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تدابیر اقتصادی
ضد کرونایی
 تسویه حساب بدهکاران بانکی تا پایان خردادبه تعویق افتاد  3هزار میلیارد تومان برای کسب و کارهای تعطیلت مهلت دارند
 مشترکان برای پرداخت قبوض برق تا پایان اردیبهش  رشد  ۸برابری ظرفیت تولید مواد ضدعفونی کنندهگزارش «ایران» از حال ناخوش دستفروشان از کرونا و کسادی بازار

دستفروشان مقرری بیمه بیکاری میگیرند

«خراسانیات» با صدای محمدرضا شجریان
و آهنگسازی پرویز مشکاتیان منتشر شد

شهدا ،رکن هویت و امنیت ما

شــهدا و ایثارگــران و مدافعان وطــن ،یکــی از ارکان اصلی میراث
معنــوی و فرهنگــی ملت را تشــکیل میدهند و از اینرو همیشــه
یادداشت
در میان ملت غیور ما و در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
دارای جایگاهــی واال و منزلــت بیبدیلی هســتند کــه نمیتوان با
قلــم و بیان این جایــگاه واال را توصیف نمــود .چنانکه امام راحل
فرمودند« :شــهادت در راه خداوند چیزی نیست که بتوان آن را با
سنجشهای بشری و انگیزههای عادی ارزیابی کرد و شهید در راه
حجتاالسالم
حق و هدف الهی را نتوان با دیدگاه انســانی به مقام الهی و واالی
والمسلمین
سیدمحمدعلی
آن پی برد)1(».
شهیدی
اگــر هویــت ملــی یک کشــور را بــه بنا و عمــارت تشــبیه کنیم،
رئیس بنیاد شهید
ارزشهــای معنــوی در واقع مصالــح این بنا را تشــکیل میدهد.
و امور ایثارگران
اینکــه یــک ملت در نــگاه افــکار عمومی جهان بــه صفت مقتدر
بودن یا شکستناپذیری شناخته میشود یا مردمان آن بهعنوان
افرادی مبارز و دلیر به حســاب میآیند ریشــه در همین ارزشهای معنوی و فرهنگی و
ایثار و جانفشــانی شهدا و ایثارگران دارد .از همینروست که گفته میشود پدیده انقالب
اســامی و دفــاع مقــدس هویت نوین ملت ایران را شــکل داده اســت ،چرا کــه در هر دو
واقعه ارزش مشــترکی بهنام نجات کشــور و آزادی ملت ،آحاد شــهروندان ایرانی را زیر
پرچم واحد متحد ساخت.
در تاریخ معاصر ایران اسالمی ،جنگ هشت ساله چنین میراث ارزشمندی را برجای
گذاشــت .نســلی در دامن دفاع مقــدس پرورش یافت که زیباترین صحنههــا را در دفاع
از ارزشهای اســامی و انقالبی و در جانفشــانی برای نجات میهن و امنیت مردم خلق
کردند .آنها که از چشــمه معرفت شــیعه و اندیشــههای امام(ره) و حماســههای تاریخ
ایران الهام گرفته بودند ،با گذشتن از جان خویش به ایران و نظام اسالمی ،اعتبار و قوام
بخشیدند.
مــا نبایــد بگذاریــم که گذشــت زمــان باعث نشســتن غبــار فراموشــی بر چهــره این
ارزشهای حیاتبخش شــود ،لذا بحث حفظ و انتقال این ارزشها به نســلهای آینده
یــک مطالبه تاریخــی و مردمی و اقدامی بس ارزشــمند و ضروری اســت .چنانکه رهبر
معظــم انقــاب فرمودنــد« :گاهی رنــج و زحمت زنده نگهداشــتن خون شــهید از خود
شــهادت کمتر نیست )2(».از اینرو روز  22اسفندماه در سال  1383توسط شورای عالی
انقالب فرهنگی بهعنوان «روز بزرگداشــت شــهدا» نامگذاری شــده اســت .این موضوع
بیانگر ضرورت و اهمیت زنده نگهداشــتن یاد ،نام و رشــادتهای این اسوههای ایمان و
ایثار در تاریخ کشــور ایران اســت که الزم اســت در این زمینه با مشارکت همه بخشها و
دستگاهها و ملت شریف ایران همواره یاد شهدا و رشادتهای آنان و همه ایثارگران زنده
و جاودان بماند.
جنگ تحمیلی صحنهای بود که همه اقشار و اقوام ایرانی صرفنظر ا ز نژاد و مذهب
خویش در آن مشارکت کردند .از میان اهل سنت ،ارامنه ،آشوریها و زرتشتیها ،جوانان
داوطلبــی در ایــن میــدام گام نهادنــد و برای حفظ ســرزمین و ملت از فتنه اشــغالگران
جــان خویش را نثار کردند .از همینروســت که میگوییم شــهدا و ایثارگران محور اتحاد
و انســجام ملی هســتند .نکته کلیدی این است که مجاهدان فیســبیلاهلل برای حفظ و
پاسداشــت ارزشها و آرمانها ،عقیده و حقیقت ،میجنگند و بههمین ســبب باالترین
کاربرد فرهنگ شهادت ،حفظ دین و حقایق در برابر هجوم کفر و شرک و نفاق در جامعه
اسالمی است.
شهادت حرکتی برای اهتزاز پرچم عقیده و توحید و دفاع از مرزهای شرف و انسانیت
اســت .اگــر مقام مجاهد و شــهید ایــن اندازه واال دیده شــده بــه این دلیل اســت که او به
عالیتریــن درجــه از آگاهی و بینش درباره پاسداشــت حقیقت و دیــن و ضرورت حفظ
حیات جامعه رســیده اســت .شــهید در بزنگاه تقابل حق و باطــل ،مواجهه جبهه ظلم
و مظلومــان و زورمــداران و محرومــان ،به میــدان میآید و با بصیرتی کــه الهام گرفته از
فطرت روشن خویش و آموزههای توحید است برای دفع ظلم و زور جانفشانی میکند.
از اینرو امام ســجاد(ع) به نقل از رسول گرامی اسالم(ص) میفرمایند« :هیچ قطرهای
نزد خداوند دوستداشتنیتر از قطره خونی که در راه خدا ریخته میشود ،نیست ».ذهن
و ضمیر یک مجاهد شهید سرشار از شور حقطلبی و نفرت از ظالمان و زورمداران است.
به همین دلیل و در مبارزه با جبهه باطل سر از پا نمیشناسد و حرکت پر از حماسهاش به
سرمشقی برای انسانهای حقطلب تبدیل میشود .برای مجاهد فیسبیلاهلل زیباترین
لحظه ،زمانی است که مرگ شرافتمندانه در راه حق ،آزادگی
و حقیقت را در آغوش میگیرد.
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دولت علیه کرونا؛ شبکهساز ،اطالعرسان
اجماعساز ،محلیاندیش و مقتدر

مــن معتقــدم همــه دولتهــا در مقابــل چالــش کرونــا
بــه مشــکالت جــدی برخواهنــد خــورد .نوام چامســکی،
یادداشت
زبانشناس و فیلسوف امریکایی معتقد است دولتهای
امــروز جهــان برای انجــام کارهای کوچــک ،خیلی بزرگ
هستند و برای انجام کارهای بزرگ خیلی کوچک هستند.
ایــده چامســکی این اســت کــه دولــت امریکا بــرای مثال
میتوانــد ظــرف دو هفته عراق را اشــغال کند ،اما همین
محمد فاضلی
دولت قادر نیســت بــرای تغییــر اقلیم یا ایجــاد ثبات در
عضو هیأت علمی
دانشگاه شهید
خاورمیانــه و خود عــراق کاری انجام دهد .بخشــی از این
بهشتی
شکســت دولتها در مقابل مســائلی نظیــر تغییر اقلیم
یــا ایجــاد ثبــات در خاورمیانــه ،نتیجه بدخیم بــودن این
گونه مسألههاســت .مــن بارها در نوشــتارها و ســخنرانیها و حتی اخیــراً بویژه
بحــران کرونا در یک فایــل صوتی ،توضیح دادهام که مســائل بدخیم ،تعریف
دقیــق و راهحلهــای شناختهشــدهای ندارند ،فنــاوری غلبه بر آنها مشــخص
نیست و موفقیت در حل مسأله نیز تابع هماهنگ شدن و تغییرات رفتاری در
انسانهای بیشــماری است .دولتها دقیقاً در مواجهه با این مسائل است که
عیار توانمندیشان آشکار میشود.
دولتــی کــه میخواهــد مســأله بدخیــم را حــل کنــد  -و بــه عبــارت دقیقتر
میخواهــد آنرا تعدیــل کند زیرا این گونه مســائل راهحلهــای قطعی ندارند
و احتمــاالً هرگز از بیــن نمیروند بلکه کم و زیاد میشــوند – باید قابلیتهایی
داشــته باشــد که اکثر دولتهای جهــان از آنها بهره اندکی دارنــد و این یکی از
تبیینهای فروماندگی و ناکارآمدی دولتها در مقابل این گونه مســائل اســت.
پاســخ پرسش چامسکی درخصوص فروماندگی و ناکارآمدی دولتها در واقع
تا اندازه زیادی در این امر نهفته است که فناوری و راهکار اشغال عراق ،هزاران
ســال اســت که بر بشــر مکشــوف اســت (کاربرد شــدید نیروی نظامی) ،نیاز به
هماهنگی میانبخشی هم ندارد (نیروهای نظامی قادرند این کار را مانند همه
آنچه در طول تاریخ انجام دادهاند ،به سرانجام برسانند) و نیازمند تغییر رفتار
میلیونها انســان هم نیست ،کافی است نیروهای نظامی با تکیه بر تجهیزات،
درست عمل کنند اما مسائلی مثل غلبه بر کرونا اصالً چنین خصایصی ندارند.
غلبــه بر کرونا راهحــل و فناوری شناختهشــدهای ندارد که بر ســر آن اجماع
باشــد .هــر راهــکاری از قرنطینــه گرفته تا کاربــرد نیروی قهری علیه کســانی که
بیمسئولیت رفتار میکنند ،تعطیل کردن یا اطالعرسانی برای ارتقای آگاهی و
بهداشت عمومی ،و بستههای حمایت اقتصادی و اجتماعی از آسیبدیدگان
کرونــا محــل مناقشــهاند .شکســت دادن کرونــا نیازمند هماهنــگ عمل کردن
ســازمانهای مختلــف از بخشهــای بهداشــتی و درمانــی تــا ســازمانهای
اقتصادی ،شهرداریها و حتی نیروهای نظامی و انتظامی ،راهنمایی و رانندگی
و ســازمانهای مردمنهاد اســت .همین نیازمندیهای غلبه بــر کرونا را که کنار
هم بگذاریم ،معلوم میشود که دولت باید خصایص زیر را داشته باشد.
اول .دولــت باید تســهیلگر ارتباط همه ســازمانها و کنشــگرانی باشــد که
قــرار اســت برای غلبه بــر کرونا با یکدیگر همکاری کننــد .دولت باید در نقش
«تســهیلگر شبکهساز» عمل کند .شبکهها حداقل در این سطوح باید ساخته
شــوند .1 :شــبکه افراد-افراد (افراد مهم تأثیرگذار ،تصمیمســاز و تصمیمگیر
باید با دســتورکار مشخص به یکدیگر وصل شوند) .2 ،شبکه افراد-سازمانها
(افــراد تأثیرگذار با دســتورکار مشــخص باید به ســازمانهای مؤثــر بر بحران
کرونا وصل شوند) .3 ،شبکه سازمان-سازمان در حکومت (شبکهای متشکل
از ســازمانهایی نظیــر وزارت بهداشــت ،وزارت کشــور ،شــهرداریها و  ...باید
شــکل بگیرد) .4 ،شبکه سازمانهای عمومی-خصوصی (شبکهای متشکل از
ســازمانهای درون حکومت و بخش خصوصی کــه در امور مختلف از جمله
تمهیــد کاال و خدمات فعالیت میکنند) .5 ،شــبکه ســازمانهای حکومتی -
ســازمانهای مردمنهــاد .این شــبکهها در حکومتهای باظرفیــت و توانمند
تاحدود زیادی از قبل وجود دارند و پیدایش و قوامشــان نشــاندهنده سطوح
مختلف توســعهیافتگی اســت ،اما اگر حکومتی فاقد این شبکههاســت ،باید
دولت در لحظات بحرانی به عنوان تسهیلگر ساخت
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وزیر میراث فرهنگی و گردشگری اعالم کرد

تعطیلی موزهها در نوروز
ســالم

هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود ،صــدای
شــما ،حرف شــما و پیشــنهاد شــما را می شنویم و
می خوانیم و بازگــو می کنیم.با ما همراه باشــید،
بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

نبود دستکش و مواد ضدعفونی در رشت /سهراب حسن زاده:
نظــــــــر در رشــت دســتکش و مواد ضدعفونیکننده در داروخانهها و
مـــــردم بازار پیدا نمیشــود .با چنین وضعیتی چگونه میتوان با این
بیماری مبارزه کرد؟ از وزیر محترم بهداشت تقاضای رسیدگی داریم.
حقالتدریــس معوقه مــرا پرداخــت نمیکنند /علی کیانــی :بهدلیل ســهلانگاری
مزمــن مدیر یکی از دبیرســتانهای منطقــه  ۷در اجرای تعهد فیمابین در ســال
تحصیلی  96-97و احتساب اندک مبلغ تکمیلی توافقی بهجای کل حقالتدریس
یــک ســاله شــکایت دارم .بویــژه اینکــه اداره مزبور باوجــود صدور دســتور مصرح
ریاست منطقه مبنی بر رسیدگی عاجل و متن مصرح نامه شماره ۱۱/۳۵۱۶۸۹/۷
  ۹۲۴/۹۷صادره از سوی همان منطقه ،حقالتدریس معوقه مرا پرداخت نکردهو وزارت محترم متبوع نیز با وجود ارسال  ۵فقره شکایت از طریق سامانه رسیدگی
به شکایات ،تاکنون هیچ گونه پاسخی به بنده نداده است؟!
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بهزاد نبوی در گفت و گو با
«ایران» توصیه کرد

اصالحطلبان
واعتدالیها
«صبر و انتظار»
پیشهکنند

بهزادنبویازچهرههایبرجسته
وباسابقهسیاسیاصالحطلببا
توجهبهنتیجهانتخاباتمجلس
یازدهمبهمجموعهمیانهروها
توصیهمیکندکهسیاست«صبرو
انتظار»راپیشهکنند
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