دکتر فرهاد سیف،
در گفت و گو با همدلی:

همایون ارشادی
در گفتوگو با همدلی:

سویههای جدید در پی
جوامع کمتر واکسینه شده

سینمای ایران دارد
در جهان میدرخشد
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هواداران دولتهای روحانی و رئیسی
موضوع تازه پیدا کردند

جدال بر سر امتیاز
واردات واکسن
همدلی| در حالی که روند واکسیناسیون
در کشور سرعت گرفت و برخی آمارها خبر
از کاهش آمار ابتال و مرگ ومیر میدهند
و آن را نتیجه تســریع در واکسیناســیون
میدانند ،اما در میان گروههای سیاسی در
این باره جدالی در گرفته اســت .هواداران
دولــت جدیــد رکــورد روزی دو میلیون
واکســن تزریق شده را حاصل تالش دولت
جدید میدانند والبتــه معتقدند که دولت
روحانی بــا تعلل و حتی اجتناب از واردات
واکســن در فاجعه مرگ و میــر یکی دو
سال اخیر مقصر اســت .حتی برخی نیز با
تکرار درخواســت محاکمه روحانی این بار
به «تعلل در خرید واکســن» را نیز به آن
اضافه کردهاند.
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چهره مبهم سیاست خارجی
سهمخواهی از دولت رئیسی به ریاست میز برجام رسید

همدلی از بیاثر کردن مهریه در تعامالت
زوجین گزارش میدهد

خیز مجلس برای
تعیین سقف «مهریه»

همدلی| در جوامعی که نابرابریهای جنســیتی
وجــود دارد ،قوانین رســمی و هنجارهای عرفی
و فرهنگــی نیز به کمک جنــس غالب میآیند و
نابرابریهــا را عمیقتر میکنند .بــا این حال در
این جوامع نیز در مواردی اندک ســهمی هر چند
ناچیز برای جنس مغلــوب در نظر میگیرند تا در
آن نابرابری عمیق با موازنهای هر چند اندک حفظ
شود تا سیستم به طور کلی واژگون نشود و آن سهم
اندک کورســوی امیدی باشد برای نبریدن ،دست
نکشیدن و ادامه دادن جنس مغلوب! میتوان بحث
«مهریه» در جامعه ایران را همان ســهم اندک در
یک جامعه نابرابر تعبیر کرد.
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نمایندگان مجلس در تصمیمگیریهای مهم مشارکت نمیکنند؛

انقالبیون کمکار
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صنعتلوازمخانگی
قربانیانحصاریدیگر
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زهراشجاعی:معاونت
زنان جدی گرفته نمیشود

ترجمه

 4چرا فعال به دُ ز سوم واکسن نیاز
نداریم؟
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گوناگون

افزایشاحتمالدریافت
مطالبات ایران از عراق

 8بیضایی؛ هویت سینمای ملی
 8بدرالملوک امام ،مادر خیریههای ایران
 8روزی که صادق قطبزاده اعدام شد
 7حامد شیخی :در تئاتر ،مشکل کمبود
تماشاگرنداریم
 7کالهبرداری به نام سریال «سلمان
فارسی»
 3پوتین به قرنطینه میرود

باید و نبایدهای موضع ایران در مقابل حوادث افغانستان
دکتر سیفالرضا شهابی
کارشناس سیاسی

چندی قبل و قبل از ســقوط دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،تعدادی از
رهبران طالبان به تهران سفر کردند و این سفر همراه بود با مالقات و گفتوگو با
برخی از مقامات جمهوری اسالمی ایران؛ از مواد مذاکرات اطالع دقیقی در دست
نیســت و بر سر چه موضوعاتی توافقاتی حاصل شد و چه مسائلی الینحل باقی
مانده در پردهای از ابهام قرار دارد؛ بهتر آن بود در همان زمان و بدون فوت وقت،
اجالسی سهجانبه بین جمهوری اسالمی ایران و دولت وقت افغانستان و رهبران
طالبان و ترجیحا چهار جانبه و با حضور پاکستان بر گزار میشد و در این اجالس
تهران تاکید میکرد که دولت«محمد اشرف غنی» طالبان را در حکومت شریک
کند و دولت مشارکتی تشکیل شــود و این دولت ،پیگیر اخراج آمریکاییها از
افغانستان باشد و در پی آن ،صلح و آرامش بر این کشور حاکم شود و از فروپاشی
دولت وقت جلوگیری به عمل آید .به هر حال این اجالس اتفاق نیفتاد تا این که
دولت جمهوری اســامی افغانستان با فرار«محمد اشرف غنی» از کابل ،از هم
پاشید و طالبان بر افغانستان حاکم شدند و در پی آن موجی از اعتراض مسلحانه
به حاکمیت طالبان در افغانستان از دره«پنجشیر» برخاست؛ اگر چه زودتر از آن
که تصور میشد پنجشیر به تصرف طالبان درآمد ،ولی اکنون هستههای مقاومت
و به صورت پراکنده در نقاط مختلف پنجشیر شکل گرفته و جریان دارد .با این
حال آینده افغانستان نامشخص است و قطعا هر اتفاقی در افغانستان از آنچه که
تاکنون رخ داده یا در آینده رخ دهد ،با امنیت در مرزهای شــرقی ایران و حتی
امنیت داخلی ایران در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم قرار دارد .حوادث جاری و
ساری در افغانستان نمیتواند با عکسالعملهایی از سوی دولت جمهوری اسالمی
و مردم ایران همراه نباشد.نکتهای که در درجه نخست اهمیت قرار دارد برقراری
صلح و امنیت و ثبات در افغانستان است ،زیرا هر ناامنی و بیثباتی در این کشور
میتواند بر کل کشــورهای همسایه افغانستان تاثیرات منفی بر جای بگذارد و
از این نظر است که وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان با دیدگاههای
متفاوت و بعضا متضاد دعوت پکن را پذیرفتند و قبول کردند در اجالسی مجازی
به اوضاع افغانستان بپردازند تا بتوانند آرامشی حتی نسبی دراین کشور متالطم
بر قرار کنند و از تسری ناآرامی به دیگر کشورها جلوگیری کنند.اکنون در ایران
دو دیدگاه وجود دارد :یک دیدگاه مبنی بر اینکه طالبان تغییر کردند و با بیست
ســال گذشته تفاوت دارند ،به صورتی که به اعتقاد آنها میتوان با دولت طالبان
همکاری کرد.دیدگاه دوم ،معتقد است طالبان همان طالبان است و تغییر ماهوی
نکرده و شاید و بعد از استقرار و قدرتگیری برای ایران مزاحمت ایجاد کند ،پس
الزم است اکنون از حاکمیت آنان به هر نحو ممکن در افغانستان جلوگیری کرد.
هر کدام از طرفداران دو دیدگاه فوق برای خود دالیلی دارند ،اما به نظر نگارنده
آنچه که باید برای هر دو طرف مورد امعان نظر جدی قرار گیرد موارد زیر است:
 - ۱ایران تالش کند بر اساس منشور سازمان ملل از هر گونه مداخله در امور
سایر کشورها و خصوصا کشــورهای همسایه خودداری کند ،زیرا دخالت امروز
میتواند مجوزی باشد برای دخالت حکومت آینده افغانستان و دیگر کشورها در
امور داخلی ایران.
 - ۲بدون آن که شائبه دخالت ایران در امور داخلی افغانستان ایجاد شود ،ایران
به عنوان کشــوری قدرتمند در منطقه راهحلهای منطقی و اصولی و بر اساس
فرهنگ و اقوام مختلف افغانستان در جهت مشارکت در قدرت به دولتمردان و
احزاب افغانی پیشنهاد کند تا اختالفات کاهش یابد و هر چه سریعتر در این کشور
امنیت بر قرار شود.
 -۳حمایت صریح از هرکدام از دو طرف درگیری در افغانستان که از یک سو
شامل طالبان است و از دیگر سو جبهه مقاومت ملی را در بر میگیرد ،عوارضی
ادامه در صفحه ۵
ناصواب برای تهران در آینده در پی خواهد داشت.
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یادداشت

کیفیت واکسن خط قرمز باشد
محمدرضا محبوبفر

کارشناس حوزه سالمت

درخواستها از قوه قضائیه درباره تحقیق و تفحص درخصوص واردات واکسن کرونا باال
گرفته اســت .علی خضریان ،نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس طی
یادداشــتی در یکی از روزنامههای اصولگرا ،مقامــات دولت قبل از جمله مدیران وزارت
ی کردنمسئله واردات واکسن
بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی کشور را به سیاس 
متهم کرده اســت و از دادستان کل کشور خواسته است که اینمسئله را پیگیری کند.
حجتاالسالم موســی غضنفرآبادی ،رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای
اســامی نیز پیشنهاد مشــابهی درخصوص تفحص از عدم واردات واکسن در دولت قبل
مطرح کرده اســت .او گفته الزم اســت تا مجلس درباره روند واردات واکسن و داروهای
کرونا در دولت گذشته تحقیق و تفحصی داشته باشد .غضنفرآبادی با اشاره به اینکه در
دولت گذشته برخی وارد نشدن واکسن کرونا را به  FATFربط میدادند ،میافزاید :قطعا
االن که واردات واکســن و تولید آن در داخل شتاب گرفته است ،مشخص میشود که در
دولت گذشته کارشکنیها و بیرغبتیهایی در برخی زمینهها وجود داشته است.در حالیکه
خبرها در رسانههای ایران چه اصالحطلب و چه اصولگرا از ادامه روند کاهشی آمار کرونا
همزمان با تشدید سرعت واکسیناسیون حکایت میکند و از وضعیت واکسیناسیون کشور
«واکسن سریع و فوری و انقالبی» و «گام تحولی در کنترل کرونا» یاد میشود،
تحت عنوان
ِ
شواهد از آغاز پیک ششم بیماری این بار در استانهای شمالی کشور خبر میدهد .اکنون
روند کرونا در استان مازندران افزایش معناداری بعد از یک هفته روند کاهشی تعداد ابتال و
مرگ روزانه پیدا کرده است .از طرفی ،سرعت واکسیناسیون در کشور به این دلیل شدت
یافته است که جبرانی برای عقب افتادگی 200روزه کشور از برنامه واکسیناسیون جهانی
باشد .اینکه تعداد مبتالیان و مرگها علیرغم واکسیناسیون کاهش پیدا نمیکند یا کشور
به طور متوالی گرفتار موجها و پیکهای متعدد بیماری میشود به این دلیل است که اوال
شــتاب واکسیناسیون دیرهنگام بوده است و ثانیا واکسنهای وارداتی به کشور مخصوصا
واکسن ســینوفارم و واکسن ایرانی موجود روی گونههای دلتا و المبدا تاثیرگذاری کمی
خواهند داشت .در حال حاضر حتی کشورهای دنیا که واکسنهای معتبر خارجی از نوع
فایزر و مدرنا تزریق کردهاند گرفتار ویروسهای جدیدتر کرونا شــدند و در حال تزریق دز
سوم و برنامهریزی برای دز چهارم هستند .بنابراین در ایران بعد از پایان واکسیناسیون و
تزریق کامل دو دز واکســن باید به فکر واردات دز ســوم و چهارم واکسن به کشور بود.در
حالی ،نادر توکلی ،معاون درمان ســتاد کرونا اعالم داشته برنام ه واکسیناسیون در ایران
حداقل باید تا  ۲ســال آینده انجام شــود و در واقع بین  ۶تا  ۹ماه یکبار ،کل کشور باید
واکسینه شوند ،که تاکنون دز یادآور و تقویتی برای واکسنهای چینی و ایرانی استفاده شده
در کشور تعریف نشده است .طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران ،ارزش حدود ۴۹.۸میلیون
دز واکسنی که تاکنون وارد کشور شده حدود ۴۲۱میلیون دالر است و با توجه به کیفیت
ایمنیزایی واکسنهای وارداتی به کشور و واکسنهای داخلی به نظر میرسد کشور از نظر
پیدایش ایمنی جمعی در جمعیت کشور با چالشهای جدی در آینده مواجه شود و مجبور
به صرف هزینه دوباره و این بار درخصوص واردات واکسنهایی به کشور شود که دز سوم و
دز چهارم و دزهای تقویتی برای آن تعریف شده باشد .واکسنهای فعلی هم که این روزها
مورد استفاده قرار میگیرند امکان ترکیب با واکسنهای فایزر و مدرنا و آسترازنکا در آینده
را نخواهند داشت و الجرم میباید واکسیناسیون را تجدید کرد .بنابراین با توصیفی که از
شرایط واکسیناسیون در کشور رفت ،باید وضعیت کشور درخصوص کیفیت واکسنهای
وارداتی و داخلی راســتیآزمایی شود و تمامی جمعیت واکسینه شده و واکسینه نشده را
تحت نظر داشــت و سپس صحبت از بازگشاییها به ویژه مدارس و دانشگاهها کرد.ایران
نخستین کشور دنیا از نظر آلودگی به کرونا و ابتال و فوت از نظر جمعیت است .طی دو هفته
واردات واکسن به کشور حتی واکسن آسترازنکا که ایمنیزایی باالتری داشته و میتواند در
مقابل سویههای جدید ویروس موثرتر عمل کند به قدر کافی وارد نشده است ،به طوری که
اکنون مردم و گروههای هدف واکسیناسیون ساعتها در صف میمانند ،سپس به آنها اعالم
ادامه در صفحه3
میشود که واکسن آسترازنکا موجود نیست.

یادداشت

پیامدهای مدرنیته و ایدئولوژیهای رادیکال در خاورمیانه
عبداهلل سهرابی

نماینده ادوار مجلس

بــدون تردید آثار و عواقب مدرنیته و ایدئولوژیهای رادیکال به مانند دولبه یک
شمشیر و در دوجهت مخالف تمام ابعاد زندگی ملل جهان و به ویژه مردم خاورمیانه
را تحت تاثیر قرار داده است.
در این یادداشت تالش میشود تا ضمن استناد به پارهای ازتئوریهای علمی در
حوزه مدیریت و علوم انسانی ،تجربیات و برداشتهای نگارنده ،پیامدهای مدرنیته و
ایدئولوژیهای رادیکال به تفکیک ارائه شود:
الف -پیامدهای مدرنیته
به منظور تبیین و تجزیه و تحلیل آثار و عواقب مدرنیته در ایران و خاورمیانه بیان
و تفکیک دورههای تاریخی ضروری به نظر میرسد ،تاریخ انسان مجموعه وقایعی
است که در طول زمان برای انسان رخ داده است وتاریخ انسان باستان با اختراع خط
آغازشده است اما با صرف نظراز بیان تقسیمات متعدد ،سه دوره رشد و توسعه شامل:
 -1پیشامدرن -2مدرن-3پسامدرن مورد بحث و بررسی قرارمیگیرد .عصر پیش
مدرن شامل دوره رنسانس در اروپا و از قرن 16تا حدود سال  1750میالدی و قبل
از آن اســت .عصرمدرن که محور بحث ماست پس از رنسانس از دوره روشنگری و
انقالب صنعتی اروپا آغاز میشود که ویژگیهای بارز آن اعتالی فردیت و نقد سنتها،
آزادیهای فردی و ادعای مالکیت بر طبیعت،جدایی دین از دولت،استناد به نظریات
گالیله و نیوتن توام با انقالبهای علمی و صنعتی درغرب است که بدون تردید پس
از انقالب صنعتی با پیشــرفت علوم و فنون و ظهور مدیریت علمی توسط «تیلور»
و همفکرانش و ســپس با نظریه بروکراسی «ماکس وبر» موجب افزایش کارآیی و
بهرهوری وتولید ودرنهایت با رشد سریع دانش و تکنولوژی و افزایش رفاه ،منجر به
تحوالت روزافزونی در زندگی فردی و اجتماعی کشورهای پیشرفته شد .درحقیقت
در عصر مدرنیته سبک و سیاق زندگی سنتی و طبیعی پیش مدرن با توسعه صنعت
و تکنولوژی به زندگی ماشینی مبدل شد .تردیدی نیست به موازات افزایش آگاهی و
آزادی و ارتقای سریع رفاه و امکانات مدرن و پیشرفته،اما سنتها و ارزشهای انسانی
وعشق و عواطف و اخالق واحساسات و هویت جوامع انسانی را بخصوص در ممالک
جهان سوم بهویژه در زمان حاضر تا مرز نابودی پیش برده است .بحث «الیناسیون»
دکتر علی شریعتی و بخصوص فیلم «عصر جدید» چارلی چاپلین به وضوح به آثار
مخرب فرهنگپذیری و ازخودبیگانگی در عصر مدرنیته داللت دارد.
و سرانجام عصر پست مدرن بنا به ضرورت به منظور تقویت نقاط قوت و رفع نقاط
ضعف عصر مدرنیسم در ملل و جوامع پیشرفته ظهور و بروز یافته است .کشورهای
صنعتی و پیشرفته که صاحب اصلی و منشأ مدرنیته هستند ،با ورود به عصر پست
مدرن ضمن برخورداری از مواهب ،آزادیها ،رفاهیات و زندگی مدرن عصر مدرنیته
و بلکه با تداوم رشد و توسعه دانش و تکنولوژی این دوره ،اما با رجوع به ارزشها و
سنتهای عصر پیش مدرن اصالت و فرهنگ و هویت خود را بازآفرینی کردهاند .بنا
براین مقصد و هدف عصر پست مدرن ترکیبی از مزایا و محاسن دو دوره تاریخی
پیش مدرن و مدرن است ضمن آنکه فاقد ضعفهای آنهاست.
اما بخش عظیمی از مردم خاورمیانه و ایران بدون درک و شناخت مبانی و فلسفه
عصرمدرنیسم وصرفا در نقش وارد کننده و مصرف کننده فرهنگ و کاال و تکنولوژی
ساخته و پرداخته کشورهای توسعه یافته ،مدعی روشنفکری و مدرن بودن هستند؛
حال آنکه بعضا فرهنگ و اصالت و سنتها و ارزشهای غنی خود را فراموش و انکار
میکنند و در عین حال فاقد مبانی و زیر ساخت بهرهبرداری از فرهنگ و تکنولوژی
وارداتی هســتند .با تامل در رفتار و سبک زندگی مردم این کشورها و مقایسه آن
با ممالک توســعه یافته به وضوح ایــن پارادوکسها و خالءها و از خودبیگانگیها
قابل مشــاهده است .بسیاری از مردم بخصوص اقشار جوان و میان سال بهویژه در
کالنشهرها از ســخن گفتن به زبان مادری و از پوشیدن لباس اصیل اجداد خود
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یادداشت

توجه به گوهر وحدت ملت ایران و جمهوری آذربایجان
علی مالیری
ماههای محرم و صفر و ایام عاشــورا و
کارشناس مسایل قفقاز اربعین زمانی برای همدلی و اتحاد ملت
ایران و جمهوری آذربایجان است .همه تالشهایی که در طول سال برای
تفرقهافکنی بین عاشقان اهل بیت (ع) و دوستداران امام حسین(ع) انجام
میشود ،در این دو ماه و مناسبتهای آن نقش بر آب میشود .این ظرفیت
فناناپذیر ضامن تقویت پیوندهای مشترک ایران و جمهوری آذربایجان بوده
و خواهد بود .اما در مقابل شاهد افزایش تالشهای تفرقهافکنانه برخی برای
حاشیهســازی و انحراف افکار عمومی دو کشور در همین دو ماه هستیم.
آنگونه که به نظر میرسد در تقویم کاری برای این ایام برنامهریزی شده
است .دســتهایی در کار است تا ملت امام حسین (ع) را از هم دور نگاه
دارد و آنها را نســبت به هم بدبین کند .متاسفانه بحران درمنطقه قفقاز
و اختالفــات جمهوری آذربایجان – ارمنســتان نیز بهانه مورد نیاز برای
این گونه فعالیتها را فراهم میکند.در قفقاز ،زخم قراباغ مهمترین عامل
واگرایی منطقه و مداخله خارجی شــده است .در سال  2021زمانی که
نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان میرفتند تا به غائله قراباغ برای همیشه
پایان بدهند و تکلیف کار را یکسره کنند ،براساس دستوری که از باکو صادر
شده بود ،از دروازههای خانکندی به عقب فراخوانده شدند .معلوم بود که
دســتهایی در کار برای حفظ مناقشه قراباغ و نگهداشتن استخوان الی
زخم هستند .رژیم صهیونیستی ،کشورها و جریانهایی که به ادامه مناقشه
قراباغ و جنگ جمهوری آذربایجان – ارمنستان برای توجیه حضورشان در
منطقه نیاز دارند ،هر یک به نحوی در ناتمام گذاشتن حلمسئله قراباغ
نقش داشــتند .شکی نیست که دستهایی درکار است تا تمامیت ارضی
جمهوری آذربایجان مخدوش و این کشور در سایه جنگ باقی بماند .اگر با
بصیرت به صحنه نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کسانی که چنین سیاستی
را تعقیب کردند همانهایی هستند که دنبال جدایی ملت ایران و جمهوری
آذربایجان هســتند و به قول نظامی گنجوی در زیر آب هم آتشستیزی
میکنند و برای تخریب ایران در افکار عمومی مردم جمهوری آذربایجان
کوتاه نمیآیند .جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشور همسایه جمهوری
آذربایجان و ارمنســتان در خالل سی سال گذشته خسارتهای مادی و
معنوی بســیاری بابت مناقشه قراباغ تحمل کرده است .با این حال ایران
سعی کرده با حفظ مواضع اصولی به حل و فصل نهاییمسئله کمک کند.
رهبر معظم جمهوری اسالمی ایران در سخنرانی مهم که در جریان جنگ
اخیر قراباغ ایراد کردند به صراحت اعالم داشتند که «این درگیری نظامی
باید هر چه زودتر تمام شود البته همه سرزمینهای آذربایجان که به وسیله
ارمنستان تصرف شده باید آزاد شود و به آذربایجان برگردد ».تاکید ایران
بر تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و احترام به مرزهای شناخته شده و
انعقاد قرارداد صلح بین طرفین و ایجاد شرایط امن برای زندگی همسایگان،
از عناصر موضع ایران درمسئله قراباغ و شرط الزم برای موفقیت سیاست
همسایگی ما در منطقه قفقاز است .بدون شک تا زمانی که قرارداد صلح
پایدار بین باکو و ایروان امضا نشود ،ایرانستیزی در جمهوری آذربایجان
ادامه خواهد داشت و زمینه برای بازی دشمنان ایران در این کشور فراهم
خواهد بود .مقامات باکو با بهانه جنگ با ارمنســتان بر گسترش روابط با
رژیم صهیونیستی تاکید و پای رژیمی را که جرثومه اشغالگری ،کشتار و
توطئه و اغفال است ،به مناطق مرزی ایران باز میکنند .این روزها بار دیگر
شاهدیم که برخی از عناصر معلومالحال مخالف دوستی دو ملت برادر ،در
شمال ارس چشمها را بسته و دهان را باز کرده و بر طبل تفرقه میکوبند.
مواضع رسمی و تالش همه جانبه ایران برای استقرار صلح پایدار مبتنی
بر «بازگرداندن تمام سرزمینهای جمهوری آذربایجان به این کشور» را
نادیده گرفته و هر روز موضوعی را برای فرافکنی و افترا زدن بهانه میکنند.
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