ــان دلی ــه بی ــوت و ســپس ب نب
احــکام می پردازنــد. »پــس خــدای بــزرگ ایمــان 
را بــرای پــاک کــردن شــما از شــرک و نمــاز را 
ــر و زکات را  ّ ــما از تکب ــودن ش ــاک نم ــرای پ ب
ــش روزی و روزه را  ــس و افزای ــه نف ــرای تزکی ب
بــرای تثبیــت اخــاص و حــج را بــرای اســتحکام 
ــا و  ــام قلب ه ــرای التی ــت ورزی را ب ــن و عدال دی
اطاعــت مــا خانــدان را بــرای نظــم یافتــن ملت هــا 
و امامتمــان را بــرای رهایــی از تفرقــه و جهــاد را 
بــرای عــزت اســام و صبــر را بــرای کمــک در 

ــرارداد.« ــاداش ق ــه دســت آوردن پ ب
ایشــان ادامــه می دهنــد: »ای مــردم! بدانیــد کــه 
ــدا  مــن فاطمــه و پــدرم محمــد اســت، آنچــه ابت
ــط  ــارم غل ــم، گفت ــز می گوی ــان نی ــم در پای گوی
نبــوده و ظلمــی در آن نیســت«، در اینجا حضرت 
زهــرا )س( عصمــت خــود را بــرای همــگان بیــان 
می کنــد. بــزرگان در شــرح های خــود بــر خطبــه 
ایــن قســمت را این گونــه توصیــف کرده انــد کــه 
حاکمــان وقــت، کار را به جایــی رســانیده بودنــد 
کــه نیــاز بــود حضــرت زهــرا )س( دوبــاره مقــام 
خــود را بــه مــردم یــادآوری کننــد تــا حجــت را 
هــم بــر مــردم آن زمــان و هــم بــر دیگــر انســان ها 

تــا روز قیامــت تمــام کننــد.
ســپس در ادامــه حضرت زهرا )س( گذشــته ی 
ــد  ــادآور می شــود کــه فرامــوش نکنن آن هــا را ی

ــت  ــه برک ــن ب ــد و ای ــان هایی بودن ــه انس چگون
ــت  ــدند و از جاهلی ــت ش ــه هدای ــود ک ــام ب اس
درآمدنــد. "و شــما بــر کنــاره پرتگاهــی از آتــش 
ــوده و در  ــه  ای آب ب ــد جرع ــته، و مانن ــرار داش ق
معــرض طمــع طّماعــان قــرار داشــتید، همچــون 
آتش زنــه ای بودیــد کــه بافاصلــه خامــوش 
می  گردیــد، لگدکــوب رونــدگان بودیــد، از 
آبــی می  نوشــیدید کــه شــتران آن را آلــوده 
کــرده بودنــد، و از پوســت درختــان به عنــوان 
مطــرود  و  خــوار  می  کردیــد،  اســتفاده  غــذا 
در  کــه  مردمانــی  کــه  می  ترســیدند  بودیــد، 
ــا خــدای  ــد شــمارا برباینــد، ت اطــراف شــما بودن
ــه دســت  تعالــی بعــد از چنیــن حاالتــی شــمارا ب
ــت  ــه از دس ــات داد، بعدازآنک ــرت نج آن حض
قدرتمنــدان و گرگ هــای عــرب و سرکشــان 
اهــل کتــاب ناراحتی هــا کشــیدید." چقــدر ایــن 
ــا  ــن روزه ــت. ای ــن روزهاس ــب ای ــخنان مناس س
کــه الحمــداهلل انقــاب شــکوهمند اســامی 
ایــران، دهــة پنجاهــم عمــر خــود را آغــاز کــرده 
ــه خــاک  ــان را ب ــی طاغوت هــای زم اســت و بین
مالیــده اســت ولــی جــا دارد از بعضی از مســئولین 
ــد کــه  ــا فرامــوش کرده ای پرســیده شــود کــه آی
قبــل از انقــاب چــه بودیــد؟ آیــا کســی بــه شــما 
توجهــی می کــرد؟ حــاال کــه بــه برکــت انقــاب 
ــته  ــیده اید، گذش ــب رس ــن مناص ــه ای ــام ب و اس
خــود را فرامــوش نکنیــد و درراه آرمان هــای 
انقــاب اســامی کــه ان شــاءاهلل بــه ظهــور فرزنــد 

زهــرا )س( ختــم می شــود، گام برداریــد.
حضــرت زهــرا )س( پــس از ایــراد خطبــه بــه 
ــان ایشــان  ــی می ــر می گــردد و گفت وگوی خانه ب
ــرد کــه اوج  ــن )ع( صــورت می گی و امیرالمؤمنی
ــرا  ــرت زه ــد... حض ــان می ده ــت را نش مظلومی
)س( :"ای پســر ابوطالــب! همانند جنین در شــکم 
مــادر پرده  نشــین شــده و در خانــه اتهــام بــه زمیــن 

نشسته  ای..."
خطبــه طوالنــی اســت و ان شــاءاهلل بــه مطالعه ی 
ــرح های  ــم. ش ــم و از آن درس بگیری آن بپردازی
متعــددی نیــز بــر خطبــه نگاشــته شــده اســت کــه 
ــا  ــت م ــد. درخواس ــک کن ــا کم ــه م ــد ب می توان
ــت  ــا را درراه اهل بی ــه م ــت ک ــن اس ــدا ای از خ
ــه دارد. ــتوار نگ ــدم و اس ــام( ثابت ق )علیهم الس

هر که شد عاشق حیدر بدنش می سوزد...

 امیر حسین صفاریان
 صنایع 9۷

خطبه فدکیه
 نماد غیرت دینی
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ایــن را بایــد قبــول کــرد کــه امــروزه، بــرای 
ــف و  ــه در وص ــری، چ ــهید مطه ــتن از ش نوش
چــه در نقــد ایشــان، بایســتی قدم به قــدم را 
ــه ی  ــه جامع ــت، چراک ــع برداش ــا حواس جم ب
ــده  ــارش را خوان ــروز، شــهید را شــناخته، آث ام
و تقریبــاً هــر اهــل فکــر و نــه اهــل فکــر 
ــه  ــه عرص ــرای ورود ب ــه ب ــد ک ــی، می دان نمای
ــب  ــاب کت ــه، ب ــز و متفکران ــات متمرک مطالع
ــه  ــی ک ــدای از موضوعات ــری، ج ــهید مطه ش
ایشــان پــی می گیرنــد، بابــی فکــر پــرور اســت 
و به خودی خــود می توانــد از فــرد یــک نیمچــه 
متفکــر بســازد و او را درراه قــرار دهــد؛ امــا 
یکــی از مشــکاتی کــه جامعــه امــروز را درگیر 
ــده و  ــاب نش ــه کت ــف ب ــه متوق ــرده ک خودک
ســینما و فضای مجــازی و ... را هــم در برگرفته، 
عــدم تعمــق اســت. همیــن امــر موجب آن شــده 
کــه در بیشــتر مســائل همــه ی ابعــاد را در نظــر 

ــم. ــتباه بیفتی ــا به اش ــه و چه بس نگرفت
ــر آن روی آورد کــه  ــا را ب ــر م ــن ام حــال ای
ایــن کتــاب، جاذبــه و دافعــه علــی )علیه الســام( 
را در هــر بضاعــت و عــدم قــرار گرفتــن در 
مضیقــه، بررســی عمیق تــری کــرده و اگــر 
بتوانیــم، بخش هایــی از ایــن کتــاب را در بســتر 

ــم. جامعــه امــروز بررســی کنی
اگــر بخواهیــم از جــزء شــروع کنیــم و 
جلــو برویــم، ایــن کتــاب یــک مفهــوم عمــده 
و اساســی را ارائــه می دهــد و آن را شــرح و 
بســط می دهــد. اگــر بخواهیــم ایــن مفهــوم را، 
طبــق گفته هــای کتــاب در یک بنــد بیــان کنیــم 

می تــوان این گونــه گفــت:
ــرای  ــه و دافعــه دو امــری اســت کــه ب »جاذب
ــت  ــح اس ــیر صحی ــه در مس ــالمی ک ــان س انس
همیشــه بــا یکدیگــر همــراه اســت و اگــر شــما 
ــت،  ــه اس ــر جاذب ــه سراس ــد ک ــانی را دیدی انس
نامیــد.  »منافــق«  به گونــه ای  را  او  می تــوان 
ــی را  ــه مخالفان ــق، همیش ــی راه ح ــه حت چراک
بــه همــراه داشــته و حتــی کســی کــه درراه 
حــق قــدم بگــذارد هــم بــه ســبب ایــن مخالفــت 
بایســتی مخالــف و به گونــه ای دافعــه هــم داشــته 

ــر حــق هــم کــه ...« باشــد، مســیر غی
ایــن شــهید بزرگــوار ایــن جملــه را از پایــه و 
اســاس بررســی کــرده و ســپس بــه بررســی آن 
در زندگــی علــی بــن ابیطالــب و نســبت آن بــا 
ایــن بزرگــوار می پــردازد. بــرای توضیــح بیشــتر 
ــرد  ــاره ک ــیر اش ــن س ــه ای ــوان ب ــر می ت ــن ام ای
کــه ایشــان ابتــدا قوانیــن جــذب، دفــع و انــواع 

رابطــه بیــن ایــن دو را در انســان ها بررســی 
ــه  ــی آن را ب ــرز زیبای ــه ط ــپس ب ــد و س می کن
ــه  ــد. )البت ــن بزرگــوار وصــل می کن زندگــی ای
ــود  ــال به خودی خ ــن اتص ــت ای ــد گف ــه بای ک
ــط آن  ــرح و بس ــه ش ــان ب ــت و ایش ــود اس موج

می پردازنــد.(
ــاب  ــن کت ــمتی از ای ــه قس ــم ب ــر بخواهی اگ
اشــاره کنیم کــه هــم بحــث بــاال را بــه مقــداری 
ــاب و  ــای کت ــم جذابیت ه ــد و ه ــش ده پوش
ــوان  ــش درآورد، می ت ــه نق ــای آن را ب زیبایی ه

ــد خــط اشــاره کــرد: ــن چن ــه ای ب
»سراســر وجــود علــی )علیه الســام(، تاریــخ 
ــگ و  ــی، رن ــوی عل ــی، خلق وخ ــیرت عل و س
بــوی علــی، ســخن و گفت وگــوی علــی درس 
اســت و سرمشــق اســت و تعلیم اســت و رهبری 

اســت.«
ــا  ــرای م ــی ب ــای عل ــه جذب ه ــان ک همچن
نیــز  او  دفع هــای  اســت،  درس  و  آموزنــده 
چنیــن اســت. مــا معمــوالً در زیارت هــای علــی 
ــه  ــویم ک ــی می ش ــا مدع ــار ادب ه ــایر اظه و س
ــو  ــو و دشــمِن دشــمن ت ــا دوســِت دوســت ت م
هســتیم. تعبیــر دیگــر ایــن جملــه ایــن اســت که 
ــّو  ــه در ج ــم ک ــه می روی ــوی آن نقط ــا به س م
جاذبــی تــو قــرار دارد و تــو جــذب می کنــی و 
از آن نقــاط دوری می گزینیــم کــه تــو آن هــا را 

ــی. ــع می کن دف
... امــا ازآنچــه گفتیــم معلــوم شــد کــه علــی 

دوطبقــه را ســخت دفــع کــرده اســت:
منافقان زیرک  .1
زاهدان احمق  .2

همیــن دو درس بــرای مدعیــان تشــیع او 
کافــی اســت کــه چشــم باز کننــد و فریــب 
منافقــان را نخورنــد، تیزبیــن باشــند و ظاهربینــی 
را رهــا نماینــد کــه جامعه تشــیع در حــال حاضر 

ــت. ــن دو درد مبتاس ــه ای ــخت ب س
چیــزی کــه ایــن بزرگــوار در مــورد آن 
در  الاقــل  گفتــه،  ســخن  قســمت  ایــن  در 
ــن مجــال،  ــروز و همین طــور در ای ــه ی ام جامع
شــاید دیگــر نیــاز بــه توضیــح در مــورد آن 
نیســت چراکــه تاریــخ، تاریــخ و بازهــم تاریــخ 
آن قــدر ایــن چنــد جملــه آشــنا را بــرای مــا بــه 
ــه  ــم ک ــه آن را دیده ای ــیده و نتیج ــر کش تصوی
ــه  ــرد. اینک ــول ک ــوان آن را قب ــته می ت چشم بس
ــا خــود  ــی همــه را ب در سیاســت شــما نمی توان
در یک طــرف قــرار دهــی و مصلحانــه برخــورد 
ــا در اجتمــاع نمی توانــی همــه مــردم را  کنــی ی
ازخــود راضــی نگــه داری یــا ...، ایــن هــا همــه 
ــوع  ــن موض ــتر ای ــول بیش ــرای قب ــای ب ــال ه مث

ــت. اس
امــا چندجملــه ای در وصــف ایــن اثــر هنــری 

ــتر بگوییم: بیش
ــاره  ــه آن اش ــوان ب ــه می ت ــه ای ک ــن نکت اولی
ــه در  ــت ک ــزی اس ــیار پرمغ ــوع بس ــرد موض ک
اســت.  پرداخته شــده  آن  شــرح  بــه  کتــاب 
ــه در  ــده ک ــث ش ــوع باع ــن موض ــاف ای انعط
 ،... و  سیاســی  اجتماعــی،  دینــی،  مباحــث 
هرکــس بتوانــد از ایــن کتــاب برداشــتی داشــته 
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ــد. باش
ــد  ــه می توان ــت ک ــزی اس ــه چی ــن نکت دومی
بــرای بســیاری از مذهبیــان مــا درس باشــد 
ایــن اســت کــه شــهید، بــرای بررســی زندگــی 
ایشــان در  نگاه داشــتن  باوجــود  حضرتــش، 
جایــگاه معصومیــت امــا آن را جــدای از انســان 
ــن اجــازه  ــه خــود ای ــه اســت و ب در نظــر نگرفت
ــد  را ندهــد کــه در زندگــی ایشــان کاوش نکن
و چون وچــرا نیــاورد بــه ایــن دلیــل کــه او 
معصــوم اســت؛ امــا چیــزی کــه مــا در امــروزه با 
ــر اســت انســان هایی کــه  ــم جالب ت آن مواجهی
معصــوم نیســتند را در حــد معصــوم باالبــرده و 
ــه  ســپس اجــازه نقــد و بررســی و چون وچــرا ب

خودشــان نمی دهنــد.
امــا چیــزی کــه می تــوان در بــاب ضعف های 
کتــاب مطــرح کــرد و ایــن بحــث را بــه خاتمــه 
رســاند ایــن اســت کــه کتــاب نتوانســته موضوع 
اندازه هــای خــودش در بســتر  را در حــد و 
جامعــه آن روز پیــاده کنــد. البته که قســمتی بنام 
»خــوارج امــروز« در کتاب هســت و توضیحاتی 
داده شــده امــا آن چنان کــه بایــد مخاطــب را 
متوجــه ایــن موضــوع نمی کنــد. شــاید توجیــه 
ــن  ــه ای ــد ب ــما نبای ــه ش ــت ک ــر آن اس ــن ام ای
کتــاب اکتفــا کــرده و دیگر آثــار را هــم مطالعه 
کنیــد تــا بتوانیــد بــه جمع بنــدی در ایــن مطلــب 

و چه بســا مطالــب دیگــر برســید.
»والسام علی من اتبع الهدی«


