
محمدامینیرعایا:
ممنوعی��ت واردات لوازم خانگی سیاس��ت 
درستی است. حاال اینکه این سیاست که در 
دنیا از جمله همان کره جنوبی هم سابقه دارد 
نتیجه بدهد، به شیوه عملکرد دولت بستگی 
دارد. حمایت پلکانی و مدت دار با نظارت عملی 
نه بی در و پیکر و مادام العمر، الزمه اثرگذاری 

این سیاست در تقویت تولیدات داخلی است.
سیدیاسرجبرائیلی:

ای��ن حمای��ت رهب��ر حکی��م انق��اب از 
تولیدکنندگان لوازم خانگی، تکلیف مهمی 
ب��ر دوش این عزیزان گذاش��ت که عبارت 
اس��ت از تخصیص دائمی بخش��ی از سود 
به تحقیق و توس��عه با هدف داخلی سازی 
قطعات و ارتقای پیوسته کیفیت و فناوری. 
دولت باید ضمن جلوگیری از واردات، این 

تکلیف را الزام و بر آن نظارت کند.
مرتضیسیمیاری:

سال ها به کره جنوبی فرصت دادیم از بازار 
لوازم برقی ایران سود ببرد. در اوج تحریم ها 

در هم دس��تی با جنایت��کاران امریکایی از 
دادن خدمات به ای��ران امتناع کرده و پول 
نفت م��ا را دزدیدند. بس��یاری از کاالهای 
ساخت کشورمان هم تراز با نمونه خارجی 

آن است؛ با افتخار کاالی ایرانی بخریم.
محمدشیروانی:

می ش��ود هم با واردات لوازم خانگی کره ای 
مخالف بود، هم از تولیدکنن��دگان داخلی 
مطالبه کیفیت کرد! معنی رفتن پول به سمت 
کاالی خارجی، یعنی خالی شدن جیب کارگر 

ایرانی! هم حمایت کنیم، هم مطالبه!
محمدصادقعبداللهی:

امی��دوارم تولیدکنندگان ل��وازم خانگی 
فرصت را قدر بدانن��د و از تولیدکنندگان 
خودرو درس بگیرند تا چند سال بعد قرار 
نشود مجلس مثل آزادسازی واردات خودرو، 
مصوبه ای هم برای آزادسازی واردات لوازم 
خانگی بگذارد و ملت هم در سال های پیش  
رو پول هنگفت بدهند، در صف هم بایستند 

وآخرش هم مثل پراید بگیرند!

صادقنیکو:
منع واردات لوازم  خانگی کره اتفاق مبارکی 
اس��ت: ۱- چه اش��کالی داره پنج س��ال به 
تولیدکننده داخ��ل فرصت بدی��م بعدش 
واردات ب��از بش��ه؟ ۲- چرا طلب م��ا از کره 
در قالب لوازم ال جی و سامس��ونگ تسویه 
میشه؟ ۳- چرا باید کس��ی را که در تجارت 
بهمون خیانت کرده دوباره راه بدیم؟ ۴- چرا 
با طلب مون قطعات وارد نکنیم؟ خودروسازی 
صنعتی است که خیلی  ها توان ورود به آن را 
ندارند و عمًا رقابتی در داخل وجود ندارد. 
ممنوعیت و تعرفه دائمی واردات خودرو هم 
این انحصار را تشدید کرده؛ در لوازم خانگی 
رقابت داخلی وج��ود دارد و بازیگران زیادی 
فعال شدند. با ممنوعیت واردات طبق جدول 

زمانی چندساله می توانیم قدرت بگیریم.
سیدپویانحسینپور:

یک جنب��ه مهم در بحث محدودی��ت واردات 
لوازم خانگی از کره جنوبی، تاش پشت صحنه 
امریکایی  ها برای سلب اختیار از ایران درخصوص 

دارایی های ملی ماس��ت. یعنی تصمیم گیری 
درباره نحوه هزینه کرد بیش از ۷میلیارد دالر 
از پول ایرانیان در اختیار امریکایی  ها باشد اما در 

اختیار خود ملت ایران نه!
هادیمحمدی:

بنده تخصصی در واردات و صادرات کاال و 
تولید و...  ندارم اما این هم درس��ت نیست 
باز از کره جنوبی که در سخت  ترین شرایط 
ملت مظلوم ایران، کثیف  ترین کار را کرد و از 
پول خود ما حتی برای خرید دارو و واکسن 
اقدامی نک��رد، لوازم خانگ��ی وارد کنیم و 

صد ها میلیون دالر سود ببرند.
اشکانصدر:

واال من با همین ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
هم موافقم ولی به شرطی که زمان محدود باشه 
و بعدش قیمت آزاد بشه و بدون تعرفه بتونن با 
نمونه های خارجیش رقابت کنن. میکنن؟ بعد 
چند سال؟ اصًا شما بگو ۱0 سال قبوله. ولی 
آیا محدودیت در واردات خودرو باعث بهبود 

کیفیت ایران خودرو و سایپا شد؟
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فرصتی برای تولید کنندگان لوازم خانگی
واکنشکاربرانشبکههایاجتماعیبهاعالمخبرمنعوارداتلوازمخانگیازشرکتهایکرهجنوبی

کاربرانشبکههایاجتماعیدرواکنشبهاعالمخبرممنوعیتوارداتلوازمخانگیازکرهجنوبی،
ازتولیدکنندگانداخلیخواس�تندقدرفرصتپیشآمدهرابدانندوباراهاندازیوگسترش
واحدهایتحقیقوپژوهش،درپیارتقایکیفیمحصوالتخودباشند.کاربرانتأکیدداشتندکه

تولیدکنندگانازسرنوشتممنوعیتوارداتخودرودرسالهایگذشتهدرسبگیرندهرچند
کهبرخیازکاربرانمعتقدندبهدلیلرقابتیبودنتولیدداخلیلوازمخانگیاساساًاینبازاربابازار
خودرومتفاوتخواهدبود.درادامهبخشهاییازواکنشهایکاربراندراینخصوصآمدهاست.

اینصفحهپیامه�ا،متنها،عکسنوش�تهاوخبرهايکوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراین
اس�تکهدیدگاههاونظراتکاربراناندیش�مندش�بکههای

اجتماعیدرعرصهمکتوبهمدیدهشود.

علی محمدی طی یادداشتی در واکنش به 
تیتر روزنامه شرق نوشت: برخی از رسانه ها، 
از جمله روزنامه ش��رق با کم اهمیت جلوه 
دادن عضویت ایران در سازمان شانگهای، 
تحلیل نمود که عضویت ایران در سازمان، 
منوط به پذیرش توصیه های FATF است. 
چند نکته کلیدی در خصوص این موضوع:

۱- بیان چنین مباحث��ی در زمینه بی ارزش 
خواندن عضویت در شانگهای، سرپوش نهادن 
بر سیاس��ت خارجه شکس��ت خورده دولت 
روحانی است تا کم کاری این دولت را در نگاه 
به شرق توجیه کنند؛ دولتی که به امید غرب 
دست رد به سینه شرق زد، اما نه تنها از سیاست 
خود تحفه ای نبرد، بلکه مامت بسیار هم دید. 
بدیهی است که یکی از مهم  ترین عوامل تأیید 
عضویت ایران در شانگهای تغییر ریل سیاست 

خارجی در دولت سیزدهم بوده است.
۲- تاکنون هیچ بندی در اساسنامه شانگهای، 
FATF مبنی بر الزام پذی��رش توصیه های

برای عضویت در س��ازمان، گنجانده نشده 
است. البته هند صرفاً پیشنهاد این موضوع را 
داده ولی هنوز به تأیید سازمان نرسیده است.

۳- با جست وجویی ساده در سایت مرکزی 
کارگروه اقدام مالی، متوجه خواهید ش��د 
که سازمان شانگهای SCO  عضو اصلی یا 

ناظر یا وابسته  FATF نیست.
۴-  جریانی این گون��ه وانمود می کند که با 
عدم اجرای توصیه ه��ای FATF تجارت 
ایران با کشورهای دیگر، صفر خواهد شد. 
اما به این سؤال اساسی پاسخ نمی دهند که 
چرا در سال های اخیر حجم تجارت ایران 
با کشورهای مهم ش��انگهای مثل چین و 

روسیه، روند تقریباً مثبتی داشته است.
۵- در یادداش��ت انتفاع اقتصادی ایران در 
شانگهای )در ادامه آمده است( توضیح دادم 
که چگونه حضور در سازمان شانگهای تجارت 
ایران در سایه تحریم  ها را تسهیل می کند و 

FATF تأثیر مطلقی بر این موضوع ندارد.

۶- در خصوص تحریم ها، اگرچه در اجاس 
۲0۱0 سران در تاشکند اعضای سازمان مقرر 
کردند کشورهای خواهان عضویت در سازمان 
نباید مورد تحریم س��ازمان ملل باشند اما 
کشورهای مؤثر عضو و ناظر در سازمان مرتب 
مورد تحریم های امریکا بوده ان��د. بنابراین 
چنانچه سازمان این رویکرد را عملی کند در 
واقع گامی برای عدم گسترش و تأثیرگذاری 
خود برداشته است و این خاف اهداف اولیه 
تشکیل سازمان است. ارتباط ایران و سازمان، 
برد برد است و انتفاع شانگهای از ایران آن قدر 
زیاد است که س��ازوکار هایی برای دور زدن 
تحریم  ها و  FATF مترتب خواهند نمود. 

چنانچه هم اکنون وجود دارد.
۷- البته  FATFبی تأثیر نیست و در نهایت 
باید راهکاری برای آن یاف��ت. اما نکته مهم 
اینکه باید توجه داشت معادالت بین الملل 
وابستگی متقابل دارند. سازمان شانگهای یک 
فرصت بالقوه است که باید بالفعل شود و از 
فرصت های سیاسی سازمان برای دیپلماسی 
و خروج کامل از لیست سیاه  FATF استفاده 
نمود. اما نباید همه چیز، از واکسن تا عضویت 

در سازمان  ها را به  FATFگره زد.
انتفاعاقتصادیایراندرشانگهای

با توجه به مختصات نظم نوین بین المللی 

و ایجاد چندجانبه گرایی در آینده نزدیک، 
کش��ور هایی در معادالت بین المللی آتی 
تأثیرگذارت��ر خواهند بود ک��ه بتوانند در 
سازمان های منس��جم تر و مؤثرتری عضو 
باش��ند. یکی از این س��ازمان ها، سازمان 
همکاری های ش��انگهای اس��ت که ایران 
به عنوان نهمین عضو اصل��ی آن پذیرفته 
شد؛ اما عضویت در این سازمان  ها چه منافع 

اقتصادی برای ایران دارد؟
۱- چینی  ها تصمی��م به بازس��ازی جاده 
ابریشم در چارچوب طرح »ابتکار کمربند-
راه « گرفته اند که حدود 9ه��زار پروژه در 
آن تعریف ش��ده اس��ت که از مجموع این 
پروژه ها، حدود ۳ه��زار طرح کلید خورده، 
۶۶۶ ط��رح تمام ش��ده و ۲ه��زار طرح در 
دست اجراس��ت. چینی  ها برای ایران نیز 
در این مگاپروژه  ها جایگاه، نقش و س��هم 
سرمایه گذاری دیده اند، خصوصاً در زمینه 
ترانزیت کاال، برق و دیتا، بین چین و اتحادیه 
اروپا از مسیر چابهار به طرف آسیای میانه و 
روس��یه و از طریق بندرعباس به آستارا و 
سن پترزبورگ و بندر پوتی در گرجستان، 

ایران در اولویت طرح های چین قرار دارد.
۲- دو کشور اصلی سازمان شانگهای یعنی 
روس��یه و چین، همچون ای��ران مرتباً در 

معرض تحریم های ایاالت  متحده هستند. 
قرار گرفتن کشورهاِی در معرض تحریم، 
در ی��ک بل��وک، بس��ترهای الزم را برای 
همکاری ه��ای فی مابی��ن در زمینه های 
ناس��ازگار با تحری��م فراه��م می کند. این 
موضوع برای ایران که بیشترین تحریم  ها 
متوجه اوس��ت، می تواند بسترهای الزم را 

برای دور زدن تحریم  ها فراهم کند.
۳- همچنان که امریکا در پی محدود کردن 
مناب��ع تأمین انرژی چین اس��ت، چین به 
دنب��ال تعدد ای��ن منابع  می ب��ود. در واقع 
کشورهای عضو این س��ازمان مانند چین، 
به انرژی و ترانزیت از ایران وابسته هستند و 
لذا ایران می تواند از ظرفیت سرمایه گذاری 
کشورهای عضو در این حوزه  ها نیز استفاده 
کند. وقتی وابستگی متقابل بین کشور ها 
وجود داشته باشد، انگیزه ای ایجاد می کند 
که کشورهای عضو با دور زدن تحریم، روابط 

تجاری خود را با ایران گسترش دهند.
۴- بانک زیربنایی س��رمایه گذاری آسیا که 
در سال ۲0۱۴ تأسیس  شده در کنار سازمان 
شانگهای ، تسهیل کننده مبادالت تجاری بر 
مبنای ارزهای غیردالری است. به این معنی 
که کش��ورهای عضو را به تجارت بر اساس 
ارزهای ملی تش��ویق می کند. این موضوع 
می تواند ایران را که اقتصادی متکی بر دالر 
دارد، یاری کند و با استفاده از ارزهای ملی، به 

کم کردن نقش دالر در اقتصادش بپردازد.
نکتهراهبردی: س��ازمان بین دولتی 
ش��انگهای با ظرفیت های عظیم اقتصادی 
می تواند تسهیل کننده روابط تجاری ایران 
با شرق، با تمرکز بر وابس��تگی متقابل در 
حوزه ترانزیت و انرژی شود. همچنین متأثر 
بودن کشورهای عضو سازمان از تحریم های 
امریکا، آنها را به سمت ایجاد سازوکار مالی 
غیرامریکایی، با تکیه  بر ارزهای ملی ترغیب 
می کند و از ای��ن حیث نیز ب��رای اقتصاد 

تحریمی ایران، نقطه اتکا و توجه است.

آیا FATF بر انتفاع اقتصادی ایران از شانگهای مؤثر است؟

بزرگ ترین اشتباه دستگاه اموی
استادشهیدآیتاهللمطهری)ره(:

خدا رحمت کن��د مرحوم آیت��ی را )رضوان اهلل علی��ه( چه مرد 
بزرگواری بود، چه عالم متقی  ای بود که از دست ما رفت. ایشان 
یک کتابی دارد به نام »بررسی تاریخ عاشورا«. در میان کتاب  هایی 
که به زبان فارسی در این زمینه نوشته شده است اگر نگویم بهترین 
آنهاست، قطعاً از بهترین آنهاست. در آنجا این مرد روی این مطلب 
خیلی تکیه کرده است که اصاً تاریخ کربا را اسرا نگهداری کردند. 
بزرگ ترین اشتباهی که دستگاه اموی کرد، مسئله  اسیر گرفتن 
و اسیر بردن اهل بیت و ِسیر دادن آنها به کوفه و بعد به شام بود. 
اگر این کار را نکرده بودند، ش��اید می توانستند این تاریخ را محو 
کنند یا الاقل یک مقدار از اثرش و از قدرتش بیندازند ولی به دست 
خودش��ان کاری کردند که فرصت برای اهل بیت پیغمبر ایجاد 
کردند و آنها این تاریخ را در دنیا مسّجل کردند. باور نمی کردند 
یک عده زن و بچه خرد شده و مصیبت دیده، این چنین حداکثر 

استفاده را از این فرصت  ها ببرند و چطور اینها تبلیغ کردند!
منب�ع:کانال رسمی »بنیاد شهید مطهری « در تلگرام به استناد 

کتاب حماسه حسینی

   آیينه نفس

تصمیم به قتل عالمه حسن زاده!
محمود اسعدی، دبیر همایش چهره های 
ماندگار طی یادداشتی که کانال تلگرامی 
»خبرآناین« آن را منتشر کرده است به 
ذکر دو خاطره از عامه حسن زاده اشاره 

کرد؛ او نوشته است:
خاطرهاول:دکتر گلشنی رئیس وقت 
پژوهشگاه علوم انسانی از من خواست 
حق التألیف کتاب استاد را تحویل دهم. 
وقتی با چند همراه خدمت ایش��ان رس��یدم ابتدا پاکت پول را تقدیم کردم و توضیح دادم. 
ایشان پذیرفت  گوشه ای گذاشت و به گفت وگو مشغول شدیم تا ظهر شد و هنگام نماز و ناهار. 
ناگاه عامه پاکت حاوی حق التألیف کتاب ش��ان را آوردند و به بهانه ناهار پول ها را بین گروه 
تصویربرداری تقسیم کردند. سپس گفتند چون سخت است برای من ناهار تهیه کنم خودتان 

زحمتش را بکشید! در حالی که مبلغ بسیار بیشتر بود.
خاطرهدوم:گرچه رقت انگیز اما شایسته تأمل است. گفتند تو آمده ای زندگی مرا تصویر کنی، اما 
من یاد دو نفری افتادم که  چندی پیش پیاده از ۱۲00 کیلومتر دورتر به قصد کشتن من به قم آمده 

بودند! وقتی تعجب مرا دید زمزمه کرد: بله به قصد قربت! باالی پشت بام دستگیرشان می کنند.
با خود گفتم چرا باید نقشه قتل مرا بکشند؟ خواستم آنها را ببینم. آوردن شان. پرسیدم آقاجان! 
شما به چه جرمی می خواستید مرا بکشید؟ دو جوان بودند با چهره های معصوم. با کمال سادگی 
و صداقت گفتند نوشته شما در باب معاد جسمانی قتل شما را واجب می کند! ما هم به قصد قرب 
الهی می خواستیم چنین کنیم... می دانستم چه بگویم؟ چهره عامه غرق نور بود. انگار هنوز داشت 

برای آنها دعا می کرد. خدایش بیامرزاد.

از »سازمان اداری« تا »سازمان رسانه ای « صداوسیما
محمد سرشار در یادداشتی در پی انتصاب 
رئیس جدید سازمان صداوسیما نوشت: 
دکتر پیمان جبلی مسیر بسیار دشواری را 
پیش رو دارد. او باید یک »سازمان اداری 
مدیر رسانه« را به یک »سازمان رسانه ای « 
تبدیل کند. این تحول در نگاه به ش��یوه 
اداره صداوسیما، توان بسیار زیادی را الزم 
دارد و تاب آوری بسیار باالیی را می طلبد. 
برای دکتر جبلی آرزوی موفقیت می کنم.  صداوسیما هم »مسئول تأمین مصرف رسانه ای مخاطب« 
و هم یک »رسانه پخشی )برودکستی(« است. پس دو راهبرد اصلی آن در بازاریابی محتوا، »راه حل 
جامع« و »بخش بندی مخاطب« است. یعنی سازمان صداوسیما باید بر اساس توده های مخاطب 

)زبان، مکان، سن، جنسیت، گرایش موضوعی، گرایش قالبی یا...( بازطراحی شود.
»سازمان اداری« صداوسیما برمبنای تفکیک رادیو/ تلویزیون/ فضای مجازی طراحی شده اما 
»سازمان رسانه ای « صداوسیما باید بر اساس »پاسخ جامع رسانه ای مناسب هر بخش مخاطب« 
)مانند مکان: محلی/ ملی/ جهانی، سن: کودک/ جوان/ پیر، جنسیت: زن، موضوع: دین/ سامت/ 
ورزش، قالب: داستانی/ مستند و...( طراحی شود.  مفهوم »پاسخ جامع رسانه ای مناسب هر بخش 
مخاطب« در سازمان رسانه ای صداوسیما، یک مفهوم انتزاعی و غیرعملیاتی نیست. مثًا برای 
تأمین مصرف رسانه ای »زنان فارسی دان بزرگسال«، یک »مدیریت واحد« تصمیم گیری می کند 

که شبکه تلویزیونی، شبکه رادیویی، شبکه اینترنتی و...  چه محتوا هایی را پخش کنند. 
 از دیدگاهی دیگر، مفهوم »پاسخ جامع رسانه ای مناسب هر بخش مخاطب« به معنای سنجیدن 

هزینه/ فایده هر یک دقیقه تأمین مصرف رسانه ای مخاطب است. 
در سازمان اداری صداوسیما، هزینه تمام شده هر دقیقه تأمین مصرف رسانه ای مخاطب محاسبه 
نمی شود و روش های سنجش فایده نیز روش های به روز و دقیقی نیست.  »هزینه/ فایده هر یک 
دقیقه تأمین مصرف رسانه ای مخاطب« یعنی صداوسیما باید بداند هزینه های اجاره ساختمان، 
منابع انسانی، انرژی، استهاک تجهیزات، برنامه سازی، پخش زمینی/ ماهواره ای/ اینترنتی و... یک 
شبکه چقدر است و این مقدار هزینه چند دقیقه مخاطب را جذب کرده و چقدر برای او فایده داشته. 
 محاسبه هزینه  تمام شده هر یک دقیقه تأمین مصرف رسانه ای عماً یعنی باز شدن درهای سازمان 
رسانه ای صداوسیما برای تولیدکنندگان خصوصی محتوا، رقابتی شدن فضای برنامه سازی و امکان 

تأسیس  صندوق های سرمایه گذاری پرخطر برای حمایت از استارتاپ های تولید محتوا.
برنده این شفافیت، مردم خواهند بود.

چرا  سراغ فیلم  ها می رویم؟
سیدرضا صائمی در کانال تلگرامی خود با 
اشاره به جمله »وقتی زندگی را دوست 
نداری ی��ا زندگی انتظارات��ت را برآورده 
نمی کند، به سراغ فیلم  ها می روی...« از 
فرانسوا تروفو، فیلمس��از، نظریه پرداز و 
منتقد سینمایی، نوشت: ابتدا که به این 
جمله فرانسوا تروفو برخوردم کمی بهم 
برخورد!... شاید برای اینکه فیلم دیدن 
بخشی از زندگی و شغل من است... اما بعد به پرسش جدی بدل شد... آیا عشق به سینما از نفرت 
به زندگی برمی آید...؟ آیا عاشقان سینما زندگی شان را دوست ندارند و به سینما پناه می آورند...؟ 
آیا انتظارشان در زندگی برآورده نمی شود و آن را در فیلم ها جست وجو می کنند...؟ عمیق تر که 
شدم دیدم این جمله تروفو درست است اما یک سویه واقعیت است... بخشی از عاقه به سینما و 
تأمل در آن اتفاقاً از سر شوق به زندگی و کشف رمز و راز هایی آن است... به لذت رمزگشایی زندگی 
در فیلم ها... اما گاهی زندگی دست کم همان تصویر و تعریف عرفی از آن که زندگی را در تجربه های 
روزمره و تأمین معیشت یا رقابت های فرساینده تقلیل می دهد کسالت بار و مال انگیز است... آنگاه 
انسان در فیلم ها غوطه ور می شود تا با یافتن معنا یا لذتی زیبایی شناسانه از ابتذال واقعیت بگریزد... 
تا انتظارهای برنیامده در زندگی را در سینما جست وجو کند... فیلم ها زندگی نزیسته یا بدزیسته 
ما را به امکانی خیال انگیز برای تجربه زیسته اغنا کننده بدل می کنند و از طریق کاتارسیس به نقطه 
رضایت و پاالیش می رسانند... هم شوق زندگی و لذت زیستن هم معنای زندگی و مکاشفه آن و 
هم انتظاراتی که از زندگی داریم در لذت درک فیلم قابل تجربه است... سینما و فیلم ها هم گریز از 
زندگی است هم گذار به زندگی و الیه های درونی تر آن... وقتی به سراغ فیلم ها می رویم به سراغ 
خود می رویم... به سراغ زندگی زیسته شده و نشده!... سینما پناهگاه سترگی است چه برای آنها که 

از زندگی متنفرند چه برای آنها که از آن لذت می برند!

 نگاهی آسیب شناسانه 
به فرهنگ سازی مقاومت و دفاع مقدس

مجتبی همتی فر در کانال شخصی خود 
در پیام رس��ان »بله« با اش��اره به پیام 
معلمی که برای او نوشته است:  »دکتر 
من معلمی غیررسمی در روستا هستم. 
متربیان��م می گفتند حت��ی در کتاب 
آمادگی دفاعی هم روس��تا جایگاهی 
ندارد، ه��ر وقت مت��ن کت��اب را نگاه 
می کنی��م تهرانی  ها و مرکزنش��ین  ها 
رفتند در جنگ شرکت کردند و شهید شدند و پیروز شدند. بعد بهم گفتند که رمان دختر شینا 
و فرنگیس و... را خوندیم فهمیدیم که برخی فرماندهان اصلی جنگ روستازاده بودند « نوشت: 
گرچه هنوز هم مقاومت و حتی مبارزه نظامی برای ما زنده است و شهرهای مان میزبان شهدا 
هستند، در انتقال فرهنگ دفاع و جهاد جای کار بس��یار داریم. اغلب هفته دفاع مقدس را با 
نمادهای خام نظامی )سنگر و مین و ادوات سبک و سنگین جنگی( گرامی می داریم اما کمتر 
می پرسیم که نسل جدید هم همان چیزی را از اینها برداشت می کنند که نسل اول انقاب؟ 
معرفی آن سبک زیستن افراد و خانواده  ها و جامعه و... کجاست؟ آن روحیه  ها و حس را چطور 
منتقل کنیم؟ اساس��اً برخی معتقدند که چرا جنگ و تاریخش را باید در مدرسه و دانشگاه 

بگوییم؟ تازه بعد به این خواهیم رسید که چگونه؟
پینوشت۱: جنگ و مقاومت فقط به برخی شهر ها و برخی چهره  ها محدود نمی شود. ننه 
اسماعیل، بابا رجب و آن پدر و مادر روستایی و آن خیل خاکی پوش ها، بهیاران و رانندگان و 
سربازان و...  همه با هم آن ماجرا را رقم زدند. جای آنها در فعالیت های ترویجی ما کجاست؟ 

پینوشت۲:چند س��ال پیش کتابچه ای توسط انجمن فلس��فه تعلیم و تربیت بریتانیا 
منتشر شده بود که چرا باید در مدرسه به جنگ و تاریخ بپردازیم؟! نویسنده آن گزارش که از 
فیلسوفان تربیتی معاصر انگلیسی زبان بود، با استدالل های خودش به این پرسش پاسخ مثبت 

داده بود. آیا این پرسش و  پرسش  های مشابه نقل محافل علمی ما هم هست؟ 

کسی به فکر نجات زاگرس هست؟
زهرا رئیسی در توئیتی نوشت: وضعیت بسیار وخیم است و جنگل های 
زاگرس وارد فازی ش��ده اس��ت که ما به آن زوال یا مرگ اکوسیستم 
می گویند. وقتی نگاه بلندمدتی نسبت به مسئله آبخیزداری در کشور 
وجود نداشته باشد اوضاع بهتر از این نمی شود. آیا مسئوالن فکری برای 

نجات زاگرس و نجات مردم ایران خواهند کرد؟

 اهداف امریکا از تالش برای کاهش 
واردات نفت ایران توسط چین

هنری رام، معاون اندیشکده اوراسیا گروپ، طی توئیتی که پایگاه خبری 
»مشرق « از آن خبر داده است، اعام کرد: تاش امریکا برای وادار کردن 
چین به کاه��ش واردات نفت ایران، با دو ه��دف مرتبط به هم صورت 
می گیرد: ۱- متقاعد ک��ردن ایران به اینکه هنگام��ی که مذاکرات در 
برزخ قرار دارد، زمان به نفع ایران نیست. ۲- اعتبار بخشیدن به خطرات 

خروج کامل ایران از مذاکرات.

جنگ یک روزه!
حسین دلیریان توئیت کرد: این فقط یک فرض است! فرض کنید شعله 
جنگ روشن شود و با آذربایجان درگیر شویم؛ جمهوری اسامی در یک 
روز می تواند با ۱000 موشک بالستیک، ۱000نقطه کلیدی را با دقت 
چند متر هدف قرار دهد و این یعنی جنگ یک روزه تمام! اصًا نوبت به 
بقیه ادوات هم نمی رسد. خیلی به هارت و پورت  ها توجه نکنید، همین.
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