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رفق و مدارا محور رفتار  حکومت اسالمی با مردم است

چه اتفاقاتی در واردات واکسن کرونا افتاده است؟

داستان واردات
 واکسن مطمئن

گزارش هفتـه

این روزها و با شدت گرفتن بیماری  گزارش
همه گیر كرونا، مساله مقابله با این هفتـه

از  یکـــــی  ویـــــروس منحـــــوس به 
مهمتریـــــن دغدغه هـــــای مردم و 
مسووالن تبدیل شده است. مساله ای كه در پیام 
تلویزیونی اخیر رهبر انقـــــاب در ۲۰ مردادماه بر 
ابعاد مختلف آن تاکید شـــــد و یکی از این نقاط، 
تاش مضاعف در تامین واکسن برای همه مردم 
اعم از تولید و واردات اســـــت. اما داستان واردات 
واکسن مطمئن و بدعهدی برخی كشورها در این 
زمینه چه بوده اســـــت؟ انتشـــــار جزئیات توافق 
صورت گرفته بین مسئوالن رژیم صهیونیستی و 
یک شـــــركت آمریکایی تولید واکسن در زمستان 
سال گذشته بســـــیاری را شـــــگفت  زده كرد. این 
قرارداد در حالی امضاء شده بود كه سازمان غذا و 
داروی آمریـــــکا به عنوان یگانه نهـــــاد تاییدكننده 
موضوعات دارویی در این كشور هنوز تأییدیه ای 
برای این محصول صادر نکرده بود. مسئوالن رژیم 
اشـــــغالگر قدس تا انتهای مســـــیر را پیش رفته 
بودند. انتخابات در پیش بود و هر یک از دو حزب 
اصلـــــی صهیونیســـــت تـــــاش داشـــــتند تـــــا از 
واکسیناسیون عمومی به عنوان یک برگ برنده 

انتخاباتی بهره ببرند. 
رژیم صهیونیستی متعهد شده بود در ازای دریافت 
فوری واکســـــن از این شـــــركت آمریکایـــــی، نتایج 
حاصل شـــــده را سریع و در مقیاســـــی گسترده در 
اختیار شـــــركت آمریکایی بگذارند. بافت جمعیتی 
ساکن در سرزمین های اشـــــغالی شامل افرادی از 
چهارگوشه دنیا و نژادها و ملیت های گوناگون بود 
كه آن را تبدیل به یک آزمایشگاه بزرگ انسانی برای 
این شـــــركت آمریکایی می كرد. این مساله را خود 
مقامات صهیونیست هم اذعان كرده بودند. طرف 
آمریکایی اثرات محصول خود را در عرصه میدانی 
مشاهده می كرد و طرف صهیونیست هم به منافع 

سیاسی خود می رسید!

انقالبی و کارآمد
مشکالت مردم و کشور با چه سبک مدیریتی   

و چگونه دولت مردانی رفع می شود؟
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مشکالت مردم و کشور با چه سبک مدیریتی  و چگونه دولت مردانی رفع می شود؟

انقالبی و کارآمد
»مســئله  اصلــی مــردم بیــکاری جوان هــا و معیشــت 
طبقــات ضعیــف جامعــه اســت.«    ۱۴۰۰/۳/6 ایــن 
عبــارت مربــوط بــه بیانــات رهبــر انقــاب پیــش از 
ــون و در  ــر اســت. اکن ــات ریاســت جمهوری اخی انتخاب
ســرآغاز خدمــِت دولــت جدیــد پرســش اساســی ایــن 
اســت كــه كــدام دولتمــردان و بــا چــه خصوصیاتــی 
می تواننــد مشــکات اصلــی و دارای اولویــت مــردم 
ــزاران  ــران و كارگ ــه مدی ــی ك ــد؟ خصوصیات ــل كنن را ح
بایــد بــا تخلــق بــه آن در مســیر كارآمــدی و رفــع 

مشــکات مــردم حركــت كننــد، چیســت؟

    ایمان و تدین 
اّولیــن مســئله ایــن اســت كــه مســئوِل تعیین شــده بــا 
ایمــان و متدیــن باشــد، چراکــه »اگــر بی ایمــان بــود، 
ــور  ــان كش ــرد؛ آدم بی ایم ــاد ك ــه او اعتم ــود ب نمی ش
ــد؛  ــی می فروش ــک وقت ــردم را ی ــور را، م ــع كش را، مناف
پــس، باایمــان باشــد.«    ۱۴۰۰/۱/۱ ایمــان واقعــی 
تعهــد بــرای عمــل مســئوالنه را به دنبــال مــی آورد. 
البتــه برخــورداری از تقــوا هــم جلوه هایــی دارد: »از 
جملــه  جاهایــی كــه تقــوا بایــد خــودش را نشــان 
بدهــد ... یکــی مســئله  رعایــت بیت المــال اســت.«   
  9۸/۲/۲۴  نکتــه  مهــم در ایــن زمینــه اینکــه »اگــر 
مدیریــت و رأس جامعــه، از صــاح و ســامت و عــدل 
ع و اســتقامت دور باشــد، ولــو در میــان  و تقــوا و ور
مــردم صــاح هــم وجــود داشــته باشــد، آن صــاح 
بدنــه  مــردم، نمی توانــد ایــن جامعــه را بــه ســرمنزل 

مطلــوب هدایــت كنــد.«     69/۴/۲۰

    مدیریت انقالبی و جهادی 
ویژگــی كلیــدِی بعــدی، رویکــرد انقابــی و جهــادی 
توكشــیده نمیشــود 

ُ
ا اســت؛ یعنــی »بــا عملکــرد 

كار كــرد؛ بــا ایــن همــه مســائل اساســی ای كــه در 
كشــور وجــود دارد، یــک حركــت جهــادی و انقابــی 
الزم اســت.«     ۱۴۰۰/۱/۱ زیــرا بــر اســاس تجربــه 
»مــا هرجــا یــک مدیرّیــت انقابــِی فّعــاِل ُپرتحــّرک 
داشــتیم، كار پیــش رفتــه اســت.«     96/۱/۱ و »هــر جــا 
ــی و  ــر انقاب ــت غی ــک حرك ــم، ی ــاه آمدی ــاب كوت از انق
حركــت ناشــی از كســالت و بی توّجهــی انجــام دادیــم، 
عقب ماندگــی به وجــود آمــد.«  99/۱۱/۲9 در نتیجــه 
كشــور،  مختلــف  بخش هــای  در  مدیرّیــت  »اگــر 
متدّیــن باشــد، انقابــی باشــد و كارآمــد باشــد، همــه  

مشــکات كشــور حــل خواهــد شــد.«     96/۱/۱

    عدالت خواهی و مبارزه با فساد 
ضدفســادبودن  و  عدالت خــواه  بعــدی  مســئله  
به دنبــال  كلمــه  واقعــی  »به معنــای  بایــد  اســت. 
ــا  ــه ب ــی كلم ــای حقیق ــد و به معن ــت باش ــرای عدال اج
ــارت  ــد.«     ۱۴۰۰/۱/۱ به عب ــارزه كن ــد مب ــاد بخواه فس
ــت  ــه عدال ــد اّوًال ب ــد بدانن ــان را متعّه ــر، »خودش دیگ
 ... غنــی  و  فقیــر  فاصلــه   كاهــش  بــه  اجتماعــی، 

ثانیــا بــدون رودربایســتی و ماحظــه، خودشــان را 
ــد بداننــد بــه ایــن كــه بــا فســاد مبــارزه كننــد.«    متعّه
ــوری  ــه »در جمه ــت ك ــن اس ــت ای   ۱۴۰۰/۳/۱۴ حقیق
اســامی، دل هــای مســئوالن به طــور دائــم بایــد 
ــق  ــکاف های عمی ــد و از ش ــا بتپ ــع محرومّیته ــرای رف ب
طبقاتــی به شــّدت بیمنــاک باشــد ... همچنیــن غفلــت 
از قشــرهای نیازمنــد حمایــت، به هیــچ رو مــورد قبــول 

نیســت.«     9۷/۱۱/۲۲

    مردمی و خدمتگزار
واقــع،  در  باشــد.«  »مردمــی  بایــد  مســئول 
»مردمی بــودن بــه اّدعاکــردن نیســت. بــا مــردم، 
بــا زندگــِی مــردم كنــار بیاییــم، مثــل مــردم زندگــی 
كنیــم، بــا طبقــات مختلــف مــردم انــس بگیریــم. 
ایــن، معنــای مردمی بــودن اســت.«     9۸/۱۰/۳ 
ــا مــردم هــم  ــه  ب براین اســاس، »گفت وگــوی صادقان
ــک  ــودن كم ــه مردمی ب ــه ب ــت ك ــی اس ــی از كارهای یک
می كنــد.«     ۱۴۰۰/5/۱۲ شــأن و جایــگاه هــر مســئول 
ــد.  ــام می ده ــردم انج ــرای م ــه ب ــت ك ــی اس ــه خدمت ب
»مــا بایــد خودمــان را خدمتگــزار مــردم بدانیــم؛ 
ــی از  ــن یک ــتیم. ای ــه هس ــی ك ــر جای ــا در ه ــدام م ــر ك ه

99/۴/۷ جنبه هــای مردمی بــودن اســت.«     

    کارآمد و امیدوار 
از جملـــه عوامـــل مهـــم بـــرای موفقیـــت یـــک مســـئول، 
ــان  ــد خودشـ ــی بایـ ــئولین دولتـ ــت: »مسـ ــد اسـ امیـ
ـــد و افســـرده ای را  ـــد نباشـــند. اگـــر یـــک آدم ناامی ناامی
ـــه  ـــت ك ـــب پیداس ـــتیم، خ ـــک كاری گذاش ـــا در رأس ی م
ایـــن كار پیـــش نخواهـــد رفـــت.«     ۱۴۰۰/۲/۲۱ از ســـوی 
دیگـــر، یـــأس و تنبلـــی از چالش هـــای درونـــی كشـــور 
بی روحیگـــی،  و  تنبلـــی  بـــه  »دچارشـــدن  اســـت: 
دچارشـــدن بـــه كـــم كارى، دچارشـــدن بـــه یـــأس و 
ـــم، تصـــور اینکـــه  ناامیـــدى، تصـــور اینکـــه مـــا نمیتوانی
تـــا حـــاال نتوانســـتیم.«     9۳/۳/۱۴ مدیـــر قـــوی در 
مواجهـــه بـــا مســـائل بایـــد روحیـــه خودبـــاوری و 
اقـــدام و عمـــل داشـــته باشـــد: »روحیـــه  می توانیـــم، 
روحیـــه  حتمـــا اقـــدام می كنیـــم.«     9۷/۴/۲۴ روحیـــه  
تحـــرک و انگیـــزه خدمـــت، از دیگـــر الزامـــات مدیـــر 
انقابـــی ای اســـت كـــه می توانـــد از زندگـــی مـــردم 
گره گشـــایی كنـــد: »مـــا بن بســـت نداریـــم؛ مـــا راهـــی 
ــم؛  ــم نداریـ ــم و پیـــش برویـ ــت كنیـ ــم حركـ ــه نتوانیـ كـ
مـــا میتوانیـــم پیـــش برویـــم، یـــک خـــرده بایســـتی 
بـــه خودمـــان تحـــّرک ببخشـــیم.«     96/۱/۱ »هـــر 
ـــی  ـــات -یعن ـــن خصوصّی ـــا ای ـــی ب ـــا مدیرّیتهای ـــا ب ـــا م ج
خســـتگی ناپذیری و فّعالّیـــت و نشـــاط- مواجـــه 
بودیـــم، دیدیـــم كـــه كار پیشـــرفت كرده و هـــر جـــا كـــه 
ـــد،  ـــته باش ـــود نداش ـــم وج ـــوِر الزم و دائ ـــور حض این ج
ــه   البّتـــه مشـــکات پیـــش می آیـــد.«     99/۷/۲۱ نکتـ
ـــت  ـــِر كفای ـــر از عنص ـــت مدی ـــه الزم اس ـــر اینک ـــم دیگ مه
و كارآمـــدی برخـــوردار باشـــد: »بنـــده اصـــرار و تکیـــه 

دارم كـــه بـــر روى كارآیی هـــا و كارآمـــدى  مســـئوالن 
طبـــق همـــان ضوابطـــی كـــه قوانیـــن مـــا مّتخـــذ 
ع و قانـــون اساســـی اســـت، بایســـت تکیـــه  از شـــر

شـــود.«     ۸۳/6/۳۱

    معتقد به توانمندی های داخل کشور 
در عرصــه  سیاســت گذاری و تصمیم گیــری مدیــر بایــد 
معتقــد بــه توانمندی هــای داخلــی باشــد: »آن كــه 
معتقــد اســت كــه چــه از لحــاظ دفاعــی، چــه از لحــاظ 
سیاســی، چــه از لحــاظ اقتصــادی، چــه از لحــاظ تولیــد 
ــام داد،  ــود انج ــور نمی ش ــا كاری در كش ــال اینه و امث
ــردم  ــن م ــر ای ــی ب ــی و حکمران ــق فرمانروای ــا الی واقع
نیســت.«     ۱۴۰۰/۲/۲۱ در حقیقــت دو جــور نــگاه كان 
بــه اقتصــاد كشــور وجــود دارد: »یــک نــگاه می گویــد 
كــه مــا پیشــرفت اقتصــاد را بایــد از ظرفّیت هــای درون 
كشــور و درون مــردم تأمیــن بکنیــم ... نــگاه دّوم نــگاه 
بــه پیشــرفت اقتصــاد بــا اســتفاده از كمــک بیــرون 
از مرزهاســت.«     9۴/۱/۱ و تجربــه   ایــن ســال ها 
به خصــوص هشــت ســال اخیــر به روشــنی نشــان 
داده اســت كــه »هــر جایــی كــه بــدون اعتمــاد بــه غرب، 
ــق 

ّ
ــم كردیــد و حركــت كردیــد موف

َ
خودتــان قــد َعل

شــدید.«     ۱۴۰۰/5/6 و »معلــوم شــد كــه اعتمــاد 
ــد و  ــک نمیکنن ــا كم ــه م ــد؛ ب ــواب نمیده ــرب ج ــه غ ب
ــه   ــد.«     ۱۴۰۰/5/6 نکت ــه می زنن هــر جــا بتواننــد ضرب
ــه  ــد »ب ــی بای ــراز انقاب ــران ت كلیــدی دیگــر اینکــه مدی
ــته  ــول داش ــا را قب ــند، جوان ه ــد باش ــان معتق جوان
حركــت  پیــش ران  به عنــوان  را  جوان هــا  باشــند، 
اعتمــاد  آن هــا  بــه  و  بشناســند  كشــور  عمومــی 
كننــد.«     ۱۴۰۰/۱/۱ چراکــه تحول آفرینــی بــا اعتمــاد 
و میــدان دادن بــه جوانــان ممکــن اســت: »راه ایجــاد 
ــد  ــت معتق ــک دول ــکیل ی ــت از تش ــارت اس ــّول عب تح
ــی  ــن، یعن ــر تحّول آفری ــه عنص ــد ب ــّول و معتق ــه تح ب
ــی.«     ۱۴۰۰/۲/۲۱ ــن انقاب ــه  مؤم ــوان نخب ــر ج عنص

    شجاعت و عدم انفعال مقابل دشمن
نکتــه  آخــر اینکــه دشــمنی هایی وجــود دارد و در 
از  برابــر دشــمن«  انفعــال در  زمینــه »عــدم  ایــن 
مســائل مهــم اســت. اوًال، »اگــر یــک حركــت مهــّم 
صحیــِح متقــِن محاسبه شــده ای انجــام می گیــرد، 
ماحظــه  دشــمن خارجــی را نبایــد بکننــد ... بایــد از 
اینهــا نترســید، بایــد حركــت كــرد.«     99/۳/۱۴ ثانیــا، 
ــال  ــد، از روی انفع ــه باش ــد »مبتکران ــا بای ــه  م مواجه

نباشــد؛ ابتــکار كنیــم.«     9۸/۳/۱۴
ایــن همــه  بــا  كشــوری  »یــک  اینکــه  پایانــی  كام 
ظرفّیــت، اگــر یــک برنامه ریــزی درســت اقتصــادی 
ــرش  ــم باالس ــوی ه ــت ق ــک مدیرّی ــد و ی ــته باش داش
ــر  ــادر ب ــوی و ق ــد ق ــه بای ــت البّت ــن مدیرّی ــه ای ــد ك باش
 مســائل باشــد، مردمــی بایــد باشــد، ضّدفســاد 

ّ
حــل

پیشــرفته   كشــور  یــک  بــه  میتوانــد  باشــد  بایــد 
اقتصــادی تبدیــل بشــود.«     ۱۴۰۰/۱/۱

سخن هفته
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فریــب لبخنــد دشــمن و وعده هــای دروغ جبهــه ی دشــمن را 
نخوریــم. در این ســی ســال، تجربــه هم پیــدا كرده ایــم. گاهی 
به روی مــا لبخند زدنــد... جبهه ی قــدرت مادی ای كــه امروز بر 
دنیا مسلط است، راحت عهد میشــکند. بدون هیچ دغدغه ای 
عهدشکنی میکنند، زیر قولشــان میزنند، زیر حرفشان میزنند، 
نه از خدا خجالت میکشــند، نــه از خلق خجالت میکشــند، نه از 
طرف مذاکره خجالت میکشــند؛ راحــت دروغ میگویند...! یکی 
از كارهــای اساســی مــا این اســت كــه فریــب لبخنــد و وعده ی 
دروغ اینها را نخوریــم. یکی هم پرهیز از تنبلی و كم كاری اســت. 
كســالت، كــم كاری و تنبلی، یــک انســان را، یک خانــواده را، یک 
كشــور و یک ملت را تبــاه میکند. همه بایــد كار كننــد...، تحرک 

اقتصادی باید جهادگونه باشد.    ۱۳9۰/۱۱/۱۴ 

لبخند و وعده دشمن ما را فریب ندهد

خطبه های انقالب  

رفق و مدارا محور رفتار
 حکومت اسالمی با مردم است

به رسم آیه ها  

در روایـــت وارد شـــده اســـت كـــه دعـــا »مـــّخ العبـــادة«؛ مغـــز 
ــا  ــی بـ ــه؟ یعنـ ــی چـ ــا یعنـ ــت. دعـ ــادت، دعاسـ ــادت، روح عبـ عبـ
خـــدای متعـــال ســـخن گفتـــن؛ در واقـــع خـــدا را نزدیـــک خـــود 
احســـاس كـــردن و حـــرف دل را بـــا او در میـــان گذاشـــتن... 
زنـــده نگهداشـــتن یـــاد خـــدا در دل، غفلـــت را - كـــه مـــادر 
همـــه ی انحراف هـــا و كجیهـــا و فســـادهای انســـان، غفلـــت از 
خداســـت - میزدایـــد. دعـــا غفلـــت را از دل انســـان میزدایـــد؛ 
ــده  ــدا را در دل زنـ ــاد خـ ــدازد و یـ ــدا می انـ ــاد خـ ــه یـ ــان را بـ انسـ
ــا  ــروم از دعـ ــراد محـ ــه افـ ــارتی كـ ــن خسـ ــدارد. بزرگتریـ ــه میـ نگـ
مبتـــای بـــه آن میشـــوند، ایـــن اســـت كـــه یـــاد خـــدا از دل آنهـــا 
میـــرود. نســـیان و غفلـــت از خـــدای متعـــال بـــرای بشـــر بســـیار 

خســـارتبار اســـت.   ۱۳۸۴/۰۷/۲9  

دعا غفلت را از دل انسان میزداید 

درس اخالق  

گزارش هقته

خصوصیـــت حکومـــت پیامبـــر ایـــن بـــود كـــه بـــه جـــای ابتنـــاء 
بـــر ظلـــم، ابتنـــاء بـــر عـــدل داشـــت. بـــه جـــای شـــرک و تفرقـــه 
فکـــری انســـان، مّتکـــی بـــر توحیـــد و تمركـــز بـــر عبودیـــت ذات 
ــم و  ــر علـ ــی بـ ــل، مّتکـ ــای جهـ ــه جـ ــود. بـ ــروردگار بـ ــدس پـ مقـ
ــا هـــم، مّتکـــی  ــانها بـ معرفـــت بـــود. بـــه جـــای كینـــه ورزی انسـ
ــام  ــدارا بود؛...اسـ ــق و مـ ــال و رفـ ــاط و اّتصـ ــت و ارتبـ ــر محّبـ بـ
ــی  ــت... آن جایـ ــدی نیسـ ــک بعـ ــن یـ ــت؛ دیـ ــی اسـ ــن جامعـ دیـ
ــت،  ــردم اسـ ــه مـ ــک بـ ــرای كمـ ــردم و بـ ــاد مـ ــل آحـ ــه در مقابـ كـ
آن جـــا رفتـــار عمومـــی حکومـــت اســـامی بـــا مـــردم خـــود، بـــا 
ــم  یُکـ

َ
ــٌص َعل ــم َحریـ ـ

ُ
ــا َعِنّت ــِه مـ یـ

َ
ــٌز َعل ــت؛ »َعزیـ ــق و مداراسـ رفـ

 َرحیـــٌم«)۱(. در ســـختیهایی كـــه بـــر شـــما 
ٌ

ِبالُمؤِمنیـــَن َرئـــوف
وارد می شـــود، پیامبـــر رنـــج می بینـــد. همیشـــه همین طـــور 
اســـت؛ هـــر ســـختی ای كـــه بـــر مـــردم وارد آیـــد، پیداســـت 
كســـانی كـــه دلســـوز مردمنـــد، داغـــدار می شـــوند و رنـــج 

می بیننـــد.     ۷9/۱/۲6
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این ابهامات در كنار بعضی ســـــوابق این شركت 
و اتهامی كه یک دهـــــه قبل مبنی بـــــر تبلیغات 
گمراه كننده به آن وارد شده بود، در كنار تجربیات 
تلخ تاریخی و ضدبشـــــری كه توسط كشورهای 
سلطه گر رقم خورده بود برای جمهوری اسامی 
ایران كافی بود تا بدبینی اش به واکسن آمریکایی 
تقویت شود.   در كنار همه اینها مساله خون های 
آلوده  وارداتی از فرانســـــه در دهه 6۰ هم پابرجا 
بود. خون هایی كه با خود ویـــــروس ایدز را برای 
ایرانیان بـــــه ارمغان آوردند. همـــــه این ها باعث 
شـــــد تا زمان مقتضی و اطمینان از ماجرا، كسی 
زیر بار واردات و مصرف واکســـــن آمریکایی  نرود. 
موضوعی كه رهبر انقاب هـــــم در بیانات خود 
در دی ماه 99 به آن تاکید كردند: »ورود واکسن 
آمریکایی و انگلیســـــی به كشـــــور ممنوع است 
... البته من به فرانســـــه هم خوش بین نیستم؛ 
چون ســـــابقه ورود خون های آلوده را داریم.«       

 ۱۳99/۱۰/۱9
با وجـــــود منـــــع واردات مســـــتقیم از آمریکا، 
كشـــــورهای  ســـــایر  از  واردات  درخواســـــت 
صادر كننـــــده معتبر هنـــــوز پابرجا بـــــود حتی 
فایزرهای غیرآمریکایی كه قرار بود در كشورهای 
دیگر و به صورت قابل اطمینان تولید شـــــوند. 
چند روز قبل از تاکیدهای رهبر انقاب در دی ماه 
۱۳99 رئیس وقت بانک مركزی اعام كرده بود 
هزینه ارزی الزم برای خرید ۱6 میلیون ُدز واکسن 
به حساب سازمان بهداشت جهانی واریز شده 
است. دســـــتور كار نهادهای مسئول مشخص 
بود؛ تأمین واکســـــن مطمئن اعم از واردات یا 
تولید داخل با در نظر گرفتن منع واردات واکسن 
از آمریکا و انگلیس. رئیس سازمان غذا و دارو این 
را صراحتا اعام كرده بود كه منابع و شركت های 
معتبر خارجـــــی دیگری از كوبا، روســـــیه و چین 
شناسایی شده اند كه توانایی تولید واکسن در 
مقیاس باال را دارند. هنـــــوز یک ماه از تاکیدهای 
رهبر انقاب نگذشـــــته بود كه اّولین محموله 
واکســـــن وارداتی در ۱6 بهمن ۱۳99 وارد ایران 

شد. 
از زمستان ۱۳99، آرام آرام واکسنهای غیرآمریکایی 
و غیرانگلیســـــی نیز به جهان عرضه شـــــده بود.
مشـــــهورترین  واکسن ها اســـــپوتنیک روسیه، 
آسترازنکای كره جنوبی، سینوفارم چین و بهارات 
بیوتک هند بودند؛ واکسن هایی كه هم در میان 
دیگر كشـــــورها مقبول افتادند و هم در برنامه 
وارداتی ایران قـــــرار گرفتند. هرچند با وجود منع 
واردات واکســـــن آمریکایی، برنامه واردات دیگر 
واکسن های مطمئن از زمستان ۱۳99 آغاز شد؛ 
اّما یک مساله باعث شد تا مسیر واردات هموار 
شود؛ موفقیت واکسن ایرانی و عملیاتی شدن 
آن در اواخر بهـــــار ۱۴۰۰. موضوعی كه در آخرین 
دیدار كابینـــــه دولت دوازدهم بـــــا رهبر انقاب 
هم از ســـــوی رئیس جمهور وقت صریحا به آن 
اشاره شـــــد. چندی بعد رهبر انقاب نیز در پیام 
تلویزیونی بیســـــتم مرداد به نقل از مسئوالن 
وقت به ایـــــن موضوع اشـــــاره كردنـــــد: »خب 
خوشـــــبختانه در داخل، تولید واکســـــن انجام 
گرفت و تولید داخلی به نحوی موجب شـــــد كه 

واردات خارجی هم آســـــان تر بشود، همین طور 
كه مســـــئولین این را بر زبان آوردند و گفتند.«       

۱۴۰۰/5/۲۰
بررســـــی آمار واردات واکســـــن، قبـــــل و بعد از 
نهایی شـــــدن تولید داخلی هم ایـــــن موضوع را 
تایید می كند. در حالی كه طی 5 ماه از بهمن 99 
تا خرداد ۱۴۰۰ حدود ۱۰ میلیون ُدز واکســـــن وارد 
ایران شـــــد، این آمار اما در دو ماه تیـــــر و مرداد، 
یعنی بعد از نهایی شدن موضوع واکسن داخلی 
به ۱6.۷ میلیون ُدز رسید تا واردات در این دو ماه 
به تنهایی از 5 ماه گذشـــــته باالتر برود و مجموع 
واکســـــن های وارداتی تا آخر مرداد ۱۴۰۰ به ۲6.۷ 

میلیون ُدز برسد.
در كنار همه اینها ایران با وجود كارشـــــکنی های 
تحریمی آمریـــــکا، تأمین منابـــــع ارزی برای طرح 
سازمان بهداشت جهانی موســـــوم به كواکس 
را هم از همان بهمن ســـــال گذشـــــته در دستور 
كار خود قـــــرار داده بود، اّما آنچـــــه از جانب طرح 
سازمان بهداشـــــت جهانی هم عاید ایران شد، 
بســـــیار كمتر از چیزی بود كه طرف خارجی تعهد 
داده بود. قرار بود در اسفندماه 99، دو میلیون 
ُدز واکســـــن به ایران تحویل داده شود، اّما بعد 
اعام شد ۱.۲ میلیون ُدز تحویل داده می شود،  
ولی در نهایت آنچه تاکنون نصیب ایران شـــــده 

بسیار كمتر از این مقدار است. 
دلیل این بدعهدی ها توســـــط رئیس ســـــازمان 
بهداشت جهانی اعام شده است. اوایل امسال 
بود كه رئیس این سازمان از نحوه توزیع واکسن 
در دنیا انتقاد كرده و اعام كرده بود توازن توزیع 
واکســـــن در جهان هولناک اســـــت. به اعتقاد او 
بعضی كشـــــورها با انعقاد قراردادهای دوجانبه 
با واکسن ســـــازان در مقیاس باال، دیگـــــران را از 
دسترسی به واکسن محروم می كنند. نمونه اش 
كشوری مانند كانادا كه حدود ۴ برابر مصرفش را 

پیش خرید كرده بود. 
بحـــــران كرونـــــا منهای همـــــه ســـــختی ها و 
مشقت هایش، اّما یک زشتی بزرگ دیگر را دوباره 
به رخ بشر كشـــــید؛ ناعادالنه بودن ساختارهای 
بین المللی! در این ســـــاختارها، به كســـــی جز 
خود امید داشـــــتن، تصوری واهی است. رهبر 
انقاب هم بعدها در مرداد سال جاری با اشاره 
بـــــه بدقولی كردن عده ای در فروش واکســـــن، 
فرمودنـــــد: »اختالـــــی در برخی از مـــــوارد در 
مسئله ی تقسیم واکســـــن بین مردم به وجود 
آمد كه البّته عمدتا ناشی از بدقولی كسانی بود 
كه قول داده بودند واکسن را به ما بفروشند و 
ت 

ّ
بدقولی كردند. خب این یک بـــــار دیگر به مل

ایران و مسئولین كشـــــور یادآوری میکند كه ما 
بایســـــتی در همه ی مســـــائل بتوانیم روی پای 
خودمان ِبایســـــتیم.«   ۱۴۰۰/5/۱  سازوكارهای 
حاکم بر این كره خاکی ناعادالنه تر از آن اســـــت 
كه چیزی عاید دیگرانی شـــــود كه در باشـــــگاه 
كشورهای سلطه گر نیســـــتند. تنها راه غلبه بر 
این حلقه بسته، شکســـــتن انحصار زورمداران 
جهان و قدرتمندترشدن اســـــت؛ مقصدی كه 
البته رسیدن به آن اراده  و همتی بزرگ می طلبد؛ 
همتی كه پشتوانه اش امید به خدا و عزم و اراده  

است، نه چشمداشت به دست بیگانه.

ادامه از  صفحه 1
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

مردمــی بــودن و از مــردم شــنیدن و در میــان 
چیــز  ایــن  ندهنــد؛  دســت  از  را  بــودن  مــردم 
ــه  ــی كلم ــای واقع ــه معن ــت. ب ــی اس ــیار مهّم بس
بــا مــردم، در كنــار مــردم، در میــان مــردم باشــند. 
مــردم یعنــی همــه ی مــردم؛ بــدون امتیازهــای 
طبقاتــی و گروهــی. دولــت بایــد مظهــر وفــاق 
باشــد. بعضــی از ایــن تغایرهــای موهومــی را 
ــگاه  ــا ن ــتی ب ــود دارد، بایس ــردم وج ــن م ــه در بی ك
وفاق آمیــز و نــگاه ماطفــت بــه عمــوم مــردم 
ایــن توّهمــات را تضعیــف كــرد. حــاال ممکــن 
ــی 

ّ
اســت ایــن نگاه هــا، ایــن اختــاف نظرهــا بکل

ــا در  ــذاری آنه ــتی از تأثیرگ ــن بایس ــرود لک ــن ن از بی
حركــت جامعــه جلوگیــری كــرد.   ۱۴۰۰/۰5/۱۲  

و  ســــتمگران  را  حســــینی  عاشــــوراى  حادثــــه ى 
ظالمــــان میخواســــتند نگذارنــــد باقــــی بمانــــد، 
زینب كبرا�نگذاشــــت. دو حركــــت عّمــــه ى ما - 
زینب كبرا�- انجام داد: یک حركت، حركت اسارت 
بود به كوفه و شام و آن روشنگرى ها و آن بیانات كه 
مایه ى افشاى حقایق شد؛ یک حركت دیگر، آمدن به 
زیارت كربا در اربعین بود؛ این حركت به معناى این 
است كه نباید اجازه داد كه انگیزه هاى خباثت آلودى 

كه قصد دارند مقاطع عزیز و اثرگذار و مهم را از یادها 
ق هــــم نخواهند 

ّ
ق بشــــوند؛ البّته موف

ّ
ببرند، موف

تها زنده اند، تا زبانهاى حق گو در كار است، 
ّ
شد. تا مل

تا دلهاى مؤمــــن داراى انگیزه هســــتند، نخواهند 
توانست این را به فراموشــــی بسپرند؛ همچنان كه 

نتوانسته اند.  ۱۳9۳/۱۰/۱۷
به مناســــبت نوزدهم محرم؛ حرکت کاروان اســــرای کربال به 

سوی شام 

دولت باید مظهر وفاق  باشد

روشنگری های حضرت زینب �  حقایق را افشا کرد

دولت جوان حزب اللهی  

مناسبت  

سؤال:  آیا فعالیت صندوق های فامیلی، محله، 
همکاران و... کـــه اعضا، ماهانـــه مبالغی به آن 
پرداخت می کنند و به قید قرعه به یکی از اعضا 
قرض داده می شود، اشکال دارد؟ اگر مسئول 
صندوق شرط کند اولین دریافت )بدون قرعه_

کشی (، متعلق به او باشد، اشکال ندارد؟
جـــواب: فعالیت صنـــدوق های قرض الحســـنه 
مذكور كه عده ای به شخصی وكالت می دهند تا 
ماهانه مبالغی را از اعضا، دریافت كرده و به قید 
قرعه به یکی از آنها پرداخت كند، اشـــکال ندارد؛ 
همچنین اگر متصدی صندوق كه در انجام امور 
آن از طرف اعضـــا، وكالت دارد، شـــرط كند اولین 

نوبت دریافت، متعلق به او باشد، اشکال ندارد.

 حکم صندوق های
 قرض الحسنه خانگی

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

آمریکا و انگلیس و برخی دولت های غربی دیگر، با پرونده ی ســــیاه و محکوم كننــــده ی خود در رفتارهای 
تروریستی، داعیه ی مبارزه با تروریسم را نیز به ادعاهای گزاف خود افزوده اند. تروریست هایی كه در دهه ی 
۱۳6۰ هزاران نفر را بی رحمانه به خاک و خون كشــــیدند و از جمله در یک حادثه ۷۲ نفر از نخبگان علمی و 
سیاسی و مسئوالن بلند پایه ی كشــــور، و در حادثه ای دیگر، رئیس جمهور و نخســــت وزیر كشورمان را به 
شــــهادت رســــاندند، اکنون در حمایت دولت ها و دولتمردان اروپایی و زیر حمایت آنان زندگی می كنند. با 

چنین رفتارهایی، ادعای مبارزه با تروریسم، بسی وقاحت آمیز است.     ۱۳9۰/۰۴/۰۳

این یک عنایتی اســــت كه خدای تبــــارک و تعالی به 
این ملت كرد، و از خود مــــردم، از خود این توده ها، 
افراد منبعث شــــدند و حکومت تشــــکیل دادند. 
وقتی از  مردم حکومت را تشــــکیل دادند، وقتی كه 
از بین خود مردمی كه مرفه نیســــتند، اینها آمدند 
و خودشان هم نظیر آنها هســــتند، اینها به درد دل 
مردم می توانند برســــند... از خودتان بترســــید. از 
اینکه مبادا مسیر، یک مسیر دیگر بشود و راه، یک راه 
دیگری باشد و مردمی بودن از دستتان برود. از این 
بترســــید كه اگر یک وضع دیگری پیدا كردید و خیال 
كردید حاالیی كه من رئیس جمهورم، حاالیی كه من 
وزیر كذا هستم، باید چه و چه باشم، آن وقت بدانید 
كه آسیب می بینید؛ آن وقت است كه خارجی ها به 

شما طمع می كنند.     ۱۳6۱/۰6/۰۷

 مشکات اقتصادی كشور 
ّ

رونق تولید، كلید حل
اســــت؛ اشــــتغال را به وجود مــــی آورد،... رفاه 
عمومی به وجود می آید؛ حّتی پیشرفت علمی 
به وجود می آید؛ وقتی تولیــــد رونق پیدا بکند، 
كارخانجات، دستگاه های صنعتی و كشاورزی، 
احساس احتیاج میکنند به شیوه ها و روشهای 
علمی، دانشگاه ها وارد میدان میشوند، رونق 

۱۳9۸/۰۸/۱۲ علمی هم به وجود می آید.  

اسام در داخل خانواده ترتیبی داده كه اختاف درون 
خانواده به خودی خود حل شود. به مرد دستور داده 
كه یک ماحظاتی بکند. به زن هم دستور داده كه یک 
ماحظاتی بکند. مجموع این ماحظــــات اگر انجام 
بگیرد، هیچ خانواده ای قاعدتا متاشی نخواهد شد و 
از بین نخواهد رفت. غالبا متاشی شدن خانواده ها به 
خاطر بی ماحظگی ها است. مرد بلد نیست كه رعایت 
كند؛ زن، بلد نیست كه عقل به خرج بدهد، او تندی و 
خشونت بی حد میکند، این بی تحملی به خرج میدهد، 
همه اش ایــــراد دارد. اگر او خشــــونت نکنــــد، اگر یک 
وقتی اشتباه كرد، این سركشی نکند، ماحظه كنند، 
با همدیگر بســــازند، هیچ خانواده ای تا آخر متاشی 

نخواهد شد و خانواده باقی میماند.     ۷5/۱۱/۲۰

ادعای آمریکا و دولت های غربی در مبارزه با تروریسم وقاحت آمیز است 

مسئول مردمی 
به درد مردم 

رسیدگی می کند

رونق تولید موجب پیشرفت 
علمی کشور می شود 

زن و شوهر با همدیگر بسازند 

عکس نوشت  
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