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ــی- ــریه فرهنگی-اجتماع ــوان : نش عن
سیاســی نبــض بهشــتی. شــماره اول، ســال 
ــکده  ــه. دانش ــود و ن ــاه ن ــن م اول. بهم
بســیج  امتیــاز:  صاحــب  پزشــکی. 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش دانش
شــهید بهشــتی. مدیــر مســئول: احســان 
کریمــی. ســردبیر: جواد رســتمی راوری. 

هیئــت تحریریــه: مهــرداد افضلــی ننیــز، 
ــش،  ــام دان ــور، بهن ــام پ ــواد بهن محمدج
جــواد رســتمی راوری، مهــدی زاهــدی، 
ــتانی،  ــر کوهس ــگری، کوث ــارا عس س
ــد و صفحــه  ــی. طراحــان جل ــان نجف ایم
احســان  غفــاری،  امیــن  آرایــان: 
کریمــی. همــکاران تحریــر: محمدپارســا 
حســنی، ســجاد حســینی، مجتبــی ســیفی، 
ــری. ــگار نیّ ــب، ن ــمی نس ــد قاس محم

@Nabz_Sbmu

@Nabz_Sbmu

@Nabz_Sbmu

* ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید...

#جنبش_فکر
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     ظاهــرش ســاده اســت امــا بــرای بــروزش میلیونهــا واکنش 
انجــام می شــود و بــودن اش گــواه همــه آن واکنــش هاســت. 
نبــض را می گویــم! همــان کــه وقتــی نیســت حیــات منتفــی 
اســت و وقتی هســت، مــرگ. و مگــر نه اینکــه حیات دانشــجو 
را نیــز نبضــی باید؟ اگــر دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــهید بهشــتی )بــا ایــن اســم فخیمــه!( دغدغه منــد مســائل 
ــق  ــه و تحقی ــا مطالع ــت از آنه ــرای درک درس ــورند و ب کش
ــد و...،  ــه می کنن ــرایط مطالب ــود ش ــت بهب ــد و در جه می کنن
نبــض ایــن همــه واکنــش حیــات زا می توانــد در ایــن نشــریه 
و شــاید بــا یــک متــن زده شــود. ظاهــرش ســاده اســت، متن 
ــم کــه همــه آن دغدغــه  ــم و می دانی ــا می دان ــم، ام را می گوی

هــا و مطالعــات و مطالبه گــری هــا و... پشــت آن انــد.
ــد  ــگام بزن ــوی و بهن ــد ق ــض می توان ــرود نب ــان ن      و یادم
یــا ضعیــف و ناکــوک! و نبــض ضعیــف اگرچــه نشــانه مــرگ 
نیســت امــا هشــداری اســت بــرای ضعــف فعالیت هــای حیاتی 

دانشــجویی! 
ــا  ــم ت ــم می خوانی ــا ه ــد ب ــیم و بع ــم می نویس ــا ه ــس ب      پ
ــه  ــر او را ب ــه و تحلیلگ ــوای عاقل ــجو و ق ــر دانش #جنبش_فک

تماشــا بنشــینیم!

سخن سردبیر
جواد رستمی راوری     دانشجوی ترم پنج پزشکی
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     هرچنــد طوفــان ســهمگین همه گیــری کرونــا بیــش از یــک ســال اســت کــه کشــورهای مختلــف جهــان را درمــی نــوردد؛ امــا در 
میــان اخبــار تولیــد واکســن ایــن ویــروس، مایــه امیــد و کورســوی نــوری در میــان امــواج پرتالطــم ایــن طوفــان اســت. در ایــن روزهــا 
کــه اخبــار ضــد و نقیــض و شــایعات فــراوان در خصــوص تولیــد یــا واردات واکســن کرونــا منتشــر می شــود، آگاهــی و موضــع گیــری 

صحیــح جامعــه، بــه خصــوص دانشــجویان، در ایــن زمینــه اهمیــت باالیــی دارد. 
از اوایــل مــاه may  )اردیبهشــت( ســال گذشــته میــالدی کــه اولیــن کارآزمایــی هــای بالینــی تولیــد واکســن 
کرونــا اعــالم شــد تــا امــروز 240 واکســن در مراحــل مختلــف بالینــی یــا پیــش بالینــی طــی کــرده 
انــد. پیــش بینــی مــی شــود ظرفیــت ســاخت واکســن تــا پایــان ســال 2021 میــالدی 
ــش از 28  ــه بی ــال 2022 ب ــان س ــا پای ــارد دوز و ت ــش از 12 میلی ــه بی ب
ــر میــزان نیــاز  میلیــارد دوز برســد. ایــن تعــداد حداقــل دو براب
کل جهــان اســت. چنیــن ســرمایه گــذاری عظیمــی 
ــع از  ــان دادن درک جوام ــر نش ــالوه ب ع

ــادی- ــیار اقتص ــع بس ــر مناف ــا، بیانگ ــت کرون ــت وضعی وخام
سیاســی تولیــد واکســن بــرای نهــاد هــای دولتــی و غیر دولتی اســت. 

مســئله ای کــه توجــه بــه آن بــرای درک ابعــاد وســیع واکســن کرونــا و نیفتــادن 
ــام  ــه نظ ــرا ک ــت. چ ــروری اس ــد« ض ــی نکنی ــالمت را سیاس ــد »س ــعارهایی مانن در دام ش

ــا اقتصــاد و سیاســت اســت. در ادامــه ایــن یادداشــت بــه بررســی  ســالمت ذاتــا امــری گــره خــورده ب
برخی ابعاد سیاسی، اقتصادی و رسانه ای مسئله واکسن می پردازیم. 

وضعیت واکسیناسیون کرونا در دنیا
     ایــن روزهــا و در پــی فــوت دو تــن از چهــره هــای مطــرح ورزشــی، عــده ای عامدانــه و برخــی از روی ناآگاهــی ســعی در القــای 
ایــن مســئله دارنــد کــه اگــر واکســن کرونــا وارد شــده بــود یــا ایــن افــراد در کشــورهای دیگــری بودنــد، چنیــن اتفاقــی هرگــز رخ 
نمــی داد. بــرای بررســی ایــن گــزاره سراســر اغــراق و خودتحقیــری، نگاهــی بــه آمارهــای جهانــی واکسیناســیون بیندازیــم. تاکنــون 
در کل دنیــا حــدود 17.3 میلیــون نفــر بــه طــور کامــل در برابــر کرونــا واکســینه شــده انــد. عــددی کــه نیمــی از آن )9.3 میلیــون( 
مربــوط بــه کشــور آمریــکا و یــک چهــارم )4.7 میلیــون( آن مربــوط بــه برخــی کشــورهای اتحادیــه اروپــا ماننــد انگلســتان اســت. ایــن 
درحالــی اســت کــه بســیاری از کشــورها، علــی رغــم بســتن قــرارداد پیــش خریــد بــا شــرکت هــای بــزرگ تولیــد کننــده واکســن، یــا 

واکسن کرونا، واقعیت مهجور
مهرداد افضلی ننیز    دانشجوی ترم 6 پزشکی
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هنــوز واکســنی دریافــت نکــرده انــد یــا میــزان بســیار کمــی واکســن بــه آنهــا اختصــاص یافتــه اســت و بــه جــای آن اکثــر ظرفیــت تولیــد شــرکت هــای داروســازی 
ــا وجــود قراردادهــای پیــش خریــد چنــد میلیــون دوزی،  ــکا شــد. مثــال کشــورهای عمــان، کویــت، بنــگالدش، کاســتاریکا و... ب صــرف کشــورهایی ماننــد آمری
تاکنــون 100 هــزار واکســن نیــز دریافــت نکــرده انــد. مســئله ای کــه ظاهــر خیرخواهانــه و عدالــت طلبانــه کشــورهای غربــی را خدشــه دار کــرده و اعتــراض و 

هشــدار برخــی مقامــات ســازمان جهانــی بهداشــت را مبنــی بــر عــدم رعایــت عدالــت در توزیــع واکســن، در پــی داشــته اســت.
     بررســی پروتــکل هــای تزریــق در کشــورها نشــان مــی دهــد کــه همــه آن هــا در فــاز یــک واکسیناســیون قــرار دارنــد. در ایــن فــاز اولویــت بــا کادر درمــان، 

ســالمندان و مبتالیــان بــه بیمــاری هــای زمینــه ای اســت و هیــچ کشــوری هنــوز بــه فــاز واکسیناســیون عمومــی 
کــه در آن مــردم عــادی از جملــه هنرمنــدان و ورزش کاران واکســینه شــوند، نرســیده اســت. بایــد توجــه داشــت در 
برخــی کشــورهایی کــه واکسیناســیون گســترده تــری نســبت بــه ســایرین داشــته انــد هــم، شــاهد کاهش معنــاداری 
در آمارهــای ابتــال و مــرگ و میــر نبــوده ایــم و حتــی کشــورهایی ماننــد آمریــکا، امــارات، اســپانیا، رژیــم اشــغالگر 
قــدس و ... آمــار مــرگ و میــر افزایشــی را نیــز تجربــه کــرده انــد. در حــال حاضــر توصیــه بــه ادامــه رعایــت پروتــکل 
هــای بهداشــتی بهتریــن راهبــرد اســت و دلیــل واقعــی فــوت برخــی چهــره هــای مطــرح نیــز عــدم رعایــت پروتــکل 

هــا بــوده اســت.

وضعیت تولید، واردات و توزیع واکسن در ایران
     همانطــور کــه اشــاره شــد تاخیــر بســیار در تحویــل واکســن بــه بســیاری از کشــورها و ســرمایه گــذاری هــای عظیــم کشــورهای پیشــرفته جهــت تولیــد واکســن 
نشــان از اهمیــت راهبــردی ایــن کاال دارد. از طرفــی تامیــن هرچــه ســریع تــر واکســن و ارتقــا ســطح ســالمت جامعــه منجــر بــه الــزام واردات واکســن، حداقــل در 

مراحــل اولیــه واکسیناســیون، مــی شــود. راهبــرد ایــران در تامیــن واکســن نیــز ناظــر بــه هــردو مســئله بــوده اســت.
در زمینــه تولیــد واکســن، 9 مرکــز ایرانــی ماننــد شــفافارمد، انســتیتو پاســتور، موسســه رازی، دانشــگاه هــای شــیراز و بقیــه اهلل و... بــا حمایــت نهادهایــی ماننــد 
ــه تحقیــق و توســعه کردنــد کــه خروجــی آن تاکنــون دو واکســن کوو-پــارس )واکســن  ســتاد توســعه زیســت فنــاوری و ســتاد اجرایــی فرمــان امــام شــروع ب
موسســه رازی در فــاز 1 بالینــی( و کوو-ایــران )واکســن موسســه برکــت در فــاز 2 بالینــی( بــوده اســت. همچنیــن دو شــرکت ایرانــی نیــز در مرحلــه پیــش بالینــی 

ــت،  ــامن، کوی ــورهای ع ــال کش ... مث

بنــگالدش، کاســتاریکا و... بــا وجــود 

چنــد  خریــد  پیــش  قراردادهــای 

میلیــون دوزی، تاکنــون 100 هــزار 

ــد. ــرده ان ــت نک ــز دریاف ــن نی واکس
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توســعه واکســن هــای mRNA )تکنولــوژی مشــابه واکســن¬های فایــزر و مودرنــا( هســتند تــا بــه زودی ایــران نیــز بــه نســل چهــارم پلتفــرم هــای تولیــد واکســن 
دســت پیــدا کنــد. همزمــان پــروژه تولیــد واکســن مشــترک بــا شــرکت فینــالی کوبــا ،یکــی از معتبرتریــن شــرکت هــای واکســن ســازی ایــن کشــور، نیــز در فــاز 
ســوم بالینــی قــرار دارد. طبــق زمــان بنــدی ارائــه شــده توســط شــرکت هــا پیــش بینــی مــی شــود در بهــار 1400 شــاهد واکسیناســیون بــا اســتفاده از واکســن 

هــای ایرانــی باشــیم.
     در زمینــه واردات دو راه قــرارداد مســتقیم بــا شــرکت هــا و تهیــه واکســن از طریــق معاهــده کواکــس )COVAX( وجــود دارد. کواکــس نهــادی بیــن المللــی 
زیــر نظــر ســازمان جهانــی بهداشــت و اتحادیــه بیــن المللــی واکســن )GAVI( اســت کــه  هــدف آن تامیــن عادالنــه واکســن بــرای تمامــی کشــورها از طریــق 
خریــد، تجمیــع و بازتوزیــع واکســن عنــوان شــد. هرچنــد ابهاماتــی در ارتبــاط بــا ســوابق برخــی از نهادهــای حامــی کواکــس ماننــد بنیــاد بیــل و ملینــدا گیتــس 

وجــود دارد، بــه دلیــل اهمیــت واردات واکســن، ایــران و بســیاری دیگــر از کشــورهای دنیــا وارد قــرارداد بــا 
کواکــس شــدند. حاصــل ایــن قــرارداد فعــال واردات 4.2 میلیــون دوز واکســن اکسفرد-اســترازنیکا تولیــد 

شــده در شــرکت SKbio کــره جنوبــی اســت.
     طبــق اعــالم مســئولین، ایــران از ابتــدا بــه دنبــال واردات واکســن کرونــا بــود امــا تحریــم هــای ضــد 
ــد واردات واکســن نقــش بســیار مهمــی داشــت. در ایــن  ــع انتقــال ارز در کنــد شــدن رون بشــری و موان
ــازی و  ــه س ــعی در دوگان ــن س ــدم واردات واکس ــا ع ــاط FATF ب ــه ارتب ــرار ب ــا اص ــز ب ــده ای نی ــان ع می
رســیدن بــه مقاصــد سیاســی خاصــی بودنــد؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه مانــع اصلــی ایــران در انتقــال 
ارز بــه خــارج از کشــور تحریــم هــای پیچیــده ای اســت کــه علیــه ایــران اعمــال شــده بــه طــوری کــه 
ــا ایــران ندارنــد. همچنیــن تمامــی نهادهایــی کــه دارای  شــرکت هــا و بانــک هــا تمایــل بــه همــکاری ب
ســهامدار آمریکایــی هســتند بایــد بــرای تجــارت بــا ایــران از ســازمان OFAC مجــوز دریافــت کننــد کــه 

عامــل اصلــی عــدم انتقــال ارز در واردات واکســن نیــز همیــن مســئله بــود. 
ــا تاخیــر همــراه شــد،  ــران ب ــوان گفــت هرچنــد کــه متاســفانه واکسیناســیون ای      در مجمــوع مــی ت
راهبردهــای ایــران در واردات واکســن نمــره قابــل قبولــی کســب کــرده اســت. همانگونــه کــه اشــاره شــد 

بســیاری از کشــورها صرفــا بــه خریــد واکســن از برخــی شــرکت هــای مطــرح اکتفــا کردنــد و البتــه تاکنــون نیــز واکســن چندانــی دریافــت نکــرده انــد. قطعــا 
تمامــی مســائل طــرح شــده در ایــن یادداشــت بــه معنــی ندیــدن ضعــف هــای داخلــی در واردات و تولیــد بــه موقــع واکســن نیســت. کارشــکنی هایــی در وزارت 
بهداشــت و بــه تاخیــر افتــادن چنــد ماهــه تولیــد واکســن موسســه رازی، اظهــار نظــر هــای پراکنــده و بعضــا متناقــض مســئولین، نبــود مرجعیــت واحــد رســانه-++ 
ای در اعــالم مســائل مربــوط بــه واردات واکســن و عــدم شــفافیت در مســائلی ماننــد واردات واکســن اســپوتنیک وی )هرچنــد کــه مقالــه منتشــر شــده در مجلــه 

لنســت بیشــتر نگرانــی هــا در مــورد ایــن واکســن را برطــرف کــرد( بخشــی از ضعــف هــای مدیریــت کرونــا در کشــور اســت.
         امیــد اســت بــا شــروع واکسیناســیون کرونــا بــا واکســن اســپوتنیک، مذاکــرات جهــت واردات واکســن ســینوفارم و تولیــد واکســن هــای داخلــی، هرچــه 

ســریع تــر کرونــا در کشــور پایــان یابــد..

ــه  ــا ارصار ب ــز ب ــده ای نی ــان ع ــن می در ای

ارتبــاط FATF بــا عــدم واردات واکســن 

ســعی در دوگانــه ســازی و رســیدن بــه 

ــد  ــا بای ــد؛ ام مقاصــد سیاســی خاصــی بودن

ــران در  ــی ای ــع اصل ــه مان ــت ک ــه داش توج

انتقــال ارز بــه خــارج از کشــور تحریــم های 

ــران اعــامل  ــه ای ــه علی ــده ای اســت ک پیچی

شــده بــه طــوری کــه رشکــت هــا و بانــک ها 

ــد.  ــران ندارن ــا ای ــکاری ب ــه هم ــل ب متای
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ــرای جــوان مســلمانی  ــن یادداشــت را می نویســم ب      ای
ــران پســا انقــاب نفــس می کشــد. کــه در ای

     ... خبــر رســید، خبــری بــس شــگرف ، عجیــب و قابــل 
تامــل. انقــاب اســامی ۴۰ ســاله شــد و اکنــون در آســتانه 
ورود بــه قــرن جدید، خــود را آمــاده رویارویی تمــام عیار با 
تمــدن جدیــد و ارزش هــای آن و پاســخگویی بــه نیازهــای 
ــه نســل  ــد ک ــه نظــر آی ــد. شــاید ب انســان معاصــر می یاب
اول تئوریســین ها و مبــارزان اصلــی تقریبــاً همــه از پیــش 
مــا رفتــه باشــند امــا نظــام حاکمیــت برخاســته از انقــاب 

ــد.  ــداوم آن نهضــت حرکــت می کن ــان در مســیر ت همچن
ــای  ــت آن خون ه ــتقرار و تثبی ــرای اس ــه ب ــی ک حاکمیت
فراوانــی بــذل گشــته و بــه پشــتوانه همــان خون هاســت که 
علیرغــم همــه مشــکات و مفاســدش هنــوز هــم می تــوان 

بــه آن امیــد داشــت و بــه آن دل بســت.
»رستاخیز دین«

     خبــری کــه در آغــاز تمــام جامعــه شناســان سیاســت 
ــط  ــه فق ــود. ن ــی ب ــاب دین ــوع انق ــرد وق ــر ک را متحی
مارکسیســت ها کــه حتــی لیبرال هــا در قــرون ۱۷ و ۱۸ و 
۱۹ چنــان ریشــه دیــن را زده  بودنــد کــه فکــر می کردنــد 

انقالب اسالمی و قرن پیش رو
مهدی زاهدی     دانشجوی ترم ۴ داروسازی
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دیــن در نیمــه دوم قــرن ۲۰ مــی رود کــه بــه طــور کامــل 
حتــی از زندگــی شــخصی نیــز حــذف شــود. تنهــا تفــاوت 
آن بــود کــه چــپ هــا حتــی بــه ایمــان دینــی هــم رحــم 
نمی کردنــد امــا راســت های محافظــه کار بــا دیــن در حــد 
ــی  ــا ســایر شــئون زندگ ــه ب ــه شــرطی ک ــی ب ایمــان قلب
ــای  ــام انقاب ه کار نداشــته باشــد مشــکلی نداشــتند. تم
لیبــرال و علی الخصــوص انقــاب کبیــر فرانســه در همیــن 
فضــای فکــری انجــام شــد. کافیســت بــه تصویــر تاجگذاری 
ــه و  ــاب فرانس ــش از انق ــاپ در پی ــط پ ــارلمانی توس ش
ــاپ  ــه پ ــودش در حالی ک ــط خ ــون توس ــذاری ناپلئ تاجگ
نظاره گــر اســت دقــت کنیــد. بعــد از ناکارآمدی هــا و 
فســاد های حکومــت کاتولیــک در قــرون وســطی و جــدال 
ــم و دیــن و شــروع نهضــت رنســانس  جــدی و عمیــق عل
و پیدایــش اصــاح دینــی و نهضــت مارتیــن لوتــر و 
شــکل گیری پروتستانیســم، چنــان دیــن در جهــان غــرب 
رو بــه زوال رفــت کــه نــه تنهــا از حکومتــداری و فرهنــگ 
کان، بلکــه کــم کــم داشــت از جهــان خصوصــی افــراد نیز 
حــذف می شــد. در دنیایــی کــه مارکس-بزرگتریــن منــادی 
الحــاد- و دارویــن - کــه پیروانــش زمــان را بــه جــای خــدا 

گذاشــتند - و فرویــد و ســارتر و دیگــران، پنبــه دیــن را از 
ریشــه زدنــد، در ایــن جهــان بــود کــه انقــاب اســامی رخ 
داد. انقابــی کــه دیــن را به عرصــه عمومــی آورد و ادعایش 
ســاختن جهانــی نــو بــود، دنیایــی نو و انســانی نو. بــا جهان 
جدیــد مخالفــت کــرد و محکــم فریــاد زد کــه ایــن نظــم 
نابرابــر، ضــد اخــاق و بــدون معنویــت را نمی پذیــرد و بــه 
ــه  ــی معنویت گــرا، اخاقــی و عادالن ــال تاســیس تمدن دنب
ــو  ــه همچ ــید ک ــه ای می  کوش ــه فاضل ــرای مدین هســت. ب
ــی  ــد. انقاب ــی)ع( باش ــدل عل ــت ع ــی و حکوم مدینه النب
کــه بــرای رســیدن بــه هــدف وســیله را توجیــه نمی کــرد 
و معتقــد بــود پیــروزی مــا در اجــرای کامــل احــکام اخاق 

و ارزش هــای الهــی اســت.
»قطب سوم«

      انقــاب اســامی مــا کــه در جهــان دو  قطبــی شــده 
بلــوک چپ-بلــوک راســت، منــادی راه ســوم یعنــی اســام 
ــا امپریالیســم در سیاســت خارجــی  ــه ب ــود همانطــور ک ب
مشــکل داشــت، بــا ویــژه خــواری هــا و اشــرافیت طلبی ها 
در داخــل نیــز مشــکل داشــت. رهبــرش یــک عالــم دینــی 
بســیار برجســته و کاریزماتیــک، یــک فقیــه اصولــی درجــه 
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ــارف  ــک ع ــی، ی ــار صدرای ــام عی ــک فیلســوف تم ــک، ی ی
ــر  ــی بی نظی ــر سیاس ــک رهب ــود و ی ــان خ ــل در زم واص
در دوران جدیــد تاریــخ بــود و بــه قــول بعضــی متفکریــن 
معاصــر، »باســوادترین رهبــر در تمــام طــول تاریــخ ایــران« 

بــود.
ــِر  ــرای بش ــد ب ــام جدی ــک پی ــا ی ــامی م ــاب اس      انق
ســرخورده از ایدئولوژی هــای دنیــای مــدرن داشــت؛ پیامی 
ــم طنیــن  ــد و در سراســر عال کــه در مرزهــا محــدود نمان
افکــن شــد و سرنوشــت منطقه حســاس خاورمیانــه و حتی 
جهــان ســوم را تغییــر داده و می دهــد. بــرای فهــم درســت 

زمینــه و زمانــه وقــوع ایــن حادثــه 
بــی نظیــر روزگار ما، بایســتی ابتدا 
ــدن  ــرایط تم ــل از ش ــک تحلی ی
ــان اســام  ــت جه ــد و وضعی جدی
در برابــر آن ارائــه شــود تــا انقــاب 
اســامی در بســتر آن مــورد توجــه 
قــرار گیــرد. در اینجــا اگــر بخواهم 
تحلیــل خــودم را از تمــدن جدیــد 
بــا عنایــت بــه نظــرات و آراء جناب 

ــه  ــه شــناس برجســته مســلمان، ارائ ــدون، جامع ــن خل اب
دهــم بایــد بگویــم کــه بــه نظــر می رســد کــه تمــدن غــرب 
اکنــون در مرحلــه افــول قــرار دارد. در ادامــه ادلـّـه خــود را 

بــه نفــع ایــن موضــوع بیــان خواهــم کــرد.
»افول ایسم ها«

ــانس و  ــه در رنس ــه ای ک ــد آن نطف ــر می رس ــه نظ       ب
قــرن ۱۵ در ایتالیــا بســته شــد، امــروز تمــام ذات خــود را 
نشــان داده اســت )البتــه پرواضح اســت که منظــور از ذات، 
مــوارد مربــوط بــه ســعادت انســان اســت و علــوم و فنــون و 

هنرهــا را - کــه هــر روز در حــال تکویــن هســتند - در بــر 
نمی گیــرد(. غــرب امــروز در حــال بســط نهضــت امانیســم 
ــت،  ــر روشنگری)Enlightenment(اس ــگاری( و عص ــر ان )بش
چــه خوبــی هایــش و چــه بــدی هایــش. هــم تمام علــوم و 
تکنولوژی هــای جدیــد ریشــه در آراء بــزرگان روشــنفکری 
ــام  ــام نظ ــم تم ــن( دارد و ه ــن، دکارت و بیک ــل نیوت )مث
اجتماعــی نویــن، پارلمــان، تفکیک قوا، دموکراســی، آزادی، 
حقــوق بشــر و... ریشــه در آرای نخبــگان اجتماعــی عصــر 
روشــنگری)کانت ،ولتــر ،الک( دارد و هــم تمــام ظلــم هــا، 
مفاســد، بی عدالتی هــا و جنگ هــا ریشــه در همیــن تفکــر 
ــاء  ــش ارض ــه هدف ــتی ک اومانیس
ــای بشــر مســتقل از وحــی  نیازه
اســت دارد. بــه عبــارت دیگــر 
ــای  ــن و قبح ه ــام حس ــه تم ریش
ــت  ــد در نهض ــدن را بای ــن تم ای
اومانیســم )قــرن ۱۵ در ایتالیــا( و 
عصــر روشــنگری )قــرن ۱۸ عمدتاً 
در فرانســه( جســتجو کــرد و بایــد 
ــه  ــرد. ن ــت ک انصــاف را هــم رعای
ــه از  ــاد و ن ــی و غرب پرســتی افت ــه وادی غرب زدگ ــد ب بای
ــه وادی غرب ســتیزی. سیاســت در مغــرب  طــرف دیگــر ب
زمیــن در چنــد ســده اخیــر بــه همــان راهــی رفتــه اســت 
کــه ماکیاولــی، اندیشــمند برجســته سیاســت آن را توصیف 
ــای توســعه  ــت در پ ــدا کــردن حــق و عدال ــود. ف کــرده ب
ــدن  ــه تم ــت ک ــان داش ــد اذع ــه بای ــرمایه داری. البت و س
غــرب دو شــاخصه ی جدیــد در تاریــخ دارد. اول آنکه اولین 
ــود.  ــر ش ــی و همه گی ــت جهان ــه توانس ــت ک ــی اس تمدن
ــه توانســت  ــا تمــدن و سیســتمی اســت ک دوم آنکــه تنه

انقــاب اســامی مــا یــک پیــام 
جدیــد بــرای بشــِر ســرخورده از 
مــدرن  دنیــای  ایدئولوژی هــای 
داشــت؛ پیامــی کــه در مرزهــا محدود 
نمانــد و در سراســر عالــم طنیــن افکن 
ــاس  ــه حس ــت منطق ــد و سرنوش ش
ــوم را  ــان س ــی جه ــه و حت خاورمیان

می دهــد. و  داده  تغییــر 
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ــد.  ــد کن ــش تولی ــف و متضــاد خــود را از درون خوی مخال
مارکسیســت ها از دل همیــن تمــدن برخاســتند و بــه 
ــی  ــد. وقت ــا لیبرالیســم و ســرمایه داری پرداختن ــگ ب جن
آدام اســمیت در همیــن نظــام بــه وجــود آمــد مســلم بــود 
کــه روزی کارل مارکــس نیــز ظهــور خواهــد کــرد. گرچــه 
شــاید بــه نظــر آیــد کــه پــس از فروپاشــی تمــام رویاهــای 
چــپ هــا در قبلــه آمال شــان، شــوروی، َجهــد مارکــس و 
پیروانــش توفیقــی نیافــت، امــا توانســت اثــر خــود را هــم 
در فلســفه و هــم در اقتصــاد جهــان جدیــد بگــذارد . مکتب 
فرانکفــورت در فلســفه و دولت رفاه)سوســیال دموکراســی(، 

بازمانــدگان امــروزی آن تفکــر هســتند.
     گــروه دیگــری که به جنگ با 

ــد  ــه پرداختن مدرنیت
ن ها  ر پســت مد
ــد کــه اینبــار  بودن

از منظــر فلســفی، 
بنیان هــای  تمــام 

ــرض  ــرب را در مع ــدن غ ــری تم فک
ــد. نقــد هایِدگــر، فیلســوف  ــرار دادن ــن نقد هــا ق جدیدتری
شــهیر آلمانــی بــر تکنولــوژی و تمــدن جدیــد از ایــن گروه 
اســت. بعدهــا توســط مرحــوم احمــد فردیــد ایــن تفکــرات 
بــا رنــگ و لعــاب عرفانــی وارد فضــای فکــری ایــران شــد 
ــر  ــروف دکت ــدال مع ــودش را در ج ــصت خ ــه ش و در ده
ســروش بــا دکتــر داوری نشــان داد. ایــن جماعــت ناراضــی 
پســت مدرن حتــی بــه »علــم« ، ایــن شــفاف ترین و 
کارآمد تریــن دســتاورد تمــدن جدیــد هــم رحــم نکردنــد 
و آن را در معــرض تیز تریــن حمــات ممکــن قــرار دادنــد. 
ــت مدرن  ــوف پس ــو، فیلس ــل فوک ــدید میش ــات ش حم

ــر ســایه قــدرت  ــد و زی ــوم انســانی جدی ــه عل فرانســوی ب
ــت مدرن ها  ــت. پس ــته اس ــن دس ــا از ای ــن آنه ــد یافت رش
عــاوه بــر دشــمنی بــا مدرنیتــه، چــه چــپ و چــه راســت، 
ــب  ــتاییدند. جال ــدد را می س ــه تج ــر علی ــی ب ــر حرکت ه
اســت کــه همیــن میشــل فوکــو در روزهــای اول پیــروزی 
انقــاب اســامی، انقــاب اســامی ایــران را اولیــن انقــاب 

پســت مدرن تاریــخ می دانــد.
در برابــر ایــن نقدهــا، لیبرالیســم نیــز خــود را روز بــه روز 
ــو و  ــتعمار فران ــه اس ــم را ب ــت. امپریالیس ــر داده اس تغیی
لیبرالیســم را بــه نئولیبرالیســم تبدیــل کرده اســت. حقیقتاً 
مــا امــروز با تمــدن غرب بــه مثابه نئولیبرالیســم مســلح 
روبــرو  مســلح(  )ماکیاولیســم 
هســتیم. تمدنــی متکــی بر 
اصالــت ثــروت و قــدرت 
کــه امــروز بیــش از هــر 
چیــزی به ســاح پروری 
مشــغول اســت و جــز فریــب 
و حیلــه و تزویــر و گســترش بی عدالتی 

ــد. ــان کاری نمی کن در جه
»غروب غرب و طلوعی از شرق«

     همانطــور کــه عــرض کــردم انبــان غــرب تــه کشــیده 
اســت و ایــن تمــدن حــرف دیگــری بــرای ســعادت بشــر 
ــدارد. ایــن تمــدن عمــر  جــز همــان هــا کــه زده اســت ن
تاریخــی خــود را کــرده اســت و ثمــرات و فســاد هایی بــه 
جــا گذاشــته اســت، امــروز هــم در مســیر افــول اســت، تــا 
زمانــی کــه یــک نظــام جایگزیــن در افــق سیاســی جهــان 
ــرال  ــام لیب ــن نظ ــی ای ــردد و آن روز، فروپاش ــدار گ پدی

ســرمایه داری حتمــی خواهــد بــود.
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     امــا مــا معتقدیــم کــه انقــاب اســامی آغــاز پدیــدار 
گشــتن آلترناتیــو و نظــام تمدنــی آینــده بشــریت اســت و 
ــاب اســامی  ــوه در انق ــت بالق ــن ظرفی ــه ای ــم ک معتقدی
وجــود دارد و بایــد بــه فعلیــت برســد. شــاید ایــن ســوال 
ــی در  ــچ جایگزین ــه هی ــرد ک ــکل بگی ــما ش ــن ش در ذه
ــی غــرب متصــور نیســت  ــرای تمــدن فعل حــال حاضــر ب
ــردم  ــترده م ــای گس ــم نارضایتی ه ــدن، علی رغ ــن تم و ای
ــد  ــد م ــا بای ــد. ام ــی می کن ــان قدرت نمای ــان، همچن جه

ــوه  ــه انب ــی ک ــا زمان ــت ت ــر داش نظ
متراکــم ســرمایه و قــدرت در دســت 
ــانه های  ــدن، رس ــن تم ــان ای صاحب
جهــت دار و ســرکوب مخالفــان - که 
بــه وضــوح در جنبــش ۹۹ درصــدی 
ــرکوب  ــکا و س ــتریت در آمری وال اس
ــا در فرانســه مشــاهده  ــه زرده جلیق

ــه  ــدن پابرجاســت. البت ــن تم ــود - پابرجاســت ای ــی ش م
کــه بــه قــول یکــی از متفکــران معاصــر، طومــار مدرنیتــه 
بــه تدریــج بــاز و بازتــر می شــود و بــه شــکلی تاریخی تــر 
خــود را نشــان داده و رازهــای درونــش آشــکارتر می شــود 
و شــناخت مــا از آن هــم بیشــتر می شــود. از یــک طــرف 
منتقــدان مدرنیتــه ماننــد هابرمــاس معتقدنــد کــه مدرنیته 
ــانده  ــت نرس ــه فعلی ــود را ب ــای خ ــه ظرفیت ه ــوز هم هن
اســت، لــذا آینــده ای روشــن در انتظــار آن خواهد بــود و از 
ســوی دیگــر آدرنــو و هورکهایمــر می گفتنــد کــه مدرنیتــه 
ــرده اســت و انســانی در  ــای خــود عمــل نک ــده ه ــه وع ب
ــده اســت. هایدگری هــا هــم در انتظــار  ــن نیافری ــراز نوی ت
ــد  ــی می کنن ــه را نف ــوم، کل مدرنیت ــاد موه ــک ناکجاآب ی
ــا چــون شــعبده  ــد ت ــخ چشــم انداختن ــت تاری ــه حوال و ب

ــری  ــان کبوت ــود ناگه ــی خ ــتمال خال ــان دس ــازان از می ب
ــر از مــو آنجاســت کــه  ــد. نکتــه باریک ت ــرواز درآورن ــه پ ب
کســی از آینــده جهــان خبــر نــدارد. ماییــم و حــال و امروز. 
هرچــه در تــوان داریــم بایــد بــه کار ببریــم و حــال بهتــری 
بســازیم. آینــده را بــه آینــدگان بســپاریم. البتــه بعضی هــا 
کل مدرنیتــه و توســعه و علــم را نفــی می کننــد و در واقــع 
بدبیــن و غرب ســتیزند امــا مــن کــه چنیــن نیســتم و بــه 
قــول پوپــر فیلســوف علــم انگلیســی: وقتــی بــاران می بــارد 
ــه  ــرم ن ــه دســت می گی ــر ب چت
خشــک کردن  هــوس  اینکــه 
دریاها را داشــته باشــم تــا ابری 

برنخیــزد و بارانــی نریــزد. 
ــا  ــال م ــر ح ــه ه ــاری، ب      ب
معتقدیــم کــه تمــدن جدیــد رو 
بــه افول اســت و مــا با اســتفاده 
ــی  ــد بتوانیــم الگوی از ظرفیــت هــای انقــاب اســامی بای
نــو و مناســبی بــرای جهانیــان عرضــه کنیــم تــا بــه قــول 
قــرآن کریــم »لتکونــوا شــهداء علــی النــاس« تا بــرای همه 

مــردم جهــان الگــو شــویم. 
در نوشــتار بعــدی البتــه به شــرط حیــات دربــاره توانایی ها 
و ظرفیت هــای انقــاب اســامی بــرای تمدن ســازی ســخن 
خواهــم گفــت تــا شــاید بــه لطــف الهــی بتــوان راه نویــی 

در جهــان بــرای ســعادت بشــر بــاز کنیم.
و به قول حافظ:

زیم        بیا ات گل ربافشانیم و می رد سارغ اندا
زیم کافیم و طرحی نو رد اندا فلک را سقف بش

امــا مــا معتقدیــم کــه انقاب اســامی 
آغــاز پدیــدار گشــتن آلترناتیــو 
نظــام تمدنــی آینــده بشــریت اســت 
و معتقدیــم کــه ایــن ظرفیــت بالقــوه 
در انقــاب اســامی وجــود دارد و باید 

ــه فعلیــت برســد. ب
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ونید نگار
 تو ای مثل یوسف گرفتار زندان

 تو ای مثل یعقوب در هجر ایران

 رها گشتی آخر ز تزویر شیطان

کنون الله هارا نگه کن، شهیدان!

 به خون بی صدا دست و پا می زند

امیری حسیٌن صدا می زند

 تو ای روح و جان و کالمت خدایی

 جهان در نگاهت چنان بوریایی

 دل و قلب ما را تو فرمانروایی

تو فرمانرب نهضت کربالیی

 جهان از شجاعت چو دم می زند

 نگاه تو را هم َمثَل می زند

 تو ای وارث نوح و هود و خلیل

 تو ای رهنام و ُمحام و دلیل

 چه باکی ز مستکربان ذلیل

چو باشد ره مردمان، این سبیل

 ز اللّه اکرب چو دم می زنند

ظالم جهان را به هم می زنند

 تو آغاز فتح و ظهور قریبی

 نوید نگار و بشیر حبیبی

 به زخم زمانه تو همچون طبیبی

تو آن پاسخ خوب امن یجیبی

 طلوع امامت که رس می زند

والیت به جان ها رشر می زند

کوثر کوهستانی      دانشجوی ترم یک پزشکی
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هــر ســاله ۲۲ بهمــن کــه فــرا می رســد، بحــث دربــاره دســتاوردهای انقــاب اســامی دوبــاره داغ میشــود، جوانانــی کــه ســن شــان بــه دوران پهلــوی قــد نمی دهــد، 
بــا دیــدن بیــکاری خــود و هــم نســلی هایشــان، گرانــی سرســام آور، تــورم وحشــتناک و خاصــه حــال و روز ســیاه خویــش، بــه ایــن فکــر می کنــد کــه شــاید 
اگــر مــن جــای پــدرم، جوانــی در دوران پهلــوی بــودم، یــا اگــر اصــا انقــاب نشــده بــود و هنــوز هــم ســلطنت پهلــوی بــر کشــور حاکــم بــود، وضعیــت ام بهتــر از 
ایــن می بــود. او حــق دارد و اگــر کســی بخواهــد منکــر مشــکات اقتصــادی بشــود، یــا از مریــخ آمــده و یــا مــا را مریخــی فــرض کــرده اســت. تــا اینجــا درســت؟

امــا مــن می خواهــم دربــاره دو موضــوع کمــی نظراتــم را بگویــم، شــاید کمــی حــرف حســاب بیــن شــان بــود. اولــی دربــاره اشــتباهی اســت کــه در بحــث هامــان 
ــه آقــا، جمهــوری اســامی خیلــی بهتــر از پهلــوی  در مقایســه پهلــوی و جمهــوری اســامی میکنیــم، دومــی هــم همــان صحبت هــای همیشــگی اســت کــه ن

اســت، فقــط کمــی آمــار و البتــه کتابخوانــی چاشــنی آن میکنــم.

امــا آن اشــتباه در مقایســه چیســت؟ احتمــاال همــه شــما تــا االن الاقــل یکبــار بــا یــک دوســت عزیــز روبــرو شــده ایــد کــه معتقــد اســت پهلــوی خیلــی بهتــر 
از ج.ا بــود. اســتدالل هــای ایــن عزیــزان معمــوال چیســت؟ آن موقــع ارزانــی بــود )احتمــاال نــان دانــه ای یــک تومــان را مثــال میزننــد(، همــه ســر کار بودنــد و 

ــورم نداشــتیم و...، ابتــدا میخواهــم فــرض کنــم کــه  ــود و ت ــت ب بیــکار نداشــتیم، قیمــت هــا ثاب
همــه جمــات بــاال درســت انــد و کارنامــه اقتصــادی پهلــوی خیلــی بهتــر از ج.ا اســت. درســت؟ 
ــردم  ــت از م ــوع حکوم ــن ن ــرای تعیی ــی ب ــن کشــور، ِک ــخ 6۰۰۰ ســاله ای ــار در تاری ــن ب ــا اولی ام
ســوال شــد؟ اولیــن بــار کــی بــود کــه انقابیــون یــک کشــور، قانــون اساســی خــود را بــه رای ملــت 
ــود کــه  ــار کــی ب ــد؟ خاصــه کــه اولیــن ب ــه نظــرات خــود را تحمیــل نکردن گذاشــتند و متهوران
دموکراســی بــه ایــن شــکل و پــس از یــک انقــاب - بــه عظمــت انقــاب ایــران -  قــد علــم کــرد؟ 
بــا سیســتم والیــت فقیــه مشــکل داریــم و آنــرا دور از سیســتم دموکراســی غربــی می دانیــم؟ باشــد، 
ولــی اینقــدر قبــول داریــم کــه جمهــوری اســامی خیلــی دموکراتیــک تــر از پهلــوی اســت؟ مــردم 
ســاالری و دموکراســی )اصــا محــدود اش( تحفــه کــم ارزشــی نیســت و انصافــا انقــاب اســامی 

در تاریــخ 6۰۰۰ ســاله ایــران از ایــن نظــر یــک نقطــه عطــف بــه حســاب مــی آیــد.

برگردیــم ســر فــرض اول مــان، پــس ج.ا از لحــاظ اقتصــادی نســبت بــه پهلــوی کارنامــه ضعیفــی 
دارد. درســت اســت؟ امــا از یــک نظــر نســبت بــه پهلــوی برتــری دارد، یعنــی تقریبــا همــه سلســله 
هــای تاریــخ ایــران از ایــن نظــر نســبت بــه پهلــوی برتــری دارنــد. بگذاریــد یــک ســوال تاریخــی 
بپرســم. اولیــن و تنهــا حکومتــی در ایــران کــه عامــل اصلــی بــه قــدرت رســیدن اش، دخالــت یــک 
نیــروی خارجــی بــود و نــه جنگیــدن هــا و تــاش هــا و مجاهــدت هــای خــودش، کــدام سلســله 

جواد رستمی راوری    دانشجوی ترم پنج پزشکی
صعود چهل ساله
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بــود؟ احســنت، حکومــت پهلــوی! اســتقال یکــی از چیزهایــی اســت کــه بــرای اثبــات اش نیــاز بــه دلیــل 
نداریــم، همیــن کــه دوران بلــوغ خــود را بیــاد آوریــم، اســتقال اثبــات شــده اســت. یادتــان مــی آیــد زمانــی 
را کــه بــرای کاســهای فــوق برنامــه، عصــر در مدرســه می ماندیــم؟ گاهــی پیــش می آمــد کــه مــادر مــان 
ــه  ــی آورد. ناظــم ب ــذا م ــان غ ــرای م ــد و ب ــه مدرســه می آم ــه  ای احتمــاال دور ب ــام از فاصل ــی تم ــا مهربان ب
پشــت در می آمــد و جلــوی همــه بچــه هــا میگفــت فانــی مــادرش برایــش غــذا آورده اســت. هــر چنــد کــه 
کار مــادر مــان از روی صــدق و صفــا و دلســوزی بــود، امــا چــون مــا بــه “اســتقال” رســیده بودیــم، ترجیــح 
می دادیــم گرســنه بمانیــم امــا ننــگ دخالــت نیــروی خارجــی در امــور خویــش را تحمــل نکنیــم )آرتیســتی 
شــد :((، اگــر چــه آن خجالــت مــا از غــذا آوردن مــادر بــی مــورد بــود امــا نشــانه یــک امــر فطــری در درون 
مــان بــود کــه دوســت داشــتیم “اســتقال” داشــته باشــیم، حــاال فــرض کنیــد مــا در دوران پهلــوی ســیر تــر 
بودیــم )کــه نبودیــم(، امــا مگــر ننــگ نیســت کــه روســای ســه کشــور خارجــی بــه کشــور مــن بیاینــد و برای 
مهمتریــن امــور کشــور مــن تصمیــم بگیرنــد، امــا پادشــاه کشــور مــن را بــه جلســه خــود دعــوت نکننــد؟ 
ننــگ نــدارد کــه بعضــی هایشــان حتــی پادشــاه کشــور مــرا بــه حضــور نمی پذیرفتنــد؟ ننــگ نداشــت کــه 
وقتــی جوانــان کشــورم علیــه پادشــاه کشــورم میشــوریدند، او بجــای آنکــه مــرد و مردانــه مقابــل آنهــا بایســتد 
و شــجاعت از خــود نشــان دهــد، نامــرد وار بــه پیــش دشــمنان میرفــت و از آنهــا بــرای حکومــت دو روزه دنیــا 

ــرد؟ ــی می ک دریوزگ

ــران شــد.  ــب ای ــه در انقــاب اســامی نصی ــود ک ــی ب ــن کاالهای ــدر تری ــه اســتقال، یکــی از گرانق ــا ک حق
یادمــان هســت کــه ســر انتخــاب رئیــس جمهــور آمریــکا همــه قیمت هــا بــاال و پاییــن میشــد و قیمــت دالر 
در بازارهــا بــا پیشــتاری بایــدن پاییــن می آمــد و بــا عقــب افتــادن اش بــاال می کشــید؟ یادمــان هســت کــه 
چقــدر از ایــن وابســتگی اقتصــادی و سیاســی احســاس شــرم میکردیــم؟ میدانیــد چــرا؟ چــون فطــرت مــا 
ــرا بــه تــاراج رفتــه می دیدیــم، صدایمــان در مــی  اســتقال طلــب بــود و وقتــی ذره ای، حتــی ذره ای از آن
آمــد. حــاال ایــن وابســتگی قیمــت دالر بــه انتخــاب رییــس جمهــور آمریــکا بــود، احســاس شــرمندگی حاصــل 

از انتخــاب شــاه ایــران توســط آمریــکا و نیروهــای خارجــی را میتوانیــم حتــی تصــور کنیــم؟

ــرای نظــام جدیــدی هــا،  ــازی کنیــم، امــا اینبــار بجــای دوران راهنمایــی )ب بیاییــد یکبــار دیگــر خاطــره ب
متوســطه اول :(( بــه همیــن یکســال پیــش برگردیــم. زمانــی کــه خبــر امــد یــک حرامــزاده، حــاج قاســم را 
بــه شــهادت رســانده اســت و ســردار دلهــا دیگــر در کنارمــان نیســت، یــادم هســت کــه چیــزی کــه در کنــار 
غــم از دســت دادن حــاج قاســم برایــم خیلــی بــزرگ بــود، عظمــت شــخصیت او بــود. مــردی کــه در جبهــه 
ــن نظامــی  ــق تری ــود و شــاید موف ــی ایســتاده ب ــی و آمریکای ــل تریلیــون هــا دالر عرب هــای جنــگ در مقاب
ــی هــم  ــه ســجایای اخاق ــود، در صحن ــود، در عرصــه دیپلماســی شــخصیتی اثرگــذار و راه گشــا ب جهــان ب
جامــع مهربانــی و پشــتکار و تدبیــر و تواضــع بــود. اشــک اش هنــگام یــاد کــردن از رفقــای شــهیدش جــاری 
می شــود و اشــک دشــمنان را هنــگام محکــم کــردن بنــد پوتیــن هایــش در مــی آورد. حــاال بیاییــد فــرض 
کنیــم انقــاب نشــده اســت، دفــاع مقدســی نبــوده کــه قاســم را بــه فرماندهــی قابــل تبدیــل کنــد و ایــران 
قــرار نیســت در عرصــه بیــن المللــی بــه ایفــای نقــش بپــردازد، قاســم ســلیمانی در آن شــرایط کــه می بــود؟ 
احتمــاال در روســتای قنــات ملــک باغــی بــزرگ بــا گروهــای ســفید و پرمغــز داشــت، شــاخه های درختــان 
گیــاس و زردآلــو ی او از ســنگینی محصــول میشکســت و تعــداد گوســفندان گلــه او از شــماره بیــرون بــود. 
امــا ارزش همــه اینهــا چنــد هــزارم، بلکــه چنــد میلیونیــوم ارزش شــخصیت امــروزی حــاج قاســم می بــود؟ 
اصــا فــرض کنیــم کــه او بــه شــهر آمــده و تاجــر بزرگــی شــده اســت، یــا حتــی در سیاســت قــدم گذاشــته 
و وزیــر مدبــری شــده اســت، همــه اینهــا روی هــم چنــد میلیونیــم از شــخصیتی اســت کــه مــا امــروز از حــاج 
قاســم می شناســیم؟ البتــه حــاج قاســم تنهــا یکــی از شــاگردان مکتــب خمینــی اســت. ایــن مکتــب جوانــان 
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زیــادی را از روزمرگــی هایشــان بیــرون کشــید و بــه قلــه هــای انســانیت تبدیــل کــرد. 

پــس حتــی اگــر فــرض کنیــم کــه ج.ا از نظــر اقتصــادی قافیــه را بــه پهلــوی واگــذار کــرده اســت، بــاز هــم دســتاوردهای انقــاب بــه قــدری ســترگ انــد کــه تمــام 
وطــن پرســتان تاریــخ ایــن ســرزمین بایــد تمــام قــد بــه احتــرام اش بایســتند و کاه از ســر بردارنــد.

حاال بیاییم کمی در مورد فرضی که در ابتدا کردیم صحبت کنیم، آیا واقعا کارنامه اقتصادی پهلوی نمرات بهتری از کارنامه ج.ا دارد؟

یکــی از کارهــای تحقیقاتــی قــوی ای کــه در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت، تألیــف کتــاب “صعــود چهــل ســاله” ســاله اســت کــه توســط جمعــی از پژوهشــگران 
در معاونــت تبلیغــات اســامی اســتان قــدس رضــوی انجــام شــده اســت. از ویژگــی هــای بــارز ایــن کتــاب آن اســت کــه تمامــی آمــار هــای خــود را از نهادهــای 
ــه خــودم و همــه  ــی فایــده فراتــر گذاشــته و وارد وادی عــدد و رقــم شــده اســت. البتــه کــه ب ــا را از کلــی گویــی هــای ب معتبــر بیــن المللــی آورده اســت و پ
دوســتان برادرانــه پیشــنهاد میکنــم کــه ایــن کتــاب را کــه بصــورت رایــگان در اختیــار همــه قــرار گرفتــه اســت، دریافــت کــرده و مطالعــه بفرماینــد، ان شــاء اهلل 
کــه گامــی در جهــت رســیدن بــه حقیقــت ایــن مطلــب خواهــد بــود؛ امــا مــن نیــز بــا اســتفاده از ایــن کتــاب، چنــد خطــی بــه مقایســه ج.ا و پهلــوی میپــردازم.

یکــی از شــاخص هــای مهمــی کــه بــرای بررســی عدالــت اقتصــادی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، ضریــب جینــی اســت. ایــن ضریــب بــرای ســنجش میــزان 
نابرابــری در توزیــع ثــروت در یــک جامعــه آمــاری مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد. ایــن ضریــب بیــن صفــر و یــک یــا صفــر و صــد تعریــف میشــود؛ اگــر ضریــب 
جینــی صفــر باشــد ثــروت بصــورت کامــا یکســان در جامعــه پخــش شــده اســت و اگــر صــد باشــد، تمــام ثــروت در اختیــار یــک نفــر اســت. پــس کاهــش ایــن 
ضریــب معیــاری بــرای افزایــش عدالــت اجتماعــی بــه حســاب می آیــد. رونــد تغییــرات ضریــب جینــی در دنیــا، اعــم از کشــورهای توســعه یافتــه و یــا در حــال 
توســعه، در ســال های اخیــر بطــور کلــی افزایشــی بــوده اســت. امــا در ایــران، از ســال ۱۹۸6، یعنــی چنــد ســال پــس از انقــاب تــا ســال ۲۰۱۴، از عــدد ۴۷.۴ 

بــه عــدد 3۸.۸ رســیده اســت. یعنــی ثــروت بــه شــکل عادالنــه تــری توزیــع شــده و شــکاف اجتماعــی کاهــش یافتــه اســت.

در همیــن ســالها، یعنــی از ۱۹۸6 تــا ۲۰۱۴، درصــدی از جمعیــت ایــران کــه زیــر خــط فقــر بودنــد، از ۴6 درصــد بــه ۱۰.۵ درصــد کاهــش یافــت، ایــن مســئله 
در کنــار افزایــش جمعیــت ایــران از 36 میلیــون نفــر بــه حــدود ۷۵ میلیــون نفــر، نشــان از عملکــرد عالــی ج.ا در مســیله کنتــرل فقــر دارد.

ــن  ــه زندگــی اســت. ای ــد برآینــد بســیاری از فراینــد هــا و ســازوکار هــا را در یــک کشــور نشــان بدهــد، شــاخص امیــد ب ــی کــه می توان یکــی از شــاخص های
شــاخص پیــش بینــی می کنــد کــه متوســط طــول عمــر افــراد یــک جامعــه چقــدر خواهــد بــود. ایــن شــاخص در ایــران در طــول ســال های ۱۹۷۹، یعنــی ســال 
پیــروزی انقــاب اســامی تــا ســال ۲۰۱۷، از حــدود ۵۴ ســال بــه ۷۵ ســال رســیده اســت، یعنــی یــک شــهروند حکومــت پهلــوی در ســال ۵۷ احتمــاال در ۵۴ 

ســالگی از دنیــا میرفــت، ولــی شــهروندان ج.ا در ســال ۹6، احتمــاال تــا ۷۵ ســالگی زنــده می مانَــد. 

همچنیــن در ســال ۱۹۷۹، از هــر ۱۰۰۰ کــودک در ایــران، ۱۱۵ نفــر از دنیــا می رفتنــد کــه ایــن عــدد در ســال ۲۰۱۷ بــه ۱۵ کــودک رســید کــه نشــان از بهبــود 
فــوق العــاده ســطح بهداشــت در کشــور دارد.

ــرات  ــد تغیی رون
در  جینــی 
ــران،  ــور ای کش
 1365 ســال  از 

1393ش تــا 

تغییــر  رونــد 
درصــد افــراد 
ــر خــط فقــر  زی
در  ایــران،  در 
ــا  ــال 1986 ت س

2م 0 1 4

بیــش از ایــن قلــم فرســایی نکنــم کــه در ایــن کتــاب تــا دلتــان بخواهــد، از ایــن آمارهــای خیــره کننــده وجــود دارد، آمارهایــی کــه نشــان می دهــد ج.ا نــه تنهــا 
دموکراســی و اســتقال بــرای مــردم ایــران بــه ارمغــان آورد، بلکــه ســطح زندگــی آنهــا را نیــز از جهــات مختلــف چندیــن درجــه بهبــود بخشــید.

یکبــار دیگــر بــه همــه خواننــدگان عزیــز پیشــنهاد میکنــم ایــن کتــاب ارزشــمند را ماحظــه بفرماینــد و از اطاعــات جالــب آن اســتفاده کننــد )حــاال چــرا گفتــم 
ماحظــه کنیــد و نگفتــم بخوانیــد؟ چــون ایــن کتــاب متــن بســیار کمــی دارد و آن هــم بــرای توضیــح نمــودار هــا، آمارهــا و شــاخص هایی اســت کــه از آنهــا 

اســتفاده کــرده اســت، و البتــه پــر اســت از شــکل هــای رنگــی و قشــنگ:(( 
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ــه   ــه  ک ــردم، همانگون ــد: ای  م ــرت  می فرمای حض
مــن  بــر شــما حقــی  دارم، شــما نیــز بــر مــن  حــق  
داریــد. حــق  شــما بــر مــن  آن  اســت  کــه  همــواره  
در رهنمودهــای  خالصانــه  نســبت  به  شــما بکوشــم. 
ــی   ــی، تمام ــی  همگان ــاه  در زندگ ــن  رف و در تأمی
ــت  و  ــازم. و در تربی ــم  س ــن  را فراه ــایل  ممک وس
تعلیــم  همــگان  در ســطح  گســترده  کوتــاه  نیایــم. 
و در نظــارت  بــر رفتــار و کــردار شــما - بــر نهــج  
حــق  - پیوســته  هوشــیار و هشــداردهنده  باشــم.
و امــا حــق  مــن  بــر شــما آن  اســت  کــه  در پیمــان  
ــادار باشــید، و در  ــر وف ــی  ام ــه  ول خــود نســبت  ب
کاســتیها و ناهمگونیهــا کــه  احیانــاً  پیــش  می آیــد، 
ــاب   ــور و غی ــوید، در حض ــدم  ش ــه  پیش ق خالصان
ــئولین   ــه  مس ــر دادن  ب ــع  و تذک ــردان  در رف دولتم
مربــوط  بکوشــید. و دســتورات  صــادره  را در تمامی  
ابعــاد سیاســتگذاری  دولــت، بــا جــان  و دل  پذیــرا 
باشــید. و هــرگاه  - در پیش آمدهــا - فــرا خوانــده  

ــد. ــت  کنی ــگ  اجاب ــوید، بی درن ش
در ایــن  ســخن  واالگهــر، حقــوق  متقابلــه  را بــرای  

ــمرد، و  ــی  می ش ــق  اساس ــار ح ــک، چه ــر ی ه
نخســت  حــق  مــردم  را بیــان  مــی دارد. و ایــن  خود 
ــت   ــه  و در اولوی ــوق  عام ــه  حق ــا دادن  ب ــی  به نوع

ــت. ــرار دادن  آن  اس ق
در ایــن  دو فــراز از خطبــه، اساســی ترین  پایه هــای  
ــده و  ــرح ش ــادل  مط ــت  ع ــک  حکوم ــتواری  ی اس
اصــول  حقــوق  متقابــل  میــان  دولــت  و امــت  بیــان  

گردیــده  اســت.

تلنگــر: یــک مقایســه  و مطالعــه ی حتــی ســطحی 
ــت  ــا محوری ــاب، ب ــد از انق ــل و بع ــت قب از وضعی
حقــوق متقابــل مــردم و حکومــت، چگونــه مدرکی 

اســت؟

ــه  ــی )علی ــن عل           امیرالمومنی
نهــج  در خطبــه ی 34  الســام( 

: می فرماینــد  الباغــه 
ــاُس إِنَّ لـِـي َعَلْیُکــْم َحّقــًا َو  أَیَُّهــا النَّ
ُکــْم َعَليَّ  ؛ َفَأمَّــا َحقُّ لَُکــْم َعَلــيَّ َحــقٌّ
ــْم  ــُر َفْیِئُک ــْم َو تَْوِفی ــُة لَُک َفالنَِّصیَح
َعَلْیُکــْم َو تَْعِلیُمُکــْم َکْیــَا تَْجَهُلــوا َو 
ــا َحقِّي  تَْأِدیُبُکــْم َکْیَمــا تَْعَلُمــوا. َو أَمَّ
َعَلْیُکــْم َفالَْوَفــاُء بِالَْبْیَعــِة َو النَِّصیَحــُة 
ــُة  َ ــِب َو اْلَِجاب ــَهِد َو الَْمِغی ــي الَْمْش ِف
ــَن  ــُة ِحی اَع ــْم َو الطَّ ــَن أَْدُعوُک ِحی

ــْم.« آُمُرُک

بر خوان امری )علیه السالم(

بهنام دانش    دانشجوی ترم 1 پزشکی
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          رهیافیت به مشروعیت و مقبولیت

                                                                                                                           در مجهوری اسالیم

الحمــدهلل الــذی جعلنــا من المتمســکین 
ــی  ــل اهلل عل ــن و ص ــة امیرالمومنی بوالی
ــن و  ــه و الحس ــی و فاطم ــد و عل محم

ــن ــه المعصومی ــعه ائم ــین و تس الحس

      در ایــن جســتار قصــد داریــم بــه دو مفهوم 
ــی  ــام سیاس ــک نظ ــت ی ــروعیت و مقبولی مش
بپردازیــم و رابطــه ایــن دو را با یکدیگر تشــحیذ 
ــات  ــاه آی ــن در پن ــم. همچنی ــن بنمایی و روش
ــر  ــا نظ ــام- و ب ــم الس ــه -علیه ــات ائم و روای
ــه نقــش  ــه مشــهور آرای فقهــای معاصــر،  ب ب
ــامی  ــت اس ــک حکوم ــردم در ی ــگاه م و جای
بپردازیــم. در ایــن بیــن از شــبهات نیــز غافــل 
نبــوده و طــردا للبــاب بــه آن هــا اشــاره نمــوده 

ــه  ــخی ارائ ــی پاس ــو مقتض ــه نح ــاالً ب و اجم
می کنیــم.

چــه کســی حــق دارد؟ مســئله ایــن 
! ست ا

      در بــادی امــر یــک ســوال اساســی و مهــم 
مطــرح اســت کــه چــه کســی اساســاً حــق دارد 
یــک نظــام سیاســی تاســیس و مســتقر بکنــد 
ــن  ــد؟ ای ــت کن ــردم حکوم ــی از م ــر گروه و ب
ــروعیت  ــه مش ــا از آن ب ــه م ــت ک ــزی اس چی
تعبیــر میکنیــم. مشــروعیت در اینجا بــه معنای 
حقانیــت اســت؛ یعنــی چه کســی و چــه نظامی 
ــا چــه مشــخصاتی حــق دارد حکومــت را در  ب
دســت بگیــرد و بــه اجــرای قوانین، صــرف نظر 

ــاس  ــر اس ــه و ب ــن عادالن ــن قوانی ــه ای از اینک
مصالــح عمومــی جامعــه اســت یا نــه، بپــردازد. 
ایــن ســوال در همــه مکاتــب فلســفه سیاســت 
مطــرح اســت کــه باید بــدان پاســخ داده شــود. 
ــم  ــی خواهی ــا در بحــث مشــروعیت م ــس م پ
ببینیــم بــا فــرض اینکــه قوانیــن کامــا خــوب 
و بــی عیــب و نقــص هســتند چــه مجــری یــا 
ــق  ــی ح ــه ضوابط ــاس چ ــر اس ــی و ب مجریان
ــد؛ یعنــی ممکــن  ــن قوانیــن را دارن اجــرای ای
ــا  ــح باشــد ام ــادل و صال ــا حاکمــی ع اســت ت
مشــروع نبــوده و از ایــن نظــر کــه حــق تصدی 
ــه  ــد. در نظری ــب باش ــدارد غاص ــور را ن ــر ام ب
ــدا  ــط از آِن خ ــت فق ــیع، حاکمی ــی تش سیاس
]۱[ و کســانی اســت کــه از جانــب او برگزیــده 

محمدجواد بهنام پور     دانشجوی ترم ۵ پزشکی
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ــه  ــام و ائم ــرم اس ــر مک ــذا پیامب ــده اند، ل ش
ــانی  ــام- ]۲[ و کس ــم الس ــن -علیه معصومی
کــه از جانــب ایشــان بــه نحــو عــام و یــا خــاص 
ــازه، حــق و شایســتگی  ــد اج ــن شــده ان تعیی
ــرای  ــور ب ــر ام ــت و تصــدی ب ــراری حکوم برق
ــند.  ــی باش ــکام را دارا م ــن و اح ــرای قوانی اج
ــال  ــد متع ــز اراده خداون ــچ اراده ای ج ــذا هی ل
ــی  ــرای برپای ــروعیت ب ــع مش ــد منب نمی توان
حکومــت قــرار بگیــرد و هــر اراده و حکومتــی 
ــده از اراده  ــی و برآم ــی، غصب ــز آن، طاغوت ج

ــد. ــیطان می باش ش
ــال  ــات آن مق ــه اثب ــی ک ــه طرق ــال ب       ح
ــت  ــان غیب ــد، در زم ــب می کن ــری را طل دیگ
امــام زمــان -عجــل اهلل تعالــی فرجه الشــریف- 
بــر اســاس توقیع شــریف و ســایر ادلــه موجود، 
ــور،  ــه مذک ــده در ادل ــاف آم ــا اوص ــی ب فقهای
زمامــدار امــور سیاســی و حکومتــی بــوده و در 
ــند)بحث  ــت می باش ــتره دارای والی ــن گس ای
ــا  ــت فقه ــتره والی ــه و گس ــوص حیط در خص
ــد(.  ــب می کن ــه ای را طل ــار جداگان ــز گفت نی
ــه اینکــه  ــا نظــر ب پــس اجمــاالً روشــن شــد ب
ــس  ــت و هیچک ــط از آن خداس ــت فق حاکمی
ــدی و  ــرف، تص ــق تص ــت او ح ــارج از والی خ
ــی  ــت کس ــا حکوم ــدارد و تنه ــت را ن حکوم
کــه حائــز مشــروعیت اســت کــه دلیــل و نــص 
شــرعی در خصــوص ُحجیَّــت او موجــود باشــد 
و هیــچ منبعــی خــارج از ایــن چارچــوب جــواز 
ــات، وضــع و جعــل حکــم  نصــب حاکــم و اثب

ــدارد. ن

مقبولیت، شرط الزم حکومت ها 
ــا  ــت؟ آی ــه معناس ــه چ ــت ب ــا مقبولی      ام
ــک  ــیس ی ــه تاس ــت ب ــدون مقبولی ــوان ب می ت
حکومــت اســامی پرداخــت؟ رابطــه مقبولیــت 
و مشــروعیت چیســت؟ آیــا رای مــردم و اجماع 
جمهــور در مشــروعیت یــک حکــم و حکومــت 

دخالــت دارد یــا خیــر؟
      منظــور از مقبولیــت پذیــرش مردمــی 

ــا  ــرد ی ــه ف ــردم ب ــه م ــی چنان چ ــت. یعن اس
گروهــی تمایل نشــان دهنــد و خواســتار اعمال 
حاکمیــت از طــرف آن فــرد یــا گــروه باشــند، 
حکومــت ایــن فــرد یــا گــروه حائــز مقبولیــت 
مــی باشــد. لــذا از حیــث مقبولیــت دو دســته 
ــردم  ــه م ــی ک ــف( حکومت ــم: ال ــت داری حکوم
جامعــه از روی رضــا و رغبــت تــن بــه حاکمیت 
هــا می دهنــد، ب(  آن  اعمــال ســلطه ی  و 
ــه از روی  ــردم و جامع ــه م ــی ک ــت های حکوم
ــد.   ــت می کنن ــا اطاع ــراه از آن ه ــار و اک اجب
روشــن اســت کــه دســته اول از مقبولیــت 
برخــوردار هســتند. حــال می خواهیــم ببینیــم 
جایــگاه ایــن مقبولیــت و نقــش مــردم در یــک 
نظــام اســامی کجاســت. چنان چــه مــا مــاک 
ــن  مشــروعیت را پذیــرش مــردم بدانیــم در ای
صــورت ایــن دو پیوســته بــا هــم خواهنــد بــود 
ــد و تفکیــک آن هــا  ــا یکدیگــر تــازم دارن و ب
ــه  ــور ک ــا همان ط ــت. ام ــد داش ــرض نخواه ف
ــم  ــط حک ــروعیت فق ــاک مش ــد م ــه ش گفت
ــع  ــی قان ــم دلیل ــه بتوانی ــر اینک ــت، مگ خداس
کنیــم دال بــر اینکــه اجمــاع جمهــور و اکثریت 
ــه  ــد ک ــکام می باش ــات اح ــع اثب ــتقا منب مس
چنیــن چیــزی از نظــر فقــه شــیعه و کام 
امامیــه مــردود اســت. در اینجــا بــا دو مقدمــه 
ــن  ــی ای ــه توضیــح چرای ــم کام ب از منظــر عل
موضــوع مــی پردازیــم: اوال مــاک مشــروعیت 
بایــد خــود مشــروع بالذات باشــد و بــرای اثبات 
مشــروعیتش نیــاز بــه دلیــل و ســبب نباشــد. 
ثانیــا تنهــا فعــل ارادی، قابلیــت پذیــرش وصف 
مشــروعیت و یــا عــدم مشــروعیت را داراســت، 
وگرنــه یــک عمــل غیرارادی اساســا مشــروعیت 
ــن  ــدارد. ای ــی ن ــوردش معنای ــِر آن در م و غی
یعنــی عمــل انســان کــه نوعــی عمــل اختیاری 
و ارادی اســت، ایــن اختیــار و اراده اش دلیــل 
و ســبب پذیــرش وصــف مشــروعیت و یــا عــدم 
مشــروعیت می شــود کــه یعنــی عمــل انســان 
مشــروع بالــذات نمی باشــد چــون مشــروعیتش 
نیازمنــد دلیــل و ســبب اســت کــه آن ســبب، 

اراده و اختیــار اوســت. پــس عمــل انســانی کــه 
مشــروع بالــذات نیســت نمی توانــد مــاک 
ــا اراده ی  ــرد و تنه ــرار بگی ــز ق ــروعیت نی مش
ــه  ــاز ب ــروعیتش نی ــه مش ــال ک ــد متع خداون
ــت  ــروع اس ــادل و مش ــا ع ــدارد و ذات ــل ن دلی
و امــکان صــدور غیــر آن هــا نیــز از او ممکــن 
ــرار  ــروعیت ق ــاک مش ــد م ــی توان ــت، م نیس
بگیــرد. همان طــور کــه می دانیــد عــدل و 
شایســتگی الزمــه ی تفکیــک ناپذیــر اراده مردم 
ــا در آن  ــکان خط ــوده و ام ــه و... نب ــا جامع ی
راه دارد، لــذا خــود نیازمنــد ماکــی اســت کــه 
مشــروعیت و عدالــت آن را تاییــد کنــد. پــس 
ــا اینجــا دانســتیم مــردم نمی تواننــد نقشــی  ت
ــت داشــته  ــک حکوم ــن مشــروعیت ی در تعیی
باشــند و مشــروعیت و مقبولیــت دو عنصــر 

ــند. ــم می باش ــدای از ه ــک و ج منف

زوری در کار نیست! 
ــت  ــک حکوم ــت در ی ــگاه مقبولی ــا جای      ام
ــق  ــردم در تحق ــرش م ــش پذی ــت؟ نق کجاس
ــک  ــی ی ــت اســت. یعن ــک حکوم و اســتقرار ی
حکومــت اســامی زمانــی محقــق خواهــد 
ــا و  ــا رض ــد و ب ــان بیاورن ــردم ایم ــه م ــد ک ش
ــت اســام و کســی  ــت مشــروعیت حکوم رغب
را کــه از جانــب خداونــد متعــال نصــب شــده، 
بپذیرنــد؛ در ایــن صــورت اســت کــه حکومــت 
اســامی محقــق خواهــد شــد و ایــن همراهــی 
ــود.  مــردم ســبب قــدرت یافتــن آن خواهــد ب
ــی  ــردم خلل ــرش م ــدم پذی ــگاه ع ــن ن در ای
ــد  ــد و هرچن ــرای مشــروعیت ایجــاد نمی کن ب
مقبولیتــی در کار نباشــد، مشــروعیت محفــوظ 
اســت، فقــط حکومــت مشــروع کــه حق اســت، 
محقــق نخواهــد شــد. در واقــع مــردم در اعمال 
ــا  ــش ایف ــروعیت دارد نق ــه مش ــزی ک آن چی
می کننــد و از آن هــا تحــت عنــوان منبــع 

ــود. ــاد می ش ــدرت ی ق
     در روایتــی از پیامبــر اســام )ص( خطــاب 
ْــَن  ــا  اِب بــه امیــر المومنیــن )ع( میخوانیــم: »یَ
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َّــْوَک فِــي  أَبـِـي َطالـِـٍب لـَـَک َوالَُء أُمَِّتــي َفــإِْن َول
َضــا َفُقــْم بَِأْمِرِهــْم،  َعافَِیــٍة َو أَْجَمُعــوا َعلَْیــَک بِالرِّ
ــِه؛  ــْم فِی ــا ُه ــْم َو َم ــَک َفَدْعُه ــوا َعلَْی َو إِْن اِْخَتلَُف
ای فرزنــد ابوطالــب، والیــت امتم از آِن توســت، 
اگــر امــت در کمــاِل عافیــت و رضایــت  عمومی،  
ــه  ــز ب ــو نی ــد، ت ــت برگزیدن ــه حکوم ــو را ب ت
حکومــت آنــان بپــرداز، امــا اگــر دربــاره ی تــو 
اختــاف پیــدا کردند، آنــان و حکومتشــان را به 

حــال خودشــان واگــذار.«]3[ 
حضــرت علــی -علیه الســام- 
۲۵ ســال از حکومــت برکنــار 
ــه  ــردم ب ــا اینکــه م ــد ت ماندن
ــد  ــل نشــان دادن ایشــان تمای
ــد  ــن کردن ــان تمکی و از ایش
ایــن گــروِه مــردم در  از  و 
ــر  ــه تعبی ــه شقشــقیه ن خطب

بــه اکثریــت، کــه تعبیــر بــه »حضــور الحاضــر« 
و »ناصــر« شــده اســت کــه ایــن تعابیــر نیــاز 
بــه تفصیــل داشــته و توضیــح آن هــا در ایــن 

ــد. ــال نمی گنج مق
      بنــا بــر آنچــه تــا اینجــا گفته شــد فهمیدیم 
مــاک مشــروعیت اراده خداونــد متعــال بــوده 
و مقبولیــت ســبب تحقــق، اســتقرار و قــدرت 
یافتــن یــک حکومــت مشــروع می باشــد. 
ــن  ــال ای ــه دنب ــام ب ــتیم اس ــن دانس همچنی
ــدون مقبولیــت، اگرچــه  نیســت کــه قهــرا و ب
کــه حائــز مشــروعیت اســت، حکومــت مســتقر 
ــد از  ــه الســام- بع ــی -علی ــد. حضــرت عل کن
مــرگ عثمــان پــس از اینکــه اصحــاب پیامبر از 
مهاجریــن و انصــار از جملــه طلحــه و زبیــر نزد 
ــي الَ  ــإِنَّ بَْیَعِت ــد: »َف ــد، می فرماین ایشــان آمدن
یَُکــوُن َخِفّیــاً َو الَ تَُکــوُن إاِلَّ فـِـي اَلَْمْســِجِد؛ پس 
بیعــت مــن مخفی نیســت و جــز در مســجد )با 
رضایــت مــردم( محقــق نمی شــود«]۴[ ایشــان 
همچنیــن در کامــی نورانــی می فرماینــد: »لََنــا 
َحــقٌّ َفــإِْن أُْعِطیَنــاُه َو إاِلَّ َرکْبَنا أَْعَجــاَز اإلبِِل َوإِْن 
ــَری؛ مــا را حقــی اســت. اگــر دادنــد  َطــاَل السُّ
بســتانیم وگرنــه تــرک شــتران ســوار شــویم و 

برویــم. هــر چند شــبروی بــه درازا بکشــد.«]۵[ 
ایشــان همچنیــن در خطبــه ۲۰۸ نهــج الباغه 
خطــاب بــه شورشــیان ناراضــی از پذیــرش امــر 
ــْم  َ ــُه ل َّ ــاُس إِن ــا النَّ ــد: »أَیَُّه حکمیــت می فرماین
ــی  ــبُّ َحتَّ ــا أُِح ــی َم ــْم َعلَ ــِری َمَعک ــَزْل أَْم یَ
ــَذْت ِمْنکــْم َو  ِ أََخ ــْد َو اهللَّ ــْرُب َو َق نَِهکْتکــُم الَْح
تََرکــْت َو ِهــَی لَِعُدوِّکــْم أَنَْهــک. لََقْد کْنــُت أَْمِس 
أَِمیــراً َفَأْصَبْحــُت الَْیــْوَم َمْأُمــوراً َو کْنــُت أَْمــِس 
الَْیــْوَم  َفَأْصَبْحــُت  نَاِهیــاً 
َمْنِهّیــاً َو َقــْد أَْحَبْبُتــُم الَْبَقاَء 
ــْم  ــی أَْن أَْحِملَک ِ ــَس ل َو لَْی
ای  تَکَرُهــوَن؛  َمــا  َعلَــی 
مــردم، همــواره کار مــن بــا 
شــما بــه دلخــواه مــن بــود 
ــگ شــما را  ــه جن ــا آن ک ت
ناتــوان کــرد، بــه خــدا اگــر 
جنــگ کســانی را از شــما گرفــت و جمعــی را 
ــر  ــده ت ــز کوبن ــرای دشــمنانتان نی گذاشــت، ب
بــود مــن دیــروز فرمانــده و امیــر شــما بــودم، 
ــاز  ــروز ب ــد، دی ــی دهن ــم م ــروز فرمان ــی ام ول
دارنــده بــودم کــه امــروز مــرا بــاز مــی دارنــد، 
ــن  ــد، و م ــت داری ــدن را دوس ــده مان ــما زن ش
ــت  ــه دوس ــی ک ــه راه ــما را ب ــم ش ــی توان نم
نداریــد اجبــار کنــم«. از دیگــر مویداتــی را کــه 
می تــوان بــرای اهمیــت نظــر و تبعیــت مــردم 
ــاهده  ــه مش ــج الباغ ــه ۲۷ نه آورد، در خطب
ــد:  می کنیــم. آنجــا کــه حضــرت امیــر فرمودن
ــغ، آن  ــا دری ــْن اَل یَُطاُع؛اّم ــْن اَل َرأَْی لَِم »َو لَک
ــی  ــد، رأی ــرا نکنن ــش را اج ــه فرمان ــس ک ک

نخواهــد داشــت.«

والیت فقیه، مردم ساالری دینی 
     در زمــان غیبــت نیــز وضع بــه همین ترتیب 
ــه اثبــات والیــت  ــر اســاس ادل اســت. یعنــی ب
فقیــه، فقیــه جامــع الشــرایط از جانــب خداوند 
متعــال و امــام زمــان -عجــل اهلل تعالــی فرجــه 
الشــریف- بــرای حکومــت نصــب شــده اســت؛ 
ــی  ــام اســت. یعن ــن نصــب، نصــب ع ــه ای البت

فــرد خاصــی معیــن نشــده بلکــه اوصافــی ذکــر 
شــده کــه در هــر فــرد یافــت شــود، ذی صــاح 
اســت. پــس مــردم هیــچ نقشــی در مشــروعیت 
بخشــی بــه حکومــت فقیــه و تعییــن مصــداق و 
فــرد مــورد نظــر بــرای حکومــت، ندارنــد، بلکــه 
پــس از مبــادرت او بــه تصــدی امــور یــا کشــف 
و شناســایی او، بــا ایشــان بیعــت نمــوده و بــه 
نوعــی التــزام خــود به اطاعــت از حاکم مشــروع 
و بــر حــق را اعــام می کننــد کــه ایــن بیعــت 
داللــت بــر مقبولیــت داشــته و ســبب برپایــی 
و عینیــت یافتــن حکومــت اســامی مــی شــود 
و از ایــن نظــر نقــش صــد درصــدی دارنــد؛ از 
ــن نظــر کــه اگــر آنهــا نخواهنــد حکومتــی  ای
محقــق نخواهــد شــد. البتــه ایــن خواســتن و 
ــای  ــت در معن ــع نظــر اکثری ــا نخواســتن تاب ی
د امــروز نیســت، بلکــه  مصطلــح، شــایع و ُمَطــرَّ
تابــع وجــود حضــور الحاضــر و ناصــر اســت کــه 
ــند.  ــا نباش ــند ی ــت باش ــت اکثری ــن اس ممک
حــال رهبــران مشــروع بایســتی بــا اســتفاده از 
قدرتــی کــه بــا حمایت مــردم بــه دســت آورده 
انــد بــه اقامــه احــکام شــرع و برپایــی عدالــت 

در جامعــه بپردازنــد.
     در نظــام جمهــوری اســامی، »جمهوریــت« 
موید مقبولیت و »اســامیت« موید مشــروعیت 
نظــام می باشــد و ایــن دو عنصــر برای تاســیس 
ــتی  ــوام بایس ــورت ت ــه ص ــر دو ب ــت ه حکوم
ــه  ــت ک ــه نیس ــد و اینگون ــته باش ــود داش وج
جمهوریــت بــه صــورت علــی حــده مفیــد یــک 
ــر  ــای دیگ ــک معن ــد ی ــا و اســامیت مفی معن
باشــد بلکــه ایــن دو بــه صــورت یــک ترکیــب 
ــر  ــر ظاه ــار یکدیگ ــادی در کن ــی و اتح وصف
ــه صــورت یــک ترکیــب،  ــا هــم ب می شــود و ب
ــد.  ــل می کنن ــتقل را منتق ــای مس ــک معن ی
ــر  ــز نظی ــی« نی ــردم ســاالری دین ــب »م ترکی

همیــن ترکیــب جمهــوری اســامی اســت.
ــردم ســاالری در  ــای م ــه تشــریح معن حــال ب
دینــی می پردازیــم.  ترکیــب مردم ســاالری 
امــام خمینــی )ره( در ایــن خصــوص مــی 

ایــن  دنبــال  بــه  اســالم 

نیســت کــه قهــرا و بــدون 

کــه  اگرچــه  مقبولیــت، 

ــت،  ــت اس ــز مرشوعی حائ

کنــد. مســتقر  حکومــت 
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فرماینــد: »حکومــت اســام از مــردم جــدا 
نیســت، تــوی مــردم اســت. از همین مــردم و از 

ــت اســت.«]6[  ــن جمعی همی
»از  می فرماینــد:  همچنیــن 
حقــوق اولیــه هــر ملتی اســت 
کــه بایــد سرنوشــت و تعییــن 
شــکل و نــوع حکومــت خود را 
در دســت داشــته باشــد.«]۷[ 
تعییــن  حــق  ایــن  البتــه 
مســئولیت  بــا  سرنوشــت 
همــراه می باشــد و اینگونــه 

نیســت کــه هرچــه انتخــاب کننــد عیــن حق و 
صــواب باشــد و مســئولند مطابــق شــرع از ایــن 
حــق در جهــت صــواب و عــدل اســتفاده کننــد 
و از غیــر آن بپرهیزنــد. چنان کــه مطابــق اصــل 
ــون اساســی نظــام جمهــوری اســامی:  ۵6 قان
ــان و انســان از آن  ــر جه ــق ب ــت مطل »حاکمی
خداســت و هــم او انســان را بــر سرنوشــت 
اجتماعــی خویــش حاکــم ســاخته اســت. هیــچ 
ــد ایــن حــق الهــی را از انســان  کــس نمی توان
ســلب کنــد یــا در خدمــت منافــع فرد یــا گروه 
خاصــی قــرار دهــد و ملــت ایــن حــق خــداداد 
را از طرقــی کــه در اصــول بعــد می آیــد اعمــال 
مــی کننــد«. برخــی به ایــن اصل اســتناد کرده 
ــد  ــردم بخواهن ــه م ــد هرچ ــه می گیرن و نتیج
ــل دوم  ــر اص ــا بناب ــود. ام ــن بش ــتی تامی بایس
کــه  اســامی  جمهــوری  اساســی  قانــون 
ــرای خــدا  اختصــاص حاکمیــت و تشــریع را ب
ــق  ــردم ح ــه م ــود ک ــن می ش ــد روش می دان
ــد  ــد و نمی توانن ــی را ندارن ــکام اله ــخ اح نس
ــا  ــر پ ــت، اســامیت را زی ــر اســاس جمهوری ب
بگذارنــد. همان طــور کــه در خطبــه ۲۰۵ نهــج 
ــر  ــرت امی ــه حض ــم ک ــز می خوانی ــه نی الباغ
ــد:  ــه می فرماین ــر چ ــه و زبی ــه طلح ــاب ب خط
»روزی کــه خافــت بــه مــن رســید در قــرآن 
نظــر افکنــدم، هــر دســتوری کــه داده، و هــر 
فرمانــی کــه فرمــوده پیــروی کــردم، بــه راه و 
ــچ  ــس هی ــردم. پ ــدا ک ــر )ص( اقت رســم پیامب

نیــازی بــه حکــم و رای شــما و دیگــران نــدارم، 
هنــوز چیــزی پیــش نیامــده کــه حکــم آن را 
ــورت  ــه مش ــاز ب ــم و نی ندان
بــرادران  دیگــر  و  شــما 
مســلمان داشــته باشــم. اگــر 
چنیــن بــود از شــما و دیگران 
یــا  نبــودم«.  گــردان  روی 
ــه  ــج الباغ ــه ۹۲ نه در خطب
ــی  ــه مردم ــاب ب ــان خط ایش
کــه بــرای بیعت هجــوم آورده 
ــید،  بودند فرمودند: »آگاه باش
اگــر دعوت شــما را بپذیــرم، بر اســاس آنچه که 
می دانــم بــا شــما رفتــار می کنــم و بــه گفتــار 
ایــن و آن، و ســرزنش ســرزنش کنندگان گــوش 
ــردم  ــه م ــم ک ــذا می بینی ــم.« ل ــرا نمی ده ف
ــد  ــه برس ــد، چ ــکام ندارن نقشــی در وضــع اح
ــی  ــکام اله ــخ اح ــه نس ــد ب ــه بخواهن ــه اینک ب
ــی  ــز در بیانات ــی )ره( نی ــام خمین ــد. ام بپردازن
بــه اعضــای شــورای نگهبــان می فرماینــد: 
»شــما بایــد ناظــر بــر قوانیــن مجلــس باشــید 
ــچ وجــه ماحظــه  ــه هی ــه ب ــد ک ــد بدانی و بای
ــه  ــد ک ــی نمایی ــن را بررس ــد قوانی ــد.     بای نکنی
ــچ وجــه  ــه هی صــد درصــد اســامی باشــد. ب
ــه حــرف     عــده ای کــه مــی خواهنــد  گــوش ب
یــک دســته کوچک مــردم مــا خوششــان بیاید 

ــی    ــه اصطــاح مترق و ب
]  ندهیــد  [  .    هســتند، 
قاطعانــه بــا اینگونــه 
افــکار مبــارزه کنیــد. 
خــدا را در نظــر بگیرید. 
اصــوال آن چــه     کــه بایــد 
ــود  ــه ش ــر گرفت در نظ
خداســت، نــه مــردم. 
اگــر صــد میلیــون آدم، 
ــا  اگــر تمــام مــردم دنی

یــک     طــرف بودنــد و شــما دیدیــد کــه همــه ی 
آن هــا حرفــی می زننــد کــه بــر خــاف حکــم 
قــرآن اســت     بایســتید و حــرف خــدا را بزنیــد، 

ولــو اینکــه تمــام بــر شــما بشــورند. انبیــا هــم 
همیــن طــور عمــل     مــی کردنــد؛ مثــا موســی 
ــل  ــن عم ــر از ای ــر غی ــون مگ ــل فرع در مقاب
کــرد؟ مگــر موافقــی داشــت؟     بحمــداهلل مجلس 
مــا مجلســی اســت اســامی و قوانیــن خــاف 
ــما  ــی ش ــد؛     ول ــد ش ــب نخواه ــام تصوی اس
ــوش  ــید. خاصــه گ ــر باش ــد ناظ ــه داری وظیف
بــه حــرف طبقــه ی مرفــه مترقــی ندهیــد. خدا   
  ان شــاءاهلل بــا ماســت. اگــر عملمــان بــرای خــدا 
باشــد، خــدا مــا را موفــق می کنــد. «]۸[ بــا این 
حــال ایــن موضــوع چیــزی از نقــش و تکلیــف 
ــردم، رای  ــارکت م ــد. مش ــم نمی کن ــردم ک م
ــرده ی  ــر ُگ ــردم، تکلیفــی اســت کــه ب دادن م
همــه اقشــار ملــت می باشــد. حفــظ اســام یک 
تکلیــف شــرعی می باشــد و حضــور در صحنــه 
ــه  ــی ک ــوده و در صورت ــض ب ــات از فرای انتخاب
ــن  مــردم حضــور نداشــته باشــند و از قبــل ای
ــه اســام وارد شــود،  عــدم حضــور لطمــه ای ب
مســئول و متعاقــب هســتند و در نهایــت ایــن 
خــود مــردم هســتند کــه صــاح و فسادشــان 

ــد.  ــم می زنن را رق

مغالطه میفرمایید!
ــن  ــت ای ــرح اس ــوز مط ــه هن ــوالی ک      س
اســت کــه آیــا اصــل نظــام جمهــوری اســامی 
ــک  ــور کل ی ــه ط ــا ب ی
حکومــت اســامی پــس 
بــرای  اســتقرارش،  از 
ــال،  ــان ح ــال در زم مث
اســت  مذاکــره  قابــل 
بــه  را  آن  می تــوان  و 
همــه پرســی گذاشــت؟ 
در  جمهــور  اگــر  آیــا 
زمــان اســتقرار حکومــت 
بــه  تصمیــم  اســام، 
ــت  ــدول از اســام گرف ــب و ع ــه عق ــاب ب انق
بایــد حکومــت را رهــا کــرد؟ جایــگاه رفرانــدوم 
در حکومــت اســامی کجاســت؟ بــا توضیحاتی 

امــام خمینی )ره( میفرمایند: 

»از حقــوق اولیــه هــر ملتــی 

اســت کــه بایــد رسنوشــت 

نــوع  و  شــکل  تعییــن  و 

حکومــت خــود را در دســت 

ــد.« ــته باش داش

ــتقرار  ــان اس ــور در زم ــر جمه ــا اگ آی

حکومــت اســالم، تصمیــم بــه انقــالب 

ــت  ــالم گرف ــدول از اس ــب و ع ــه عق ب

بایــد حکومــت را رهــا کــرد؟ ...آیــا این 

احتــامل وجــود نــدارد كــه در صــورت 

ــه  ــردم ب ــات مجــدد م ــزارى انتخاب برگ

ــد؟  ــورى اســالمى رای ندهن جمه
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کــه گفتــه شــد آیــا ایــن احتمــال وجود نــدارد 
ــدد  ــات مج ــزاری انتخاب ــورت برگ ــه در ص ک
ــد؟  ــامی رای ندهن ــوری اس ــه جمه ــردم ب م
همانطــور کــه گفتــه شــد از دیــدگاه اعتقــادی 
ــی  ــروعیت« تازم ــا »مش ــت« ب ــا »مقبولی م
ــه  ــه، ک ــت فقی ــی مشــروعیت والی ــدارد، یعن ن
ــام-  ــم الس ــان -علیه ــت معصوم ــه والی ادام
اســت، منــوط بــه مقبولیــت آن نیســت، و 
ــه حکومــت دینــی عینیــت  مقبولیــت فقــط ب
می بخشــد، زیــرا حاکــم دینــی حــق اســتفاده 
از زور بــرای تحمیــل حاکمیــت خویــش را 
ــم  ــرا می گویی ــاس مختص ــن اس ــر ای ــدارد. ب ن
ــت  ــه از دس ــت ولی فقی ــت حاکمی ــر مقبولی اگ
ــرود، مشــروعیتش از دســت نمــی رود، بلکــه  ب
تحقــق حاکمیــت و پیــاده شــدن آن با مشــکل 

می گــردد. مواجــه 
ــی  ــواب تفصیل ــه ج ــن ب ــش از پرداخت      پی
ــوال،  ــده در س ــرح ش ــرض مط ــت: ف ــد گف بای
ــع نشــده اســت و آن چــه در  ــا واق ــان م در زم
نوشــته ها و ســخنان دگراندیشــان برون مــرزی 
یــا مقلــدان آن هــا مبنــی بــر عــدم مقبولیــت 

نظــام اســامی در میــان مــردم ادعــا می شــود 
فقــط بــرای ایجــاد جــو کاذب اســت. در زمــان 
ــام راحــل بارهــا از ســوی مخالفــان  ــات ام حی
جمهــوری اســامی تبلیــغ می شــد کــه مــردم 
ــادی ناشــی  ــل مشــکات اقتص ــه دلی ــران ب ای
ــوری  ــادی، از جمه ــره اقتص ــگ و محاص از جن
ــم  ــاهد بودی ــا ش ــی م ــد، ول ــامی بریده ان اس
در همــان اوضــاع، مــردم بــه طــور گســترده در 
صحنــه حاضــر می شــدند و از هیــچ فــداکاری 
ــرت  ــت حض ــس از رحل ــد. پ ــغ نمی کردن دری
امــام، جریــان اجتماعــی همــان شــکل و جهــت 
ــتیبانی  ــن رو پش ــت. از ای ــرده اس ــظ ک را حف
ــوظ اســت.  ــری آن محف ــردم از نظــام و رهب م
پــس بررســی ایــن فــرض و پاســخ گفتــن بــه 
آن بــه معنــای عــدم مقبولیــت نظــام اســامی 

و رهبــری آن از ســوی مــردم نیســت.
     همچنیــن توضیحــی دربــاره لفــظ احتمــال 
ضــروری اســت. احتمــال بــه معنای عــام، امری 
اســت کــه در هــر جــا راه دارد. مثــا در اتاقــی 
کــه شــما بــه اســتراحت پرداخته ایــد، احتمــال 
ــرای  ــر ب ــا اگ ــزد. ی ــرو ری ــقف آن ف ــت س هس

ــه  ــه آرایشــگر مراجع ــر و صــورت ب اصــاح س
می کنیــد احتمــال دارد آرایشــگر دچــار جنــون 
شــده و بــه جــای اینکــه بــا تیــغ موهــای زیــر 
گلــوی شــما را اصــاح کنــد، رگ گردنتــان را 
قطــع نمایــد. نمی تــوان گفــت ایــن احتمــاالت 
ــیار  ــاالت بس ــن احتم ــی ای ــد. ول ــود ندارن وج
ضعیــف و غیــر معتنــا بــه اســت. شــکی نیســت 
ــی  ــی وقع ــن احتماالت ــه چنی ــی ب ــچ عاقل هی
ــه  ــفیهانه و غیرعاقان ــا را س ــد و آن ه نمی نه
می شــمارد. گاهــی یــک احتمــال، قرایــن 
ــه  ــن گون ــت دارد. ای ــر صح ــواهدی دال ب و ش
احتمــاالت را عقایــی یــا احتمــال بــه معنــای 
خــاص می نامیــم. خردمنــدان بــه چنیــن 
ــد و آن هــا را  ــر می دهن ــی ترتیــب اث احتماالت
در زندگــی بعیــد نمی داننــد. مثــا اگــر کســی 
در ســقف اتــاق شــکاف هایــی مشــاهده کنــد، 
احتمــال عقایــی می دهــد ســقف فــرو ریــزد، 
ــا آن را  ــد ت ــه می کن ــا مراجع ــه بّن ــن رو ب از ای
تعمیــر کنــد. بــا توجه به ایــن توضیــح، می توان 
بــه ســوال چنیــن پاســخ داد: احتمالــی کــه در 
ســوال مطــرح شــده احتمــال عقایــی نیســت 
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ــس  ــام اســت. پ ــای ع ــه معن ــال ب ــه احتم بلک
جــواب دادن بــه ایــن احتمــال، لزومــی نــدارد. 
ــد:  ــد و بگوی ــرار کن ــی اص ــت کس ــن اس ممک
در مســائلی ماننــد تعییــن نــوع حکومــت، هــر 
چنــد احتمــال ضعیفــی وجــود داشــته باشــد 
لکــن چــون محتمــل بســیار اهمیــت دارد بایــد 
ــر داد. ولــی خواهیــم گفــت:  ــه آن ترتیــب اث ب
ایــن احتمــال در مــورد هــر نظــام و حکومتــی 
وجــود دارد. فــرض کنیــد کســی بگویــد: اگــر 
در آمریــکا انتخابــات برگــزار شــود، مــردم 
ــد. پــس  ــی را نمی پذیرن ــی کنون نظــام دو حزب
بایــد رفرانــدوم برگــزار شــود. آیــا فقــط بــا ایــن 
ــزار  ــدد برگ ــات مج ــوان انتخاب ــال می ت احتم
کــرد؟ آیــا تــا کنــون در کشــوری -با هر شــکل 
ــه صــرف احتمــال و  ــی ب از حکومــت- انتخابات
ــا نظــام جمهــوری  ــا انجــام شــده اســت ت ادع
اســامی هــم چنیــن کنــد؟ اگــر ایــن ادعــا را 
ــی  ــد مهم ــی فاس ــم مســتلزم تال بررســی کنی
اســت. توضیــح آنکــه: اگــر مــردم بــا انتخابــات 
آزاد نماینــده ای را برگزیننــد و پــس از گذشــت 
زمــان اندکــی احتمال داده شــود رای دهندگان 
ــای  ــد تقاض ــته اند، بای ــش برگش ــر خوی از نظ
تجدیــد انتخابــات بشــود؟ همیــن احتمــال در 
ــای  ــوری، اعض ــت جمه ــات ریاس ــورد انتخاب م
شــورای شــهر، شــهرداران و مســئوالن دیگــری 
کــه در نظــام هــای مختلــف از طریــق انتخابات 
برگزیــده می شــوند نیــز مطــرح می شــود. اگــر 
ــه صــرف احتمــال تغییــر نظــر  ــات ب در انتخاب
ــی  ــی منتف ــچ زمان ــه در هی ــردم -ک و رای م
ــات مجــدد برگــزار گــردد، کار  نیســت- انتخاب
ــزاری  ــط برگ ــا فق ــت ه ــا و حکوم ــت ه دول
انتخابــات می شــود. آیــا چنیــن امــری در دنیــا 

پذیرفتــه اســت؟

مقبولیت، چالشی تاریخی 
ــت  ــدم مقبولی ــال ع ــال احتم ــن ح ــا ای      ب
نظــام اســامی از ســوی مــردم، بــه دو صــورت 
متصــور اســت: اول اینکــه مــردم بــه هیــچ روی 

حکومــت دینــی را نپذیرنــد. در این صــورت اگر 
فــرض کنیــم امــام معصــوم -علیهــم الســام- 
یــا فقیــه واجــد شــرایِط حاکمیــت در جامعــه 
باشــد، بــه اعتقــاد مــا او از جانــب خــدا حاکــم 
ــق  ــی تحق ــت دین ــی حکوم ــی اســت، ول و وال
ــرا شــرط تحقــق حکومــت  نخواهــد یافــت، زی
ــیار  ــه بس ــت. نمون ــردم اس ــرش م ــی پذی دین
ــینی  ــال خانه نش ــرض، ۲۵ س ــن ف ــن ای روش
حضــرت علــی -علیه الســام- اســت. ایشــان از 
ســوی خــدا بــه والیــت منصــوب شــده بودنــد 
ولــی حاکمیــت بالفعــل نداشــتند زیــرا مــردم با 
آن حضــرت بیعــت نکردنــد. دوم ایــن اســت که 
حاکمیــت شــخصی کــه دارای حــق حاکمیــت 
شــرعی اســت بــه فعلیــت رســیده باشــد ولــی 
ــا او  ــت ب ــه مخالف ــده ای ب ــی ع ــس از مدت پ
ــت دارد:  ــود دو حال ــرض خ ــن ف ــد. ای برخیزن
یکــی اینکــه مخالفــان گــروه کمــی هســتند و 
قصــد برانــدازی حکومــت شــرعی را -کــه اکثــر 
ــکی  ــد. ش ــتند- دارن ــتیبان آن هس ــردم پش م
نیســت در ایــن حــال، حاکــم شــرعی موظــف 
اســت بــا مخالفــان مقابلــه کنــد و آنــان را بــه 
اطاعــت از حکومــت شــرعی وادار کنــد. نمونــه 
ــن مــورد برخــورد خونیــن حضــرت  روشــن ای
ــل،  ــاب جم ــا اصح ــام- ب ــه الس ــر -علی امی
ــی  ــان کنون ــود و در زم ــن، نهــروان و ... ب صفی
ــان و  ــا منافق ــامی ب ــوری اس ــورد جمه برخ
ــه  ــن گون ــارب از همی ــادی مح ــای الح گروهه
اســت. زیــرا روا نیســت حاکــم شــرعی بــا 
مســامحه و تســاهل راه را بــرای عــده ای کــه به 
ســبب امیال شــیطانی قصــد برانــدازی حکومت 
حــق و مــورد قبــول اکثــر مــردم را دارنــد، بــاز 
ــد از  ــه بع ــت ک ــن اس ــت دوم ای ــذارد. حال بگ
تشــکیل حکومت شــرعی مــورد پذیــرش مردم، 
اکثریــت قاطــع آن هــا مخالفــت کننــد. مثــا 
ــم.  ــی را نمی خواهی ــت دین ــا حکوم ــد م بگوین
ــد  ــش بای ــی پی ــواب اجمال ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــوز  ــرعی، هن ــم ش ــال، حاک ــن ح ــت: در ای گف
ــا از دســت دادن  ــی ب ــم اســت، ول شــرعا حاک

ــت  ــال حاکمی ــدرت اعم ــش، ق ــت خوی مقبولی
مشــروعش را از دســت می دهــد. تنهــا در 
صورتــی مشــروعیت حکومــت دینــی از دســت 
مــی رود کــه او یکــی از شــرایط الزم حاکمیــت 
شــرعی را از دســت بدهــد، ولــی در غیــر ایــن 
صــورت مشــروعیت باقــی اســت. البتــه اینکــه 
در چــه صــورت حاکــم شــرع زمــام حکومــت را 
ــح  ــع شــرایط، عناویــن، مصال رهــا می کنــد تاب
ــر  ــا س ــا آن ه ــه ت ــت ک ــی اس ــد خاص و مفاس
ــت  ــف اکثری ــرض مخال ــا ف ــا صرف ــند، ب نرس
قاطــع، صــورت نخواهــد پذیرفــت. شــاید بتوان 
ــه  ــی -علی ــن مجتب ــام حس ــت ام دوران امام
الســام- و درگیــری ایشــان بــا معاویــه و فــرار 
ســران ســپاه آن حضــرت بــه اردوگاه معاویــه را 
نمونــه ای از فــرض اخیــر دانســت؛ تاریخ نشــان 
داد حضــرت بــه علــت پیــروی نکــردن مــردم از 
ایشــان عمــا حاکمیتــی نداشــتند و مجبــور به 
پذیــرش صلــح تحمیلــی شــدند، ولی مــردم هم 
مکافــات ایــن بدعهــدی و پیمان شــکنی خود را 
دیدنــد و کســانی بــر آنــان مســلط شــدند کــه 

ــد.]۹[ دیــن و دنیــای آن هــا را تبــاه کردن
والسام علی من اتبع الهدی
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خصوصی ســازی دارو،
 نوشدارو در خوان هفتم
بــا دکتــر آردم لطــف       مصاحبــه 
کنــار  در  کــه  فــردی  دارد،  دیگــری 
ــگاهی،  ــی دانش ــات عال ــتن تحصی داش
ــن  ــر تری ــی در معتب ــه کار تخصص تجرب
ــول  ــه ق ــور را دارد و ب ــرکت های کش ش
معــروف، چیزهایــی کــه بــرای مــا نکتــه 

ــت.  ــره اس ــرای او خاط ــت، ب اس
     علی آردم، ورودی ســال ۷۹ دانشــکده 
ــان اســت. در  داروســازی دانشــگاه خودم
ــاد دارو  ــون PhD اقتص ــال ۸۷ در آزم س
ــت.  ــده اس ــه ش ــرده و پذیرفت ــرکت ک ش
بــا شــرکت های  دانشــجویی  در دوران 
داروســازی همــکاری هــای علمی داشــته 
و هــم اکنــون نیــز همــکاری هــای خــود 
ــه  ــادرات دارو ادام ــاور ص ــوان مش را بعن
ــده  ــال نماین ــدت 3 س ــه م ــد. ب می ده
شــرکت داروســازی برکــت در کشــور 
عــراق بــوده و پیــچ و خــم هــای صــادرات 
ــوب  ــایه را خ ــورهای همس ــه کش دارو ب

می دانــد. 
     چیــزی کــه شــخصیت او را بیــش از 
پیــش برای مــا جــذاب کــرد، ورود دوباره 
او در ســن 3۷ ســالگی بــه دانشــگاه بــرای 
پیگیــری عاقــه قدیمــی اســت! او اکنــون 
دانشــجوی تــرم آخــر کارشناســی ارشــد 

علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران اســت. 
     پــای صحبت هــای او در مــورد چالــش 
هــا و فرصــت هــای صنعــت داروی کشــور 

 . نشستیم

علی آردم 

دکترای داروسازی دانشگاه شهید بهشتی
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داروســازی عبیدی، کامــا ایرانــی بودند و کار 
انجــام فرموالســیون بعضــی داروهــا را انجــام 
ــا همــکاری شــرکت های وابســته  ــد. ب می دادن
و اســتفاده از دانــش شــرکت های مذکــور، کار 
فرموالســیون بعضــی از داروهــا انجــام گرفــت. 
ــود؛  ــه دار نب ــاق ادام ــن اتف ــفانه ای ــا متاس ام
ــا  ــرای صنعــت م ــه ب ــاق تلخــی ک ــی اتف یعن
افتــاد ایــن بــود کــه دولتــی شــدن، کــم کــم 
باعــث ناکارآمــدی شــد. در دهــه اول انقــاب 
ــه  ــد ک ــاس می کردن ــردم احس ــیاری از م بس
بایــد کشــور را بــه پیــش ببرنــد و شــعارهایی 
ماننــد اســتقال اهمیــت زیــادی داشــت،  امــا 
متاســفانه بــه مــرور ایــن باورهــای انقابــی از 
بیــن رفــت و باورهایــی جــای آنهــا را گرفــت 
کــه خیلــی ســوداندوزانه بــود.  از طــرف 
دیگــر دخیــل شــدن ایدئولــوژی در بســیاری 
از شــرکت هــا و حراســت آنهــا،  فضــا را بــرای 
ورود بســیاری از داروســازان تنــگ کرد. نتیجه 
ــن  ــود؛ ای ــری ب ــش رقابت پذی ــر کاه ــن ام ای
شــرکت هــای دولتــی کــم کــم انحصارهایی را 
بــرای خــود ایجــاد کردنــد کــه ایــن انحصارها 
باعــث شــد شــرکت های کوچــک غیردولتی از 
رقابــت بــاز بماننــد؛  از طرف دیگر بــا توجه به 
فضــای شــدیدی که بــر اقتصــاد کشــور حاکم 
بــود، اکثــر امکانــات به ســمت این شــرکتهای 
دارویــی دولتــی کانالیــزه شــد. متاســفانه بایــد 
گفــت کــه در تمــام ایــن مــدت، ناکارآمــدی 
مشــخصه اصلــی همه ایــن شــرکتهای دارویی 
بــود کــه باعــث از دســت رفتــن اوج و رشــدی 
شــد کــه داروســازی ایــران در ســال های 
ــن  ــه ای ــود.  البت ــه دســت آورده ب ــی ب ابتدای
بــدان معنــا نیســت کــه االن دارو ســازی مــا 
رشــدی نــدارد یــا دچــار عقــب افتادگی شــده 
اســت؛ مســئله ایــن اســت کــه بــه دلیــل ورود 
بــه یــک فضــای غیــر رقابتــی، آن نــوآوری را 
کــه از یــک صنعــت بــا ســابقه بیــش از نیــم 
ــم. متاســفانه  ــی رود، نمی بینی ــرن انتظــار م ق
همه شــرکت هــا مشــغول کپــی کاری از روی 
دســت یکدیگــر هســتند و دیگــر آن چیــزی 
کــه مــا از یــک صنعــت پویــا انتظــار داریــم، 

رخ نمی دهــد.

 بــه نظــر شــما راه حــل ایــن مشــکل 
ــا بایــد در یــک زمــان  ــود؟ آی چــه ب
مشــخص، خصوصی ســازی انجــام 

ــه؟  ــا چ ــت ی می گرف

ــی  ــد خصوص ــا بای ــن حتم ــر م ــه، بنظ    بل
ــه  ــک نکت ــا ی ــت؛ ام ــورت می گرف ــازی ص س
ای همیشــه دربــاره خصوصــی ســازی وجــود 

ــم کــه  ــا اولیــن کشــوری نبودی دارد. خــب م
انقــاب کردیــم، بســیاری از کشــورها قبــل از 
مــا تجربــه انقــاب و مصــادره امــوال و دولتــی 
کــردن و ملــی کــردن کارخانــه هــا را داشــتند 
و همــه آنهــا بــا یــک مشــکل روبــرو شــدند؛ 
ــزی را  ــک چی ــم ی ــا می خواهی ــه م ــی ک وقت
دولتــی و ملــی کنیــم ، کار بســیار ســاده ای 
داریــم، تصمیــم میگیریــم کــه از امــروز تمــام 
ــی  ــا را مل ــم و آنه ــرد را بگیری ــک ف ــوال ی ام
کنیــم. امــا زمانــی که بــه مرحله بازپــس دادن 
ایــن امــوال بــه بخــش خصوصــی می رســیم، 
ــه چــه کســی  ــد ک ــش می آی ــن ســوال پی ای
ــن امــوال را  شایســتگی و اهلیــت دریافــت ای
دارد؟ مــا در خصوصی ســازی هــای بخش های 
مختلــف، شــاهد بــوده ایــم کــه کارخانجــات 
خصوصــی ســازی شــده، ورشکســت شــده اند 
ــواره  ــازی، هم ــت داروس ــه صنع ــا ک و از آنج
بــرای ایــران یــک صنعــت اســتراتژیک بــوده 
اســت، دولــت هــا حاضــر بــه پذیــرش ریســک 
خصوصــی ســازی آن نشــده انــد. امــا حقیقت 
ــا  ــه م ــی ک ــاده  ترین راه ــه س ــن هســت ک ای
 می توانســتیم انجــام بدهیــم وارد کــردن ایــن  
ــفانه  ــه متاس ــود، ک ــورس ب ــه ب ــرکت ها ب ش
ــه  ــد ک ــری نشــد. هرچن ــی جــدی پیگی خیل
بورســی  االن  ایــن شــرکت ها  از  بســیاری 
ــاً  ــا صرف ــودن این ه ــی ب ــی بورس ــتند ول هس
بــه صــورت دادن ســهام و بــه صــورت مالــی 
ــی  ــی ها ی مدیریت ــت کرس ــچ وق ــوده و هی ب
از بخــش دولتــی خــارج نشــده اســت. یعنــی 
ــگاه  شــما اگــر هر کــدام از ایــن بخش هــا  را ن
کنیــد کــه وارد بــورس شــده اند هیــچ کــدام 
بیشــتر از ۵۰ درصد ســهام خود را وارد بورس 
ــان  ــا کرســی ها ی مدیریتــی همچن ــد ت نکردن

ــد.  ــی باش ــرکت های دولت ــار ش در اختی
ــد  ــه هر چن ــم ک ــر     می کن ــن فک ــی م     یعن
مــا بایــد بــه ســمت خصوصــی ســازی پیــش 
 می رفتیــم و یــک بخــش انــدک و کوچکــی را 
صرفــاً بــه عنــوان تامیــن نیازهای اســتراتژیک 
در دســت دولــت نگــه  می داشــتیم، امــا بایــد 
خــاص  دشــواری های  کــه  کنیــم  قبــول 
خــودش را دارد. مثــًا همیــن االن    می توانیــم 
ــی کــه در هفت تپــه افتــاده را ببینیــم  اتفاقات
ــه  ــت ک ــی اس ــن حالت ــن معروف  تری ــه ای ک
پیــش آمده اســت. مــا مــوارد دیگــری داریــم 
ــوند  ــم نمی ش ــر ه ــوال باخب ــردم معم ــه م ک

مثــا صنعــت چــوب تــوکا.
ــیار  ــازی بس ــون خصوصی س ــفانه چ    متاس
دشــوار بــوده و مــا در بحــث خصوصی ســازی 
فســاد ها  را داریــم، رانت هــا ی اطاعاتــی و 
رانت هــا ی ارتباطــی را داریــم،  نتوانســتیم 
ایــن خصوصی ســازی را بــه ایــن معنا درســت 

     برویــم ســراغ ســوال اول، اولیــن کارخانــه 
داروســازی ایــران و منطقــه در ســال ۱33۰ با 
ســرمایه گــذاری خارجــی در ایــران تاســیس 
شــد.  از آن ســال تا ســال ۱3۵۷ کارخانه های 
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــان روی ــا هم ــری ب دیگ
خارجــی در ایــران تاســیس شــدند کــه تولیــد 
ــزرگ در  کننــده محصــوالت شــرکت هــای ب
ــازی در  ــب داروس ــن ترتی ــد. بدی ــران بودن ای
ــران شــکل گرفــت و در ســال ۵۷ شــرکت  ای
ــد از  ــده ۲۰ درص ــد کنن ــی تولی ــای داخل ه
ــال ۵۷ و  ــد. در س ــور بودن ــی کش ــاز داروی نی
بــا پیــروزی انقــاب اســامی، فراینــد مصادره 
شــدن باعث شــد تــا کارخانــه هــای خصوصی 
ــد و از   ــت دربیاین ــک دول ــه تمل ــازی ب داروس
ــدا  ــر پی ــی تغیی ــه دولت ــی ب ــت خصوص حال

کننــد.  
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــده ای ــوال بن س
ــر  ــری ب ــه تأثی ــدن چ ــی ش دولت
ــازی  ــات داروس ــدی کارخانج کارآم
کشــور و بــه طــور کلــی نظــام دارویی 
کشــور داشــت؟ و تاثیــر آن بــر رقابت 
ــه  ــران چ ــی ای ــام داروی ــری نظ پذی

ــود؟  ب

      ببینیــد مــن طبعــاً ســن ام آنقــدر نیســت 
کــه بدانــم در آن ســال ها دقیقــاً چــه اتفاقــی 
ــه  ــی ک ــاس صحبت های ــر اس ــی ب ــاد، ول افت
ــه  ــه تجرب ــانی ک ــودم و کس ــتان خ ــا دوس ب
ــی  ــته ام ، وقت ــد، داش ــتری دارن ــیار بیش بس
ــه  ــم ک ــم می بینی ــگاه می کنی ــق ن ــه عمی ک
ــود،  ــی ش ــور م ــه تص ــزی ک ــاف چی ــر خ ب
ایــن اتفــاق باعــث شــد تــا داروســازی ایــران 
پیشــرفت عجیبــی کنــد،  بــه ایــن دلیــل کــه 
ــزرگ خارجــی کــه در  تمامــی شــرکت های ب
ایــران نمایندگــی داشــته و مشــغول بــه تولید 
ــد،  ــانس بودن ــت لیس ــف تح ــای مختل داروه
فرموالســیون هــای خــاص خــود را داشــتند و 
ــد  کســانی کــه در ایــن شــرکت ها کار کرده ان
ادعــا می کننــد کــه هیــچ وقــت متوجــه نمــی 
ــه  ــز و چگون ــه چی ــا چ ــد ب ــه دارن ــدند ک ش
آن  قابــل  هــای  تکنســین  می کننــد.  کار 
ــر  ــد و ب ــدان خارجــی بودن ــا کارمن کارخانه ه
خــاف چیــزی کــه گفتــه مــی شــد انتقــال 
تکنولــوژی بــه هیــچ وجــه صــورت نمی گرفت. 
اتفــاق عجیبــی کــه بعــد از انقــاب افتــاد آن 
بــود کــه بــا رفتــن تکنســین هــای خارجــی، 
ــتند  ــی دانس ــا نم ــی دقیق ــرکت های داروی ش
کــه بایــد چــه کار کننــد، پــس بــه همــکاری 
ــا شــرکتهای داروســازی قدیمــی تــری کــه  ب
مســتقل از شــرکت های خارجــی بودنــد روی 
آوردنــد، ایــن شــرکت هــا، از جملــه شــرکت 
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ــازی  ــم. و خــب ذات خصوصی س انجــام بدهی
ــت  ــی صحب ــت. وقت ــن بوده اس ــه همی همیش
انتظــار  مــا  می شــود  خصوصی ســازی  از 
ــی  ــه کس ــه چ ــی را ب ــش خصوص ــم بخ داری
ــد  ــی باش ــد کس ــاً بای ــد؟ حتم ــل بدهن تحوی
کــه وارد فضــای قــدرت هســت. مــن داروســاز 
عمومــی کــه ســرمایه خاصــی نــدارم مطمئنــاً 
ــل  ــرای تحوی ــبی ب ــه مناس ــم گزین نمی توان

ــم. ــی باش ــا ی دولت دادن بخش ه
در  کــه  اســت  دشــواری هایی  این هــا    
ــه  ــم و ب ــرو بوده ای ــا آن هــا روب ــا ب حقیقــت م
ــن  ــرار از ای ــرای ف ــت ب ــد دول ــر می رس نظ
ــه ســمت درســت  دشــواری ها،  هیــچ وقــت ب
حرکــت نکرده اســت، خصوصــاً در صنعت دارو 
کــه آن را یک صنعت اســتراتژیک  می دانســت 
و اعتقــاد داشــت کــه شــریان حیاتــی کشــور 
ــن  ــن م ــود دارد. بنابرای ــش وج ــن بخ در ای
ــه همیــن راحتــی هــم کســی را  ــم ب نمی توان
ــازی را  ــرا خصوصی س ــه چ ــم ک ــوم بکن محک

ــدادی. انجــام ن
   وقتــی مقــداری تاریــخ را نــگاه می کنیــم، 

دارویــی را دارنــد و فارغ از مشــکاتی 
کــه فرمودیــد بــه نظــر شــما اساســًا 
ــالم در  ــازی س ــی س ــکان خصوص ام
ــود  ــازی وج ــه داروس ــران در حیط ای

دارد؟

   بــه همیــن راحتــی نمی شــود گفــت 
امکانــش وجــود نــدارد. امــا مثــا مــا دربــاره 
ــی  ــا در باق ــم. م ــت  می کنی ــه صحب هفت تپ
شــرکت ها ی دولتــی هــم متاســفانه ایــن 
ــد را  می بینیــم کــه اکثــر این هــا ســودده  رون
ــض و  ــیار عری ــانی بس ــروی انس ــتند. نی نیس
طویلــی دارنــد و به دلیــل عدم ســرمایه گذاری 
تکنولــوژی در ســال های گذشــته اینهــا انــدک 
انــدک فرســوده شــدند. بنابرایــن بســیاری از 
ــه  ــن عرص ــد وارد ای ــه می خواهن ــانی ک کس
بشــوند بایــد ایــن را در نظــر بگیرنــد کــه مــا 
بــا شــرکت هایی روبــه رو هســتیم کــه قــدرت 
ــن  ــه همی ــی را ب ــه بین الملل ــت در عرص رقاب
ــد و  ــه دلیــل فرســوده شــدن( ندارن دلیــل )ب
خــوب ایــن چیــزی هســت کــه بســیار بــرای 

ــن   ــیاری از ای ــد. بس ــراف وارد  می کنن ای انح
ــع  ــک را موق ــن و مل ــا ارزش زمی ــرکت ه ش
فــروش دســتکاری می کننــد و حتــی مــا 
شــاهد بودیــم کــه یــک بــار هلدینــگ بانــک 
ملــی که یکــی از ســه هلدینگ بــزرگ دارویی 
مــا هســت، خواســت شــرکت های دارویــی اش 
را بفروشــد، امــا اتفاقــی کــه در نهایــت افتــاد 
ایــن بــود کــه چنــان قیمت هــای غیــر واقعــی 
را بــاز هــم مشــخص کردنــد و عرضــه کردنــد 
کــه هیچکــس حاضــر نبــود کــه به آن ســمت 

ــد. ــت کن حرک

خصوصــی  از  را  موفقــی  نمونــه 
ــال  ــل س ــن چه ــه در ای ــازی ها  چ س
در ایــران یــا در کشــورهایی کــه 
ــد؟ ــد، دیده ای ــابهی دارن ــرایط مش ش

   مــن کمتــر چیــزی را در ایــن زمینــه 
ــاً  ــه تقریب ــران ک ــًا در ای ــت. مث ــادم هس ی
ــادم نیســت ولــی در دنیــا هــم مــا  چیــزی ی
ــیاری  ــم. بس ــادی نمی بینی ــق زی ــوارد موف م
از ایــن بحثهــای خصوصی ســازی حاصــل 
ــه در اقتصــاد توســعه  ــی اســت ک صحبت ها ی
ــود.  ــعه زده می ش ــمندان توس ــط اندیش توس
ایــن  مطالــب معمــوالً پیشــنهادهایی هســتند 
کــه جنبه هــای تئوریــک زیــادی دارد. یعنــی 
می گوینــد کــه بــرای افزایــش بهــره وری، مــا 
بایــد ســازمان های خصوصــی داشــته باشــیم، 
بنابرایــن راهــکاری کــه بــرای کشــور ها  ارائــه 
شــاید  اســت.  خصوصی ســازی   می کننــد 
یکــی از بهتریــن کارهایــی کــه در ایــن مــدت 
ــد، دادن  ــام دادن روی برخــی از کشــورها انج
ســهام ایــن کارخانجــات بــه کارکنانــش بــود. 
ــران از  ــدا در ای ــه ابت ــید ک ــر  می رس ــه نظ ب
ــه  ــی ب ــد ول ــتقبال ش ــی اس ــرح خیل ــن ط ای
ــد  ــه دار نش ــفانه ادام ــی متاس ــل نامعلوم دالی
حــاال مــن دقیقــا نمی د   انــم واقعــا چــه اتفاقــی 
افتــاد کــه ایــن رخــداد ادامــه دار نبــود و بــه 
نظــر مــن یکــی از بهتریــن راه هایــی بــود کــه 
مــا  می توانســتیم بــرای غلبــه بــر ایــن موانــع 

بســیار جــدی داشــته باشــیم.
    مــن اکثــرا مثالــی کــه در خصوصی ســازی 
می زنــم مربــوط بــه دو باشــگاه معــروف 
ــا  اســتقال و پرســپولیس اســت و همیشــه ب
توجــه بــه اینکــه عــدد و رقم هــا نشــان میدهد 
ــتند  ــی نیس ــود زای ــای س ــا بنگاه ه ــه اینه ک
و از دولــت پــول می گیرنــد و هزینه هــای 
ســنگینی را بــرای خریــد بازیکــن یــا ریخــت 
انجــام  دارنــد  کــه  دیگــری  پاش هــای  و 
 می دهنــد، در مظــان خصوصــی ســازی قــرار 

بــه نمایــش بگذارنــد. از ایــن رو دو کار انجــام        
می دهنــد، یکــی بــه ســمت فرایندهایــی 
می رونــد کــه زود بــازده باشــند و آینده نگــری 
از طــرف دیگــر چیــزی کــه  نمی کننــد. 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــر هس ــیار خطرناک  ت بس
خیلــی جاهــا وارد عرصــه عدد ســازی شــدند 
کــه شــرکت های خودشــان را ســودده نشــان 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــل، ب ــن دلی ــه همی ــد. ب بدهن
ــی  ــن شــرکت های داروی شــفافیتی کــه در ای
انتظــار  نمی شــود  به راحتــی  دارد،  وجــود 
داشــت کــه نتایجــی غیــر از نتایــج هفت تپــه 
ــده بشــود. بســیاری از  ــن شــرکت ها دی در ای
ایــن  شــرکت هــا در ارزش گذاری شــان در 
ــرمایه  ــای س ــان و کااله ــاک سرمایه ای   ش ام

ــدارد. ــی ن ــن در فضــای عموم گفت

 یکــی از مشــکات خصوصــی ســازی 
ایــن بــوده اســت کــه مثــا شــرکت 
و  عظیــم  به قــدری  تپــه  هفــت 
ــی  ــا کس ــه ی ــت ک ــت اس گران قیم
اساســا توانایــی خریــدش را نــدارد یا 
ســرمایه گذاری در ایــن مقیــاس را 
ــه  ــه صرف ــاورزی ب ــوزه کش ــرای ح ب
نمی دانــد. بــا توجــه بــه قیمــت 
تــوان  و  دارویــی  شــرکت های 
شــرکت  اهلیــت  کــه  آدم هایــی 

مــا  کــه  می بینیــم 
ایــن  جــز  چــاره ای 
نداشــتیم و حتــی یــک 
جاهایــی باید هزینه اش 
ــم.  ــم  می پرداختی را ه
ــر  ــی حاض ــی حت یعن
می شــدیم کــه برخــی 
شــرکت ها  ایــن  از 
ورشکســته بشــوند و 
حتــی بعضــی از این هــا  
از دور خارج بشوند ولی 
ــی  ــت آمادگ ــچ وق هی
ــن  ــا ای ــرو شــدن ب روب
موضــوع را نداشــتیم و 
ــده  ــل پیچی حــاال دالی
ای هــم دارد کــه یــک 
قابلیــت  اش  بخــش 

یــک ســرمایه گــذار 
مهــم اســت. 

دیگــر  طــرف  از     
مــا متاســفانه در تمــام 
دولتــی  شــرکت های 
یــک ضعــف بســیار 
آن  و  داریــم  بــزرگ 
ایــن اســت کــه چــون 
فرمایشــی  مدیر هــا  
کســانی  و  هســتند 
بــرای  کــه  هســتند 
باقی مانــدن در جایــگاه 
ســعی  خودشــان 
رزومــه   می کننــد 
خودشــان  از  خوبــی 
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دارنــد؛ فــرض کنیــد کــه مــا یــک از ایــن دو 
ــه  ــی ک ــم، اتفاق ــازی کنی ــم  را خصوصی س تی
ــراد  ــری از اف ــه یکس ــت ک ــن اس ــد ای می افت
می آینــد ایــن تیــم را خریــد می کننــد و     
ــت  ــوان رقاب ــی ت ــن تیــم بعــد از یــک مدت ای
ــا تیم ها یــی کــه همچنــان دولتــی هســتند  ب
ــه  ــه ب ــود ک ــی ش ــن م ــه ای ــدارد، نتیج را ن
دســته ها ی پایین تــر ســقوط می کنــد. در 
ــرای جامعــه  ــا چــه پاســخی ب ــوارد م ــن م ای
ــه  ــی ک ــت نارضایت ــوان مدری ــا ت ــم؟ آی داری
ــل  ــه تبدی ــا اینک ــم ی ایجــاد می شــود را داری
می شــود بــه یــک دردســر دیگــر و منجــر بــه 
ــه  ــت و هزین ــم  توســط دول ــن تی ــد ای بازخری
ــود؟  ــردم می ش ــب م ــنگین از جی ــیار س بس
اتفاقــی کــه در بانکــی مثــل ثامــن مــا شــاهد 
ــور بشــود  ــت مجب ــه دول ــی اینک ــم، یعن بودی
هزینــه اشــتباهات ایــن بخش هــا را بــه خاطــر 

اعتمــاد ســازی پرداخــت کنــد.
ــد در  ــه ج ــتان را ب ــن داس ــن ای     بنابرای
ایــن زمینــه خواهیــم داشــت و فکــر  می کنــم 
تجربه هــا ی مختلــف دنیــا هــم ایــن    را نشــان 
ــت و  ــواری اس ــدت کار دش ــه ش ــه ب داده ک
احتیــاج بــه یــک عــزم بســیار جدی هــم دارد. 
متاســفانه مــا ایــن عــزم را نمی بینیــم، چــون 
افراد بســیاری هســتند کــه از همیــن وضعیت 
منتفــع می شــوند. کســانی هســتند کــه 
ذی نفــوذ هســتند و بــا بزرگ کردن مشــکاتی 
کــه االن مــن یــک بخش هایــی اش را خدمــت 
شــما عــرض کــردم،  بــا خصوصی ســازی 
ــا  ــا واقع ــی از اینه ــد. برخ ــت می کنن مخالف
ــن  ــد و م ــه کارشــکنی می کنن ــن صحن در ای
ــطوح  ــد در س ــزم بای ــن ع ــم ای ــر می کن فک
بســیار بــاالی کشــور وجــود داشــته باشــد تــا 
ــن  ــه اولی ــم ک ــه کنی ــع غلب ــر موان ــم ب بتوانی
مانــع راضی کــردن افــرادی اســت کــه از ایــن 

وضعیــت موجــود ذی نفــع هســتند. 

ــی  ــوع خصوص ــه موض ــه ب ــا توج ب
ــث  ــه بح ــکات آن ک ــازی و مش س
ــاه  ــل کوت ــک راه ح ــر ی ــم، اگ کردی
مــدت و یــا حتــی میــان مــدت بــرای 
ــور  ــی کش ــتم داروی ــام و سیس نظ
ــم  ــر می کن ــم، فک ــم بگویی بخواهی
بــا توجــه بــه تفاســیری کــه گفتیــد، 
خصوصــی ســازی نخواهــد بــود؛ چــه 
ــه  ــود دارد ک ــری وج ــکار دیگ راه
ــه  ــا مولف ــم اّم ــازی نکنی خصوصی س
ــری،  ــت پذی ــدی، رقاب ــای کارآم ه
ــام  ــادرات و... در نظ ــاد، ص ــدم فس ع

ــد؟ ــدا کنن ــد پی ــا رش ــی م داروی

دو تا کار می توانیم انجام بدهیم:
ــتقیم  ــازی مس ــی س ــه خصوص ــی آنک    یک
ایــن  تحویــل  بــه ســمت  ولــی  نکنیــم، 
ــه  ــم ک ــورس بروی ــای ب ــه بازاره ــرکت ها ب ش
ایــن امــر هــم می توانــد بــه بازارهــای ســرمایه 
ای مــا کمــک کنــد و هــم بــه افزایــش کارآیی 

ــرکت ها.  ــن ش ای
ــن  ــه نظــر م ــه ب ــن کار ک     و شــاید دومی
ــی  ــرکت های داروی ــاد ش ــت، ایج ــر اس مهم ت
ــه  ــم و ب ــی بیایی ــوی اســت؛ یعن خصوصــی ق
ــود  ــه وج ــی ک ــی داروی ــرکتهای خصوص ش
ــا  ــم و از آنه ــی بدهی ــای خوب ــد، وام ه دارن
ــت کنیــم، در برابــر رانت هــا از آنهــا  حمای
محافظــت کنیــم و اجــازه بدهیــم کــه انــدک 
ــدن  ــه ش ــا فرب ــوند، ب ــه ش ــا فرب ــدک اینه ان
ــود  ــود خ ــث می ش ــدک باع ــدک ان ــا، ان اینه
ــر  شــرکت های دولتــی، کوچــک و کوچــک ت
ــازار کمتــر بشــود و  بشــوند و سهمشــان در ب
نیــاز مــا در بــازار بــه ایــن هــا کمتــر بشــود. 
ــی،  ــک مدت ــد از ی ــم بع ــاید دیدی ــی ش حت
همیــن شــرکت های بــزرگ دارویــی کــه االن 
ســودده هســتند و االن احســاس امنیــت مــی 
ــرکت ها را  ــن ش ــد و ای ــد بیاین ــد، بتوانن کنن

ــد. ــا کنن ــداری و احی خری

    ببینیــد مــا االن شــرکت دارویی خصوصی 
کــم نداریــم، امــا متاســفانه بــه دالیــل عمــده 
نمی تواننــد بــا ایــن شــرکت های دولتــی 
ایــن  از  و  می آییــم  مــا  بکننــد.  رقابــت 
شــرکت ها حمایــت می کنیــم تــا اینهــا بــزرگ 
ــوان ایــن را داشــته باشــند کــه  ــا ت بشــوند ت
رقابــت بکننــد و مــا انــدک انــدک می توانیــم 
بــه شــرایطی برســیم کــه اگــر فــرض کنیــم 
کــه شــرکت دارو پخــش مــان را تحویــل یکی 
دادیــم و نتوانســت مدیریتــش کنــد و زمیــن 
خــورد، نگرانــی ایــن را نداریــم کــه در کشــور 
ناگهــان دچــار کمبــود دارو شــویم. میدانیــم 
کــه رقیبــی برایــش وجــود دارد کــه دارد دارو 

ــرکت  ــن ش ــم ای ــر ه ــد و اگ ــد می کن تولی
نتوانــد بــه حیاتــش ادامــه بدهــد، میدانــد کــه 
شــرکت رقیــب، جــای آن را پــر خواهــد کــرد.

چــه کســانی و کــدام نهــاد ها رســمًا 
ــوزه  ــت های ح ــر سیاس ــمًا ب ــا اس و ی
دارو  الخصــوص  علــی  و  ســامت 
ــد؟ اوضــاع سیاســت  تاثیــر می گذارن
گــذاری دارو در کشــور چگونه اســت؟ 
ــور  ــی کش ــکات داروی ــدر از مش چق
ــط  ــای غل ــتگذاری ه ــل سیاس حاص

اســت؟ 

    یــک بخش هایــی از سیاســت ها ی دارویــی 
ــد.  ــش دارو دارد رخ می ده ــارج از بخ ــا خ م
یــک بخــش مهــم آن بودجــه بنــدی ای کــه 
بــرای وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو، 
در خــارج از ایــن نهادهــا دارد انجــام می شــود. 
ــواره  ــر فشــارهای سیاســی هم از طــرف دیگ
ــذار  ــه تأثیرگ ــا ی کان در جامع    در تصمیم ه
ــه  ــی ک ــی از چیزهای ــًا یک ــت. مث ــوده اس ب
ــش  ــود، کاه ــت می ش ــاً دارد از آن صحب دائم
قیمــت داروهــا اســت؛ ایــن کامــًا یــک فشــار 
سیاســی اســت کــه معمــوالً از طــرف مجلــس 
و یــا باالتــر از آن، از هیئــت دولــت بــه وزارت 
بهداشــت و ســازمان غذا و دارو وارد می شــود 
تــا قیمت هــا  را پاییــن نگــه دارد. وقتــی شــما 
قیمت هــا را پاییــن نگــه می داریــد بایــد همــه 

چیــز را فــدا بکنیــد.
ــه رخ  ــن زمین ــه دارد    در    در ای ــی ک    اتفاق
می دهــد ایــن اســت که    در ایــران ما متاســفانه 
ــت  ــز  قیم ــق را ج ــعه و تحقی ــت توس قیم
ــم.  ــاب نمی کنی ــول حس ــده محص ــام ش تم
ــن  ــا    در ای ــه م ــی شــود ک ــن م نتیجــه اش ای
مــدت نتوانســتیم کیفیــت داروهایمــان را بــاال 
ببریــم؛ بخــش بزرگــی از ایــن قیمــت گــذاری 
خــارج از ســازمان غــذا و دارو دارد اتفــاق 
می افتــد، خــارج از فضــای بهداشــت دارد 
ــن  ــاً یکــی از بزرگتری اتفــاق  می افتــد و تقریب
اعتراضــات همیشــگی داروســازان)کارخانجات 
ــذاری  ــت گ ــث قیم ــن بح ــازی( همی داروس
و  نمی شــود  انجــام  درســت  کــه  هســت 
متاســفانه کارخانجــات  نمی تواننــد بخــش 
توســعه خود   شــان    را بــه شــکل جــدی داشــته 

باشــند.
    البتــه ایــن را بایــد در نظــر بگیریــم که در 
حــال حاضــر مــا در کشــور بــا شــرایط بحرانی 
تحریــم هــا روبــرو هســتیم و خــب ایــن باعث 
شــده کــه در حــال حاضــر نشــود از توســعه 
ــک دوره ای  ــا ی ــرد. م ــت ک ــق صحب و تحقی

ــم  ــادت داری ــفانه ع ــا متاس م
ــراب  ــزی را خ ــک چی ــه اول ی ک
فکــر  بــه  بعــد  و  می کنیــم 
درســت کــردن آن هســتیم. 
مــا مــی توانیــم یــک چیــزی را 
ــدک  ــدک ان ــم و ان ــت کنی درس
ایــن چیــزی کــه درســت شــده 
ــراب  ــه خ ــزی ک ــای آن چی ج

ــرد. ــده را بگی ش
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داشــتیم)می توان گفــت حوالــی ســال ۷۵ 
تــا ۸۵ کــه دوره ثبــات قیمت هــا بــود، ثبــات 
ــه دوره  ــود.( ک ــات قیمــت ارز ب ــود، ثب دارو ب
ــا  ــود. ام ــی ب ــار شــرکت های داروی بســیار پرب
متاســفانه شــرکت ها ی دارویــی کــه ســودهای 
بســیار خوبــی داشــتند، در توســعه و تحقیــق 
خودشــان ســرمایه گــذاری نکردنــد؛ بنابرایــن 
چیــزی کــه مــا امــروز می بینیــم ایــن اســت 
کــه فقــط در حوزه سیاســتگذاری این مشــکل 
نبــوده بلکــه خــود شــرکت ها ی دارویــی 
آنگونــه کــه بایــد و شــاید بــه بحــث توســعه و 
تحقیــق اهمیــت ندادنــد. خــب طبیعی اســت 
کــه در حــال حاضــر و در شــرایط تحریمــی،  
ــن دارو  ــه تامی ــز ب ــر چی ــتر از ه ــور بیش کش
اهمیــت بدهــد و تقریبــا توســعه و تحقیــق را 

فرامــوش کنــد.

یکــی از ســوالهای بنــده همیــن بحث 
ــکاری  ــود، راه ــا  ب ــت گذاری ه قیم
 4200 داد دالر  ارائــه  کــه  دولــت 
ــم  ــا ه ــز ب ــه چی ــر هم ــود. در ظاه ب
ــاز دالر 4200  ــه داروس ــد. ب می خوان
مــی دهیــم و انتظــار داریــم کــه بــر 
اســاس دالر 4200 دارو را عرضــه و 
ــل  ــا در عم ــد. ام ــذاری  کن ــت گ قیم
داروســاز ناراضــی اســت. بنظــر شــما 
چــه ایــرادی    در ایــن سیســتم وجــود 
دارد؟ چــرا داروســاز ناراضــی اســت؟ 
چــرا حاضــر نیســت کــه دالر 4200 را 
ــک  ــرد و ی ــه بگی ــک یاران ــوان ی بعن

ــد؟  ــل بده داروی ارزان    را تحوی

       در بخــش ارز ۴۲۰۰ دو نکتــه خیلــی مهم 
وجــود دارد. اول اینکــه زمانــی کــه اینچنیــن 
ــت ایجــاد مــی  اتفاقــی می افتــد یکســری ران
شــود . یعنــی اینکــه یــک گروه هایــی ارز 
۴۲۰۰ را  می تواننــد راحــت دریافــت کننــد و 
گروه هــا ی دیگــر متاســفانه دسترســی خوبــی 
ــن در  ــه ارز ۴۲۰۰ نخواهنــد داشــت. بنابرای ب
ــن  ــود ای ــد و خ ــی می مانن ــا ی طوالن صف ه
از صنعــت  بخشــی  کــه  باعــث می شــود 
دارویــی مــا نتوانــد ارز الزم اش را تهیــه کنــد 
و در حقیقــت چرخــه تولیــد مــا دچار آســیب 
شــود. ایــن نکتــه نخســتی هســت کــه وجــود 
دارد و می بینیــم داروســاز هــا از ایــن وضعیت 
ناراضــی هســتند؛ چــون بــه بســیاری از آنهــا 
ارز بــه موقــع تخصیــص داده نمی شــود. نکتــه 
ــت  ــن اس ــم ای ــر بگیری ــد در نظ ــه بای دوم ک
کــه ارز ۴۲۰۰ تومــان فقــط بــه بخــش هایــی 
ــی چــه؟  ــرد. یعن ــق میگی از صنعــت دارو تعل

ــی از  ــا بخش ــه ی ــواد اولی ــه م ــط ب ــی فق یعن
مــواد اولیــه تعلــق میگیــرد، بنابرایــن قیمــت 
تمــام شــده ی دارو در حــال افزایــش اســت. 
ــتمزد  ــرخ دس ــش ن ــا افزای ــر آن م ــاوه ب ع
نیــروی انســانی را هــم داشــته ایــم. همــه ی 
ــواد  ــی از م ــز برخ ــدی بج ــای تولی ــاده ه نه
اولیــه کــه اکثــرا هم API هــا هســتند افزایش 
قیمــت داشــتند و یارانــه ای نگرفتنــد؛ بعضــی 
Pharmaceu� )از اکســپیانت هــای دارویــی 

Exepients tical( اصــا ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
ــواد  ــود. م ــه نمی ش ــر گرفت ــان در نظ برایش
ــرای بســته بنــدی برایشــان ارز ۴۲۰۰  الزم ب
ــن  ــه نمی شــود. بنابرای ــی در نظــر گرفت تومان

ــا میکنــد کــه مــن دارم  وزارت بهداشــت ادع
ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه دارو میدهــم و بنابرایــن 
انتظــار دارم کــه قیمــت آن ثابــت نگه داشــته 
ــی از  ــه یک ــط ب ــت فق ــی در حقیق ــود؛ ول ش
ــد، ارز ۴۲۰۰  ــاده هــای تولی بخــش هــای نه
تومانــی را تخصیــص می دهــد. ایــن دو عامــل 
باعــث شــده اســت کــه شــرکت هــای دارویی 
بــه شــدت ناراضــی باشــند و احســاس کننــد 
کــه بــا ایــن وضعیــت نمیتواننــد ادامــه بدهند. 
ــی  ــای داروی ــن کمبوده ــی بســیاری از ای حت
کــه در حــال حاضــر در کشــور ایجــاد میشــود 
بدلیــل کمبــود مــواد نیســت، بلکــه بــه ایــن 
دلیــل اســت کــه تولیــد آن دارو، بــه قیمتــی 
بهداشــت پیشــنهاد می دهــد،  کــه وزارت 

مقــرون بــه صرفــه نیســت.

 )R&D( ــعه ــق و توس ــورد تحقی در م
ــد.  ــت دارو گفتی ــهم آن در قیم و س
ــه چــه شــکل  ایــن بحــث در دنیــا ب
اســت؟ یعنــی اگــر مــن بعنــوان یــک 
شــرکت داروســازی، ســرمایه گــذاری 
ــعه  ــق و توس ــر روی تحقی ــی ب عظیم
انجــام دهــم، تــا چــه حــدی میتوانــم 
قیمــت دارو را بــاال ببــرم کــه هزینــه 
هــای تحقیــق و توســعه ام را پوشــش 

دهــد ؟

    ببینیــد بســتگی دارد کــه مــا داریم از چه 
ــرکت  ــا از ش ــم. آی ــت می کنی ــی صحب فضای
هــای ژنریــک صحبــت میکنیــم یــا از شــرکت 
هــای برنــد )brand(؟ . شــرکت هــای برنــد 
ســقفی بــرای خودشــان در نظــر نمی گیرنــد؛ 
هــر چقــدر کــه بــه نظــر خودشــان الزم باشــد 
ــه  ــد و هزین ــش می دهن ــا را افزای ــت ه قیم
ــق و توســعه خودشــان را لحــاظ  هــای تحقی
می کننــد . از طــرف دیگــر بقیــه شــرکت 
ــک هســتند -  ــای ژنری ــه شــرکت ه ــا - ک ه
ــا دولــت هــای  خیلــی درگیــر ایــن مســئله ب
ــی  ــت های ــه قیم ــه چ ــتند ک ــان نیس خودش
ــوال  ــا معم ــد . آن ه ــرای دارو مطــرح کنن را ب
ــازار  ــاس ب ــر اس ــان را ب ــای خودش ــت ه قیم
آزاد و رقابــت پذیــری ای کــه دارنــد، تعییــن 
میکننــد . یعنــی خیلــی راحــت نــگاه میکننــد 
ــق و توســعه  ــم تحقی ــدر میتوانی ــا چق ــه م ک
داشــته باشــیم؛ چقــدر میتوانیــم متناســب بــا 
ــی داشــته باشــیم و  آن، مارکتینــگ و بازاریاب
قیمــت هایشــان و حتــی حاشــیه ســود خــود 
ــی در  ــد . ول ــن میکنن ــاس آن تعیی ــر اس را ب
کشــور مــا چــون دولــت قیمــت دارو را تعیین 
میکنــد و ایــن قیمــت را هــم بــه همــه - حتی 
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شــرکت هــای خصوصــی - تحمیــل می کنــد، 
مــا نمیتوانیــم شــاهد قیمــت گــذاری منطقــی 
ــه ای  ــم عاق ــا ه ــرکت ه ــب ش ــیم و خ باش
ندارنــد کــه هزینــه ای را در قبــال تحقیــق و 

توســعه خــرج کننــد.

یکــی از مشــکاتی کــه ایــن قیمــت 
ــث  ــود آورد بح ــی بوج ــذاری دولت گ
قاچــاق معکــوس بــود و یــک خبــری 
هــم از یــک محمولــه ی دارویــی کــه 
ــر  ــد، منتش ــاق می ش ــراق قاچ ــه ع ب
شــد. اهمیــت ایــن موضــوع تــا چــه 
حــد اســت و آیــا مقــدار ایــن قاچــاق 
قابــل توجــه و مشــکل ســاز اســت ؟

بنظــرم در آن  بخواهیــد   را  راســتش     
زمینــه بســیار بزرگنمایــی شــد. مقــدار قاچاق 
معکوســی کــه انجــام می شــود هیچوقــت زیاد 
ــوده اســت.  نکتــه ی دیگــری کــه وجــود  نب
دارد ایــن اســت کــه همیشــه - حتــی زمانــی 
کــه ایــن تفــاوت عجیــب غریــب را در قیمــت 
ارز نداشــتیم - شــاهد قاچــاق دارو بــه کشــور 
ــل  ــم . دلی ــوده ای ــود ب ــایه ی خ ــای همس ه
آن هــم ایــن اســت کــه مــا دو کشــور داریــم 
در شــرق و غــرب خودمــان، یکــی افغانســتان 
ــوان  ــورها ت ــن کش ــه در ای ــراق ک ــی ع و یک
ــت. در  ــن اس ــدت پایی ــه ش ــردم ب ــد م خری
ــه  ــی همیش ــای ارزان ایران ــتان دارو ه افغانس
بســیار مطلــوب بــوده اســت؛ در عــراق هــم بــا 
ــازار ازاد رقابتــی، بــاز هــم داروهــای  وجــود ب
ــد  ــه دارن ــی ک ــه کیفیت ــه ب ــا توج ــی ب ایران
محبوبیــت دارنــد. بنابرایــن میبینیــم کــه این 
داســتان همیشــگی بــوده و صرفــا وابســته بــه 
بحــث دالر نیســت. و از طــرف دیگــر یادمــان 
باشــد کــه در ایــن بــازار هــا ســهم ما همیشــه 
ــر  ــت. فک ــوده اس ــخصی ب ــهم مش ــک س ی
ــا  ــا، مث ــوارد ســهم م ــن م ــد کــه در ای نکنی
از ۵ درصــِد بــازار افغانســتان یکدفعــه بــه ۲۰ 
درصــد رســیده اســت، خیــر . مــا همان ســهم 
ــرده باشــیم و  ــر ک ــر هن ــازه اگ را داشــتیم، ت
ســهمی از دســت نــداده باشــیم ! بنابرایــن بــه 
نظــر مــن بزرگنمایــی صــورت گرفتــه اســت 
ــه خــارج می شــود،  ــداری ک ــن مق ــی همی ول
یعنــی همــان ۵ درصــدی کــه مــا همیشــه بــه 
افغانســتان صــادر میکردیــم، ایــن بــار دارد از 
جیــب مــردم پرداخــت می شــود، ایــن مطلــب 
کامــا درســت اســت، ولــی ایــن تصــور کــه ما 
بگوییــم کــه ایــن امــر باعــث قاچــاق معکوس 
شــده و ضربــه ی بزرگــی بــه مــا زده اســت را 

مــن خیلــی موافــق نیســتم! 

مطــرح  را  صــادرات  مبحــث     
کردیــد، در حــال حاضــر و در شــرایط 
ــادی  ــکات اقتص ــا و مش ــم ه تحری
ــه  ــه ب ــواردی ک ــی از م ــور، یک کش
عنــوان راه حــل بخشــی از مشــکات 
ــادرات  ــود، ص ــرح می ش ــور مط کش
ــه دارو،  ــف، از جمل ــوالت مختل محص
ــت؛  ــایه اس ــای همس ــور ه ــه کش ب
چنــد دلیــل هــم بــرای اولویــت دادن 
بــه ایــن مســئله دارنــد. یــک اینکــه 
ــل و  ــل و نق ــواری، حم ــت همج بعل
ــری  ــاده ت ــد س ــول، رون ــال پ انتق
ــبت  ــه نس ــا اینک ــت، ی ــد داش خواه
بــه کشــور هــای همســایه خــود، مــا 
پیشــرفته هســتیم و محصــوالت مان 
ــی دارد. امــا متاســفانه  مشــتری خوب
ــی از واردات  ــل توجه ــهم قاب ــا س م
کشــور هــای همســایه نداریــم، حــال 
چــه از واردات کشــور هــای هــم مــرز 
و چــه از واردات کشــور هایــی کــه بــا 

ــا دور  ــن فض ــه از ای ــت ک ــادی اس ــدت زی م
شــده ام، امــا دوتا نکتــه ی جدی وجــود دارد؛ 
یکــی اینکــه صــادرات بــرای ما بســیار دشــوار 
ــه چنــد دلیــل، یکــی اینکــه وقتــی  اســت، ب
کــه تحریــم هســتیم، همچنــان جابجــا کردن 
پــول بــرای مــا مشــکل اســت و ایــن مشــکل 
ــه حــل نشــده اســت!حاال کشــور مقصــد،  ک
ــادالت  ــا افغانســتان؛ حــاال مب ــراق باشــد ی ع
مالــی بــا افغانســتان تــا حــد زیادی بــه صورت 
چمدانــی انجام می شــود ولــی وقتــی بخواهید 
ــا  ــراق ی ــه و ع ــل ترکی ــی مث وارد کشــور های
حتــی کشــور هــای شــمالی خودمان بشــویم،  
احتیــاج خواهیــم داشــت کــه حتمــا ایــن پول 
هــا را از مجــاری قانونــی جابجــا کنیــم . خــب 
مــا در قبــال ایــن مشــکل چــه کار میتوانیــم 
ــا پابرجــا  ــن مشــکل م ــان ای بکنیــم ؟ همچن
ــه  ــم ک ــم بگوی ــل میتوان ــن حداق ــت . م هس
در مدتــی کــه مــن در عــراق بــودم، همــواره 
بــا ایــن مشــکل کــه مــا بــرای جابجــا کــردن 
پــول چــه کار میتوانیــم انجــام دهیــم، روبــرو 
بــودم؛ تــازه مــن زمانــی در عــراق بــودم کــه 
ــوز فکــر  ــود و هن ــازه امضــا شــده ب برجــام ت

ــت  ــی بعل ــتند ول ــرز نیس ــم م ــا ه م
ــای  ــد کااله ــد مقص ــی میتوانن نزدیک
صادراتــی مــا باشــند، ماننــد کشــور 
هــای حاشــیه خلیــج فــارس، ســوریه 
و روســیه. اگــر آمــاری در ایــن مــورد 
داریــد بفرماییــد و نظــر خودتــان در 
ــد.  ــان بفرمایی ــز بی ــورد را نی ــن م ای

    ببینیــد مــن عــدد و رقــم نــدارم، چــون 

ــرار اســت اوضــاع بهتــر بشــود و  ــم ق میکردی
خــب راههایــی را پیــدا میکردیــم و تحریــم ها 
هــم بــه ایــن شــکل امــروزی وجــود نداشــت .

نکتــه ی دومــی که دربــاره ی صــادرات دارو 
وجــود دارد ایــن اســت کــه بــه خاطــر داشــته 
 high ــای ــز کاال ه ــا ج ــه داروه ــیم ک باش
regulated هســتند، یعنــی قوانیــن بســیار 
ســفت و ســختی دارنــد . شــما اگــر بخواهیــد 
دارو را بــه کشــوری صــادر کنیــد، حتمــا بایــد 
ــت  ــا ثب ــان را در آنج ــوالت خودت اول محص
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کنیــد و بــرای ثبــت کــردن هــم بایــد هزینــه 
هــای زیــادی را پرداخــت کنیــد و یــک مــدت 
طوالنــی هــم روی ایــن کار ســرمایه گــذاری 
کنیــد . از طــرف دیگــر متاســفانه بســیاری از 
شــرکت هــای مــا - به همــان دالیلی کــه قبا 
گفتــم-  نتوانســتند اســتاندارد هــای جدیــد را 
رعایــت کننــد، بنابرایــن در بســیاری از تســت 
هایــی کــه کشــور هــای مــورد نظــر مــا انجــام 
می دهنــد، مــردود میشــوند و ایــن باعث شــده 
کــه با دشــواری هــای. زیــادی روبه رو باشــیم 
. از طــرف دیگــر بایــد یادمــان باشــد کــه مــا 
چــه مزیــت رقابتــی در داروهایمــان داریــم ؟ 
مــا جــز کشــور هایــی در دنیــا نیســتیم کــه 
بــه عنــوان high quality و کیفیــت خیلــی 
ــتراتژی  ــن  اس ــویم، بنابرای ــناخته بش ــاال ش ب
 low ــد ــا بای ــور ه ــن کش ــه ای ــا در ورود ب م
price و قیمــت کمتــر باشــد؛ ولــی متاســفانه 
شــرکت هــای تولیــدی مــا عاقــه ای ندارنــد 
کــه ایــن اســتراتژی را در پیــش بگیرنــد، 
ــازار داخلــی  ــی کــه میداننــد کــه در ب درحال
ــد، و  ــام می دهن ــی را انج ــروش کاف ــور ف کش
بــرای آنجــا، هــم بایــد ســرمایه گــذاری کننــد 
و هــم مــدت طوالنــی ای را منتظــر بماننــد و 
هــم-  مهــم تــر از همه - بــا مشــکات عدیده 
ثبــت و انتقــال پــول روبــه رو شــوند . حداقــل 
ــا،  ــت داروی م ــه در صنع ــم ک ــم بگوی میتوان
ــم کــه مــا  در شــرایط تحریمــی، بعیــد میدان
بتوانیــم روی صــادرات آن حســاب بــاز بکنیــم 
ــی از آن  ــن خیل ــرا، م ــد از آن چ ــرای بع . ب
اســتقبال میکنــم ولــی شــرط  آن ایــن اســت 
کــه مــا اســتاندارد هایمــان را باالتــر ببریــم و 
صبــر و حوصلــه مــان را هــم باالتــر ببریــم و 
آن مشــکات همیشــگی - کــه شــرکت هــای 
دارویــی دولتــی عاقــه بــه برنامــه هــای زود 

بــازده دارنــد - را کنــار بگذاریــم .

اینکــه گفتیــد شــرایط بعــدی یعنــی 
بــه نظــر شــما االن بزگتریــن مســأله 

مــا، مشــکل انتقــال پــول هســت؟

    مشــکل انتقــال پــول بــه تمــام مشــکات 
قبلــی اضافــه شــده و جذابیت صــادرات دارو را 
بــرای شــرکت های دارویــی تقریبــا بــه صفــر 

ــانده است. رس

ــا  ــه ب ــی دوجانب ــای پول ــان ه پیم
کشــور هــای همســایه مثــل عــراق و 
افغانســتان نمیتوانــد راه گشــا باشــد؟

ــن  ــم، چــون م ــم می گوی ــاز ه ــد ب     ببینی

ــوده ام،   ــن کار ب ــر ای ــال درگی ــل 3 س حداق
میتوانــم بگویــم کــه عــزم جــدی ملــی در این 
بــاره وجــود نــدارد . مــا هــر وقــت دچــار ایــن 
ــه  مشــکل انتقــال  پــول می شــدیم، دســت ب
دامن ســفارت می شــدیم و متاســفانه ســفارت 
نمیتوانســت بــه ما کمکــی بکند . مــا در عراق 
حتــی بانــک داشــتیم، یــک شــعبه بانــک ملی 
و یــک شــعبه بانــک پارســیان داشــتیم . حتی 
خــود بانــک ایرانــی نمیتوانســت برای مــا پول 
ــن  ــد، چــون میبایســت از قوانی ــا کن را جابج
ــه  ــرد و ن ــت میک ــراق تبعی ــزی ع ــک مرک بان
ســفارتخانه و نــه بانــک هــا نمی توانســتند در 
ایــن مــوارد بــه مــا کمــک بکننــد . بنابرایــن 
ــی  ــا عزم ــن کاره ــه ای ــودم ک ــاهد ب ــن ش م
میخواهــد کــه متاســفانه مــن در ایــن مــدت 

در کشــور ندیــدم .

ــوالی دارم  ــورد س ــن م ــا در ای اتفاق
ــه آن  ــده ب ــوال آین ــه در 2_3 س ک
ــا  ــت داروه ــورد کیفی ــم . در م میرس
ــی  ــور های ــد . در کش ــت کردی صحب
ماننــد عــراق یــا افغانســتان یــا حتی 
ــا  ــی م ــای داروی ــرکت ه ــیه، ش روس
ــا  ــد ب ــازار دارو بای ــب ب ــرای تصاح ب
ــی و  ــرفته آلمان ــای پیش ــرکت ه ش
ژاپنــی رقابــت کننــد یــا نــه، رقیــب 
آنهــا شــرکت هــای چینــی و هنــدی 
ــا از  ــا م ــا واقع ــی آی ــتند؟ یعن هس
ــور  ــازار کش ــوژی در ب ــاظ تکنول لح
هــای همســایه خــود عقب هســتیم؟ 

ــرض  ــما ع ــت ش ــه را خدم ــن دو نکت      م
ــا  ــازار ه ــن ب ــون در ای ــد چ ــم . ببینی می کن
ــاهد  ــتیم، ش ــه رو هس ــازار آزاد روب ــا ب ــا ب م
ــتیم .  ــرآورده ای هس ــول و ف ــه محص هرگون
ــه آن  مثــا مــن عــراق کــه تســلط زیــادی ب
ــراق هــم دارو هــای  ــا در ع ــم. م دارم را بگوی
برنــد را می بینیــم، هــم ژنریــک اروپایــی را و 
هــم ژنریــک منطقــه را . ژنریک منطقــه یعنی 
داروهــای ترکــی یــا اردنــی یــا قبــل از جنــگ 
ســوریه، داروهــای ســوری را، و مــا بایــد با این 
هــا رقابــت کنیــم . راســتش را بخواهیــد مــن 
فکــر میکنــم کــه از نظــر کیفیــت ما بــه خوبی 
ــم .  ــت کنی ــورها رقاب ــن کش ــا ای ــم ب میتوانی
امــا مــا دو مشــکل بــزرگ داریــم؛ اول اینکــه 
متاســفانه مــا بــه دلیــل همــان قیمت گــذاری 
ــت  ــچ وق ــوده اســت، هی ــان ب ــد نظرم ــه م ک
ــم و  ــان کار کنی ــی م نتوانســتیم روی بازاریاب
یکــی از مــوارد خیلی مهــم برای فــروش دارو، 
بســته بنــدی اســت . شــما میدانیــد شــیوه ی 

ــازه االن  ــه اســت!  ت ــران چگون بســته بندی ای
بهتــر شــده اســت ولــی بــاز هــم بــا ایــن بهتر 
شــدن فرســنگ هــا از رقبــای منطقــه عقب تر 
هســتیم . شــما اگــر بــه بســته بندی دارو های 
ترکــی نــگاه کنیــد می فهمیــد کــه مــا چقــدر 
ــن  ــه دوم ای ــتیم . نکت ــر هس ــا عقب ت از آنه
ــتیم  ــا نتوانس ــفانه م ــون متاس ــه چ ــت ک اس
در توســعه و تحقیــق مــان ســرمایه گذاری 
ــرده  ــتگاه هایی را وارد نک ــوز دس ــم و هن کنی
ایــم کــه قــدرت تولیــد باالیی داشــته باشــند،  
ــد  ــی را تولی ــیار باالی ــدار بس ــم مق نمیتوانی
کنیــم و در نتیجــه قیمــت هــای مــا قیمــت 
هــای باالیــی هســتند . درســت اســت کــه در 
داخــل کشــور خودمــان قیمــت هــای بســیار 
ــت  ــل رقاب ــت قاب ــا قیم ــبی هســتند ام مناس
ــا رقیــب هــای منطقــه ای مــان نیســتند. از  ب
ــر  ــم، ه ــت نکن ــان صحب ــرای ت ــا ب ــی ه چین
ــن  ــد پایی ــت را میاورن ــم قیم ــه بگوی ــه ک چ

کــم گفتــم .

ــه  ــت دالری ک ــن قیم ــا همی ــی ب حت
ــم؟ االن داری

    بــا ایــن قیمــت دالر ۴۲۰۰  میتوانیــم ولی 
اگــر بخواهــد قیمــت واقعــی بشــود نمیتوانیــم 

از نظــر قیمتــی رقابــت کنیم .

ــن  ــاال رفت ــه ب ــه ب ــا توج ــی ب یعن
قیمــت دالر، قیمــت داروهــای ایــران 
در خــارج بــه دالر کاهــش پیــدا 

ــد؟ نمیکن

    ببینیــد مــن یــک خاطــره ای رو داشــتم. 
فکــر اش را بکنیــد کــه ســرنگ هــای چینــی 
ــه عــراق می آمــد و قیمــت  ــا ب از آن ســر دنی
آن در داروخانــه،  نصــف قیمتــی بــود کــه من 
میخواســتم بــه پخش کننــده در عــراق بدهــم! 
حــاال شــما شــاید بگیــد کــه قیمت هــا یــک 
ــه ی  ــدر  فاصل ــی در کل اینق ــده ول ــم ش ده

رقابتــی داشــتیم بــا چینــی هــا .

ــول  ــی ارزش پ ــوال وقت ــون معم چ
یــک کشــوری پاییــن می آیــد، یــک 
ــور  ــرای آن کش ــی ب ــت صادرات مزی

ــت ؟ ــور نیس ــود، اینط ــاد میش ایج

ــر اســت، حتــی  ــن امکان پذی ــه االن ای     بل
ــازار آزاد هــم  ــر اســاس ارز ب اگــر قیمــت را ب
تعییــن کنیــم، بــاز هــم میتوانیــم بــا کشــور 
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هــای منطقــه ماننــد اردن و مصــر و ترکیــه، 
از لحــاظ قیمتــی رقابــت داشــته باشــیم؛ امــا 
ــون  ــت، چ ــت نیس ــن درس ــر م ــه نظ ــن ب ای
بخــش  در  کــردن  ســرمایه گذاری  بــدون 
بازاریابــی، کاالی مــا تبدیــل میشــود به کاالی 
بــی کیفیــت ارزان قیمــت! حداقــل در تصویــر 
عمومــی اینگونــه خواهــد بــود  و حتمــا تاکید 
ــی  ــمت بازاریاب ــد در قس ــا بای ــه م ــم ک میکن

مــان کار کنیــم. 

خــب برســیم بــه ســوالی کــه وعــده 
ــش  ــورد بخ ــم. در م اش رو داده بودی
دارد. وجــود  ایــده  دو  خصوصــی 
ــش  ــه بخ ــتند ک ــد هس ــی معتق بعض
خصوصــی باهــوش اســت؛ هرجــا کــه 
برایــش ســودی وجــود داشــته باشــد 
بــه آنجــا میــرود و شــما نیــاز نیســت 
ــور  ــید. همانط ــرش باش ــه فک ــاد ب زی
کــه مثــا به فکــر بســاز و بفــروش ها 
نیســتید. هرجــا کــه قیمــت آپارتمان 
در حــدی باشــد کــه ساخت وســاز بــه 
ــا  ــد آنج ــا میرون ــد، آن ه ــه باش صرف
ــد  ــام میدهن ــاز را انج ــاخت و س و س
ــد  ــد بای ــم میگوین ــر ه ــی دیگ . بعض
ماننــد یــک پــدر مهربــان زیــر بــال 
ــه  ــف - از جمل ــع مختل ــر  صنای و پ
ــم و در  ــازی-را بگیری ــت داروس صنع
بخــش صــادرات و بخــش هــای دیگر 
ــه نظــر  ــم . ب ــه آن هــا کمــک بکنی ب
ــم  ــی ه ــه ی صادرات ــه تجرب ــما ک ش
داریــد، کــدام یــک از ایــن ایــده هــا 
ــه مــا در بخــش صــادرات  ــد ب میتوان

کمــک کنــد؟ 

ــرای  ــازار ب ــدار آزاد گذاشــتن ب     مــن طرف
اینچنیــن کاری هســتم، البته ایــن بدین معنی 
نیســت کــه دولــت هیــچ همــکاری ای نکنــد 
ولــی مســئه ایــن اســت که چــه همــکاری ای 

مدنظــر آنهــا اســت؟! 
    مثــا در عــراق کــه بودیــم، دولــت عــراق 
هرســاله یکســری مناقصــه برگــزار مــی کــرد 
ــت  ــه قیم ــی ک ــر کس ــه، ه ــد از مناقص و بع
مناســب تــری پیشــنهاد داده بــود و کیفیــت 
خوبی داشــت، دولــت از آن شــرکت خریداری 
مــی کــرد امــا یــک مســئله ای کــه در خریــد 
ــه  ــت ک ــن اس ــود دارد، ای ــراق وج ــت ع دول
ابتــدا دارو را از شــما مــی گرفــت و در زمــاِن 
طوالنــی پــول را بــه شــما مــی داد. خــب ایــن 
موضــوع، مانعــی شــد تــا خیلــی از شــرکت ها 

عاقــه ای بــه این داشــته باشــند که بــه عراق 
دارو صــادر کننــد؛ زیــرا پولِشــان مــدت زمــان 
زیــادی بــه آنهــا نمــی رســید. همیــن اتفــاق 
بــرای شــرکت هــای ترکیــه هــم رخ مــی داد، 
ولــی آنهــا خیلــی راحــت دارو را تامیــن مــی 
کردنــد و تبدیــل شــده بودنــد بــه داروســازی 
هــای خوشــنام در عــراق کــه تعهداتشــان را 
ــد  ــد و نمی گفتن ــی دادن ــی انجــام م ــه خوب ب
کــه پــول بدهیــد بعــد دارو را می دهیــم . مــا 
ــه اینهــا،  ــم کــه چگون رفتیــم پیگیــری کردی
اینقــدر راحــت مــی تواننــد ایــن کار را انجــام 
ــای  ــرکت ه ــن ش ــه ای ــم ک ــد و فهمیدی دهن
ــا دولــت  ترکــی بــه محــض اینکــه قــرارداد ب
عــراق منعقــد مــی کردنــد، ایــن قــرارداد را به 
بانک هایشــان مــی بردنــد و بانــک هــا بــه آنها 
معــادل همــان پــول، وام مــی دادنــد و برنامــه 
بازپرداخــت شــان هــم ایــن شــکلی بــود کــه 
ــت  ــان را پرداخ ــراق پولش ــت ع ــت دول هروق
کــرد، اینهــا بیاینــد و پولشــان را تســویه کنند 
و ایــن باعــث شــده بــود کــه یکــی از موانــع 
اصلــی برطــرف بشــود. مــا هــم مــی توانیــم 

چنیــن حمایــت هایــی را انجــام بدهیــم. 

ــد و  ــا هدفمن ــک ه ــن کم ــر ای ــا اگ     ام
وابســته بــه بازار و براســاس شــرایطش باشــد، 

ــده هــم باشــد. ــد کمــک کنن میتوان

 

مــا در آســتانه 22 بهمــن و 42اُمیــن 
ــامی  ــاب اس ــروزی انق ــالگرد پی س
هســتیم و در ابتــدای مصاحبــه هــم، 
صحبتــی در مــورد داروســازی ایــران 
ــما  ــه ش ــتیم ک ــا داش ــال ه در آن س
اشــاره کردیــد کــه صنعت داروســازی 
ابتــدا یــک رشــد قابــل توجه داشــت 
امــا بعــد دچــار یــک افــول و یــا یک 
ــه  ــد. ب ــرعت ش ــی کم س ــد خیل رش
نظــر شــما براینــد ایــن 42 ســال در 
صنعــت داروســازی ایــران چــه بــوده 
اســت؟ یعنــی اگر فــرض کنیــم که آن 
سیســتم پهلــوی و نظام داروســازی و 
سیاســت هــا ادامــه پیــدا مــی کــرد، 
مــا اکنــون در نقطــه A  بودیــم و حاال 
کــه انقــاب اســامی صــورت گرفتــه 
اســت مــا در نقطــه ی B هســتیم، بــه 
نظر شــما نســبت نقطــه A و B چگونه 

هســت؟

ــواری اســت  ــوال دش ــی س ــد، خیل     ببینی
ولــی بگذاریــد اینطــور بگویــم کــه اگــر تمــام 
ــه  ــی اینک ــود،  یعن ــی ب ــان م ــرایط یکس ش
ــری در  ــه تغیی ــچ گون ــوی، هی ــت پهل حکوم
سیاســت گــذاری هایــش ایجــاد نمیکــرد و بــا 
همــان فرمــان ادامــه مــی داد، که بــه نظر من 
پیــش فــرض اشــتباهی اســت ولــی خــب مــا 
چــاره ای نداریــم جــز اینکــه این پیــش فرض 
را داشــته باشــیم، بــه نظــرم داروســازی ایــران 
عملکــرد خوبــی داشــته و مــن وقتــی هــم که 
میخواهــم ایــن را عنــوان کنــم، شــرایط کلــی 
اقتصــاد ایــران را هــم درنظــر می گیــرم، بویژه 
بحــث تحریــم هــا کــه در تمــام این ۴۰ ســال، 
ایــران باالخــره در جایــی درگیــر ایــن تحریــم 
هــا بــوده و مــن ایــن تحریم هــا را همــواره در 
محاســاباتم در نظــر میگیــرم؛ از طــرف دیگــر 
ــران  ــع ای ــه صنای ــا بقی ــن صنعــت دارو را ب م
ــت شــده مقایســه  ــع حمای و بخصــوص صنای
ــت  ــع حمای ــم از صنای ــی ه ــم و وقت ــی کن م
ــی  ــن صنعت ــم تری ــرم، مه ــی ب ــام م ــده ن ش
کــه همیشــه بــه ذهنــم مــی رســد، صنعــت 
ــا قاطعیــت مــی  خــودرو مــی باشــد و مــن ب
ــه  ــا ب ــی م ــت داروی ــه صنع ــم ک ــم بگوی توان
ــت  ــودرو اس ــت خ ــر از صنع ــوی ت ــب ق مرات
و قابلیــت ایــن را دارد کــه اگــر مــا روزی 
تصمیــم بگیریــم کــه سیاســت گــذاری هــای 
دقیــق تــری انجــام بدهیــم و فقــط بیاییــم و 
روی چنــد حــوزه مشــخص ســرمایه گــذاری 

و  عاقانــه  بایــد  حمایــت 
متناســب بــا هــر بــازاری 
باشــد. اینکــه مــا بــدون 
ــازاری  ــر ب ــم ه ــه بدانی اینک
ــی دارد،  ــدی های ــه نیازمن چ
ــن  ــری قوانی ــک س ــم ی بیایی
ــرم  ــه نظ ــم، ب ــی بگذاری کل
اشــتباه بزرگــی اســت و کمک 
ــب  ــکلی موج ــن ش ــای ای ه
ــک  ــج ی ــه بتدری ــود ک می ش
ــرد  ــکل بگی ــد ش ــت جدی ران
ــا را  ــک ه ــی آن کم ــه کارای ک

می کنــد. کــم 



نشریه نبض بهشتی
بهمن ۹۹    شامره ۱

33

جنبش فکر

کنیــم، و بگوییــم برنامــه مــا ایــن اســت کــه 
ــا،  ــوزه در دنی ــا ۱۰ ح ــوزه ی ــن ۵ ح روی ای
ــن  ــیم، م ــته باش ــن داش ــرای گفت ــی ب حرف
ــی از  ــازی کشــور را یک ــت داروس ــا صنع واقع
ایــن صنایــع مــی دانــم و دلیــل موفقیــت اش 
را هــم نتایــج بســیار خــوب در نظــام ســامِت 
مــان مــی دانــم. نظام ســامت مــا بــدون دارو 
نمــی توانــد نتایــج خوبــی را کــه مــا در حــال 
حاضــر داریــم، بگیــرد و ایــن نشــان دهنده ی 
ایــن اســت کــه صنعــت دارویــی مــا، صنعــت 
ــی  ــای باالی ــیل ه ــت و پتانس ــدی اس توانمن
دارد و حــاال چــه خــوب یــا چــه بــد، همیشــه 
نخبــگان ایــن مملکــت به ســمت صنعــت دارو 
حرکــت کــرده انــد و بنابرایــن یــک ســرمایه 
انســانی بســیار خوبــی وجــود دارد؛ همچنیــن 
ــا  ــن واقع ــه ای ــی دارد ک ــه طوالن ــک تجرب ی
ارزش گــذاری اش دشــوار مــی باشــد. شــاید 
حتــی بشــود گفــت کــه priceless اســت و 
ارزش آن خیلــی بیشــتر از اعــداد اســت، واقعا 
ذی قیمــت اســت و مــن فکــر مــی کنــم در 
ــا رشــد و پیشــرفت  ــن ۴۰ ســال، م طــول ای
خوبــی کردیــم امــا همچنــان از نظــر مــن، می 
توانســتیم بــه جایگاهــی برســیم کــه حداقــل 
معــادل فــروش دارو در داخــل، صــادرات بــه 
کشــور های همســایه و حتــی فراتــر از منطقه 
داشــته باشــیم. مــا ایــن پتانســیل را داشــتیم 

ولــی نتوانســتیم از آن اســتفاده کنیــم.

در عرصــه صــادرات مشــکلی هســت 
ــد  ــاره نکردی ــه آن اش ــا االن ب ــه ت ک
ولــی از نظرتــان قابــل توجــه باشــد؟

ــه  ــن در عرص ــد م ــت اش را بخواهی     راس
ــان  ــراداِت م ــن ای ــی از بزرگتری ــادرات یک ص

ــم .  ــادرات میدان ــه ص ــا ب ــتباه م ــگاه اش را ن
متاســفانه مــا صــادرات را یــک پروســه و یــک 
فرآینــد طوالنــی مــدت کــه نیــاز بــه ســرمایه 
ــای  ــرکت ه ــم. ش ــی بینی ــذاری دارد، نم گ
ــران  ــه در ای ــد ک ــادت کردن ــون ع ــی چ ایران
تقریبــا نقــد بفروشــند، انتظــار دارنــد چنیــن 
اتفاقــی در صــادرات هــم رخ بدهــد. مــا اگــر 
بتوانیــم ایــن نگرِشــمان را عوض کنیم، شــاید 
بتوانیــم نتایــج بســیار بهتــری بگیریــم و ایــن 
هــم بایــد درون شــرکت هــا اتفــاق بیافتــد و 

نــه خــارج از آنهــا.

ــنگین  ــت س ــه حمای ــاز ب ــه نی و البت
ــان  ــق هم ــم دارد طب ــا ه ــک ه بان

ــد. ــه گفتی ــره ای ک خاط

    حتمــا حتمــا ایــن کار بایــد انجــام شــود 
امــا متاســفانه مــن خیلــی عزمــی در کشــور 

بــرای حرکــت بــه ســمت صــادرات ندیــدم.

ــن  ــام ای ــداد و ارق ــه اع ــه ب ــا توج ب
ــه  ــه ب ــا توج ــی و ب ــای مال ــک ه کم
توانایــی نظــام مالی کشــور و همچنین 
درصــد بازدهی و  ســود دهــی فرایند 
صــادرات دارو ، به نظر شــما سیســتم 
بانکــی کشــور توانایــی تامیــن مالــی 
ایــن فرایندهــا را دارد و انجــام نمــی 

دهــد یــا اصــا نمــی توانــد؟

ــکار  ــی این ــن توانای ــر م ــه نظ ــد ب     ببینی
را دارد. توانایــی مالــی اش را دارد، توانایــی 
قانــون گــذاری مناســب را هــم دارد. اگــر ایــن 

عــزم وجــود داشــته باشــد، بــه نظــرم توانایــی 
اجرایــی اش را هــم دارد و چیزی در این زمینه 
ــم بطــور جــدی در  ــه بخواهی ــم ک ــم نداری ک
زمینــه صــادرات ورود کنیــم ولــی نمی دانــم، 
ــدارد و مــن همچنــان  ــگار عزمــی وجــود ن ان
بــه ایــن کلمــه عــزم خیلــی تاکیــد می کنــم، 
ــدارد؛  ــود ن ــن کار وج ــرای ای ــی ب ــگار عزم ان
زیــرا کاری بســیار ســخت اســت و مدیــران ما 
دنبــال منافــع کوتــاه مــدت هســتند و کســی 
حاضــر نیســت کــه بیایــد و بخــش زیــادی از 
ســرمایه هایــش و وقتــش را روی کاری بگذارد 
کــه شــاید پنــج ســال دیگــر نتیجــه بدهــد و 
ــد درو  ــر بای ــی دیگ ــم کس ــه را ه ــن نتیج ای
کنــد و مــن فکــر میکنــم یکــی از مهمتریــن 
دالیلــی کــه ایــن عــزم وجــود نــدارد، همیــن 

ســاختار حکومتــی ماســت .

و دولتی بودن ؟!

بله! 

طبــق آمار هــا مــا در مصــرف دارو در 
ایــران حائــز  عــدد بزرگــی هســتیم و 
ســرانه مصــرف دارو بــه ازای هــر نفر،  
چنــد برابر متوســط جهانی اســت،چه 
از لحــاظ تعــداد دارو در نســخه و چــه 
از لحــاظ مصــرف کلــی، نظــر شــما در 
ایــن رابطــه چیســت و چــه راه حــل 
هــای کوتــاه مــدت و بلندمدتــی برای 

ایــن مســئله پیشــنهاد مــی کنید؟

ــار  ــه آم ــه اینک ــه ب ــن باتوج ــد، م     ببینی
نــدارم، اجــازه بدهیــد که کمــی به ایــن گزاره 
شــک کنــم کــه مــا مصــرف دارویمــان خیلــی 
زیــاد اســت ولــی فــرض بگیریــم کــه چنیــن 
چیــزی درســت باشــد. مــا بایــد ببینیــم کــه 
داریــم ایــران را بــا کجــا مقایســه مــی کنیــم. 
مــا یــا داریــم خودمــان را بــا آمریــکا مقایســه 
مــی کنیــم یــا بــا اروپــا مقایســه مــی کنیــم و 

یــا بــا کشــورهای آفریقایــی! 
    ببینید، وقتی ما وارد کشــورهای آفریقایی 
یــا کشــورهای توســعه نیافتــهٔ آمریــکای 
التیــن مــی شــویم، مشــاهده مــی کنیــم کــه 
فقــر عامــل بســیار جــدی ای مــی باشــد کــه 
ــا  ــه دارو را کاهــش مــی دهــد؛ ی دســتیابی ب
زمانیکــه وارد کشــورهای اروپایــی می شــویم، 
شــاهد ایــن هســتیم کــه سیاســت هــای نظام 
ــر پایــه ایــن اســت کــه کمتریــن  ســامت، ب
ــک  ــن ی ــزان دارو مصــرف بشــود و بنابرای می
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ســری گایدالیــن هایــی)guideline( دارند و 
براســاس آن گایدالیــن هــا، مجبــور هســتند 
کــه تجویــز بکننــد و نظــارت هــای ســفت و 
ســختی بــر آنهــا وجــود دارد. اّمــا وقتــی کــه 
وارد کشــوری مثــل آمریــکا مــی شــویم، مــی 
بینیــم کــه گایدالیــن هــا، اجبــاری نیســتند 
و پزشــک خــودش تصمیــم مــی گیــرد و 
هرچقــدر هــم کــه دلــش بخواهــد مــی توانــد 
تجویــز بکنــد و ایــن گــزاره کلــی کــه “مصرف 
داروی مــا از ســرانه جهــان باالتر باشــد” گزاره 
ــن را  ــد ای ــا بای ــت و م ــی نیس ــاً صحیح الزام
حتمــا در نظــر داشــته باشــیم کــه مقایســه بــا 
کجــا انجــام می شــود و فکــر میکنــم کــه بــه 
تمــام ایــن مولفــه هــا بایــد توجــه کنیــم. مــا 
مصــرف داروی خیلــی باالیــی نداریــم و ایــن 
را میتــوان از بــازار دارویــی مــان متوجــه شــد 
کــه بــازار دارویــی خیلــی بزرگــی نیســت امــا 
مــا یــک مشــکل دیگــری داریــم کــه مصــرف 
دارومــان منطقــی نیســت و خــب ترجیــح می 
ــیار  ــرا بس ــوم، زی ــث نش ــن بح ــم وارد ای ده
گســترده اســت و دوســتان دیگــری هســتند 
که ســال هــا دارنــد روی ایــن مســئله کار می 
ــه صــورت تیتــروار  ــوان ب ــی مــی ت کننــد. ول
بیــان کــرد، کــه اســتفاده از دارو بــدون تجویز 
پزشــک و همچنین قیمت پایین دارو دو عامل 
ــن مصــرف غیرمنطقــی مــی باشــد  ــی ای اصل
یعنــی بســیاری از اوقــات، بیمــار ترجیــح مــی 
دهــد کــه بــه جــای مراجعــه بــه پزشــک، در 
ابتــدا بــه داروخانــه مراجعــه کنــد تــا هزینــه 
کمتــری را پرداخــت بکنــد و دارو از داروخانــه 

بــه تجویــز خــودش خریــداری کنــد.
ــر  ــن موضــوع را اگ ــم ای ــن فکــر میکن     م
دوســتانی کــه بیشــتر درگیــر کارهــای بالیــن 
هســتند، مــورد بررســی قــرار دهنــد و دربــاره 
ــر  ــب ت ــد، مناس ــق کنن ــت و تحقی آن صحب

باشــد.

بــه عنــوان آخریــن ســوال، مــا یــک 
ــر  ــته نگ ــر و گذش ــب نگ ــوال عق س
ــی  داشــتیم، در مــورد پیشــرفت های
ــم  ــی خواهی ــاال م ــتیم. ح ــه داش ک
ــته  ــر داش ــده نگ ــوال آین ــک س ی
ــختی  ــوال س ــه س ــه البت ــیم. ک باش
ــه  ــوری ک ــون همانط ــد. چ ــی باش م
نمــی توانیــم بگوییــم کــه مثــا اگــر 
پهلــوی مــی بــود، چــه کار می کــرد و 
چــه سیاســت هایی انجــام مــی داد و 
چــه مولفــه هایــی در آن تغییــر پیــدا 
ــم در  ــم نمی توانی ــرد؛ االن ه ــی ک م
ــی  ــی دقیق ــش بین ــده پی ــورد آین م

ــما  ــر ش ــه نظ ــا ب ــم. اّم ــام دهی انج
آینــده نظــام دارویــی ایــران و صنعت 
داروســازی در ایــران چگونــه خواهــد 

بــود؟

ــا  ــی م ــت داروی ــم صنع ــی کن ــر م ــن فک م
اگــر تــا ۵،۴ ســال دیگــر، یــک تحــول جــدی 
بــر روی خــودش انجــام ندهــد، ممکــن اســت 
بــا چالــش هــای بســیار جــدی روبــه رو شــود. 
االن شــاید بتــوان گفــت کــه در یــک زمانــی 
قــرار داریــم، کــه اگــر ســرمایه گــذاری خوبی 
روی شــرکت هایمــان انجــام بدهیــم و بخــش 
ــر  ــژه اگ ــم بوی ــت کنی ــان را تقوی ــی م داروی
تکنولــوژی هــای جدیــد را وارد کنیــم، شــاهد 
جهــش بزرگــی در صنعــت دارویــی خواهیــم 

بــود.
ــا  ــون م ــم؟ چ ــرف را میزن ــن ح ــرا ای     چ
یــک تجربــه عمیــق و طوالنــی داریم. شــرکت 
ــا را  ــا دنی ــت ب ــوان رقاب ــه ت ــم ک ــی داری های
دارنــد، جســارتی را در داروســازی کشــور 
ــای  ــاخت داروه ــمت س ــه س ــه ب ــم ک داری
های تــک و خــاص رفتــه انــد مثــل داروهــای 
ســرطانی و بیوتــک.  بنابرایــن مــا این شــرایط 
را مهیــا داریــم. اگــر از آنهــا حمایــت کنیــم، 
ــزرگ خواهیــم  شــاهد یــک جهــش بســیار ب
بــود ولــی اگــر حمایــت نکنیــم، احتمــال ایــن 
وجــود دارد کــه مــا شــاهد یــک افــول بســیار 
ســخت و ســنگین و دردنــاک در صنعــت دارو 
باشــیم. انشــااهلل که ۵،۴ ســال آینــده و رئیس 
جمهــوری کــه خواهــد آمــد، در ایــن زمینــه 

کمــک کنــد.

ــه  ــی ک ــون از وقت ــاء اهلل، ممن ان ش
بــرای مصاحبــه بــا نشــریه مــا 

گذاشــتید

خواهش میکنم! 
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سارا عسگری     دانشجوی ترم 1 پزشکی

ــدا و  ــه خ ــه ب ــتند ک ــی هس ــی آنهای ــان حقیق مومن
رســولش ایمان دارنــد و هر گاه در کاری اجتماعشــان 
بــه رســول) ص( الزم باشــد حضــور مــی یابنــد و تــا 
ــی  ــرون نم ــر او بی ــز از محض ــد هرگ ــازه نخواهن اج

رونــد.

بــا ایــن کــه در اکثــر مواقــع کلیشــه هــا بــه موضــوع 
ــی  ــا وقت ــد ام ــن زده ان ــه« دام ــش زن در جامع »نق
ــوان در جامعــه مطــرح مــی شــود  بحــث حضــور بان
ــروه اول  ــه رو هســتیم؛ گ ــراد رو ب ــروه از اف ــا دو گ ب

    إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن الَِّذیَن آَمُنوا بِاهلَلِّ 
َرُسولِِه َوإَِذا َکانُوا َمَعُه َعَلی أَْمٍر َجاِمٍع لَْم 

یَْذَهُبوا َحَتّی یَْسَتْأِذنُوُه...

)آیه 62 سوره مبارکه نور(

اعتدال   
                       حضور

ــن موضــوع هســتند و حضــور  ــف ای ــه شــدت مخال ب
ــه محــدود میکننــد و  ــه خان ــان را فقــط و فقــط ب زن
ــراد دیگــر را از  ــا اف حتــی گاهــی امــکان معاشــرت ب
آنهــا ســلب می کننــد. گــروه دوم هــم موافــق حضــور 
باشــرط بانــوان در اجتمــاع هســتند، حتــی اگــر ایــن 
حضــور باعــث کمرنــگ شــدن نقــش زن در خانــواده 

شــود! 
امــا آیــا دیــن مبیــن اســام کــه بــه فرمــوده خداونــد، 
کامــل تریــن دیــن الهــی اســت، پاســخی بــرای ایــن 

مســئله مهــم نــدارد ؟! 
ــی اهلل  ــرم )صل ــول اک رس

علیــه و آلــه(، فــردی 
دختــرش  کــه 
ســرور زنــان عالــم 

اینگونــه  اســت، 
پاســخ مــی گویــد: خیر 

ــاطها ــور اوس االم
ــن کارها  )بهتری

ــن  ــه تری میان
آنهاســت( 

پــس گویــا 
ــان اعتقاد  می

ایــن دو گــروه 
کــه افــراط و 
تفریط شــالوده 
آن شــده است، 
حــد  بایــد 

ــل  ــطی را قائ وس
ــود... ب

          در پاسخ به گروه اول
احادیــث و روایــات و شــواهد بســیاری مبنــی بــر لزوم 
حضــور بانــوان در اجتمــاع وجــود دارد .قــرآن کریــم 
تمامــی انســانها را اعــم از مــرد و زن بــه کســب علــم، 
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ــی  ــوت م ــس دع ــاد نف ــت و جه ــوا، عدال ــت تق رعای
کنــد .آیــا زنــی کــه بــا جهــان اطرافــش بیگانــه باشــد 
ــه درســتی انجــام  ــن مســئولیت ها را ب ــد ای ــی توان م
دهــد؟ اساســا انســان دارای زندگــی اجتماعــی اســت 
ــه رشــد  ــد ب ــراد دیگــر نمــی توان ــدون حضــور اف و ب
روحــی و کمــاالت انســانی نائــل شــود. یــک زن عاوه 
بــر وقتــی کــه بــرای خانــه و خانــواده اختصــاص مــی 
دهــد بایــد بــرای رشــد معنــوی خــود تــاش کنــد و 
ــا حضــور در اجتمــاع  البتــه کــه رشــد معنــوی وی ب
ــه ۷۱  ــد در آی ــه خداون ــان ک ــد. همچن ــال می یاب کم

ــد: ــاره می کن ــه اش ــه توب ــوره مبارک س

 َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْولَِیاُء بَْعٍض یَْأُمُروَن 
َاَة  بِالَْمْعُروِف َویَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَکِر َویُِقیُموَن الَصّ

َکاَة َویُِطیُعوَن اهلَلَّ َوَرُسولَُه. َویُْؤتُوَن الَزّ

زنــان چون مردان دارای مســئولیت بزرگ سرپرســتی، 
والیــت و مدیریــت اصاحــی مــی باشــند از ایــن رو به 
هدایتگــری و امــر بــه معــروف و بازدارندگــی از زشــتی 

هــا و ناهنجــاری هــا مــی پردازند .
بحــث حضور زنــان در اجتماع از دیدگاه اســام ارتباط 
ــیره  ــام و س ــدگاه اس ــا ارزش زن در دی ــی ب تنگاتنگ
بانــوان برتــر اســام دارد .همانگونــه کــه تاریــخ گواهی 
می دهــد ، اســام نگــرش انســان ها نســبت بــه »زن« 
را تغییــر داد؛ بــه خصــوص در منطقــه حجــاز کــه در 
آن زمــان از ســطح فرهنگــی پایینــی برخــوردار بودنــد 
و حتــی داشــتن فرزنــد دختــر را ننــگ مــی دانســتند، 
پــدر آن دختــر را ابتــر می دانســتند و دختــران را زنده 
ــه  ــد! در ایــن شــرایط دختــری ب ــه گــور مــی کردن ب
دنیــا آمــد کــه نشــان داد ابتــر واقعــی آنانــی هســتند 

کــه ارزش دختران شــان را نمــی دادنــد .
اگــر حضــرت فاطمــه ) س( اســوه تمــام زنــان عالــم 
اســت، بایــد بدانیــم که ایشــان حضــور فعــال و مؤثری 

در اجتمــاع داشــته انــد. 
ــا(،  ــرا )ســام اهلل علیه ــی حضــرت زه ــیوه مبارزات ش

ــان  ــی زن ــد سیاس ــه رش ــک ب ــی و کم ــی بخش آگاه
مهاجــر و انصــار بــود .ایشــان کــه تمــام تــاش خــود 
را در جهــت دفــاع از حریــم والیــت و امامت قــرار داده 
بودنــد، بــه علــت تاشــهای فــراوان و لطماتــی کــه در 
ایــن راه بــه ایشــان وارد شــد، دچــار ضعــف و بیمــاری 
شــدند و وقتــی زنــان مهاجــر و انصــار جویــای احــوال 
ایشــان شــدند، از حــال خــود ســخن نگفتنــد بلکــه باز 
هــم از حریــم والیــت دفــاع کردنــد و آنهــا را نســبت 
 ! ــُت َو اهللِّ ــد )أْصَبْح ــه سســتی مردانشــان آگاه کردن ب
.( و اینگونه جوشــش  ، قالَِیــًة لِِرجالُِکــنَّ عاتَِقــًة لُِدنْیاُکــنَّ

انقابــی را در خانــواده هــای مدینــه بــر انگیختنــد. 
در روایــات آمــده اســت کــه حضــرت فاطمــه )ســام 
اهلل علیهــا ( در گفتگــو هــا ی خــود، مشــروعیت 
ــر  ــی زی ــکار عموم ــه و اف ــان جامع ــه را در اذه خلیف
ســوال مــی بــرده انــد. وصیــت هــای آن حضــرت نیــز 
جنبــه سیاســی داشــته اند؛ بــرای مثــال ایشــان تاکید 
ــر  ــّی ب میکننــد کــه حضــرت علی)علیــه الســام ( ول
حــق اســت. همچنیــن تاکیــد ایشــان بــر عــدم حضور 
افــرادی کــه بــه ایشــان ســتم کــرده انــد در مراســم 
تشــییع نیــز خــود نوعــی اقــدام مبارزاتــی بــه شــمار 
ــاش هــا را  ــن بیدارب ــاز هــم آخری ــرا ب ــت، زی مــی رف
بــه مــردم مــی داد. ســخنرانی حضــرت فاطمه )ســام 
اهلل علیهــا( در مســجد مدینــه، تحــت عنــوان خطبــه 
فدکّیــه، بــارز تریــن نمونــه مبــارزه ایشــان بــا مخالفان 
والیــت اســت. ایــن ســخنان بعــد هــا در بیعــت مــردم 
بــا حضــرت علــی )علیــه الســام ( ثمــره خود را نشــان 
داد. حقــا کــه حضــرت علی)علیــه الســام( بــه بهترین 
شــیوه خــود را معرفــی مــی کنــد: مــن همســر بتــول 
)ســام اهلل علیهــا( هســتم همــان کســی کــه ســرور 

زنــان عالــم اســت! 

          اما در پاسخ به گروه دوم  

کــه تاکیدشــان بــر حضــوِر بســیاِر بانــوان در اجتمــاع 
ممکــن اســت حتــی بــه بنیــان خانــواده آســیب بزنــد  
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ــرای مــردان هــم ایــن موضــوع  ــد گفــت: حتــی ب بای
ــت  ــان کار و فعالی ــد می ــه بای ــد ک ــی کن ــدق م ص
ــد،  ــاد کنن ــادل ایج ــان تع ــان و خانواده ش اجتماعی ش
و مســلما ایــن قاعــده بــرای زنــان نیــز صــدق می کند.

اگــر بخواهیــم بــر اســاس قــرآن کریــم بــه این مســئله 
ــه ۲۸۸ ســوره مبارکــه  ــه آی پاســخ بگوییــم، توجــه ب

بقــره راهگشــا خواهــد بــود. 

َّذِی َعَلْیِهنَّ لَُهنَّ ِمْثُل اَل

حقوق زنان به اندازه تکلیف آنهاست...
پــس اگــر زنی حــق دارد کــه در اجتماع حضور داشــته 
باشــد بــه همــان انــدازه مکلــف اســت در جهــت رشــد 
بنیــان خانــواده و تربیــت فرزنــدان بکوشــد. الزمــه ی 
ــواده  ــر در خان ــه، حضــور موث ــر در جامع حضــور موث
ــک  ــای ایجــاد ی ــواده ســنگ بن ــه خان اســت چــرا ک
ــرت  ــی حض ــی زندگ ــا بررس ــت. ب ــالم اس ــه س جامع
زهــرا )ســام اهلل علیهــا( متوجــه می شــویم کــه 
ایشــان چقــدر بــه خانــواده خــود اهمیــت مــی دادنــد. 
ــه همسرشــان مــی فرماینــد:  آن حضــرت خطــاب ب

یَا ابَْن َعمِّ َما َعِهْدتَِني َکاِذبًَة َو اَل َخائَِنًة َو اَل 
َخالَْفُتَک ُمْنُذ َعاَشْرتَِني.

 ای پســر عمــو در ایــن مدتــی کــه کنــار هــم زندگــی 
کردیــم آیــا تــو از مــن دروغ بــا خیانــت و یــا مخالفــت 
ِ. بــه  دیــده ای؟ علــی )علیــه الســام( فرمــود: َمَعــاَذ اهللَّ

خــدا پنــاه مــی بــرم!
علــی )علیــه الســام( در وصــف زهــرای بتول)ســام 
ــه  ــدم و ب ــه می آم ــه خان ــی ب ــود: وقت ــا( فرم اهلل علیه
ــه ام زدوده  ــم و غص ــام غ ــردم تم ــگاه می ک ــرا ن زه

مــی شــد...
ــی  ــارز زن ــه ب ــا( نمون حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیه
اســت کــه عــاوه بر حضــور فعــال در اجتمــاع ، حضور 
اساســی در منــزل داشــته و فرزندانــی را تربیــت نموده 

کــه هــر کــدام الگــوی جامعــه بشــری هســتند .
حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله( میفرمایند:

َو الَْمْرأَُة فی بَْیِت َزْوِجها راِعَیٌة َو ِهَی َمْسُئولٌَة.  

ــرش  ــواده و همس ــه و خان ــئول خان ــر و مس زن ناظ
ــت.  اس

ــاب  ــریعتی در کت ــر ش ــن ســخن دکت ــان، ای و در پای
ــه فاطمــه چــه زیباســت: فاطم

و من خواستم با چنین شیوه ای از افطمه بگویم. باز ردماندم. 
خواستم بگویم افطمه دختر خدیجه زبرگ است. 

دیدم هک افطمه نیست. 
خواستم بگویم هک افطمه، دختر محمد است.

 دیدم هک افطمه نیست. 
خواستم بگویم هک افطمه همسر علی است. 

دیدم هک افطمه نیست. 
خواستم بگویم هک افطمه مارد حسنین است. 

دیدم هک افطمه نیست. 
خواستم بگویم هک افطمه مارد زینب است. 

باز دیدم هک افطمه نیست. 
هن! اینها همه هست و این همه افطمه نیست.

 افطمه، افطمه است!
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ُقــْل ِســیُروا ِفــي اْلَْرِض َفانُْظــُروا َکْیــَف َکاَن َعاِقَبــُة الَِّذیــَن ِمــْن 
َقْبــُلج َکاَن أَْکَثُرُهــْم ُمْشــِرِکیَن

ــت  ــه عاقب ــد ک ــس بنگری ــد؛ پ ــیر کنی ــن س ــو در زمی     » بگ
طوایــف پیــش از خــود کــه اکثرشــان ) کافــر ( و مشــرک بودند؛ 

چــه شــد؟«
ــان  ــی در جه ــه تحول ــن باشــد ک ــش ای ــای آفرین شــاید یکــی از شــگفتی ه
پیرامــون اتفــاق نمی افتــد مگــر آن کــه بتــوان مصــداق آن را در ضمیرآدمــی 
ــی  ــد و چــه زمین ــن ســیر کنی ــدا نمــود. ســفارش شــده کــه در زمی ــز پی نی
بهتــر از دل آدمــی کــه زمینــی اســت بــا وســعتی نــا محــدود. در ایــن زمیــن 
هرچــه بخواهیــم موجــود اســت لــذا مهــم آن اســت کــه مــا بــه دنبــال چــه 
چیــزی هســتیم. پیمانــه طاقــت و تحمــل هــر یــک از مــا گنجایشــی دارد و 
مــن مــی خواهــم کــه بگردیــم تــا آن زمــان هایــی را بیابیــم کــه ایــن پیمانــه 
هــا پــر شــدند و حتــی ســرریز. بیشــتر کــه دقــت کنیــم منشــا هریــک از آن 

احــواالت را نیــز خواهیــم یافــت.  
     حــال همینطــور کــه ایــن تحــوالت در درون ضمیرآدمــی اتفــاق می افتنــد؛ 
ــراد،  ــم همچــون اف ــی بینی ــم م ــخ بشــریت بیندازی ــه تاری چنانچــه نگاهــی ب

ــی شــوند؛  ــار آشــوب م ــز روزی دچ ــا نی ــت ه ــا و مل ــت ه ــا، جماع ــروه ه گ
ــا  ــر آنه ــی و آســتانه صب ــات از حــد نهای ــا و نامایم ــه دشــواری ه ــی ک زمان

عبــور کــرده و چــاره ای جــز فــوران نخواهنــد دیــد. 
ــزی  ــام انقــاب، کــه چی ــه ن ــد ب ــد مــی آی      و اینجاســت کــه واژه ای پدی
فراتــر از یــک شــورش، یــک فــوران و یــا یــک آشــوب اســت؛ انقــاب، همــه 
ی آنهاســت بــه شــرط آنکــه بــه ثمــر نشســته و میــوه هایــی بدهــد و همیــن 
عظمــت ایــن واژه را نشــان میدهــد؛ در تاریــخ بــه کــرات آشــوب اتفــاق افتــاده 
امــا از انقــاب تنهــا تعــداد محــدود و معــدودی را میتــوان مثــال زد؛ بــا ایــن 
ــیرین و  ــد ش ــا هرچن ــاب ه ــی انق ــخ و بررس ــات تاری ــال ورق زدن صفح ح

اموزنــده هســت امــا کاری بــس زمانبــر مــی باشــد.
     امــا بررســی اجمالــی مهمتریــن انقــاب هــای قــرون اخیــر شــاید بتوانــد 
ــوان از بیــن  ــد. میت ــا کمــک کن ــی م ــه درک وضعیــت فعل ــی ب ــا حــد خوب ت
مهمتریــن آنهــا بــه انقــاب های صنعتــی، انگلســتان، آمریکا، فرانســه، روســیه، 
چیــن، کــره، کوبــا، الجزایــر و انقــاب اســامی ایــران اشــاره نمــود و در ایــن 
ــران از  ــامی ای ــاب اس ــیه و انق ــه، روس ــی، فرانس ــای صنعت ــاب ه ــن انق بی
ویژگــی هــای خاصــی برخــوردار هســتند کــه موضــوع بحــث مــا مــی باشــند؛ 

انقالب های پوشالی
ایمان نجفی    دانشجوی ترم سه پزشکی
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وجــه شــباهت و تمایــز آنهــا بــه خوبــی مــی توانــد ارزش هرکــدام را نشــان 
دهــد و حتــی بررســی منشــا اثــر آنهــا گامــی اســت کــه مــا را در جهــت پیــش 

بینــی وضــع آینــده هرکــدام کمــک میکنــد.
شــاید اگــر اذعــان کنیــم کــه مــادر همــه ی انقــاب هــای جهــان طــی قــرن 
هــای هفدهــم تــا بیســتم، انقــاب صنعتــی اســت گزافــه نگفتــه ایــم؛ انقابــی 
کــه هرچنــد در ظاهــر ســیل عظیــم فنــاوری و پیشــرفت را بــه جهــان بخشــید 
و بســیاری از گشــایش هــای علمــی و صنعتــی اکنــون جهــان و بــه خصــوص 
غــرب مرهــون آن دوره اســت، امــا در آن پشــت ســکه، ماجرای شــکنجه، قتل، 
غــارت، اســتعمار و بــرده داری هایــی نهفتــه بــود کــه کمتــر کســی بــه آن می 
پــردازد و در باطــن آن انقــاب، پایــه هــای فکــری ای بنیــان گذاشــته شــد که 
جهــان غــرب و هــر کجــا کــه از او الگــو گرفتــه اســت، هــر روز بیــش از دیــروز 

چــوب آن تفکــرات را میخــورد.
      انقابــی اتفــاق نمــی افتــد مگــر آنکــه زمینــه 
ای فکــری داشــته باشــد؛ در اواخــر قــرون وســطی 
عوامــل زیــادی از جملــه تحریف انجیل و فســاد ها 
و دنیــا طلبــی هــای روحانیــون مســیحی، مــردم را 
نســبت بــه آمــوزه هــای دینــی بدبیــن کــرده بــود؛ 
ــل  ــل از دوران رنســانس از حداق ــا قب ــه ت ــا ک آنه
پایبنــدی بــه آمــوزه هــای تحریــف شــده، ســودی 
نمــی دیدنــد و بــه عبارتــی نــه دنیــا داشــتند و نــه 
آخــرت، بــا مشــاهدة رهبــران دینــی در اوج نفــاق 
ــب  ــه مکات ــا ب ــدند ت ــر آن ش ــور، ب ــق و فج و فس
دیگــری روی آورنــد؛ در همان دوران رنســانس بود 
کــه کــم کــم تفکــرات الحادگرایانــه در جامعه رواج 
ــی  ــوم تجرب ــه ســمت عل ــت و غــرب بیشــتر ب یاف
ــی  ــران دین ــد رهب ــه بع ــت. از آن ب ــل گش متمای
ــد؛  ــوفان دادن ــان و فیلس ــه عالم ــود را ب ــای خ ج
ــه  ــد و ب ــع ش ــمانی جم ــای آس ــاب ه ــاط کت بس
ــه دایــره المعــارف هــا رجــوع شــد؛  جــای آنهــا ب
ــود؛  ــل شــده ب ــه خردپرســتی تبدی خداپرســتی ب
ــای  ــه ج ــود و ب ــی نب ــن اله ــری از دی ــر خب دیگ
آن علــم مــدرن پاســخگوی تمــام نیــاز هــای بشــر 
تلقــی مــی شــد؛ علمــی کــه عامــل شــناخت همــه 
چیــز و کلیــد کامیابــی اســت؛ همیــن تفکــر بــود 
کــه زمینــة انقــاب صنعتــی را ایجــاد نمــود و در 

آینــده نیــز بعنــوان پیــش زمینــة بقیــة انقــاب هــای غــرب بــه ایفــای نقــش 
پرداخــت کــه نتایــج آن در حــال حاضــر نیــز بــه خوبــی در جهــان غربــی و 

نیــز غــرب زده هــا نمــود دارد.
     انقــاب عظیــم دیگــری در ســال ۱۷۸۹ میــادی روی داد؛ انقــاب کبیــر 
فرانســه کــه آن نیــز همچــون دیگــر انقــاب هــا دارای زمینــة فکــری بــود؛ امــا 
نقطــة ضعــف آن نداشــتن ایدئولــوژی ای متقــن در پــس خــود بــود؛ انقابــی 
مردمــی کــه تــودة مردمــی کــه بــه دلیــل فشــار هــای اقتصــادی و اجتماعــی 
ــلطنت  ــتند و آن س ــا خواس ــه پ ــلطنت ب ــه س ــد، علی ــده بودن ــتوه آم ــه س ب
قدرتمنــد را ســرکوب نمودنــد امــا چــون تفکــر آنهــا حداقلــی بــود، هیچــگاه 
موفــق بــه تشــکیل آن حکومــت مــردم ســاالر و جمهــوری بــه معنــای واقعــی 
نشــدند؛ حتــی پــس از چنــد ســال، پادشــاهی بــه نــام ناپلئــون بناپــارت بــر 
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ســر کار آمــد کــه بــه مراتــب کار را بــرای مــردم از قبــل هــم دشــوارتر کــرد. 
ــود؛  ــوروی ب ــر ش ــه و اکتب ــاب فوری ــم، انق ــای مه ــاب ه ــر انق       از دیگ
ــاز هــم بــه دلیــل فشــار  انقابــی کــه همچــون انقــاب فرانســه، مردمــی و ب
اقتصــادی ایجــاد شــده بــود امــا ایــن بــار بــه طــور خــاص، انقــاب بــه خاطــر 
ــن  ــده ای از ای ــی آین ــه خوب ــب ب ــن مطل ــاید همی ــان رخ داد! ش ــود ن کمب
انقــاب ترســیم کنــد، انقابــی کــه مــردم آن، بــه دلیــل نداشــتن نــان دســت 
بــه شــورش زدنــد! در اینجــا بــود کــه حزبــی صاحــب ایدئولــوژی، بــا زرنگــی 
تمــام بــر مــوج مــردم ســوار شــد و پــس از انقــاب نیــز، ســکان حکومــت را 
در دســت گرفــت و زمانــی کــه قــدرت را بــه دســت آورد، مــردم را فرامــوش 
کــرده و وضــع مــردم از قبــل از انقــاب بهتــر کــه نشــد هیــچ، بدتــر نیــز شــد.

     تــا بدیــن جــا در انقــاب هــای مذکــور، مــردم در محوریــت آن بودنــد و آن 
انقــاب هــا بــا خواســت و ارادة آنهــا صــورت پذیرفتــه بــود؛ امــا بــا ایــن حــال 
نتیجــه ای کــه آنهــا میخواســتند میســر نمــی شــد و حتــی بعــد از گذشــت 
ــور  ــه موت ــری ک ــچ گاه آن تفک ــد. هی ــی ش ــم م ــر ه ــع بدت ــال وض ــد س چن
ــرای انقــاب بــود پابرجــا نمــی مانــد؛ چراکــه یــا ایدئولــوژی  محــرک آنهــا ب
ــا در پــس آن انقــاب تنهــا حــزب خاصــی  اســتواری در پشــت آن نبــود و ی

بــود نــه تــوده مــردم؛ 
     امــا در ســال ۱۹۷۹ میــادی در مملکــت شاهنشــاهی ایــران انقابــی رخ 
داد کــه بــه جرئــت مــی تــوان گفــت بــه معنــای واقعــی کلمــه، انقــاب بــود؛ 
در اینجــا ایدئولــوژی بــرای مــردم تحمیــل نشــده بــود؛ مــردم خــود، آن  را بــا 
جــان و دل پذیرفتنــد و بــه آن ایمــان راســخ داشــتند؛ جهــان بینــی ای کــه 
ســاخته مکاتــب بشــری نبــود؛ ناقــص نبــود؛ ُکمیــت آن نمــی لنگیــد؛ بلکــه 
الهــی بــود و اتمســفر آن  را توحیــد فــرا گرفتــه بــود؛ ایــن جملــه  ال الــه اال 
ــار  ــا تکلیــف بســیاری از محاســبات، مناســبات و رفت ــود ت ــی ب اهلل خــود کاف
هــای ایــن مملکــت مشــخص گــردد و نقطــة عطــف آن انقــاب شــعار هایــی 
اســت کــه برخاســته از همیــن منظومــة فکــری بودنــد؛ از مهمتریــن آن یعنــی 
ســلطه و اســتکبار ســتیزی گرفتــه تــا عدالــت طلبــی، یــاری مظلومــان عالــم 

و خدمــت رســانی بــه مــردم. 
     چنیــن تفکــری دارای عــرورة الوثقــی الهــی بــود؛ معلــوم اســت کــه چنیــن 
جریانــی زائــل نمــی گــردد؛ تحلیــل نمــی رود و روز بــه روز دژ آن مســتحکم 
ــه  ــه ک ــان لحظ ــی آن، از هم ــی و بیرون ــمنان درون ــود؛ آری دش ــی ش ــر م ت

شــعار عمیــق آن را شــنیدند، هــزاران بــار خواســتند ایــن جریــان را متوقــف 
کننــد؛ امــا غافــل از آنکــه تزویــر و تحــرکات آنهــا هرچنــد هــم چشــمگیر امــا، 
تنهــا کــف هایــی بودنــد بــر روی ایــن جریــان قدرتمنــد و همانطــور کــه خــدا 
بـَـُد َفَیْذَهــُب  ــا الَزّ وعــده داده بــود، یکــی پــس از دیگــری از بیــن رفتنــد ) َفَأَمّ
ُجَفــاًء( ]۱[؛امــا حقیقــت ایــن جریــان هــر روز شــفاف تــر و روان تــر از دیــروز 
بــه حرکــت خــود ادامــه داد و مــی دهــد و در آینــده نیــز ادامــه خواهــد داد ) 

ــاَس َفَیْمُکــُث فـِـي الْْرِض ( ــا َمــا یَْنَفــُع الَنّ َوأََمّ
     آری اینگونــه هســت کــه انقــاب پدیــدة کمیابــی اســت؛ چــه در دل افــراد 
در طــول دوران زندگــی شــان و چــه بــرای جوامــع در دل تاریــخ بشــریت و از 
آن نــادر تــر، انقابــی اســت کــه بــا همــان قــوت و نشــاط و بــا همــان تفکــر و 

حــرف اولیــه بــه حرکــت خــود ادامــه دهــد.
۱: سوره مبارکه رعد، آیه ۱۷
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ملک دل را به تو ای شاه ،چه سامانی بود

رفتی و بعد تو قلبم، ده ویرانی بود

»چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی«

شب آدینه که معراج سلیامنی بود

او که بوی علی و زینب و زهرا میداد

مالک اشرتِ آقای خراسانی بود

دهنت قفل شود، الل شوی باد صبا

»ابر های خرب این بار ،چه بارانی بود«

آسامن شب دیامه، چرا ماه نداشت؟

»سخت رسدم شده، این سوز زمستانی بود«

خم ابروی تو ابری، همه مردم را کرد

بعد تو چشم همه، ابری و بارانی بود

تربت، اسامعیل جای تو زین پس گیرد

اول و آخر تو، جای تو قاآنی بود }قا)سم سلیم(آنی{

بهنام دانش     دانشجوی ترم یک پزشکی معراج سلامیین
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انســانهای اولیــه یــک عــادت زشــت داشــتند. آنها قبل 
از رفتــن بــه شــکار، تعداد افــراد و قدرت بدنــی خود را 
مــی ســنجیدند، بــه کارایی ســاح های خویــش توجه 
کــرده و در مــورد قــدرت حیوانــی کــه می خواســتند 
ــول  ــا در ط ــد. آنه ــر می کردن ــم فک ــد ه ــکار کنن ش
تاریــخ ایــن عــادت زشــت را تــرک نکردنــد. مثــا برای 
ســاخت خانــه هــای خــود از بســتر رودخانه هــا دوری 
کــرده و بــه ســمت مناطقــی کــه در عیــن داشــتن آب 
ســالم و کافــی، در معــرض خطــرات طبیعــی نباشــد 
ــزاران  ــا ه ــط ت ــه غل ــن روی ــفانه ای ــد . متاس می رفتن
ســال بعــد ادامــه یافــت. مثــا نادرشــاه افشــار قبــل از 
رفتــن بــه هنــد تعــداد زیــادی ســرباز ورزیــده و آمــوزش دیــده بــه همــراه خــود بــرد و احتمــاال مــدت زیــادی 
در فکــر تامیــن مالــی ایــن لشکرکشــی بــود. یــا زمانــی کــه صفویــان درگیــر بیــرون کــردن پرتغالی هــا از خلیــج 
فــارس بودند،خیلــی بــه فکــر انتقــال ادوات جنگــی از پایتخــت و مراکــز نظامــی بــه جنــوب کشــور داشــتند. ایــن 
ســنت غلــط تــا همیــن چنــد مــاه پیــش نیــز ادامــه داشــت و شــوربختانه بــه صــورت مویرگــی در زندگــی هــای 
همــه مــردم ریشــه دوانــده بــود. مثــا همــه مــا دیــده ایــم کــه باباهایمــان وقتــی می خواهنــد چــک بکشــند 
بــه اینکــه آیــا در موعــد چــک بــه انــدازه کافــی در حســاب هایشــان پــول خواهــد بــود یــا نــه فکــر می کننــد، 
یــا مادرهایمــان بــا توجــه بــه پــول باقــی مانــده از حقــوق پــدر و تعــداد روز باقــی مانــده از مــاه در خانــه پــول 
ــاک خــودرو و فاصلــه پمــپ بنزیــن هــا از  ــه حجــم ب ــا توجــه ب ــا راننــده هایمــان کــه ب ــد، و ی خــرج می کردن
یگدیگــر در جــاده بــرای تامیــن ســوخت خــودروی خویــش برنامــه ریــزی می کننــد. کا این حــزم و دوراندیشــی 
میــراث شــوم پــدران مــا بــود کــه نگذاشــت حتــی یــک روز خــوش ببینیــم. امــا مگــر قــرار اســت بدبختــی هــا 
و مشــکات پایــدار بماننــد؟ و آیــا غــم کســانی کــه زخــم خــورده ایــن دوراندیشــی انــد، جاودانــه خواهــد مانــد؟ 
ــران تابیــدن گرفــت و  ــر ای ــی ب ــّر همایون ــه! باالخــره بعــد از گذشــت اعصــار و قــرون متمــادی، ف البتــه کــه ن

ترک عادتترک عادت!! جواد رستمی راوری     دانشجوی ترم ۵ پزشکی



نشریه نبض بهشتی
بهمن ۹۹    شامره ۱

43

جنبش فکر

همــای ســعادت بــر شــانه بزرگمــردی از تبــار اعتــدال نشســت. او ابراهیــم وار 
بــت هــای دوراندیشــی و حــزم را شکســت و بــا تبــر بودجــه ۱۴۰۰ بــه جنگ 
اهریمــن پیــر رفــت. او نیامــد بــه ماننــد گذشــتگان بــی خــرد خویــش ابتــدا 
بــه درآمدهــای ســال آینــده بیندیشــد و مثــا ببینــد در ایــن شــرایط تحریــم 
ــا اینکــه  ــه داخــل بیــاورد ی ــول آن را ب ــد نفــت بفروشــد و پ چقــدر می توان
ــا چقــدر توانایــی دریافــت مالیــات از تولیدکننــدگان و  ــا ایــن وضــع کرون ب
بازرگانــان دارد؛ و ســپس بــا توجــه بــه دخــل ســال آینــده، خــرج کشــور را 
تعییــن کنــد و بــر ایــن اســاس بودجــه را بنویســد. زیــرا او قــرار نبــود حلقــه 
دیگــری از زنجیــره دوراندیشــی باشــد و می خواســت ایــن سلســله باطــل را 
پــاره کنــد. پــس آمــد و بودجــه ۱۴۰۰ را نوشــت و بــا صدای رســا اعــام کرد 
کــه مــا میخواهیــم ســال آینــده روزانــه ۲.3 میلیــون بشــکه نفــت بفروشــیم. 
امــا مگــر مهــم اســت کــه تحریم هــا نمی گذارنــد؟ مــا ایــن پیــام را بــه دنیــا 
ــه ۲.3 میلیــون  ــر اســاس فــروش روزان می دهیــم کــه مــا بودجــه مــان را ب
بشــکه نفــت بســته ایــم و همیــن بــرای فــروش آن مقــدار نفــت کافی اســت. 
ــه قانــون جــذب اعتقــاد نداریــد؟ بــه هــر چیــزی کــه فکــر  مگــر شــماها ب
کنــی، آن را جــذب میکنــی! فقــط مــن اینجــا یــک انتقــاد کوچــک بــه آقــای 
رئیــس جمهــور دارم و آن اینکــه چــرا پیــام هــای ســترگ تــری بــه جهــان 
مخابــره نکردنــد؟ مثــا چــرا پیــام فــروش روزانــه ۲3 میلیــون بشــکه نفــت را 
بــه جهــان ندادند؟جهــان کــه ریاضــی بلــد نیســت،هر عــددی بگویــی، انــرژی 
همــان را جــذب می کنــد. ایشــان در یــک حرکــت تاریــخ ســاز دیگــر اعــام 
کردنــد پیــش بینــی مــا بــرای دالر ســال آینــده ۱۱ هــزار تومــان اســت، حاال 
اینکــه بــا ایــن وضــع نقدینگــی و حجــم ارز کشــور چگونــه قــرار اســت بــه 
ایــن عــدد برســیم، مطالبــی شــیطانی هســتند کــه جنــاب پرزیدنــت توجهی 

نادرشـــاه را تصـــور کنیـد کــه 
بــــا چنــــد تــــن از یارانــش 
در مقابــــل کاخ پادشــاه هنــد 
ایســتاده و ایــــن پیغـام را بـه 
او میدهـد کـه ایـران قـرار اسـت 

هنـــد را تسـخیر کنـد!
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بــه آنهــا ندارنــد! محشــر نیســت؟ 
     حیــف، واقعــا حیــف، وقتــی آدم بــه ایــن فکــر می کنــد کــه اگــر اســاف 
و گذشــتگان مــا هــم یــک مشــاور دانــا مثــل جنــاب رئیــس جمهــور داشــتند 
چــه صحنــه  هــای غــرور آمیــزی در تاریــخ ثبــت میشــد، اشــک در چشــم 
انســان می نشــیند؛ مثــا یــک انســان اولیــه را فــرض کنیــد کــه بــه تنهایــی 
ــه او  ــام را ب ــن پیغ ــه و ای ــک فیــل رفت ــل ی ــه مقاب ــک تکــه چــوب ب ــا ی و ب
ــد  ــه را تصــور کنی ــد قبیل ــا چن ــوی! ی ــرار اســت کشــته ش ــه ق ــد ک می ده
ــره  ــه کائنــات ایــن پیــام را مخاب ــد و ب ــه چــادر زده ان کــه در بســتر رودخان
ــه از هــر جــای  می کننــد کــه امســال مــا اینجــا هســتیم و ســیل و رودخان
ــا نادرشــاه را تصــور  ــاده نیســت؟ و ی ــوق الع ــرود. ف ــد ب ــه می دان دیگــری ک
کنیــد کــه بــا چنــد تــن از یارانــش در مقابــل کاخ پادشــاه هنــد ایســتاده و 
ایــن پیغــام را بــه او می دهــد کــه ایــران قــرار اســت هنــد را تســخیر کنــد! 
ــرای  ــز کشــیده شــود. ب ــا نی ــه ه ــه درون خان ــد ب ــا می توان ــن حماســه ه ای
مثــال مــادر و پدرتــان را تصــور کنیــد کــه بــا حقــوق کارمنــدی به نمایشــگاه 
ماشــین رفتــه و در حیــن کشــیدن چــک یــک لندکــروزر، ایــن پیــام را بــه 
ــرار اســت  ــر ق ــا دیگ ــه آنه ــد ک ــره می کنن ــی مخاب ــن اجتماع ــازمان تامی س
پولــدار شــوند و از مــاه آینــده ۲۰۰ میلیــون تومــان بــه حســاب شــان بریــزد! 
ــک  ــه ی ــود ب ــودروی خ ــا خ ــد ب ــه می خواه ــد ک ــور کنی ــان را تص ــا پدرت ی
ســفر درون کویــر لــوت بــرود ولــی اصــا بــه مکان یابــی پمــپ هــای بنزیــن 

ــد؟  ــی را می بینی ــد. زیبای ــت نمی کن ــود دق ــاک خ ــم ب و حج
خاصــه کــه تمــام شــد. دورانــی کــه بــرای برداشــتن هــر قــدم بایــد هــزار 
حســاب و کتــاب الکــی میکردیــم دیگــر رفــت! دوران ضــرب المثلهــای »صــد 
بــار گــز کــن، یــه بــار پــاره کــن« یــا »چــرا عاقــل کنــد کاری کــه بــاز آَرد 

پشــیمانی!« 
تمــام شــده اســت. عاقــل هــر کاری دل اش بخواهــد می توانــد انجــام دهــد، 
نهایتــا اگــر نشــد ایــن پیــام را بــه دنیــا مخابــره کــرده کــه مــن می خواهــم 

ایــن کار را انجــام بدهــم! نــه؟
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 ربگ و ساز کائنات از وحدت است
 اندرین عالم حیات از وحدت است

ی ر هــو ال ل  قبــا ا


