
آیا کرونا به یاری خدا ما را شکست خواهد داد؟

خداباوری های غیرتوحیدی، وقتی اوضاع بش��ر درهم می ریزد، اش��تباهاً وارد یک بورس رقابت معنوی! 
با قواعد هس��تی می ش��وند، گویی قواعدی هست که ازباال به خدای خیر دیکته شده و دست او را بسته 
است. در غوغای "پرستش زندگی" وقتی آمار مردگان، میلیونی شود و ترس ناعالجی مرگ، شادی های 
کور و غم های کر را عقیم کند، همه کم کم به لحظات ملکوتی )غلط کردیم( نزدیک می شوند و صدای 

)امن یجیب المضطر؟(  به ۱۲۰ زبان زنده دنیا شنیده خواهد شد.  
اما دوقطبی )"خشم خدا" یا "کار میکروب"؟( در االهیاتی که اساسا به "شر مطلق" و "فاعل مستقلی" 
قائل نیس��ت، بی معناست. دوستان، ش��اید آدمها کم کم مجبور شوند روزهایشان را بشمارند و شب ها، 
ش��اد از اینک��ه یک روز دیگر زنده مانده اند. فرش��ته م��رگ بدون تبعیض، لبخند می زند و پرس��ش از 
"االهیات بیماری"، "فلسفه رنج" و "غایت لذت"، باعث خارش ذهن هایی می شود که عادت به اندیشیدن 
نداش��ته اند. آنان که برای زندگی، هدفی جز "زندگی" و کمی بیش��تر ماندن، به رس��میت نمی شناسند 
کالفه خواهند شد. در ماه های پساکرونا کسانی از سر جد یا هزل گفتند این ویروس، مذهبی بود و بر 
ابتهال و تضرع بش��ر افزود. المذهب هم می تواند گفته باش��د این خدا کجاست و چرا معجزه نمی کند؟! 
هر دو یک خطا کردند. اش��یاء و پدیده ها نیس��تند که متصف به دینی و سکوالر می شوند. این ها صفت 

رویکرد بشر به اشیا و پدیده هاست، نه صفت خود آنها.
وقت��ی قوانی��ن طبیعی و فراطبیعی به یک اندازه، االهی اس��ت چرا خدا را تنه��ا در اتفاقات خاص باید 
جس��ت؟ خاصه آنکه محمد )ص( میفرمود فرش��تگان صدای آنانکه همواره خدای را میخوانند از آنانکه 

تنها اضطراراً او را صدا میزنند، دقیقا تشخیص میدهند.
همه در اضطرار و رنج، تا اطالع ثانوی، مذهبی یا دس��تکم معنوی می شوند اما اغلب آیین ها نمی توانند 

"بهداشت و پیشگیری و معالجه" را در کنار "صبر و استغفار و توسل"، بی تناقض بفهمند.
پیامب��ری ک��ه گفت فقر، بیماری و صدای پای م��رگ، آدم ها را کمی آدم می کن��د و گفت بدون اراده 
خداوند، همه و هیچ، مس��اوی اس��ت و ما ازاساس، مال اوییم و به آغوش او باز خواهیم گشت و "مرگ" 
را دیدار دوس��ت خواند، همو زندگی را از "مقدس��ات" و جان آدمی را "خط قرمز" خداوند خواند. ایمان 
بدون "االهیات منسجم" ، در بحران ها، آچمز شده و بیچارگی انسان، نشان بی معنایی زندگی می شود. 

اما سخنگوی خداوند که از توکل و توحید میگفت، باز چرا به رسالت عقل و تجربه، توجه می داد؟
خوانده اید که چگونه از االهیات "بدن به مثابه امانت" میگفت که لباس ها را گاه بگاه در آب بجوشانید، 
مس��واک را قانون، "بهداش��ت" را حق الناس و "س��المت" را مقدس، و طبابت را "عبادت" خواند وهمه 
بیماری ها مگر اجل قطعی را قابل درمان دانس��ت؟ در هزاره پیش، از استنش��اق و قرقره و تغذیه سالم، 
مب��ارزه با "همه چیزخواری"، حف��ظ فاصله اجتماعی با حیوانات از خوک تا خفاش والبته رعایت حقوق 
حیوان، تعادل در سبک زندگی و پرهیز از مواد مخدر و الکل و از روابط جنسی بدون کنترل و از غسل 
و شستشوهای روزانه و هفتگی و از طهارت و نجاست و ضرورت معطر بودن گفت در عصری که حمام 
هم رسم نبود؟ و در جهانی که هنوز در قرن ۲۱،  میلیاردها انسان، مشکل توالت دارند و  سازمان ملل، 
روز جهانی توالت! اعالم کرده و اینک در س��ال ۲۰۲۰ آمار می دهد که س��ه میلیارد انسان حتی به  آب 
و صابون در خانه دسترس��ی ندارند و چهار و نیم میلیارد نفر از توالت بهداش��تی  محرومند!  بگذریم از 

خو گرفتگان با نجاست و آنانکه طهارت نمی دانند و پاکی را نمی شناسند.

تظاهرات علیه  محدودیت های کرونایی در آلمان
م��ردم ش��هر الیپزیگ آلمان در اعتراض به محدودیت هایی کرونایی دول��ت به خیابان ها آمده و تظاهرات 
کرده اند.  ش��هر الیپزیگ آلمان دیروزش��اهد اعتراضات مردمی به محدودیت های��ی کرونایی دولت بود.به 
نوش��ته خبر گزاری اسپوتنیک، این اعتراضات در حالی برپا شده اند که »بوندستاگ« یا پارلمان آلمان روز 
چهار ش��نبه محدودیت هایی را برای مبارزه با گسترش بیشتر ویروس کرونا در کشور معرفی کرد.از جمله 
این محدودیت ها می توان به حفظ فاصله اجتماعی، اس��تفاده ماس��ک، تعطیلی فروشگاه ها، رستوران ها و 
دیگر اقدامات اشاره کرد.طبق آمار و ارقام مؤسسه »رابرت کوچ«، آلمان طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۲ هزار 
و ۹۶۴ مورد مبتالی جدید را ثبت کرده  است که رقم کلی مبتالیان در این کشور را به رقم ۹۰۲ هزار و 
۵۲۸ نفر رساند.همچنین در همین بازه زمانی، ۲۵۴ نفر نیز در این کشور بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان 

خود را از دست داده اند و رقم کلی مرگ و میر را به ۱3 هزار و ۸۸۴ نفر رساند.  فارس

فرار از پاسخگویی یا ...
شرایط امروز کشور 

نتیجه اولویت قراردادن 
مذاکرات است

اعتراضات تخریب 
خانه بانوی 

بندرعباسی  به 
خانه ملت رسید

آمریکا ظاهری به 
برجام برمیگردد؟!

صفحه 6

صفحه 2 

بایدن به دنبال راهی برای 
تحمیل برجام پالس بر ایران: 

نمایندگان مجلس:خأل قانونی داریم
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روحانی بار دیگر تأکید کرد:

کمک 100 هزار تومانی به 
30 میلیون ایرانی

اتفاقات، اقدامات، تصمیمات و رفتارهایی در 
این روزها از س��وی برخی مس��ئولین دیده 

می شود که جای هیچ توجیهی هم ندارد.
در ش��رایطی که کشور با مشکالتی از قبیل 
ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا روبرو است 
که باع��ث تعطیل��ی دو هفته ای بس��یاری 
از ش��هرهای کش��ور شده اس��ت، مشکالت 
اقتص��ادی که بخ��ش زیادی از آنه��ا متأثر 
از مدیری��ت و تصمیماتی اس��ت که در این 
بخش از س��وی مس��ئولین گرفته می شود، 
جنگ اقتص��ادی آمریکا علیه ایران و برخی 
دیگر از مشکالت، باعث شده تا شرایط برای 

اقشار مردم سخت شود.
در چنین ش��رایطی هماهنگ��ی، همکاری، 
همدلی، همت و کار بیشتر از سوی مسئولین 
و مردم نیاز اس��ت تا بتوان از این برهه گذر 
کرد. در گوشه ای از تصمیمات می بینیم که 
مجلس شورای اس��المی طرحی را تصویب 
می کند تا در این شرایط به اقشار کم درآمد 
و آس��یب پذیر جامعه کمک معیشتی کند 
ام��ا دولت ب��ه خاطر نداش��تن بودجه با آن 
مخالف��ت می کن��د در حالی ک��ه این طرح 
اکنون به تأیید ش��ورای نگهبان نیز رسیده 
اس��ت، در مقابل دولت تصمیم می گیرد به 
3۰ میلی��ون نفر از اقش��ار جامعه به مدت 
چهار م��اه ۱۰۰ هزار توم��ان کمک کند و 
ب��ه ۱۰ میلیون نفر دیگ��ر وام یک میلیونی 
پرداخت کند. اکنون مصوبه مجلس و تأیید 
شورای نگهبان برای دولت الزم االجرا است 
در حالی که آقای روحانی کمک ۱۰۰ هزار 

تومانی را اعالم کرده است.
در ج��ای دیگری می بینیم خبری منتش��ر 
می ش��ود ک��ه ۱۰ میلی��ون ی��ورو ارز برای 
واردات لوازم خانگی با برند آلمانی اختصاص 
یافته و حتی در انتظ��ار ترخیص این لوازم 
اس��ت. که البته یکی از مس��ئولین گمرک 
اعالم کرده به خاطر ابهاماتی که دارد اجازه 
ترخیص داده نشده اس��ت. گرچه سرانجام 
این ل��وازم ترخی��ص خواهد ش��د اما نکته 
اینجا است که در این شرایط با وجودی که 
تولید کنن��دگان لوازم خانگی داخلی تالش 
می کنن��د خالء لوازم خانگ��ی خارجی را پر 
کنن��د ۱۰ میلیون یور ارز کش��ور برای این 

امر اختصاص می یابد؟
در جای دیگر بانک مرکزی تصمیم می گیرد 
هزین��ه نقل و انتقال پول در ش��بکه بانکی 
را ب��رای مردم افزایش ده��د و حتی هزینه 
موج��ودی گرفتن از حس��اب نی��ز افزایش 
می یابد در حالی که هم اکنون مردم پول های 
خود را در حساب های بانکی متصل به کارت 
عابر بانک خ��ود نگهداری می کنند و وجود 
این ارقام در حس��اب های بانک ها خود برای 
شبکه بانکی کشور س��ودآور است. تصمیم 
گی��ری و اجرای افزای��ش هزینه های نقل و 
انتقال بانکی و گرفتن موجودی حس��اب در 
این ش��رایط ش��اید به مردم به ظاهر هزینه 
زیادی را تحمی��ل نکند اما درآمد زیادی را 

برای بانک ها دارد.
چنین تصمیماتی می توانست و باید در زمان 
مناس��بی اجرایی می شد، نه در شرایطی که 
فشارها به مردم افزایش یافته و در این حال 
بان��ک  مرکزی و بانک ها در اندیش��ه س��ود 
بیشتر از س��پرده های مردم در حساب های 
بانک��ی باش��ند. خب��ر اس��تعفای معاون��ت 
پژوهشی وزارت بهداشت دکتر ملک زاده و 
حاشیه هایی که در این مسئله ایجاد شد نیز 
خود موضوع دیگری از اتفاقات و رفتارهای 
برخی مس��ئولین است که نشان دهنده بی 
تدبیری ه��ای تک��راری در ح��وزه مدیریتی 
کش��ور به ویژه در بحث سالمت در شرایط 
کرونایی است. دکتر ملک زاده سال ها است 
در ای��ن معاونت حضور دارد و اکنون رئیس 
کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس اعالم کرده که 
در چند ماه گذش��ته بیش از ۴۰ شکایت از 

شخص او به این کمیسیون رسیده است.
حجت االس��الم پژمانفر رئیس کمیس��یون 
اص��ل ۹۰ مجلس در توئیت��ری با اعالم ۴۰ 
ش��کایت از دکتر ملک زاده، نوش��ته است؛ 
»طب��ق قوانی��ن کمیس��یون اصل ن��ود با 
اس��تعفای افراد پیگیری ش��کایات متوقف 
نمی شود و فرد باید پاسخگوی عملکرد خود 

باشد.«

چه خبر است؟!
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نگاهی به استعفای معاون وزیر بهداشت

خسارت های مذاکره را 
شفاف کنیم

برگزاری نشست گروه بیست بدون اشاره به 
کشتار هزاران کودک یمنی توسط سعودی


