
    در حالي كه برخي از كارخانج��ات داخلي به دليل 
فقدان يا كمب��ود مواداولي��ه و واس��طه اي اطالعيه اي 
را مبني ب��ر تعطيلي موقت ت��ا زمان تأمي��ن مواداوليه 
منتشر كرده اند، شواهد نش��ان از آن دارد كه ميليون ها 
ت��ن مواداوليه در گمركات و بنادر دپو ش��ده اس��ت، از 
اين رو به نظر مي رس��د دولت و مجلس شوراي اسالمي 
بايد براي ترخيص مواداوليه،  واس��طه اي و سرمايه اي 
مورد نياز توليد حتي به بهاي تأمي��ن ارز در آينده فكر 

عاجلي كنند

    فرمانده نيروي زميني سپاه: با توجه به درگيري هاي 
اخير بين جمهوري آذربايجان و ارمنس��تان در منطقه 
يگان هايي از نيروي زميني س��پاه به اين منطقه اعزام و 
مستقر شده اند. هر گونه ناامني و تهديد در مرزهاي ما كه 
موجب آسيب به امنيت و آرامش رواني مردم عزيزمان 

باشد، با اقدام مقابله اي مواجه خواهد شد

    فرمانده پلیس خراسان رضوی: پلیس خاطی 
در حادثه مش�هد احضار و نتای�ج تحقیق از وی 

به زودی اعالم خواهد شد
    دادستان آبادان: نگهبان خاطی در بازداشت 
پلیس است و بقیه عوامل حادثه آبادان فعالً با وثیقه 

 

آزاد هستند

    اظه��ارات اسالم س��تيزانه رئيس جمهور فرانس��ه 
و حمايت از انتش��ار كاريكاتوره��ای توهين  آميز عليه 
پيامبر گرامی اس��الم )ص(، خش��م مس��لمانان جهان 
را برانگيخته اس��ت. هزاران نفر از مردم در كش��ورهای 
اسالمی با برگزاری اعتراضات، خشم خود را از اظهارات 
اسالم ستيزانه امانوئل ماكرون نشان داده و پرچم فرانسه 
را به آتش كش��يدند. رئيس جمهور تركي��ه هم با انتقاد 
ش��ديد از افزايش اسالم هراس��ی در اروپ��ا، تأكيد كرد 
كه ذهن ماك��رون نياز به درم��ان دارد، اظهاراتی كه به 

فراخواندن سفير پاريس از آنكارا منجر شد

دپوی مواد اولیه در بنادر 
تولید داخل را سکته می دهد

 اعزام یگان های سپاه 
به مناطق مرزی قره باغ

 خشم جهان اسالم 
علیه اسالم ستیزی ماکرون 

دستور دادستانی و پلیس 
در رسیدگی به 2 حادثه 

مشهد و آبادان

12

2

15

14

یادداشت  سیاسی

 ضرورت هاي شرعي 
و اخالقي انتقاد

محمدجواد اخوان

بيانات اخير رهبر معظم انقالب حضرت آيت اهلل خامنه اي، در ديدار حضوري 
رئيس جمهور و اعضاي ستاد ملي مقابله با كرونا، بار ديگر يادآور برخي موازين 
مهم شرعي و اخالقي است كه گاه در پيچ وخم هاي سياست ورزي به حاشيه 
رانده يا مورد غفلت قرار مي گيرد. ايشان با تأكيد بر لزوم اتحاد و انسجام دروني 
در كشور، به اقدام اخير برخي ها در مواجهه با دولت و شخص رئيس جمهور 
اشاره كردند و فرمودند: »اگرچه در ميان اين برادران، افراد خوبي هم هستند، اما 
اين كار غلط بود و اين موضوع را به طور صريح اعالم مي كنم.« معظم له، انتقاد را 
غير از هتك حرمت دانستند و افزودند: »هتك حرمت در ميان مردم حرام است 
و نسبت به مسئوالن بيشتر، بخصوص در ميان مسئوالن باالي كشور. ممكن 
است انتقاد درستي داشته باشيد، انتقاد كنيد اشكالي ندارد اما انتقاد با اهانت و 
هتك حرمت متفاوت است اين گونه رفتارها و هتك حرمت، روش امريكايي ها 
است كه در مناظره ها و كارهاي مطبوعاتي، خود را در دنيا رسوا كرده اند تا جايي 
كه يك شخصيت برجسته سياسي آن ها مي گويد، دنيا با هراس و تحقير به ما 
نگاه مي كند. روش ما اسالمي و قرآني است، يعني انتقاد بيان مي شود اما هتك 
حرمت انجام نمي گيرد. بايد حرمت رؤساي سه قوه و مسئوالن كشور كه در 

عرصه خدمت رساني به مردم هستند، حفظ شود. «
در قواعد سياسي مرسوم در كشورهاي غربي، حمله به رقيب گاه چنان شدت 
مي گيرد كه از مرزهاي اخالق عبور مي كند كه نمونه هاي آن را در رقابت هاي 
انتخاباتي امريكا مي توان مشاهده كرد. اما چنين رفتارهايي در نظام جمهوري 
اسالمي كه بر پايه تعاليم الهي بنا شده و سعادت دنيوي و اخروي بشر را هدف 
خود مي داند، به هيچ روي قابل قبول نيست. اينجا بايد اشاره كرد كه هرچند 
همه ايرانيان مسلمان با تعاليم اخالقي آشنا هستند، اما به دليل اقدام ناكافي 
در جهت اسالمي سازي علوم انساني، سياست چه در مرحله نظر و چه در 
مرحله عمل متأسفانه با رويكردهاي ماكياوليستي وارداتي پيوند خورده و 
به رغم نصايح و توصيه هاي امامين انقالب اسالمي، باز هم شاهد غفلت هايي 

در برخي نخبگان سياسي هستيم. 
در اين ميان نمي توان از اين نكته غفلت كرد كه يكي از داليل تند شدن برخي 
رجال سياسي در شرايط كنوني، نارضايتي هاي گسترده اي است كه در ميان 
مردم، به خصوص به دليل رها شدن بازار و معيشت مردم از سوي مسئوالن 

اجرايي شيوع يافته است. | صفحه 2

روش قرآنی ما  انتقاد بدون هتک حرمت است

مناظره های انتخاباتی ترامپ و بايدن، ناظران 

غالمرضا صادقیان
  یادداشت سردبیر

را با اين پرس��ش مهم روبه رو ك��رد كه آيا 
پوپوليسم واقعی در امريكاست؟! با آنكه در 
صد سال گذش��ته جنبش های پوپوليستی را بيش��تر در امريكای التين 
جست و جو می كردند اما در چند دهه اخير تبليغات انتخاباتی در كشورهای 
پرچمدار دموكراس��ی و ليبراليس��م، به ش��دت بر عاليق عامه در مقابل 
دغدغه های نخبگان تمركز پيدا كرده است. ترامپ و بايدن در كشوری كه 
يكی از باال    ترين ميانگين های نخبگان نس��بت به عامه را دارد و با بر    ترين 
دانشگاه ها، مركز تجمع دانشمندان و تحصيلكرده های آكادميك است، كل 

وعده     ها و دعواهای مناظره های خود را به سمت فريب عامه بردند. 
هر دو نامزد انتخابات امري��كا يكديگر را متهم می كنند كه »آدم پوتين « 
هس��تند، البته نه به اين فرهيختگی و باادبی! ترامپ رقيب خود را متهم 
می كند كه سه ونيم ميليارد دالر از پوتين گرفته)و از چين و جاهای ديگر 
هم( و بايدن هم ترامپ را »سگ دست آموز پوتين « می نامد. چرا پوتين؟ 
برای اينكه در امريكا صد سال است با كمونيس��م و سوسياليسم مبارزه 
و عليه آن تبليغ می كنن��د و حاال كه نمادهای سوسياليس��م تا نامزدی 
انتخابات امريكا هم خود را باال كش��يده اند)برنی س��ندرز( فحش دادن 
به سوسياليس��م برای جمع آوری رأی عوام يك فرصت و موقعيت ممتاز 
اس��ت. ترامپ البته با كليدواژه سوسياليس��م به »كاماال هريس« معاون 
بايدن هم حمله می كند:»ما يك كشور سوسياليس��ت نخواهيم بود. ما 
قرار نيست يك رئيس جمهور سوسياليس��ت، به ويژه يك رئيس جمهور 
زن سوسياليست داشته باشيم. « و بايدن خود را كسی معرفی می كند كه 
با تفكرات سوسياليستی مبارزه كرده و با شكست دادن آنها در مبارزات 

درون حزبی)سندرز( نامزد نهايی دموكرات  ها شده است. 
در قضيه كرونا نيز ترامپ و بايدن هر دو مدعی  طرف مقابلند و در رفتاری 
پوپوليستی هيچ اش��اره مختصری هم به مس��ائل علمی و نقش مردم و 
مراقبت های فردی و اجتماعی در كنترل كرونا نمی كنند. ترامپ می گويد 
اگر بايدن بود، امريكا چندين برابر كشته می داد و مقابله ناموفق اوباما و 
بايدن را با آنفلوآنزا در دوره خودش��ان يادآوری می كند و نهايتاً می گويد 
كرونا تقصير چين است. بايدن نيز مدعی است ترامپ عمداً خطرات كرونا 
را از مردم مخفی نگه داش��ت و باال    ترين رقم قرباني��ان كرونا را در امريكا 

ثبت كرد. 
هر دو بر يك گزاره عوام فريب ديگر اصرار می ورزند: فساد طرف مقابل! نه 
اينكه فسادی در كار نباشد اما عموم مردم امريكا روی كسی كه ماليات 

نمی پردازد، حساسند و او را قانون گريز و مال مردم خور می دانند. بايدن 
مدام از ترامپ می خواهد نشان بدهد چقدر ماليات پرداخته است و اوباما 
نيز به كمك بايدن می آيد و در يك س��خنرانی می گوي��د وقتی كه بچه 
بوده و بستنی می فروخته، بيشتر از 750 دالری كه ترامپ در طول مدت 

حضورش در كاخ سفيد ماليات داده، ماليات پرداخته است!
انتخاب بعدی ترامپ و بايدن برای فريب عوام، »دروغ « اس��ت! آن دو در 
طول مناظره دهها بار و خارج از آن صد    ها بار يكديگر را دروغگو خوانده اند. 
»دروغ « گناهی اس��ت كه در امريكا برای تخريب طرف مقابل از آن زياد 
استفاده می شود و خانواده     ها و مدارس سعی می كنند به بچه     ها بگويند كه 
از دروغ بدتر چيزی نداريم. برخی ناظران انتخابات در امريكا هم معتقدند 
ترامپ و بايدن فقط يك بار در طول مناظره راست گفتند و آن زمانی بود 

كه يكديگر را دروغگو خواندند!
دو نامزد رياست جمهوری امريكا حتی برای بازی با افكار عمومی از افشای 
جنايت های طرف مقابل باكی نداشتند. بايدن پس از اشاره مجری برنامه 
به قضيه »كودكان در قفس«، گفت:»5۲5 ك��ودک در امريكا از خانواده 
خود در مرز)مكزيك( جدا شده اند و حاال نمی شود خانواده هايشان را پيدا 
كرد! آبروی ما در دنيا رفت. حاال چگونه از حقوق بش��ر حرف بزنيم؟! « و 
ترامپ پاسخ داد:»طرح و اجرای قفس )جداسازی كودكان از والدين( از 

اول كار خودت بود!«
ترامپ و بايدن آن  قدر گزاره های مردم فريب عليه يكديگر، كشف و ثبت 

كردند كه مشاركت باال در اين انتخابات احتماالً واقع خواهد شد!
هر دو نامزد گفته اند كه »فقط با تقلب طرف مقابل« ممكن است شكست 
بخورند. ه��ر دو يكديگر را به تخلفات آش��كار و پنه��ان انتخاباتی متهم 
می كنند. هر دو يكديگر را به عدول از قوانين دموكراس��ی برای رسيدن 
به قدرت يا حفظ آن متهم كرده اند و دهها گزاره پوپوليستی ديگر كه در 

اين اندک نمی گنجد. 
نخبگان امريكايی به كناری نشسته اند و نمايش پوپوليسم بايدن و ترامپ 
و موفقيت     هايی كه عوام گرايی در ميان دموكراسی های قرن بيست و يكم 
به دست آورده، آنان را به تفكر بيشتر واداشته است و از جنگ داخلی كه 

پيامد طبيعی اصرار بر پوپوليسم است، بر عاقبت امريكا هراسانند. 
آخرين مناظ��ره انتخاباتی امريكا در واقع نش��ان داد فريب كاری، تقلب، 
تخلف، البی گری و هر چيز ديگری كه نتيجه انتخاب��ات را به نفع طبقه 
ثروتمند تغيير دهد، در امريكا و دموكراس��ی آن ممكن است و اين اوج 

پوپوليسم در ليبرال دموكراسی امريكاست: فريب عامه به نفع خواص!

هش��ت روز مانده به انتخابات امريكا، شدت دوقطبی به حدی 
است كه حدود 59 ميليون امريكايی در رأی گيری زودهنگام 
ش��ركت كرده اند. در حالی كه برآورد    ها اين اس��ت كه بيش از 
150 ميليون )65درصد( امريكايی تا سوم نوامبر )13 آبان ( در 
انتخابات شركت كنند، انتظار می رود سطح مشاركت در امريكا 
ركورد 11۲ س��ال گذشته را هم بش��كند. ميزان مشاركت در 
انتخابات سال 1900 در امريكا 73/۲درصد و در انتخابات 1904، 
65/۲ درصد و در سال 1908، ميزان مشاركت 65/4 درصدی 
ثبت شده است. تحليلگران انتخاباتی پيش بينی می كنند كه 
ميزان مشاركت در انتخابات سوم نوامبر امسال ، دست كم از 65/4 
درصد سال 1908 نيز عبور كند. اين يعنی اينكه ميزان شكاف 
ميان دونالد ترامپ و بايدن به حدی رسيده كه حاميان آنها برای 
رأی دادن بسيج شده اند. بخشی از اين دوقطبی به دليل تحريك 

دموكرات  ها اس��ت كه به طبقه متوس��ط امريكا می گويند كه 
ماندن ترامپ در كاخ سفيد، به معنای به خطر افتادن دموكراسی 
امريكايی است و البته حاميان ترامپ نيز، رقابت های جاری را 
بازی مرگ و زندگی می دانند. دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا 
ديروز جزو معدود رؤسای جمهوری امريكا بود كه با اين فاصله از 
انتخابات ، رأی خود را در فلوريدا به صندوق انداخت و حين رأی 
دادن گفت: »من به شخصی كه اسمش ترامپ است، رأی دادم. 
می توانم به شما بگويم اين يك رأی بسيار امن بود ، بسيار امن تر از 
وقتی كه شما يك رأی را می فرستيد. همه چيز عالی بود ، بسيار 
سختگيرانه. اين يك افتخار است كه رأی می دهيم.«  تا غروب 
ديروز به وقت تهران، 58ميليون و 663هزار و ۲63 امريكايی رأی 
خود را به عنوان رأی پيش از موعد به صندوق    ها انداخته اند كه 
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انفجار دوقطبی  در امریکا
مشارکت 60 میلیون نفر در رأی گیری زودهنگام

پوپولیسم خالص امریکایی!

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه 5 آبان 1399 - 9 ربیع االول 1442

سال بیست و د  وم- شماره 6056  - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

 مهم  ترين عاملی كه باعث گرديد 
امام راحل عظيم الش��أن ما قيام 
كند بازگرداندن اخالق به سياست 
و حكومت بود. امام عالقه مند بود 
صالحان در رأس حكومت باشند 
چرا كه جامعه ما جامعه اسالمی 
محسوب می ش��ود. مقام معظم 
رهبری چندين ب��ار فرمودند در 
حق دش��من هم انصاف داشته 
باش��يد و معلوم است مخاطب و 
شنونده اصلی حرف ايش��ان كيس��ت. بار  ها به تعرض به افراد 
در مراسمات عمومی اعتراض كرده اند. سال 1384 به تخريب 
هاشمی اعتراض كردند و بار  ها به حفظ حرمت مسئوالن متذكر 
شده اند. در همين حال بار  ها از نقد  ها و صراحت   ها حمايت و تشكر 
و تأييد كرده اند. چرا اين سيره نمی تواند به مدلی مفهومی برای 
برخی نيروهای انقالب اسالمی تبديل شود؟ بدون ترديد داليل 
مختلفی دارد، اما گويی به جنس و شخصيت افراد هم مرتبط 
است. وقتی می پرسيم چه كسانی پرده دری و توهين می كنند، 
بالفاصله اسامی ای گفته می ش��ود كه بر سر آنان اشتراک نظر 
است. بنابراين، خصلت های شخصيتی را نيز نبايد در محاسبه 
نهايی فراموش كرد. اما آنچه منجر به لجام گسيختگی سخن 
می شود و بس��ياری را به تعجب وامی دارد داليل مهمی دارد. 
تلقی ها، تفسيرها، اطالعات و كم ظرفيتی گوينده و ضعف در 

استخدام واژه   ها مهم است، اما 
1- برخی، جمالت بی رحمانه و توهين آل��ود را معادل آزادگی 
و انقالبی گری می دانند. اصاًل برخی دركش��ور ما انقالبی گری 
را حصر در زبان كرده اند. در فضای مج��ازی چه نوع مطالب و 
كليپ   هايی بيشتر ارسال می شود؟ هر چه تندتر باشد بيشتر، 
هرقدر مستقيم اسم رئيس جمهور را آورده باشند، بيشتر، كدام 
پيج   ها پرمخاطب تر اس��ت؟ هركدام تندتر باشد. كدام پيج   ها 
خلوت تر است؟ علما و كسانی كه تبيينی می نويسند و قصدشان 
دادن بينش و نگرش است. بنابراين، تا انقالبی گری را از زبان به 
سوی كار و عمل سوق ندهيم اين داستان ادامه دارد. حتی جواب 
دشمن خارجی را با آداب می دهند. تدبير می كنند، چه بگوييم 
و چه كسی بگويد بهتر است؟ اما در داخل چنين نيست. بدون 
ترديد انقالبی بودن يعنی پاک بودن شخص از همه آلودگی های 
دنيوی و تالش برای بندگان خدا كه گرفتار مشكالت هستند. 

شعار دادن را بايد تغيير دهيم. 
۲- برخی صحنه سياسی درون كش��ور را صحنه حق و باطل 
می بينند و با اين فهم بس��ياری از س��خنان را برای خود مباح 
می كنند. حق و باطلی كه در قرآن اس��ت اين نيست، آنجا مرز 
كفر و ايمان و ايمان و نفاق است، بنابراين ترفيع ساليق به صحنه 
حق و باطل تندگويی را تقويت می كند، زيرا مواجهه با باطل، مرز 
نمی شناسد. حضرت امام درباره كسی كه دنبال براندازی دستگاه 
فاسد شاه بود می گفت »آقای ش��اه « و ادب و نزاكت را رعايت 
می كرد. برای جابه جايی قدرت  در درون نظام نمی توان از جاء 
الحق و زهق الباطل استفاده كرد. اين سطحی گرايی است و دو 

قطبی ای كه می سازد، توأم با تنفر و ناسزاگويی خواهد بود. 
3- برخی با تندگويی، پرخاش و اهانت احس��اس پيش��كش 
خوشايند می كنند، عده ای به آنان احسنت می گويند، عده ای 
می گويند حرف دل م��ا را زدی، ع��ده ای می  گويند فقط تو 
چنين جسارت و ش��هامتی را داری، اصاًل »تركاندی « طرف 
را و اينچنين تش��ويق تندگويی و درش��ت گويی طرف را به 
سمت تكرار می برد. صراحت بسيار ارزشمند است، اما خلط 
آن با بددهانی متفاوت اس��ت. فرض كنيد نماينده جمعی از 
عملكرد وزيری ناراضی است. در تريبون مجلس می گويد: آقای 
رئيس جمهور اگر رسيدگی نكنيد مجلس به سمت استيضاح 
و عزل می رود. اما فرض كنيد همين عبارت را اينگونه بگويد: 
آقای رئيس جمهور اگر رسيدگی نكنيد مجلس توی دهان اين 
وزير می زند و...  اين دو بسيار متفاوت است؛ يكی صراحت دارد 

و ديگری اهانت. 
4- برخی با تندگويی می خواهند شدت و حدت مسئله مورد 
نظر را برجس��ته كنند. گويی كاس��ه صبر لبريز شده و بحران 
همه جا را گرفته است و مسئول مربوطه بدون هيچ مانعی صرفاً 
خوشش نمی آيد مس��ئله را حل كند. كشور ما بحمداهلل هيچ 
بن بستی ندارد، برای همه مسير  ها قانون وجود دارد. می توان 
بدون سر و صدا كار را دنبال كرد، اهرم های قانونی را به كار گرفت 
و احساسات را كنترل كرد. برخی نه تصوری از وحدت شيعه و 
س��نی دارند و نه اعتقادی به وحدت مسئوالن كشور در مقابل 
دشمنی كه پوتينش را تا گلوی ما آورده است. امروز منتقدان 
وضع موجود بايد حكم مادر نسبت به فرزندی را كه قرار است 
دو نيم شود، داشته باشند. اگر راه حل و راهكاری دارند كه دولت 
ندارد يا بلد نيست يا اعتقاد ندارد در اختيارش قرار دهند. دهها 
نقد جدی به دولتيان وارد است، اما اجازه بدهيم اگر حداقل كاری 
هم می كنند ذهن شان را به حاشيه نكشانيم و البته رئيس دولت 
در دوری از حاشيه سازی بايد نفر اول كشور باشد، نه اينكه چيزی 
را وسط بيندازد و همه را درگير و س��پس صحبت از وحدت و 
ايستادن مقابل دشمن كند. اگر همه مراعات كنند اندک هتاكان 

خود منزوی خواهند شد. 
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 رهبر انقالب: انتقاد کنید اشكالي ندارد اما انتقاد با اهانت و هتك حرمت متفاوت است 
بايد حرمت رؤساي سه قوه و مسئوالن کشور که در عرصه خدمت رسانی به مردم هستند، حفظ شود
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