حجتاالسالم فاضل میبدی در واکنش حمله به
حرم حضرت معصومه(س) در گفتوگو با «همدلی»:

پاسخ رهبرانقالب به استفتاء
درباره سفر در زمان شیوع کرونا

قانون را زیر پا گذاشتند
و اسالم را بدنام کردند

ِ
مسافرت غیر ضروری
جایزنیست
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حمله عدهای به آستان حرم امام رضا(ع) و
حضرتمعصومه(س)دراعتراضبهایناماکن؛

هتک حرمت
به بهانه دفاع

حجتاالسالم محسن غرویان در واکنش
به اتفاقات قم در گفتوگو با «همدلی»:

مردممیگویندماخجالتمیکشیم
که در قم زندگی میکنیم
همدلی| ساعتهای آخر روز دوشنبه افرادی در
اعتراض به بسته شــدن درهای ورودی حرمهای
حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) ،به سمت این
درها هجوم بردند و ضمن سردادن شعارهایی علیه
مسئوالن دولتی بخصوص وزیر بهداشت و رئیس
جمهور برای باز کردن درهای این دو مکان زیارتی
آسیبهایی نیز وارد کردند.
صداوسیما سخنان انتقادی
امیرحسین رستمی را تاب نیاورد

اخراج مهمان
روی آنتن زنده
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در انتظار امید

سرمقاله
سال  98را دقیق ببینیم
ولیاهلل شجاع پوریان
صاحبامتیاز

ی مانیم
 #در_خانه_ م 
زندگی بعد از کرونا زیباتر خواهد بود
قطبالدین صادقی :محکوم به خوشبینی هستیم
غالمعلی رجایی :در دل سیاهی کرونا منتظر روشنی باشیم
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رئیس جمهوری بدون توجه به توصیههای
بهداشتی یک مراسم برگزار کرد

تناقضهای
یک افتتاح
یادداشت1
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اسفند را دود کنیم
احسان اقبال سعید

روزنامهنگار

از جام ســال جاری تنها چند جرعه از اسفند
برجای مانده که عمر آن به سرعت برق وباد خواهد
گذشت .این آخرین دقایق اسفندماه همیشه پر از
خوشخاطری و خروش بسیاری در میان مردم
و اهل چرتکه بوده و نوعی شادی افزون شده در
ذهنیت و جمهور مردم موج میزد .امســال اما
هراس و اقتضائات ابتال به عامل بیماریزا اسفند
متفاوتی را رقم زده است که آخرش هم به دیگر
اسفندها نمیماند .اما باید شادی و خوشبینی را
حتی در حصار خانهها افزون کرد و از یاد نبرد چه
سالها که به رسم معمول به همه آنچه اکنون از
آن محرومیم مشــغول بودیم و حال هیچ از آن
در خاطر نداریم .شــاید همان ســالها در ادامه
هیچ چیز خوشــایندی برایمان در بر نداشتهاند.
و مگر ســال و روز خدا را میتــوان چون متاع
میوهفروشی جدا کرد و تنها نیکوهایش را گزین
کرد؟ بهراســتی این است رسم وفا؟ اگر واقعیت
را از یاد نبریم ،مگر میشــود در سالی فقدان و
فقر و اتفاقات هراسانگیز رخ ندهد؟ که اگر چنین

میشد زمین اکنون از آدمیان انباشته بود .پس
میتوان خوشبینی پیشــه کرد که اگر سال به
نفــس افتاده جاری که در ابتدایش نه کرونا و نه
ســیل و تهدید را داده بــود ،چنین نفسگیر به
پایان میرسد ،سال در پیش به تمامی برعکس
باشد و برگ زندگی مردم سرزمینمان به گونهای
دیگر رقم بخورد .این ویروس مهاجم در سال در
پیش بار خودش را خواهد بست و کمی زودتر یا
با تعویق به بایگانی حافظههای کوتاهمدت خواهد
پیوست .اما نوشونیش این روزها میتواند آموزنده
باشــد که یک ویروس بیمقدار که نه در حساب
میآید و نه در چشم چگونه خسارات حیرتانگیز
به انسان وارد میکند و کسی چون دونالد ترامپ
با آن هیبت و هیکل مهیب از ترسش به سوراخ
میگریزد .اما باز بدانیم هموطنانی که از میان ما
رفتند و بهار نو را به چشــم ندیدند میتوانستند
باشــند و باز زندگی را با طعم و تلخیاش مزمزه
کنند که شــاعر ســرود «بودن به از نبود شدن
خاصه در بهار »....اما از دستشدگان غوغای کرونا
در مقابل آمار تلفــات تصادفات جادهای و دیگر
بیپروا راندن و زیســتنمان چه نسبتی را نشان
میدهد؟ پس زندگی را قدر بدانیم و با قوت از آن
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یادداشت4

یادداشت2

رئیسی که دانا بود
فرزاد رستمیفر

معمار و پژوهشگر

بیــش از  25ســال در کنارش آموختیــم .هماره
پیشتاز ،آرمانگرا و هدایتگر مینمود .مظهر چالشهای
تئوریک خصوصا در عرصه موضوعات روز اجتماعی بود
و در تبدیل آموختههای اقتصادیاش به نســخههای
کاربردی سیاســی مهارت بســیاری داشت .همیشه
هم مهربــان نبود و در چارچوب باورها و اعتقادش به
همکاران و شرکای کاریش میتاخت ،ولی سرآخر باز
میگذشت و در به رویش هرگز بسته نبود .بزرگترین
خصیصهاش کار بــود ،کاری که او معتقد بود پاداش
زیســتن اســت .در دیباچه کتاب ناموزونیها که در
نوروز  1376به یادگار به من سپرد ،نوشت«:صد سال
به این ســالها» ولی دیگر این ســال و این نوروز به
همان ســالها نخواهد بود .شنبه  24اسفند که برای
احوالپرسی با او تماس گرفتم ،دیگر جوابی نیامد ،پیامی
برایش ارســال کردم که اگر کاری دارد بگوید ،هرگز
نگفت و روز دوشــنبه متوجه شدم که دیگر نخواهد
گفت .بیش از این نوشــتن از سوی چون منی درباره
او جائز نیســت .از زبان خودش مینویســم و درباره
اجتماعیترین خصیصه او« :کار»« .کار چیست؟ کمتر

مقولهای را در زندگی انسانی میتوان سراغ گرفت که
ماهیت آن از طریق آثارش قابل توصیف و تبیین باشد.
هــر کس میتواند به نوعی یا به تعبیری« ،کار» را به
مثابه یک فرایند معطوف به هدف در حیطه فیزیکی-
اجتماعی ،تعریف کند .از یک سو کار با نیرو و حرکت
و تغییر شکل در راستای معین صورت گیرد و از سوی
دیگر در درون مناســبات اجتماعی خاص ،چگونگی
ارزش و سازمانیابی ویژه خود را پیدا میکند .اما اینها
همه تشریح و توصیف کار است ،نه ژرفای ماهوی آن.
با این مقدمه شاید مرجح باشــد که کار را با آثارش
تبیین کنیم .به جای آنکه پرسش «کار چیست؟» را
مطرح کنیم ،در اینجا به پرسش دیگر روی میآوریم
که بازگونهای منطقی از همان پرسش است«:حاصل
کار چیســت؟» در پاســخ ،به کلیترین تعبیری که
ممکن مینماید روی میآوریم :زیســتن پاداش کار
است؛ زیستن یک شور است؛ یک نیروی جاودان؛ یک
غریزه اساسی .به تعبیر روانشناسی «لیبیدو» انگیزه
استوار حیات است و نیرویی است نهان در ناخودآگاهی
آدمی که در سطح خودآگاهی ظاهر شود و با نیروهایی
جاری در این ســطح در کنش متقابل قرار میگیرد.
در حیوانات احساس خطر و واکنش الزم در برابر آن
انگیزهای طبیعی به زیستن میدهد.
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یادداشت5
کرونا و حاکمیت قانون
محمدعلی رضایی
وکیل دادگستری

کشور عزیز ما ایران ،به رغم برخورداری از مواهب
طببعی کمنظیر ،میراث فرهنگی و تاریخی ممتاز و
بهرهمندی از توانمندیهای انسانی شایسته ،آنطور
که بایسته است ،نتوانسته جایگاهی فراخور در عرصه
بینالمللی بهدست بیاورد و سالیان متمادی است در
سنگالخ گذار به مسیر توسعه با
جاده صعبالعبور و
ِ
گامهایی به مراتب آهســته بدون پیوستگی قدم بر
میدارد .به نظر میرسد در کنار دیگر عوامل ،مغفول
و معطل ماندن و بعضا مخدوششدن حاکمیت قانون
در همه عرصهها ،علتالعلل قرار گرفتن در شــرایط
بغرنج فعلی اســت .حاکمیت قانــون از مهمترین
دستاوردهای بشری و متاسی و متاثر از آن جلوهگری
اصل تفکیک قوا جهت اداره امور کشورهاست که به
دستاویز بالوجه نظارت ،دخالتهای ناصوابی در امور
هر کدام از قوا ،راه نیل به رشــد ،پیشــرفت و غایت
مطلوب توسعه را ناهموارتر میکند .اصل حاکمیت
قانون ایجاب میکند تصمیمسازان و تصمیمگیران با
نصبالعین قرار دادن حق مطالبهگری برای شهروندان

و تکلیف به پاسخگویی ،همواره خود را مکلف به ارائه
گزارش عملکرد به مردم در حیطه مسئولیت دانسته
و این مهم بــدون اغماض مجال پردازش واقعبینانه
پیــدا کند .در روزهای اخیر ورود مهمان ناخواندهای
مهلک یعنی ویروس کرونا ،به شــکل حیرتآوری
تمامیت جســمانی و روانی آحاد شــهروندان را با
مخاطرات جدی مواجه کرده و منجر به فوت و درد و
رنج بخشی از جامعه شده است ،در نتیجه با وامگیری
از اصل حاکمیت قانون بر محوریت شفافگویی جهت
گردش آزاد اطالعات ،ابهامات و انتظارات محل توجه
و تامل و تدبیر جدی هستند.
.۱وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که باید
برحسب رســالت ذاتی خود یگانه متولی تمشیت و
نظارت بر این پدیده نوظهور باشد ،صادقانه و شجاعانه
گزارشی مستند از نحوه ورود با تعیین کانون شیوع
و اشاعه با تعیین تدابیر پیشگیرانه بخشی و ملی را
ارائه کند.
.۲در صورتی که با مخدوش شــدن اصل تفکیک
قــوا و در نتیجــه مغفول ماندن حاکمیــت قانون،
دســتگاههای دیگری مانع از انجام رسالت ذاتی این
وزارتخانه شــدهاند ،مراتب شفاف و صادقانه به مردم
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یادداشت3

سال  98در حالی به روزهای پایانیاش نزدیک
میشود که به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور،
ایران کمتر از همیشه بوی عید میدهد ،اما تجارب
بشری و تاریخ نشان داده است که زندگی با همه
فرازوفرودهایش ادامه خواهد داشت ،از اینرو تاملی
کوتاه داریم در باب فراز و فرودهای سال :98
 -1ضربالمثل«ســالی که نکوست از بهارش
پیداست» در سال  98به خوبی کاربرد داشت ،بهار
 98با سیل ویرانگر در استانهای شمالی ،مرکزی
و جنوبی آغاز شــد و تلفات انسانی و مالی آن بر
دوش بسیاری از خانوادهها احساس شد ،تا نشان
دهد حکمرانی در کشور تا چه میزان با حکمرانی
مطلوب فاصله دارد و غافلگیری و بحران مدیریت
پس از 40ســال واکنش تکراری مــا به حوادث
طبیعی و غیرطبیعی است ،کاش قدری به تخصص
بیشتر اهمیت بدهیم و فرهنگ تقدیرگرایی را در
مدیریت کشور و جامعه کمرنگتر کنیم.
 -2در عرصه سیاسی سال  98نیز همچون چند
سال گذشته سرشار از خاطرات تلخ و شیرین بود،
متاسفانه شرایط بینالمللی ایران در سطح نظام
جهانی به دلیل آرمانگرایی ما ایرانیان و بدعهدی
دشمنان و ذات منفعتطلبانه دولتهای غربی و
عربی و به دنبال آن تداوم تحریمها و ناکارآمدی
اقتصادی ،معیشــت مردم را در شــرایط سختی
نسبت به گذشته قرار داد و افزایش ناگهانی قیمت
بنزین نیز حوادث تلخ آبان  98را رقم زد ،حوادثی
که با قدری تســامح و تســاهل و خویشتنداری
میتوانست مدیریت شود...
ادامه در صفحه ۳

چه کسی پشت سر حرمت شکنان است؟
هادی جاللیزاده

فعال اجتماعی

تعدادی از انســانهای همیشه مدعی تحت
عنوان نیایش و توســل حرمــت حرم حضرت
معصومه(س) کریمه اهل بیت را شکستند ،تا
سوژهای برای مخالفین دین و مذهب ،قداست
دعا و نیایش و بهانهای برای افکار و اعمال ضد
دینی خود اما به نام دین خلق کنند.
مرتکبان این عمل زشــت و ناپســند ،همان
قانونشکنانی هستند که چندین سال است به
قانون لگد میزنند .خطر این فرقه آتش به اختیار
بارها توسط دلسوزان کشور و نظام گوش زد شد،
ت پرده این قانونشکنان دستهای
اما ظاهرا پش 
قدرت و ثــروت در کارند که مجریان و ناظرین
قانــون را خلع ید میکنند .حرمتشــکنی این
حرم توسط چنین عناصر معلومالحالی مسبوق
به سابقه است؛ درسال  ۷۶و  ۷۷دوبار متوالی این
عمل زشت در جوار حرم حضرت معصومه انجام
گرفت .در سالهای  ۸۸و  ۸۹در مراسم سالگرد
ارتحال امام خمینی(ره) نیز حرمت حرمش در
حضور ملت ایران توســط این جماعت شکسته

شد؛ اما آنان که محکوم شدند مدافعان این حرم
بودند و نه مهاجمان و حریمشکنان .در ماجرای
حمله به دکتر الریجانی؛ رئیس مجلس و نماینده
مــردم قم که حرمت حرم با پرتاب مهر و کفش
شکسته شد ،به ظاهر حمله کنندگان شناسایی
و محاکمه شدند ،اما هنگام اجرای حکم مجرمان
به حداقل رسیدند و حامیان و آمران پشت پرده
آنهــا با تمام توان به میدان چانهزنی آمدند و در
نهایت نگذاشــتند احکام به طور کامل اجراء و
مجرمان به نحو احســن متنبه شوند و بهسزای
اعمال خالف خود برسند .بعضیها حتی معتقد
بودند که مقصر آن حادثــه رئیس مجلس بود
و نــه متخلفان و حرمتشــکنان .کما اینکه در
ســال  ۷۶در حمله به برادر مقام معظم رهبری
در جوار حرم و جراحات وارده به ایشــان وی را
مقصر کردند و حتی چند نفر از همراهان ایشان
محاکمه و مجازات شــدند .حال که مقام معظم
رهبری ســفر زیارتی هر ســاله خود به مشهد
مقدس را به خاطر جلوگیری از شــیوع ویروس
کرونا لغو کردند و بحث ســیئه و حسنه را که از
مباحثی فقهی و شــرعی هستند ،در شیوع این
بیماری مطرح کردند...
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یادداشت6
کرونا؛ توقف زمان اجتماعی
سیدچمران موسوی
پژوهشگر شهری

عصر ما بهدرستی عصر جوامع مخاطرهآمیز است.
مخاطراتی که عامل انسانی در پیدایش ،شیوع ،مدیریت
و پیامدهای این مخاطرات نقش مهمی ایفا میکند و
به همین دلیل این مخاطرات ،فراتر از منشــأ طبیعی
آنها ،ماهیتی اجتماعی ،سیاسی و صنعتی پیدا میکنند.
کرونای ورژن جدید در بستر مناسبات قدرت ،رسانه و
ســبک زندگی مدرن بشر امروزی شکل گرفته است.
چرخهای از زندگی شبه آزمایشگاهی و مصنوعی در اثر
مجازی شدن تفکر و صنعتی شدن ادراکات برساخت
شــده اســت که اذهان را تودهای ،بیشکل و در عین
حال با بیشترین فشار روانی روبهرو ساخته است .مرگ
کرونایی ،مرگی صنعتی و بیمارســتانی است ،مرگی
برآمده از همدســتی قدرت و تکنولوژیهای رسانهای
جهان مسلط که با گسســت روانی اذهان عمومی از
واقعیت موجود ،زندگیها را تکهپاره کردهاند و جهان
ما را به آوردگاه داروینیســم اجتماعی مبدل ساخته
است .این گسست ذهنی ،اینجا مشخص میشود که
در مواجهه با کرونا به مثابة یک شبح ناشناخته و همه

جایی که سببشناســی و درمان متقنی در پزشکی
ندارد ،همه میکوشند آن را تعبیر و تفسیر کنند ،دارو
تجویز کنند ،سبک تغذیه خاص ارائه دهند و برخی نیز
شبانهروز در شبکههای مجازی خود را مجبور میبینند
در باره همــه وجوه و زوایــای آن اصولی جزمی ابراز
کننــد ،برخی عدهای را محکوم به بیاعتنایی و برخی
نیز عدهای را عقبمانده ،بیفرهنگ و  ...مینامند .این
واقعیات فقط قسمتی از ماجرای کرونا است .اما مهمتر
بعد فلسفی زندگی اجتماعی بشر در وضعیت کرونایی
اســت« .کرونا به مثابة یــک اپیدیمی همهگیر زمان
اجتماعی ما را متوقف کرده است و نمیگذارد مناسبات
طبیعی ما سیال حرکت کند و لذا ما را در اکنون مطلق
و زمان حال قرار داده و اجازه نمیدهد تاریخ ســاخته
شــود ،زیرا تضادی وجود ندارد ،همه تسلیم هستیم،
جبر مرگ بر ســر ماســت و تک زمان مسلط ،زمان
خطی کرونا است .نظم بیمارستانی بر آهنگ طبیعی
زندگی غلبه کرده است و استراتژی خودحاشیهسازی
انسانها برای مبتال نشــدن ،زندگی را متوقف و همه
چیز را تعلیق کرده است ».در توقف زمان و تالش برای
بقاء ،همه چیز انکار و معلق میشود ،زیرا در این حالت
ذهن انسان ،بدوی و از فرهنگ و همبستگی اجتماعی
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تهی میشود.

فعال تعطیالت را فراموش کنیم
آسو محمدی
روزنامهنگار

به دنبال تعطیلی مدارس و دانشــگاهها خبرهای
غیررســمی حاکی از آن اســت که مردم بار سفر و
چمدان مســافرت را آماده کردهاند ،اما چرا با اینکه
به مردم آنقدر هشــدار داده میشود و گفته میشود
که مسافرت نروید ،اما به مسافرت میروند .چرا این
خطــر را جدی نمیگیرند؟ چرا مردم و مســئوالن
حرف همدیگر را نمیشــنوند؟ وزارت بهداشت هم
 13اسفند اتود اولیه نقشه انتشــار ویروس کرونا را
بر پایه اطالعات تردد در ایران منتشر کرد؛ ویروسی
که کانون اولیه انتشار در ایران قم بود و بعد ،توسط
مسافران مبتالشده ،در سراسر کشور منتشر شد .در
واقع نگرانی این است که اگر سفرها و مسافرتها در
این روزهای بحرانی لغو نشود و مردم قانع نشوند که
حداقل در این وضعیت پیک شــیوع کرونا بیخیال
ســفر و جابهجایی شــوند ،به احتمال خیلی زیاد
موجهای دوم و سوم کرونا کل کشور را در فصل بهار
درگیر خواهد کرد و معلوم نیســت تا کی ادامه پیدا
کند ،اما برای جلوگیری از این وضعیت چه باید کرد؟

چرا مردم بیخیال این موضوع شدهاند؟ اگر دولت در
مسئله کرونا کمکاری کرده ،اما سفر نرفتن که دست
خود مردم اســت .در روزهای منتهی به تعطیالت
نوروز فعاالن اجتماعی در فضای مجازی با تشکیل
کمپین «نوروز بیسفر» یا چالش «سفر نمیروم» یا
هشتک «در خانه بمانیم» از عموم مردم درخواست
میکنند که امسال به مسافرتهای نوروزی نروند تا
روند کنترل ویــروس کرونا بهبود یابد .در ادامه در
پی شــیوع کرونا استانداران  15استان کشور اعالم
کردند که از پذیرش مسافران استانهای دیگر معذور
هستند و تمام هتلها و مراکز توریستی تعطیل است.
تصاویر و عکسهایی از جادههای کشور منتشر شده
که نشان میدهد با وجود تمام توصیهها اما بسیاری
از مردم بار سفرشان را بستهاند؛ مردمی با اطالع از
تعطیلی دانشگاهها و مدارس در دو هفته پایانی سال
 ۹۸و البته دو هفته تعطیالت نوروزی ،عزم ســفر
کردهاند .انگیزه این سفر بازگشت به خانه و کاشانه
پدری در شهرستان زادگاه باشد ،یا صرفا گشتوگذار
و تفریح ،فرق چندانی در صورت مسئله نمیکند.
در مورد پیشگیری از همهگیری بیشتر ،توصیه شده
است که مردم سفر نکنند و در خانه بمانند.
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