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پرونده «وطنامروز» درباره فیلم مهم The Platform
که تصویرتازهای از بیرحمینظم سرمایهداری است

جوشش رزمایشهای
همدلی و کمکمؤمنانه

حفره
کاپیتالیسم
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صفحه 8

حلول بهار قرآن و بندگی ،ماه مبارک رمضان را به عموم مسلمانان جهان تبریک میگوییم

کرونا بیماریهای زمینهای و معلولیت ژئوپلیتیک اتحادیه اروپایی
را که مدعی رهبری تمدن نوین بود ،برمال کرد

تیترهای امروز

پارا اروپا

تشریح جزئیات جدیدی از پرتاب ماهواره نور
توسط فرماندهان هوافضای سپاه

پرتاب نور 2
در دستورکار

پیام قدردانی فرمانده سپاه به رهبر انقالب:
دنبال تحقق گام دوم انقالب اسالمی هستیم
ت وگو با سردار سالمی:
حسن روحانی در گف 

پرتاب ماهواره «نور» به فضا
یک موفقیت ارزشمند ملی است

پروندهای درباره سقوط ارزشهای لیبرالی و واگرایی بیسابقه
که در حال تخریب اعتبار و فروپاشی ساختار اتحادیه اروپایی است

سناتور آمریکایی :تقریبا از هر طریق و
در مقایسه با  ۴سال گذشته ،ایران امروز در
خاورمیانه قدرتمندتر و آمریکا ضعیفتر است

صفحه 5

صفحه 2

«وطن امروز» گزارش میدهد؛ تبعات سیاسیکاری
دولت در سیاستگذاری ارزی برای اقتصاد کشور

کرکره پایین
صرافی تدبیر
صفحه 3

جدیدترین توصیه پزشکی ترامپ درباره کرونا
آمریکا را به هم ریخت

تزریق
مواد ضدعفونی!

ستارههای خونین

نگاهی به پیامدهای همهگیری ویروس کرونا
برای آیند ه اتحادیه اروپایی
مه�دی خانعلیزاده :بدون اغ��راق ،ایده قدیمی

ترامپ :راهی وجود دارد که بتوانیم با تزریق
مواد ضدعفونیکننده ،بدن را تمیز کنیم؟
صفحه 7

ویروس کرونا در مدت کوتاه
نگاه
حضور خ��ود در میان مردم
جهان عملکرد رادیکالی از خود نش��ان داده اس��ت؛
نف��ت را از ط�لای س��یاه به م��اده معمولی تبدیل
کرده ،آمریکای مدع��ی ابرقدرتی را در صدر جدول
جانباختگان کرونایی جهان ق��رار داده ،به اتحادیه
اروپایی هشدار فروپاشی را اعالم کرده و فوکویامای
مبهوت لیبرال ـ دموکراس��ی را به طرح این پرسش
واداشته :آیا دیکتاتوریها در مقابله با همهگیری کرونا
بهتر عمل کردند یا دموکراسیها؟! اما مهمتر از همه
این موارد ،کرونا توانس��ته بحران حیات اخالقی در
غرب را از منازعات نظری میان فیلسوفان اخالق ،به
عرصه عمومی و رسانهها بکشاند؛ مصادره ماسکهای
متعلق به یک دولت توس��ط دولت دیگر به س��بک
دزدان دریای��ی! حرص م��ردم برای خرید به طوری
ک��ه در ظرف مدت کوتاهی ،فروش��گاهها را تخلیه
کنند ،فرمانداران ایالتهای آمریکا برای تهیه اقالم
بهداشتی علیه یکدیگر رقابت کنند تا همکاری! صف
کشیدن افراد برای خرید اسلحه چون احساس خطر
میکنند و اولویت سنی قائل شدن برای درمان بیماران
کرونایی؛ همگی مصادیقی از فقر اخالقی و انسانی در
غرب است که پیش روی همگان قرار گرفت و نشان
داد ظاهرا تالشها و هش��دارهای نظری فیلسوفان
اخالق و صاحبنظران غربی در این چند دهه ،خیلی
اثرگذاری مطلوبی در حل و فصل چالشهای اخالقی
تمدن منضبط و مادی غربی نداشته است .آنجا که
اشتاینمایر ،رئیسجمهور آلمان در بیانیه تلویزیونی
بیان میکند «ما خواهان جامعهای نیس��تیم که در
ت��رس و بدگمانی زندگی کند ،بلک��ه ما میتوانیم
جامعهای با اعتماد بیشتر ،گذشت بیشتر و اطمینان
بیشتر باشیم» ،نشان میدهد چقدر تفکر انضباطی و
شیءوارگی حاکم در غرب ،باعث شده است انسانها
در رنج حیات اخالقی و انسانی زندگی کنند.
تمدن غربی و حفرههای اخالقی

گور خاچیکیان ،پزشک هلندی -ارمنی اورژانس
اس��ت که در میزگردی در ش��بکه  ۱هلند ،تعریف
میکند چطور به مرد  ۸۳سالهای که به کرونا مبتال
بود ،مجبور شده بگوید شرایط او جوری است که نیاز
به بستری در «آیسییو» دارد اما چون شانس کمی
برای زنده ماندن دارد ،او را به آنجا منتقل نخواهد کرد.
آن پیرمرد میگوید اما من هنوز حالم خوب است و
از زندگی لذت میبرم و حتی در یک گروه موسیقی
س��از مینوازم .آن پیرمرد دوست داشت زنده بماند؛
پیرمردی که به گفته این پزش��ک یک عمر زحمت
کشیده و با دستهای خودش این کشور را ساخته
است .پزشک با تعریف این اتفاق سعی میکند این
پیام را به مردم برس��اند ک ه ای مردم ،ش��روع کنید
و از همی��ن حاال در جری��ان بحران کرونا درباره این
مسأله فکر کنید و خودتان را آماده کنید که در زمان

کرونا و رنج اخالقی غرب

دومینوی شورش در آمریکا

[ فاطمه صابری ]

[ اسداهلل رمضانزاده ]

تصمیمگیری شوکه نشوید و بتوانید این تصمیم را
راحتتر بگیرید و بپذیرید.
نکته مهم و قابل تأمل در این برنامه این است که
در غرب ،در کمال آرامش و با ابراز همدردی و مهمتر
از همه از زبان یک پزش��ک ،این را به مردم اعالم و
وانمود میکنند که چاره دیگری ندارند و این تنها راه
است برای اینکه ،از شرایط پیش آمده توسط کرونا
بتوانند عبور کنند؛ این صحبتها در شبکه یک هلند
که جزو ثروتمندترین و موفقترین کشورهای اروپاست
مطرح میشود و قطعا اگر بخواهند میتوانند شرایط
را به ش��کلی مدیریت کنند ک��ه نیاز به گرفتن این
تصمیمات سخت نباشد .این گزارش میدانی از پزشک
هلندی ،نشان داد تمدنی که اساسش صرفا بر موازین
مادی استوار است و دولتمردان بر اساس نفع و زیان
اولویتبندی میکنند و نه ارزشهای انساندوستانه،
دچار حفرههای معنوی و اخالقی است که کرونا آنها
را بیش از پیش نمایان کرد.
رهبر حکیم انقالب  2سال پیش در دیدار مردم قم
به مناسبت سالروز قیام  19دی ،بحرانهای انسانی و
اخالقی پیش آمده در جریان گسترش ویروس کرونا
در اروپا و آمریکا را پیشبینی کرده بودند .ایشان در
این دی��دار بیان میکنند :حفرههای معنوی خیلی
زود خودش را نشان نمیدهد؛ غرب حرکت صنعتی
و علمی را آغاز کرد؛ صاحب ثروت شد؛ دنیا را گرفت،
هیاهو کرد؛ اما رخن ه معنوی در درون او ،مثل موریانه
کار خودش را میکند .منتها گاهی بعد از قرنها نشان
میدهد و حاال دارد نشان میدهد؛ شما اروپا را نگاه
کنید ،آمریکا یک جور ،اروپا یک جور ،کشورهای تابع
آنها یک جور .مصادیق عینی این فراز تاریخی رهبر
انقالب ،در ماجرای کرونا نمایان ش��د؛ مسألهای که
قبلتر از ماجرای کرونا در ماجرای برجام و تحریمهای
غیرقانونی و غیرانسانی علیه ملت ایران ،ثابت شد و نیز
در جریان به شهادت رساندن سردار پرافتخار جهان
اسالم حاجقاسم سلیمانی و یاران همراهش در بغداد.
و نشان داد غرب وحشی و روح وحشیگری نهفته در
فرهنگ و تاریخ کشورهای اروپایی و آمریکایی در این
چند دهه ،چگونه دوباره زنده شده است.
ذهن ایرانی و شناخت صحیح از غرب

الس��دیر مک اینتایر ،فیلسوف اخالق و از جمله
متفکران در دوره معاصر محسوب میشود که دارای
رویکردی انتقادی نسبت به پروژه مدرنیته ،بویژه به آن
شکل عجیب و غریب مدرنیته ،به نام لیبرالیسم است.
هیچکس نمیتواند چالشی را که آثار مک اینتایر ،بویژه
کتاب «در پی فضیلت» او درباره بنیانهای اخالقی
مدرنیته و لیبرالیس��م طی چند دهه گذشته ایجاد
کرد ،انکار کند .مک اینتایر در آثار خود این بصیرت
را به مخاطب میدهد که س��اختارهای اقتصادی و
اجتماعی معاصر تهدیدی است برای تحقق اشکال
زندگی اخالقی .او معتقد است ادعای من صرفا این

www.vatanemrooz.ir

نیست که اخالق دچار تغییر شده است ،بلکه عالوه
بر آن و مهمتر از آن ،اخالق تا حد زیادی ناپدید شده
است و این امر حاکی از نوعی انحطاط و نوعی خسارت
فرهنگی جدی است .او با دالیل مختلف تبیین میکند
اخالق عملی و نظری غرب اینک در نابسامانی و بحران
شدیدی به سر میبرد و مدعی است دالیل و ریشههای
این بحران تا حد زیادی ناشی از فردگرایی لیبرالیسم
و اخالق سودمندگرایانه متفکران عصر روشنگری و
مدرنیته در قرون  17و  18است.
شعارهایپرطمطراقیچونحقوقبشر،دموکراسی،
آزادی ،صلح ،برابری،عدالت ،امنیت و س�لامت بشر؛
همگی زیباست اما غرب تاکنون عملکرد مطلوبی را
در این زمینهها به نمایش نگذاشته است .کافی است
چشمهای خود را بر ظواهر فریبنده این تمدن ببندیم
و کمی به کارنامه انسانی و اخالقی و معنوی این تمدن
بیندیشیم؛ آن وقت متوجه میشویم چقدر سیستم
عامل حاکم بر جهان که بر مبنای مغزغربی پیریزی
ش��ده ،معیوب است .کارنامه اخالقی و حقوق بشری
نظام سلطه غربی در استعمار و غارت منابع و ثروت
کشورها در هند ،برمه ،آفریقا از جمله الجزایر و تونس،
آمریکای التین ،به بردگی گرفتن مردم آفریقا ،کشتار
ن انسان در جنگ اول و دوم ،فاجعه اتمی
دهها میلیو 
هیروشیما ،جنایات آمریکا در ویتنام ،عراق و افغانستان،
تحریم ملتها و ...بر هیچکس پوشیده نیست .همین
حاال هم میلیونها انسان زیر فشار ظلم و ستم دشمن و
دشمنیهای دشمنان و قدرتمندان رنج میبرند؛ مردم
در یمن ،مردم در فلسطین و در بسیاری از نقاط دیگر
جهان زیر فشار هستند.
آنچ��ه این روزها کرونا میتواند برای ذهن ایرانی
مس��لمان به ارمغ��ان آورد ،فرص��ت طالیی تأملی
واقعبینانه به نظام سلطه است .ایستادگی  40ساله
مردم ایران چه قبل و چه بعد از تحریمهای ظالمانه
نظام س��لطه و نی��ز حرکتهای ارزش��مند و اکثرا
داوطلبانه مردم ایران در جریان کرونا؛ برخالف خواسته
برخی افراد روشنفکرنما و چهرهنما و افراد حاضر در
ش��بکههای روانگردان مزدبگیر از نظام سلطه که
سالهاست فرهنگ اسالمی -ایرانی را تحقیر و مردم
را متوجه س��بک زندگی غربی میکردند ،نشان داد
فرهنگ اس�لامی از اصالت و قدرت باالیی برخوردار
است .بنابراین خوب است با عبور از انفعال نسبت به
فرهنگ و نظام سلطه غربی ،با ویرایش و خانه تکانی
در باورهای ذهنیمان ،غربباوری را به غربشناسی
تغییر دهیم و جایگاه کمرنگ ش��ده فرهنگ و خرد
اسالمی -ایرانی و زنجیره ارزشهای اسالمی را بیش
از پیش در خود تقویت و تحکیم کنیم تا ایمان اسالمی
که در اعماق جان و ارتکاز ملت ایران رسوخ دارد ،هر
روز تناورتر از قبل شود و با حرکت صادقانه و عمل به
دور از تنبلی و کوتهبینی و سادهنگری ،ایران را قوی
و او را به قله افتخارات جهانی برسانیم.

«عقالنی��ت» س��الها و بلکه
دیدگاه
دهههاس��ت به ی��ک «حلقه
مفقوده» در مناسبات داخلی و خارجی ایاالت متحده
تبدیل شده است« .عقالنیت» به جای آنکه به تار و پود
حاکم بر تصمیمس��ازی کالن ،کوتاهمدت و میانمدت
هیات حاکمه آمریکا تبدیل ش��ود ،بیشتر حکم عاملی
«مزاحم» را دارد که قهرا باید به گوش��های رانده شود!
نهتنها «ماهیت کنش» س��ران اجرایی آمریکا جنبهای
عقالنی ندارد« ،نوع واکنش» رقبای سیاس��ی آنها نیز
جنبهای عقالنی ندارد .این قاعده درباره ترامپ و دوران
ریاستجمهوری وی نیز صادق است.
صورتبندی آنچه در معادالت داخلی آمریکا و در دوران
شیوع کرونا میگذرد ،بخوبی نشان میدهد «عقالنیت»
چگونه به کماهمیتترین و بلکه بیاهمیتترین مؤلفه در
تعیین رفتار سیاستمداران این کشور تبدیل شده است؛
دونالد ترامپ در یک توئیت جنجالی ،به ساکنان  3ایالت
ویرجینیا ،میشیگان و مینهسوتا دستور میدهد قرنطینه
و محدودیتهای عمومی در این ایاالت را شکسته و به
خیابانها بریزند .ترامپ در محاسبات ریاضی خود به این
نتیجه رسیده است که اگر در این  3ایالت که هماکنون
فرماندارانی دموکرات دارند به پیروزی برس��د ،میتواند
آرای الکترال آنها را صید کرده و حتی در صورت شکست
در  3ایالت پنس��یلوانیا ،ویسکانسین و آریزونا (چنانکه
نظرس��نجیها پیشبینی میکنند) سند کاخ سفید را
برای  4س��ال دیگر به نام خود بزند! آرای مینهسوتا (با
 10رای الکت��رال) و ویرجینیا (ب��ا  13رای الکترال) در
انتخابات ریاستجمهوری سال  2016به سود هیالری
کلینتون به گردش درآمد .اگر رای این دو ایالت ،اینبار
به سود ترامپ بازگردد و پیروزی وی در ایالت میشیگان
(با  16رای الکترال) در انتخابات سال  ،2016در انتخابات
پیش رو نیز تکرار شود ،شکست احتمالی وی در برخی
ایاالت خاکس��تری و مهم ،مانع پیروزی دوباره وی در
انتخابات نخواهد شد .ترامپ در چنین شرایطی بدون
آنکه جایگاه حقوقیاش به عنوان رئیسجمهور ایاالت
متحده را در نظر بگیرد ،دستور شورش در کشور تحت
سیطره خود را صادر میکند! نوع واکنش دموکراتها
نیز در اینباره جالب توجه است! تصاویر منتشرشده از
تظاهرات مخالفان قرنطینه در ایالت «تگزاس» به وضوح
نشان میدهد عدهای از مخالفان دموکرات کاخ سفید در
این اعتراضها حضور فعال داشتهاند .تگزاس را میتوان به
آشیانه جمهوریخواهان تشبیه کرد .در طول دهههای
گذشته و اخیر ،سابقه نداشته یک نامزد دموکرات بتواند در

انتخابات ایالتی تگزاس پیروز شود .در عین حال ،تگزاس
دارای  38رای الکترال بوده و پس از ایالت کالیفرنیا با 55
رای الکترال ،دومین ایاالت پراهمیت آمریکا در انتخابات
محسوب میشود .دموکراتها در طول ماههای گذشته،
امید کمرنگی درباره پیروزی در «تگزاس» پیدا کردهاند.
در نظرس��نجی «انبیس��ی» ماه فوریه امسال (بهمن
 ،)98اخت�لاف ترامپ و بایدن در این ایالت به  4درصد
رسیده بود .حتی نظرسنجی «سیانان» در همان بازه
زمانی نش��ان داد بایدن با اختالف یک درصد از ترامپ
پیشی گرفته است .پس از آن ،هنوز نظرسنجی رسمی
و گستردهای در تگزاس برگزار نشده است .دموکراتها
میدانند شکس��ت ترامپ در تگزاس (که در محاسبات
کمی بعید به نظر میرسد) ،عالوه بر شکست نهایی وی،
تحقیر جمهوریخواهان را نیز به دنبال خواهد داشت .در
چنین شرایطی دموکراتها از بحران کرونا و نگرانیها و
دغدغههای درمانی و اقتصادی شهروندان استفاده کرده
و واکن��ش خود را بر اس��اس «صید آرای ایاالت قرمز»
تنظیم کردهاند .همانگونه که از مستندات موجود محرز
است ،بازی کثیف و تکاندهندهای در آمریکا شکل گرفته
و در آن ،ش��هروندان به مهرههای بازی قدرت دو حزب
سنتی آمریکا تبدیل شدهاند .سران  2حزب دموکرات
و جمهوریخ��واه حاضرند به قیمت پی��روزی خود در
انتخابات ،دومینوی شورش در آمریکا را کلید بزنند ،به
خیال آنکه پس از کس��ب قدرت دوباره قادر به کنترل
اوضاع خواهند بود! البته زهی خیال باطل! ترامپ ،بایدن
و دیگر سیاس��تمداران آمریکایی هنوز متوجه چینش
پیشفرضها و مولفههای شکلدهنده «گذار از آمریکای
امروز» نیستند! در این معادله ،دیگر اهمیتی ندارد در سال
 2020و در جریان انتخابات ریاستجمهوری ماه نوامبر،
کدام یک از  2حزب س��نتی آمریکا برنده خواهد شد!
متعاقبا شخص بایدن و ترامپ نیز در این معادله جایگاه
و موضوعیتی ندارند .روزنامه «لسآنجلستایمز» در مقاله
اخیر خود ،به وضوح شرایطی را که ایاالت متحده در آن
قرار دارد توصیف کرده است« :آمریکای امروز ،جامعهای
از هم گس��یخته اس��ت .جامعهای ازهمگسیختهتر از
هر زمانی در تاریخ  ۲۵۰س��اله ایاالت متحده! ما از هم
متنفریم .مس��تندات زیادی در اینباره وجود دارد .اگر
اوضاع اینگونه پیش برود ،ما اس��تعداد داریم به روش
اتحاد جماهیر شوروی عمل کرده و به  50کشور مستقل
تجزیه شویم .تمایل ترامپ مبنی بر دو نیمه کردن آمریکا
به ایاالت آبی (دموکرات) و قرمز(جمهوریخواه) این روند
را تشدید کرده است».

در شبکههای اجتماعی
@vatanemrooz

همگرایی کشورهای اروپایی که در نهایت با طرح
«مارش��ال» در ماههای پس از پایان جنگ دوم
جهانیتحققپیداکرد،موفقترینالگویهمگرایی
در تاریخ روابط بینالملل است که توانست یکی
از قدیمیترین رویاهای سران کشورهای اروپایی
را در مدت چند س��ال اجرایی کند .درخش��ش
عملیاتی این ایده که در نهایت منجر به تاسیس
«اتحادیه اروپایی» در سال  1993میالدی شد،
تا جایی پیش رفت که س��ران این اتحادیه سراغ
تحقق رویای جس��ورانهای تحت عنوان «ایاالت
متحده اروپا» رفتند.
اگ��ر چه در س��الهای اخیر و به دلیل برخی
مش��کالت جدی در حوزه اقتص��اد و امنیت ،از
جذابی��ت اتحادیه اروپای��ی و مدل همگرایی آن
کاسته ش��د و حتی زمزمههای متعددی مبنی
بر خروج برخی کش��ورهای عض��و از آن مطرح
شد -که در نهایت به خروج بریتانیا از این اتحادیه
[برگزیت] منجر شد -اما بروکسل همچنان برای
اهالی سیاست در جهان ،نماد یک الگوی موفق
در حوزه سیاستورزی جهانی برای تحقق صلح و
امنیت شهروندان محسوب میشد .در واقع آنچه در
سالهای اخیر در میان شهروندان اروپایی مطرح
بود ،بحث درباره ارزیابی میزان کارآمدی اتحادیه
در تامین نیازهای شهروندان در دولتهای ملی
اروپایی بود که برخی آن را مثبت و برخی آن را
منفی در نظر میگرفتند.
در همی��ن زم��ان ،ش��یوع وی��روس کرونا و
شکلگیری یک همهگیری جهانی ،روندی را شکل
داد که حاال برای قضاوت میان حامیان هر دو ایده،
یک عیار واقعی و عینی وجود دارد.
موفقیت نسبی کشورهایی نظیر چین ،روسیه
و ای��ران در مدیریت بحران کرونا ،به یک چالش
جدی برای نظریهپردازان همگرایی و جهانی شدن
تبدیل شد .در واقع ،نهادهای جهانی که بر اساس
«نظریات همگرایی» در روابط بینالملل ش��کل
گرفته بودند و قرار بود با انتقال برخی اختیارات
دولتهای ملی به آنها ،مسؤولیت تامین امنیت و
رفاه ش��هروندان را برعهده بگیرند ،با ناکارآمدی
جدی روبهرو شدند و اساسا ساختار فراملی به آنها
اجازه تصمیمگیری برای شهروندان در کشورهای
مختلف را نداد.
«اتحادیه اروپایی» نمون ه جدی یک س��ازمان
فرامل��ی بود که حتی در س��الهای پایانی قرن
بیستم و ابتدایی قرن بیستویکم به سمت تبدیل
به «ایاالت متحده اروپا» هم پیش رفت و تالش
شد تا «شهروندان ملی» را به «شهروندان اروپا»
تبدیل کند اما...
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بازگشت همه بهسوي اوست

همكارگرامي جنابآقای امیر شریفیپور
مصيبت وارده را به جنابعالي تسليت عرض نموده
براي آن مرحوم غفران و آمرزش و براي شما و خانواده محترم
صبر و اجر از درگاه حضرت احديت مسألت داريم
وطنامروز

