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حکیمــی را پرســیدند چندیــن درخــت نامــور کــه خــدای عزوجــل آفریــده اســت 
و برومنــد هیــچ یــک را آزاد نخوانده انــد مگــر ســرو راکــه ثمــره اي نــدارد. گویــی 
دریــن چــه حکمــت اســت؟ گفــت: هــر درختــی را ثمــره معیــن اســت بــه وقتــی 
معلــوم. گاهــی بــه وجــود آن تازه انــد و گاهــی بــه عــدم آن پژمــرده شــوند و 
ســرو را هیــچ از ایــن نیســت و همــه ی وقتــی خــوش اســت و ایــن اســت صفــت 

آزادگان.

 به انچه می گذرد دل منه که دجله بسی
           پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد

 گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم
          ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد
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دارد... وجــود  اشــتغال  و  ازدواج  تــا  گرفتــه  واردات  و  مســکن  از  اقتصــادی  ســخت  شــرایط   اینکــه 
و اینکــه قهــر بــا صنــدوق ، رای بــی رای ، تحریــم انتخابــات و ... نقــل و نبــات بحــث هــای شــبکه هــای خارجــی 
 فارســی زبــان یــا کالب هــاوس هــای مجــازی و کانــال هــای تلگرامــی و هشــتگ هــای توییتــری شــده ...

حــس  کشــور  ی  آینــده  برابــر  در  مســئولیتی  بازهــم  مشــکالت  تمــام  چشــیدن  بــا  مــردم  وقتــی 
برمیدارنــد موجــود  وضعیــت  تحویــل  بــرای  گامــی  امیــد   جنــس  از  حضــوری  بــا  و  کننــد   مــی 
هــای  شــرمی  بــی  و  هــا  توهیــن  تمامــی  تحمــل  بــا  کشــور  خــارج  هموطنــان  همچنیــن  و 
میدهنــد. رای  کشــور  اعتــالی  بــرای  دموکراســی  و  آزادی  مدعــی  و  پســت  ای   عــده 
 همــه و همــه حکایــت از رزمایــش ملتــی دارنــد کــه خــود خواهــان انتخــاب سرنوشــت خــود را دارنــد...
چــه  کنــد  ملــت  احــاد  بــه  خدمــت  صــرف  را  خــود  وقــت  تمــام  بایــد   ، منتخــب  مســلما  و 
نکردنــد... شــرکت  انتخابــات  در  یــا  و  دادنــد  باطلــه  رای  یــا   ، ندانــد  رای  او  بــه  کــه   آنــان 
گرفــت... صــورت  جمهــور  رییــس  انتخــاب  در  مــردم  اول   گام 
داشــت... برخواهــد  کارآزمــوده  ای  کابینــه  تعییــن  بــا  شــاءهللا  ان  مــردم  منتخــب  را  دوم  گام   و 
بــود... خواهیــم  آن  شــاهد  ســال   4 ایــن  در  کــه  هــا  گام  باقــی   و 

و با همین گام ها مردم می توانند تمدنی بسازند با هم برای هم از جنس ایران...
تحریریه فانوس

 با هم برای هم
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نظام بین الملل)مورچه چیه که کله پاچش چی باشه(

بسم هللا الرحمن الرحیم
دربــاره  قبــل  قســمت  در  باشــد  خاطرتــان  در  اگــر 
خاورمیانــه ای صحبــت کردیــم کــه ماهیــت آن بســیار 

بــود. حاضــر  حــال  خاورمیانــه  از  متفــاوت 
خاورمیانــه ای بــدون وجــود کشــورهایی همچون ســوریه، 

عراق، عربســتان ، اردن ، لبنان و...
و پرســیدیم در صــورت نبــود ایــن کشــورها، پــس چــه 
ایــن منطقــه  آنهــا در  بــه جــای  یــا کشــورهایی  کشــور 
حضــور داشــتند ؟ کــه جــواب امپراتــوری عظیــم و پهنــاور 

عثمانــی بــود.
و در آخــر ســوال کردیــم چــه اتفاقــی ســبب شــکل گیــری 
خاورمیانــه ای هزارپــاره بــا کشــورهایی ریــز و درشــت از 
امپراتــوری عثمانــی شــد؟ کــه پاســخ را در ســال هــای 
جنــگ جهانــی اول در 100 ســال قبــل جســتجو نمودیــم . 
آن زمــان کــه نماینــدگان بریتانیــای کبیــر و فرانســه طــی 
یــک قــرارداد منحــوس بــه نــام ســایکس-پیکو امپراتــوری 
عثمانــی را بــاب میــل خــود مرزبنــدی و تکــه تکــه کردنــدو 
کشــور هــای حــال حاضــر خاورمیانــه را ســاختند. در واقع 
ایــن کار جهــت راحتــی هضــم ایــن غنیمــت جنگــی بــزرگ 
)عثمانــی شکســت خــورده( صــورت گرفــت بــه هــر حــال 
لقمــه ای بــه بزرگــی خاورمیانــه نیــاز بــه قطعــه قطعــه 
شــدن داشــت تــا هــر طــرف ســهم خــود را بــه دلخــواه 

بــردارد. 
عــراق ، اردن و ... بــه انگلیــس رســید/ لبنــان و ســوریه 
و... بــه فرانســه/ و جالبتریــن قســمت اینکــه فلســطین 
بعــد هــا نطفــه  تــا  نامیــده شــد  المللــی  بیــن  منطقــه 
حرامــی رژیــم صیهونیســتی در آن ارض مقــدس بســته  
شــود و نطفــه حرامــی کــه رشــد آن در دل کشــور هــای 
اســالمی مهــر ذلتــی اســت بــر پیشــانی امــت مســلمان .

بــرای مطالعــه بیشــتر میتوانیــد بــه کتــاب صلحــی کــه 
فرامکیــن  دیویــد  اثــر  داد   بــاد  بــر  را  هــا  همــه صلــح 

فرماییــد. مراجعــه 
امــا چگونــه تکــه تکــه شــدن خاورمیانــه زمینــه تســلط 

بیشــتر بــر آن رافراهــم کــرد؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد کمــی عمیــق تــر بــه 
ماهیــت کشــور هــای مختلــف جهــان نــگاه بیاندازیــم.

کشــور هــا از حیــث هــای مختلــف قابــل دســته بنــدی 
ــوان  ــال از حیــث اقتصــادی میت ــرای مث شــدن هســتند ب
آن هــارا توســعه یافتــه و توســعه نیافتــه و ... نامیــد. از 
حیــث سیاســی بــه نظــام هــای پادشــاهی ، دموکــرات ، 
الیگارشــیک و ... از حیــث حقــوق بیــن الملــل به وابســته 

و غیــر وابســته و...
 ، هــا  ملــت  گذشــته  اتفاقــات  درک صحیــح  بــرای  مــا 
حــوادث در حــال جریــان و پیــش بینــی آینــده جهــان 
ــم و  ــه ســنجش کشــور هــا از حیــث حقیقــی داری ــاز ب نی
نــه صرفــا بررســی حیــث حقوقــی آنهــا ، چــرا کــه تنهــا 
پرداختــن بــه جنبــه حقوقــی یــک کشــور ســبب خطــا و 
اشــتباه در دیــدگاه مــا نســبت بــه سیاســت هــای داخلــی 

و خارجــی میشــود.
ــه 200 کشــور در  ــاری نزدیــک ب از حیــث حقوقــی و اعتب
جهــان وجــود دارنــد کــه عضــو ســازمان ملــل هســتند و از 

ایــن حیــث هیــچ تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارنــد.
موناکــو بــا جمعیــت 38 هــزار نفــری و وســعت تنهــا 2 
کیلومتــر مربــع دومیــن کشــور کوچــک جهــان بعــد از 
واتیــکان محســوب میشــود موناکــو عضــوی از ســازمان 
ملــل و از لحــاظ حقوقــی یــک کشــور محســوب میشــود.
روســیه نیــز بــا در دســت داشــتن بیــش از 11% خشــکی 
هــای جهــان ! و جمعیــت 145 میلیونــی بزرگتریــن کشــور 

و عضــو ســازمان ملــل محســوب میشــود.
امــا موناکــو و روســیه علیرغــم ایــن تفــاوت فاحــش در 
حیــث حقیقــی )مثــل جمعیــت و مســاحت ( هــر دو از 
حیــث حقوقــی و اعتبــاری یــک کشــور خوانــده میشــوند 
چــون هــردو عضــو ســازمان ملــل هســتند. بــه بیــان دیگــر 
شــاید روســیه از موناکــو بزرگتــر و پرجمعیــت تــر باشــد 
از جنبــه حقوقــی کشــورتر نیســت ! مگــر جنبــه  ولــی 

حقیقــی را مدنظــر داشــته باشــیم.
ــی را از کشــور لیختــن  ــر فراوان احتمــاال شــما هــم تصاوی
ایــد. کشــوری فــوق  اشــتاین در فضــای مجــازی دیــده 
العــاده زیبــا و سرســبز در دل اروپــا ، معمــاری هایــی بــه 
ســبک اروپایــی کــه در قلعــه هــا بــه اوج خــود میرســد ، 
خیابــان هایــی تمیــز و بــدون چالــه! و...امــا شــاید کســی 
بــه نحــو  شایســته ای  ایــن کشــور  بــه جنبــه حقیقــی 
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نپرداختــه اســت. چطــور؟ لیختــن اشــتاین کشــوری اســت بــا مســاحت 160 کیلومتــر مربــع ) یــک دهــم اســتان تهــران!( 
و جمعیتــی کمتــر از 40 هــزاز نفــر و ارتشــی کــه 150 ســال پیــش بــه دلیــل هزینــه هــای زیــاد منحــل شــد! در حــال حاضــر 

اتریــش و ســوییس دو کشــور همســایه وظیفــه دفــاع از لیختــن اشــتاین را برعهــده دارنــد.
اینکه زحمت دفاع از یک کشور بر عهده همسایه باشد ایرادش کجاست؟

بســیار پیــش آمــده کــه بیــن والدیــن و فرزنــدان/ خواهــران و بــرادران و یــا صمیمــی تریــن دوســتان اختــالف نظــر 
هــای عمیقــی بــه وجــود آمــده پــس ایــن امــکان هــم هســت کــه بیــن ملــل مختلــف اختالفاتــی پیــش بیایــد و منافــع 
ملــت هــا در تعــارض بــا هــم قــرار بگیرنــد. کمــا اینکــه شــاهد نمونــه هــای بســیاری در نقــاط مختلــف جهــان هســتیم. 

و  اشــتاین  لیختــن  کشــور  بنابرایــن 
کشــور هــای کوچــک و ضعیــف مشــابه 
هــم منافعــی خواهنــد داشــت کــه در 
هــا  کشــور  ســایر  منافــع  بــا  تعــارض 
داشــت  خواهنــد  نظراتــی  یــا  باشــد 
هــای  نظــرات کشــور  بــا  کــه مخالــف 
قــوی تــر دیگــر باشــد. اینجــا تکلیــف 
اشــتاین  لیختــن  کار  چــاره  چیســت؟ 
تــر  قدرتمنــد  کشــور  از  اطاعــت  جــز 
اســت؟ آیــا مذاکــره ضعیــف بــا قــوی 
مــی  تــر  ضعیــف  دلخــواه  نتیجــه  بــه 
انجامــد؟ چنــد دهــه مذاکــره فلســطین 
بــه  صیهونیســتی  رژیــم  بــا  ســنگی 
انجامیــد؟  فلســطین  مطلــوب  نتایــج 

چطــور؟ موشــکی  فلســطین  برنــده  زبــان 
منافــع  از  حفاظــت  بــرای  کــه  کشــوری  بنابرایــن 
خــود ارتشــی قــوی در اختیــار نداشــته باشــد خــود 
را آمــاده از دســت دادن امتیــازات فراوانــی خواهــد 
نمــود چــه برســد بــه اینکــه حفاظــت از خــود را بــه 
و  اشــتاین  لیختــن  باشــد. شــاید  دیگــری ســپرده 
واتیــکان و موناکــو و... از حیــث حقوقــی کشــور 
عضــو ســازمان ملــل خوانــده شــوند امــا از حیــث 

حقیقــی قطعــا مســئله چیــز دیگــری اســت.
جنبــه  بــه  بیشــتر  بعــد  قســمت  در  هللا  شــا  ان 
حقیقــی کشــور هــا و تاثیــر آن در روابــط بیــن الملــل 
میپردازیــم تــا پاســخ ســواالت مطــرح شــده روشــن 

تــر شــود.
امیرحسین احمدی نیا

 خاور میانه در جنگ جهانی اول - قرارداد سایکس پیکو
مناطق سبز تحت کنترل فرانسه

 نارنجی تحت کنترل انگلیس
و زرد بی طرف

Taher

Taher

Taher
Occupied palestine
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چرا کوبا؟!

زیرنویس اخبار : واکسن مشترک ایران و کوبا از خرداد ماه به تولید انبوه میرسد.
کوبا!

چرا باید با کوبا واکسن بسازیم خب؟!
سریع رفتم سراغ مرورگر گوشی و تایپ کردم »کوبا«

چه گوارا، سیگار کوبایی، فیدل کاسترو، صادرات پزشک !
بــا خوانــدن یکــی دوتــا مطلــب بــه اطالعــات جالبــی رســیدم؛ بــرای 
مثــال کوبــا پزشــکانش را بــه سرتاســر دنیــا اعــزام میکنــد. در همیــن 
بحــران موجــود کوبــا بیــش از ۱۲۰۰ پزشــک بــه بیــش از ۲۰ کشــور 
دنیــا اعــزام کــرد؛ تــا آنجــا کــه ســازمان جهانــی بهداشــت بــا توجــه 
بــه خدمــات و فعالیــت هــای بشردوســتانه کوبــا نظــام پزشــکی آن را 

الگویــی بــرای جهانیــان دانســته اســت.
ماجــرای انقــالب کوبــا و روابــط آمریــکا و کوبــا هــم خیلــی بــرام جالــب 

بــود و بــه واژه هــای آشــنایی برخــوردم. »تحریــم«
بعــد از انقــالب کوبــا بــه رهبــری فیــدل کاســترو و جنبــش ضــد امپریالیســتی او آمریــکا از تحریــم هــای اقتصــادی تــا 

حمــالت نظامــی کوبــا را تحــت فشــار قــرار داده اســت.
امــا بجــز مســئله مشــترکی مثــل تحریــم، کوبــا از لحــاظ پزشــکی در جایــگاه باالیــی قــرار دارد کــه مــوارد زیــر تنهــا چنــد 

مــوردی اســت کــه بــا دیــدن چنــد ســایت بــه آنهــا رســیدم.
کمک و خدمات رایگان برای آسیب دیدگان حادثه چرنوبیل تا چند سال پس از آن

ایجاد ۳ بیمارستان صحرایی در آمریکا طی طوفان کاترینا در سال ۲۰۰۵
ایجاد بیش از ۳۰ بیمارستان صحرایی در پاکستان پس از زلزله کشمیر 

و اعزام پزشک به ایتالیا ، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر طی سال گذشته برای مقابله با کرونا
جدا ازاین موارد ایران و کوبا قبال هم در زمینه ســاخت واکســن همکاری داشــتند و ما فناوری تولید واکســن هپاتیت 
B را از کوبــا دریافــت کــرده ایــم همچنیــن از 
ســال ۹۸ پــروژه واکســن پنوموکــوک ایــران و 

کوبــا شــروع شــده اســت.
نتیجــه  ایــن  بــه  ذهنــی  چالــش  آخرایــن  در 
رســیدم کــه بــا توجــه بــه ســطح پزشــکی کوبــا 
و وضعیــت تحریــم هایــی کــه ایــران و و کوبــا 
نــه تنهــا  بــا آن درگیربــودن وهســتند؛ کوبــا 
ــن کار نیســت بلکــه از  ــرای ای ــدی ب انتخــاب ب
بهتریــن گزینــه هــا بــرای همــکاری در زمینــه 

پزشــکی و تولیــد واکســن اســت.
محمدمهدی فردین
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می تونم به شما دست بزنم؟

کتــاب هایــی کــه درصفحــات آخــرش، عکــس هــای یــادگاری دارد را دوســت دارم و البته کــه این ویژگی ،خاّص 
ِ کتاب هایــی اســت کــه از یــک واقعیــت تاریخــی ســخن مــی گوینــد.  قبــل از شــروع خوانــدن کتــاب عکــس 
هــا را کــه میبینــم ، هیــچ احساســی نســبت بــه آنهــا و افــراد حاضــر در تصاویــر نــدارم . مثــل کســی کــه آلبــوم 
شــخصی خــود را برایــم بــاز کنــد و عمــه و عمــو هایــش !! را نشــانم مــی دهــد؛ همینقــدر غریــب همینقــدر بــی 
تفــاوت.  امــا پــس از خوانــدن کتــاب، انــگار آلبــوم عکــس هــای خــودم را بــاز مــی کنــم حتــی جزئیــات کوچــک 
تصاویــر هــم بخشــی از خاطــره ام مــی شــوند . و از همیــن جــا بــه شــما پیشــنهاد ســهیم شــدن در آلبــوم هایــم 

را مــی کنــم ؛ »دختــر شــینا«، »رســول مولْتــان«، »در میــان ســرخ پوســت هــا« و ... .
...  کتاب در میان سرخ پوست ها با این مطلب پایان می یابد.)۱( )حاوی اسپویل نیست( 

ــه اکبرآقــا نوشــتیم : »گــروه  ــازه ســفید شــده خان ــوار ت ــه دبســتانی، روی دی ــا زغــال ســیاه و خــط کــج و کول ب
ــور آمــاده مســابقه اســت.« شــهید علــی قاســم پ

- »مسابقه می دین؟«
همــاورد هــا پیــدا شــدند. بــا تيشــرت هــای زرد یکدســت کــه اســم تیم شــان هــم رویــش گلــدوزی شــده بــود 
.مســابقه شــروع شــد و نتیجــه را فکــر نکنــم هیــچ کــدام یــادم نمانــده باشــد، ولــی نــام گــروه حریــف را چــرا 

»گــروه نوجوانــان بابــی ســاندز!« ۲
بابــی ســاندز، پاتریــس لومومبــا ،آلنــده، چگــوارا ،جمیلــه بوپاشــا ،امــام موســی صــدر و ... و از آن ســو پینوشــه، 

موســی چومبــه، ســوموزا، موشــه دایانــو ... نــام هــای آشــنایی بــود در کوچــه پــس کوچــه هــای جنــوب شــهر.
 فرزندان انقالب حتی بازی هایشان هم رنگ جهانی داشت .

همانقــدر کــه جســم بــرای جــان هــای برآمــده از انقــالب معنــوی ایــران تنــگ بــود ،خطوطــی کــه سیاســتمداران 
روی کاغذهــا کشــیده بودنــد نیــز نمــی توانســت مُلــکِ  آن ملکــوت را حصارکشــی کنــد. زمیــن ، ســایه آســمان 
واحــد بــود و عدالــت زمینــی ، ادامــه توحیــد آســمانی پیــروان پاپتــیِ نویســنده »مصبــاح الهدایــة« و »اربعیــن 

حدیــث« و »ســر الصــالة« 3  ...  . 

همــه شــنیده ایــم کــه  میگوینــد »دنیــا کوچــک اســت« ولــی بــه نظــر ایــن بنــدهِ نويســنده، دنیــا -همیــن کــره 
خاکــی -بــزرگ اســت. قطعــاً همیشــه بزرگتــر چیــزی اســت کــه مــا مــی بینیــم و منشــاء ایــن کوچــک پنــداری ، 
نگاههــای کــم ســوی مــا هســت از پشــت عینکــی بــا شیشــه هــای گــرد )نمــاد انســان دانــا( . شیشــه هایی کــه 
احتمــاالً بــا پرســه هــای اینســتاگرامی و گــروه  هــای واتــس اپــی گــرد شــده اســت. و شــاهد ایــن کــم ســویی و 

کوچــک پنــداری، برگهــای شــماره یکــی اســت) آس( کــه هردفعــه ، ایــن جهــان برایمــان رو مــی کنــد. 
کتــاب در میــان ســرخ پوســت هــا از آن برگــه هــا بــود کــه صــدای رو شــدنش چــون چکــی آب دار- از یــک 

دوســت دلســوز- تــا مدتهــا در گــوش مــی پیچــد و ای کاش تــا ابــد بپیچــد.
کتــاب، روایــت و داســتان ســه تــن) یــک دانشــجوی آقــا ،یــک روحانی-کــه قبــال دانشــجو بــوده - و  یــک 
دانشــجوی خانــم!( در یــک ســفر  ۴ روزه بــه مقصــد کوچابامبــا! پایتخــت فرهنگــی کشــور بولیــوی در آمریــکای 

التیــن اســت.
 اصــل و هــدف ایــن ســفر ،شــرکت در یــک همایــش مبــارزه بــا گرمایــش زمیــن اســت ولــی کتــاب نقــل خاطراتــی 

اســت از حاشــیه ایــن ســفر چهــار روزه. حاشــیه ای بینهایــت جــذاب تــر از متــن.
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قطعــا امــکان نقــل کامــل اتفاقــات، در ایــن ســیاهه ی کوتــاه ممکــن نیســت و بــه رســم مســافر از ســفر 
ــه یــک تحفــه »قابــل« مهمــان مــی کنــم. برگشــته شــما را ب

می شود به او دست بزنیم؟!
- خانم فاطمه دالوری

چنــد دختــر کارگــر بولیویایــی بــا لباس هــای منــدرس و ســبز یــک دســت مــرا دیدنــد. مثــل بیشــتر مــردم آنجــا 
بــا ذوق و شــوق مــرا بــه همدیگــر نشــان میدهنــد. یکی شــان ازخانــم مترجــم همراهــم مــی پرســد: »مــی شــود 
بــه او دســت بزنیــم؟ »البــد نگــران بودنــد فقــر شــان بــه مــن ســرایت کنــد! از تفکــر طبقاتــی حاکــم بــر ذهــن 
شــان غمگیــن مــی شــوم ســریع بــه ســمت شــان برمــی گــردم و آنهــا را در آغــوش مــی گیــرم و شــدت تاثــر بــه 

فارســی مــی گویــم : »البتــه !«
مــی خواهنــد بایســتند و حــرف بزنیــم امــا خانــم مترجــم عجلــه دارد. دســت یکــی شــان را  مــی گیــرم و مــی 
گویــم: »بگــو«. نگاهــی مــی کنــد مــی گویــد: »دوســتت دارم.« بــی نظیــر  انــد ایــن ســاکنان خونگــرم و 
مهربــان آمریــکای التیــن و ابــراز عالقــه و احســاس شــان. بــا اشــک جــواب شــان را میدهــم ؛ زبــان بیــن 

المللــی مــا آدمهــا.

محمدجواد جانپور
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آزادی و رشد اجتماعی

به آزادی است از خرد هر کسی
چنان چون ببالد ز اختر بسی

فردوسی 

قبــل از شــروع موضــوع اولــش ببینیــم کــه آزادی 
چیــه؟

آزادی . )حامــص ( عتــق . حریــت . اختیــار. خــالف 
بندگــی و رقیــت و عبودیــت و اســارت و اجبــار. 

قــدرت عمــل و تــرک عمــل . قــدرت انتخــاب.
)لغت نامه دهخدا( 

متفکــران آزادی را بــه عنــوان آرزوی انســان و مایــه 
و  اســتعدادها  بــروز 
فطــری  هــای  توانایــی 
و  تکامــل  باعــث  و 
تفکــرات  و  توســعه 
بــه  پــس  داننــد  مــی 
اســت  مســلمانی  هــر 
در  کــه  آنچنــان  کــه 
امــور مــادی تــالش مــی 
نمایــد بیــش از آن در 
جهــت آزاد اندیشــیدن 
و آزادگــی فکــری قــدم 

بــردارد.
از جملــه اثــرات آزادی 
جامعــه،  یــک  در 
رشــد  و  فکــری  بلــوغ 

اســت. جامعــه  یــک  اجتماعــی 
در ادامــه مطالبــی از متفکــر شــهید اســتاد مطهری 

در زمینــه ایــن موضوع آورده شــده اســت.

۱. تاثیر آزادی بر رشد اجتماعی:

اگــر  کــه  اســت  اجتماعــی  مســائل  از  بســیاری 
سرپرســتهای اجتمــاع افــراد بشــر را هدایــت و ســر 

پرســتی نکننــد، گمــراه مــی شــوند.اگرهم بخواهنــد و 
لــو بــا حســن نیــت )تــا چــه رســد بــه اینکــه ســوء نیــت 
داشــته باشــند( بــه بهانــه اینکــه مــردم قابــل و الیــق 
نیســتند و خودشــان نمــی فهمنــد آزادی را از آنهــا 
بگیرنــد بــه حســاب اینکــه مــردم خودشــان لیاقــت 
ندارنــد، ایــن مــردم تــا ابــد بــی لیاقــت باقــی مــی مانند 
ــا  .مثــال انتخابــی مــی خواهــد صــورت بگیــرد، حــاال ی
انتخــاب وکیــل مجلــس و یــا انتخــاب دیگری.ممکــن 
اســت شــما کــه در فــوق ایــن جمعیــت قــرار گرفتــه 
ایــد واقعــا حســن نیــت هــم داشــته باشــید و واقعــا 
ایــن  کــه خــوب اســت  باشــد  ایــن  تشــخیص شــما 
ملــت فــالن فــرد را انتخــاب بکنــد، و فــرض مــی کنیــم 
فــرد  آن  هــم  واقعــا 
ــر اســت.اما  شایســته ت
اگــر شــما بخواهیــد ایــن 
تحمیــل  مــردم  بــه  را 
بکنیــد و بگوئیــد شــما 
بایــد  و  فهمیــد  نمــی 
شــخص  فــالن  حتمــا 
بکنیــد،  انتخــاب  را 
اینهــا تــا دامنــه قیامــت 
مردمــی نخواهنــد شــد 
کــه ایــن رشــد اجتماعی 
را پیــدا کنند.اصــال بایــد 
گذاشــت  آزادشــان 
تــالش  تــا فکــر کننــد، 
مــی  آنکــه  کننــد، 
خواهــد وکیــل بشــود تبلیغــات کنــد، آن کســی هــم 
کــه مــی خواهــد انتخــاب بکنــد مدتــی مــردد باشــد کــه 
او را انتخــاب بکنــم یــا دیگــری را، او فــالن خوبــی را 
دارد، دیگــری فــالن بــدی را دارد .یــک دفعــه انتخــاب 
ــاز دفعــه  ــرد، ب ــی بب ــه اشــتباه خــودش پ کنــد، بعــد ب
دوم و ســوم تــا تجربیاتــش کامــل بشــود و بعــد بــه 
صــورت ملتــی در بیایــد کــه رشــد اجتماعــی دارد.و 
اال اگــر بــه بهانــه اینکــه ایــن ملــت رشــد نــدارد بایــد 
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بــه او تحمیــل کــرد، آزادی را بــرای همیشــه از او 
بگیرنــد، ایــن ملــت تــا ابــد غیــر رشــید باقــی مــی 
ماند.رشــدش بــه اینســت کــه آزادش بگذاریــم و 
لــو در آن آزادی ابتــدا اشــتباه هــم بکند.صــد بــار 
هــم اگــر اشــتباه بکنــد بــاز بایــد آزاد باشــد. )اســتاد 

مطهــری( شــهید 

از جملــه مصادیــق آزادی، آن اســت کــه مــردم خــود 
حاکمانشــان را تعییــن کننــد. در ادامــه بــه ســخنان 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای )مدظلــه العالــی( در 

تائیــد ایــن موضــوع توجــه فرمائیــد.

۲. جایگاه تصمیمات مردم در اسالم:

در اســالم بــه نظــر مــردم اعتبــار داده شــده اســت؛ 
کــه  کاری  در  و  حاکــم  انتخــاب  در  مــردم  رأی 
حاکــم انجــام مــی دهــد، مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه 
امیرالمؤمنیــن  کــه  می بینیــد  شــما  لــذا  اســت. 
لحــاظ  از  را  اینکــه خــود  بــا  )علیه الّصالةوالّســالم( 
واقعــی  حــق  صاحــب  و  پیغمبــر  منصــوب  واقــع 
بــرای زمامــداری میدانــد، آن وقتــی کــه کار بــه رأی 
مــردم و انتخــاب مــردم میکشــد، روی نظــر مــردم 
معتبــر  را  آن  یعنــی  میکنــد؛  تکیــه  مــردم  رأی  و 
مــی شــمارد و بیعــت در نظــام اســالمی یــک شــرط 
بــرای حقانیــت زمامــدارىِ زمامــدار اســت. اگــر یــک 
نکردنــد،  بیعــت  او  بــا  مــردم  کــه  بــود  زمامــداری 
یعنــی آن را قبــول نکردنــد، آن زمامــدار خانه نشــین 
خواهــد شــد و مشــروعیت والیــت و حکومــت بــه 
فعلیــت  بگوئیــم  یــا  اســت  وابســته  مــردم  بیعــت 
وابســته  مــردم  بیعــت  بــه  حکومــت  و  زمامــداری 

۲۲/۳/۱۳۶۶ اســت. 
رأى   مــردم ،  نبایــد  اســالمى  نظــام  در  هیچ کــس 
مــردم  و خواســت مــردم را انــکار کنــد. حــاال بعضــى، 
رأى  مــردم را پایــه ى مشــروعیّت میداننــد؛ الاقــل 

پایــه ى اعمــال مشــروعیّت اســت. بــدون آراءِ مــردم، 
بــدون حضــور مــردم و بــدون تحقـّـق خواســت مــردم، 
خیمــه ى نظــام اســالمى، ســرِپا نمیشــود و نمــی ماند. 

۱۴/۳/۱۳۷۸
ّــت دیــن و نفــوذ دیــن  ّــر دینــى، اســاس حاکمی در تفک
و قــدرت دیــن، تکیــه ى بــه مــردم اســت. تــا مــردم 
اعتقــاد  تــا  باشــند،  نداشــته  ایمــان  تــا  نخواهنــد، 
نداشــته باشــند، دین حاکم نمی  شــود. ... در قانون 
اساســى،... همــه ى مراکــز قــدرت هــم، مســتقیم یــا 
غیــر مســتقیم بــا آراءِ مــردم ارتبــاط دارنــد و مــردم 
تعیین کننــده و تصمیم گیرنــده هســتند و اگــر مــردم 
واقــع  در  حکومــت  ایــن  نخواهنــد،  را  حکومتــى 
پایــه ى مشــروعیت  خــودش را از دســت داده اســت. 
۴/۱۲/۱۳۷۷ )حضــرت آیــت هللا خامنــه ای )حفظــه 

هللا((
همانطــور کــه مالحظــه مــی شــود آزادی بــه عنــوان 
راهیســت بــرای رشــد جامعــه کــه آزادی در انتخــاب 
بــه  اســالم  آنســت.  مصادیــق  از  یکــی  حاکمــان 
عنــوان کامــل تریــن دیــن و کامــل کننــدهء انســان 
در  بلکــه  دانســته  مجــاز  تنهــا  نــه  را  آزادی  ایــن 
اســت. کــرده  تاکیــد  آن  بــه  نیــز  مــا  دینــی   تاریــخ 
ان شــاء هللا بنــا بــه حدیــث علــوی » قــد جعلــک 
هللا حـُـرّا« کــه امیــر المومنیــن حضــرت علــی )ع( بــه 
فرزنــد ارشــد خــود امــام حســن )ع( در نامــه ای تاکیــد 
مــی فرماینــد کــه خداونــد تــو را آزاد آفریــد، قــدر ایــن 

آزادی را بدانیــم و آن را تبــاه نکنیــم.

محمدامین علیزاده
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از این کرونا تا اون کرونا !

کرونــا مخفــف عبــارت »کتــاب را ورق نــزدم اصــال« ســندرمی بســیار شــایع بــا عالئمــی همچــون بــی اشــتهایی بــه 
کتــاب، عفونــت خاکــی کتــاب هــای موجــود در قفســه و خســتگی و خــواب آلودگــی بــه هنــگام مواجهــه بــا کتــاب 
اســت. دانشــمندان بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه زدن ماســک نــه تنهــا ســبب کاهــش شــیوع ایــن بیمــاری 
نمــی شــود، بلکــه احتمــال ابتــال بــه ایــن بیمــاری را افزایــش مــی دهــد؛ برخــی چنــان ماســک هــای چندالیــه 
ای در برابــر آگاهــی حاصــل از خوانــدن کتــاب زده ایــم کــه انــگار ویروســی اســت کــه قــرار اســت جانمــان را بــه 
ــر از  ــه غی نابــودی بکشــد. جالبــی قضیــه ایــن اســت کــه همیــن ویــروس آگاهــی، اگــر از هــر طریــق دیگــری ب

خوانــدن کتــاب وارد بدنمــان شــود بــا آن مشــکلی نداریــم و آن را مایــه مباهــات مــی دانیــم.
ــه بمانیــم و جــز در  ــا مــی توانیــم در خان ــد 19 ت ــرای جلوگیــری از شــیوع کووی ــه مــی شــود ب ایــن روز هــا توصی
هنــگام ضــرورت از خانــه خــارج نشــویم. امــا بــرای درمــان ســندرم کرونــا بــه هیــچ وجــه نبایــد در خانــه ذهنــی 
مــان حبــس شــویم. تــا مــی توانیــم بایــد بیــرون بیاییــم. بیــرون از زنــدان هــای ذهنــی مــان. بیــرون از غــل و زنجیــر 
ســاختار هــای فرســوده ذهنــی مــان. برویــم بیــرون. آنقــدر برویــم تــا از فاصلــه خیلــی دور، کوچکــی ذهنمــان را 
در ایــن دنیــای پــر از رمــز و راز بنگریــم. آنقــدر برویــم تــا فاصلــه گــذاری خــود را نســبت بــه مســائل مختلــف کمتــر 
کنیــم و آن هــا را واضــح تــر و شــفاف تــر ببینیــم. چــرا از تاریــخ فاصلــه گرفتــه ایــم از فرهنــگ فاصلــه گرفتــه ایــم 
از هنــر فاصلــه گرفتــه ایــم. مگــر فاصلــه گــذاری بــرای کوویــد 19 نبــود؟؟ بــا کتــاب برویــم بــه دنیاهایــی کــه در 
آن بابــت رفــت و آمدمــان جریمــه نمــی شــویم. هیــچ کــس مــا را قرنطینــه نمــی کنــد. هیــچ پروتکلــی برایمــان 

در نظــر گرفتــه نمــی شــود.
در جنــگ بــا ســندرم کرونــا )کتــاب را ورق نــزدم اصــال!!( بــا خیالــی آســوده مبتــال شــویم بــه افــکار و اندیشــه هــای 
نــو. مبتــال شــدنی کــه نــه تنهــا بــر آمــار فوتــی هــا اضافــه نمــی کنــد، بلکــه از آمــار وقــت هــای فوتــی و زمــان هــای 
تلــف شــده مــی کاهــد. مبتــال شــدنی کــه مثــل ایــن وضعیــت کوویــد 19 نیســت کــه بــا ســهل انــگاری بــاری بــر 

دوش مدافعیــن ســالمت بگذاریــم بلکــه شــاید بتوانیــم بــا آگاهــی مــان بــاری را از دوش خیلــی هــا برداریــم.
چقــدر خــوب میشــود روزهایــی بیاینــد کــه اگــر تســت کرونــای ویروســی و تســت کرونــای کتابــی!! از مــا گرفتــه 

شــود، هــر دو بــا هــم منفــی شــوند.
امیرحسین طالب جلیل
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من انسانم پس انتخاب می کنم...

ــار و  ــا نعمــت اختی  انســان صاحــب عقــل اســت و ب
قــدرت انتخــاب همــواره در دوراهــی های زندگی بوده 
و مخیــر اســت کــه راه را از چــاه تشــخیص بدهــد و 
بــه ســمت هــدف متعالــی زندگــی کــه همــان »رشــد« 

اســت حرکــت کنــد)1(.
ــرد کــه در حرکــت  ــن را مــی پذی ــز ای  عقــل ســلیم نی
بــه ســوی قلــه ، ســختی هــا و گرفتــاری هــا ، زمیــن 
ــا  ــی ت خــوردن هــا و زخمــی شــدن هــا وجــود دارد ول
وقتــی کــه حرکــت در راســتای کلــی بــه ســوی هــدف 
باشــد همــه ی ایــن مــوارد قابــل تحمــل اســت حتــی 

اگــر در مقاطعــی حرکــت کنــد و آهســته باشــد...
 سرنوشــت ملــت هــا نیــز همیــن طــور اســت ، بــه 
عبارتــی ملــت هــا خــود برمــی گزیننــد چــه سرنوشــتی 
داشــته باشــند)2( و تــا وقتــی کــه عاقالنــه و آزادنــه 
بتواننــد مســیر خــود را انتخــاب کننــد ؛ بــه ســمت 
»رشــد« در حرکــت انــد حنــی اگــر در مقاطعــی راه را 
اشــتباه رفتــه و گمــراه شــوند امــا از مســیر کلــی خــارج 

نشــوند...
 یکــی از مصادیــق اراده ی مــردم در سرنوشــت خــود 
مســئله ی انتخابــات اســت. انتخاباتــی کــه ریشــه در 
نــص اســالم دارد.)3(و برخــالف دموکراســی رایــج کــه 
صرفــا از رای مــردم بــه عنــوان یــک حــق یــاد مــی کنــد 
؛ در مــردم ســاالری دینــی یــک وظیفــه الهــی نیــز بــه 

شــمار مــی آیــد.)4(
 بنابرایــن یــا ایــن مــدل جهــان بینــی ، نقــش مــردم و 
خــواص آن هــا ، کــه در تبییــن و راهنمایــی ایشــان 
مــی  دیگــری  بــوی  و  رنــگ   ، دارنــد  حیاتــی  نقــش 

گیــرد...
 اینکــه مــردم بــا بصیــرت و عقالنیــت دوگانگــی هــای 
فریبنــده و شــعار هــای پــوچ ،کــه قــدرت اســتدالل آن 
هــا را از بیــن مــی بــرد، کنــار بزننــد و بــا تکیــه بــر نقــاط 
امیــد از جملــه ظرفیــت هــا و اســتعداد هــای انســانی 

و طبیعــی موجــود ، فــردی را انتخــاب کننــد که شــاخص 
هایــی هــم چــون کفایــت و ایمــان ، عدالت خواهــی و 
ضــد فســاد ، عملکــرد انقالبــی و جهــادی ، اعتقــاد بــه 
ــان به عنــوان  ــه جوان توانمندی هــای داخلــی ، اعتقــاد ب
پیشــران حرکــت عمومــی کشــور و امیــدواری بــه آینــده 
ــا تبییــن و  داشــته باشــد و از طرفــی ، اینکــه خــواص ب
روشــن گــری فضــای غبــار آلــود را بــرای هــر چــه عقالنــی 
تــر برگــزار شــدن ایــن رزمایــش ملــی کنــار بزننــد و در 
موقــع حســاس ســکوت نکننــد مشــخص خواهــد کــرد 
اســرائیل  بنــی  چــون  هــم  ملــت  ایــن  کــه سرنوشــت 

خواهــد شــد یــا خیــر...
و امیدســت ایــن مســئله بــرای مــا حــل شــود کــه بعــد 
نهایــی  نتیجــه  اعــالن  و  آرا  شــمارش  شــدن  تمــام  از 
ــه  ــات ، اصــل کار و جهــاد شــروع خواهــد شــد ن انتخاب
اینکــه تمامــی کار هــا قبــل از رای آوردن کاندیــدای مــد 
نظــر مــا شــروع شــود و بعــد از انتخــاب ایشــان توســط 
و  شــویم  غنائــم  تقســیم  مشــغول  صرفــا   ، اکثریــت 
تعهــد خویــش را در برابــر نــاس و رب النــاس فرامــوش 

کنیــم...
توضیحات.

اســت؛  مــادی  پیشــرفت  غــرب،  نظــر  از  1.پیشــرفت 
محــور، ســود مــادی اســت؛ هرچــه ســود مــادی بیشــتر 
شــد، پیشــرفت بیشــتر شــده اســت؛ افزایــش ثــروت 
و قــدرت. ایــن، معنــای پیشــرفتی اســت کــه غــرب بــه 
دنبــال اوســت؛ منطــق غربــی و مــدل غربــی بــه دنبــال 
اوســت و همیــن را بــه همــه توصیــه میکننــد. پیشــرفت 
وقتــی مــادی شــد، معنایــش ایــن اســت کــه اخــالق و 
معنویــت را میشــود در راه چنیــن پیشــرفتی قربانــی 
کــرد. یــک ملــت بــه پیشــرفت دســت پیــدا کنــد؛ ولــی 
اخــالق و معنویــت در او وجــود نداشــته باشــد. امــا از 
نظــر اســالم، پیشــرفت ایــن نیســت. البتــه پیشــرفت 
مــادی مطلــوب اســت، امــا بــه عنــوان وســیله. هــدف، 
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رشــد و تعالــی انســان اســت.)امام خامنــه ای 86/2/25(
ِّــرُوا َمــا بِأَنْفُِســهِمْ ))امـّـا( خداونــد سرنوشــت هیــچ قــوم را تغییــر نمی دهــد  َّــى يُغَي ِّــرُ َمــا بِقـَـوْمٍ حَت َّــهَ اَل يُغَي 2. إِنَّ الل

مگــر آنکــه آنــان آنچــه را در خودشــان اســت تغییــر دهند!(آیــه 11 ســوره رعــد 
3. افــرادی گمــان نکننــد کــه امــــام بزرگــوار مــا، انتخابــات را از فرهنــــگ غربــی گرفــت و آن را قاطــی کــرد بــا تفکــر 
ــالمی؛ نــه، اگــر انتخابــات و مــردم ســاالری و تکیــه ی بــه آراء مــردم، جــزو دیــن نمــی  ــالمی و شــریعت اســ اســ
بــود و از شــــریعت اســــالمی اســتفاده نمــی شــد، امــام هیــچ تقیــدی نداشــــت؛ آن آدم صریــح و قاطــع، مطلــب 
را بیــان مــی کــرد... گــردش کار در ایــن نظــام بــه وســیله ی مــردم ســاالری اســت؛ یعنــی آحــاد مــردم نماینــده ی 
ــطه انتخــاب مــی کننــد،  ــا واســ ــور را انتخــاب مــی کننــد، وزرا را ب مجلــس را انتخــاب مــی کننــد، رئیــس جمهــ
خبــرگان را انتخــاب مــی کننــد، رهبــری را بــا واســــطه انتخــاب مــی کننــد؛ کار دســت مــردم اســت؛ ایــن پایــه ی 

اصلــی حرکــت امــام بزرگــوار اســت.)امام خامنــه ای 93/3/14(
4. انتخابــات یــک حــق اســت و یــک وظیفــه اســت. مــا هرکدام¬مــان به عنــوان یــک فــرد از افــراد ایــن ملــت، هــم 
حق داریــم در انتخابــات شــرکت کنیــم، هــم وظیفه داریــم. آن کســانی کــه به نظــام جمهــوری اســالمی معتقدنــد، 
قانــون اساســی را قبــول دارنــد، هــم از ایــن حــق می خواهنــد اســتفاده کننــد، هــم ایــن وظیفــه را می خواهنــد 

انجــام دهنــد. همــه بایــد ایــن وظیفــه را انجــام دهند.«)امــام خامنــه ای 1391/10/19(
حواد ایزدی
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چرا انقدر پراکنده ایم!؟

هفتــه ی پیــش یکــی از دوســتان قدیمــی دبیرســتان یــک عکــس برایــم فرستاد.عکســی کــه مــن رو بیــش از 
پیــش در یــک مســئله جــدی کــه اخیــرا فکــر مــرا بــه خــود مشــغول کــرده اســت ، فــرو بــرد. موضوعــی کــه چنــد 
وقتــی شــده اســت کــه بــا بعضــی از دوســتان خــوش فکــر و اســاتید دوزیســت)1(محل بحثمــان بــوده و البتــه 

عواقــب آن گریبــان گیــر تقریبــا اکثــر جــوان هــای هــم ســن و ســال خــودم مــی باشــد...
همه ی این ها دست به دست هم دادند تا این متن نوشته شود. 

برای شروع از همان تصویر ارسال شده شروع می کنیم...
یک تصویر معمولی از تعدادی از دوستان در یک روز بهاری در زمینه یک طبیعت بکر...

البتــه در تصویــر صحنــه هــای مختلفــی وجــود داشــت.تعدادی از دوســتان کنــار آتــش در حــال امــاده کــردن 
ســیخ هــای جوجــه و گوجــه ، آن طــرف تــر عــده ای مشــغول بــه بــازی والیبــال بــه همــراه یــک داور و یــک 

دوربیــن بــه دســت بــرای ثبــت تصاویــر جــذاب خاطــره انگیــز احتمالــی...
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بــه عــالوه تصویــر در کنــار ایــن جمــع ، زیبایــی هــای طبیعــت را هــم بــه نمایــش گذاشــته بــود ؛ رودی کــه از 
آن طــرف خــودرو هــای پــارک شــده مــی گذشــت و بــا تمامــی بــی صدایــی تصویــر ، صــدای دل انگیــز آب را 

در ذهــن طنیــن انــداز مــی کــرد.
 اما نکته ای که مرا به فکر فرو برد نه جوجه های بدون استخوان بود و نه آن رود زالل...

ــه نوعــی کــه هــم زمــان بعضــی  ــد ب ــو بودن ــر کــه عــده ای روی یــک زیل ــی تصوی آن قســمت گوشــه ی پایین
ایســتاده ، بعضــی خمیــده و بعضــی هــم در حــال ســجده بــوده انــد...

البتــه ایــن کــه بعضــی از دوســتان در حــال نمــاز بودنــد در نــوع خــود بــرای مــن عجیــب نیســت ولــی اینکــه 
همــه ی افــراد نمــاز را فــرادی مــی خواننــد بــرای مــن عجیــب بــود. اینــان دوســتان نزدیــک و قدیمــی هــم 
هســتند نــه افــراد زبــان ناآشــنا از اقــوام مختلــف و البتــه روی یــک زیلــوی 3 ، ۴ کــه جمعــا میشــود ۱۲ متــر 

اســت نــه در یــک ســرزمین بــزرگ هــزاران متــری...
ایــن صحنــه و دیگــر صحنــه هــای مشــابه باعــث شــد بــه ایــن مســئله فکــر کنــم کــه » چقــدر مــا پراکنــده 

ایــم.« 
و از این مثال ها بسیارست.

مثــال همــه مــا در مســاجد دیــده ایــم کــه وقتــی امــام جماعــت حضــور دارد همــه ی مامومیــن بــا نظــم ، در 
کنــار هــم صــف هــا را تشــکیل داده و پشــت امــام جماعــت مــی ایســتند. امــا اگــر امــام جماعــت بنــا بــه هــر 

دلیلــی یــک روز نیــاد ، همــه پراکنــده مــی شــوند و نمــاز را بــه تنهایــی مــی خواننــد...
خب علت چیست؟!چرا انقدر پراکنده هستیم؟!

البته پراکنده بودن ما تنها ختم به نماز جماعت های بدون امام جماعت نمیشود.
مســئله ایــن اســت کــه چرا؟!آیــا مــا نمیتوانیــم بیــش از ایــن در امــور دینــی باهــم منســجم بشــویم ؟! ایــا نمــی 
شــود بــا هــم جمــع شــویم و همچــون دســتی واحــد گرفتــاری هــای یکدیگــر را برطــرف کنیم؟!گرفتــاری هایــی 
کــه همــه ی مــا در آن هــا فــرو رفتــه ایــم و منتظریــم فــردی بــرای کمــک مــا ،  پــا پیــش بگــذارد و در عیــن حــال 
فــرو رفتــن اطرافیــان را در گرفتــاری هــای خودشــان مــی بینیــم و بــا اینکــه در مــواردی حداقــل کاری کــه از 

دســت هایمــان برمیــاد را از ایشــان دریــغ مــی کنیــم و بــاز همچنــان منتظریــم؟!
آیا نمیشود با هم یک جمع مومنانه تشکیل دهیم؟!

واقعا چرا پراکنده ایم؟!
اباذر نجاتی
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 ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم كرده ام
 دركنج ویران مانده ام ، خمخانه را گم كرده ام

كیان  هـم در یپ باالئیان ، هم من اسیـر خـا
 هم در یپ همخـانه ام ،هم خانه را گم كرده ام

ک شد  آهم چو برافالك شد اشكم روان بر خا
 آخر از اینجا نیستم ، كاشـــانه را گم كرده ام

كیان عمیر است سرگردان شدم  درقالب این خا
 چون جان اسریحبس شد ، جانانه را گم كرده ام

 از حبس دنیا خسته ام چون مرغكی پر بسته ام
 جانم از این تن سری شد ، سامانه را گم كرده ام
 در خـواب دیدم بیـــدیل صد عاقل اندر یپ روان

 یم خواند با خود این غزل ، دیوانه را گم كرده ام
 گـــر طالب رایه بیــــا ، ور در ـپی آیه برو

گم كرده ام این گفت و با خودیم سرود، پروانه را
»موالنا«
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