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سال نوزدهم      شماره ۴۳۰۹

 عمــر کابینــه ائتالفی اســرائیل بعد از حدود یك ســال به 
پایان رسید و بر اســاس توافق قبلی نفتالی بنت، نخست وزیر و 
یائیــر الپید، وزیر خارجه کنونی اســرائیل، الپید تا زمان برگزاری 

انتخابات زودهنگام نخست وزیر می شود.
دفتــر نفتالی بنت اعالم کرده که ائتالفــی که از ژوئن ۲۰۲۱ 
تشــکیل شــده به کار خود پایــان می دهد و اســرائیل به زودی 
انتخابات جدید پیش رو خواهد داشت. به این ترتیب این اولین بار 
در ۲۱ سال گذشته است که فردی از جریان چپ میانه اسرائیل 
به نخســت وزیری می رسد. بنت و دو نخست وزیر قبلی، بنیامین 
نتانیاهو و ایهود اولمرت، هرچند با گرایش هایی بســیار متفاوت 

با یکدیگر، همه به جریان راست اسرائیل تعلق دارند.
ائتالف هشــت حزبی که بنــت و الپید تشــکیل داده بودند، 
متشکل از احزابی بســیار متفاوت با نگرش هایی بعضا متضاد 
بود: از «یامینا»، حزب بنت که جزء جریان راســت و حتی راست 
افراطی به شمار می رود، تا «مرتص»، حزب چپ سوسیالیست و 
حتی یک حزب نماینده شهروندان فلسطینی تبار اسرائیل که بنا 
به سنت تاریخی به جنبش «اخوان المسلمین» نزدیک بود. این 
ائتالف حدود دو ماه است که اکثریت پارلمانی خود را از دست 
داده اســت. این اکثریت زمانی از دســت رفت که در ماه آوریل 
«ایدیت ســیلمن» نماینده حزب راســت گرای «یامینا» و رئیس 
فراکسیون ائتالف در پارلمان اســرائیل، استعفا داد. سیلمن در 
نامه ای به نفتالی بنت نخســت وزیر و هم حزبی خود، نوشــت: 
«ارزش هــای کلیــدی جهان بینی من با واقعیــت کنونی مغایر 
هستند. من دیگر نمی توانم شاهد تخریب ارزش هایی باشم که 
جوهره و حق ما هستند». اختالفی که منجر به استعفای خانم 

سیلمن شد به مســئله ای مذهبی باز می گردد؛ گرچه او در نامه 
خود به هیچ موضوع مشــخصی اشاره نمی کند. او در روزهای 
گذشــته با نیتــزان هوروویتز، رهبر حزب چپ گــرای «مرتص»، 
درگیر شــده است؛ چرا که هوروویتز گفته بود بیماران باید اجازه 
داشته باشند در دوره عید پسح با خود نان به بیمارستان بیاورند. 
مطابــق آیین یهود، مصــرف محصوالتی که با مخمر درســت 
شــده اند (از جمله نان) در عید پســح مجاز نیست و این باعث 
اعتراض ســیلمن شــد که ســابقه ای مذهبی و راست گرا دارد. 
ســیلمن خواهان اســتعفای هوروویتز از مقام وزارت بهداشت 
شد. تصمیم وزیر بهداشت بر مبنای حکم دادگاه عالی اسرائیل 
بــود که رأی داده بود بیمارســتان ها حق ندارنــد به بیماران و 
بازدیدکنندگان در هفته تعطیالت پســح اجازه آوردن غذاهای 
غیرکوشر را ندهند. کارشناسان اما می گویند سیلمن از این قضیه 
اســتفاده تبلیغاتی کرده اســت و در واقع از پیش قصد داشته 
دســت به این کار بزند. برخی حتی مدعی انــد او وارد توافقی 
پنهانی با بنیامین نتانیاهو، رهبر اپوزیسیون و نخست وزیر پیشین، 
شــده اســت که به او وعده داده در کابینه آینده وزیر بهداشت 
خواهد شــد. دفتر بنت اعالم کرده که تصمیم به انحالل ائتالف 
در مشــورت او با الپید صورت گرفته است و به زودی الیحه ای 
به ایــن منظور به مجلس اســرائیل ارائه می شــود. پیش بینی 
می شــود که این الیحه در روزهای آینده ارائه شــود و تصویب 
آن قطعی به نظر می رســد. انتخابات بعدی احتماال در روز ۲۵ 
اکتبر برگزار می شود. این پنجمین انتخابات اسرائیل در سه سال و 
نیم گذشــته خواهد بود. بنت و الپید در بیانیه ای مشترک گفتند 

که «گزینه های ایجاد ثبات» در کابینه «به پایان رسیده  است».

در ایــن دوران گذار، الپید عالوه بر نخســت وزیری، مســند 
وزارت خارجــه را هم حفظ می کنــد و بنت عنوان معاون الپید 
و «نخســت وزیر علی البدل»  را در اختیار خواهد داشــت. با این 
حال منابع نزدیک به بنت به روزنامه هاآرتص گفتند که او شاید 

کامال از سیاست کناره گیری کند.
بــا این حال رســانه های اســرائیل اعالم کردند کــه نفتالی 
بنت پــس از آغاز بــه کار الپیــد به عنوان نخســت وزیر دوران 
گذار، مسئول مســتقیم پرونده ایران خواهد بود. بنت و الپید با 
حضور در کنفرانس مشترك مطبوعاتی، کابینه ائتالفی یك ساله 
را ممکن شــدن امری غیرممکن دانســتند. بنت گفت: «ســال 
گذشــته کابینه ائتالفی که بسیاری آن را غیرممکن می دانستند، 
برای نجات اســرائیل از بی کاری گســترده و کسری بودجه -به 
دلیل محدودیت های کرونا- تشکیل شــد. این کابینه نشان داد 
افراد با مواضع سیاســی بســیار متفاوت می توانند برای نجات 
با هم همــکاری کنند». بنــت گفت که در هفته های گذشــته 
از هیچ تالشــی برای نجات کابینه ائتالفــی فروگذار نکرده؛ اما 
ایــن تالش ها در نهایت شکســت خورده اند. او همچنین ضمن 
حمله به اپوزیســیون کابینه از جمله شــخص بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر سابق اسرائیل گفت: «برخالف اپوزیسیون که امنیت 
اسرائیل را به کارت بازی سیاسی مبدل کرده  است، من امنیت را 

بر هر چیزی مقدم می دانم».
ایــن الیحه قرار بود هفته آینده از ســوی کابینه به کنســت 
برده شود؛ اما رسانه های اسرائیلی می گویند نفتالی بنت و یائیر 
الپید برای اینکه جلوی ارائه الیحه مشــابه از سوی اپوزیسیون 
را بگیرند، ممکن است این الیحه را فورا در کنست مطرح کنند. 

از زمانی که کنســت منحل شود، یائیر الپید نخست وزیر خواهد 
شــد. این تصمیم بنت و الپید واکنش های بســیاری نیز در میان 

سیاست مداران اسرائیلی داشته است.
بنیامیــن نتانیاهــو، رهبر اپوزیســیون پارلمانی اســرائیل، از 
این تصمیم ابراز خرســندی کرد و دوشنبه شــب را شبی عالی 
بــرای میلیون ها اســرائیلی توصیف کــرد. او کابینه بنت-الپید 
را بدتریــن کابینه تاریخ اســرائیل خواند و وعــده داد به همراه 
دوســتانش، کابینــه ای ملی به رهبــری لیکود تشــکیل دهد. 
دیگر نمایندگان راســت گرا و راســت گرای افراطی کنست نیز با 
خطرنــاک توصیف کــردن کابینه کنونی، وعــده دادند کابینه ای 
کامال راســت گرا و یهودی تشــکیل خواهند داد. رهبران احزاب 
درون ائتالف اما عمدتا از انحالل کابینه ابراز ناخرسندی کردند.

فرصت طلبی نتانیاهو
بــا وجود اینکــه کابینه ائتالفــی، اکثریت را از دســت داده، 
اپوزیســیون هنوز اکثریت ندارد؛ چرا که یکی از فراکســیون های 

موجــود در مجلس که نه به اردوی نتانیاهــو تعلق دارد و نه 
به دولت ائتالفی، «فهرســت مشــترک» است که شش نماینده 
در مجلس دارد. این ائتالف متشــکل از چهار حزب اســت که 
عموما نماینده اقلیت فلسطینی تبار و عرب در اسرائیل هستند. 
مهم ترین این احزاب، حزب کمونیست اسرائیل است که اکثریت 
آن عرب هســتند؛ اگرچه اعضــای یهودی بســیاری نیز دارد و 
یک نماینــده آن در مجلس هم یهودی اســت. از ۱۲۰ نماینده 
مجلــس، ۶۰ نماینــده متعلق بــه کابینه ائتالفی هســتند، ۵۴ 
نماینــده متعلق به اردوی نتانیاهو و شــش نماینده متعلق به 
«فهرست مشترک». دیگر سناریوی ممکن این است که نتانیاهو 
موفق شــود چهره های بیشــتری را متقاعد کند به او بپیوندند 
و کابینه جدیدی تشــکیل دهد. روزنامه «اورشلیم پســت» یک 
ســناریوی کمتر محتمل دیگر را نیز مطرح کرده: ائتالف مجدد 
نتانیاهو و گانتس با شــرط رسیدن نخســت وزیری به وزیر دفاع 

کنونی که رابطه خوبی با بنت و الپید ندارد.

با پایان کابینه ائتالفي اسرائیل، «یائیر الپید» نخست وزیر دوران گذار مي شود

کمین نتانیاهو براي بازگشت به قدرت

بوریس جانســون*: لحظه ای را تصور کنید که رؤیای عظمت و جبروت پوتین به حقیقت 
می پیوست. فرض کنید آزاد بود همه مناطق اوکراین را که اکنون تحت کنترل ارتش روسیه 
اســت، حفظ کند. اگر هنگامی که این قلمروی اشغال شــده و مردم وحشت زده اش را به 
روسیه بزرگ تر الحاق می کند، هیچ کس کوچک ترین واکنشی نشان ندهد، چه خواهد شد؟

آیا چنین کاری صلح به همراه می آورد؟ جهان ایمن تر خواهد بود؟ شما ایمن تر خواهید 
بود؟

پاسخ را قلبا می دانیم. چنین مضحکه ای بزرگ ترین پیروزی برای تجاوزگری در اروپا از 
زمان جنگ جهانی دوم خواهد بود. می دانیم که پوتین به تجزیه اوکراین بســنده نخواهد 
کرد. درست هفته گذشته، او خود را با پطر کبیر مقایسه کرد و حقی ابدی برای روسیه قائل 
شد تا هر قلمرویی را که «اسالوها» در آن سکنا دارند، «بازستاند». دکترینی که چنگ اندازی 

بر گستره ای عظیم از اروپا، از جمله متحدان ناتو را روا می داند.
هم زمان در سراسر جهان، هر دیکتاتوری جسارت می یابد امیال و آرزوهای خود را با زور 
پی  بگیرد و هیچ ملتی ایمن نخواهد بود. این واقعا چیزی است که مردم کشوری بخواهند؟ 
تقریبا چهار ماه پس از حمله پوتین به اوکراین و شــروع بزرگ ترین جنگ در اروپای پس از 
۱۹۴۵، بریتانیا و متحدانمان در عزم آهنین خود متحد شده ایم که هیچ کدام از آن اقدامات 

را تأیید نکنیم.
اکنون که جنگ پوتین وارد فاز جدیدی شــده، عملکرد ما چه باید باشــد؟ با مهم ترین 
واقعیت این تراژدی آغاز می کنم: دالوری و از خود گذشتگی اوکراینی ها، کی یف را از حمله 
زرهی روسیه نجات داد و با سکانداری رئیس جمهور زلنسکی، کشور حفظ شد. پوتین شاید 
درک نکند، اما نقشه امپراتوری عظیم او برای بازتسخیر کامل اوکراین شکست خورده است.
فریب این توهم را نخورید که توان  آتش سنگین تر روسیه لزوما به معنای دستاوردهای 

مــداوم بــرای روس هاســت. فریب پیشــروی بســیار ُکند روســیه در منطقــه دنباس یا 
عقب نشینی ها و پیشــروی های تاکتیکی در جبهه سورودونتسک را نخورید. از سال ۲۰۱۴ 
وقتی آتش شورشی جدا یی طلبانه را برانگیخت و اولین حمله اش را کلید زد، هدف پوتین 
چنگ انداختن بر کل منطقه دنباس بود. اکنون پس از هشت سال و از بین رفتن جان هزاران 
نفر، هنوز به هدفش دست نیافته است. افسوس که شکست های پوتین به این معنا نیست 
که شعور عقب نشینی خواهد داشت. در خلوت خود احتماال هنوز فکر می کند فتح کامل 
امکان پذیر اســت. متأسفم که بگویم باید خودمان را برای جنگی طوالنی آماده کنیم؛ زیرا 
پوتین به جنگی فرسایشــی متوسل می شود و می کوشد با قســاوت محض، اوکراین را در 
هم بشکند. بریتانیا و دوستانمان باید اطمینان حاصل کنیم که اوکراین پایداری و استقامت 
استراتژیک برای بقا را دارد و در نهایت بر روسیه چیره می شود. زمان عاملی حیاتی است. 
همه  چیز به این بستگی دارد که آیا اوکراین می تواند توانایی اش برای دفاع از خاک خود را 
ســریع تر از اینکه روسیه بتواند ظرفیت و توانش برای حمله را احیا کند، تقویت کند یا نه. 

وظیفه ما این است که از زمان برای حمایت اوکراین بهره گیریم.
برعکــس، پوتین احتماال باور دارد که زمان یار اوســت و فکــر می کند منطق ظالمانه 
توان آتش باال، عاقبت پیروز می شود و غرب بی وفا و دمدمی ثابت می کند که قادر نیست در 
برابر هیچ روند سختی ایستادگی کند. شاید بد نباشد خاطر پوتین چنین آسوده باشد؛ زیرا در 
آن  صورت، به دالیل اقناع کننده برای باور اینکه اشــتباه می کند و زمان به طرزی بیرحمانه 

علیه روسیه است، توجهی نمی کند.
هر روز و بیش از پیش، دشت ها و شهرهای اوکراین با الشه سوخته تانک ها و جنگ افزار 
روســی پوشــیده می شــوند. ســال ها و حتی دهه ها زمان می برد تا بشــود این ساز و برگ 
ســنگین را جایگزین کــرد. نیروهای روس لحظه به لحظه ادوات و مهمات را ســریع تر از 

آنکه کارخانه هایشــان بتوانند تولید کنند، مصرف می کنند. هم زمان، آشــکارا می کوشــند 
ســرباز مزدوران خاورمیانه و آفریقا را به خدمت بگیرند که حاکی از اســتیصال  آنها برای 

پر کردن خأل در ارتشی است که حدود یک چهارم نیروی جنگی اش را از دست داده است.
در حالی که پوتین توهماتش را سبک و سنگین می کند، بریتانیا و متحدانمان باید چهار 

گام  حیاتی برای به خدمت گرفتن زمان در جهت پیروزی اوکراین برداریم:
اول، باید اطمینان حاصل کنیم اوکراین ســالح، تجهیزات، مهمات و آموزش را بســیار 
سریع تر از مهاجمان دریافت کند و توانایی اش را برای استفاده از کمک ما تقویت می کند. 
پیش از این حمله بی امان، مربیان بریتانیایی بیش از ۲۲ هزار نیروی نظامی اوکراینی را طی 
هفت ســال آموزش دادند. اکنون باید ســریع تر عمل کنیم و چنین تعدادی را در چند ماه 
تعلیم دهیم. بنابراین بریتانیا برنامه دارد با همکاری دوستانمان، با پتانسیل آموزش ۱۰ هزار 

نیرو در ۱۲۰ روز، نیروهای اوکراینی را برای دفاع از کشورشان آماده کند.
دوم، باید به حفظ دوام پذیری دولت اوکراین کمک کنیم. دولت زلنســکی باید حقوق 
پرداخت کند، مدارس را باز نگه دارد، به مردم کمک برســاند و هر جایی امکان پذیر است، 
بازســازی را شروع کند. چنین کاری به بودجه مداوم و کمک فنی نیاز دارد که ما باید برای 

تــداوم آن در ســال های پیش رو برنامه ریزی کنیم. اتحادیه اروپا نقشــی حیاتی دارد و من 
رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا و رومانی را برای بازدید روز پنجشنبه از کی یف می ستایم.

سوم، روسیه با محاصره مسیرهای اصلی صادرات اوکراین در دریای سیاه، اقتصاد این 
کشــور را دچار بحران کرده است. ما به تالشــی درازمدت برای گسترش مسیرهای زمینی 
جایگزین که اکنون هم وجود دارند، نیاز داریم و باید مطمئن شــویم اقتصاد اوکراین دوباره 

فعال شود.
از همه مهم تر اینکه محاصره اودسا و دیگر بنادر اوکراین از سوی روسیه، مانع رسیدن 
غذا به فقیرترین مردم جهان می شــود. اکنون که این یادداشــت را می نویســم، حدود ۲۵ 
میلیون ُتن ذرت و گندم - کل مصرف ســاالنه همه کشــورهای فقیر و در حال توسعه- در 

سیلوهای سراسر اوکراین انبار شده و از سوی روسیه به گروگان گرفته شده است.
چهارم، باید آن مواد غذایی را از اوکراین خارج کنیم. بریتانیا از تالش های سازمان ملل 
برای مذاکره جهت ایجاد یک کریدور امن برای صادرات از طریق دریا حمایت می کند. بنادر 
اوکراین برای تأمین غذای جهان حیاتی اند و ما به تأمین سالح های ضروری برای حفاظت 

از آنها ادامه می دهیم.
هر چند نیاز به اعاده صادرات مواد غذایی هیچ گاه تا به این حد مبرم و فوری نبوده است، 
امــا هیچ کدام از این گام ها نتیجه فــوری به بار نخواهند آورد. همه اینها به تالش ماه ها و 

سال های بریتانیا و متحدانمان نیاز دارد. همه ما یک هدف داریم.
باید به دوستان اوکراینی مان قدرت بیشتری بدهیم تا این جنگ را بر اساس شرایطی که 
رئیس جمهور زلنسکی تعیین کرده  است، به اتمام برسانند. این باید تعریف ما از موفقیت 
باشــد. مردم اوکراین به روشنی اعالم کرده اند زیر بار هیچ فشاری برای پذیرفتن کمتر از آن 
نخواهند رفت. با چنین کاری، ما و متحدانمان از امنیت خودمان و اوکراین حفاظت کرده و 
جهان را از رؤیاهای مرگبار پوتین و کسانی که احتماال در پی تقلید و کپی آن رؤیاها هستند، 

حفظ می کنیم.
*نخست وزیر بریتانیا
*منبع: ساندی تایمز

اگر به اوکراین پشت کنیم، هرگز ایمن نخواهیم بود

انجمن علوم سیاســی ایران، در چنین وضعیتی موفق شــده در 
حد توانایی خود، مؤســس یک فضای علمی در رشته علوم سیاسی 
کشور باشد. رفتار انجمن، در سمینارهای ساالنه، نشریه، نشست ها و 
میزگردهای علمی، از مالحظات سیاسی روز کمترین تأثیر را پذیرفته 
است. انجمن به مراتب بیش از فضای دانشگاه، قادر به استقرار علم 
به منزله میانجی ارتباطات میان استادان بوده و با حفظ موجودیت 
مدنی خود، پاک و بی حرف و حدیث هــای متعارف کار خود را پیش 
برده اســت. حقیقتا انجمن علوم سیاسی در رشــته علوم سیاسی 
کشــور، وجودی مبارک و شایســته تقدیر بوده اســت. اما و صد اما 
وقتی در این تیرگی ها با یک وجود مبارک و روشــن مواجه می شویم، 
توقعات فزاینده نیز شــکل می گیرد و انتظاراتی که شاید از یک نهاد 
نوپا چندان واقع بینانه نباشــد. آن روزها که سخن از تأسیس انجمن 
بود، شــخصا چندان به پاگرفتن آن امید نداشتم، اما امروز وجودش 
چندان امیدبخش است که انتظار داشــتن از آن، به هیچ رو بی وجه 

نیســت. به گمانم می توان به نقش آفرینی انجمن در ارتقای فضا و 
شبکه ارتباطات علمی بیش از آنکه هست امید بست. همایش های 
ســاالنه و نشست های علمی و نشریه سه حوزه اصلی فعالیت های 
انجمن به شــمار می روند. بدون تردید پاگرفتن کار انجمن و معرفی 
آن در عرصه عمومی نیازمند این ســنخ از فعالیت ها بوده و هست. 
اما منحصر ماندن انجمن به این سنخ از فعالیت ها به تدریج انجمن را 
دست به گریبان کلیشه های رفتاری می کند. به تدریج استادان جویای 
فرصت های ارتقا و ترفیعات به صفحات نشــریه و امتیاز سخنرانی 
در همایش هــا دل می بندند و آب آلوده جاری در فضای دانشــگاه، 
به فضای انجمن تسری پیدا می کند. به گمانم انجمن باید به تدریج 
میدان های تازه فعالیت با هدف پیشــبرد ارتباطات علمی در فضای 
دانشــگاه های ایران را هــدف خود قرار دهد. به چند محور اشــاره 

می کنم:
اول: به جامعه علمی اشــاره کردم؛ واقع این اســت که جامعه 

علمی به هیچ وجه در محدوده یک کشــور معنی دار نیست. جامعه 
علمی یک پدیده جهانی است و ارتباطات علمی صرفا در قلمروهای 
فرا ملی می تواند مصداق دقیقی برای جامعه علمی باشــد. نگارنده 
غافل از محدودیت هایی نیســتم کــه در این زمینه وجــود دارد، اما 
به نظرم به رغــم محدودیت ها تا حدی می توان دایــره ارتباطات را 
گســترده کرد. مثال انجمن علوم سیاســی می تواند بستر خوبی برای 
ارتباط میان استادان علوم سیاسی در خاورمیانه و آسیا باشد. ممکن 
است ارتباطات علمی به معنای گفت وگوها و سفرها و همایش های 
بین المللی دشــواری هایی داشته باشــد، اما بین المللی کردن نشریه 
انجمن، دعوت از اســتادان خارجی برای ارســال مقاله، برنامه ریزی 
برای انجــام پژوهش هــای بین المللی ازجمله مواردی اســت که 
می تواند انجمن را به میانجی ارتباطات علمی در ســطح بین الملل 

توانمند کند.
دوم: انجمن در ســال های نخست فعالیتش، ضرورت داشت که 
محتاط تر عمل کند و چندان در قلمرو نقد و ارزیابی آثار منتشرشــده 
در حوزه علوم سیاسی حاضر نشود، اما موقعیت امروز انجمن به آن 
چندان وجاهت بخشیده که در این زمینه مشارکت فعال کند. انجمن 
علوم سیاسی باید فضای نقد و ارزیابی آثار اساتید و اندیشمندان علوم 

سیاسی کشور باشد. تألیفات و ترجمه هایی که در حوزه علوم سیاسی 
انجام می شــوند، نباید از چشم تیز و انتقادی انجمن بیرون بماند. اگر 
حقیقتا آثار قابل قبولی منتشر می شوند، انجمن باید در اعتباردهی به 
آن ایفای نقش کند و اگر چنان نیست، باید انجمن به نهادی مؤثر در 

اعتبارزدایی از چنان آثاری ایفای نقش کند.
سوم: انجمن تاکنون به طور مؤثر آموزش علوم سیاسی را موضوع 
بررســی انتقادی قرار نداده اســت؛ البته در برخی همایش ها به آن 
پرداخته شده، اما مقصود ورود انجمن در ارزیابی جدی آموزش علوم 
سیاســی در ایران بر حسب مقیاس های موجود در کشورهای جهان 
است. من به عنوان نمونه، اندیشه سیاسی تدریس می کنم. می توانم 
هر طور کــه می خواهم تدریس خــود را ســاماندهی کنم. انجمن 
می تواند با نشان دادن صور آموزش این درس در بهترین دانشگاه های 
جهان، من و دانشجویانم را از استانداردهای مقبول آموزش این درس 

آگاه کند.
چهارم: یکــی از بهترین محمل های گســترش ارتباطات علمی، 
قلمرو پژوهش اســت کــه جای خالــی آن به شــدت در فضاهای 
دانشگاهی احساس می شود. انجمن علوم سیاسی در حوزه پژوهش 
کمتر فعال بوده اســت. انجمن علوم سیاســی می تواند حتی بدون 

تکیــه بر بودجه های دولتی و با به کارگیری اســتادان و دانشــجویان 
عالقه مند، پژوهش هایی را ساماندهی کند که با هدف برقراری ارتباط 

میان علوم سیاسی ایران با جامعه صورت می پذیرند.
پنجم: انجمن علوم سیاسی تاکنون خود را در تداوم یا در حاشیه 
فضای دانشــگاهی تعریف کرده اســت. اقتضائات دموکراتیک کردن 
علم ایجاب می کند انجمن با تکیه بر نســل نوظهــوری که در میان 
دانشجویان و استادان ظهور می کنند، بسترساز گسترش دانش علوم 

سیاسی در میان مردم عادی و غیرمتخصص باشد.
با همه کمی ها و کاســتی ها، باید دســت آنها که بخش مهمی 
از زندگی خود را مصروف ریشــه دار کردن و تداوم کار انجمن کردند، 
بوسید. انجمن علوم سیاسی، بدون شک میراث بزرگ این نسل برای 
نســل های بعدی اســت. امیدوار باید بود به همــت انجمن، علوم 
سیاسی کشــور در ایران فردا، موقعیت و نقشی متفاوت با امروز ایفا 
کند و بتواند چنان که بر عهده آن است به منزله خرد منفصل جامعه 
و حکومت در بهبود ســازوکارهای مدیریت امور عمومی نقش آفرین 

شود. به امید آن روز.
* دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 دانشگاه عالمه طباطبایی

 یک عطیه گرانبها برای نسل های بعد

ادامه از صفحه اول

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند مرتضی 
به شماره شناسنامه ۰۰۲۰۹۸۷۸۷۰ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 
رشته روانشناسی صادره از واحد دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) با 
شماره ۹۸۴۴۳۸۷۸۴ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به صندوق پستی ۱۴۴ / ۱۸۱۵۵ 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یادگار امام خمینی (ره)  ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند ناصر به شماره 
شناسنامه ۳۴۴۷ صادره از تبریز در مقطع کارشناسی رشته شیمی کاربردی 

صادره از واحد دانشگاهی اسالمشهر با شماره سریال  ۱۰۰۲۱۰۰ مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اسالمشهر به نشانی اسالمشهر ، میدان نماز ، خیابان شهید 

صیاد شیرازی ،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر به ارسال نماید .
 کارت ماشین و بیمه نامه  خودرو پراید  جی تی ایکس
  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۳ به شماره پالک ایران

 ۱۱ - ۵۸۵ ب ۹۸ و شماره موتور ۰۰۷۰۷۳۴۷ و شماره 
شاسی S1412283239918 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو پژو 206TU5 رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۹۹ - ۲۴۲ م ۴۳ 
 و شماره موتور 163B0242779 و شماره شاسی

 NAAP13FE7GJ857218 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو سایپا تیبا رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران

 ۹۹ - ۶۲۸ م ۲۸ و شماره موتور ۸۲۶۲۴۲۱ و شماره شاسی 
NAS811100F5880634 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت  خودرو  پژو  پارس  رنگ نقره ای متالیک 
مدل ۱۳۸۳ به شماره پالک ایران ۳۳ _ ۲۶۸ م ۱۵  

و شماره موتور ۱۲۴۸۳۰۶۲۳۷۲ و شماره شاسی 
 ۸۳۸۰۷۷۱۳ به نام  مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز  ، کارت خودرو ، سند کارخانه  سواری  پراید 

  مدل ۱۳۹۴  به رنگ سفید به شماره پالک 
۸۱ س ۴۲۶ ایران ۸۴ شماره موتور  ۵۳۰۳۹۷۴ و شماره 

شاسی    NAS411100E3577599 بنام 
  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مدرک فارغ التحصیلی موقت    فرزند 
کرمی به شماره شناسنامه ۲۰ صادره از نهاوند  در مقطع کارشناسی  

رشته مهندسی عمران  صادره از واحد دانشگاهی پرند با شماره  
۹۵۰۶/۱۴۱۴۸  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 

 تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند
  به نشانی شهر پرند دانشگاه آزاد ارسال نماید .


