
صـــفحه   ۴  |  ۲۰۲۰ آوریل   ۸  |  1۴۴1 شعبان   1۴  |  13۹۹ فروردین   ۲۰ چهار شنبه   |  ۹۴1 شــماره   | بیستم  ســــال   | اجتــماعی  و  فـرهنـگی  سـیاســی،   | الکترونیکی  نشریه 

محمدرضا مهدیار اسماعیلی

تحریم بزرگ تر از کرونا دیدگاه
پور۲ میثم مهر

جهان  و  ویروس ضد اقتصاد دیدگاه
۲

ssweekly.ir

پرتو
۳

ساسان شاه ویسی

زیر پا گذاشتن قوانین بین الملل دیدگاه
۲

 امام زمان  مظهر مهربانی خداوند
 تا شکست کرونا هر صبح همراه شما

گفتاریازحجتاالسالموالمسلمینسیدحسینهاشمینژاد

)عج(

شــیوع بیماری کرونا و درگیر شــدن صدها هزار انسان در 
سراســر جهان بار دیگر مباحث پایان تاریخــی را نزد افکار 
عمومی جذاب تر کرده است. فکر این که عمر جهان یک روز 
به پایان خواهد رســید، موضوعی نیست که متعلق به امروز 
و دیروز باشد. بشر قرن ها اســت به این سؤال اندیشه است 
و مکاتب الهی و بشری پاســخ های مختلفی به آن داده اند. 
از گســترش این خبر که آیا برخورد شهاب سنگی عظیم در 
اردیبهشت ماه به حیات بشر بر کره خاکی پایان خواهد داد؟ 
یا آنکه جنگی جهانی و بمب های اتمی دست ساخت بشری 
کار را بــر آدمی تمام خواهد کــرد؟ و ده ها عوامل طبیعی و 
غیرطبیعی، مباحثی است که در این راستا مطرح شده و اذهان 

بخشی از بشریت را به خود مشغول کرده است.
در ایــن میان ادیان ابراهیمی و به طور ویژه و ناب، مکتب 
اهل بیــت)ع( از پایان خوش تاریخ با تحقق حکومت عدل 
گســتر جهانی و حاکمیت مستضعفین و مؤمنان و دینداران 
سخن گفته اند. تشکیل حکومتی با پرچم شریعت که متضمن 
گســترش فراگیر عدالت بوده و آرامش و امنیت واقعی را به 
همه جهــان هدیه خواهــد داد. امری خطیر که به دســت 
دوازدهمین حجت خدا از نســل رسول اکرم)ص( محقق 

خواهد شد.
در شــرح و تبیین ابعاد و چگونگی تحقق این امر خطیر 
باید گفت که »ظهور« امری دفعی نیســت که بدون مقدمه 
و فراهم شــدن علل و عوامل ممکن گردد، بلکه »فرآیندی 
مدبرانه« اســت که با فراهم آمدن مقدمات به تدریج محقق 

خواهد شد. یکی از الگوهای نظری متقن که بر مبانی قرآنی 
و روایی محکم و مبتنی بر معارف زالل مکتب اهل بیت)ع( 
بنا نهاده شده، الگویی است که توسط حکیم فرزانه انقالب 
اســالمی صورت بندی و در ســال های اخیر از تریبون های 
مختلفی ارائه گردیده است. مبتنی بر این الگو فرآیند »تحقق 
اهداف انقالب اسالمی«، فرآیندی پنج مرحله ای است که 
شامل »پیروزی انقالب اسالمی«، »تشکیل نظام اسالمی«، 
»تحقق دولت اسالمی«، »تشکیل جامعه و کشور اسالمی« 
و در نهایت »تشــکیل تمدن بین  الملل اسالمی« می شود که 
اکنون ما پس از ســپری کردن مرحلــه اول و دوم، در دوران 

ایجاد »دولت اسالمی« قرار داریم. 
بدون شک رسیدن به مرحله پنجم، رسیدن به زمانه  ظهوری 
اســت که مقدمات آن فراهم شده اســت و در آن شرایط آن 
وارث انبیاء و اولیاء الهی)عج( پرچمداری هدایت و رهبری 
تحقق کامل »تمدن بین الملل اســالمی« را برعهده خواهد 
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در ایــن میــان این نکته اساســی را نبایــد فراموش کرد 
که این »فرآینــد مدبرانه« از طریق امدادهــای الهی امکان 
تســریع خواهــد شــد. عوامــل و عناصری در هســتی 
می توانند به طور معجزه آســایی این ظهــور را نزدیک کرده 
و مقدمــات آن را فراهم کنند، حوادثــی غیرقابل پیش بینی 
 که آدمی کمتر تجربه آن را داشــته یا کمتــر بدان توجه کرده

 است!
اگر یکــی از مهم تریــن عوامل ظهــور، درک همه جانبه 
مضطــر و مســتأصل بودن آدمــی از نجات و رســتگاری 
اســت، پس تا انســان با همــه توهمات باشــکوه علمی 
خــود در حــل مشــکالت و چالش هایش ناکام نشــود و 
خــود را در برابر حــوادث و تلخ کامی ها ناتــوان نیابد، به 
 معنــای واقعی نیازمند منجی و آماده بــرای ظهور نخواهد

 بود! 
»ظهور کرونا« نشــانه ای از ناکامی مدعیانی اســت که 
سخن از پایان تاریخ گفته و انســان مسلح به علم تجربی را 
جانشــین خدا کرده اند! بشــر مدعی امروز، فروپاشی کاخ 
 شیشه ای علم تجربی خود را با فراگیری این ویروس مشاهده 

کرده است. 
امروز آشکار شده که همه مدعیان جهانی در برابر کنترل و 
مدیریت بیماری واگیرداری به ظاهر ناچیز، ناتوان مانده اند! 
امروز تشت رســوایی و ناکارآمدی لیبرال دموکراسی غربی 
در نجات جان انســان ها بر زمین افتاده و انســان مستأصل 
شــده مدرن، بیش از دیگر زمان ها نیاز به ظهور منجی برای 

دستگیری را احساس می کند!
دنیای پساکرونا دنیای متفاوتی از قبل خواهد بود، دنیایی 
که در فضــای آن عطر و بوی منجــی موعود)عج( بیش از 
گذشته خواهد پیچید و یک قدم به ظهور نزدیک تر خواهیم 

شد! ان شاءالله.

در انتظار منجی
مهدی سعیدی

روزنامهنگار

میالد نور مبارک



شماره 941 |  چهار شنبه ۲۰ فروردین 1399

2
دیدگاه

 شاخص

 زیر پا گذاشتن 
قوانین بین الملل

در روزهای گذشــته خبــری مبنی بر 
تخصیص دو تریلیون دالر در راســتای 
حمایت از واحدهای تولیدی و اصنافی 
که بر اســاس شــیوع کرونا در آمریکا 
تعطیل یا آســیب دیده اند، منتشر شد. 
اقداماتی شبیه به این در گذشته نیز سابقه 
داشته است؛ برای مثال در سال ۲۰۰۷ 
رقمی نزدیــک به ۸۰۰ میلیــارد دالر 
برای این واحدها تعریف شــده بود. در 
آن دوره نتایج این حمایت ها نشــان داد 
خروجی این بسته های حمایتی بیش از 
آنکه برای حمایت از کارگران یا اقشار 
ضعیف آمریکا هزینه شود، در جایگاهی 
کارفرمایی به منصه ظهور می رسد؛ به 
عبارت دیگر قبل از اینکه بخش اولیه این 
دو تریلیون دالر به عنوان پرداخت های 
پشت حساب یا کارت های اعتباری به 
افرادی که درآمد ســالیانه کمتر از ۷۵ 
هــزار دالر دارند، پرداخت شــود، به 
صورت مشــخص به نظام کارفرمایی، 
آن هم به صورت وام های مستقل برای 
شرکت هایی که از کرونا آسیب دیده اند، 
تعلق می گیرد. ضمــن اینکه آمریکا با 
کسری بودجه باالیی که دارد در دو ماه 
اول سال میالدی جدید نشان داد یکی 
از پرخرج ترین و پردامنه ترین سال های 
کســری بودجه مزمن خود را پشت سر 
می گذارد؛ به گونه ای که کسری بودجه 
آمریکایی هــا از یک تریلیون دالر عبور 
می کند. رئیس فدرال رزرو آمریکا بارها 
بر ایــن موضوع تأکید کرده اســت که 
کسری بودجه های مزمن و اعتباراتی که 
از محل فروش اوراق ایجاد می شــوند، 
دامنه تاب آوری بانــک مرکزی آمریکا 
و  ـ مالی  پولی  به بحران هــای  نســبت 
چالش های اقتصادی آمریکا را کاهش 
داده اند. به نظر می رســد آمریکا پس از 
پشت سر گذاشــتن دوره های آشوبناک 
جنگ های ارزی، تجــاری و تعرفه ای، 
بــرای تنفس خود حاضر شــده قواعد 

اقتصاد جهان را زیر پا بگذارد. 
با تخصیص این پــول در عین حال 
که دولت خودش را بــه بانک مرکزی 
بدهکار می کند، آن را در قالب رانتی که 
برای شرکت های بزرگ به وجود آورده 
اســت به صورت وام های بلندمدت و 
تسهیالت اعتباری به این شرکت ها اعطا 
می کند. از طرفی این پول، به واســطه 
اســتقراض از بانک مرکــزی به نوعی 
پول پرقدرت است و وقتی وارد اقتصاد 
شــود، اقتصاد دچار شــوک و افزایش 
حجــم نقدینگــی خواهد شــد؛ البته 
سیاستگذاران اقتصادی در اقتصادهایی 
مانند آمریکا تالش می کنند تا با نظام ها 
و سیاســت های مالی عمومی کارکرد 
پــول را در جهــت مقاصد خودشــان 
تعریف کنند. اقتصاد این کشور در طول 
یک ســال، قریب بــه ۱۰ درصد از کل 
تولید ناخالص ملی خــود را به عنوان 
اعتبار جدیــد وارد بازار می کند. باید به 
این موضوع اذعان داشــت تا به امروز 
منابعی که در دوره های قبلی مانند سال 
۲۰۰۷ تحت عنوان حمایت های دولتی 
به اقتصــاد آمریکا تزریق شــده، هیچ 
نتیجه ای جز افزایــش نرخ بدهی ملی 

آمریکا نداشته است.

 تنها یک ویروس نامرئی که بر طبق علمی ترین 
شــواهد، اکثر مبتالیان به آن جان ســالم به در 
می برند، چنان ترس و وحشتی در دنیا انداخته 
اســت که حتی نبردهای بزرگ بین المللی هم 
نمی تواننــد این گونه عمل کننــد. این ویروس 
بــا جهانی کردن اضطراب و وحشــت، از هم 
گسســتن ارتباطات اجتماعی، به هم ریختن 
بازارهای بین المللی سهام و ایجاد واگرایی های 
 شــدید که در تاریخ بی سابقه است، در 

ً
بعضا

حــال درنوردیدن مرزهــای روابط بین المللی 
اســت. آنچه امروز در جهان می گذرد شباهت 
زیادی به روندهایی دارد که به جنگ جهانی دوم 

منتهی شد؛ جنگی که به عنوان یک رویداد مهم 
 بین المللی، جهانی متفاوت از قبل را پایه ریزی 

کرد.
تمدن غربی که در ســخاوتمندانه ترین معنا 
پیش از این نیز در بحران هویتی و معنایی قرار 
داشت، با گســترش موج کرونا در کشورهای 
اروپایی و آمریکا بیش از پیش دچار وحشــت 
و هراس معنایی شده است. ترس و اضطراب 
ناشــی کرونا چنان فراگیر و عمیق اســت که 
اگر همه ۳۲۰ میلیــون نفر جمعیت آمریکا را 
مانند لیمو فشــار دهند، به قــول معروف بعید 
اســت بشــود به اندازه یک لیــوان اطمینان، 
نشاط و امیدواری از آن به دست آورد. پرسش 
این اســت، به راســتی با شــرایطی که امروز 
بر دنیا حاکم اســت، جهان پســاکرونا به چه 

شکل خواهد بود؟بی شــک، جهان پساکرونا 
جهانی متفــاوت از نظــام بین المللی کنونی 
خواهد بود. کرونا نقطــه آغازی برای پیدایش 
 ســاختارهای بین المللی جدید قدرت خواهد 

شد. 
در جهان پســاکرونا، ناسیونالیسم تقویت 
می شــود و درون گرایی دولت ها و اجتناب از 
تمرکزهای بین المللی به اولویت اصلی تبدیل 
خواهد شد؛ به عبارتی، وقایعی که امروز کرونا 
در دنیا به وجود آورده اســت، دولت ها، به ویژه 
دولت هــای غربی را، به تدریج بــه این برآیند 
خواهد رســاند که از حضور بین المللی خود 
بکاهند و درون واحدهای جغرافیایی و ملیتی 

خویش متمرکز شوند.
کرونا اگر به این شــکل حداقل تا پایان سال 

۲۰۲۰ تداوم داشته باشد، موجب عقب نشینی 
بیشتر جهانی سازی می شــود و جهانی سازی 
اقتصاد را که روح آمریکایی بر آن حاکم است 
و آمریکا بیشترین بهره برداری را از آن می کند، 
در هم خواهد شکســت. در جهان پساکرونا، 
روند جهانی شدن از منشأ جهان غربی به منشأ 
جهان شرقی منتقل خواهد شد. کوتاه آنکه کرونا 
در کنار تمام دردســرهایی که برای کشورها و 
ملت های جهــان به وجود آورده اســت، مهر 
 تأییدی بر ناکارآمدی نظام و نظم سرمایه داری

 است.
 شــیوع کرونا همان قدر در نظام بین المللی 
تأثیرگــذار بوده و هســت کــه جنگ های اول 
 و دوم جهانــی و نیــز ســقوط دیــوار برلین 

بودند.

تغییر مبدأ جهانی شدن
   جهان    

»عبدالناصر همتی« رئیس کل بانک مرکزی گفت: »پیشنهاد 
بانک مرکزی مبنی بر اعطای وام یک میلیون تومانی اعتبار 
خرید به ۲۳ میلیون خانــوار یارانه بگیر با نرخ ۱۲ درصد و 
بازپرداخت ۲۴ ماهه با تنفس چهار ماهه به تصویب ســتاد 
اقتصادی دولت رسید که در اسرع وقت اجرایی خواهد شد. 
بانک مرکزی امکان اختصــاص این وام را از طریق کاهش 
۲۵۰ هزار میلیارد ریالی ذخیره قانونی بانک ها فراهم ساخته 
اســت.«گفتنی اســت، ذخیره قانونی همان پولی است که 
هر بانک موظف اســت درصدی از منابع خود را به عنوان 

ضمانت در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

 وام یک میلیونی 
میدل ایست نوشت پس از پنج سال، اهداف عملیات طوفان قاطع 
عربســتان علیه یمن غیرقابل تحقق و وضعیت میدانی به شــدت 
بی ثبات اســت.به گزارش صبح صادق این نشریه افزود: ائتالف 
عرب شامل ۱۰ کشور مسلمان سنی با حمایت استراتژیک آمریکا 
و انگلیس از ُبعد وســعت و قدرت به میزان قابل توجهی کاهش 
یافته است. شکاف داخل نیروهای تحت حمایت ائتالف، تجارت 
ناتمام حوثی ها را برای کســب قلمرو و منابع بیشتر تسهیل کرده 
اســت. در وضعیت میدانی، نفوذ ایــران در حیاط خلوت جنوبی 
عربستان سعودی افزایش یافته است، حوثی ها قدرت بیشتری پیدا 
کرده اند و هزینه های مداخله نظامی ریاض هم رو به افزایش است.

بی ثباتی طوفان   
»ســردار مرتضوی« از اســتقرار ۳۶۰ تیم رفــع آلودگی 
قرارگاه »ثامن االئمه« نیروی زمینی سپاه برای رفع آلودگی 
در شهر مشهد خبر داد.»سردار مرتضوی« فرمانده قرارگاه 
ثامن االئمه نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه این ۳۶۰ تیم رفع 
آلودگی در ۱۰۰ نقطه شهر مشــهد مستقر شده اند، اظهار 
داشــت: »۳۰۰ دســتگاه خودروی تجهیزشــده به ادوات 
جنگی نوین برای مقابله با تهدیدات بیولوژیک در استان به 
کار گرفته شده است و پرستاران، بهیاران و پزشکان قرارگاه 
ثامن االئمه نیروی زمینی سپاه در نقاط مختلف استان برای 

غربالگری مستقر شدند.«

رفع آلودگی با ۳۶۰ تیم 

چین بــه عنوان دومین اقتصــاد بزرگ دنیا و 
کشــوری که می تــوان آن را کارگاه تولیدی 
جهان و دارای نقشــی بی بدیــل در زنجیره 
تأمین جهانی دانست، اولین نقطه ای بود که 
چشم های نگران دنیا را برای شیوع ویروس 
کرونا به ســمت خود جلب کــرد. در همان 
روزهای ابتدایی شــیوع و شناسایی ویروس 
کرونا در چین، به سبب کاهش تقاضای خرید 
نفت، قیمت هر بشکه نفت پایه برنت دریای 
شمال از ۶۵ دالر به ۵۶ دالر کاهش یافت.
این ویروس البته خیلی زود در سراسر جهان، 
از غرب آســیا تا شــمال آمریکا و تمام اروپا 
گسترش یافت. درگیری گسترده اقتصادهایی 
چون آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، انگلستان، 
فرانســه و ایتالیا بــه عنــوان مجموعه ای از 
کشــورها که چیزی بیــش از ۶۵ درصد از 
تولید جهانی و حدود ۴۰ درصد از کاالهای 
صادراتی دنیا را به خــود اختصاص داده اند 
بیانگر این موضــوع بود که تمام اقتصادهای 
 با پیامدهــای اقتصادی کووید ۱۹ 

ً
دنیا قطعا

دســت به گریبان خواهند شــد. اختصاص 
۱۰ درصد کل GDP آمریکا در ســال گذشته 
برای عبور از بحران نیز نشــانه دیگر از عمق 
تأثیرگذاری کرونا بر اقتصاد است. عالوه بر 
این کویید ۱۹ به فرایند عرضه به دلیل بر هم 
خوردن زنجیره تأمین، کاهش عرضه نیروی 
انسانی و کاهش بهره وری و به فرایند تقاضا 

به دلیل نااطمینانی مصرف کنندگان به آینده 
و افزایــش پس اندازهــای احتیاطی در کنار 
کاهش مســافرت ها و کاهش قدرت خرید 
مردم در سراســر دنیا شوک منفی وارد کرده 
اســت. از این رو تاثیر کرونــا بازار بورس به 
عنوان نماد فعالیت های اقتصادی و بازار نفت 

به عنوان نیاز اولیه تولید را بررسی کرده ایم.
بدترین ســقوط شاخص های  بازار بورس: 
بورس آمریکا و کشــورهای اروپایی در این 
روزهــا رخ داد؛ به طوری که بــازار بورس 
نیویورک به عنوان بزرگ ترین بازار داد و ستد 
بورس جهان در یک روز شــاهد کاهش ۱۰ 
درصدی شــاخص بود؛ رویــدادی که حتی 
بعد از یازده ســپتامبر و بحران مالی ۲۰۰۷ 
نیز رخ نداده بود. اگرچه با گذشت چند روز 
از این سقوط تاریخی، بازارهای سهام جهان 
از شــرق تا غرب هفته جاری را با صعودی 
خیره کننــده آغاز کردند اما به نظر می رســد 
این موضوع به دلیل حمایت دولت ها از بازار 
بورس بوده است و سقوط یا کاهش شاخص 

در ماه های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
 بازار نفت: عرضه و تقاضای نفت و انتظارات 
بازیگران بازارجهانی نفت از تحوالت آینده 
این بــازار، مهم ترین عامــل مؤثر بر قیمت 
جهانی نفت است. با شــیوع ویروس کرونا 
در چین به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت 
خام در جهان و تغییر در تقاضای نفت چین، 
قیمت نفت سقوط کرد. سقوطی که از اواسط 
ژانویه ۲۰۲۰ روند شدیدتری به خود گرفت. 
البتــه در روند قیمت نفت نمی تــوان نتایج 
نشســت اوپک پالس و شکست مذاکرات 

عربستان و روسیه را نیز نادیده گرفت.

   بازار    

تصویریکوتاهازجهانپساکرونا

پیامدهای شــیوع کروناویــروس جدید که 
کووید ۱۹ نام گذاری شــده است، به مسائل 
پیامدهای  بهداشــتی محدود نمی شــود و 
سیاسی، اقتصادی و امنیتی ناشی از گسترش 
این بیماری، سیاســت گذاران را به واکنش 
واداشته است. تصمیم گیری و اقدام سنجیده 
در برابر شــیوع این ویــروس جدید نیازمند 
شــناخت موقعیت و درک کاملــی از دامنه 
اســت.  جدید  کروناویروس  تأثیرگــذاری 
کشــور ما از جمله کشــورهایی است که به 
طور رسمی با چالش های ناشی از همه گیری 

کروناویروس جدید روبه روست. 
اما با این حال به نظر می رســد وضعیت 
فعلــی کشــور در زمینه اقتصــادی بیش از 
کووید ۱۹، متأثر از دیگر بحران های داخلی 
و خارجی اســت؛ مسائلی نظیر تحریم های 
یک جانبه، قطع مراودات بانکی بین المللی، 
درگیری های منطقه ای و وجود شــبکه های 
فساد مالی (برای مثال در زمینه احتکار اقالم 
بهداشتی نظیر ماسک( اولویت های باالتر و 
پیامدهای ســنگین تری نسبت به پیامدهای 
اقتصادی شیوع کووید ۱۹ دارند. مسلم است 
این پدیده نیز مانند ســایر پدیده ها تأثیرات 
خــود را بر اقتصاد کشــور دارد؛ اما می توان 
با شــناخت این اثرات و پیامدها و بررسی و 
برنامه ریزی برای هماهنگ شــدن با شرایط 
جدیــد، جای خالی فرصت های از دســت 

رفته را با خلق فرصت هــای جدید پر کرد.
در بررسی شــرایط اقتصادی متأثر از شیوع 
ویروس کرونا می توان به ســاختار اقتصادی 
کشــور از حیث صادرات مــواد خام نفتی و 
معدنی اشاره کرد. در صورت تشدید بحران 
ناشی از شــیوع کووید ۱۹ در دنیا، با فرض 
ناتوانی چین در دســتیابی به ظرفیت تولید 
گذشته، تقاضای انرژی کاهش می یابد و این 
کاهش، توازن عرضه و تقاضای بازار انرژی و 
به ویژه نفت را بر هم می زند. تولیدکنندگانی 
که در حلقه های زنجیره ارزش به چین وابسته 
هستند، با افت جایگاه رقابتی مواجه خواهند 
شد. با توجه به اینکه چین بزرگ ترین خریدار 
نفت کشــورمان در شــرایط تحریم شمرده 
می شود، با تداوم چالش های چین و کاهش 
تقاضای این کشــور برای نفت، فروش نفت 
خام برای ایران دشــوار خواهد شــد و این 
مسئله فشارهای اقتصادی را تشدید خواهد 
کرد. تغییرات بازار سرمایه و بورس موضوع 
مهم بعدی اســت که این شــرایط ناشی از 
نســبت اندک شناوری ســهام شرکت های 
بورســی، تأثیر افزایش قیمت ارز در قیمت 
سهام شــرکت ها و حمایت های حقوقی از 
بازار سهام است. تأثیر کرونا بر تولید کشور 
نیز حمایت از بخش های تولیدی را می طلبد، 
به خصوص آن دسته که طی سال های اخیر 
بسیار آســیب دیده اند.تغییرات بازار دارو و 
داروســازی، کســب وکارهای آنالین، بازار 
گردشــگری و مراکز تفریحی نیــز از دیگر 
پیامدهای شیوع این ویروس در ایران و جهان 
اســت که با ایجاد تهدیدهــا و فرصت های 

مختلف همراه خواهد بود.

   آن روی سکه    

وس ضد اقتصاد  جهان  و  ویر

برسام محمدی
کارشناسروابطبینالملل

ونا یم بزرگ تر از کر تحر

ساسان شاه ویسی
کارشناساقتصاد

بینالملل

محمدرضا مهدیار 
اسماعیلی

عضوهیئتعلمی
دانشگاهامامحسین)ع(

میثم مهرپور
کارشناساقتصادی
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پرتو

مخاطبــان تلویزیــون، بیش از هــر برنامه و 
تلویزیونی  دنبال کننده ســریال های  تولیدی، 
هستند، بنابراین این موضوع اهمیت سریال ها 
را بیشــتر می کند، امــا در این میــان برخی 
سریال ها نیز هســتند که بیش از سایر، مورد 
اقبال عموم قرار می گیرند همین باعث می شود 
تا سازمان صداوســیما پس از اتمام سریال و 
یا حتی بعد از هر قسمت برنامه ای با حضور 
برخــی از عوامل، تحلیل گران و یا منتقدان را 
تدارک می بیند تا به بررســی و تحلیل هر چه 
بیشتر آن بپردازند، یکی از این مجموعه های 
تلویزیونی »پایتخت ۶« است، که با حاشیه ها و 
انتقادهای زیادی روبه رو شد، بنابراین برنامه ای 
برای بررسی این سریال و همان حاشیه هایش 
از شبکه اول سیما پخش شد که واکنش های 
زیادی از سوی مخاطبین به خصوص رسانه ها 
در پی داشــت.در صفحه اینســتگرام روابط 
عمومی سازمان صداوسیما)۱۶۲( مخاطبان 

با گذاشتن کامنت هایی واکنش خود را نسبت 
به این برنامه مطرح کرده بودند. برخی نوشته 
بودند؛ »این نوع تولید برنامه توهین به شــعار 
مخاطب اســت، این چه طرز نقد و بررسی 
اســت.« دیگری بیان کرده، »مجری به نظر 
بیشــتر برای دفاع آمده بود تــا اجرای برنامه! 
سریال خوب بود اما این برنامه افتضاح!« این 
نوع واکنش ها از سوی مخاطبین به این دلیل 
بود که برنامه بیشــتر به تعارفات گذشــت تا 
نقد و بررسی سریال! سریال پایتخت سریالی 
 همین باعث 

ً
مورد توجه مردم اســت و قطعا

می شود تا دقت بیشتری در رابطه با آن وجود 
داشته باشــد، بنابراین اگر معتقد هستیم که 
نقد می تواند سازنده باشد، باید بیش از آنچه 
شاهدش بودیم اجازه می دادیم که گفت وگویی 
مناسب بین منتقدان و عوامل صورت بگیرد اما 
متأسفانه اجرای مجری برنامه با جانب داری 
از یک طــرف و حتی در مواقعــی توهین به 
منتقدانی که ظرف روزهای گذشته در رابطه 
با ســریال نقدهایی نوشته بودند باعث شد تا 
صدای مخاطبان درآمده و این نوع تولید برنامه 

را توهینی به درک رسانه ای خود بدانند.

 نقد و بررسی یا تعارف!
   برداشت    

از مصداق هــای »جاهل« در کالم 
علی)ع(  امیرالمؤمنیــن  حضرت 
کسی است که دچار افراط و تفریط باشد. در 
روند انقالب اسالمی و زمانه تقسیم مواهب 
قدرت همواره افرادی بوده اند که چنان خود را 
انقالبی و فدایی نظام و رهبری جلوه می دادند 
که هیچ گاه به ذهن کسی خطور هم نمی کرد 
ممکن است روزی از انقالب پشیمان شوند 
امــا چرخش ایــام و تزاحم منافــع فردی و 
جناحی با منافع انقالب و نظام اسالمی آزمون  
دشواری است که عیار افراد را نشان می دهد. 
بررسی احواالت آقای »محمد نوری زاد« و 
فــراز و فرودهایی که طی کــرده با این نگاه 

عبرت آموز است. 
در   ۱۳۳۱ متولــد  کــه  وی 

روستایی در شهرستان شهریار و 
مهندسی  رشته  فارغ التحصیل 
برق از دانشگاه علم و صنعت 
اســت. بعــد از ورود به عالم 

هنر با برخی فعالیت های هنری 
همچون اجرای برنامه های جهاد 

روایــت  و  ســازندگی 
مستندســازی  فتح،  

مجموعه هــای »ما 

اهل مسجدیم« و »شب های رمضان«، تألیف 
کتاب »نقد آثار هنری« و... به شهرت رسید. 
محمد نوری زاد که در طول سه دهه انقالب 
خود را فدایی نظام و رهبری می دانست و به  
شدت از پروژه های تلویزیونی بهره مند بود، 
بعد از وقایع فتنه آمیز ۱۳۸۸ به کلی مشــی 
مخالفت با نظام اسالمی را در پیش گرفت. 
وی چند سال قبل از فتنه درباره دیدار با رهبر 
معظم انقالب با جمعی از اصحاب هنر گفته 
بود: »آنچه من در این جلســه دیدم صداقت 
کامل طرفین بود. همــه در آرامش و امنیت 
کامل همــه آنچه را که در ذهن داشــتند در 
حضور مقام اول کشور بیان کردند. این یکی 
از درخشان ترین جلسات بین رهبر یک نظام 
مردمی و صاحبان آثار هنــری بود« اما با 
فاصله کوتاهی اظهار داشت: »هنر در 
سینمای دینی و انقالبی نمی گنجد.« 
وی در سال های پس از انتخابات با 
نوشتن بیش از ۳۰ نامه در معاندت 
با نظــام اســالمی و ترویج افترا 
علیه رهبری گوی 
ســبقت را از 
ن  نــگا بیگا

ربود.

   ریزش ها    

یکی از وجوه مکتب تشــیع »فرهنگ انتظار« 
اســت. معنای انتظار در اینجــا معنای لغوی 
نیســت؛ بلکه مفهومــی جامع با شــرایط و 
خصوصیــات تعریف شــده در روایــات اهل 
بیت)ع( است که نشان می دهد برعکس نامش، 
نوعی قیام اســت علیه هرآنچه شــیعیان را به 
سستی و تعلل دعوت می کند. امام صادق)ع( 
می فرمایند: »کسی که دوست دارد از اصحاب 
و یاران حضرت قائم)عج( باشــد، باید منتظر 
ظهور باشــد و به پاکدامنی و نیک خلقی خود 
را بیاراید، درحالی که پیوســته به انتظار قدوم 
حضرت قائم)عج( نشسته است. پس اگر از دنیا 
برود و حضــرت قائم)عج( بعد از او قیام کند، 
پاداش او همانند فردی اســت کــه امام قائم را 
درک کرده است. ای گروهی که مورد رحمت 
خدا قرار گرفتید، کوشش کنید و انتظار بکشید 
)و این مقام واالی انتظار( بر شــما گوارا باد.« 
آنچه اهل مکتب را به امام خود نزدیک می کند، 

عمل صالح است؛ پس اگر کسی می خواهد چه 
در زمان غیبت چه بعد از آن کنار امام خود باشد، 
باید اهل اطاعت باشد. ضمن آنکه اهل بیت)ع( 
از ما می خواهند امام را همیشه حاضر ببینیم و 
فکر نکنیم در زمان غیبت چون امام زمان)عج( 
را نمی بینیــم، پس وجود نــدارد. »هر عملی 
می خواهید، انجام دهید. خداوند، فرستاده او و 
مؤمنان اعمال شما را می بینند.«)توبه/ ۱۵۰(این 
حالت که شیعیان خود را کنار امام ببینند موجب 
می شود در زمان غیبت، دل شان هر لحظه همراه 
امام زمان شان باشد و بدانند ایشان از آنها غافل 
نیســت. این ذهنیت ســبب دلگرمی و تحمل 
ســختی ها و بیشتر شــدن تالش در راه دین 
اســت. نکته بعدی این است که عدم اطاعت 
محبان اهل بیت)ع( از دستورات دین، زمان 
ظهور را به تعویق می اندازد. امام زمان)عج( 
این جمله را برای نجات از مفاسد و گناهان و 
هر مشکل و گرفتاری دیگر به یک عالم رشتی 
در تخــت فوالد اصفهان آموخته اســت که: 
ماِن   یا صاِحَب الزَّ

ُ
 یا علیُّ یا فاِطَمة

ُ
د »یا ُمَحمَّ

ْهِلکنی.«)شــیفتگان حضرت 
ُ
ْدرکنــی و الت

َ
أ

مهدی، ص ۸۹(

ج   معنای انتظار برای فر
    مکتب    

 ماجرای ۱۹ فروردین ۵۹
پیشگام قطع رابطه

پهلــوی،  رژیــم  فروپاشــی  از  بعــد 
آمریکایی هــا کــه از پیــروزی انقالب 
اسالمی شوکه شده بودند و پایگاه خود 
در خاورمیانه را از دست رفته می دیدند، 
در چندین مقطع پیشنهاد قطع رابطه با 

ایران را مطرح کردند.
اولین بــار زمانی بود کــه چند نفر 
از ســران رژیم گذشــته که در کشــتار 
ملت نقش داشــتند، به فرمــان دادگاه 
انقالب محکــوم به اعدام شــدند. در 
این بین، مجلس ســنای آمریکـــا در 
۲۷ اردیبهشــت ماه ۱۳۵۸ بــا صدور 
بیانیه ای عجوالنه اعدام عناصر دستگاه 
شــاه را بـــه شــدت محکوم و اخطار 
شــدیداللحنی مبنی بر قطــع رابطه با 
 ایران و افزایش فشــار بین المللی صادر

 کرد.
بــار دوم به بعد از ماجرای تســخیر 
النــه جاسوســی بازمی گــردد؛ آنگاه 
که ســفارت خانه آمریــکا در تهران در 
اعتراض به عدم اســترداد شــاه خائن 
به ملت ایــران، به تســخیر جمعی از 
دانشجویان پیرو خط امام درآمد. در این 
شرایط بار دیگر در سنای آمریکا در ۲۴ 
آبان پیشــنهاد قطع رابطه با ایران مطرح 
شد که این بار هم ادعایی بیش نبود و این 
تصمیم از ساختمان سنا بیرون نیامد و 

جنبه دیپلماتیک نیافت.
بار ســوم هنگامی بود که آمریکا در 
تعامل با ایران مستأصل شده و با انتشار 
اسناد النه جاسوسی در سطح بین المللی 
مفتضح شده بود و از طرفی خود را آماده 
اقدام نظامــی بــرای آزادی گروگان ها 
می کــرد )کاری که در ۵ اردیبهشــت 
ســال ۱۳۵۹ به مدد الهی ناکام ماند(. 
در این زمان برای به دست آوردن آبروی 
از دست رفته و حفظ پرستیژ ابرقدرتی 
 خود چــاره ای جز قطع رابطــه با ایران

 نداشت.
در چنین شرایطی »جیمی کارتـر« 
در ۱۹ فروردین سال ۱۳۵۹ در صفحـه 
تلویزیون ظاهـــر شد و طی سخنرانی 
خود قطع روابط دیپلماتیک بین آمریکا 
و ایران را اعالم کرد و بـه دیپلمات های 
ایرانی ۲۴ ساعت وقت داد تا خاک این 
کشور را ترک کنند. وی همچنین قطع 
فـوری معامالت بازرگانی با ایران را که 
در قطع نامـه سـازمان ملل پیش بینی شده 

بـود، اعالم کرد.
ایــن خبر نه تنهــا دلــی را در میان 
ه 

ّ
نیروهــای انقالبی و ملــت حزب الل

نلرزاند، بلکه موجب شــادمانی ملتی 
شــد که ســال ها در ســیطره استعمار 
آمریــکا بودنــد. در مقابــل، حضرت 
امــام)ره( ضمن صدور پیامــی از این 
اتفاق مبارک چنین یــاد می کند: »اگر 
کارتر در عمر خود یک کار کرده باشــد 
که بتــوان گفت به خیــر و صالح این 
ملت مظلوم است، همین قطع رابطه با 
ایران اســت. ما این قطع رابطه را به فال 
نیک می گیریم؛ چون که این قطع رابطه 
دلیلی بر قطع امید دولت آمریکا از ایران 
اســت. ملت رزمنده ایــران این طلیعه 
پیروزی نهایی را که ابرقدرت ســفاکی 
را وادار به قطع رابطه، یعنی خاتمه دادن 
 به چپاولگری ها کرده، اگر جشن بگیرد، 

حق دارد.«

فرازوفرودمحمدنوریزادـ۱

افراطی گری! و  جهالت 
با اوج گرفتن نهضت اسالمی ملت ایران پس 
از دی ماه ۱۳۵۶، در میان انقالبیونی که مشی و 
مرام اسالمی را در مبارزه انتخاب کرده بودند و 
بر این باور بودند که در مسیر مبارزه باید مبتنی 
بر منطق اســالم عمل کــرد و نظرات مراجع 
عظام شیعه را کسب کرد، یکی از مسائل مهم 
این بود که آیا برای رسیدن به پیروزی می توان 
وارد فاز مســلحانه گسترده شــد یا خیر؟ آیا 
انقالبیون هم می توانند در برابر خشونت ارتش 
شاهنشاهی به اقدامات مسلحانه دست بزنند؟ 
در این میان نظر حضرت امــام)ره( به عنوان 
رهبر بالمنازع نهضت اســالمی ملت ایران 
و مرجع عالی قدر شــیعه از اهمیت بســزایی 

برخوردار بود. حضــرت امام)ره( 
مخالفــت خود بــا ورود به 
در جلسات  را  فاز مسلحانه 
مختلف به سمع و نظر سران 
گروه های مبارز رســاندند و 
آنان را از خشــونت و ورود 
به فاز مســلحانه و کشــتار 
افســران ارتش شاهنشاهی 
این خط مشی  منع کردند. 
از طــرق مختلف به اطالع 
مبارزانی  و  سیاسی  فعاالن 

که به حضرت امام)ره( اعتقاد داشتند، انتقال 
داده شد.»اکبر فالحی« نویسنده کتاب »تاریخ 
شــفاهی زندگی و مبارزات امــام خمینی در 
نجف« که مرکز اســناد انقالب اسالمی آن را 
منتشر کرده است، به نقل از آیت الله موسوی 
 بجنــوردی می نویســد: »امام)ره( بــا ترور و 
اقدام مسلحانه به شــدت مخالف بود. هدف 
ایشــان این بود که باید از راه حرکت مردمی 
و اکثریت آرا مبــارزه را پیش برد. از ابتدا امام 
همین حرف ها را می زدند؛ یعنی از   همان اول 
دو رکن را برای حکومت اسالمی همیشه در 
کنار هم بیان می کردند و می گفتند که حکومت 
اسالمی بر دو رکن استوار است: یکی احکام 
اســالم و دیگری مــردم. امام در 
عین اینکه به قیام مســلحانه 
ترغیب نمی کردنــد، اما از 
افرادی که قیام مسلحانه شان 
اســالمی صــرف  رنــگ 
داشــت، در مواقع حساس 
 اگر 

ً
حمایت می کردند؛ مثال

می شدند،  اعدام  به  محکوم 
از آنها حمایــت می کردند؛ 
اگر به زندان می رفتند، به اینها 

کمک می کردند.«

   دهلیز    

تقویم انقالب

فلسفهمبارزاتیامامراحل

مسلحانه مبارزه  با  مخالف 

امام مظهر اسمای حسنای الهی و تجلی رحمت 
واسع حق است: »الســالم علیک أیها الرحمة 
الواسعة«. کســی که تربیت شده  خدای رحمان 
باشــد، مظهر رحمــت بی کران الهی اســت: 
»إن رحمة ربکم وســعت کل شــیء و أنا تلک 
الرحمة«. در وسعت ســینه  او که دریاها هم به 
چشــم نمی آید، کران تا به کران عشــق به همه  
انسان ها موج می زند: »و اکمل ذلک بابنه رحمة 
للعالمین«. امام، پدری مهربان، همدمی شفیق 
و همراهی خیرخواه است: »و أشفق علیهم من 

آبائهم و أّمهاتهم«.
دریغــا! در گوش ما همواره از قهر مهدی)ع( 
گفته انــد و ما را از شمشــیر و جــوی خون او 
ترسانده اند و از ِمهر و عشق او به انسان ها و تالش 
و فریادرســی او به عاشقان و منتظراِن خود کمتر 
گفته اند. هیچ کس به ما نگفت اگر او بیاید فقیران 
را دســتگیر، بی خانمان ها را ســامان، بی کسان 

را همدم، غافالن را تذکر، گم گشــتگان را راه و 
دردمندان را درمــان خواهد بود و در یک کالم، 

خاک نشینان عالم را تاک نشین خواهد کرد.
قهــر او نیز جلوه  محبت اوســت؛ چه اینکه 
قهر او بر جماعتی انــدک و ناچیز از معاندان و 
نژادپرستانی خواهد بود که علی رغم رشد فکری 
انسان ها در آن عصر و هدایت ها و معجزات آن 
حضرت و نزول مسیح)ع( از آسمان و اقتدایش 
بــه وی، باز هم به او کفــر می ورزند و حکومت 
عدلــش را گردن نمی گذارند و در زمین فســاد 
می کنند؛ کسانی مانند صهیونیست ها که دشمن 
انســانیت هســتند و جز زبان زور، هیچ زبانی 
نمی فهمند؛ این یعنی خارها را از ســر راه انسان 

و انسانیت برداشتن.
آری، چه ســخت اســت موالی مهربانی را 
که رحمت واســع حق است و در دلش عشق به 
انسان ها موج می زند به چنین اتهام هایی خواندن 

و »میِر ِمهر« را »میِر قهر« نشان دادن!
دســته ای از روایات وجود دارد درباره اینکه 
امام زمان)عج( در غم ها و شادی های ما شریک 
است و صاحب »مکیال المکارم« آنها را متذکر 

شده است. جدای از آنها، از دیگر ائمه)ع( نیز 
در این باره روایات فراوانی به ما رسیده است. 
حضرت امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »ما در 

شادمانی شما شاد، و برای اندوه شما اندوهگین 
می شویم.«

امام رضا)ع( نیز می فرمایــد: »هیچ یک از 
شیعیان ما غم زده نمی شود، مگر اینکه ما نیز در 
غم آنان غمگین و از شادی آنان شادمانیم و هیچ 

یک از آنان در مشرق و مغرب زمین از نظر ما 
دور نیستند و هر یک از شیعیان ما که 

بدهی از او بماند )و نتوانسته 
باشــد بپردازد( بر عهده  

ماست.«

 امام زمان       مظهر لطف و مهربانی خداوند
   منبر    

گفتاریازحجتاالسالموالمسلمینسیدحسینهاشمینژاد

محمد گنجی
پژوهشگرتاریخ

نسیم اسدپور
کارشناسفرهنگورسانه

سیدحسین
خاتمی خوانساری

کارشناسعلوماسالمی

)عج(
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کتــاب »کاهش جمعیت، فاجعه تقلیــل ازدواج و تحدید 
نسل« به قلم »سیدعظیم قوام« در دو بخش و هشت فصل 
از سوی »مؤسسه فرهنگی هنری قدر والیت« منتشر شده 
اســت. رهبر فرزانه و حکیم انقالب اسالمی از مرداد ماه 
سال ۱۳۹۱ توقف سیاســت تحدید نسل و اتخاذ سیاست 
 اعالم کردند معظم له در تاریخ ۳۰ 

ً
افزایش جمعیت را رسما

اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ با ابالغ سیاست های کلی جمعیت، 
به طور روشن نگاه بلندمدت و چشم انداز سیاست افزایش 
جمعیت و بنیان های آن را مشخص فرمودند. کتاب »کاهش 
جمعیت، فاجعه تقلیل ازدواج و تحدید نسل« نیز این مسائل 
را تبیین و تشریح کرده است.»مؤسسه فرهنگی هنری قدر 
والیــت« این کتاب را در ۳۶۴ صفحــه و در قطع رقعی با 

قیمت ۱۵ هزار تومان منتشر کرده است.

 کتابی برای جوانان

شروع قرنطینه خانگی عمومی در جهان و تعطیل 
شدن مدارس و دانشگاه های کشورمان و ماندن 
دانش آموزان و دانش جویــان در خانه به معنای 
تعطیل شــدن فرایند آموزش و پژوهش نیست 
زیرا از سال ها قبل زیرساخت های ارائه خدمات 
آمــوزش از راه دور الکترونیکی در کشــورمان 
توســعه یافته اما به دلیل فقــدان وجود هرگونه 
محدودیت ویژه در دسترســی بــه آموزش های 
حضوری، آمــوزش الکترونیکی رونق چندانی 
نیافتــه بودند و حتــی گاه از بی اعتباری این گونه 
دورها سخن گفته می شد تا اینکه با شروع بحران 
اپیدمیک کرونا ویــروس و حذف آموزش های 
حضوری از چرخه رقابت، فرصت ویژه ای برای 

برجسته شــدن نقش و دیده شدن کیفیت باالی 
آموزش های الکترونیکی مهیا شد.

البته در روزهای ابتدایی شــروع قرنطینه وزارت 
آموزش و پرورش با همکاری صداوسیما توانست 
تا حدودی امکان آموزش از راه دور دانش آموزان 
را مهیا کند اما نه تنها این حجم از آموزش ها کافی 
نبودند بدلیل یکسویه بودن تلویزیون و عدم امکان 
ایجاد تعامل بین مربی و مخاطب اثرگذاری این 
ســبک آموزش از راه دور مطلــوب نوبد چیزی 
که خوشــبختانه به لطف فعالیت دانشــگاه ها و 
 به خوبی توسعه یافته 

ً
استارت آپ های کشور نسبتا

هر چند که تا رسیدن به استانداردهای مطلوب 
جهانی نیازمند توجه و حمایت بیشــتر است اما 
همین ظرفیت فعلی نیز در دوران قرنطینه توانست 
کمک ارزنده ای برای ادامه تحصیل دانش آموزان 

و دانشجویان محسوب شود.
به طور مثــال مدرســه آنالین آال که با شــعار 
»آموزش رایگان صفر تا صــد« دروس مقاطع 
دهــم، یازدهــم و دوازدهم دبیرســتان فعالیت 

می کند از جمله استارت های آموزشی موفق این 
ایام است، ســایت فرا درس نیز با هدف ایجاد 
بستر مناسب آموزشی در دوران قرنطینه بیش از 
۵۰۰ ساعت دوره های آموزشی تولیدی خود را 

جهت دانلود رایگان کاربران منتشر کرد که 
با استقبال قابل توجه ای روبه رو شد.مؤسسه 
انتشارات دانشگاه تهران نیز با الگوبرداری 
از دانشــگاه های معتبر دنیا و در راســتای 

تسهیل دسترسی دانش پژوهان به منابع 
علمی همــه کتاب هــای الکترونیکی 

خــود را از ابتدای فروردین مــاه به صورت 
رایگان منتشر کرده و عالقمندان می توانند 

برای دریافت کتاب ها مــورد نیاز خود 
به اپلیکیشــن فیدیبو یا به کتابخوان 

الکترونیکی مؤسســه انتشــارات 
کنید.البته  مراجعه  تهران  دانشگاه 
نظر به احتمال تداوم شرایط فعلی 

ستاد ملی مقابله با کرونا با محوریت 
معاونت علمی ریاســت جمهوری و 

وزارتخانه های علوم و فناوری اطالعات بایستی 
در هفته ها و ماه های پیش رو بسترهای توسعه و 
ترویج این دست اقدامات را 
بیش از پیش مهیا 

نمایند.

 مدرسِه قرنطینه
   رسانه    

پرسش: کودک هشت ساله ای دارم که در 
بازی با دیگران اگر امتیاز الزم را کســب 
نکند یا به اصطالح برنده نشود، به  شدت 
گریه می کند. چطور او را متقاعد کنم این 

کار اشتباه است؟
پاسخ: پرسشگر عزیز، بســیار عالی است 
که در پی اصالح اشــتباه کودک تان هستید. 
اگر نیازهای فرزندان در کودکی به درســتی 
برآورده شــود و آنها نسبت به تأمین نیازهای 
بیولوژیکی، عاطفــی و امنیت از جانب پدر 
و مادر مطمئن باشــند، عزت نفس شان باال 
می رود و آنگاه کســی بیشــتر از پدر و مادر 
نمی تواند بر آنها تأثیر بگذارد؛ پس سعی کنید 

اعتماد به نفس او را باال ببرید.
از مهارت هایــی که والدین باید به کودکان 
خود بیاموزند، تحمل شکست است. کودک 
بایــد بیاموزد در مقابل هــر بردی یک باخت 
وجود دارد و این نشــانه ضعف نیست، بلکه 
آغاز پیروزی اســت. به او اجازه دهید پس از 
شکست، گریه کند و مدتی را با خودش خلوت 
داشته باشد؛ زیرا این کار باعث آرامش و کسب 
تجربه از گذشته اش می شود. پس از آرام شدن، 

با او صحبــت کنید. فرزندان برای ســعی و 
تالش باید تحسین و تشویق شوند. در بازی ها 
عکس العمل شما در مقابل بازنده یا برنده بسیار 
 
ً
مهم است. فرایند سعی و تالش او را صراحتا

و بدون اما و اگر تشویق کنید و به نتیجه توجهی 
نشان ندهید. تحســین دروغین، خودآگاهی 
کودک و اعتماد او را به هر بزرگســالی از بین 
می بــرد، همچنین ترس از شکســت را در او 
افزایش می دهد. در این میان روش های تشویق 
فیزیکی را فراموش نکنید. در آغوش کشیدن 
و بوسیدن کمتر جنبه قضاوت دارد. از انتقاد و 
سرزنش های غیرمنصفانه نیز بپرهیزید.زمانی 
که شما و فرزندتان آرام هستید، قوانین بازی و 
پیامدهای بعدش را مشخص کنید. در لیست 
بازی هایــش، بازی های غیر رقابتــی را قرار 
دهید، و در نهایت هرگز او را با خواهر و برادر 

یا همساالنش مقایسه نکنید.

 قواعد بازی!
   راه نرفته    

کرونــا در کنار تمــام تهدیدهایش، فرصت 
مناســب و بی نظیــری را فراهــم کــرده تا 
خانواده هــا در قرنطینه  های خانگی  روزها و 
ســاعات متوالی را کنار هم باشند؛ فرصتی 
که در سال های اخیر به دلیل مشغله فراوان، 
بــه حداقل رســیده و آســیب های فراوانی 
را به همراه داشــته اســت؛ اما خانه نشینی 
اجباری این روزها، زمان بیشــتری را برای 
تعامــل، گفت وگــو و مهرورزی همســران 
 و ســایر اعضــای خانــواده فراهــم کرده

 است.
با این وجــود، آمارهــا از افزایش ســه 
برابــری اختالفات زوجیــن در ایام قرنطینه 
حکایــت می کننــد؛ بــه طوری کــه مدیر 
کل مشــاوره و امور روانشــناختی سازمان 
بهزیستی کشور از روزانه چهار هزار تماس 
 با صدای مشــاور این ســازمان خبــر داده 

است! 
در واقــع خانه نشــینی و قرنطینه به جای 
اینکه فرصتی برای جبران فاصله ها باشد، به 
تهدیدی علیه خانواده تبدیل شده و اختالفات 
جدیــدی را پیش روی آن قرار داده اســت؛ 
اختالفاتی که گویــی در پس فاصله ها پنهان 

بوده انــد و با کنــار هم قــرار گرفتن زوجین 
رونمایی شــده اند. این زنــگ خطری برای 
 ماســت تا باور کنیــم خانواد ه بــودن را بلد

 نیستیم.
 آن قــدر درگیر کارها و مشــغله های مان 
بوده ایــم و فاصله ها زیاد شــده  اســت که با 
نیازها و خلقیات همدیگر غریبه شــده  ایم، 
بــا قوانین زندگــی زناشــویی و خانوادگی 
بیگانه ایم، مهارت های زندگی  مشــترک را 
کسب نکرده ایم و همچنین توان کنترل خود 

را نداریم.
کرونا دیر یــا زود از بین می رود و زندگی 
به روال عادی برمی گردد و شعله اختالفات 
خانوادگی نیز با دور شــدن اعضای خانواده 
از یکدیگر و مشغول شــدن به فعالیت های 
 خاموش می شــود؛ اما 

ً
سابق شــان ظاهــرا

در حقیقــت، همچون آتش زیر خاکســتر 
باقی  می مانــد و منتظر فرصتی بــرای زبانه 
 کشــیدن و در هــم پیچیدن بنیــان خانواده 

خواهد بود. 
بدون شــک کرونا آخرین بحران زندگی 
بشری نیست؛ پس باید بکوشیم با شناسایی 
زمینه اختالفات خانوادگی و از بین بردن آنها، 
نقاط ضعف را از بیــن ببریم و با خانواده ای 
مستحکم، استوار و بانشاط برای بحران های 

سخت تر آماده شویم.

یم  خانواده بودن را بیاموز
   خانه    

محبوبه ابراهیمی
فعالاجتماعی

بهار می آید با رویش دوباره شکوفه های نارنج، با غنچه  های 
رنگین باغچه های دلدادگی و با ترنم عاشقانه گنجشک های 
زندگی. آری بهار می آید و دل ها دوباره جوانه شادی می زنند 
و قلب ها شکوفه عاشقی، و از پس آشنایی ها گل های بنفشه 

و الله می روید.

BBموالی من
با این همه در این زمستان بهاری، الله هایی را دیدیم که در 
دل بیمارستان های شهر روییدن گرفتند، الله هایی که برای 
باز نشدن این گره های بافته شده محبت، برای این به آغوش 
کشیدن ها و بوســه زدن ها، ایستادند و جنگیدند و جان فدا 
کردند. آنهایی که الله های امروز هستند و مدافعان سالمت 

و شهدای خدمت.

بهار با الله های عاشقی
  یار مهربان       حسن ختام    

گفته می شود که ویروس کرونا یا دقیق تر بگوییم کووید ۱۹؛ 
قادر اســت در دمای مطلوبش، چیزی حدود ۸ ســاعت بر 
روی ســطوح باقی بماند، و این بــه معنای یک خطر جدی 
برای مبتال شــدن به این ویروس خطرناک است. سطوح از 
آن جهت خطرناک اســت که مکانی برای تماس های مکرر 
دست است و گاهی نیز این تماس ها از سوی افراد مختلفی 
است. از جمله سطوح آلوده می توان به روی میز کار، صندلی 
مورد استفاده، دستگیره های کناری صندلی، میله های اتوبوس 
و مترو اشاره کرد، باید تالش کنیم تماس خود را با این چنین 
سطوحی به حداقل برسانیم، در خانه و محل کار نیز هر چند 
روز روی ســطوح را ضدعفونی کرده و یا در صورت امکان 

 آن را بشوییم.
ً
رواندازی تمیز روی آن انداخته اما مرتبا

 جان سخت
   ویروس منحوس    

قبیله عشق

خانه می ساختم!

سرتاسر لباســش گل و خاک 
بــود. از در که وارد شــد همه 
باتعجــب نگاهش کردنــد. خواهرش 
پرسید: »چی شــده؟ کجا بودی؟« با 
لبخند همیشــگی اش گفت: »داشــتم 
خانــه ام را می ســاختم.« و رفــت که 
لباس هایــش را عوض کنــد. خواهر و 
مادرش با تعجب به یکدیگر نگاه کردند 

و از او پرسیدند: »کی زمین خریدی؟«
علــی بــاز هــم لبخنــد زد. مادر 
باخوشــحالی قربان صدقــه اش رفت: 
»قربون پســرم برم به ما خبر نداده رفته 
زمین خریده! فدات بشــم کــه اینقدر 
بزرگ شــدی!« دو سه روز بعد، علی از 
اهل خانه حاللیت طلبیــد و در آخر با 
مادرش خداحافظی مفصلی کرد تا عازم 
جبهه شــود. مادرش با این اندیشه که 
علی مشغول خانه ساختن است و زود 
برمی گردد بدون چــون و چرا رضایت 
داد.رفتن علی برگشتی نداشت. خانواده 
بعد از شهادتش پیگیر خانه ای شدند که 
علی برای شــان گفته بود. آن را یافتند. 
خانــه همان جایی بود که بــدن فرزند 

عزیزشان را در آغوش گرفته بود.
به نقل از خواهر شهید

»سیدعلی لباف« در سال ۱۳۳۹ در شهر 
زواره و خانواده ای مذهبی و زحمتکش 
به دنیا آمد. وی در سال ۱۳۶۱ در حالی 
که فقط ۲۲ سال داشت، در منطقه دال 
پــری و در عملیــات فتح المبین بر اثر 
اصابت گلوله به سینه ، در حالی که ۳۰ 
دقیقه پیش از آن برادرش »سیدمحمد« 
به شهادت رسیده بود، به فیض شهادت 

نائل شد.

 عبداللــه گنجــی:  بخشــی از جریــان 

اصالحات اراده کرده اســت اکنون که 
راهی به سوی آمریکا نیست. آب باریکه 
دوران تحریــم را با هدف انتقام از نظام 
ببندد. حمالت رســانه ای و این همانی 
دانســتن چین و آمریکا را در این راستا 
باید ارزیابی کرد. چین دنبال منافع خود 
است اما حمایت از منتقدان آمریکا در 

شرایط سخت جز منافع اش است.

علیرضا زاکانی:  مجلس مطلوب  #مجلس 

یک نفره نیست و تجربه ناموفق مجلس 
دهم، برای نابودی هر مجلســی کافی 
اســت.باید کوشــید تحولی در قامت 
مجلس راس امور رقم زد و به جای قبایل 
و باندها، نقش آفرینی همه  #نمایندگان_

مجلس را به رسمیت شناخت.

نکته  گرام 
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