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سرویس سیاسی-  
روزنامه اعتماد روز گذشته در یادداشتی به قلم پروانه سلحشوری نماینده اصالح طلب و حاشیه ساز مجلس  نوشت: 
»روز گذشته 4 نفر از همکارانم در مجلس شورای اسالمی طی نامه ای به سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی نکاتی را درباره شرایط زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی مطرح و خواستار اعطای مرخصی به آنان از سوی قوه 
قضائیه شدند... رئیس قوه قضائیه باید نه تنها زندانیان سیاسی و محیط زیستی بلکه تمام زندانیان را با تدابیر قانونی 
به مرخصی فرستاده تا سالمت آنان تضمین شود. در این میان شنیده ام که سیدابراهیم رئیسی اهتمام جدی نسبت 

به این مسئله دارد و از این رو وضعیت زندانیان زن نظیر نرگس محمدی را یادآوری می کنم.«
این روزنامه در ادامه به نقل از سلحشوری نوشت: »بهتراست قوه قضائیه اصطالحا گره ای که با دست باز می شود 
را به دندان نسپرد. دومین نکته که باز هم به قوه قضائیه بر می گردد، مسئله اخذ وثیقه های سنگین از زندانیان است. 
در روزهای گذشته مبالغی چند صد میلیون تومانی برای آزادی این زندانیان به عنوان وثیقه تعیین شده که به عقیده 
من می تواند سبک تر هم باشد؛ چراکه در غیر این صورت این اقدامات نه تنها جای تعجب دارد؛ بلکه... می تواند نشانگر 

ناکارآمدی باشد«.
گفتنی اســت طی روزهای گذشــته یکی از محورهای تبلیغی رسانه های ضدانقالب و همچنین دشمنان نظام و 
انقالب اســالمی از جمله مایک پمپئو وزیر امورخارجه دولت  تروریســت آمریکا ســیاه نمایی علیه وضعیت زندانیان و 

فضا سازی علیه قوه قضائیه بوده است. 
همنوایی این نماینده حاشیه ساز مجلس با عناصر ضدانقالب و دشمنان ملت در حالی است که وی پیش از این 
نیز بارها با ســیاه نمایی، تحریک مردم به اغتشــاش و آشوب و ارائه اخبار مجعول، با رسانه ها و فعالین معاند همراهی 

کرده است و معلوم نیست نماینده ملت است یا شیپورچی ضدانقالب؟!
نسخه ذلت بار مدعیان اصالحات:

چاره ای جز باج دادن به طرف غربی نداریم!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »بحث هاي مختلفي در زمینه گزارش اخیر آژانس انرژي اتمي وجود دارد. یکي 
از موضوعاتي که مي توان مطرح کرد به رویکردهاي شــخصي مدیرکل جدید آژانس برمي گردد که متفاوت از یوکیا 
آمانو، مدیرکل فقید آژانس است. گفته مي شود آمانو کمتر از رافائل گروسي به این جور اتهامات توجه مي کرد و سعي 
مي کرد برخوردهایش در مورد هســته اي ایران فني و در چارچوب پارلمان آژانس باشد. به نظر مي رسد گروسي که با 
حمایت آمریکا به مدیرکلي آژانس انتخاب شــده متفاوت از آمانو اســت و تحت تاثیر تبلیغات و دروغ پراکني هایي که 
نتانیاهو پیرامون برنامه هسته اي ایران مطرح مي کند، قرار دارد و موضوعاتي را در پرونده هسته اي مطرح مي کند که 

این پرونده ها عماًل در چارچوب توافقاتي که ایران با گروه 1+5 داشت، بسته شده بود«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »اگر ایران بپذیرد که آنها از سایت هاي مورد درخواست شان بازدید کنند 
به نوعي مشروعیت دادن به گزارش هاي دیگري هم است که مي تواند بعد از این به بهانه هاي مختلفي مطرح شود و 
به همین دلیل ایران در برابر خواســته آنها مقاومت مي کند ولي این نکته را باید در نظر داشــت که به هر حال ایران 
تالش دارد با گفت وگو، مذاکره، رایزني پیش برود... در شرایطي که در یک فضاي کرونایي به سر مي بریم و اقتصادمان 
به شدت متحمل خسارت شده و قیمت نفت هم کاهش پیدا کرده و وضعیت درآمدي کشور در سال آینده غیرقابل 
پیش بیني اســت باید ســعي کنیم گزارش آژانس به مرحله تنش و بحران نرســد چراکه این خواسته آمریکایي ها و 

صهیونیست هاست«.
این روزنامه مدعی اصالحات اذعان دارد که اگر به درخواســت سیاســی و مغرضانه آژانس که بر پایه مســتندات 
دروغین رژیم صهیونیســتی تهیه شــده، پاسخ مثبت دهیم، این روند گســتاخانه ادامه خواهد یافت، اما در ادامه در 

رویکردی ذلت بار مدعی است که چون در فضای کرونایی به سر می بریم، ناچاریم که به طرف غربی باج بدهیم!
نسخه مدعیان اصالحات برای سیاست خارجی ایران، همواره نسخه واحدی است و آن چیزی نیست جز امتیازدهی 

یک طرفه و ذلت بار. 
نقد زنجیره ای مجلسی که هنوز شکل نگرفته!

روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله دیروز خود نوشته است: »ویروس مذکور آن قدر مهم بوده که اتفاقات مهم دیگری 
که رخ داد و یا در حال وقوع اســت را به حاشــیه ببرد و رســانه ای و فردی در مورد آنان اظهارنظر نکند. اخبار و آمار 
فوتی ها رعب آور]!![ است و می تواند انسجام فکری انسان را برهم بزند.از همین رو است که سرتیترها و تحلیل ها تماما 

و دربست در اختیار این ویروس است.«
اســتفاده از واژه »رعب آور« در حالی اســت که همین روزنامه آفتاب یزد چندی قبل به قلم مدیرمسئول همین 
روزنامه و در انتقاد از ادبیات برخی مســئوالن نوشــته بود که به کارگیری بعضی از واژه ها، امید را در جامعه ای هدف 

می گیرد؛ آن هم جامعه ای که در هجوم کرونا بیش از همیشه به آن نیاز دارد. 
این سرمقاله در ادامه نوشته: »حاال که جناح راست توانسته است با این کیفیت و کمیت مجلس بعدی را دربست 
برای خود کند می بایســت به پرسش های فراوانی پاســخ می داد که ویروس کرونا باعث شد ذهن کسی به آن سمت 

نرود و اگر هم برود مجال طرح آن نبود.«
این نوشــتار می افزاید: »برای نمونه مجلسی که بناســت ریل گذار باشد چه خوابی برای معضالت اقتصادی دیده 
؟برای سیاست خارجی چه برنامه ای نوشته شده است؟ ارتباط بانکی با دنیا بدون اف ای تی اف چگونه است؟ صرف نظر 
از شعارها، درخصوص یک سری تصمیمات چالش برانگیز اقتصادی مثل یارانه ها و حامل های انرژی، مجلس بعدی چه 
در سر دارد؟ ایران این روزها در انواع و اقسام آسیب ها و بالیا به سان یک کشتی درگیر طوفان غوطه ور است؛ نمایندگان 
مجلس آتی چگونه می خواهند این وضعیت را مدیریت کنند؟ ضمن آنکه خاطر شریف ساکنان جدید بهارستان باشد 

با این نوع مدیریت یحتمل مجلس بعدی نیز در روزهایی کرونایی آغاز به کار خواهد کرد!«
ســپس این روزنامه طیف موســوم به اصالح طلب در عین ناباوری نوشته: »از این دست مصائب و مسائل فراوان 
اســت. اما مشکل آنجاست که ویروس کرونا باعث شــده هیچ یک از منتخبان در این موارد ورودی نداشته و سکوت 
کنند.گویی این بیماری همه گیر لطفی برای این طیف بوده تا از زیر بار چنین سؤال های چالشی فرار کنند و آنان نیز 

مانند شهروندان عادی صرفا نظاره گر باشند.]!![«
فرافکنی قبیله گرایان به جای نقد کارنامه ضعیف و فاجعه بار خود 

 گفتنی است طی روزهای گذشته روزنامه اعتماد نیز در مطلبی به نقل از غالمعلي رجایي، فعال سیاسي اصالح طلب 
نوشــته بود: »دولت روحاني با این  ترکیبي که شــوراي نگهبان پیش روي انتخابات قرار داد، در آینده روزهاي سختي 
خواهد داشت؛ از جمله حتما فشارهایي متوجه شخص رئیس جمهور خواهد بود... مجلس جدید کمي خویشتنداري کند 
و بر این تصور نباشد که باید انتقام هفت سال گذشته را از دولت روحاني بگیرد... . با این  ترکیبي که مجلس پیدا کرده 
تصور من بر این است که دولت روزهاي سختي خواهد داشت. چون این افراد اغلب تجربه پارلماني و تخصص الزم را در 
مسائل کارشناسي مجلس ندارند، بنابراین مدت ها زمان الزم است تا بتوانند بر کار خود و شرایط کشور مسلط شوند.«

مدعیان اصالحات که شکســت انتخاباتی مجلس یازدهــم را به عنوان یک افتضاح تاریخی در کارنامه کاری خود 
ثبت کردند، حاال هنوز مجلس آتی تشکیل نشده دست به کار تخریب در این مجلس شده اند. اصالحات که در مجلس 
دهم توانســته بود در پایتخت 30 بر صفر رقیب ســنتی خود را شکست دهد، در انتخابات مجلس یازدهم با توجه به 
ســبقه کاری بســیار ضعیف خود 30 بر صفر شکست خورد. این جریان سیاسی لیستی را به عنوان لیست اصلی خود 
معرفی کرد که برخی از نمایندگان مجلس دهم نیز در آن حضور داشتند. کسانی چون »علیرضا محجوب« از جمله 

این کاندیداها بودند که با کاهش شدید آرا مواجه شدند.
 این جریان سیاســی که در انتخابات مجلس یازدهم چیزی برای گفتن نداشــت و توسط مردم از گردونه رقابت 
با رقیب ســنتی خود حذف شــد از حاال به تخریب مجلسی امید بسته است که هنوز آغاز به کار نکرده. این درحالی 
اســت که رســانه ها این جریان به هیچ عنوان نسبت به مشکالت و ضعف عملکردی نیروهای خود در فراکسیون امید 
انتقادی نمی کنند و حاال که بایستی کارنامه کاری ضعیف جریان خود درمجلس را بررسی کنند به مجلسی که هنوز 

تشکیل نشده است حمله ور شده اند.
دیپلماسی انفعالی صدای روزنامه حامی  دولت را هم درآورد  

روزنامه اصالح طلب شــرق روز گذشــته در مطلبی  با عنوان »در بحران کرونا چه باید کرد آقای رئیس جمهور!« 
نوشت: »دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه به طرز شگفت انگیزی این روزها غیرفعال است. این بزرگ ترین فرصت 
برای اعمال فشــار رســانه ای بر آمریکاست تا بتوانیم از دارایی های بلوکه شــده خود در بانک های خارجی برای خرید 

تجهیزات مورد نیاز پزشکی بهره برداری کنیم«.
این روزنامه اصالح طلب در ادامه نوشت: »نقطه اتکای دیپلماسی عمومی باید این باشد: اگر آمریکا راست می گوید 

بگذارد که از محل دارایی های بلوکه شده خودمان خرید کنیم«.
گفتنی است کارشناسان و صاحبنظران بارها تذکر داده اند که متأسفانه وزارت امور خارجه به وزارت برجام خالصه 
شــده و این وزارتخانه همه تمرکز خود را بر این موضوع گذاشــته و از رســیدگی به دیگر امور غفلت کرده اســت. به 
اســتثنای وزارت بهداشت که این روزها با تمام قوا مشغول رسیدگی به مسئله کرونا است، متأسفانه دیگر بخش های 
دولت از جمله شخص رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، سخنگوی دولت، وزارتخانه های اقتصادی، وزارت خارجه 

و...آن طور که باید و شاید در موضوع کرونا نتوانستند رضایت افکار عمومی را جلب کنند.
پیش از این نیز در مواقع خاص از جمله در مقاطعی که برخی استان ها با بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله درگیر 

بودند، متأسفانه با کم تحرکی و بی عملی دولت مواجه بودیم.
در این میان، همان طور که روزنامه اصالح طلب شرق نیز اذعان کرده است، دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه 
نیز غیرفعال بوده است. دستگاه دیپلماسی می توانست با توجه به شیوع ویروس کرونا و رفتار سخیف مقامات آمریکایی، 

از این طریق به فشار رسانه ای علیه آمریکا استفاده کند.

درمکتب امام

خدمت به شهدا، خدمت به انبیاست
شما که خدمت به شهید می کنید و بنیاد شما که بنیاد شهید است، 
قدر این بنیاد را بدانید و قدر این خدمت را بدانید. برای کم کسی این طور 
 مطلبی که برای شــهید گفته شده اســت برای کم کسی هست. آنها را 
قرین انبیاء قرار داده اند. خدمت شــما به آنها خدمت به نبی اکرم اســت. 
خدمت به انبیاست. بدانید که شما در راه شهید دارید خدمت می کنید. و 

بنیاد شما بنیاد شهید است. و شهید، افضل است.
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ســعادت دنیا و آخرت انســان در گرو پیروی از انبیاست، نه تنها اجر اخروی و بهشت جاودان 
پاداش زندگی پیروی از ایشان است؛ بلکه راحتی همین زندگی دنیا نیز بدون تبعیت از این بزرگواران 

میسر نخواهد بود.
موفقیت هایی که برای انبیا در طول تاریخ فراهم شد، سیری پلکانی داشته است، در ابتدا، شرایط 
ساده بود، در این شرایط، دستوراتی که داده می شد نیز دستورات ساده ای بود و به دنبال آن مخالفت هایی 
نیز که با ایشان می شد، با وسایل و ابزارهای ساده بود، اما با رشد تدریجی بشر و آشنایی انسان با علوم 

و صنایع، کار انبیا نیز پیچیده تر شده و دشمنی ها نیز سخت تر گردید.
کسانی که به مقتضای سنشان از اوائل انقالب خاطراتی دارند، می دانند چه مشکالتی اکنون به 
وجود آمده که در اوائل انقالب اثری از آنها نبود و حتی به ذهن ها نیز خطور نمی کرد. برای مثال در اوایل 
انقالب، اصال کسی حتی تصوری از  این شیطنت هایی که از راه رسانه های مجازی انجام می گیرد، نداشت.

قیام امام خمینی)ره(، مظهر لطف خدا
  خدای متعال در این دوران لطفی را در حق مسلمان ها و همه انسانیت انجام داد و آن قیام حضرت 
امام)ره( بود. اقران و شاگردان ایشان و حتی از بستگانشان نیز کسی باور نمی کرد که ایشان در مدت 
کوتاهی به چنین موفقیتی دست پیدا کند و این جهش عظیم را در کل جامعه انسانی به وجود بیاورد.

تبیین اهمیت این انقالب و برکاتش از عهده بنده و امثال بنده خارج است؛ خدا را شکر می کنیم 
که ما در این زمان آفریده شــد ه ایم و شــاهد این پدیده اعجازگونه هستیم؛ بعد از وفات امام)ره( نیز 
کســی متصدی این مقام شــد که در روی زمین بهتر از او برای این کار سراغ نداریم. این هم لطف 
دیگری از خدا بود که اگر شبانه روز فقط شکر همین نعمت ها را به جا بیاوریم حق آن ادا نخواهد شد.

در مقابل جمهوری اسالمی، بزرگ ترین کشورهای دنیا قرار دارند که از ثروت فراوان و تکنولوژی 
پیشرفته و سایر امکانات چیزی کم ندارند،همه دشمنی ها برای از بین بردن نظامی است که تحقق 

آن خواست خدا و آرزوی انبیا بود.
البته دشمنی های شیاطین با نظام اسالمی، منحصر به دولت های خارجی نیست؛ در داخل کشور 
خودمان هم شــاگردان شیاطین هســتند که از آن شیاطین الهام می گیرند؛ آنها هم به صورت های 
مختلفی این نظام را تضعیف می کنند، گاهی آگاهانه و با کمال پررویی و بی شرمی و گاهی هم در اثر 

جهل و کم اطالعی و کم بصیرتی.
برخی کج فهمی ها در بین خودی ها و مســلمانان یکی از مشکالت جامعه اسالمی است. البته 
این کج فهمی ها از زمان ظهور پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(، در دو طرف افراط و تفریط، مشکالتی برای 
دعوت پیغمبر اکرم و بعد هم ائمه اطهار به وجود می آورد. در کنارش هم کسانی بودند که آگاهانه و از 
روی عناد و گاهی به صورت منافقین که مسئولیت های خاصی را به دست می آوردند، این خیانت ها 

را نسبت به اسالم مرتکب می شدند.
بحمداهلل اکثریت مردم ما این توطئه ها را شــناخته و خیانت ها را درک می کنند،ولی باالخره 
شیطانی که قسم خورده است که همه را گمراه کند، به همین راحتی دست بردار نیست؛ لذا کسانی 
که این مسائل را بهتر درک می کنند و توطئه های شیطان را بهتر می شناسند، مسئولیت بزرگی درباره 

دیگرانی دارند که در معرض توطئه های شیاطین هستند.
نگاه افراطی و تفریطی درباره زن

 نگاه افراطی و تفریطی به جایگاه زن در اجتماع یکی از کج فهمی هایی اســت که حتی بین 
مؤمنان رواج داشــت کســانی با نیت های خیر می گفتند: اصــاًل زن در جامعه نباید به فعالیت های 
اجتماعی بپردازد؛ وظیفه زن، محصور در محیط خانه است و باید فقط کار خانه را انجام بدهد. این 
یک فرهنگی تثبیت شده در اذهان بود که به آسانی قابل مبارزه نبود؛ در حالی که آیات قرآن صریحاً 

برخالف این گرایش داللت دارد.
این نوع نگاه به زن در طول هزار سال مانع از این بود که نصف جمعیت کشور اسالمی ما، به آن 

نقشی که دارند توجه کنند و مسئولیت خودشان را ایفا کنند.
در اجتماعی ترین و سیاسی ترین کارها آیه ای درخصوص زن ها وجود دارد؛ وقتی پیغمبر اکرم از 
مکه به مدینه مهاجرت کردند؛ کسانی که ایمان آورده بودند نیز تحت فشار کفار، مخفیانه مهاجرت 
می کردند؛ در بین ایشان زنان نیز وجود داشتند. در آن زمان رسمی شدن عضویت در یک جامعه به 
وسیله بیعت صورت می گرفت؛ خدا در آیه قرآن حتی به بیعت زنان و قبول بیعت آنها از سوی پیامبر 
در صورت تعهد ایشان به پذیرش احکام اسالم تصریح می کند. طبیعتا این مسئله، کار فردی و داخل 

خانه نبود، بلکه سیاسی ترین کارهای اجتماعی بود؛ این از ابتدای اسالم وجود داشت.
ممکن است در مواردی، هریک از زن و مرد بر اساس ویژگی ها و آمادگی های جسمی و روحی شان، 
وظایف خاصی داشته باشند، اما در اصل تقرب و سعادت، فرقی با هم ندارند،برخی کارها فقط از عهده 
زنان برمی آید؛ وظایفی که بر عهده زنان نهاده شــده، مطابق با روح و جسم و فطرت آنهاست، اما در 
آنچه موجب تقرب به خدا و سعادت آخرت و زندگی ابدی می شود، بین مرد و زن هیچ فرقی نیست. 
این است که طبق آیات قرآن برخی زنان الگوی همگان حتی مردها هستند؛ همسر فرعون و حضرت 

مریم از جمله این زنان هستند.
امروز هم به بهانه تســاوی زن و مرد، از زن به عنوان وســیله ای برای شهوترانی مردها استفاده 
می شود. از آن طرف گاهی گفته می شد که زن باید عالوه بر چادر و مقنعه، روبنده نیز داشته باشد! چه 
کسی گفته است این امر شرعا واجب است؟! برخی از این نگاه ها سبب می شد که بسیاری از خانم ها 
در استفاده از مزایای زندگی اجتماعی از جمله تحصیل و کارهای دیگر محروم شوند. این در حالی 
اســت که در صدر اســالم نیز خانم ها در کارهای اجتماعی شرکت داشتند؛ حتی در جنگ ها حضور 

می یافتند و زخمی ها را پرستاری می کردند.
یکی از آفات بزرگی که مانع اســتفاده از معارف اســالم و برکات دین خدا شده، کج فهمی های 
افراط  آمیز یا تفریط  آمیزی اســت که از ناحیه خود مســلمانان بوده است، جلوگیری از این افراط و 
تفریط ها،خود نوعی جهاد اســت؛ چرا که ســبب می شود چهره واقعی دین نمایان شده و کسانی به 

اسالم گرایش پیدا کنند.
یکی از برکات انقالب که از آغاز آن وجود داشــت، حضور چشمگیر زنان بود. حتی در بسیاری 
از موارد، خانم ها مؤثرتر از آقایان بوده اند. خیلی از مردانی که به تظاهرات و مبارزه با شاه آمده بودند 
با راهنمایی و هدایت زنان بود؛ حتی بنده به یاد دارم که برخی زنان به همسرانشان گفته بودند شما 
خانه داری کنید و ما به مبارزه و تظاهرات می رویم و همین سبب خجالت مردها و در نتیجه حضور 

آنها در میدان شده بود.
جدا کردن مسائل اجتماعی و سیاسی از دین یکی دیگر از کج فهمی های مسلمانان است که از صدر 
اسالم نیز وجود داشته است. هنوز جنازه پیغمبر اکرم  دفن نشده بود که این مسئله در بین مسلمانها 
ایجاد شد که کار دین مربوط به رابطه انسان با خداست و مسائل دنیایی و اجتماعی مردم ربطی به دین 
ندارد. اصال کاری به این نداشتند که هفتاد روز قبل پیامبر، حضرت علی )ع( را به عنوان ولی بعد از خود 
معرفی کرده است؛ یعنی اصال ذهنیتی وجود نداشت و لذا خودشان برای تعیین خلیفه اقدام کردند.

حتی حدود پانصد ســال بعد از ظهور اســالم نیز همین فکر ادامه یافت و کم کم با هوشیاری و 
زمینه سازی خواجه نصیرالدین طوسی، صفویه به عنوان یک حکومت شیعی تشکیل شد،اما این تفکر 
که حکومت و مسائل اجتماعی به علما و دین ربطی ندارد، همچنان در ذهن مردم وجود داشت؛ کسی 
که جرأت کرد این سد را شکسته و با تمام صراحت و قاطعیت با این کج اندیشی مقابله کند، امام)ره( 
بود که امروز این میراث امام)ره( به دست ما رسیده است. امام)ره( خون دل ها خورد تا این مطلب را 

حتی در محیط های فقهی جا بیندازد.
 نقش والیت فقیه در جلوگیری از نفوذ و سلطه دشمنان

 نعمت عظیم نظام اســالمی که در رأس آن یک فقیه عالم به عنوان نائب امام زمان )عج( قرار 
داشته باشد، از برکات حرکت امام )ره( بود،باید مراقب بود؛ چرا که شیاطین سعی می کنند این خدمت 
امام)ره( به اسالم و همه مسلمین سراسر عالم را کمرنگ کند؛ اگر می بینید بسیاری از فشارهای اقتصادی 
صنعتی، تحریم ها و چیزهای دیگر وارد می شود، دلیل اولش این است که مسئله والیت فقیه از بین 

برود؛ چرا که والیت فقیه تنها مانع تسلط دشمنان است.
امروز در بسیاری از جوامع اسالمی حتی در زادگاه اسالم، حاکمانی بر سرکارند که دست نشانده 
آمریکا هستند، آنچه که راه نفوذ و تسلط دشمنان را گرفته است، همین والیت فقیه است؛ اما با این 

همه اهمیت، باز هم حتی در بین انسان های خوب، کج فهمی هایی در این زمینه وجود دارد.
شــاید اگر برخی از فروع فقهی مورد توجه قرار نمی گرفت و اثبات نمی شــد، اصل اسالم ضربه 
چندانی نمی خورد؛ اما وقتی مسئله والیت فقیه و حکومت اسالمی ضربه بخورد، اساس هویت جامعه 
اسالمی از بین می رود. لذا در همین دوران اخیر تمام اندیشمندان سیاسی جهان تصریحاً یا تلویحاً 
اعتراف کردند آنچه باعث شکست آمریکا و اروپایی ها شد فکر والیت فقیه، بود. اگر او نبود هیچ کدام 

از این پیشرفت ها حاصل نمی شد.
والیت فقیه عمود خیمه اسالم است که هرقدر این عمود محکم تر شود، امید بقای اسالم و گسترش 

و رواج و شکوفایی اسالم در عالم بیشتر خواهد بود.
فراموش نکنید که عزت دنیا و آخرت شما، در سایه اسالم و حکومت اسالمی است که عمود آن 
مسئله والیت فقیه است؛ امام)ره( فرمود: والیت فقیه را حفظ کنید تا هیچ کسی نتواند با شما مبارزه 
کند؛ حقوق شما را از بین ببرد؛ این نظام، ضامن حفظ حقوق حتی غیرمسلمانانی است که در ذمه 
اسالم زندگی می کنند و در سایه حکومت اسالمی حقوقشان بهتر از همه کشورهای دیگر تأمین می شود.

سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( در دیدار با جمعی از خواهران، مشهد، 98/11/29 
زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

كج فهمی های افراطی و تفریطی، آفت جامعه

زندگی و زمانه آیت اهلل کاشانی در گفت وگو با مرحوم آیت اهلل مرعشی نجفی

فریادی علیه استعمار

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

بیانیه جدید اروپا درباره برجام، تقال برای باجگیری است

نامه ذوالنور به رئیس جمهور

آقای روحانی شخصاً ریاست »ستاد مّلی مبارزه با بیماری كرونا« را
بر عهده بگیرید

آیت اهلل سید ابوالقاسم کاشانی بی شک یکی از تأثیرگذارترین و در 
عین حال مهجورترین چهره های تاریخ معاصر است. مردی که آنقدر 
زخم بر پیکر استعمار پیر انگلستان از عراق تا ایران نشانده بود که برای 
تخریب چهره و ترور شخصیت اش از هیچ اقدامی دریغ نکردند. از توهین 
در مأل عام گرفته تا سعایت و خبرچینی نزد اطرافیان و نشر اخبار کذب و 
شایعات بی اساس تا آنجا که تحت تأثیر این فضای مسموم؛ به تعبیر امام 
خمینی)ره( »آقای کاشانی دیگر از منزلش نمی توانست بیرون بیاید.« 
امام)ره( اما آنقدر به این شــخصیت مبارز و روحانی دلبسته بود که با 
فراگیری بیماری تب مالت در کشور در اوایل دهه 40 شمسی پیوسته 
جویای سالمتی ایشان می شد و برای اطالع از احوال آیت اهلل کاشانی 
نامه نگاری می کرد. امام)ره( در طول ایام مبارزه و پس از پیروزی انقالب 
بارها به نیکی از آیت اهلل کاشانی یاد کردند: »آقای کاشانی از جوانی در 
نجف بودند و یک روحانی مبارز بودند. مبارزه با استعمار، آن وقت البته 
انگلستان بود مبارزه با او. در ایران هم که آمدند تمام زندگی شان صرف 

همین معنا شد و من از نزدیک ایشان را می شناختم.« 
مردی که تمام زندگی اش را صرف مبارزه با اســتعمار کرده اما در 
ایران بیشتر با نهضت ملی شدن صنعت نفت شناخته می شود. به همین 
دلیل مناســب دیدیم تا مقطع دیگری از زندگی این روحانی مبارز را 
بازخوانی کنیم و به بخشی از فعالیت های ایشان در مبارزه مردم عراق 
علیه قوای اشــغالگر انگلیس بپردازیم. آنچه تقدیم مخاطبان می شود 
گفت وگویی منتشر نشده با آیت اهلل مرعشی نجفی در سال 1359 است 
که توسط آقایان حسن حاجی ابراهیمی و دکتر سید جالل الدین مدنی 

انجام شده و در اختیار کیهان قرار گرفته است.
در محضر حضرت آیت اهلل مرعشی نجفی مرجع عالیقدر هستیم با 
اطالعاتی که از سوابق مرحوم آیت اهلل کاشانی دارند و مردم عالقه مند 
هستند آگاهی بیشتری از شخصیت سیاسی و مبارزات گذشته ایشان 
داشــته باشند از حضرت مستطاب عالی درخواست می کنیم به چند 

پرسش در این زمینه پاسخ بدهید:
س- آشنایی حضرت عالی از چه زمانی و چگونه آغاز شد؟
ج- بســم اهلل الرحمن الرحیم. مرحوم آیت اهلل آقای سید ابوالقاسم 
کاشــانی در نجف اشرف همسایه ما بودند و رفت و آمد خانوادگی در 
بین ما وجود داشت. ایشــان از رجال برجسته قرن اخیر می باشند و 
انصافاً از جهت شهامت، شــجاعت، سیاست، صفات حمیده و مکارم 
اخالق فوق العاده بودند و کم نظیر. والد ماجدشــان مرحوم آیت اهلل آقا 
ســید مصطفی کاشانی است. ایشان هم از علمای برجسته بودند. در 
نجف اشــرف در صحن مطهر اقامه نماز می فرمودند در مغرب ها. پدر 
آقا سید مصطفی، مرحوم آقای سید حسین از علمای تهران بودند. آقا 
سید حسین در کاشان زندگی می کردند ولی سپس به تهران آمدند و 
از شاگردهای برجسته مرحوم شیخ انصاری بودند. فرزند گرامی ایشان 
آقا سید مصطفی، در تهران مقداری از تحصیالت خود را نزد پدر بزرگوار 
کرد و بعد به درس میرزای آشــتیانی می رفت و از ایشان هم استفاده 
کرد. بعد منتقل به نجف اشرف شد و در درس های حاج میرزا حبیب 
رشتی، آقای آخوند مال لطف اهلل الریجانی و معاصرین ایشان حاضر شدند 
و دارای تألیفاتی هســتند در باب »تجری« درباب علم اجمالی که از 
مسائل حوزه علم اصول است. فرزند ارشد ایشان آقا سید ابوالقاسم در 
تهران متولد شدند و در جوانی خدمت پدر بزرگوارش به نجف اشرف 
رفتند و در آن جا پس از تمام کردن ســطوح عالیه به درس مرحوم 
مال محمد کاظم محقق خراسانی صاحب کفایه االصول حاضر شدند و 
همچنین از درس شیخ الشریعه اصفهانی مرحوم مالح فتح اهلل بهره های 
فراوان بردند. این دو بزرگوار مقام اجتهاد آقای کاشانی را تصدیق نمودند 

و من آن اجازه های اجتهاد را به خط مبارک این بزرگواران دیده ام.
س- بنابراین اجداد و خاندان آیت اهلل کاشانی اهل علم و 

دانش بوده اند؟
ج- بله اجداد و خاندان ایشان اهل علم و دانش بوده اند و با مرحوم 

مال احمد نراقی هم نسبتی دارند که االن در نظرم نیست.
س- در مبارزات مردم عراق آیت اهلل سید مصطفی کاشانی 

و آیت آهلل سید ابوالقاسم کشانی چه نقشی داشتند؟ 
ج- مقاومت علما و مراجع در برابر هجوم ارتش انگلستان به عراق دو 
مرحله دارد. در آن هنگام اگرچه حوزه علمیه ایران در نجف بود ولی عراق 
بخشی از امپراطوری عثمانی بود. انگلیسی ها برای جدا کردن و تصرف 

عراق از خلیج فارس به جنوب عراق حمله کردند. و چون مقاومتی از 
سوی دولت عثمانی انجام نشد تا بصره پیش روی کردند. در این هنگام 
آیت اهلل سید مصطفی کاشانی برای متوقف کردن تصرف عراق اعالن 
جهاد داد و گروهی از علما هم با وی همکاری کردند و شخصاً برای به 
حرکت درآوردن مردم راهی جبهه نبرد در جنوب شدند. آیت اهلل سید 
ابوالقاســم کاشانی نیز در کنار والد خود عشایر و مردم شهرها را برای 
مقاومت و نبرد بســیج کردند و توانستند پیش روی ارتش انگلیس از 
جنوب را متوقف سازند. در این هنگام آیت اهلل سید مصطفی کاشانی 
که در سال های پایانی عمر خود بود در کاظمین که نزدیک به مرکز 
سیاسی عراق بود بسر می برد و بر اثر مشقت های حضور در جبهه جنگ 
در جنوب دچار بیماری شــد و در ســال 1337 قمری برابر با 1297 
خورشیدی در کاظمین درگذشت و با احترام فراوان در رواق حرم امام 

کاظم علیه السالم به خاک سپرده شد.
س- سرانجام این نبردها چه شد؟

ج-با اعالن جهاد علما و حضور آنان در جبهه و مقاومت شــدید 
عشایر و مردم شهرها ارتش انگلستان نتوانست از شمال بصره پیش روی 
کند. ولی هنگامی که ارتش امپراطوری عثمانی در اروپا شکست خورد 
نظامیان انگلیسی از راه سوریه به عراق حمله کردند و عراق را متصرف 
شــدند. پس از تصرف عراق دولت انگلســتان به دنبال برقرار کردن 
قیمومت خود بر عراق و فلسطین بود و این برای علما و مراجع ایرانی 
مقیم عراق قابل تحمل نبود که سرزمین عراق و حوزه های علمیه آن 
زیــر قیمومت یک دولت اجنبی و اشــغالگر قرار گیرد. در این هنگام 
آیت اهلل سید ابوالقاسم کاشانی تصمیم به مقاومت در برابر این تصمیم 
گرفتند و به حضور آقا میرزا محمد تقی شیرازی که در آن عصر مرجع 
عمومی مردم عراق و در کربال مقیم بودند رفتند و موافقت ایشان را با 
صدور فتوی علیه قیمومت انگلستان بر عراق به دست آوردند. همچنین 
از شیخ االسالم اسالمبول که مفتی اکبر بود بین پیروان اهل سنت و 
عثمانی ها فتوای دیگری گرفتند و با فرستادن این فتاوی برای سران 
عشایر فرات و عشایر دجله آنان را به حکم شرع آماده مقاومت کردند.
قریب 200 هزار و شاید بیشتر عشایر عراق برای جنگ دست به 
 مقاومت زدند. از ایران و عثمانی و ســوریه هم کردها که تقریباً حدود

80 یا 70 هزار بودند به این جهاد ملحق شدند. در این جنگ ها تلفات 
سنگینی به ارتش انگلستان وارد شد و عراقی ها هم شهدایی دادند که در 
کربال و نجف تشییع می شدند. در این جنگ ها ارتش انگلستان نتوانست 
موفقیتی به دست آورد. بنابراین از تصمیم قیمومت بر عراق صرف نظر 
کرد و توافقی حاصل شــد که ملک فیصل با حفظ استقالل عراق به 
پادشاهی برسد و انگلستان از فکر تحمیل قیمومت خود بر عراق دست 
بردارد. در این هنگام فرمانده انگلیسی، تسلیم گروهی از علما و سران 
عشــایر را خواستار شد. عده ای تسلیم شدند ولی مرحوم میرزا احمد 
کفایی و آقا میرزا مهدی خراسانی پسر آیت اهلل محمد کاظم خراسانی 
و آقا شــیخ جواد، نواده صاحب جواهر و آقا شیخ عبدالکریم جزایری 
و آقا شیخ محمد جزایری و آقا سید محمدعلی بحرالعلوم و آقا شیخ 

مهدی خالصی زاده و پسرش شیخ محمد خالصی زاده تسلیم نشدند 
و به حجاز نزد شریف حسین که شریف مکه بود پناهنده شدند. آقای 
کاشانی هم به همراه یکی از سران عشایر عراق از راه کردستان به ایران 
آمدند و به کرمانشاه وارد شدند و چند روز بعد هم وارد شهر ری شدند 

و با استقبال مردم به تهران رسیدند.
س- فعالیت های آیت اهلل کاشــانی پس از ورود به ایران 

چگونه ادامه یافت؟
ج- در سال های پهلوی اول آیت اهلل کاشانی بیشتر در خانه خود به 
درس و بحث های فقهی می پرداخت و گره گشای مشکالت مردم بود. 
پس از اشغال ایران و تبعید رضا شاه، عوامل نظامی انگلستان به دنبال 
دستگیری ایشان بودند که در نتیجه مدتی به زندگی مخفی پرداخت. 
در انتخابات دوره چهاردهم فعالیت سیاسی کرد تا مردم در انتخابات 
شرکت کنند و افراد با ایمان و با شهامت به مجلس راه یابند. خود ایشان 
هم از تهران انتخاب شدند. ولی عوامل انگلستان محل اقامت وی را کشف 
کردند و پیش از افتتاح مجلس وی را دستگیر و به اراک تبعید کردند. 
پس از 18 ماه تبعید در اراک و کرمانشاه و خاتمه یافتن جنگ جهانی 
دوم آزاد شد و با استقبال عمومی به تهران بازگشت. ولی مبارزه سیاسی 
خود را برای جلوگیری از دخالت دولت ها در انتخابات ادامه داد. همین 
امر به بازداشت و تبعید او به قزوین و بار دیگر به بیروت منجر شد. وی 
هیچ گاه تالش های سیاسی خود را متوقف نکرد و به دنبال ملی کردن 
نفت نیز برآمد. به هر حال ایشان برای پیشرفت خواسته های مردم تا 
نفس آخر ایســتادگی کردند. از جاللت و بزرگی طبع وی همین بس 
که ایشــان شخص اول در ایران و سرشناس در جهان شد. مع الوصف 
خدا می داند روزی که از دنیا رفت مبلغ زیادی قرض داشت و خانه اش 
هم همان خانه ای اســت که االن در پامنار می باشــد. نه خانه اش را 
عوض کرد نه زندگانیش را عوض کرد و نه در بانک ها پول داشت نه در 
خارجه پول داشت. در کمال سادگی با زندگی طلبگی زندگی می کرد. 
در همین حال که وارد سیاست بود دست از درس وبحث برنمی داشت. 
جواب مسائل مردم و جواب های سیاسی. اجماال ندیدم مثل این شخص 
در قرون اخیر کسی این قدر جهاد و محاسن در او جمع شده باشد. 

من به ایشان می گفتم شما جمع نقیض ها هستید. برای این که مردم 
کاشان محافظه کارند ولی انسان وقتی شما را می بیند این حرف ها باطل 
می شود. واقعا باید کتاب ها نوشت که این سیدچه خدماتی به ایران کرد 
و نظرش تقریبا امیر کبیر بود. مثل میرزا تقی خان امیرکبیر که استقالل 
ایران نه متکی به این طرف و نه متکی به آن طرف، منطق این مرد بود.
س - بنابراین استقالل عراق مدیون مبارزات علمای ایران 

به ویژه آیت اهلل کاشانی است.
ج - االن اســتقالل عراق که اولین کشــور عربی است که دارای 
استقالل گردید رهین آقای کاشانی و رفقای ایشان است و مردم عراق 
باید قدردان باشند. در این جهاد بزرگ آیت اهلل کاشانی در جبهه های 
جنگ بودند و من ایشان را مسلح در منطقه شعبیه دیدم و من جوان 
بودم و برای تماشا رفته بودم، در هدنه، که همان آتش بس در روزهایی 
که طرفین دست نگه داشته بودند از درگیری. یک روز آقای کاشانی 
که بنده هم همراهشان بودم با دو سه نفر دیگر قدم می زدیم در میان 
سنگرها رسیدیم به یک سنگری که با چوب روی آن را پوشانده و خاک 
روی آن ریخته بودند که طیاره ها نفهمند آنجا چیست. یک سوراخی 
گذاشته بودند و مجاهدینی که در این سنگرها بودند طیاره ها را می زند.
س - هنگامی که آیت اهلل کاشانی از تبعید متفقین در سال 
1324 باز می گشتند حضرتعالی و مرحوم آیت اهلل سیدمحمدتقی 
خوانساری به استقبال ایشان رفته بودند اگر خاطره ای دارید 

بفرمایید؟
ج - ایشــان را چندبار تبعید کردند که یک بار هم به بیروت بود.

هنگام بازگشت از تبعید در سال 1324 در شاه جمال که اما مزاده ای 
تقریبا دریک فرسخی اراک است. خوب شهر تقریبا همه ریخته بودند 
برای استقبال ایشان. وقتی ماشین ایشان رسید من و آقاسید محمدتقی 
خوانساری هر یک زیر بغلشان را گرفته بودیم او را پیاده کردیم از ماشین 
خیلی هم ضعف داشت. خیلی هم آن روز عکس برداشتند آن عکس ها 
تاریخی است بروید پیدا کنید. خانه قمی ها شاید پیدا می شود. به هر 
حال در خانه ای پیاده شدند رفته بودیم خدمتشان تا رفتیم به تهران 

خیلی خوش برخورد بودند.

بقیه از صفحه 2
طلبکاری بدهکارها از ایران!

اتحادیه اروپا در ادامه با اشاره به کاهش تعهدات 
ایران در 5 گام تأکید کرده اســت: »در کنار اجرای 
تأییدشده تعهدات مرتبط هسته ای از سوی ایران 
رفع تحریم های هسته ای یکی از بخش های ضروری 

این توافق است«.
بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه 
سال گذشــته اتحادیه اروپا وعده داد اثرات خروج 
آمریکا را جبران خواهد کرد. اتحادیه اروپا از آن زمان 
تاکنون به هیچ عنوان به این وعده عمل نکرده است.
ایــران با توجه به ناتوانــی آمریکا در عمل به 
وعده هایش از اردیبهشت ماه سال جاری در 5 گام 

برخی از تعهداتش در برجام را معلق کرده است.
علی رغــم این، اتحادیه اروپــا در بیانیه جدید 
مدعی شــده به طور کامل به تعهداتش در برجام 

پایبند بوده است. 
بندهایی دیگر از بیانیه بــه انتقاد از گام های 
ایران برای کاستن از تعهداتش ذیل برجام اختصاص 

یافته است. 
در یکی از این بندها آمده است: »اتحادیه اروپا 
بارها نگرانی های روشن و جدی خود را از اقدام ایران 
در انباشــت اورانیوم کم غنا، فراتر از محدوده های 
تعیین شده در برجام و باالتر بودن سطح غنی سازی 

ایران نسبت به حد مشخص شده در این توافق ابراز 
کرده اســت«. اتحادیه اروپا از ادامه غنی سازی در 
سایت فردو، افزایش ذخائر اورانیوم ایران، فعالیت های 
تحقق و توسعه و افزایش ذخائر آب سنگین ایران نیز 

ابراز نگرانی کرده است. 
اتحادیه اروپا علیرغم ابراز نگرانی از اعالنیه ایران 
در 5 ژانویه مبنی بر اینکه برنامه هســته ای ایران 
مشمول هیچ نوع محدودیت عملیاتی نخواهد بود، 
نوشته است: »ما متوجه شده ایم که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی هیچگونه تغییراتی را در اجرای تعهدات 
از ســوی ایران در ارتباط با این اعالنیه یا در سطح 
همکاری تهران با فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی 

آژانس شاهد نبوده است«.
طرف اروپایی در برجام بدهکار است و ایران به 
دلیل اجرای دقیق تعهدات خود در جایگاه طلبکار 
قرار دارد، اما متاســفانه به دلیل رویکرد منفعالنه 
دســتگاه دیپلماسی، جای طلبکار و بدهکار عوض 

شده است.
اقدامات ناهمخوان!

بروکسل در واکنشی گســتاخانه، از گام های 
برجامی ایران به عنــوان اقدامات »ناهمخوان«! با 
این توافق یاد کرده و از تهران خواسته بدون تأخیر 
آنها را به عقب برگرداند: »قویاً از ایران می خواهیم 
تمامی فعالیت هایی را که ناهمخوان با برجام هستند 

را به عقب برگردانــده و بی درنگ به اجرای کامل 
تعهداتش برگردد«. در ادامه آمده اســت: »تمامی 
اعضای اتحادیه اروپا از تالش های شرکای برجام در 
بررسی این مسائل در چارچوب برجام، من جمله از 
طریق »مکانیسم حل اختالف« که فرانسه، آلمان و 

انگلیس آن را کلید زده اند، حمایت می کنند.
طرف اروپایی در اقدامی مســبوق به ســابقه، 
مسئله مکانیســم حل اختالف)مکانیسم ماشه( را 
مطرح کرده اســت.  در برجام، قطعنامه های قبلی 
شورای امنیت ســازمان ملل علیه ایران لغو نشده 
بلکه تحت قطعنامه 2231 تجمیع شده و در صورت 
تخلف ایران از برجام قابل بازگشت خواهد بود! سؤال 
این است که کدامیک از قطعنامه های قبلی در حال 
اجرا نیست که باید از بازگشت آنها نگران باشیم و 

از  ترس بازگشت باج بدهیم؟!
موضوع تمامی  قطعنامه هایی که ادعا می شود 
با برجام لغو شده است، تحریم کشورمان است! آیا 
هم اکنون انواع تحریم ها علیه ایران اجرا  نمی شود؟! و 
آیا هیچ تحریم دیگری را می توان آدرس داد که علیه 
کشورمان به کار نگرفته و در حال اجرای آن نباشند؟! 
بنابراین اروپایی ها ماشه مورد   اشاره در مکانیسم ماشه 

را مدت هاست که چکانده اند!
لحن طلبکارانه و دستوری اروپا به ایران برای 
اجرای یکطرفه تعهدات برجامی در کنار بی تفاوتی 

اروپا درباره عهدشکنی آمریکا، بیش از پیش ثابت 
می کند که آبی از اروپا گرم نمی شود.

هدف اصلی طرف اروپایــی، برجامیزه کردن 
توان موشکی و قدرت منطقه ای ایران است. اعضای 
اروپایی برجام بارها اذعان کرده اند که در مســئله 
ایران، با آمریکا دارای هدف مشترک بوده و تنها در 
روش های رسیدن به این هدف مشترک، با آمریکا 

اختالف نظر دارند.
میلیاردها یورو خسارت

کاظم غریب آبــادی، ســفیر و نماینده دائم 
ایران نزد سازمان های بین المللی در وین و نماینده 
دائم ایران در آژانس گفت: با توجه به اینکه برخی 
طرف هــای اروپایی عنــوان می دارنــد که برخی 
فعالیت های هسته ای ایران غیرقابل بازگشت هستند، 
این سؤال بایستی مطرح شود که »آیا خسارت های 
ایران در اثر تحریم ها و بی اقدامی آنها قابل بازگشت 
است و آیا آنها آمادگی دارند میلیاردها یورو هزینه 
و خسارت های وارده بر ایران در بخش های مختلف 
را به دلیل اقدامات غیرقانونی دولت آمریکا در نظر 

گرفته و جبران کنند؟
عباس موسوی،ســخنگوی وزارت خارجه نیز 
گفت: بیانیه جدید اروپا هم مثل موارد قبلی، »بیانیه 
درمانی« اســت. آنها هم باید منافع برجام را برای 

ایران تامین کنند.

مجلس  ملی  امنیت  رئیس کمیســیون 
در نامه ای به رئیس جمهور، نوشــت: ]آقای 
عنوان  به  و  روحانی[جنابعالــی شــخصًا 
امنیت  عالی  رئیس شورای  و  رئیس جمهور 
مّلی فرماندهی قرارگاه و ریاست »ستاد مّلی 
مبارزه با بیماری کرونا« را بر عهده گرفته تا 
امکان بسیج مّلی، فعال سازی، هماهنگی و 
مدیریت کلیه دستگاه های دولتی، عمومی 
و خصوصی و به کارگیــری کلیه امکانات 
و اســتفاده از تمامی ظرفیت های کشــور 

فراهم گردد.
در نامه حجت االســالم مجتبــی ذوالنوری، 
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس به حســن روحانــی، رئیس جمهور آمده 
است: با سالم و تحیت و احترام، شیوع و گسترش 
ویروس منحوس کرونا تمامی استان های کشور را 

درگیر و آلوده کرده است.
با تدبیــر جنابعالی وزیر محترم بهداشــت 
و درمــان به عنوان »رئیس ســتاد ملّی مبارزه با 
بیماری کرونا« تعیین گردیده اســت که زحمات 
و تالشهای جهادی ایشان و اعضاء فداکار خانواده 
بزرگ جامعه پزشــکی کشور مورد عنایت خدای 
ســبحان و تقدیر مردم قدرشناس ایران اسالمی 

است.
بــه گزارش جهان نیوز به نقل از فارس، وی 

ادامــه داد: لکن برای مقابله بــا این بلیه فراگیر 
رو به گســترش نیاز به اقداماتی فراتر اســت که 
توجه جنابعالی را به موارد ذیل معطوف می دارد: 
مهار، کنترل و رفع این بیماری منحوس مستلزم 
اقداماتی گسترده و همه جانبه می باشد از قبیل: 
کنتــرل کلیه مرزهای زمینــی، دریایی و هوایی 
کشــور، عنداللزوم کنترل و قرنطینه در ســطح 
کشور، استانها و شهرستانهای مختلف، تعطیلی، 
افزایش یــا کاهش ســاعات کار و فعالیت کلیه 
دســتگاه های دولتی، عمومی و بخش خصوصی، 
کنتــرل و قرنطینه کلیه اماکن عمومی، ترددها، 
اجتماعات و غیره، کنترل مواد غذایی و خوراکی 
و نحوه تولید، نگهداری و توزیع آن، تهیه و توزیع 
مواد کنترلی و مراقبتی، بهداشــتی و درمانی و 
دارویــی و تأمین نیازهای مردم و مراکز درمانی، 
تهیه و اجرای برنامه هایــی در جهت جلوگیری 
از تعطیلی و ورشکســتگی واحدهای تولیدی و 
اقتصادی و ممانعت از بروز کمبودها و کاستی ها 
در اقالم مورد نیاز کشــور و مــردم، پیش بینی 
راهکارهایی در کمک به اقشــار آسیب پذیر که با 
تعطیلی ِحَرف و مشاغل، امکان گذران زندگی و 
تأمین معاش خود را از دست داده اند و یا از دست 
خواهند داد، بســیج کلیه امکانات و ظرفیت های 
کشــور در کمک به حل مشکل موجود، تعیین 
وظایــف و تکالیــف بــرای کلیــه وزارتخانه ها، 

ســازمان ها،  ارگان ها، نهادهای دولتی، عمومی و 
خصوصی در قبال بلیه موجود، پیگیری مســتمر 
شــبانه روزی انجام موارد پیش گفته، هماهنگی، 

مدیریت، کنترل و نظارت بر حسن اجرای آن.
حجت االسالم ذوالنوری افزود: وزارت و وزیر 
محترم بهداشــت و درمان در این نبرد بی امان و 
همه جانبه به عنوان نیروی عملیاتی در خط مقدم 
نبرد قــرار دارند و نباید آنهــا را درگیر کارهای 
هماهنگــی، اجرایــی و مدیریتی دســتگاه های 
گســترده کشــوری دیگر اعم از دولتی، عمومی 
و خصوصــی کرد که از کار اصلی خود بازمانده و 
طبیعتــاً قادر به پیگیری و مدیریت موارد متعدد 
الزم االجرا از جملــه موارد یازده گانه در بند یک 

این نامه نخواهند بود.
بنا بر موارد پیش گفته کمیســیون امنیت 
ملّی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
الزم و ضــروری می داند که: جنابعالی شــخصاً 
و به عنوان رئیس جمهور و رئیس شــورای عالی 
امنیت ملّی فرماندهی قرارگاه و ریاســت »ستاد 
ملّی مبارزه بــا بیماری کرونا« را بر عهده گرفته 
تا امکان بســیج ملّی، فعال ســازی، هماهنگی و 
مدیریت کلیه دســتگاه های دولتــی، عمومی و 
خصوصی و به کارگیری کلیه امکانات و استفاده 
از تمامی ظرفیت های کشور فراهم گردد. جناب 
آقای رئیس جمهور در وضعیت کنونی که دشمن 

عنود ملت ایران با تحریم های همه جانبه به ویژه 
تحریم دارویی کشــور به جنگ ملت مقاوم ایران 
برخاســته و حتی این ویــروس منحوس نیز به 
احتمال قریب به واقع از مصادیق بیوتروریســم و 
اقدامات ضدبشــری محور سلطه و شرارت یعنی 
آمریکاست، عدم اقدام جدی و به موقع و متناسب 
با نوع مشــکل و اقتضاء شــرایط، با توجه به نوع 
گسترش و جهش ویروس منحوس ممکن است 
فاجعه ای انســانی و بحرانــی غیرقابل کنترل در 

پی داشته باشد.
وی نوشت: جناب آقای رئیس جمهور، تصور 
نمی شــود با توجه به شــرایط موجود و وضعیت 
کنونی که روند رو به رشــد و گسترش بیماری 
مهم ترین تهدید برای مردم کشــور محســوب 
می شود و تقریباً کشــور را به تعطیلی کشانیده 
اســت، کاری مهم تر از مبارزه با آن وجود داشته 
باشــد که وقت رئیس جمهور محترم مصروف آن 
گردد و فرصت فرماندهــی و مدیریت قرارگاه و 

ستاد مذکور را نداشته باشند.
خواهشــمند اســت تا دیر نشده است اقدام 
فرماییــد. البته ایمان دارم که ملت هوشــمند، 
فداکار و قهرمــان ایران عزیز با توکل بر خداوند 
قادر متعال بر این مشکل نیز فائق خواهد آمد و 
یکبار دیگر توانمندی و شکست ناپذیری خود را 

به نمایش خواهد گذاشت. ان شاءاهلل

الریجانی در تماس با برخی استانداران:

پیگیری نیازهای استانی برای مقابله با كرونا 
در سطح ملی ضرورت دارد

رئیس مجلس شورای اسالمی می گوید پیگیری 
نیازها و ادامه جلب کمک از همه بخش ها و استفاده 
از ظرفیت خیرین برای کمــک به مبتالیان کرونا 

ضرورت دارد.
علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اســالمی در 
تماس های تلفنی جداگانه با استانداران قم، گیالن و مازندران 
ضمن بررســی آخرین تحوالت مربوط به بیماری کرونا، 
نیازها، مشــکالت و اقدامات مقابله ای انجام شده در این 
استان ها، بر پیگیری برخی اقدامات و نیازها در سطح ملی، 
ادامه جلب کمک از همه بخش ها و اســتفاده از ظرفیت 
خیرین برای کمک به مبتالیان و تجهیز بیمارســتان ها و 
نقاهتگاه ها تاکید کرد. وی با  اشاره به پیگیری هایی که قباًل 
صورت گرفته و منابع مالی اختصاص یافته از سوی سازمان 
برنامه و بودجه به مقابله با بحران کرونا، گفت: برخی اقدامات 

باید در سطح ملی صورت گیرد که پیگیری و اجرای سریع 
آنها ضرورت دارد.

رئیس مجلس شورای اسالمی استمرار جلب کمک از 
بخش های مختلف و مدیریت بهینه آن را ضروری دانست 
و افزود: استفاده از ظرفیت خیرین در استان قم برای تجهیز 
مراکز درمانی و نقاهتگاه ها تجربه ای مفید بوده اســت که 

به کارگیری آن در سایر استان ها نیز می تواند مؤثر باشد.
بهرام سرمســت، ارسالن زارع و احمد حسین زادگان 
اســتانداران قم، گیالن و مازندران نیز در این گفت وگوها 
گزارش آخرین وضعیت شــیوع ویروس کرونا و مبتالیان 
به این بیماری در استان های خود و اقدامات پیشگیرانه و 
مقابله ای صورت گرفته را به رئیس مجلس شورای اسالمی 
ارائــه کرده و نیازهای خود را برای مقابله با این بیماری و 

درمان سریع مبتالیان را بازگو کردند.


