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stena  یک فروند نفتکش انگلیســی به نام»
impero هنگام عبور از تنگه هـرمــز به علت 
رعایت نکـردن قوانین و مقــررات بی نالمللــی 
دریایی بنا به درخواســــت ســــازمان بنادر و 
دریانوردي هرمزگان،توســط یگان شـــناوري 
منطقه یکم نیروي دریایی ســـپاه پاســـداران 

انقالب اسالمی توقیف شد.»

تصــاویر غرو رآفرین عملیات هلی برن سربازان 
گمنام امام زمان و پخش اذان بـــــــر نفتکش 
انگلیســـــی و اهتزاز پرچم ایران بر فراز عرشه 
کشـوري که روزي خود را بی رقیب میدانسـت 
همگـــــــی گواه این حقیقت اند که آفتاب در 

بریتانیا غروب کرده است.

عصـر روز جمعه28تیرماه1398 خبري در میز 
تحریریه خبرگزاري هاي سـراسـر دنیا دســت 

بدست میشد.

این درحالی اســت که آیت اهللا خامن هاي درباره 
اقدام قاطع ایران درقبال توقیف نفتکش ایرانـی 
در جب لالطارق هشــدار داده بودند . در بررسی 
اجمالی این حادثه باید گفت اوال ایران نشان داد 
که دوران بزن و دررویی تمام شـده اسـت. ثانیا 
جوان مومن انقالبی سـریع و دقیق اســت.ثالثا 
انگلیس یها بشـدت دچار گیجی در تحلیل شده 
اند.لندن به کشـت یهایش توصیه کرده است که 
فعال عبور از تنگ ههـرمــز را به تعویق بیاندازند. 
رابعا ایران سطح بازیگري را از طرف هاي نیابتی 
به بازیگران اصـلی(آمریکا و انگلیس) ارتقا داده 
است.این سردرگمی اطالعاتی در عربســــتان 
سعودي ،امارات و بحرین بطور خاص برجســته 

شده است .

والعاقبۀ للمتقین

غرب آسیا حوزه استحفاظی ماسـت و زین پس 
ـ هاي باید با اجازه و تصــویب ما تهیه و  هر نقشـ
تدارك دیده شـــــــــــود.جهان تغییر کرده 
اســــت،نخواهیم گذاشـــــت بار دیگر عقربه 

 تیرماه، یک عزاي ســـیاســـیِ به تمام معنا براي انقالب قط بنماي سیاست به غرب بچرخد

اسالمی است که تکیه ي عزاداري آن  در  محله ي 

راه ورود به سیاست چیست ؟ اتصال به کسـانی که قبل تر 

وارد سیاست شـده اند از مجرایی که در شـهرآشـوب هاي 

دهه ي اول انقالب در کشــور جاري بود و هر کس لیاقتی 

نشـان میداد و به سرچشـمه ي سیاست متصــل می شد، 

ممکن بود. اما اکنون آن چشـمه سال هاست که خشــک 

شده و هاله اي مبهم از راه ورود به سیاست باقی مانده ... 

به جرات می توان عمر کوتاه حزب جمهوري اســـــالمی 

ایران را جزء بهترین تجربیات انقالب اسالمی دانســت هر 

چند که هدفی متعالی در آن مجموعه ساري بود اما خیلی 

زود پرونده ي همه چیز بسته شد .  

حزب جمهوري اسالمی در حالی شکل گرفت که از لحاظ 

مبانی نظري تشـابهات بسـیاري با جامعه روحانیت مبارز 

داشت و تشـــکیل آن توسط دکتر بهشـــتی در نگاه اول 

بیهوده می نمود اما این بار بسـیار فراگیر تر از تشــکیالت 

مختص روحانیون راه براي ورد دانشگاهیان و تمامی اقشار 

ایران به یک حزب متشــکل از نیروهاي خط امام باز شده 

بود . شهید بهشتی همواره از حزب تحت عنوان تشکیالت 

حول محور یک ایدوئولوژي واحد یاد مــی کـــرد و هدف 

غایی را نیز کادر سازي براي پیشـــبرد انقالب اسالمی در 

زمینه ي تئوري و عملی می دانست . مجموعه اي که وجه 

تمایز آن با احزاب و گروه هاي قبلی ماهیت متصل به توده 

ي مردم آن اســـــت به نحوي که در عمر کوتاه خود یک 

ملیون عضو در سراسر کشور جذب کرد .
 از سویی دیگر مجراي ورود سالم به  سیاست مسدود شده

وجود احزاب فعال که پتانســـیل ایجاد شاخه هاي متنوع 

(دانشجویی ، دانش آموزي و ... ) را دارد . حلقه ي گمشـده 

در سیاست ایران اسـت به نحوي که احزاب جاي خود را به 

گروه بندي هاي مبهم چپ و راست داده اند در واقع فقدان 

وجود احزاب چند مشـکل اساسی براي کشــور به ارمغان 

آورده اسـت. مثال شـاهد تولید و بازتولید سـیاسـتمداران 

بدونه شـناســنامه از قلب باند بازي هاي گروه هاي چپ و 

راست هســتیم که در صورت نیل به قدرت هیچ مجموعه 

ي رسمی ضامن عملکرد آن ها نیســت و همچنین شاهد 

جامعه ي نیمه آگاهی هستیم که افراد مالك انتخاب هاي 

مردم هسـتند و نه اساسنامه ها و اهداف مشـخص ، فرض 

کنید یک نفــر بــراي انتخاب رئیس جمهور یا نماینده ي 

مجلس باید مواضع افراد را دنبال کند در حالی که درسـت 

این اســــت اهداف غیر قابل تغییر و عاري از پروپاگانداي 

عقبه ي افراد که احزاب هسـتند مطالعه شوند، اینکه فالن 

کس از فالن حزب کاندید شده اندیشـــه ي این مجموعه 

درباره  اقتصــاد ، فرهنگ ، خانواده و ... چیســت نه اینکه 

اندیشه ي این شخص چیست! و در نهایت هیمنه ي رجال 

سیاسی جز در پناه یک مجموعه ي رسمی و همواره پاسخ 

گو به مردم شکسته شود.  

سرچشــمه تهران واقع در میدان بهارستان از تاریخ 7 تیر 

همواره برپا اســت... به همین ســبب کمی از جاي خالی 

احزاب فعال در ایران می گوییم .  

           و جز با ورود  گزینشی  به  مجموعه  هاي  خاص 

 مثال دانشگاه هاي متعلق به رجال سیاسی و 

برقراري رابطه با افراد حاضـر در مراکز قدرت 

مســیر دیگري وجود ندارد . در نهایت اینکه 

فعالیت هاي تشـــــکیالتی با سمت و سوي 

سـیاسـی چند پاره شـده اند مثال فالن کس 

اول در انجمن اسـالمی دانش آموزي اســت 

بعد در دانشــگاه باید به دنبال یک تشــکل 

جدید برود که سرتاسر آن دانشــــــجویان 

هسـتند و در بهترین حالت ممکن می توانند 

محیط پیرامون خود را در دسـت بگیرند بعد 

از فارغ التحصیلی در خوشبینانه ترین حالت 

بــراي خالق تــرین افــراد بحث ���ها یا 

ســــازمان هاي مردم نهاد پیش می آید اما 

بدونه ترکیب درست و روشن سیاسـتمداران 

و مردم تربیت کادر براي بقاي نظام سیاسـی 

ابتر خواهد ماند چرا که پل اتصـال بین آن ها 

به نام کثیف بودن سیاسـت نابود شـده اما به 

کثیف تر شدن سـیاسـت منجر می شـود ، و 

احتماال پســـران به جاي پدران می آیند در 

عوض نیرو به جاي مافوق تشــــــکیالتی ، 

نیرویی که توجه یک نفر را جلب نکـرده یا از 

حاشیه به مرکز وارد شده باشد در جســت و 

جوي قدرت بلکه از هر نقطه از کشور جذب و 

ساخته می شود براي انجام مســـئولیت. در 

واقع آتش خشــــم سازمان مجاهدین خلق 

ایران در شب هفت تیر سال شصـــت ، فقط 

بهشتی و هفتاد و دو یار تشکیالتی او را در بر 

نگرفت بلکه با به شـهادت رســاندن اکثریت 

نفرات اصـــلی حزب جمهوري اســــالمی 

سرچشــــــمه ي سیاست سالم در سایه ي 

تشـکیالت انقالبی پیرو خط امام را خشــک 

کرد .

انسداد سرچشمه ها
جاي خالی احزاب در ایران

سخن سردبیر

جهان تغییر کرده است

آنقدري که من آنها را[شهداي

هفتم تیر] می شناسم از ابرار بودند و در رأس

آنها مرحوم شهید بهشتی (ره) است.

این کالغ آن قناري موعود نیست

انسداد سرچشمه ها

کویی براي جنجال

عیار یک ادعا

بهاي خونه یا خونبها

اشتغال به مثابه هدف

١جهان تغییر کرده است
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دستگاه قضـائی کشــور از جمله دستگاه 

هایی است که با عملکرد صـحیح خود می 

تواند در مشـــروعیت بخشــــی به نظام 

سـیاسـی اهمیت ویژه اي داشـته باشــد. 

همان طور که تمرکز رســانه هاي ضـــد 

انقالب نیز بر قوه قضـائیه بیش از دستگاه 

هاي دیگر است. اصالح درونی قوه قضائیه 

خواسته اي است که تا به حال چندین بار 

توسط رهبري خطاب به کارکنان دستگاه 

قضا مطرح شده. این توصیه، خود حکایت 

از نیاز شــدید قوه به پاالیش درونی و نظارت جدي بر 

عملکرد کارکنان خود دارد.

یکی از جدي ترین انتقادات وارد بر قوه قضـائیه در این 

سال هاي متمادي عملکرد ضـعیف رسـانه اي آن بوده 

اســت. طوري که هیچ تالشـــی در جهت اقناع افکار 

عمومی صورت نمی گرفت. نقدي که بیش از همه ذیل 

از زمان ورود رئیســـی به قوه قضـــائیه اراده اي براي 

اصـالح درونی در این قوه شـکل گرفته و عزم او در این 

اصالح درونی کامال ملموس است. تقریبا روزي نیسـت 

که خبري از رئیسی و اقداماتش از رسانه ها نشنویم.

عنوان عدم وجود شفافیت در قوه به آن پرداخته شـده 

است.  گویا این موضوع به کلی براي دستگاه قضـــائی 

کشـــور موضوعیتی نداشت. ضعف بزرگی که به سلب 

اعتماد افکار عمومی و  زیر سوال بردن بخش عمده اي 

از خدمات دستگاه قضـــا انجامید و این خود بر میدان 

دادن به رسـانه هاي معاند و تالش آنها براي زیر سـوال 

بردن مشروعیت نظام به شدت تاثیر گذار بود. جداي از 

این، چه بسـا به مردم ساالري نظام نیز ضربه زد. اما بی 

توجهـی به افکار عمومـی چه طور مـی تواند به مـردم 

ســاالري نظام ضـــربه زند و در نتیجه موجب تهدید 

مشـــروعیت نظام سیاسی شود؟  باید گفت یک نظام 

مردم ساالر فلسـفه استقرار و مشـروعیت استمرار خود 

را معطوف به تحقق اراده عمومی و خواســــــت هاي 

اجتماعی شهروندان می بیند. این خود نظام هاي مردم 

ســـــاالر بوده اند که موجب منزلت و موقعیت ممتاز 

پدیده «افکار عمومی» گشــته اند.نادیده گرفتن افکار 

عمومی و عدم پاســخگویی به مردم، خود در تعارض با 

ادعاي مردم ساالري اسـت. بی توجهی به افکار عمومی 

بـراي نظام هایـی که بـر پایه حمایت و راي مـردمــی 

استوار شده اند در کوتاه مدت سبب سسـت شدن پایه 

هاي مشــــروعیت و مقبولیت سیاسی و در بلند مدت 

موجب تخریب و اضمحالل بنیاد هاي سـاختاري نظام 

سیاسی خواهد شد.

«رســانه ها را همکار خود در اجراي عدالت 

مــــــی بینیم» جمله اي که از زبان رئیس 

دستگاه قضا در دیدار با مسـئوالن و اصحاب 

رسـانه مطرح شــد و به شــدت مورد توجه 

رسانه ها قرار گرفت. هرچند این جمله بیش 

از آن که مربوط به امور درون قوه باشـــــد، 

معطوف به کلیت مسـائل کشـور و ناظر بر به 

رسـمیت شـناختن جایگاه رسـانه اسـت اما 

نمایانـنده نگاه مـتفاوت او به اهمـیت مقوله 

تنویر افکار عمومی اســت. فراخوان عمومی 

در خصـــوص مشـــارکت جویی از مردم و 

نخبگان در روند تحوالت دستگاه قضا، نمونه 

دیگري از این ادعا است.

برابري دیه زن و مرد، انفصـال از خدمت 60 

قاضی، کاهش حساب هاي قوه قضـائیه به 5 

حســـــاب، ورود سازمان بازرسی به قیمت 

گذاري خودرو، حذف پوشــــش چادر براي 

متهمین زن، راه اندازي ســامانه ثبت اموال 

مسـئولین، جا به جایی مدیر کل زندان هاي 

استان تهران و ...همگی از اقدامات رئیسی در 

بدو ورود به قوه قضــائیه هســتند. اما آنچه 

امروز بیش از همه نیاز این دسـتگاه اســت، 

توجه به تنویر افکار عمومی و تبیین اقدامات 

قوه قضـائیه است تا موجب بازگشـت اعتماد 

عمومی به اصـــــلی ترین نهاد براي احقاق 

حقوق توده مردم شود.

سخن مهمان
سید یاسر جبرائیلی

این کالغ 
آن قناري موعود نیست

در این جنجال تبلیغاتـی، جالب تـرین نکته 

این است که گفته م یشو�د نخســتین انتقال 

بانکی توسط اینسـتکس انجام �شد، در حالی 

که این ســــــــــــامانه، هیچ ارتباطی به 

مکانیسـ مهاي بانکی ندارد، صرفا یک سامانه 

تهاتري محدود به غذا و داروســـــــــت و 

تحری مهایی که اروپای یها در برجام متعهد به 

برداشته شدن آنها شد هاند، با وجود این 

 

یک جریان رســـــان هاي خاص، بدون اینکه 

اشاره کند با را هاندازي اینسـتکس دقیقا چه 

اتفاقــــی خواهد افتاد، درباره را هاندازي این 

سامانه تبلیغات گسـترد هاي آغاز کرده است 

تا القا کند اروپایـــــ یها به تعهدات خود در 

برجام عمل کرد هاند.

سامانه همچنان پابرجا خواهند بود. نکته بســیار جال بتر 

اینکه این تصـــــــور اشتباه است که  ایران از اروپا اقالم 

کشاورزي وارد م یکند و اینستکس، این یک قلم مشکل را 

حل خواهد کرد! در واقع، شــــرک تهاي اروپایی، دالل و 

واسطه فروش هستند و اقالم کشـاورزي که به ایران صادر 

م یکنند، خودشـان ف یالمثل از آمریکاي التین خریداري 

کرد هاند! به عبارت روش نتر، اگر سامانه اینستکس با 

کشــورهاي مبدا اقالم کشــاورزي ایجاد م یشد، براي ما 

حتما به صرف هتر بود! کشــــــورهاي اروپایی با را هاندازي 

اینستکس نباید انتظار این را داشته باشند که ایران، وعده 

خود را براي ادامه کاهش تعهدات برجامی عملیاتی نکند، 

چراکه اینســــتکس هما�ن تقریبا هی�چ است که نه خرید 

نفتی بر اساس آن در کار است، نه تجارت اقالمی که  

         آمریکا تحریم  کرده  ( نظیر قطعات خودرو ) ، و نه 

عادي شدن روابط بانکی.

اعضــــاي محترم مجمع باید عنایت داشته 

باشــند که این ســامانه، اوال به هیچ عنوان 

ارتباطی به مناســــــــبات بانکی ندارد که 

به FATF  ربط پیدا کـند، ثانـیا محدود به 

غذا و داروســت، ثالثا حتی نفت در برابر غذا 

هم نیســـت، چرا که اروپای یها از طریق این 

سامانه از ایران نفتی نخواهند خرید. هشـیار 

باشـیم که این کالغ ســیاه آن قناري موعود 

برجام نیسـت. طعم هاي است که ما را در دام 

خودتحریمی بیندازد.

ا هاندازي اینستکس در روزهاي آینده توسط 

جریان لیبرال در بوق و کرنا خواهد شـد تا به 

اعضــاي مجمع تشــخیص مصــلحت نظام 

درباره تصـویب لوایح کلی FATF  فشــار 

بیاورند. بعید نیست تیتر بزنند ک�ه اینستکس 

را هاندازي شد، حال نوبت مجمع تشــخیص 

است!”

شهید بهشتی پایه گذار ومعمار نوین قضایی کشور است.

بی توجهی به افکار عمومی،
تهدیدي بر مردم ساالري نظام سیاسی



22٣

داستان از آنجایی شروع میشـود که روزنامه 

اي موسوم به سـالم توقیف و گویا دلها از این 

غم جانکاه شرحه شرحه گشـته، لذا گریبان 

ها چاك داده و مویه کــنان، به خــیابان ها 

میریزند. تیر 78، کمیسیون فرهنگی مجلس 

پنجم، طرحی را با عنوان ((اصــالحیه قانون 

مطبوعات)) در چهاربند به تصویب رساند که 

مواد آن عـبارتـند از: (( الف) ممــنوعــیت 

فعالیت مطبوعاتـــی بـــراي عوامل بیگانه، 

اعضـــاي گروهک هاي تروریســـتی و ضد 

انقالب، جاسوسان، وابسـتگان و سردمداران 

رژیم طاغوت و....

«18 تیر سـال 78 » را که سـرچ کنید، تیتر 

هاي مختلفــــی را میبینید. حمله به کوي 

دانشـگاه تهران، لباس شخصـی ها، نا آرامی، 

تجمع و... عده اي از آن به بزرگتـرین چالش 

جنبش دانشــجویی در ایران پس از انقالب 

اسالمی یاد کرده اند.

ج) ضمانت اجرایی براي مقابله با افراد دولتی 

یا غیر دولتی که نشریات را براي چاپ مطلب 

یا مقاله اي زیر فشـار قرار داده یا آنها را وادار 

به سانســــور نمایند.(در قانون مطبوعات با 

تاکید بر آزادي بیان و قلم براي پیشگیري از 

اعمال قدرت مسئوالن بر مطبوعات، تصریح 

شـــــده بود که اگر مطبوعات دولتی یا غیر 

دولتــــــی از این ماده تخلف کنند به حکم 

دادگاه از خدمات دولتی منفصـــل یا تعزیر 

خواهند شد.)

د) لزوم التزام عملی مدیران مســــــئول و 

صاحبان امتیاز نشریات به قانون اساسی 

ب) منع شدن مطبوعات کشـــور از دریافت 

کمک مالی از کشورهاي بیگانه

کویی براي جنجال
جمهوري اسالمی ایرانصـاحبان امتیاز نشــریات به قانون 

اساسی جمهوري اسالمی ایران البته همزمان با ارسال این 

اصالحیه مربوط به قانون مطبوعات به هیات رییســــــه 

مجلس، مجمع روحانیون مبارز طـی بیانیه اي این قوانین 

را موجب محدودیت آزادي بیان دانســتند و سعی در نفی 

آن کردند. پس از آن، دیگر مطبوعات نیز ســعی در ایجاد 

جنجال داشــتند تا بتوانند مجلس را به عقب برانند. البته 

ناگفته نماند که روزنامه سالم یک روز قبل از این قضـایا از 

فردي به نام سعید امامی نام برد که طرح اصالح این قانون 

را پیشنهاد داده بود. کسی که به گفته روزنامه هاي اصالح 

طلب عامل اصـلی قتل هاي زنجیره اي بود. سـالم در تیتر 

نخســت خود نوشت: ((سعید اسالمی(امامی) پیشــنهاد 

اصــالح قانون مطبوعات را داده اســـت.)) این تیتر خود 

جنجال ها و التهابات زیادي را با خود به همراه داشـت و به 

اصطالح میتوان گفت موتور مولد تحرکات آنارشیســـتی 

شـد. در پی این تیتر جنجالی، «سـالم» توسـط شـکایت 

وزارت اطالعات توقیف شد.

خبر توقیف این روزنامه مثل بمبی منفجر شـــد. روزنامه 

هاي اصـــالح طلب متحدانه تیتر هایی از قبیل ((اقدامی 

غیر قانونی))، ((مقابله با دولت)) و ((مخالفت با توســــعه 

سیاسی)) را برجســـــته کردند. هماهنگی این تیتر هاي 

جنجالی آنهم در این مدت کم خود دال بـر این بود که این 

جریان سازماندهی شـده عمل میکرد. چرا که خبر توقیف 

ساعت 10 شب بود، ساعتی که اکثر روزنامه ها میبایسـت 

با انجام مراحل نهایی، صـــفحات روزنامه ها را به چاپخانه 

میفرستادند تا در توزیع فردا صبح خود دچار مشـــــکل 

نشـــوند. تیترهاي جنجالی چون «دانشــــجوها ساکت 

نخواهند نشـــســـت» و یا «تقدیر بی بی سی از عملکرد 

اصالحات مبنی بر چالش کشــــاندن قدرت و مقبولیت و 

مشــروعیت نظام اسالمی»، کار خود را در شامگاه 17 تیر 

78 کرد. درســت حوالی ســاعت 22 و چهل و پنج دقیقه  

حدود 300 دانشجو خوابگاهی  کوي دانشگاه اقدام

در این بین رسانه هاي بیگانه با نشـــــر اکاذیب سعی در 

تهییج بیشـتر افراد داشتند. این قضـایا به قدري ادامه پیدا 

کرد که حتی افرادي براي حمله به بیت رهبري بســــیج 

شدند. اتفاقات تلخ به سرعت رخ می نمود که رهبر انقالب 

با بیانات خود مثل همیشه آبی بر آتش فتنه شدند. ایشـان 

با ابراز تاســف از حوادث کوي فرمودند: (( این حادثه تلخ، 

قلب مـرا جـریحه دار کــرد؛ حادثه غیــرقابل قبولــی در 

جمهوري اسالمی بود. حمله به منزل و ماوا و مســـــکن 

جمعی به خصـــوص در شب یا در هنگام نماز جماعت به 

هیچ وجه در نظام اسالمی قابل قبول نیســت. جوانان این 

کشور چه دانشـجویان و چه غیر دانشـجویان فرزندان من 

هستند و هر چیزي که براي این مجموعه ها مایه اضطراب

و ناراحتی باشد، براي من بســـیار سخت و سنگین است. 

هرکسـی بوده، فرق نمیکند؛ چه در لباس نیروي انتظامی، 

چه در غیر آن. مســـلما با کســـانیکه در نظام جمهوري 

اسالمی تخلف میکنند، باید برخورد شود؛ اما با کسی که 

 به برقراري راهپیمایی غیر قانونـی کـردند. درگیـري ها با 

پرتاب اشیا و گروگان گیري پلیس توسط دانشــجویان به 

اوج میرســــد. نکته ي قابل ذکر، عملکرد متناقض چهره 

هاي سیاسی اصالح طلب همچون مجید انصـــاري، فائزه 

هاشمی، مصـــطفی تاجزاده، عبداهللا نوري و ..... بود که به 

عبارتی قرار بود براي آرام کردن فضاي متشنج باشد اما به 

شعله ور تر کردن آتش اعتراضات منجر شد. به گونه اي که 

دامنه تجمع از کوي دانشــــگاه خارج و در خیابان کارگر 

ضمن ضرب و شتم مردم و وارد کردن خســـارت به اموال 

عمومی، درگیري هاي پراکنده اي را با نیروهاي انتظامـی 

مســتقر  در اطراف کوي دانشــگاه شکل داد. در این بین 

روزنامه هایی با اعالم اسامی جعلی شهدا سعی در متشـنج 

کردن اوضـاع داشـتند. در این باره ســردار نظري فرمانده 

انتظامی تهران بزرگ در سال 78 گفت: ((موسوي الري))، 

وزیر کشـــــور وقت از طریق فرماندهان ارشد من فرمان 

برخورد با دانشـجویان کوي دانشــگاه تهران را صادر کرد. 

وزارت کشـور به دانشـجویان مجوز نداد و از طرفی هم روز 

16 تیرماه به پلیس کتبا نامه میدهند که هرگونه اختاللی 

که در محل به وجود آمد مســــئولیت آن به عهده پلیس 

اســت و باید با آن برخورد شــود. اما از فرداي آن روز علم 

حمایت از دانشــجو را به دست گرفتند و همچنان تا امروز 

سنگ حمایت از دانشجو را به سینه میزنند.

23 تیـر اما موجــی از همدلــی رقم خورد و 

اینک ملت بیدار بودند که در راه پیمایــــی 

باشکوه نشــــان دادند که فریب این صحنه 

آرایی کودکانه را نمیخورند و بار دیگـر با امام 

امت تجدید عهد کردند.

بالشک این نیز چون سـایر سـناریو هایی که 

چه پــــــیش از این حادثه و چه پس از آن 

طراحی شد،صرفا با هدف تجزیه کشور بود و 

اگرنه بر هر عقل سلیمی مســـــلم است که 

توقیف یک روزنامه این همه سر و صدا ندارد!

در عجبم از دانشــجویی که به جاي مشــق 

بصیرت و آگاهی دستکی شد در دست رجال 

سیاسی تا به اسم مطالبات دانشـجویی کهنه 

زخم کینه باز کنند. دانشـــجویی که فقط و 

فقط آماج هیجانات انتخابی یا شـورش هاي 

خیابانی و آنارشیســــت بازي هاي ناگهانی 

میشــــود. تحکیم وحدتی که نفاق را متحد 

میکند و خنجر میکشــد. و کمانی که تیرش 

والیت فقیه را نشــانه گرفته بود اما به سنگ 

اتحاد برخورد و شکست.....

تخلفی نکرده است؛ کســی که در خانه خود 

در حال اسـتراحت اســت، آن هم در محیط 

جوان دانشـجویی، کار بسـیار خطا و ناروایی 

است اگر برخورد شود.)) ایشـــان در ادامه با 

دعوت جوانان به ((هوشیاري در برابر دشمن 

و توجه به دســــــت هاي پنهان آنان براي 

سواستفاده از دانشـــجویان)) و اعالم برنامه 

دشــمن مبنی بر ((هدف گرفتن امنیت ملی 

براي ایجاد هرج و مرج و نا امنی در کشـور))، 

اعالم کردند: ((دشــــمنان بدانند که خواب 

برگشــتن آمریکا به این مملکت، یک خواب 

پریشــان و غیر قابل تعبیر است. این عناصر 

داخلی حقیر، این عناصر سـیاسـی مطرود و 

منفور، که ملت این ها را مثل دندان فاسـدي 

بیـرون آورد و به یک طـرف پــرتاب کــرد، 

هجده، نوزده سال اسـت که کمین گرفته اند 

تا از ملت و از امـام و از نـام امـام و از راه امـام 

انتقام بکشـــند. این ها هم بدانند که اشتباه 

کردند؛ در همین قضیه هم اشتباه کردند.))

باشد تا بماند و بدانند.....

                    جوانان این کشور چه دانشجویان و چه غیر دانشجویان

 فرزندان من هستند و هر چیزي که براي این مجموعه ها مایه اضطراب

و ناراحتی باشد، براي من بسیار سخت و سنگین است.
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بعد از ســـال ها پخش ســــریال هاي 

مناسبتی و کنداکتور پر کن، سـریالی از 

شبکه ي جوان صدا و سیماي جمهوري 

اسالمی پخش شـد که نه تنها مخاطبان 

همیشـگی تلویزیون بلکه کسـانی را نیز 

که رابطه ي خوبـی با تلویـزیون ایــران 

نداشتند به خود جذب کرد.

یکی از ویژگی هاي مثبت گاندو این بود 

که بر خالف اغلب ســریال هاي ایرانی، 

حدس زدن اتفاقات پیش رو بــــــراي 

مخاطب غیرممکن بود و در هر قسـمت 

مخاطب را دچار شـگفتی می کرد و این 

ویژگی براي یک سریال ایرانی بســـیار 

مثبت و قابل تقدیر است.

اگر منصـــفانه بخواهیم صحبت کنیم، 

گاندو از ضــعف هایی هم برخوردار بود، 

اما به علت داشتن نقاط عطف بســــیار 

حســـاسی که در آن هویدا بود، در یک 

نگاه کلی ضعف هایش در پســـــنکات 

مثبتش، حتما قابل اغماضند.

 

ویژگی مثبت دیگر این سـریال دیالوگ هاي ماندگار 

آن بودند که حرف دلمیلیون ها ایرانـی را از زبان یک 

مامور امنیت ملی یا به قول برخی جیـره خور نظام و 

از دریچه ي صدا و سـیماي جمهوري اسـالمی بیان 

شـد. جایی که بیان این دسـت حرف ها در آن شـجاعت 

می خواهد.

یکی از نقدهایی که به این سریال وارد شـد آن بود که تیم 

محمد، همگی جوان بودند.

گاندو عالوه بر جذب مخاطبان بســـیار، متحمل نقدهاي 

بسیاري نیز شد.

 هرچند به نظر می آید این نکته نه تنها ضـــعف فیلم، که 

اتفاقا نکته مثبت آن بود. چرا که بیش از هر چیز نشــــان 

دهنده زیرکی فیلم نامه نویس اســـت چرا که معرف یک 

تعریف درســت از جوانگرایی اســت. هیچ کدام از ما نمی 

دانیم که محمد، رسول و بقیه اشخاص داستان در واقعیت 

چه ســــنی دارند اما از ترکیب همه ي آن ها در کنار یک 

فرمانده ي مســن که مشــاور و هدایت گر جریان پرونده 

است و جوانان هم با وجود نظرات بعضـــا متفاوت با او، به 

تجربه اش اعتماد می کنند، می توان اینطور برداشـت کرد 

که اگر در امور کشـور به جوانان اعتماد کنید و به عنوان یه 

مشـــاور و راهنما در کنار آن ها قرار بگیرید قطعا بهترین 

نتیجه را دریافت خواهید کرد.

قبل از ورود سریال به بخش پایانی تهیه کننده سـریال در 

مصــاحبه اي اعالم کرد که اسن سریال در سه قســـمت 

پایانی به اوج خود می رسـد. به راســتی نیز این گونه بود. 

قســـــمت پایانی گاندو سرشار بود از اقتدار و غرور مردم 

ایران در برابر هر شخص یا کشوري که قصد تجاوز به آب و 

خاك این مملکت را دارد.

از دیگر نقدهایی که به گاندو وارد شد، وجود یک نگاه صفر 

و صدي به تیم جاسوسی و ضدجاسوسـی داسـتان اسـت. 

محمد و تیم او سرشار از هوش و ذکاوت هســــــتند که 

حواسشـان به همه چیز هسـت اما مایکل هاشمیان و تیم 

وي غافل از همه جا به طرز شگفت انگیزي به جاسـوسـی 

خود ادامه می دهند و هیچ گاه به چیزي شک نمی کنند.

قاطعیت محمد به عنوان نماینده 80 میلیون ایـرانــی در 

برابر مقامات خارجی و داخلـی و کوتاه نیامدن او از حـرف 

خود، دل هر مخاطبی را ماالمال از افتخار و غرور می کـرد 

و اوج داســتان که به شــدت نیز مورد توجه رســانه ها و 

کاربران صـــــــفحات مجازي قرار گرفت، آن جا بود که 

نماینده ي وزارت امور خارجه تاکید کرد خبـري از معامله 

مایکل هاشـمیان به بیرون درز پیدا نکند تا ورود مبلغ این 

معامله به کشـور به عنوان دستاورد برجام به مردم معرفی 

شود، پالنی که در سرانجام داسـتان، نقش بمب اتم را ایفا 

کرد!

از تمام این ها که بگذریم گاندو به جهت بیان حرف هایـی 

که تا به حال کســـــــی آن ها را مطرح نکرده بود، مورد 

استقبال عمومی قرار گرفت.اما ظاهرا این سریال درست 

سوال اینجاسـت که اگر شـعار آزادي بیان از 

ســوي دولت محترم داده می شــود چرا در 

عمل ایشان نمود نمی یابد؟

مگر گاندو جز بیان حقایق کار دیگـري انجام   

داده بود؟

تا مدتـــــی پس از پخش آن، واکنش هاي 

مختلف دولتی ها رســانه اي می شــد. حق 

شکایت قائل شدن براي دولت نسبت به تهیه 

کنندگان سـریال، زیر سـوال بردن صــحت 

فیلمنامه و تحدید غیر قانونی بودجه صــدا و 

سیما از طرف رئیس دولت براي سـاخت یک 

سریال، آن هم در شرایطی که صـدا و سـیما 

مجبور اســــــــت با پخش پیام بازرگانی و 

تبلیغات، خـرج خود را بدهد، نمونه هایـی از 

واکنش هاي دولتمردان به سریال بود.

از همســــویی مقامات دولتی و شبکه هایی 

نظیر سـی ان ان و بی بی سـی در برابر گاندو 

چه می توان برداشت کرد؟

رصد این سریال از سـوي شـبکه هایی نطیر 

ســی ان ان و بی بی ســی و تمرکز آن ها بر 

روي یک سریال نشـــان ا زآن دارد که گاندو 

مسـیر درستی را پیش رفته است و زمان آن 

فرا رسیده است که صدا و سـیماي جمهوري 

اسـالمی از نقش منفعل و خنثی خود بیرون 

آمده و در مقام همدلــی و بیان حــرف هاي 

مردم و بازگو کردن حقایق در وضــــــعیت 

کنونی برآید.

حتی اگر وقایع بیان شده در گاندو با واقعیت 

فاصله ي بســیاري داشت آیا چنین برخورد 

سلبی اي از سوي دولت که تا حد قطع شدن 

بودجه ي سازمان صدا و سـیما پیش رفت، از 

دولتی که با شــــــعار آزادي روي کار آمده 

پذیرفتنی است؟

بـرخالف مـردم، زیاد به مـزاج دولتمــردان 

خوش نیامد.

                    آزادي بیان براي گفتن، براي نوشتن می دهیم، لیکن براي 

توطئه اجازه نخواهیم داد.

عیار یک ادعا
وقتی گاندو، ادعاي آزاد اندیشی دولت را به چالش می کشد
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مسئل هاي که اجار هنشی نها بیشتر و شدیدتر 

از بقیه با آن درگیرند. نبود مسـکن مناسب و 

نوسانات قیمت مســـــــکن، زندگی آنها را 

دســتخوش تغییرات ناخوشـــایندي کرده 

است.

آبراهام مزلو پدر روانشـناسی انســا  نگرا در 

هرم سلســـله مراتب نیازهاي انســـان یاش 

تنفس، آب، غذا، لباس، خواب و ســـرپناه را 

جزو نیازهاي اســاســی و فیزیولوژیک تمام 

انســــا نها در زندگی برشمرده است اما در 

طول تاریخ حتــی با علم به اینکه این نیازها 

جزو اسـاسـ یترین خواسـت ههاي آدمی بوده 

است انســــان همواره با معضـــــل تهیه و 

بـــرخورداري از این مواهب روبــــرو بوده؛ 

معضــــلی که ما نیز با آن دست و پنجه نرم 

م یکنیم.

در حال حاضــــر اگر بخواهیم حق تنفس و 

داشتن آب و غذا و لباس را فاکتور بگیریم باز 

هم در داشـتن سـرپناه دائمی و مطمئن گیر 

م یافتیم! مشکالت معیشتی به خصـوص در 

این چند ســـــال اخیر اکثر ما معمول یها را 

آزرده که البته تهیه مسکن مناسب تنها یکی 

از این معضالت است.

با توجه به آمارهاي بانک مــرکـــزي قیمت 

مسکن در اردیبهشـت ماه امسـال نسـبت به 

فروردین 98 و اردیبهشــــت 97 به ترتیب 

12.5 و 112 درصد افزایش یافته اسـت. نرخ 

اجار هبها نیز در اردیبهشــت ماه امســال در 

تهران نسبت به اردیبهشـت 97 بالغ بر 22.6 

درصد افزایش یافت که این مســـــئله بازار 

مســـکن را در شوك فرو برد. کارشناسان و 

افراد خبر هي اقتصــــــادي با واکاوي ابعاد 

مختلف این اتفاق فصــل فراموش شد هاي را 

در این باره گشودند.

افزایش عرضه در بازار مسـکن مه مترین انتظاري است که 

کارشناسـان از اجراي این طرح داشـته و دارند و معتقدند 

که اجراي این طرح ســـبب افزایش عرضـــه و در نتیجه 

کاهش قیم تها خواهد شد. هرچند مســئوالن دولتی به 

تاثیر اجراي این قانون در بازار مسکن خوشبین نیستند به 

طوري که مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازي در مورد 

تاثیر دریافت مالیات از خان ههاي خالی بر بازار مســــکن 

گفته بود: « خان ههایی که خالی هســــتند تا یک سال از 

شمول مالیات بر خان ههاي خالی معاف هسـتند؛ همچنین 

میزان مالیات این خان هها در ســـــال دوم معادل نیمی از 

میزان اجار هبهاي این خانه بر اسـاس قیمت کارشـناسـی 

است و در سال سوم اسـت که مالیات بر خان ههاي خالی به 

اندازه مصــــــــرح در قانون م یرسد. بنابراین مالیات ب ر 

خان ههاي خالـی در کوتا همدت تأثیـري در افـزایش قیمت 

مسکن ندارد.»

اما گویا معاون وزیر راه و شهرسـازي فراموش کرده اسـت 

که می توان درخواست تصویب و یا اصالح قوانین را به 

«قانون مالیات بر خان ههاي خالی” �

فصـــــلی از قانون که در سال1380 حذف و بار دیگر در 

سال1391 مطرح شده بود

اما قانون مالیات بر خانه هاي خالی چیسـت؟ و آیا به گفته 

کارشناسان این قانون م یتواند معضـل کمبود مســکن و 

افزایش قیمت مسکن را حل کند؟

اما اجراي این طرح چه تاثیري بر بازار مسکن دارد؟

بر اساس مصـــوبه مجلس، قانون اخذ مالیات از خان ههاي 

خالی باید در سال 94 به اجرا م یرسید؛ طبق تبصـــره 7 

ماده 169 مقرر قانون، وزارت راه و شهرسـازي موظف بود 

حداکثر شش ماه پس از تصــویب این قانون «سامانه ملی 

امالك و اسکان کشـور» را ایجاد کند. سامان هاي که در هر 

زمان امکان شناسـایی برخط مالکان و سـاکنان یا کاربران 

واحدهاي مســکونی، تجاري، خدماتی و اداري و پیگیري 

نقل و انتقال امالك و مسـتغالت به صورت رسمی، عادي، 

وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.

        این مسئله که در زمان جهش قیمت مسکن، عرضه

باید اشاره داشت که در برخی کشورها، خان ههاي غیرقابل 

سکونت و کلنگی از این مالیات معاف هستند. همچنین در 

دي ماه سـال 96 دفتر تحقیقات و سـیاسـ تهاي مالی در 

معاونت اقتصادي وزارت اقتصـاد با انتشـار گزارشی درباره 

مالیات بر خان ههاي خالـی، در مقدمه گـزارش اعالم کـرد: 

«بین نوسان تعداد خان ههاي خالی با نوسان قیمت مسکن 

ارتباط معکوس وجود دارد؛ به طوري که در شرایط کاهش 

رشد قیمت مسـکن، مالکان واحدهاي مســکونی به امید 

افزایش قیمت در دوره آتی، از عرضــــــه واحدها به بازار 

خودداري مــــــــــ یکنند. که این مطلب خالف انتظار 

کارشناسان طرح سامانه ملی امالك و اسکان کشور است.

اشکالِ متوجه بر قانون مالیات بر خان ههاي خالی این است 

که هدف از این قانون کاهش خان ههاي خالی و عرضـه این 

خان هها به بازار مسـکن است ولی قانونی که تصـویب شده 

ضعیف و غیر بازدارنده است. بر این اساس، مالک یک خانه 

خالی، نه از سـال اولِ خالی بودن خانه، بلکه از ســال دوم 

مشـــمول مالیاتی معادل نیمی از میزان اجاره بهاي خانه 

م یشـود.اما یکی از اسـاسـی ترین عل تهاي ناموفق بودن 

ســیاســ ت دولت در اخذ مالیات از خان ههاي خالی، نبود 

معیاري مشخص جهت شناسایی واحدهاي خالی از سکنه 

و واحدهاي خالی اما در نوبت اجاره یا فروش است. که این 

خود یکی از مشـکالت اساسی این قانون است که باید رفع 

و اصالح شود و در صورت اصالح نشدن آن قطعا شاهد دور 

زده شدن قانون چه به صورت اسکان موقت یک خانوار در 

یک خان هي خالی، چه به صورت کشیدن پرد هها و استفاده 

از آب و برق و گاز براي نشــــان دادن سکونت افرادي در 

خان ههاي مورد نظر خواهیم بود. ضــمن اینکه امکان دارد 

برخی افراد که خان ههاي خالی از ســکنه شـــان در نوبت 

اجاره یا فروش هسـتند دچار مشــکالتی شوند. و یا مجزا 

نســـاختن خان ههایی که دیگر قابل سکونت نیســـتند با 

خان ههاي معمولی نیز از همین دست اشکاالت است.

مجلس داد نه ایـنکه با وجود یک قانون ناکارآمد تمام یک 

طرح را زیر سوال برد.

مالیات نقل و انتقال چنانچه بــراي فــروش 

ملک دوم افراد با نرخ بیشتر از 5 درصد فعلی 

و به شکل تصــــاعدي براي معامالت سوم و 

چهارم و بیشــتر تعریف شود جلوي خرید و 

فـرو شهاي مکـرر آپارتمان را مــ یگیــرد. 

همچنین نرخ سـنگین مالیات ســاالنه براي 

ملک دوم و بیشـــتر افراد نیز هزینه افزایش 

موجودي بازار خان ههاي خالــی را افــزایش 

م یدهد. که متاسفانه در حال حاضـر نه تنها 

نگاه مســئوالن به حیاط خلوت مالیاتی بازار 

مســکن، امکان شناسایی گرو ههاي فعال در 

این محدوده را ندارد که در تشخیص اولویت 

تخریب و هد فگیـري گـروه اولوی تدار نیـز 

ناتوان اســت. با غفلت از مالیا تهاي پراثر بر 

رفتار ســـــــوداگران ملک امکان به نتیجه 

رسـیدن این قانون هم کم م یشـود.در کل با 

توجه به ایـراداتـی که میتوان بـر این طــرح 

گـرفت (که چند نمونه آن در این متن ذکــر 

شـــد) باید در نظر داشــــت که مالیات بر 

خان ههاي خالی قطعا، عمل موثري اسـت اگر 

براي این مهم به دو توصی هي وزارت اقتصـاد 

(گزارش دي ماه 96) توجه شود؛ توصیه اول 

اسـتفاده از ظرفیت اطالعاتی شـهردار يها 

در حوزه ملک و توصـیه دوم نیز اصـالح نرخ 

مالیات بر اساس نسبتی از قیمت روز امالك؛ 

هرچند که این راهکار به تنهایی به تعادل در 

بازار مسکن منجر نخواهد شد و باید به دنبال 

مجموعه راهکارها و را هح لهایـی همه جانبه 

براي برو نرفت از این مشکل بود.

 بخشــــــی از خان ههاي خالی به بازار باعث 

جبران نســـبی کمبود عرضه م یشود محرز 

است. در سالی که گذشت آنچه باعث التهاب 

قیم تها در بازار مسـکن تهران شد بیشــتر 

یک عامل بیرونی - شــــوك ارزي - بود که 

متقاضــــیان در بازار ملک را تحریک کرد و 

موجب انتظارات تورمی شــد. ضــمن اینکه 

نقش «سفت هبازها» را نیز در تشـدید افزایش 

قیم تهاي بازار مســکن نباید نادیده گرفت. 

ســـفت هبازها گروهی از ســـوداگران ملکی 

هستند که درست برعکس عامالن خان ههاي 

خالی عمل م یکنند. آنها در زمان رشـــــد 

قیمت مسـکن، با مو جسواري روي قیم تها، 

به شـــــــکل مکرر اقدام به خرید و فروش 

آپارتمان مـــ یکنند تا از تورم ملکــــی در 

کوتا همدت عایدي کســب کنند. بنابراین در 

امر رسـیدگی به خان ههاي خالی از بین بردن 

منطقه امن ســفت هبازها در اولویت اســـت. 

تجرب ههاي جهانی درباره اهـر مهاي مالیاتـی 

کارآمد براي تنظیم بازار مســـکن نشـــان 

م یدهد: دو نوع مالیات شامل مالیات سـاالنه 

بر امالك و همچنین مالیات بـر نقل و انتقال 

م یتواند ریسک سوداگري در بازار مسـکن را 

افــزایش دهد. این دو نوع مالیات هم بــراي 

مهار سـفت هبازي مناسـب اســت و هم براي 

خان ههاي خالی.

  قانون مالیات بر خانه هاي خالی در تعدیل نرخ اجاره بهاي مسکن موثر است؟

بهاي خونه یا خونبها
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اشتغال به مثابه هدف
بیکاري یکـی از بـزرگتــرین دغدغه ها و 

معضالت مهم کشور است. معضـلی که نه 

تنها در سـال هاي اخیر بهبود نیافته بلکه 

بســــیاري از افراد شاغل نیز از کار بیکار 

شده و به این جرگه پیوسته اند.

جوانی که به دلیل بیکاري نه توان تشکیل 

خانواده را دارد  و نه می تواند بـراي آینده 

خود به درسـتی برنامه ریزي کند، صــرفا 

نظاره گر است؛ نظاره گر گذر ایام جوانی. 

به نا چار به امید این که با مدرك باالتـــر 

بتواند پیشه اي براي خود دست و پا کند و 

از طرفی خانه نشــین نشـــود در سیکل 

معیوب نظام دانشــگاهی ادامه حیات می 

دهد. جایی که خودش هم نمی داند از آن 

چه می خواهد.

     

اما سوال این جاست که چرا نیروي جوانی که می تواند  

در اداره جامعه ایفاي نقش کند، چرخ تولید را بچرخاند 

و به پیشـــرفت فناوري کشــــورش کمک کند، باید  

خودش را به آب و آتش بکشـــــد تا بتواند روزي چند 

سـاعت در اداره اي روز  خود را شـب کند و کارفرمایی 

که بدون حضور این کارمند جوان هم کارش لنگ نمی 

ماند، آخر ماه  حقوقی کف دســـــتش بگذارد و جوان 

دلخوش باشـد از کاري که براي خود دســت و پا کرده 

است.

عجیب نیست که هرگاه سخن از ایجاد اشتغال به میان 

می آید مدیران دولتی درباره منابع مالی ایجاد اشتغال 

ســـوال می کنند؟! چرا میزان هزینه ایجاد اشـــتغال 

سـنجیده می شـود تا ببینند مثال با 100 ملیون تومان 

چند شغل می توان ایجاد کرد؟ مگر نه این که کشـــور 

براي پیشرفت به نیروي انسانی نیاز دارد؟ مگر این  

دولت نیسـت که باید در انتظار نیروي انســانی باشد؟ 

مگر نیروي انسانی ثروت یک کشور محسب نمی شود؟ 

چه طور می شــود که نگاه دولت به جوانان از یک نیرو 

بالقوه به مشــــتی سربار دولت تقلیل می یابد؟ سربار 

هایی که دولت صرفا به حکم دلســوزي خود را موظف 

میداند تا برایشان شغلی فراهم کند! 

جواب این سوال ها در یک نگاه غلط به اقتصـاد خالصه 

می شـــود. نگاهی که باید نامش را « بیماري قطري» 

گذاشت. در بیماري قطري دولت نسـبت خود به مردم 

را همچون یک پدر تولید کننده به یک خانواده مصرف 

کننده تعریف می کند. پدري که باید نیاز فـرزندانش را 

تامین کند تا بزرگ شــوند و وقتی به جوانی رســیدند 

براي آن که دست به بزهکاري نزنند و سـرگرم باشـند، 

شغلی برایشان دست و پا کند. این بیماري قطري از آن 

جا نشـــئت می گیرد که مدیریت اقتصــــاد در تفکر 

صاحبان این دیدگاه مساوي با فروش نفت و مصرف آن 

است. این  سخن که  ایجاد  اشتغال  هزینه می خواهد  

 ناشی از همین نگاه  ایجاد سرگرمی به اشتغال است.

یعنی سیاست غلط اشتغال به مثابه هدف. 

 وقتی دولت دروازه هاي کشــــور را به روي 

محصـــــوالت خارجی باز کرده و از محل 

منابع نفتی نیازش به مصرف و پیشرفت را 

با تولیدات خارجی برآورده می ســـــازد، 

مشــخص است که نه تنها درکی از ارزش 

نیروي انسانی کشور ندارد بلکه آنها را وبال 

خود می داند. اگر هدف گذاري در کشــور 

به جاي تولید اشــتغال، معطوف به تامین 

نیاز ها و پیشـرفت کشــور باشد، مدیریت 

کشــور سعی خواهد کرد منابع انســـانی 

موجود در کشـور را در جهت رفع نیاز ها و 

رسیدن به اهداف پیشرفت هدایت کند.

 به بیان دیگر اشتغال خود ماحصل حرکت 

در مســــــیر این هدف است و این گونه 

«اشتغال نیرو انســانی»  نقش یک ابزار را 

ایفا خواهد نه هدف. 


