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از قوانین ثابت کرونا واقعا بترسیم
جمله «ول کن بابا حوصله داری» را این روزها کمتر می شنویم.
طبیعی است آمار و عددهای ترسناک کرونا تا حدودی «ماسک»
را به صورت مردم بازگرداند ،اما افزایش تعداد مبتالیان جدید و
پیشی گرفتن آمار بستری نسبت به ترخیصی ها در برخی استان
ها از جمله در پایتخت ،موج نگرانی از تداوم و گسترش تبعات
منفی این ویروس خشن در فرسایش بخش درمان و نارسایی
ها در اقتصاد را افزایش داده است .با گذشت بیش از چهارماه
از اعالم رسمی ورود این ویروس به کشور ،برخالف تصور و گفته
های برخی که برای وضعیت کرونا در کشور دوره های زمانی
مختلف و موعد مهار پیش بینی کردند یا می کنند ،اما این ویروس
چندان عالقه ای به دسته بندی و این پیش بینی ها ندارد و ظاهرا
که ساز ناکوک خودش را می نوازد و رقص کنان بر جان و روان
جامعه می تازد.
اما از آن چه در چند ماه گذشته بر سر جهان آمده است ،می توان
دریافت که این ویروس برای خودش قواعد و قوانینی قائل است
که ما به ناچار باید به آن تمکین کنیم.
یک :نه به دوگانه جان یا نان
اساس ًا تئوری یک سونگری به ابعاد و نیازهای انسان نه تنها در
پیشامد ها که در تمامی ساخت های زیست او امری متوهمانه به
نظر می رسد .انسان به همان میزان که دارای ابعاد معنوی است
به همان اندازه نیز زیست مادی و "این جهانی" متوجه اوست.
در واقع دسته بندی جان یا نان در هفتههای نخست محدودیت
های کرونایی ،ناخودآگاه بسیاری از ذهن ها و احتما ًال تدابیر
را دچار تردید و ابهام کرد به طوری که اتخاذ روند های کند در
سیاست گذاری ها در آغاز راه شاید نتایج همین تردیدها بود چرا
که مسئوالن خود را در برابر این پرسش اساسی می دیدند که در
مقابله با کرونا به کدام سو باید رفت؛ جان یا نان؟
اما با گذشت زمان و تجربه گام به گام حوزه اروپای اول این امر
بیشتر ثابت شد که می توان به گونه ای با تدبیر عمل کرد که هم
رعایت جان کرد و هم هوادار نان بود .بنا براین نخستین قانون
کرونا همین است که نگاه صفر و یکی و غش کردن به یک سوی
ماجرا در دوران کرونا جز عقب ماندگی و فرسایش جامعه رهاورد
دیگری نخواهد داشت.
دو  :کرونا بی قرار است
اواسط اردیبهشت رئیس جمهور چین در شهر ووهان (مبدأ
صدورکرونا)حاضرشدورسم ًااعالمکردکرونادرچینمهارشده
است .اما با گذشت زمان نه تنها خبری از مهار نبود بلکه شیوع
این ویروس دست کم در چند روز گذشته چندین محله پکن را در
قرنطینهاجباریفروبردهاست.نمونهبومیاینماجراپیشبینی
 ۲۳فروردین معاون کل وزیر بهداشت بود که اعالم کرد احتما ًال
تا آخر اردیبهشت میتوانیم شیوع ویروس را مهار کنیم .این نوع
مواجهه با کرونا قطع ًا ناشی از نبود تجربه زیستی با این ویروس
بودکهشایدهمینپیشبینیهاتبعاتناخوشایندیرانیزمتوجه
جامعه کرد .چنانچه از اوایل خرداد و هنگامیکه خوزستان در
شرایطقرمزکروناقرارگرفتیکیازنمایندگانایناستانمعتقد
بود طرح این مسئله که گرما دشمن کروناست ،مردم خوزستان را
تا حدود زیادی در وضعیت بی توجهی به پروتکلها قرار داد .پس
کرونا بی قرار است این ما هستیم که باید خودمان را مجهز کنیم.
سه  :سایه سنگین بر روح و روان جامعه
در کنار تمامی آن چه ذکرش آمد این قانون سوم کرونا شاید
دردنــاک تر از دیگر مــوارد به حساب آیــد .وقتی روح و روان
جامعه به دلیل محدودیت های اجتماعی و اقتصادی مشمول
دورهای از زمان شود احتما ًال التیام آن نیز زمان بر خواهد بود.
اما آیا نمیتوان با اتخاذ مجموعهای از تدابیر از سوی حاکمیت
و همچنین اراده جمعی بر آن فائق آمــد؟ به نظر میرسد با
تجدید نظر در نوع رفتارهای اجتماعی مان همچون رعایت
انصاف و رحم به یکدیگر در این شرایط سخت ،می توان از حجم
ناآرامیهای روحی و روانی کاست و در بخش حاکمیت کالن
نیز با اتخاذ سیاست ها و مدیریت کارآمد روزها و آینده بهتری را
به انتظار نشست.
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پیکر مطهر «نسیم افغانی» شهید افغانستانی
دفاع مقدس امروزدرحرم مطهر امام رضا(ع) آرام میگیرد

نسیمی جان فزا می آید
بـار دیگـر ،نسـیم شـهادت در فضـای
مشـهد پیچیـد و در ایـام دهـه کرامـت،
پیکـر مطهـر شـهیدی از شـهدای گران
قدر هشـت سـال دفاع مقدس ،مشـهد
الرضـا(ع) را عطرآگیـن کـرد .پیکـر
شـهید «نسـیم افغانـی» از مجاهـدان
مهاجـر افغانسـتانی که پیکـر مطهرش
پـس از سـا لها در منطقـه عملیاتـی
والفجـر یـک در فکـه تفحـص و بـه ایران
انتقـال داده شـد ،صبـح دیـروز بـا
اسـتقبال جمعـی از خانـواده هـای
شـهدای افغانسـتانی مدافـع حـرم،

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

مسـئوالن و فرماندهـان نظامـی
و انتظامـی ،سرکنسـول جمهـوری
افغانسـتان در مشـهد و جمعـی از
مـردم شـهیدپرور مشـهد و مهاجـران
افغانسـتانی وارد مشـهد شـد .مراسـم
وداع بـا ایـن پیکـر مطهـر نیـز عصـر
دیـروز در رواق امـام خمینـی(ره) حرم
مطهـر رضـوی برگـزار شـد  .پیکـر ایـن
شـهید واالمقـام ،صبـح امـروز طبـق
فرمان ولی امـر مسـلمین ،رهبر معظم
انقلاب اسلامی ،در حـرم مطهـر امـام
رضـا(ع) بـه خـاک سـپرده مـی شـود.

رئیسی :برخی تصورکردند با اعتماد به اروپایی ها
می توانند کار را پیش ببرند
رئــیــس دســتــگــاه قــضــا بــا بــیــان ایــن
که خطایی که اتفاق افــتــاد ،ایــن بود
که برخی تصور کردند با اعتماد به
اروپاییها و بی اعتمادی به داشتههای
خودمان میتوانند کار را پیش ببرند،
افــزود :در حالی که باید به اروپاییها
بی اعتماد بود و به داشتههای کشور
اعتماد کرد.و یتاکید کرد« :االن نیز
همچنان وقت باقی است برای این که
به داشتههای بسیاری که در کشور
داریــم ،به ویژه نیروی جوان متراکم و
کارآمد اعتماد کنیم و یقینا اتکال به
خدا و اعتماد به داشتهها میتواند کشور
را پیش ببرد و در مقابل همه فتنهها و

توطئهها حفظ کند  ».وی با اشــاره به
قطعنامه سه کشور اروپایی گفت« :آنها
تصور میکنند که میتوانند فشارهایی
را به ما نیز وارد کنند و سه کشور اروپایی
علیه ما قطعنامه به آژانــس و شــورای
حکام پیشنهاد میدهند .ما این سه
کشور را به خوبی میشناسیم .اینها
همانهایی هستند که بعد از شهادت
ســردار سلیمانی ،از آمریکا حمایت
کردند» .رئیسی با تاکید بر این که باید
به این کشو رها بی اعتماد بود ،اظهار
کــرد« :موضوعی که امــروز باید مورد
اعتماد قــرار گیرد ،داشتههای ملت
بزرگ ایران است».

صدورتعقیب قضایی برای قاتالن شهید سلیمانی
دادستان تهران از شناسایی  ۳۶نفر
از افرادی که در ترور سردار سلیمانی
نقش داشتند از جمله ترامپ خبر داد.
القاصی مهر در جلسه دیروز مسئوالن
قضایی بــا اشـــاره بــه اقــدامــات انجام
شده برای پیگیری پرونده ترور سردار
سلیمانی اعالم کرد ۳۶ :نفر از افرادی
که در ترور حاج قاسم مباشرت ،مبادرت

و آمــریــت داشــتــنــد ،اعــم از مسئوالن
سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولتها
شناسایی شدند که توسط مقام قضایی
برای آن ها دستور جلب و اعالم وضعیت
قرمز صــادر شــده اســت در راس این
فهرسترئیسجمهورآمریکاقرارداردو
تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره
مسئولیت اش پیگیری خواهد شد».

ادعای جدید درباره مرگ منصوری
و درخواست «دی.ان.ای» از رومانی
رئیس پلیس بین الملل اعالم کرد که به
زودی «دی ان ای» قاضی منصوری به
ایران خواهد رسید .به گزارش میزان،
ســردار هــادی شیرزاد با بیان این که
درصدد تعیین قطعی هویت فرد فوت
شــده هستیم ،در ایــن بــاره گفت که
«حتما به مستندات دیگری از جمله
«دی ان ای» نیاز اســت و درخواست
پروفایل دی انای ارسال شده و پلیس
اینترپل رومــانــی هم اعــام کــرده که
پــروفــایــل دی ا نای در دســت آمــاده
سازی است و به زودی به ایران ارسال
میشود».همچنین روزگذشتهمجتبی
ذوالــنــوری رئیس کمیسیون امنیت
مجلس در گفت وگــو با آنــا ،احتمال

حرف مردم

جالب و در عین حال جنجالی را درباره
مــرگ قاضی منصوری مطرح کــرد:
«یکی از گمانههای مطرح شده ...وجود
باند مخوف فعال در قوه قضاییه برای
حــذف ف ــردی اســت کــه ممکن است
حاوی مطالبی باشد».وی تصریح کرد:
«گمانهزنی در خصوص وجــود پیوند
میان جریا نهای داخلی و خارجی
به این دلیل است که قتل یک قاضی
که در اختیار ،کنترل و حمایت پلیس
کشور خارجی است ،عم ً
ال غیر ممکن
است از این رو این سوال مطرح میشود
که چگونه این سوء قصد رخ داده و آیا
هماهنگی و ارادهای در این باره وجود
دارد؟»

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••جناب آقــای دکتر روحانی ،رئیس دولت
تدبیر و امید! دالر  19کشنده تر از کووید 19
است .پس این مسئولین کی می خواهند از
خواب بیدار شوند؟
••این قدر هزینه ها هر روز باال می رود که
خانواده ما کم آورده است .از اجاره و مخارج
زندگی مون زدیم اما پول رهن پرید .دعواهایم
بــا همسرم بیشتر و بیشترشد و بــه خاطر
بیپولی داریم از هم جدا می شیم.
••جالب این جاست که وضعیت کرونا دوباره
به اوج رسیده اما بهداشت حتی یک بازرسی
کوچک از نانوایی ها نــدارد! بیشتر نانوایی
ها با یک دست هم پول می گیرند و هم نان
میدهند .می دانید اگر یک نانوا دستش
آلــوده باشد چند نفر بیمار می شــود؟! چه
کسی باید نظارت کند؟
••کرونا شده یک سیاست که اجناس روگرون
و سرمردم روگــرم کنند .حاال تا وقتی کرونا
هست دالر رو بکنید ۳۰تومان و تــورم رو
برسونید به ۷۰درصد و مردم رو بدبخت کنید.
••حــال کــه کــرونــا ماندگار شــده اســت چرا
از سامانه وی ــروس یــاب مستعان استفاده
نمیشود؟
••تورم مالیاتی است که به صورت دوبله فقط
و فقط از قشر ضعیف جامعه گرفته می شود و
متأسفانهحاکمانماازحکومتداریهمینیک
راه را بلد هستند .صبر ملت هم اندازه ای دارد.
•• ریشه تمام اختالس ها ،وجود رانت و مافیا
در بخشهای مختلف و طوالنی شدن دوره
خدمت مسئوالن اســت .خدمت بــه مــردم
همچون آب طاهر و موجب حیات اســت.
همین آب چون در جایی جمع شود گنداب را
تشکیل میدهد که همان رانت است و چون
گنداب ها زیاد و متمرکز شود ،مرداب را به
وجود می آورد که همان مافیاست .خصلت
مــرداب پایین کشیدن و غــرق کــردن تمام
کسانی است که وارد آن میشوند.
••حاال که گرانی کاغذ موجب کاهش کمی
روزنامه شده  ،بهتر نیست به فکر اصــاح و
بهینه ســازی صفحات موجود باشید .مثال
آگهی هــای مفقودی ،مــزایــده و ترحیم را
میتوان در ضمیمه هایی ویژه با کاغذ کوچک
کــار کــرد .دخــل وخــرج را در نیمتای پایین
صفحه اقتصادی روزانــه و جیم را در صفحه
طنز روزانه ادغام کنید.روزنامه های استانی
را هم به صورت  ۸صفحه ای چاپ کنید.
••مسئوالن باید کسانی را که در این شرایط
بحرانی ازهر طریقی می خواهند جیب مردم
را خالی کنند ،شناسایی و آن ها را جریمه

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

کنند و پول فریب خوردگان را از طریق قانون
بگیرند .چرا بعضی ها این قدر زیــاده خواه
هستند؟
••درب ــاره قتل عسل کوچولو زمانی که در
روزنامه درج شده بود که نامادری اش در
تابستان بلوز کاموا تن بچه می کرده دلم آب
شد و گریه شدیدی کــردم .کــاش دستگاه
قضا اشد مجازات رو برای این نامادری در
نظر بگیرد.
•• بنگاه های امالک محترم! لطفا واحدهای
اجارهای که صاحبخانه اجاره را بیش از حد
باال برده ،قبول نکنید.
••وزارت بهداشت چرا دستور بازگشایی حرم
رو داد؟ کرونا دوبــاره با ورود زائــران به اوج
رسیده .مردم چه گناهی کرده اند که باید از
کرونا جان بدهند؟ مسئوالن فکری بکنند.
••قبال جوانان می ترسیدند که کار درست
و حسابی ندارند و ازدواج نمی کردند .حاال
دالر ،طال ،کرایه خانه ،قیمت بــاالی خرید
جهیزیه و ...را هم به این ترس ها اضافه کنید.
چــرا کسی به فکر جــوان ها نیست؟ نکند
آقایان فکر می کنند همه شرایط آقازاده های
خودشان را دارند؟!
•• چرا سری به مطب های پزشکان نمی زنید؟
توی این موقعیت اون ها باید مالیات بدهند تا
کمکی به محرومان بشه .میگن کارت خوان
مون خرابه کارت به کارتم می کنی به حساب
منشی میره .لطفا مامور بفرستید و جریمه
شان کنید .پروانه شون رو باطل کنید.
•• یک ماهه دنبال خونه می گردم با دومیلیون
پول پیش چه کار کنم؟ لطفا چاپ کنید شاید
صاحب خونه ها به خودشون بیان.
•• آیــا درسته مالکی با دادن پــول بیشتر به
شهرداری درساخت طبقات بیشتر آپارتمان
غیرمجاز به حریم (نــور ،حفاظ ،تــردد و)...
دیگران تجاوز کند؟ فرقش با رشوه ،واسطه
گری ،تعدی و اجحاف چیست؟
••اجرای کامل قانون همسان سازی حقوق
بازنشستگان بــا شاغلین هــم تــرازشــان،
حق مسلم ماست .همان طــور که تبعیض
نــژادی محکوم اســت ،تبعیض بین حقوق
بازنشستگان و شاغالن هم محکوم است.
••لطفا بفرمایید صفحه جــدیــد بــا عنوان
«همشهریسالم» چه شباهتی به صفحه قدیم
آن در زندگیسالم دارد و کدام یک از مطالب آن
را در خود جای داده است؟ واقعا چرا آن صفحه
پرطرفدار را تکه تکه کردید و هر قسمتش را در
گوشهای از صفحات دیگر گذاشتید و بعضی
بخشها را هم کال حذف کردید؟
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•• تنها قشری که از کرونا ضرر نکرد ،معلمان
بودند .هم اوایــل بیماری تعطیل شدند و
سریع رفتند سفر و کرونا رو توی کل کشور
پخش کردند و هم چند روز مانده به آخرماه
حقوق گرفتند .اما من کارمند تمام روزها
سرکار بــودم وحتی یک ساعت کم کــار یا
دورکار نشدم .هنوز حقوق نگرفته ام چون
دولت بودجه نداره .چرا از حقوق معلمان کم
نمیکنید تا به قشر متضرر بدهید؟ این چه
عدالتیه؟ برادر من با سه فرزند از اول سال
تعدیل شد بقیه همکارانش هم فقط به شرط
10روز حقوق درماه سرکار ماندند!
•• تــوی ایــن گــرانــی مسکن خیلی هــا توی
گلبهار ،آپارتمان دارنــد ولی به خاطرجاده
بدش نمی رونــد آن جا زندگی کنند و اکثر
آپارتمان های گلبهار خالی است .مسئوالن
فکری برای جاده و متروی گلبهار بکنند .اگر
مترو راه بیفتد ،اوضاع مسکن بهتر می شود.
البته اگر دلسوزی هست که به فکر ما مردم
بدبخت باشه.
•• من موندم واقعا اگر تحریمها بر ما اثر ندارد
پس چرا تا یک چیزی مثل خوراک دام بهتون
نمیدن ،هزینه اون رو بــه راحــتــی از جیب
مردم حساب می کنین؟! واقعا این مایی که
میگین دقیقا کدوم ماست؟! ما مردم یا شما
مسئوالن؟! به خدا ما که بدبخت شدیم با این
گرونی هایی که خودتون می گین به خاطر
تحریم و دالره.
•• تکلیف حق مسکن و بن هــای مستمری
بگیرانتامیناجتماعیچهمیشود؟همسان
سازی را می خواهند چه کار کنند؟ آقایان
شریعتمداری و ساالری هر طرحی که برای
ما داده شده شما قبول نکرده اید .برنامه شما
برای حقوق های پایین چیست؟
••آقای روحانی و هیئت وزیرانش حاال سعی
دارنــد تمام بی عرضگی هــای خودشان را
گردن ویروس کرونا بیندازند.
•• از رسانه ملی به خاطر پوشش معضالت
ومشکالت جــهــان بعد از پــوشــش مسائل
داخلی سپاسگزارم .این در اصالح نگرش
اشتباهی که فکر می کنیم «مــرغ همسایه
غازه» موثر است.
•• می خواستم بگم کالس های ما به صورت
آنالین بــوده .چرا باید امتحانات حضوری
انجام بشه؟ با این وضعیت کرونا احتمال
داره کسی از بچه ها ناقل باشه و صالح نیست
امتحانات حضوری باشه .دانشگاه های
دیگه به صورت آنالین امتحانات رو برگزار
می کنن.

