
کم توجهی به استادان دانشگاه در افزایش حقوق هااحساس جامعه درباره روسیه 

کونیکو یامامورا؛ بانوی کنشگر صلح

جهاِن امروز جهاِن تامیــن منافع ملی یا همان 
تامین منافع ملت هاســت. بر همین اساس تعامل، 
داد و ستد و روابط گسترده و متعادل گونه در نظام 
بین الملل تامین کننده منافع ملت هاست. بنابراین 
حکمراناِن کشورهایی که به دنبال توسعه یافتگی و 
رفاه ملت های شان هستند اگر در نقطه مناسب تاریخ 
و همچنین نظم بین المللی نایســتند ناگزیر ابزار و 
کارت بازی قدرت های جهانی می شــوند و هیچ گاه 
کشورها و ملت های شان رنگ و بوی توسعه یافتگی 

را نخواهند دید! 
بنابراین به همان نسبت که غرب ستیزی تاوان و 
هزینه دارد به همان نســبت نیز شرق ستیزی تاوان 
و هزینه دارد پس الگو و شــعار نه شرقی نه غربی یا 
مدل و شــعار هم شرقی و هم غربی بهترین نسخه 
برای گریز از هزینه دادن های بی فایده تقابل تاریخی 

غرب و شرق است. 
متاســفانه گاهی این تلقی شــکل می گیرد که 
عده ای از کارگزاران با عبور از شــعار نه شــرقی نه 
غربی به شــعار و مدل غرب ستیزی و نگاه به شرق 
گرایــش پیدا کرده اند! و این اتفاق تلخ باعث و بانی 
سوء اســتفاده کشــورهایی مثل چین و روسیه از 
ایران شده اســت. چین و روسیه در تقابل با غرب 
یا همان آمریکا از موقعیــت ایران در خاورمیانه به 
دلیل داشتن ثروت های طبیعی مثل نفت و گاز و... 

سوء اســتفاده کرده و به تعبیری ایران را تبدیل به 
کارت بازی شان در مقابل غرب کرده اند! برای مثال 
در مذاکرات برجام نقش روســیه به عنوان متغیری 
تاثیرگــذار به گونه ای شــده که وزیــر امور خارجه 
مملکت از تریبون رسمی تامین منافع ملی روسیه 
را در مذاکرات برجام از کشورهای 1+4 درخواست 
می کند. البته ناگفته نماند که اظهارات نابخردانه ای 
که منجر به این تلقی می شــود با انتقادات تندی 
از سوی کارشناســان واقعیت نگر روبرو شد اما پیاِم 
چنین اظهاراتی این اســت که حکمرانان روسیه با 
هوشمندی منافع ملی شــان را با منافع ملی ایران 
گره زده اند بنابراین چنین واقعیت تلخی باعث شده 
است که بدون اراده روسیه مذاکرات برجام به نتیجه 

نخواهد رسید.
 وقتی بالفاصله بعد از مذاکــرات دوحه، باقری 
مسئول مذاکره کننده هسته ای ایران به روسیه سفر 
می کند این ابهام و همچنین اتهام در اذهان جامعه 
شــکل می گیرد که نکند نگاه به روسیه مثل دوره 

قاجار شده است؟
 البته این ســوال هم ایجاد می شــود آیا با دل 
سپردگی به شــرق می توان مدعی غرب ستیزی یا 
همان آمریکا ستیزی شد؟ برای اکثریت ملت سوال 
شده است این چه نوع نگاه به شرقی ست که هیچ گاه 
باعث نشــده است مشــکالت اقتصادی و معیشتی 
جامعه حل و فصل شود؟ این چه نوع نگاه به شرقی 
ا ســت که ارزش پول ملی کشور به پایین ترین عدد 
خود رســیده اســت؟ وقتی ملت مشاهده می کند 
روسیه به عنوان تکیه گاه مذاکره کنندگان هسته ای، 

مــورد غضب و تحریم نظــام بین الملل قرار گرفته 
است آیا نباید به چنین رویه ای یعنی نگاه به شرق 
و گره خوردن منافع ملی ایران با منافع ملی روسیه 
دچار شــک و تردید شــود؟ بنابراین در فضایی که 
جامعه در معــرض داده های رســانه های گوناگون 
داخلی و خارجی قرار دارد حق طبیعی جامعه امروز 
ایران اســت که به صورت شفاف و صریح بدانند که 
اســتراتژی های خرد و کالن مسئوالن مملکت در 

حوزه اقتصاد، سیاست و ... چیست؟ 
وقتــی ملت می بینــد در موضوعات سیاســت  
خارجی اســتقالل رای و اســتقالل درخواســت و 
مطالبات وجود نــدارد و همواره متغیــری  به نام 
روسیه و ... خواسته شــان را تحمیل می کنند حق 
دارند ســوال کنند چرا غرب نه اما شرق آری؟ ملت 
حق دارد از خیانت های تاریخی روسیه نگران باشد 
و احساس کند که تاریخ در حال تکرار شدن است! 
نکته مهم و کلیدی این اســت روسیه امروز به غیر 
از حوزه نظامی و شــاید اندکی حوزه سیاسی، دیگر 
نه آن قلمرو و وســعت شوروی ســابق را دارد و نه 
دیگر قبله آمال و آرزوهای روشنفکران جهان سوم 
و اروپا ســت و نه از لحاظ اقتصادی جز کشورهای 
بزرگ اقتصادی محسوب می شود. روسیه فعلی در 
هیچ مولفه ابرقدرتی، حتی نزدیک به قدرت اتحاد 
جماهیر شــوروی سابق نیســت بنابراین برداشت 
ابرقدرتی از روســیه پوتین و دخیل بستن به او در 
جایگاه ابرقدرتی نقش آفریــن در معادالت جهانی، 
اشــتباه بزرگ است و نشــان دهنده عدم شناخت 

درست از مناسبات جهان امروز است.

برگرداندن احکام دانشگاهیان به صورت بیسابقه 
به قبل از سال 14۰۰ و کاهش ۳۰ درصد از افزایش 
حقوق، متوجه هزاران نفر از استادن کشور و هیات 

علمی عضو وزارت علوم  است.
نامه میرکاظمی به رئیس جمهور به تاریخ ۲۸ آذر 
14۰۰ تاکید بر ممانعــت از افزایش حقوق اعضای 
هیات علمی دانشگاه اســت. او مینویسد: »کسری 
بودجه به خاطر افزایش حقوق هیأت علمی تشدید 

می شود«.
تردیدی نیســت که همه اقشار اجتماعی باید از 
رفاه الزم برای مشــارکت در حوزه توسعه برخوردار 
باشند. از اینرو افزایش حقوق همه گروه های شغلی 
در برابر بحران های ناشی از برنامه، به منظور حفظ 
قدرت خرید شــهروندان، همچنین تقویت به ویژه 
بنیه مالی نهادهای اســتراتژیک برای تفکر و برنامه 
نویســی به منظور متوازن ســازی و تعادل بخشی 
میان زیست فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
آدمیان از مهمترین اهداف حکمرانی خوب محسوب 

میشود.
در این میان، دانشمندان و استادان دانشگاهی در 
جوامع پیشرفته و توسعه یافته، به عنوان جمع بندی 
کننده مسایل تاریخی شده جامعه، قادرند، قواعد و 
قوانین رشد را تحلیل کرده با طرح فرضیات مبتنی 
بر مساله، قانونمندی های علمی را تدوین کنند. اما 
پیش از همه این امــر نیازمند همه جانبه به نقش 

عالم و دانشگاه به حوزه پیشرفت است.
با این وجود، گویی در تعیین سیاستگذاری های 
کالن کشــورمان، حوزه علمی و دانشگاهی کشور، 

حوزهای حاشــیهای و دور از رادار تمرکز مسئوالن 
محسوب میشــود. دانشمندان و اساتید دانشگاهی، 
عالوه بر تقویت حوزه پژوهش، با مشارکت در حوزه 
نظریهپردازی از یک ســو، و تدوین سیاســت های 
کالن و حمایت اجماعســاز عالمان از آن از ســوی 
دیگر، امر آموزش اجتماعی جوامع را برای دستیابی 

به اهداف توسعه تسهیل میکنند.
برای تامین این هدف، عدم توجه سیاستگذاران 
کالن کشور به ساختارهای هنجاری علم که مبتنی 
بر عام گرایی به معنای سرشت عمومي، اجتماعی و 
فراملی بودن دانش اســت، بی غرضی و حفظ عدم 
سوگیری سیاسی در له یا علیه، شک سازمان یافته 
به دور از نظارت نهادهــای دولتی، از لوازم تولید و 

تکوین علم به شمار مي روند. 
در این باره به ویژه استفاده از ابزار مالی به منظور 
در تنگنا قرار دادن دانشگاه و پژوهش، میتواند بنیه 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشــور 
را تضعیــف کــرده حوزه عمومی را بدون داشــتن 
ســنجه های معرفت علمی، رهــا در برهوت هرج و 

مرج کند.
ســنجه اقتصــادی به عنــوان تقویــت حوزه 
اســتراتژیک پژوهش، دانشــگاه، و استان و اعضای 
هیات علمی دانشگاه ها، متاسفانه مورد غفلت واقع 
شده اســت. خوشبختانه دولت در افزایش حقوق و 
بودجه وزارتخانه ها و سازمان ها، هرچند بخش های 
مربوط به شهروندان طبقات فرودست به خوبی مورد 
توجه قــرار داده، مانند افزایش حقوق ۵۷ درصدی 
کارگــران، افزایــش ۸۲ درصــدی بودجه بخش 
کشــاورزی، افزایش ۳۰ درصــدی خرید تضمینی 
گندم و...، اما نســبت به گروه های شغلی مربوط به 
طبقه متوســط مانند افزایش 1۰ درصدی حقوق 
کارمندان، و کاهش حقوق هزاران اســتاد دانشگاه 

توجه درخوری متناسب با وزن استراتژیک آنان به 
عمل نیاورده است.

از این منظر، شــیوه تخصیــص بودجه حکایت 
از دوقطبی ســازی کاذبی میکنــد که گویی طبقه 
فرودست نیاز کشور بوده و به طبقه متوسط به ویژه 
دانشــگاهیان و اعضای هیات عملی چندان نیازی 
نیست. بی تردید ایجاد موازنه منطقی رفاهی میان 
سه بخش فرودست، طبقه متوسط و طبقه برخوردار 
و ثروتمند است که میتواند برون رفت دراز مدت از 

بحران اقتصادی کشور را رقم بزند.
امــا در این میــان نکته در خور آن اســت که 
حرکت اســتراتژیک علمي، و موازنه سازی مذکور 
توسط دانشگاه ممکن میشــود. برگرداندن احکام 
دانشــگاهیان به صورت بی ســابقه به قبل از سال 
14۰۰ و کاهش ۳۰ درصد از افزایش حقوق، متوجه 
هزاران نفر از اســتادن کشــور و هیات علمی عضو 
وزارت علوم است. نامه میرکاظمی به رئیس جمهور 
به تاریخ ۲۸ آذر 14۰۰ تاکید بر ممانعت از افزایش 
حقوق اعضــای هیات علمی دانشــگاه اســت. او 
مینویسد »کســری بودجه به خاطر افزایش حقوق 

هیأت علمی تشدید می شود«.
یکسانســازی حقوق هیات علمــی وزارت علوم 
با اعضــای هیات علمی وزارت بهداشــت درمان و 
علوم پزشــکی در ســال 1۳۹۹ مورد تصویب و در 
بودجه ســال 14۰۰ گنجانده و محل تامین بودجه 
آن نیز مشخص شد. حال ســوال این است که در 
صورت کاهش بودجه انجام پروژه ها، و ایجاد فضای 
دلمردگی و یاس و حتی تمایل به مهاجرت و یا اخذ 
مرخصی های بدون حقوق در میان بخش استراتژیک 
کشور یعنی دانشگاهیان در حوزه های مختلف علمی 

چه ثمره ای برای کشور به همراه دارد؟
منبع: خبرآنالین 

روح بلند بانو ســبا بابایی )کونیکو یامامورا( که 
از ایشــان به مادِر تنها شــهید ژاپنی دوران دفاع 
مقدس)محمد بابایی(یاد مي شــود، در جوار حق 

آرام گرفته است.
هفتــه گذشــته که خبر کســالت و بســتری 
شدنشان منتشر شــد طی تماسی با نوه عزیزشان 
)آقــا محمــد(، از درگاه خداوند متعال برایشــان 
ســالمتی و بهبودی آرزو کردم. اولین بار در بهمن 
ســال 1۳۹۲ )تنها چند ماه از آغاز مسئولیتم در 
حــوزه زنان و خانــواده(، در جریان بازدید از موزه 
صلح تهران با فعالیت های ارزشمند این بانوی فعال 

صلح آشنا شدم.
در این بازدید بــا تعدادی از جانبازان و اعضای 
انجمن حمایت از قربانیان ســالح های شــیمیایی 
دیــدار و گفــت و گو کردم و در حاشــیه آن پای 
درد و دل جمعی از همســران جانبازان شیمیایی 
و اعصاب و روان نشســتم که خود یکی داســتانی 

ست پر آب چشم!
بخشــی از این مــوزه بــه دوران دفاع مقدس 

اختصــاص یافته اســت و در بخش های دیگری از 
آن برخی از آثار ضدبشری بمباران اتمی هیروشیما 
و ناکازاکی در ژاپن، جنگ های جهانی اول و دوم، 
کاربرد ســالح های ممنوعه در جنگ ها به نمایش 

درآمده است.
موزه ای متفاوت که ســطوری از ُرماِن »جنگ 
و صلــح« یا تصاویری ســیاه و ســفید از بمباران 
اتمی »هیروشیما« و مجروحان »جنگ ویتنام« یا 
روایت هایی از»دفاع مقدس« و فاجعه »سردشت« 
را با کلیدواژه های »سرزمین«، »سیاست«، »رنج« 

و »خون« تداعی می کند.
طبق این  گزارش، ســال 1۳۸4 که تعدادی از 
اعضای انجمــن »حمایت از قربانیان ســالح های 
شــیمیایی« تهران با مســئوالن »شــبکه جهانی 
موزه هــای صلح« دیدار می کننــد، ایده راه اندازی 
موزه صلح تهران نیز شکل می گیرد تا فرهنگ صلح، 
نهادینه شود. مدیران، کارشناسان و راهنمایان این 
موزه، همگی از مجروحان جنگی دوران ۸ ســال 
دفاع مقدس بوده و هســتند که به عنوان آخرین 
بازمانــدگان از آن دوران و نیز، به عنوان نمادهایی 
زنده از جنگ، داوطلبانه بدون چشمداشتی مادی، 

پیام آور »دوستی« و »مهربانی« شده اند.
در تمام طول بازدید، »راویان« موزه )مجروحان 

و قربانیان جنگی که آثار جراحت را یا در دست ها 
و پاهای قطع شده یا در ریه ها و چشم های سوخته 
شــده دارند(، همراه و همکالم تان هســتند. این 
روایِت واقعی و مســتند، از ویژگی های زنده و پویا 

بودن موزه صلح تهران، برشمرده می شود.
در انتهای بازدید خود، به تابلوی ســوگندنامه 
صلح می رسید. سوگندنامه ای که از شما می خواهد 
صلح را از دورن و قلِب خود، آغاز کنید و مهربانانه 
در هر زمان و مکان، آن را ســفیری نیک باشــید. 
این هدف اصلی و بدیهی موزه های صلح اســت که 
با ترویج آیین دوســتی در پی نفی استراتژی های 
خشــونت در مقیاس های ُخرد و کالن هســتند تا 

زمین به جای بهتری برای زندگی تبدیل شود.
بانو ســبا بابایی )کونیکو یامامورا( در تمام این 
ســال ها همراه و پای ثابت برنامه های این موزه در 
ایران بوده و بعنوان داغدیده و شــاهد آثار ویرانگر 
جنگ و استعمال سالح های شیمیایی، تمام توان 
خود را برای تحقق این آرزو بکار بســته بود و پای 
بندی به ســوگندنامه صلح در زندگی پربارش در 

عمل به نمایش گذاشت؛ زهی سعادت!
روح این کنش گر صلح شاد، نام و یادش ماندگار 

و راهش پر رهرو باد.
منبع: خبرآنالین 

یادداشتسرمقاله

یادداشت

علی نصیریان:
زبان و ادبیات فارسی 

هویت و بخشی از شناسنامه  ماست
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صفحه2

فروزان آصف نخعیامید فراغت

شهیندخت موالوردی

چرا مردم بابت گرانی نان و بنزین نگرانند؟

رئیسی: افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود

آیا مشکل بودجه همچنان بر سر راه دولت برای اجرای یک الیحه قدیمی  قرار دارد؟

چشم انتظار اجرایی شدن »رتبه بندی معلمان«!
صفحه4

مبتالیان کرونا 
دوباره 4 رقمی  شـد 

صفحه4

صفحه11

صفحه5

صفحه11

ارتش روسیه به سمت دونتسک درحال حرکت است

سقوط لوهانسک
گروه بین الملل - هدیه گل محمدی: بامداد دیروز )دوشــنبه( منابع خبری گزارش دادند با عقب نشینی 
نیروهای اوکراینی از شهر »لیسیچانسک«، منطقه لوهانسک واقع در شرق اوکراین به کنترل نیروهای روسیه 
درآمده اســت. رسانه های روسی حوالی ظهر یکشنبه مدعی سقوط لوهانسک شده بودند. وزارت دفاع انگلیس 
مدعی شد که هدف بعدی روسیه پس از تصرف کامل لوهانسک،  استان دونتسک خواهد بود که بیشتر مناطق 

آن تحت کنترل نیروهای اوکراینی است...

پس از یک هفته مخالفت و اعتراض به عرضه بلیت دالری پروازهای داخلی به اتباع غیرایرانی، سرانجام وزیر 
راه، دستور ممنوعیت فروش دالری بلیت هواپیما و ابطال مصوبه آن را صادر کرد و رییس انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مســافرتی ایران هم از توقف فروش این بلیت ها و همچنین بازگشــت نرخ ها به حالت قبل برای اتباع 
خارجی خبر داد. به گزارش ایسنا، بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی از پنجم تیرماه به مسافران غیرایرانی به 

نرخ دالر محاسبه شده است.  

بازهم قتل یک سیاهپوست در آمریکا

پس از یک هفته اعتراض و مخالفت

بلیت های دالری هواپیما 
به ریال بازگشت

خرازی: 
آمادگی کامل

 برای گفت وگو با عربستان را داریم


