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آیا با اعتماد به آمریکا می توان مش�کات را 
حل کرد؟ آیا کش�ورهایی که سالهاست به ایاالت 
متحده اعتماد کرده و رابطه تنگاتنگی با او داشته 
یا دارند امروزه مش�کلی ندارند و غرق در رفاه و 
خوشبختی اند؟ آیا اساسا پیشرفت کشورها رابطه 
مستقیمی با میزان ارتباط شان با قدرت های بزرگ 

دارد؟ و آیا...
اینها س��ؤاالتی است که شاید در سالها و ماه های 
اخی��ر در میان افکار عمومی به عناوین مختلف مطرح 
شده و بعضا پاسخ های شایسته ای نیز دریافت کرده است.

سرویس گزارش روزنامه کیهان نیز می خواهد در 
شماره امروز و فردا فارغ از مباحث جناحی و گروهی به 
بررسی  ماهیت اعتماد به دولت ایاالت متحده و نتایج 

آن بپردازد. همراه ما در این گزارش باشید.
واقعیت این است که اعتماد به کسی یا چیزی بر 
مبنای رفتار طرف مقابل و در طول زمان شکل می گیرد 
همچنین تدریجی است نه دفعی و لحظه ای، به عبارت 
دیگر نوع رفتار طرف مقابل باعث ایجاد اعتماد یا عدم 

اعتماد به او می شود.
رفتار آمریکا با کشورها چگونه است؟

اگر نیم نگاهی به رفتار آمریکا در قبال کشورهای 
مختلف دنی��ا بیندازیم به راحتی درمی یابیم اعتماد به 
این کشور غربی آیا منشأ خیرات بوده یا بالعکس فقط 

مایه شر بوده است.
یک کارشناس مسائل سیاسی در این باره می گوید: 
»در طول س��ده اخی��ر و خصوصا پس از جنگ جهانی 
دوم که به اصطالح هیمنه ابرقدرتی آمریکائی ها ظاهر 
شد، مقامات برخی کشورهای دنیا پنداشتند که حیات 
آنه��ا فقط به رابطه و اعتماد به آمریکا وابس��ته اس��ت 
لذا کوش��یدند تا به هر طریقی به دنبال اعتمادس��ازی 

یکطرفه باشند.«
صبحی ص��ادق می افزاید: »به طور مثال در اواخر 
دهه 1320 شمسی، دکتر مصدق نخست وزیر ایران که 
برای فرار از زیر فش��ار انگلیسی ها تالش می کرد تا راه 

نجاتی بیابد در نهایت به آمریکایی ها پناه برد.
 او گم��ان می کرد با تکی��ه به آمریکایی ها مثال 
پرقدرت خواهد توانس��ت به آس��انی بر مصدر دولت 
نشس��ته و زمام امور را به دست گیرد. غافل از اینکه 
س��ران ایاالت متحده پشت پرده با انگلیسی ها بسته 

بودند.«
وی ادام��ه می دهد: در همی��ن رابطه رهبر معظم 
انقالب طی س��خنانی در آبان س��ال گذشته فرمودند: 
»ه��ر ملتی به آمریکا اعتماد ک��رد، ضربه خورد؛ حتی 
آن کسانی که دوس��ت آمریکا بودند. حاال در کشور ما 
دکت��ر مصدق به آمریکایی ها اعتم��اد کرد؛ برای اینکه 
بتوان��د خود را از زیر فش��ار انگلیس ها نجات بدهد، به 
آمریکایی ها متوسل شد؛ آمریکایی ها به جای اینکه به 
دکتر مصدق که به آنها حسن ظن پیدا کرده بود کمک 
کنند، با انگلیس ها همدس��ت شدند، مأمور خودشان را 
فرس��تادند اینجا و کودتای 28م��رداد را راه انداختند. 
مصدق اعتماد کرد، کتکش را ]هم[ خورد؛ حتی کسانی 
که با آمریکا میانه شان هم خوب بود و به آمریکا اعتماد 

کردند، ضربه اش را خوردند.«
این کارش��ناس می افزاید: »حکایت عواقب اعتماد 
به آمریکا فقط به مصدق و یا محمدرضا پهلوی محدود 
نمی ش��ود بلکه گزینه های فراوانی از این دس��ت وجود 
دارد که نش��ان می دهد آمریکایی ها فقط طالب اعتماد 

* یک کارشناس مسائل سیاسی: 
عواقب اعتماد به آمریکا فقط به 

مصدق یا محمدرضا پهلوی محدود 
نمی شود بلکه موارد فراوانی وجود 
دارد که نشان می دهد آمریکایی ها 
فقط طالب اعتماد یکطرفه آن هم از 

سوی طرف مقابل هستند!

* فقط به یک چیز آمریکا می توان 
اعتماد کرد و آن هم خلف وعده، 

جنایت، ترور و فریب است!... ایاالت 
متحده با قتل عام سرخ پوستان 

تأسیس شد و با به کارگیری
 بمب هسته ای ادامه یافت.

چگونه باید
 با شیطان بزرگ 

کنار آمد؟                                    

آگه��ی تغیی��رات    

رهی��اب  ش��رکت 
ایرانی��ان  کنت��رل 
شرکت سهامی خاص 
ب��ه ش��ماره ثب��ت 
342275 و شناسه 
ملی 10103931710
صورتجلس��ه  اس��تناد  به 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
 1392/11/17 م��ورخ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

س��رمایه ش��رکت از مبل��غ 

ب��ه  ری��ال   300000000

ریال  مبل��غ 700000000 

س��هم   100 ب��ه  منقس��م 

نام  ب��ا  ریال��ی   7000000

ک��ه تمام��ا پرداخت ش��ده 

تامی��ن  نق��دی  طری��ق  از 

گردی��ده افزای��ش یافت��ه و 

ریال  مبل��غ 400000000 

بموجب گواهی شماره 545 

مورخ 92/11/20 بانک ملت 

ش��عبه وزارت نفت پرداخت 

گردیده است. ماده مربوطه 

در اساس��نامه به شرح فوق 

اصالح و ذیل ثبت از لحاظ 

افزای��ش س��رمایه در تاریخ 

امض��اء  تکمی��ل   93/1/18

گردیده است.

اداره ثبت شرکتها 
و موسسات 
غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت کاوش سنگ پرشین 
سهامی خاص به شماره ثبت 414570

 و شناسه ملی 10320657409

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 

1392/11/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی 10320413991 

و آقای اردش��یر شهبندیان به ش��ماره ملی 0034798129 به عنوان 

بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/12/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

 آقای سیداحمد موسوی با ک.م4723651500 به عنوان رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل ش��رکت و آقای سیدمس��عود مرتضوی 
ب��ا ک.م3870959819 ب��ه عنوان نائب رئیس و ش��رکت پارس 
توس��عه با شناسه ملی10101178332 به نمایندگی آقای مجید 
ربانی با ک.م 0381131076 به عنوان عضو هیئت مدیره به مدت 
دو س��ال انتخاب گردیدند و امضاء کلیه قراردادها اس��ناد و اوراق 
تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ش��رکت همراه 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت ایران توسعه
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت75275 

و شناسه ملی10101201647
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1392/11/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی رس��تمی نمین به شماره ملی 1466994312- مینا حاتمی 
به ش��ماره ملی 0069339619 به س��مت اعضای هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 موسس��ه حسابرس��ی ارق��ام پژوه��ان دقی��ق به شناس��ه ملی 
10103292728 به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی 
به ش��ماره ملی 0030108187 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت پخش نمین سرامیک 
سهامی خاص به شماره ثبت 226889 

و شناسه ملی 10102680487

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/12/1 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای فضل اله جواهری با کدملی 1229514082 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای جواد علیزاد صابر با کدملی 1377742318 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدی��ره و آقای عبدال��ه جواهری با 

کدملی 0053874315 به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، 
ب��روات، قرارداده��ا ، اس��ناد رس��می و امثالهم ب��ه امضاء رئیس 
هیئت مدی��ره و نایب رئی��س هیئت مدیره و ی��ا مدیرعامل متفقا 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت بید وایر ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 80965 

و شناسه ملی 10101256342 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

م��ورخ1392/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: مؤسس��ه 

حسابرس��ی و بهبود سیس��تمهای مدیریت حسابرس��ین به 

ش��ماره  ثبت6870 و شناس��ه10100316991 به س��مت 

ب��ازرس اصلی و مؤسس��ه حسابرس��ی هدف هم��کاران به 

ش��ماره ثبت27442 و شناس��ه ملی 10320537520 ب��ه 

س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی انتخاب 

گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار امور زیربنائی
 و بهره برداری باغ آسمان شرکت  سهامی خاص 

به شماره ثبت391762 و شناسه ملی10320423388

در تاری��خ 1392/11/12 ب��ه ش��ماره ثب��ت 450260 در اداره 
ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیرتج��اری تهران به شناس��ه ملی 
10980083184 ثب��ت و امضاء ذیل دفات��ر تکمیل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
به موجب نامه شماره 21/92/16482 مورخ 1392/11/12 اداره 
ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان ساوه و مس��تند به صورتجلسه 
مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده م��ورخ 1392/10/22 مرکز اصلی 
ش��رکت نگین سپید آسمان )س��هامی خاص( به نشانی تهران خ 
شهید بهشتی میدان تختی بلوار صابونچی یا مهناز پ 2 طبقه 1 
کدپس��تی 1533613517 انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و 
موسسات غیرتجاری تحت شماره 450260 به ثبت رسیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

انتقال شرکت نگین سپید آسمان
 )سهامی خاص(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1392/11/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

خانم راضیه ش��هبازی کد ملی 0083575359 به سمت بازرس 
اصلی و آقای محمد حنیفه لو کد ملی 0084407026 به س��مت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
اعض��ا هیئ��ت مدیره برای مدت دو س��ال بش��رح ذی��ل انتخاب 

گردیدند: 
آقای رضا بیدار  قرکانلو کد ملی 0084471719 به سمت رئیس 

هیئت مدیره 
آق��ای علیرضا بیدار قرکانلو به ش��ماره مل��ی 1650175353 به 

سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
 خانم تل ناز بیدار قرکانلو به شماره ملی 1461434599 به سمت 

عضو هیئت مدیره

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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عواقب اعتماد
بخش نخست به پنجه چدنی!

یکطرفه آن هم از سوی طرف مقابل هستند! نمونه بارز 
عینی این مس��ئله در یکی دو سال اخیر حکایت محمد 
مرس��ی، رئیس جمهور مخلوع مص��ر و گروه حامی اش 

اخوان المسلمین است.«
پی��روزی انق��الب م��ردم مصر در س��ال 1389 با 
رهبری اخوان المسلمین به عنوان مهم ترین گروه دینی 
این کش��ور، نشان از ماهیت اس��المی انقالب مذکور 
علی رغم تمامی انحرافات فکری و مش��کالت گفتمانی 
اخوان داشت. این انقالب که به سرعت در سطح منطقه 
اثر دومینوواری گذاش��ت، موج بیداری اسالمی در سایر 

کشورهای عربی را تشدید کرد.
صبحی صادق با انتقاد از تحریف وقایع مصر توسط 
برخی اصالح طلبان می گوید: »همین جا الزم است متذکر 
شوم که ماهیت انقالب مردم مصر واقعا اسالمی بود و نه 
بهار عربی. متأسفانه برخی سکوالرهای وطنی و مدعیان 
اصالح طلبی تالش کردند تا تعبیر بهار عربی را جایگزین 
بیداری اسالمی مردم مصر کنند که این واژه صددرصد 

غلط و مغایر با واقعیات این کشور اسالمی بود.
ب��ه هرحال پس از پیروزی م��ردم مصر در انقالب 
1389 مرسی در یک انتخابات آزاد به ریاست جمهوری 
رسید ولی از همان روزهای نخست با اتخاذ رویکرد غلط 
به دوری از مقاومت و احس��اس رقابت با ایران پرداخت 
و در نهای��ت هم به دامن آمریکا افتاد و به کاخ س��فید 

اعتماد کرد.«
وی می گوید: »گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره در 
همان یک سال ریاست مرسی حاکی است که واشنگتن 
به صورت غیرعلنی از گروه های مخالف در مصر که علیه 
دولت مرس��ی فعالیت می کردند حمایت مالی می کرده 
و اس��ناد این حمایت ها نیز که بالغ بر ده ها برگ س��ند 
اس��ت در یک برنامه تحقیقی دانشگاه برکلی به نمایش 

درآمده است.«

این کارش��ناس ادامه می دهد: »مرسی در اعتماد 
به آمریکایی ها آن قدر پیش رفت که حتی حاضر ش��د 
رئیس رژیم صهیونیستی یعنی شیمون پرز کودک کش 
را »دوس��ت صمیمی اش« لقب دهد و یا حتی پای میز 
مذاکره با آمریکایی ها ب��رای فروش 40درصد صحرای 
س��ینا بنش��یند- که البته روند اجرایی قرارداد فروش 
صحرای سینا به دلیل برکناری محمد مرسی از قدرت 
و سرنگونی حکومت اخوان المسلمین در 3 ژوئیه ناتمام 
و نیمه کاره باقی ماند- ولی آنچه مهم است اینکه مرسی 
بدون توجه به خاستگاه انقالب مردم مصر هرچه در توان 
داشت برای جلب اعتماد آمریکایی ها به کار گرفت. در 
زمان او حتی بس��یاری از تونل های حماس که معبری 
برای ارس��ال کمک های غذایی به مردم محروم غزه بود 
منفجر شد و از بین رفت، اما با این همه نتیجه اعتماد 
مرسی به پنجه چدنی آمریکا چیزی نبود جز اینکه در 
نخس��تین سالروز ریاستش بر مصر ابتدا سرنگون شد و 
س��پس چندی بعد دادگاهی در مصر حکم اعدام 683 
نفر از طرفداران اخوان المسلمین یا همان حامیان درجه 

یک مرسی را صادر کرد.
بنابراین همان گونه که مالحظه می ش��ود عاقبت 
اعتم��اد به آمریکا جز زی��ان برای اعتمادکننده نصیبی 

نخواهد داشت.«
به کدام ویژگی آمریکا می شود اعتماد کرد؟

سفیر سابق ایران در مکزیک که سال ها از نزدیک با 
رفتار غربی ها آشنا بوده در خصوص اعتماد به آمریکایی ها 
می گوید: »رفتار آمریکا از ابتدای تأسیس تاکنون ثابت 
ک��رده که فقط به یک چیز آمریکا می توان اعتماد کرد 
و آن هم خلف وعده، جنایت، ترور و فریب است! اصوال 

ایاالت متحده با قتل عام سرخ پوستان تأسیس شد و با 
به کارگیری بمب هس��ته ای ادام��ه یافت و امروز نیز در 

هر جا توانش را داشته باشد دست به جنایت می زند.«
محمدحس��ن قدیری ابیانه با تأکید بر اینکه هرگز 
نباید به آمریکا اعتماد کرد زیرا این اعتماد جز زیان چیز 
دیگری نصیب کسی نخواهد کرد به موضوع مذاکره با این 
کشور اشاره کرده و می افزاید: »اگر قرار باشد مذاکره ای 
با آمریکا صورت گیرد باید با اعتقاد راسخ به فریب کاری، 
دغل بازی، تخلف و تقلب از سوی آمریکا صورت گیرد و 
اگر هم توافقی یا قراردادی با آمریکا منعقد می گردد نباید 
براساس اعتماد باشد بلکه باید میزان عمل آمریکایی ها به 
آن توافق مالک قرار گیرد نه وعده و وعید و قول و قرار. 
چ��را که اصوال آمریکا با فریبکاری، خلف وعده و دخالت 

در امور دیگران به موقعیت فعلی رسیده است.«
این کارش��ناس مس��ائل بین الملل در پاسخ به این 
سؤال که آیا مش��کالت اقتصادی با رابطه با آمریکا حل 
می شود، می گوید: »برخی ها تصور می کنند که رابطه با 
آمریکا می تواند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد در 
حالی که اگر چنین بود باید برخی کشورها که سالهاست 
با آمریکا رابطه دارند مش��کل اقتصادی نمی داشتند ولی 
این گونه نیست زیرا اساسا رابطه آمریکا با دیگر کشورها 
برای کمک به آنها نیست بلکه برای غارت منابع آنهاست. 
ضمن��ا چین و ژاپن و ک��ره هم که با آمریکا رابطه دارند 
پیشرفت شان مدیون رابطه با آمریکا نیست بلکه ساعات 
مفید کاری باال و قناعت در مصرف، موجبات پیش��رفت 

فعلی آنها را فراهم کرده است.« 
قدیری ابیانه در پاسخ به این سوال که آیا می شود 
در بخش��ی از مس��ائل کش��ور مثال موضوع هسته ای به 

آمریکایی ها اعتماد کرد و در سایر بخش ها اعتماد نکرد؟ 
می گوید: »در هیچ بخشی از بخشها نباید به آمریکا اعتماد 
کرد برای اینکه آمریکا حدی برای دغل بازی و خلف وعده 
خویش قائل نیست البته در ایران هیچ مسئولی مذاکره 
با 1+5 را بر مبنای اعتماد قرار نداده اس��ت و من کسی 
از مسئوالن را سراغ ندارم که مبنای مذاکرات را اعتماد 

به آمریکا قرار داده باشد.«
س��فیر س��ابق ایران در مکزی��ک و ایتالیا در ادامه 
توضیحاتش در خصوص بی اعتمادی به رفتار سران کاخ 
س��فید می گوید: »مردم خود آمریکا هم به مس��ئوالن 
خویش اعتماد ندارند، حتی احزاب آمریکایی هم از طریق 
تبلیغات دروغین و تخریب احزاب دیگر درصدد رسیدن 
به قدرت هستند. همچنین صاحبان سرمایه آمریکایی 
سر شرکت های دیگر کشور خودشان را کاله می گذارند و 
سعی می کنند با نابودی آنها وضعیت بهتری پیدا کنند.«

این کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک در ادامه 
می افزاید: »اصوال مبنای لیبرالیس��م که در غرب حاکم 
اس��ت منافع فردی است نه منافع جمعی، لذا بر همین 
اساس مشاهده می کنیم که در آمریکای ثروتمند امروز 
50میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند و س��االنه 
بیش از 2میلیون نفر هم به جمعیت زیرخط فقر افزوده 
می ش��ود. بنابراین اگر قرار ب��ود آمریکا به ملتی کمک 
کند باید ابتدا به فقرای کشور خودش کمک می کرد.«

قدیری ابیانه درباره نتایج اعتماد سران کشورهای 
جهان به آمریکایی ها اظهار می کند: »اصوال آمریکایی ها 
به س��ران کش��ورها و عوامل خویش برای پیاده کردن 
منویات خود که همان غارت ملتهاست تکیه می کنند و 

از آنها بهره می برند و هرگاه دیگر به وجود آنها نیاز نداشته 
باش��ند و یا وجودشان را بی فایده بدانند آنها را همچون 
تفاله به کنار خواهند انداخت. تاریخ روابط بین الملل پر 
اس��ت از اتخاذ چنین روالی توسط آمریکایی ها، مصدق 
در ایران، مرسی در مصر، قذاقی در لیبی، صدام در عراق 

و خیلی از نمونه های دیگر.«
وی با بیان اینکه در اس��ناد النه جاسوس��ی سند 
مهمی اس��ت در رابطه با چگونگی اس��تخدام جاسوس 
توس��ط آمریکا می افزاید: »در آن سند می گوید »سعی 
کنید به این افراد اطمینان دهید که در صورت همکاری 
با سازمان سیا مشکالتشان حل می شود ولی به محض 
هم��کاری آن فرد، اس��نادی از آنها را گردآوری کنید تا 
نتوانند از همکاری با س��یا انصراف دهند.« همچنین در 
آن سند تاکید می کند »مراقب باشید تا مشکالتشان حل 
نش��ود، زیرا در صورتی که مشکالتشان حل شود انگیزه 

همکاری با سیا را از دست می دهند.« یعنی هر چند با 
دادن وعده حل مشکل، آنها را به استخدام در آورده اند 
ی��ا مثال به آنها وعده می دهند در صورت ارائه اطالعات 
به طور ماهانه حقوق گزافی را به آنها پرداخت می کنند 
و امکانات��ی را در اختی��ار آنها ق��رار خواهند داد ولی به 
محض تخلیه اطالعات، آنها حقوق و مستمری ش��ان را 
قطع می کنند زیرا دیگر اطالعات مورد نیاز را به دست 
آورده ان��د. یعنی آمریکا حتی به عوامل خودفروخته هم 
اعتم��اد نمی کند و به وعده خویش در مورد آنها پایبند 
نیست. زمانی که من در مکزیک سفیر بودم با یک مزدور 
مکزیکی آشنا شدم که در جنگ های عراق مشارکت کرده 
بود. او می گفت: آمریکا ما را به عراق فرستاد با این وعده 

که اگر در جنگ به نفع آمریکا شرکت کنیم به ما اجازه 
اقام��ت و تابعیت آمریکا را خواه��د داد لذا او نیز با این 
وع��ده به حضور در عراق و ارتکاب جنایت پرداخته بود 
اما در پایان جنگ او را رها کرده بودند و نه تابعیت دادند 
و ن��ه اجازه اقامت و حتی ترجیح می دادند تا او زنده به 

کشورش بازنگردد!«
راه پیشرفت کدام است؟

یکی از س��واالت مهمی که شاید اذهان بسیاری را 
درگیر خود کرده این اس��ت که آیا راه پیش��رفت کشور 
از طریق اعتماد و تکیه به قدرتهای بزرگ و استعماری 
خصوصا آمریکا هموار می ش��ود یا نه پیشرفت ملت ها را 
باید در توان داخلی و اعتماد به استعداد درونی خودشان 

جست وجو کرد؟
یک کارش��ناس در این ب��اره می گوید: »قدرتهای 
اس��تعماری خصوصا آمریکا می کوش��ند با اس��تفاده از 
امپرتوری رس��انه ای خود همواره به ملت ها این نکته را 
القا کنند که راه پیش��رفت آنها فق��ط در گرو ارتباط با 
آمریکاس��ت. به عبارت دیگر زندگی فقط در زیر س��ایه 

آمریکا حاصل می شود و بس!«
شیش��ه گر می افزای��د: »غربی ه��ا در ش��بکه های 
ماهواره ای خود مدام به دنبال تصویرسازی های یکطرفه 
از جهان موردنظرش��ان هستند. اینان هرگونه مخالفت 
با هنجارهای آمریکایی را محکوم کرده و آن را نش��انه 
عقب ماندگی مخالفان قلمداد می کنند. به زعم سران این 
شبکه ها، کشورهای پیشرفته و یا در حال پیشرفت فقط 
به کش��ورهایی اطالق می شود که با آمریکا رابطه خوبی 
دارند و حیات و مماتشان به دالرهای واشنگتن وابسته 
است.«وی ادامه می دهد: اما علی رغم این جوسازی ها و 
فشارهای پیدا و پنهان قدرتهای زورگو بر ضد ملت ایران، 
جمهوری اس��المی در طی 35 سال گذشته نشان داده 
که می توان بدون وابستگی به آمریکا نیز پیشرفت کرد 
و به مراتب باالیی از رفاه و خوش��بختی مادی و معنوی 
رسید. این گونه است که رهبر انقالب در نخستین روز 
س��ال 92 در حرم مطهر رض��وی فرمودند: »ملت ما با 
پیشرفت ها ثابت کرد که در سایه آمریکا زندگی نکردن 
به معنای عقب افتادگی نیس��ت، این نکته مهمی است. 
قدرتمندان عالم، اس��تعمارگران- در روزی که استعمار 
مس��تقیم بود- و امروز آمری��کا، می خواهند به ملتهای 
دنیا اثبات کنند که اگر می خواهید زندگی خوب داشته 
باشید و پیش��رفت کنید، باید زیر سایه ما بیایید. ملت 
ایران اثبات کرد که این حرف دروغ است. ملت ما ثابت 
کرد که وابسته نبودن به آمریکا و قدرتهای بزرگ نه فقط 
موجب عقب افتادگی نیست، بلکه موجب پیشرفت است، 
دلیل واضح این اس��ت که شما این سی سال جمهوری 
اسالمی را مقایسه کنید با سی سال بعضی از کشورهایی 
که در سایه آمریکا زندگی کردند، دل خودشان را به سالی 
دو سه میلیارد دالر کمک آمریکا خوش کردند و تسلیم 
آمریکا ش��دند، ببینید آنها کجایند، ما کجاییم؟ هستند 
کشورهایی که خودشان را به دم آمریکا بستند و دنباله رو 
آمریکایند. سی سال تجربه در مقابل ما است. ببینید سی 
سال جمهوری اسالمی چگونه گذشته است و جمهوری 
اسالمی و ملت ایران ازکجا به کجا رسیده است، آنها در 
چه وضعی هستند. هر کس این را مطالعه کند، خواهد 
فهمید که وابسته نبودن به قدرت های بزرگ، برای یک 
ملت فرصت اس��ت، نه تهدید و این فرصت را بحمداهلل 
ملت ایران با قدرت خود، با شجاعت خود، با هوشمندی 

خود به دست آورده است.«

* دکتر محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس ارشد مدیریت 
استراتژیک: برخی ها تصور می کنند رابطه با آمریکا می تواند وضعیت 
اقتصادی کشورمان را بهبود بخشد، در حالی که اگر چنین بود باید 

برخی کشورها که سالهاست با آمریکا رابطه دارند مشکل 
اقتصادی نمی داشتند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان رودهن در سال 1393

به اطالع سهامداران محترم می رساند مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت دوم در ساعت 
2:30 بعدازظهر روز یکشنبه 93/3/18 در محل نمازخانه دبیرستان ابن سینای رودهن 
تش��کیل می ش��ود. لذا از کلیه س��هامداران محترم جهت ش��رکت در این جلسه بدین 
وسیله دعوت به عمل می آید. الزم به ذکر است افرادی که در موضوع سهم خود وکیل 
قانونی به تعاونی معرفی کرده اند، طبق اساس��نامه باید وکالی خود را به جلس��ه اعزام 
نمایند واز میان دیگر سهامداران محترم، کسانی که در وقت تعیین شده از شرکت در 
جلس��ه مذکور معذور باش��ند، می توانند با اعطای وکالت نامه عادی به دیگر عضو، یعنی 
همکار س��هامدار، در این جلس��ه مشارکت داشته باش��ند و هر عضو می تواند وکیل دو 

عضو دیگر باشد.
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس تعاونی در خصوص عملکرد یک سال گذشته
2- بررسی و تصویب بیالن )تراز مالی( سال 92 شرکت

3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل سال 93
4- تعیین خط مشی آتی شرکت و تعیین تکلیف زمین فاز 2 تعاونی

هیئت مدیره5- تعیین بودجه تقریبی سال 93 تعاونی
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