حرم امام رضا(ع) و حرم
حضرت معصومه(س) مورد حمله قرار گرفت

هتک حرمت
اماکن مذهبی
به دست افراطیون
یک استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به این که زیارت اهل بیت مستحب
است گفت :پیامبر(ص) و اهل بیت هیچ وقت توصیه نمیکردند کسی به پزشک
مراجعه نکند.
محســن رهامی در گفتوگو با ایســنا درباره هتــک حرمت عدهای به حرم
حضــرت معصومه(س) و امام رضــا(ع) اظهار کرد :این عــده قیاس کردند که
رضاخان نتوانســت ایــن اماکن مقدس را تعطیل کند ولی جمهوری اســامی
میخواهــد این کار را انجام دهد این قیاس باطل اســت ،زیرا رضا خان مخالف
نمادهای مذهبی بود اما جمهوری اســامی بــرای حفظ جان مردم به صورت
موقت این اماکن را تعطیل کرده است؛ چرا که تجمعات موجب گسترش شیوع
بیماری میشود.
وی ادامه داد :به جز اماکن مذهبی ،مســابقات ورزشی و سایر تجمعات نیز
تعطیل شد اما عدهای دنبال سوء اســتفاده از احساسات مذهبی مردم هستند
رهبری ،مراجع تقلید در قم و نجف رعایت توصیههای بهداشتی در این شرایط
را واجب دانســتند ،حفظ جان نیز شــرعا و عقال واجب است و جایی که حفظ
صحت واجب است نباید با دســتورات پزشکی مخالفت شود روزه از ضروریات
دین اســت ولی اگر با ســامتی فرد در تعارض باشــد حرام است حال این که
زیارت اهل بیت یک مستحب دینی است و وقتی حفظ سالمتی واجب میشود،
اعمال مستحب منتفی است.
صفحه2

گزارش «مردمساالری آنالین»
از مهمترین رویدادهای سالی که گذشت
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صفحه3
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پاسخ رهبری به استفتاء درباره سفر
در زمان شیوع کرونا
صفحه2

فتوای آیتاهلل سیستانی
برای مداوای بیماران کورونایی
صفحه11

«عدنان الزرفی» از سوی «برهم صالح» مامور تشکیل دولت شد

چهره جنجالی ،نخست وزیر جدید عراق
نوروز ،آغازین روزهای فصل سبز بهار ،نویدبخش رویش دوباره و سرزندگی و شادابی و
عید باستانی ایرانیان بر همه هموطنان مبارک باد .امیدواریم در سال نو ،با همت و همراهی
همه مردم بیماری این روزها به پایان برسد و دوباره روز و روزگار خوش آغاز شود.
روزنامه مردمســاالری ضمن تبریک سال نو ،آرزوی ســامتی و خوشی برای همه مردم
سرافراز کشور را دارد.

در پی نشســت «برهم صالح» با نمایندگان گروههای سیاســی و رئیس دادگاه فدرال نماینده عراقی به نام «عدنان
الزرفی» رســما نامزد تصدی نخســتوزیری این کشــور شــد .به گزارش ایســنا ،به نقل از سایت شــبکه المیادین،
یــک منبع اظهار کرد ،برهــم صالح و مدحت المحمود ،رئیــس دادگاه فدرال عراق و تنی چنــد از نمایندگان عراقی
نشســتی را در کاخ ریاســتجمهوری داشــتند که به مامور کردن عدنــان الزرفی برای تصدی نخســتوزیری عراق
اختصاص داشــت .دیروز (ســه شنبه) در کاخ ریاســتجمهوری الســام عدنان الزرفی رســما مامور تشکیل کابینه
عراق شد.
صفحه11
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بیست پیشنهاد سینمایی
برای روزهای خانهنشینی
روزهای قرنطینه کشدار و جانفرسا میگذرد .هر ساعتی به قدر صد روز ،خصوصا برای کسانی که عادت به فعالیتهای
خارج از خانه داشتهاند ،گذر هر ثانیه آن قابل تصور نیست .شبکههای اجتماعی و شبکههای خبری در حالی تقریبا همه
اخبار خود را به کرونا اختصاص دادهاند که گویی فراموش شــده که آدمها برای گذراندن قرنطینه که چیزی کم از زندان
ندارد ،نیاز به سرگرمی هم دارند .در روزهایی که شبکههای اجتماعی از کارکرد اصلی خود (یعنی ارتباط و سرگرمی) خارج
و تبدیل به رسانههای خبری (آن هم بدون مسئولیت رسانهای) شدهاند ،به نظر میرسد بهتر است به سرگرمیهای خانگی
قدیمی بازگشت .سرگرمیهایی مانند فیلم دیدن یا کتاب خواندن که تنها برای وقت گذراندن نبود و بسیاری از کسالتهای
آدمها را نیز برطرف میکرد .شاید آن روزها که «اطالعات» کمتر و «آموزش» بیشتر بود ،وضعیت بهتری را شاهد بودیم.
از همینرو ما در «مردم ساالری آنالین» تصمیم گرفتیم تعدادی فیلم ایرانی را که کمتر دیده شده و میتواند تنوعی به
روزهای قرنطینه بدهد معرفی کنیم .نکته این فیلمها این است که در پخشهای تلویزیونی کمتر به آنها پرداخته شده و
نسلهای جدیدتر شاید...
صفحه4

سرمقاله

صفحه6

عمو نوروز! لطفا لبخند بزن

بهروزپورسینا

وقتی حادثه  ۱۱ســپتامبر در سال  ۲۰۰۱رخ
داد ،برخی مدعی شــدند که تاریــخ جهان وارد
نقطه عطفی شد به این معنا که میتوان گفت که
تاریخ جهان تقســیم میشود به قبل از حادثه ۱۱
ســپتامبر و پس از آن .اگرچه این سخن غلو آمیز
است ولی قطعا در سیر تاریخ تحوالت جهان۱۱ ،
سپتامبر یک نقطه عطف برجسته در سیر تحوالت
تاریخ تحوالت سیاسی و نظامی جهان ،قبل و پس
از آن میباشد.
پس از این ســال و با گذشــت دو دهه از آن،
حــوادث رخ داده در ســال  ۲۰۲۰میرود تا یک
نقطــه عطف جدیدی را در تاریخ نه فقط تحوالت
سیاســی -نظامی جهــان بلکه ابعاد سیاســی -
اجتماعی  -فرهنگی  -فکری  -اقتصادی جهان را
رغم بزند .صحبت از تاثیرات بسیار عمیق ویروس
کووید  ۱۹یا همان ویروس کرونا اســت .در ادامه،
قدری موضوع را بیشتر تبیین میکنیم.
اصطالحی که مارشال مک لوهان در توصیف
آینده جهان ،تحت تأثیر وسایل ارتباط جمعی در
دهه  ۱۹۶۰میالدی بــه کار برد ،امروز در ۲۰۲۰
کامال محقق و ملموس شده است.
البته ایده مک لوهان ،یک بخشــی را در کنار
تاثیر وســایل ارتباط جمعی کم داشــت .با آنکه
متفکران و صاحبنظران زیادی در ســطح جهان،
توســعه گستره دنیای شــگرف فضای سایبری را
نقطه هدف در تحقق ایجاد نظریه دهکده جهانی
میدیدند اما پدیدهای به نام داشتن حس مشترک
در میــان ملل جهان ،آن بخــش نادیده یا کمتر
دیده شده از شروط الزم و کافی در تحقق دهکده
جهانی بوده اســت .ویروس نحــس کووید  ۱۹با
آنکه سایه خفاش گونه مخوفش ،لرزه براندام تمام
دولتها و ملتهای جهان انداخته اســت اما این
اتفاق عجیب را در حال رقم زدن است که انسانها
از این تاریخ به بعد ،به خود و هم نوع خود با نگاه
و نگرشــی جدید و متفاوت نظر میافکنند؛ حس
مشــترکی که فقیر و غنی ،سیاه و سفید ،صاحب
منصــب و آدم ســاده ،برگزیده و غیــر برگزیده،
مسلمان و غیر مســلمان و ...نمیشناسد .نگاهی
کــه مرگ و حیات خود و دیگــران را به گونه ای
دیگر تعبیر و تفسیر میکند .نگرشی که برای خود
مفر و شــاید منجی
و دیگری به دنبال راه عالجّ ،
است .اثبات وجود اینگونه تاثیر ،در سالهای بعد،
خیلی واضحتر در کتاب تاریخ قابل مشاهده است؛
میتــوان دید و آن را درک و وجدان کرد .در این
بخش است که به دلیل پدیده جهان شمول کرونا،
جهان معاصر وارد نقطه عطف تاریخی اجتماعی-
فرهنگی -فکری خود شده است.
ســال  ۲۰۲۰در عین حال ،نقطه عطفی برای

 7دستور وزیر بهداشت برای مهار کرونا
در کشور

یادداشت

نقطه عطف
سیر تحوالت سیاســی -اقتصادی -نظامی جهان
خواهد بود .آنچه از تحوالت اقتصادی که در نقطه
عطف تعریف میشــود ،کاهش نرخ رشد اقتصاد
جهانی اســت که در هیچ یــک از پیشبینیهای
حتی  ۴ماه گذشــته نیز دیده نمیشــد .کاهش
نرخ رشــد به دلیل شــیوع یک ویروس .صنعت
گردشــگری ،صنعت نفت ،صنعــت حمل و نقل،
حتــی بخشهایی از صنایع نظامی از شــیوع این
ویروس ،آســیبهای جدی میبینند و در مقابل،
صنایــع مربوط به پیشــگیری و درمان همچنین
پدافندنهای غیر عامل ،به شدت تقویت خواهند
شد .در بخش تحوالت سیاســی در نقطه عطف،
پیش بینی نگارنده در ایجاد تعامالت نوینی است
که در روابط بینالملل ،مســبوق به سابقه نیست.
معاهدات و کنوانســیونهای متعددی ناشــی از
مقابلــه با بالی جهان شــمول کووید  ۱۹و نظایر
نوپدیــد دیگر ،تعریف و منعقد خواهد شــد .یک
شــبکه جهانی برای تبادالت اطالعات و تجریبات
مربوط به حوزه کووید  ۱۹ایجاد خواهد شد.
نکته:در امریکا ،عدم انتخاب مجدد ترامپ برای
ریاســت جمهوری  ۲۰۲۰تــا  ۲۰۲۴که رویهای
خــاف رویه غالــب در منتخبین قبلی ریاســت
جمهوری در آمریکا است ،دور از ذهن نخواهد بود.
جمعبندی
اگــر  ۲۰۲۰را نقطه عطــف در تاریخ تحوالت
سیاسی -اقتصادی -اجتماعی -فرهنگی  -فکری
جهانــی ببینیم در جمهوری اســامی ایران نیز،
ایــن نقطه عطــف با رنگ و بــوی خاص خودش
در حال وقوع اســت .در بخش سیاســی که رنگ
و بــوی آن در شــبکههای اجتماعی و تعامالت و
موضعگیریهای سیاســی کامال مشــهود است.
فرامــوش نکرده ایم که طیف وســیع تحلیلها و
موضعگیرهــای افراد و نحلهها ،در واکنش به درج
اولین اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران
از تاریخ اول اسفند تاکنون را که در آن ،از توطئه
از پیش طراحی شــده دولت برای کم رنگ شدن
حضور مردم در انتخابات مجلس گفته شد! تا بروز
نشــانههای آخر الزمان برای بشارت ظهور منجی
عالم بشــریت امام مهدی عج .در بخش فرهنگی
و اجتماعــی و فکری نیز ،تصور کنید که در پایان
ماه بهمن ،خبر شیوع ویروس کرونا در ایران منشر
میشــد و مقامات وزارت بهداشت و دیگر مقامات
مسئول در کشور ،طی یک دستورالعمل ،برگزاری
اجتماعات در مساجد ،اقامه نماز جمعه ،برگزاری
مجالس خبرگان و شورای اسالمی همچنین رفتن
به ســفر را تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم ،قرنطینه
خانگی در کنار بستن دربهای بارگاه ملکوتی آقا
علی ابن موســی الرضا و حضرت معصومه ســام

صفحه8

جالل خوشچهره

اهلل علیهمــا را در هفته اول اســفند ماه تا اعالم
رفع خطر اپیدمی کووید  ۱۹الزامی میکردند؛ تو
خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل .این مثال
بســیار خوبی اســت برای درک بهتر از اینکه در
کشور نیز ،بحمد اهلل در سطح اجتماع و فرهنگ و
خرد اجتماعی ،به سمت یک بلوغ باالتری در این
نقطه عطف در حرکتیم.
در این راســتا ،با آنکه رئیس جمهور محترم به
عنوان شــخص دوم مملکت ،تحت فشار مدیریت
پیچیده و بسیار ســخت مقابله با کرونا است و از
ایشــان و شــخص وزیر محترم بهداشت همینجا
تشــکر و قدردانی میشــود اما این انتظار نیز از
ایشــان میرود که در این نقطــه عطف تاریخی،
با تکیه بیشــتر بر خرد جمعی توفیقات بیشتری
را در این مســیر به دســت آورند .به طور مثال،
دیگر نباید شــاهد موضعگیریهایی از این دست
باشــیم که با آنکه تا همین امروز آمار فوتیها ) و
نه کشــتهها که تعبیر غلطی است که این روزها،
برای کرونا در رســانههای داخلی و خارجی به کار
برده میشــود ( ،اعالم کنیم که ایــران به نقطه
اوج و پیــک اپیدمی رســید و در حال عبور از آن
هســتیم؛ حال آنکه ایام بسیار خطرناک تعطیالت
نــوروزی را پیش رو داریم .عــاوه بر این ،حدود
ســه هفته نیز بدون هرگونه اســتناد قابل قبول،
اعالم شــد که از شنبه ،کشــور به شرایط عادی
باز میگردد!
این قلم همینجا ،در بخــش اقتصادی نیز این
هشــدار را میدهد که در نقطــه عطف تحوالت
تاریخــی در بخش اقتصــاد و بازرگانی ،اقتصاد ما
حســی فعلی میتواند وارد فاز فلج
از شــرایط بی َ
خفیــف اقتصادی -بازرگانی یا بدتر از آن شــود.
این بخش از یادداشــت را به شرط حیات و توفیق
در ســال آینده دنبال خواهیم کــرد اما در اینجا،
به این مهم تاکید میشــود که بــه دلیل ورود به
نقطــه عطف تاریخی به شــرحی که گذشــت ،با
توجه به ظرفیت به دســت آمده فعلی در تبعیت
ســایر بخشهای کشور در خصوص استماع و عمل
به دســتورالعملهای صادره از مرکز تخصصی و در
اینجا وزارت بهداشت ،رئیس جمهور محترم نیز با
گرد هم آوردن منتخبین اقتصادی  -بازرگانی که
شــامل رئیس بانک مرکزی ،وزیر اقتصاد ،رئیس
اتــاق بازرگانی ایــران و  ۶فرد منتخب یا اســتاد
دانشــگاه از رشــتههای بانــک داری بینالمللی،
مدیریت و مهندســی مالی ،مدیریــت بازرگانی،
حقــوق بینالملــل و اقتصاد ،دســتورالعملها و
توصیههایی را برای عبور و مقابله با فلج اقتصادی
تهیه و با تایید سران محترم قوا ،برای اجراء ابالغ
کنند.

کرونا ،آخرین حادثه تلخ و مرگبار سالی است که
با سیل و ویرانی آغاز شد .در این فاصله صدها نفر به
کام مرگ رفتند ،هزاران نفر بیخانمان شدند ،فقر و
مسکنت ،بیکاری و تورم ،فاصله طبقات فقیر و متوسط
را به طبقه مشترک تبدیل کرد .بیاعتمادی از درون
و بیرون تشویق شــد و سرانجام «نوروز» برای آمدن
بهــار ،اینبار لبخند بر لب ندارد .ســال  98در خاطر
تاریخی ایرانیان تلخ خواهد ماند .سیر حوادث ناگوار
یکی پس از دیگــری مردم را آزرد تا آنجا که به طنز
در پی هر حادثه ،برای حادثه بعدی گمانهزنی میشد.
تحمل و بردباری ایرانیان در سالی که گذشت ،ارزش
زبانزد شدن را میان مردم جهان دارد .اما ایرانیان تنها
زخمخوردگان این ســال نیستند .خاورمیانه هم روز
خوش ندید .از اینســو تا آنسوی این منطقه ناآرام،
هربار حادثــهای توجهات جهانــی را به خود جلب
کرده است .شــوربختانه دهههاست که تیتر نخست
رسانههای جهان از خاورمیانه یا مربوط به جنگ است
یا بالیای طبیعی و یا جنگ قدرت در کشورهایی که
مردمشان بیش از هرکس و هرکجا به آرامش ،ثبات و
امید به زندگی محتاجند .از سواحل مدیترانه ،شمال
آفریقا ،غرب آسیا تا تنگه بسفر اخبار تلخ موج میزند.
گویی خاورمیانه تا هنوز باید در آتش جنگ ،اختالف

و عقب ماندن از توسعه بسوزد و بسازد .دولتها هنوز
ضعیفند و فاصله میان دولت ـ ملت گریبانگیر غالب
این کشورهاست .رسانههای جهان اگرچه در آخرین
روزهای ســال  98به اخبار و گزارشهای مربوط به
کشتار کرونا مشغولند اما اگر حوادث پرشمار خاورمیانه
نبود ،بســا دچار کمبود ســوژه برای جلب مخاطب
میشــدند .فارغ از بالیای طبیعی ،آنچه خاورمیانه را
در صدر اخبار نگه داشته است ،بحران حاکمیتی در
غالب کشورهای آن اســت .خاورمیانه بیثبات مانده
چون هنوز در دوران ســخت گذار دست و پا میزند.
نظامهای سیاســی به جای هویتبخشــی به خود و
به رســمیت شناختن مطالبات نسل نو در روزگار نو،
همچنان بر حفظ سیستم رانتی برای سرپا نگه داشتن
خود اصرار دارند .اما نســل جوان چاره را در الگوهای
تازه جســتوجو میکند .این الگوها با آنچه تاکنون
بوده فاصله بسیار دارد .کم شدن فاصلهها خاورمیانه
را بــه آرامش نزدیــک خواهد کرد؛ اگــر نظامهای
حاکــم ،اراده و ظرفیت قبول آنچه واقعی اســت را
بپذیرند .ســالی کــه آخرین روزها و ســاعتهایش
را ســپری میکنیم ،با یک اتفاق ناگــوار اما آموزنده
همراه است .کرونا و گسترش دامنه آن تا چهار سوی
دنیا ،اینباور را عینیت بخشــیده که چه بخواهیم و

چه نخواهیم ،جامعه بینالملل بههم چســبیده و از
سرنوشت مشترک برخوردار است .کرونا همانگونه که
در ووهان چین محبوس نماند و سرکوب نشد ،بلکه
دامن همه ملتها را گرفته است .کرونا کشور توسعه
یافته ،درحال توسعه و عقب مانده نمیشناسد .بالی
طبیعی میتواند حتی متکبرتریــن دولت جهان در
کاخسفید را نیز به زیر تیغ خود ببرد .کرونا آموخت،
باید این تصور غلط رادور انداخت که با دیوار کشیدن
به دور مرزها میتوان از تأثیرات دیگران مصون ماند.
دنیای امروز با تکنولوژی پیشــرفته بیش از هر زمان
به هم مربوط اســت .همانگونه که نشــد کرونا را در
درون ووهان چین محبوس کــرد ،نمیتوان از دیگر
تأثیرگذاریها در همه ســطوح سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی دور شد .آنچه اهمیت دارد ،ابتکارهای بومی
برای حفظ هویت ملی در چارچوب جهانی بودن است.
سال  98با تلخی ســیل آغاز شد و با تلخی کرونا به
استقبال بهار سال نو میرود .فصل شکفتن شکوفهها
همیشــه با امید به ســال بهتر همراه است .امید که
سالنو پایانی برای تلخی سال کهنه شود .امید ،هنوز
تسالی دل همه امیدواران است .عمونوروز؛ پیام شادی
و نشاط برایمان بیاور و لطفاً لبخند بزن.
منبع :خبرآنالین

یادداشت
ماندن در خانه ،برای فردایی بهتر
رضا حمیدی

این روزها در حالی به پیشــواز سال نو میرویم
که روز و روزگارمان تفاوتی شگرف با هر سال دارد؛
بیماری همه گیر و خطرناک کرونا ،از سویی بسیاری
را مبتــا کرده و عزیزانی را از ما گرفته اســت و از
سویی دیگر هنوز درمانی ندارد و به جز خانهنشینی
و پرهیــز از رفت و آمد ،کار دیگــری برای مقابله با
آن نمیتوان کرد .واضح است که این وضعیت برای
همه ســخت و غیر قابل تحمل است ،بخصوص که
نوروز برای ایرانیها ،وقت دید و بازدید و مســافرت
اســت .این روزها همه امیدوارنــد که هموطنان به
توصیهها عمل کــرده و با همت و مشــارکت عام،
زنجیره انتقال ویروس را قطع کنند تا کشــور یکبار

دیگر به وضعیت عادی باز گردد .تجربه نوروز امسال،
در صورتی که این مشــارکت شکل بگیرد میتواند
تجربهای تازه برای مردم ایران باشد ،تجربه همراهی
و همدلی؛ و تجربه درک شــرایط و در نظر گرفتن
منافــع عمومی .در این یک ماه کــه ایرانیان با این
ویروس نامبارک زندگی کردهاند علیرغم همه رنجها
و دشواریها ،خوشــبختانه جلوههایی از همکاری،
نوع دوستی و مجاهدت را در سراسر ایران مشاهده
کردیم .تــاش بیوقفه و فداکارانه کادر درمانی اعم
از پزشکان ،پرستاران و کارمندان بخشهای مختلف
بیمارســتانها ،شایســتگی این عزیزان را به مردم
یادآوری کرد .بیشــک برای تشــکر از این عزیزان

که همچنــان در صف مقدم مبارزه با کرونا در حال
فعالیت شبانه روزی هستند و بیش از همه مردم در
معرض ابتال هستند ،هیچ کاری مهمتر از «در خانه
ماندن» نیست .با این کار ،اگر بتوانیم روند فراگیری
کرونا را کاهش دهیم ،در واقع باعث کاهش نســبی
زحمات این عزیزان شــدهایم و به نوبه خود کمی از
بار مســئولیت آنها را کم کردهایم .عالوه بر اینکه با
این کار در واقع به ســامتی خویش و جامعه خود
کمک کردهایم .امید اســت که بعد از نوروز ،شاهد
پایان این بلیه باشــیم ،و در روزهای خوش آینده از
اینکه توانستهایم با همکاری و وحدت ،با سربلندی از
این روزها بگذریم ،به خود ببالیم.

خبر
افزایش ساعت کار روزانه میادین میوه و تره بار پایتخت

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از افزایش ساعات کار میادین
میوه و تره بار خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سید سعید راد با اعالم اینکه این سازمان از اولین روزهای
اعالم ورود ویروس کرونا به کشورمان با تمام امکانات برای مقابله با شیوع این
ویروس به میدان آمده است ،افزود :به صورت شبانهروزی در حال انجام عملیات
پاکسازی و ضد عفونی میادین میوه و تره بار هستیم و این در حالی است که
خدماترســانی به شهروندان از طریق تأمین و عرضه ارزاق عمومی و مایحتاج
مورد نیاز آنها نیز بدون وقفه ادامه دارد.
او با اشاره به اینکه با توجه به افزایش تقاضای شهروندان و لزوم پاسخگویی
به این تقاضای روزافزون ،ســاعت کار روزانه میادین میوه و تره بار را در هفته

آخر چهار ســاعت افزایــش دادهایم ،اظهار کرد :دو ســاعت تعطیلی بین روز
میادین را حذف کرده و زمان پایان کار این مراکز را نیز از  ۷عصر به  ۹شــب
افزایش دادهایم.

آگهیمناقصهعمومی
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