
ــا همــه تلخــی هــا و شــیرینی هــا  گذشــت و ب انتخابــات دو اســفند نیــز 
کرســی  کثریــت  ا کــه اصولگرایــان حائــز  انتخاباتــی  پایــان رســید.  بــه 
گشــته و البتــه شــاهد مشــارکت نســبتا پاییــن مــردم در  هــای بهارســتان 

ــم. ــز بودی ــات نی ــته انتخاب گذش ــای  ــا دوره ه ــه ب مقایس

کشــور بایــد بدانند؛حضــور مــردم در پــای  منتخبــان مــردم و مســئوالن 
کشــور  صنــدوق هــای رای بــه معنــای رضایــت آنــان از فضــای فعلــی 
کــه پــای صنــدوق نیامدنــد و بــه واســطه عملکــرد ضعیــف  نیســت ؛آنان 
بــا  را  نارضایتــی خــود  کردنــد  رای خود،خــودداری  از دادن  مســئوالن 
کــه دســت بــه مشــارکت  کســانی هــم  کردند؛امــا آن  صــدای بلنــد اعــام 
سیاســی زدنــد؛ یقینــا از وضــع موجــود گایــه هــا داشــته و تنهــا امیدشــان 
بــرای اصــاح وضــع کشــور؛ انتخابــات و تغییــر در کارگزاران نظام اســت.

گــر نبــود ادای دیــن  کــه ا مســئوالن و وکای ملــت متوجــه آن باشــند 
تکلیــف مدارانــه،  نــگاه   ، اســامی  انقــاب  هــزاران شــهید  بــه خــون 
حفــظ نظــام اســامی، اعتمــاد مــردم بــه رهبــری شــان و امیــد بــه آینــده؛ 
ــه  ــت رای دادن را ب ــد زحم ــدوق آمدن ــای صن ــه پ ک ــم  ــی ه ــن مردم همی
گــر امــور میشــدند. مــردم از اوضــاع اقتصــادی  خــود نمیدادنــد و نظــاره 
ــه  ــی ب ــی توجه ــان، ب ــرافی آقای ــوی اش ــض، خ ــاد و تبعی ــتی، فس و معیش
کــه انــدک  گایــه دارنــد و امیــد آن اســت  محرومیــن و مســتضعفین و.. 

ــد. ــد نکنی ــز ناامی ــان را نی ــده آن ــی مان ــد باق امی

مــردم چــک ســفید امضــا بــه هیــچ حــد الناســی نــداده انــد و حواســتان 
کنیــد شــاید فــردا  گــر اینبــار نتوانســتید بــه مــردم خــود خدمــت  کــه ا باشــد 
گــر  دیــر باشــد و شــاید اساســا دیگــر فردایــی نباشــد . امــام راحــل فرمود:«ا
کنــد ایــن مســائل  ــد جبــران  خــدای نخواســته جمهــوری اســامی نتوان
کــه اول مرتبــه زندگــی مــردم اســت و مــردم مأیــوس بشــوند  اقتصــادی را، 
از جمهــوری اســامی و مأیــوس بشــوند از اینکــه اســام هــم بــرای آن 
گــر در محیــط یــک انفجــار  کاری انجــام بدهــد، ا هــا بتوانــد در اینجــا 
کــس ؛ نــه روحانیــت و  حاصــل بشــود؛ دیگــر نــه مــن نــه شــما و نــه هیــچ 

ــش را بگیــرد«. ــد جلوی ــه اســام، نمی توان ن

کمــر همــت  کنــده و  ــی شــماری را  ــذ ب ــدان لذای ــد دن مســوالن نظــام بای
ــد.  ــردم ببندن ــکات م ــع مش ــرای رف ب

بعــد از پایــان دولــت اول هاشــمی رفســنجانی و ســرخوردگی بخشــی از 
مــردم از ســلوکی اشــرافی و غیــر مردمــی دولــت و تــورم بــاالی 40 درصد آن 
کاســتی هــا مــردم بــاز بــه پــای صنــدوق هــا آمدنــد  کــم و  مقطــع؛ بــا همــه 
کــه :«دولــت مــردان جمهــوری اســامی  ــد  و رهبــری انقــاب تذکــر دادن
کاری مــردم و حضــور آن هــا در صحنــه را بداننــد.  بایــد قــدر ایــن فــدا
کننــد  کشــور، در تحلیــل اشــتباه  مبــادا مســئولین بخــش هــای مختلــف 
کــه شــرکت وســیع مــردم در انتخابات معنایش آن اســت  و خیــال کننــد 
کارهــای مســئولین خشــنودند.اینطور نیســت. مــردم  کــه آنهــا از یکایــک 
انقــاب را دوســت دارنــد، امــام را دوســت دارنــد، نظــام را دوســت دارند. 
کارهــای مســئولین  ی یکایــک  کــه مــردم، رو امــا معنایــش ایــن نیســت 

بخــش هــای مختلــف صحــه می گذارنــد«.

یقینــا یکــی از علــت هــای اصلــی بــی اعتمــادی و بــی انگیزگــی مــردم در 
مشــارکت سیاســی؛ عملکــرد ضعیــف و غیرقابــل دفــاع جریــان غربگــرا 
کــه ایــن جریــان بــا تصمیمــات غلــط خود بــه اعتماد  میباشــد.ضربه ای 
عمومــی وارد آورد؛ بایــد جبــران شــده و امیــد در رگ هــای جامعــه تزریــق 
کــرده و  گــرد  کــه انقــاب اســامی را ســالها دچــار عقــب  شــود. جریانــی 

گرفــت. ســرمایه هــای اجتماعــی آن را بــه بــازی 

ــد در محضــر  ــی بای کنون ــرای عبــور از موقعیــت  عامــان وضــع موجــود ب
گرفتــه و بــرای همیشــه از صحنــه سیاســی  ملــت مــورد بازخواســت قــرار 
کشــور حــذف شــوند. مجلــس جدیــد میتوانــد بــا اســتیضاح برخــی از 
یاســت جمهــور؛ اولیــن پالــس را بــه جامعــه  وزرا و توضیــح خواســتن از ر
کــردن عامــان  کــه اولیــن تغییــرات را بــا برکنــار  فرســتاده و امیــد آن دهــد 

کلیــد بزنــد. وضــع موجــود نیــز 

بــه حکــم خــرد، نــگاه انســان خردمنــد بــه موضوعــات مختلــف، 
ــا ســفید  ــز را ســیاه ی ــا تفریطــی نیســت.  همــه چی ــگاه افراطــی ی ن
کــه هســت می بینــد.  گونــه ای  نمی بینــد، بلکــه هــر چیــز را همــان 

از عینــک  را  گونــه دارد و همــه چیــز  افــراط  نــگاه  کــه  کــس  آن 
کــه دیــد تفریطــی  کــس  دیــن بــدون عقانیــت می بینــد و هــم آن 
دارد و همــه چیــز را از عینــک عقــل بــدون دیــن می بیند؛اشــتباه 
می کننــد. اینــان در لســان فرمانــروای ســخن امیــر مؤمنــان  جاهــل 

خطــاب شــده انــد. 

ــم روزی ده  ک ــت  ــزاردن دس گ ــاز  ــگام نم ــه هن ــا ب ــه م ــه هم ک ــن  ای
مرتبــه از خداونــد هدایــت بــه صــراط مســتقیم را طلــب می کنیــم؛ 

در واقــع درخواســت دوری از افــراط و تفریــط و هدایــت بــه میانــه 
یــم. چــه زیبــا نگاشــته شــده بــود بــر تابلــوی نصــب  ی را دار رو

کــه دوا از ماســت و شــفا از اوســت.  شــده در مطــب پزشــکی 

ــوت  ــد و نب ــت. توحی یس ــت و خردورز ــن عقانی ــام، دی ــن اس دی
یچــه خــرد بــه درون قلــب انســان می آینــد و همــان قلــب  از در

کــه خداونــد آن را حائــل اســت.  جایــی اســت 

کرونــا، برخــی دیــن را بــدون عقــل در نظــر  امــروز بــا شــیوع ویــروس 
کارهایشــان موجــب ســخره  کــه  داشــته و بــه اعمالــی پرداختنــد 
ــد خــدا  ــی دیــن می گفــت دیدی دیــن داران شــد. جایــی فــردی ب
کــرد و پزشــکان بــه دادتــان رســیدند. تردیــدی وجــود  رهایتــان 
کــه هــر دو فــرد اشــتباه می کننــد و در باتــاق جهــل خویــش  نــدارد 
یشــه ی آن همــان نــگاه افراطــی و تفریطــی اســت. غوطــه ورنــد و ر

کــه خــوی  گذشــته نشــان مــی دهــد  یکــی در ادوار  جنــگ هــای بیولوژ
اســتکبار و ایدئولــوژی آنهــا ماحظــه ی حقــوق بشــر را نــدارد، هرجــا 
منافــع آنهــا ایجــاب کنــد اقدامــات ضــد انســانی را ابــزار ســود و منفعت 

خویــش میکننــد!!!

 شــیوع و آغــاز ویــروس کرونــا از کشــور هــای رقیــب آمریکا)چین_ایــران_
کــه مشــابه دیگــر ویــروس هــای  منطقــه ی آســیا...( و نــوع ویــروس آن 
ســاخته شــده ی آمریکاســت اذهــان عمومــی را در جهــان متوجــه خــود 

کــرده اســت.

مافیــای پزشــکی هماننــد دیگــر مافیــا در دنیــا، نــه تنهــا بــه مــردم جهــان 
کننــد و ســاخت  کشــورهای خودشــان هــم رحــم نمــی  بلکــه بــه مــردم 
گذشــته  وبــا در  ویــروس هــا و بیمــاری هــای آزمایشــگایی هماننــد 
نادیــده  و  آنهــا  انســانی  ضــد  جنایــت  بــرای  اســت  محکمــی  ســند 

ــر.  ــوق بش ــن حق گرفت

کمتــری  ــزا تلفــات  ــه دیگــر ویــروس هــا از جملــه آنفوالن ــا نســبت ب کورن
یــت  کــه مامور دارد، امــا غــول هــای رســانه ای آمریــکا و صهیونیســم 
کننــد تــا مبــادا  دارنــد افــکار ملــت هــا را مشــغول موضوعــات فرعــی 
کورنــا را بــه دور از واقعیــت  واقعیــت اســتعماری آنهــا نمایــان تــر شــود، 
رقیــب  بــرای  را وســیله ای  تــا آن  کردنــد  ک معرفــی  و بســیار خطرنــا
کــه  کنــار ضربــات اقتصادی_سیاســی و روحــی  هراســی قــرار دهنــد؛در 
کشــور چیــن زدنــد، ایــران هراســی و خاصــه قــم هراســی ایــن روزهــا  بــه 

ــت. ــهود اس ــکا مش ــیطره ی آمری ــت س ــای تح ــانه ه در رس

یــخ ایــران  گذشــته تار کــه در یــک قــرن  کشــوری  ترامــپ رئیــس جمهــور 
کــرده از خیانــت هــای آشــکار و علنــًا دشــمنی غیــر قابــل انــکار را  را پــر 

کــه حاضریــم بــه ایــران  گرفتــه، اعــام میکنــد  بــا ملــت ایــران در پیــش 
کنیــم! آیــا آمریــکا در نظــر دارد زمینــه ســازی توطئــه ی معاملــه را  کمــک 

کار  قــرار دهــد؟ در دســتور 

کورنــا  کابینــه ی دولــت هفتــه هــا قبــل از شــیوع  وزارت بهداشــت و  
کــه آمادگــی صــد درصــد بــرای مقابلــه  کردنــد  در ایــران مکــرر اعــام 
یــم، حــال ســوء مدیریــت آنهــا در اقــام اولیــه بهداشــتی  کورنــا را دار بــا 
کنتــرل  ــازار دارد، ضعــف و ناتوانــی دولــت در  کنتــرل ب نشــان از عــدم 
کــه در بعضــی مناطــق مــردم  ورودی شــهرها و اســتان هــا باعــث شــد 
خودشــان  دســت بــه اقــدام انســداد ورودی شــهر  بزننــد و ممکــن اســت 
کارآمــد و خســته بجــای  کنــد.  دولــت نا یــادی را ایجــاد  مشــکات ز

مدیریــت بحــران، خــود عامــل بحــران میشــود.

کلــی مجموعــه وزارت بهداشــت در  پرســتاران، پزشــکان و بــه طــور 
ــه مــردم هســتند و تــاش و ایثــار آنهــا ســتودنی  خــط مقــدم خدمــت ب
کشــورهایی  ــران از  کشــور ای اســت، طبــق نظــر  بازرســان بیــن المللــی 
و  قــوی در عرصــه ی پزشــکی  زیــر ســاخت هــای  کــه دارای  اســت 
یــا  خواســته  مســئولین  از  بعضــی  متاســفانه  امــا  اســت   بهداشــتی 
ناخواســته در رعــب و وحشــت مــردم نقــش داشــتند و بــا همصدایــی 
کــه باعــث ایجــاد اســترس  تعــدادی از رســانه هــای داخلــی و خارجــی 
کــه  ــه اشــتباه بزرگــی مرتکــب شــدند! چــرا  ــز شــده ب در هموطنــان عزی
خودباختگــی بزرگتریــن خطــر روحــی و جســمی اســت و حتــی مــی 

کنــد. کمــک  کورنــا  توانــد در شــیوع 

کیــد بــر توصیــه هــای دینــی)  در پایــان رعایــت توصیــه هــای پزشــکی، تا
گرفتــاری، ایجــاد روحیــه در بیــن مــردم  توســل و دعــا ( بــرای رفــع بــا و 
کــه هرچــه زودتــر  کیــد میشــود، ان شــاء اهلل  و پرهیــز از اســترس زایــی تا
ک شــود و آرامــش و  ایــن ویــروس دســت ســاخته و آزمایشــگاهی پــا

ســامت هموطنــان عزیــز تثبیــت شــود.
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نشریه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

گله مندند! کرونا و دوگانه های انحرافی... همه مردم 

کرونا، ابهامات و احتماالت

فرامرز فخرمعانی
کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسالمی دانشجوی 

عباس مشیری
کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشجوی 

علی ریاحی پور
کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشجوی 
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گذری میان چند توییت!

عکس نوشت

در میان صف معترضان رژیم!
  ]تومار پیچیده...[

ــرای  ــه ب ک ــم  ــی اومدی ــردم معترض ــان م ــه می ــز! ب ــان عزی ــام همراه - س
یــم(( جمــع شــدن. ســام آقــا!! چنــد ســاعته  امضــای تومار))نــه بــه رژ

ــوی صفیــد؟؟ ت

ــا عــرض ســام و خســته نباشــید خدمــت شــما و همــه همــکاران  - ب
ــی.. شــما در شــبکه هــای تلویزیون

- ممنون

ک شهیدان - و درود و سام بر روح و روان پا

- چقدر رمانتیک و قدرشناس

- و عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن 

- ایام آغاز حکومت رضا شاه؟ 

- نــه.. فــرا رســیدن جمعــه دوم اســفندماه. بنــده چهــار ســاعتی میشــه 
کــه تــوی صفــم. 

- واقعا ارزشش رو داره؟ 

- چــرا نداشــته باشــه؟ مــا بــرای حفــظ و اعتــای وطنمــون از هیــچ 
نمیکنیــم.  فروگــذار  کاری 

ــه  ــار نتیج ــن توم ــون ای ــه نظرت ــن. ب ــی. آفری ــرت مل ــن غی ــه ای ــن ب - آفری
اش چــی میشــه؟ 

- امید دارم با این حضور تومار پیچیده بشه. 

میخواهیــد  یــم  رژ تومــار  شــدن  پیچیــده  از  بعــد  امیدوارانــه.  چــه   -
کنیــد؟  چیــکار 

- میرم خونه و خستگی صف رو بر طرف میکنم. 

-چقدر خوب. و حرف آخرتون با بینندگان؟ 

بــا حضــور خــود  کــه  کنــون  - ای مــردم عزیــز و شــریف ایــران! هــم ا
پــای صنــدوق هــای رای، تومــار اســتکبار جهانــی را بــرای بــار دیگــر 
پیچیدیــد، خــدا قــوت جانانــه مــا رای دهنــدگان در صــف را پذیــرا 

باشــید. و مــن اهلل التوفیــق. 

- چیــزه... یعنــی بریــم یــه بخشــی ببینیــم و بیاییــم در خدمــت یکــی 
دیگــه از معترضــان در صــف باشــیم.
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