
تحلیل
| روزنامه واشنگتن پست در نوشتارى با برشمردن اقدامات نژادپرستانه 
ترامپ از ابتداى دوران رياست جمهورى اش، از اوباما خواسته است به عنوان اولين 
رئيس جمهور رنگين پوست آمريكا وارد عمل شود و ماهيت افكار و اهداف اين 

رئيس جمهور نژادپرست آمريكا را افشا كند.
كارن تومولتى، روزنامه نگار واشنگتن پست در نامه اى سرگشاده به باراك اوباما 
نوشته است: «تابستان 11 سال پيش كانديداتورى رياست جمهورى را از جانب 
حزب دموكرات پذيرفتى و اعالم كردى امشب من به مردم آمريكا، به دموكرات ها 
و جمهورى خواهان و مستقل هاى سراسر اين ســرزمين بزرگ مى گويم ديگر 
كافى است. اين لحظه و اين انتخابات شانس ما اســت تا در قرن بيست و يكم 
وعده آمريكايى را زنده نگه داريم. آقاى رئيس جمهور اكنون وقت آن رسيده كه 

صحبت كنيد كشور شما به شما نياز دارد.
البته ما در آن زمان مى دانســتيم كه در كشــور ما اختالفات سياسى عميق 
وجود دارد و همچنان هم وجود خواهد داشــت. تنها ساده ترين فرد در ميان ما 
مى توانست انتظار داشته باشــد كه انتخاب شدن اولين آفريقايى - آمريكايى به 

رياست جمهورى كشور بدون هيچ مقاومتى اتفاق بيفتد.
اما آيا كســى در آن زمان پيش بينى مى كرد كه در عرض 12 سال ما بشنويم 
كه رئيس جمهور ديگرى در كشور ما به چهار نماينده زن رنگين پوست كنگره 
كه ســه تن از آن ها در آمريكا به دنيا آمده اند بگويد برگرديد به همان كشورى 

كه از آن آمده ايد.
ايــن توييت هاى دونالــد ترامپ بدترين نــوع تعصب و قديمى ترين شــكل 
نژادپرســتى هســتند و به ياد ما مى آورد كه از نظر برخى - كه ظاهراً شــامل 

رئيس جمهور كشــور ما نيز مى شود - مردم رنگين پوســت صرف نظر از اينكه 
خانواده هايشان تا چند نسل بخشى از ماجراى كشور ما بوده باشند يا به عنوان 

فرد تا چه ميزان دستاورد داشته باشند كامًال آمريكايى به حساب نمى آيند.
رئيس جمهور اوباما من اكراه شــما را براى اينكه در قبال عصيان گرى اخير 
ترامپ وارد عمل شــويد درك مى كنم. شــما به هنجارها از جمله هنجارى كه 
ديكته كرده كه روساى جمهور سابق به ســراغ انتقاد از رئيس جمهورهاى بعد 
از خود نروند، احترام مى گذاريد اما به خاطر همه موانعى كه شما شكستيد بايد 
گفت كه نژادپرستى هرگز موضوعى نيست كه شما در قبال آن خويشتن دارى 
كنيد. ســكوت اكنون غيرقابل قبول است. زمان آن رسيده كه شما صدايتان را 

به گوش همه برسانيد.
ما مدت هاست ديگر اميدى نداريم كه كسى در حزب خود ترامپ كارى انجام 
دهد يا چيزى بگويد تا در برابر او ايستادگى كند. آن معدود كسانى كه در ابتدا 
براى چنين ايستادگى تالش كردند تسليم شده يا از سمت شان بركنار شدند يا 

خودشان استعفا دادند.
از نظر ترامپ نژادپرستى يك شكست اخالقى نيست بلكه يك تاكتيك سياسى 
است. هيچيك از ما نمى توانيم واقعاً ادعا كنيم كه آنچه كه در دل او است را درك 
مى كنيم اما اقدامات بدبينانه او كامًال آشكار است و بايد ماهيت آن ها فاش شود.
هيچكس بهتر از شما به اين مسئله واقف نيست. ترامپ حرفه سياسى اش را 
با اشاعه يك مطلب كامًال دروغ و نژادپرستانه درباره اينكه شما در آفريقا به دنيا 

آمده ايد، آغاز كرد.
در آن زمان آمريكايى ها هنوز اميد كافى به اينكه قرار است چه كسى از رقابت 

رياست جمهورى حذف شود، داشتند. شما حتى درباره اين حرف شوخى كرديد. 
زمانى كه در جريان ضيافت شام با خبرنگاران حوزه كاخ سفيد در 2011 ويدئو 
رسمى تولدتان را منتشــر كرديد ترامپ خشمگين شد. اين ويدئو همان ويدئو 

كارتون شاه شير بود. اما او تازه كارش را شروع كرده بود.
زير سوال بردن نحوه تولد شــما اولين گناه ترامپ بود كه بعد از آن گناه هاى 
خيلى بيشترى انجام شــدند. اينكه ترامپ در يك ســخنرانى در سال 2015  
مهاجران مكزيكى را قاچاقچى و دالل مواد مخدر و متجاوز خواند و در ادامه ورود 
مسلمانان به آمريكا را ممنوع كرد و بعداً مدعى شد يك قاضى با اصالت مكزيكى 
نمى تواند در پرونده قضاوت درباره دانشگاه ترامپ عادالنه قضاوت كند و به اين 
ليست بايد صحبت هاى ترامپ در طرفدارى از نژادپرستان سفيدپوست درگير 

در مناقشه اعتراضات شارلوتزويل  را اضافه كرد.
در هر يك از اين اظهارات شريرانه يك محاسبه سياسى وجود داشته است و 
هر چقدر كه ما از جديدترين حرف هاى نژادپرســتانه او منزجر شده باشيم در 
اينجا نيز مى توان اين محاسبه سياسى را مشاهده كرد.ترامپ مى داند دموكرات ها 
اختالفات داخلى خود را كنار خواهند گذاشت تا از چهار نماينده اقليت خود به 
عنوان نمادى از رويكرد ليبرال و جوان گراى حزب شــان حمايت كنند. ترامپ 
وانمود كرد كه اين چهار نماينده شامل آيانا پرسلى، رشيده طليب، آلكساندريا 
اوكازيو كورتر و ايلهان عمر چهره هاى حزب دموكرات هســتند و خواســت كه 
آمريكا آن را ببيند.ترامپ گفت اين ها كسانى هســتند كه اگر اينجا را دوست 
ندارند مى تواند آن را ترك كنند. آن ها از كشور ما نفرت دارند و من فكر مى كنم 

كه با شور فراوانى از آن نفرت دارند.

ســرمقاله
یارانه را که داده ؟

| رضا امیری مهر- يارانه يا 
سوبسيد شــكلى از كمك مالى است 
كه به يك تجارت يــا بخش اقتصادى 
پرداخت مى شــود؛ يا به عبارت ديگر 
اعطاء كمك مالى بــه روى يك كاال يا 
خدمتى كه به مردم داده مى شود جهت 
افزايش رفاه عمومــى جامعه.به گفته 
بانك جهانى: يارانه سود اقتصادى است 
كه معموالً دولت هــا به توليدكنندگان 
كاال براى تقويت بازار رقابتى كشورها 
پرداخت مى كنند و اين يارانه ها ممكن 
است مستقيم يا غيرمســتقيم باشد. 
همچنين يارانه ها به دو نوع يارانه هاى 
صادراتى و يارانه هاى داخلى كشــورها 
تقسيم مى شــوند. يارانه هاى صادراتى 
مســاعده هاى قابــل تفويــض در نزد 
شــركتهايى اســت كه دولت به شرط 
صادرات محصوالتشــان اين يارانه ها را 
در اختيار اين شــركت ها قرار مى دهد. 
يارانه هاى داخلى كشــورها نيز كمكى 
اســت كه به صورت غير مســتقيم به 
مردم پرداخت مى شود.پرداخت كمك 
مالى (يارانــه) مى تواند داليل مختلفى 
داشته باشــد، مانند پايين نگه داشتن 
ســطح قيمت (از طريق قدرت خريد 
واقعى خريداران) يا حفظ روند توليدى 
يك كاالى معين. يكى از خصوصيات 
عمده كمك مالى كــه با پرداخت هاى 
انتقالى از سوى دولت تفاوت دارد، آن 
است كه در اغلب موارد هدف پرداخت از 
يارانه، حفظ قيمتهاى كاالها و خدمات 
نهايى، در ســطحى پايين تر از هزينه 
تأمين عوامل توليد است. پرداخت يارانه 
مى تواند، از طريــق تحريف قيمتهاى 
بازار و هزينه توليد، منجر به تخصيص 
نامطلوب منابع گردد. هرچند كه اين 
امكان وجــود دارد كه اين اختالالت را 
جبران كند (از طريــق آثار خارجى) و 
حتى مى توان از پرداخت يارانه در جهت 
حمايت از صنايع نوزاد اســتفاده كرد. 
اين امكان وجود دارد كه با اســتفاده از 
ابزارهاى جايگزين كه اثرات سوء يارانه 
را در برندارد جهــت تحقق اين اهداف 
اســتفاده كرد، مانند حمايت مستقيم 
درآمــدى از طريق نظــام جمع آورى 
ماليات.كمك، كمك مالى، اعانه، امداد، 
كمك مالــى يا معــادل آن كه به يك 
خدمت داده شود گرچه از نگاه سود اين 
خدمت اقتصادى نباشــد ولى از حيث 
رفاه عمومــى الزم اســت. از بخش ها 
و كمكهاى رايگان مالــى كه دولت به 
دســتگاه تابعه خود بــه منظور كمك 
به يك خدمــت عمومى مى دهد نيز به 
همين نام ياد مى شود.بيش تر يارانه ها 
توســط دولت براى توليدكنندگان يا 
توزيع كنندگان در يــك صنعت، براى 
جلوگيــرى از ركــود آن صنعــت يا 
جلوگيرى از افزايش قيمت توليدات آن 
يا براى ترغيب به استخدام نيروى كار 

بيش تر اعطا مى شوند. 

 اوبامـا
برگـــرد

اصالحات نذری!
اگر فکر کرده اید که انتخابات نزدیک است ومی 
خواهم زیرآب امیدی ها و را بزنم و عارف دلواپسان 
بشوم کور خوانده اید.موضوع ربط به یک قصه دارد 

که بیشتر شبیه جوکاست:
در شهري در آمریکا، آرایشگري زندگي ميکرد که 

سال ها بچهدار نميشد!
او نذر کرد که اگر بچهدار شود، تا یک ماه سر همه 

مشتریان را به رایگان اصالح کند!
باالخره خدا خواست و او بچهدار شد!

روز اول یک شیریني فروش ایتالیایی وارد مغازه 
شد . پس از پایان کار، هنگامی که قناد خواست پول 
بدهد، آرایشگر از گرفتن پول امتناع کرد و ماجرای 

نذرش را به او گفت.
 فرداي آن روز وقتي آرایشگر خواست مغازهاش را 
باز کند، یک جعبه بزرگ شیریني و یک کارت تبریک 

و تشکر از طرف قناد دم در بود!
روز دوم یک گلفروش هلندي به او مراجعه کرد 
و هنگامي که خواست حساب کند، آرایشگر ماجرا 

را به او گفت.
فرداي آن روز وقتي آرایشگر خواست مغازهاش 
راباز کند، یک دسته گل بزرگ و یک کارت تبریک و 

تشکر از طرف گل فروش دم در بود!
 روز سوم یک تاجر ایراني به او مراجعه کرد…

در پایان آرایشگر ماجرا را به او گفت و از گرفتن 
پول امتناع کرد!

حدس بزنید فرداي آن روز وقتي آرایشگر خواست 
مغازهاش را باز کند، با چه منظرهاي روبه رو شد؟

چهل تا ایراني دم در صف کشیده بودن و غر میزدن 
که این مرتیکه چرا دیر کرد...!؟

کات و مات
نویسنده: کیش میش

طبقه بندی 
یارانه ای چرا 
وچگونه؟

يارانه ها را مى توان به شكل هاى مختلفى طبقه بندى 
كرد.

1- دسته بندى يارانه در حساب هاى مالى:
از نظر دسته بندى در حساب هاى مالى يارانه در دو 

دسته مستقيم و غير مستقيم طبقه بندى مى شود.
الف: يارانه مستقيم يارانه مستقيم مقدار هزينه هايى 
است كه به طور كلى دولت براى حفظ منافع قشرها 
با درآمد پايين جامعه بــراى خريد كاالها و خدمات 
مى پردازد. اين نوع هزينه كرد عمدتاً دريافت كنندگان 
كامًال مشخص و برخوردار از شخصيت حقوقى دارد، 
موسسات و شــركت هاى توليدكننده و ارائه دهنده 
كاالها و خدمات زير بنايى كــه توليد و ارائه خدمت 
شــان در جهت منافع عمومى، ســبب زيــان مالى 
آن ها مى شــود، از اين دسته اند. همانند شركت هاى 

توليدكننــده اب و برق و شــركت هاى ارائه دهنده 
خدمات حمل و نقل عمومى. يارانه مستقيم خود به 
دو نوع يارانه توليدى و يارانه مصرفى تقسيم مى شود.
ب: يارانه غير مستقيم: يارانه غير مستقيم يارانه اى 
است كه بابت ثابت نگه داشتن قيمت مصرف كننده 
يا تضمين قيمت توليدكننده اختصاص مى يابد. اين 
نوع يارانه جنبه كااليــى دارد و گيرندگان ان متعدد 

هستند.
2- دســته بندى يارانه از منظر مرحله اى كه كاال و 

خدمت مشمول يارانه مى شود:
الف)يارانه توليدى: يارانه توليدى به هر نوع مداخله 
دولت در اقتصــاد كه منجر به كاهــش هزينه هاى 
توليد براى توليدكننده يــا افزايش قيمت دريافتى 
توســط توليدكننده گردد، گفته مى شود. به عنوان 

مثال كمك هاى دولــت به صنايع و كشــاورزان از 
اين دســته اند. ب)يارانه مصرفــى: يارانه مصرفى 
همانند يارانه توليدى به هر نوع تأثير دولت كه باعث 
مى شود مصرف كننده قيمتى كمتر از قيمت بازار را 
پرداخت نمايد اطالق مى شــود. پ)يارانه خدماتى: 
يارانه خدماتــى عبارت اســت از برخى كمك هاى 
دولت به موسسات و شركت هاى خدمات عمومى كه 
خدمات خود را با قيمتى كمتر از هزينه تمام شده به 
مصرف كنندگان عرضه مى نمايند. به بيان ديگر يارانه 
خدماتى يارانه اى اســت كه دولت به منظور كاهش 
برخى از هزينه هاى خدماتى براى مصرف كنندگان، 
به پاره اى از خدمات عمومى پرداخت مى كنند. اين 
قبيل خدمات بيشــتر در بر گيرنده خدمات عمومى 

شهرى است.
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مهرداد منبتی : کار

سه دلیل اصلی تحریم های جدید آمریکا علیه حزب اهلل لبنان
| بر خالف آنچه ترويج شده كه حزب اهللا لبنان از دولت اين كشور خواسته تا موضع رسمى و قاطعى 
را در قبال تحريم هاى آمريكا عليه حاميان اين حزب اتخاذ كند اما اظهارات اخير دبيركل اين حزب به خوبى 
نشــان داد كه رهبرى حزب اهللا تحريم هاى آمريكا را بى تأثير مى داند و نمى خواهد تا با مطرح كردن چنين 

درخواست هايى دولت كشورش را در تنگنا قرار دهد.
سايت النشره لبنان با انتشار گزارشى درباره تحريم هاى جديد آمريكا عليه حزب اهللا نوشت: «حزب اهللا در 
حال حاضر خود را مشغول بررسى پيامدهاى تحريم هاى جديد واشنگتن عليه محمد رعد، رئيس فراكسيون 
پارلمانى «وفادارى به مقاومت»، امين شرى، نماينده حزب اهللا در پارلمان و وفيق صفا، مسؤول ارتباطات و 
هماهنگى حزب اهللا نكرده و همانطور كه در گفت وگوى تلويزيونى اخير سيد حسن نصراهللا، دبيركل اين حزب 
مشخص بود، رهبرى تصميم نهايى را در اين باره اتخاذ كرده و با آن بر اين اساس كه اين اقدام ديگر بى تأثير 
شده است، برخورد مى كند. اين خالف آن چيزى اســت كه برخى ها درباره اين تحريم ها ترويج مى كنند و 
مى گويند، مسير جديد اين تحريم ها زمينه را براى تشديد اقدامات فراهم مى كند تا هم پيمانان حزب اهللا در 

لبنان را نيز در بر بگيرد.
منابع مطلع از اوضاع حزب اهللا معتقدند كه سه دليل اصلى دولت آمريكا را به در پيش گرفتن مسير جديد از 
طريق اقداماتى عليه اعضاى پارلمان لبنان وا داشته است.دليل اول اينكه تالش براى مقابله با نفوذ حزب اهللا 
در داخل لبنان به دنبال نمودار تصاعدى جنبش و فعاليت هاى اين حزب از زمان انتخابات پارلمانى تا كنون، 
طورى كه برخى ها سعد حريرى، نخست وزير لبنان را به اجراى سياست ها و طرح هاى حزب اهللا متهم كردند 
و همين مسأله باعث شد تا آمريكا از چندين طرف به دليل نفوذ اين حزب در دولت لبنان شكوه و گاليه كند.
دومين دليل كه منابع مذكور به آن اشاره كرده اند با پاسخ منفى لبنان به حضور در كارگاه اقتصادى منامه 

به عنوان بخشى از طرح آمريكايى «معامله قرن» مرتبط است. 

جانسون:از اقدام نظامی آمریکا علیه ایران حمایت نمی کنم
| وزير خارجه پيشين انگليس اعالم كرد 
كه اگر نخست وزير شود، از اقدام نظامى محتمل 

آمريكا عليه ايران حمايت نمى كند.
بوريس جانســون كه اكنون يكى از نامزدهاى 
اصلى براى تصدى سمت نخست وزيرى كشورش 
محسوب مى شود، اظهار كرد كه در حال حاضر در 
صورتى كه آمريكا دست به اقدام نظامى عليه ايران 

بزند، از واشنگتن حمايت نمى كند.
او در يــك مناظــره تصريــح كــرد: اگر من 
نخست وزير شــوم آيا از اقدام نظامى عليه ايران 

حمايت خواهم كرد؟ پاسخ خير است.
در هميــن حــال جرمى هانت وزيــر امــور 
خارجــه فعلى انگليــس كه او نيز بخــت خود را 
براى تصدى نخســت وزيرى كشورش مى آزمايد، 
در اين باره گفته است: فكر نمى كنم آمريكا به دنبال جنگ با ايران باشد و تهران نيز به همين ترتيب 

به دنبال جنگ با واشنگتن نيست.
هانت در اين مناظره بيان كرد: خطرى كه ما با آن مواجه هستيم موضوع متفاوتى است و آن جنگ 

اتفاقى است زيرا در فضاى بسيار پرتنش ممكن است چيزى اتفاق بيفتد.

خبرجهان

لطفا نقدی بپردازید!
      سهم هر ایرانی از یارانه ، ماهی یک میلیون است
     اما عمالً اقشار کم درآمد از آنها بهره زیادی نمی برند؛

رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است که 
سهم هر ایرانی از کل یارانه های تخصیصی 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور 
ماهانه یک میلیون تومان است.

اینجا امریکاست، صدای ایران را می شنوید

رهبر معظم انقالب:
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معاون اول رئیس جمهور:
 بازگشت

 ایران به برجام
 کار بسیار

ساده ای است
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| مقام هاى سازمان ملل در اقدامى غيرمتعارف تردد محمد 
جواد ظريف در شهر نيويورك را محدود به چهار نقطه كرده اند. اين 
مسئله اما نه تنها نتوانست جلوى قدرت ديپلماسى ايران را بگيرد و 

نتيجه اى برعكس هدف وزارت امور خارجه آمريكا داشت.
اقدام غيرقانونى و غيرمتعــارف آمريكايى ها در محدوديت تردد 
هيات ديپلماتيك ايران به شــكلى بوده كه سازمان ملل متحد هم 
كه مقرش در نيويورك است وادار به انتقاد علنى از اين ماجرا كرده 

است.
فرحان حق، سخنگوى سازمان ملل  به صورت رسمى نسبت به 
اعمال محدوديت براى سفر محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه 
ايران، در شــهر نيويورك ابراز نگرانى كرده است. وزير امور خارجه 
ايران شامگاه يك شنبه به وقت ايران، براى شركت در نشست شوراى 

اقتصادى اجتماعى ملل متحد وارد نيويورك شد. 
محمد جــواد ظريف امــا اين بار و در مقايســه بــا نمايندگان 
ســاير كشــورها ويزايى متفاوت از سفرهاى پيشــين  و همراه با  

محدوديت هايى براى تردد  دريافت كرده است.
بر اساس محدوديت هاى اعمال شده، وزير امور خارجه و ديپلمات 

هاى ايرانى همراه وى تنها اجازه تردد در شــعاع چهل كيلومترى 
سازمان ملل متحد را دارند. مقر سازمان ملل، دفتر نمايندگى ايران 
در سازمان ملل متحد، اقامتگاه سفير ايران در سازمان ملل متحد و 
فرودگاه نيويورك چهار مكانى هستند كه آقاى ظريف و هيات همراه 

اجازه تردد در حد فاصل آنها را دريافت كرده اند.
مايك پمپئــو يكى از داليل اعمال محدوديــت براى تردد آقاى 
ظريف در نيويورك را نبود امكان تردد براى ديپلمات هاى آمريكايى 
در تهران ذكر و تاكيد كرده است كه به همين دليل ديپلمات هاى 
ايرانى نيز نبايد بتواننــد آزادنه در نيويورك تــردد كنند. اين در 
حالى اســت كه آمريكا ميزبان مقر ســازمان ملل است و بر اساس 
قوانين بين المللى موظف اســت كه شــرايط الزم بــراى حضور 
نمايندگان كشورها را فراهم كند. در حالى كه ايران با نداشتن روابط 
ديپلماتيك با آمريكا هيچ لزومى براى اســتقبال از ديپلمات هاى 
كشورى كه مردم را تحت سخت ترين تحريم هاى اقتصادى تاريخ 
قرار داده  ندارد!مقام هاى ديپلماتيك ايران اما به جاى برخورد دفعى 
با اين محدوديت ها تمام تمركز خود را روى بهترين استفاده از اين 

سفر به نفع كشور قرار دادند. 

ترامپ ظریف را محدود کرد اما جواب عکس گرفت؛ 

www.kaenat.ir
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محسن افشانی در حبس است

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد که محسن افشانی آزاد نشده است، بلکه به دلیل 

داشتن پرونده محکومیت در حال گذراندن دوران حبس خود است

روز گذشته تاریخ مهلت ایران برای اعالم برگزاری دیدارهای مقدماتی جام 

جهانی 2022 به پایان رسید و حاال فدراسیون فوتبال ایران مجبور است 

دیدارهای خانگی تیم ملی را با حضور خانواده ها برگزار کند
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حمایت از کرسی های زبان فارسی؛ از حرف تا عمل!
ادبیات

2

پنجره مجازی

شوک ارزی تخلیه شد

واکنش حناچی به نامه سازمان بازرسی 

در مورد انتخابات شورایاری

متشرعی:بانوان ملی پوش بسکتبال
با انگیزه تمرین می کنند 

داروغه زاده: فیلم توقیفی دیگر 
دغدغه نیست

2

2

3

4

زین الدین زیدان با انتشار عکسی از خود و برادرش در 

اینستاگرام نوشت: تو همیشه به من مسیر را نشان می دادی. 

انسانی درست، بخشنده و شجاع بودی...

وحید امیری خرید جدید باشگاه فوتبال پرسپولیس در پیامی 

اینستاگرامی واکنشش به بازگشت به جمع سرخپوشان را نشان 

داد: خیلی خوشحالم که برگشتم

حنیف عمران زاده در اینستاگرامش به شدت علیه مدیریت 

باشگاه استقالل جبهه گرفت. او نوشت:آقایون مدیر! لطفا از خواب 

بیدار شید، تیم رقیب هم بازیکناشو حفظ کرد...

باشگاه پرسپولیس از صفحه رسمی گابریل کالدرون در 

اینستاگرام رونمایی کرد.کالدرون، سرمربی سرخپوشان بیش از 

این هیچ صفحه ای در اینستاگرام نداشت و...

| غالمرضا عمرانى از اهميت كرسى هاى زبان فارسى و لزوم 

حمايت از آن ها و همچنيــن تاثيرى كه در فعاليت هاى خانه هاى 

فرهنگ خارج از كشور دارند، مى گويد. به گزارش كائنات به نقل 

از ايسنا، اين استاد ســابق اعزامى وزارت علوم به خارج از كشور 

پيرو نگرانى هايى كه درباره تعطيلى كرســى هاى زبان فارسى در 

خارج از كشور وجود داشت و بعدا از   اختصاص بودجه براى حفظ 

آن ها خبر داده شد، درباره اهميت برگزارى اين كرسى ها در ترويج 

 كه دكتر بهادر باقرى 
زبان و ادبيات فارسى اظهار كرد: اين خبرى

درباره اختصاص بودجه به كرسى ها دادند، خبر خوبى بود؛ منتها 

فقط فعال حرف است، اگر محقق شود اين كرسى ها حفظ خواهند 

شد. كل مبلغى كه نياز است كل اين 60 كرسى در طول سال فعال 

ميليون يورو اگر تخصيص داشته شود، آن 
شــوند يعنى همان دو 

وقت است كه كرسى ها مجدد فعال مى شوند. سال  گذشته من در 

الهور بودم اما به خاطر مشكالت ارزى برگشتم.

هزارساله در منطقه شبه 
او با بيان اين كه زبان فارسى يك سابقه 

ســتان و هند تاريخ شان به زبان فارسى 
قاره دارد، گفت: مردم پاك

15 هزار نفر در مدارس فارسى 
است. در ايالت پنجاب، نزديك به 0

ياد مى گيرند براى همين معلمان شــان بايد فارسى بدانند و اين 

مى طلبد اســتادى براى اين ها اعزام شود. ضمن اين كه در الهور 

ـگاه تا مقطع دكترى زبان و ادبيات فارسى وجود دارد 
چهار دانشـ

ميلياردها روپيه براى زبان 
يعنى خود دولت پاكســتان ســاالنه 

ند. متاســفانه وقتى اين استادان برمى گردند 
فارسى هزينه مى ك

براى نظام هم خيلى بد است، چون از سوى آن كشور مى گويند كه 

ت آن قدر پول نداشــت تا هزينه استادش را براى ترويج 
اين مملك

ت كه در زبان فارسى 
زبان فارسى بدهد! چون براى آن ها مهم اس

به روز شوند. 

عمرانى سپس به اهميت اولويت بندى در برگزارى كرسى ها با 

ر بيان كرد: با وضعيت ارزى پيش آمده، 
توجه به وضعيت ارزى كشو

پيشــنهاد ما اين اســت كه چراغ كرســى ها و زبان فارســى در 

كشورهايى كه زبان فارسى در آن ها قدمت هزارساله دارد، خاموش 

نشــود و اولويت بندى اى براى اين  16 كرسى انجام شود. قدمت 

كرســى هاى زبان فارسى در دانشــگاه الهور از دانشگاه تهران ما 

بيشتر است كه به 100 ســال مى رسد. در حالى كه اكنون چين، 

تركيه، مصر و عربستان در پاكستان براى ترويج زبان شان تالش 

مى كنند درحالى كه اين زبان ها هيچ ارتباط فرهنگى  با زبان اردو 

خوانده زبان فارســى است. در اولويت بندى 
ندارند اما اردو خواهر

شبه قاره بايد در اولويت باشند. وقتى وضعيت 
كرسى ها، كشورهاى 

ممكلت به اين شكل اســت، بايد اولويت بندى انجام شود تا زبان 

ى كه تا مقطع دكترى تحصيالت آكادميك 
فارسى در كشــورهاي

دارد و در جريان است، از رونق نيفتد.

ويراستار با اشاره به سابقه برگزارى كرسى هاى 
اين زبان شناس و 

زبان فارسى در قبل انقالب، گفت: كشورهاى ديگر مثل تركيه به 

ب گفته اند كه به آن ها زمين بدهند تا دانشكده اى 
دانشــگاه پنجا

در دانشگاه الهور براى زبان تركى بســازند. اما ما آن جا خودمان 

ريم و به استادان آن جا حقوق داده 
دانشكده زبان و ادبيات فارسى دا

مى شــود. اكنون حدود 450 نفر فقط در دوره دكترى، دانشجوى 

زبان فارسى دانشگاه الهور هستند و تنها كارى كه ايران مى تواند 

انجام دهد، اين است كه يك اســتاد براى استادان آن جا بفرستند 
تا به روز شوند.

موثر در ترويج زبان 
گ را ديگر موضــوع 

عمرانى خانه هاى فرهن

فارســى و تبادالت فرهنگى بين ايران و ســاير كشورها دانست و 

بيان كرد: در پاكســتان 15 خانه فرهنگ وجــود دارد. خانه هاى 

جود دارند، زير نظر سازمان فرهنگ و 
فرهنگى كه در پاكســتان و

ارتباطات اسالمى هســتند. اما افرادى كه به آن جا اعزام مى شوند 

متاسفانه افراد دانشــگاهى نيســتند و صرفاً كارمند آن سازمان 

ستند و با زبان فارسى هيچ سنخيتى ندارند در حالى كه اقال كارى 
ه

كه استاد زبان فارسى 
وانند انجام دهند اين اســت 

كه اين ها مى ت

فرستند؛ همان كارى كه قبل از انقالب 
به اين خانه هاى فرهنگ ب

انجام مى شد.

اين اســتاد اعزامى زبان و ادبيات فارسى به خارج از كشور ادامه 

داد: وقتى استادان وزارت علوم به الهور مى روند، افرادى كه از سوى 

سازمان ارتباطات به خانه هاى فرهنگ فرستاده شده اند به آن ها به 

چشم رقيب نگاه مى كنند.

هرساله ســازمان ارتباطات بودجه اى براى آموزش زبان فارسى 

مى دهد و بــراى اين افراد كالس هم برگــزار مى كند در حالى كه 

توانند انجام دهند، 
كار را استادان اعزامى وزارت علوم هم مى 

همان 

كنند. در واقع بنياد ســعدى و ســازمان 
اما آن ها موازى كارى مى 

ارتباطات در خارج از كشــور موازى كارى انجام مى دهند و وزارت 

علوم متولى اين كار است. بودجه اى را كه صرف اين افراد مى شود 

مى توان صرف هزينه براى نشــرياتى كه در دانشــگاه هاى آن جا 

شــود، كرد. كما اين كه قبل از انقالب و حتى هنوز هم 
منتشر مى 

نشرياتى به  زبان فارسى در دانشگاه هاى آن جا منتشر مى شوند و 

به حمايت نياز دارند.
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مهلـت
تمام شـد!
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لطفا نقدی بپردازید!لطفا نقدی بپردازید!
عناصر مومن 
کارهای انگلیس 
را بی جواب 
نمی گذارند


