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پنج شنبه 29 اسفند 1398

سیل از عید تا 
همین اواخر ادامه 

داشت. سیل 
سیستان دنباله 
سیل لرستان و 

گلستان و خوزستان 
بود. دنباله سیل 
غم های امسال. 
غم حاج قاسم، 
غم بنزین، غم 

هواپیما...
هرکدام این غم ها 
می توانستند ملت 
را از پا در بیاورند. 

می تواستند اگر 
مردم خسته 

می شدند. اگر 
تسلیم می شدند...



یک  حال  انگار،  که  است 
در یک ساِل سخت  ملت 
و جان کاه را فشرده کرده. 
یک ساِل پر اتفاق، در یک 

فریم.
مثل  بود.  سیاه  سال، 
عکس.  این  پس زمینه ی 
این  کل  بر  که  رنگی  مثل 
قاب حکم فرمایی می کند. 
هنوز درست وحسابی سال 
هنوز  نکرده بودیم،  نو  را 

1

عیددیدنی هایمان کامل نشده بود که خبر 
رسید آب افتاده به جاِن خانه های مردم. 
به جاده  ترسناِک هجوِم سیل  فیلم های 
و خیابان دست به دست می شد و هول 
می انداخت به جانمان. نوروزِ گلستانی ها 

تـــصویـــر  نـــود و هشـــت 

ورودی 97 ارشد صنایعمحمد صالح  سلطانی
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دلنوشت

از قاب  این طور می بینم.  را  من سال98 
دوربین این عکاس. این شب و این نما 
تصویری  است.   98 خالصه ی  من  برای 

هنوزدرستوحسابیسال
رانونکردهبودیم،هنوز
عیددیدنیهایمانکامل

نشدهبودکهخبررسیدآب
افتادهبهجاِنخانههای

مردم

امسال  خوزستانی ها  و  لرستانی ها  و 
که  طعمی  داشت.  دیگری  طعم 
بهارنارنج  طعِم  جنِس  از  بود،  هرچه 
پیرزن های  و  پیرمردها  اشک  نبود. 
دلمان  روستانشین، 
در  می کرد  ریش   را 
روی  بهار،  روزها.  آن 
نشان مان  را  دیگرش 
روی  یک  بود.  داده 

سیاه.
البته  سال  سیاهِی 
محدود  بهارش  در 
جان  به  افتاد  نماند. 
تلخ ترین  و  پاییز 
آباِن عمرمان را رقم زد. آب، بهارمان را 
را.  پاییزمان  آبان،  و  بود  کرده  سخت 
اجرای  یک  با  نابه هنگام  تصمیم  یک 
را  سال  پرده ی  عجیب ترین  خون بار، 
و  بحران شد  بنزین، سوخِت  ساخت. 

صدای اعتراض مردم را بلند کرد. اعتراضی 
که البته با چاشنِی آشوب و فتنه انگیزِی 
دشمن، رنِگ اغتشاش گرفت. بی  تدبیرِی 
فریاد  با  دشمن،  فرصت طلبِی  و  دولت 
اعتراضی مردم آمیخت و به کشور، رنگ 
اتفاق سال  خون داد. این، دردناک ترین 
را سیاه  دل هایمان  رنگ  که  اتفاقی  بود. 

کرد. 
حال  زمستان،  داشتیم  امید  یلدا،  بعدِ 
بهتری داشته باشد. امید داشتیم تلخی 
با شیرینِی زمستان جبران  پاییز،  بهار و 
شود. اما نیمه شِب جمعه 13 دی 1398، 
فرودگاه  نشد.  تمام  هیچ وقت  ما  برای 
بغداد برای ما یادآور روضه ی گودال شد و 
ناخودآگاه دِم »ای اهل حرم میر و علمدار 
نیامد« گرفتیم. روضه در روضه مجسم 
و  اکبر شد  روضه ی  ما  قاسِم  پیکرِ  شد. 
قاسم،  دسِت  سقا.  حکایت  دستش، 
نماد است. یک حکایت کامل.  حاال یک 

همه ی سال گذشته در یک قاب



دلنوشت

و  ملی  امنیِت  دسِت  که  ِقهرمانی  دست 
گذاشته  در دست هم  را  دینی  مجاهدِت 
برای هرکس رنگ  بود. »قاسم سلیمانی« 
دِل یک  و  را داشت  بوی خاص خودش  و 
کشور را با شهادتش سوزاند. ما دی ماه را 
کردیم. سیاه  پیراهن های سیاه سپری  با 

اندر سیاه. 
هنوز  عکس.  به  می شوم  خیره  دوباره 
پنج  می آیند.  چشم  به  سیاهی هایش 
وقتی مسِت حمله  رفتِن سردار،  بعدِ  روز 
بودیم،  عین االسد  در  دشمن  پایگاه  به 
امتحان مان کرد. »خطای  خدا جور دیگری 
انسانی« زهر شد و ریخته شد به گلویمان. 
آه  درید.  را  خودمان  قلِب  و  شد  خنجر 
کشیدیم و در داِغ جوانان از دست رفته ناله 
کردیم. یک ملت، دوباره داغ دار و هر غم با 
غمی دیگر تازه می شد. دی، زمهریر شد و 
تصویر جان باختگان سانحه ی هوایی را هم 
قاب کردیم در کنار تمام تصاویرِ تلخِ سالی 
که انگار نمی خواست تمام شود. سالی که 
در ماهِ آخر، »کرونا« را برایمان تحفه آورد. 
را  اسفندمان  حاِل  که  منحوسی  ویروس 
خراب تر از همیشه کرد. ما عادت داشتیم 
اسفند، ماه شوق باشد برایمان. ماهِ خرید 
اما  ویروس چینی  قرمز.  ماهی  و  و عیدی 
به جای همه ی اینها، ماسک و دستکش و 
ژل ضدعفونی و قرنطینه ی خانگی را هدیه 
آورد. سال 99 را در حالی آغاز می کنیم که 
هنوز سایه ی این بیماری سخت روی سر 
نوروز98  از سیِل  می کند.  کشور سنگینی 
تا کرونای نوروز99، ایران، بین سیاهی ها 

هروله کرد امسال.
اما  است  سیاه  عکس،  این  پس زمینه ی 
نقطه های روشن انگار حرف دیگری دارند. 
تصویر در  شبی از دی ماه98 گرفته شده. 
اهواز  از  شهیدمان  سردارِ  پیکر  وقتی 
رسیده بود به خراسان و مشهدی ها برای 
شده بودند.  جمع  حرم  گردِ  تشییعش، 
طور  را   98 سال  انگار  روشن  نقطه های 
هرکدام  می کنند.  روایت  برایمان  دیگری 
سال98  اتفاقاِت  از  نادیده ای  بخِش  روی 

نور می اندازند. مثالِ یکی در نیمه های شِب 
پلدختر، لباس های خاکی و کفش های گِلِی 
جهادگران را نشان می دهد. همان ها که از 
پای سفره ی هفت سین بلندشدند و زدند 
به دِل سیل تا دردِ بالی اول سال را برای 
مردم کم کنند. یک نورِ دیگر، افتاده روی 
راهپیمایی های باشکوهِ مردمی که اگرچه از 
دولِت بی تدبیر، ناامید شده اند اما آشوب 
دیگر  نورِ  نمی کنند.  تحمل  را  اغتشاش  و 
را  خودمان  تصویرِ  دارد  است.  آینه  انگار 
سردار  پیکرِ  پشِت  وقتی  می دهد  نشان 
و  ساختیم  »غیرت«  از  خروشانی  رود 
عکس  گوشه ی  نورِ  آن  شدیم.  یک رنگ 
درخشِش  بازتاِب  یکی  این  می بینی؟  را 
پزشک هاست.  و  پرستارها  سفیدِ  لباِس 
شده اند.  اسفند  قهرماناِن  که  همان ها 
کرونا،  با  جنگ  میدان  وسط  که  همان ها 
به بیماران شان »زندگی« هدیه می دهند. 
طلبه ای  سفیدِ  عمامه ی  تاللوِ  یکی،  این 
است که همسر و فرزندش را درست وقتی 
از دست داد که داشت در کنار کادر درماِن 
بیمارستان ها، به بیماران خدمت می کرد. 
تاللوهای  این  روشن،  نقطه های  این 
سفید دارند تصویر دیگری از سال98 را به 
ما نمایش می دهند. تصویری که خیلی ها 

دوست ندارند تماشایش کنیم.

است.   98 برای من خالصه ی  این عکس 
شیرین ها.  و  تلخ  همه ی  خالصه ی 
اشک« شد،  و  »نود  ما  برای  نودوهشت، 
و  چشیدیم  درد  و  خوردیم  غصه  بس که 
سیاه  سال،  پس زمینه ی  ریختیم.  اشک 
بود و روزهایش، مزه ی باداِم تلخ می داد. 
پیام آور  هنوز  روشن،  نقطه های  اما 
مردمی  پرتره ی  تصویر،  این  امیدند. 
پای  پیِش  که  است  صبور  اما  رنج دیده 
می کنند.  نورباران  را  شهیدشان  سردار 
مردمی که تلخِی 98 را با اندوه، پشت سر 
می گذارند. انگار ستاره هایی درخشان، در 

کنار ماه. کهکشاِن راهِ سلیمانی. 
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می گیرد  شدت  زمانی   ایران  در  گمانه زنی ها 
در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  دستیار  که 
امیرعبداللهیان-  حسین  الملل-آقای  بین  امور 
توئيتر  در  خود  شخصی  صفحه  در 
افشا  و  بعد روشن  می نویسند:”شاید سال ها 
شود کروناویروس جنگ بیولوژیک کاخ سفید 
علیه رقبای بزرگ جهانی آمریکا )چین و روسیه( 
بوده که عالوه بر بخش هایی از جهان به مردم 

آمریکا هم سرایت کرد.”
تروریستی  انواع حمالت  از  بیولوژِیکی   جنگ 
و  زنده  میکروبی  عوامل  انتشار  با  که  است 
دقیق تر  عبارت  به  یا  و  آن ها  فراورده های  یا 
دنبال  به  بیولوژیک  های  سالح  از  استفاده 
تهدید حیات و هالکت جمعیت انسانی است.

که  چرا  می شود،  برده  سوء ظن  آمریکا  به 
ساخت  به  شروع  دوم   جهانی  جنگ  از  بعد 
توسعه  برای  پیشرفته ای  بسیار  البراتوارهای 
علی  پروفسور  کرد.  بیولوژیک  های  سالح 
و  پزشکی  بیوتکنولوژی  بنیان گذار  کرمی، 
کارشناس  جایگاه  در  ایران،  ژنتیک  مهندسی 
کنوانسیون های خلع سالح بیولوژیکی در ژنو 
بیان می کند:”بنده آنقدر سند در اختیار دارم 
که بتوانم تخلفات این کشور در توسعه این 
نوع سالح های بیولوژیکی را به همه دنیا ثابت 
کنم. ما ۱۰ سال همراه با ۹۰ کشور کار کردیم تا 
پروتکل کنترل سالح های بیولوژیکی را تصویب 
پروتکل  و  آمد  آمریکا  آخر  لحظه  در  اما  کنیم 
را با شکست روبرو کرد. ما االن چیزی به نام 
آزمایشگاه  روند  به  ناظران  تا  نداریم  پروتکل 
وتو  را  آن  آمریکا  زیرا  باشد,  آگاه  آمریکا  های 
هر  باید  ایرانی  مِن  که  درحالی ست  این  کرد، 
فعالیت های  گزارش  کنوانسیون،  به  ساله 
را  رازی  انسیتو  و  پاستور  انسیتو  بیولوژیکی 

ارائه دهم.”
با  که   این خاطر است  به  کرمی  دکتر  نگرانی 

دارو  می توان  پروتئین ها  و  ژنوم  از  استفاده 
ساخت.   خاص  رسپتورهای  با  ویروس هایی  و 
آمریکا توانست به ژنوم  راه هایی که  از  یکی 
عنوان  تحت  پروژه ای  یابد  دست  ایرانیان 
 ۲۰۱۳ سال  در  که  بود  ایرانیان”  ژنوم  “پروژه 
ایجاد کرد و ژنوم ۱۱۴ نفر  دانشگاه استنفورد 
از ملیت های مختلف ایرانیان را شناسایی کرد 
و  المللی  بین  معاهدات  برخالف  امر  این  که 
وحقوقی،  قضایی  مسئولین  که  است  قانونی 

هیچ کدام پیگیر این موضوع نبودند.
ویروس  این  اگر  بیاید  پیش   سوال  شاید 
توسط آمریکا تولید شده، حداقل نباید قبل از 
آن تدابیری برای حفاظت از خود مردم آمریکا 
اندیشیده شده باشد؟ در حالی که می بینیم 
مصون  بیماری  این  از  هم  ها  آمریکایی 
نیستند. البته چنین اتفاقی عجیب و دور از 
ذهن نیست، به عنوان مثال زمانی که نیروگاه 
نطنز را با یک ویروس سایبری-استاکس نت-

آلوده کردند، از زیر دستشان در رفت و کشور 
های دوست آمریکا از جمله آلمان، اسرائیل و 

اندونزی را هم آلوده کرد!
غافل  رسانه  نقش  از  نمی توان  میان  این  در 
اکران  از  بعد  گاردین  که  رسانه ای  شد، 
مستند “پاندمیک” در ۲۰۲۰ از هماهنگی فوق 
العاده اش با بحران یاد می کند. بحرانی که در 
جایی دیگر از آن به عنوان اپیدمی آخر الزمانی 
یاد می شود که جهان به آن توجهی نمی کند. 
اگر می خواستیم فیلم های “شیوع“ و “ناقالن 
کنیم  تماشا  پیش  ماه   5 یا   4 حدود  را  مرگ” 
دادن  ادامه  دیگر حوصله ی  فیلم  میان  شاید 
از ذهن می دیدیم  دور  نداشتیم چون بسیار 
ویروسی ما را متوجه بی مرز بودن بودن جهان 

کند.
اما باید منتظر ماند و دید

”شاید سال ها بعد...”  

نـــبرد در ســـرزمین ژن هــا 

ورودی 97 کارشناسی مهندسی شیمیفاطمه  موذنی

ما ۱۰ سال همراه با ۹۰ کشور کار کردیم تا پروتکل کنترل سالح های بیولوژیکی 
را تصویب کنیم اما در لحظه آخر آمریکا آمد و پروتکل را با شکست روبرو کرد

یادداشت-تحلیلی

خیلی  اتفاقات  وقت ها  خیلی 
درس  معمولی  خیلی  و  ساده 
های خیلی مهمی دارند و می 
را  انسان ها  ما  زندگی   توانند 
خیلی جدی تغییر  دهند. یکی 
از این اتفاق های خیلی ساده 
و معمولی در آذر ماه برای من 

افتاد.
عمل  خیابان،  در  تصادف   
مراقبت  بخش  اورژانسی، 
های ویژه، احتمال باالی قطع 
نزدیک  خطر  شدید،  درد  پا، 
این  همه ی  بین  از  مرگ. 
هایی که گفتم را تقریبا هیچ 
باالیی  دقت  با  را  کدامش 
کمی  چون  ندارم  خاطر  به 
وارد شد  حافظه ام  به  آسیب 
و بخشی از ماجرا را هم تحت 
تاثیر مورفین و متادون دنبال 
برای من  ماجرا  این  می کردم. 
همان اتفاق ساده ای بود که 
ممکن  ساده،  خیلی  گفتم. 
خون ریزی  اثر  در  من  بود 
نرسم.  بیمارستان  به  زنده 
دانشگاه  در  ختمی  احتماال 
دوستان  میشد،  برگذار 
برای مدتی متاثر می  نزدیکم 
شدند، خانواده ام برای مدت 
محترم  خواننده  و  بیشتری 
چون  نمیگزید  کک  ش  هم 

احتماال من را نمی شناسد!
 می بینید تاثیر اتفاقات خیلی 
معمولی را؟ شاید زندگی های 
چیزی  از  ناپایدارتر  خیلی  ما 

باشد که فکر می کنیم...

 دل
نوشت

 ادامه در صفحه بعد

حمیدرضا مشکین
ورودی 95 مهندسی صنایع
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می خریم و می خریم و می خریم

ورودی 93کارشناسی فیزیکمنصوره جعفری

است  ایسم هایی  همان  از  یکی  کانسومریسم،  همان  یا  پدیده مصرف گرایی 
با  که  است  رسیده  ارمغان  به  دیگر  به  به کشورهای  غرب  مادی  تفکر  از  که 
مفاهیمی همچون مصرف برای مصرف، اصالت مصرف، حاکمیت مصرف کننده، 

جامعه ی مصرفی، فرهنگ مصرفی، سرمایه داری مصرفی شناخته می شود

یادداشت-فرهنگی

و  شور  کرونا،  خطر  وجود  علی رغم 
از  نشان  بازارها  شلوغی  و  مردم  شوق 
به  دارد.  نو  سال  آغاز  برای  بی صبری 
دنبال  به  که  می کنم  نگاه  خانواده ای 
خرید مبلمان نو است، خانواده ی دیگری 
لباس  مغازه های  در  زنی  گشت  حال  در 
می کنم  نگاه  خودم  به  است،  فروشی 
به  اما  است  سالم  هنوز  پایم  کفش  که 
رنگ  به  که  هستم  تازه ای  کفش  دنبال 
چقدر  براستی  بیاید.  جدیدم  مانتوی 
داریم؟! نیاز  می خریم  که  را  چیزهایی  از 

پدیده مصرف گرایی یا همان کانسیومریزم 
همان  از  یکی   )consumerism(
مادی غرب  تفکر  از  که  ایسم هایی است 
رسیده  ارمغان  به  دیگر  به  کشورهای  به 
مصرف  همچون  مفاهیمی  با  که  است 
حاکمیت  مصرف،  اصالت  مصرف،  برای 
فرهنگ  مصرفی،  جامعه ی  مصرف کننده، 

سرمایه داری  مصرفی، 
شناخته  مصرفی 
در  هرچند  می شود. 
و  نبوده  چنین  گذشته 
عنوان  به  توليد  عمدتا 
ارائه  مهم  روش  يك 
كاربرد  اجتماعي  هويت 
نظام  در  داشته است. 
که  غربی  سرمایه داری 
سایر  به  اقتصاد  نهاد 
بشر  زندگی  جنبه های 
یافته است،  سلطه 
به  تمایل  ترویج 

کشورهایی  در  خصوصا  بیشتر  مصرِف 
هستند،  غربی  تولیدات  به  وابسته  که 
قدرت  سردمداران  اصلی  سیاست های  از 
بوده است  بیشتر  ثروت  کسب  منظور  به 
آن  ابزار  مهمترین  پروپاگاندا  و  رسانه  که 
در  هرروزه  مردم  جهان  سراسر  در  است. 
آنها  که  هستند  تصاویری  بمباران  معرض 
به  توجه  بدون  بیشتر  هرچه  خرید  به  را 
محصول  بودن  مفید  حتی  یا  و  نیازمندی 
جدید تشویق می کنند. با وجود اینکه این 
مهم ترین  سودجویانه  و  کلی  جهت گیری 
علت افزایش مصرف گرایی در ایران و سایر 
نقاط جهان بوده است، عوامل دیگری چون 
تغییر مبناهای ارزشی، چشم  و هم چشمی 
شکاف های  وجود  دیگران،  با  رقابت  و 
طبقاتی، نمایشی شدن زندگی ها بواسطه ی 
کیفیت  در  شبهه  و  اجتماعی  شبکه های 
دیگر  جمله  از  نیز  داخلی  محصوالت 
ایران است.  به ویژه در  دالیل مصرف گرایی 
نگاه  که  آمارها  به 
وضعیت  می اندازیم 
حیرت آور  کشورما 
و  نان  مصرف  است! 
بنزین 6 برابر میانگین 
شکر  مصرف  جهانی، 
نمک  مصرف  و  برابر   5
برابر  2تا3  ایران  در 
میانگین جهانی است. 
عجیب  آمارهای  این 
مضر  مواد  مصرف  در 
به  که  درحالیست 
و  شیر  مثال  عنوان 

از  می شوند  باعث  تغییرات 
پیدا  بهتری  فهم  اطرافمان 
کنیم. مثل تغییر دادن پارامتر 
های ورودی یک دستگاه برای 
عملکردش.  چگونگی  فهم 
وقتی در دنیای راکدمان زندگی 
مختلف  عوامل  تاثیر  میکنیم 
نمیبینیم  را  زندگی مان  بر 
داریم.  عادت  آنها  به  چون 
دانشگاه،  خانواده مان،  تاثیر 
امنیت.  و  سالمتی  اطرافیان، 
مجبورمان  تغییرات  گاهی 
درک  را  تاثیرات  این  می کنند 

کنیم. 
بعد از اینکه تصادف کردم چند 
چیزهایی  فهمیدم.  مهم  چیز 
سخت  دانستنشان  شاید  که 
چرا.  فهمیدنشان  اما  نباشد 
بود  این  مسائل  این  از  یکی 
که بدانید وقتی بیمار هستید 
ممکن  دارید،  بدی  شرایط  یا 
بیشتر  شما  اطرافیان  است 
باشند.  فشار  در  خودتان  از 
اینکه کرونا  مثال ممکن است 
بگیرید خیلی راحت تر از این 
یا  ببینید خواهرتان  که  باشد 
حتی دوست نزدیکتان به این 
در  شاید  شده.  مبتال  بیماری 
حاضر این واقعیت را ندانید. 

امیدوارم بعدا هم نفهمید! 
این  این مسائل  از  یکی دیگر 
است که یکی از کار هایی که 
تشکر  نیستیم،  بلد  اصال  ما 
در  مخصوصا  است  کردن 
اتفاق  که  لطفی  که  مواقعی 
می افتد دائمی باشد. یعنی اگر 
کسی یکبار به ما لطفی بکند 
از او به خوبی تشکر می کنیم 
دهد،  ادامه  کارش  به  اگر  اما 
را  کردن  تشکر  مدتی  از  بعد 
فراموش می کنیم. من یکی که 
باید تا اخر عمرم از خدا تشکر 
خوشبختانه  که  پایی  کنم. 

هنوز دارم...
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یک سوم  تنها  ایرانیان  مصرفی  ماهی 
و  هند  از  پس  است.  جهانی  میانگین 
چین با جمعیت میلیاردی شان رتبه سوم 
ایران  کشورمان  به  متعلق  طال  مصرف 
است که حتی گوی سبقت را در واردات 
طالی زینتی از کشورهای عربی نیز ربوده 
است. همچنین ما یکی از 10 کشور اول 
هستیم!   آرایشی  لوازم  مصرف  در  دنیا 
می دهد  نشان  دست  این  از  آمارهایی 

که ما نه تنها مصرف گرا 
را  آن  بلکه  شده ایم، 
اشتباهش  جهت  در 
گرفته ایم! به کار 

کجا  از  داستان  اما 
شروع  با  شد؟  شروع 
که  صنعتی  انقالب 
سلسله ی  با  هم زمان 
قاجاریان در ایران بود، 
کشورهای  تولیدات 
صورت  به  صنعتی 
که  رفت  باال  تصاعدی 
به  آن ها  فروش  برای 
نیازمند  عرضه  بازار 

فروش  فکر  به  رو،  این  از  بودند. 
مستعمره  کشورهای  در  خود  کاالهای 
این  ولی  افتادند،  ایران  جمله  از 
اجناس  که  داشت  وجود  نیز  هراس 
مستعمره  کشورهای  بازار  در  آنان 
بنابراین  باشد.  نداشته  کننده  مصرف 
و  حاکمان  توسط  را  سیاست هایشان 
افراد موثر، برای مردم الگوسازی کردند.

با پیروزی انقالب اسالمی و مطرح شدن 
دوباره ی مفاهیم فراموش شده ای چون 
بطور  اوضاع  قناعت،  و  زیستی  ساده 
چشمگیری تغییر کرد، بخصوص که مردم 
حکومت،  زمامداران  رصدگران  بعنوان 
سایر  و  رجایی  شهید  خمینی)ره(،  امام 
همچون  که  می دیدند  را  مسئولینی 
طبقاتی  فاصله ی  و  می زیستند  آنان 
چندانی میان خودشان و حکام احساس 
نمی کردند. با اتمام جنگ تحمیلی و ثبات 

و  سازندگی  عصر  کشور،  اقتصاد  نسبی 
فروشگاه های  تولد  شد!  شروع  مصرف 
نیز  کشور  مطرح  و  بزرگ  زنجیره ای 
مسئوالن  بازمی گردد.  دوران  همان  به 
با اجرایی کردن تئوری “مانور  کشور نیز 
و  زیست  ساده  مردم  از  کم کم  تجمل” 
گرفتند  فاصله  جامعه  مستضعف  قشر 
دیگر  بار  عوامل،  و  اتفاقات  این  تمام  و 
ضدفرهنگ مصرف گرایی را بازتولید کرد.

شدن  کوچک  از  پیش  قبل،  سال  چند 
نجومی سفره های مردم، به مراکز خرید 
می دیدی  را  عده ای  می زدی  سر  که 
و  آنهاست  شغل  کردن  خرید  گویا  که 
مغازه ها  ویترین  تماشای  جز  تفریحی 
که  می کرد  تایید  رفتارها  این  ندارند. 
اعتیادآور  پدیده ای  به  می تواند  مصرف 
و  رسانه ها  میان  این  در  شود.  تبدیل 
کمک  به  نیز  تلویزیون  همه  از  بیش 
رنگارنگی  و  متعدد  تبلیغات  آمده اند. 
و  از جذابیت های بصری  استفاده  با  که 
خرید  به  بیشتر  هرچه  را  مردم  جنسی 
ازجمله  که  می کنند  تشویق  مصرف  و 
گسترده ی  تبلیغات  آن ها  مهم ترین 
روزهای  در  حتی  رفاه”  “حراجستون 
کرونا  است! هرچند  کرونایی  قرنطینه ی 
کسب وکارها  از  بسیاری  کسادی  باعث 
سایر  مانند  فروشگاه ها  هنوز  و  شد 

عوامل  جز  )که  نشده اند  غارت  کشورها 
اما  دارد(  هم  اقتصادی  علل  فرهنگی، 
اوضاع چندان هم مطلوب نیست. هنوز 
پر  زنجیره اِی  فروشگاه های  و  بازارها  هم 
از تخفیف شلوغ اند که جدای از نمایش 
ضدفرهنگ مصرف گرایی و اسراف، گواه 
این است که خطر را هم آن طور که باید 
اخیرا  که  تصویری  به  نگرفته ایم.  جدی 
دقت  گرفته شده است  تهران  بازار  از 
تصور  می توانید  کنید، 
نفر  چند  روز  هر  کنید 
به  ابتال  معرض  در 
می گیرند؟ قرار  بیماری 

کرد؟  می شد  چه  اما 
به  نیاز  که  راه حل  یک 
دولت  زیرساخت های 
دارد،  الکترونیک 
باشد  این  می تونست 
سامانه  ای  دولت  که 
اینترنتی  خرید  برای 
که  ببیند  تدارک 
کسبه ی هر محله در آن 
عضو شده و مسئولیت 
مایحتاج  تامین 
خانواده ها را برعهده بگیرد و به منظور 
برای  احتکار،  و  اسراف  از  جلوگیری 
جمعیتش  به  باتوجه  خانواده ای  هر 
سهمیه ای درنظر گرفته می شد. شبیه 
انجام  رزرو صبحانه که ما در دانشگاه 
می دهیم. برای رساندن سفارشات نیز 
پست  و  موتوری  پیک های  به  می شد 
نیز  داوطلب  نیروهای  از  و  نکرد  اکتفا 
تهدید  این  ترتیب  بدین  برد.  بهره 
تبدیل به فرصت شده و مردم در بازه ی 
نسبتا طوالنی قرنطینه، با مصرف گرایی 
می کردند. مبارزه  هم  اسراف  و 

برابر  بازار  و  کرونا  جمع  که  روزها  این 
کاش  شده است،  مرگ  و  بیماری  با 
نیز  را  اسراف  و  بی رویه  مصرف  خطر 
بدانیم! چیزها  خیلی  مرگ  با  مترادف 

یادداشت-فرهنگی
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آتـــــش  در  سرزمین  هفتاد  و  دو  ملت  

خواهران مان  و  برادران  منحوس شده ایم،  ویروس  اسیر  ما  که  روزها  این  در 
و  ویروس ظلم، ستم  اند.  دیگر  ویروس منحوسی  اسیر  در سرزمینی دیگر، 
جنایت. مسلمانان مظلوم هند روزگار خوشی ندارند. در این روزها، در کنار دعا 

برای ایران عزیز، این برادران و خواهران ایمانی را فراموش نکنیم.
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