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در حالی که شیوع ویروس مرگبار کرونا در جهان 
ادامه دارد، تاکنون هیــچ  یک از تالش ها برای 
ساخت و ارائه یک درمان قطعی برای ریشه کن 
کردن این ویروس به نتیجه  نرســیده است؛ لذا 
در شرایط فعلی، جامعه جهانی به این واقعیت 
پی برده اســت که مقابله با پیامدهای انســانی 
و اقتصــادی فراگیر کرونا جز بــه مدد افزایش 

همکاری های بین المللی ممکن نخواهد بود.
بــا این حــال به دلیــل تــداوم تحریم ها و 
تهدیدهای دولت آمریکا، ملت ایران همچنان 

از دسترســی بــه کمک هــا و همکاری هــای 
بین المللی ضــد کرونا محروم مانده اســت و 
جز برخی کشورهای مستقل دیگر کشورهای 
تحت نفــوذ آمریــکا تمایلی به همــکاری با 
کشــورمان برای مهار این بحران ندارند؛ البته 
خوشــبختانه به لطــف دیپلماســی منطقه ای 
کشــورمان، از بــدو شــیوع ویــروس کرونا 
کمک های فنی و تخصصی روســیه و چین در 
دسترس کشورمان قرار گرفته و امروز تبادالت 
علمــی و هم افزایی پزشــکان ایرانی و چینی 
 پروسه مهار کرونا را در کشورمان تقویت کرده

 است.
اما متأسفانه، در این میان شاهد این هستیم که 
برخی اظهار نظرهای نسنجیده تداوم این دست 
همکاری های بین المللــی را با چالش روبه رو 

کرده است؛ از جمله اظهارات اخیر »کیانوش 
جهانپور« ســخنگوی وزارت بهداشت که در 
یک گفت وگوی رسانه ای پرحاشیه اپیدمی کرونا 
را تحلیل کرده و بــا متهم کردن دولت چین به 
پنهان کاری در نشر اطالعات مربوط به ویروس 
کرونا مدعی شــده اســت: »به نظر می رســد 
آمار های چین یک شوخی تلخ بود؛ زیرا بسیاری 
در همه جهان فکــر کردند ایــن بیماری مثل 
آنفوالنزاســت و مرگ ومیر کمتری دارد. همه 
این موارد مبتنی بر گزارش هایی بود که از چین 
گزارش می شــد و به نظر می رسد چین شوخی 
تلخی در این زمینه با همــه دنیا انجام داد. اگر 
در چین گفته می شود دوماهه یک اپیدمی مهار 

شده، باید بیشتر درباره آن فکر کرد.«
این اظهــارات غیر کارشناســانه موجبات 

دل خــوری دولت چین را فراهم کرد و ســفیر 
چین در پیامــی توئیتری خطاب بــه جهانپور 
نوشــت: »وزارت بهداشــت چین هــر روز 
کنفرانــس خبــری دارد. پیشــنهاد می کنــم 
 بــرای نتیجه گیــری اخبارشــان را بــه دقت 

بخوانید.«
متأســفانه، نــوع برخورد یک مقام ارشــد 
وزارت بهداشت کشورمان طوری بوده که سفیر 
چیــن در توئیت خود به صورت غیرمســتقیم 
بــه وی توصیه کرده اســت اخبــار مربوط به 
دســتاوردها و اقدامات دولت چیــن در مهار 
کرونــا را، نه از طریق رســانه های غربی، بلکه 
 از طریــق اخبار رســمی این کشــور پیگیری

 نماید.
واقعیت این است که اظهارات غیر مسئوالنه 

خالف منافع ملی جهانپــور پیش تر و بارها از 
سوی رسانه های غربی و آمریکایی تکرار شده 
است، اما تکرار این اتهامات از سوی یک مقام 
مسئول رســمی جمهوری اســالمی ایران که 
کرسی ســخنگویی مهم ترین نهاد علمی حوزه 
بهداشت و درمان کشور را دارد، در این شرایط 
 پیام منفی قابل توجهی را به یکی از حامیان 

ً
عمال

کشورمان در شرایط فعلی منتقل می کند؛ از این 
رو انتظار می رود در راســتای تأمین منافع ملی 
کشــورمان و لطمه نخوردن روابط ملت ایران 
و چین و خنثی ســازی پیامدهای این اظهارات 
مسئوالن وزارت بهداشت و دستگاه دیپلماسی 
ضمن جبران این اظهارات بیجا، بررسی ابعاد 
پشــت پرده احتمالی این اظهــارات را نیز در 

دستور کار قرار دهد.

 حاشیه سازی آقای سخنگو!
   سرمقاله    

نیست انتقادپذیر  که  پایتختی 
 تا شکست کرونا هر صبح همراه شما

نوید کمالی
کارشناس رسانه

اوطلبان  خیل د
  در صف خدمت

 گزارشی از فعالیت گروه های جهادی در مقابله با کرونا
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یادداشت

 همه با هم برای تولید

نامگذاری ســال ۱۳۹۹ از سوی رهبر 
معظــم انقالب با نــام »جهش تولید« 
در کنــار عناوینــی چون همــت و کار 
مضاعــف، حمایت از تولیــد کاالی 
ایرانی، رونق اقتصــادی و... بر محور 
مســائل اقتصادی انتخاب شــد تا گام 
دیگری برای ایجاد گشایشی جدی در 
رفاه و زندگی مردم و قطع وابســتگی به 
بیرون از مرزها در حوزه امور اقتصادی 
و در راســتای موضوعاتی چون تولید، 
اشــتغال و حمایت از کاالهای ساخت 

داخل باشد. 
بــدون تردیــد،  نامگذاری امســال 
نشان دهنده اهمیت مقوله تولید در دهه 
اخیــر و البته دهه آینده اســت. به نظر 
می رســد تأکید بر این موضوع به دلیل 
ماهیت تولید است؛ چرا که تولید تنها 
مقوله اقتصادی است که با ایجاد تحول 
در آن، تمــام شــاخص های اقتصادی 
تحت تأثیر قــرار می گیــرد. در واقع،  
اگــر تولید را به زبان ســاده »مادر تمام 
شــاخص های اقتصادی« بنامیم گزاف 

نیست.
سال گذشته با وجود تمام مشکالت 
و تالطم هایــی که داشــت و حوادث 
نفس گیری در حــوزه تحوالت قدرت 
سیاســی منطقه ای و جهانــی به وقوع 
پیوســت و روند تحریم ها و فشارهای 
اقتصادی بر ایران عزیز دوچندان شد،  اما 
کشور توانست ایستادگی نماید و عالوه 
بر تأمین اولویت هــای زندگی، بیش از 
۸۰ میلیون نفــر، تحرکی نیز به بخش 
تولید دهد که مطابق با شــاخص های 
جهانــی و حجــم انبــوه چالش ها و 
قابل ســتایش   مشــکالت تحمیلــی 

است. 
اما آنچه مهم اســت و باید در سال 
جهش تولید به آن توجه جدی شود این 
اســت که حاصل این رونق تولید، باید 
وارد زندگی مردم شــود و در سفره های 
به شدت کوچک شــده آنها خودش را 
 جان پیام 

ً
نشــان دهد. این مطلب دقیقا

نوروزی رهبر معظم انقالب اســالمی 
 و البته نیاز واقعی اقتصاد امروز کشــور

 است.
اما چگونه می شود در تولید جهشی 
ایجاد کرد،  پرسش مهمی است که هر 
فرد و ســازمان و نهاد دولتی، حاکمیتی 
و خصوصــی و تعاونی در کشــور باید 
خود را مخاطب این ســؤال قرار دهد 
و کنکاش نمایــد تا راه هــا و الزامات 
و لوازم جهــش تولید کــه در واقع راه 
میان بر حل مشــکالت اقتصادی امروز 
اســت را بیابد و هر قدر می تواند موانع 
 و چالش هــا را از ســر راه جهش تولید 

بردارد.
مجلس ما می تواند قوانینی را در این 
راه به تصویب برساند،  دولت می تواند 
آیین نامه هــای اجرایی قوی  و  لوایــح 
با آسیب شناســی از نقایــص و معایب 
گذشــته را وارد چرخــه اجرایی نماید 
و... آنچه در انتها به دست می آید عزمی 
ملی برای رســیدن به جهــش تولید و 
رضایت مندی خلق خدا و ترقی بیش از 
 پیش جامعه اسالمی ایران خواهد بود.

 ان شاءالله.

 
حضور مردم مهم ترین نکته در امر تداوم جهاد، 
مقاومت و بقای انقالب اسالمی است و بر این 
اســاس وضعیت مهار اپیدمی کرونا در ایران 
به مراتب بهتر از ســایر کشورهای به اصطالح 

جهان اولی است.
گروه های جهــادی آتش به اختیار به صحنه 
آمدنــد. در روزهای کرونایــی و در زمانی که 
باید در خانه بمانیم، بر آن شــدیم تا در روزنامه 
»صبح صــادق« گزارش هایی از فعالیت های 
 برخی از این گروه ها در اقصی نقاط کشور داشته

 باشیم.
گروه جهادی »جهادگران والیت« یکی از 
گروه های فعال در این عرصه اســت. فعالیت 

این گروه در قالب های مختلف انجام می شود و 
پهنه فعالیت آن نیز در سطح شهر و استان تهران 

گسترده شده است.
تجمیــع فعــاالن جهــادی و بســیجیان 
مســجدهای مناطــق ۶، ۷ و ۱۳ تهــران و 
نیز اســتفاده از داوطلبان مردمی از سرتاســر 
تهران هرروز بر گســتره فعالیت های این گروه 

می افزاید.
یکی از خادمان ایــن گروه می گوید تاکنون 
۱۰۰ هزار ماســک و چندهــزار گان در چهار 
کارگاه خیاطــی مربوط به گروه تولید شــده و 
همگی به بیمارستان های مربوطه تحویل داده 
شــده و بعد از ضدعفونی به کار گرفته شــده 

است. 
بیــش از ۴۰ خیاط حرفه ای و نیز ۵۰ خیاط 
خانگی در این کارگاه ها و منازل خود برای تولید 
این اقالم ساماندهی شده اند و قرار بر تولید ۲۰ 
هزار ماســک و گان جدید در این هفته شــده 

اســت. هزینه خرید مواد اولیه برای تولید این 
محصوالت چیزی حدود ۳۰۰ میلیون تومان 
بوده اســت که فقط با کمک های مردمی انجام 

شده است.
در زمینه ضدعفونی نیز یکی دیگر از خادمان 
گروه می گویــد با تأمین مواد ضدعفونی کننده، 
از اوایل اســفند با ایجاد موکب های سالمت، 
محلول ضدعفونی کننده در مناطق و محالت 
مختلف بین مردم توزیع شد و از طرفی با ایجاد 
ایســتگاه هایی در حاشــیه میدان های پرتردد، 
ضدعفونی خودرو و تب سنجی سرنشینان انجام 

گرفته است.
اصلی تریــن برنامــه ایــن بخــش نیز در 
روز والدت امــام زمان)عــج( خواهــد بــود 
که جشــن نیمــه شــعبان را در همه محالت 
هم زمــان با عملیــات ضدعفونــی مقابل در 
منــزل مــردم خواهیم داشــت و بســته های 
 بهداشــتی تهیه شــده را نیز به مــردم تحویل

 می دهیم.
نیز  نیازمنــدان، ســالمندان و  شناســایی 
خانواده های در معرض خطر از دیگر اقدامات 
ما بوده اســت که خیریه های مســاجد متولی 
تأمین نیازهای معیشتی آنها شده اند. کمک به 
افرادی که حضورشان بیرون از منزل خطرناک 
 اســت نیز با تهیه لوازم و تحویل به آنها انجام

 می گیرد.
موضــوع مهم در ایــن میان، حجــم انبوه 
داوطلبانی اســت که باید هدایت و ساماندهی 
شوند. عده ای تخصص دارند، عده ای امکانات 
و عده ای هــم فرصت کمک. زیــاد بودن این 
داوطلبان کار ساماندهی آنها را سخت می کند.

حضــور خادم حــرم امــام رضــا)ع( در 
کارگاه هــای ایــن گــروه همــراه بــا پرچم 
متبــرک گنبد رضــوی هم از نــکات جالب 
ایــن روزه  چهل وپنــج  فعالیت هــای   در 

 گروه است.

خیل داوطلبان در صف خدمت
   گزارش    

برونو لومیر، وزیر اقتصاد فرانســه، اعالم کرد:  این کشور با 
بدترین اوضاع اقتصــادی از زمان جنگ جهانی دوم به بعد 
روبرو شده و شرایط خیلی بدتر از زمان بحران اقتصادی سال 
۲۰۰۹ است. لومیر در جلسه استماع سنای فرانسه گفت: 
ما به  احتمال زیاد رشــد اقتصادی بدتری را نسبت به منفی 
۲.۲ درصد سال ۲۰۰۹ تجربه خواهیم کرد.دولت فرانسه 
پیشــتر اعالم کرده بود که ارزیابی ها نشان می دهد، اقتصاد 
این کشــور به خاطر شــیوع کرونا،  منفی یک درصد رشد 
 خواهد کرد، اما حاال اعالم کرده باید در این ارزیابی تجدید

 نظر کند.

فرانسه اقتصاد  در  فاجعه 
نشــریه آمریکایی اعتراف کرد که اقدامات آمریکا در ترور 
شــهید ســلیمانی برای کاهش حضور ایران در منطقه بود 
که محقق نشــد و برعکس حضور ایران در منطقه تقویت 
شده اســت.مجله آمریکایی فارین پالیسی نوشت: از زمان 
ترور »سردار قاسم سلیمانی« فرمانده سپاه قدس پاسداران 
انقالب اسالمی که موقعیت »بشــار اسد« را مستحکم و 

سوریه را به حیاط خلوت استراتژیک تهران تبدیل کرده بود.
در حالی که آمریکا امیدوار بود ترور سلیمانی در ژانویه روند 
فعالیت های ایران در ســوریه را کندتــر کند، اما برعکس، 

اقدامات ایران دو برابر شده و سرعت نیز یافته است.

 اعتراف به قدرت ایران
 رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران گفت: »بیمارستان 
۵۰۰ تخت خوابی نیروی زمینی سپاه از نظر نیروی انسانی، 
سرعت عمل، کارایی و اثربخشــی در غرب آسیا کم نظیر 
اســت.«دکتر »علیرضا زالی« با بیان این مطلب در حاشیه 
بازدید از بیمارستان سیار ۵۰۰ تخت خوابی شهید صدوقی 
معاونت بهداری رزمی نیروی زمینی ســپاه اظهار داشت: 
»اســتقرار این بیمارســتان ســیار، تخصصی و مجهز در 
مدت زمان کمتر از ۲۴ ساعت رکورد جهانی بسیار خوبی 
محسوب می شود و این بیمارستان در زمره یکی از بهترین 

بیمارستان های سیار جهان قرارداده است.«

سپاه کم نظیر  بیمارستان   

حمید خوش آیند
کارشناس روابط بین  الملل

 درباره اهداف و مقاصد تحرکات اخیر 
نظامی، امنیتی، سیاســی و دیپلماتیک 
آمریکا در عراق سناریوهای مختلفی مطرح است؛ 
اما روشن است که تمام تحرکات آمریکا در چند 
روز گذشته بی ارتباط با تحوالت مربوط به بحث 
انتخاب نخست وزیر عراق نیست. آمریکا از طریق 
تحرکات گســترده در عراق در پی به وجود آوردن 
شرایط مطلوب برای ایجاد فشارهای الزم سیاسی 
و نظامــی بر تمام گروه ها و جریان های سیاســی 
مخالف با نخســت وزیری »عدنــان  الزرفی« در 
عراق است. الزرفی دارای تابعیت آمریکایی است 
و از ســال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ در آمریکا به فعالیت 
اقتصادی مشغول بود. این استاندار پیشین نجف 
هیــچ گاه گزینه مطلــوب جریان های شــیعی و 
گروه هــای مقاومت برای نخســت وزیری نبوده 
اســت؛ چراکه وی دارای گرایش های آمریکایی 
اســت و در مقام اســتاندار اسبق نجف، تاریخی 
پرتنش با احزاب اسالم گرای شیعی و شاخه های 
نظامی آنها داشته است. به عبارتی، آمریکا درصدد 
این است که از طریق انجام سلسله عملیات های 
روانی پیچیده و هوشــمندانه همــراه با تحرکات 
مذکور، فشــار روانــی الزم را بــه منظور تحقق 
نخست وزیری عدنان  الزرفی بر گروه های مقاومت 

و جریان های شیعی عراق وارد کند.
در همیــن حال، با توجه بــه اینکه پایگاه های 
کوچک آمریکا در عــراق در مواجهه با حمالت 

موشکی و خمپاره ای آســیب پذیر است، به نظر 
می رسد در آســتانه انتخابات ۲۰۲۰ و باتوجه به 
اینکه حمــالت گروه های مقاومت و خســارات 
ناشی از آن به شدت می تواند بر سرنوشت ترامپ 
در انتخابات آتی اثر بگذارد، دولت آمریکا تصمیم 
گرفته اســت بــرای در امان مانــدن از حمالت 
موشکی، تمام نیروها و تجهیزاتش را در دو پایگاه 
»عین االســد« که به علت اســتقرار سامانه های 
پاتریوت و »حریر« که به علت قرار گرفتن در اقلیم 
کردستان و دسترسی دشوار نیروهای حشدالشعبی 
 از شــرایط بهتری برخوردار هستند، 

ً
به آن ظاهرا

متمرکز کند.
تحــرکات اخیر آمریکا در عــراق یک فیگور 
تهاجمی همراه با یک پیوســت عملیات روانی و 
 با هدف تغییر 

ً
رسانه ای گسترده اســت که عمدتا

روند تحوالت سیاسی عراق به نفع آمریکا از طریق 
نشــاندن عدنان  الزرفی به کرسی نخست وزیری 
پیش می رود؛ کما اینکه آمریکا از طریق تحرکاتی 
که در عراق انجام می دهد به نوعی در پی ارتقای 
قــدرت بازدارندگی و کاهش آســیب پذیری اش 
در مواجهــه بــا گروه هــای مقاومــت، از جمله 
حشدالشعبی است؛ از این رو اینکه گفته می شود 
آمریــکا درصدد انجام حمــالت هوایی و زمینی 
ســنگین در عراق اســت، در تعارض با واقعیات 
میدانی و سیاسی در غرب آسیا، اقتضائات کنونی 
داخل آمریکا و واقعیات جاری عراق است و آغاز 
هرگونه درگیری های گسترده، آن هم در منطقه ای 
که آمریــکا در موضع ضعف آن قرار دارد، تبعات 

جبران ناپذیری برای کاخ سفید خواهد داشت.

   جهان    

 گزارشی از فعالیت  گروه های جهادی در مقابله با کرونا 

در ســال گذشته اســتقبال در بورس با رشد 
چشمگیری روبه رو شد، اما چرا چنین شد؟ 
یکی از دالیل افزایش تمایل مردم به حضور 
در بــورس در ســال ۱۳۹۸ را می توان وضع 
محدودیت هایی از سوی دولت در بازارهای 
مــوازی، مانند خرید و فروش ســکه و دالر 
دانست؛ از این رو در سال گذشته تمایل مردم 
به حضور در بــورس افزایش یافت و بخش 
قابل توجهی از نقدینگی های خرد جامعه به 
سمت این بازار حرکت کرد. بازار سرمایه در 
حال حاضر از تمام مالیات ها معاف است؛ 
البته در بازار سرمایه، فروش سهام نیم درصد 
مالیات دارد؛ یعنی اگر کســی سهمی را در 
 بعد 

ً
بورس به قیمــت ۷۵ تومان بخرد و مثال

از دو ســال قیمت هر ســهم وی به ۱۰ هزار 
تومان برسد، با محاسبه نیم درصدی مالیات 
پرداختی، در هر سهم ۹۹۰۰ تومان سود برده 
اســت؛ اما در عوض دولــت از اضافه کاری 
کارمندان خود ۳۵ درصد مالیات می گیرد، یا 
از مازاد پول فعاالن اقتصادی ۲۵ درصد سود 
دریافت می کند. در این شرایط طبیعی است 
بازار بورس با نیم درصد مالیات بازار خوبی 
برای هدایت نقدینگی به حســاب بیاید.این 
در حالی اســت که در تمام دنیا به جز ایران، 
از بازار ســرمایه مالیات هــای باالتری اخذ 

می شود. به نظر می رسد یکی دیگر از دالیل 
رشد شاخص های بورس در سال ۱۳۹۸ این 
بود که وقتی سرمایه ها در ایران به سمت بازار 
بورس می روند و با رشــدی هرچند تصنعی 
شاخص ها افزایش می یابند یا با نوسان مواجه 
می شــوند.ضمن اینکه بیــش از ۹۰ درصد 
ســرمایه بورس بازان در بازار ســرمایه ایران 
در اختیار شــرکت های خصولتی، بنیادهای 
دولتی و نهادهای نیمه دولتی و بانک هاست؛ 
نهادهایی حقوقی که ایــن قدرت را دارند تا 
 
ً
زمینه های بازارسازی را فراهم کنند. طبیعتا

این نهادها و شــرکت های پرقــدرت اجازه 
ســقوط دارایی های خــود را نمی دهند. این 
روندها به نوعی بازارســازی یا کلک دالالن 
و سفته بازان بورس است تا با شایعه سازی و 
ترساندن برخی ســهامداران، آنها را مجبور 
به فروش کنند و عده دیگری هم زمان همین 
ســهم ها را بخرند.در پایان برای پاســخ به 
این پرســش که چگونه باید راه را بر دالالن 
بازار سرمایه بســت، باید اذعان داشت تنها 
موضوعی که به کاهش داللی منجر می شود، 
جدی گرفتن نظارت بر بازار ســرمایه، یعنی 
حضور و نقش فعال ســازمان بورس است. 
مردمی عمل کــردن در مقررات ســازمان 
بورس و تصمیم گیری های شورای بورس بر 
اساس سود مردمی تنها راهکار پیش روست 
که البته این موضوع تنها با حرف و بخشنامه 

عملیاتی نخواهد شد.

   بازار    
 نگاهی به آنچه در عراق می گذرد

ژست نظامی اهداف سیاسی

فتح الله پریشان
روزنامه نگار

نگاهی به دالیل استقبال از بازار سرمایه

 بورس در سالی که گذشت

علیرضا جاللیان
خبرنگار

عباس هشی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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پرتو

باور کنیم کسی با کسی دشمنی ندارد و اگر 
انتقادی وارد اســت حداقل بــه آنها با دقت 
گــوش دهیم، اگــر نقدی وارد اســت آن را 
بپذیریم و اگر وارد نیست با استدالل و دلیل 
پاســخ آن را بدهیم؛ اما به نظر می آید در این 
میان همه دوســت دارند بگوینــد آنچه آنها 
انجام داده اند و گفته اند درست است و هرچه 

منتقدان می گویند اشتباه!
در این ســال ها شــش ســری از مجموعه 
پایتخت از همین رسانه و همین شبکه پخش 
شــد، همه آن را دوست داشتند و به نوعی از 
آن تقدیر و حمایت می کردند؛ اما واقعیت این 
است که نه پایتخت ۵ توانست مانند گذشته 
مخاطب را پای تلویزیون بنشاند و نه پایتخت 
۶ توانســت پای رســالت همیشگی اش که 

ارزش های خانوادگی بود، ثابت قدم باشد.
مخاطبان یادشــان نرفته اســت اصلی ترین 
بقیــه  و   ۱ پایتخــت  در  کــه  موضوعــی 

فصل های پایتخت درخشــان بــود، احترام 
نقی به باباپنجعلی بــود و حاال اصلی ترین 
انتقــاد وارد بر پایتخــت ۶ بی احترامی های 
بهتاش بــه پدر و مــادر اســت. آن نقی که 
جانــش را هم بــرای پدرش مــی داد حاال 
نه اهداگر، بلکه با چشم داشــت فروشــنده 
 کلیه پدر شــده اســت، آن هم در ازای یک

 شغل.
البته باید گفت تصویری که از یک سلبریتی 
تــازه به نوایی رســیده از بهتاش ارائه شــد، 
درســت بود. تصویری که از فهیمه به عنوان 
یک آرایشگر بی مالحظه ساخته شده بود نیز 
دقیــق بود. آنچه از نقی به عنــوان راننده فرد 
سیاسی و شخص سوءاستفاده گر از موقعیتش 
ارائه شــد نیز بــی راه نبود. بلــه، همه اینها 
درست بود؛ اما انتقادها نشان داد مردم بیشتر 
دوست دارند بیینده همان احترام، مهربانی و 
 ارزش های خانوادگی باشند و در قالب همان 
احترام انتقادهای به حق سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی را نیز بشنوند؛ مانند آنچه از گرانی 
اجناس یا انتقاد بر نمایندگان مجلس بیان شد 

 به دل مردم نیز نشست.
ً
و اتفاقا

نیست انتقادپذیر  که  پایتختی   
   برداشت    

یکی از آفــات و آســیب هایی که 
همواره مبارزان و مدیران انقالبی را 
تهدیــد می کنــد،  تغییــر معیــار و مالک 
قضاوت هــای آنها دربــاره رخدادها و افراد 
اســت. این موضــوع زمانی ســرآغاز افول 
می شود که معیارهای دیگری چون رابطه پدر 
و فرزندی،  هم حزبی،  استاد و شاگردی و... 
جایگزین اصول انقالبی و اسالمی می شود. 
»بیات زنجانی« زمانی در این مسیر افتاد که به 
دســتگیری بهزاد نبوی واکنش نشان داد و از 
اینکــه مدیری ماننــد وی در زندان باشــد، 
احساس تأسف کرد. وی بدون توجه به ابعاد 
و زوایای فتنه ۸۸، رفتارهایی در ایام فتنه و پس 
از فتنه از خود بروز داد که همه بر خالف نظر 

نظام اسالمی، و بالعکس موافق نظر 
امام  انقالب و تفکر  دشــمنان 

راحل بود. وی کروبی را سند 
روحانیت  بــرای  افتخــاری 
دانست و رفتار کسانی را که به 

امام)ره( توهین و عکس ایشان 
را پاره کردند، توجیه کرد. بیات 

زنجانی بــا خانواده های 
دستگیرشدگان در فتنه 
در  و  کــرد  دیــدار 

اظهارنظرهایی عجیب زنــدان رفتن آنها را 
سند حقانیت شان دانست. او بدون اشاره به 
هتک حرمت مقدسات، از جمله اهانت به 
برخــی  ســوی  از  حســینی  عاشــورای 
بازداشت شــدگان، خطاب بــه خانواده آنان 
گفت: »زمانی که مشــکالت این چنینی را 
درک می کنیــد، به یــاد زندانی شــدن امام 

موسی بن جعفر)ع( بیفتید.«۱ 
نحوه مواجهه بیات زنجانی با مسائل سیاسی 
نشان می دهد وی در اهم و مهم کردن مسائل 
دچار ضعف جدی بوده است. بیان احساسی 
وی در اظهارات سیاسی در منش رفتاری او هم 
تأثیر منفی گذاشته است. بسیاری از محققان 
معتقد هستند پس از منتظری و صانعی، بیات 
زنجانی ســومین شخصیتی اســت که با 
مواضع خود سعی در مطرح شدن از 
طریق رویارویی با جمهوری اسالمی 
و والیت فقیه را داشته است؛ شاید 
به همین علت اســت که سخنان او 
با پوشــش گسترده رســانه های ضد 

انقالب و بیگانه مواجه می شود.
پی نوشت :

۱ـ بیات زنجانی زندانیــان انتخاباتی را به 
معصوم تشــبیه کرد، شبکه ایران، ۱۵ 

فروردین ۱۳۸۹.

   ریزش ها    

معاویة بن عمار می گوید: »شنیدم از حضرت 
صادق)ع( که ذیل آیه شریفه »َو ِباألْسحاِر ُهْم 
ِفُروَن« می فرمودند: آنان در پایان شب و 

ْ
َیْسَتغ

آخر نماز وتر هفتاد مرتبه استغفار می کنند.« 
ه بن ابی یعفــور، از امام صادق)ع( نقل 

َّ
عبدالل

کرده است: »در نماز وتر هفتاد مرتبه استغفار 
کن و هنگام استغفار دست چپ را بلند کن و 

با دست راست عدد استغفار را بشمار.« 
ا از حضرت ابی جعفر)ع( 

ّ
ابوعبیده الحذ

نقل کرده است: »آن جناب در ذیل آیه شریفه 
ُهْم  ُعوَن َربَّ

ْ
 َید

ِ
َمضاِجع

ْ
َتجافی ُجُنوُبُهْم َعِن ال

َ
»ت

« فرمودند: شاید تو می پنداری 
ً
َمعا

َ
 َو ط

ً
ْوفا

َ
خ

که ایــن جماعت کــه حق تعالــی در قرآن 
 شب ها را خواب 

ً
آنها را ستوده اســت اصال

ندارند. ابوعبیــده می گوید محضر مبارکش 
عرضه داشتم: خدا و رسول و فرزند رسولش 
داناتر هســتند و من چیزی نمی دانم. سپس 
حضرت فرمودند: برای این بدن الزم است 

که استراحت کند و مقداری بخوابد تا نفس و 
روح از آن جاری شود و وقتی روح خارج شد، 
بدن استراحت می کند و پس از آنکه روح به 
بدن برگشــت بدن با قّوه و نیروی بیشــتری 
مشــغول به کار می شــود. باری، حق تعالی 
در آیه مذکور آن جماعت را ســتوده است و 
می فرماید شب ها پهلو از بستر خواب حرکت 
دهند و با بیم و امید در نماز شب خدای خود 
را بخوانند. این آیه در شأن امیرالمؤمنین)ع( 
و اتباعش از شــیعیان ما نازل شده است، چه 
آنکه ایشان در اول شــب می خوابند و وقتی 
دو ثلث از شــب گذشت یا مقداری که خدا 
می خواهد، از خواب برمی خیزند و به درگاه 
الهی پناه می برنــد، در حالی که به عبادتش 
راغب و از عذابش بیمنــاک و در رحمت و 
آنچه نزد اوست طمع و امید دارند. خداوند 
رحمان آنهــا را در کتابش یاد کرده اســت؛ 
پس از آنچه به ایشــان داده تو را اطالع داده 
و خاطرنشــان کرده که ایشــان را در جوار 
رحمتش اســکان داده و در بهشــت برینش 
داخل کرده و از هر خوف و هراسی ایمن شان 

نموده است.«

 امید به رحمت خدا 
   حکمت    

 کرونا
 و بازنمایی تازه از غرب

ســخن از کرونــا، ابعــاد و پیامدهای 
مختلف آن ایــن روزها به خبر اول دنیا 
تبدیل شــده است؛ البته نه تنها از منظر 
بهداشــتی و مخاطرات بیمــاری آن، 
بلکه فراتــر از آن از جایــگاه راهبردی 
و تحــوالت بزرگــی که ایــن ویروس 
میکروسکوپی می تواند در هندسه قدرت 
جهانی ایجاد کند. تحلیل پیامدشناختی 
تحــوالت عمیــق ویــروس کرونا در 
نظم و قدرت سیاســی آینده جهان، به 
تحلیل هایــی برمی گردد که از ســوی 
ه 

ّ
ه« دبیرکل حزب الل

ّ
»سیدحسن نصرالل

لبنان در ایام اوج گیری کرونا در چین و 
آغاز شــیوع آن در آمریکا و اروپا ـ که با 
مقاومت و انکار مضحک ترامپ مواجه 
بود ـ ایراد شد. ســید مقاومت لبنان و 
البته چندین استراتژیست جهانی دیگر 
که بعد از وی این موضوع را دست مایه 
تحلیل های خود قرار دادند،  با مشاهده 
ناکارآمــدی بزرگ ترین مدعیان قدرت 
و  اروپایی  جهانی، برخی کشــورهای 
مدعیان حقوق بشری در مصاف و کنترل 
پیامدهای کرونا و رها کردن بیماران حاد 
و ســالمندان که معنایی جز شــمارش 
معکوس برای مرگ آنها نداشت،  باب 
ســخن را درباره قدرت ایــن ویروس 
میکروسکوپی برای تغییر هندسه قدرت 
جهانی ـ و البته با نگاه عمیق تر ـ شکننده 
بودن هــر قدرتی در برابــر بحران های 
جدیــد بیولوژیکی،  زیســت محیطی،  
هسته ای حتی بالیای طبیعی باز کردند. 
نقطــه کانونی چالش طلبــی پدیده 
کرونــا،  بیش از هر موضــوع دیگری، 
»ناتوانــی انســان مــدرن« و »تمدن 
مدرنیته« با همه عظمت ساختگی اش 
در برابر ویروس کوچکی اســت که در 
این ســه ماه به جان مردم دنیــا افتاده و 
فلسفه سیاســی و حکمرانی های نوین 
دموکراتیک را بــا چالش جدی روبه رو 
کرده اســت. بی کفایتی حکمرانی در 
کاخ ســفید، ترجیح منافــع اقتصادی 
کارتل هــای  و  نفتــی  تراســت های 
اسلحه ســازی با رویکرد نجات صنایع 
بزرگ، ترامــپ را وادار کرد ابتدا اصل 
بیمــاری را انکار کنــد ، در مرحله بعد 
بزرگی خطر او را بــا تردید مواجه کرد 
و در نهایت زمانی چشــم خــود را به 
سونامی ابتال و مرگ آمریکایی باز کرد 
که این ویــروس در زمانی اندک آمریکا 
را رکورددار این موضوع در جهان کرده 
بود. در این زمان کاخ سفید  رفتارهایی 
تبعیض آمیــز و غیر انســانی بر مبنای 
نژادپرســتی را در درمان و چاره جویی 
برای مقابلــه با این ویــروس به منصه 
ظهور رســاند. ترامپ و رفتارهای این 
روزهای وی و برخی دولتمردان اروپایی 
در دزدی های دریایی مدرن برای سرقت 
محموله های بهداشتی کشورهای دیگر 
و رهــا کــردن بیماران ســالمند، نماد 
وحشی گری مدرن و بازگشت فرهنگ 
جاهلیت به غرب شــده است. کرونا از 
این منظر فرصتی ایجاد کرده اســت تا 
دنیای اســیر در چنگال رسانه با مفهوم 
غرب وحشــِی در حال احیا بیشتر آشنا 
 آن غرب 

ً
شود و بداند دنیای غرب صرفا

بازنمایی شده از سوی غول های رسانه ای 
نیست. 

فراز و فرود بیات زنجانی ـ ۴

معیارها  تغییر 
کارنامــه عملکــرد گماشــتگان بریتانیا در 
استرالیا، ســیاهه ای از جنایت های بی شمار 
علیه مردمان بومی اســت تا حدی که آنان را 
تا مرز انقراض پیش برد. حمالت گســترده 
به مناطق مسکونی، اســتفاده از سالح های 
گرم در برابر بومیان بی دفاع، مســموم کردن 
منابع غذایی و آب بومیان، شیوع بیماری های 
واگیردار و کشــنده از اروپا و مهاجرت های 
اجباری به مناطق غیر قابل ســکونت، فقط 
بخشــی از جنایات ســازماندهی شده علیه 

بومیان استرالیا بود. 
با آغاز حکومت بریتانیا بر استرالیا از سال 
۱۷۸۸ تا سال ۱۹۱۱، جمعیت بومیان استرالیا 
از ۷۵۰ هــزار نفر، بــه ۳۰ هزار نفر کاهش 
پیدا کــرد.  در کنار کشــتارها، بیماری های 
واگیرداری که سیســتم ایمنی بــدن بومیان 
شناختی از آنها نداشــت از اروپا به استرالیا 
منتقل می شدند و عالوه بر سرایت طبیعی، 
گاهی بــه عمد نیز بومیــان را دچار بیماری 
می کردند و به نیستی می کشاندند؛ زیرا بومیان 
در مقابله با بیماری های ناشناسی همچون وبا 
و طاعون درمانی نمی شناختند. در برابر این 
هجوم همه جانبه، کار بومیان به جایی رسید 
که کشــتن فرزندان خود را در خردســالی 

به اوضاع زندگی طاقت فرســای حاصل از 
بیماری و کشتار به دست اروپایی ها ترجیح 
می دادند تا نسل آنها با نابودی، از چنین رنج و 

هراس بزرگی رهایی یابد.
قتل عام گســترده بــه همــراه بیماری و 
گرسنگی شدید، سبب مرگ ۷۰ هزار بومی 
استرالیایی در ســال ۱۹۲۰ شد. در آن زمان 
دولت بریتانیا تصمیم گرفت تغییر رویه دهد 
و سعی کرد از جنگ های خونین بکاهد و به 
جای آن، از طریق سیاست های فرهنگی و به 
صورت مخفیانه، سیستماتیک و بی رحمانه، 
هویت و اتصاالت قبیله ای را از بومیان بگیرد. 
ملت استرالیا به حاشــیه رانده شدند و ورود 
به محدوده شــهری جز برای سفید پوستان، 
ممنوع اعالم شد. از آنها بدون پرداخت مزد 
زبان های  از  اســتفاده  بهره کشی می کردند. 
بومی و برپایــی آیین های مذهبی آنان غدقن 
اعالم شد و فرزندانی که یکی از والدین شان 
غیر بومی بود به زور از آنها گرفته می شدند. تا 
سال ۱۹۶۷ و پیش از برگزاری همه پرسی در 
استرالیا، بومیان جزء مایملک دولت قلمداد 
می شدند. آنها حق انتخاب همسر نداشتند و 
به لحاظ قانونی نمی توانستند فرزندان شان را 

سرپرستی کنند.  

   حافظه    

نقد روز

سیدحسین
خاتمی خوانساری

کارشناس علوم اسالمی

کارنامه بریتانیا در سرزمین استرالیا

نسل کشی!

اولیــن انتخابــات ریاســت جمهوری در نظام 
اســالمی در بهمن ماه ۱۳۵۸ برگزار شد. در این 
انتخابات همه جریان ها و گروه های سیاسی برای 
موفقیــت در انتخابات تالش کردند. ســازمان 
مجاهدین خلق از اولین گروه هایی بود که با همه 
توان وارد میدان انتخابات ریاست جمهوری شد. 
این ســازمان با صدور بیانیه ای در ۲۶ آذرماه به 
استقبال انتخابات رفت و اعالم کرد حضرت امام 
خمینی)ره( را به عنوان نامزد ریاست جمهوری 

پیشنهاد می دهد.
 چنــد روز بعد، پس از عدم پذیــرش امام)ره(، 
ســازمان مجاهدیــن خلق به صورت رســمی 
»مسعود رجوی« را به عنوان نامزد معرفی کرد.به 
دنبال نام نویسی مسعود رجوی به عنوان کاندیدای 
ریاســت جمهوری، اولین گردهمایی انتخاباتی 
مجاهدین خلــق در روز پنج شــنبه ۲۰ دی ماه 
۱۳۵۸ در دانشــگاه تهران و در میــان هواداران 
سازمان برگزار شــد. در ابتدای این گردهمایی 

»موســی خیابانی« طی ســخنانی گفت: »ما 
بر حسب مســئولیت ها و وظایف مان وارد این 
صحنه شــده ایم و نه از روی جاه طلبی. اگر اهل 
جاه طلبی بودیم، درها به روی ما بســته نبود. ما 
همیشــه رنج ها را تحمل می کنیــم.«در همین 
ایام، نشریه سازمان فهرست مفصلی از حمایت 
کانون ها، جمعیت ها، احزاب و فعاالن سیاسی 
برای شــرکت در انتخابات ریاست جمهوری به 
نفع کاندیدای ســازمان به چاپ رساند که بیش 
از ۴۰۰ گروه، کانون، حزب و شخصیت، به جز 
افراد و گروه های شناخته شــده چپ گرا و حامی 
سازمان، مانند جـــبهه دموکراتیک ملی، حزب 
دموکرات کردستان، سازمان کومله، چریک های 
فدائی خلــق و تعداد زیــادی از اعضای کانون 
نویسندگان را شامل می شد. بسیاری از نام های 
 وجود خارجی نداشــتند و نام های 

ً
گروه ها اصال

چندین کانون را هم اعضای تشکیالت خودشان 
ســاخته و از شهرســتان ها به تهران ارسال کرده 

بودند.در حالی که هر روز بر فعالیت انتخاباتی 
نامــزد موردعالقه ســازمان مجاهدیــن افزوده 
می شد، انتشــار دیدگاهی از حضرت امام)ره( 
موجب شد همه برنامه های انتخاباتی این سازمان 
به هم بریزد. در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۸ استفتای 
جمعی از مؤمنــان از امام خمینــی)ره( درباره 
ریاست جمهوری کسانی که به قانون اساسی رأی 
نداده اند و با آن مخالفند، مطرح شــد که امام در 
پاسخ صریحی در این باره بیان فرمودند: »کسی 
که به قانون اساسی رأی مثبت نداده، صالحیت 
ریاســت جمهوری ایران را ندارد.« اگر قرار بود 
مصــداق کاملی برای این حکم مطرح باشــد، 
بدون  شک آن فرد مسعود رجوی بود. پس از این 
پیام، سازمان طی اطالعیه ای منتفی شدن نامزدی 
وی را اعالم کرد و به این شــکل پرونده رجوی 
برای نامزدی ریاست جمهوری بسته شد. سازمان 
منافقین نیز انتخابــات را تحریم و اعالم کرد از 

هیچ نامزدی در انتخابات حمایت نخواهد کرد.

فاقد صالحیت
   برگی از تاریخ    

انصراف نامزد گروهک منافقین از اولین انتخابات ریاست جمهوری

سامان فکری
کارشناس اندیشه

نسیم اسدپور
کارشناس فرهنگ و رسانه
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رعایت نکات بهداشــتی اصلی ترین دســتورالعمل برای 
مقابلــه یا بهتر بگوییم پیشــگیری از ویروس کروناســت؛ 
ویروســی که تا دیروز گفته می شد مانند یک سرماخوردگی 
ســاده اســت، اما امروز همگان دریافتنــد چنانچه نکات 
بهداشــتی را رعایت نکنند، نه تنها مانند ســرماخوردگی 
ســاده نخواهد بود، بلکه می تواند تجربه های وحشــتناک 
بیماری های همه گیر و خطرناکی مانند وبا و طاعون را برای 
بشــریت تداعی کند که تا حدی نیز همین گونه بوده است.
 نکات بهداشــتی برای پیشــگیری این ویروس بسیار مهم 

است.
اولین نکته در رعایت نکات بهداشــت فردی این است که 
مرتب و با شیوه ای خاص دستان خود را شست وشو دهیم؛ 
چراکه پوشــش این ویروس از لیپید است و همین موجب 
می شود با شست وشو از بین برود. تست های آزمایشگاهی 
صورت گرفته نیز نشان می دهد بهترین ماده برای ضد عفونی 
کردن دست، همان مایع دستشویی است و نیازی به مایعات 

ویژه ضد عفونی کننده دیگری نخواهد بود.
اما یادمان نرود زمان در شست وشوی دست ها مهم است؛ با 
طوالنی  کردن زمان شست وشو حداقل تا ۲۰ ثانیه، فرصت 
از بین بردن ویروس را به صابون می دهیم. در این دوره  شیوع 
 ناخن ها را کوتاه 

ً
بیماری از ناخن ها غافل نباشــیم؛ یا کامال

کنیم یا زیر آنها را نیز به خوبی شست وشو دهیم.

دست ها را باید ُشست!
اگر از آن دسته اشخاص هســتید که دوست دارید خود را 
کشــته ومرده کتاب و به نوعی فرهیخته جلوه دهید، اما همه 
شــما را به چشــم یک معتاد اینترنتی نگاه می کنند، باید به 
عرض تان برســانیم فرهیختگی و باال بردن سرانه مطالعه 
آسان تر از آن چیزی است که تصور می کنید، فقط کافی ا ست 

مراحل زیر را مو به مو اجرا کنید:
 کتاب »بیشعوری«  ـ را 

ً
۱ـ یک کتاب روان شناسی  ـ ترجیحا

همراه خود داشته باشید و هرگاه حس کردید کسی به شما 
 وانمود کنید مشغول مطالعه کتاب 

ً
نزدیک می شــود، فورا

هستید و مدام بگویید عجب کتابی!
۲ـ اگر کارمند هستید، همیشه یک قفسه  اختصاصی جدول 
 
ً
زیر میز کار خود داشته باشید. هنگام ورود ارباب رجوع سریعا

یک صفحه جدول باز کنید و به حل کردن آن مشغول شوید. 
یادتان باشد جلوگیری از ابتال به آلزایمر و فرهیخته نشان دادن 

خود،  برای یک کارمند از هرچیزی واجب تر است.
۳ـ کتاب هایی با جلدهای رنگارنگ و متنوع بخرید؛ عالوه 
بر کالســی که دارند برای تزئین و روح بخشیدن به فضای 

اتاق خیلی کاربردی هستند.
۴ـ در آخــر، حتی االمکان هیچ کتــاب جدیدی نخوانید؛ 
خواندن کتاب موجب می شود شما با برخی اصول و قواعد 
فرهنگ اجتماعی آشنا شــوید و با این  کار سبک شخصِی 

فرهیختگی شما از بین می رود.
زهره کاظم زاده

 فرهیختگی چه آسان!
خدا برهم زده با یک اشاره، خلق عالم را

خردمندی؟ تماشاکن، خدای اسم اعظم را
 طواغیت زمان لرزان، هراسانند و وامانده
شکسته شاخ استکبار، از مهمان ناخوانده

 دگر قلدرمآبان را، نمانده قدرت برتر
چنان مضطر شده ناالن، زند بر سینه و بر سر

 دگر خشکیده، شیر گاوها ی خنگ آمریکا
چه خواهد کرد، بن سلمان نوکر، در پس فردا

 تمام غرب )آمریکا، اروپا( مانده سرگردان
خودش کرده، هزاران لعن، بر جرثومه شیطان

 عجیب آن است، در یک صف، فقیران با غنی هستند
ه، در یک لحظه بگسستند

ّ
فواصل را، به اذن الل

 خداوندا؛ عیان گردیده، فرمان دست تو باشد
ترحم کن به مسکینان، که درمان دست تو باشد

 »فرائی« معتقد باشد، تویی فرمانده هستی
بگیر از مردم ایران زمین، با لطف خود دستی

عبدالمجید فرائی

درمان دست تو باشد

آمار کتاب  خوانی در هر کشــور نشــان دهنده  
پیشــینه  قوی و آینده ای گهربــار برای آن ملت 
است. در کشور ما اگر چه توجه به این نکته طی 
چند سال گذشــته رو به تصاعد بوده است، اما 
هنوز به میزان کافی و استاندارد نرسیده است.
علل و عواملی که موجب شــده کتاب جایگاه 
خود را در میان مردم از دســت بدهد، بســیار 
است. یکی از آنها گســترش روزافزون فضای 
مجازی است. ممکن است فکر کنیم کتاب و 
فضای مجازی هر دو یک کار را انجام می دهند 
و آن هم افزایش ســطح اطالعات افراد است، 
اما در واقعیت تفاوت های بســیاری میان این 

دو وجود دارد. همه  ما از ســطح اطالعاتی که 
فضای مجازی در اختیارمان می گذارد، مطلع 
هســتیم؛ اما اطالعات کتاب بســیار عمیق و 
دانش در فضای مجازی سطحی است. کتاب 
در جامعه، مهجور اســت؛ چراکــه همه گیر 
شــدن اطالعات در فضای مجازی سبب شده 
احساس نیاز به خواندن کتاب به شدت کاهش 
پیدا کند و حس نیاز به دانســتن در میان مردم 
اغنا شود، که همین سبب حذف مطالعه کتاب 
از فعالیت های روزانه مان می شــود.زمانی یک 
جامعه به فرزانگی می رسد که کتاب به عنوان 
محور در آن شــناخته شود و این موضوع وقتی 
محقق می شــود که کتاب جایگاهــش را در 
خانواده پیدا کند. یافتن جایگاه در خانواده به این 
معنا نیست که کتاب ها در طاقچه یا قفسه جای 
بگیرند، بلکه به این معناست که مطالعه به عنوان 
قوت غالب خانواده ها تلقی شود. آیا در میان این 

همه مشــکالت مختلف کــه زندگی های مان 
را فرا گرفته اســت، می شود زمانی را هم برای 
کتاب اختصاص دهیم؟ واقعیــت ماجرا این 
است که برخی مشکالت ما از کتاب نخواندن 
شروع می شــود؛ برای مثال کتاب خواندن در 
باب تربیت صحیح فرزند یا برخورد درســت 
با همسر و بســیاری از مسائل مبتالبه می تواند 
ما را در مقابل مشــکالت مجهز کند.  فارغ از 
همه اینها، اینکه گفته می شــود »کتاب غذای 
روح است« نباید به عنوان یک حرف کلیشه ای 
تلقی شود. همان گونه که پدر و مادر در خانواده 
دغدغه غذای جســم  را دارنــد، باید دغدغه 
غذای روح شان را هم داشته باشند و به گونه ای 
برنامه ریزی کنند که حتی یــک روز هم بدون 
مطالعه کتاب نگذرد. روزهای کرونایی فرصت 
خوبی است تا به بیشتر به مطالعه کتاب اهمیت 

بدهیم.

 این گونــه اســت کــه نهادینه شــدن فرهنگ 
کتاب خوانــی در خانــواده ســبب می شــود 
جامعه ای کتاب خوان و فرزانه داشــته باشیم، 
 سبب 

ً
فرهنگ جامعه ارتقا پیدا کند و این نهایتا

پیشرفت در همه شئون خواهد شد.

 یار مهربان در خانه
   زندگی    

 زنگ تلفن همراهش به صدا درآمد. 
پلک هایش را بــه هر زحمتی بود، باز 
کــرد. نیم خیــز شــد و روی تخت نشســت. 
پلک هایش به خاطر گریه های آخر شب ورم کرده 
بود. دیشب، همین که خیالش راحت شد مادر و 
آرش خوابیده اند، در اتاق را بست و مشغول شد. 
چمدان را از زیر تخت بیرون کشید و کمد لباس 
محســن را خالــی کــرد. کتاب ها، وســایل، 
یادداشــت ها و حتی عکس هایش را. فقط قاب 
عکس سفر شمال شان را روی پاتختی گذاشت. 
چقدر محسن توی عکس زیبا می خندید. هر تکه 
از وسایل محسن دنیایی از خاطره داشت. فرزانه 
آرام اشک می ریخت و همه چیز را مرور می کرد. 
انگار همین دیــروز توی حیاط بیمارســتان به 
خواستگاری محسن پاسخ مثبت داده بود. نفس 
عمیقی کشید. تا هشت صبح چیزی نمانده بود. 
باید خودش را به بیمارستان می رساند. نباید یک 
روز هم از شــیفتش عقب می ماند؛ خواســته 
محسن بود. با اینکه مدیر بیمارستان بود، اما مدام 
سفارش می کرد بیمارستان را رها نکند تا بلکه 
شــرایط بهتر شود.دستی به جای خالی محسن 
کشــید. یاد آن جمعه تلخ افتاد. شوهرش بعد از 

شیفت شب به خانه آمده بود. فرزانه از آن  همه غم 
که در چهره محسن بود، ترسید. بالفاصله از جا 
پرید. با دلهره پرســید:  کی اومدی؟ چی شده؟ 

چرا ناراحتی؟
ـ حاج قاسم رو ترور کردن... قاسم سلیمانی 

رو...
خشــکش زده بود. همان جا کنار محسن با هم 
اشــک ریخته بودند. هردو فرزند شهید بودند و 
با اینکه از نعمت پدر چیزی نفهمیده بودند، اما 
با شهادت ســردار انگار دوباره یتیم شده بودند.
محســن فرزانه را آرام کرده بــود و دلداری اش 
داده بود که نترسد، سالح حاج قاسم روی زمین 
نمی ماند، مثل سالح پدران شان!حاال چه کسی 
فرزانه را با یک فرزند هشت ساله دلداری بدهد؟ 
از وقتی که تســت کرونای محســن مثبت شده 
بود، به خانه نیامده بود. خــودش را توی همان 
بیمارستان قرنطینه کرده بود. باید بیشتر به قلب 
عمل شده اش توجه می کردند.چای تازه دم را با 
عجله سرکشید و لباس پوشید. مادر از اتاق آرش 

بیرون آمد. اشک توی چشمانش موج می زد.
ـ فرزانه، می خوای بری بیمارستان؟ شما به 
اندازه کافی خدمت کردید! حالت خوش نیست 

مادر، استراحت کن.
کیف و وسایلش را برداشت. در را باز کرد و 
محکم گفت:  مامان، سالح محسن نباید زمین 

بمونه... من نمی ذارم.

سالح
   داستان    

 شــاید شــما هم این روزهــا در تماس های 
تلفنــی و مکالمات تان در فضــای مجازی، 
شــاهد شــکایت ها و نارضایتی های شدید 
 بعضــی افــراد از وضعیــت موجــود بوده

  باشید.
 از اخبــار تلــخ کرونا، تلفــات  مرگبار و 
آسیب های اقتصادی و  اجتماعی اش گرفته تا 
گالیه مندی از ســختی های قرنطینه خانگی، 
ناآرامی هــا و اذیت های کــودکان در محیط 
محدود خانــه و فراهم نبودن امکان ســفر و 
گردش و... شــاید حتی گاهــی خودتان نیز 
همین امواج و انرژی های منفــی را دریافت 
 و ســختی ایــن روزهــا را چندبرابــر حس

 کرده اید.
بدون شــک، نمی توان منکــر وضعیت 
نامطلــوب ایــن روزها بــود و تغییــر روال 
 ثابــت زندگــی و عــوارض آن را نادیــده 

گرفت.
 امــا حقیقت این اســت کــه بیماری ها، 
بالیــا و مصیبت ها بخش های جدانشــدنی 
زندگــی هســتند کــه در کنــار نعمت های 
 ســالمتی، آرامش و شــادی، زندگی را رقم 

می زنند. 

گاهی زندگی بر مدار شادی قرار می گیرد و 
گاه بر مدار سختی ها؛ ضمن اینکه آموزه های 
دینی ما آســانی را در دل ســختی و همراه آن 
می دانــد و مؤید این حقیقت اســت که »إن 
...«. با این نوع نگاه جایی 

ً
مع العســر یســرا

بــرای بزرگنمایــی مشــکالت و گله مندی 
و اعتراض هــای شــدید باقــی نمی مانــد؛ 
 که صبــر و امیــد مهم ترین عنصر زیســتن

 است.
در عین حال آنچه ســبب عبور آســان تر 
از موقعیت های ســخت اســت، بــاال بردن 
ســطح تحمل و صبــر در برابر آنهاســت؛ 
همــان جامــه ای که تمــام انبیــای الهی در 
مواجهه بــا آزمون های الهــی و بالها بر تن 
 کردند و اطرافیان را نیز به پوشــیدن آن توصیه 

می کردند.
 البتــه نه صبــر منفعل که با نشســتن در 
گوشــه ای و در بغل گرفتن زانــوی  غم همراه 
باشــد، بلکه صبری فعــال و مؤثر؛ مقاومتی 
که با توکل به خدا، توســل به اهل  بیت)ع(، 
رعایــت توصیه های بهداشــتی و پزشــکی 
و تالش بــرای خلق لحظاتی شــاد در کنار 
اعضای خانواده همراه باشد و کشتی خانواده 
و جامعــه را تا ســاحل ســالمت، آرامش و 
 رهایــی از شــر این ویروس منحــوس یاری

 کند.

صبر تا رسیدن به ساحل آرامش
   خانه    

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

   ویروس منحوس       کتیبه       حرف تو حرف    

قبیله عشق

لباس زیبای شهادت

 »محمدعلی« با بار بزرگی که 
وارد خانه  بود  روی دوشــش 
شد. به چهره  خسته و لباس های کهنه اش 
که نــگاه کــردم دلم ســوخت. وضع 
مالی مان خــوب نبود و با کشــاورزی 
روزگار می گذراندیــم. بچه ام صبحانه  
نخورده  رفته بود کمــک پدرش. برای 
نهار آش پخته بودم، اما هنوز آماده نبود. 
لیوان آبــی بردم لب ایــوان تا بخورد و 
گلویش تازه بشود. چیز دیگری در خانه 
اینکه دلگرمش کنم،  برای  نداشــتیم. 
گفتم: »قالــی بیاد پایین پول می دم بری 

لباس بخری، نزدیک عیده.«
خندید و گفت: »من از این لباس ها 

نمی پوشم.«
وقتی شــهید شد و برای خاکسپاری 
رفته بودیم، فهمیدم هیچ لباســی مثل 
لباس شــهادت به تن الغــر و قِد بلند 

محمدعلی برازنده نبود.
به نقل از مادر شهید

در  شــاهپوری«  محمدعلی  »شــهید 
روستایی نزدیک اصفهان در خانواده ای 
ســاده و دین دار به دنیا آمــد. فرزند اول 
خانــواده بود و برای کمــک به مخارج 
خانــه ناچار شــد تحصیــل را پس از 
گذراندن دوره  ابتدایی رها کند. با شروع 
جنگ تحمیلی، با اینکه ۱۵ سال بیشتر 
نداشت، به دنبال جلب رضایت پدر و 
مادرش برای شــرکت در دفاع از کشور 
بود.در نهایت با اینکه هنوز چند ماهی 
از حضورش در جبهه نگذشته بود، در 
عملیات کربالی ۵ لباس زیبای شهادت 

بر تنش درخشید.

ــه ضرغامی: چهــار  عزل ناخدا 
ّ
 عزت الل

توسط کدخدا منطقی بود! آخه در اوج 
مانورهای نظامی و رســانه ای در عراق 
که نباید فرمانده نــاو هواپیمابر بگوید 
وضع مان خیلی خراب است، به دادمان 
 آمریکایی ها آسیب دیده اول 

ً
برسید! فعال

 کرونا در جهان هستند.

الیاس نــادران:  به همراه منتخبان مجلس 

جلساتی با مســئوالن وزارت اقتصاد و 
نفت، بانک مرکزی و ســازمان برنامه 

داشتیم با سه هدف:
۱ـ همسان ســازی اطالعات راهبردی 

حوزه اقتصاد؛
۲ـ اعالم آمادگی ظرفیت کارشناســی 

مجلس برای برداشتن موانع تولید؛
۳ـ ظرفیــت داخلی آن قدر هســت که 
)علی رغم شیطنت دشمن( جهش تولید 

دور از دسترس نیست.

نکته  گرام 
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