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این ایام اگر به مدرسه ها و دانشگاه هاا سار    

بزنیم آن ها را در سکوت و خلوتی غیرقابل بااور 

می بینیم. نه صدای خنده و بازی دانش آماوزان 

از حیاط مدرسه به گوش می رسد و نه صادای 

 گفت و گوی دانشجویان از محیط دانشگاه.

با این حال آموزش و آموختن تعطیل نیسات.    

پس از آغاز روزهای کرونایی و خانه نشایانای  

شاهد آن بودیم که معلمان به عنوان یاکای از 

مهم ترین اقشار جامعه  پیشتاز وفاق با شارایاط 

جدید بوده و با حداقل امکانات  رسالت آماوزش 

و پرورش خود را با دلسوزی فراوان باه پایاش 
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اردیبهشت امسال  در شاماار ماعادود  21بردند. 

روزهایی بود که با تمام وجود جایگاه و دلساوزی 

معلمان را در دل ستایش کردیم. در کناار تاماام 

ستایش ها و تمجید ها  برای هار قشاری وا ا  

ترین حق ممکن  داشتان دساتامازدی درخاور 

زحماتش است. حقی که نه تنها برای معلمین بلکه 

برای گروه های دیگر جامعه از جمالاه کاارگاران  

 جای بررسی و تجدید نظر دارد. 

ماه گذشته شورای عالی کار همانند سنوات گذشته 

میزان افزایش حقوق کارگران و مزایای جانبای را 

اعالم کرد. نکته جالب توجه در این اعالمیاه عادم 

امضای صورتجلسه و مصوبه ی شورای عالای کاار 

توسط نمایندگان تشکل های کارگری بوده اسات. 

این صدای اعتراض خاموش قشاری  اعایا  

است. در این میان پیام تبریک رهبر ماعاظام 

انقالب اسالمی به مناسبت روز معلم نکتاه ای 

را در برداشت که هدف از آموزش و پارورش 

باید برپایی جامعه ی دینی عاادنناه بااشاد  

هدفی که این روزها مسئله ی حقوق کارگاران 

 نقیضی بر اجرایی شدن آن است.

سختی ها و مشکالت روزهای کرونایی نبایاد    

عامل فراموشی وظیفه ی دفاا  از حاقاوق 

مظلومان باشد  حال ایان دفاا  یاا از حاق 

کارگران هم وطن است  یا سنگربانان آموزش و 

یا دفا  از صدای هر مظلوم در نقطه ی دیگری 

 از جهان.
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 یادداشت
 وحید عبداله زاده

 ادوار انجمن اسالمی دانشجویان 

در این ایام شرایط و اتفاقاتی در حاال ر  دادن    

است که اثرگذاری و پیامدهای آن در تمام جاناباه 

های یک حکومت به شدت پیچیده اسات. شارایاط 

ویژه ای که جامعه به آن دچار شده است شیو  یک 

و یاا ویارو    covid-21بیماری همه گیر به نام

کرونا است. شیو  این بیماری اثرات پیچیده ای در 

همه ی سطوح یک جامعه و ساختاار حاکاوماتای 

گذاشته است؛ یکی از آن سطوح مسئله ی کارگاران 

فصلی و کارگان قراردادی می باشد کاه باا وجاود 

تعطیلی چندروزه مشاغل  تحت فشار قرار گرفته اند. 

حال اما موارد دیگری هم در زندگی کارگران اثر می 

گذارد که آن هم تصمیمات مرجعی به ناام شاورای 

عالی کار است؛ اما شاید برای شما جالب و تاعاجاب 

آور باشد که در این یادداشت اثرات منفای ویارو  

کرونا را بر روی کارگران با اثرات تصمیمات شاورای 

عالی کار بر روی کارگران را هم سط  قرار می دهیم 

اما احتمان در پایان متن این مسئلاه بارای شاماا 

 تعجب آور نباشد. 

در فصل دهم قانون کار  تشکیل شورایی تاحات    

عنوان شورای عالی کار مورد پیش بینی قرار گرفتاه 

است که به صورت موثری در زمینه حقوق کار ایفای 

نقش نموده و با تصویب تصمیمات متعدد خود  ایان 

جنبه از حقوق کارگری و کارفرمایی را تحت تااثایار 

در ”  قانون کار :  261قرار می دهد. بر اسا  ماده 

وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به ناام شاورای 

عالی کار تشکیل می شود. وظیفه شورا انجام کلایاه 

تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین 

که باه طاور “  مربوطه به عهده آن واگذار شده است

کلی  وظیفه اساسی و اصلی شورای عالی کار را مای 

توان تحت عنوان اتخاذ تدابیر و تدوین دستور العمل 

های مربوط به سیاست های کار و اشتغال بر اساا  

 قانون کار و دیگر موازین حقوقی تعری  نمود. 

اعضای شورای عالی کار عبارتند از: الا      

وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به 

عهده خواهد داشت. ب  دو نفر از افراد بصیر و 

مطلع در مسائل اجتماعی و اقاتاصاادی باه 

پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصاویاب 

هیأت وزیران که یک نفر از آناان از اعضاای 

شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد. ج  سه 

نفر از نمایندگان کارفرمایان )یک نفر از بخش 

کشاورزی  به انتخاب کارفرمایان. د  سه نفر از 

نمایندگان کارگران ) یاک نافار از باخاش 

کشاورزی  به انتخاب کانون عالی شاوراهاای 

اسالمی کار. حال طبق سنوات گاذشاتاه در 

جلسه شورای عالای  12اسفند سال  12تاریخ 

کار با حضور اعضا برای تعیین مقدار حاداقال 

آغاز شد اما ایان  11دستمزد کارگران در سال 

جلسه به دلیل به تفاهم نرسیدن نمایانادگاان 

دولت  کارفرمایان و کارگران به نتیجه خاصای 

نرسید و تصمیم گیری در ماورد حاقاوق و 

به نایاماه اول  11دستمزد کارگران در سال 

فروردین ماه موکول شد. حال جای سوال دارد 

 که چرا این جلسه به نتیجه خاصی نرسید؟

کارفرمایان معتقد بودند کاه باایاد حاقاوق 

درصد افزایش یابد اما نمایندگاان  21کارگران 

کارگران معتقد بودند اختصاص دستمزد جدید 

قانون کار باید بر اساا  رشاد  12طبق ماده 

تورم و قدرت خرید باشد که اگر بخواهیم ایان 

درصد رشاد در  12ها را در نظر بگیریم باید 

حقوق کارگران داشته باشیم. اما این مسائالاه 

مورد موافقت نماینده کار فرماایاان و دولات 

نبوده و به همین خاطر جلسه به نتیجه خاصی 

نرسیده است. در جلسه بعدی شورای عالی کار 

 12نمایندگان دولت و کارفرمایان باا رشاد 

 11درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 

موافقت می کنند اما صورت جلسه به تایید و 

امضای نمایندگان کارگران نمی رسد زیرا معاتاقاد  

بودند که با این و عیت تورمی حداقل دستمزد باید 

درصدی همراه باشد و حال هام طاباق  12با رشد 

قولی که از طرف وزارت کار شاده باود قارار باود 

و عیت دستمزد تا آخر فروردین ماه رسیدگی شود 

 که فعال به نتیجه ی خاصی نرسیده است.

اما مسئله ی دیگری که مضاع  بار حاقاوق و     

دستمزد کارگران اهمیت بانیی در زمان حاال دارد 

شیو  و گسترش ویرو  کرونا است که موجب شده 

مشاغل خدماتی تعطیل شوند قاعدتا با تاعاطایالای 

مشاغل کارفرمایان درآمدی ندارند تا بتوانند حقاوق 

کارگران را پرداخت کنند و ناچارا کارگران باید رو به 

دریافت مستمری بیمه کارگری از دولت بیاورند کاه 

تقریبا یک دوم حقوق اصلی را شامل می شود حاال 

این مستمری بیمه کارگری فاقاط ماخاتا  باه 

کارگرانی می شود که بیمه شده باشند و شغال آن 

ها رسمی تلقی شده باشد اما طبق آمار ها در کشور 

میلیون شغل غیر رسمی داریم کاه  21الی  1حدود 

کارگران در این مشاغل نه بیماه مای شاوناد ناه 

بازنشستگی دارند که با این و عیت تعطیلی مشاغل 

قاعدتا بیکار هستند و مستمری بیمه کارگری نایاز 

 دریافت نمی کنند.

در این جا دوعاملی که در ابتدای متان باه آن     

اشاره شد دقیقا بالی جان کارگران شده است. یکای 

بیماری کرونا و تبعات آن که منجر به تاعاطایالای 

مشاغل شده و عامل دوم یعنی انفعال دولات بارای 

تصمیم جدی برای حمایت از کارگران با توجاه باه 

تداوم حضور ویرو  کرونا که منجر به وارد شادن 

 ربات جبران ناپذیری به قشر کارگران  خواهد شد  

که نتایج آن تبعات منفی جامعه شناختی بار قشار 

 کم برخوردار جامعه یعنی کارگران خواهد بود.
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 در ستایش کرونا 
 نگاهی نو در مواجه با زندگی اضطراب زده در ایام کرونایی

 یادداشت
 احسان رشید

 کارشناسی شیمی

این روزها خانه نشینی مهم تریان کاار ماردم    

سراسر جهان است. همین جمله شایاد ماوجاب 

پدید آمدن ا طراب در خواناناده شاود؛ خااناه 

نشستن هم شد کار؟ اصال مگر می شود آدم چناد 

ماه در خانه بنشیند و خودش را قرنطینه کاناد؟ 

خانه بنشینم چه کار کنم؟ این دست سوانت باه 

ظاهر ساده می نمایند اما در عمق به ا اطارابای 

پنهان ناشی از سردرگمی و عدم قطعایات اشااره 

می کنند. البته رسانه ها هم در تالش مداوم برای 

معرفی کار های مختل  برای گاذران ایان دوره 

سخت هستند؛ فیلم ببینیم  کاتااب باخاوانایام  

موسیقی گوش کنیم  در چالش های اینستااگارام 

شرکت کنیم  از بالکن با موسیقی همسایه بغالای 

همخوانی کنیم و ... . اما این ها هیچ کدام نگرانای 

ما  را برطرف نمی کنند  هایاچ کادام آراماش 

پایداری برایمان به ارمغان نمی آورند. شاایاد در 

یک روز عادی فیلم دیدن یا کتاب خواندن فعالیت 

بسیار لذت بخشی می نمود اما انن هایاچ کادام 

ا طراب ما را کاهش نمی دهند. به قاول ماونناا 

همه کار انجام می دهیم ولی همچنان جااناماان 

 علت چیست؟  2غرق بیکاری است.

واقعیت این است که مسئله ی مطرح شده ربطای 

به کرونا ندارد بلکه کرونا آن را تشدید کرده است؛ 

یعنی عموم مردم جهان معاصر از درجات مختلفی 

از ا طراب رنج می برده اند و مای بارناد ولای 

استراتژی کلی برای مقابله با آن انکار بوده اسات. 

حان هم بنا به عادت هاای قابالای  در دوران 

قرنطینه می خواهیم ا طراب را با فعالیت هاایای 

امثال آن هایی که ذکر شد از میان ببریم در حالی 

که در واقع  می خواهیم ا اطاراب ماوجاود در 

روانمان را انکار کنیم نه حذف. چه می شود انن 

که فرصت زیادی برایمان فاراهام شاده اسات 

هماناکاه  -الذ ِّی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ  (سوره ملک 

مرگ و زندگى را پدید آورد  بسیاری از مفسران بر 

 “ حیات” را بر   “ موت” این باورند که اینکه خداوند 

مقدم کرده است  شاید از آن رو باشد کاه اصاال  

زیستن جز با مردن امکان پذیر نایاسات. مارگ 

اندیشی گونه های مختلفی دارد که به اختصار باه 

 سه گونه از آن اشاره می کنیم.  

گاه مرگ اندیشی به این معناسات کاه شاخا  

همیشه به این توجه دارد که زندگی تا بیناهاایات 

ادامه ندارد و در نهایت به دیوار مرگ بر می خورد. 

بانخره ماهیت زندگی پس از مرگ با زندگی اینجا 

فرق می کند. باز به گفته علی ابن ابایاطاالاب)  : 

 ”الیوم عملٌ و نحساب و غدا  حساابٌ ونعامال.“

زندگی اینجا با زندگی آن طرف تفااوت اسااسای 

زیرا  اینجا عمل هست ولی محاسبه ای در  ؛دارد

کار نیست  آنجا محاسبه است و دیگر عمالای در 

کار نیست. بنابراین  میان ماهیت دو جهان که در 

یکی عمل هست و حساب و کتابی در کار نیست و 

در یکی فقط حساب و کتاب در کار است و دیاگار 

نمی توان دست به عمل زد  تفاوت بسیاار اسات. 

پس  گاه مرگ اندیشی  یعنی توجه داشاتان باه 

زندگی و اینکه زندگای یاک امار “  نهایت داری“

نامتناهی و بیکرانه نیست. ماعاناای دوم مارگ 

  زیرا  یاکای از ”ترسیدن از مرگ“اندیشی یعنی 

اسات   “ تار ” در زبان فارسای   “ اندیشه“معانی 

  ”انادیشاه مادار“مثال   در متون قدیم میگویند: 

همیشه مانند اماروز  پس  اندیشه  .“متر “یعنی 

ایان رو  مارگ از نبوده اسات.  به معنای تفکر

اسات. در  گاه به معنای تار  از مارگ اندیشی

یا تر  های بای  روانشناسی انوا  مختلفی از فوبیا

جهت تشخی  داده شده است؛ یکی از فوبیاهاا و 

در کنار تر   -جهت  تر  از مرگ بی تر  های 

بنشینیم و عمیقا به این مو و  فکر کنیم. چه می 

شود از وقفه ای که در زندگی روزمره باه وجاود 

آمده استفاده کنیم و نگاهی به گذشته بینادازیام. 

چرا روز به روز آرامش در سط  جامعه کمتر مای 

شود؟ چرا سرعت بیشتر جااماعاه مادرن زماان 

 بیشتری برایمان فراهم نیاورده است؟ 

در این نوشتار در تالش برای پااساخ دادن ایان 

سوانت نیستم بلکه می خواهم شما را با زاویه ای 

جدید در روبروشدن با زندگی ا طراب زده در ایام 

کرونایی مواجه کنم. شاید راه حل این مشکل روبه 

رو شدن با آن به جای روبرگرداندن از آن بااشاد. 

 اما منظور از روبه روشدن با آن چیست؟ 

بیایید بدترین سناریوی ممکن را در نظر بگیاریام. 

بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتاد چایاسات؟ 

شاید مرگ. بگذارید کمی در مورد آن صاحابات 

کنیم. ما مجبور به کنار آمدن با ایان واقاعایات 

هستیم که منابع ذهنی قابل توجهی برای اناکاار 

گذرا بودن وجود خود داریم. هویت ما  توانایی ماا 

در انجام زندگی درست  تا حد زیادی به توانایی ما 

اگار  1برای سرکوب مرگ و میر ما وابسته اسات.

بخواهیم با واقعیت ها روبه رو شویم هیچ پادیاده 

ای به اندازه مرگ واقعی و  قطعی نیسات. جاوان 

بودن نباید باعث شود ما از فکر کردن عمیاق باه 

این مو و  صرف نظر کنیم. البته تفاکار دربااره 

مرگ به معنی بدبین بودن یا افسردگی نیست. ماا 

باید بپذیریم که با وجود زیستن در جهانی که بار 

طبیعت بیش از پیش چیره شده و تاماایال دارد 

همه چیز را تحت کنترل خود بداند بسیار شکننده 

ایم. کافی است به جریان خون لطیفی که از زیار 

پوست مچ دستتان می گذرد نگاه کنید تاا ایان 

مفهوم را درک کنید. نیچه می گوید: مرگ پاایاان 

زندگی است ولی مرگ اندیشی آغاز آن. از لحاظاه 

ای که انسان به اندیشه مرگ می افاتاد زنادگای 

راستین خود را آغاز می کند. در تفسیر آیاه دوم 
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بی جهت از ارتفا   یا فضای بسته :  3ادامه از صفحه 

و... ا است که روانشناسان آن را بیماری تلقی مای 

کنند. گاهی به این تر  از مارگ نایاز مارگ 

گفته می شود. مرگ انادیشای ماعاناای  اندیشی

سومی نیز دارد که نه به معناای ناهاایات داری 

زندگی است و نه به معنای تر  از مرگ  بلکه باه 

این معنا است که کنش های شخ  چه واکنشای 

در پس از مرگ خواهد داشت. در واقع  مرگ مثل 

کوه است و زندگی ما در دنیا مانند این است کاه 

صداهای ما باه ایان   در دره ای زندگی می کنیم

کوه برخورد می کند و انعکااسای دارد  یاعانای 

ی ماا یاک ”نادا“دارد؛  “ پَژواک“ما یک  “  واک “

دارد. عارفان بیشتر به این ماعاناای ساوم ”صَدا“

مرگ اندیشی توجه دارند و از ما می خواهناد باه 

این نکته توجه کنیم که صورت آن جهانی اعماال 

ما چگونه خواهد بود  مثال   در قارآن راجاع باه 

نیغتب بعضکم باعاضاا  ایاحاب “غیبت آمده است که 

و معناای آیاه    21حجرات/ (“ احدکم ان یاکل لحم اخیه

این است که صورت این جهانی غایابات کاردن  

سخن گفتن است اما صورت آن جهانی اش مانناد 

این است که انسان گوشت بارادر مارده اش را 

بخورد. این مطلب به این صورت گفته مای شاود 

دارناد و  که اعمال ما در این جهان صورت ملکای

غرض نهایی ایان کاه  . 3آن جهان صورت ملکوتی

دیر یا زود ما با مسائلی از جملاه مارگ ماواجاه 

خواهیم شد و دست بر قضا شیو  این بایامااری 

فراگیر نیز تالش خود را کرده است تا ماا را بای 

پرده با این مسئله روبه رو کند. شاایاد اکاناون 

فرصت خوبی برای اندیشیدن به این ماو او  و 

مو وعاتی از این دست باشد. چه بسا ما هم روزی 

دوسات ” شبیه آن فرزانه در کتاب سیذارتا بگوییم: 

من انتظار این ساعت را می کشایادم.ایاناک آن سااعات 

فرارسیده است. بگذار بروم. من زمانی دراز  قایق ران باودم. 

اینک همه چیز کامل شده است. ای کلبه درود بر تو باد  ای 

   “درودخانه درود بر تو با

 . گوید از کارم بر آوردند خلق/غرق بیکاریست جانش تا به حلق 2

 . مصاحبه آلن دوباتن در مورد بحران کرونا1

 بخشی از سخنان مصطفی ملکیان پیرامون مرگ اندیشی . 3

 ماجراجویی در طبس
 “ شکار طبس”و “ آوریل 24نیمه شب “ معرفی و بررسی مستندهای

با گذشت بیش از چهل سال از تسخیر سافارت    

 23در “  دانشجویان پیرو خط اماام” آمریکا توسط 

  هنوز هم تأثیر این اتفااق بار رواباط 2312آبان 

داخلی و بین المللی ایران  محل بحث و مناقاشه 

است. در واقع تسخیر سفارت یا به تعبیر حاضرت 

  را ماای تااوان ساارآغاز “انقااالب دوم”  روح اهلل  

سلسله ای از حاواد  و شاناخت جریاان هاای 

نفوذی داخل کشور دانست. یکی از ایان حاواد  

که هنوز هم ابعاد آن  دارای ابهاماتی است  حملاه 

نظامی آمریکا و شکست عملیات پنجه ی عقاب از 

شن هاای صاحرای طباس اسات. در طای ایان 

 1آغااز و  2311اردیبهشت  1عملیات که غروب 

اردیبهشت با دست امداد الهی با شکاست مواجاه 

شد؛ تفنگداران ارتش آمریکا  از یگان ویژه ی دلتا 

فور   می بایست گروگان های آمریکاایی را کاه 

در ننه ی جاسوسی تحت مراقبت بودند  آزاد می 

کردنااد. هرچنااد کااه پااس از شکااست عملیااات 

مشخ  شد اهداف پنجه عقاب تنهاا محادود باه 

آزادسازی گروگان ها نبوده و بمباران نقااط مهام 

تهاران و بااه تباع آن  کودتاا هاام در برناماه ی 

 11نیماه شاب ”  آمریکایی ها بوده است. مستند 

به کارگردانی جواد موگویی  باه عملیاات “  آوریل

طبس و اتفاقات بعد از آن می پردازد.کارگردان در 

این مستند   من تو ی  سرنوشت عملیات پنجه 

ی عقاب  عالمت سوال هایی در رابطه با نحاوه ی 

از بین رفتن اسناد عملیات توساط خاودی هاا و 

جلوگیری از شناساایی و کاش  شابکه ی نفاوذ 

ایجاد می کند؛ برخی معتقدند همین شابکه نیاز 

در کودتای نوژه که در تیرماه همان ساال برناماه 

ریزی شد  نقش داشاته اماا باا دساتور بمبااران 

صحرای طبس توسط بنی صدر  نام عوامل داخلی 

شبکه برای همیشه در شن های صاحرای طباس 

مدفون شد. همچنین برای آشنایی بیاشاتار باا 

ابعاد تسخیر سفارت آمریکا  می توان از مستناد 

و “  روز 111”   ” انقالب در خیابان روزولت” های 

نام برد که هر یک به بخشای “ ژوئن 21قرارداد ” 

از اتفاقات ناشی از تسخیر سفاارت اشااره مای 

کنند. اما خاطره انگیزی صحرای طبس تنها باه 

سال های اول انقالب اسالمی  محدود نمی شود. 

  صحرای طبس بار دیگر باند 2311آذرماه  سال 

فرود پرنده ای آمریکایی قرار گارفات؛ باا ایان 

تفاوت که این بار سپاه پاسداران اسالمی باا باه 

دام انداختن این پهپاد که در حال جاسوسی در 

داخل مزرهای هوایی ایران بوده است؛ هدایت و 

فرود آن را به دست می گیرد. شکار پهباد فاوق 

چنان آمریکا را در شاوک   RQ170پیشرفته ی

فرو می برد که ابتدا این خبر را تکذیب , سپاس 

اذعان می کند که یک پهپاد در منطقه گم کرده 

است )!  و در نهایت باراک اوباما  رئیس جمهاور 

وقت آمریکا  با پذیرش این مو او   باه طاور 

رسمی اعالم می کند که از ایران خواسته پهپااد 

باه “  شاکاار طاباس”  را پس بدهد .مستاناد 

کارگردانی علی جمالی  به نحوه ی شکار پهابااد 

متجاوز آمریکایی می پردازد و دست برتر ایاران 

در پدافند هوایی و جنگ الکترونیک را به تصویر 

می کشد. همچنین در بخش هایی از مساتاناد  

تصاویر رمز گشایی شده از حافظه ی پهباد را به 

نمایش می گذارد و در ادامه مهندسی معکاو  

این پرنده  قدرت پهبادی ایران و پرواز پاهابااد 

های ایرانی بر فراز سرزمین های اشغالی اسرائیل 

را روایت می کند . در این مجال تنها به معرفای 

دو فیلم مستند درباره ی طبس پرداختیم اما در 

این مو و  حرف های دیگری نیز گفتاه شاده 

است  کتاب هایی به نگارش در آمده و مستاناد 

هایی ساخته شده که همگی یادآوری می کنناد 

صحرای طبس نیز چون پهنه ی تاماام عاالام  

 صحنه ی رویارویی حق و باطل است. 
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 به وقت تنظیم قطب نما
  متولیان ساخت اتوپیای زمینی چه کسانی هستند؟

بشر همیشه دنبال این بوده زندگی با آراماش و 

راحتی بیشتری را تجربه کاناد و در ایان راه 

متحمل سخاتای هاای زیاادی شاده اسات.         

ملت ها یک جامعه را تصور می کردند که آزادی  

صل   رفاه  عدالت و ... در آن جامعه جمع باشد و 

بدون نگرانی در کنار سایر مردم بدون نگرانی باه 

زیست خودشان ادامه دهند و از کنار هام باودن 

نهایت لذت را ببرند. سالیان سال است غرب نماد 

چنین جامعه ای معرفی می شود و ملت ها بارای 

رسیدن و بهتر کردن آن عمر و انرژی خودشان را 

صرف می کنند.  چه تعداد فیلم ها و انیمایاشان 

هایی ساخته شده تا چنین جامعه ای را در غارب 

نشان دهد و دست برتری که از آن جا ظهور مای 

کند تا آنجا را به همان بهشت ماوعاود زمایان 

تبدیل کند. بعد از صدها سال باید دید چقادر از 

این مسیر طی شده است و چقدر آن مااناده تاا 

 بلکه امیدوارتر به مسیر ادامه دهیم)! . 

آیا بهشت موعود همان جایی است که بارای باه 

دست آوردن اندکی بیاشاتار ماواد غاذایای و 

بهداشتی روی هم نو  خود اسلحه بکشایام؟ یاا 

همان جایی که مادری باید به گریه بیفتاد چارا 

برای فرزندش پوشک پیدا نمی کند چون تاماام 

آن را از تر  به غارت بردند و افتخارشاان ایان 

است طوری غارت کردیم که هماساایاه و هام 

شهریمان هم دیگر مواد  روری نمی تواند تهیاه 

کند. آیا آنجاست که کهناساانن را از درماان 

محروم می کنند و چرخه اقتصاد برایشان از جان 

مردم باهاشات نشایان)!  ماهام تار اسات.            

وقتی برای سفری در یک مسیر همراه یک راهنما 

گام برمی داری و همه جوره خودت را تسلیم آن 

راهنما می کنی؛ به مرور زمان مثل آن راهاناماا 

عمل میکنی و هرچه زمان طوننی تری را باا او 

بگذرانی این اثر بیشتر است. چه کسی برای ما 

نقشه خوانی می کند تا در مسایار حارکات 

 کنیم؟ 

ملت ها هرچه در این مسیر بیشتر پیش رفاتاناد  

آرامش شان را بیشتر فدا کردند. درست است کاه 

برای رسیدن به اهداف بزرگ باید بعضی چیزها را 

فدا کرد اما آن چیز آسایش اسات ناه آراماش. 

دلیلش این است که در مسیری که گام برداشاتاه 

می شود که نه تنها به هدفش نمی رساند بلکه از 

مبدا دورترش می کند. نقشه خوان  مسیر  رشاد 

بشریت کیست و عنان خود را باه دسات چاه 

کسانی دادیم؟! آیا افرادی می خواهند ماتاولایاان 

ساخت اتوپیا )بهشت زمینی  باشاناد و باه ماا 

بگویند که برای رسیدن به آن از چاه مسایاری 

برویم  که خود در خون ریخته شاده انساانایات 

غوطه ور هستند؟  افرادی که با هماه ی ادعاای 

پیشرفت به خاطر کمبود امکانات  کاهان ساانن 

جامعه را از درمان محروم می کنند چون دیاگار 

برای چرخه اقتصادشان فایده ای ندارند؟!  افارادی 

که محموله بهداشتی را از یک ملات دیاگار باه 

سرقت می برند تا بحران جامعه خود را حل کنند  

 ولو به قیمت خوردن حق عده ای دیگر؟!  

همان ها که در رسانه هایشان مشکالت سایر ملل 

را به گونه ای بزرگ می کنند کاه اناگاار هاماه 

بدبختی در آن جا رقم می خورد ولی توجه  به در 

خطر مرگ قرار گرفتن میلیون ها انسان به دلیال 

گرسنگی که در خیابان های اطراف شان و بر ک  

آلوده زمین در این شرایط ویروسی خوابیده اند را 

ندارند. انگشت اتهام شان به سوی دیاگاران دراز 

است حال آنکه باید جوابگوی اتاهاام خاودشاان 

 باشند. 

اگر اندک کمکی هم می کنند طوری نشاان مای 

دهند که گویی دنیا را به مردمشان هدیه دادند اما 

 نفرین مردم دنبالشان است. 

این رهبران  مردمی آن گونه می پرورانند. شاایاد 

نقشه و نقشه خوان باید تغییر کند. جاغارافایاای 

دیگری وجود دارد که در آن عده ای با پول خاود 

دستکش و ماده  دعفونی تهیه می کنند و باه 

رایگان در اختیار هموطنان خود قرار می دهاناد.  

غیر از کادر درمانشان که با تمام وجود پاای کاار 

ایستادند  عده ای داوطلب هم از  دعفونی معابار 

و تهیه مواد غذایی برای نیازمندان تا خطرناکترین 

محل که در ارتباط مستقیم با بایامااران هسات 

چون انجام مراسم غسل و کفن جان بااخاتاگاان 

آلوده به ویرو  فعالیت می کنند و این را وظیفاه 

خود می دانند که بدون دستمزد این اقداماات را 

انجام دهند. برخی مردمی که منازلشان را کارگااه 

 خانگی کردند تا در حل این بحران سهیم باشند. 

عده ای که اجاره و طلب هایشان را یا به تعویاق 

انداختند و یا بخشیدند تا همنوعان شاان فشاار 

کمتری را حس کنند. عاالوه بار کاماک باه 

هموطنان خویش  به فکر سایر ملل هم هستناد 

و حا ر شدند به آنان کمک کنناد چاه بارای 

ارسال محموله های بهداشاتای و چاه اعاالم 

آمادگی برای کمک به آن اقشاری کاه دیاگار 

دولتمردان از دایره درمان حذفشان کردند. اگار 

مسئولینش هم جایی کارآمدی نزم را نداشاتاه 

باشند  فرهنگ غنی مردم نمی گذارد کشور در 

باتالق بحران غرق شود. کشوری کاه ساازماان 

بهداشت جهانی از روند درمان در آن شگفت زده 

می شود. شاید فرهنگی که پتانسیل سااخاتان 

جهانی مملو از صل  را دارد  باید در غرب آسایاا 

جستجو کرد. سرزمینی که باید آماده شاود تاا 

مقدمات حضور کسی را فراهم کناد کاه رقام 

زننده ی سرزمین پر از صل  و عدل باا در هام 

 .کوبیدن ظالمان و متکبران است
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  یا هندو؟! کشور هند
 مروری بر جنایات اخیر هندوهای افراطی علیه مسلمانان در هند 

 سفر دونالد ترامپ  به هند مزید 

 بیان کرد. “ اسالمی رادیکال

وی در سخنررانری درود .  برعلت شد

فوریه به طور واضح از هندوهرای   04در

افراطی حمایت کرد و مسلرمرانران را 

تروریست نامید و هدف آمریکا و هنرد 

تروریسرم “ از اتحاد را، حفاظت مردم، از

اسفندماه سال گذشته ناگهان خبر دردنااک     

مظلومیت مجدد مسلمانان در نقطه ی دیگری از 

زمین به گوش رسید  فاجعه ای   کاه واکاناش 

های متعددی رادرجهان برانگیاخات؛ جاناایات 

وحشیانه ی هندوهای افراطی علیه مسالامااناان 

هند. ماجرا از آنجا شرو  شد  که در پی تصویاب 

نیحه اعطای شهروندی به مهاجران  غیر مسلمان 

  NRCو نیز طرح ثبت نام ملی شاهارونادان )

دسامبر سال گذشته موجی از اعتارا اات  22در

ایالت های مختل  هند را تحت تأثیر خود قارار 

داد. معتر ان  قانون جدید شهروندی را ناوعای 

حمله به قانون اساسی سکونر هند و اقالایات 

 مسلمان در این کشور ارزیابی می کردند. 

شرقی اسام آغاز شاد.   در ابتدا اعترا ات از ایانت

در ایالت های دیگر هند نیز شماری نگران بودند 

که  این طرح  که توسط دولت ناسیوناالایاسات 

  نخست وزیر این کشور طراحای “ نارندرا مودی” 

شده  طرحی برای شناسایی مسلمانانی باشد کاه 

اسناد قانونی اقامت در هند ندارند و در نهایت به 

 اخراج آنها منجر شود . 

اما نکته اصلی اعترا ات این باود کاه قااناون 

جدید  تنها اعطای شهروندی باه شاش فارقاه 

مذهبی و قومی )هندو  سیک  باودایای  آیایان 

جین  زرتشتی و مسیحی  را تضمین مای کارد  

که طبق ادعای نخست وزیر هاناد  از لاحاا  

تاریخی با آزار و اذیت در سه کشور همسایه هند 

روبه رو بوده اند؛ اما این قانون یکی از اقالایات 

های مهم این کشور  یعنی مسلمانان را مستثنی 

کرده بود.  برخی اعالم نگرانی کرده اند که ایان 

نیحه بخشی از دستور کار دولت هند در آیاناده 

برای سلب تابعیت تعداد زیادی  ازمسلاماان باه 

 بهانه ی مهاجربودن باشد. 

شخصیت  111پس از تصویب این نیحه بیش از 

سرشنا  هندی از جمله وکال  دانشگااهایاان و 

بازیگران سینما با امضای بیانیه ای این نیحه را 

 محکوم کردند.  

در این راستا  رائول گاندی  رهبر حزب کاناگاره 

ملی هند اعالم کرد: حامیان این  نیحاه درحاال 

 تخریب بنیادهای کشور هستند  اماا ماقااماات 

دولتی از جمله آمیت شاه  وزیر کشور مدعی شاد 

 این نیحه علیه مسلمانان نیست! 

با آغاز اعترا ات مسلمانان بر این نیاحاه پایاام 

بی جی پای    یکی از سیاستمداران از حزب حاکم

مانند جرقه ای  آتش بحران را شعله ور کارد و 

پس از آن هندوهای افراطی به خانه ها  مغازه ها  

اموال و مساجد مسلمانان حمله بارده و تاعاداد 

نافار  راکشاتاه   13زیادی از مسلمانان  حدودا 

 وصدها نفررا زخمی کردند. 

اما در این بین سفر دونالد ترامپ  به هند مازیاد 

فوریه باه   11وی در سخنرانی خود در.  برعلت شد

طور وا   از هندوهای افراطی حمایات کارد و 

مسلمانان را تروریست نامید و هدف آماریاکاا و 

تاروریسام ” هند از اتحاد را  حفاظت ماردم  از 

بیان کرد.اما واکنش رسانه های “  اسالمی رادیکال

جهان به جنایات اخیر هند چگونه باوده اسات؟          

نشریه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی با تیاتار  

مسلمانان در هند سالخی می شوند و جاهاان «

ناوشات: در حاالای کاه    »هاداهمیتی نمی د

مسلمانان در هند کشته شده اند  به ناظار مای 

رسد جهان در محکوم کردن خشونت های اخیار 

در دهاالاای نااو باای تاافاااوت اساات.                        

خشاونات در «نشریه انگلیسی گاردین با تیتار 

دهلی شورش نیست؛  وحشیاگاری اسات کاه 

به این جاناایاات »مسلمانان را هدف گرفته است

 علیه مسلمانان اشاره کرد.  نشریاه آماریاکاایای 

پالیسی نیز با پوشش جنایات هانادوهاای   فارن

مسلمانان  هند  «افراطی علیه مسلمانان و با تیتر 

باه   »کننادپلیس را به کشتار هدفمند متهم می 

بیان داستان یکی از قربانیان این خشاونات هاا 

شبکه الجازیاره قاطار  اینترنتی پرداخت. پایگاه

نوشت: روزنامه فرانسوی لیبراسیون به ناقال از 

یکی از شاهدان عینی فرانسوی نقل کارده کاه 

پلیس به سوی مسلمانان در هند آتش گشاود و 

 مجله هاایحمالت از پیش طراحی شده بود.    

و “  دی اکااناماسات”   مانناد تأثیرگذار غربی نیز

یکی ازشماره های خود را بر محور پارده “  تایم” 

ماودی برداری از واقعیت این حازب و آقاای 

اختصاص دادند. چند روز پس از اباراز ناگارانای 

توسط دبیر کل سازمان ملل  کمیسیاری عاالای 

سازمان ملل متحد  برای پناهانادگاان پاروناده 
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را  CAAشاکاایات ازقااناون :  6ادامه از صفحه 

مستقیما در دیوان عالی قضایای هانادوساتاان 

  نیازتشکیل داد. در این بین  رهبر معظم انقالب 

با انتشار توئیت زیر به حمایت ازمسلمانان هاناد 

پرداخته و پیام خود را بدین صورت به جهانیاان 

قلب مسلمانان جهان از کشاتاار ” انتقال دادند: 

مسلمانان در هند جریحه دار است. دولت هاناد 

باید در مقابل هندوهای افراطی و احزاب طرفدار 

آنها بایستد و با توق  کشتار مسلمانان  از انزوای 

“ .       خود در جهان اساالم جالاوگایاری کاناد

مو ع گیری ایشان و وزیرخارجاه جاماهاوری 

اسالمی  پوشش مناسبی توسط رسااناه هاای 

هندی داشته و مورد استقبال عموم مسلامااناان 

قرارگرفت. درماه های اخیر از ده ها شهر از هار 

قاره ای در جهان به خصوص در اروپا و آمریکای 

شمالی  صدای تظاهرات کوچک و بزرگ مردمای 

علیه جنایات اخیر هند به گوش رسیاده اسات. 

درایران نیز با تجمع هندی هاای سااکان ایان 

کشور مقابل سفارت هند و به دنبال آن تاجاماع 

.                   ایرانیان  نام ایران در این فهرسات ثابات شاد

این روزها  صدای حمایت از مظلاوم و عادالات 

خواهی از نقاط مختل  به گوش مای رساد و 

نزدیک بودن زمان تحقق حکومت عادنناه اماام  

عج  را گوشزد می کند. مسلمانان باید در )  عصر

راستای برقراری حکومت حق در جهان آمادگای 

کسب کنند و زمینه را برای ظهور منجی عاالام  

فراهم آورند. حمایت از مظلوم  جازو اباتادایای 

ترین و مهم ترین اصول جمهوری اسالمی اسات. 

فضای مجازی دراین زمینه ابزاری قدرتمند است 

که با آن می توان ندای حق و مظلومیت را باه  

گوش جهانیان رساند. لذا قوت در فضای مجاازی 

امری حیاتی است. مو وعی که رهبار ماعاظام 

انقالب نیز در سخنرانی فروردین ماه خود به آن 

 اشاره کردند.  
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