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یادداشت روز

خودرو نمونه خروار اقتصاد!

 3ـ شگفتآورترین اظهارات این روزها را نعمتزاده،
وزیر صنعت عنوان کرد؛ رس��انهها اطالعات غلط به
رئیسجمهور دادند! این جمله حدود  10روز بعد از
اینکه اعالم شد روحانی به علت افزایش نرخ خودرو
مکدر شده ،از زبان آقای وزیر جاری و موجب تعجب
و شگفتی همگان ش��د .آیا رئیسجمهور اطالعات
خود درباره مسالهای با درجه اهمیت زیاد را همواره
از رسانهها دریافت میکند یا از مشاوران و مسؤوالن
پرتعداد اقتصادی؟ اصال فرض میکنیم رس��انهها به
رئیسجمهور اطالعات دادند و مشاوران و مسؤوالن
اقتصادی نیز کارهای مهمتری داشتند و در دسترس
نبودند؛ کدام اطالعات رس��انهها غلط بوده اس��ت؟
ش��ورای رقابت تا  22درصد خ��ودرو را گران کرد و
تنها ن��رخ خودروهای چینی که در بازار خریدار هم
نداشت ثابت ماند یا کمی کاهش یافت .رئیس شورای
رقاب��ت نیز به همین علت درصدهای گرانی را با هم
جمع میزند و عنوان میکند که نرخ خودرو به طور
متوسط 5/5درصد گران شد در حالی که خودروهایی
مانند پراید و پژو که پرتقاضاترین خودروها هستند تا
 22درصد گران شدند .آیا رسانهها به رئیسجمهور
اطالع��ات غلط میدهند یا رئیس ش��ورای رقابت؟
س��خنان آقای نعمتزاده اگر درس��ت باش��د بدان
معناست که رئیسجمهور بهراحتی حتی با خواندن
اطالعات یک رس��انه مکدر میشود و راحتتر از آن
تکدرش از بین میرود! اظهارات وزیر صنعت درباره
اطالعات غل��ط دادن به روحان��ی نهتنها کمکی به
چرخش  180درجهای موضع دولت در قبال خودرو
نکرد بلکه به نظر نگارنده س��خنی موهن و ناپسند
درباره رئیسجمهور بود.
4ـ برخی اعضای شورای رقابت که همواره مخالف
افزایش نرخ خودرو بودند اع�لام کردهاند نرخهای
جدید در جلس��ات شورا مطرح نشده و فقط نحوه
قیمتگذاری در این جلس��ات مطرح شده بود .به
عبارت بهتر وقتی قیمتگذاری در ش��ورای رقابت
تصویب شد ،رئیس شورای رقابت با استفاده از همان
فرم��ول نرخها را اعالم کرد و خودروس��ازان نیز به
سرعت از وی حمایت کردند و حتی محصوالت خود
را بیدرنگ حتی با نرخی بیشتر فروختند! این در
حالی است که برخی کارشناسان معتقدند حتی با
همان فرمول قیمتگذاری ،قیمت جدید خودرو باید
کمتر از نرخ فعلی اعالم میشد .از طرفی نمایندگان
مجلس اعالم کردهاند در قیمتگذاری خودرو باید
بازنگری صورت گی��رد و به همین علت کمیتهای
تش��کیل شده اس��ت تا موضوع خودرو را پیگیری
کند .شاید با اعتراض نمایندگان و پیگیری مجلس
نرخ خودرو بازنگری شود اما آیا دولت برای رسیدن
به این هدف به مجل��س کمک میکند و خواهان
بازگشت نرخها هس��ت؟ مسؤوالن اگر میخواهند
آماره��ای کاهش تورم آنها عینیت یابد و اقتصاد از
رکود خارج ش��ود با اجرای طرحهای مشابه تعدیل
اقتصادی نمیتوانند به اهداف خود برسند بلکه باید
برنامهای جامعتر و موثرتر از «بسته خروج غیرتورمی
از رکود» تدوین کنند و معیشت و اقتصاد خانواده را
در نظر بگیرند .ما هنوز هم امیدواریم سایر حوزههای
اقتصادی مانند خودرو دچار التهاب و تناقض نشود
چون در صورت رخ دادن این اتفاق باید منتظر یک
شوک دیگر در اقتصاد باشیم.
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عوامل مؤثر در تحقق جامعه مدنی ـ 8
آیتاهلل سیدهاشم بطحائی گلپایگانی

در ش��ماره گذشته به دومین عامل مؤثر
در جامعه مدنی یعنی معلم و آموزش اش��اره
شد .ادامه آن بحث اینکه طفل پس از خروج
از تحت آموزش و پرورش والدین که به طور
طبیع��ی و احیاناً توأم با عطوفت و مهربانی و
گاه هم با خشونت و بیمهری انجام میشود ،وارد یک
محیط آموزش��ی و پرورشی نوین کالسیک با محیط
خاص خودش میش��ود و طبعاً مدرسه و معلم را به
عنوان جایگاه و ش��خصیت مهم و تاثیرگذاری تلقی
میکند بهگونهای که دانشآموزان تحت تاثیر گفتار
و رفتار و حتی طرز پوشش و حاالت او قرار میگیرند
و چهبسا بافتههای محیط خانواده را از دست بدهد و
با پذیرش آموزش و پرورش محیط مدرس��ه و معلم
به ش��خصیت جدید تبدیل ش��ود و اگر پس از پایان
تحصیالت آموزش��ی دیگر ادامه تحصیل ندهد و در
آموزش وپرورش نامناس��ب تربیت یابد و وارد جامعه
ش��ود و دس��ت به کار کلیدی بزند ،چهبسا جامعه را
به فساد و تباهی بکش��د و عامل این خرابی و فساد،
معلم و آموزگار باشد و اگر محیط مدرسه و مخصوصاً
معلم یا آموزش و پرورش نوین ،او را شخصی متدین
و س��الم بار بیاورند که تا حد بسیاری میتواند چنین
کاری کند ،خدمت بزرگی به جامعه و حتی نسلهای
بعدی کرده است زیرا گفته شده است «العلم فی الصغر
کالنقش فی الحجر» .حال به یک نمونه از نقش معلم
در سرنوشت جامعه اشاره میشود تا بدانیم معلم تا چه
اندازه تاثیرگذار است و در نتیجه ضمن اینکه اولیای
آموزش و پرورش موظف هس��تند از معلمان مجرب
و متدین اس��تفاده کنند و ب��ر کار آنها نظارت کنند،
اولیای خانه نیز مراقب اطفال خود باشند که اگر چنین
مراقبتی نباشد همه با مشکل مواجه خواهند شد.
قاعدتاً اکثر جامعه با هیتلر  -رهبر آلمان نازی  -و
جنگ دوم جهانی بهخوبی آشنا هستند .مردی که دنیا
را به آتش کش��ید و میلیونها انسان را به کام مرگ
برد و از اروپا تا آسیا را درگیر کرد و حتی کشور ما را
نیز تحت تاثیر جنگ قرار داد .حرکت و پیدایش این
شخص با این همه ویرانی و بدبختی حاصل آموزش
یک معلم است .وی در سن  11سالگی وارد دبستان
ش��د و جزو پسران سرودخوان صومعه بود و به گفته
خودش آرزو داش��ت روزی کش��یش ش��ود و فرمان
مقدس کشیش را دریافت کند ولی بعدها آرزوی وی
عوض ش��د .این آرزو و مسیر را چه کسی تغییر داد!
معلمی که تاریخ درس میداد و او بود که برای اولین
ب��ار هیتلر را به یک فرد انقالب��ی بدل کرد .هیتلر در
کتاب «نبرد من» مینویسد :این معلم در تمام حیات
بعدی من تاثیر قاطع داشت و او بود که مرا به مطالعه
تاریخ ،سخت عالقهمند کرد 35 .سال بعد وقتی هیتلر

با فتح و پیروزی به سرزمین آبا و اجدادی خود
بازگش��ت ،این معلم را پیدا ک��رد و او را مورد
احت��رام قرار داد .هیتل��ر میگفت :نمیتوانید
تصور کنید که به ای��ن پیرمرد چقدر مدیون
هستم (کتاب ولگردی تا دیکتاتوری /ص .)10
در گذش��ته اشاره شد که چهبسا معلم بافتههای
فرهن��گ خانوادگی دانشآموز را به کلی تغییر داده و
آموزه جدیدی را با اس��تحکام بیشتری جایگزین آن
کند و شخصیتی جدید بسازد که نمونه بارز آن را در
شخصیت هیتلر اتریشی (که وارد آلمان شد و حزب
نازی را تش��کیل داد و دنیا را به آتش کش��ید و ثبت
تاریخ شد) میتوان دید.
بنابرای��ن معلم و زبان او نقش بس��یار مهمی در
سرنوشت جامعه دارد لذا نباید تصور شود که گفتهها
در کالس دفن میشود بلکه اندوخته افکار دانشآموزان
شده و در آینده مورد استعمال آنان میشود ،چنانکه
در زندگی هیتلر نمایان است و گناه شرارتهای امثال
هیتلر به عنوان س��بب در مقابل بشر بر گردن معلم
نیز خواهد بود و ش��ریک جرم محسوب میشود که
بدین مناسبت به بیان هش��داردهنده رسول گرامی
اس�لام صلیاهلل علیه و آله تبرک میجوییم :عن أبي
هلل صلیاهللعليه
عبداهلل عليهالس�لام قال :قال رسولا 
هلل اللسا ن بعذاب ال يعذب به شيئا
وآله و سلم يعذب ا 
من الجوارح في قول :اي رب یعذبني بعذاب لم تعذب
به شيئا ،فیقال له :خرجت منك كلمه فبلغت مشارق
االرض و مغاربها ،فس��فک بها الدم الحرام و انتهب بها
المال الحرام و انتهک بها الفرج الحرام ،و عزتي و جاللي
العذبنک بعذاب ال اعذب به شيئا من الجوارح (اصول
کافی/ج/2ص.)115
امام صادق علیهالسالم از پیامبر اکرم صلیاهلل علیه
وآله نقل میفرماید که فرمود :خداوند زبان را به عذابی
شکنجه میدهد که هیچیک از اندام آنطور شکنجه
نمیش��ود .زبان میگوید پروردگارا مرا ش��کنجهای
کردی که هیچیک از اعضا اینطور ش��کنجه نشدهاند!
گفته میش��ود از تو کلمهای صادر شد که به شرق و
غرب عالم سرایت کرد و به وسیله آن خونهای حرامی
ریخته ش��د و اموال حرامی غارت ش��د و ناموسها،
بیحرمت ش��دند به عزت و جالل خودم شکنجهای
بش��وی که هیچیک از اعضا نش��ده باش��ند .مصداق
ب��ارز این کالم حکیمانه را در کالم معلم تاریخ هیتلر
مییابیم که باعث کشتار میلیونها انسان و غارت اموال
کشورها و بیحرمتی به ناموس آنها شد .لذا این نقش
کالم و آموزش معلم کجاندیش اس��ت و متقاب ً
ال یک
معلم درستاندیش و خیرخواه میتواند دانشآموزان
را تربیت کند و به عنصری مفید و کارساز تبدیل کند.
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بازتاب

گالیه بینندگان از مجری برنامه ماه عسل
گروه فرهنگ و هنر :ش��نیدهها حاکی از آن است
پس از برنامه دوشنبه ماه عسل درباره قصاص ،سیلی
از اعتراضات تلفنی مردمی در تماس با روابط عمومی
س��ازمان صداوس��یما به راه افتاده است .بینندگان
شبکه  3در تماس با سازمان از نحوه برخورد احسان
علیخان��ی با پدر مقتولی ک��ه خواهان قصاص قاتل
وحشی پس��رش بود ،گالیه داشتند .پدر مقتول از
نحوه کش��تن فرزندش که بسیار فجیع بود گفت و
اینکه قاتل با قمه جمجمه فرزندش را شکس��ته و
با بس��تن ابتدا و انتهای کوچه توسط همدستانش
اجازه نداده کس��ی مضروب را به بیمارستان برساند
و وی کشته شده است؛ در مقابل این اظهارنظرها بود
که مجری برنامه مدام میگفت ش��ما فکر میکنید
با قص��اص همه چیز اصالح میش��ود؟! احس��ان
علیخانی اصرار بر بخش��ش دارد و از پدر میخواهد

علت پافش��اریاش بر حکم قصاص را توضیح دهد.
پدر میگوی��د خِ ی ِر جامعه و جوانه��ا را در اجرای
ای��ن حکم قصاص میبیند .علیخانی در عین اینکه
تاکید میکند «قصاص» حق قانونی و ش��رعی پدر
است ،اصرار میکند مشکل جوانها با قصاص حل
نمیش��ود و اگر قرار بود چنین چیزی بشود ،امروز
این همه دع��وا و قتل و خش��ونت در جامعه نبود.
پدر پاسخ میدهد :اگر قوانین بازدارنده پلیس نبود،
امروز کسی کمربند ایمنی نمیبست .علیخانی ادامه
میدهد :ش��ما نباید تقصیرات را بر گردن جوان ۱۸
س��اله بیندازید! و برنامه بدون نتیجهگیری و با این
حال و هوا که چرا پدر مقتول ،قاتل را نبخش��ید ،به
یکباره به پایان میرسد! پدر مقتول هم برخالف رسم
همیشگی برنامه پس از حرکت علیخانی به سمت
دوربین ،صندلی خود را ترک کرد.

پیامک /300088 :تلفن66413942 :

سالم وطن

ای��ن بار هم مانند دور اول مذاکرات بدون آنکه
بتوانی��م چیزی از  5+1بگیری��م ،تعهدات جدید
دادی��م!! مذاکرهکنندگان محت��رم چه کار دارند
میکنند؟
کاظمیفر

ب��ه علت عدم حض��ور پلیس در بوس��تانهای
شهر در بس��یاری از نقاط کشور متاسفانه عدهای
از افراد الابالی و اوباش نس��بت به مراعات مسائل
حت��ی عرفی سس��تی میکنن��د .برخ��ی که به
اش��تباه نام مرد بر خود میگذارن��د ،واقعاً رعایت
حض��ور نوامی��س م��ردم را نمیکنن��د و برخی
ب��ه اصطالح زن ،در زمینه حجاب کاهلی نش��ان
میدهند .الزم اس��ت مس��ؤوالن امر در چارچوب

نظام اسالمی با چنین مواردی برخورد کنند.

یک شهروند

من بعد از  30س��ال قرار بود بزودی بازنشسته شوم،
در این  30سال هر ماه بابت اضافه کاریای که دریافت
ک��ردهام 7 ،درصد حق بیمه از من کس��ر و به صندوق
تامین اجتماعی واریز شده است ،این کار مطابق قانون
تامین اجتماع��ی صورت گرفت��ه و االن که میخواهم
بازنشس��ته شوم ،دولت بخشنامه کرده از این به بعد از
اضافه کار ما حق بیمه کس��ر نش��ود در نتیجه پاداش
بازنشس��تگی من تقریبا نصف ش��ده اس��ت .خواهش
میکنیم اینقدر عجوالنه و ناگهانی و بدون در نظر گرفتن
ابعاد یک کار ،بخشنامههای مندرآوردی صادر نکنند.
سیفپور

نگاهیک

نه با بهشت دل صافی دارند نه با خیابان بهشت
ادامه از صفحه اول

آنچنان لش��کر علیه هر آنچه مق��وم عفاف و
حیا ایضا راحتی زن ایرانی اس��ت میکشند ،کانه
به ضرب زور و شالق ،بنا دارند جامعه را جهنمی
کنند! هر که بر م��دار بیحیایی حرف میزند ،از
او حمایت میکنند ،آنهم با پول بیتالمال اما هر
که حرف سالم و سخن سلیم میزند ،فورا بولدوزر
تهمتزن��ی را کار میاندازند بلک��ه روزگار طرف
سیاه ش��ود! تا یکی علیه ماهوارهها و شبکههای
لجن ک��ه آدمی از دی��دن آن در خانه و همراه با
خانواده ش��رم میکند س��خن میگوی��د ،او را به
تمس��خر میگیرند ،در عوض ،از ضرورت ارتباط
آزاد ،ایضا آموزنده بودن فالن برنامه مستهجن داد
س��خن میرانند! تا برای مهار حداقلی این سیل
خانمان برانداز ،از پارازیتی استفاده میشود ،فورا
و بدون هیچ تحقیقی و به دروغ ،مدعی س��رطانزا
بودن پارازیتها میش��وند! من واقعا نمیدانم چه
کرمی در درخت خبیثه وجود این جماعت است
ک��ه مرتب میخواهند به هر چیزی و هر کس��ی
که سر و سری با فس��اد و افساد دارد ،چراغ سبز
نش��ان دهند؟! شگفتا! هیچ فس��ادی نیست ،اال

اینکه جماعت مریض داس��تان م��ا ،برایش فرش
قرمز توجیه پهن کنند! و هیچ ش��ری نیست ،اال
آنکه مدعی ش��وند او هم حقوقی دارد! مختصر و
مفید حرفی که شهردار تهران زد ،یعنی «اصالح»
و لشکرکشی مشترک رس��انههای معلومالحال و
معاند ،دقیقا یعنی «افس��اد» ام��ا «و اذا قیل لهم
ال تفس��دوا فی االرض ،قال��وا انما نحن مصلحون.
اال انهم هم المفس��دون ولکن ال یشعرون» .آری!
شک باید کرد در شعور جماعتی که چشم دیدن
راحتی بیش��تر زنان و دختران جامع��ه ایرانی را
ندارند .این جماعت مریض ،برخالف آنچه وانمود
میکنند ،بیش��تر مشکل با شعور دارند تا شرع! و
دقیقا منتج از همین بیشعوری است که با وجود
این هم��ه دفتر و دس��تک در جایج��ای ایران،
چشم دیدن یک ساختمان چند طبقه در خیابان
بهش��ت را ندارند! چش��م دیدن مدیریت جهادی
را ندارند! چش��م دی��دن کار و خدمت را ندارند! و
مرتب میخواهند حاش��یه درست کنند ،بلکه با
سیاسیکاری ،وقت و انرژی و توان شهردار تهران
را تل��ف کنند .این همه تنگ نظ��ری« ،واهلل باهلل
تاهلل» نوبر است ،نوبر! دولت باید دولت باشد...

تلویزیون
برادر احسان! با پدر میالد نامهربان بودی

ادامه از صفحه اول

پدر مقتول ،مظلوم شد

امام هم حکم به ارتدادش��ان داد .اما اس��لوب
جدال شریعت و حقوق بشر غربی به کارزار فرهنگ
و رس��انه هم کشیده شد .محافل حقوق بشری که
ابریشم براندازی زیر کت و شلوار جشنوارهای به تن
دارند دلش��ان قنج میرود که فیلمس��ازی از ایران
راجع به قصاص فیلم بس��ازد تا جایزهبارانش کنند
و یورو و دالر تانخورده واشنگتنی نثارشان کنند.
قصه جدال با قصاص تا بدانجا پیش میرود که
ش��بکه بهایی «من و شیطان» هر شب بزم خبری
و رس��انهای به پا میکند« ،دایره جنبان» مینوازد
و هلهله میکن��د که فالن خانواده ،ف�لان قاتل را
بخشید. ...
اغلب نوچههای سازمان مللی از بیست و هفت
خرداد ش��صت تا امروز با هر ابزاری که در دس��ت
دارند چنگ به الیحه مقدس قصاص میزنند ،گویی
حق با نهاد تجمیع ملل اس��ت نه ش��ریعت .برادر
احس��ان! در بیست و سومین ماه عسل بس اشتباه
کردی که به پدر داغدیده میالد اس��دی مظلوم با
رندی اصرار به «بخشش» داشتی و طوری برنامه را
تمام کردی که از «نه» گفتن پدر ناخرسندی! برادر

علیخانی شما بهتر از ما میدانی یک الت دخترباز
آدمکش آن هم با آن کیفیت موصوف ،بخش��یدن
ندارد .من با دیدن بیست و سومین ماه عسل حاال
دیگر طرفدار قصاص هستم تا بخشیدن .دیشب که
این برنامه پخش شد عالقهمند شدم که در مراسم
اعدام این جرثومه فاسد شرکت کنم و پس از به دار
کشیدنش ،به خانواده میالد و پدر داغدیده او ،گلی
اهدا کنم .راستش احسان عزیز! قرار بود که سبک
اجرای تو در ماه عسل به سیاق اپرا وینفری باشد و
تاثیر مطلوب بر تودههای عالقهمند ماه عسل گذارد
اما در بیست و سومین ماه عسل با پدر میالد مهربان
نبودی و از سایر میهمانان وقت کمتری به وی دادی.
شاید تصور میکردی پدر میالد با دیدن دوربین و
مواجهه با آنتن زنده تلویزیون از حق مس��لم خود
بگذرد اما چنین نشد و شیوه اجرای شما هم سبب
قهر پدر میالد شد و سایبان ماه عسل را با دلخوری
و ناراحتی ترک کرد .مراقبت از س��وژههایی که به
برنامه دعوت میشوند قطعا وظیفه مجری است و
میطلبد علیخانی چشمداشتی به شریعت داشته
باشد نه امواج خبری همکاران هنرمندی که مدتی
است وکیل مدافع جنایتکاران و قاتالن شدهاند!

■■اعلام ب�ه رس�ميت
ش�ناختن رژي�م غاص�ب
اسرائيل توسط «محمدرضا
پهلوي» در ايران (1339ش)
در ايامي كه جنگ تبليغاتي
بين ايران و چند كشور از جمله شوروي و چين به
دليل نزديكي بيش از حد شاه به آمريكا و واگذاري
امتيازات گوناگ��ون به اياالت متحده ،به اوج خود
رس��يده بود ،دولت منوچهر اقبال ،نخس��توزير
وقت ،ب��راي ايجاد رابطه با دولت صهيونيس��تي
اسرائيل مش��غول مذاكره بود و س��رانجام دولت
ايران ،اس��رائيل را به صورت شناس��ايي محدود و
غير رسمي (دوفاكتور) به رسميت شناخت .ظاهرا ً
بين  2دولت ،سفيرمبادله شد ولي هميشه يكي
از مام��وران وزارت امور خارجه به عنوان كاردار در
اسرائيل اقامت داشت و نماينده دولت اسرائيل در
ايران به عنوان وابسته اقتصادي ،وظايف نماينده
سياس��ي را انجام ميداد .به دنبال برقراري رابطه
بين ايران و رژيم صهيونيستي ،جمال عبدالناصر،
رييس جمهور مصر نطق تندي عليه شاه ايراد کرد
و از اينكه ايران ،اس��رائيل را به رسميت شناخته
است ،بشدت انتقاد كرد .اين نطق ،در كشورهاي
اسالمي مؤثر افتاد و دولت ايران با حمالت سخت
كشورهاي مسلمان روبهرو ش��د ،طوري كه شاه
ناچار ش��د برای ش��يخ ش��لتوت ،رئيس دانشگاه
اسالمي االزهر در قاهره ،تلگرافي مخابره كند و به
وي توضيح دهد دولت ايران ،دولت اسرائيل را در
سال  1330به صورت محدود به رسميت شناخته
و اين روزها اقدام تازهاي صورت نگرفته است .پس
از ارتباط ايران و رژيم اس��رائيل كه در پي فش��ار
دولت آمريكا به عمل آمده بود ،دولت مصر با ايران
قطع رابطه ك��رد و ديپلماتهاي ايران را از قاهره
اخراج کرد.
■■مفقود ش�دن روحاني مبارز «امام موسي
صدر» رهبر شيعيان لبنان در ليبی( 1398ق)
سيدموسي صدر در س��ال  1347ق (1309
ش) در عص��ر حكوم��ت رضاخ��ان در قم به دنيا
آمد .پدر وي آيتاهلل العظمي سيدصدرالدين صدر
عالمي نامدار و از مراجع ثالث پس از آيتاهلل شيخ
عبدالكريم حائرييزدي بود .وی در س��ال 1360
ق (1320ش) وارد حوزه علمي ه قم ش��د و پس از
طي مقدمات و سطوح ،در حلقه درس آيات عظام
سيداحمد خوانس��اري و حجت شركت جست و
همچنين از درس پدر خويش و نيز حضرت امام
خمين��ي بهره برد .پس از ف��وت پدر راهي نجف
اشرف شد و در آنجا در زمره مجتهدان قرارگرفت.
احس��اس وظيفه ،او را به لبنان كشاند و رهبري
مردمي را پس از عالمه شرفالدين به عهده گرفت.
امام موس��ي صدر در آنجا خدم��ات فراواني را به
انجام رساند و قصد س��ر و سامان دادن به اوضاع
مسلمانان ،او را لحظهاي از تالش غافل نميكرد.
سرانجام طي دعوتي رسمي راهي ليبي شد و پس
از يك هفته اقام��ت ،در  25رمضان  1398ق در
حالي كه قصد مراجعت به لبنان را داشت به طور
مشكوكي ناپديد شد.
■■اش�غال قاه�ره ،پايتخ�ت مصر توس�ط
سپاهيان ناپلئون بُناپارت (1798م)
يكي از مس��يرهاي مهم ارتباطي اس��تعمار
انگلس��تان با مس��تعمره بزرگ خود در شبهقاره
هند ،راه عبور از س��رزمين مصر به طرف درياي
س��رخ و مناط��ق خاورميانه ب��ود .در اين ميان،
ناپلئون بناپارت ،امپراتور فرانس��ه براي قطع اين
مسير ارتباطي درصدد اشغال مصر و ضربه زدن
به انگلس��تان بود .از اين رو ناپلئون بناپارت پس
از اش��غال بندر اس��كندريه مصر به سوي قاهره
بزرگترين شهر مصر حركت كرد .در اين هنگام
مراد بيك ،حاكم قاهره براي دفاع از اين ش��هر با
سربازان خود در حومه قاهره و در نزديكي اهرام
مصر س��نگر گرفت .با رس��يدن قواي ناپلئون به
نزديكي اهرام ،جنگ سختي بين  2سپاه مصر و
فرانسه روي داد .پس از پيروزيهاي اوليه در اين
عمليات و تص��رف بخش بزرگي از خاك مصر و
سواحل شرقي مديترانه ،بر اثر حمالت غافلگيرانه
ني��روي درياي��ى انگليس ،بخش اعظ��م ناوگان
جنگي فرانس��ه منهدم ش��د و ناپلئون عمال در
محاصره قرار گرفت .در تابستان 1799م ،ناپلئون
با شكس��تن خط محاصره درياي��ي انگليس به
فرانسه بازگشت تا با تجهيزات و نيروي تازه نفس
به صحنه عمليات بازگردد ولي آش��فتگي اوضاع
فرانس��ه پس از انقالب اين كش��ور و نارضايتي
شديد مردم از حكومت هيأت مديره ،ناپلئون را
از حمله مجدد به مصر بازداشت و درصدد كسب
قدرت مطلق در فرانسه برآمد.

