
ایــن روزهــا کــه تــوی خونه هامــون قرنطینه ایم 
و توصیه هــای v.behdasht همــدم لحظات مونــه، 
روزهــای عجیبی انــد، روزهایــی کــه موجــودی 
بــه اســم کرونا، بــدون تعــارف و بفرمــا خودش 

رو مهمــون هر دســت نشســته ای کــرده...
واقعــا چــه کســی فکــرش رو می کــرد کــه تــوی 
نیمــه ی دوم اســفند، این قــدر خیابون هــا خلــوت 

باشند؟
اکثــر مغازه هــا بســته باشــند و تــوی پیاده رو ها 
خبــری از فــروش ماهی گلــی و ســبزه و 

ــه؟ ــگ نباش ــنبل های رنگارن س
کــی فکــرش رو می کــرد بشــینیم تــوی خونه و 
ظهرهــا منتظر قیافه ی وزیر بهداشــت باشــیم و 

شــب ها منتظــر پیامکش؟
اصــا کــی فکــرش رو می کــرد یــک ویــروس 
بتونــه این جــوری ضعــف و زبونی مــون رو بــه 

رخمون بکشــه؟
 ویــروس تیــغ تیغــوی خوشــگلی کــه بــا باطنی 
زشــت و منحــوس، ســفر خــودش رو از 
ســرزمین چشــم بادومی ها شــروع کــرده و 
کشــور مــا رو هم مقصــد چهارمــش قــرار داده!

آره، ایــن روزهــا، روزهــای عجیبی انــد و شــاید 
از جنــس همــون روزهایــی هســتند که ســال ها 
بعــد، بایــد بــرای نوه مــون تعریف کنیــم و بهش 
بگیــم:»آره َجــوون! حــرف درســت رو مولــوی 
زده همــون موقــع کــه گفــت: دنیــا همــه هیــچ و 
اهــل دنیــا همــه هیــچ/ ای هیــچ بــرای هیــچ بــر 

ــچ«! هیچ مپی
بعــد هــم بشــینیم بــراش تعریف کنیــم کــه، آره 

یــه زمانی ، زندگــی روی جدیــدی از خــودش رو 
ــع می خواســت آدم  ــا نشــون داد و درواق ــه م ب
قــرن ۲۱ هــم، بیمــاری همه گیــر و یــا مرگ ومیر 
خــارج از کنتــرل یــا بــه قــول اهــل فــن، اپیدمــی 
رو بــه خــودش ببینــه کــه خدایــی نکــرده یکــی 
ــره  ــا ن ــن دنی ــده، از ای ــا رو ندی ــای دنی از باه
ــو اون  ــده ای ت ــک ع ــه ی ــد ک ــوری ش و این ج
روزهــای کرونایــی بــر هیچ پیچیــدن و فرصتی 
بــرای پــر و پیمــون کــردن جیب هاشــون پیــدا 
ــا  ــکل و ضدعفونی کننده ه ــد، ماســک  و ال کردن
رو توی انبارهاشــون احتکار کردن و نگذاشــتن 
برســه بــه دســت مردمــی کــه بهــش احتیــاج 

داشــتن، تــا قیمتــش تــوی بــازار باالتــر بــره! 
شــاید شــاعر این هــا رو دیــده بــود کــه گفت:»کز 

دیــو و َدد ملولم و انســانم آرزوســت«
یــا این کــه بهــش بگیــم: چه جــوری یــک عــده ای 
شــایعه و دروغ و ناامیــدی ســاخته و پرداختــه 
ــا  ــم دونســته ی ــه ه ــده ی دیگ ــک ع ــردن و ی ک
ندونســته پخش کردن تــوی دل جامعــه و برای 
طنــز ماجــرا هــم کــه شــده، این هــم بایــد بهــش 
بگیــم کــه اون زمــان فان مســئول مهــم دولتی، 
گفتــه بــود از شــنبه همــه چیــز عــادی می شــه 
ــودش  ــه! خ ــادی نمی ش ــه! ع ــد ع ــی دی و وقت
هــم رفــت تــوی قرنطینــه و موزیــک »یــه چیزی 

میشــه دیگــه«رو پِلـِـی کــرد.
 و البتــه بایــد این هــا رو هــم بهشــون بگیــم کــه 
یــک عــده ی دیگــه بــر هیــچ نپیچیــدن و رفتــن 

ــدون. تــوی دل می
ــه  ــتادن و ب ــودن، ایس ــر ب ــتار و دکت ــر پرس اگ
ــا اگــر ماســک و  مردمشــون خدمــت کــردن ی

الــکل داشــتن، رایــگان یــا به قیمــت واقعــی دادن 
بــه ملــت، یــا اگــر می تونســتن شــبانه می رفتــن 
تــو خیابون هــا و ضدعفونــی می کــردن یــا اگــر 
هیــچ کار خاصــی هــم بلــد نبــودن، از فرصــت 
تعطیلــی مدرســه و دانشــگاه و اداره ها اســتفاده 
ــه ای  ــه نیم ــه ی نصف ــر کار و برنام ــردن و ه ک
داشــتن، انجــام دادنــد و نفــس راحتــی کشــیدند؛ 
البتــه توی محیط اســتریل شــده با بــوی خوش 
وایتکــس و الــکل و یــا حداقــل بــه یــک نفــر دیگه 
امیــدواری گذشــتن ایــن روزهــا رو مــی دادن یــا 
اگر نماینده ی مجلس بودن...هیچی اشــتباه شــد!

خاصــه کــه ایــن روزهــا، روزهــای عجیبی انــد، 
روزهایــی کــه بیشــتر بــا خودمــون تنهاییــم و 

بیشــتر راجع بــه همــه چیــز فکــر می کنیــم؛  
امــا ایــن روزهــا هــم می گــذره و می رســه اون 
شــنبه ی عــادی، ولی بعــد از ایــن  روزهــا، ما قدر 

خیلی چیزهــا را بیشــتر می دونیم.
 »راســت می گوینــد کــه تــا چیــزی را از دســت 

ندهیــم، قــدرش را نمی دانیــم«.
 شــاید بعــد از ایــن  روز هــا، دســت کــه می دیــم، 
بــا احســاس بیشــتری و از ســر محبــت، دســت 
هــم را فشــار بدیــم و بوســه هامون روی 
ــری داشــته  پیشــانی عزیزانمــون، حــس ناب ت
باشــه و نفــس کشــیدن بــدون اســترس تــوی 
جمــع دوســتانمون و همــون زندگــی عــادی و 

ــم. ــت داری ــتر دوس ــون رو بیش روزمره م
فقــط خــدا کنــه، کســی نباشــه کــه بعــد از رفتن 
ــیدن  ــوش کش ــه آغ ــرت ب ــافر، حس ــن مس ای
دوبــاره اش بــرای همیشــه بــه دلمــون بمونــه.

ســام و درود خدا بر شــهید مدافع حرم،شــهید 
بهمــن  اواخــر  باب الخانی،کــه  حمیدرضــا 
در پــی حمــات موشــکی تروریســت های 
تکفیــری در منطقــه حلــب ســوریه بــه شــهادت 
ــییع  ــان تش ــفند در اصفه ــوم اس ــید و س رس
شــد و ســام و درود خــدا بــر همســرش کــه 
محکم،مصمــم و زینــب وار در مقابــل دشــمنان 
تبریــک  را  همســرش  شــهادت  و  ایســتاد 
گفت؛دختــری کــه روزی در پشــت همیــن میــز 
و صندلی هــا،درس می خوانــد،ورودی ســال 
۹۴ دانشــگاه یــزد و عضــو فعــال انجمــن 
اســامی بــود و امــروز همســر شــهید اســت و 
 مــادر فرزنــدی کــه پــدرش او را ندیــد و رفــت! 
و از او، پوتیــن همســرش در دفتــر انجمــن بــه 
یــادگار مانــده تــا ســتاره ای باشــد بــرای گــم 

نکــردن راه...

پی نوشــت :  برای مشــاهد ه ی صحبت های همسرشــهید، 
ســرکارخانم زینــب پناهــی، بــه بخــش igtv پیــج انجمن 

ــامی )isy_ir(مراجه فرمایید! اس
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ــفندماه  ــم، در ۲اس ــس یازده ــات مجل انتخاب
ــراز و نشــیب های خــاص خــود  ــام ف ــا تم ب
برگــزار شــد. در ایــن نوشــتار قصد بررســی 
انتخابــات مجلــس در اســتان یــزد را داریــم.

اصول گرایــان در یــزد و اشــکذر حاضــر بــه 
ریســک نشــدند و یکــی از شناخته شــده ترین 
انتخابــات  وارد  را  شــخصیت های خــود 
مجلــس کردنــد و تنهــا غیــر اصاح طلبــی که 
توانســته بــود در دوره هــای پیشــین، از مردم 
یــزد رأی بگیــرد را، از چندمــاه قبل از انتخابات 
آمــاده کردنــد و محمدصالــح جوکار بــه گود 

انتخابــات وارد شــد.
بــا  اصطاح طلبــان  دیگــر،  طــرف  در 
ــی  ــوی بیوک ــت موس ــراز صاحی ــدم اح ع
ــاده  ــود را آم ــیدند و خ ــی کش ــس راحت نف
ــا کاندیداهــای جــوان خــود،  ــا ب ــد ت می کردن
ــاوری  ــه در اوج ناب ــوند ک ــات ش وارد انتخاب
همــگان، دکتر جعفــری، رئیــس کانــون وکا، 
ــی از  ــت طیف ــد و دس ــت ش ــز رد صاحی نی
اصاح طلبــان در انتخابــات ایــن حــوزه خالی 
ــی اکبــر اولیا،نماینــده ی  ــا این حــال، عل ماند.ب
ــت  ــد صاحی ــزد، تایی ــتم از ی ــس هش مجل
شــد و همــه منتظــر بودنــد کــه ایــن طیــف از 
اصاح طلبــان با حضــور جــدی در انتخابات، 
بقیــه ی اصاح طلبــان را نیــز بــا خــود همــراه 
ــا بــرآورد  ــی ایشــان نیــز احتمــاال ب ــد ول کن
امــکان رای آوردن اصاح طلبــان، از حضــور 
در انتخابــات انصــراف دادنــد و اصاح طلبــان 
بــه بن بســت خوردنــد؛ امــا بــا شــروع 
تبلیغات، شــاهد حضور اعضای تشــّکل های 
ــک  ــب در ی ــزاب اصاح طل ــجویی و اح دانش
ســتاد انتخاباتی شــدیم؛کاندیدایی که با عنوان 
ــود،  ــرده ب ــرکت ک ــات ش ــتقل در انتخاب مس
ولــی میــزان تبلیغــات و اعضــای ســتادهای 
آن، شــباهتی بــه کاندیدای مســتقل نداشــت و 
شــنیده ها حاکــی از آن بــود کــه احمدرضــا 
فقیه خراســانی، قرار اســت با عنوان مســتقل 
و بــا حمایــت پشــت پــرده اصاح طلبــان وارد 
صحنه ی انتخابات شــده و در صــورت جذب 
مناســب طیف هــای مــردم، اصاح طلبــان بــه 
صــورت رســمی از او حمایــت کنند که چنین 
اتفاقــی نیفتــاد و جز تشــکل های دانشــجویی 
شــورای  انتخاباتــی،  مصــرف  یک بــار 
ــر موضــع  ــان، ب سیاســت گذاری اصاح طلب
عــدم معرفــی کاندیــدای خــود در یــزد مانــد!

اصاح طلبــان شناســنامه دار ایــن حــوزه، نیز 
بــه حمایــت از فیروزآبــادی بــه میبــد رفتنــد 

ــار  ــک کرســی از چه ــا شــاید ی ــد ت و رأی دادن
کرســی یــزد، در میبــد بــه اصاح طلبــان برســد 
و در نهایــت، با مشــارکت کمتر از پنجــاه درصد 
مــردم در یــزد، محمدصالــح جــوکار به مجلس 
راه یافــت. البتــه کاندیــدای منتخــب، نســبت بــه 
دوره هــای قبــل، چنــد ده هــزار رأی بیشــتر آورد 
ولــی بی اعتمــادی مردم بــه اصاح طلبــان، حتی 
نتوانســت شــرکت کننــدگان پــای صندوق های 

رأی را قانــع کنــد و آرای باطلــه، دوم شــد!

ــات ،   ــن انتخاب ــن و جدی تری ــاید رقابتی تری ش
در بزرگ تریــن حــوزه ی انتخابیــه ایــران اتفــاق 
افتــاد، بــه نحــوی کــه هــر ســه جریــان حاضــر 
ــه صــورت جــدی در حــوزه ی  ــات، ب در انتخاب
پنــج شهرســتان بــه وزن کشــی و رقابــت 

می پرداختنــد.
باتوجــه بــه ترکیــب جمعیتــی پنــج شهرســتان 
و دیدگاه هــای معمــوال انقابــی مــردم محــروم 
ایــن حــوزه، دغدغه هــای طبقــه ی متوســط 
ــدارد؛  ــدار ن ــوزه خری ــن ح ــان در ای اصاح طلب
بــرای همیــن اصاح طلبــان در ایــن حــوزه بــه 
ــدای  ــه کاندی ــب، ب ــدای اصاح طل ــای کاندی ج
ــت از  ــعی در حمای ــرده و س ــا ک ــتقل اکتف مس
صباغیــان داشــتند در صورتــی کــه صباغیــان 
نســبت بــه انتخابات هــای قبلی، تاش بیشــتری 
جهــت جدایــی از اصاح طلبــان در اذهــان مــردم 
نشــان مــی داد ولــی گروه هــای اصاح طلــب، بــا 
ــد؛  ــت از او می پرداختن ــه حمای ــا ب دادن بیانیه ه
در صورتــی کــه صباغیــان ســعی در دوری از 
ایــن بیانیه هــا و حمایــت اصاح طلبــان داشــت و 
تــاش داشــت بــا ســابقه ی اصول گرایــی خــود، 

در انتخابــات بــه رقابــت بپــردازد.
 بــه هرحــال، اصاح طلبــان، تخم مرغ هــای خــود 
را در ســبد صباغیان گذاشته بودند و صباغیان، 

بدنــه ی اصلــی رأی خــود را در بافــق می دید.
امــا اصول گرایــان ســنتی، بــا کاندیدایــی جــوان 

پــا بــه عرصــه ی انتخابــات گذاشــته بودند.
مهــران فاطمــی، دبیــرکل جبهه پایــداری یــزد، با 
حضــور در انتخابات پنج شهرســتان و دریافت 
حمایت هــای سیاســی از تهــران، رقیــب جــدی 
ــه ی  ــد جبه ــان شــناخته می شــد و امی صباغی
ــد،  ــداری، پــس از روانبخــش، در حــوزه میب پای
فاطمــی بــود تــا بتواننــد بــا افزایش کرســی های 
خــود در مجلــس بــه جنــگ بــا قالیبــاف بــرای 

ریاســت مجلــس برونــد. 
ــزد  ــی در ی ــه از ســابقه ی سیاســی خوب وی ک
برخــوردار بــود با تبلیغــات هدفمند و بدنــه رأی 
ــی  ــال رأی آوری باالی ــوه، احتم ــدی در ابرک ج
داشــت کــه در حیطــه رقابــت بــا صباغیــان بــه 

ــت. ــش می رف ــدی پی ــور ج ط
امــا یــک کاندیدای جدی دیگــر، نیــز در این حوزه 
حضــور داشــت و آن ســید محمدرضــا رضــی 
بــود، کــه بــه عنــوان کاندیــدای عدالت خــواه در 
ــی  ــید رض ــد. س ــناخته می ش ــوزه ش ــن ح ای
ــی از  ــه ی خوب ــود بدن ــته ب ــه توانس ــا این ک ب
نخبــگان پنــج شهرســتان را در حمایــت از خود 
ــودن و  ــادی ب ــل بهاب ــه دلی ــا ب ــد؛ ام ــذب کن ج
تقســیم شــدن دو شهرســتان پرجمعیت ابرکوه 
بــرای فاطمــی و بافق بــرای صباغیــان، از امکان 
رأی آوری پایین تــری برخــوردار بــود ولــی بــا 
تبلیغــات خــوب بــه عنــوان یــک رقیب جــدی، به 
فعالیــت خــود ادامــه می داد و مشــخص بــود که 
در جــذب منابــع مالی برای تبلیغــات، از دو رقیب 
دیگــر خــود ناموفق تــر بــوده؛ اما بــا ایــن وجود، 
بدنه  رای مناســبی بــرای خود جمــع آوری کرده 

بــود.
در نهایــت، در ایــن حــوزه، رقابــت به طــور جدی 
ادامــه داشــت و باعــث ثبــت مشــارکت بیــش از 
هفتــاد درصــد در ایــن حوزه شــد و صباغیان با 
رأی بســیار بــاالی بافق و اســتفاده از مشــارکت 
ــت از  ــوه در حمای ــردم ابرک ــر م ــبتا پایین ت نس
فاطمــی، موفــق بــه حضــور در مجلــس شــد و 
جبهه ی پایــداری یکــی از امیدهای خــود را برای 
ــاف از دســت داد و ســیدرضی  ــا قالیب جنــگ ب
هــم بــا بیانیــه ای پــس از انتخابــات این گمانــه را 
ــود را در  ــرکت خ ــدف از ش ــه ه ــش داد ک افزای
ایــن انتخابــات مانند بقیــه عدالت خواهــان، زمینه 
ســازی جهــت انتخابات هــای بعــدی قــرار داده 

بود.

اصلی تریــن  تفــت،  و  میبــد  حــوزه ی  در 
ــام  ــتان انج ــان اس ــرمایه گذاری اصاح طلب س
ــوان  ــه عن ــادی، ب ــی فیروزآب ــد.کمالی دهقان ش
ــت  ــا حمای ــان ب ــی اصاح طلب ــدای اصل کاندی
بســیار، وارد انتخابــات شــد تــا آن جــا که طیفی 
از اصــاح طلبــان در یــزد، تشــویق بــه رأی دادن 
اصاح طلبــان دیگــر حوزه هــا در ایــن حــوزه، به 
فیروزآبــادی می کردنــد و رئیس شــورای شــهر 
فعلــی نیــز، در حمایــت از او به میبد رفتــه و رأی 

خــود را بــه صنــدوق انداخــت.
حجت االســام  ماجــرا،  دیگــر  طــرف  در 
روانبخــش، از چهره هــای مطــرح جبهــه ی 
پایــداری در میبــد، کاندیــدا شــده بــود و 
ــران، در  ــمت ته ــی از س ــرمایه گذاری بزرگ س
ــام  ــرای رأی آوردن انج ــت از او ب ــت حمای جه
شــده بــود و جبهــه ی پایــداری، روی رای آوردن 
او حســاب جــدی بــاز کــرده بودنــد و او را با علم 
به اینکه رأی دکتر میرمحمدی بیشــتر اســت، در 

ــد. ــرار داده بودن ــاف ق ــورای ائت ــت ش لیس

دکتــر میرمحمدی، رئیس ســابق دانشــگاه علوم 
پزشــکی شــهید صدوقــی و بــا ســابقه ی جدی 
اصول گرایــی نیــز، وارد صحنــه انتخابــات ایــن 

حــوزه شــده بــود.
ــش،  ــه روانبخ ــبت ب ــدی نس ــری میرمحم برت
حضــورش در یــزد و فعالیــت در طول ســال، در 
حــوزه ی انتخابیه بــود، ولــی روانبخش حضور 
مقطعــی انتخاباتی داشــت و تمرکــز خــود را بر 
ــود؛  ــته ب ــده، گذاش ــوزه ی انتخاب ش کار در ح
بــرای همیــن توانســت در بیــن دو طیــف جــدی 
سیاســی، رأی مــردم ایــن حــوزه را بــا اختــاف 
بســیار خــوب کســب کنــد و جبهــه ی پایــداری، 
ــان، تنهــا  ــد خــود و اصاح طلب ــن امی اصلی تری
کاندیــدای جــدی خــود در اســتان یــزد را واگذار 
کردنــد و شکســت اصاح طلبــان از لحــاظ تعداد 
رأی، بســیار ســهمگین تر از دیگر حوزه هــا بود.

در ایــن حــوزه، کــه شــاید ناعادالنه تریــن 
حــوزه ی کشــور باشــد، تصــور همــه بــر یــک 
تک قطبــی بــه شــدت ســنگین و قطعــی بــه نفــع 
خواهــرزاده  دولــت اصاحــات، تابــش، بــود؛ اما 
در کمــال ناباوری هــا، تابــش توســط شــورای 
نگهبــان، صاحیتــش احــراز نشــد و حــوزه ی 
اردکان بــا کمتریــن تعــداد کاندیــدا تبدیــل به یک 
حــوزه ی بــدون کاندیــدای جــدی شــد و در ایــن 
شــرایط، انتخابــات بــا حضــور چنــد کاندیــدای 
غیرجــدی برگــزار شــد و محمدرضــا دشــتی 
اردکانــی، در یــک مشــارکت زیــر پنجــاه درصد، 

موفــق بــه کســب رأی از مــردم شــد.
بررسی کلی:

در انتخابــات امســال یــزد، دو نکتــه حائز اهمیت 
بود:

ــت  ــم نیس ــران، مه ــی از ته ــدای تحمیل ۱.کاندی
متعلــق به چه جریانی باشــد، احتمــال رأی آوری 
پایینــی نســبت بــه کاندیــدای فعــال در حــوزه ی 
انتخابیــه دارد و ایــن دلیــل باخت جبهه پایــداری 
در دو حــوزه ی »میبد وتفت«و »پنج شهرســتان« 

بود.
۲.اصاح طلبــان به دلیل عملکرد نامناســب خود، 
در تمامــی حوزه هــا ناکام بودند و موفق نشــدند 
مــردم را بــه نفــع خــود بــه پــای صندوق هــای 
رأی بکشــانند و از طــرف دیگــر، اصول گرایــان 
ــد  ــود، درص ــای خ ــا ایده ه ــتند ب ــز نتوانس نی
قابــل توجهــی از کســانی که ســال های گذشــته 
ــد  ــذب کنن ــد را ج ــان رأی داده ان ــه اصاح طلب ب
و هرچنــد رأی شــان نســبت بــه گذشــته رشــد 
داشــت ولی رشــد قابل توجهــی نبــود و از پایگاه 
ــتفاده  ــرای رأی آوری اس ــود، ب ــنتی خ رأی س

کردند.

شکستن چوب خشک ها، بی اعتمادی به اصول گرایان
ی ــر عش ثنا ا ی  قا آ

طبق اطاعیه معاونت آموزشی و تحصیات تکمیلی دانشگاه، گذراندن 
 جلسات مجازی دروس معارف اسامی الزامی است.

 جهت کسب اطاعات بیشتر به https://ec.nahad.ir مراجعه کنید.
پی نوشت: برای دل دانشجویانی که این ترم 

۶ واحد عمومی دارند،دعا کنید!

انتخابات مجلس یازدهم هم تمام شد و اکثر کرسی ها 
رسید به اصولگرایان!  اصولگرایان محترم، درجریان باشند که 
این صندلی ها را از خدمات صادقانه  یا محبوبیت مثال زدنی شان کسب 
نکردند بلکه بخش زیادی از این کرسی ها،حاصل عملکرد برخی نمایندگان 
امیدی و غیرامیدی مجلس دهم می باشد!پس خواهشا عبرت  بگیرید،دوگانه 

منسوخ اصاح طلبی و اصولگرایی را کنار بگذارید و به مردم خدمت کنید!
حمیده عباسعلی با قهرمانی درمسابقات کاراته وان 

اتریش،سهمیه المپیک را کسب کرد!این بانوی افتخار آفرین،
حین مسابقه و درحالی که فقط دوثانیه مانده بود تا حریف 

خودرا ببرد،از ناحیه زانو به شدت  مصدوم شد امابه 
سختی ایستاد و بعد از این که داور پیروزی اش 

را اعام کرد،پس از یک ثانیه افتاد!

دکتر جهانپور،سخنگوی وزارت بهداشت،در روزی 
 کــه پــدرش را از دســت داده بود،بــر ســر کار خــود حاضر شــد!

ــن روز هــای  ــی در ای ــه جــای خــود ول گایه های مــان از مســئولین ب
کرونایی،برخــی مســئولین وزارت بهداشــت نشــان دادنــد کــه مســئولیت 
پذیــری و خدمــت بــه مــردم در بیــن مســئولین،هنوز آنقدرهــا گوهــر نایابــی 

نشــده اســت!

»یزد و اشکذر«

»حوزه ی پنج 
شهرستان«

»حوزه ی 
میبد و تفت«

»حوزه ی اردکان«
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در آخریـــن روزهای ســـال، تقویـــم را که 
ورق می زنیم، روزهای متفاوتی به چشـــم 
می خورد کـــه هر کدام رویـــداد و پیامی را 

دارد. دنبال  به 
در نیمه ی اســـفندماه، عبارتی به چشـــم 
می خورد، به نـــام روز درختکاری که آغاز 

آن هفته، هفته ی منابع طبیعی اســـت.
اولیـــن و ابتدایی تریـــن روز درختـــکاری، 
در ایالت نیراســـکای آمریـــکا و در تاریخ 
۱۰ آوریـــل۱۸۷۲، توســـط فـــردی به نام 
J.sterling morton انجام شـــده و در 
آن روز، بیش از یک میلیون درخت کاشـــته 
شـــده اســـت که اتفاق بزرگ و باشکوهی 
بوده و هســـت و بعد از آن هـــم، در ایران 
چندین ســـال هســـت که این اتفاق می افتد.

 درخت ها همیشـــه به دلیل تعدیل آب و هوا؛ 
وضعیت استراتژیک شان؛ فیلتر بودن برای 
آالینده ها؛ ســـوخت فسیلی عده ی کثیری از 
مردم؛ ارتقای ســـبک زندگی سامت محور؛ 
جذب توریســـتی؛ و هزاران مـــورد دیگر، 

حائز اهمیـــت بوده اند.
اما هفته ی منابع طبیعی، هفته ای اســـت که 
در آن، مدیران ســـازمان ها و شخصیت های 
مختلف، آستین هایشان را باال می زنند، بیل 
به دســـت می گیرند و درخـــت می کارند تا 
بگویند به فکر محیط زیســـت هســـتند و 
برای درختان و طبیعـــت اهمیت قائل اند؛ اما 
به راســـتی اقدامی اساسی برای طبیعت، با 
یک هفتـــه محقق خواهد شد؟شـــاید بتوان 
گفت طبیعت  دوســـتی نمادین افراد مختلف، 
بزرگترین ترحمی اســـت کـــه معضل و 

دامن گیر جامعه ی ما، شـــده اســـت!
 درخت کاشتن بدون شـــیوه و اصول و در 
نظر گرفته نشدن اقلیم منطقه، تاثیری ندارد 
و حق این روزها با کاشـــتن نهالی رایگان، 
در هـــر جا و به هر صورتی ادا نمی شـــود.

این منابع نه تنها به نســـل امـــروزی، بلکه 
به آینـــدگان نیز تعلق دارنـــد، پس تصمیم 
این که درختی کاشته شـــود، درست است؛ 
امـــا ای کاش، این شـــعارها و صحبت ها 
و عمل هـــا، برای همیشـــه دغدغـــه بود و 
مختص بـــه یک برهـــه  ای از زمان و صرفا 
برای نشان دادن روشـــنفکر بودن و حفظ 
محیط زیســـت و به اصطاح دوســـتدار 

محیط زیســـت بودن، نبود.
بوده اند دوســـتانی که در دوره ی انتخابات یا 
مواقع حساس دیگر، درباره ی اهمیت منابع 
طبیعی کشور و تشـــویق مردم برای حفظ 
آن زیاد صحبت کردند؛ اما متاســـفانه بعد 
از تمام شـــدن این برهه هـــا، وضعیت این 
منابع طبیعـــی به قبل بر می گـــردد و هیچ 

نمی شود.  اندیشیده  تدبیری 
شـــاید همگی مان آمارها و رونـــد نابودی 
طبیعت را جدی نگرفتیـــم و اصا برای مان 
دور نیســـت، روزی کـــه بـــرای تفریح و 
گردش هیچ جایی نباشـــد و مجبور باشیم 
خاطره های مـــان را در گوشـــه ی چهـــار 

دیواری های مـــان تجربـــه کنیم! 

»ســالومه ســیدنیا« را اکثــرا می شناســیم. اگر 
هــم تاکنــون کســی  اورا نمی شــناخته، به لطف 
اتفاقــی کــه اخیــرا رقم خــورد، االن دیگــر همه 
می شناســندش. مگــر این کــه خافــش ثابــت 

شود!
ــرکار  ــن، س ــث م ــورد بح ــوع م ــا موض  ام
ــد  ــی حام ــا حت ــید و ی ــاب س ــیدنیا و جن س

ــتند! ــم نیس ــه ه پهان
ثانیــا، از خــدا کــه پنهــان نیســت، از شــما چــه 
پنهــان اصــا عاقــه ای  هــم نــدارم ایــن اتفــاق 

را تحلیل کنــم و ســر شــما را درد بیــاورم.
آن قــدر تحلیــل و تحلیل گــر ایــن دور و اطراف 
ریختــه، کــه کافــی  اســت لــب را تــر و دکمه ی 

وای فــای را روشــن کنید    !
 البتــه ایــن وســط  مســط ها، چشــم هایی  هــم 
هســتند کــه دارنــد جــور درست شــدن ابــرو 

ــند. را می کش
بگذریم... 

ــن   ــکی رفت ــن، اس ــث م ــورد بح ــوع م موض
روی آب اســت.

در لغت نامــه ی دهخــدا، حرفــی از اســکی 
رفتــن روی آب بــه میــان نیامــده اســت. 
ــکی روی  ــدا، از اس ــه ی کدخ ــا در لغت نام ام
آب، بــه عنــوان ورزش از مــا بهتــران  تعبیــر 

شده اســت.
ورزشی که مخصوص ژن  های خوب است!

ــای  ــان فض ــا هم ــی؛ ی ــای مِزاج ــا در فض ام
دم دمــی مزاج هــا، ایــن ورزش دســت نایافتنی ، 
نــه تنهــا دســت یافتنی، چــه بســا دم دســتی 
ــاص، ژن  ــام و خ ــه ع ــت! به طوری ک شده اس
ــول و  ــول دار و بی پ ــوب، پ ــوب و ژن ناخ خ
همــه و همــه بــا یــک نــگاه دیــده می شــوند و 
می تواننــد بــه ورزش موج ســواری بپردازنــد.

 اسکی روی آب، یا همان موج سواری؛
همــان ورزشــی اســت کــه، اگــر داور درســت 
ــرکت کنندگان در  ــر ش ــاالی س ــابی ب و حس
مســابقه اش بــود، تاکنــون همگی می بایســت، 
ــی اش را  ــوع المپیک ــا از ن ــدال ط ــن م دوجی

ــند.  ــت کرده باش دریاف
از خــواص موج ســواری می تــوان بــه مقــوی 
قلــب و عــروق بــودن، بازشــدن مجــاری 
تنفســی بــه دلیــل آخیــش گفتن هــای مکــرر، 
عــدم ابتــا بــه مــرض حنــاق، به ســبب 
ــن  ــورد ای ــکر درم ــه ی »خداروش ــن جمل گفت
قضیه هــم اظهــار نظــر کــردم و امتیــاز ایــن 
مرحلــه را هــم از دســت نــدادم« و مــواردی از 

ــام  بــرد. ایــن دســت ن
الحمــدهلل االن همــه در هر ســطح ســوادی و با 
هــر وضــع مالــی، دارای حداقــل یک رســانه ی 
تــو جیبــی یــا تــو کیفــی هســتند و هرچــه دل 

تنگ شــان بخواهــد را در آن می ریزنــد.
 البتــه ناگفتــه نمانــد کــه بعــد از انــرژی 
هســته ای، این  هــم حــق مســلّم مان اســت.

باالخــره، این هــم ســند توســعه یافتگی اســت 
دیگر!

امــا ماجــرا آن جایــی جذاب تــر می شــود کــه 
مــا اظهــار نظــر در مــورد هر موضوعــی، اعم 
از ریــز و درشــت، ســبک و ســنگین، داخلــی 
ــه اش را  ــی و بقی ــی و زمین ــی، هوای و خارج
شــما بگوییــد، بــدون هیچ گونــه تخصــص و 
یــا حتــی آشــنایی قبلــی، صرفــا جهــت خالــی 
نبــودن عریضــه و محــض عقــب نمانــدن از 

قافلــه  را هــم، حــق مســلّم خــود می دانیــم.
غافــل از این که هرکــدام از ایــن اظهارنظرهای 
بعضــا آب دوغ خیــاری، خــود به خــود موجی 
می شــود بــرای درست شــدن یــک ســونامی .

ــان  ــت روحم ــه شــاید هیچ وق ســونامی ای ک
هــم از آن باخبــر نشــود و هیــچ گاه نفهمیم که 
ــار نظــر به ظاهــر ســاده، توانســته  ــک اظه ی

چــه شــتر گاوپلنگــی را به وجــود بیــاورد.
القصه...

ــر اســت از  ــن روزهــای مجــازی، پ ــازار ای ب
تحلیل هــای ابــر و بــادی، کــه اگــر تــه خیلــی 
ــات  ــه توهم ــری، می رســی ب ــا را بگی از آن ه
ــه  ــه  ب ــه باتوج ــنده، ک ــوش نویس ــن مش ذه
ــزم  ــر شــد، خــودش را مل ــه ذک شــرایطی ک
دانســته کــه حتمــا در آن قضیــه ی ُمــد شــده، 

اظهــار نظــر بنمایــد.

ر پو بی  ــها ش نم  خا

ی ر حید نــم  خا بیم موج و گردابی چنین هائل...

 مــن و شــمای دنبــال هیجــان  هــم، به جــای 
ــان  را  ــق و تقوای م ــل و منط ــد عق ــه بن آن  ک
محکــم کنیــم، بنــد اســکی های مان را محکــم 
می کنیــم و روی همیــن مــوج، اسکی ســواری 
و  می زنیــم  تک چــرخ  حتــی  و  می کنیــم 

ــم! ــم می دهی ــراژ ه ــاً وی بعض
به طــور طبیعــی، توقــع نــدارم کــه از آن 
المپ هــای ای کیوســانی بــاالی ســر، روشــن  

شــود؛
ــه از  ــت ک ــادی اس ــع زی ــن توق ــا ای ــا آی  ام
یک دیگــر بخواهیــم قبــل از هــر اظهــار نظــری 
از خودمــان بپرســیم، چــرا مــن بایــد این نظر 

را اظهــار کنــم؟ 
ــم چــه  ــده اظهــار نظــر نکن ــا، اگــر بن ــا مث ی
ــر ســواد و  ــی، اصــا اگ ــا حت می شــود؟ و ی
ــن مختصات،خــار  ــا ای اطاعــات خــودم را ب
ــر  ــی ب ــه جای ــن و آن، ب ــم ای ــم در چش نکن

می خــورد؟
شــک  نــدارم کــه اگــر هرکســی حتــی ذره ای 
ــا  ــل، دنی ــد، یحتم ــه عمل کن ــن توصی ــه ای ب
جــای قشــنگ تری بــرای زندگــی خواهدشــد!

از ما گفتن بود...
پ.ن:

بــه بهانــه ی تولــد امــام جــواد )علیــه الســام( 
ذکــر حدیثــی از ایشــان خالی از لطف نیســت:

هــر کــس موقعّیت شــناس نباشــد، جریانــات 
او را مــی رباینــد و او هــاک خواهدشــد.

پ.ن۲:
من و بیم موج و گردابی چنین هائل...

بنشانیم درخت؟!

در روزهایی که مفاخر موسیقی مبتذل مشغول هنرنمایی 
می باشند؛خدا را شکر می کنیم که مدارس تعطیل شدند وگرنه 
دیدن کلیپ های دانش آموزانی که در سرصف یا کاس درس 

با » همیشه یادتون باشه اول اینستا بعد کتاب« همخوانی 
می کنند، روزهای پایانی ۹۸ را غیر قابل تحمل تر می کرد!

سریال اشتباهات و گل به خودی های 
صداوسیما تمامی ندارد و قطع کردن صحبت های 

 انتقادی سلبریتی ها هم چیز جدید و عجیبی نیست.
فقط کاش روزی مدیران این سازمان بفهمند که 

سانسور و بستن راه های گفت وگو، نه  تنها مشکلی را حل 
نمی کند،بلکه بی سوادها را تبدیل به قهرمان می کند!

تصویر باال، عکس منتشر شده ای ازجناب آقای روحانی است که 
به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه ی ستاد ملی مبارزه با کرونا 

 شرکت کردند!
پی نوشت: گرهم گله ای هست دگر حوصله ای نیست!

 خرم آن کس که در این محنت گاه
                    خاطری را سبب تسکین است  

زشتی ها و بدی ها هستند؛درست!ولی بعضی اتفاقات 
فقط در مرام ایرانی هاست که گاهی  خودتحقیری های 

القا شده، مانع از دیده شدن شان می گردد...
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» شــب اســت و چهــره ی میهــن ســیاهه/ 

نشســتن در ســیاهی ها گناهــه/ تفنگــم را 
ــقه  ــه عاش ــر ک ــه ه ــم/ ک ــا ره بجوی ــده ت ب
پایــش بــه راهــه...« و می خوانــد و مــن 
ــعرها،  ــن ش ــه مت ــردم، ب ــر می ک ــه او فک ب
گذشــتش؛ ســر  بــه  و  افتخــارات   بــه 

ســر گذشــتی کــه پســتی و بلندی هــای 
ــم  ــه از» تفنگ ــتی ک ــت، سرگذش ــادی داش زی
را بــده تــا ره بجویــم« ، شــروع شــد و 
 بعدهــا رســید بــه» تفنگــت را زمیــن بگــذار«

نــام گروهشــان چــاووش بــود، گروهــی 
ــدند و  ــروف ش ــاء مع ــان احی ــه جری ــه ب ک
او در ایــن گــروه، دو شــعری کــه بــرای  
همیشــه در تاریــخ ثبــت شــد را خوانــد؛ 
ســپیده. و  شــب نورد  نام هــای   بــه 

در ســال های اول انقــاب، ایــن پدیــده ی 
نوظهــور در آوازخوانــی می خوانــد:» ایــران ای 
ســرای امیــد/ بــر بامــت ســپیده دمیــد/ بنگــر 
کــز ایــن َمــهِ ُپــر خــون/ خورشــید خجســته 
رســید..«خودش می گفت، مستقل از هر جناح 
و گروه سیاســی اســت و حاضر نیســت هنر 
ــد را به واســطه ی سیاســی بازی ها  ــا هنرمن ی
کوچــک کنــد و واقعــا هــم ســر حرفــش بــود، 
بــه طــرزی کــه وقتــی در کنســرت دانشــگاه 
ــه  ــته ب ــجویان وابس ــوت دانش ــه دع ــی ب مل
حــزب تــوده شــرکت کــرد، بــرای اثبــات عــدم 
ــی  از  ــال؛ یعن ــه س ــا، س ــا آن ه ــش ب ارتباط
 ســال ۵۸ تــا ۶۱ خانــه نشــینی را انتخــاب کرد.

در ایــن مدت فقط مشــغول بــه خوانــدن قرآن 
و کاری کــه همیشــه مــورد تحســین پــدرش 
بــود، که نتیجــه اش شــاهکاری به اســم » رّبنا«  
و او ایــن اثــر را تقدیــم به مردم کرد و ســالیان 
ســال در بهترین ســاعات ماه مبارک رمضان، 
ایــن شــاهکار لحظــات بــه یادماندنــی را برای 
مــردم ایران بــه ارمغــان آورد؛ اما ناگهــان آثار 
 او ممنــوع اعــام شــد، حتــی » ّربنــا« و... چــرا؟

ــد  ــت را بای ــن ممنوعی ــرای ای ــع ماج در واق

ــرد،  ــت وجو ک ــل جس ــی قب ــال های خیل در س
زمانــی کــه دولــت ســازندگی بــر ســر کار بــود 
و اولیــن چالــش  دولت بــا شــجریان در آن زمان 
اتفــاق افتــاد، آن هــم بــر ســر حافــظ، چــرا کــه 
او آلبومــی را بــه اســم » بــی داد« منتشــر کــرده 
ــده  ــاز ش ــر س ــش دردس ــت، برای ــک بی ــه ی ک
بــود، حافــظ در بیتــی فرمــوده بود:»شــهریاران 
ــی  ــن دیار/مهربان ــان ای ــاک مهربان ــود و خ ب
شــد؟« چــه  را  شــهریاران  ســرآمد   کــی 

ایــن بیــت حضــرت حافــظ، بــه مضــاق 
ــد  ــد و فرمودن ــوش نیام ــان خ ــزرگان آن زم ب
ــت  ــت، دول ــن بی ــجریان از ای ــور ش ــه منظ ک
شــود! حــذف  بایــد  و  اســت   طاغوتــی  

بــا وجــود عجیــب بــودن ماجــرا، امــا گذشــت و 
گذشــت تــا آلبــوم دیگــری از شــجریان منتشــر 
شــد بــه اســم » قاصــدک« ، کــه از قضــا آن هــم 
ــل! ــر دلی ــدون ذک ــار ب ــا این ب ــد؛ ام ــف ش  توقی

مــردم کنجــکاو بودنــد کــه چــرا و پــچ پچه هــای 
درگوشــی، حکایــت از مشکل ســاز شــدن 
یــک بیــت  کــه می گفــت:» جماعتــی کــه نظــر را 
حــرام می گوینــد/ نظــر حــرام بکردنــد و خــون 
ــف  ــن توقی ــه از ای ــجریان ک ــال« ، ش ــق ح خل
ــرد  ــذف ک ــور را ح ــت مذک ــود، بی ــت ب ناراح
 امــا بــاز هــم اجــازه ی انتشــار آلبــوم را ندادنــد.

ایــن چالــش و کشــمکش های دولت و شــجریان 
بــه همیــن منــوال ادامــه یافــت و ایــن آوازخــوان 
محبــوب که حــال با برگــزاری کنســرت » هم نوا 
بــا بــم« کمــک مالــی زیــادی بــرای زلزلــه زدگان، 
جمــع آوری کــرده بــود و بــه گفتــه ی خــودش، 
خــاک پای مردم ایران و دوســتدار این ســرزمین 
معنــوی اســت، وارد وادی جدیدی شــد؛ وادی ای 
کــه حــاال دیگــر شــجریان را بر ســر لــج انداخته 
و از طرفــی، توجــه تمامــی رســانه ها و مــردم 
 داخــل و خــارج، بــه ســمت او جلــب شــده بــود.

ســال ۱۳۸۸ اوضــاع داخلــی ایــران خــوب نبــود، 
فتنه هــا و حــرف و حدیث هــا زیــاد شــده بــود، 
کــه او آلبومــی را منتشــر کــرد بــه اســم فریــاد، 

کــه می خوانــد:» خانــه ام آتش گرفتســت/ آتشــی 
ــش/  ــن آت ــر طــرف می ســوزد ای جانســوز/ ه
ــن  ــود/ م ــا پ ــا را/ تارشــان ب ــا و فرش ه پرده ه
بــه هــر ســو مــی دوم گریــان/ در نهیــب آتــش 
پــر دود« قطعــه ای که به عنــوان اعتــراض قلمداد 
شــد و برخــاف منش همیشــگی شــجریان، که 
عدم وابســتگی و طرفــداری از یک جنــاح و گروه 
خــاص داشــت امــا این بار شــعرش به نمایندگی 
از یــک گــروه قلمــداد شــد و او انــگار زیــاد از این 
قلمــداد ناراضــی نبــود، چــرا که چندی نگذشــت 
ــان  ــم » زب ــه اس ــد ب ــری خوان ــعر دیگ ــه ش ک
آتــش« ، همــان شــعری کــه می گفــت:» تفنگــت 
را زمیــن بگــذار/ کــه مــن بیــزارم از دیــدار ایــن 
خونبــار ناهنجــار« و بــرای ایــن شــعر تصویــر 
ســازی های خاصــی انجــام شــد، که شــجریان 
بــاز هــم بــر خاف منــش قبلــی اش کــه مخالف 
هرگونــه تصویــر ســازی بــر روی آثــارش بود، 
تــا جایــی کــه بــه رئیــس صداوســیما نامــه داده 
و درخواســت کــرده بــود کــه بــر روی آثــارش 
ــار...! ــا این ب ــد؛ ام ــر ســازی انجــام ندهن  تصوی

بــا  او  مصاحبه هــای  شــاهد  ادامــه  در  و 
خبرگزاری هــای خارجــی و بیــان ســخنانی 
عجیب از زبــان او بودیم، عجیب ترین صحبتش 
ــد  ــی گفته ان ــام خمین ــت: » ام ــه گف ــود ک ــن ب ای
موســیقی حــرام اســت...«واکنش های زیــادی به 
ایــن صحبــت انجــام شــد، کــه می تــوان بهترین 
واکنــش را صحبــت رهبر معظــم انقــاب آیت اهلل 
خامنــه ای دانســت کــه گفتنــد:»  موســیقی فاخر 
حــرام نیســت ماننــد آواز خوانــی کــه می خواند: 
بشــنوید ای گــروه جانبــازان/ سرنوشــت وطن 
بــه دســت شماســت« ، در آن زمــان، رهبــر 
انقــاب در واقــع بــه شــجریان  بــا ذکــر یکــی 
از اشــعار خــود او، این گونــه پاســخ داده بودنــد 
 تــا دوبــاره دری را بــه ســمت او بگشــایند.

همــان زمان هــا بــود کــه شــجریان از ضرغامی 
رئیــس وقــت صداوســیما خواســته بــود، کــه 
آثــارش را دیگــر از تلویزیــون و رادیــو پخــش 

نکنند، البتــه به جز » رّبنــا« و » مناجات افشــاری« 
چــرا کــه گفتــه بــود، ایــن دو اثــر حسابشــان از 
دیگــر آثــار جداســت و متعلــق بــه مــردم اســت، 
ــه باعــث شــد، پخــش شــدن  ــن نام ــی همی ول
 تمامــی آثــار او ممنــوع اعــام شــود حتــی ربنا!

پــس از گذشــت آن روزهــای ُپــر ماجــرا، 
رفــت. حاشــیه  بــه  همه چیــز  آرام   آرام 

ــه  ــا این ک ــود ت ــری از او نب ــی خب ــد صباح چن
ــط شــده، رســما اعــام  ــوی ضب ــک ویدی در ی
ــه  ــرطان کلی ــه س ــدِ روزگار، ب ــه از ب ــرد ک ک
ــدارد. ــی ن ــی خوب ــاع خیل ــده و اوض ــار ش  دچ

ســال۱۳۹۵هم، مصاحبــه ای با نوربخــش انجام 
داد و در آن گفــت:» هرگــز موســیقی را در خــط 
یــک حــزب خــاص قــرار نــداده ام. مــن کار 
 اجتماعــی انجــام می دهم، کار سیاســی نمی کنم. 
وقتــی بــه یــک نفــر می گوییــم تــو حــق توهیــن 
ــا  ــادن ب ــداری، ایــن درافت ــه مــردم را ن کــردن ب
نظــام نیســت« ! بعــد از خوانــدن ایــن مصاحبــه، 
یــاد جملــه ای افتــادم کــه ســال ۱۳۷۱، شــجریان 
بــه الریجانــی، رئیس صداوســیما، کــه آن زمان 
گفتــه بــود:» اصــوال وقتی می بینید مــا هنرمندان 
از همه جــا و همه حــال، نا امیــد و کارهایمــان 
مناســب پیــش نمــی رود تقصیــر را به گــردن ما 
 نیندازیــد، خودتان ببینید چــه کاری را نکرده اید« .

چیــزی کــه در ایــن سرگذشــت، بیشــتر از همــه 
برایــم روشــن اســت؛ کشــمکش و چالش هایــی 
اســت کــه دلیــل اصلــی اش بخشــی بــه غــرور 
ــه  ــن زدن ب ــه دام ــم ب ــازی و بخشــی ه و  لجب
ــار از آب  ــران قّه ــط ماهی گی ــش، توس ــن آت ای
ــه  ــم ب ــوز ه ــردم هن ــردد. م ــود برمی گ گل آل
صــدای شــجریان گــوش می  دهنــد و دوســتش 
دارنــد، او بــرای یــک جریــان نیســت، بلکــه برای 
ــرور  ــس از م ــال پ ــت و ح ــردم اس ــه ی م هم
ایــن وقایــع، مــن هــم می خواهــم بــه صدایــش 
ــم. ــش آرزوی ســامتی کن ــم و برای  گــوش کن

ــن/ شــرح هجــران  ــه ســر ک ــرغ ســحر نال » م

ــن...« مختصــر ک

) ــتقل مس یه  د تحا ا ــی  هنگ فر ــر  بی د  ( ی د یز ا نم  خسرو آواز ایرانخا

مسابقه تیتر آزاد اندیشیمجازی چه خبر؟!

مناســبی  تیتــر  زیــر  عکــس  بــرای 
ــد. ــال کنی ــا ارس ــرای م ــد و ب ــاب کنی  انتخ

ــدا  ــی اه ــز نفیس ــر جوای ــن تیت ــه برتری ب
خواهــد شــد.
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