
 منادي آرمان امام خميني 
در تحقق نظام اسالمي در عراق

دكتر عبداهلل گنجي در توئيتي نوشت: نوزدهم فروردين سالروز شهادت 
يكي از استوانه هاي فكري تشيع شهيد سيدمحمدباقر صدر است. جمله اي 
بسيار قابل تأمل از ايشان ديدم: »خداوند براي پيروزي مؤمنان هيچ راه 

ميانبري را وعده نداده است. راه پيروزي تالش است.«
دكتر سيدمحمد حسيني نيز با همين موضوع توئيت كرد: »۱۹ فروردين 
سالگرد ش��هادت مرجع نابغه عالمه سيدمحمدباقر صدر و خواهرش با 
دستور صدام لعين در سال ۵۹ است. او كه منادي آرمان امام خميني در 
تحقق نظام اسالمي در عراق بود و از ۱۲ سالگي نگارش كتاب را شروع 
كرد و آثاري چون اقتصادنا و فلسفتنا را به يادگار گذاشت، يادش گرامي 

و راهش پررهرو.«

به عصر خسارت محض برنخواهيم گشت
سيدياسر جبرائيلي در توئيتي نوشت: در دوره برجام واردات كشور افزايش 
يافت و اين افزايش واردات، اثر منفي روي رشد اقتصادي كشور گذاشت. 
با خروج امريكا از برجام، واردات كاهش يافت و اين كاهش، اثر مثبت روي 

رشد اقتصادي كشور داشت. به عصر خسارت محض برنخواهيم گشت.

همه چيز حقيقت ندارد!
كانال تلگرام��ي ماهنامه »مديريت ارتباطات« نوش��ت: »ديپ فيك« 
يا به فارس��ي آن، »جعل عميق« به گونه اي از فناوري اطالق مي شود 
كه برپايه هوش مصنوعي، به جعل چه��ره و صداي افراد در قالب فيلم 
مي پردازد. اين اصطالح به لحاظ زبانشناسي از ادغام دو واژه »يادگيري 
عميق« و »جعل« ساخته شده و به بازسازي تصويرها و فيلم هاي جعلي 
مي پردازد. ديپ فيك اگرچه نوعي فناوري انقالبي است، با دستكاري 
و جعل حقيقت، ساحت هاي مختلف زندگي را دگرگون مي كند. اين 
فناوري، از نظر برخي صاحب نظران معرفت شناسي حتي ممكن است 

نوع زيس�تن در جه�ان معاصر را دگرگون كند.

   مجيد شاكري: 
صريح ترين واكنش بايدن در پرونده ايران 
تا اين لحظ��ه يك تكان دادن س��ر بوده، با 
اين ح��ال در تهران جمالت جن��اب حّر را 
در دهان او مى گذراند. اگر بخش��ى از پول 
كره را آزاد كند، صفتى از اوليا اهلل نيس��ت 
كه به او منتس��ب نش��ود. واقعاً آرزو دارم 
واكنش ش��خصي بايدن را بعد از خواندن 
متن س��خنرانى امروز رئيس جمهورمان، 
بخصوص جايى كه مى رس��د به »هل لى 

من توبه« ببينم. 
   مالك شريعتي: 

امام خميني )ره(، ۶ آبان ۱۳۶۰: »بر فرض 
كه امريكا يك طرح صددرصد اس��المي- 
انس��اني بدهد، ما باور نمي كني��م كه آنها 
به نفع صلح و منافع ما گام��ي بردارند. اگر 
امريكا و اسرائيل لاله اّلاهلل بگويند، ما قبول 

نداريم چراكه آنها مي خواهند س��ِر ما كاله 
بگذارند.« #توبه_امريكا
   رسول شكري نيا: 

آيا سران رژيم امريكا با »چهل و دو سال مقابله 
با جمهوري اسالمي«، »همدستي با صدام و 
ارتجاع منطقه«، »تحريم هاي بي سابقه عليه 
ملت ايران حتي غذا و دارو«، »تخريب روابط 
عادي ايران با س��اير كش��ورها«، »تشكيل، 
تجهيز و حمايت از گروهك هاي تروريستي«، 
»جنايت شهادت سردار سليماني« و... توبه 

مي كنند؟! #توبه_گرگ
   حسن شجاعي: 

روحاني دلخوش به ادب اوباما و توبه بايدن؛ 
و مردم محتاج نان  شب... 

   محمود صاحبي: 
روحاني با اش��اره به مذاكرات ديروز درباره 
برجام گفت: امري��كا آمده توب��ه كند! ياد 

اين جمله تاريخي شون در اواخر سال ۹۲ 
افتادم: توافق ژنو يعني تسليم قدرت هاي 
ب��زرگ در برابر ملت بزرگ اي��ران! همين 
قدر كه اون تحليل شون درست بود، تحليل 

جديدشون هم درسته!
   سيدجمال: 

خطرناك ت��ر از گرگي كه هي��چ وقت توبه 
نمي كنه، گوسفندي اس��ت كه توبه گرگ 

رو باور مي كنه!
   مصطفي وثوقي كيا: 

امام خميني گفت��ه: »امريكا اگ��ر ل اله ال 
اهلل هم بگويد ما قبول نداريم« حال حسن 
روحاني فكر كنه امريكا مي خواد توبه كنه... 

   سيدسعيد لواساني: 
امريكا توب��ه نكرده و نخواهد ك��رد. و توبه 
گرگ مرگ است، خيلي سادگي است تصور 
كنيم كه گرگ داس��تان ما- امريكا- توبه 

كرده است. يا همه تحريم ها را برمي دارد يا 
با حرف، هيچ چيز درست نمي شود. 

   علي پارسانيا: 
خداون��د با هم��ه خداي��ي اش، توب��ه نكرده 
نمي بخش��د و ابراز ندام��ت از روي صداقت و 
جبران مافات را شرط گذشت مي داند. فتأمل!

   عليرضا: 
اينكه امريكا با اهدای آب نبات چوبي انتظار 
داره اي��ران كاماًل برگرده به برجام نش��ون 
ميده بايدن از اون توبه ها كرده كه ش��اعر 
مي فرمايد: »سبحه بر كف، توبه بر لب، دل 
پر از ذوق گناه / معصيت را خنده مي آيد ز 

استغفار ما« #حرف_قطعي
   سميرا اميني: 

دوران »امض��ای كري تضمين اس��ت« را 
پشت سر گذاش��تيم و وارد دنياي »امريكا 

توبه كرده است« شديم.
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توبه گرگ مرگ است!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به تعبير »توبه امريكا« از سوي حسن روحاني

حجت االسالم روحاني روز چهارشنبه 18 فروردين در جلسه هيئت دولت با اشاره به اينكه اذعان 
امريكا به شكست و درخواست براي مذاكره از نظر ما »توبه« است، گفت: »امريكا امروز آماده است 
براي اينكه بنشيند و راجع به اجراي برجام و بازگشت به تعهدات خود گفت وگو كند. بازگشت به 
تعهدات به معناي ديني و مصطلح آن توبه اس�ت. براي اجراي توبه، امريكا آمده توبه كند، آمده 

مي گويد مي خواهم توبه كنم، مي گويد »هل لي من توبه«؟ مي خواهم به برجام برگردم.« اين بيانات 
با واكنش هاي بسياري از سوي كاربران ش�بكه هاي اجتماعي همراه شد. كاربران ضمن اشاره به 
ضرب المثل »توبه گرگ مرگ است« با بازخواني جمالتي از حضرت امام خميني)ره( تأكيد كردند كه 
»امريكا اگر ال اله اال اهلل هم بگويد ما قبول نداريم«. در ادامه بخشي از واكنش هاي كاربران را بخوانيد.

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

پرده بر چشمان ماست
آيت اهلل جوادي آملي:

وجود مبارك امام)س( فرمود خداوند »َمعُروٌف ِعند ُكِلّ َجاِهل«؛ 
هيچ ممكن نيست كس��ي خدا را نشناس��د، هيچ ملحدي! هيچ 
مشركي! منتها در اثر آن رسوبات و غفلت ها علم به علم ندارند. وقتي 

اين پرده ها و غفلت ها كنار رفت )يْعلَُموَن ان اهلَلَ ُهَو الَْحقُّ الُْمِبيُن(.
در س��وره مباركه »ق« فرمود ما تو را عالِم نكردي��م، بلكه پرده را 
برداشتيم )اين يك(. پرده را از روي اسرار عالم برنداشتيم، از جلوي 
چشم تو برداشتيم )دو(. اين دو كار از سوره مباركه »ق« به خوبي 
برمي آيد، آيه ۲۲ سوره مباركه »ق« اين است كه ما چيزي در قيامت 
به شما نفهمانديم كه شما را عالم بكنيم، چيزي به شما تعليم بكنيم 
نبود و از واقعيت و حقيقت اشيا پرده را برنداشتيم؛ زيرا اشيا بي  پرده 
خلق شدند، پرده  اي روي اسرار عالم نيست، فقط يك مطلب سومي 
است كه ما در قيامت انجام داديم و آن اين است كه پرده  اي كه خودت 
جلوي چشم خودت آويختي ما اين پرده را كنار زديم )لََقْد ُكنَت فِي 
َغْفلٍَة ِمْن هَذا(. غفلت براي آن است كه شيئي موجود باشد انسان به او 

توجه نداشته باشد، فرمود فقط بي  توجهي است نه بي  علمي!
منبع: كانال رسمي وابس��ته به آيت اهلل العظمي جوادي آملي در 

تلگرام به استناد جلسه ۱۴ تفسير سوره نور

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

قديمي ترين كتاب فروشي ايران
كانال تلگرامي »باشگاه خبرنگاران جوان« 
نوش��ت: اخيراً تصوي��ري از قديمي ترين 
كتاب فروشي ايران در فضاي مجازي دست 
به دس��ت مي ش��ود كه توجه بس��ياري از 
كارب��ران را ب��ه خ��ود جلب كرده اس��ت. 
كتاب فروشي اس��الميه وابسته به خاندان 
كتابچي، از دوره قاجار تا به امروز در تهران 
در حال فعاليت اس��ت و حدود ۱۵۰ سال 
قدمت دارد. اين مغازه به عنوان قديمي ترين كتاب فروش��ي پابرجاي تهران و ايران شناخته 
مي شود. عنوان اين كتابخانه در شروع كار كتاب فروشي علمي اسالميه بود، اما با گذشت زمان 

از نامش عنوان »علمي« حذف شده و به عنوان كتاب فروشي اسالميه ماندگار شد. 
گفتني اس��ت خاندان كتابچي همه كتاب فروش بودن��د و به همين دليل در س��ال ۱۲۸۰ 

كتاب فروشي اسالميه را براي فروش كتاب تأسيس كردند.

آناليز منابع خبري در فلسطين اشغالي
عليرضا بازرگان در كانال تلگرامي خود نوشت: با 
توجه به اينكه بعضي اوقات مطالب��ي از جرايد و 
منابع خبري اسرائيل نقل و مخابره مي شود، خوب 
است كه يك آشنايي اجمالي با اين منابع داشته 
باشيم تا متوجه شويم كه آن مطلبي كه نقل قول 

شده از چه زاويه اي بوده است.
در ميان كانال هاي تلويزيوني، تغيير و تحول مديريتي زياد رخ مي دهد. به طور كلي اين كانال ها 
به اصطالح يكي به نعل مي زنند و يكي به ميخ. البته در ميان كانال ها، كانال 7 و ۲۰ بسيار شاخص 
و متفاوت هستند زيرا به شدت افراطي و از مواضع جناح جنگ طلبانه و راست دفاع مي كنند. در 
ميان روزنامه ها، روزنامه »اسرائيل هايوم« نيز يك روزنامه به شدت اصولگراست. پشتوانه مالي اين 
روزنامه از شلدون آدلسون )ميلياردر امريكايي( تأمين شده است و به همين دليل هيچ گونه مشكل 
مالي نداشته و مواضع بسيار تند عليه ايران و فلسطين و مسلمانان مي گيرد. جرايد »آروتز شوا« و 

»ب شوا« نيز در دسته جناح راست افراطي قرار مي گيرند. روزنامه »مااريو« نيز راست گراست.
از طرفي، روزنامه »يديوث آحارونوت« كه در اينترنت با س��ايت Ynet شناخته مي شود، و 
همچنين Times of Israel درباره موضوعات داخلي اسرائيل ميانه رو هستند. گرچه اين 
جرايد با سياست هاي تندروها مانند نتانياهو هم صدا نيستند و از آنها انتقاد مي كنند ولي از 
طرف ديگر نمي توان آنها را چپ دانس��ت. روزنامه Jerusalem Post هم خود را به عنوان 
ميانه رو معرفي مي كند. ولي همه اينها در موضع گيري ها عليه ايران خصمانه عمل مي كنند.

در اين ميان روزنامه هاآرتس مهم ترين روزنامه چپ است كه سابقه و اعتبار زيادي دارد. اين 
روزنامه معمولً نسبت به سياست هاي جنگ طلبانه و جناح راست انتقاد جدي مي كند و حتي 
در مواقعي از مسلمانان و فلسطينيان نيز دفاع مي كند. نكته جالب اين است كه سايت انگليسي 
هاآرتس كه براي مخاطبان خارجي مي نويسند طرفداران بيشتري نسبت به سايت ِعبري آن 
دارد. يعني شايد بتوان گفت مخاطبان داخلي آن كمتر از مخاطبان خارجي آن هستند. مجله 

۹7۲ نيز مانند روزنامه  هاآرتس بسيار چپ گرا و اصالح طلب است.
اميدوارم اين خالصه توانسته باشد كمي تمايالت منابع خبري در فلسطين اشغالي را روشن 
كرده باشد. اگر مايل هستيد مي توانيد اين مطلب را در گوشه اي ذخيره كنيد كه در آينده هر 

موقع از منابع اسرائيلي چيزي نقل شد، متوجه شويد از چه زاويه ديدي دارد نقل مي شود.

اتهام مضحك »ايران فروشي« از كجا آمد؟!
كانال تلگرامي »خيابان انقالب« يادداشتي از حسن 
كريمي فرد را به اشتراك گذاشت. در اين يادداشت 
مي خوانيم: امضاي س��ند همكاري ۲۵ ساله ايران و 
چين بازتاب فوق العاده اي در رسانه ها و شبكه هاي 
اجتماعي داشته اس��ت. البته طبق معمول عده اي 
شروع به فضاسازي كرده و تالش داشتند تصويري از 

سند ارائه دهند كه گويي قرارداد تركمانچاي و گلستان جديدي امضا شده است.
جمهوري اسالمي ايران در بيش از چهار دهه گذش��ته ثابت كرده به طرز شگفت آوري و برخالف 
رژيم هاي طاغوتي گذشته تعصب بسياري نسبت به مقوله استقالل ساختار سياسي و دفاع از مرزهاي 
كشور دارد. با قاطعيت مي توان گفت اين سختگيري نسبت به مسئله استقالل در هيچ دوره اي در ايران 
معاصر وجود نداشته و قبل از انقالب اسالمي بخش هاي بسياري از كشور چه به صورت مسالمت آميز و 

چه از طريق جنگ از كشور جدا شده اما بعد از آن هرگز چنين اتفاقاتي رخ نداده است.
اما چه اتفاقي رخ  داده كه برخي نظام جمهوري اس��المي را متهم به ايران فروشي مي كنند؟ 

به طور خالصه مي توان در پاسخ به چنين پرسشي، پاسخ هاي زير را ارائه داد:
بدون شك پاسخ بخشي از اين مسئله به جنگ رسانه اي غرب و عوامل آنها در خارج از كشور 
برمي گردد. آنها از هيچ اقدامي براي ايجاد تقابل بين دولت و ملت فروگذار نيستند و تمام هم 
 و غم آنها شكاف و فاصله بين مردم و دولت است. عامل ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد 
از تنوع بخشي به حوزه سياست خارجي و نگاه به شرق نشئت مي گيرد كه بالطبع پذيرش آن 
براي برخي جريانات سياسي گران است و آنها در پي اين هستند كه در تغيير چنين مسيري 
خلل ايجاد كنند. يكي از مسائل نيز به كاهش اعتماد نسبت به گفتار و عملكرد برخي مقامات 
برمي گردد. خلف وعده ها و تعارض بين گفتار و عملكرد عده اي از مسئولن موجب شده كه 

بسياري از مردم به سختي نسبت به توضيحات حتي بديهي آنها قانع شوند.
يكي ديگر از عوامل به محبوبيت محرمانه س��ازي و تس��ري آن در نزد برخي سياستگذاران 
باز مي گردد كه براي دوري از نقد و پاسخگويي، بسياري از مسائل را محرمانه اعالم مي كنند. 
اين اتفاق موجب مي ش��ود در چنين موردي نيز كه واقعاً س��ند نيازي به انتشار ندارد مردم 
به سختي چنين رويه اي را بپذيرند. در نهايت نيز بايد به تضعيف رسانه هاي داخلي و بي اعتماد 
بودن مردم نسبت به آنها اشاره كرد كه موجب ش��ده فضا براي جولن عده اي فراهم گردد. 
به ويژه كه مقامات كمتر به پيوست هاي رسانه اي و تالش براي اقناع افكار عمومي توجه دارند. 
جمع بندي چنين عواملي موجب شده كه بعد از امضاي سند همكاري راهبردي بين ايران و 

چين تخريب هاي بسياري عليه اين اتفاق مهم صورت گيرد.

 چرا خودكشي آويني 
آن همه فرق داشت با خودكشي هدايت؟!

حسين قدياني در كانال تلگرامي »قطعه بيست وشش« نوشت: 
گذشته مرتضي بي شباهت به گذشته  صادق نبود اما چرا خودكشي 
آويني آن همه فرق داشت با خودكش��ي هدايت؟ رمان را هر دو 
مي خواندند، نقاشي را هر دو مي كشيدند، بازي با دود سيگار را هر 
دو بلد بودند، كافه را هر دو مي رفتند، مخ را هر دو مي زدند، قر و  فر 
را هر دو داشتند، تيپ و قيافه را هر دو عوض مي كردند ولي چرا 
مرتضي آويني خودش را آن جوري قرباني نكرد كه صادق هدايت؟ 
در عصري كه من در صلب پدرم طبيعتاً قادر به مطالعه »بوف كور« 
نبودم، يك سيد خوش سيماي سبيلو كه از قرار دوست داشت »كامران« صدايش بزنند، گالري به 
گالري مي رفت و گاه حتي به موهاي لختش اذن مي داد كه دل غزاله عليزاده بي نوا را ببرند! بابااكبر 
با كتاب هدايت رسماً داشت عاشق هيچ مي شد ولي يكي هم بود در همان سن و سال كه از نيچه پل 

مي زد به هيچكاك تا با »انسان تك ساحتي« پي به ابعاد شخصيتي هربرت ماركوزه ببرد!
ما اما كمي بعد از تولد، در كالس مدرسه »سر زنگ هندسه، ديگه اين درسا بسه« گوش مي داديم، 
يواش��كي ويدئو نگاه مي كرديم و اگر پا مي داد، نامه هاي فدايت شوم براي نرگس ملوك خانوم 
مي نوشتيم! خط مان بد بود تا اين كه خورديم به پست »كوير« و »خسي در ميقات« و شريعتي و 
جالل و هنوز اما لزم مي دانستيم كه باز هم هم بازي بوفي باشيم كه چشم ديدن هيچ كدام مان را 
نداشت! من كه »بوف كور« را با صداي بم داريوش مي خواندم! تركيب اين دو، معجون لمصبي 
مي شد كه جان مي داد براي جان دادن! بارها به سرم زد كه مثل دوستم امين، دست به خودكشي 
بزنم ولي اعتراف مي كنم كه شهامتش را نداشتم! امين هم البته خودكشي موفقي نداشت و بعدها 

از ايران كوچ كرد به همان قبرستان كه قبر صادق هدايت را در گورستان خود دارد!
اين وضع ما بود، آن وضع هدايت اما كمي آن سوتر، كامران بود كه حسابي داشت به سمت مرتضي 
هجرت مي كرد؛ سيدمرتضي! از پاريس، يك روح اهلل به ايران برگشته بود و چنان هم جاذبه داشت 
كه به راحتي توانست ظاهر مرتضي را عوض كند! حال ديگر ريش مي گذاشت و چفيه را با پيراهن 
لي ست مي كرد! دلم براي هدايت مي سوزد كه چرا نشد شبيه آويني خودكشي كند! اين كه گاز 
را باز كني و زير پتو خودت را خفه كني، خودكشي جالبي نيست! خودكشي به آن مي گويند كه 
»بميري، پيش از آن كه بميرانندت!« كجا؟ پاي چشم همت در جزيره  مجنون! پاي خنده  خرازي 
در شرق ابوالخصيب! پاي ش��قايق هاي آتش گرفته! پاي رمل هاي داغ فكه! پاي شهداي والفجر 
مقدماتي! پاي كانال كميل! پروانه، شمع را يافته بود و ديگر نمي توانست بال هايش را در شعاع نور 

نسوزاند! خيلي وقت بود از پيله بيرون آمده بود! عكس حجله اي مي انداخت...

حواسمان به مغز و خوراك روحمان باشد
زهرا نوروزي نوشت: دوران قرنطينه، يعني از اسفند ۹۸ به اين طرف، طبع و سليقه و تفكرات 
ما دستخوش تغييراتي شد؛ كل دنيا مجبور بود در خانه بماند و خود را با شرايط جديد وفق 

داده و با »خوِد جديدي« كه كشفش كرده بود كنار بيايد.
در اين ميان هيچ كس بيكار ننشست و در هر جايي مشغول كاري بود كه مي توانست تأثيرگذار 
باش��د، از كوچك ترين زحمتي دريغ نكرد و ابداعات جديدي به خرج داد؛ مثاًل اپليكيشن 
تيك تاك شروع كرد به ساخت چالش هاي كم هزينه يا  رايگان  كه مردم از فرط بيكاري به آن 
تن داده و در سراسر دنيا همه شبيه هم جلوي دوربين موبايل شروع كردند به مسخره بازي.

خيلي از آهنگ هاي مورد استفاده در اين چالش ها وايرال شده و گوش سپردن به آن حالت 
عمومي و جهاني پيدا كرد، آمار ويوي ويدئوهاي فان و آي جي تيوي هاي اينستاگرام بال رفت، 
بالگرها رشد كرده و سليقه ديداري و شنيداري ما دچار تحول شد، بدون آن كه بدانيم. مقوله 
تكراري »دست استكبار و دشمن خارجي« مطرح نيست. اما بي شك، در كمترين زمان و در كنج 

خانه هايمان، اسير چنگال استعمار مجازي شديم. حواسمان به مغز و خوراك روحمان باشد.

ميالد عظيمي در صفحه شخصي خود نوشت: 
من دوس��ت ندارم عكس تل��خ در صفحه ام 
بگذارم. عكس مرگ بگذارم. حرف تلخ بزنم. 

كام هاي تلخ را تلخ تر كنم. اما چه كنم؟
اين عك��س از پيكر به  خ��ون  غلطيده دو 
محيط بان مظلوم زنجاني را كه ديدم گفتم 
اگر خاموش بنشينم گناه است. شكارچيان 
قانون ش��كن آنها را كش��تند. ب��ا گلوله. با 
گلوله اي كه از س��الح جنگي شليك شد. 
مهدي مجلل و ميكائيل هاشمي آماج گلوله 
شدند چون مي خواس��تند مانع شوند كه 

گلوله بر تن و جان مرغ و مرالي بنشيند.
كار خوبي كرد ايس��نا كه اين عكس تلخ 
و صع��ب را كار ك��رد. بايد خ��وب ببينيم 
خشم و خشونتي را كه بر محيط زيست و 
محيط بانان مي رود. نمي دانم محيط زيست 
ايران مظلوم تر است يا اين محيط بانان؟ اين 

نگاهبانان ش��ريف كوه و دشت و درخت و 
پرنده و حيوانات ايران؟

نه قانون از محيط بانان حمايت درس��ت  و 
حسابي مي كند و نه تجهيزات پيشرفته اي 
دارند و ن��ه حق��وق و مزاي��اي درخوري 
مي گيرند. در برابر ش��كارچيان درنده خو 
بي پناه رها شده اند. هر از چندي به خاك 
مي افتند. زخم مي خورند. اگر از خود دفاع 

كنند متهم و محكوم هم مي شوند.
خدا به خانواده اين دو ش��هيد صبر بدهد. 
بر دل دردمندشان تسلي نازل كند. اينان 
شهيدان ش��ريف ايران هس��تند. به آنان 
مديون هس��تيم. خون پاك محيط بانان 
در راه حماي��ت و حفاظ��ت از اي��ران و 
محيط زيس��ت ايران بر خاك مي ريزد. ما 
مردم هم بايد از آنه��ا حمايت و حفاظت 

كنيم. بايد صدايشان باشيم.

محمود فرجامي در كانال تلگرامي خود از 
وضعيت واكسيناسيون در نروژ و اعضاي 
حزب »خاك تو سر ما ايرانيست ها« نوشت. 
چكيده اي از يادداشت او را در ادامه بخوانيد: 
من هم مثل تقريباً همه ايراني ها از همان 
بچگي مي دانستم كه افغانستان و پاكستان 
و سوريه و عراق و اين كشورهاي همسايه 
و شبيه ما، اصاًل خارج محسوب نمي شوند 
و به تركي��ه و هند و مال��زي و اينها هم به 
زحمت مي توان خ��ارج گفت. اما مطمئن 
بودم كه بالخره اروپا و امريكاي شمالي و 

استراليا و ژاپن خود خود خارجند.
هر قدر بيشتر خارج زندگي كردم فهميدم 
چقدر خارج ها داريم. زندگي دو ساله ام در 
نروژ، كه هر طور حس��اب كنيم ته و اصل 
خارج حساب مي شود، يك طورهايي كاًل 
»خارج« را برد زير سؤال. ماجراي كرونا كاًل 

تير خالص به خارج زد.
وقتي آخر مي  ۲۰۱۹ رسيدم نروژ با خانمي 
كه از طرف يك شركت مرتبط با دانشگاه، 
كارهاي اداري مهاجرتي من را انجام مي داد 
قراري داشتم. يك سري مدارك رد و بدل 
شد و توضيحاتي درباره كار و كارت و اينها. 
آخرش پرس��يدم پس بيمه چ��ي؟ گفت 
درباره بيمه حرف نمي زنيم چون هركس كه 
قانوني بيايد نروژ بيمه خدمات درماني دارد 
به طور خودكار. بعد پش��ت چشمي نازك 
كرد و گفت فكر كردي اينجا امريكاست؟ 
]اينجا بود كه متأسفانه فهميدم پشت چشم 
را براي امريكا نازك كرده و به قصد تحقير، 

نه براي من و براي دلبري[
و خب به قول معروف چراكه نه؟ يك كشور 

۵ ميليون نفري بزرگ در شمال اروپا با منابع 
عظيم طبيعي و جنگل و دريا و حتي نفت. با 
مردمي قانونمدار و حرف  گوش كن. مهاجراني 
كه تا خود را جنوب ايتاليا و اسپانيا به اينجا 
برسانند از ۱۰ تا فيلتر گذشته اند. و البته عضو 
ناتو. عموماً در رتبه بندي هاي رفاهي، شماره 

يك و بهترين جا براي زندگي.
كرونا نشان داد نروژ هم يك خارج جداگانه 
اس��ت براي خودش، و نمي ت��وان حتي با 
آلم��ان يك كاس��ه اش كرد. چه برس��د با 
انگليس، يا با امريكا، يا روس��يه، يا س��اير 

خارج هاي دور و نزديك.
اگر به جاي استناد به برگه هاي اينستاگرامي 
و كانال هاي تلگرامي و »دخترعمه  دوستم 
كه ميگه ميان در خون��ه...« و باقي اعضاي 
حزب »خاك تو س��ر ما ايرانيست ها«، به 
تجربه  همين الن خودم در اس��لو شش��م 
آوريل ۲۰۲۱ اس��تناد كنم هيچ نشانه اي 
از واكسيناسيون نيست. مرفه ترين كشور 
جهان، نازك كننده پشت چشم براي امريكا 
)بقيه كه هيچ!( نتوانسته فقط ۵ ميليون نفر 
را واكسن بزند. حتي نيمي. حتي يك پنجم 
اين جمعيت اندك را. تنها خبري كه شنيدم 
اين بود كه منتورم كه خانمي  است شصت 
و چند ساله گفت كه چند روز پيشتر مادر 

۸7 ساله اش واكسينه شده!
ب��ا غلب��ه گفتم��ان كودك ش��هروندان 
مغزفندقي، در آغاز يا پايان هر نوش��ته اي 
درباره »خ��ارج« مجب��ورم روضه اي هم 
بخوانم كه اگر مي گوي��م فالن چيز خوب 
يا بد است منظورم اين نيست كه وضع در 

»داخل« بد يا خوب است.

واكسن در خارج ها!شهيدان شريف ايران


