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تشنج فرهنگ غرب از کرونا!

 گفت وگوی »جوان« با بانوی طلبه جهادی که داوطلب 
تغسیل درگذشتگان کرونا شده است

جهاد زنانه در کرونا

رئیس سازمان بسیج:

 2 میلیون بسیجی 
در مبارزه با کرونا فعالند

صفحه 2

تهدید نظامی امریکا برای دستیابي به کابینه همسو  ناکام ماند

 توافق عراقی    ها 
صفحه 11برای کنار گذاشتن الزرفي 

 ستون پنجم
چراغ ابتذال را در تلویزیون روشن کرد

علی عسکری  برای پیگیری نقش ستون پنجم در صدا و سیما دستور داد
صفحه 12

در گفت وگوي »جوان« با دکتر متولیان اعالم شد

 خدمت رسانی شبانه روزی 
 700 کانون بسیج جامعه پزشکي

صفحه 7در مقابله با کرونا

صفحه 6

صفحه 3

کرونا را به عنوان پدیده ای 
جهانش��مول می بینند که 
قوم، ن��ژاد، م��رز، مذهب و 
تمدن نمی شناسد. اگرچه 
عم��ده حاکم��ان جهان بر 
دو بع��د انس��انی )مرگ و 
میر( و اقتص��ادی )پیامد( 
آن متمرک��ز ش��ده اند اما 
اندیش��مندان جه��ان ب��ه 
سرعت به س��مت شناس��ایی و تحلیل جهان »پساکرونا« 
رفتند تا ببینند اثرات ماندگار و ژرف آن چه خواهد ش��د؟ 
بدون تردید ب��رای فهم اث��رات آن نمی توان ب��رای غرب و 
ش��رق نس��خه واحد پیچید و قضاوت یکپارچه کرد. برای 
شرق خصوصاً جهان اس��ام اگر کرونا طوالنی نباشد صرفاً 
گرایش اجباری سکوالریس��م )دین فردی( تحمیل خواهد 
شد زیرا مناسک اجتماعی را به تعطیلی کشانده است. این 
سکوالریسم اگر کوتاه مدت باشد )بدون تغییر نسلی( اثرات 
منفی ندارد، خصوصاً اینکه تعطیلی مناسک از حرم الهی تا 
نماز جمعه و جماعت و ادعیه و مناس��ک رمضانیه، موجب 
نوعی »عطش اجتماعی« خواهد شد. قطع نعمت »عبادت 
جمعی« و محرومیت ناشی از آن، عطش و بی تابی را به اوج 
خواهد رس��اند و روز پایان کرونا جلوه های اجتماعی آن از 
زیبایی دوچندان برخوردار خواهد بود. همانگونه که هیجان 
ناشی از تعطیلی مراسم اربعین در طول دهها سال منجر به 
حرکت   هایی شد که آن را بزرگ ترین تجمع جهان نامیدند. 
مناسک جمعی مسلمانان نیز به حالت عادی بازخواهد گشت 
و عواطف اجتماعی و خانوادگی احیا خواهد ش��د و تشنگی 
ناشی از عدم شرکت در مراسم ادعیه و نماز و مسجد به سان 
رستاخیز رخ نمایی خواهد کرد. البته همه این پیش بینی   ها 
به ش��رط کوتاه مدت بودن آن )مثًا کمتر از دو سال( است. 
اما تمدن به ظاهر هژمون جه��ان –یعنی تمدن غرب- که 
مدعی پاسخگویی به نیازهای انس��ان مدرن است و خود را 
توسعه یافته و دیگران را جهان سوم یا خود را شمال و بقیه را 
جنوب معرفی می کند با چالش های بسیار بزرگ تری مواجه 
شد. اولین چالش تمدنی غرب ناتوانی در مقابل این بیماری 
اس��ت. در این موضوع غرب نه تنها قادر به پیچیدن نسخه 
برای جهان نشد که خود در صف اول ناتوانی و درگیری است. 
غرب خودشیفته و خودستا با چالشی مواجه شد که خود آن 
را بدتر از جنگ جهانی دوم می داند. چالش دوم تمدنی غرب 
چالش لیبرال دموکراس��ی-کنترل اجتماعی اس��ت )البته 
غرب گرایان ایرانی نیز در این چالش باید پاسخگو باشند(. 
رادیکال دموکراسی خواهان همیشه می گویند: به حکومت 
چه ربطی دارد مردم کجا می روند؟ چه می کنند؟ و... اکنون 
باید به این سؤال پاسخ گویند که به حکومت چه ربطی دارد 
که مردم از خانه خارج شوند یا نشوند؟ به حکومت چه ربطی 
دارد مردم مسافرت بروند یا نروند؟ اصًا مردم دوست دارند 
بمیرند به حکومت چه ربطی دارد؟ پاسخ این سؤاالت برای 
مدعیان دموکراسی آسان نخواهد بود. چالش سوم که مرتبط 
با چالش دوم است، گسترش قدرت دولت-ملت   ها در غرب و 
عقب نشینی حوزه عمومی است. دولت   ها مقتدرانه و بی رحم 
عمل می کنند و خود را گس��ترش می دهن��د و دولت های 
حداقلی به چالش کشیده ش��ده و دولت های حداکثری که 
در همه شئونات وارد می شوند، در حال شکل گیری هستند. 
چالش چهارم غرب چالش ضربات به منطقه گرایی اس��ت. 
سوزاندن پرچم اتحادیه اروپا از سوی مردم ایتالیا پدیده ای 
منحصربه فرد اس��ت، چراکه از بی توجهی اتحادیه احساس 
تنهایی و حقارت می کنن��د. فان عض��و اتحادیه محموله 
ماس��ک فان عضو را راهزنی می کند و غرب مدعی جهان، 
مس��ائل خود را نمی تواند جمع کند. امریکا محموله آلمان 
و کانادا را می دزدد و دس��ت نیاز به س��وی کره و چین دراز 
می کند. غرب به جهان باورانده بود که سخت   ترین بیماری   ها 
در غرب درمان می ش��ود. جوامع ش��رقی وقتی به بن بست 
درمانی می رس��یدند، بیمار خود را روانه غرب می کردند اما 
اکنون ایران تحریم شده 13هزار تخت خالی دارد ولی مردم 
در فرانس��ه، اس��پانیا، امریکا، ایتالیا و...  در راهرو  ها هستند 
و جنازه   ها با کامیون منتقل می ش��وند. اندیشمندان غرب 
همچون نوام چامسکی ش��رایط را سخت توصیف می کنند 
اما نمی خواهند بپذیرند که هژمون غرب در فردای کرونا به 
چالش کشیده می ش��ود ولی این مهم رخ خواهد داد. شاید 
کرونا اولین پدیده ای بود که چشم جهان را برای حل آن به 
سوی غرب نبرد. غرب مسخره شده و رشد تصاعدی بیماران 
و سردرگمی سیاستمداران نشان داد که تئوری های توسعه 
و مدیریتی آنان نیز بزک آلوده بوده است و در هنگامه  بحران 
خلع ساح هس��تند. دزدی های غربی   ها از همدیگر آزمون 
اخاق نیز بود، قانون جنگل بافاصله بعد از پیدایش کرونا در 
غرب حاکم شد تا نظر اندیشمند خود –هابز- را یادآور شوند 
که »انسان گرگ انسان است«. عقل غربی و عقل ابزاری نیز 
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کرونا، چالش مناسکی شرق 
چالش تمدنی غرب

عبداهلل گنجی

مدیرمسئول
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