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نگاه

سرمقاله

 جهاد علیه کرونا

تمــام شــواهد و قرائن نشــان می دهد 
ویروس کرونا که تاکنون قریب به نیمی از 
کشورهای جهان را درگیر کرده است، در 
ایران وضعیت متفاوتی دارد؛ این وضعیت 
متفــاوت هیــچ علتی جز ایســتادگی و 
مقاومت چهل ســاله ملت ایران در برابر 
نظام سلطه و جبهه استکبار، به سرکردگی 
آمریکا ندارد. جبهه استکبار هرگز تصور 
نمی کرد ملت ایران بتواند انقالب اسالمی 
و نظام والیی خود را از مرز چهل سالگی 
عبور دهــد و آن را با حفظ تمام اصول و 
آرمان هایش وارد چله دوم نماید؛ اما این 
اتفاق مبارک به حول و قوه الهی رخ داده 
اســت. یوم الله پدیدآمده در پی شهادت 
سیدالشهدای جبهه مقاومت در دهه پنجم 
انقالب، خیزش نسل جوان به عنوان نسل 
ســلیمانی ها برای برداشتن گام دوم را به 
نمایش گذاشت. سردمداران آمریکا هرگز 
تصور نمی کردند با ترور ناجوانمردانه و 
بزدالنه سردار سلیمانی، انقالب اسالمی 
جان تــازه ای بگیرد و حرکت ملت ایران 
در مسیر آرمان هایش شــتاب پیدا کند؛ 
بنابراین جبهه اســتکباِر نــاکام در همه 
عرصه ها، در حالی که سیاســت تحریم 
و جنگ اقتصادی علیه ایران در آســتانه 
شکســت قرار دارد بــا پدیدآیی بیماری 
»کرونا« و مرگ و میر ناشی از آن در ایران، 
تصور کردند به امکان و ابزار تازه ای برای 
تداوم »فشار حداکثری« علیه ایران دست 
یافته اند. در چنین فضایی، رئیس جمهور 
ایاالت متحــده، وزیر خارجــه و تعداد 
دیگــری از مقامات آن کشــور، پا پیش 
گذاشته اند و جبهه غربی ـ عبری و عربی 
را با امپراطوری رسانه ای شان با موضوع 
»کرونا« علیه ایران فعال کردند. رفتار این 
جبهه در روزهای گذشته، نشان می دهد 
»ویروس کرونا« دربــاره ایران درواقع به 
»رمز فشار« تبدیل شده است. آنان شیوع 
ویروس کرونــا را یک فرصت طالیی در 
موضوع ایران دانسته و با بهره گیری از این 
فرصت  می خواهند به اهداف زیر دست 

پیدا کنند:
۱ـ جمهوری اســالمی و کارگزاران نظام 
اسالمی را با متهم کردن به »پنهان کاری« 

نزد ملت بی اعتبار کنند؛
۲ـ جمهوری اســالمی و نظام سالمت 
کشــور را فاقد کارآمــدی معرفی کنند و 
ایران را در آستانه یک فاجعه انسانی نشان 

دهند؛
۳ـ ایران را منشأ صدور ویروس کرونا به 
دیگر کشورها معرفی کنند و ایران هراسی 

را به اوج برسانند؛
۴ـ ضرورت بســته شــدن تمام مرزهای 
هوایــی، دریایی و زمینی ایــران را برای 
حفظ سالمت دیگر ملت ها برجسته کنند 
تا از این طریق موجب فروپاشــی اقتصاد 

ایران شوند؛
۵ـ روح و روان ملت ایران را در هم بریزند 
و کشور ایران را در آستانه گرفتار شدن به 
قحطی و کمبود کاال و در تنگنا قرار گرفتن 

مردم از حیث معیشت معرفی نمایند؛
۶ـ اعتقادات دینی و مذهبی مردم را نشانه 
بروند و این اعتقادات و سیاست های نظام 
اســالمی را عامل پدیدآیی این وضعیت 

معرفی کنند.
بدیهــی اســت در چنین شــرایطی، 
پدیدآیی جهــادی همه جانبه علیه کرونا 
که به ابزار دشــمن تبدیل شــده، تنها راه 
برون رفت موفق از این وضعیت است. به 
حول و قوه الهی و با هدایت های رهبری 

چنین جهادی پدید آمده است.

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

محمد صرفی
روزنامه نگار

 

 ســال ۱۳98 را باید به عنوان یکی از 
تاریــخ  ســال های  پرتالطم تریــن 
جمهوری اســالمی ایران ثبت کرد. ســالی که 
رخدادهای تلخ و شیرین در آن بیش از سال های 
دیگر بود. نوروز امســال با بارش های فراوان و 
بی سابقه در سراسر کشور و جاری شدن سیل در 
چندین اســتان همراه بــود و اگرچه هموطنان 
بسیاری را دچار ســختی و مشکالت کرد، اما 
مردم و نهادهای مختلف با حضوری جهادی و 
ایثارگرانه این آزمایش ســخت را به صحنه ای 
دیدنی و درخشــان از همدلی و همراهی تبدیل 

کردند. 
در صحنه سیاسی نیز کشور با مسائل مختلفی 
روبه رو بود. اردیبهشــت ماه و در اولین سالگرد 
خروج آمریکا از برجام و در پی عدم عمل اروپا 
بــه تعهدات خــود، ایران اولیــن گام از کاهش 
تعهدات هســته ای را برداشــت و مهلت های 
شصت روزه ای را برای طرف مقابل تعیین کرد که 
به دلیل عهدشکنی و بی عملی اروپایی ها، تا کنون 
پنج گام در این زمینه برداشته شده و البته کیفیت 
این گام ها تاکنون به شکلی نبوده است که طرف 
مقابل را مجبور بــه تحرکی جدی کند. توقیف 
نفتکش ایرانی در مردادماه از ســوی انگلیس در 

تنگه جبل الطارق نشــان داد اروپایی ها به جای 
جبران مافات، راه شیطنت را در پیش گرفته اند؛ 
شیطنتی که البته یک ماه بعد با توقیف نفت کش 
انگلیســی در تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران 
بدون پاســخ نماند و لندن را بــه آزادی نفتکش 

ایرانی مجبور کرد. 
اما افزایش تنش میان ایران و آمریکا را شاید 
بتوان اصلی ترین و پربسامدترین رخداد سیاسی 
ســال دانست. مرحله نخســت ماجرا با تجاوز 
پهپاد آمریکایی به فضای سرزمینی ایران در اواخر 
خردادماه اتفاق افتاد که با شلیک سامانه پدافندی 
سپاه، این پهپاد گران قیمت منهدم شد و با وجود 
لفاظی های فراوان از سوی واشنگتن، این رخداد 
با واکنش خاصــی روبه رو نشــد. آمریکایی ها 
عقده گشایی  این شکست را در حوادث مربوط به 
سهمیه بندی و افزایش قیمت ناگهانی و بی مطالعه 
بنزین و در تبدیل اعتراضات مردمی به اغتشاشات 
به منصه ظهور رساندند؛ البته به زودی با بصیرت 
مردم، نیروهای مدافع، نظام و انقالب مدیریت 
صحنه از اغتشاشگران گرفته شد و مردم بار دیگر 
آرامــش و امنیت خود را بر توهمات تحمیلی از 
بیرون ترجیح دادند. بامــداد جمعه ۱۳ دی ماه 
حماقت دولت ترامپ تنش میان دو کشور را به 
اوج رساند و سطح جدیدی از خصومت را پایه 
گذاشت. دو پهپاد آمریکایی با شلیک به خودروی 
حامل سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در 
فرودگاه بغداد، آنان و همراهان شان را به شهادت 

رساندند. 
ترور سردار ســلیمانی به شیوه ای که پیش از 
آن فقط از سوی صهیونیست ها انجام می شد، به 
قول یک تحلیلگــر آمریکایی، نفس جهان را در 
سینه حبس کرد. پیکر مطهر شهدا در شهرهای 
مقدس عراق به صورت بی سابقه ای تشییع شد و 
در ایران تشییع شهدای مقاومت با حضور ده ها 
میلیونی مردم، صحنه هایــی بی نظیر و تاریخی 
رقم زد و نشــان داد محاسبات کاخ سفید درباره 
این ترور چقدر اشــتباه بوده است. در حالی که 
»انتقام سخت« به مطالبه ای ملی تبدیل شده بود، 
پنج روز پس از این ترور بزدالنه و ناجوانمردانه، 
چند ساعت پیش از به خاک سپردن پیکر قهرمان 
مبارزه با تروریســم در منطقه، نیروی هوافضای 
ســپاه با شــلیک بیش از ۱0 موشــک به پایگاه 
آمریکایی عین االســد در عراق، نخستین سیلی 
را به آمریکا زد. شیرینی این سیلی در پی هدف 
گرفتن اشتباه هواپیمای مسافری اوکراینی بر فراز 

تهران، کم رنگ شد. 
 آمریکایی ها در زمینه خسارات و تلفات خود 
بر اثر این حمله، سیاســت ســکوت و سانسور 
را در پیش گرفتند و پس از آن به اطالع رســانی 
قطره چکانی روی آوردنــد. در حالی که ترامپ 
در اولین واکنش گفته بود همه چیز خوب است! 
وزارت دفاع آمریکا به تدریج شــروع به اعتراف 
کرد و از ضربات و آسیب های مغزی به سربازان 
آمریکایی خبر داد. آمــار مجروحان از چند نفر 

شروع شــد و هر بار به آن افزوده شد تا جایی که 
چند برابر شد و در آخرین گزارش تعداد آنها به 

۱۱0 نفر رسیده است.
آخرین رخداد سیاسی سال جاری انتخابات 
مجلس یازدهم بود. با وجود همه مشــکالت، 
جوســازی ها، ســنگ اندازی ها، تهدید کرونا و 
بمباران تبلیغاتــی خارجی و همراهی برخی در 
داخل، حــدود ۴۳ درصد واجدان شــرایط در 
انتخابات شــرکت کردند. نتیجــه انتخابات با 
اکثریتی قریب به مطلق به نفع لیســت وحدت 
نیروهای انقالب رقم خورد و نوید شــکل گیری 
مجلسی انقالبی و کارآمد را در چشم انداز مردم 

قرار داد.
پایان پرونده سال پرتالطم ۱۳98 به ویروس 
کرونا گره خورده است؛ ویروسی که ده ها کشور 
را درگیر خود کرده و هزاران قربانی گرفته است. 
در حالی که در اغلب کشورها، حتی کشورهای 
غربی، کرونا تصویر اجتماعی واقعی این کشورها 
را در قاب فروشــگاه های غارت شده به نمایش 
گذاشت، مردم ایران همدلی و همراهی در مقابله 

با این ویروس جهانی را به نمایش گذاشتند. 
امســال با تمام فــراز و فرودهــا و تلخی و 
شــیرینی هایش، آخرین روزهای خود را سپری 
می کند. دســتاوردها و درس های ســال ۱۳98 
ارزان و آسان به دست نیامدند. تدبیر و عقالنیت 
حکم می کند از کنار این تجربیات سرسری عبور 

نکنیم. 

 بیم  و امید های ۹۸
   نیم نگاه    

هــر قانون و ُحکمی هنگامی به 
۱

 
مرحله اجرا می رسد که شرایط و 
بستر آن فراهم باشد؛ برای نمونه وقتی گفته می شود 
روزه واجب اســت، شــرایط یا به تعبیری موضوع 
حکم روزه، انسان مکلف سالم غیر مسافری است 
که هالل اول ماه رمضان را دیده باشــد؛ بنابراین بر 
کســی که هنوز به سن تکلیف نرســیده، مریض یا 
مسافر است، روزه واجب نیست. چه بسا اگر عنوان 
ثانوی مانند ضرر هم اضافه شــود، نه فقط وجوب 
روزه برداشته می شــود، که حتی روزه مضر به فعل 
حرام تبدیل می شــود؛ از این رو موضوع شناسی و 
توجــه به مکان و زمان برای تشــخیص موضوع از 
مجتهــد یــک  فقاهتــی  کارهــای   مهم تریــن 

 است.
 در میان احکام، برخی نســبت به برخی 

دیگر اهمیت و اولویت باالتری دارد. جان، 2
آبرو، ناموس و حق الناس از جمله اموری است که 

اهمیت فوق العاده ای نزد شارع دارد؛ لذا برای حفظ 
جان یک مسلم گاه برخی احکام مانند راستگویی، 
احکام محــرم یا نامحرم، غصــب و... را می توان 

نادیده گرفت. 
  تشــیع ناب و آنچه بزرگانــی مانند امام 

خمینی)ره( از تشــیع نشــان داده اند، این ۳
است که شــیعه همواره بر عقل و خردوزی در کنار 
شــریعت و معنویت تأکید داشــته اســت. به گفته 
»عالمــه جوادی آملی« بر خــالف برخی مذاهب 
منحرف و محّرف، در شــیعه تعــارض عقل و دین 
وجود ندارد؛ چراکه عقل در کنار نقل از منابع و ادله 
 تعارض قرآن با اسالم 

ً
دین است و همانگونه که مثال

ناممکن اســت، تعارض عقل و اســالم هم چنین 
است. عقل کلید فهم دین سپس چراغ راه استنباط 

احکام آن است.
 امیرالمؤمنین عابدان را ســه دسته معرفی 

می کند؛ بردگان، تاجران و آزادگان. جدا از ۴
ارزش گذاری این تقسیم بندی، این بیان نشان از یک 
واقعیت روشن دارد که افراد در ایمان دارای مراتب 
گوناگون هســتند و ضمن تالش فرد و جامعه برای 
ارتقای مرتبه ایمانی افراد، باید برای هر کدام برنامه و 
زبان گفت وگو و تعامل مخصوص خود را داشت و با 
لحاظ مرتبه ایمان هر فرد با او ســخن گفت و از او 

توقع داشــت. عدم توجه به این مهــم جامعه را به 
دوقطبی سازی های بی علت و درگیری های بی ثمر 

خواهد کشاند.
 این روزها به روشــنی این امور در کشور 

مشــاهده می شــود. علمای راســتین و ۵
روحانیت اصیل در مواجهه با پدیده ای طبیعی، تفکر 
متعالی شــیعه انقالبی را به جهانیان نشــان دادند. 
تعطیلی مشاهد مشرفه، نمازهای جمعه، هیئت ها و 
تجمعات مذهبی در اصل نه به سبب یک ویروس، 
که به علت عقالنیت و جامعیت تشــیع بوده است. 
علما بر مبنای حجت شرعی و عقلی چنین احکامی 
صــادر کردند. همان گونه که بیان شــد، مجتهد با 
بررسی اوضاع زمان و شرایط مکان، باید تشخیص 
دهد امروز با توجه به شرایط پیش آمده آیا  استحباب 
مؤکد زیارت مشاهده مشرفه یا برگزاری نماز جمعه 
همچنان باقی اســت یا نه؟ با توجه به اتفاق اطبا بر 
خطرناک بودن یک ویروس، آیا اجتماعات مردمی 
مصداق ضرر بر سالمت مردم و صدمه به جان افراد 
است یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد، این اجتماعات 
مستحب به عملی حرام تبدیل می شود؛ چراکه مورد 
نهی شــارع قرار گرفته است. ضمن اینکه سالمت 
جامعه و حفظ جان افراد از اهم احکام است و اگر 
در تزاحم با عملی دیگر، مانند تجمعات مذهبی قرار 

گیرد، باید طرف مقابل آن را نادیده گرفت. چنانکه 
امروز به تشخیص علما نماز جمعه با همه اهمیت و 
جاللتی که در اسالم دارد، برای مدتی تعطیل شده 
است. گاه ممکن است در زمان دیگری همین امر با 
مسئله مهم تری، مانند حفظ اصل اسالم در تزاحم 
قرار گیرد که بــاز در این صورت همین قاعده اجرا 
خواهد شد و جانب اهم گرفته می شود و مهم کنار 
گذاشته می شود.همه این دستورات از دل شرع بیرون 
 می آیــد و در عیــن حــال منطبــق با عقل ســلیم

 است.
 بر مبنای همین قواعد شرعی و عقلی است 

که بهداشــت فــردی و عمومــی توصیه ۶
می شود و در عین حال، مردم را به شفابخش و قادر 
اصلی توجه می دهند؛ چه آنکه خداوند سبب ساز و 
سبب سوز است و اگرچه سنت خدا بر این است که 
 ِبأســبابها« اما همه اسباب در 

ّ
»الیجِرَي األمور إال

 مشاهده می شود، خالصه نشده است و 
ً
آنچه ظاهرا

چه بسا دعا و توسلی سبب دگرگونی عالمی  شود. با 
این وجود باید دقت داشت همه کس، به این مرتبه از 
فهم حقایق نرســیده اند اســباب ظاهــری، مانند 
شست وشو و ضد عفونی کردن برای در امان بودن از 
یک بیماری، ضروری  و مفید است؛ اما این امر نباید 

راه را بر معارف و امور غیبی ببندد.

یر ذره بین شریعت!  ویروس منحوس ز
مهدی عامری

کارشناس علوم اسالمی

میثم مهرپور
کارشناس اقتصادی

 در روزهای اخیر، اصل هشــتاد و پنجی شدن 
الیحه بودجه ۱۳99 به یکی از اخبار اقتصادی 
روز کشور تبدیل شــد. موضوعی که بر اساس 
آن هیئت رئیسه مجلس با دریافت اذن رهبری، 
بودجه مصوب در کمیســیون تلفیــق را بدون 
بررسی الیحه در صحن علنی مجلس به شورای 
نگهبان ارسال کرد. با توجه به شرایط ویژه کشور 
از جمله تغییر مجلس و روی کار آمدن مجلس 
جدید در ماه های آینده، شرایط تحریمی کشور 
و درگیــری اقتصاد ایران با یک جنگ اقتصادی 
تمام عیار در کنار شــیوع ویروس کرونا موجب 
شــد تا درنهایت الیحه بودجه ســال ۱۳99 به 
درخواست هیئت رئیسه مجلس و با اذن رهبری 
بدون بررسی در صحن علنی مجلس برای تأیید 

نهایی به شــورای نگهبان ارسال شــود. درباره 
 ایــن موضوع و دالیل آن ذکــر نکاتی ضروری 

است.
۱ـ شرایط زمانی: با توجه به تغییر مجلس دهم 
طی ماه های آینده و وجــود اختالف  نظرهایی 
درباره برخی مفاد الیحــه بودجه ۱۳99 میان 
نمایندگان مجلس و البته شــیوع ویروس کرونا 
و نیمه تعطیل شــدن برخــی از امور، تصویب 
الیحه بودجه ۱۳99 تا پایان اسفند ماه در حالی 
که تصویــب چنین موضوعــی نیازمند روزها 
بحث و بررسی در مجلس و حضور سه شیفته 
نمایندگان در مجلس است، امری نشدنی به نظر 
می رسید. از سوی دیگر با توجه به این موضوع 
که مجلس یازدهم از روزهای پایانی بهار سال 
جدیــد فعالیت خود را آغاز خواهــد کرد و از 
 زمان قابل توجهی از ماه های 

ً
سوی دیگر طبیعتا

ابتدایی مجلس یازدهم به بررسی اعتبارنامه های 
نمایندگان جدید می گذرد، عدم تصویب بودجه 
تا پایان ســال ۱۳98 به این معنا خواهد بود که 

کشور تا اواســط ســال آینده باید بدون وجود 
بودجه ســالیانه امور را رتــق و فتق کند. ضمن 
اینکه تصویب دو دوازدهم بودجه در شــرایط 
فعلی و قطعی نشدن تصویب بودجه سالیانه و 
 بی فایده است و 

ً
انتقال آن به مجلس آینده عمال

می تواند از حیث بالتکلیفی در امور بودجه ای 
مشکالت زیادی را برای کشور ایجاد کند.

2ـ ایــرادات ســاختاری بودجه: بــا وجود 
تذکرات و درخواســت رهبر معظم انقالب از 
دولــت و مجلس مبنی بر اصالح ســاختاری 
بودجه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، آنطور 
که باید اصالحی در ساختار رخ نداده است و این 
بودجه تفاوت چندانی با بودجه سال های گذشته 
ندارد. از این  رو حتی در صورت بررسی بودجه 
در صحن علنی مجلس، امکان تغییرات اساسی 
در الیحه بودجه نیســت و تعویق تصویب آن و 
موکول کردن آن به سال آینده تبعات مضاعفی 
تحت عنوان بی برنامگی و نداشتن نقشه راه برای 
اقتصاد کشــور ایجاد خواهد کرد. در حالی که 

حداقل با ارسال الیحه مورد تصویب کمیسیون 
تلفیق به شــورای نگهبان کشور در سال آینده و 
از ابتدای سال دارای برنامه بودجه مشخص با 

وجود تمام ایرادات وارد به بودجه خواهد بود.
ســخن آخر اینکه با توجه به اهمیت و سهم 
بودجه شــرکت ها و مؤسسات دولتی در لوایح 
بودجه سالیانه، این بخش از بودجه نقش بسیار 
مهمی در اقتصاد کشور دارد. به نحوی که برای 
ســال ۱۳99 چیزی بیش از ۷0 درصد بودجه 
کل کشور متعلق به آن بوده و کمتر از ۳0 درصد 
بودجه متعلق به بودجه عمومی کشور است؛ با 
این حال عدم بررسی دقیق بودجه شرکت های 
دولتی در مجلــس به عنوان یکــی از ایرادات 
ســاختاری بودجه در نظام بودجه ریزی کشور 
مطرح اســت. این امید وجود دارد که مجلس 
یازدهم بــا ایجاد اصالحات ســاختاری برای 
بودجه سال های آتی، از جمله بازبینی در نحوه 
نظارت بر بودجه شرکت های دولتی گام مهمی 

در اصالح ساختاری بودجه بردارد. 

 اذن   راهگشا
نگاهیبهدالیلارسالالیحهبودجه99بهشوراینگهبانباتصویبکمیسیونتلفیق
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۳
دیدگاه

گام دوم

 رعایت حقوق متقابل

از  بــه منزلــه یکــی  ســبک زندگــی 
مهم تریــن توصیه هــای رهبــر معظــم 
بیانیه گام دوم  انقالب)مدظله العالی( در 
انقالب اسالمی خطاب به ملت و جوانان 
کشور شــاخص های مهمی دارد که یکی 
از این شــاخص ها ارتقای سبک زندگی 
در ۴0 سال دوم انقالب اسالمی است تا 
شاهد بهبود رعایت حقوق متقابل افراد در 
روابط اجتماعی باشیم. اینکه این حقوق 
متقابل در کشــور رعایت می شــود یا نه 
موضوع بحث نیست، هرچند که معظم له 
 در قالب یک پرســش این موضوع را 

ً
قبال

مطرح کرده اند و نشان داده اند این مهم در 
جامعه نیاز به بهبودی دارد.

این حقــوق متقابــل از نزدیک ترین 
افــراد در خانــواده تا دورتریــن افراد در 
جامعه را شامل می شــود؛ یعنی افراد در 
یک خانواده بــه حقوق والدین، فرزندان، 
همسر و خویشــاوندان احترام بگذارند، 
حقوق همســایه ها محترم شمرده شود، 
در محل کار، محیط تحصیل، مکان های 
عمومی و... این حقوق باید رعایت شود 
 و از طرف همه افــراد جامعه به آن توجه 

شود.
یکی از مــوارد مهــم رعایت حقوق 
متقابل افراد در جامعه که امروزه موضوع 
اصلی بسیاری از کشورهای جهان است، 
مسئله سالمت اســت. بیماری واگیردار 
و تازه مهمان مــردم جهان، یعنی کرونا با 
اینکه توانسته است تا حدود زیادی نگرانی 
را در بیــن مردم جهان بــه وجود بیاورد و 
در دو هفته گذشــته کشور ما را هم درگیر 
خود کرده،  یکی از شــاخص های مهمی 
اســت که می توان رعایت حقوق متقابل 
افراد در جامعه را با آن ســنجید. سخنان 
رهبر معظم انقالب در روز درخت کاری 
نیز بیانگر اهتمام جدی ایشــان نسبت به 
رعایت ســالمتی خود و دیگران اســت 
تا مــردم از این موقعیت بــه وجود آمده 
درس بگیرند و در آینده نســبت به حقوق 
 متقابل دیگران و افراد جامعه توجه داشته

 باشند.
اینکه هر فردی در درجه اول با رعایت 
بهداشــت فردی می تواند سالمتی خود 
و خانــواده اش را رعایت کند و درجه دوم 
نیز نســبت به مسائل بهداشتی در جامعه 
و به ویژه محــل کار و مکان های عمومی 
توجه داشته باشــد، اولین و اساسی ترین 
اصل مقابله با هرنوع بیمــاری واگیردار 
اســت تا بتوان جامعه را به ســالمت از 
این بحــران عبور داد. چنانکه معظم له در 
موضوع مقابله با بیماری کرونا فرمودند: 
»خداوند ما را موظف کرده است در قبال 
سالمت خود و دیگران احساس مسئولیت 
کنیم؛ بنابراین هر چه به سالمت جامعه و 
جلوگیری از شیوع این بیماری کمک کند، 
حسنه و هر چه به شــیوع آن کمک کند، 

سیئه است.« 
درس حقــوق اجتماعی افــراد در هر 
جامعــه ای، چــه کوچک و چــه بزرگ، 
شامل همه حوزه های اجتماعی می شود 
که ســالمت فقــط یکــی از حوزه های 
مهــم این حقوق اجتماعی اســت و باید 
به آن توجه شــود. با گذشــت چهار دهه 
از انقــالب اســالمی و گام نهــادن در 
دومین ســال از چهل سالگی دوم انقالب 
اســالمی، انتظار می رود جامعــه ایران 
اســالمی با مبنا قرار دادن سبک زندگی 
اسالمی در عمل نشان دهد همانطور که 
انتظار دارد دیگــران حقوق اعضای آن را 
 رعایت کنند، به حقــوق آنها هم احترام 

می گذارد.

   عکس و مکث   

ایستاده در خط مقدم / تصویری که این مدت بین کاربران شبکه های اجتماعی در حال پخش است. پرستاران و 
پزشکانی که با جان و دل در حال خدمت به مردم و بیماران هستند، در حالی که خطرات این کارشان را می دانند 
که شاید سرانجام خوشی برای شان نداشته نباشد؛ مانند رزمندگانی که در دفاع مقدس تمام خطرات را به جان 

و دل خریدند. برای شان دعا می کنیم و ان شاءالله هرچه زودتر این بیماری در کشور ریشه کن شود.

اگه ما دعا کنیم شیوع کرونا در کشور تموم شه، می شیم عقب افتاده هایی که هرچیزی رو الکی می گیریم، اما اگه مسئوالن 
ستاد مقابله با کرونا در آمریکا دست به دعا بردارن و برای ریشه کنی کرونا دعا کنن، می شن اسوه مسئولیت پذیری و به 
فکر مردم بودن! جلســه ســتاد مقابله با ویروس کرونا در کاخ ســفید؛  با حضور »مایک پنس« که هفته گذشته از سوی 

ترامپ به ریاست ستاد مقابله با کرونا در آمریکا منصوب شد . فعاًل بسم اللّه رو گفتن و دعا رو شروع کردن!

کرونا در بیشتر کشورها باعث شده مردم اون روی خودشون رو نشون بدن! مثاًل توی استرالیا هنوز متوجه نشدن برای جلوگیری 
از ویروس کرونا باید دســت ها رو 20 ثانیه با صابون شســت! آخه این همه دستمال توالت به چه کاری می آد که خریدین!؟ حاال 
تو سانفرانسیســکوی آمریکا هم که متوجه شــدن باید دست ها رو شست، شوینده ها رو قفل کردن به قفسه! یا تو واشنگتن 

آمریکا هم که قفل نکردن، مردم نمی ذارن شوینده ای تو قفسه بمونه! همه اینها رو با رفتار مردم خودمون مقایسه کنین!

خب خدا رو شــکر همه یاد خدا افتادن! اصواًل هرکســی کارش گیر می شه تازه یاد خدا می افته! نتانیاهو و همسرش 
برای پیروزی در انتخابات دســت به دعا برداشتن! تازه همســر نتانیاهو باحجاب هم شده! حتمًا حجابش برای زودتر 
برآورده شــدن دعا بوده! بعدش ما نفهمیدیم، خدا نامحرمه و بقیه محرم هســتن که اینها فقط وقتی مکان مذهبی 
می رن باحجاب می شن؟ بعد همین افراد برنامه ریزی می کنن برای بی حجاب کردن زنان ایران و کشورهای مسلمان! 

حسن خدادی
پژوهشگر مسائل سیاسی

BBBBB هفتــه گذشــته دولت ترامــپ و گروه 
طالبان اعالم کردند به توافق رسیدند، 
توافق طالبان با ترامــپ را که در دوران 
دنبال  به  همواره  ریاست جمهوری اش 
بوده، حتی  بین المللی  تعهدات  نقض 
به توافق  دولت خود با کره شــمالی نیز 
پایبند نبوده است، در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا چگونه ارزیابی 

می کنید؟
آقای ترامپ شــخصیتی غیر قابــل پیش بینی دارد 
و نشان داده اســت به تنها چیزی که پایبند نیست، 
اخالق اســت. یکی از شــعارهای انتخاباتی آقای 
ترامپ این بود که چرا آمریکایی ها کشته می شوند و 
سربازهای شان خارج از کشور هستند و باید سربازها 
را به کشــور برگرداند؛ اما شاهد هستیم آن طور که 
گفته بود سربازهای کشورش را برنگردانده است؛ 
البته ســربازها را جابه جا کرده و به صورت نمادین 
کارهایی انجام داده، اما به اقدامات بنیادین دســت 
نزده اســت. این توافق هم چیز بیشتری از اقدامات 
نمادین قبلی نیست. ترامپ از امضای این توافق نامه 
با طالبــان چند هدف را دنبال می کنــد؛ اول اینکه 
می خواهــد بگوید ما در جهت کاهــش نیروهای 
آمریکایی و جلوگیری از کشــتار آنها اقدام کرده ایم 
که برگ برنده ای برای انتخابات چند ماه دیگر باشد. 
موضوع دیگر این است که می خواهد بین گروه های 
افغانی دعــوا و جنگ ایجاد کنــد. تقابل طالبان و 
اشــرف غنی که خود را پیروز انتخابات می داند از 
یک ســو و ادامه یافتن اختالفات درباره انتخابات و 
تنش میان اشراف عنی و »عبدالله عبدالله« از سوی 
دیگر را می توان از مهم ترین اهداف آمریکا دانست 
که نتیجه آن جنــگ افغانی با افغانی به جای جنگ 

آمریکا با طالبان است.
 

BBBBB آمریکایی هــا در حالی با  طالبان توافق 
کردند که در زمان »بوش پسر« به بهانه 
مبارزه  بــا طالبان به عنــوان یک گروه 
تروریستی به افغانســتان لشکرکشی و 
میلیاردها دالر هزینه کردند و جان هزاران 
ســرباز آمریکایی را به خطر انداختند، 

حتی در دوران »اوباما« نمایش کشتن 
»اسامه بن الدن« را برگزار کردند؛ شما 
انعکاس ایــن توافق در داخل آمریکا را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
نکته جالب توجه این است که آقای ترامپ همیشه 
شعار مقابله با تروریسم و ریشه کن کردن آن را داده 
اســت و طالبان را هم یکی از شاخه های تروریسم 
می داند؛ اما حاال با آنها توافق نامه صلح امضا می کند 
 آنها را به رســمیت 

ً
و در واقع بــا گروهی که اصال

نمی شناسد سر یک میز می نشیند. در خبرها آمده بود 
»پمپئو« با مسئوالن طالبانی مواجه نمی شود، اما از 
بد روزگار با یکی از مسئوالن طالبان دست می دهد 
و این موضوع منتشر هم می شود. این نشان می دهد 
ترامپ برای رسیدن به اهداف خود خیلی به اصولی 
که ادعا می کند و برای آنها ارزش قائل است، پایبند 
نیســت. به نظر بنده این توافق نشان دهنده شکست 
آمریکا بــود و آمریکا پای میزی رفت که هیچ وقت 
 بر شعارها و 

ً
آن را به رســمیت نمی شناخت و عمال

حرف هایی که زده بود، خط بطالن کشــید؛ اما به 
شخصه به هیچ وجه تصور نمی کنم این توافق پایدار 
بماند و خیلی زود از هم خواهد پاشید، یا با بدعهدی 
طرف آمریکایی یا با تحوالتی که در افغانســتان به 
وجود خواهد آمــد؛ چنانکه در یکــی از روزهای 
اخیر این مطلب مخابره شد که بین طالبان و دولت 
مرکزی درگیری اتفاق افتاده و ناتو وارد عملیات شده 
است که نشان می دهد این توافق نامه بسیار شکننده 

است.
امــا دربــاره بازتــاب ایــن توافــق در آمریکا، 
آمریکایی ها دو دســته هســتند. سیاست خارجی 
در آمریکا به شــدت قطبی شده و واقعیتی است که 
نمی تــوان آن را نادیده گرفت. طرفــداران ترامپ 
 از این توافق استقبال خواهند کرد و مخالفان 

ً
قاعدتا

 نقض عهدهایی را که ترامپ داشــته 
ً
او نیز قاعدتا

اســت، به رخ می کشند؛ لذا شاهد نوعی دوگانگی 
در ســطح آمریکا خواهیم بود. واکنش اصلی افکار 
عمومی آمریکا نیز برای زمانی می ماند که ببینند این 
توافق عملیاتی می شود یا خیر و آیا سربازان آمریکایی 
از افغانستان خارج می شــوند یا خیر، که خیلی به 
تحوالت آتی بستگی دارد و تا اینجای قضیه برای این 

اقدام، جشنی گرفته نشده است و به عبارتی خیلی از 
آن استقبال نکرده اند. رسانه های آمریکایی همچنان 
منتظر نتایج این اقدام هســتند و هنــوز به صورت 
جدی به موضوع توجه نمی کنند؛ ضمن اینکه مفاد 
اصلی این توافق نامه را منتشــر نکرده اند و طرفین 
موضوعات کلی را در چهار صفحه در اختیار افکار 
عمومی قرار داده اند و توافق نامه کامل تر را منتشــر 
نکرده اند و لــذا کار در نوعی مخفی کاری صورت 
می گیرد. موضع گیری ها در آمریکا نه موافقت کلی 
و نه مخالفت کلی بوده است و به صورت محتاطانه 

منتظر نتایج هستند. 

BBBBB ،پس از شــهادت حاج قاسم سلیمانی 
جریانی در منطقه با هدف اخراج آمریکا 
از منطقه شکل گرفت، همچون مصوبه 
پارلمان عــراق، که البته بــا مقاومت 
آمریکایی هــا نیز روبه رو شــد؛ حاال بر 
اساس اخبار منتشر شده آمریکایی ها در 
توافق با طالبان پذیرفته اند از این کشور 
خارج شوند؛ به نظر شما آیا شاهد تغییر 
تاکتیک آمریکا در منطقه هستیم و آمریکا 
واقعًا قصد دارد منطقــه را ترک کند و 
اینکه تأثیر این توافق بر معادالت آینده 

منطقه چه خواهد بود؟
آمریکا باالخره یــک روز منطقــه را ترک خواهد 
کــرد، دیر و زود دارد، اما ســوخت  و ســوز ندارد. 
اینکه آمریکایی ها چه زمانی منطقه را ترک خواهند 
کرد، به پارامترهای زیادی، همچون اوضاع سوریه 
و وضعیت تروریســت ها در آن، شــرایط ترکیه در 
ادلــب و آن مناطق، توانمندی نیروهای مقاومت در 
کل کشــورهای عربی و غیر عربی مثل افغانســتان 
بســتگی دارد؛ شــهادت ســردار موجب شد تنفر 
عمومی در منطقه نسبت به آمریکا بیشتر شود و این 
تنفر به صورت بسیار تصاعدی باال رفت. همه این 
اتفاقات به ما این را دیکتــه می کند که آمریکا باید 
منطقه را ترک کند؛ لذا در این هیچ شــکی نیست 
که آمریکا منطقه را ترک خواهد کرد. خروج آمریکا 
از افغانستان که چاره ای جز پذیرش آن را ندارد، در 
معادالت منطقه تأثیر می گذارد و در واقع آمریکا با 

شکست هایی که خورده، تعادل را به هم زده است. 
زمانی آمریکا قــدرت بالمنازع و برتــر در منطقه 
بود، در حالی که االن شــاهد هستیم نوعی توازن و 
تعادل در منطقه به وجود آمده اســت و هم روسیه و 
هم جمهوری اســالمی ایران حرف دارند و صدای 
کشورهای دیگر نیز شنیده می شود؛ بنابراین تعادل 
منطقه بیشــتر از حاال به هــم می خورد و در جهت 
عکس منافع آمریکا پیش خواهد رفت. آمریکا باید 
از منطقه برود و حق انتخابی در این زمینه برایش باقی 

نمانده است.

BBBBB همان طور که مقامات رســمی وزارت 
خارجه کشــورمان اعالم کردند، ایران 
نیز مذاکراتی را با گروه طالبان داشــته 
است و این مذاکرات در آینده نیز ادامه 
خواهد یافت؛ توافق واشنگتن و طالبان 
چه تأثیری بر مذاکرات تهران و طالبان 

خواهد داشت؟
به نظر بنده خیلی تأثیر نمی گذارد؛ چراکه ما همسایه 
افغانستان هستیم و تالش می کنیم مذاکرات افغانی 
به وجود آیــد، در حالی که آمریکا در جهت عکس 
این موضــوع عمل می کند، ضمــن اینکه به نظرم 

چیزی را عوض نمی کند.
در افغانســتان فقط گروه طالبان و گروه مرکزی 
وجــود ندارند و در واقع مثلثــی وجود دارد که یک 
ضلــع آن طالبان، ضلع دیگــر دولت و ضلع دیگر 
تاجیک ها، هزاره جات، فارس ها، عبدالله عبدالله و 
درواقع کسانی هستند که در انتخابات پیروز نشدند؛ 
 نمی توان هیــچ کدام از این اضالع 

ً
از این رو اصال

را نادیده گرفت. اگر به دنبال ایجاد یک افغانســتان 
باثبات هستیم، هر کشــوری باید در جهت ایجاد 
تعادل، توازن و مشــارکت جمعی کلیــه افغان ها 
باشــد؛ اما آمریکا در این جهت حرکت نمی کند؛ 
لذا مادامی که این ســه ضلع مثلث نتوانند دور یک 
میز یا میزهای دیگر با همدیگر همکاری و مشارکت 
کنند، افغانستان به آرامش نمی رسد؛ بنابراین کاری 
که آمریکا با طالبان انجام داده اســت، هیچ دخلی 
به اتفاقات و تحوالت بین ما، افغانســتان، طالبان و 

گروه های دیگر ندارد.

شکست پای میز مذاکره
توافق صلح میان آمریکا و طالبان در نهایت پس از ۱8 ماه مذاکره مســتقیم میان دو طرف، در »دوحه« پایتخت قطر به امضا رســید. آنچه از اظهارات مقامات 
دولت افغانستان، مقامات آمریکایی و سران طالبان برمی آید، این است که هیچ کدام از طرفین به پایبندی طرف مقابل به تعهدات و مفاد مندرج در این توافق نامه 
خوش بین نیســتند و همه طرف ها آماده بر هم خوردن آن هســتند. در همین زمینه و تأثیر این توافق نامه در انتخابات آتی آمریکا و تحوالت افغانســتان با دکتر 

»حمیدرضا آصفی« سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و دیپلمات باسابقه وزارت امور خارجه گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

زهرا ظهروند
خبرنگار

بررسیتوافقصلحمیانآمریکاوطالبان
درگفتوگوصبحصادقباحمیدرضاآصفی
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۴
دیپلماسی

شناخت
 پرده برداری 

از ماهیت آژانس

آژانــس   »رافائــل گروســی« مدیــرکل 
بین المللی انــرژی اتمی که حضور خود در 
این مســند را مدیون البی های کاخ سفید 
و رژیم صهیونیستی اســت، بازی روانی و 
غیر حقوقی تازه ای را علیه کشــورمان به راه 
انداخته اســت. مدیر کل آژانــس از اینکه 
اجازه دسترسی  ایران  جمهوری اســالمی 
بازرســان آژانس به دو ســایت حساس را 
نداده اســت، ابراز نگرانی کرده و خواستار 
همکاری ایران با مقامات آژانس شده است؛ 
در این زمینه نکاتی وجود دارد که الزم است 

به آن توجه شود:
نخســت اینکه رافائل گروسی از سوی 
»دونالد ترامپ« و دیگر مقامات آمریکایی 
وظیفه دارد ضمن اصرار بر بازرسی از اماکن 
حساس کشــورمان، زمینه فشار بین المللی 
علیه جمهوری اسالمی ایران را فراهم کند. 
حدود دو ســال قبل، »نیکی هیلی« نماینده 
سابق آمریکا در ســازمان ملل متحد نیز در 
ســفری به وین، با »یوکیو آمانو« مدیر کل 
ســابق آژانس دیدار کرد و از وی خواست 
تــا ایران را بابت بازرســی از اماکن نظامی 
کشــورمان تحت فشــار قرار دهد؛ با این 
حال آمانو درخواست هیلی و دیگر مقامات 

آمریکایی را نپذیرفت.
هم اکنون رافائل گروســی که ســوابق 
ضد ایرانی وی بر همگان مســجل است، 
به بازی مســتقیم در زمین کاخ سفید روی 
آورده اســت و بر بازرسی بدون دلیل و سند 
از اماکن حساس کشورمان اصرار می ورزد. 
بدیهی است جمهوری اسالمی ایران نیز زیر 
بار چنین خواسته غیرمستند، غیرحقوقی و 
ظالمانه ای نخواهد رفت. اگر آژانس بخواهد 
به بخش هایی در یک کشور  دسترسی داشته 
باشــد، باید درخواســت ها و مدارک برای 
علل ضرورت دسترســی را اعالم کند. این 
دالیل، باید اصالت داشــته باشد و مبتنی بر 
یک »ادعا« یا »بازی تبلیغاتی« نباشــد. در 
صورتی که اصالت دالیل و اســناد به اثبات 
رسید، آژانس باید  برای دسترسی با کشور 
میزبــان مذاکره کنــد و در صورت پذیرش 
کشــور میزبان، باید دربــاره ترتیبات و نوع 

 مذاکره کنند .
ً
بازرسی آن نیز مجددا

متأسفانه آژانس بین  المللی انرژی اتمی 
به سبب نفوذ ایاالت متحده آمریکا و برخی 
اعضای شــورای حکام، سال هاســت که 
اعتبار بین المللی خود را از دست داده و به 
سازمانی وابسته به البی های نفوذ و قدرت 
در غرب تبدیل شــده اســت. بدون شک، 
جمهوری اسالمی ایران باید ضمن محکوم 
کردن گزارش های یک ســویه، سیاســی و 
غیرحقوقی آژانس، از پذیرش درخواســت 
این نهاد مبنی بر دسترســی بــدون دلیل و 
مدرک بــه اماکن مختلف در کشــورمان 
اجتناب کند. مســلم اســت درخواســت 
دسترســی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
باید بر اســاس مبانی حقوقی و دالیل فنی 
محکم  باشد. با این حال آژانس هم، اکنون 
کم ترین دلیل، سند و مدرکی برای چرایی 
بازرســی از کشــورمان ارائه نکرده است. 
فراتر از این، نبایــد فراموش کرد که آژانس 
در طول سال های گذشته نیز بارها با استناد 
به گزارش های دروغین ســاخته و پرداخته 
منافقیــن و دیگر گروه هــای ضد انقالب، 
درخواســت دسترســی به اماکن مختلف 
نظامی و غیرنظامی در کشورمان را مطرح 
کرده بود. »زبیگنیف برژینســکی« مشاور 
امنیت ملی اسبق آمریکا، قبل از مرگ خود 
اتهامات بی پایه و اســاس آمریکا و آژانس 
به ایران در زمینه ســاخت بمب هسته ای را 
مصداق نوعی حقه بازی هســته ای دانسته 

بود.

حنیف غفاری
کارشناس  روابط بین الملل

BBBBB گزارش های اخیر آژانس بین المللی 
هسته ای مشــتمل بر چه محورهایی 

بود؟ 
آژانس دو گزارش داد که یکی در ارتباط با مسائل 
برجامی و دیگــری درباره موضوعی که اختالف  
بین ما و آژانس اســت که ایــن را جدا از گزارش 
برجامی منتشر کرده اند. فعالیت های ما  به طور  
کامل مشخص شــده است. غنی ســازی انواع 
ســانتریفیوژها و تحقیق و توسعه آب سنگین در 
واقع همان گزارش های دوره ای اســت که هر سه 
ماه یک بار از سوی آژانس بر اساس توافقی که در 

برجام بوده صادر می شود. 

BBBBB ظاهرًا آژانــس در گزارش اخیر خود 
به موضوع دسترســی به سایت های 
غنی ســازی مطالبی را مطــرح کرده 
است؛ این مطالب در چه حوزه هایی 

بوده است؟ 
ما درباره بخشی از درخواست ها و دسترسی هایی 
کــه آژانس داشــته مالحظه ای داشــتیم که این 
مالحظات حقوقی بوده اســت و همیشه بر آنها 
پافشــاری کرده ایم، از جمله درخواست بعضی 
اطالعات درباره بعضی مکان ها، البته آنها گفته اند 
سایت، در حالی که سایت نیستند، چون سایت 
تعریف خــودش را دارد؛ ســایت ها مکان هایی 
اســت کــه در آن فعالیت های هســته ای انجام 
می شود. آنچه مسلم است، این است که جمهوری 
اسالمی در پادمان و پروتکل وظایفی دارد که این 
وظایف را به نحو دقیق انجام می دهد؛ کما اینکه 
۱۶ گزارشی که در برجام بوده به طور کامل مؤید 
این امر اســت که ما به خوبی تعهدات خودمان 
را انجــام می دهیم؛ اما در ارتباط با موضوعی که 
آژانس گزارش جداگانه داده اســت، ما بر اساس 
حقوق کشور خودمان به عنوان یک کشور عضو، 
وقتی مورد ســؤال واقع می شویم، این سؤال باید 
مبانی مشــروع و دقیق تعریف شده در اساسنامه 
آژانس، توافق پادمانی و متن پروتکل داشته باشد 
که متأســفانه هیچ کدام از آنها نبود. درخواست 
اطالعات و دسترســی آژانس بین المللی انرژی 

اتمی باید مبانی حقوقی داشته باشد.
بخشی از این اطالعات تحریف شده از سوی 
رژیم صهیونیســتی در اختیار آژانس بین المللی 
انرژی اتمی قرار گرفته اســت و فشار زیادی هم 
از ناحیه رژیم صهیونیســتی، چه در دوره »آقای 
یوکیــا آمانو« مدیرکل ســابق آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، چه در دوره آقای »رافائل گروسی« 
مدیرکل کنونی آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
بوده اســت که آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
اینها را به عنوان اســناد و مدارکی که اتقان دارد، 
 بپذیرد؛ اما اینهــا در تعاریف پروتکلی و پادمانی

 نمی گنجد.
آنچه مسلم است این است که پرسش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و درخواســت اطالعات 
و دسترسی باید مبانی حقوقی داشته باشد، بدون 
مبانی حقوقی هیچ کشــوری از جمله جمهوری 
اســالمی ایران نباید اطالعات و اجازه دسترسی 
بدهد، اینها تعریف شده است و چارچوب حقوقی 

دارد. 

BBBBB از نظر حقوقی دسترسی های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی چه سازوکاری 

دارد؟ 
آژانس ســه نوع درخواست و دسترسی می تواند 
داشــته باشد؛ بر اســاس ماده ۶9 پادمان که بین 
ما و آژانس منعقد شــده اســت، اطالعاتی را به 
RE�  آژانــس می دهیم ـ کــه در اصطالح بــه آن

PORT یــا همان گزارش می گوینــدـ که آژانس 

بعد از آن می آید و راســتی آزمایی می کند. بعد از 
راســتی آزمایی اگر پرسشی داشــته باشد مطرح 
می کند بعد از آن هم اگر پرسشــی داخل سایت 
داشته باشــد، مطرح می کند و ما به آن دسترسی 
می رســیم، ســپس ما با پروتکل الحاقی مواجه 
هستیم. در حوزه اول، پرسش درباره مواد هسته ای 
است و ارتباطی هم با مسائل دیگر ندارد، اما در 
پروتکل الحاقی آمده است عالوه بر مواد پادمان، 
برخی فعالیت ها را هم شــامل می شود. ما باید 
DEC�اطالعاتــی را بدهیم که در اصطالح به آن 

LARATION یا اظهاریه می گویند که سالی یک 

بار باید از نو نوشته و به روز شود و از گزارش هایی 
که می دهیم می تواند پرســش یا بازرســی شود 
 و به اظهاراتی که ما داده ایم، دسترســی داشــته

 باشند.
مورد ســومی هم هست که می توان دسترسی 
به هــر مکانی که آژانس مشــخص کنــد، داده 
شــود؛ اما مبانی آن این است که باید اسنادی که 
به کشــور عضو ارائه می شــود، متقن باشد. هر 
پرسشــی نمی تواند مطرح شــود؛ چون آژانس 
 یک تشــکیالت تحقیقاتی نیست، بلکه نظارتی

 است. 

BBBBB موضع گیری جمهوری اسالمی ایران
در زمینه ادعاها و گزارش های آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی چگونه بوده 

است؟ 
مواضع جمهوری اسالمی ایران مواضع محکمی 
اســت و ما جواب داده ایم. برخی مــوارد متأثر 
از کار هایی اســت که خالف قوانین بین المللی 
از سوی رژیم صهیونیســتی صورت می گیرد که 
 ما نباید اجازه دهیم چنین 

ً
نباید تشویق شود، قطعا

اتفاقاتــی رخ دهد؛ یعنی هر پرســش، مطلب و 
موضوعی اگر مطرح باشــد، کشور ها مدام باید 
برای مطالبی که دشــمنان آنها مطرح می کنند در 
حال پاسخگویی باشــند که در واقع این موضوع 

اصلی ما بوده است.
در زمــان آقای آمانو، مدیرکل ســابق آژانس 
انرژی اتمی متوجه این موضوع شــده بودیم. به 
نظرم می رسد این نتیجه فشار های آمریکا و رژیم 
صهیونیستی اســت که می خواهند از آژانس بین 

المللی انرژی اتمی سوءاستفاده کنند.

BBBBB آیــا آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
هر طــور کــه می خواهــد می تواند 
دسترسی ها را علیه کشورهای عضو 
انجــام دهــد؟ جمهوری اســالمی 
چگونه یک الگوی مشــخص برای 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در این 

باره تعریف کرده است؟ 

باید بگویم هر دسترســی و پرسشــی، دســت 
آژانس نیســت. مجموعه ای از پرسش ها باید بر 
اســاس اظهاریه ها بیان شــود یا مکان مورد نظر 
باید مطابق آن پرســش مطرح شود؛ زیرا برخی 
مــوارد و اطالعات می تواند در دســترس عموم 
قرار گیرد، مانند مقاله ها و کتاب ها و نه اطالعات 
جاسوســی، نه اطالعات تحریف شده از سوی 

رژیم صهیونیستی.
به حتم اگر کشور های دنیا بپذیرند که جواب 
چنین ســؤاالتی را بدهند، هــزاران و میلیون ها 
پرســش خواهد بود و هزاران دسترسی است که 

هر کشور باید مدام درگیر این مسائل باشد.
مــن فکــر می کنم بخشــی از ایــن مطالب 
فضاسازی رسانه ای است. بعید می دانم که آقای 
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی چنیــن مطالبی را بگوید؛ چون ایشــان در 
جایگاه سیاسی نیســتند و جایگاه حقوقی دارند 
و واقعیت این اســت که ایــران دالیل قوی برای 
پاســخ ندادن دارد و باید عقال بررســی کنند که 
حق با چه کسی است؛ ضمن اینکه با فضاسازی 
رسانه ای، فعالیت ها تیره و تار نشان داده می شود. 
مواضع ما روشــن و مشــخص اســت و دالیل 
 مشــخص 

ً
ایــن نکته که چرا نمی پذیریم، کامال

اســت؛ چون اگر پاســخگوی هر مطلب باشیم 
باید تمام عمر در حال پاســخگویی باشــیم و ما 
ایــن را نمی پذیریم. هیچ کشــوری تا این حد با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نداشــته 
است. من به چند آمار اشاره می کنم: 88 درصد 
بازرسی های کل در ســال ۲0۱9 مختص ایران 
و ۶۵ درصد بازرســی ها و دسترســی بر مبنای 
پروتــکل الحاقی خاص ایران بــوده، ۲9 درصد 
فعالیت ایــران در حوزه نظارتی بوده و ایران بیش 
از یک پنجم فعالیت آژانــس را اختصاص داده 
است. ما همیشه شفاف بوده ایم و نشان داده ایم که 
 هم چیزی 

ً
هیچ گاه پنهان کاری نکرده ایم و اصوال

برای پنهان کاری وجود ندارد. آژانس بین المللی 
انرژی اتمی هم بارها صداقت جمهوری اسالمی 
 ایــران را در زمینه همــکاری با این نهــاد تأیید

 کرده است.

سخنگویسازمانانرژیاتمیدرگفتوگوباصبحصادق

بی سابقه ای  همکاری 
 با آژانس داشتیم

دسترسی های آژانس هسته ای باید طبق قانون باشد و پرسش ها از کشورهای عضو باید بر اساس اظهاریه ها بیان شود یا مکان مورد نظر مطابق آن پرسش مطرح شود؛ 
زیرا برخی از موارد و اطالعات می تواند در دســترس عموم قرار گیرد، مانند مقاله ها و کتاب ها و نه اطالعات جاسوسی، نه اطالعات تحریف شده از سوی رژیم 
صهیونیستی. به حتم اگر کشور های دنیا بپذیرند که جواب چنین سؤاالتی را بدهند، هزاران و میلیون ها پرسش خواهد بود و هزاران دسترسی است که هر کشور باید 
مدام درگیر این مسائل باشد. مدتی است از گزارش مغرضانه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت هسته ای ایران می گذرد و در این مدت ادعاهای مختلفی از 
سوی غربی ها درباره نقض برجام از سوی ایران مطرح می شود؛ این در حالی است که این آمریکا بود که به صورت یک طرفه از برجام خارج شد و به تعهداتش پایبند 

نبود. در زمینه سازوکار گزارش آژانس با »بهروز کمالوندی« سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت وگو کردیم که می خوانید

»دیوید ایگناتیوس« ستون نویس و تحلیلگر مشهور آمریکایی 
طی نشستی در شبکه خبری »سی  بی اس« مدعی شد تنش ها 
میان ایران و آمریکا سبب بی ثباتی در خاورمیانه بوده است. وی 
اذعان می کند: »ما طی این سال ها روش مؤثری برای مقابله با 

ایران پیدا نکرده ایم.« 
اذعان به شکســت آمریکا در حالی اتفــاق می افتد که ایاالت 
متحــده در طول یک قرن گذشــته از هیچ گونه دشــمنی علیه 
ایــران عزیز دریــغ نکرده اند کــه از برکناری مصدق شــروع 
 شــده و تا تحریــم به بهانــه تســخیر النه جاسوســی ادامه

 یافته است.

مطلق شکست 
اندیشــکده  بنیاد دفــاع از دموکراســی ها که همــواره طراح 
سیاســت های ضدایرانی دولت ترامپ در دل برجام بود، این 
بار به فکر بهبود وجهه واشــنگتن در ایران افتاده است، آن هم 
به واســطه ویروس کرونا! شــاید زمانی که »مارک دوبوویتز« 
مدیرعامل اندیشکده FDD در حساب توئیتری خود شادمانه از 
تأثیر منفی شــیوع ویروس کرونا بر صادرات ایران می نوشت، 
به همین نکته می اندیشــید که این بیماری فرصتی برای فشار 
بیشتر بر جمهوری اسالمی و گامی بلند برای نوعی براندازی 
غیرمستقیم، اما این بار نه با بهانه هسته ای بلکه در اثر یک حادثه 

بیولوژیک باشد.

 امید واهی
»میخائیل اولیانوف« نماینده روســیه در سازمان های بین المللی با 
اشاره به جدیدترین گزارش آژانس درباره برنامه هسته ای ایران تأکید 
کرد هیچ چیز غیر عــادی در این گزارش وجود ندارد. اولیانوف در 
توئیترش درباره گزارش آژانس نوشــت: »برای درک دقیق تر، الزم 
است بدانید که مسئله دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت در ایران 
برای نمونه برداری، هیچ ربطی به ادعای »گذشته نظامی احتمالی« 
برنامه هسته ای ایران ندارد.« وی پیشتر در توئیت دیگری نوشته بود: 
»مسئله دسترسی دربردارنده هیچ معنای عملیاتی نیست. درواقع، 
 درباره اجرای 

ً
هیچ نگرانی از اشــاعه مطرح نیست. مســئله صرفا

مناسب رویه های پیش بینی شده در پروتکل الحاقی است.«

گزارش عادی

مهدی شهرودی
خبرنگار



شماره 93۸ |  دوشنبه 19 اسفند 139۸

۵

 تحقیر شدن آمریکا 

رأی الیــوم: امضای توافق نامه صلح میان دولت آمریکا و طالبان به 
معنای اذعان دولت ترامپ به شکست، جشن پیروزی جنبش سلفی 
طالبان پس از مقاومت ۱8 ســاله، آمادگی برای بازســازی »امارت 
اسالمی« و افغانی آن در کابل برای دومین بار و به رسمیت شناختن 
بین المللی آن اســت؛ توافقی کــه دولت آمریــکا آن را »تاریخی« 
می خواند به منزله سرپوشــی بر شکست و تن دادن به اغلب یا تمام 
شــروط طرف پیروز، یعنی طالبان است. طالبان با پایداری، جنگ 
شــدید و صبر خود آمریکا را چه در میدان های نبرد و چه بر سر میز 
مذاکرات خوار و زبون کــرد. همچنین با نفوذ هم زمان در نیروهای 
واشنگتن و دولت افغانستان و پیوستن ۶0 هزار سرباز دولتی به همراه 
سالح ها و تجهیزات جنگی شان به این گروه که آمریکا برای آموزش 

آنها ۲۶ میلیارد دالر هزینه کرده بود، ایاالت متحده را تحقیر کرد.  

نگرانی رژیم صهیونیستی 

مؤسسه مطالعات امنیت داخلی اسرائیل: آمریکا میزان تکیه و اعتماد 
خود به منابع انرژی در منطقه را نسبت به گذشته کمتر کرده و بیشترین 
انگیــزه آن در خاورمیانه تالش برای نابودی محور مقاومت اســت که 
در این زمینه رژیم صهیونیستی مهم ترین هم پیمان آن به شمار می رود؛ 
بنابراین اگر آمریکا تصمیم به خروج نظامیانش از عراق و سوریه بگیرد، 

اسرائیل دچار آشفتگی و نگرانی خواهد شد. 

تداوم برنامه دفاع موشکی ایران

اســتراتفور: درک ایران از تهدیدهای خاورمیانه تغییر نکرده است. 
خــروج ترامپ از برجام به ایران نشــان داد حتی در صورت امضای 
توافقی تازه، هیچ چیز نمی تواند دولت بعدی آمریکا را از نقض توافق 
بازدارد؛ بنابراین ایران همچنان خود را ناچار از ادامه برنامه موشکی 
می بیند. عالوه بر این، سوریه،  عراق، افغانستان و داعش همچنان منبع 
تهدید هستند. در صورتی که ایران درباره برنامه موشکی اش توافقی با 
غرب امضا کند، موضع گیری های خصمانه عربستان و امارات تعدیل 
نخواهند شــد. در حقیقت، این دو کشــور توافق تازه را محدودیتی 
برای راهبرد منطقه ای ایران و فرصتی برای نفوذافکنی خودشان تلقی 
خواهند کرد. کوتاه سخن اینکه، ایران با عدم تمایل برای امتیازدهی در 
زمینه برنامه هسته ای و به یاد داشتن تهدیدات گفته شده، هرگز از خط  

قرمزهای برنامه موشکی اش گامی عقب نشینی نخواهد کرد.

انحراف از مسئله اصلی!

نیویــورک تایمــز: ایــن روزها آقــای مــودی، نخســت وزیر هند 
دربــاره توســعه و اصالحاتی که زمانــی وعــده آن را داده بود، کمتر 
صحبت می کنــد. اقتصاد رونــدی منفی دارد، بیــکاری ۴۵ درصد 
شــده و رشــد کلی کشــور به ســمت پایین ترین ســطح در حدود 
یک دهه گذشــته مــی رود. دولت مــودی آنقدر بــر جاه طلبی های 
 ایدئولوژیــک خود تمرکــز کــرده اســت کــه اقتصاد به چشــمش

نمی آید. بحران اقتصادی کشور عمیق می شود و این نگرانی  وجود دارد 
که آقای مودی و متحدانش برای تقویت اقتصادی و روی گردانی مردم 
از مشکالت، بار دیگر به حس ملی گرایی هندو تکیه کنند. برای ساختن 
آن کشور هندو، کنترل حرف اول و آخر  را می زند. شاید شاهد آن باشیم 
که همچنان در آتش تنش های  داخلی بدمند. آنها برای انحراف افکار 

عمومی از ناکامی های شان، به این خشونت ها نیاز دارند.

غلبه منافع بر اختالفات

العربی الجدید: تصور نمی شــود برخورد مستقیمی بین روس ها و 
ترک ها در سوریه به وقوع پیوندد. آنچه این دو را در پرونده های دیگر 
با یکدیگر جمع می کند، بیشتر از نقاط اختالف آنها در پرونده سوریه 
است؛  ترکیه هرگز مایل به ورود به برخورد مستقیم با روسیه نیست، 
همانطور که روسیه هم نمی خواهد ترکیه را از دست بدهد؛ همین امر، 

دو طرف را به سمت راه حل های استثنایی سوق می دهد.

جهان

یادداشت

 بن بستی افراط گرایان

چند وقتی اســت که سیاســت در رژیم 
صهیونیستی با وجود تفکرات نژادپرستانه 
و آپارتایدی به بن بســت رســیده است. 
برگزاری ســه انتخابات کنست در کمتر 
از یــک ســال باز نتوانســت ایــن رژیم 
منحوس را از وضعیت آشــفته سیاســی 
و اجتماعی نجات دهــد، موضوعی که 
ســبب چندپارگی این رژیم و کل جامعه 
صهیونیستی شده است؛ از این رو فردی 
همچون »نتانیاهو« که سال هاست به عنوان 
نخســت وزیر این رژیم در مسند قدرت 
قرار دارد نتوانســت در یک سال اخیر در 
ساختار سیاســی از عناصر نژادپرست و 
کور ســرکش صهیونیستی ائتالف سازی 
انجام دهد و رژیم صهیونیســتی را از این 
بن بست سیاســی نجات دهد. با در نظر 
گرفتن ســومین انتخابات پارلمانی رژیم 
نتانیاهو  صهیونیســتی می توان گفت که 
با تأکید بــر عناصر مذهبی، مطرح کردن 
مؤلفه های نــژادی و همراه  کردن »دونالد 
ترامپ« نتوانســته است اکثریت پارلمان 
را به دســت بیاورد؛ اما در اوضاع کنونی 
نتانیاهو نیز در وضعیتی گرفتار شده است 
که به هــر طرف رو می کند، با در بســته 
مواجه می شــود و تا االن نتوانسته است 
حمایــت احزاب را هم به دســت آورد؛ 
لذا رژیم صهیونیستی با وضعیتی روبه رو 
شــده که در تاریخ این رژیم سابقه نداشته 
است. به اذعان تحلیل گران »عدم توانایی 
این رژیم در ایجاد ائتالف به علت وجود 
گرایش  های نامتوازن مذهبی و نژادپرستانه 
بوده است.« بنابراین می توان گفت وجود 
نــگاه قدرت طلبانه بین احزاب سیاســی 
برای کشــتار مردم بی دفاع فلســطین به 
میزانــی در ســاختار و بافــت احزاب و 
جریانات سیاسی رسوخ یافته است که به 
سادگی هیچ کدام از سیاستمداران حاضر 
به ایجاد ائتالف برای تشکیل دولت نیستند 
و هر حزبی به دنبال به قدرت رسیدن خود 
اســت. البته در وضعیت فعلی، به قدرت 
رســیدن حزب لیکود به رهبری نتانیاهو 
هدفی اســت که ترامپ به شدت به دنبال 
آن است تا بتواند سیاست فشار حداکثری 
را ولو در فضای مجازی نگه دارد. توجه به 
نتیجه انتخابات نشان می دهد حزب لیکود 
به رهبری نتانیاهو وحزب آبی   و ســفید به 
رهبری »بنی  گانتس« از اختالفات کمی 
در کســب کرســی ها پارلمان برخوردار 
هستند؛ لذا هر دو حزب به دنبال به دست 
گرفتن قدرت در ســرزمین های اشغالی 
می باشند؛ از این رو با نگاه به نتایج نهایی 
انتخابات،  به نظر می رســد همچنان این 
رژیم در بن بست سیاسی بماند. به اذعان 
»لیبرمن« فسادپذیری نتانیاهو مانع گرایش 
قاطعانه به وی شده است و از سوی دیگر 
گانتــس نیز تمــام قدرت را بــرای خود 
می خواهــد و تمایل به همکاری با رقبای 
خود ندارد. وی نتانیاهو و گانتس را عوامل 
اصلی به بن بست کشــیده شدن ساختار 
سیاسی این رژیم دانسته و بیان کرده است: 
»گانتس نمی خواهد قدرت را سهیم شود 

و نتانیاهو، برده افراط گراهاست.«
اما فــارغ از عواملی که به بن بســت 
سیاسی در رژیم صهیونیستی منجر شده 
اســت، ادامه این وضعیت نیز برای سران 
ایــن رژیــم نگران کننده اســت؛ چراکه 
اســتمرار این وضع می تواند به پیامدهای 
گوناگون اقتصادی، سیاسی حتی اجتماعی 
منجر شــود و از ســوی دیگر، ادامه این 
بی دولتی در کنار هزینه های ســنگینی که 
برای »تل آویو« در پی دارد، مشــکالت 
زیادی در تأمین امنیت این رژیم و سرمایه 

اجتماعی آن نیز ایجاد خواهد کرد.

   رصد    

توان دفاع موشکی خط قرمز ایران

 پس از استعفای »عادل عبدالمهدی« 
از سمت نخست وزیری، رئیس جمهور ۱

عــراق »محمد توفیق عالوی« را برای پســت 
نخســت وزیری به پارلمان معرفی کرد. توفیق 
عالوی که شعار دولت آزاد، تکنوکرات و بدون 
ســهم خواهی بود. فرصتی یک ماهه داشت تا 
کابینه خود را بــه پارلمان معرفی و رأی اعتماد 
آنان را جلب کند. اما برخی احزاب و جریان ها 
به دلیل تعهد نداشتن شخص عالوی در اعطای 
ســهمیه مناســب به این جریان ها، در جلسه 
پارلمان حضور پیدا نکردند و با آبستراکســیون 

مانع تشکیل دولت جدید شدند. 
از زمان انتخاب عالوی برای پســت 

 نخســت وزیری بســیاری از احزاب 2
مخالفت خود را با این انتخاب اعالم کردند. از 
سوی دیگر، برخالف سیستم های ریاستی و بر 
اســاس عرف موجود برای تشــکیل کابینه در 
 شخص نخست وزیر در انتخاب 

ً
عراق، معموال

وزرا اختیار کاملی ندارد. روند موجود در عراق 
به این گونه اســت که احزاب بنا بر سهمی که از 
تشــکیل دولت خواهند برد، افراد خــود را به 
نخســت وزیر معرفی خواهند کرد. شــخص 
نخســت وزیر نیز بر مبنای افراد معرفی شده از 
جانــب هر جریان یا حزب، یک نفر را به عنوان 
وزیر انتخــاب می کنــد. این رونــد در دوران 
عبدالمهدی با تغییراتی مواجه شــد و شخص 
عادل عبدالمهدی به احزاب پیشــنهاد داد برای 
تصدی پست هر وزارتخانه، ســه نفر را به وی 
معرفی کنند و او نیز از میان آن ســه نفر یکی را 
انتخاب کند. یکــی از دالیلی که توفیق عالوی 
نتوانســت اعتماد جریان های سیاسی عراق، به 
ویــژه احــزاب کــرد )۵۳ نماینــده( و ســنی 
)بزرگ ترین فراکسیون اهل سنت به نام القوی با 
۴0 نماینده( را به خود جلب کند، تمایل نداشتن 
به چنین روندی بود. از سوی دیگر برخی احزاب 
 خواهان در اختیار گرفتن پست های وزراتی مهم، 
همچــون وزارت اقتصــاد و نفــت بودند که با 

مخالفت عالوی، این احزاب در جلسه پارلمان 
در روز رأی گیــری حاضــر نشــدند؛ بنابراین 
مالحظه می شود که برای تشکیل دولت در عراق 
یک پروسه طوالنی وجود دارد و به دلیل اینکه هر 
حزبــی به دنبــال حداکثــر امتیاز از شــخص 
نخســت وزیر اســت، می توان گفت در اوضاع 
فعلی تشکیل کابینه بسیار سخت و زمان بر است.

برخی کشورها همچون آمریکا از روند 
موجود در عراق برای تشــکیل نشدن ۳

دولــت نفع فراوانــی می برند؛ بــه همین دلیل 
مالحظه می شود آمریکا با تهدید برخی احزاب 
عراقی، آنها را از حضور در جلســه پارلمان منع 
می کند تا روند تشکیل دولت در عراق همچنان 
در حالتی از ابهام باقی بماند. این وضعیت بیش از 
همه برای آمریکا و کشورهای هم پیمان منطقه ای 
آن مفید خواهد بود؛ زیرا با تشکیل نشدن دولت 
در وضعیت کنونی همچنان مشکالت اقتصادی و 
خدماتی در عراق وجود خواهد داشت و همین 
عاملی بــرای تحریک افکار عمومی از ســوی 
آمریکا برای فشــار بر گروه هــای عراقی به ویژه 

جریان های شیعی خواهد بود. 
 با انصراف عالوی، رئیس جمهور ۱۵ 

روز مهلت دارد تا شــخص دیگری را ۴
برای تشــکیل کابینــه مأمور کند. بــا انصراف 
عالوی، اکنون جریان های سیاســی دو سناریو 
بــرای انتخاب نخســت وزیر پیــش روی خود 
دارنــد:اول توافــق همه گروه ها بــرای انتخاب 
شخصی بدون وابستگی حزبی و تشکیل کابینه ای 
با وابستگی حزبی؛ دوم توافق بر انتخاب شخصی 
با وابســتگی حزبی با کابینه ای که اعضای آن به 

حزب یا جریانی خاص وابسته نباشند.
 با این روند و وضعیت فعلی نمی توان 

چندان به تشــکیل دولــت در آینده ۵
نزدیک امیدوار بود؛ زیرا هر حزب و جریانی به 
دنبال سهم خواهی حداکثری خود از وضعیت 
موجود است؛ این در حالی است که براساس 
دموکراسی های سیاسی موجود، وفاق و اجماع 
میان احزاب به صورت مســاوی وجود ندارد و 
برخی احزاب باید از تعلقات شــخصی خود 

بکاهند.

 انصراف اجباری!
عللوپیامدهایکنارهگیریتوفیقعالوی

   پنجره    

 در دسامبر ۲0۱9 پارلمان هند 
۱

 
 آشکار علیه 

ً
در تبعیضی کامال

مســلمانان، با رأی اکثریت حــزب حاکم، الیحه 
اصالح قانون تابعیت هند را تصویب کرد که طبق آن 
همه مهاجران هندو، ســیک، بودایــی، آیین جین، 
زرتشتی، مســیحیان و ســایر اقلیت ها و گروه های 
مذهبی به جز مسلمانان، می توانند شهروندی هند 
بگیرند. این قانون منجر به تشــدید دور جدیدی از 
خشونت های مذهبی علیه مسلمانان هند شده است 
که بر اثر آن تاکنون بیش از ۴0 نفر کشــته شده اند. 
مسلمانان هند با جمعیتی بالغ بر ۲00 میلیون نفر، 
حــدود ۱۵ درصد از کل جمعیت هند را تشــکیل 
می دهند. خشونت های مذهبی که در روزهای اخیر 
 
ً
علیه مســلمانان هند در حال اعمال اســت، عمدتا
ناشی از دو دسته عوامل و عناصر محرک »داخلی« و 

»خارجی« هستند. 
در زمینــه عوامل محرک خشــونت های 

داخلی باید به سیاست های افراطی دولت 2
»نارندرا مودی« نخســت وزیر هند و حزب حاکم  
BJPکه بخشــی از هندوهای افراطی هستند، اشاره 

کرد. در سال ۱99۱ عجیب ترین و فجیع ترین تخریب 
تاریخی هند از سوی هواداران همین حزب رخ داد. 
مسجد تاریخی و باعظمت بابری با این بهانه »شبه 
تاریخی« و »باستان گرایانه« که این مسجد بر زادگاه 
یک بت هندو )خدای رام( ســاخته شــده است، با 
حمله ۱۵0 هزار هندو با خاک یکسان شد. عالوه بر 
حــزب حاکــم BJP، شــخص مــودی از جمله 
سیاســتمداران هنــدی اســت که حتــی پیش از 
نخســت وزیری بارها به اقدامات خشونت بار علیه 
مسلمانان دست زده است. وی متهم است در کشتار 
صدها مسلمان در ایالت »گوجرات« در سال ۲00۲ 
دخالت داشــته اســت. مودی در آن زمان سروزیر 
گوجرات بود و دادگاه نیز او را از این اتهام تبرئه کرده 
است. مودی در راستای سیاست های اسالم ستیزانه 
خود، تندروهای هندو را در پست های ارشد دولتی 
منصوب کرده است. از جمله عناصر تندرو، »یوگی 
آدیتیانات«، ســروزیر »اوتار پــرادش« بزرگ ترین 

ایالت هند است که مسلمانان را »گروهی از حیوانات 
دوپا« خوانده و قول داده است یک جنگ مذهبی راه 
اندازد. افزون بر این، مودی سایر متحدان ملی گرای 
هندو را به عنوان رؤســای دانشــگاه ها و نهادهای 
فرهنگی مهم منصوب کرده است. اسامی مکان ها و 
مواد کتب درسی تغییر کرده است تا نقش مسلمانان 
در هند کم رنگ شود و آموزه های هندو گسترش یابد. 
بســیاری از مســلمانان می گویند هرگز احســاس 

نکرده اند که این قدر به حاشیه رانده شده باشند. 
 درباره عوامل محرک خارجی هم باید به 

سیاست های اسالم ستیزی آمریکا و رژیم ۳
صهیونیستی اشــاره کرد که در سال های اخیر تأثیر 
بسزایی در اتخاذ تصمیمات و رفتارهای اسالم ستیزانه 
دولت هند و حزب حاکم در این کشور داشته است. 
مودی اولین نخست وزیری است که بعد از استقالل 
هند با هدف عادی ســازی روابــط دوجانبه به رژیم 
صهیونیستی سفر کرد، این در حالی است که تا قبل از 
 هند در 

ً
ســال ۲0۱۴ و بر سر کار آمدن BJP، ظاهرا

 بی طرفی را دنبال 
ً
قضیه فلســطین سیاست نســبتا

می کرد و در مجامع بین المللی نیز بار ها به حمایت از 
جنبش آزادی خواه فلســطین برآمده بود؛ اما پس از 
روی کار آمدن BJP در ســال ۲0۱۴ و بســط تفکر 
»هندوتوا« یا همــان بنیادگرایی افراطی هندو، نظام 
سیاسی هندوستان و رژیم صهیونیستی چنان به هم 
نزدیــک شــدند کــه رویکردهــای نژادپرســتانه 
صهیونیست ها بر دولت هند نیز اثر گذاشت و بیش  از 
پیش موجب ایجاد محدودیت های سیاسی و حقوقی 
و نیز خشــونت های مذهبی علیه مســلمانان شد. 
هم اکنون بسیاری از تحلیلگران به این باور رسیده اند 
کــه اقدامــات اخیــر هند در کشــمیر، از ســوی 
 
ً
صهیونیست ها طراحی و ایده پردازی شده اند و دقیقا
در راستای فلسطین ســازی کشمیر است. عالوه بر 
رژیم صهیونیســتی، دولت آمریکا نیز در تشــدید 
خشــونت های مذهبی علیه مســلمانان هند نقش 
مؤثری داشته اســت. همین که »دونالد ترامپ« در 
ســفر اخیر دوروزه خود به هند، ضمن نشــان دادن 
چراغ سبز، از محکوم کردن قانون شهروندی جدید 
هند که به تشدید خشونت و تبعیض علیه مسلمانان 
انجامیده است، خودداری کرده به تنهایی گویای تمام 

ماجراست.

  خشونت  علیه مسلمانان 
نگاهیبهحوادثغمبارهند

   فراسو    

حمید خوش آیند
کارشناس بین الملل

محمدرضا فرهادی
کارشناس بین الملل

محمدصادق مصطفوی
کارشناس مسائل بین الملل
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۶
بازار

کارشناسانوفعاالنتبعاتاقتصادیشیوعویروسکرونا
وراهکارهایعبورازآنرادرگفتوگوباصبحصادقبررسیمیکنند

 دولت هوشمندانه،  دلسوزانه
 و مدبرانه عمل کند

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

 در هفته های منتهی به پایان ســال که کسب و کارهای کوچک، دست فروش ها و تولیدات بسیاری از اصناف برایش لحظه شماری می کنند تا بخش مهمی 
از فروش خود را در همین چند هفته رقم بزنند و با منابع و درآمدهای ایجادشــده برای ســال آینده برنامه ریزی کنند، ویروس منحوسی به نام کرونا  فارغ از 
آســیب هایی که به سالمتی مردم وارد کرده مانند بختکی پا بر گلوی درآمد بسیاری از مشــاغل گذاشته است. به دلیل نگرانی های عمومی از گسترش این 
ویروس، وزارت بهداشت و سایر نهادهای ذی ربط به عدم حضور در اجتماعات، رعایت بیشتر بهداشت عمومی و خارج نشدن از منازل تا حد امکان تأکید 
و توصیه دارند. با این اوصاف، داد و ســتد در بسیاری از مشاغل و اصناف به شدت کاهش یافته است. کسب و کارهایی که آسیب به آنها می تواند تبعات 
ناگواری در زندگی این اقشار و آسیب به اقتصاد کشور داشته باشد. هفته نامه »صبح صادق« در این راستا در گفت وگو با برخی اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی 

راهکارهای کاهش این آسیب بررسی کرده است. 

نظم و انضباط، درمان 
تبعات اقتصادی کرونا

نظم و انضبــاط از جمله مفاهیم مورد 
پســند عامه اســت که هیچ فرد عاقلی 
وجود آن را نفی نمی کند و در ضرورت 

ایجاد آن شک ندارد. 
رعایــت نظم و انضبــاط تأکید دین 
اسالم و ائمه معصومین)ع( بوده است؛ 
بــه گونه ای کــه رعایــت آن هم ردیف 
 رعایــت تقــوای الهــی قــرار گرفته

 است. 
وقتی حرف از اقتصاد زده می شود، 
کل فراینــد تولیــد، توزیــع ، مصرف 
و خدمــات پــس از فروش  را شــامل 
می شــود. در این فراینــد تک تک افراد 
تشــکیل دهنده جامعه ملزم به رعایت 
رد 

ُ
نظم و انضباط اقتصادی در سطح خ

و کالن هستند تا در نهایت بتوان در سایه 
این اقدامــات  نظم و انضباط اقتصادی 
در سراسرکشــور حاصل شود و کشور 
 روند توسعه و پیشرفت اقتصادی را طی 

کند.
یک قسم مهم اقتصاد درباره مصرف 
کاال و خدمات تولیدشده در کشور است 
که در این حــوزه نقش تک تک مردم به 
عنوان مصرف کننده در دستیابی به نظم 
و انضباط اقتصادی مهــم و تأثیرگذار 

است.
 مــردم می توانند بــا رعایت اصول 
مدیریت مصــرف و همچنین مصرف 
بهینــه کاال و خدمات تولیدشــده در 
جامعه، روند دستیابی به نظم و انضباط 
اقتصادی را تســریع کنند یا برعکس با 
مصرف مدیریت نشده و تحت تأثیر جو 
روانی موجود در برخی شرایط، متولیان 
امر را در تأمین و توزیع کاال و خدمات 
دچار مشــکل و چالش اساسی کرده و 
موجبات بی نظمی اقتصادی در کشور را 

فراهم کنند. 
در دوران دفاع مقدس و در اوضاعی 
که کشور عالوه بر شرایط سخت جنگ 
تحمیلی با تحریم های دشمن مشکالت 
اقتصادی فراوانی را پیش رو داشــت، 
این مــردم بودند که با مدیریت مصرف 
و درک وضعیت پیش آمده، مســئوالن 
و دســت اندرکاران اقتصاد کشور را در 
برون رفــت از شــرایط بحرانی جنگ، 

یاری کردند.
در حال حاضر که اقتصاد کشــور از 
یک سو درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی 
اســت و از سوی دیگر سالمت مردم با 
ورود میهمان ناخوانده »کروناویروس« 
در خطر اســت، اقتضای آن درک این 
شرایط و اقدام متناســب با آن از سوی 
مردم اســت تا مــردم بار دیگر نشــان 
دهند توان برون رفت از مشکالت را با 
 درک شــرایط، همدلی و اتحاد داخلی 

دارند. 
بی شــک نظم و انضباطی که مردم 
در کنار مســئوالن می توانند خلق کنند 
رونــد غلبه بر مشــکالت و برون رفت 
از بحران هــا را تســریع می کنــد. به 
نظر می رســد نقــش و جایــگاه مردم 
در برون رفــت از این شــرایط مهم تر و 

تأثیرگذارتر است. 
مردم ایران اســالمی نشــان داده اند 
که در شــرایط سخت تر از این هم کنار 
مسئوالن خدوم خود بوده اند و یاری گر 
آنها هســتند و به توفیــق الهی و همت 
بلندشان سرآمد ملت های دیگر خواهند 

بود.
 ان شاءالله 

منهای نفت 

»حســن حیــدری« عضو هیئــت علمی 
دانشــگاه تربیت مدرس ؛این اقتصــاددان با 
اشاره به عدم توانایی بانک ها در تعویق سررسید 
وام ها می گوید: »آنچه رئیس کل بانک مرکزی از 
بانک ها خواسته است، هزینه سنگینی به لحاظ 
حسابرسی به بانک ها وارد می کند، ضمن اینکه 
بانک ها در صورتی که اقســاط خود را دریافت 
نکنند، قادر به اعطای ســود به ســپرده گذاران 
نخواهند بود؛ لذا به این نتیجه می رســند که از 
بانک مرکزی کمک بگیرند که این موضوع نیز 
در ماه های آینده به تورم بیشتر منجر خواهد شد. 
ضمن اینکه ممکن است بانک های دولتی اقساط 
سررسید خود را دو ماه دیرتر بگیرند، اما بعید به 
نظر می رسد بانک های خصوصی همکاری قابل 
توجهی در این موضوع داشــته باشند.« وی در 
ادامه اظهار داشت: »موضوع مهم دوم، شناسایی 
اصناف و طبقه نیازمند در شــرایط کنونی است 
که دولت در این باره نیز به مشــکل می خورد. با 
آنکه از دولت خواسته شده است پرداخت حق 
 
ً
بیمه ها به تعویق بیفتد، اما در این شرایط طبیعتا

هزینه ســنگینی به سازمان تأمین اجتماعی وارد 
می شود که خود در شرایط فعلی زیان ده است .« 
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره 
راهکارهای حمایتی دولت از اقشــار و اصناف 
آســیب دیده از این موضوع گفت: »اســتفاده از 
تجارب حمایتی ســایر دولت ها بــه اصناف و 
طبقــات محروم جامعه راهکار خوبی اســت؛ 
برای مثال حمایت یارانه ای به صورت نقدی با 
افزایش میزان یارانه و اعطای سبد کاال در شب 
عید می تواند بخشــی از معیشت خانواده ها را 
تأمین کند.« حیدری در خاتمه خاطرنشان کرد: 
»این انتظار وجود دارد سیاستمداران با تأمل در 
این موضوع از طرق مختلف، من جمله برداشت 
از صندوق توسعه ملی حمایت های الزم از مردم 

را به عمل بیاورند.«

»مجیدرضا حریری« رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و چیــن؛ این فعال اقتصــادی می گوید: »عملکرد 
ویــروس کرونــا شــباهت بســیاری بــه عملکرد 
اقتصادهای مختلف دارد؛ بــه این معنا که ویروس 
کرونا افراد جوان و قوی را که از بنیه بدنی و سیستم 
ایمنی قوی تری برخوردارند، کمتر تحت تأثیر قرار 
می دهد، در حالی که کسانی که دارای بیماری های 
زمینه ای هستند و سیستم ایمنی ضعیف تری دارند، 
بیشتر درمعرض خطر هستند. اقتصادهای بزرگ و 
قوی که بنیان های محکم تری دارند کمتر در معرض 
التهابات اقتصــادی قرار می گیرنــد و بحران هایی 
از قبیــل ویروس کرونا نمی توانــد به صورت عمیق 
کســب وکار ایــن اقتصادها را به نابودی بکشــاند. 
در حالی که اقتصادهــای ضعیف، مانند بنگاه های 
کوچک یا ضعیف با مشکالت زیادی مواجه خواهند 
شــد؛ ازاین رو صف اول خطر اقتصادی شیوع این 
ویروس، مشاغل خدماتی و کسبه جزء است. هر قدر 
مشاغل خدماتی و اندازه بنگاه آنها کوچک تر باشد، 
آسیب پذیرتر می شوند. ضمن اینکه برخی خدمات 
از گردشگری، کافی شــاپ ها، رستوران ها، سینما، 
تئاتر و... تا دست فروشــان و کارگران فصلی در این 
ماجرا از جمله اقشار آسیب پذیری هستند که دولت 
باید از آنهــا به صورت حداکثــری حمایت کند.« 
حریری درباره نحوه حمایت دولت از اقشار و افراد 
آســیب دیده از این وضعیت اظهار داشت: »دولت 
می تواند با اعطای ســبد کاالیی یا بخشودگی های 
مالیاتی و کمک هزینه های مالی و بیمه ای از بسیاری 
بنگاه های تولیدی و اقتصــادی و کارگران حمایت 
کنــد. در حالت عادی، اســفند مــاه مهم ترین ماه 
در کســب درآمد بســیاری از اصناف و مشاغل به 
شــمار می رود؛ لذا توجه دولت بــه حوزه مالیات و 
معافیت های مالیاتی برای این گروه ها و حمایت های 
نقدی و کاالیی بســیار ضروری اســت؛همچنین 
لطمات سنگینی به خانوارهای کارگری وارد می کند 
که ورود حمایتی دولت از آنها بسیار ضروری است. 

»رحمــان ســعادت« عضو هیئــت علمی 
دانشــگاه ســمنان؛این اقتصاددان در این باره 
می گویــد: »اقتصاد ایــران در طول ســال های 
گذشــته دوران رکود و شرایط دشواری را به دلیل 
تحریم ها تجربه کرده اســت. متأســفانه شیوع 
ویروس کرونا به این مســئله دامن زده و شــرایط 
را برای بســیاری از کســب وکارها سخت کرده 
است. اگر تاکنون فشار تحریمی بر مسائل کالن 
اقتصادی بسیار مشهود بود، حاال ویروس کرونا 
خرده فروشی و اصناف کوچک را نیز تحت تأثیر 
قرار داده اســت. همانطور کــه می دانیم ماه های 
بهمن و اسفند بهترین ایام برای رونق اقتصادی در 
حوزه خرده فروشــی به شمار می رود که با  شیوع 
ویروس کرونا، اصناف خــرد متحمل زیان های 
بسیاری خواهند شد. ضمن اینکه به نظر می رسد 
محدودیت های ایجادشــده از شیوع این ویروس 
فقط مختص اسفند ماه نیســت و کاهش درآمد 
ایــن اقشــار در ماه های فروردین و اردیبهشــت 
۱۳99 نیز تداوم خواهد داشت.« این اقتصاددان 
در ادامه تصریح کرد: »پیش بینی من این اســت 
که شش ماه از ســال ۱۳99 با افزایش مشکالت 
معیشتی توأم باشد. بسیاری از ایرانیان در سطح 
خرد و کالن بدهکار سیســتم بانکی هستند؛ لذا 
نظام بانکــی در موقعیت کنونی، با توجه به رکود 
کسب وکارها، باید با کاهش فشار بر مردم موجب 
ایجاد آرامش خیال در جامعه شود. با اینکه طبق 
اخبار، رئیــس کل بانک مرکزی با هوشــمندی 
و دلســوزی خاصی این مســئله را به رؤســای 
بانک ها گوشزد کردند.« وی در خاتمه با اشاره به 
توصیه های بانک مرکزی به بانک ها برای مراعات 
حــال مردم افــزود: »به نظر می رســد عملیاتی 
شدن خواسته رئیس کل بانک مرکزی با توصیه و 
پیام محقق نخواهد شــد و کشور نیازمند قانونی 
 شــدن این موضوع در راستای کاهش هزینه های 

مردم است.«

برخــوردار« عضو هیئت  »محمدحســین 
نمایندگان اتــاق بازرگانی؛ این فعال اقتصادی 
با بیان اینکه شــیوع ویروس کرونا بســیاری از 
اقتصادهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است 
و موضوع قابل انکار نیست و کشور ما نیز از این 
مسئله استنثا نشده اســت، گفت: »دولت ها در 
مواقعی از این دست مجبور به استفاده از ذخایر 
خود در جهت حمایت از اصناف و اقشار ضعیف 
جامعه هستند. کشور ما نیز در شرایط اضطراری 
شــیوع ویــروس کرونا کــه به تعطیلــی برخی 
کسب وکارها انجامیده است، باید با برداشت از 
صندوق توسعه ملی یا همانند برداشت هایی که 
در مواقع اضطراری مثل ســیل، زلزله و... انجام 
می دهــد، از اصناف و اقشــار مختلف جامعه 
حمایت کند. دولت و رسانه ها، به دلیل پیشگیری 
از شــیوع این ویروس خواســتار عــدم حضور 
مردم در اجتماعات و محیط های کاری هستند؛ 
 در این شرایط سطح خرید مردم 

ً
بنابراین طبیعتا

کاهش پیدا می کند و درآمدها تقلیل می یابد. در 
این شرایط، بخشــودگی مالیاتی و حمایت های 
نقدی از بسیاری از مشاغلی که درآمد اصلی شان 
در هفته های منتهی به پایان سال کسب می شود، 
بسیار مهم  است. بسیاری از مردم و کسب وکارها 
امیدشان به بازار شــب عید بود که این موضوع 
با شــیوع ویروس کرونا مختل شــده است؛ لذا 
حمایت های مالی و معیشــتی دولت از اقشــار 
یادشــده در ماه های آینده بسیار ضروری است؛ 
چراکه با این وضعیت بسیاری از کسب وکارها در 
فروردین ماه نیز درآمد چندانی نخواهند داشت. 
این استاد دانشگاه با مناسب دانستن اقدام بانک 
مرکزی برای به تعویق افتادن سررســید اقساط 
وام ها در اســفند امســال و همچنین فروردین و 
اردیبهشت سال آینده تعیین معافیت های مالیاتی 
برای کسبه و اصناف مختلف را، به ویژه مشاغلی 

که بازار عمده شان در این ایام بوده است.«

 محمد نوری
کارشناس اقتصادی

 برداشت
 از صندوق توسعه

یت  حما
 از کارهای کوچک

ذخیره  صندوق 
 در خدمت بانک  و بیمه

فیت    معا
ماهه شش  مالیات 
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7
دین

تولی و تبری

از ارکان مهم دین اســالم در 
کنار نماز، روزه، زکات، حج، 
جهاد، امربه معــروف و نهی ازمنکر، دو 
ی« و »تبّری« 

ّ
امر مهم دیگر به نام »تول

وجود دارد که از ضروریات و فروع دین 
ی و تبّری هر دو مصدر باب 

ّ
ماست. تول

ل  ل هستند. یکی از معانی باب تفعُّ عُّ
َ

ف
َ
ت

اخذ و پذیرفتن است؛ »تولی« پذیرفتن 
والیت اســت و »تبری« گرفتن حالت 
برائــت و بیــزاری. والیت بــه معنای 
اتصــال، ارتباط و به هم پیوســتگی و 

برائت به معنای دوری و بیزاری است. 
تولی و تبری دو مبنای عملی اساسی 
در حرکت جامعه اســالمی به سمت 
اهداف متعالی دین اســت که به سبب 
جایگاه مهم آن دچار تحریف و انحراف 
شده اســت تا از کارایی آن کاسته شود؛ 
اما امروز جامعه انقالبی و اســالمی ما 
بیش از هر چیــز نیازمند احیای این دو 

اصل ارزشمند است.
قرآن کریم بر پیوند و همبستگی میان 
مؤمنان و دوری از تفرقه تأکید کرده است 
و استقامت در این راه را متذکر می شود: 
»و همگی به ریســمان خــدا ]قرآن و 
پیامبر [ چنگ زنید و پراکنده نشــوید، و 
نعمت )بزرِگ( خــدا را بر خود، به یاد 
آرید که چگونه دشــمن یکدیگر بودید 
و او میان دل های شما الفت ایجاد کرد 
و بــه برکِت نعمِت او، برادر شــدید.« 
)آل عمــران/ ۱0۳( »ای کســانی کــه 
ایمــان آورده اید، )در برابر مشــکالت 
و هوس ها( اســتقامت کنید و در برابر 
دشمنان )نیز(، پایدار باشید و از مرزهای 
خود مراقبت کنید و از خدا پروا کنید تا 

رستگار شوید.« )آل عمران/ ۲00(
ی در اطاعت 

ّ
تجلی این پیونــد و تول

ا  یهَّ
َ
از رهبران الهی است که فرمود: »یاأ

 
ْ
ِطیُعوا

َ
ــَه َو أ

َّ
 الل

ْ
ِطیُعــوا

َ
 أ

ْ
ِذیــَن َءاَمُنوا

َّ
ال

ْمِر ِمنکُم«؛ اما در دنیا 
َ ْ
ْولِی األ

ُ
 َو أ

َ
ُسول الرَّ

عده ای در برابر این والیت می ایستند و 
جریان باطلی را بــه وجود می آورند. با 
این وضعیت تولی چهــره دیگری پیدا 
می کند که نامش تبری است. برائت به 
معنای دور شدن، بیزاری و کنار گرفتن 
ذیَن 

َّ
ی ال

َ
ِه َو َرُسوِله  ِإل

َّ
است؛ »َبراَءٌة ِمَن الل

ــِرکیَن«؛ این، اعالم 
ْ

ُمش
ْ
ْم ِمَن ال

ُ
ت

ْ
عاَهد

بیزاری از ســوی خدا و پیامبــر او، به 
کسانی از مشرکان است که با آنها عهد 
بسته اید. ) توبه/ ۱( یعنی دوری و بیزاری 
از این هم پیمانی که خود مشرکان به آن 
ِه َو 

َّ
اٌن ِمَن الل

َ
ذ

َ
احترام نمی گذارنــد. »َو أ

نَّ 
َ
بِر أ

ْ
ک

َ ْ
اِس یْوَم الْحّج  األ َرُســوِلِه ِإلَی النَّ

ُه«؛ 
ُ
ــِرِکیَن َو َرُســول

ْ
ُمش

ْ
َن ال َه َبِری ٌء مِّ

َّ
الل

و این اعالمــی اســت از ناحیه خدا و 
پیامبرش به )عمــوم( مردم در روز حج 
اکبــر )روز عید قربان ( کــه خداوند و 
پیامبرش از مشرکان بیزارند. ) توبه/ ۳( 
بر اساس این دو اصل، جریان ناب الهی 
از دیگر جریان ها متمایز شــده است و 
هویت می یابد و از محو شدن در تاریخ 
رها می شــود و از حیات و داشــته های 
خود حراست می کند. معرفت به اولیای 
حق و بــه ائمه کفر و یافتــن روش ها و 
راهبردهای دو جریــان از لوازم اصلی 
تولی و تبری است و گرایش قلبی به ولی 
الهی و انزجار از اولیای طاغوت ارکان 
اصلی آن به شــمار می آینــد و باالخره 
اطاعت و تسلیم محض نسبت به ولی 
و جهاد و اســتقامت در برابــر اولیای 
شیطان، مؤلفه های اساسی تولی و تبری 

هستند.

آیه

محمد عینی زاده موحد
دکترای تفسیر تطبیقی قرآن

باتوجه به شــیوع بیماری کرونا در کشورها و ملل 
مختلف و بالتبع در میان مسلمانان و شیعیان، این 
سؤال در ذهن ها به وجود آمده است که اهل بیتی 
که حرم های شان دارالشفاست، چرا در این مورد 
نمی توانند کاری کنند که حرم شــان محل انتقال 
بیماری نباشــد و آیا این عذاب است؟ اول اینکه 
خداوند این دنیا را دنیای علت ها، سبب ها و نظم ها 
آفریده است؛ یعنی هیچ اتفاقی در این دنیا نمی افتد 
مگر اینکه اسبابش فراهم باشد. هنگامی که مریضی 
را به آستان پربرکت اهل بیت)ع( می بریم و او شفا 
پیدا می کند، هم از اسباب و علل برخودار است و 
هم از نظم طبیعت که فقدانش شفا نگرفتن است. 
در کنار اسباب، علل و نظم ها صالحیت هایی نیز 
وجود دارند که در جریان شــفای مریض دخالت 
دارند. عنایت اهل بیت)ع( به بیماران و کســانی 
که مشکالتی در زندگی شان دارند، درخواست از 
خدا برای ایجاد اسباب در پرتو صالحیت هاست. 
ایشان از خدا می خواهند و خداوند به احترام آنها 
اسباب را فراهم می کند.  دوم اینکه بال، گرفتاری 

و بیماری همیشه یک عذاب نیست؛ بلکه بسیاری 
از اوقات بــرای جلب رحمت و برکت اســت؛ 
یعنی مؤمنان در برخی ابتالئات متوجه خدا، اهل 
بیت)ع(، خودشان و اطرافیان شان می شوند و این 
توجه، برکت ها را به همــراه می آورد. پس برخی 
 عذاب ها را 

ً
گرفتاری ها ایجاد می شــوند که اتفاقا

دور کنند و آسایش و رحمت و برکت بیاورند. رشد 
بیماری در روزهای اخیر سبب شده است مؤمنان 
با توسل به اهل بیت)ع( با مناجات و دعا، رفع هر 
گرفتاری از بالد مسلمانان را بخواهند که این عمل 
آنهــا را به خدا و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
نزدیک تر می کند؛ از طرفی مــردم متوجه حال و 
روز یکدیگر می شــوند که این سبب تعمیق الفت 
و دوستی در جامعه می شود.همچنین توصیه های 
بهداشتی و پزشکی ائمه اطهار)ع( به ما می گوید 
نباید خود را در معرض آلودگی ها قرار دهیم و  با 
رعایت این دستورات، خودمان و اطرافیان مان را از 
بیماری ها دور نگه داریم؛ یعنی ایشان از رفتارهای 

جاهالنه ما را برحذر داشتند تا آسیبی نبینیم.

 بیماری عذاب نیست
   مکتب    

در قرآن کریم، ســوره توبه آیــه ۱۱9 چنین آمده 
است: »ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت 
فرمان خدا بپرهیزید و با صادقان باشــید.« یکی 
از نکاتی که در قــرآن و در کالم اهل بیت)ع( بر 
آن تأکید فراوان شــده است، مســئله معرفت و 
پیامبر)ص( فرمودند: »باالترین  شناخت است. 
و ارزشمندترین ایمان را کسی دارد که معرفت و 
شناختش بیشتر باشد.« مبنای اسالم بر شناخت 

و آگاهی است. 
»أعظــم  می فرمایــد:  امیرالمؤمنیــن)ع( 
المصائــب، المصیبة فی الدیــن«؛ بزرگ ترین 

مصیبت این اســت که انســان از نظــر عقیده و 
باور دچار تزلزل شــود. در اکثر زیارات و دعاها 
هم معرفت و شــناخت در دین را درخواســت 
می کنید.  معرفت شرط اصلی شیعه بودن است؛ 
چون شــیعه در لغت یعنی پیرو و کسی که از امام 
متابعت می کند، و الزمه این متابعت فقط معرفت 
است. »من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة 
جاهلیة« به این معناست که اگر من امام زمانم را 
می شــناختم و نسبت به او معرفت داشتم، ظهور 
تا این حد عقب نمی افتاد. امیرالمؤمنین)ع( شبی 
از مســجد قصد صحرا کردند. چند نفر به دنبال 

ایشان می رفتند. ایشان ایستادند و پرسیدند که شما 
که هستید؟ پاسخ دادند که ما شیعیان شما هستیم. 
حضرت پاسخ دادند پس چرا من نور شیعه را در 
سیمای شما نمی بینم و ادامه دادند؛ چهره شیعیان 
ما به خاطر شــب بیداری زرد است، چشمانشان 
بر اثر بیداری خراب اســت، پشتشان بر اثر قیام 
خمیده، دلشــان بر اثر روزه تهی شده و لبان شان 
بر اثر دعا خشکیده است. روایات به ما می آموزد 
که اعمال ما اثر در احوال ما دارد، اگر می خواهید 
حال خوب داشته باشــید، باید کار خوب انجام 

دهید.

 معرفت شراط اول ایمان است
گفتاریازحجتاالسالمعلیرضاصادقیواعظ

   منبر    

 

خداوند دینش را با پیامبران به انسان ها ابالغ کرد تا 
انسان ها مکلف به مسائل اخالقی و الهی آن شوند ، 
به آداب آن عمل کنند و زندگی ســعادتمندانه ای 
برای خود و هم نوعان شان بسازند. آخرین پیامبر 
خدا، حضــرت محمد مصطفــی)ص( با دین 
اسالم که کامل ترین دین تا قیامت است، به بعثت 
رسید و انسانیت را به منصه ظهور رسانید. در این 
میان، کســانی بودند که با دفاع از دین و حمایت 
از رسول خدا)ص( و ائمه طاهرین)ع( در مقابل 
هجمه بدخواهان و کافران ایســتادند تا دین خدا 
بماند. هرچند دشمنان دین برای نابودی آنها هم 
تــالش کردند، اما دفاع جانانه شــان از دین خدا 
برای آزادی خواهــان درس آموز بود. اولین مدافع 
رســالت امیرالمؤمنین)ع( بــود و اولین مدافع 
امامت حضرت صدیقه  طاهره)س( که جانش را 
در این راه داد.در طول تاریخ بودند کســانی که از 
دین خدا دفاع کردند و جانانه آن را تبلیغ کردند؛ 
آنــان با الگو قرار دادن حضرات معصومین)ع( و 
خاندان ایشان تالش های علمی و معنوی زیادی 
داشــتند تا آموزه های دین به دســت نســل های 
آینده برســد.   نمونه ای از این افراد شاگردان امام 
صــادق)ع( بودند. امام صــادق)ع( درباره چهار 
نفر از این شــاگردان می فرمایند: »اســتوانه  های 
زمیــن و پرچم هــای دیــن چهار نفر هســتند: 
لیث بن البختری  بریدبن معاویه،  محمد بن مسلم، 
مرادی و زرارة بن اعین«)االختصاص، ص ۲۳9( 
همچنین امام صادق)ع( در حدیثی حیرت انگیز 
در توصیف شخصیت زرارة بن عین و چند نفر از 
شاگردانش می فرمایند: »رحم الله زرارة بن اعین، 

لوال زرارة، الندرست آثار النبوة و أحادیث أبی«؛ 
خدا رحمت کنــد زرارة بن اعیــن را، اگر زراره 
نبــود، آثار نبوت و احادیث پدرم از بین می رفت.

)االختصــاص، ص ۶۱( همچنیــن درباره وی، 
بریدبن معاویه و لیث  بختری  محمد بن مســلم، 
فرمود: »اینان از نجبا و امنــای الهی در حالل و 
حرام خدا هستند، اگر ایشــان نبودند آثار نبوت 
منقطع می  شد و از بین می  رفت.«)تنقیح المقال، 
ج ۱، ص ۱۶۵(این علما از اولین مدافع، امامت 
حضرت زهرا)س( و مبلغ بزرگ نهضت عاشورا، 
حضرت زینب)س( الگو گرفتند و تا پای جان در 
راه دفــاع از دین حرکت کردند. خداوند در قرآن 
کریم می فرماید: »الذین یبلغون رســاالت الله 
 إال الله و کفی بالله 

ً
و یخشــونه و الیخشون أحدا

«؛ کسانی بودند که تبلیغ رسالت های الهی 
ً
حسیبا

می کردند و تنها از او می ترســیدند و از هیچ کس 
جز خدا واهمه نداشتند و همین بس که خداوند 
حسابگر اســت.)احزاب/ ۳9( اگر این دو بانوی 
بزرگ عالــم در دفاع از ولی خــدا و علوم الهی 
کوشش نمی کردند هم چیزی از نبوت پیامبران، 
حتی رسول گرامی اســالم)ص( باقی نمی ماند. 

از  پــس  زینــب)س(  حضرت 
اباعبدالله)ع(  حضرت  شهادت 

پرچــم دین را به دوش گرفت و به 
آگاه سازی و بصیرت افزایی مشغول 

شد. ایشــان با ادله  قوی و استدالل های 
محکــم با مردم ســخن می گفت. آنــان را از 

راهی که حضــرت سیدالشــهدا)ع( در آن قدم 
گذاشــت، مطلع می کرد و سعی داشــت با اثر 
خون امام حسین)ع( آزادی خواهی را به انسان ها 
تعلیم دهد. زینب کبری)س( در مقاطع زمانی و 

آتشین  با خطابه های  مکانی مختلف 
و حماســی خود آن چنان در 
راســتای ابالغ پیام عاشــورا 

گام نهاد که همگان را به حیرت 

واداشت. سخنان این بانوی باعظمت در مواجهه 
با عبیدالله بن زیاد و یزید بن معاویــه و در دفاع از 
حرم رســول خدا)ص( بی نظیر است. این بانوی 
برگزیده اســالم توانســت با ابزارها و شیوه های 
گوناگون و علم و شناخت بی کران خود به بهترین 
نحو از حرکت برادر خود امام حســین )ع( دفاع 
کند، تا آنجا که حضرت سجاد)ع( زبان به مدح 
عقیله بنی هاشم گشوده است و می فرماید: »أنت 
بحمد الله عالمة غیر معلمة، فهمة غیر مفهمة«؛ 
ای عمه، تو به حمد الهی دانشــمندی هستی که 
نزد کســی تعلیم ندیده ای و دانایی هستی که نزد 
کسی نیاموختی.«)احتجاج طبرسی، ص ۱۶۶(

حضرت زینب)س( در غم از دســت دادن برادر 
خود و فرزندان و خویشــان صبر کرد تا به تبلیغ و 
بصیرت افزایی اش لطمه وارد نشود. ایشان با اتکا 
به آیات قرآن و بیانات جــد و پدرش می فرمود: 
»ســأصبر حتی یعجز الصّبر عن صبــری«؛ تا 
آنجا صبر می کنم که خود صبــر نیز از نوع صبر 
من عاجز بماند.)خصائــص زینبیه، ص ۲۴۶( 
خداوند نیز پیشــاپیش به ایشان و رهروان راهش 
بشــارت بهشت داد و فرمود: »إن الذین قالوا ربنا 
الله ثم اســتقاموا تتنزل علیهــم المالئکة«؛ آنان 
کــه گفتند پــروردگار ما الله اســت و در این راه 
 استقامت کردند فرشتگان بر آنان نازل می شوند. 
 )فصلت/ ۳0( رحلــت جان گذار حضرت 
زینب)س( بنا بــر اقوال قوی در 
روز پانزدهم رجب ســال

 ۶۲ هجری، در سن ۵۶ سالگی و یک سال و نیم 
پس از شــهادت برادرش بود. ایشان به برادرش 
عرض کرد: حسین جان، من بعد از تو نمی توانم 
زندگــی کنم و همین اتفــاق افتاد. مبلغ نهضت 
عاشورا در حالی که پیراهن خونین و چاک چاک 
بــرادر را در آغوش گرفته بود، از این دنیا هجرت 
کرد. ایشان از همســرش خواست لحظه مرگ 
اجازه دهد در زیر نور آفتاب جان دهد. قبر مطهر 
ایشان در شام، خورشیدی تابان است که عاشقان 
اباعبدالله)ع( را اطــراف خود جمع می کند. در 
اینکه چرا ایشان به شام سفر کردند اقوال زیادی 
وجود دارد و دلیلی قطعی در کتب تاریخی دیده 
نمی شود؛ اما بیشترین احتمال برای رفتن ایشان 
به شام این بود که در مدینه با روحیه ظلم ستیزی 
کــه داشــت، در هر محفــل و مجلســی علیه 
دستگاه خالفت یزید سخنرانی و بصیرت افزایی 
می فرمود. موالیان حکومتی که از شــورش مردم 
هراس داشتند با کســب تکلیف از یزید او را از 
مدینه بیرون کردنــد و این احتمال وجود دارد که 
حضرت به شام تبعید شده باشند. بنا بر نظر برخی 
دیگر نیز ایشان به شهادت رسیدند. دلیل حضور 
ایشان در شام هرچه باشد از فضائل زیارتش کم 
نمی کند و در ارادت شیفتگان اهل بیت)ع( اثری 
ندارد.عمر پربرکت حضرت زینب)س( سراسر 
در عبــادت و طاعت حضرت حق گذشــت. او 
همواره در شدیدترین بالها و سخت ترین حاالت 
جز آنچه پسند خدا بود، نگفت و جز آنچه رضای 
حق بود، نکرد. از حضرت سجاد)ع( نقل است: 
»عمه ام زینب با این همه مصیبت های از کربال تا 
شام هیچ گاه نمازهای مستحبی را ترک نکرد، ولی 
در یکی از منازل دیدم که آن را نشسته می خواند. 
نگران شدم و سبب این کار را پرسیدم، گفت: 
سه شب است که سهم غذای خود را به اطفال 
خردسال می دهم و امشب از شدت گرسنگی، 

قدرت بر پای ایستادن ندارم.«

 پرچمدار بصیر عاشورا
   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری

دبیر گروه دین

زراره از حضرت ابی جعفر)ع( نقل می کند که 
فرمودند: »بر تو باد که به نماز خود روی آورده 
و اقبال داشته باشی؛ زیرا از نماز همان مقداری 
 اقبال داشــتی و نیز 

ً
قبول می شــود که به آن قلبا

در نماز با دســت و سر ریش خود بازی مکن و 
حدیث نفس مگو، خمیازه مکش، با کشــیدن 
دســت ها رفع خســتگی منما.« همچنین نیز 
فرمودند: »لثام و دهانه بر دهان خویش مگذار 
و شــتاب و عجله در اتمام نماز منما و بر ســر 
دو پا منشــین و دو ذراع )حد فاصل آرنج تا سر 
انگشــت( خود را در وقت سجده روی زمین 
فرش مکن و انگشتان را تا نکن تا با شکستن آنها 
صدای شان بلند شود، چه آنکه تمام این افعال 
منهی و موجب نقصان نماز می باشــند.« نیز 
حضرت فرموده اند: با کسالت و حالت چرت و 
سنگین بودن به نماز نایست؛ زیرا این حالت از 
نشانه های نفاق است.«کسل بودن برای انسان 
طبیعی است و گاهی اوقات در طول روز کسل 
هســتیم؛ اما اینکه خداوند در قرآن می فرماید 

حین نماز کسل نباشید، راه حلی دارد که توصیه 
همه علماست. اینکه برنامه روز خود را طوری 
تنظیم کنیم که در وقت نمازهای پنج گانه کسل 
نباشیم و هرگاه خواستیم مازاد بر اوقات نماز به 
امور عبادی مشغول شویم در زمانی این کار را 
 هوشیاری 

ً
انجام دهیم که کسل نباشیم و کامال

و توجــه داریم. پیامبــر)ص( در حدیثی برای 
کسانی که اول وقت و در شادابی نماز می خوانند 
۱ـ نشاطی آرامش بخش هنگام مردن ۲ـ جدایی 
از ناراحتی و اندوه ۳ـ نجات از آتش را تضمین 
می فرمایند.دلیل کســل بودن، نداشتن رغبت 
برای حضــور در برابر خداونــد و عدم عالقه 
به عبادت اســت. هنگامی کــه این حالت رخ 
می دهد، شخص دچار نفاق است؛ چون درون 
و بیرونش تفاوت دارد. عوامل متعددی موجب 
این حالت می شــود؛ محیط نامناسب خانواده 
و جامعــه، دوســتان ناباب، معلمــان ناتوان، 
لقمه حرام و... همگی شــخصیتی منافقانه را 

می سازند. 

 یکی از عالئم منافق
   حکمت    

بهمناسبترحلتجانگدازحضرتزینبکبری)س(درروزپانزدهمرجبسال62هجری
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پرونده

شاخص
نگاهی به کم و کیف

 تحقق شعار »رونق تولید «

پیش درآمد

بهمثابهسیاستگذاری

درک رایجــی که از نام گذاری های ســال 
در میان مســئوالن امر وجود دارد، درک 
درستی نیست. کارهایی که بر اساس این 
درک ناقص یا نادرســت انجام می شــود 
نیز اغلب شــعاری و بدون نوآوری است 
و در چرخــه ای مالل آور تکرار می شــود. 
یکی از مهم ترین مدخل ها برای فهم بهتر 
نام گذاری ســال ها، بازشناسی  آن به مثابه  
بخشی از فرایند سیاست گذاری کالن در 
جمهوری اسالمی است. سیاست گذاری 
عمومــی عبــارت اســت از »هــر آنچه 
حکومت انتخاب می کنــد انجام دهد یا 
انجام ندهد.« مطابق متن قانون اساســی 
مهم تریــن وظایف و اختیــارات رهبری 
سیاست گذاری اســت.  از یک نظر، این 
سیاســت  گذاری های کالن را می توان در 
دو دسته قرار داد: سیاست های رسمی و در 
چارچوب دولت ـ ملت و غیررسمی که در 
چارچوب امــت ـ امامت انجام می پذیرد. 
سیاست های رسمی، خود شامل دو سطح 
است: سیاست های ابالغی و سیاست های 
اعالمی. سیاست های ابالغی آن دسته از 
سیاست هایی است که رهبر معظم انقالب 
طی مکتوبات رسمی و با استناد به اختیارات 
نظام  اساسی، سیاست های  قانون  مصرح 
به طور کلی یا در یــک موضوع یا حوزه را 
مطــرح می کنند. بر این اســاس، می توان 
سه  گونه سیاســت ابالغی را از هم تمییز 
داد؛ »سیاســت های کلی« که ناظر به یک 
مشــکل یا یک سازمان نیست و روند های 
آتی نظام جمهوری اســالمی را مشخص 
موضوعی«  کالِن  »سیاست های  می کند، 
که ناظر به مشکلی خاص است و پیگیری 
و رفــع آن را دنبال می کنــد )مانند فرمان 
هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی( و 
دست  آخر »سیاست های کالن سازمانی« 
 در احکام انتساب، تنفیذ یا آغاز 

ً
که معموال

به کار سازمان ها و نهادهای عمومی مطرح 
می شود. سیاســت های اعالمی نیز شامل 
توصیه هایی می شود که رهبر معظم انقالب 
در زمینــه  جهت گیری ها درباره مســائل، 
ســازمان ها و کلیت کارکــرد نظام مطرح 
می کنند. این توصیه ها عالوه بر تفســیر و 
ابالغی، در بسیاری  تذکر سیاســت های 
مــوارد، تفســیرهایی از جهت گیری های 
کالن انقالب اســالمی و قانون اساســی 
اســت. تجربه  انقالب اســالمی ســطح 
متمایــزی از سیاســت گذاری را تجربــه 
می کند که فراتر از چارچوب دولت ـ ملت 
و در بستر امت ـ امامت سامان می یابد. در 
این سطح از سیاســت گذاری، کنشگران 
اصلی نه نهادهای رســمی نظــام، بلکه 
مردم هســتند. رهبر معظم انقالب عالوه 
بر سیاســت های رســمی مرتبط با نظام 
جمهوری اسالمی، کلیت انقالب اسالمی 
را نیز رهبری می کنند و در این ســطح، با 
نوعی از سیاست گذاری یا طراحی پاسخ 
برای چالش های عمومی مواجه هستیم که 
بی واسطه با بخش های غیررسمی انقالب 

)مردم یا امت( مطرح می شود.

حجت االسالم مجتبی نامخواه
پژوهشگر

BBBBB رهبر معظم انقالب شــعار امســال را 
»رونق تولید« نام گــذاری کرده بودند، 
به نظر شــما اکنون که به پایان این سال 
رسیدیم، چه کارهایی از طرف دولت یا 
نهادهای دیگر در این زمینه انجام شده 

است؟
زمانی می توان شــاخصی برای ارزیابی داشــت که 
هدف، معیار و مالک مشــخصی وجود داشته باشد 
تا بدانیم بر اســاس آن مالک و شاخص چقدر کار 
انجام شده اســت و برای نمونه مجلس یا نهادهای 
دیگر چقــدر پیش رفته اند؛ بنابرایــن معیاری برای 
ارزیابی تک تک نهادها مثل دولت و مجلس نداریم 
که بخواهیم سیاســت های پولی و اقتصــادی را به 
خصوص در بخش صنعت، کشــاورزی و امثالهم 
ارزیابــی کنیم؛ امــا یکی از شــاخصه های کلی که 

 در اقتصــاد به آن خیلی کالن نگاه می کنند، 
ً
معموال

رشد اقتصادی است؛ رشــد اقتصادی یعنی درصد 
تغییرات تولید ناخالص ملی، یــا به عبارتی درصد 
تغییرات تولید ملی و رشد اقتصادی یعنی تغییرات 
مثبت. اگر رشــد اقتصادی را به مفهوم یک شاخص 
در نظــر بگیریــم و بگوییم چند درصــد تولیدات 
بخش های صنعت، معدن، کشــاورزی، خدمات و 
غیره تغییر کرده است، شاید به مواردی برسیم. نرخ 
رشــد اقتصادی پیچیدگی های خود را دارد و به طور 
کلی تجلی فرمایش های رهبر معظم انقالب درباره 
رونق تولید را باید در میزان سطح تولید و گستردگی 
آن دنبــال کنیم.اگر این طور پیش برویم، بر اســاس 
شاخصه هایی که دولت یا نهادهای جهانی مثل بانک 
جهانی یا IMF )صندوق بین المللی پول( می دهند، 
متأسفانه نرخ رشــد اقتصادی منفی عنوان شده اند؛ 

 واردات بی رویــه کاالهایی که در داخل کشــور امکان تولید و 
ســاخت آنها وجود دارد، از بزرگ ترین موانــع تولید داخلی 
هستند که در نتیجه منجربه رکود تولید داخلی می شوند. حال که 
به روزهای پایانی سال »رونق تولید« رسیده ایم، برای بررسی این 
امر مهم اقتصادی کشور با »علی اکبر کریمی« عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت وگو کردیم که در ادامه 

می خوانید:

BBBBB به نظر شما آیا سازوکارهای ایجاد رونق تولید در بودجه  
سال 1399 گنجانده شده است؟

به نظر بنده بودجه ســال 1399 آنطور که باید با توجه به رونق تولید 
تبیین نشده است. ما باید عملکرد دولت و همه دستگاه ها و نهادهای 
خارج از دولت را در ســال جاری ارزیابی کنیم و ببینیم شــعار سال 
 باید تمهیداتی برای 

ً
و رویکردی که در ســال تعیین شده بود و قاعدتا

رونق تولید اتخاذ می شد، اتفاق افتاده است یا خیر. 

BBBBB به نظر شــما چــه عواملــی مانع ایجــاد رونق میان  
تولیدکنندگان داخلی شده است؟

نکته اول اینکه جلوگیری از قاچاق کاال مهم ترین اولویتی اســت که 
باید برای حمایت از تولید داخلی جدی گرفت که متأسفانه همچنان  
از مبادی رســمی قاچاق کاال را داریم، اگرچه بــا توجه به افزایش 
قیمت ارز، قاچاق کاال کاهش پیدا کرده اســت، اما این هیچ ربطی 
به تمهیدات کنترلی دستگاه های مربوطه ندارد، بلکه به واسطه قمیت 
ترجیحی ارز است و برای قاچاقچی به صرفه نیست کاال وارد کند. 
نکته دیگر بحث واردات و جلوگیــری از واردات بی رویه کاالهایی 
است که در داخل امکان تولید آنها وجود دارد و اگر جلوی آن گرفته 
شود، سبب می شــود هم در منابع ارزی صرفه جویی و هم در تولید 

داخلی رونق ایجاد شــود، که در این باره نیز متأسفانه شاهد هستیم 
همچنان واردات کاالهای بســیاری که امــکان تولید داخل دارند، 
انجام می شــود.درباره برخی کاالها که امکان تولید آنها را به لحاظ 
تکنولــوژی یا تجهیزات در داخل کشــور نداریم، باید به توســعه 
 باید تولیدکنندگان داخلی 

ً
توانمندی های داخلی اتکا کرد و قاعدتا

در مناقصات دولتی برای خرید این نوع تجهیزات یا ســاخت آنها 
شریک شوند و کنسرسیوم های مشترک متشکل از تولیدکننده داخلی 
و خارجی شکل بگیرد که متأسفانه این موضوع کمتر اتفاق می افتد. 
تولیدکننده داخلی با بدترین شــرایط و سخت ترین محدودیت ها 
می خواهد در مناقصه ای با تولیدکننده خارجی که دستش از همه نظر 
 نمی تواند چنین رقابتی را انجام دهد؛ 

ً
باز است، رقابت کند که قطعا

ضمن اینکــه وزارتخانه های صنعتی خیلی راحت برای این نوع 
کاالها گواهی عدم ساخت صادر می کنند که سبب می شود 

 از همه طرف تحت فشار قرار بگیرد 
ً
تولیدکننده داخلی عمال

و به راحتی این بازی را در مناقصاتی که برگزار می شــود، 
می بــازد. در حالی که اگر رویکرد حمایت از تولید داخل 

باشد، باید زمینه و بستری فراهم کنند که تولیدکننده داخلی 
در این شرایط حمایت شود.

BBBBB مجلس شــورای اسالمی در سالی که گذشت چه  
گام هایی در زمینه رونق تولید برداشت؟

ما در مجلس قانون قاچاق کاال و ارز را اصالح 
کردیم و مجازات قاچاق را تشدید کردیم که 

البته هنوز در صحن نیامده و در نوبت است؛ 
البته در کمیسیون اقتصادی اعمال اصالح 
قاچــاق کاال و ارز صورت گرفته اســت. 
همچنین بحث بهبود محیط کسب وکار 

 
ً
در قالب اصالح سیاســت های اصل 44 انجام شد که قانون نسبتا
خوبی تصویب شــد و تبصــره 18 قانون بودجه ســال 1398 برای 
حمایت از تولید در بخش کشاورزی و صنعت ظرفیت های خوبی 
را ایجاد کرد. درباره تسهیالت بانکی این تأکید بوده و هست که بتوان 
از ظرفیت های داخل با استفاده از نقدینگی در بانک ها بیشتر استفاده 
کرد که مجلس هم بر آن تأکید داشته است؛ تمهیداتی از این قبیل و 
 
ً
سایر احکامی که در بودجه سال 1398 پیش بینی شده بود، اجماال

گام هایی بود که در مجلس برای این منظور برداشته شد.
امــا واقعیتی که وجود دارد این اســت که یکــی از بزرگ ترین 
مشــکالت تولید در کشور ما کمبود سرمایه و نقدینگی است که از 
تولیدکنندگان  بــرای  تولید  بزرگ ترین موانع 
اســت و با وجود اینکه حجم نقدینگی در 
کشور ما افزایش  یافته است، اما متأسفانه 
این حجم در خدمت تولید نیست، در 
حالی که باید تمهیداتی فراهم شود که 
این حجم عظیم نقدینگی به ســمت 
تولید ســوق پیدا کند و این امر  نیازمند 
سیاســت گذاری در حــوزه پولی و 

بانکی است.
 

واردات و قاچاق کاال از جمله مواردی هستند که موجب کاهش 
رونق تولید می شوند و رمقی برای تولیدکننده داخلی باقی نمی ماند 
که بتواند با کاالهایی که از طرق مختلف و آن هم بدون دادن مالیات 
و عوارض به بازار وارد شــده اند، رقابت کند. همین امر موجب 
کنار رفتن تولیدکننده داخلی از عرصه رقابت در بازار می شود. در 
همین زمینه با حجت االسالم »سیدناصر موسوی الرگانی«  عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت وگو کردیم که در 

ادامه می آید:

BBBBB ابتدای هر ســال رهبر معظم انقالب شــعاری را اعالم 
می کنند؛ به نظر شما بودجه سال 1399 چقدر منطبق با 
شعار ســالی که چند روز به انتهای آن باقی مانده، تدوین 

شده است؟
در حال حاضر کشورمان تحت فشار و تحریم است و اگر می خواهیم 
روی پای خود بایســتیم و سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب را 
درباره اقتصاد مقاومتی اجرا کنیم، وظیفــه داریم فعالیت های خود را 
دوچنــدان کنیم. همچنین مدیریت جهادی که رهبر معظم انقالب در 
یکی دیگر از سال ها به آن اشاره کردند، می تواند راه گشای کشور باشد. 
در ابتدای انقالب اســالمی، کســی حکومت داری نکرده بود و اکثر 
کسانی که مدیریت کشــور را به دست گرفته بودند، حتی یک روز هم 
فعالیت  اجرایی نداشــتند؛ اما مدیریت جهادی و فعالیت شبانه روزی 
داشتند؛ چراکه دلسوز نظام و انقالب بودند. االن متأسفانه این روحیه 
از جامعه ما رخت بر بســته اســت. اگر حتی به 30 درصد شعارهای 
اقتصادی که رهبر معظم انقالب داده بودند، عمل شده بود، االن تحریم، 
فشار، جنگ روانی و موارد دیگر نمی توانست به کشورمان آسیبی بزند و 
مشکلی ایجاد کند. در همین سالی که رونق تولید نام گرفته بود، بسیاری 
از تولیدکنندگان یا ظرفیت تولیدی خود را کاهش دادند یا تولید خود را 
متوقف کردند که دلیل اصلی آن واردات بی رویه ای است که سود آن به 

جیب عده ای خاص  می رود.

BBBBB برای رونق تولید در کشورمان، مجلس چه کارهایی باید
انجام می داد یا چه کارهایی طی یک ســال گذشته انجام 
داده است و برای ســال های آتی باید چه اقداماتی انجام 

شود؟ 
در زمینــه بحث رونق تولید مجلس یکی دو تا طرح داده اســت؛ 
کمیســیون اصل 44 طرحی آورده و مجلس هم مصوب کرده 

اســت، اما وقتی مجلس بعد از مصوبه پیگیر اجرای آن نمی شــود، آن 
قانون بی اثر می شــود. زمانی که دولت آقای روحانی روی کار آمد، فکر 
می کــردم دیگر قانونی در کشــور نادیده گرفته نمی شــود، اما خیلی از 
 زیر پا گذاشت و به آن 

ً
 و علنا

ً
قوانین را دولت یازدهم و دوازدهم  رســما

اعتنا نکرد. قوانینی در راســتای رونق تولید، هم در این مجلس و هم در 
مجلس قبل تصویب شد؛ برای نمونه قانون رفع موانع تولید در مجلس 
قبل تصویب شد که یکی از مواد آن، این بود که بانک ها موظف هستند 
ظرف سه ســال بنگاه های اقتصادی خود را به فروش برسانند. درواقع، 
وظیفه بانک، بانک داری است و بنگاه داری نیست؛ اما از این مصوبه پنج 
سال می گذرد، ولی هنوز عملی نشده و مجلس هم هیچ اعتراضی نکرده 
است؛ وظیفه هیئت رئیســه، رئیس مجلس و معاونت نظارت مجلس 
است که پیگیری کنند چرا این قانون اجرا نشده است؟ بنابراین اگر بگویم 
هیچ قانونی تصویب نشده، دروغ گفته ام و در عین حال اگر بگویم قانونی 
تصویب  شده که در کشور رونق ایجاد کرده، متأسفانه این طور نبوده است. 

BBBBB قوه قضائیــه در این موارد چه کار خاصی می تواند انجام 
دهد یا در مبارزه با فســاد چه کارهایی انجام داده است تا 

بتواند موجب رونق تولید شود؟
 از زمانی که آقای رئیسی مسئولیت قوه قضائیه را بر عهده گرفتند، 

ً
حقیقتا

عملکرد آن نســبت به گذشته خیلی بهتر شده، این روشی که ایشان در 
 
ً
پیش گرفته رضایت مندی خوبی در جامعه ایجاد کرده است. اگر ما واقعا

در بحث برخورد با مفسدین قاطعانه عمل کرده بودیم، اآلن سرنوشت 
کشــور و مســائل اقتصادی این نبود.  لذا دولت، مجلس و قوه قضائیه 
باید قاطعانه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کاال مقابله کنند تا شاهد رونق 
تولید باشــیم. بنابراین همه باید با هم منسجم و متحد شوند که شعار 
سال 1398 و شعاری که رهبر معظم انقالب برای سال 1399 معرفی 

می کنند، در آینده محقق شود. 

  پای صحبت های 
یک فعال اقتصادی

یکــی از مهم تریــن نتایج رونــق تولید، رشــد و رونق 
اقتصادی اســت. رشد اقتصادی کشــور در گروی رونق 
تولید داخلی اســت و توجه به این امر سبب اشتغال زایی 
و توســعه ظرفیت های داخلی می شــود. همــه می دانیم 
بین المللی مثل تحریم هــای ظالمانه  محدودیت هــای 
استکبار علیه کشورمان، مشکالت فراوانی را برای تولید 
داخلی به وجود آورده است که باید به نحوی از این اوضاع 
عبور کرد. رشد اقتصادی کشــور در صورت رونق تولید 
داخلی محقق می شــود که نتیجه آن اشتغال زایی و رشد 
پتانسیل های داخلی در حوزه های مختلف صنعتی است. 
با توجه به این که فعالیت های تولیدی سود کمی دارند، باید 
از سوی دولت حمایت شوند؛ برای نمونه اعطای وام های 
کم بهــره و کاهش مالیات پرداختی از ســوی کارگاه های 
تولیدی می تواند از مشــکالت این کارگاه ها تا حدی کم 
کند. همچنین برای رونق تولید داخلی الزم اســت نظام 
بانکی کشــور سامان داده شــود و به جای نگاه تجاری بر 
تسهیالت اعطایی، رویکرد حمایتی داشته باشد. مهم ترین 
تهدید برای رونق فعالیت های اقتصادی بحث قاچاق کاال 
به داخل کشــور اســت که می تواند تولید داخلی را از پا 
درآورد؛ بنابراین الزم است اقدامات اساسی برای مقابله 
با قاچاق کاال صورت گیرد. تحول در بخش های مختلف، 
کاهش نرخ بیکاری، بهبود اوضاع معیشــتی مردم، بهبود 
اوضاع اقتصادی، تغییر مثبت در نظام بانکی، کاهش تورم، 
 افزایش ارزش پول، همگــی می توانند نتیجه رونق تولید

 باشند.
»ســعید حیاتی« رئیــس صنف چــرم طبیعی، چرم 
مصنوعی و لوازم کفش درباره رونق تولید در صنف خود 
در سال جاری در گفت وگو با صبح صادق می گوید: »در 
سال های قبل موانع تولید بسیاری داشتیم، اما حدود یک 
سال و نیم است که با رویکردی که از طرف سازمان صمت 
ایجاد شده است، از ورود 1400 قلم کاال جلوگیری شد و 
ورود کیف و کفش به داخل کشور ممنوع شد که در نتیجه 

اوضاع تولیدی ها مناسب تر شد.«
حیاتی درباره اشکاالت این طرح نیز چنین می گوید: 
»در این طرح مقرر شــده اســت از ورود مــواد اولیه نیز 
جلوگیری شــود که باید روی این موضوع کارشناســی و 
تجدید نظر شود؛ چراکه ما قابلیت ساخت بسیاری از مواد 
اولیه را نداریم و همین امر سبب بروز مشکالتی می شود.«
وی جلوگیری از ورود واردات کیف و کفش را فرصتی 
مناسب برای تولیدکننده های داخلی می داند و می گوید: 
»این کار سبب رونق گرفتن تولیدی ها شد، عالوه بر این، 
باال رفتن قیمت دالر نیز سبب شد تا کاالیی وارد نشود و 
همین نیز فرصت دیگری به تولیدکننده داخلی داد، به ویژه 
تولیدکننده های کوچک ما توانستند رشد کنند، اما متأسفانه 
این آخر سال با بیماری کرونا مواجه شدیم که باعث برهم 

خوردن بازار شد.«
این فعال اقتصادی در ادامه می گوید: »تولیدکننده های 
ما کارهای خود را آماده کردند و منتظر فروش آنها در آخر 
سال بودند و بسیاری از کارها مثل مونتاژکاری به صورت 
کار در منزل انجام می شــود که به دلیــل بیماری کرونا با 
بی رونقی بازار و عدم فروش مواجه شــده اند و تولیدکننده 
حتی نمی تواند حقــوق کارگر خود را بدهــد و احتمال 
برگشــت خوردن چک های شــان نیز وجــود دارد و این 

مشکلی است که برای همه صنوف به وجود آمده است.«
او می گوید: »از اتاق اصناف درخواست تمهیدات ویژه 
و ارائه راه حلی بــرای صنوف و تولید کننده ها کرده ایم که 
حداقل امسال را پشت سر بگذاریم. اوضاع خوبی داشتیم 
و کیفیت کفش های ما خیلی خوب شده است و اگر کمی 
ه سال 

ّ
رعایت حال تولیدکننده ها را داشته باشند ان شاءالل

بعد وضعیت بهتر می شود.«
حیاتی درباره راه کارهای رونق گرفتن بیشتر تولیدی ها 
می گوید: »باید هزینه های سربار تولید مثل برق، مالیات و 
ارزش افزوده را کاهش دهیم. همچنین تمهیدات بانکی و 
وام با سود بانکی کم بدهند که تولید کننده ها بتوانند چرخه 
تولید را بچرخانند. وقتی هزینه های ســربار کم شود، در 
بحث صادرات و رقابت هم قوی می شــوند؛ به خصوص 
امســال برای تولیدکننده ها، هزینه های برق و مالیات را 

تجدید نظر کنند. 
حیاتی با توجه بــه اوضاع پیش آمــده و جلوگیری از 
این چنین می گوید: »پیشنهاد  ورشکستگی تولیدکننده ها 
ما و رؤســای اتاق اصناف این اســت که سازمان مالیاتی 
ســعی کند ضریب خود را افزایش ندهد یا عقب بیندازد، 
حتی مالیات را کم کنند؛ چون ممکن اســت تولیدی ها 
ورشکســت شــوند و تقاضا داریم که صددرصد درباره 

مالیات و هزینه های شهرداری تجدید نظر شود.«
رئیس صنف چرم طبیعی، چرم مصنوعی و لوازم کفش 
در پایان می گوید: »سازمان صمت برای ورود مواد اولیه به 
داخل کشور یک خط سبزی بگذارد و تعرفه ها را افزایش 
ندهد؛ چراکه ســبب افزایش قیمت ها می شود که به دلیل 
کاهش قدرت خرید مردم، تولیدکننده ها نمی توانند رقابت 

کنند.«

بازار بی رمق پایان سال 
تولید برای  چالشی 

 آسیب شناسی تحقق شعار سال در گفت وگو با دکتر محمد خوش چهره

ویکردهاست و تغییر ر ونق پایدار در گر ر
رهبر معظم انقالب در طول سالیان گذشته و در ابتدای هر سال، 
شعاری را برای آن سال در نظر می گیرند و هم زمان با حلول سال 
جدید آن را به همگان اعالم می کنند. مشخص است که تعیین 
این شعارها کارشناسی شده و با نهایت دقت تا دولت، مجلس و همه آحاد ملت با توجه به آن موجب رونق 
کشور در زمینه های مختلف شوند. شایان توجه است، طی سالیان پیش این شعار، اقتصادی بوده است تا با 
پیروی از آن، کشــور از تالطم های اقتصادی نجات پیدا کند. شعار سال 1398 »رونق تولید« بود که درباره 

میزان تحقق آن با »محمد خوش چهره« اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

 در برنامه های 
ً
یعنی با توجه به هدف گذاری هایی که مثال

پنج ساله یا چشم انداز بیست ساله داشته ایم، از سطحی 
که بوده ایم نتوانســته ایم باالتر برویم، بلکه چند پله نیز 

پایین تر رفته ایم.

BBBBB به نظر شــما آیا در ســالی که رونق تولید 
نام گذاری شد، تولید سرعت گرفت؟

 از ســوی هــر تحلیلگر 
ً
پاســخ به این پرســش قطعا

صاحبنظری منفی اســت؛ چراکه خود دولت این طور 
بیان کرده اســت. اما رونق تولید مفهومی پیچیده تر نیز 
دارد که می توان به آن اشــاره کرد و استنباط اهل فن این 
است که معنای رونق تولید در حوزه های اقتصادی چنین 
اســت که موانع را از سر راه تولید برداشته ایم تا شرایط 
برای رونق تولید ایجاد شــود و این اقداِم رو به جلویی 

است. 

BBBBB موانــع ســر راه تولیــد چــه مــواردی 
هســتند کــه می تواننــد مانــع تولیدات 
کشــور  مختلــف  بخش هــای   در 

شوند؟
اگر بخواهیم موانع ســر راه تولید ملی را بررسی کنیم، 
باید به چند نکته دقت کنیم؛ چندین سال است که میزان 
اســتفاده از ظرفیت ملی زیر 50 درصد است، درواقع 
آمارهای رسمی نشــان می دهد که تولید ملی ظرفیتی 
دارد که مجموع تولیدات کارخانه ها، کشاورزی، معدن، 

صنعت، خدمات مولد و غیره است.
 بــرای نمونــه در بخــش صنعت ظرفیــت تولید 
کارخانه های ســیمان بــاالی 75 میلیون تن اســت یا 
ظرفیت تولید خودرو باالی یــک میلیون و 300 هزار 
تیراژ عنوان شــده است که اگر در حال حاضر مالحظه 
کنیــم، می بینیم که ظرفیت تولید ســیمان بین 30 الی 
40 درصد، خودرو 30 درصد و تولید پوشاک زیر 25 
درصد است؛ یعنی بخش زیادی از تولیدات را کاالهای 
وارداتی و قاچاق کاال پر می کنند. محصوالت دیگری، 
مثل برنج 50 درصد، روغــن نباتی 90 درصد و چای 
95 درصد وارداتی هستند. همچنین اگر به محصوالت 
دیگری، مثل تخم مرغ، مرغ، گوشت و غیره نگاه کنیم، 
متوجه می شویم ظرفیت های تولید ملی وجود دارد که 
بخشــی از آنها خالی مانده که بخشی به دلیل غفلت و 
جهالت یا سیاست های نامناسب و بخشی شیطنت های 

دنیای سلطه است.

BBBBB چــرا بــه ظرفیت هــای داخلی تــا این 
حد کــم توجــه می شــود که منجــر به 
 ورود کاالهــای وارداتــی یــا قاچاق کاال 

می شود؟
بــه نظر بنــده اســاس آن، غفلــت داخلی اســت که 
شیطنت های نظام سلطه مثل تحریم ها نیز به آن اضافه 
شــده اســت. این ظرفیت هــای داخلــی در مجموع 
می توانند بــه رفع موانع و رونق گرفتــن تولید برای پر 

شدن ظرفیت های خالی بینجامند و این پدیده ای است 
که خود دولت هــم در کارنامه و هم در اظهار نظرهای 
جدیدش به آن اشــاره کرده اســت؛ اما بیشتر، آن را به 
شیطنت های آمریکا و دنیای سلطه معطوف کرده اند و 

 نیز آن را زیاد به کار می برند. 
ً
جدیدا

BBBBB به نظر شــما برای رســیدن به رونق تولید 
و رشــد اقتصادی چه اقداماتی باید انجام 

شود؟
 بنده از کســانی هســتم که بســیار خوش بین هستم و 
معتقدم اقتصاد ما علی رغم بسیاری از ایراداتی که به آن 
وارد شده و بیمارگونه در حال حرکت است، اگر تغییر 
رویکرد داشــته باشد و شفاف تر به قابلیت ها نگاه شود، 
شرایط برای رشد مثبت اقتصادی و حرکت از طریق رفع 
موانع و تولید ملی به سمت رونق پایدار که از همه مهم تر 
اســت، مهیا می شــود. بازار بزرگ ایران که جمعیتی 
نزدیک بــه 85 میلیون نفر و تقاضاهای اجابت نشــده 
بسیاری دارد، در خیلی از بخش ها با رکود همراه است 
 ربطــی به ســرمایه گذار خارجی ندارد؛ 

ً
که این اصال

برای نمونه درباره مسکن که زمین وارداتی نیست که به 
 ظرفیت های 

ً
خارجی ها دل خوش کرده باشیم، یا مثال

کارخانه های سیمان خالی بسیار داریم یا ظرفیت تولید 
آهن، آجر و فوالد بسیار باالیی داریم که همه مشکالت 
در این زمینه ها به دلیل سیاســت های غلطی است که 
در زمین و مســکن بوده اســت و موجب سوداگری در 

 زمین شــده و کنترل و مقابله مثبت با آن انجام نشــده
 است. 

باید به تولید داخلی مثل صنعت مرغ و دامداری توجه و 
از آن حمایت شود. در حال حاضر بازار این محصوالت 
را بــا واردات و پول نفت تنظیــم می کنیم که موجب 
رفاه کوتاه مدت و مقطعی برای مردم می شــود و برخی 
مردم هم تشــخیص نمی دهند که این رفاه، با تعطیلی 
واحدهای تولیدی و از طریق واردات صورت می گیرد. 
اگر بتوانیم تولید را تسریع کنیم و موانع را کنار بگذاریم، 
 می توانیم یک نرخ رشد، حتی مثبت 3 تا 4 درصد داشته

 باشیم.
ما می توانیم نرخ رشد مثبت داشته باشیم، اما خوش بینی 
به جذب ســرمایه های خارجی و نگاه کر دن به دست 
دیگران متأسفانه فرصت ها را از ما گرفت. شعار امسال 

رهبر معظم انقالب مثل 15 سال گذشته متوجه اقتصاد 
بود؛ اما متأســفانه دولت های مختلف کارکردهای 
متفاوت داشتند که برای بسیاری جای سؤال است 

چرا این نام گذاری ها محقق نمی شود؟ 
جواب بنده این است که رهبر معظم انقالب در 
حقیقت استراتژیست نظام جمهوری اسالمی 
ایران  هستند، یعنی جهت گیری ها و اولویت ها را 
تعیین می کنند؛ ایشان به عنوان یک استراتژیست 
وظیفــه خــود را انجام می دهنــد و کوتاهی 

 به مرحله عملیات و اجرا بر
ً
 متأسفانه عمدتا

می گردد.

 بررسی  آنچه برای تحقق شعار سال 1398  صورت گرفت در گفت وگو با  دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

ونق تولیدکار جهادی موتور محرک تولید ملی  نقدینگی در خدمت ر

زینب حسینی
خبرنگار
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ایــن روزها شــیوع بیمــاری واگیردار 
کروناویروس ۲0۱9، به معضلی جهانی 
بدل شده است. سرعت و قدرت شیوع باالی آن 
در کنار نبودن واکســنی برای پیشگیری و دارویی 
برای درمان موجب شــده اســت افکار عمومی 
جهانی به شدت نگران آسیب های آن به سالمت 
افراد جامعه باشد؛ اما نکته قابل توجه آن است که 
گذشته جهان و به طور خاص ایران زمین، مملو از 
خاطــرات تلــخ در بــاب شــیوع بیماری های 
واگیرداری است که هزاران ایرانی را به کام مرگ 

کشیده است.
پیشینه بیماری های واگیردار، مانند وبا، طاعون، 
سل و غیره به  عنوان یکی از عوامل مهم مرگ ومیر 
بــه هزاره های پیش از اســالم باز می گــردد، به 
گونه ای که یافته های آسیب شناسی تاریخی حاکی 
از شــواهد این قبیل بیماری ها در اســکلت های 
دوران نوســنگی هستند، حتی ســتون مهره های 
کالبدهای مومیایی شده مصریان اثر سل را نشان 
داده اند. یکی از الواح باستانی بین النهرین حاوی 
شرحی از بیماری مسری اســت. در دوران های 
گوناگون تاریخ ایران و ســایر کشورهای جهان، 
بارها همه گیری های وحشــتناکی بــروز کرده و 
هزاران انسان را به کام مرگ فرستاده است. گاهی 
گستردگی و تأثیر بیماری های واگیردار در ایران به 
حدی بوده که موجب دگرگونی های سیاسی شده 
است. به نحوی که بروز طاعون اسبی در لشکریان 
مغول به ســال ۷۶۵ ه.ق سبب پیروزی سربداران 
ســمرقندی شــد. در ســال ۷8۳ ه.ق »سلطان 
ابوسعید تیموری« به ســبب تلفات اسبان در اثر 
بیماری، از »اوزون حســن آق قویونلو« شکست 

خورد و کشته شد.

شاید شــایع ترین بیماری واگیردار در هزار سال 
اخیر تاریخ ایران که بی شــمار از ملت ایران تلفات 
گرفت، وبا باشد. میکروب وبا اغلب در جاهای گرم 
گسترش می یابد و در زمان هایی مانند وقوع جنگ و 
بالیای طبیعی که امکان رعایت بهداشــت فردی و 
اجتماعی وجود نداشت، بروز می کرد. این بیماری 
اغلب دامن گیــر مردم فقیری بود کــه تغذیه کافی 
نداشتند. در منابع دوره اسالمی به صورت جداگانه 
و گاه همراه با طاعون اشــاراتی به این بیماری شده 
است. بر اساس گزارش »حمزه اصفهانی« در سال 
۳۲۴ ه.ق به هنگام خالفت »متوکل« بیماری سختی 
در شــهرهای بغداد، بصره، کوفه، آبــادان، اهواز، 
همدان و غیره انسان ها، حیوانات و گیاهان زیادی را 
نابود کرد، همچنین در سال ۲۵8 ه.ق مردمان زیادی 
به ســبب وبا در عراق و برخی شهرهای ایران چون 

اهواز جان باختند.
از آنجا که دوران حکومت تیموریان با آشفتگی، 
جنــگ و منازعــات داخلــی و خارجــی همراه 
بود، شــرایط سیاســی و اجتماعی آن بر بهداشت 
جامعه تأثیر گذاشــت، به گونه ای که محاصره های 
طوالنی مدت، قحطی و رواج بیماری های واگیردار 
را به دنبال داشت. »حسن بیگ روملو« مورخ ایرانی 
در شــرح فتح بغداد می نویسد: »آب دجله از خون 
کشتگان کسوت شاخ مرجان و لعل بدخشان در بر 
کرد و هوای بغداد از عفونت اجســاد مردگان مزاج 
سموم گرفت.« بنابراین، اجساد کشته های جنگی 
و آلوده شــدن آب ها بــه آنــان و همین طور تجزیه 
آن جســد ها در فضــای باز یکی از عوامل شــیوع 

بیماری های واگیردار بوده است. 
منابــع دوره قاجار به وفور به شــیوع بیماری وبا 
در ایران اشــاره دارند. »میرزاموســی ساوجی« در 
رســاله اش عامل اصلی وبا را تعفن هوا می داند که 
این امــر منجر به عفونت و وارد شــدن آن به مزاج 
افراد می شــد. »کنت آرتور دو گوبینو« خاورشناس 

فرانسوی فقدان بنگاه های خیریه، مریض خانه و عبور 
آب آشامیدنی از مجرای سرباز و بدون حفاظ را علل 

بروز وبا دانسته است. 
در منابع تاریخی، نخستین بروز و شیوع بیماری 
وبا در دوره قاجاریه به ســال ۱۲۱۱ ه.ق در محدوده 
آذربایجان ثبت شــده است و در ســال ۱۲۲۱ ه.ق 
مرض وبــا برای بــار دوم در آذربایجــان و ایروان 
شــیوع می یابد. بیماری وبا در این سال ها عالوه بر 
آذربایجان، به بوشهر، شیراز، اصفهان، یزد، کاشان 
و غیره سرایت داشته اســت. در جنگ های ایران و 
روس، در کنار مشــکالت مالی و تلفات ارضی و 
انســانی برای ایران، بیماری های عفونی و واگیردار 
هم در شمال غرب کشــور جان بسیاری را گرفتند 
و در آن زمان به ســبب نبودن امکانــات برای دفن 
کشته های جنگی اجساد در فضای باز متعفن شدند 

و فضا را آلوده کردند.
 منابع مختلف از شــیوع وبای کوچک و بزرگ 
در سال های ۱۲۳۶  تا ۱۲۵0 و ۱۲۵۲ ه.ق در تهران 
و ســایر شــهرها خبر می دهند که حکومت ها کار 
خاصی برای پیشگیری و درمان آن انجام نمی دهند، 
به گونه ای که در سال های ۱۲۶0 تا ۱۲۶۳ ه.ق شاه 
و درباریــان قاجار برای مصون ماندن از بالی وبا به 
لواســان رفتند. بروز نارضایتی های مردم از دولت 
و بحران های اجتماعی ناشــی از وبا بود که فرصت 
و زمینــه را برای رهبــران جریان ها فراهم می کرد؛ 
»علی محمد باب« از فقر و فالکت عامه مردم عصر 
قاجار بهره  برداری و در سال ۱۲۶0 ه.ق شورش کرد. 
در گزارش ها و تحلیل ها دربــاره گروندگان به این 
شــورش، گروه های متعددی را می توان یافت که به 
سبب فقر و فالکت ناشی از بیماری های واگیردار به 
جریان باب پیوسته اند. در این دوران بروز بیماری وبا 
و مشکالت ناشی از آن به حدی بود که »امیرکبیر« 
در سال ۱۲۶۷ ه.ق دســتور اجرای قرنطینه در مرز 

ایران و عراق را صادر کرد. 

درســال ۱۲۶9 و۱۲۷۳ ه.ق وبــا بار دیگر تمام 
ایران را فرا می گیرد. »کنــت          دو گوبینو« که در این 
ســال در تهران به سر می         برد، می نویسد: »هر کس 
دو پا داشت و می         توانست فرارکند، برای حفظ جان 
خود از پایتخت گریخت. مردم چنان می         مردند که 
گویی برگ از درخت می         ریزد. من تصور می         کنم که 
بیش از یک سوم سکنه شهر تهران در اثر وبا مردند.« 
در ســال ۱۲8۴ ه.ق وبای شــدید دیگری در همه 
شهرهای ایران همه گیر می شود. در همان سال طبق 
برآورد »ژوزف دزیره تولوزان« پزشــک مخصوص 
ناصرالدین شاه، حدود ۱00 هزار نفر به سبب ابتال 

به وبا درگذشتند. 
در ســال ۱۲8۷ ه.ق این بیماری همراه قحطی 
پدیدار شــد. در ســال ۱۲9۴ ه.ق وبای سختی در 
گیالن شــیوع پیدا کرد و ۱0 هزار تا ۱۲ هزار نفر را 
تلف کرد. در ســال ۱۳0۷ ه.ق باز از کرمانشاهان 
آمد. آخرین وبا در ۱۳09 ه.ق از بادکوبه آغاز شــد 
و روســیه را گرفت و به اندک زمانی از شهر حاجی 
ترخان )آســتراخان( به رشت رســید. در تابستان 
۱۳09 ه.ق وبا به ســمنان و دامغــان زد و در اوایل 
محرم سال۱۳۱0 ه.ق در تهران شیوع یافت. »دکتر 
تولوزان« می نویسد: »در مدت سی سال که من در 
ایران بودم، این ســخت         ترین و گسترده          ترین وبایی 
بود که شاهدش بودم و کسی امید یک ساعت زنده 

         ماندن نداشت.«
جنگ جهانی اول )۱9۱8 ـ ۱9۱۴م( ناخواسته 
ایران را فرا گرفت و به سبب بروز مشکالت مالی 
و قحطی، بیماری هایی چون وبا در نقاط مختلف 
کشور افراد بسیاری را به کام مرگ فرستاد. به طور 
کلی، رواج وبا در تاریــخ اجتماعی ایران ارتباط 
تنگاتنگــی با وقوع جنگ ها، فقــر و آلودگی های 
محیطی دارد و بروز این بیماری در زمان اشــغال 
ایران به دســت متفقین به ســال ۱۳۲0 ه.ش را 

می توان یکی از این موارد تصور کرد.

 ره آورد مغول
متفقین سوغات   

درباره طاعون یا مرگ سیاه، کتاب ها و 
مقاالت متعددی نوشــته شده است؛ 
آثاری که خواندنی هستند و می توانند دایره تعامل 
مسلمانان را با طاعون به عنوان یک بیماری نشان 
دهند. متــن زیر خبری از یــک دوره طاعون از 
کتاب »نهر الذهب فی تاریخ حلب« اســت که 
سال ۷۴9 فراگیر شــد و دامنه تلفات آن بسیار 
گسترده بوده اســت. طاعون، همیشه، ضربات 
سهمگینی بر جامعه بشری در شرق و غرب  زده 
است؛ اما عبرت گرفتن از گذشته و تالش برای 
کاستن از دشواری های آن، بسیار سودمند است. 
دانش بشر درباره بیماری های واگیردار تا اواخر 
قرن نوزدهم بسیار اندک بود و انسان برای حل آن 
جز قرنطینه و جداســازی، راهی نمی شناخت. 
امروزه می دانیم اطالعات پزشکی قدیمی در این 

زمینه، صفر بوده است و در 
قــرن اخیر هم بــا وجود 
علمی،  بزرگ  کشف های 
ابزارهای دقیق،  ســاختن 
حل بسیاری از مشکالت 
و  شناخته شــده  واگیردار 
ساختن انواع واکسن ها، به 
قول بیل گیتس، قدرت بشر 
در برابر بیماری های فراگیر 
ناشــناخته عاجز اســت؛ 
ممکن  که  بیماری هایــی 
اســت در زمانی کوتاه، تا 

نیمــی از مردم جهان را گرفتــار مرگ کند؛ اما 
ســادگی های مــا در ایــن زمینه که ناشــی از 
عقب ماندگی های ذهنی است، همچنان در این 
روزگار هم دیده می شود؛ ویژگی هایی که سبب 
می شود مسائل را سبک بگیریم و به آنها هزینه، 
وقت، دقت، آموزش و پژوهش کافی اختصاص 
ندهیم. چنانکه گذشت، متن زیر، گزارش یک 
خبر درباره یک بیماری فراگیر است و از جهات 
مختلف می توان در آن تأمل کرد: »ســال ۷۴9 
طاعون بزرگی آمد که مرگ و میر فراوانی به دنبال 
داشت و بسیار فراگیر بود و در گذر زمان، مثل آن 
شنیده نشده بود. بسیاری از سرزمین ها و خانه ها 
را خالی کرد و مردمان را گرفتار بیماری سکوت 
نمود. وقتی کسی به این طاعون گرفتار می شد، 
یک ساعت شنی بیشــتر دوام نمی آورد. همان 
وقت بــا خانواده اش وداع می کرد، آســیابش را 
تعطیل می کرد، قبرش را آماده می کرد، به خانه 
می رفت و می مرد. گاهی تلفات یک روز شــهر 
نفــر   ۵00 تــا  حلــب 
می رسید. در دمشق تا هزار 
دیار  در  می رســید.  نفــر 
مصــر، در یک روز، تا ۲0 
هزار نفر هــم مردند. این 
خبری اســت که رســیده 
است. این طاعون یک سال 
طول کشــید و طی آن یک 
ثلث مــردم عالــم از بین 
رفتند. در این وقت بود که 
رزق و روزی شــاغالن به 

کفن و دفن زیاد شد.«

روتیتر

سیاه طاعون 

   دهلیز    

استعمارگران اروپایی در طول ۵00 سال جنایت 
و استعمارگری، برای گســترش سرزمین های 
اشغالی شان، دســت به هر جنایتی می زدند که 
یکــی از پیچیده ترین آنها انتقــال بیماری های 
مختلف واگیردار به میان مستعمره نشینان بود. با 
آمدن اروپایی ها به دنیای جدید، آبله، تیفوس، وبا 
و سرخک نیز به همراه آنها به دنیای جدید آمد. 
هنگامی که »ارنان کورتز« به مکزیک حمله کرد، 
ارتش کوچک اســپانیایی او حاوی بیماری های 
عفونی بودند که »آزتک هــا« و دیگر بومیان در 
برابر این بیماری های عفونی ایمنی نداشتند. در 
سال ۱۵۲0 میالدی که اسپانیایی ها وارد مکزیک 
کنونی شــدند، نیمی از ساکنان آلوده به ویروس 
شــدند و جان خود را از دست دادند و ۱۱ سال 
بعد بیماری همه گیر دوم از طریق کشــتی های 
اسپانیایی وارد مکزیک شد. تا ۱۵0۵ میالدی، 
قریب به ۱8 میلیون سرخ پوست از آبله، اریون، 
ســرخک و ســایر بیماری های صادراتی اروپا 
جان خود را از دســت دادند. تعــدادی از این 
بیماری های مهلک نیز از حیوانات اروپایی ها به 
قاره جدید انتقال یافت و سرخ پوست ها به محض 
تماس با این حیوانات جدید به بیماری های آنها 
مبتال  شدند. بیماری هایی که اروپایی ها برای این 
قاره به ارمغان آوردند شامل طاعون، آبله مرغان، 
وبا، دیفتری، آنفوالنزا، سرخک، مخملک، آبله، 
تیفوس، سل، و سیاه سرفه بود که مرگبارترین آنها 
آبله بود. در کشور شیلی قومی به نام »مایوچه« 

زندگــی می کردند که اســپانیایی ها بــا آلوده 
کردن آب و دیگر مواد خوراکی و انتشــار آبله و 
بیماری های اسهالی موجب قتل عام آنها شدند.

»هنری دوبینز« انواع جنگ های میکروبی فراگیر 
ضد سرخ پوستان آمریکا در چهار قرن گذشته را 
تجزیه و تحلیل و بررســی کرده است. او در پی 
این بررسی ها به این نتیجه رسید که سفیدپوستان 
اروپایــی برای نسل کشــی سرخ پوســتان، 9۷ 
نوع بیماری مرگبــار به کار بردند که عبارتند از: 
۴۱ نوع آبله، ۴ نوع طاعون، ۱۷ نوع ســرخجه، 
۱0 نوع آنفوالنــزا و ۲۵ نوع ســل و دیفتری و 
کولیرا وبا. هر کدام از بیماری  های یادشــده، اثر 
ویرانگری بر سرخ پوستان داشته است که بخش 
وسیعی از سرزمین های فلوریدا در جنوب شرقی 
تا اورگون در شــمال غربی را در برگرفته است. 
نکته تکان دهنده دیگر این است که برخی اقوام 
سرخ پوست پیش از دیدن چهره سفیدپوستان به 
علت بیماری های یادشــده از بین رفتند. »دکتر 
موالنــا« نیز تأکیــد دارد بنا به برخی اســناد و 
مدارک تاریخی، انگلیسی ها اولین افرادی بودند 
که در آمریکای شمالی در جنگ با سران بومی و 
سرخ پوست از مواد شیمیایی و حمله های آبله ای 

استفاده کردند.  

شیوعبیماریهابراینسلکشی

آبله سالح 

   حافظه    

تقویم انقالب

فتنه بنی صدر

از فردای ۱۴ اسفند شکایت ها و 
گزار ش هــا از طرف شــهربانی،  
شــورای عالی دفاع،  نخست وزیری و سایر 
نهادها و ارگان ها به دستگاه قضایی ارسال 
شــد که در نهایت بــه ورود و دخالت قوه 
قضائیه منجر و پرونده تشکیل شد. مرحوم 
ه موســوی اردبیلی« دادستان وقت 

ّ
»آیت  الل

مســئولیت این پرونده را عهده دار شد. روز 
ه موســوی اردبیلی از 

ّ
۱۷ اســفند، آیت الل

تلویزیون گزارش داد: »از یک طرف مسئله 
قطع حاکمیت چماق داری و خاتمه دادن به 
ایــن وضع، از طــرف دیگر رســیدگی به 
کارهای رئیس جمهور از جهات مختلف، از 
نظر قضائی قابل طرح است ما می خواهیم 
حکومت قانون را در مملکت ثابت کنیم،  
قانون،  رئیس جمهــور و مجلس و بزرگ و 
کوچک و ضعیف و قوی نمی شناسد.« این 
ناراحتــی  و  غضــب  باعــث  گــزارش 
رئیس جمهــور وقــت و اطرافیان او شــد. 
رئیس جمهور اولین اطالعیه خود را خطاب 
به مردم منتشر کرد و نوشت:  »امیدوارم این 
رســیدگی با بی طرفی کامل و بر اســاس 
عدالت انجام پذیرد.« دادستان هم در روز 
۲0 اســفند در این باره اظهار داشت: »در 
 ۵90 نفر به 

ً
چهــار روز گذشــته جمعــا

دادگستری مراجعه نمودند،  تعیین وقت هم 
شده که رسیدگی شــود.« بنی صدر هم در 
نامــه دوم خطاب به دادســتان نوشــت: 
»مطالبی که به اینجانب رســیده داللت بر 
بی طرفی در رسیدگی ندارد.« در بند دو این 
نامــه آمده اســت: »فرماندهــی کل قوای 
نیروهای مســلح با اینجانب است، موافق 
متون قانونی موجود، نیروهای مسلح باید از 
فرماندهی کل قوا تبعیت داشته باشند.« در 
پاســخ، دادســتان روز ۲۱ اســفند ۱۳۵9 
خطاب به رئیس جمهور گفــت: »مردم از 
شــما منتظرند بــه عنوان شــخصیت دوم 
مملکت بــه جای این حرف هــا بفرمایید 
حکومت قانــون را اجرا کنــد. اول از من 
شروع کنید تصفیه را، شــما می فرمایید و 
درست است که در این نهادها نفوذ کرده اند، 
 می خواهم بپرسم آیا در دفتر هماهنگی نفوذ 
نشده یا شــده؟ در دفتر ریاست جمهوری 
احتمال نمی دهید نفوذ باشد؟« در روز ۲۲ 
اســفند، بنی صدر طی نامه ای نوشت: »اما 
درباره تصفیه و تســویه اشــخاص ناباب، 
 ان شاءالله همانطور که وعده کرده اید ریشه 
این فســاد بزرگ را که چماق داری است، 
بخشکانید و بعد همین کار تصفیه را از دفتر 
اینجانب شروع کنید.« اختالفات گسترده و 
نگران کننده شده بود و مردم منتظر راه چاره 
از طرف امام خمینی)ره( بودند.  صبح روز 
۲۵ اســفند ۱۳۵9، آقایان شهید بهشتی، 
هاشمی رفســنجانی،  موســوی اردبیلی، 
سیدعلی خامنه ای بنی صدر، شهید رجایی و 
مهدی بازرگان به جماران فراخوانده شدند و 
جلسه ســاعت ها به طول انجامید؛ اما در 
نهایت، امام خمینی)ره( بیانیه مهمی در ۱0 
ماده صادر کردند که بســیار راه گشــا بود. 
امام)ره( در بند ۶ این بیانیه مرقوم فرمودند: 
»برای رسیدگی به شکایات نسبت به مسائل 
جنگ و ســایر مســائل مورد اختالف بین 
مقامات جمهوری اسالمی، هیئتی مرکب از 
یک نماینــده از طرف رئیس جهور،  یکی از 
طرف دیگر و یکی از سوی این جانب تعیین 
می گردد که کوشش در حل شکایات نماید و 
رأی اکثریت هیئت مذکور معتبر است و در 
صورت تخلف یکی از مقامات، متخلف را 
به مردم معرفی کنند و مــورد مؤاخذه قرار 
گیرد.« بر اساس این بند، هیئت سه نفره ای 
تشــکیل شــد که به عنوان شــواری حل 
اختالفات مسئوالن کار خود را شروع کرد. 

رسول جعفریان
مورخ و نویسنده

محمد گنجی
محقق تاریخ

حسین معینی
کارشناس تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروریبرشیوعبیماریواگیرداروباازدورانباستانتاجنگجهانیاول
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۱۱
خرد

سیاست نامه

بررسیاندیشهسیاسی
آخوندخراسانی-33

اثبات مشروعیت مشروطیت

محقق نائینی از جمله تأثیرپذیران از اندیشــه 
سیاســی آخوندخراســانی اســت. در مقوله 
مشروطیت هم ســویی قابل توجهی بین آنها 
وجود دارد. نائینی همچون آخوندخراســانی، 
سلطنت مشروطه را حکومت محدود به قانون 
دانسته است؛ اما بر مفهوم »مصالح نوعیه« در 
تعریف این نوع از حکومت تأکید می کند. وی 
سلطنت مشــروطه را از نوع حکومت والیتیه 
می داند که بر اســاس مصالح نوعیه شــکل 

می گیرد.۱
نائینی در اثبات مشــروعیت ایــن نوع از 
حکومت نیز استدالل های آخوندخراسانی را 
مفصل تر تبیین می کند. وی در استناد به اصل 
تقلیل ظلم، ظلم مورد نظر را در سطحی فراتر 
از رفتار حاکمان مطرح می کند و آن را به اصل 
نظام سیاسی معطوف می داند. به اعتقاد وی، 
ظلم سلطنت مشروطه کمتر از ظلم سلطنت 
اســتبدادی )تملیکیه( اســت؛ چراکه »نحوه 
اولی )سلطنت استبدادی( هم اغتصاب ردای 
کبریایی ـ عز اســمه ـ و ظلم به ساحت اقدس 
احدیت اســت و هم اغتصاب مقام والیت و 
ظلم درباره عباد اســت، به خالف نحوه ثانیه 
)سلطنت مشروطه( که ظلم و اغتصابش فقط 
به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و 

غصب دیگر خالی است.«۲
در این عبارات ظلــم در مفهومی فراتر از 
رفتار ظالمانه، معادل مفهوم غصب در ادبیات 
فقهی به کار برده شــده است. نائینی عالوه بر 
این، از مفهوم »اذن« نیز در اثبات مشروعیت 
ســلطنت مشــروطه بهره می برد. از آنجا که 
وی والیت در امور حســبیه را در دوره غیبت 
برای فقیــه می پذیرد و امور حســبیه را فراخ 
و گســترده می بیند، ناگزیر فقیهــان را دارای 
حق تصرف در ایــن امور می داند؛ اما به دلیل 
ناتوانی آنها، به اعتقاد وی، اذن آنان به سلطان 
عادل )شیعی( مشــروعیت را برای سلطنت 
به ارمغان می آورد. همین اســتدالل نوعی از 
نوآوری فقهی را در اندیشــه نائینی نســبت به 
آخوندخراسانی نشان می دهد. افزون بر این، 
وی با طرح مفهوم شــورا ظرفیت جدیدی به 
نظریه مشروطه اسالمی آخوندخراسانی وارد 
کرده است. آخوندخراسانی از آموزه شورا در 
عرصه تصمیم گیری بهــره می برد و به همین 
دلیل از دارالشوری سخن می گوید و ضرورت 
و مشــروعیت مجلس شــورای ملی را اثبات 
می کنــد، در حالی که محقــق نائینی ضمن 
پذیرش چنین جایگاهی برای مجلس شورا و 
تدقیق وظایف آن از جهت تفکیک امور عرفی 
از امور شرعی، با این عبارت که »بالجمله عقد 
مجلس شورای ملی برای نظارت متصدیان و 
اقامه وظایــف راجعه به نظم و حفظ مملکت 
و سیاســت امور امت و احقــاق حقوق ملت 
است، نه از برای حکومت شرعیه و فتوا و نماز 
جماعت«۳، به بحث شــورا در سطح ماهیت 

نظام سیاسی نیز توجه می کند. 
نائینی ریشــه شــورایی بودن حکومت در 
اســالم را در مفهوم »امانت« دانســته است 
و می نویســد:» رجــوع حقیقت ســلطنت 
اســالمیه، بلکه در جمیــع شــرایع و ادیان، 
به باب امانــت و والیت احد مشــترکین در 
حقوق مشترک نوعیه، بدون هیچ مزیت برای 
شخص متصدی و محدودیت آن از تبدیل به 
مستبدانه و تحکم دل بخواهانه و قهر، از اظهر 
ضروریات دین اسالم بلکه تمام شرایع و ادیان 
اســت.«۴ بنابراین، محقق نائینی نیز همچون 
آخوندخراســانی از »ضروریات اســالم« در 
اثبات مشروعیت مشروطیت بهره می گیرد؛ اما 
با طرح مفهوم امانت حکومت، امکان شواریی 
بودن نظام سیاسی اسالمی را مطرح می کند.     

پی نوشت ها در دفتر نشریه موجود است.

این روزها که انتشار ویروس کرونا در ایران 
و ابتــالی شــماری از هم وطنــان به این 
ویروس منحوس، مقامات کشور را درگیر خود کرده 
و بخشــی از توان اجرایــی و مدیریتی حاکمیت به 
تالش برای مهــار این بیمــاری و معالجه بیماران 
اختصاص یافته است، تعدادی از خانواده های ایرانی 
داغدار شــده اند و شــماری هم دعا بر لب، پشت 
اتاق های قرنطینه، شفای عزیزان شان را از خدا طلب 
می کنند. در چنین شرایطی جنود شیطان بزم گرفته اند 
و ایــن زمان را فرصت مناســبی برای حمله هرچه 
بیشتر به روح و روان ملت ایران می دانند. برخی از 
آنان از بلندگوهای »بی بی ســی فارسی«، »صدای 
آمریکا«، تلویزیون »ایران اینترنشنال« و... با ادعای 
دفاع از حقوق مردم ایــران، پیام های ناامیدکننده، 
اغراق آمیــز و گاه دروغی را درباره بیماری کرونا در 
ایران منتشر می کنند و اگر کرونا جسم مردم ایران را 
نشــانه گرفته است، اینان روح و روان ملت را نشانه 
گرفته اند و برخی دیگر از آن قماش، با احتکار اقالم 
بهداشتی این ویروس نحس را در گرفتار کردن مردم 
ایران یــاری می کنند. بنابراین مدافعان ســالمت 
جسمی و امنیت ذهنی تنها با ویروس کرونا مواجه 
نیستند، بلکه با لشکری از ویروس هایی که جسم و 
روح مردم را هدف قرار داده اند نیز دست وپنجه نرم 
می کنند. این رویارویی معانی مهمی را بر ما آشکار 

می کند که از منظر تفکر سیاسی جای توجه دارد:

BB عزیمت سیاست از فضیلت به 
سلطه گری 

مدت زمان زیادی است که سیاست از فضیلت جدا 
شده و به سطح منازعه و قدرت طلبی تنزل یافته است 
و در این جدایی، سرمایه داری سلطه گر بیش از هر 
چیزی نقش ایفا کرده و می کند. سیاست در معنای 
کالســیک اندیشــه غرب، هدفش رساندن جامعه 
به خیر و ســعادت بود و اسالم نیز با پذیرش همین 
هدف، سعادت اخروی و ضرورت حضور رهبری 
و هدایــت دینی را بر آن اضافه کــرد؛ اما در معنای 
جدید، سیاست با قدرت طلبی سپس سیطره جویی 

مســاوی شــده اســت. ظهور این معنا بــه زمانی 
برمی گردد که دستیابی به سرزمین ها و منابع جدید، 
هدف سیاســت مداران اروپایی قرار گرفت و حتی 
متفکری همچون »جــان الک«، از طریق تجارت 
ابریشــم، خرید و فروش برده و دادن وام و دریافت 
اجاره به ثروت رسیده بود و در مقام مشاور کارولینای 
شمالی و جنوبی آمریکا، نوعی دولت برده داران در 
دست زمین داران ثروتمند را پیشنهاد می کرد. »جان 
استوارت میل« نیز از جمله اندیشمندان سیاسی و 
اقتصاددانان انگلیســی، سهامدار و کارمند باسابقه 
 کمپانی هند شرقی بود و حتی زمانی ریاست آن را بر

عهده داشت.
از این زمان سیاســت به سطح مالکیت صرف 
و اســتثمار ملل ضعیف تنزل یافــت؛ البته پیش تر 
»ماکیاولی« نیز سیاســت را به معنای کسب قدرت 
به هــر طریقی تعریف کــرده بود. بــه این ترتیب 
قدرت طلبی، سودجویی و استثمار به مضامین اصلی 
سیاست در دنیای غرب تبدیل شدند، خیر و سعادت 
به نسبت زیادی فراموش شــد و سلطه گری هدف 
اصلی سیاست مداران قرار گرفت. این وضعیت با 
ظهور آمریکا به عنوان یک قدرت منطقه ای ســپس 
جهانــی عینیت یافت و بر همین مبنا »ســی رایت 
میلز« جامعه شناس آمریکایی، مثلث بوروکرات های 
اداری، صاحبان بنگاه هــای اقتصادی و فرماندهان 

ارتش را حاکمان واقعی آمریکا می داند.

BBتنزل سیاست به سطح جنگ روانی
در چنیــن وضعیتی رســانه نیز به رکنــی از ارکان 
قدرت در کشــورهای غربی تبدیل شــد و هرچند 
این ادعا وجود داشــت که مطبوعات رکن چهارم 
دموکراسی هستند و پاره ای از فعالیت های آنان در 
جهت احقاق حقوق انسانی نیز تعریف می شد، اما 
از آنجا که بسیاری از مطبوعات و رسانه های غربی 
در انحصــار بلوک های قدرت و ثروت هســتند، 
بخش قابل توجهی از اقدامات آنان به زمینه ســازی 
برای منازعه در ســطح جهانی اختصاص یافت تا 
چرخ های صنعت تســلیحاتی به کار افتد و خزانه 
صاحبان سرمایه ُپر شود. در ادامه، بروکراسی اداری 
وابسته به این بلوک های قدرت و ثروت نیز بخشی 
از منافــع حاصــل از فروش تســلیحات را به رفاه 
شــهروندان غربی و بخش بزرگ تری را به افزایش 
سرمایه های بلوک های متبوع خود اختصاص داد. 

این چرخه و فرایند، بخش مهمی از سیاست گذاری 
در کشــورهایی همچون فرانسه، آلمان، انگلیس و 
آمریکا را شــکل می دهد؛ بنابراین بدیهی است که 
رسانه های فارسی زبان وابسته به آنها همواره به ارائه 
تصاویر سیاه از خصم خود که همانا اسالم، مسلمین 
 و بــه ویژه نظام جمهوری اســالمی ایران اســت، 

مبادرت می کنند. 
 به این ترتیب، با تالش این رسانه ها سیاست به 
ســطح جنگ روانی هبوط کرده است. اگر فالسفه 
کالســیک غرب در رویارویی با سوفســطاییان که 
خطابه و زبان را مبنای سیاست تعریف می کردند، 
سعی داشــتند سیاســت را بر مبنای تعقل و تفکر 
اســتوار کنند، اکنون امپراطوری رسانهای غرب به 
نفع سوفسطاییان وارد عمل شــده و فراتر از اتکای 
سیاست بر خطابه، تخیل و تصویرسازی را خاستگاه 
آن قرار داده اســت. تخیل ظرفیت تقابل با تعقل را 
دارد و آنگاه که با منفعت و کسب لذت همراه شود، 
این ظرفیت بیشتر شکوفا می شود. این اتفاقی است 
که رسانه های متعهد به اهداف سرمایه داری لیبرال 

آن را رقم زده اند.
مروری بر پیام ها و تصاویری که رسانه های مذکور 
طــی این روزها از وضعیت کرونا در ایران منتشــر 
می کنند، این موضوع را تأیید می کند. بزرگ نمایی 
کمیت و کیفیت بیماری کرونا در ایران، متهم کردن 
مسئوالن کشور به پنهان کاری، ابراز تردید در ناتوانی 
ایــران در مهار این بیماری، معرفــی ایران به عنوان 
کانون انتشــار کرونا در منطقه و سکوت درباره آمار 
کرونا در دیگر کشــورهای منطقــه و... محورهای 
اصلی گزارش های این رســانه ها از وضعیت کرونا 
در ایــران را تشــکیل می دهند. در مقابــل، اخبار 
امیدوارکننــده ای همچون ســهم بــاالی ایران در 
درمان بیمــاران کرونایی، تالش های شــبانه روزی 
کادر درمانی کشور، فداکاری پزشکان و پرستاران، 
تالش نیروهای نظامــی در زمینه ضدعفونی کردن 
شــهرها، تالش های قرارگاه شــفای سپاه در تولید 
داروی کرونا و نیز اقدامــات وزارت دفاع در تولید 
کیت های تشــخیص این بیمــاری و مهم تر از همه 
دغدغه مندی، وحدت و انسجام مسئوالن کشوری 
و لشــکری جهت مهار این بیماری و... هیچ گاه از 
سوی این رسانه ها دیده نمی شــود و اگر هم به آنها 
 توجه کنند، هدف شان زیر سؤال بردن و خنثی کردن

 آنهاست.

BBپاسداشت سیاست فضیلتمندانه
در حالی که سرنوشــت سیاست در دنیای غرب به 
نسبت زیادی به ورطه قدرت، ثروت و منازعه هبوط 
کرده است، جمهوری اسالمی که بر مبنای مکتب 
امام خمینی)ره( سیاســت را راهبری بشر به سوی 
ســعادت دنیوی و اخروی می داند، تالش می کند 
الگویی از سیاست فضیلتمند و معنوی را در جهان 
کنونی زنده نگه دارد. این تالش ها البته به  هیچ وجه 
به معنای توجیه پاره ای از مفاسد و کاستی ها نیست 
و همچنان  که در برخی کشــورها، همچون آلمان، 
آمریکا و عربستان، تعدادی از افراد فرصت طلب با 
سوء استفاده از نیاز مردم به اقالم بهداشتی، دست به 
احتکار و گران فروشــی این اقالم زده اند، در جامعه 
ایران نیز چنین افرادی کم نیستند؛ اما در مقام تئوری 
و به نسبتی هم در مقام عمل، فضیلتمندی در سیاست 
اسالمی ـ ایرانی همچنان هدف غایی شمرده می شود 
و به ویژه اینکه رهبری دینی جامعه ایران تمام تالش 
خــود را در جهــت حفظ این هدف بــه کار گرفته 
است. یکی از حوزه هایی که گویای عملیاتی کردن 
این هدف اســت، حوزه بهداشــت و درمان برای 
بعد از انقالب است و اقدامات کادر درمانی کشور 
در ایــن روزها برای مهار کرونا نیز بخشــی از این 
موضوع را به نمایش می گذارد. در این زمینه اخبار 
و گزارش های مستندی وجود دارد؛ برای نمونه طبق 
گفته »شاهین آخوندزاده« قائم مقام معاون تحقیقات 
و فناوری وزارت بهداشــت در ســال ۱۳9۶، ایران 
رتبه اول منطقه در زمینه بهداشت و درمان را داشت. 
این آمار برای کشــوری که با مشکالت اقتصادی و 
تحریم های شدید درگیر اســت که حتی در حوزه 
دارویــی نیز وجــود دارد و در دوران قبل از انقالب 
کم ترین سطح بهداشت و درمان را داشته است، فقط 
بیانگر پیشرفت پزشکی نیست، بلکه بیانگر ارزشی 
اســت که حاکمیت برای شهروندانش قائل است. 
در شرایط کنونی نیز مســئوالن بهداشت و درمان 
کشور، ضمن اینکه با دغدغه مندی طیفی از اقدامات 
را برای مهار کرونا و درمان بیماران به کار گرفته اند، 
طرحی با عنوان »بســیج ملی مقابله با کرونا« را در 
دســتور کار دارند تا با شناسایی مبتالیان نسبت به 
درمان و پیشگیری از گسترش بیماری اقدام شود؛ اما 
چرا رسانه های نظام سلطه این  قدر به این تالش ها 
حمله می کنند؟ هبوط سیاست به ورطه جنگ روانی 

پاسخی به این نوع پرسش ها است.

»حجت االســالم قاسم روانبخش« 
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و 
پژوهشــی امام خمینی)ره( با اشاره به این که 
آقای »بیات زنجانی« با انتشــار رساله عملیه 
رایگان و تبلیغ و ترویج در صدد اعالم و تحکیم 
مرجعیت خود بود، ماجرای زندانی شدن وی 
به دلیل اختالس می گویــد: »بیات زنجانی، 
زمانی در تهران امام جماعت مســجد جامع 
نارمک بود. وی در آنجا دست به اختالس زد و 
هیئت امنای مســجد به دادگاه ویژه روحانیت 
شکایت کردند. بیات زنجانی سرانجام با این 
اتهام دستگیر و محاکمه شد، چند ماه زندانی 
بــود و بعد از عفو رهبر معظــم انقالب، بقیه 
زندان او بخشیده شد. مدتی پس از این ماجرا 
به حوزه آمد و تدریس دروس خود را شــروع 

کرد که به خاطر قلت افراد شرکت کننده 
وی  دروس  اغلــب  درس،  در 

تعطیل شد و همچنین در دوم 
رســاله  خود  برای  خرداد، 
نوشت و بیتی با عنوان »بیت 
بیات«  العظمــی  ه 

ّ
آیت الل

تشــکیل داد... به دلیل عدم 
پرداخت وجوهــات و توجه و 

مقبولیت از سوی ملت متدین و 
برای گذران  ایشان  آگاه، 

امور جاریه خویش 
پرداخت  نیز  و 

هزینه هایی که برای چاپ رساله ای که رایگان 
در میان مــردم جهت تبلیغ وی پخش شــد، 
دست به دامان شخصی شد که اکنون از سران 

فتنه به شمار می آید.۱
مجمع روحانیون مبارز در پی دســتگیری 
و زندانی شــدن آقای بیــات زنجانی بیانیه ای 
در حمایت از عضو مجمع روحانیون منتشــر 
کرد که با زیر ســؤال بردن دادگاه تأسیس شده 
امام)ره( و تخریب چهــره بنیانگذار انقالب 
اســالمی، تالش می کرد چهره عضو خود را 
تطهیر و احیا کند. بررســی آثــار و همچنین 
نوسانات سیاسی بیات زنجانی نشان می دهد 
وی از نوعی التقاط فکری در زمینه سیاســی 
رنج می برد. بــرای اثبات این مدعا می توان به 
اظهارنظرهای خوب و متســاعدی اشاره کرد 
که وی درباره شخصیت هایی که توافق فکری 
با هم ندارند، ارائه می کند. او »امام خمینی)ره( 
را مرجع آگاه به زمان و اندیشــمند سیاســی« 
می داند. درباره رهبر معظم انقالب، حضرت 
آیت الله خامنه ای معتقد است که »از نظر 
سیاسی شبیه ترین فرد به امام« است. 
می گوید:  هاشــمی  مرحوم  درباره 
»بهتر از همه حرف امام را می فهمید 
و سیاســتمداری مردمی اســت«! 
»میرحسین  موســوی« را متعهد به 
اندیشه امام)ره( و »کروبی« را وفادار 

به نظام می داند.  
ه 

ّ
اسدالل کالهبرداری  ماجرای  ۱ـ 

به  عماریون  بیات زنجانــی!، 
نقل از ندای انقالب، ۲0 

فروردین ۱۳90.

فرازوفرودبیاتزنجانیـ2

زندان به خاطر اختالس!

   ریزش ها    

در این نوشــته کــه آخرین مطلب از سلســله 
مطالب مربــوط به شــناخت ماهیت انقالب 
اســالمی با هدف استمراربخشــی به انقالب 
اسالمی است، به برخی دیگر از مهم ترین مبانی 

اقتصادی انقالب اشاره می کنیم.
بی تردید، عدالت اقتصــادی از مهم ترین 
مؤلفه هــا و مبانی اقتصادی انقالب اســالمی 
اســت؛ عدالت اقتصادی این است که هرکس 
نتیجــه و ســود عمل یا ســرمایه خــود را در 
چارچوبی که مقررات شرع تعیین کرده است، 
به  دست آورد. هر نظام اقتصادی که قرار است 
بر اســاس تفکر انقالب اسالمی تنظیم شود، 
دو پایه اساسی خواهد داشت: »افزایش ثروت 
ملی« و »توزیع عادالنــه و رفع محرومیت از 
جامعه اســالمی«.۱ ثروت ملی نیــز از طریق 
ایجاد امکان برابر برای همه در مشــارکت در 

تولید حاصل می شود.۲
هــدف از اقتصــاد با رهیافت اســالمی و 
انقالبی، تحقق کرامت انســانی اســت که در 
بخش مبانی کلی انقالب اســالمی بیان شد؛ 
برای این منظور الزم است چند اصل در حوزه 
اقتصــاد مد نظر قــرار گیرد: ۱ ـ انســانی بودن 
اقتصاد نه اقتصادی بودن انســان؛ ۲ ـ انســان 
سرمایه اقتصادی نیست؛ ۳ ـ فناوری در خدمت 

انسان؛  ۴ ـ نفی فقر.۳

همچنین از منظر انقالب اسالمی مردم این 
آزادی را دارند که در هر ســطحی جز آنچه در 
قانون ممنوع شــده اســت، فعالیت اقتصادی 
داشته باشند؛ بنابراین کشــاندن امور به سوی 
مالکیت  دولت و کنار گذاشتن ملت،۴ خالف 
مبانی انقالب اســالمی است؛ البته این آزادی 
اقتصادی به مفهوم لیبرالیسم اقتصادی مذکور 
در غرب نیست و نباید به گونه ای تفسیر شود که  
به شکاف طبقاتی و بی عدالتی در توزیع ثروت 

منجر شود.۵
انقالب اسالمی پیشرفت را با معیار استقالل 
در تمــام عرصه ها به ویژه عرصــه اقتصادی از 
اهداف خویش قرار داده است و طبق اصل ۴۳ 
قانون اساسی، دستیابی به آرمان های انقالب در 
گروی کسب چنین استقاللی است. استقالل 

اقتصادی دو ویژگی اساسی دارد:
۱ ـ نیازهــای اصلی جامعه از ســوی ملت 
تأمین شود. در اوضاعی که می توان گفت همه 
کشورها به هم نیاز متقابل دارند، باید بر تولید 
و عدم وابســتگی یک سلسله از کاالها، مانند، 
گندم، جو، دانه های روغنی، غذای دام و طیور، 
برنج، گوشت، ســوخت، قند و شکر که جنبه 
استراتژیک دارند و استمرار حیات جامعه به آنها 

بستگی دارد، تأکید شود.۷ 
۲ ـ در معادالت اقتصــادی جهان، اقتصاد 
کشــور به وزنه ای تبدیل شــود کــه نتوانند به 
آســانی آن را کنار بگذارنــد، محاصره کنند، 
 نقشــش را کاهش دهند یا بر او خواسته ای را 

تحمیل کنند.
منابع در دفتر نشریه موجود است.

ماهیتشناسیونحوهاستمرارانقالباسالمیـپایانی

عدالت محور و  مستقل  اقتصاد 

   آفاق    

شهاب زمانی
روزنامه نگار

فتح الله پریشان
پژوهشگر 

اندیشه سیاسی

عباسعلی 
عظیمی شوشتری

عضوهیئت علمی
 پژوهشگاه امام صادق)ع(

وانی   هبوط سیاست به ورطه جنگ ر

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

بازنماییرویکردسیاسیـرسانهایغربدربازتاببیماریکرونادرایران
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سیاست
۱2

 پرسش: فرزند نوجوانی دارم که گاهی با رفتار او دچار 

 درخواســتی دارد که نمی توانم آن 
ً
مشکل هستم؛ مثال

را انجام دهــم؛ مثل خریدهای متفاوت و با قیمت باال 

که در توانم نیســت. وقتی هم که به خواسته اش نرسد، 

رفتارهای پرخاشگرانه و تحقیرآمیز دارد. چه رفتاری با 

او داشته باشم؟

پاســخ: اینکه به فکر اصالح رفتــار نوجوان تان و 
نگران ارتباط تان هستید، جای مباهات دارد؛ چراکه 
نسل آینده با علم و آگاهی والدین خویش پرورش 
پیدا می کنــد. دوره نوجوانی همــراه با تحوالت 
جسمی و عاطفی است. هر نوع تغییری در زندگی 
فرد، مولد فشــار روحی اســت و دوران نوجوانی 
سراســر تغییر اســت؛ به همین دلیل در سال های 
نوجوانی برخی والدیــن و فرزندان، اختالف پیدا 
می کنند. به کار گرفتن این راهکارها به شما کمک 

می کند.
۱ ـ نوجوان ناســازگار نمی داند چگونه به اهداف 
خود برســد. افکار اشــتباه او باعــث بدرفتاری 
می شــود. اگر به جای رفتار متقابل، توجه ویژه به 
افکار نادرستش داشته باشید و او را بامهربانی آگاه 
کنید، کم کم اصالح می شــود. ۲ـ بهترین کار این 
است که زمانی را برای وی اختصاص دهید؛ با این 

کار او می فهمد که برای شــما مهم است. به جای 
اهمیت به رفتارهای اشــتباه، رفتارهای مثبت او را 
تشــویق کنید. ۳ـ پس از بازگشت از مدرسه یا در 
اوقات فراغت دربــاره رویدادهای روزانه صحبت 
کنیــد و در شــادترین و غم انگیزتریــن لحظات 
او شــریک باشــید. در واقع فقط حرف هایش را 
بشــنوید و نصیحت را کنار بگذارید. ۴ـ کارهای 
مهــم و باارزش را به فرزندتــان محول کنید؛ مثل 
بخشی از حساب و کتاب های اقتصادی خانواده، 
تا وی به نوعی از مدیریــت اقتصادی آگاهی الزم 
را به  دست بیاورد. ۵ـ جلســات خانوادگی برای 
حل مشــکالت ایجاد کنید و با محبت و احترام از 
نظرات وی استفاده کنید تا مهارت های اجتماعی، 
همکاری و مسئولیت پذیری در او تقویت شود. ۶ـ 
والدین همیشه بهترین الگو برای فرزندان هستند؛ 
مراقب مدیریت ابعاد مختلف زندگی تان باشــید 
تا فرزندتان آموزش ببینــد. ۷ـ مادران می توانند با 
نوجوان دختر و پدران هم با فرزند پسر بهتر ارتباط 
برقرار کنند. سن بلوغ دوره بحران فرد است و او در 
این زمان بیشتر از هر وقت دیگر به همدلی، مهر و 
محبت نیاز دارد. 8ـ از آنجا که بیشتر الگوبرداری 
نوجوانان از دوستان شــان اســت، باید نسبت به 
شناخت دوستانش مراقبت داشته باشید؛ به صورت 
نامحسوس ارتباطات وی را در نظر بگیرید و در این 
باره در جلسات خانوادگی صحبت کنید. دوستان 
بهتر است از لحاظ ســطح فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی هم سطح خانواده ها باشند.

زندگی

صدیقه سادات شجاعی
 روانشناس

 کودک و خانواده

داستان

 جامعه امــروز ایران همگام بــا جامعه جهانی در 
تکنولوژی و علوم بسیار پیشرفت کرده است و ایران 
امروز با ایران ۵0 یا ۶0 ســال پیش قابل مقایســه 

نیست.
هر چند دیگر در شهرها از آن نوع لباس پوشیدن 
قدیمــی مــردم، آن خانه های بــزرگ و حیاط دار، 
ماشین های دودی، حمل ونقل با حیوانات و خیلی 
چیزهایی که در صد ســال گذشــته از بین رفته اند، 
خبری نیست و اگر در شــهرها حتی روستاها قدم 
بزنیم، متوجه می شــویم همه به سوی مدرن شدن 
پیش رفته اند و گویی جهان ما کالبد تازه ای را برای 
خودش اختیار کرده اســت، امــا برخی فرهنگ و 
رسوم غلط هنوز از جامعه ما رخت برنبسته است. 
درون آن همه رفتارهای به اصطالح اتو کشــیده ای 
که در جامعه و در برخورد با دیگران از خود نشــان 
می دهیم، یک تحجر خاصی وجود دارد که موجب 
می شــود هنوز به سوی رسومی متمایل باشیم که از 
صدها سال پیش بر جا مانده است. البته نباید رسوم 
غلط جامعه را با فرهنگ زیبایی که از ســال ها پیش 
برای جامعه ما به یادگار مانده است، اشتباه بگیریم. 
اگر رســوم غلط از جامعه برچیده شود، بسیاری از 
مشــکالت امروز ما که به ازدواج و اشتغال جوانان 
مربوط است حل خواهد شد، بسیاری از جدایی ها 

اتفاق نخواهد افتاد و زندگی شیرین تر خواهد شد.
یکی از چیزهایی که از گذشتگان مان برای ما به 
یادگار مانده است، جشــن نوروز است که آن را در 
پیش داریم. نوروز یکی از بزرگ ترین جشن های ملی 
ایرانیان اســت، اما با دو دسته از رسوم که یک دسته 
بســیار زیبا، درست و به جاست و دسته دیگر بسیار 
غلط، روبه رو هســتیم. اینکه در نوروز خانه تکانی 
می کنیم و غبار از خانه و کاشانه مان می زداییم و خود 
را برای ورود به ســال جدید آماده می کنیم، اتفاقی 
خوب و در نوع خودش زیباســت؛ اما برخی مقید 
هستند که هر ســال به بهانه سال جدید لوازم منزل 
را که هنوز نو و قابل اســتفاده است، تعویض کنند. 
مبلمان و دیگر لوازمی که ســال ها می تواند استفاده 
شود، به دور انداخته می شود و لوازم جدید جای آن 

را می گیرد. ممکن است عده ای معتقد باشند توانایی 
مالی چنین کارهایی را دارند و برای شــان تعویض 
هر ســاله لوازم منزل مشــکلی ایجاد نمی کند؛ اما 
، دامن زدن به 

ً
نکته اساسی این است که بدانیم اوال

، در بسیاری 
ً
چنین عملی ترویج اسراف است و ثانیا

از موارد، چنین عملی موجب ایجاد سرخوردگی در 
کسانی خواهد شد که توانایی انجام چنین کارهایی 

را ندارند.
دیــد و بازدیــد و انجام صله رحم که از ســوی 
بزرگان دینی ما بســیار به آن ســفارش شده، امری 
بسیار پســندیده و مبارک است؛ اما آن چیزی که به 
انجام صله رحم آسیب می زند، پهن کردن سفره ای 
رنگارنگ و پرهزینه است. گشودن چنین سفره هایی 
ممکن است در توان همه نباشد و همین سبب شود 
تا ســال به ســال رفت و آمدها کمتر و کمتر شود و 
اصل قضیه که دیدوبازدید در ایام نوروز و شاد بودن 
به واسطه در کنار هم بودن است، تحت الشعاع رسوم 

اشتباه قرار بگیرد و از بین برود.
موضوع دیگری که رســوم غلط به آن آســیب 
می زند، ازدواج اســت. اگر نگاهی به ازدواج های 
 متوجه  می شویم نگاه 

ً
۵0 سال پیش بکنیم احتماال

خانواده ها نسبت به ازدواج بسیار آسان بوده است؛ 
 همه در سن مناسب ازدواج 

ً
به همین دلیل هم تقریبا

می کردند و طالق بسیار کمتر از زمان ما بوده است؛ 
اما حاال جوانان مجبور هســتند بــه ازدواج مانند 
غولی نگاه کنند که کار هر کسی نیست شاخش را 
بشکند. یک مراسم خواستگاری را در نظر بگیرید؛ 
از همان ابتدا خانواده ها به جای اینکه روند اجرای 
آن را تســهیل کنند، سنگ جلوی پای طرف مقابل 
می اندازند؛ خانواده عــروس تالش می کند مهریه 
نجومی تعییــن کند و خانواده دامــاد هم در تالفی 
مهریه سنگین، جهیزیه ســنگین از خانواده عروس 
می خواهد. که در بســیاری از موارد یا باید خانواده 
عروس منصرف شــود یا زیر بار وام های ســنگین 
بانکی برود تا بتواند آن چیــزی را که خانواده داماد 

انتظار دارد، برآورده کند.
در بسیاری از موارد ممکن است حتی خانواده ها 
هم چنین انتظاری از هم نداشته باشند، اما به علت 
چشــم و هم چشمی با بســتگان و آشنایان جهیزیه 

آن چنانی تهیه و تدارک دیده می شود.
در واقع، سنت حسنه ازدواج را که یک فرهنگ 
بسیار زیباست فدای رســوم غلطی می کنیم که به 

واسطه آن دو طرف دچار زحمت می شوند و همین 
موجب می شود دختر و پســر جوان هرگز جرئت 

نکنند به ازدواج فکر کنند.
رهبر معظم انقالب هم در این باره می فرمایند: 
»به نظر من بر روی مســئله ازدواج جوان ها، خود 
جوان ها، اولیای خانواده  هایــی که جوان ها متعلق 
به آنها هستند و مسئوالن ذی  ربط مرتبط با دانشگاه 
فکر کنند و تصمیم بگیرند. نگذاریم ســن ازدواج ـ 
که امروز متأســفانه باال رفته، به خصوص در مورد 
دختران ـ ادامــه پیدا بکند. بعضــی از تصورات و 
ســّنت های غلط در مــورد ازدواج وجــود دارد که 
اینها دســت  وپاگیر اســت، مانــع از رواج ازدواج 
 نقض کرد.«

ً
جوان هاست. این سنت ها را باید عمال

اشــاعه ازدواج آســان موجب می شود تا نه تنها 
دختر و پســر به راحتی بتوانند با هم ازدواج کنند و 
زیر یک ســقف بروند، بلکه چشم و هم چشمی ها 
هم کمتر شــود و این گونه زندگی شیرین زن و مرد 
جوانی آغاز خواهد شد که هدف شان این است که 
زندگی زیبایی را در کنار هم بســازند و به واســطه 
خانواده خوبی که تشــکیل داده انــد، جامعه را هم 

زیباتر خواهند کرد.

  فرهنگ ایرانیزندگی
 منهای رسم های غلط

حمیدرضا حیدری
روزنامه نگار

خانه تکانی سنت قدیمی و دیرینه ای است که از 
قرن ها پیش در کشور ما جریان داشته است و هر 
ساله پیش از رسیدن بهار مهمان خانه ها می شود. 
این رســم زیبا فرصت خوبی را فراهم می کند تا 
ظرف ها، لباس ها و وســایلی که مدت هاست در 
خانه بی مصــرف مانده اند از کمدها و کابینت ها 
خارج شوند و به خانه هایی که نیازمند این لوازم 
هستند، منتقل شوند. تغییر چیدمان و جابه جایی 
اثاث منزل نیز از دیگر مزایای خانه تکانی است که 
با ایجاد تنوع در ظاهر خانه، موجب تغییر در حال 
و هوای اعضای خانواده می شــود. اما مهم ترین 
و اصلی ترین دلیلــی که خانه تکانــی را به یک 
ضرورت در خانه ها تبدیل کرده، وجود گردوخاک 
و میکروب هایی است که در محیط خانه و روی 
در، دیوار، پنجره، شیشه و سایر وسایل جا خوش 
کرده اند و می توانند منشأ زیان های جبران ناپذیری 
باشــند. نتایج مطالعات علمــی روی این ذرات 
نشان می دهد این موجودات ذره بینی اگرچه بسیار 
کوچک  هســتند، اما در صورت هم خانه  شــدن 
و مجاورت با انســان ها، آســیب های جسمی و 
روحی فراوانی را به آنها وارد می کنند. ضررهای 
جسمی همان بیماری های عفونی یا حساسیت ها 
و آلرژی هایی هستند که بر اثر زندگی در محیط 
آلوده به انســان می رســند و تحقیقــات متعدد 

علمی آنها را به اثبات رســانده اند؛ به طوری  که 
بر مبنای این مطالعــات، افرادی که در یک خانه 
تمیز زندگی می کنند، از سطح سالمتی باالتری 
برخوردار  هستند؛ اما ضررهای روحی آلودگی ها 
را هم نباید نادیده  گرفت. تحقیقات نشان می دهد 
پاکیزگــی محیط خانه، عالوه بــر ایجاد آرامش 
روحی و روانی در اعضا، موجب افزایش انرژی 
در آنها می شود، حتی سطح اعتماد به نفس افراد 
 در حال حاضر 

ً
را ارتقا می بخشــد؛ مخصوصا

که ایران و بســیاری از کشورها درگیر بیماری ای 
هستند که هنوز نتوانســته اند برای آن راه  چاره ای 
جز رعایت بهداشــت و تمیزی بیابند. بنابراین، 
اگرچه خانه تکانی با پشــتوانه علمی و آیینی اش 
امری الزم و غیرقابل انکار اســت، اما باید در هر 
لحظه نظافت و تمیزی را چه در محیط شخصی 
و چه در جامعه بیشتر به کار بگیریم. نزدیک شدن 
به ســال جدید فرصت مناسبی برای اهالی خانه 
اســت تا با تمیز و ضد عفونی کردن منزل و دقت 
 نظری بیش از گذشــته، به جنــگ میکروب ها و 
گردوغبار بروند و سالمتی روح و جسم اعضای 
خانه را با آغاز بهار طبیعت پیوند بزنند. شــرایط 
متفاوت امسال به خاطر شیوع ویروس منحوس 
اگرچــه شــیوه  خانه تکانی برای ســال جدید را 
متفاوت از همیشه کرده است، اما در کسب تجربه 
و آموختن مسائلی که شاید تا قبل از این اهمیت 
کمتری داشــت، دریچه های جدیــدی را پیش 

روی مان خواهد گشود.

 با نوجوان ها دوست باشیم
   راه نرفته    

 فرصتیِ برای با هم بودن
   خانه    

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

ثروت مادربزرگ!

با عجله از محل کارم بیرون آمدم 
که مادرم زنگ زد.گفت: »امشب 
عزیزجون مــی آد خونه مــون، یه زحمت 
بکش از اون شیرینی ها که قند رژیمی دارن 

بگیر و برو دنبالش خونه عمه.«
هر هفته مادر بزرگــم مهمان یکی از 
بچه هایش بود. به خاطر فوت پدربزرگم 
تنها زندگی می کرد؛ همه تالش می کردند 
تــا غصه نخــورد و هوایش را داشــتند. 
عزیزجون زن خوش زبان و مهربانی بود. 
شاید اگر فوت پدربزرگم نبود، هیچ چیزی 
نمی توانست چروک های صورتش را زیاد 
کند. راهم را کج کردم و رفتم دنبالش. من 

را که دید خندید و دست تکان داد.
ـ به به، سحر خانم گل! اومدی عروس 

ببری؟
پشت چراغ قرمز برگشتم و به چهره اش 
نگاه کردم، به دست های لرزانش که تسبیح 
را می چرخاند، به موهای سفیدش که از زیر 
روسری اش بیرون زده بود، به نگاه خسته اش 
که در غروب آفتاب خیابان ها را دید می زد.

گفتم: »خب، چطوری عروس خانم؟ 
ببخشید ماشین رو گل نزدم.«

ذکرش را تمــام کرد و گفــت: »چه 
کنم هر بار دیر می آی، ماشین هم که گل 

نمی زنی!«
بعد ادامه داد: »راســتی، دفترچه ام رو 

آوردم داروهام رو بگیرم، یادت نره ها!«
خندیدم و گفتم: »به به، عروس مریض 

هم که هست!«
جلــوی داروخانه پیاده شــدیم. خیلی 
شــلوغ بود. جایی پیدا کــردم تا عزیزجون 
بنشیند و کنار همان صندلی ایستادم. سری 
به تلفن همراهم زدم و همان طور که پیام ها 
را می خواندم، متوجه شدم با خانم پیری که 
کنارش بود، مشــغول صحبت شده از همه 
چیز گفتند و بحث کردند و رسیدند به پول 
و ثروت. پیرزن از پــول و ثروتش می گفت 
و از اینکه اگر پول داشــته باشی دیگر هیچ 
غصه ای نداری و همه کارهایت پیش می رود 
و حتی به بچه ها هم احتیاجی نیست؛ چون 
پرستار کارها را دقیق و مرتب انجام می دهد. 

وخالصه اینکه پوِل بیشتر، زندگِی بهتر!
و در ســکوت  باتعجب  عزیزجــون 
نگاهــش می کــرد. همین کــه داروها را 
گرفتم، رو کرد به دوست تازه اش و گفت: 
»ثروت چیز خوبیه، راست می گی، خود 
من کلی ثروت دارم! چندتا خونه، آشپز و 
پرستار و راننده، اما ثروت من با شما خیلی 

فرق داره.«
به ســمت خانه کــه راه افتادیم گفتم:  
»عزیزجون، خوب واســه خانمه کالس 

گذاشتی ها، چند تاخونه و...«
خندید و گفت: »مگه دروغ گفتم؟ چند 
تا خونه دارم، خونه  شما، خونه  عمه، خونه  
دوتــا عموها... زن عمــو کوچیکه چقدر 
می آد فشارم  رو می گیره؟ دکتر می بره من  
رو پدر تو من رو برد مکه،  توهم که راننده  
منی، دروغ می گم؟ ثــروت از این باالتر 
چیه؟ ثــروت من مادر توئــه که می دونم 
 
ً
گفته برام شیرینی رژیمی بگیری و حتما
فسنجون بار گذاشته، ثروت من شماهایید! 
پول به اندازه  خودش کار می کنه، بیشتر از 

اون نه! محبت رو که نمی شه خرید...«
 برای 

ً
خنــده ام گرفــت، مخصوصــا

پیش بینی خرید شیرینی.
انــگار یک مــدرس باتجربــه و یک 
روانشناس و مشــاور با من حرف می زد. 
گفتم: »عزیزجون! شما هم ثروت مایی، 

فکر نکن خودت فقط ثروتمندی.«
خندید و با هم وارد خانه شدیم. بوی 

خوش فسنجان خانه را پر کرده بود.

نفیسه محمدی
داستان نویس
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در یادداشــتی که هفته قبل از همین رسانه و در همین 
صفحه منتشر شــد، یکی از راه های مبارزه با یأس و 
ناامیدی ایجادشده در بحران های ملی، از جمله شیوع 
بیماری کرونا را تولید و پخش سریال ها و برنامه های 
طنز معرفی کردیم، ســریال هایی که می توانند برای 
لحظاتی غــم را از دل بیرون و ذهن را از به مســائل 
روز منحرف نمــوده کنند و به ایــن ترتیب تا حدی 
موجب آرامش روح و سالمتی جسم شوند. در همان 
یادداشت بود که گذری بر تغییر کنداکتور شبکه های 
رسانه ملی داشتیم و این مطلب را یادآور شدیم که قرار 
اســت در این تغییرات جدید، به سریال های کمدی 
بیش از دیگر سریال ها توجه شود.اما حاال بد نیست 
که یک بررســی اجمالی نســبت به همین سریال ها 
 در رأس این سریال ها نام »خانه به 

ً
داشته باشیم. قطعا

دوش« بیش از بقیه مخاطبان را متوجه کرد، سریالی پر 
از خاطره که در سال ۱۳8۳ و ایام ماه مبارک رمضان 
از تلویزیون پخش می شــد و نه تنها آن زمان توانست 
مخاطبان زیادی را طرفدار خود کند، بلکه هنوز هم 
با گذشت ۱۵ سال از ماندگارترین سریال های کمدی 
تلویزیون است؛ البته این نوع ماندگاری مختص »خانه 
به دوش« نیست، بلکه دیگر آثار این دهه را نیز شامل 
می شــود. این در حالی اســت که در همین روزهای 
سخِت مقابله با شــیوع بیشتر کرونا و ماندن مردم در 

خانه، شبکه دوم سیما مینی سریالی با عنواِن »زندگی 
شگفت انگیز اســت« را پخش می کند، سریالی طنز 
با درون مایــه خانوادگی؛ اما با وجود این که نمی توان 
این سریال را نسبت به دیگر سریال های اخیر، سریالی 
ضعیف دانست، اما جای تعجب دارد که اگر همین 
سریال دهه 90 را با تولیدات طنز دهه 80 مانند همین 
»خانه به دوش« مقایسه کنیم، به روشنی به این نتیجه 
خواهیم رســید که »خانه به دوش« یک سر و گردن 
باالتر اســت؛ البته منظور از این مقایسه فقط بررسی 
این دو سریال نیست، بلکه این موضوع بهانه  ای است 
تا یک بررســی هر چند اجمالی بــه وضعیت تولید 
کمدی و طنز در ســال های اخیر در رسانه ملی داشته 
باشیم، حتی مقایسه ای نیز بین تولیدات سیما با آثار 
ســینمایی کنیم. در اواخر دهه ۷0 بود که تعدادی از 
کارگردانان که دســتی بر آتش طنز داشــتند، اعالم 
خطر کردند که طنز در ایران با وجود محدودیت های 
صنفی، جغرافیایی، قومیتی و... پس از چند ســال به 
بن بســت می رســد، و حاال به نظر می رسد که چند 

سالی است به این بن بست رسیده ایم؛ زیرا تلویزیون 
نســبت به آنچه در دهه ۷0 و 80 شاهد بودیم، سیر 
نزولی داشــته و به جز چند اثر محدود نتوانسته است 
آن طور که باید و شاید در زمینه تولیدات کمدی و طنز 
موفق باشد؛ این در حالی است که آمار فروش سینما 
نشان می دهد در چند سال اخیر مردم به شدت تشنه 
طنز هستند و حتی در مواردی که حاضر نیستند هزینه 
زیادی صرف سینما کنند، فیلم های سینمایی را از سبد 
خانوار حذف نکرده اند و برای دیدن این نوع فیلم ها از 
نظر زمانی و مالی هزینه می کنند. این آمار فروش نیاز 
مردم به طنز را نشان می دهد و این در حالی است که 
متأسفانه اکثر تولیدات کمدی سینمایی به گفته خود 
سینماگران، از طنز سالم فاصله گرفته و به ابتذال روی 
آورده است؛ با این حال بسیاری از مخاطبان به سبب 
احساس این خأل در رسانه ملی شان مجبور هستند به 
این نوع آثار حتی با حضور خانواده خود، به سینماها 
رو بیاورند.بررســی اجمالی سریال های طنز در دهه 
۶0، ۷0، 80 و 90 نشــان می دهد می توان دهه 90 

را از حیث فاصله گرفتن با کمدی با دهه ۶0 مقایسه 
کرد، و برخــالف دهه ۷0 و 80 کــه دوران طالیی 
طنز خوانده می شــود، دهه 90 را دوران رکود طنز و 
کمدِی تلویزیون خواند. دورانی که می توان فقط چند 
سریال بسیار محدود را در این حوزه ماندگار دانست، 
از جمله »پایتخت« و ســریال جدید سعید آقاخانی 
»نون خ« که ســال گذشــته در ایام عید از شبکه اول 
سیما پخش شد و اســتقبال از آن سبب شد تا فصل 
دوم آن نیز برای ایام ماه رمضان پیش رو آماده شــود.

در دو سه سال اخیر سلبریتی ساالری در رسانه ملی، 
به دالیل مختلف از جمله مشکالت مالی صداوسیما 
در شبکه های مختلف و در قالب مسابقات مختلف 
باب شده اســت، حاال باید از مدیران پرسید آیا بهتر 
نیست به جای اســتفاده از چهره ها در قالِب مجری 
 بیشتر هم موجِب سلبریتی پروری می شود، 

ً
که اتفاقا

سعی کنیم از استعدادهایی که زمانی بهترین طنزها را 
برای شبکه ها تولید می کردند، درخواست کنیم که آثار 

جدیدی را تولید کنند؟

 بحران سازی با رسانه!

 
رســانه ها نقش مهمی در تشــکیل تصور 
ذهنی افراد در مواجهه با یک بحران دارند 
و می توانند با تصویر غیرواقعی، یک حادثه 
کوچک را در حــد یک بحران باال ببرند و 
در مقابل یک بحران بــزرگ را هم به یک 
حادثه تقلیل دهند. حاال در شرایطی جهان 
به مقابله با ویروس کویید ۱9 یا همان کرونا 
رفته است که تصویر نشان داده شده از این 
ویروس، آن را به اندازه یک طاعون فراگیر 
هولناک نشان می دهد؛ اما سؤال اینجاست 
که مسئولیت اجتماعی رسانه ها برای ایجاد 

امید و آرامش در جامعه کجا رفته است؟
سازمان بهداشــت جهانی برای مقابله 
با کرونا ســه توصیه مهم را به مردم جهان 
ارائه کرده است: دســت های تان را مرتب 
بشویید، از دست دادن و روبوسی با دیگران 
خــودداری کنید و از همــه مهم تر، دچار 
اضطراب و اســترس نشوید. توصیه اول و 
دوم، توصیه های عمومی برای پیشــگیری 
از همه بیماری هاست، اما توصیه سوم که 
بیشــتر جنبه درونی و روانی دارد، شاید از 
دو توصیه دیگر هم مهم تر باشد. اضطراب 
می تواند فرد را به سمت بیماری سوق دهد 
و با تضعیف سیســتم دفاعی بدن، زمینه را 
برای بروز بیماری در او فراهم کند. آگاهی 
نداشــتن مردم موجب ترس و وحشــت 
آنها می شود و این رسانه ها هستند که باید 
اطالعات درست را به مردم منتقل کنند و 
واقعیت این اســت که میزان تلفات کرونا 
ویروس در تمام کشــورهای دنیا کمتر از ۳ 
درصد مبتالیان بوده اســت و در ایران هم 
چنین نسبتی برقرار است. این در شرایطی 
اســت که بیماری آنفوالنزای موســوم به 
H۱N۱ یا آنفوالنزای نوع ۲ به مراتب تلفات 
بیشتری از کرونا داشتند، ولی هرگز موجب 
واهمه جهانی نشــدند.  رســانه ها ابتدا با 
تصویری هولناک از غــش کردن ناگهانی 
افراد در چین و کســانی که به طور فجیعی 
دچار مــرگ ناگهانی می شــوند، آن را از 
عواقب ابتال به کروناویروس معرفی کردند. 
این تصویر وحشتناک، مردم دنیا را در ابتدا 
با شوک بزرگی از یک بیماری بزرگ روبه رو 
کرد. با ســرایت بیماری به سایر کشورها، 
این تصویــر ذهنی هم به همــراه بیماری 
گســترش یافت و ترس عمومی سبب شد 
مقابله با این بیماری دشــوارتر شود. نکته 
قابل توجه، اما سوءاســتفاده سیاسی حتی 
اقتصــادی از این بیماری اســت. قرنطینه 
اقتصادی کشورهای درگیر این بیماری از 
ســوی قدرت های بزرگ، به ابزاری برای 
فشار به این کشــورها بدل شده است و از 
سوی دیگر نیز امپراطوری رسانه های غربی 
با دروغ گویی، رشــد این بیماری را مرتبط 
با عبــادات دینی معرفی کردنــد و از این 
فرصت، برای دین زدایی و انزجار مخاطبان 
از دین، سوءاستفاده می کنند. این در حالی 
است که در همه تعالیم دینی اسالم، رعایت 
بهداشت و حفظ جان، از اولویت های هر 
مسلمان معرفی شده اســت.  در نهایت، 
توصیه های رهبر معظم انقالب در مراسم 
روز درخت کاری امسال همان چیزی است 
که خط درست حرکت رسانه ها و مردم را 
به خوبی نشان می دهد. همانطور که ایشان 
فرمودند: »مســئله یک مسئله  گذراست، 
یک چیز فوق العاده نیست... یک قضیه ای 
تی 

ّ
تی است ـ مد

ّ
اســت پیش آمده، یک مد

ه خیلی طوالنی نخواهد بود ـ 
ّ
که ان شاءالل

این برای کشور وجود خواهد داشت، بعد 
هم رخت برمی بندد و می رود. تجربیاتی که 
ما در این زمینه به دست می آوریم، می تواند 
یک دستاورد باشــد. اگر این دستاوردها را 
داشته باشیم، بال برای ما تبدیل می شود به 

نعمت، تهدید تبدیل می شود به فرصت.«

فرهنگ

شاهرخ صالحی  کرهرودی
روزنامه نگار

فرهنگ

یادداشت

فرهنگ

پویــش مطالعاتی کتاب »فصل 
باران« با محوریت کتاب »تمنای 
بی خزان« همــراه با ده ها جایزه 
۱0 میلیون ریالی از سوی »مرکز 
آفرینش های هنری« بسیج برگزار 
می توانند  عالقه مندان  می شود. 
را  بی خــزان«  »تمنــای  کتاب  
از کتابفروشــی ها تهیــه کنند یا 
شــماره 09۱۲۵08۱080  بــا 
)نشر ۲۷ بعثت( تماس بگیرند. 

پرسش های مسابقه داخل کتاب توزیع شده است و پاسخ ها به 
صورت پیامکی به ســامانه ۱000۵۷۲0 ارسال کنند. »تمنای 
بی خزان« روایت های »زهرا ســلیمانی زاده« از رزمنده   مدافع 

حرم، شهید »مهدی حسینی« به قلم »شیرین زارع پور« است.

بی خزان  تمنای 
مسابقهکتابخوانیفصلباران

   کتابخوانی    

فراخوان  مسابقه بین المللی کارتون 
»ما کرونــا را شکســت می دهیم« 
منتشر شــد که به شــرح زیر است: 
مهلت ارســال آثار تــا ۱۱ فروردین 
۱۳99 و نشــانی ارسال الکترونیکی 
 coronacontest@gmail.com آثار
است. این مســابقه از سوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز با 
مشــارکت مرکز هنرهای تجسمی 

حوزه هنری، بنیاد فرهنگی روایت فتح، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فارس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شبکه مجازی آی گپ 
و... برگزار می شود.گفتنی است،  هر شرکت کننده می تواند حداکثر پنج 

اثر را برای شرکت در مسابقات ارسال کند.

ونا  شکست کر
فراخوانمسابقهکارتون

  مسابقه    

کتاب »موش ســر به هــوا« با 
تصویرگــری »علــی خدایی« 
در ۴8 صفحــه و با شــمارگان 
۲۵00 نسخه و قیمت ۳0 هزار 
پرورش فکری  کانون  در  تومان 
کودکان و نوجوانان منتشر شده 
است. در معرفی این کتاب آمده 
است: »موش سر به هوا« قصه  
ســفر هفت موش اســت که با 
تصویرگری علی خدایی شکل 

خالقانه ای پیدا کرده اســت. کودکان عالوه بر خواندن قصه و 
تماشای تصاویر، می توانند با فکر کردن به پرسش هایی که کتاب 
مطرح می کند، پاسخ بدهند. این کتاب مناسب کودکان باالی 

۷ سال است و سبب افزایش اعتماد به نفس آنها می شود.

   کتاب    

 موش سر به هوا
آخریناثرفرهادحسنزاده

مقایسهچهاردههطنزتلویزیونیدرایران

خانه به دوشی طنز در رسانه ملی!
نسیم اسدپور

دبیر گروه فرهنگ

داستان ویروس ها 

این روزها همزمان با  گســترش ویروس کرونا در 
جهان یک فیلم ســینمایی مورد توجه قرار گرفته 
است فیلم سینمایی »شیوع« ساخته آمریکاست. 
 
ً
این فیلم محصول سال ۲0۱0 میالدی است و اتفاقا

داستان آن به شیوع بیماری کرونا شباهت هایی نیز 
دارد.گرچه فیلم شیوع داستان گسترش یک بیماری 
مسری شبیه کرونا را به تصویر کشیده است، اما آن 
را نمی توان پیش بینی کننده کرونا دانست؛ چراکه 
بیماری های مســری دهه گذشــته که بیش از ۱0 
 دارای عالئم مشابه بوده اند 

ً
مورد بوده است، اکثرا

و شباهت ویروس کرونا با داستان فیلم شیوع هم 
ناشی از همین مســئله است و باید اضافه کرد که 
پایه ثابت این بیمارها چین بوده است؛ بنابراین دور 
از ذهن نیست که با توجه به جمعیت، گستردگی 
و ارتباطی که بین غرب و چیــن وجود دارد، این 
کشور یکی از پایه های ثابت بیماری مسری باشد؛ 
اما نکاتی در فیلم شیوع وجود دارد که بی شباهت 

به مشکالت ناشی از کرونا نیست.

نگرانی مجازی 

فیلم شــیوع درباره دنیایی است که ویروسی کشنده 
آن را فراگرفته و در حال نابودی آن اســت. مردم در 
این دنیا درمانده هســتند و بــه هیچ کس هم اعتماد 
نمی کنند؛ چراکه امکان آلوده شدن سپس مرگ وجود 
دارد. صحنه های فیلم شیوع در دقایق مختلف، مردم 
کشورهای مختلف را نشان می دهد که به داروخانه ها 
هجوم می برند تا وسایل ضد عفونی کننده تهیه کنند، 
فروشــگاه های بزرگ مواد غذایی غارت می شوند 
و خالصه اینکه مردم در وحشــت و عصبانیت قرار 
می گیرند و این کار نه تنها کمکی به اوضاع نمی کند، 
بلکه شــیوع بیماری را گسترده تر می کند. اگر مردم 
زندگــی عادی خود را در پیــش می گرفتند، نه تنها 
فاجعه گسترش پیدا نمی کرد، بلکه بیماری به راحتی 
قابل کنترل می شد و این همان نکته ای است که امروز 
می تواند به مردم ما آموزش دهد که استرس و نگرانی 
خود را کنترل کنند و راه های ســاده پیش گیری را در 
زندگی عادی مد نظر قرار دهند و نسبت به اخبار غیر 
رســمی و آلوده در فضای مجازی،  آن هم از سوی 
دشمنان ملت،  توجهی نداشــته باشند و همان آمار 
رســمی را مبنا قرار دهند و بدانند که وحشت خود 

کمک کننده به گسترش بیماری است. 

کرونا و داستان هالیوود

نکته دیگر فیلم شیوع بحث آمریکاست؛ مطابق معمول 
فیلم های هالیوودی، آمریکا در تهدید قرار گرفته است 
و ابتدای فیلم سیاســتمداران آمریکایی متهمان اصلی 
هســتند و در ادامه ریشــه همه تهدیدها بــه خارج از 
مرزهای آمریکا برمی گردد و این آمریکایی ها هســتند 
که جهان را نجات می دهنــد و البته برای خالی نبودن 
عریضه، چند سیاســتمدار و نظامی فاسد هم هستند 
که به سزای اعمال شان می رسند. در شیوع، کارگردان 
با همین فرمول فیلم را سروشــکل می دهد و در انتها، 
مخاطــب درمی یابد مشــکل هر چند ناخواســته از 
خفاشانی هنگ کنگی است که مسبب ویروس هستند و 
باز هم این پزشکان، نظامیان و سیاستمداران آمریکایی 
هســتند که راهی برای برون رفت از این بحران فراگیر 
جهانی می یابند. به عبارتی، فیلم هایی نظیر شــیوع، از 
جهتی دامن زننده به فضای ترس و التهاب هستند و از 
سوی دیگر مبلغ آمریکا هستند و نجات دهنده جهان را 
آمریکا معرفی می کنند؛ بنابراین جهت فیلم شیوع برای 
پیش بینی و بیدارسازی بشــر در مواجهه با بیماری ها 
نیســت، بلکه این هم از سیاست فرهنگی استکباری 
آمریکاســت که در صنعت ســینمای خود بــه دنبال 

مدیریت اذهان به سوی آمریکاست.

بر مدار واقعیت 

ســناریوهای مختلفــی در زمینه منشــأ اصلی و 
انتشاردهنده ویروس کرونا در جهان وجود دارد که 
در بیشتر موارد انگشت اتهام به سوی آمریکاست، 
آمریکایی که پایبند به هیچ قاعده اخالقی نیست و در 
طول ده های گذشته تعدادی از مردم کشور های دنیا 
را در جنگ های مختلف به کام مرگ کشانده است، 
 جان میلیون ها 

ً
هرچند در این بیوتروریسم احتماال

آمریکایی نیز به خطر بیفتد. این ســناریو شاید از 
سناریوهای دیگر که منشأ را حیوانات می دانند هم 
قوی تر است؛ چراکه خوی حیوانی سردمداران کاخ 
ســفید در پیگیری پروژه های بیوتروریسمی مانند 

سیاه زخم به اثبات رسیده است.

 ترس هالیوودی 
   برداشت    

بازنگاهیبهفیلمسینماییشیوع
مصطفی برزکار
کارشناس رسانه
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اســاتید و کارشناســان حوزه تعلیم و تربیت بر 
این عقیده اند که داســتان نقش بسیار مهمی در 
تکوین شــخصیت کودکان ایفا می کند؛ زیرا از 
طریق داســتان های خوب، کودک با بسیاری از 
ارزش های اخالقی و اجتماعی مورد نیاز جامعه 
آشنا می شــود. پرورش حس زیبایی شناسی در 
کودک، جلــب توجه او به دنیایی که اطرافش را 
فرا گرفته است، پرورش عادات مفید در او و رشد 
دادن حس استقالل طلبی و خالقیت کودک نیز 

از هدف های اصلی طرح داستان های خوب 
برای کودکان است. اما حاال تصور 

کنیــد که قهرمان داســتان به 
جای یک فرد غریبه، خود 

 
ً
طبیعتا باشــد؛  کودک 
جذابیــت و اثرگذاری 
کودک  برای  داســتان 
به شــکل قابل توجهی 

افزایــش خواهد یافت. 

این ایده موجب شد جمعی از جوانان خالق و 
هنرمند ایرانی دست به راه اندازی استارت آپی با 
عنوان »داستان من« و با شعار »قهرمان داستان 

خودت باش!« بزنند.
مدیــران ایــن اســتارت آپ موفــق ایرانی 
درباره کســب وکار خود می گویند: »داستان من 
محصولی نوآورانه است که با پیوند قصه گویی، 
هنر و تکنولوژی این امکان را برای شــما فراهم 
می کند تــا در تجربه خلق یک کتاب داســتان 
اختصاصی برای کودک خود مشــارکت کنید 
و او را قهرمان کتاب اختصاصی خودش کنید. 
داستاِن من به شما کمک می کند تا کتاب خواندن 
را برای کودک تان به تجربه ای فوق العاده تبدیل 
داستاِن  اختصاصی  کتاب های  کنید. 
من کــه کودک شــما خودش 
قهرمان آن است، عالوه بر 
اینکه یک هدیه ارزشمند 
و ماندگار است، او را به 
کتاب عالقه مند می کند 
و باعث افزایش اعتماد 

به نفس او می شود.«

بدون شک شیوع جهانی ویروس کرونا جامعه 
بشری را در معرض تهدیدی جدی و قابل توجه 
 درمان 

ً
بهداشتی قرار داده است؛ زیرا نه تنها فعال

مشخصی برای آن ابداع نشده است، بلکه هنوز 
دانشــمندان منشــأ آن را به درستی تشخیص 
نداده اند. در این رابطه هفته گذشــته نشــریه 
»نیویورک تایمز« به قلم دکتــر »پیتر دازاک« 
اکولوژییست بیماری های واگیر مقاله ای منتشر 
کرد که حاوی نکات قابل توجهی اســت. وی 
در این مقاله می نویســد: »اوایل سال ۲0۱8، 
طی جلســه ای در ســازمان بهداشت جهانی 
در ژنــو، با گروهی از متخصصــان که من نیز 
عضوشــان هســتم )طرح تحقیق و توســعه( 
اصطالح »بیماری X« را اختراع کردیم. منظور 
مــا از این اصطالح، بیماری هــای عالم گیری 
بود که بعدها رخ می دهند و می توانند ناشــی 
از عواملی ناشناخته باشــند؛ در واقع منبع این 
نوع بیماری ها پاتوژن جدیدی خواهند بود که 

هنوز وارد جمعیت بشر نشده باشد.« وی ادامه 
می دهد: »در آن زمان گفتیم، بیماری X ممکن 
است ناشی از ویروسی با منشأ حیوانات باشد و 
در جایی از کره زمین ظاهر شود که نوع توسعه 
اقتصادی، مردم و حیوانات وحشــی را به هم 
 در ابتدای 

ً
ارتباط می دهد. بیمــاری X احتماال

شیوع با ســایر بیماری ها اشتباه گرفته می شود 
و باسرعت و در ســکوت گسترش می یابد. با 
بهره برداری از شبکه های سفر و تجارت بشر، 
به چندین کشور می رســد و مهارهای اولیه را 
خنثی می کند. بیمــاری X میزان مرگ و میری 
باالتر از آنفوالنزای فصلی دارد، اما به راحتی 
آنفوالنزا گسترش می یابد. این بیماری حتی قبل 
از رسیدن به وضعیت عالم گیر، بازارهای مالی 
را تکان خواهد داد.« وی در پایان مقاله خود نیز 
تأکید کرده است: »دانشمندان تخمین می زنند 
که ۱/۶۷ میلیون ویروس ناشناخته از این نوع  در 
 در افراد دیده شده، اما 

ً
جهان وجود دارد که قبال

جدی گرفته نشــده اند. کشف و توالی آنها باید 
در اولویت باشد؛ چراکه همیشه می دانیم باید 

دشمنان مان را پیش از حمله بشناسیم.«

نوآور

 محمدجواد ظریــف: ما تعامل نزدیکی با 

ســازمان جهانی بهداشــت برای مقابله 
بــا »کوویــد-۱9« در ایــران و تضمین 
مراقبت های مناسب از افراد مبتال ]به این 
بیماری[ داریم. تدابیر پیشگیرانه شدیدی ـ 
از جمله غربالگری مســافران هوایی در 
مبــادی خروجــی ـ در حال اجراســت. 
همکاری های جهانی و منطقه ای ضروری 
هستند. یا همه با هم برنده می شویم یا با 

هم شکست می خوریم.

 منوچهر متکی: شیخ االســالم عزیز ما هم 

آسمانی شــد. آنان که چهار دهه با مرحوم 
مهندس حســین شیخ االســالم همکاری 
و مراوده داشــتند، یک ســینه سخن برای 
گفتن دارنــد. واژه ها بی اختیار در وصف او 
از قلم هــای مختلف بدون هماهنگی قبلی 
مشترک، بیان می شود! کلمه رمز شخصیت 
حســین آقــای شیخ االســالم: صداقت، 
صراحت، شجاعت، تواضع، دشمن شناس، 
لهوی،   

ً
مخالفا ولی شــناس،  زمان شناس، 

 ألمر مولی، مقتدر در مواضع، مؤدب 
ً
مطیعا

به آداب، ســالمتی و پاک دســتی، زاهد و 
آشنای مساجد، عاشق بی قرار اهل بیت)ع(، 
خســتگی ناپذیر در ادای تکلیــف  و انجام 
وظیفه. شیخ االسالم سردار بی ادعای عشق 

در عرصه دیپلماسی بود.

 عبدالناصــر همتی: یکــی از راهکارهای 

مدیریــت روند بازار ســرمایه اســتفاده 
دولــت از فرصت عرضه اولیه ســهام و 
نیــز برنامه ریــزی برای افزایــش درصد 
سهام شــناور شــرکت های مهم است. 
اقبال به بازار ســرمایه را نیک پنداریم و با 
افزایش عرضه ســهام عمق بیشتری به آن 
بدهیم. نکات مطرح شــده به نقل از من 
در خصــوص نگرانی از هجوم نقدینگی 
به بــازار ارز و... را تأییــد نمی کنم و باز 
هم تأکید می کنم، بــازار ارز با حضور و 
مدیریت بانک مرکزی همچنان ریســک 

باال برای سرمایه گذاری دارد.

نکته گرام

شــاید یکی از حســن های ویروس کرونا بیشــتر 
شــدن زمان بودن کنار خانواده باشد، هر چند کاش 
بهانه ای بهتر برای این دورهم نشینی ها پیدا می شد. 
این فرصت کنار یکدیگر بــودن را عده ای با کتاب، 
عده  ای با تلفن  همراه و لــوازم  الکترونیکی، عده ای 
با رسانه های جمعی مانند تلویزیون و رادیو و... سر 
VOD :می کنند. ما برای شما پیشنهادی دیگر داریم

ها. ســرویس های VOD که در فارسی می توان به آن 
ویدئوهای درخواستی گفت، سرویس هایی هستند 
که ماننــد ویدئوکلوپ های قدیــم، کاربران فیلمی 
 VOD را برای دیدن درخواســت می کننــد، اما در
به جای اینکه به مغازه بروند، به وســیله اینترنت به 
انبوهی از محتواهای چندرسانه ای دسترسی دارند. 
در ادامه برخی از سرویس دهنده های VOD را معرفی 

می کنیم.
آیو: آیو با انحصاری شدن در تلوزیون های هوشمند 
سامسونگ در ابتدا توانست کاربران زیادی پیدا کند، 

اما به مرور با آمدن رقبای دیگر، به روز نبودن ویدئو ها 
و سریال ها و ضعف این شرکت در ارائه نرم افزارهای 
به روز، میدان را خالی کرد. حســن این سرویس در 
امکان مشاهده و بایگانی کردن محتواهای پخش شده 

از شبکه های تلوزیونی در هفت روز گذشته است.
فیلیمو: یکــی از خدمات پایگاه آپارات اســت که 
کاربران آن می توانند به آرشــیوی عظیم از فیلم های 
ایران و جهان دسترســی داشته باشند. فیلیمو یکی 
از بهتریــن بایگانی هــای محتــوا را در میان دیگر 
 هر فیلم و سریالی را 

ً
سرویس دهندگان دارد و تقریبا

می توان در آن یافت.
نماوا: اگر به دنبال به روزترین ســریال ها و فیلم های 

ایرانی هستید، نماوا می تواند پاسخگوی شما باشد.
در استفاده از VODها باید به دو نکته توجه کرد: اول، 
نحوه محاسبه حجم اینترنت مصرفی کاربران است؛ 
به دنبال سرویس دهنده ای بگردید که حجم مصرفی 
شــما را رایگان حســاب کند. دوم، بر محتواهای 
ارائه شــده در VODهــا نظارت کمتری نســبت به 
صداوسیما می شــود؛ بنابراین والدین باید نظارت 
بیشتری بر فرزندان شــان در استفاده از این خدمات 

داشته باشند.

آنالین! ویدیوکلوپ   
   پژواک    

نرم افزار 

محمدصالح نادری
کارشناس

 فناوری اطالعات
این روزها قیمت تلفن همراه در بازار کشورمان 
بــه قیمــت پرایدهای ابتــدای دهــه ۱۳90 
خورشیدی رسیده است و دیگر اقشار متوسط 
جامعه که شــامل طیف وســیعی از کارمندان 
و دانشجویان می شــوند، امکان خرید راحت 
و بــدون دغدغه تلفن های همراه هوشــمند را 
ندارند؛ از ایــن رو یادگیری نکاتی که موجب 
افزایــش طول عمر اســتفاده از تلفــن همراه 
هوشمند شــود برای همه کاربران اهمیت پیدا 
کرده است؛ به همین دلیل در این مطلب با شیوه 
نگهداری بهینه باتری تلفن همراه هوشمند، که 
یکی از آسیب پذیرترین اجزای آن است، آشنا 

خواهید شد.
 شــنیده اید که تلفن های هوشمند 

ً
 احتماال

امــروزی طوری طراحی شــده اند که در زمان 
اتصال طوالنی مدت به شــارژر، انتقال انرژی 
از شــارژر به باتری را غیر فعــال می کنند؛ اما 
اگــر به این امید صبح تا شــب تلفــن خود را 

در حالــی که به شــارژر متصل اســت، رها 
می کنیــد، باید بدانید شــدت جریانــی که از 
شــارژر به باتری منتقل می شــود منجر به داغ 
شدن باتری می شود و هر چقدر شدت و زمان 
باقی ماندن این گرما بیشتر باشد، باتری لیتیوم 
 یونی تلفن همراه شــما زودتــر از بین خواهد

 رفت.
یکی از بهترین روش های افزایش عمر باتری 
گوشــی موبایل این است که دســتگاه را برای 
مدت طوالنی به شارژر نزنید و به محض اینکه 
باتری آن به اندازه کافی شارژ شد، گوشی را از 

شارژر جدا کنید.
Pow�  هم زمان ســعی کنیــد از قابلیــت
er Saving Mode یــا »حالت ذخیره ســازی 

انــرژی« در تلفن همراه خود اســتفاده کنید؛ 
این قابلیت که در بخش تنظیمات در دسترس 
اســت به طور خودکار مصــرف انرژی تلفن 
همراه شــما را بهینه ســازی می کند و اینگونه 
نیازمندی شــما بــه تکرار شــارژ تلفن همراه 
 در طــول روز کاهــش قابل توجهــی خواهد

 یافت.

 عمر بلند باطری!
   ترفندستان    

حامد مظلومی
کارشناس فناوری

 دکه اخبار
 

»دکه« یــا  Dakke نام یک برنامه جذاب و 
مخاطب پســند خبری ایرانی است و شما 
می توانید با استفاده از آن به راحتی به دنیایی 
از جدیدترین اخبار و تحلیل های سیاسی 
رسانه های ایرانی و خارجی دسترسی پیدا 
کنید. البته این نرم افزار رقبای زیادی در بازار 
نرم افزارهای تلفن همراه ایرانی دارد؛ اما از 
ویژگی های متمایــز آن می توان به طراحی 
زیبا، حجم کم مصرف اینترنت و دسترسی 
به منابع متنوع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و ورزشــی اشاره کرد. از سوی دیگر، یکی 
از مزیت های عمده این اپلیکیشــن خبری 
نسبت به نمونه های مشابه، امکان استفاده از 
آن بدون نصب نرم افزار است؛ یعنی برای 
اســتفاده از خدمات خبری آن کافی است 

سری به سایت دکه بزنید. 

 آموزش سالمت
   استارت آپ    

سحر براتی
کارشناس بهداشت

وس جهانی!  ویر
   مجازستان    

سعید ممقانی
تحلیلگر

 

در تمام کشورهای جهان نیروهای مسلح به عنوان 
مهم ترین رکن مقابله با خطرات و تهدیدات شناخته 
می شــوند که البتــه تأمین ایــن مأموریت ها جز با 
به کارگیری افراد کارآمد، توانا و البته از جان گذشته 

ممکن نبوده و نیست.
خوشــبختانه، در نظام جمهوری اسالمی ایران 
نیز نیروهای مســلح نقش و جایگاه ویژه ای یافته اند 
که این مهم ناشــی از رویکرد اعتقادی و اســالمی 
نیروهای مسلح به حراســت و حفاظت از ملت و 
نظام اســالمی ایران اســت و به همین علت نیز در 
طول ۴۱ سال گذشته، این نیروهای جان بر کف در 
عرصه های گوناگون داخلی و بین المللی نقش ویژه و 
بی بدلیلی در حراست از ایران اسالمی و امت بزرگ 
اســالم ایفا کرده اند که نمود آماری آن را می توان در 
تعداد باالی شهدا و جانبازان نیروهای مسلح ایران 

مشاهده کرد. 
امــا آنچه این روزها بیش از هر ایامی به چشــم 
شــهروندان ایرانی می آید، نقش پررنگ نیروهای 
مسلح در جریان مقابله با شــیوع #ویروس ـ کرونا 

در کشــور و حفاظت از سالمت ملت ایران است؛ 
به همین علت نیز جلوه های تالش نیروهای مسلح 
کشور در مقابله با این میهمان ناخوانده به شکل قابل 
توجهی در رســانه های رسمی و غیر رسمی کشور 

بازتاب یافته است.
البته تالش نیروهای مسلح محدود به یک قالب 
خاص از خدمت رسانی نیست و جنبه های گوناگونی 
را شــامل می شــود؛ برای نمونه نیروی انتظامی با 
افزایــش نظارت های خــود بر فضــای مجازی با 
شــایعه پردازان کرونا مقابله می کند تا امنیت روانی 
جامعه را در شرایط فعلی حفظ کند و سپاه پاسداران 
با بســیج ظرفیت های علمی و درمانی خود عالوه 
بر اختصاص فضاهای بیمارســتانی خود به درمان 
مبتالیان شناسایی شده، هم اکنون با بهره گیری از توان 
دانشمندان و مجموعه های دانشگاهی خود در حال 
پژوهش و تحقیق در حوزه تولید کیت های شناسایی 

و داروهای درمانگر این ویروس است. 
البته ســپاه در حــوزه خدمت رســانی به مردم 
اقدامات قابل توجه  دیگری را نیز انجام داده است که 
از جمله آنها می توان به توزیع رایگان اقالم بهداشتی 
در برخی شــهرها و بهره گیری از سامانه های جنگ 
نوین سپاه در عرصه ضد عفونی کردن اماکن عمومی 

اشاره کرد.
ارتش جمهوری اســالمی ایــران نیز همگام با 

سپاه و ناجا در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا 
وارد عمل شــده و قرارگاه جهادی مقابله با ویروس 
کرونا را ایجاد کرده است و هم اکنون عالوه بر تولید 
ماســک و لباس های حفاظتــی، برخی تجهیزات 
خودرویی را بالفاصله با تغییر کاربری به تجهیرات 
ضد عفونی کننده و مه پاش تبدیل کرده است. بنا بر 
اظهارات فرماندهــان عالی این نیرو، ارتش حالت 
تهاجمی نســبت به ریشــه کن کردن ویروس کرونا 
اتخــاذ کرده و تمام تجهیزات خود را پای کار آورده 

است.
 این دســت اقدامات خالصانه سربازان 

ً
طبیعتا

انقالب اســالمی دیگــر بار تصویر »یــد واحده« 
نیروهای مســلح را به تصویر کشیده 

اســت که حداقــل نتیجــه آن را 
می تــوان، تقویــت بیــش از پیش 
نیروهای  اجتماعی  ســرمایه های 
مسلح دانست؛ آن هم در زمانه ای 
که دستگاه های تبلیغاتی و جنگ 
روانی پرتعداد دشــمن، اعم از 
ظرفیت های ماهواره ای و سایبری 

در صدد تضعیــف جایگاه نیروهای 
مســلح در اذهــان و افــکار عمومی 

کشور هســتند و از هیچ فرصتی برای تخریب این 
نیروها دریغ نمی کنند کــه از جمله آنها می توان به 

شایعه پردازی های کرونایی علیه سپاه و مجموعه های 
وابسته به آن اشاره کرد.

با این حــال رصد فضای مجــازی حکایت از 
آگاهی و قدردانی افکار عمومی کشــور نســبت به 
مجاهدت های خاموش نیروهای مسلح در مقابله با 
شیوع ویروس کرونا دارد؛ به همین علت نیز برخی 
کاربران ایــن تالش هــا را مصداق 
ی 

َ
َعل ُمَجاِهِدیــَن 

ْ
ال ــُه 

َّ
الل  

َ
ل

َّ
ض

َ
»ف

ْجًرا َعِظیًما« می دانند.
َ
اِعِدیَن أ

َ
ق

ْ
ال

 سربازان انقالب در خط مقدم
نگاهیبهانعکاسرسانهایمجاهدتهاینیروهایمسلحدرمقابلهباکرونا

نوید کمالی
کارشناس رسانه
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۱۵

BBBBB ســردار، قبل از اینکه از خدمات شما 
به بخش های کشــوری در حوزه کرونا 
بپرسم، می خواهم گزارشی از وضعیت 
آمادگی و مقابله در داخل خود سپاه را 

بفرمایید.
قرارگاه پدافند زیستی شفای مجموعه نیروی زمینی 
سپاه در موضوع پیشگیری و مقابله با کروناویروس، 
از دوم اســفند فعالیتش را شــروع کرده اســت که 
مصوبات خیلی خوبی هم در این قرارگاه داشتیم و 
جلســات این قرارگاه هر روز با حضور کارشناسان 
مختلف و هیئت رئیســه نیــرو برگزار می شــود و 
در مجموعــه اقداماتــی که باید در ســطح نیروی 
زمینی، اعم از یگان هــا، قرارگاه ها، مراکز درمانی 
و بیمارستان ها انجام شــود، هم اقدامات رده ها را 
دریافت می کنیم و هم اقداماتی کــه رده ها باید در 
برابر این ویروس انجام دهند را به آنها ابالغ می کنیم. 
ضمن اینکه در این قرارگاه پیرامون کمک به دولت 
در موضــوع نیازمندی های وزارت بهداشــت نیز 

تصمیم گیری می شود.
درباره کارهای انجام شــده، اولیــن اقدامی که 
باید رده های مختلف انجــام دهند، بحث آموزش 
و افزایش دانــش و بینش کارکنان اســت؛ آگاهی 
فرماندهــان را بایــد ارتقا دهیم. به کلیــه رده های 
 
ً
مربوطه در نیــروی زمینی آماده باش داده ایم و کامال

آماده هســتند و موضوعات آموزشــی را از طریق 
ویدئوکنفرانس هر روز به فرماندهان ارائه می دهیم. 
مراکز آموزشی تعطیل شده است و در ورودی های 

پادگان ها پایش سالمت افراد انجام می شود.

BBBBB گفته شــده اســت نیروهای مســلح 
بخشی از توان درمانی خود را در اختیار 
بخش های کشوری و مردم قرار داده اند، 

با توجه به اینکه قباًل جایی گفته اید رتبه 
اول سامانه های درمانی در غرب آسیا را 
مجموعه شما دارد، شما چه مقدار در 

این امر سهیم شده اید؟ 
تمام بیمارســتان های ما در آمادگــی ۱00 درصد 
کمک به وزارت بهداشت هستند. ما ۱۳00 تخت 
بستری ثابت در سراسر کشور در 9 بیمارستان داریم: 
بیمارستان شــهید صدوقی در اصفهان، بیمارستان 
امام حسین)ع( در مشهد، بیمارستان شهید محالتی 
در تبریز، بیمارستان شهید بقایی در اهواز، بیمارستان 
شهید قاضی در سنندج، بیمارستان شهید عارفیان 
در ارومیه، بیمارســتان حضرت فاطمه زهرا)س( 
در کرمان، بیمارســتان حضرت نبی اکرم)ص( در 
زاهدان و بیمارســتان امام حسین)ع( در کرمانشاه. 
عــالوه بــر بیمارســتان های ثابتی کــه داریم، ۱0 
بیمارستان سیار نیز داریم که آماده اعزام هستند. از 
این ۱0 بیمارستان ســیار تاکنون دو مورد اعالم نیاز 
شده اســت که یکی در قم و دیگری هم در کاشان 

اســت که مراحل اجرایی برای استقرار آن در حال 
انجام است.

BBBBBخدمات را به همه مردم می دهید؟ 
بله، هم خانواده نیروهای مسلح و هم همه مردم.

BBBBB سامانه های دیگر پدافند بیولوژیکی هم 
غیر از آنچه در اختیار یگان های جنگ 
نوین است در اختیار شماست، از این 

سامانه ها هم استفاده کرده اید؟ 
بله، ســامانه های واکنش ســریع بهداشــت را که 
 تولید کــرده بودیم، در اســتان های مختلف 

ً
قبــال

مستقر هســتند. در حال حاضر ۱۵ سامانه واکنش 
سریع بهداشــتی در اختیار و در حال اقدامات رفع 
آلودگی از اماکن، تجهیزات و نفرات است. ما این 
ســامانه ها را برای واحدهای عملیاتی تولید کرده 
 بودیم که در حال حاضر کارایی و عملکرد بســیار 

خوبی دارد.

BBBBB مجموعه نیروی انســانی که برای این 
پدافند زیستی پای کار آوردید چند نفر 

است؟
 همه مجموعــه خود را آماده بــه کار داریم. 

ً
تقریبا

در بحــث کروناویروس هرکس کــه می خواهد در 
 باید عاشق باشد؛ 

ً
مراکز درمانی فعالیت کند، واقعا

اآلن جامعه پرســتاری، پزشکی و گروه هایی که در 
بیمارستان ها هستند، عاشقانه عمل می کنند. ما به 
تعدادی پزشــکیار و بهیار عملیاتی از قبل آموزش 
داده ایم و آنها را آماده کرده ایم و اعالم شــد هرکجا 
به این افراد نیاز باشــد، در خدمت هستیم، که چند 
روز پیش گیالن اعالم نیاز کرد و ما صد پزشــکیار 
عملیاتی را در اختیار آنها گذاشــتیم. فراخوانی هم 
به پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و بازنشستگانی 
 در مجموعه ما فعال بوده اند داده ایم که اگر 

ً
که قبــال

توانمندی دارند و داوطلب هســتند و می توانند در 
خدمت نظام پزشکی باشند، اعالم آمادگی کنند.

BBBBB اگر وضعیت ســخت تر شود و تخت 
بیشتری نیاز باشد، سپاه تمهیداتی چیده 

است؟
ما عالوه بر 9 بیمارســتان ثابت و ۱0 بیمارســتان 
 آماده هستند، چون در نیروی زمینی 

ً
سیاری که کامال

مراکز آموزشی داریم، تخت های این مراکز هم در 
صورت نیــاز در اختیار مراکز درمانی برای قرنطینه 

قرار خواهیم داد.
عالوه بر سامانه های رفع آلودگی که فعال هستند، 
سایر سامانه ها نیز در آمادگی صددرصد هستند تا در 
صورت نیاز وارد عمل شوند؛ امیدواریم بتوانیم کرونا 
را به دست توانمند ملت و رزمندگان سپاه شکست 
 با پیروزی چشــمگیری از این بحران 

ً
دهیم و حتما

عبور می کنیم و دنیا را شگفت زده خواهیم کرد.

090۳0002۶0۵/ چرا به سربازان وظیفه عیدی 

 مشــکل 
ً
نمی دهند؟ بنده متأهل هســتم و واقعا

معیشتی دارم، حقوق بنده ۳۶0 هزار تومان است، 
 می شه زندگی کرد؟

ً
واقعا

09۱۱000۴82۱/ من خــودم فرزند دوقلوی 8 

ســاله دارم، ولی طرح حمایت از خانواده های با 
 چتر حمایتی 

ً
فرزند چند قلو شاملم نمی شود. لطفا

این طرح اصالح شود.
09۱۱000298۴/ برای وام ازداواج دخترم دو سال 

است در سامانه نیروی انسانی در انتظار هستیم!
 روی قیمت های اتکا 

ً
09۱۳000۳7۳9/ خواهشا

نظارت داشته باشید، خدا رو خوش نمی آد یه مبلغ 
ناچیزی شارژ می کنن، بعدش بریم اتکا قیمتاش از 
بیرون گران تره. آجیلی که بهترینش بیرون کیلویی 

۱۳0 هزار تومانه، داخل اتکا ۱80 هزار تومانه.
09۱۳00089۳7/ چرا قیمت کاال در فروشــگاه 

اتکا بسیار باالســت، در صورتی که مشابه آن در 

فروشگاه های سطح شهر بسیار پایین تر است.
09۱۴000۶۱9۶/ چرا ســهام انصار و سودش 

تعیین تکلیف نمی شه؟
تحصیلی  ارشدیت  متأسفانه   /09۱۴000۴9۵9

 به صورت ســلیقه ای اعمال می شــود. در 
ً
کامال

ستادهای سپاه اســتان ها اجرا شده اما در نواحی 
نمی شود.

 پیگیر ســنوات مثبت 
ً
09۱۴000۵۳۴۳/ لطفــا

خدمتی از ســوی رهبــر معظم انقــالب برای 
بازنشستگی بسیجیان کد 89 باشید.

09۱۴00089۶۱/ چرا والدین تحت تکفل دارند 

تحت پوشش بیمه صعب العالج قرار نمی گیرند؟ 
جهانگیری از تبریز

مجــوز  بــرای  مســئوالن   /09۱۴00090۴۱

تحصیلی پاسداران مناطق عملیاتی باالی۱0سال 
عنایت داشته باشند.

09۱۵0000۴72/ یک نکته بهداشــتی، با توجه 

به ارسال هفته نامه به سراسر کشور از طریق درگاه 
پست، لطف کنید اعالم نمایید که موارد بهداشتی 

را در هنگام دریافت و انتشار رعایت کنند.
09۱۵0008۶88/ با توجه به ابالغیه ســتاد کل 

در خصوص در اولویت قرار گرفتن تحویل خانه 
سازمانی به پاسداران دارای فرزند دوقلو، متأسفانه 
بنیاد تعاون به این ابالغیه عمل نمی کند و در عمل 

اجرایی نمی شود. خراسان جنوبی بیرجند
09۱۵00020۴۵/ بــا توجه به تأکید حضرت آقا 

نسبت به فرزندآوری، اینجاب ۳۳ سالمه و چهار 
تا فرزند دارم و فرزند پنج من هم تا چند ماه آینده 
به دنیا می آید، چرا در حقوق و شــارژ اتکا برای 

فرزندان مبلغ ناچیزی اضافه می شود؟
09۱70008۳۶۳/ در استان های دیگر پرداخت 

وام مســکن شروع شــده ولی در اســتان فارس 
هیچ خبری نیســت و فقط قول و وعده می دهند، 
خواهشمندیم از ســتاد کل سپاه برای شیراز فکر 

اساسی شود.
09220007۶2۱/ وام مسکن پرسنل سپاه رو هم 

پیگیر باشید. با توجه به گرانی و تورم مسکن هر 
چه زودتر نسبت به تخصیص اعتبار برای پرداخت 

وام به مسئوالن امر گوشزد کنید.
09۳7000۳0۳۴/ من کارمند فنی راننده هستم. 

نبود جایگاه و عدم دریافت رتبه باالتر از ۱۴ مانع از 
رشد و انگیزه در جمع خانواده راننده شده است. 

خواهشمند است رسیدگی شود.

پاسدارپاسدار

یادداشت

 سپاه و رونق تولید

ســال ۱۳98 بنا به تدبیر فرمانده معظم کل 
قوا ســال »رونق تولید« نام گرفت تا در پرتو 
تدابیر ایشان قبل از آنکه تحریم ها اثربخش 
شوند، بی اثری تحریم ها در کشور محقق و 
احساس شود. رونق تولید مشکل اشتغال و 
بسیاری دیگر از معضالت اجتماعی کشور 
را حل می کــرد. بر این اســاس، نیروهای 
مسلح به سبب مدیریت مستقل از ساختار 
دولتی و زعامت ولی فقیه یکی از مهم ترین 
نهادهایی بودند که به این مهم عمل کردند. 
ایــن عملکرد به ویژه در ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی برای کشور مفید واقع شد. 
رونق تولید اگرچه در ذهن یک فضای فنی 
و مبتنی بر ابزار و کارخانه متبادر می شــود، 
اما بخشــی از رونق تولید در فضای اقتصاد 
دانش بنیان اتفاق خواهد افتاد و بخشی هم در 

حوزه محرومیت زدایی و رفع موانع تولید.
فعالیت های سپاه به منزله بخشی از حوزه 
صنعِت پیشران و زیربنایِی دفاعی، اگرچه تا 
سال های گذشــته به صورت صددرصد در 
اختیار توسعه توان دفاعی بود، اما گستردگی 
و حجم انبوه دانش تولیدشده در این بخش 
در سال رونق تولید به حوزه های غیردفاعی 
وارد شد. این درحالی بود که سپاه در حوزه 
دفاعــی نیز هیــچ گاه از تولیــد جدیدترین 
جنگ افزارهای روز دنیا عقب نبود و ســال 
۱۳98، ســال رونق این تولیــدات هم بود. 
پهپاد، موشــک، پدافند هوایی، سالح های 
سبک و نیمه سنگین، خودرو و... همه ادواتی 
بودند که در سال رونق تولید نمونه های نوین 

آن رونمایی شد.
دانش دفاعی با تحریم خودروســازی به 
سمت این صنعت رفت و امروز بیشتر موانع 
ســاخت داخل و نهضت داخلی سازی در 
صنعت خودرو به مدد همان شــرکت های 
دانش بنیانی اتفاق می افتد که تا قبل از این به 
مدد نیروی هوافضای ســپاه و سایر رده های 
نیروهــای مســلح شــتافته و پیچیده ترین 
دانش های فنی دنیا را به تسخیر خود درآورده 

بودند.
دغدغه ســپاه چیزی جز دغدغه کشور 
نیســت و بر این اســاس با دریافت فرمان 
رونق تولید راه بر ســپاه روشن تر از گذشته 
نمایان شد. در حوزه تولید دانش و فناوری، 
ســپاه یکی از پیشتازان این عرصه در کشور 
بود. در مراکز پژوهشی و دانشگاه های سپاه 
نتایج خوب و درخــور توجهی با تمرکز بر 
امور پژوهشی کسب شد که این نتایج البته 
نه تنها به کار سپاه آمد، بلکه کار کشور را هم 
پیش برد. در حوزه آب و انرژی، نفت، راه، 
معدن و... سپاه با رفع نیازهای فناوری خود 
در مأموریت محرومیت زدایی، مردم یاری، 
عمــران، زیرساخت ســازی و... بــا رونق 
بخشــیدن به بخش هایی از اقتصاد کشــور 
 برخی ابعاد مشــکل آفرین تحریم را 

ً
عمال

بی اثر کرد. 
در مأموریت امداد و مردم یاری، ســپاه 
جزء اولین نهادهایی بود که خانه های مردم 
ســیل زده و زلزله زده کشــور را ســاخت و 
تحویل داد. معضل آب بخش هایی از مناطق 
محروم و روستایی هم به مدد دانش و فناوری 
تولیدشده در دانشگاه جامع امام حسین)ع( 
حل شد؛ اما همه فعالیت های سپاه در رونق 
تولیــد، این نبود. ســپاه در بخش هایی هم 
خط شکن عمل کرد و با ورود به حوزه هایی 
که باید خط شکنی شود، راه های جدید رونق 
تولید را با اســتفاده از ظرفیت های کشــور 
گشود؛ البته این یکی از ابعاد مأموریتی سپاه 
است و نیاز کشور یعنی نیاز انقالب و از آنجا 
که سپاه پاسدار و صیانت کننده انقالب است 

باید نیازهای انقالب را مرتفع کند. ۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
ید یق ســامانه پیامکی هفته نامــه صبح صادق با مــا در میان بگذار پیامتــان را از طر

فرماندهبهداریرزمینیرویزمینیسپاهدرگفتوگوباصبحصادق

یستی فعال است همه ظرفیت ما در پدافند ز

 بر قیمت کاالها در فروشگاه های اتکا نظارت شود
   روی خط    

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

فرمانــده نیروی زمینی ســپاه گفت: »ابــالغ آماده باش به کلیه 
بیمارستان های نیروی زمینی سپاه، پیگیری تأمین اقالم حفاظتی 
و شــوینده های الکلی، بررســی میدانی از بیمارستان شهدای 
یافت آباد برای راه اندازی سامانهCT  اسکن، پیگیری تأمین لباس 
محافظ، ماســک N9۵ و... برای بیمارستان های نیروی زمینی 
سپاه به منظور امدادرسانی به بیماران ویروس کرونا و... از جمله 
اقدامات این نیروی برای مقابله با ویروس کرونا در حوزه بهداشت 
و درمان است.« »سردار محمد پاکپور« با تشریح اقدامات نیروی 
زمینی سپاه در روزهای اخیر برای مقابله با ویروس کرونا اظهار 
داشــت: »همه یگان های جنگ نوین قرارگاه های ده گانه نیروی 

زمینی سپاه در حالت آماده باش کامل هستند.«

 گردان های جنگ نوین
علیه کرونا

مراسم جشنواره »جوان سرباز« نیروی زمینی سپاه در ستاد این 
نیرو برگزار شد. »سردار سرتیپ پاسدار علی اکبر پورجمشیدیان« 
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه در این مراسم با اشاره 
به اینکه ایران امن ترین کشــور منطقه غرب آسیاســت، گفت: 
»امنیت امروز جامعه مدیون جوانانی است که با همین لباس های 
مقدس سربازی کمر همت بستند و از جان شیرین شان گذشتند 
تا حتی یک وجب از خاک کشورمان در دست دشمنان نیفتد.« 
وی با اشــاره به اینکه ما اکنون در وضعیت جنگ نرم و توطئه ای 
برنامه ریزی شــده از سوی دشمن قرار داریم، گفت: »جوانان ما 
باید عالوه بر مهارت هــای دفاعی و نظامی در حوزه های دیگر 

امنیت افزا هم مهارت و دانش الزم را پیدا کنند.«

  امنیت جامعه 
مدیون جوانان است

فرمانده سپاه محمد رسول الله)ص( تهران گفت: »نیرو های بسیجی 
تا ریشــه کنی ویروس کرونا در کنار مدافعان بهداشــت و ســالمت 
می مانند.« »سردار محمدرضا یزدی« در حاشیه جلسه قرارگاه زیستی 
اســتان تهران که با حضور »دکتر زالی« و اعضای این ستاد در سپاه 
محمد رسول الله)ص( تهران برگزار شد، با اشاره به آمادگی و عملیاتی 
شدن توان نیرو های بسیجی در مقابله با ویروس کرونا گفت: »در گام 
جدید ایجاد نقاهتگاه برای افراد مشکوک به ویروس کرونا و همچنین 
افراد درمان شده که باید دوره نقاهت را طی کنند، در دستور کار قرار 
گرفته اســت و یکی دیگر از موارد مورد بحث در جلسه، توزیع مواد 
ضدعفونی کننده و خدمات بهداشتی به خانواده های کم برخوردار در 

برخی محله های هدف در جنوب تهران توسط بسیج بود.«

 در کنار مدافعان
 بهداشت و سالمت هستیم

نزدیک به سه هفته است که کشور با اپیدمی ویروس خطرناک کرونا مواجه شده و نیاز به مراقبت و ضدعفونی مداوم و بستری مبتالیان موجب شده است این 
معضل از الیه تنش خارج شود و کشور را دچار یک تشنج در مقابل این همه بیولوژیک کند؛ اما نیروهای مسلح شاید آماده ترین یگان درمانی در مقابله با این 
تهدیدات را دارند. بر این اساس، نیروی زمینی سپاه گسترده ترین شبکه بیمارستانی و یگان های پدافندی را داراست که در بخش بیمارستانی و درمانی، بهداری 
نیروی زمینی سپاه در این حوزه فعالیت های خوبی را انجام داده است و آمادگی های الزم را برای مقابله دارد؛ از این رو در گفت وگویی کوتاه با »سردار احمد 

اخوان« فرمانده بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه ابعاد این موضوع را پیگیری کردیم.

حسن ابراهیمی
خبرنگار



قبیله عشق

ماسکش را به صورت 
بسیجی همراهش زد

 شهید امالکی شما، )جانشین 
لشــکر قدس گیــالن( که توی 
میدان جنگ شیمیایی زدند و خودش هم 
آنجا در معرض شــیمیایی بود، بسیجی 
بغل دستش ماسک نداشت، شهید امالکی 
ماســک خودش را برداشــت بســت به 
صورت بسیجی همراهش! قهرمان یعنی 
این! البته هر دو شهید شدند. هم امالکی 
شهید شد و هم آن بسیجی شهید شد؛ اما 
قهرمانی ماننــد اینها که از بین نمی روند؛ 
زنده اند، هم پیش خدا زنده اند، هم در دل 
ما زنده اند و هم در فضای زندگی و ذهنیت 

ما زنده اند. 
رهبر انقالب در دیدار جوانان گیالن

حسین، شــب عاشورای ســال ۱۳۴0 در 
شهرســتان لنگرود دیده به جهان گشــود. 
خالقیت حســین در ارائه شناســایی ها و 
طرح نظامــی به قدری عالی و دقیق بود که 
گویا سال ها در دانشــکده ها دروس علوم 
عالی نظامی و رزم آموخته بود؛ اما دانشگاه 
او ایمان به خدا و کالس او جبهه و میادین 
نبرد با دشــمنان اســالم و قرآن بود. سال 
۱۳۶۱ ازدواج کــرد، اما هنــوز بیش از ۱۲ 
روز از ازدواج وی نگذشــته بود که به سوی 
جبهه ها شتافت.او در عملیات های متعددی 
نقش آفرینی فوق العاده ای داشت. سرانجام 
در 9 فروردیــن ســال ۱۳۶۷ در عملیات 
والفجر ۱0 در منطقه عمومی ســیدصادق 
در اثر حملــه ناجوانمردانه به همراه یاران 
و هم رزمان به شهادت رسید و پیکرش در 
میان انبوه آتش و حمالت شیمیایی دشمن 

روی ارتفاعات بانی بنوک مأوا گرفت.

 محتاج شماییم
تو باید از دل کعبه می آمدی، از سپیده 
دم نور، از آنجایی که خورشید اسالم طلوع 
می کند و پرچم اسالم برافراشته می شود. 
تو باید می آمدی تا باران رحمت بر ســر 
مؤمنان ببارد، تا چشمه محبت از دل کویر 
بجوشد تا پیامبر عشق، خاتم االنبیاء)ص( 
در دل تاریکی ها و در میان آدم هایی که با 
جنس او غریبه اند، ســنگ صبوری داشته 
باشــد. باید می آمدی تا پــدران را روزی 

باشد، ای پدر امت.

BBآقاجان
در ایــن روزهایی که دل مان به والدت 
آقای مان خوش است و در این روزهایی که 
دل مان مانند هر سال پر می کشد به آسمان 
اعتکاف، پر می کشد به دور گنبد فیروزه ای 
جمکران تا لحظه ای غبار و زنگار گناه از 
وجودمان گرفته شــود، در همین ثانیه ها 
که در خانه خود قرنطینه شــدیم، تو التیام 
این زخم هــای دوری و انزوای ما باش تو 
مرهم دل های شکســته و بیمار ما باش. 
ای ناخدای کشــتی نجــات، ای فراتر از 
عشق زمین، محتاج دعا های سحرگاهی 
شــماییم، همان دعای سحرگاهی در دل 
ســرداب مقدس که فرمودیــد: »وابقهم 
واحیهم فــی عزنــا و ملکنا وســلطاننا 
ودولتنا«؛ خدایا شیعیان را حفظ کن و آنها 

را در دولت و سلطنت ما، حیات ده.

سؤال: اگر شخصی بر اثر بیماری واگیردار ویروس کرونا که طبق نظر متخصصان سرایت 
سریعی دارد، فوت کند، درباره غسل، کفن و نماز چنین میتی وظیفه چیست؟

جواب: مجرد ابتال به این بیماری، موجب سقوط احکام واجب مربوط به میت نمی شود؛ بنابراین 
با مراعات کامل نکات بهداشتی و استفاده از تجهیزات ایمنی ـ هر چند با صرف هزینه ـ باید حداقل 
واجب درباره غســل، حنوط، کفن، نماز میت و دفن انجام گیرد. در صورت عدم امکان غســل 
ترتیبی، باید به صورت ارتماســی غسل داده شود و در صورت عدم امکان غسل، با دست میت، 
میت را به ترتیب، بدل از غسل با آب و سدر، غسل با آب و کافور و غسل با آب خالص، تیمم دهند 

و حنوط کنند و ـ هر چند از روی لباس ـ کفن کرده و دفن کنند.

ونا کر بیماری  درگذشتگان  درباره   استفتاء 
 از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای
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کتیبه سبز

 کاسبان کرونا
سایه مرگ، به اکناف جهان افتاده

کرونا نام گرفته است و به جان افتاده
دسته دسته ببرد، از همه خلق جهان

همه هستند، ز ویروس کرونا نگران 
این بالیی که شیاطین زمان ساخته اند
از برای هدفی، کشور چین، تاخته اند

دستاویز شده ضربه به ایران بزنند
آتشی خرمن بنیان مسلمان بزنند

بلکه ایران مقاوم، ز نفس اندازند 
موذیانه یل شیعه، به قفس اندازند

کورخواندند، خطاکرده، پشیمان بشوند
باز هم عاجز و وامانده به ایران بشوند

عزم کرده، همه مرد و زن ایرانی
همت مردم آزاده ما می دانی

دشمن خیره سر از مردم ما دست بدار
نرسی مقصد و مقصود، در این ملک و دیار

ما توکل به خدا کرده، نداریم هراس
دست او کرده حمایت همه از اصل و اساس
صاحب و سرور ما هست در ایران، مهدی

منتظر باش، ستاند ز تو تاوان، مهدی
کاسبان کرونا رذل ترین دشمن ماست

خصم خون خواره و دیوانه و جان و تن ماست
آزمندی که ز هر راه به دست آرد پول
نگران نیست، کند ملت ایران مقتول

جان مرد و زن ایران به خطر اندازد
بینوا، عاقبت کار یقین می بازد

دست تقدیر، دو چشمان تو را گریاند
پنجه تیز عدالت، ز تو جان بستاند

امتحانی شده بر پا، ز برای من و تو
ناظر کار جهان است، خدای من و تو

مختصرگفت: »فرائی« کس اگر بود، شنید
دل و جان بست، به الطاف خداوند وحید

عبدالمجید فرائی

بیمارســتان بقیة الله)عج( در این روزهای مبارزه با بیماری کرونا و درمان آن 
یکی از سانترهای درمانی این بیماری شده است. پرستارهای بخش NBC این 
بیمارستان ـ که در این ایام به بیماران کرونایی اختصاص داده شده است ـ مانند 
تمام پرستارهای دیگر بیمارستان های مخصوص بیماران کرونا، جان فشانی و 
فداکاری می کنند. »فرشــته قنبری« یکی از پرستارهای بخش NBC یا همان 
میکروبیولوژی است که ۲۲ سال سابقه پرستاری دارد، او درباره این روزهای 
کرونایی می گوید: »بخش ما مرکز درمان با کرونای بیمارستان است و از روزی 
که بیمار کرونایی پذیرش کردیم، به ما اعالم کرده بودند که ممکن است تعداد 

بیماران باالتر برود لذا بخش را آماده کرده بودیم.«
قنبری ادامه می دهد: »ما در این بیمارســتان یک بخش داریم که برای مواقع 
اضطراری شروع به کار می کند که االن این بخش بسیار شلوغ شده است و ما 
در هر شیفت کاری ۴ پرستار با ۲۶ بیمار داریم. همه مشاغل سخت هستند و 
این را فقط به عنوان یک شعار نمی گویم و این  طور نیست که کارهای دیگر را 
از دور نگاه کرده باشــم، اما بعضی کارها مانند پرستاری عالوه بر اینکه سبب 

دست و پا درد می شوند، روح و روان انسان را نیز خسته می  کند.«
ه)عج( می گوید: »مراقبت از یک 

ّ
این فرشته روزهای  کرونایی بیمارستان بقیةالل

بیمار در کل عشــق است، اما مراقبت از صدها نفر را می شود پرستاری نامید 
و به نظر من کســی که پرستار می شود، باید عاشــق این  کار و صبور و بردبار 
باشــد، صبر پرستار برگرفته از نگرش زیبای حضرت زینب)س( است که در 

روز عاشورا فرمودند: من جز زیبایی چیزی ندیدم.«
او می گوید: »فداکاری های پرســتارهایی را که در این بخش کار می کنند، به 
چشــم دیده ام، چه االن چه زمانی که مجروحــان مدافع حرم را به این بخش 

می آوردند و می دیدم که پرستارها با چه بردباری و صبری خدمت می کنند که 
به حال آنها غبطه می خورم و من نمی توانم به پای آنها برسم. این روزها عالوه 
بر استرسی که دارد، چون با یک بیماری ناشناخته روبه رو هستیم و خواه ناخواه 
سبب فشار روحی می شود، باید به تنهایی از بیماران مراقبت کنیم؛ چون برای 
منتشر نشدن بیماری، بیماران همراه ندارند و مراقبت از یک بیمار ده برابر زمان 
عادی شــده است که کار را ســخت تر کرده است و پرستاری که عشق نورزد 

نمی تواند به این بیماران خدمت رسانی کند.«
قنبری از پرستارهایی گفت که فرزند کوچک یا همسر جانباز شیمیایی دارند، اما 
با عشق و عالقه این روزها در کنار بیماران کرونایی هستند یا پرستارهایی مانند 
خود او که چون ممکن است ناقل بیماری باشند، فرزندان شان را به منزل اقوام 
 فرستاده اند، اما همه این روزها را با توکل به خدا و ائمه اطهار و عشق و بردباری

 می گذرانند.

جانفشانیهایفرشتههایخدمتبهبیمارانکرونایی

نمی بیند چیزی  یبایی  ز جز  پرستار 

    تریبون    

حسن ختام

   تلخند    
استقبال نخست وزیر هند از ترامپ  با دستهای آغشته به خون مسلمانان هندی / کارتونیست: ماریان کامنسکی از اتریش

ثی 
ّ

کتابی ارزشمند با عنوان »اخالق معاشرت« به قلم توانمند جواد محد
نوشــته شده و بارها تجدید چاپ شده است که در آن احکام معاشرت را 
با عنایت به آیات و روایات بررسی می کند. اینکه چگونه سخن بگوییم؟ 
چگونه رابطه برقرار کنیم؟ با چه کسانی و با چه معیارهایی دوست شویم؟ 
برخورد شایسته با دیگران براســاس آموزه های دینی چیست؟ از جمله 
مواردی اســت که با خواندن این کتاب با آن آشنا می شویم. گفتنی است، 
کتاب »اخالق معاشــرت« را انتشارات بوستان کتاب در قطع رقعی و در 

۲۶0 صفحه منتشر کرده است.

 اخالق اسالمی
   یار مهربان    

»حسن قشقاوی« ســفیر جمهوری اسالمی ایران در اسپانیا دل نوشته ای به 
مناسبت درگذشت حسین شیخ االسالم نوشت:

 به برکت حداقل ۱0 سال دوستی و ارتباط کاری تنگاتنگ با مرحوم آقای 
حسین شیخ االسالم، درمسئولیتم به عنوان معاون پارلمانی وزارت خارجه، 
به چند ویژگی ارزشــمند ایشــان در دیانت و تقوی اشاره می کنم؛ باشد که 
 به برپایی نماز 

ً
اسباب تنبه و تذکری برای بنده و دیگران گردد.ایشان شدیدا

اول وقت مقید بود؛ هیچ کاری را بر نماز اول وقت ترجیح نمی داد،در قرائت 
ادعیه و اذکار وارده اهتمام عجیبی داشــت؛ هر روز صبح دعای پرمضمون 
»صباح« و هر عصر جمعه دعای ملکوتی »سمات« را قرائت  می نمود )در 

ســفر یا حضر(.اهل نماز شب و شب زنده داری 
کامــل  بود.حداقل بنده هیچ دروغی، اعم از به 
اصطــالح مصلحتی یا غیــر مصلحتی در این 
مدت از ایشان نشنیدم. او سمبل صداقت، پاکی، 

تقــوی، بردباری و تحمل بــود.او هر چند که 
همواره عاشق مشی و مرام شهید عزیز، 

سلیمانی بود و بی تاب شهادتش، ولی 
خود نیز حاج قاســم وزارت خارجه 

.
ً
بود... اللهم ال نعلم منه اال خیرا

سلیمانی شهید  شیفته 
  یادمان    

عاقبت به خیر شدی
برای

 نماینده منتخب و فقید مردم آستانه اشرفیه 

و بندر کیاشهر در مجلس

از  »دکتر محمدعلی رمضانی دســتک« 
اســتادان تاریــخ دانشــگاه های گیالن و 
پاسدار بازنشسته ســپاه پس از ۴0 سال 
تالش و مجاهدت در جبهه های مختلف 
انقالب اسالمی، از جمله در هشت سال 
دفــاع مقدس جان به جان آفرین تســلیم 
کرد و به هم رزمانش پیوست.مردم آستانه 
و بندر کیاشــهر از خدمات چهارساله تو 
محروم شدند. تو پاک دست بودی، چون 
با همه مســئولیت هایی که داشتی از آنها 
سوءاستفاده نکردی.برادرم، خداخواست 
تو خوش نام بروی، چون خوش نام بودی و 

در یک کالم، عاقبت به خیر شدی. 
پاسدار بازنشسته، ایرج یحیی پور


