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آمدبهارجانها...
آمد بهارِ جانها ای شاختر به رقص آ
چون یوسف اندر آمد ،مصر و شکر! به رقص آ
ای شاهِ عشقپرور مانندِ شیرِ مادر
ای شیر! جوشدر رو .جانِ پدر به رقص آ
چوگانِ زلف دیدی ،چون گوی دررسیدی
از پا و سر بریدی .بیپا و سر به رقص آ
تیغی به دست ،خونی .آمد مرا که :چونی؟
گفتم بیا که خیر است! گفتا :نه! شر! به رقص آ
از عشق ،تاجداران در چرخِ او چو باران
آن جا قبا چه باشد؟ ای خوش کمر به رقص آ
ای مستِ هست گشته! بر تو فنا نبشته.
رقعهٔ فنا رسیده .بهرِ سفر به رقص آ
در دست ،جامِ باده آمد بُتام پیاده
گر نیستی تو ماده ،ز آن شاهِ نر به رقص آ
پایانِ جنگ آمد .آوازِ چنگ آمد
یوسف ِز چاه آمد .ای بیهنر! به رقص آ

سرمقاله
سال 98؛ در نگاهی گذرا

ایران در سالی که گذشت

یک ســال گذشــت،
مریم عمادی /گروه سیاست
اتفاقــات ســال  98با
Maryam.Emadi@yahoo.com
تمــام تلخیهــا و
شیرینیهایی که داشت دیگر تمام شــد و به روزهای آخر سال
رسیدیم .امروز در نوشتار قصد داریم مهمترین اتفاقات سال 98
را با هم مرور کنیم.
سیالب بهاره؛ مهمان ناخوانده نوروز
نوروز ۹۸یکی از خسارتبارترین و شاید ناخوشایندترین
تعطیالت ایرانیان در سالهای گذشته بوده است .تنها ۲۴ساعت
مانده به تعطیالت نوروز شــهرهای آققال و گمیشان در استان
گلستان به زیر آب رفت تا ایران با چهرهای سیالبی به استقبال سال
جدید برود .این قضیه سرآغاز ایجاد خساراتی جانی و مالی برای هم
وطنانمان دربرخینقاط مختلفکشور شد و خسارات سهمگینی
بر پیکره اقتصاد کشور وارد شد .آســیب دیدن زیرساختهای
ارتباطاتی ،ریلی ،جادهای و مسکونی تنها بخشی از خسارات سیل
در نوروز  ۹۸بود .چند روز بعد از بروز حادثه ســیل در گلستان،
این بار شیراز هم دستخوش حادثه شد .بسیاری از شهروندان در
خودروهایشان در دروازه ورودی شهر گرفتار شدند .این حادثه
که به خاطر بستن مسیل ورودی شهر به وقوع پیوست متأسفانه
باعث کشته شدن ۱۴تن از هم وطنانمان شد .سیل در روزهای بعد
مناطق بیشتری از کشور را به خود درگیر کرد .شهرهای پلدختر،
معموالن ،کوهدشت ،نورآباد ،درود ،الیگودرز و خرمآباد از جمله
شهرهایی بودند که در استان لرستان دچار آسیبهایی جدی از
سیالب نوروزی شدند.
 22خرداد :سفر نخست وزیر ژاپن به ایران
«شــینزو آبه» نخســت وزیر ژاپن برای انتقال پیامی
دیپلماتیک از سوی مقامات ایاالت متحده آمریکا در  22خرداد
 1398وارد تهران شد و با رهبر معظم انقالب دیدار کرد .این دیدار
یکی از مهمترین اتفاقات سال  98در ...
ادامه در صفحه2

تولید کننده متقلب
در دستان قانون
اولین جلسه دادگاه متهم تهیه و توزیع
اقالم بهداشتی و مواد ضدعفونی
کننده در شعبه  101دادگاه کیفری
 ٢شیراز برگزار شد .متهمه پرونده که
خانمی  33ساله است ،بدون داشتن
تخصص کافی و تنها با اجاره یک سوله
صنعتی ،اقدام به تولید مواد تقلبی و
غیرمجاز شوینده و ضدعفونی کننده
و توزیع در بازار کرده بود که با اقدام
سریع و به موقع نیروهای سپاه ناحیه
بقیه اهلل (عج) شیراز دستگیر و به
مراجع قضایی معرفی شد.
منبع  :خبرگزاری فارس

ایران درگیر انواع و اقسام بالیای طبیعی و غیرطبیعی و اشتباهات خودی و غیرخودی
در سال 98

سال سخت سیاست

با اخبار تلخ هواشناسی آغاز شد .اخباری که البته از قبل دربارهاش هشدار داده بودند اما مسئوالن طبق معمول سر بزنگاه
«غافلگیر شدند»! بارشهای بی سابقه در برخی استانهای کشور همچون خوزستان و لرستان ،آواری از گل و الی بر سر
خانوادههایی ریخت که ابتدای سال مجبور شدند بنا به دســتور همان «غافلگیرشدگان» خانه و زندگی خود را در میان
سیل رها کرده و به جایی «امن» بروند .جایی که البته نمیدانستند کجاست! ...
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با بهره برداری از ادامه بلوار فرزانگان تا تقاطع غیرهمسطح آفتاب

راه رسیدن به فرودگاه اصفهان کوتاه شد
6

پاسخ به یک ایده ترسناک

مخاطبنشناسیآقایتهیهکننده
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آموزش و پرورش و مشکالت تدریس از راه دور

کرونا و خاطرات نوستالژیک جنگ

شرایط کشور این روزها خاص اســت ،برای رفع نگرانیها درباره شیوع کرونا همه باید تالش کنند و از همین رو تعطیلی
یکی از راهکارهایی است که برای جلوگیری از شیوع کرونا در نظر گرفته شد و به دنبال آن مدارس تعطیل شد .هر چند که
دانش آموزان در این سال تحصیلی تعطیالت زیادی را به دالئلی چون ،سرما و یخبندان و آلودگی هوا تجربه کردند اما به
یک باره کرونا مدارس را از اول اسفندماه تعطیل کرد و معلوم نیست این تعطیلی تا کی ادامه داشته باشد... .
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مهاجمان حرم !
نمایی از تجمع مخالفان
بسته شدن درهای حرم
حضرت معصومه
منبع  :خبرگزاری ایرنا
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کرونا؛ فرصتی برای دیپلماسی عمومی با هدف کاهش تحریمها فراهم میکند

«کویید –  »19مجالی برای همدلی!

امیر پسنده پور /کارشناس روابط دیپلماتیک
کرونا میتواند مردم جهان را همبسته کند .تهدیدی که میتواند بدل به فرصت شود .در سالهای اخیر نقش پررنگ بازیگران
غیردولتی و افکار عمومی موجب شده تا صورتهای جدیدی از دیپلماســی به موازات دیپلماسی رسمی مورد توجه قرار
گیرد .در بحران پاندومی کرونا به وضوح میتوان ردپای این صورتبندی جدید را دید« :دیپلماسی عمومی» .دیپلماسی
عمومی مصداق بارز استفاده از این شکل فرصتهاست که توسط بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار میگیرد .این نوع
دیپلماسی به خوبی میتواند در ارتقای وجهه یک کشور نقش آفرینی کند .در واقع کارکرد این دیپلماسی با ایجاد قدرت
نرم ،ارتباط مستقیم دارد.
کشــورها در نظم نوین بینالملل دیگر صرفاً نمیتوانند متکی به شکل سنتی دیپلماسی باشند چرا که چگونگی تعریف و
توصیف یک کشور در رسانههای جهانی مطلقاً معطوف به توان تخصصی دیپلماتهای رسمی کشور و در پای میز مذاکره
نیست ،هرچند این موضوع به هیچ وجه نافی اهمیت ارزش دیپلماسی رسمی توسط دیپلماتها نیست .دیپلماسی عمومی
اســتفاده هدفمند از بالقوههای افکارعمومی و اثربخشی آن بر سیاستگذاران و سیاستســازان است .هانس مورگنتا،
اندیشمند حوزه روابط بینالملل ،معتقد است که دیپلماسی ،هنر مرتبط ساختن عناصر قدرت ملی به موثرترین شکل ،با آن
دسته از ویژگیهای شرایط بینالمللی است که به منافع ملی مرتبط میشود .اصطالح دیپلماسی عمومی برای نخستین بار
در سال  ۱۹۶۵در امریکا توسط الموند گولیون رئیس مدرسه حقوق دیپلماسی فلچر در دانشگاه «تافتز» به کار گرفته شد که
به معنای استفاده از ارتباطات معطوف به منافع ملی یک کشور از طریق ارتباط با مردم ،خارج از مرزهای جغرافیایی است .با
این تعریف ،دیپلماسی عمومی مسائلی مانند اعزام دانشجو به خارج ،اعطای بورسیههای تحصیلی ،برگزاری جشنوارههای
هنری و همایشهای علمی فرهنگی را در بر میگیرد .نکته مهم قابل توجه ،دسترسی دیپلماسی عمومی به محدودههایی
است که دیپلماسی رسمی از آن محروم است .انتشار ویروس کرونا که به سرعت تمامی مرزها را درنوردیده و بعنوان یکی
از جدیترین تهدیدات سالمت ،جان اکثر مردم جهان را نشانه گرفته ،باعث شده تا مردم کشورهایی که کانون اصلی ابتال
و شیوع بیماری هستند به منظور همدلی ،تشریک درد و همچنین حفظ روحیه جمعی ،دست به ابتکارات جالبی در بروز
این احساسات و عواطف بزنند .مانند دست زدن در ساعتی معین برای قدردانی از پزشکان و پرستاران در ایتالیا و یا به اهتزاز
درآوردن پرچم و همسرایی سرود ملی که انتشارش در فضای مجازی با واکنش مثبت مردم سایر کشورها روبه رو شده و آنها
را به ستایش این روحیه همدلی وا داشته است .یا حتی انتشار صحنههای مربوط به حرکات موزون کادر درمانی کشورمان
که در نوع خود بهترین مانور نمایش توان و قدرت روحی و ازخودگذشتگی برای عبورازروزهای سخت مبارزه با کرونا بود.
دیری نپایید که این کنشها به عنوان یک رفتار شایسته و قابل تقدیر در اوج یک بیماری فراگیر ،در شبکههای خبری جهان
از جمله شبکه تلویزیون دولتی ایتالیا و تلویزیون هلند و چند کشور دیگر اروپایی مورد توجه قرار گرفت.
عرصه دیپلماسی امروز ،ظرافتهایی دارد که شاید محمد جواد ظریف ،به تنهایی از عهده اجرای بی نقص آن برنیاید .ادبیات
مستقیم و خشک دیپلماتیک و وجود تعارضات پیچیده سیاسی باعث شده که زبان دیپلماسی رسمی در کاستن از فشارهای
ناشی از تحریمها الکن شود .تحریمهایی که در تمامی شئون زندگی مردم عادی به وضوح دیده میشود.

منبع :ایمنا

غزل شمارهٔ  /۱۸۹گنجور

