صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
داود باقری
جانشین مدیرمسئول :فریبا آباقری
زیر نظر شورای سردبیری
سردبیر :مهرداد حجتی
دبیر اجرایی :زهره هدایتی
سیاست فردا
همکاران :مهسا امرآبادی ،امین معصومی،
ناهید مولوی ،اعظم ویسمه
جهان فردا
دبیر :نزهت امیرآبادیان
همکاران:زینب جعفری ،مرتضی سمیاری،

سارا فیروز ،زهره قلیپور ،فاروق نجم الدین
اقتصاد فردا
دبیر :مریم میرزایی
همکاران :مهناز اعتدالی ،سارا حامدی
محمدرضا رافع،مسعود زارع ،علی محسنی
مردم فردا
دبیر :سعید برآبادی
هم�کاران :حمی��د ابراهی��مزاده،
جواد حیدریان ،سعیده علیپور ،سارا غضنفری
فرهنگ فردا
دبیر :پژمان موسوی
مشاور سینمایی :پرویز جاهد

هم�کاران :س��حر آزاد ،آرزو ش��هبازی،
سحر طاعتی ،زینب کاظمخواه،
حمیدرضا محمدی ،شکوه مقیمی
تصویر فردا
دبیر :روشن نوروزی
همکاران :علیرضا گودرزی ،پریسا هاجری
آنالین ،مدیا و شبکههای اجتماعی
سهام بورقانی ،ابوذر معتمدی
بخش فنیوهنری
مدیر هنری :علیرضا میرزامصطفی
مدیر انفورماتیک :حمید صداقت
سرپرست فنی :محسن گلدوست
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کوتاه

داعش مسئولیت انفجار
در کابل را بهعهده گرفت
در انفجاری انتح��اری در محله دیپلماتیک
کابل ،دس��تکم  ۵نفر کشته و  ۲۲نفر دیگر
زخمی ش��دهاند .این انفجار حوالی س��اعت
 ۴عصر ام��روز به وق��ت محل��ی در یکی از
جادههای «وزیر اکبرخ��ان» کابل رخ داده
است .مسئولیت این حمله را گروه داعش به
عهده گرفته است .وحید مجروح ،سخنگوی
وزارت بهداشت افغانستان گفت که زخمیها
به مراکز درمانی منتقل شدهاند .آمار کامل
تلفات این انفجار تاکنون مش��خص نش��ده
است .این وزارت همچنین گفته که یک زن
مشمول کشتهشدههای این رویداد است.

 ۱۳میلیون سوری
نیازمند کمکرسانی
هماهنگکنن��ده کمکهای بشردوس��تانه
س��ازمان ملل اعالم کرد ،با وجود پیشرفتی
ک��ه در زمینه مب��ارزه با داعش در س��وریه
انجام شده ،شرایط برای عموم مردم سوریه
همچنان فاجعهبار اس��ت ،به طوری که ۱۳
میلیون تن در این کشور به کمک نیاز داشته
و به صورتی غیرع��ادی در معرض خطرات
بزرگی هستند.
ب��ه گ��زارش الجزی��ره ،م��ارک لوک��وک،
هماهنگکنن��ده کمکهای بشردوس��تانه
سازمان ملل گفت :نتیجهگیری روشنی که
وجود دارد ،آن است که تاثیر بحران سوریه
همچنان بسیار عمیق است .این غیرنظامیان
به دلیل جنگ و کمبود کاالها و نقص در ارائه
خدمات اساسی به شدت به بازسازی مناطق
مسکونیشان نیاز دارند.
این مسئول س��ازمان ملل با اشاره به اینکه
غیرنظامیان در مناطق متعددی در س��وریه
به ویژه شرق این کشور با مشکالت و رنجهای
بزرگی مواجه هس��تند ،اظهار ک��رد :ادامه
درگیریها و نقض قوانین بینالمللی حقوق
بش��ر دو عامل اصلی برای نیاز به کمکهای
بشردوستانه هستند .هنوز میزان آوارگیها
باالست و برخی گزارشها حاکی از آوارگی
نزدیک به  1/8میلیون تن در دو ماه ژانویه و
سپتامبر گذشته است.

کشته و زخمی شدن
 ۳۴غیرنظامی در لیبی
منابع در ش��هر درنه لیبی از کشته و زخمی
شدن دستکم  ۳۴تن از جمله تعدادی زن
و ک��ودک در جریان حم�لات هوایی عصر
دوشنبه در این ش��هر خبر دادند .به گزارش
رویترز ،یکی از س��اکنان شهر درنه در شرق
لیبی اظهار کرد :حمالت روز دوشنبه حدود
یک س��اعت ادامه داش��ت و در جریان این
حمالت محله «الظهر الحمر» در جنوب درنه
و منطقه کوهس��تانی «الفتایح» واقع در ۲۰
کیلومتری درنه هدف قرار گرفتند.
یک منبع پزشکی نیز اعالم کرد که در جریان
این حمله دستکم  ۱۷تن از جمله تعدادی
زن و کودک کشته ش��ده و  ۱۷تن دیگر نیز
زخمی شدند .این منبع افزود :به نظر میرسد
تمامی قربانیان این حمله غیرنظامی بودند.
درنه شهری ساحلی در  ۲۶۵کیلومتری غرب
مرزهای مصر اس��ت که در کنترل مخالفان
سابق و ش��بهنظامیان موس��وم به «شورای
مجاهدین درنه» قرار دارد .داعش اواخر سال
 ۲۰۱۴ش��هر درنه را اشغال کرد ،اما شورای
مذکور داعش��یها را در س��ال  ۲۰۱۵از این
شهر بیرون کرد.
تيتر رسانههای عرب

رای الیوم :پارلمان عراق تصویب کرد:
برافراختن پرچم اس��رائیل از این پس جرم
محسوب میشود.
ش�بکه ماهوارهای الجزی�ره :تداوم
بحران خلی��ج [ف��ارس] ،رش��د اقتصادی
کشورهای منطقه را کند میکند.
روزنام�ه لندن�ی العرب :پیش��نهاد
روس��یه مبن��ی ب��ر برگ��زاری کنفران��س
گفتوگوی ملی در سوریه مورد استقبال دی
میستورا قرار گرفت.
روزنامه لندن�ی الحی�ات :آمریکا از
تشکیل دولت جدید کردس��تان به ریاست
نیچ��روان بارزانی و معاون��ت قوباد طالبانی
استقبال میکند.
شبکه ماهوارهای العربیه :پس از معبر
فیش��خابور؛ نیروهای دولت��ی عراق کنترل
گذرگاه مرزی ابراهیم الخلیل با ترکیه را نیز
در دست گرفت.
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بیش از  90دانشمند
هستهای آمریکا کنگره را
به حفظ برجام فراخواندند
بیش از  ۹۰دانشمند و پژوهشگر سرشناس آمریکایی در حوزه هستهای،
از جمله یک طراح بمب هیدروژنی ،با انتش��ار نامهای علنی از توافقنامه
هس��ت های با ایران (برجام) حمایت کردند و از کنگره آمریکا خواس��تند
ایاالت متحده بهرغم اتهامات دونالد ترامپ ،رئيسجمهور این کشور ،به
این توافق پایبند بماند .این دانشمندان و کارشناسان در نامه خود خطاب
به هیأترئیس��ه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا ،بر «مسئولیت خطیر»
کنگره آمریکا تأکید کردهاند و در اس��تدالل خود آوردهاند که این توافق
مسیر ایران برای دستیابی به س�لاح هستهای را بسته است .در این نامه
آمده است« :کنگره باید وارد عمل شود تا تضمین کند که ایاالت متحده
بخش��ی از این توافق خواهد ماند ».این نامه میافزاید که امضاکنندگان
نظر خود را «بهعنوان دانشمندانی که فیزیک و فناوری نیروی هستهای،
قدرت انفجاری هس��تهای و موش��کهای دوربرد را میفهمند و همگی
در حوزه عدم گسترش هس��تهای تجربه اندوختهاند» بیان میکنند .در
میان امضاکنندگان از جمله نام ریچارد ا ِل گاروین به چشم میخورد .او
دریافتکننده «مدال آزادی ریاستجمهوری» سال  ۲۰۱۶و از مدافعان
سرسخت منع گسترش سالحهای هستهای است .گاروین کسی بود که
در اوایل دهه  ۱۹۵۰در آزمایش��گاه ملی لُسآالم��وس روی تولید بمب
هیدروژنی کار میکرد .هر سه برنده جایزه نوبل فیزیک سال  ۲۰۱۷و نیز
زیگفرید ا ِس هِکر ،رئیس پیشین آزمایشگاه ملی لُسآالموس که در محافل
بینالمللی او را یک مرجع در حوزه تهدیدات امنیتی هستهای میشناسند،
نیز از امضاکنندگان هستند .این دانشمندان در رابطه با نگرانیهای دونالد
ترامپ و نظارت بر فعالیتهای هس��تهای ایران در نامه خود مینویسند
ک��ه در چارچوب برجام تا س��ال  ۲۰۳۰محدودیتهای ش��دیدی برای
تأمین اورانیوم ایران وجود دارد ،تا سال  ۲۰۳۵سانتریفیوژهای ایران زیر
نظارت هستند و تا س��ال  ۲۰۴۰بر معادن و آسیابهای اورانیوم نظارت
میش��ود .بیش از  ۲۰نفر از مقامات و کارشناس��ان دولتی پیشین که در
روند شکلگیری سند برجام دخیل بودهاند ،نیز این نامه را امضا کردهاند،
از جمله الیوت آبرامس ،رابرت ج��ی جوزف و مری بت النگ که در دوره
ریاستجمهوری جرج دبلیو بوش از مس��ئوالن ارشد در حوزه امنیت و
دفاع دولت آمریکا بودند و همچنین اولی هاینونن ،معاون پیش��ین مدیر
آژانس بینالمللی انرژی اتمی.

ترکیه باید
از خرید
S400های
روسی دست
بردارد

طراح:پودویتسکی /اسپوتنیک نیوز

نگاه

طرح جدید حیدر العبادی برای کردستان بعد از بارزانی

آغاز محدودیت

جامعه فردا :از  1992کردها توانس��تهاند در شمال
عراق به خود مختاری برسند ،پس از حمله ائتالف به
رهبری آمریکا به این کش��ور ،کردها توانسته بودند
فراتر از یک منطقه فدرال عمل کنند ،بهگونهای که
دولت مرکزی عراق هیچ کنترلی بر منطقه کردستان
نداش��ت .در عراق میگفتند که« :نخستوزیر حتی
نمیتواند یک فرماندار س��اده را نیز ع��زل کند» اما
بعد شکس��ت رفراندوم و کنار رفتن مسعود بارزانی
از ریاس��ت اقلی��م دولت عراق قص��د دارد طرحهای
جدیدتری را در این منطقه اجرا کند ،تا به این ترتیب
پرونده استقالل در کردستان را برای همیشه ببندد.
حیدر العبادی ،نخس��توزیر ع��راق در گفتوگو با
ایندیپندنت میگوید«:تمام��ی گذرگاههای مرزی
به س��مت داخل و یا خارج از عراق باید تحت کنترل
انحصاری دولت فدرال باشد .این شامل خط لوله نفت
کردها به ترکیه در منطقه فیش��خابور میش��ود که
آنها بسیار برای استقالل اقتصادی خود به آن متکی
هستند و همچنین شامل مسیر زمینی اصلی عراق
به ترکیه در ابراهیم خلیل در شمال غرب کردستان
عراق میشود ».البته پیش از این نیز با همکاری ایران

کنترل مرزها در اختیار نیروه��ای دولت عراق قرار
گرفته بود و مرزها تحویل عراقیها داده شده بود .حاال
گذرگاههای مرزی با ترکیه هم در اختیار عراقیها قرار
میگیرد ،العبادی میگوید ترکیه پذیرفته است که
تابهحال در تعامالت مرزیاش با کردس��تان اشتباه
میکرده است.
پیشمرگهها به خانه بروند

العبادی درباره سرنوشت پیشمرگهها میگوید آنها
باید یا بخش��ی از نیروهای امنیتی دولت عراق شوند
و یا تبدیل به یک نیروی محلی کوچک .او نسبت به
اینکه حقیقتا  ۳۰۰هزار نف��ر طبق ادعای مقامهای

کردس��تان عراق در میان نیروهای پیشمرگ باشند
اظهار تردید کرد و گفت :بسیاری از رهبران کردستان
به من گفتهاند که تنها یک نیروی رزمی کوچک وجود
دارد و مابقی در خانه باقی میمانند .عبادی میگوید
هنگامی که در س��ال  ۲۰۱۴نخستوزیر عراق شد،
تحقیقات��ی را درباره اینکه چط��ور داعش به طرزی
غیرمنتظره موصل را تصرف کرد و پنج لشکر ارتش
عراق در مقابل آنها سکوت کردند انجام داده و دریافته
که دلیل اصلی این اتفاق فساد بوده است و در بسیاری
از این واحدها نیمی از س��ربازان حقوق میگرفتند،
اما حضور نداش��تند .او گفت :مظنون است به اینکه
نیروهای پیش��مرگ نی��ز در چارچ��وب یک چنین
نظام فاس��دی فعالیت داشته باشند و همین موضوع
توضیح میدهد که چرا آنها در س��ال  ۲۰۱۴در دفاع
از مرزهای کردستان عراق در مقابل داعش شکست
خ��ورده و مجبور به کمک گرفت��ن از آمریکا و ایران
شدند .حیدر العبادی خاطرنشان کرد که من حاضرم
به این نیروهای پیشمرگ تحت کنترل دولت فدرال
حقوق بدهم ،اما اگر آنها میخواهند یک نیروی نظامی
محلی داشته باشند ،نباید این نیرو آنقدر بزرگ باشد
و اینکه باید پولش را خودشان بدهند .حیدر العبادی
تصریح کرد که نباید کردستان عراق تبدیل به «چاه
بیپایان» ب��رای پولهای دولت فدرال ش��ود .توقع
دارم هزینههای دولت کردس��تان نیز به همان شیوه
هزینههای دولت بغداد مورد حسابرسی قرار بگیرد.

گزارش

حماس :اگر شده مصالحه را یکجانبه اعالم خواهیم کرد

مسئوالن ردهباالی فعلی حماس دستی در جدایی نداشتند؛ در آن زمان ما در زندان بودیم
فاروق نجمالدین
روزنامهنگار

اگرچه عمر دوران جدایی تش��کیالت حم��اس از دولت
خودگردان فلسطین بسیار به درازا کشید و حتی به عددی
دو رقمی نیز رسید و اگرچه کوششهای متعددی برای
ایجاد مصالحه بارها و بارها به ناکامی انجامید توافق جاری و
البته ناگهانی و غافلگیرکننده طرفین این بار گویی روندی
متفاوت طی میکند .با این وجود سرعت این روند از نظر
حس��ام بدران مقام مسئول حماس برای پیشبرد پرونده
مصالحه با دولت خودگردان ،اصال راضیکننده نیس��ت.
او میگوید کندی اقدامات اجرایی برای پیشبرد مصالحه
و پایاندادن به حالت جدایی ،تحت تأثیر دوران طوالنی
جدایی قرار گرفته است.
حسام بدران در گفتوگو با روزنامه الحیات لندن تصریح
میکند که «باید این موضوع را درک کنیم که  11س��ال
جدایی ،تبعات بس��یاری را به دنبال داش��ته ک��ه کار از
س��رگیری ادغام را دشوار میس��ازد .دهها بار برای انجام
مصالحه خیز برداشتیم ،اما موفق نبودیم .بنابراین طبیعی
است که ش��ک و تردیدهایی به وجود بیاید ».او افزود که
«این بار اما موضوع و جهتگیریها کام ً
ال متفاوت است و
ما فرصتهای زیادی پیشرو داریم .مهمترین تفاوت این

استکهتیمجدیدیدرانتخاباتدرونیتشکیالتحماس
برنده شده و رهبری این تشکیالت را به دست گرفته است،
تیمیکههیچیکازاعضایآنمسئولیتیدرجریانانقسام
و جدایی یک دهه پیش نداشته است .به عنوان مثال هم
من که االن مس��ئول پرونده مصالحه هس��تم و هم آقای
یحیی السنوار ،رئیس فعلی دفتر سیاسی جنبش حماس
و نیز معاون او صالح الع��اروری ،در زمان اعالم جدایی در
زندانهای اسرائیل بودیم .در حال حاضر باالترین ارگان
تشکیالتی جنبش یعنی دفتر سیاسی ،مسئولیت پرونده
پایاندادن به انقس��ام را به ما سپرده است .ما این موضوع
بهخصوص را به مس��ئوالن جنبش فتح اعالم کردیم که
ما هیچگاه مس��ئولیتی در جریان جدایی نداش��تیم .در
اینجا الزم اس��ت این موضوع را نیز بگویم که کشور مصر
نقش تعیینکنندهای ایفا کرده اس��ت ».بدران این نکته
را نیز اضافه میکند که جنبش حماس مصمم است روند
وحدتسازی را به سرانجام برساند ،حتی اگر مجبور باشد
وحدت را به صورت یکجانبه اعالم کند.
ب��دران گفت که تماسهای مس��تمر او با ع��زام االحمد
مسئول پرونده وحدتسازی از سوی جنبش فتح موجب
شد بسیاری از موانع از سر راه برداشته شود .از نظر بدران
مهمترین چالش موجود چالش حفظ امنیت اس��ت و در
اینبارهگفتکهکارآمدیپلیسودستگاههایامنیتینوار

غزه در کنترل امنیت مورد تأیید تمام ناظران بینالمللی
است ،لذا دلیلی برای انحالل دس��تگاههای امنیتی غزه
وجود ندارد ».چالش دیگر به گفته بدران تعیین تکلیف23
هزار کارمند غیرنظامی است که این موضوع در مذاکرات
با عزام مورد بررسی قرار گرفت و راهحلهایی نیز برای آن
پیشنهاد شده است.
بدران در پاس��خ به سؤالی درباره نگرانی محمود عباس از
تمایلجنبشحماسبرایایفاینقشیشبیهبه«حزباهلل
لبنان» در غزه پاسخ داد که شرایط این دو جنبش کامال
متفاوت اس��ت و چنین تمایلی نزد م��ا اصال موضوعیت
ندارد .لبنان یک دولت مستقل است ،اما ما یک ملت تحت
اشغال هستیم.
مهمترینموضوعاماتعیینتکلیفسالحهاییاستکهدر
اختیار جنبش حماس قرار دارد .بدران در این باره میگوید:
«سالح مقاومت هیچگاه مانعی بر سر راه حکومت نخواهد
بود .س�لاح ،ابزاری برای نمایشهای خیابانی نیس��ت.
تصمیمگیری درباره صلح یا جنگ [با اسرائیل] در انحصار
گروه بهخصوصی نیست ،بلکه تمام فلسطینیان باید در آن
دخیل باشند .سالح ما صرفا ابزاری برای دفاع از ملتمان
خواهد بود ،نه ابزاری برای نمایشهای خیابانی».
ظاهرا ً این بار همه چیز برای بهبارنشس��تن کوششهای
وحدتطلبانه در صفوف فلسطینیان فراهم شده است.
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در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی

وقت آن رسیده تا س��هلانگارانهترین و درعینحال خطرناکترین اوهام اجتماعی خود را به آزمون بگذاریم و آنها را به
واقعیت مقبول سابق بازگردانیم .باید حجاب از اندیشههای تغییرناپذیر و آزمند خود برگیریم و آن قراردادهای جعلی
که قوانین و اعمال ما را به گمراهی کشانده ،آشکار کنیم .بیاعتنایی به حقیقت ،بقای گونه هوشمند اما آسیبپذیر بشر
را به مخاطره میاندازد .به دشواری میتوان اوهام را کنار زد .ایدئولوژی ،مصلحتاندیشی محافظهکارانه ،خشم و ترس،
همگی محافظان سرسخت وضعیت نارضایتبخش کنونی هستند و تحول را برنمیتابند .آگاهی یافتن بر اینکه در حال
حفر چالهای عمیق برای خودمان هستیم ،اولین و ضروریترین گام برای بیرون آمدن از آن است.
در علم روانپزشکی« ،توهم» تعریفی ثابت و مشخص دارد و عبارت است از «باور نادرستی که با چشمپوشی از شواهد و
قرائن معقول ،در برابر هرگونه اصالح عقیدهای مقاومت میکند ».ایجاد وهم ،در مقام یک فعل ،بدین معنی است« :ترغیب
انسان به واقعی انگاشتن امری غیرواقعی ».بسیاری از سیاستمداران برای پیشبرد اهدافشان در اغلب اوقات همین ترفند
را به کار میزنند (ترامپ بیوقفه و در همه اوقات همین کار را میکند ).نمیتوانیم کسی را تنها به این دلیل که باورهایی
بیاساس دارد ،متوهم بنامیم .یکی از خصایل ماهوی انسان همین است که برای رفع تردیدهای خود در قبال مجهوالت
زندگی ،به توضیحاتی نادقیق روی میآورد .اسطورهها و افسانههای ادوار کهن ،یعنی ادواری که دانستههایمان اندک
بود ،هنوز به حیات خود ادامه میدهند؛ بااینکه امروز دانش ما دامنه گستردهای پیدا کرده است .ما تا ابد افسانههای تازهای
خواهیم ساخت تا با دشواریهای کنونی و ترسهای آینده خود کنار بیایم .اغلب ما توهماتی هرچند ناچیز داریم و شمار
زیادی از ما به آن اوهام پایبندیم چون به رغم شواهد موجود ،باور به آنها را آسانتر مییابیم .یکسوم یا شاید اغلب مردم
آمریکا هنوز بر عقاید خود پیرامون بشقاب پرنده ،غولها ،فرشتگان ،ادراکات فراحسی ،احضار روح و طالعبینی برحسب
ستارگان وفادارند .به همین تعداد ،افرادی هستند که نمیخواهند فرضیههای تکامل ،مهبانگ (بیگبنگ) ،بلوغ سیاره
زمین ،عظمت کیهان ،یا حتی اهمیت واکسیناسیون را بپذیرند.
زمانی میشد باور کرد زمین تنها ششهزار سال عمر دارد .اما امروزه این باور چندان قابل اعتنا نیست چون زمینشناسان
با دقت علمی خود ،عمر آن را تا چهارونیم میلیارد سال تخمین زدهاند .کسی که عقیده دارد زمان زیادی از آفرینش جهان
نمیگذرد،سختدراشتباهاستامانمیتوانیماورامتوهمقلمدادکنیم،چونباورنادرستاوبابسیاریازعقایدگمراهکننده
دیگر در هم تنیده است و زندگی روزمره او را دچار اختالل نمیکند .از دیدگاه روانپزشکی زمانی میتوانیم کسی را متوهم
بدانیمکهباورهاینادرستاو،اموریشخصی،منحصربهفردوبهعبارتیوصلهناجورباشند.کسانیکهبااوهامدستوپنجه
نرم میکنند با مشکالت بلندمدتی مواجه میشوند .سازگاری با دشواریهای زندگی ،مستلزم واقعبینی است .زندگی در
هپروت موجب بروز اشتباهات بغرنجی در زندگی واقعی میشود .انکار و رد حقایق زندگی که معادل خودتخریبی است،
برابر است با آخرین حربه دفاعی دربرابر واقعیاتی که تحملناپذیر و غیرقابل تغییر به نظر میرسند .به گمانم میتوانیم
جامعه خودمان را توهمزده بنامیم چون قدرت تماس با واقعیت ملموس را از کف دادهایم و در برابر واقعیت کرخت شدهایم.
درعوض خیاالت سودازده ،راحتطلبانه ،اما پرخطری را به هم میبافیم که بر اساس آنها ،مسئلهای چون گرمای زمین یک
شوخی فریبآمیز است ،خیال میکنیم زمین سخاوتی بیکران دارد و منابع طبیعی پایانناپذیرند ،به این خیالیم که الزم
نیست رشد جمعیت را کنترل کنیم.
در طول حیاتم موارد بیشماری از تشخیص و درمان بیماران را به عهده داشتهام؛ بیمارانی که به انواع مختلف توهم مبتال
بودهاند .رایجترین توهم ،عبارت است از توهم وجود دشمن «-هر جا میروم کسی هست که میخواهد سایهام را با تیر
بزند»« ،یک نیروی خارجی یا یک نفر مسبب همه بدبختیهای من است» و «تقصیر خودم نیست که ناکام میشوم ،یک
نفر عامل ناکامیهای من اس��ت» .-توهم دیگری که در درجه دوم اهمیت قرار دارد ،توهم خودبزرگبینی است « -من
استثناییام»« ،من نیروهای عجیبی دارم»« ،به من مأموریت خاصی داده شده»« ،امکان ندارد از من اشتباهی سر بزند»،
«کاری که میکنم ردخور ندارد»« ،هر کاری میکنم پس��ندیده اس��ت» «اگر مجبور شوم کاری کنم ،هر کس هر چه
دیده از چشم خودش دیده» .نوع دیگری از توهم که کمتر رواج دارد ،توهمات جنسی است؛ یکی از موارد این نوع توهم،
عقیده سرسختانهای است مبنی بر این که فرد تصور میکند به گونهای محرمانه مورد عالقه فردی دیگر است؛ حالآنکه
اگر واقعیت را بجوییم در مییابیم آن شخص دوم به اولی بیاعتناست یا حتی از او بیزار است .توهم داشتن در هر شکل و
سیاقی به معنی حفظ لجوجانه و نرمشناپذیر باورهای جعلی و ثابتی است که با قرائن موجود تعارض دارند؛ قرائنی که
هر فرد عاقلی ملزم به پذیرش آنهاست.
جامعه ما درست از همان توهماتی در عذاب است که در میان افراد دیده میشود؛ این توهمات جمعی هم عواملی دارند
و محتوا و عواقبی .چه عواملی فرد بیمار را شتابان به سوی باورهایی آشکارا عبث با عواقبی خطیر سوق میدهند؟ پاسخ:
نابسامانی در دستگاه مغز و عملکرد نادرس��ت آن ،سازوکار دفاعی از حیث روانشناختی ،و گریز از فشارهای اجتماعی.
بههمین ترتیب میپرسم چه عواملی جامعه ما را شتابان به سوی باورهایی آشکارا عبث با عواقبی خطیر سوق میدهند؟
پاسخ :انگیزههای روانی سران سیاسی و هواخواهان آنها و حقیر جلوهدادن مصائب ناگوار اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و
زیستمحیطی که باید همین حاال با آنها مواجه شویم.

