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داوطلبان را بی خاصیت می کند
دبیر ش��ورای نگهبان گفت: اصالح قانون انتخابات ناظر به سیاست های کلی انتخابات باشد، 
اما متأس��فانه طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف 
بی خاصیت کردن احراز صالحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است. آیت اهلل احمد جنتی 
دبیر ش��ورای نگهبان در جلس��ه این شورا ضمن تبریک به مناس��بت ایام والدت امام حسن 
مجتبی)ع( گفت: اتفاق مبارکی که به نام حرکت مؤمنانه در راستای کمک مردم به یکدیگر 
در این ایام کرونا آغاز شده، اقدامی بسیار خوب است که باید ادامه پیدا کند. وی افزود: با تالش 
مسئوالن و هوشیاری و مراقبت های مردم باید به کاهش و ریشه کنی ویروس کرونا برسیم و 
ان شاءاهلل با عنایت خدای متعال، به زودی شر این ویروس منحوس از سر مردم جهان، شیعیان 
عالم به وی  ژه مردم عزیز کش��ورمان کنده ش��ود. آیت اهلل جنتی گفت: در حالی که ما مدت ها و 
پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصالح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، اما 
مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد و حاال و در روز های پایانی خود تازه به فکر اصالح 

قانون انتخابات آن هم با این کیفیت افتاده است.

اخبار

رئیس جمهور گفت: برجام خیر و برکت زیادی برای کش��ور 
داشت که در تاریخ کشور بی نظیر بود.

حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیات دولت گفت: ۱۸ 
اردیبهشت آغاز تحریم های یک رژیم علیه ملت ایران است. 
دو سال پیش در این ایام بر خالف همه قوانین و مقررات بین 
المللی و با نقض قطعنام��ه ۲۲۳۱، رئیس جمهور آمریکا در 
نطقی صریحاً از برجام خارج شد و آن را مکتوب کرد و آن را 

در برابر دوربین خبرنگاران قرار داد.  
روحانی با اش��اره ب��ه اینک��ه در توافق ژنو و قب��ل از برجام 
حساب های بانکی و اموال ما آزاد شد، بیان داشت: یکی از آثار 
این تالش ها برداشته شدن تحریم تسلیحاتی بود. ما در توافق 
برجام دو مقطع داریم. یکی مقطع ۵ س��اله است که تحریم 
تسلیحاتی برداشته می شود و یک مقطع ۸ ساله و ۱۰ ساله 
است که کل محدودیت ها برداشته می شود.ما االن در مقطع 

اول که باید تحریم تسلیحاتی برداشته شود قرار داریم.
رئیس جمهور در مورد برجام و نقش آن در کشور تصریح کرد: 
با اجرای برجام همه قطعنامه ها علیه کشورمان لغو و پرونده 
PMD بسته ش��د و مشخص ش��د تحریم های تسلیحاتی 
چه زمانی برداش��ته می شود. حس��اب های بانکی و اموال ما 
آزاد ش��د. وی در مورد خدمات این توافق اظهار داشت: تمام 
قطعاتی که در بنادر متوقف شده بود، آزاد شد. رشد اقتصادی 
ایران به ۱۲.۵ درصد در سال ۹۵ که در سطح جهان بی نظیر 
بود رسید. نفت از ۹۰۰ هزار بشکه به دو میلیون و ۸۰۰ هزار 

بشکه رسید و طرح های نیمه تمام به پایان رسید.
رئیس قوه مجریه گف��ت: ذهن آمریکایی ها پس از خروج از 
برجام این بود که بالفاصله ما هم از برجام خارج می ش��ویم 
و وقتی ما خارج ش��دیم پرونده به ش��ورای امنیت می رود و 
وقتی هم به ش��ورای امنیت رفت تمام آنچه به دست آوردیم 
از دست می رود. این خواب آشفته ترامپ با تدبیر نظام تعبیر 
نش��د. وی ادامه داد: من همان روز بالفاصله در برابر دوربین 
و م��ردم ایس��تادم و نطق کوتاهی را ک��ردم و در آنجا ضمن 

محکوم کردن کار آمریکا و بر خالف مقررات بین المللی بودن 
آن گفتم فعال ما در این توافق ماندیم و به جای ۵+۱  با ۱+۴ 
ادامه خواهیم داد و مهلتی به اینها می دهیم تا ببینیم آیا آنها 
می توانند منافع ما را تامین کنند یا نه. روحانی با بیان اینکه 
اولین تیر ترامپ در همان دفعه اول به س��نگ خورد، اظهار 
کرد: ما ب��ه ۱+۴ مهلت دادیم و آن را هم تمدید کردیم یک 
ماه و دو ماه مهلت داده ایم مجموعاً یک س��ال به اینها مهلت 
دادیم تا رسیدیم به ۱۸ اردیبهشت سال ۹۸ که ما هم اعالم 
کردیم دیگر مهلت کافی است. وی تاکید کرد: ما االن حالت 
متعادلی داریم هر موقع آنها حاضر ش��وند به تعهدات کامل 
برجامی عمل کنند ما هم همان روز به تعهدات کامل برجامی 
بر می گردیم. آمریکا تالش کرد اروپا را به س��مت خود بکشد 
که موفق نبود. تالش کرد که از نو توافق جدیدی نوشته شود 
که موفق نبود. تالش کرد در سازمان ملل جلسه ای با حضور 

خود ترامپ بگذارد که باز موفق نبود.
روحانی خاطر نشان کرد: در ماه های آینده ما مطابق با برجام 
و قطعنامه ۲۲۳۱ به یک پیروزی بس��یاربزرگی می رس��یم و 
کل تحریم های تس��لیحاتی ایران برداش��ته می شود.  رئیس 
جمه��ور با تاکید ب��ر اینکه اکنون آمریکایی ه��ا نه راه پیش 
دارند و نه راه پس، خاطرنش��ان ک��رد: اگر همین گونه ادامه 
بدهند تحریم تس��لیحاتی برداشته می شود و همان اسرائیل 
وعربس��تان و تندروهای آمریکا که ترامپ را وادار به خروج از 
برجام کرده بودند امروز به ترامپ خواهند گفت که هر چهار 
تا اش��تباه بزرگی کرده ایم. روحانی تصریح کرد: آمریکایی ها 
اگ��ر  بخواهند کار دیگری انجام دهند و مثال تصمیم بگیرند 
که به برجام برگردند و از اس��نپ بک استفاده کنند که دیگر 
برای آنها برجامی وجود ندارد و برای آنها تمام ش��ده اس��ت؛ 
مگر اینکه آنها دوباره بیایند درخواس��ت بدهند و دوباره همه 
اعضا بپذیرند و خسارت دهند و تمام تحریم ها را کنار بگذارند 
که آن هم ش��رایط خاصی دارد. رئی��س جمهور تاکید کرد: 
آنچه که امروز آمریکایی ها درباره تحریم تسلیحاتی بحث می 

کنند باید بدانند که جزو الینفک برجام اس��ت و اگر تحریم 
تسلیحاتی بخواهد تحت هرعنوان با هر بیان و مکانیزمی باز 
گردد، ما هم همان پاس��خی که در پاراگراف آخر به س��ران 
۴+۱ نوشتم را اجرا می کنیم که عواقب بدی برای آنها دارد. 
ایران به هیچ عنوان تخطی از قطعنامه ۲۲۳۱ را نمی پذیرد. 
ما چه س��الح بخریم و چه س��الح بفروشیم در راستای صلح 
اس��ت و بنزین روی آتش نیست. روحانی با اشاره به مالکیت 
سهام عدالت از سال ۸۴ تا به امروز توسط مردم، بیان داشت: 
حدود ۵۰ میلیون نفر از مردم که ش��امل روستائیان، عشایر، 
بازنشس��تگان، کارگ��ران، افراد تحت پوش��ش کمیته امداد، 

رانندگان و مددجویان می شوند صاحب این سهام هستند.
وی ادامه داد: در سال های گذشته مالکیت سهام عدالت خیلی 
روشن نبود و فقط یک کاغذی در دست مردم بود، اما دولت 
یازدهم تالش کرد تا مردم مالک این سهام شوند. روحانی با 
بیان اینکه مردم هم می توانند س��هام خود را بفروشند و هم 
اینکه س��هام را نگهداشته و سود آن را دریافت کنند، تصریح 
کرد: من از وزارت اقتصاد و بورس می خواهم به روشنی برای 
مردم این مسائل را توضیح دهند و ساز و کاری ساده، روشن و 
در زمان کوتاهی تهیه شود مثل سامانه پیامکی تا مردم از آن 
طریق اعالم کنند مایل به فروش هستند یا نگهداری سهام، 

باید س��از و کار فروش س��هام هم به سرعت تهیه شده و اگر 
کسی مایل به فروش بود پول آن به حسابش واریز شود. این 
سهام در شرایط تحریم کشور و شیوع بیماری کرونا می تواند 

کمکی به خانواده ها باشد.
وی در م��ورد حذف چهار صفر از پول رایج کش��ور و تبدیل 
ریال به تومان گفت: در تمام مغازه ها و فروش��گاه ها با تومان 
معامله می کنند، اما تا می خواهیم به صورت رسمی در جایی 

بنویسیم این تبدیل به ریال می شود.
رئیس جمهور اظهار داش��ت: یک زمانی ترکیه چند صفر را 
از واحد پول خود حذف کرد. کش��ورهایی بودند که ۱۲ صفر 
را در ی��ک روز حذف کردند، برخی ه��م ۶ تا برخی دیگر ۴ 
صفر را حذف کردند. مردم ما همیشه یک تومان و یک قران 
داشتند، یا با قران و یا با تومان با یکدیگر معامله می کردند. 
وی بیان داشت: ما هم االن می خواهیم که به همین صورت 
در بیاید. بنابراین من فکر می کنم این یک کار خیری است و 
البته از لحاظ بین المللی هم برای ما بهتر می شود. وقتی ما 
می خواهیم واحد پول خود را با اروپا مقایسه کنیم، می گوییم 
یورو ۱۷۰ هزار ریال اس��ت، یک وقت��ی می گوییم یورو ۱۷ 
تومان اس��ت. ۴ تا صفر را که برداریم هم تلفظ آن راحت تر 

است و هم زیباتر است و هم محاسبه آن ساده تر است.

شتر را گم کرده اند و دنبال 
مهارش می گردند!

   

امروز قس��مت اعظم��ی از اختیارات قانون گذاری بر اس��اس 
پروتکل های ش��رایط اضطراری به عهده ستاد ملی مبارزه با 
کرونا گذاشته شده و این امر نشان دهنده اهمیت باالیی است 
ک��ه نظام برای تعدی��ل و در نهایت حذف این بحران در نظر 

دارد. 
بنابراین وقتی  که ستاد ملی وظایف قوه مقننه را همراه با روح 
ش��ورای امنیت ملی عهده دار می شود بقیه ارگان ها و نهادها 
در تمامی بخش ها و س��طوح و دیگر قوا باید عظمت مسئله 
را درک کنن��د تا ضمن انجام وظای��ف قانونی خود، این نهاد 
مردم��ی و کاماًل حیاتی را نیز به صورت مضاعف پش��تیبانی 
نمایند نه اینکه ش��تری را که گ��م  کرده اند به حال خود رها 

ساخته و دنبال مهارش بگردند! 
داس��تان مالنصرالدین نباش��د که برای س��رگرمی دردهای 

ناخواسته ای به جان خود می انداخت و آه و ناله می کرد! 
اجرای موسیقی زنده شاید بتواند گوشه ای از آالم و نگرانی های 
جامعه را پیرامون از یاد بردن کووید ۱۹ موقتاً التیام بخش��د 
که آن هم به  وفور در ش��بکه های مختل��ف ماهواره ای یافت 
می شود و دیگر نیازی نیست تا شهرداری کالن شهر اصفهان 

بدون اطالع مدیرکل میراث فرهنگی این اس��تان و آن هم با 
موافق��ت ضمنی یکی از زیرمجموعه ه��ای این مدیریت »تار 
و تنب��ور« گروه��ی را به بهانه برگزاری مج��ازی و اختتامیه 
هفته فرهنگی اصفهان و گرامیداش��ت روز ملی خلیج فارس 
به عم��ارت عالی قاپو ببرد تا به کام معدودی خواص پراکنده 
ضمن حف��ظ فاصله های اجتماعی و به ن��ام جامعه اصفهان 
بنوازند! که درست در همان روز تعداد قابل  توجهی از بیماران 
بحرانی ویروس کرونا تحت مراقبت های ویژه بیمارستان های 

شهر وفات یافته اند! 
راس��تی امروز جامعه تنها کمبود روحی و روانی اش سازوآواز 
زنده ای اس��ت که باید توسط ش��هرداری اصفهان و از محل 
بودجه نظافت و بهداش��ت شهر تأمین شود تا مدیر خدمات 
شهری اظهار کند: پاکیزگی در ماه اردیبهشت هدیه به مردم 
است درحالی که این نوع نظافت و در این روزها مختص چند 
خیابان مطرح کالن ش��هر بوده که مدیران ارشد از آن ها گذر 
می کنند! و اگر شب ها سری به کوچه پس کوچه های محدوده 
ش��مال شرقی کالن شهر بزنیم شاهد تلنبار شدن کیسه های 
زباله ای هس��تیم که توس��ط حیواناتی ازجمله سگ، گربه و 
موش دریده شده اند! که البته چندان تقارنی با برگزاری هفته 
فرهنگی اصفهان نداش��ته و حاصل بی تفاوتی مس��ئوالن آن 

است تا شهردار آسوده بخوابد زیرا آن ها بیدارند! 
نیازی نیس��ت بیش از این در فکر رفاه و آسایش و تفریحات 
مجازی مردم این کالن شهر باشید که اکثریت باالتفاق آن ها 
روزی خ��ود و خانواده را از محل درآمدهای گردش��گری این 
شهر موزه تاریخی تأمین می کردند و امسال نیز الطاف خفیه 

الهی ش��امل آن ها بوده و بارش های ف��راوان رودخانه زاینده 
 رود را پ��ر آب کرده اما زهی تأس��ف که هم��ه آمادگی ها به  
منظ��ور پذیرش میلیون ها گردش��گر داخل��ی و خارجی در 
س��ه ماهه بهار نقش بر آب شده و نمی توان با اجرای کنسرت 
مجازی یک گروه موسیقی نگرانی های مادی و معنوی آن ها 
را التیام بخش��ید! و البته اگر برای م��ردم اصفهان آب ندارد 
جهت برنامه ریزان و برگزار کنندگان و گروه اجرای کنسرت 
نان دارد! ش��اید اگر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری اصفهان با توجه به س��کون و رکود کاری که 
در این روزها دارد تعمق بیش��تری به خواس��ته ش��هرداری 
به منظور برگزاری کنسرت در عمارت عالی قاپو می کرد اینقدر 
در ش��بکه های مجازی با نقدهای مخالف روبرو نمی ش��د تا 
عده ای از کارشناس��ان میراث هم منتقد آن گردند همانگونه 
که برگزاری های قبلی نیز در کاخ چهلستون با اما و اگرهای 
فراوان روبرو بود که اس��تفاده از بناهای ش��اخص و یگانه به 
 منظور انجام اینگونه برنامه ها منطقی و صحیح است یا نه و آیا 
توجیهی درست دارد؟ معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان می گوید: تمام مجوزهای الزم را از سازمان 
میراث فرهنگی گرفته اند اما این ادعاها نمی تواند دوستداران 
میراث فرهنگی و برخی از کارشناسان مرمت و حفاظت را قانع 
نماید که برگزاری کنسرت در چنین بنای باعظمتی با در نظر 
گرفتن همه احتماالت ممکن درس��ت و بجا باشد زیرا دکتر 
پدرام کارش��ناس مرمت میراث معتقد است اجرای کنسرت 
در فضای بناهای تاریخی غلط اس��ت و آن را تأیید نمی کند. 
از سویی حس��ین احمدی رئیس دانشکده حفاظت و مرمت 

دانشگاه هنر اصفهان با اش��اره به اینکه صوت به خودی خود 
نمی تواند در ایوان س��تون دار عالی قاپو مش��کلی ایجاد نماید 
اما بار اضافه دینامیکی و اس��تاتیکی برای عالی قاپو مناس��ب 
نیست که اگر تعداد افراد هم از یک حدی در مترمربع بیشتر 
شوند به لحاظ وزن ایستا و دینامیکی مشکل ایجاد می کند. 
این کارشناس معتقد است انجام اینگونه برنامه ها باید توسط 
کارشناس��ان میراث فرهنگی لحاظ و با مشورت آن ها چنین 
کارهایی انجام ش��ود اما در این رابطه که شهرداری اصفهان 
ب��ا نظر کارشناس��ان اقدام به اجرای کنس��رت مجازی کرده 
باشد، فریدون الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری اصفه��ان از آنچه موجب تأیی��د برگزاری این 
کنسرت در عمارت عالی قاپو شده می گوید: کمیته ای مرکب 
از حوزه مدیری��ت بناها، پایگاه ها، کارشناس��ان فنی میراث 
فرهنگی و ی��گان حفاظت، برگزاری برنامه ه��ا را در بناهای 
تاریخی بررسی و تصمیم گیری می کنند که پیرو این دیدگاه 
ادامه می دهد: در جریان جزئیات این برنامه نبوده و توپ را در 
زمین کمیته میراث فرهنگی که برای اجرای آن تصمیم گیری 
کرده اس��ت، می اندازند! البته نظر این مدیرمسئول مستقیم، 
اهمی��ت و وجهه ملی موضوع برگزاری این برنامه در عمارت 
عالی قاپو اس��ت درحالی که گروه هایی نیز با این س��وأل وارد 
می ش��وند که آیا به واقع اجرای این کنس��رت حتی به لحاظ 
موسیقیایی می توانسته در شأن و همخوان با عمارت تاریخی 
و فاخر و یگانه عالی قاپو باش��د یا بعضی مدیران کش��وری و 
شهری همچنان شتر را گم کرده اند و در این روزهای پرتنش 

و بحرانی دنبال مهارش می گردند؟!
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گزارش

یادداشت

دولت برای جاماندگان سهام عدالت تدبیر کند
نایب رئیس اول مجلس گف��ت: وزارت کار برای افرادی از دهک های پایین 
جامعه که نتوانسته اند سهام عدالت دریافت کنند، فایل جداگانه ای باز کرده، 
آنها را شناس��ایی و تالش کند تا به این افراد کمک کند. مسعود پزشکیان 
با اشاره به اینکه برخی از دهک های پایین جامعه نتوانسته اند سهام عدالت 
دریافت کنند، گفت: س��هامی که در گذش��ته به افراد داده ش��ده نمی توان 
اکنون به اش��خاصی که نتوانسته اند س��هام عدالت دریافت کنند، ارائه کرد. وی 
با تاکید براینکه روندی که دولت در بحث آزادس��ازی س��هام عدالت آغاز کرده قابل 
قدردانی اس��ت، افزود: دولت پیش از این سودهایی را در ازای سهام عدالت پرداخت 
می کرد و اکنون هم با آزادسازی این سهام،مدیریت آن را به مردم واگذار می کند که 
بس��یار اقدام خوبی است. پزشکیان گفت:دولت باید برای آن عده ای که به هر دلیل 

نتوانسته اند ثبت نام کنند راه حل جدیدی بیندیشد. خانه ملت

حمایت دولت از تبدیل پسماند به انرژی
س��خنگوی وزارت کش��ور از حمایت ویژه دولت از سرمایه گذاران بخش 
غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماندهای عادی 
به انرژی با ابالغ قانون جدید خبر داد. س��ید س��لمان سامانی گفت: این 
الیحه پس از س��یر مراحل قانونی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه توسط 
ریاس��ت محترم جمهور به وزارتخانه های کش��ور و نیرو، سازمان برنامه و 
بودجه و حفاظت محیط زیست در۶ ماده ابالغ شد که می تواند کمک بزرگی 
در کاهش مخاطرات طبیعی ناش��ی از تولید پسماند در کشور باشد. وی با تشویق 
فعاالن محیط زیس��ت و بخش های غیردولتی در مش��ارکت و فعالیت بیش��تر در 
عرصه تبدیل پسماند به انرژی افزود: در قانون جدید مشوق های بسیار خوبی برای 
حضور پررنگ تر عالقه مندان و فعاالن بخش غیردولتی برای ایجاد و بهره برداری از 

تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی پیش بینی شده است. وزارت کشور

گزارش تفحص از قاچاق 3 سال قبل نهایی شد
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه هیأت رئیسه در مورد قرائت 
گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کاال و ارز به وظیفه قانونی خود عمل 
کند، گفت: متأس��فانه رویه ای در مجلس وجود دارد که هیأت رئیس��ه 
بعضی موارد را مسکوت می گذارد که باید با پیگیری های مستمر زمینه 
تحقق آن را فراهم کرد. محمد اسماعیل سعیدی افزود: تحقیق و تفحص 
از قاچاق کاال و ارز که در سال ۹۶ انجام شده، ۳ سال قبل گزارش آن نهایی 
ش��ده اس��ت. وی افزود: درباره موضوع عدم قرائت گ��زارش تحقیق و تفحص از 
قاچاق کاال و ارز باید تاکید کرد که ایراد هم به هیأت رئیس��ه مجلس وارد است 
و هم هیأت رئیس��ه هیأت تحقیق و تفحص. وی گفت: تحرک و پیگیری خاصی 
از سوی هیأت رئیسه هیأت تحقیق و تفحص از قاچاق کاال و ارز برای قرائت این 

گزارش در صحن مشاهده نمی شود. فارس

 ***  

 

GTXI

تحریم  تسلیحاتی برگردد 
ما هم پاسخ می دهیم

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

سرمقاله

درد مشترک مردم اروپا و آمریکا در 
بحران ویروس کرونا

ادامه از صفحه اول
سرمایه داری را به به هم ریخت. انقالب اسالمی در 
ایران تفکری بود که توانس��ت ترمز پیشروی نظام 
س��لطه را بکشد و مانعی بر سر راه نفوذ و کسترش 
آن ش��ود. دشمنی لیبرال س��رمایه داری با انقالب 
اس��المی ایران به همین خاطر اس��ت. جهان غرب 
تص��ور نمیکرد مردم و کش��وری مانند ایران بتواند 
چالش��های جدی برای نظام س��رمایه داری ایجاد 

کند.
ایران اسالمی توانست انحصار قدرت لیبرال سرمایه 
داری غ��رب را ک��ه پ��س از فروپاش��ی ایدئولوژی 
کمونیس��تی خ��ود را مال��ک بالمنازع ک��ره زمین 

میپنداشت، بشکند و فرو بریزد.
انقالب اس��المی، نخس��ت در برابر دی��دگان مردم 
مس��لمان جهان یک چش��م ان��داز از آینده جهان 
اس��الم را ترس��یم کرد و باعث شد تا ذهن گنگ و 

چشمان خواب زده بسیاری از مسلمان باز شود.
بیداری اس��المی نتیجه تأثیر تفکر انقالب اسالمی 
در میام مس��لمانان بود و این بیداری میتوانس��ت 
و البت��ه توانس��ت بر اف��کار مردمان غیر مس��لمان 
نی��ز تأثیر بگذارد. اما حج��م تبلیغات منفی جهان 
غرب علیه انقالب اسالمی بسیار گسترده و مخرب 
ب��ود و توانس��ت خاکریزهایی ار مقاب��ل عمق نفوذ 
اندیش��ههای انسانی انقالب اس��المی ایجاد کند. با 
وج��ود همه موانع��ی که بر س��ر راه تأثیر فرهنگی 
انقالب اس��المی ایجاد ش��ده بود، ام��ا تفکر آن به 
خاط��ر پویای��ی و تازگیهای خاص خ��ود، متوقف 
نش��د. اکنون که یک ویروس جه��ان را اینگونه به 
هم ریخته اس��ت و حتی نظام س��رمایه داری توان 
مقابله ب��ا آن را ندارد، ناتوانیهای این تفکر منفی و 
سلطه گر که حتی مردمان خود را نیز تحت سلطه 
تفکرات غیر انس��انی دارد، میرود تا ترکیب تازهای 
را برای خود تعریف کند. نماد نظام س��رمایه داری، 
آمریکا و اروپا اس��ت که ای��ن روزها به خاطر رخنه 
وی��روس کرونا ش��رایط متفاوت��ی را تجربه میکند. 
مردم این دو بخش از کروه زمین ناکارآمدی سران 
خود را در بح��ران کرونا به خوبی درک کردهاند و 
اگر خواهان فروپاش��ی نظام سرمایه داری حاکم بر 

خود شوند، نابجا نیست. 
قاعدتاً هم باید چنین خواس��تهای از س��وی مردم 
اروپ��ا و آمریکا پیگیری ش��ود،چرا که س��ران آنها 
نتوانس��تهاند یک ویروس را مه��ار کنند و در کنار 
خ��ود میبینن��د که مردمان��ی با تفک��رات و عقاید 
اسالمی چگونه توانستهاند با وجود همه دشمنیهای 
س��ران خود،با این ویروس مقابله کنند و از تبعات 
آن بر مردم خود بکاهند. این که صدای فروپاش��ی 
ایاالت متحده آمریکا بیشتر شده و فرکانس آن باال 
رفته، گرچه تازگی ندارد اما با این ش��دت ش��نیده 
نش��ده بود چرا ک��ه در میان هم هم��ه و جیغهای 
فریبن��ده لیب��رال س��رمایه داری حاکم ب��ر ایاالت 

متحده شنیده نمیشد.
آمریکای دوران ترامپ شباهتهای زیادی به شوروی 
دوران گورباچف دارد، ب��ا این تفاوت که گورباچف 
فریب دسیس��ههای آمریکا را خورد تا به فروپاشی 
رس��ید و ترامپ آمریکا را ب��ا رفتارهای خود میرود 
تا به سرنوشت شوروی دچار کند،یعنی فروپاشی و 
تجزیه. اتحادیه اروپا نیز ظرفیت فروپاش��ی را دارد، 
این قاره س��بز که مطیع و فرمانبردار آمریکا است، 
ش��رایط بهتر از ارباب خ��ود را ندارد و بحران کرونا 
و تبعات آن نش��انههای فروپاشی اتحادیه را آشکار 

کرده است.
اتحادیه اروپا با ظرفیتهای زیادی که دارد، عاجز از 
مهار موج ویروس کرونا است، این ناتوانیهای عمیق 
اس��ت که باعث خواهد شد تا افکار عمومی به خود 
بیاید و ش��ک کند چرا جامعهای که خود را مهمتر 
و بهتر از دیگران میپندارد،اینگونه عاجز و درمانده 

در مقابل یک ویروس است؟!
اکنون بای��د مردم اتحادیه اروپا بیندیش��ند که آیا 
سران آنها تنها در ایجاد جنگ و خونریزی در دیگر 
کشورهای دنیا تبحر دارند و اکنون که یک ویروس 
به جنگ آنها آمده، افس��ار اداره کشور از دست آنها 
رها شده است؟ ضعف و ناتوانی سران نظام سرمایه 
داری حتی اجازه تأمی��ن نیازهای اولیه مردم اروپا 
و آمری��کا را از آنها رب��وده و کمبودهای زیادی در 
زمینه اقالم بهداش��تی و درمانی و حتی معیش��ت 
آنها را رقم زده است. در یک ابتال و بال، تر و خشک 
با هم میس��وزند اما آن که ظلمش بیش دردش نیز 

بیشتر میشود.
درد بیش��تر اروپ��ا و آمری��کا از ابت��الی به ویروس 
کرونا حاصل ظلمهایی اس��ت که سران آنها در دنیا 
مرتکب ش��دهاند و مردم این کش��ورها نیز در این 

ظلمها سهیم هستند.


