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»کلی مک گینگال« نویسنده کتاب »روی 
خ��وش اس��ترس« در صفح��ه 252  نق��ل 
می کند از »ناتالی اس��تاواس« پزش��ک 32 
س��اله ای که در نزدیکی خط پایان ماراتن 
بوستون در آمریکا حدود 42 کیلومتر با پای 
شکس��ته دوید چون مصمم بود اجازه ندهد 
هیچ آس��یبی او را از جمع آوری پول برای 
بیمارس��تان کودکانی که در آن مشغول به 
کار ب��ود، باز دارد. حین انجام این مس��ابقه 
ک��ه در تاریخ 15 آوری��ل 2013 انجام می 
گرفت انفجاری رخ می دهد، ناتالی خودش 
را به محل انفجار می رس��اند، خون همه جا 
را ف��را گرفته بود و ب��وی آن کاماًل در فضا 
به مش��ام می رسید، او سعی داشت خودش 
را کنترل کند و به بررس��ی صحنه بپردازد. 
وضعیت و صحنه دردناکی بود، یک کالسکه 
خالی، یک پای از بدن جدا ش��ده و بعد زن 
جوانی را می دید که روی زمین افتاده بود، 
نبض��ش را گرفت و عملی��ات احیاء و نجات 
را ش��روع کرد. او به تنهای��ی پنج نفر را در 
صحنه انفجار مداوا ک��رد و حتی زمانی که 
پلیس س��عی داش��ت او را از محل دور کند 

دست از کمک برنمی داشت. 
ناتالی یکی از چند نفری بود که بعد از بمب 
گذاری، به س��رعت شروع به تالش مضاعف 
نمود، دونده ها مس��ابقه را ره��ا و به مقصد 
بیمارس��تان حرک��ت کردند تا خ��ون اهدا 

کنند. 
پایگاهی ب��رای مراقبت جمع��ی مصدومان 
ایجاد ش��د و غذا و جای خواب در دسترس 
ق��رار گرفت و داوطلبان��ی هم به خط پایان 
برگش��تند تا م��دال ه��ا و وس��ایلی را که 
دونده های وحشت زده آنجا رها کرده بودند 
جمع آوری کنند. ای��ن مراقبت ها روزها و 
هفته های بعد دیگر تکرار نشد چرا که مردم 
بعد از آن به حال عادی برگشتند، تمایل به 
کمک و انجام کار داوطلبانه در آن ش��رایط، 
ی��ک میل و واکنش غری��زی بود، آن فوران 
کمک هایی که در حادثه بوس��تون روی داد 
بس��یار تأثیر برانگیز و ملموس بود، اما غیر 
عادی نبود، در این مورد یک نکته مشخص 
وج��ود دارد و آن اینکه، ش��رایط س��خت، 
ناگواری ها و مصیبت ه��ا، تمایالت و اعمال 
مهربانانه و ش��فقت آمیز را افزایش می دهد 
چون رنج کش��یدن، نیاز بنی��ادی کمک به 

دیگران را بیدار و تحریک می کند. 
مطالعات نش��ان می دهد پس از هر رویداد 
تروماتیک و آسیب رسان، اغلب مردم بسیار 
نوع دوس��ت تر می ش��وند، زمان بیشتری را 
به مراقبت از دوس��تان و آشنایان اختصاص 
می دهند، داوطلب شرکت در نهادهای غیر 
انتفاعی و گروه ها می شوند، نکته بسیار مهم 
این است که این نوع دوستی، به آنها کمک 

می کند با شرایط کنار بیایند. 
افراد بازمانده از تروما هرچه زمان بیشتری 
را ص��رف کمک ب��ه دیگران کنند، ش��ادتر 
می ش��وند و زندگ��ی خود را ب��ا معناتر می 
بینند اما در کش��ور ما این معرفت نهادینه 
ش��ده اگرچه بعضی اوقات به دالیلی راهی 
حاشیه ها می ش��وند که این بیشتر در میان 
مدی��ران صادق اس��ت زی��را وقتی مس��یر 
ترق��ی را طی نمودند و به مقصود رس��یدند 
فکر می کنند وظیفه آنه��ا درباره جامعه به 
پایان رس��یده و حاال تنها تعهدی که دارند 
نشستن پشت میزها و صدور بخشنامه است 
که معلوم نیس��ت توسط چه کسانی باید به 

مرحله اجرا و نظارت گذاشته شود. 
بعض��ی از این مدی��ران ان��گار از دماغ فیل 
افتاده اند که به نوعی افاده فروش��ی می ماند 
اما در این میان هستند کسانی که وقتی به 
پیشینه آنها رجوع می شود نیز همین گونه 
بوده ان��د و ایثار و خدم��ت را از پر قنداق با 
خود دارند و اصوالً نمی توانند فخر فروش��ی 
نم��وده و از دامنه خدمت ب��ه بهانه ای فرار 
کنند، تبلیغ��ات را در این باره نمی پذیرند 
و تنها نقط��ه نهایی ه��دف را می بینند که 
دلهای��ی را از غ��م رها کرده و خن��ده را از 
لب و چهره به چش��م ها جاری س��اخته اند. 
طی چهار دهه گذش��ته در این محمل افراد 
فراوانی را داشته ایم که اکثر آن ها با دریافت 
پاداش شهادت به فیض رسیدند و همراهان 

ادامه صفحه 2

آیا احزاب سیاسی نقش آفرینی قابل قبول در بحران کرونا داشتند؟

خ���ب���رخ���ب���ر

سرمقاله

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

مع��اون اول رئیس جمه��ور گفت: 
مق��ام معظ��م رهب��ری، ابهام ها را 
از پی��ش روی بخ��ش خصوص��ی 
برداشته اند وکسانی که در اجرای 
سیاس��ت های اصل 44 مسئولیت 
دارند، اما کوتاه��ی می کنند، باید 

در پیشگاه ملت پاسخگوباشند.
اج��رای  عال��ی  ش��ورای  جلس��ه 
سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون 
اساس��ی به ریاس��ت مع��اون اول 
رئیس جمه��ور برگزار شد.اس��حاق 
جهانگیری در این جلس��ه از ابالغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کش��ور یاد کرد و گفت: تا پیش از 
ابالغ این سیاس��ت ها، ورود بخش خصوصی ب��ه برخی حوزه های اقتصادی 
ممنوع بود. معاون اول رئیس جمهور ابالغ سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساس��ی از س��وی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و 
خاطر نشان کرد: با ابالغ این سیاست ها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید 
و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کش��ور برداش��ته و اعالم شد 
که هیچ س��قف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد.وی با 
اشاره به گالیه رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه سیاست های کلی اصل 44 

قانون اساسی آنطور که مورد انتظار بوده اجرا نشده است، تصریح کرد: باید 
آسیب شناسی دقیقی نس��بت به عدم اجرای مناسب این سیاست ها انجام 
ش��ود تا دالیل عدم ایجاد تحول در اقتصاد کش��ور و اینکه بخش خصوصی 
کش��ور نتوانس��ته همپای بخش خصوصی دنیا رش��د کند، مشخص شود.

جهانگی��ری اف��زود: البته یکی از موانع پی��ش روی بخش خصوصی، وجود 
فضای منفی فرهنگی و اجتماعی نس��بت به این بخش در کش��ور اس��ت و 
متأسفانه حساسیت نادرستی نسبت به ثروتمند شدن افراد در جامعه وجود 
دارد و ای��ن نش��أت گرفته از تفکرات سوسیالیس��تی در ذه��ن برخی افراد 

خصوصاً بعضی از مسئولین پس از پیروزی انقالب اسالمی است.
وی با انتقاد از برخی دستگاه ها که بر اساس گزارش دبیرخانه شورا مشارکت 
الزم را برای ش��رکت در جلسات کمیسیون تخصصی ش��ورا ندارند، افزود: 
مقام معظم رهبری در باالترین س��طح نظام، ابهام ها را از پیش روی بخش 
خصوصی برداشته اند و کسانی که در اجرای این قانون مسئولیت دارند اما 
کوتاهی می کنند، باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.وی با تاکید بر اینکه 
مسئولین سازمان خصوصی سازی باید با روحیه باال و با شجاعت و در عین 
حال با شفافیت کامل و ضابطه مند کارها را انجام دهند، گفت: اینکه عده ای 
فضا را منفی می کنند نباید باعث ش��ود که کارها متوقف شود. هر کس در 
هر جایگاهی که هست، در قبال آن مسئولیت دارد و نباید جوسازی عده ای 

مانع از پیشبرد امور و اجرای برنامه های کشور باشد.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

وزی��ر ام��ور خارجه روس��یه گفت 
بحران شیوع کرونا همکاری همه 
کشورها را طلب می کند اما برخی 
همچنان  سیاسی جهان  بازیگران 
خودخواهان��ه  اه��داف  به دنب��ال 
و جم��ع ک��ردن امتی��از در برابر 

رقبایشان هستند.
»س��رگئی الوروف« وزی��ر ام��ور 
خارجه روس��یه از تمامی کشورها 
درخواس��ت کرد اختالفات را کنار 
گذاش��ته و تم��ام همت خ��ود را 
ب��رای مبارزه ب��ا همه گیری جهانی ویروس کرونا ب��ه  کار ببندند.الوروف روز 
دوش��نبه در پیامی ویدئویی گفت: »اوضاع فعلی نیازمند این اس��ت که نوع 
بشر به تالش مشترک روی آورد. امیدوارم این بحران تمام بازیگران سیاسی 
جهان، به خصوص کشورهایی که رهبری جهان را در دست دارند، اختالفات 
کوتاه مدت خود را کنار گذاشته و جهت اطمینان از آینده ای سرشار از صلح 
و خوشبختی برای همه، با یکدیگر همکاری کنند«. وی افزود، برخی کشورها 
حتی ب��ا وجود اوضاع کنونی به تالش برای رس��یدن به اهداف خودخواهانه 
و جم��ع کردن امتیاز در برابر رقبایش��ان ادامه می دهند.الوروف با اش��اره به 
بیانیه مش��ترک اخیر روس��ای جمهور روس��یه و آمریکا گفت: »در آن زمان 
)اتحاد ش��وروی و آمریکا توانس��تند بر اختالفاتشان فائق آمده و برای مبارزه 

با دش��من مشترکشان متحد ش��وند. درواقع امروز نیز با مسئولیت مشابهی 
روبه رو هستیم«.

کاخ س��فید روز یکشنبه اعالم کرد که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
و »والدیمیر پوتین« همتای روس او به مناس��بت هفتاد و پنجمین سالگرد 
»روز الب��ه« و همکاری قوای نظامی دو کش��ور در جریان جنگ جهانی دوم 
برای شکست آلمان نازی بیانیه مشترک صادر کردند.وزیر امور خارجه روسیه 
گفت، نشست »نرماندی چهار« برای حل اختالفات روسیه و اوکراین که چند 
ماه پیش برگزار شد راه به جایی نبرد زیرا کی یف موضع اقتدارگرایانه خود را 
همچنان حفظ کرده است. همچنین پیشنهادات آلمان در این نشست جهت 
حل اختالفات بر س��ر منطقه »دونباس«، اصالحات سیاس��ی در اوکراین را 
شامل نمی شدند.الوروف همچنین اتهاماتی که برخی کشورها علیه سازمان 
جهانی بهداشت عنوان می کنند غیرمنصفانه دانست و گفت: »آژانس های ویژه 
سازمان ملل مکانیسمی برای همکاری چندجانبه در زمینه های مرتبط هستند 
و این نهادها جایگزینی ندارند«.وی افزود: »معتقدیم که هجوم انتقادات علیه 
سازمان جهانی بهداشت و تالش برای انداختن تقصیرات ]درخصوص شیوع 
ویروس کرونا[ به گردن این نهاد، کاماًل غیرسازنده و غیرمنصفانه هستند. از 
دیدگاه ما و طبق نظر اکثر کش��ورها، این س��ازمان در تمامی مراحل بحران، 
به ص��ورت حرفه ای و فعاالنه عمل کرده و اطالع��ات و توصیه های خود را به 
همه کشورها منتقل کرده است«. الوروف همچنین گفت اعضای دائم شورای 
امنیت س��ازمان ملل با برگزاری آنالین جلس��ه ای که رئیس جمهور روسیه 

پیشنهاد آن را مطرح کرده بود موافقت کرده اند.

سفارت ایران در ایتالیا اعالم کرد:
 برقراری ۲ پرواز از میالن به تهران چهارشنبه و شنبه

سفارت ایران در ایتالیا از برقراری 2 پرواز از میالن به تهران در روزهای چهارشنبه و شنبه 10 و 13 
اردیبهش��ت ماه خبر داد.  سفارت جمهوری اسالمی ایران در ایتالیا دیروز در خصوص برقراری پرواز 
میالن به تهران اطالعیه ای صادر کرد.در این اطالعیه آمده است: به اطالع هموطنان متقاضی پرواز 
فوق العاده شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از میالن به تهران می رساند، به دنبال هماهنگی 
های انجام پذیرفته و اخذ مجوزهای مورد نظر نهایتا پرواز مذکور برای روزهای چهارشنبه 2۹ آوریل 
)10 اردیبهشت( و شنبه دوم می 2020 )13 اردیبهشت( در نظر گرفته شده است.این اطالعیه می 
افزاید: هموطنان متقاضی خصوصا دانش��جویانی که پیش از این درخواس��ت خود را برای عزیمت به 
سرکنسولگری ایران در میالن اعالم کرده اند می توانند اطالعات تکمیلی در خصوص چگونگی تهیه 
بلیط و رعایت پروتکل های بهداش��تی را از طریق دفاتر ایران ایر کسب کنند.سفارت ایران در ایتالیا 
س��وم اردیبهش��ت ماه در اطالعیه ای با بیان اینکه برنامه پروازهای فوق العاده از میالن در دستورکار 
است، اعالم کرد که به محض موافقت وزارت بهداشت، زمان پرواز با همکاری ایران ایر تعیین و اقدامات 
الزم انج��ام می ش��ود. پیش از این و در پی ش��یوع کرونا و در طی 2 پ��رواز از رم به تهران تعدادی از 

دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در ایتالیا به کشور بازگشتند.  فارس

روحانی در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور اندونزی:

ایران برای تأمین نیازهای اندونزی در مقابله با کرونا 
آمادگی دارد

رئیس جمهور گفت: ایران در زمینه تأمین و ساخت نیازمندی ها مانند کیت های تشخیص، ونتیالتور، 
دستگاه سی تی اسکن و ماسک N۹5، موفقیت های خوبی به دست آورده و آماده تعامل با اندونزی 
است. حجت االسالم حسن روحانی و جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی، روز دوشنبه در گفتگویی 
تلفنی با تبریک متقابل فرارسیدن ماه مبارک رمضان به دولت ها و ملت های دو کشور، ابراز امیدواری 
کردند که ماه رمضان برای همه مسلمانان سرشار از برکت و خیر باشد.رؤسای جمهور ایران و اندونزی 
همچنین با اش��اره به ش��یوع بیماری کرونا در جهان و برنامه ریزی ها و اقدامات دو کشور در راستای 
مقابله با این ویروس بر ضرورت توسعه همکاری ها در این زمینه و تبادل تجربیات، دستاوردهای علمی 
و فناوری و تأمین نیازمندی های متقابل تاکید کردند.روحانی خاطر نش��ان کرد: جمهوری اس��المی 
ایران در زمینه علمی و فناوری و تأمین و س��اخت نیازمندی ها مانند کیت های تشخیص، ونتیالتور، 
دستگاه سی تی اسکن و ماسک N۹5، موفقیت های خوبی به دست آورده و آماده همکاری و تعامل 
با اندونزی در این راس��تا است. رؤس��ای جمهور ایران و اندونزی با اشاره به روابط دوستانه و تاریخی 
دو کشور ابراز امیدواری کردند برگزاری سیزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری دو کشور، 
موجب تس��ریع در اجرای توافقات فی مابین و گسترش بیش از پیش مناسبات تهران-جاکارتا شود.

روحانی با بیان اینکه امروز تحریم های آمریکا علیه ایران با حقوق بنیادین بشر در تعارض است، گفت: 
مخالفت های غیرقانونی در شرایطی که همه کشورهای جهان در حال مبارزه با کرونا هستند، می تواند 

خطرناک باشد. مهر 

وزارت امورخارجه:

هرگونه نقل قول از منابع یا مقام آگاه در وزارت 
امورخارجه نامعتبر است

وزارت ام��ور خارجه تاکید کرد: هرگونه نقل قول به نقل از مناب��ع یا مقام آگاه در وزارت امورخارجه 
مجعول و نامعتبر است. وزارت امور خارجه دیروز در اطالعیه ای تاکید کرد: هرگونه نقل قول به نقل 
از منابع یا مقام آگاه در وزارت امورخارجه یا سفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران مجعول و نامعتبر 
است.  همان گونه که در اطالعیه های قبلی به آگاهی رسید و تاکید شد هرگونه نقل قول به نقل از 
منابع یا مقام آگاه در وزارت امور خارجه یا سفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران مجعول و نامعتبر 
است.در این اطالعیه آمده است: این گونه نقل قول ها با منابع مجهول هیچ گونه ارزشی ندارد و مورد 
تایید این وزارتخانه نیس��ت. از این رو نقل قول های منتس��ب به وزارت امور خارجه و سفارتخانه های 

ایران در گزارشی که یکی از روزنامه ها آمده است، بی اعتبار است.  باشگاه خبرنگاران
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جامعه تشنه اینگونه 
مدیران است

ونده های ارزی  پر
محرمانه نیست

آیت هللا رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

هیاهو و حاشیه  سازی مانع رسیدگی 
عادالنه به پرونده تخلفات ارزی نشود

صفحه 2

هشدار روسیه به یک جانبه گرایی آمریکا

برخی کشورها در بحران کرونا هم دست از خودمحوری برنداشته اند

جهانگیری:

رهبر انقالب ابهام ها را از پیش روی بخش خصوصی برداشته اند

روحانی:
همه دستگاه ها برای رونق اشتغال و 
جهش تولید برنامه ریزی کنند
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