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اخبارکشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* شــهادت سپهبد حاج قاسم ســلیمانی اگرچه تلخ بود اما حاصل خون این 
شهید باعث جاری شدن خون انقالبی در رگ های مجلس آینده شد و ان شااهلل 
در آینده مردم ایران با یک مجلس انقالبی و جهادی کشور را خواهند ساخت.
0919---3767
* سرلیســت اصالح طلبان در انتخابات مجلس دهم یک میلیون و پانصدهزار 
رای آورد ولی رای مجید انصاری سرلیســت آنها در انتخابات مجلس یازدهم 
حدود 70هزار نفر رســیده و به عبارتی از 100درصد به 4 درصد کاهش یافته 
است! یعنی با عملکرد ناسالم خود، اعتماد مردم را از دست داده اند. چرا بیهوده 

بهانه جویی می کنند؟
0912---1887
* شــکل گیری مجلس انقالبی و مردمی و مدافع حقوق کشــور و ملت را به 
رهبر عزیز و ملت ســرفرازمان تبریک عرض می کنیم و همین  طور تبریک به 
دست  اندرکاران روزنامه انقالبی کیهان. سالمتی و موفقیت روزافزون برای رهبر 

حکیم و صبور و عزیزمان و ملت انقالبی را از خداوند قادر متعال خواهانیم.
9738---0990 و علیمردانی و قادری

* از منتخبین مجلس یازدهم به ویژه جبهه انقالب که با اتحاد و همبســتگی 
اکثریت آرا را کســب کردند انتظار می رود با گذشت و ایثار از خدمت به مردم 
عزیز کشورمان و ارتقای کشور و بازکردن گره های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

لحظه ای دریغ نورزند.
0916---6043

* روز یکشــنبه 98/12/4 همه روزنامه های زنجیره ای همه بدون استثناء تیتر 
اول خود را به خطر ویروس کرونا اختصاص داده بودند و یک کلمه از حماسه 
انتخابات مجلس جدید ننوشــته بودند البته طبیعی بود که ناراحتی خود را از 

نوع انتخاب مردم در این دوره از انتخابات این گونه نشان بدهند.
0935---0412
* از آقای ... نماینده مجلس دهم بپرسید سیلی مردم را به خاطر عملکرد بدتان 
چگونــه دریافت کردید؟ چطور ایشــان می گفت که حقوق مدیر بانکی که دو 
هزار میلیارد درآمد دارد نباید پنج میلیون باشــد. چرا از مشکالت قشر کارگر، 

کارمند، بیکار، درآمد بدون کفاف و... سخن نمی گفتند؟
امیرحسین انصاری -وانک اصفهان
* در این شــرایط کنونی دستگاه قضایی باید با محتکران عمده ماسک و مواد 

ضدعفونی به عنوان مفسد فی االرض برخورد و آنها را مجازات کند.
0903---3328
* شــیطان بزرگ از مدت ها قبل به خاطر تنش با چین و تفوق نسبی اقتصاد 
چین بر جهان، در بعضی از شــهرهای چین ویروس خطرناکی را گسترش داد 
تا از کشورهای مستقل جهان زهرچشم بگیرد. البته رژیم های خبیث انگلیس 

و کودک کش صهیونیستی هم در این خیانت شریکند.
0912---8712
* وزیر صنعت و معدن مجوز واردات ماســک تنفســی را صادر کرده است اما 
این اقدام آقای وزیر در شرایط کنونی که ویروس کرونا در کشورهای بسیاری 
قربانی گرفته اســت کامال اشتباه است و الزم اســت با افزایش تولید داخلی، 
سالمتی جامعه تضمین شود. اگر منابعی که به واردات کاالهایی مثل ماسک یا 
ژل ضدعفونی اختصاص می یابد در اختیار تولیدکنندگان داخلی این محصوالت 
قرار گیرد هم ســالمت تضمین شده ای دارند و هم به تولید داخلی و اشتغال 

کمک خواهد شد.
جعفری و 3885---021
* چرا در مراکز درمانی بهداشــتی وسایل بهداشتی مثل ماسک و ضدعفونی 
کننده وجود ندارد ولی همین وسایل در کنار معابر و خیابان ها با قیمت گزاف 

به فروش می رسد که قابل اعتماد هم نیستند؟!
یک فرهنگی از رشت
* اگر قرار بر تعطیلی مدارس باشد نباید تعطیلی ها از مدت 10 روز فراتر رود 
و کل اسفند و فروردین به تعطیلی سپری شود. مسئوالن امر مدیریت نمایند 
و از وزارت بهداشــت خواسته شود سریع تر نســبت به ریشه کنی این ویروس 

اقدام نماید.
0902---3107

* مدارس تهران را تعطیل کرده اند تا دانش آموزان از اجتماع دور بوده مبتال به 
ویروس کرونا نشوند ولی برخی از اولیاء با سوءاستفاده از این فرصت به همراه 

خانواده راهی شمال شده اند! تکلیف خطرات ازدحام در شمال چه می شود؟
0915---7109

* سخنان مهم اخیر رهبر معظم انقالب در خصوص ضرورت دفاع همه جانبه 
در برابر دشــمن به دلیل بزرگ نمایی قضیه ویروس کرونا به خوبی دیده نشد. 
آن کسانی که بلندگو در اختیار دارند مطالبه رهبر را تشریح و تبیین نمایند.
0936---6158

* در برخورد با احتکار و گرانفروشی فقط جریمه نقدی کفایت نمی کند به غیر از 
جریمه باید حبس و شالق هم در کار باشد و افراد متخلف به مردم معرفی بشوند.
0921----2274
* آقــای رئیس جمهور به گونــه ای از FATF دفاع کرده کــه گویی نماینده 

کشورهای آن طرف میز است باید وکیل مدافع ملت و نظام باشند.
0912----1006
* آقای رئیس جمهور 6 ســال اســت که کشور را  به حال خود رها کرده حال 
می خواهد بی عملی و ســوءمدیریت های صورت گرفته در این مدت را پشــت  
FATF پنهان کند. در حالی که حتی رئیس بانک مرکزی هم با ادعای ایشان 

موافق نیست. این سیاسی کاری ها هیچ فایده ای ندارد.
0992----8857

* متذکر می شــویم اولین و مهم ترین کار نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
تصویب قانون شــفافیت آراء  می باشــد. مجلس اگر می  خواهد اصالح کند باید 

از خودش شروع کند.
0916---4734

* این کــه کلیات الیحه بودجه ســال 99 در مجلس رای نمی آورد بیانگر این 
است که دولت مشق خود  را ننوشته و کس دیگری این مشق را نوشته است 

واقعا این دولت از هر جهت نوبر است.
0911----0049
* سیر کیلویی 12 هزار تومان در اراک به کیلویی 50 هزار تومان رسید! چرا 

هیچ برخوردی با این زالو صفتان نمی شود؟! ماسک هم نایاب است! 
0918---1377
* اگر صندوق فرهنگیان بتواند با سرمایه فرهنگیان یک پتروشیمی یا پاالیشگاه 

بسازد قطعا ارزش افزوده بیشتری خواهد داشت؟
0915----3218
*  زمانی که سهم یک  میلیونی عدالت را خریدم ارزش بازار بورس کمتر از هزار 
واحد بود ولی االن ارزش آن باالی 400 هزار اســت. با این حال دولت ارزش 

سهم عدالت ما را 50 درصد کم کرده است. چرا؟ 
0937----1214
*  همکارم بعد از گذشت چند سال از تاریخ بازنشستگی بنده اخیرا بازنشسته 
شــده ولی 3 میلیون تومان بیشــتر حقوق می گیرد،  چه کســی باید به این 

شکاف های درآمدی نامعقول کارمندان بازنشسته رسیدگی کند؟
0916----2805
* از وقتــی که به بهانه صرفه جویی در مصــرف کاغذ پول آب و برق مصرفی 
مشــترکین از طریق پیامک اطالع رسانی می شود اشتباه در محاسبه زیاد شده 
و در مواردی چند بار از مشــترکین پول دریافت می شــود. در کجا باید به این 

شکایت ها رسیدگی صورت بگیرد؟
0911----8495
*  در این آشــفته بازار مسکن مجددا برخی با تبانی و در نبود نظارت اقدام به 
افزایش 20 درصدی قیمت میلگرد کرده اند. چرا مسئوالن کشور را رها کرده اند 

و با این افزایش های خودسرانه برخورد نمی شود.
قلی پور- کرج
*  یک بازنشســته هســتم و ماهیانه یک میلیون و 500 هــزار تومان حقوق 
می گیــرم. هزینه زندگی پدر و مادرم را نیز بایــد بپردازم. هیچ کدام از ما هم 

سهام عدالت نمی گیریم! 
0919----0625

وقتی دروغگوی متقلب
نگران پنهانکاری می شود

وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد احتمال آن وجود دارد که ایران در اعالم آمار مربوط 
به بیماری کرونا پنهانکاری کند.

مایک پمپئو، گفت: »واشنگتن از اینکه ممکن است ایران اطالعات مهمی را درباره 
شیوع ویروس کرونا در این کشور پنهان کرده باشد شدیداً نگران است.«

او با متهم کردن چین به سانسور رسانه ها و همچنین بخش بهداشتی این کشور 
گفت: »آمریکا از اطالعات مبنی بر اینکه ایران ممکن است جزئیات حساسی را درباره 

شیوع ویروس کرونا در این کشور حذف کرده باشد، شدیداً نگران است.«
این اظهارات در حالی اســت که مدیران کشورمان برخالف بسیاری از کشورهای 
دیگر، به جای پنهانکاری، شفافیت به خرج داده و با به جان خریدن برخی هزینه های 

سیاسی و اقتصادی، آمار مربوط به این بیماری را روزانه منتشر می کنند.
در مقابل دولت آمریکا، نسبت به شیوع آنفلوآنزای کشنده در یک سال گذشته در 
این کشــور که 29 میلیون نفر را آلوده کرد و موجب مرگ 16 هزار نفر شد، سیاست 
 سانســور و عادی ســازی و کوچک نمایی پیشــه کردند. این بیماری در 45 ایالت از
52 ایالت آمریکا شیوع داشته و گفته می شود احتماالً میزان مبتالیان درگیر با آنفلوآنزای 
فصلی آمریکا به 41 میلیون نفر خواهد رسید و 500 هزار نفر ممکن است کارشان به 

بستری شدن و 41 هزار نفر به مرگ و میر ختم شود.
اما درباره دلقکی به نام مایک پمپئو گفتنی است که او اردیبهشت امسال در دانشگاه 
»ای اند ام« تگزاس با وقاحت تمام اعتراف کرد: زمانی که رئیس سازمان سیا بودم، دروغ 
می گفتیم و تقلب و دزدی هم می کردیم. اینها یادآور افتخارات تجربه آمریکایی است)!( 
آمریکایی ها آخرین بار هالکت حداقل 135 نظامی خود در موشــکباران پایگاه 

عین االسد را از اساس منکر شدند.
اصالح سیاست های اقتصادی

می تواند امید را به جامعه برگرداند
یک کارشناس اقتصادی خواستار تدارک اقداماتی از سوی منتخبان مجلس جدید 

برای بازگشت امید به جامعه شد.
میثم مددپور در روزنامه وطن امروز نوشــت: با توجه به شرایط موجود و جایگاه 
مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و نظارتی، باید 2 برنامه کوتاه مدت و میان مدت در دستور 
کار مجلس یازدهــم و نمایندگان جدید مردم در »خانه ملت« قرار گیرد. برنامه های 
کوتاه مدت باید با محوریت مطالعات و یافته های مراکز مطالعاتی و پژوهشی از جمله 
اندیشکده های علمی، مرکز پژوهش های مجلس و... در دستور کار مجلسی ها قرار گیرد. 
برآیند این اقدامات که باید سریع و به صورت اقدام فوری باشد، عالوه بر ایجاد تغییر در 
وضعیت زندگی مردم باید بتواند از لحاظ روانی به بازگشت امید و تقویت همبستگی 
میان مردم ایران بینجامد. برای تحقق این موضوع مجلس می تواند 3 اقدام کوتاه مدت 

را خیلی سریع در دستور کار قرار دهد.
در گام اول و با توجه به پیش بینی درآمد 40 هزار میلیارد تومانی دولت از افزایش 
قیمت بنزین، پیشنهاد می شود با تغییر در روند اجرای این طرح، ضمن تامین منابع 
پیش بینی شده، فشار مضاعف اقتصادی از قشر متوسط و ضعیف جامعه برداشته شود 
و این مسیر به نفع اکثریت جامعه تغییر یابد. مدل تخصیص بنزین به هر فرد به جای 
هر خودرو می تواند یکی از طرح های جایگزین باشد. ویژگی بارز این طرح این است که 
همه افراد دارای شناسنامه ایران ماهانه مالکیت حجم مشخصی از بنزین را در اختیار 
دارند که حتی به فرض ایجاد یک بازار برای خرید و فروش سهمیه ها، کاالی این بازار 
)بنزین( از طریق کارت های الکترونیکی در اختیار شهروندان ایرانی بوده و صرفاً در بازار 
داخلی داد و ستد خواهد شد. عالوه بر آن عمده کسانی که مایل به فروش سهمیه خود 
هســتند، ساکنان مناطق محروم و روستایی و بیشترین متقاضی خرید این کاال افراد 
پرمصرف هستند، از این رو طبیعتاًً افزایش نرخ بنزین در این بازار نیز به نفع فروشندگان 
این کاالست. در واقع کسانی که مصرف کمتری داشته باشند، بیشتر منتفع خواهند 
شد که این اقدام عالوه بر جنبه های عقالنی و اقتصادی، به عدالت نیز نزدیک تر است.

وی با تأکید بر الزام دولت به اصالح سیاست های ارزی می نویسد: در 2 سال اخیر 
و بعد از افزایش نرخ دالر از ابتدای سال 97، هر ساله چیزی حدود 10 تا 14 میلیارد 
دالر ارز ترجیحی با قیمت 4200 تومان تحت عنوان مقابله با افزایش قیمت کاالهای 
اساســی صرف واردات شده است؛ منابعی که نه تنها نتوانسته قیمت کاالهای اساسی 
را کنترل کند، بلکه عالوه بر افزایش قیمت کاالهایی مانند گوشــت، نهاده های دامی، 
برنج، روغن و... طی 2 سال اخیر، گاه بسیاری از کاالهای غیرضرور و لوکس با استفاده 
از این ارز وارد کشور شده اند که نمونه بارز اتالف منابع ملی است، به گونه ای که بهای 
بســیاری از کاالها حتی در صورت تخصیص ارز آزاد باید کمتر از قیمت های موجود 
باشد. متأسفانه مجلس دهم طی 2 سال اخیر در برابر این تصمیم دولت سکوت کرد. 
یکی از اقدامات فوری مجلس یازدهم باید ایجاد تغییر در روند تخصیص منابع ارزی 
برای واردات باشد. ضمن اینکه مجلس با وضع قوانین و نظارت بر اجرای قوانین، باید 
ســازوکاری را فراهم کند که هیچ دالری تحت عنوان دالر مســافرتی برای سفرهای 
ضرور و غیرضرور تخصیص داده نشده و صرفاً در سفر به هر کشوری ارز کشور مقصد 
به مسافران پرداخت شود. خود این اقدام به تنهایی موجب کاهش ابهت دالر و ترویج 

و تبلیغ استفاده از سایر ارزها به جای دالر است.
این کارشناس اقتصادی افزایش قدرت خرید حقوق بگیران را از جمله اولویت های 

دیگر دانسته و می نویسد: شکی نیست بخش قابل توجهی از جامعه به دلیل کاهش شدید 
قدرت خرید خود طی سال های اخیر و با توجه به شرایط سال آینده، سال سختی را پیش 
رو خواهند داشت. یکی از اقدامات فوری مجلس باید وضع قوانین و نظارت بر قوانینی 
باشد که موجب جابه جایی فشار از نیازمندان به اغنیاست. منابع مالی طرح های حمایتی 
از اقشار آسیب پذیر نیز نباید صرفاً به افزایش حقوق و ایجاد نقدینگی جدید )ولو اندک( 
خالصه شود، بلکه مجلس و دولت باید با وضع پایه های مالیاتی جدید )مانند مالیات 
بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد( و افزایش نرخ مالیاتی برخی موارد )مانند 
مالیات بر خانه های گران قیمت و خودروهای لوکس( و دریافت مالیات از مشاغل خاص 
و رفع انحصار این مشاغل )مانند مالیات از پزشکان، وکال و...( منابعی را ایجاد کنند و 
با استفاده از منابع ایجاد شده که ارقام بسیار قابل توجهی خواهد بود، چتر معافیت های 
مالیاتی برای حقوق بگیران )کارگران و کارمندان( را افزایش و پوشش بیمه های حمایتی 

و اجتماعی این قشر را گسترش دهند.
از سوی دیگر برنامه میان مدت مجلس باید حول محور 2 برنامه اساسی تحت عنوان 
اصالح در تخصیص بهینه منابع ریالی و هدایت هدفمند نقدینگی )با محوریت اصالح 
نظام بانکی( و اصالح روند موجود در یارانه های پرداختی )با محوریت منابع انرژی( باشد. 

اگر گلی به سر مردم زده بودید
دوباره نامزد می شدید

عضو فراکسیون امید که به خاطر نارضایتی مردم تبریز جرأت نکرد مجدداً نامزد 
انتخابات شود، مدعی شد نمایندگان مجلس جدید نمی توانند کاری برای مردم کنند. 
تالش برای ناامید کــردن مردم از مجلس جدید، تبدیل به عملیات جدید افراطیون 

مدعی اصالحات شده است.
شهاب الدین بی مقدار با اشاره به اینکه اکثریت مطلق مجلس یازدهم را اصولگرایان 
به دست گرفته اند درباره اولویت و برنامه های آنها در مجلس یازدهم گفت: اصولگرایان 
وعده داده اند معیشت مردم را در اولویت کاری خود قرار بدهند. اما سؤال اینجاست که 
با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه به دلیل نپیوستن به FATF که مجمع تشخیص 
مصلحت به آن رأی نداد، چطور می خواهند با دالر 15 هزار و 400 تومان معیشــت 

مردم را تأمین کنند؟!
وی گفت: اصولگرایان پیروز مجلس یازدهم بهتر است بگویند با وجود مشکالت 
اقتصادی و تحریم های خودخواسته ناشی از عدم ورود به FATF در کنار تحریم های 
سیاسی و اقتصادی آمریکا، از کجا می خواهند برای معیشت مردم هزینه کنند؟ همچنین 

چطور می خواهند در این شرایط با دنیا تعامل برقرار کنند؟
وی همچنین به طعنه گفت: ادعای اصولگرایان این است که ناجی کشور و منجی 
عالم بشریت هستند. یکی از همکاران به شوخی می گفت، ای کاش قبل از خرداد ماه 

99 مجلس را تحویل این منجیان بدهیم تا عالم را نجات دهند.
»بی مقدار« همچنین مدعی شد: البته خوش بین هستم که اگر مجلس یکدست 
اصولگرا شود، شاید به سمت حل کردن مشکالت کشور و مذاکره با کدخدا بروند و در 
این صورت ممکن است مردم روی آرامش را ببینند. درست است که این گروه و جریان 
سیاسی اعتقادی به مذاکره و تعامل با دنیا ندارند، ولی این را هم می دانند که مردم ایران، 

مردم کره شمالی نیستند و به این تعامالت معتقد و نیازمندند.
از سخنان این عضو فراکسیون امید برمی آید که جز خوابیدن و بیدار شدن با رویای 
»بستن با کدخدا« کار دیگری بلد نیست. مشکل این قبیل سیاست بازان این است که 
فاقد کمترین اراده و تحلیل مستقل برای تدبیر امور هستند. اگر نه، غیر از شش سال 
معطلی در قالب دیپلماسی انفعالی و استعمالی، برای گره گشایی و تسهیل امور بر مبنای 

تدابیر درون زا هم کاری می کردند.
آقای بی مقدار طوری حرف زده که انگار بی ارزش شدن پول ملی و چند برابر شدن 
قیمت دالر، صرفاً به آمریکا و FATF مربوط است. و حال آن که اوالً به آمریکا اعتماد 
کردند و خسارت های بزرگ سیاسی و اقتصادی و امنیتی را متوجه کشور کردند. ثانیاً 
اهل خرد می دانند که مذاکره دیپلماسی بدون اهتمام به قدرتمندی داخلی، صرفاً به 

بدهکار شدن و گردن کج کردن بی حاصل منتهی شده.
از منظر دیگر اگر بســتن با کدخدا حالل مشکالت بود، نباید چاله برجام به چاه 
FATF و مطالبه برجام های 2 و 3 از ســوی دشــمن ختم می شــد. دولت نرخ دالر 
را - بدون برجام- به قیمت 3700 تومان تحویل گرفت اما در اثر شرطی کردن اقتصاد 
کشــور با برجام، قیمت دالر تا 18 هزار تومان هم باال رفت و با همت آقای همتی تا 

14 هزار تومان پایین آمد.
از زاویه دیگری باید از آقای بی مقدار پرسید به عنوان مثال اهتمام به رونق بخشیدن 
به بخش مسکن که کمترین وابستگی به خارج و واردات ندارد و می تواند با چرخاندن 
چرخ 250 رشته صنعتی، اشتغال چند میلیونی ایجاد کند و موجب کاهش محسوس 
تورم شــود، چه ربطی به بســتن با کدخدا داشت؟ چرا بخش مسکن به جای این که 
پیشران رونق اقتصاد کشور و جذب نقدینگی سرگردان و مهار رکود و تورم باشد، تبدیل 
به پیشــران تورم در کشور شد؟ جز به خاطر بی کفایتی وزیر چند هزار میلیاردی که 

مطئمن بود برخی نمایندگان بی خاصیت مجلس کاری به کار او ندارند؟!
امثــال ایــن نماینده مجلس نمی دانند که عمده شــکایت فعــاالن اقتصادی و 
تولیدکنندگان، از موانع داخلی و توئیتی و اجرایی کسب و کار در داخل است؟ چرا شبه 
نمایندگان، مطالبه گر تقاضاهای مشروع فعاالن اقتصاد در دولتمردان نشدند و فقط بلد 
بودند کاسه »چه کنم؟« در برابر دشمن دست بگیرند یا دنبال گرفتن سلفی حقارت با 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مجلس باشند؟!
آقای بی مقدار اگر اندکی انصاف و درایت داشــته باشد، می تواند شرایط اقتصادی 
کشور را قبل و بعد از برجام مقایسه کند و شهادت بدهد که رساندن تورم 37 درصدی 
بــه 52 درصد دالر 3700 تومانی به حداقل 14 هزار تومان، ضریب جینی )شــکاف 
طبقاتی( از 345 درصد به 450 درصد، نقدینگی از 470 هزار به 2200 هزار میلیارد 
تومان، صادرات نفت 1/5 میلیون بشــکه به چند صد هزار بشــکه، 3 تا 4 برابر کردن 
قیمت مسکن و خودرو و...، خاصیت واقعی »بستن با کدخدا« بوده و بنابراین نسبت 
به آن باید ابراز شرمندگی کرد نه این که مدعی شد بدون این مسیر نمی توان اقتصاد 

و معیشت مردم را رونق داد.
گفتنی است مواضع سخیف این نماینده مجلس با دهها مورد اعتراض مردم غیور 
و متدین تبریز واقع شد. و به همین دلیل نیز جرأت نکرد مجدداً نامزد شده و خود را 

به رأی مردم بگذارد.
اگر کفایت به خرج می دادید

وعده های شما دروغ از آب درنمی آمد
یک نماینده رد صالحیت شده مدعی شد مجلس جدید نمی تواند کاری انجام دهد 

و باید در قبال دولت کوتاه بیاید.
غالمعلی جعفرزاده به نامه نیوز گفته است: آقای روحانی کار خودش را انجام خواهد 
داد و می تواند مجلس آینده را مدیریت کند)!( االن فضای عمومی جامعه این تصور را 
دارد که مجلس آینده برای دولت روحانی شمشــیر را از رو بسته است. این اتفاق اگر 
بیفتد برای خود مجلس آینده خوب نیســت چون نمایندگانش برای آنکه به مجلس 
راه پیدا کنند درباره رفع مشــکل بیکاری، ایجاد رفاه اجتماعی، کنترل گرانی، تورم و 
نقدینگی، خیلی قول و وعده به مردم دادند و گفتند »همه مشکالت کشور را حل و 
فصل می کنند«. به عنوان یک نماینده که سال ها در پارلمان بودم می گویم »عمل به 
این وعده ها غیرممکن اســت«. مجلس نمی تواند ایران را گل و بلبل کند چون حوزه 
اجرا و خیلی از امور کشور دست مجلس نیست. به نفع خود مجلس یازدهم است که 
فتیله را پایین بکشد و با دولت وارد یک فضای آرامش و تعاملی بشود چون نمایندگان 
بدون تعامل و همفکری با دولت قطعا نخواهند توانســت به وعده های انتخاباتی شان 

جامه عمل بپوشانند.
وی درباره اینکه »چهره های شاخص راه یافته مجلس گفته اند دولت را راه می اندازند 
و به تحرک و کار وادار می کنند«، گفت: اصال می دانند چه می گویند؟ این حرف های 
کسانی است که یا قانون اساسی و آیین نامه مجلس را نخواندند یا اصال اطالعی از حوزه 

اختیارات یک نماینده مجلس ندارند.
مجلس اگر بخواهد روحانی را استیضاح بکند چهره ای افراط گرایانه و انتقام جویانه 
از خود نشــان می دهد بنابراین وجهه اش نزد افکار عمومی خراب می شود. این اتفاق 
خوبی در سال انتخابات ریاست جمهوری برای جناح اکثریت در مجلس آینده نخواهد 

بود چون به شدت دچار ریزش محبوبیت می شود.
این ســخنان در حالی است که اوال جعفرزاده ایمن آبادی دو دور نماینده مجلس 
بوده و دور سوم هم ثبت نام کرده بود که صالحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد. 
به عبارت دیگر اگر مجلس کاره ای نیســت، او برای ســومین بار برای چه اصرار داشته 

وارد مجلس شود.
ثانیا بین افراط معارضه با دولت و تفریط وکیل الدولگی و حلقه به گوشی، یک حد 
میانه ای وجود دارد که عبارت است از شأن تقنینی و نظارتی مجلس. متاسفانه این شأن 
از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس رعایت نشد و به همین دلیل هم حدود دو برابر 
تعداد نمایندگانی که از سوی شورای نگهبان رد صالحیت شدند، توسط مردم مردود 

اعالم شده و رأی مجدد کسب نکردند.
بنابراین قرار نیست مجلس جدید به ادعای آقای ایمن آبادی شمشیر معارضه ببندد 
یا بی عملی و انفعال اکثریت مجلس دهم را ادامه دهد. طبق قانون اساســی، مجلس 
وظیفه تدوین و اصالح قوانین، مطالبه اجرای آن از دستگاه ها، رای اعتماد یا سلب آن 
از دولتمردان و سوال و استیضاح را برعهده دارد و می تواند از این طریق مدیران اجرایی 
را به ریل مطلوب هدایت کند؛ همان گونه که تصویب برنامه پنج ساله توسعه و لوایح 

بودجه ساالنه نیز بر عهده مجلس است.
متاســفانه مجلس فعلی در موارد بســیاری نظیر عملکرد بد وزیر پیشین راه و 
شهرسازی، به مدت پنج سال با او مدارا کرد و در هر نوبت استیضاح وی نیز اکثریت 
مجلــس با رای باالتر آقــای آخوندی را بدرقه کردند و حال آنکه وی با وقاحت گفت: 
حتی یک خانه هم نساخته است. در اثر همین سوءمدیریت، قیمت مسکن ظرف 5-6 
ســال اخیر، 4 برابر گران شد. آیا با انتخاب وزیر شایسته و هدایت دائمی وی در یک 
تعامل صحیح حقوقی نمی شد به بازار مسکن سامان داد و وعده کاهش قیمت را عملی 
کرد؟ این موضوع مثال چه دخلی به بودجه و... دارد؟ درباره برخی وزارتی های دیگر نیز 
همین موضوع صادق اســت که متاسفانه وزرای ضعیف و در معرض استیضاح، از یک 

وزارت به وزارت دیگر منتقل شدند و رای هم آوردند!

 انتخابات دوم اســفند ماه مجلس شــورای اسالمی ایران
بدون تردید عالوه بر محیط داخلی، تأثیرات مهمی در فضای وسیع 
منطقه ای و بین المللی نیز برجای می گذارد و درست به این دلیل 
است که قبل و بعد از انتخابات، دشمنان خارجی و منطقه ای ایران 
تالش وسیعی برای زیر سؤال بردن کمیت و کیفیت آن نمودند. 
انتخابات دوم اسفند ماه ایران پیام های روشنی به محیط منطقه ای 

و بین المللی منعکس نمود که به مواردی از آن اشاره می شود: 
1- از حدود یک سال پیش، راهبرد آمریکایی ها ممانعت از 
تثبیت موقعیت و موفقیت هــای جبهه مقاومت در منطقه و به 
خصوص در سه کشور لبنان، سوریه و عراق بود و به همین جهت 
شاهد برنامه ریزی آنان در لبنان و عراق بودیم که در قالب تجمعات 
میدانی بروز و ظهور پیدا کرد کما اینکه نسخه ای از آن در ایران 
نیز به اجرا درآمد. همزمانی وقوع رخدادهای سیاسی-امنیتی در 
لبنان، عراق و ایران و حمایت آشــکار مقامات آمریکایی در هر 
سه مورد، کمترین تردیدی باقی نگذاشت که دست آمریکایی ها 
پشت راه اندازی این قضایا قرار دارد و در هر سه مورد هم پدیده 
گرانی که با تصمیم گیری های مشکوک داخلی پیوند خورد، جرقه 

اولیه را زد. 
در این فضا آمریکایی ها و عوامل آنان تالش کردند تا نشان 
 دهند جبهه مقاومــت نه تنها در موقعیت »تثبیت موفقیت ها«

قرار ندارد بلکه در نقطه آغاز بازگشت تند به عقب نیز می باشد 
و بر این اساس صهیونیست ها به خصوص در پی حوادث لبنان 
آماده شدند تا با پروپاگاندا، »آغاز افول نصراهلل« را القا نمایند که 
البته با درایت حزب اهلل و سیدحسن و شخص سردار سلیمانی این 
توطئه عقیم ماند. کما اینکه در عراق نیز آمریکایی ها خود را آماده 
می کردند تا پس از اغتشاشات، رشته اداره امور عراق را از طریق 
 یک عنصر نظامی وابسته به خود -سرلشکر وهاب الساعدی-

به دست بگیرند که این توطئه نیز با درایت مقاومت عراق و شخص 
سردار سلیمانی نقش بر آب شد و اگرچه دولت بغداد در آستانه 
تغییر قرار گرفت اما از این تنور برای آمریکا نانی بیرون نیامد. 

با رقم خوردن مســائل آبان ماه در ایران و با علم به اینکه 
دولت روحانی در ایــران محبوبیت و اقتــدار مردمی ندارد، 
آمریکایی ها برگزاری یک انتخابات بسیار بی رمق را در اسفند 
ماه ایران پیش بینی می کردند و خود را برای یک عملیات سنگین 
 روانی پــس از آن آماده کرده بودند و دقیقاً بر همین اســاس
دونالد ترامپ در دیدار آذر ماه »امانوئل مکرون« رئیس جمهور 
فرانسه که از او خواسته بود کمی از فشارها بر ایران کم کند تا 
برجام باقی بماند، گفته بود یکی -دو ماه صبر کنید بعد خواهید 
دید که ما در آســتانه بزرگ ترین پیروزی در مواجهه با ایران 
هستیم و دقیقاً به همین دلیل در چند هفته اخیر ادبیات آمریکا 
و اروپا در مواجهه با ایران و هر آنچه مربوط به ایران بود ، پیوسته 
تند و تندتر شد و روی ادبیات کشورهایی نظیر عربستان هم اثر 
گذاشــت و حال آنکه پس از ماجراهای آرامکو در 24 شهریور 
ماه گذشته شاهد ادبیات آرام جدیدی از سوی ریاض نسبت به 
تهران بودیم. مجموعه این خبرها بیانگر آن بود که آمریکایی ها 
روی انتخابات اسفند ماه حساب ویژه ای باز کرده و آن را نقطه 
بی بازگشت افول انقالب اسالمی و نظام برآمده از آن می دانستند. 
اما انتخابات اســفند ماه در فضای دیگری برگزار شد. شهادت 
سردار ســلیمانی در روز 13 دی ماه -یعنی حدود 50 روز قبل 
از برگزاری انتخابات- فضای ایران را به شدت تحت تأثیر خود 
قرار داد و خود به یک رفراندوم ملی تبدیل گردید. این در حالی 
بود که آمریکایی ها قرار گذاشــته بودند که با اشاره به نتیجه 
انتخابات به مردم منطقه بگویند، »جمهوری اسالمی تمام شد«. 
کما اینکه »مایکل نایتز« عنصر تحلیلگر پنتاگون در عراق، چند 
 روز پس از شهادت سردار سلیمانی، طی گزارش مبسوطی نوشت:

»در روزهای آینده خواهید دید ایران بدون سلیمانی حرفی برای 
گفتن ندارد«. انتخابات دوم اسفند ماه از این جهت ضربه مهمی 
به سیاســت و انتظارات آمریکا و عوامل آن زد؛ چرا که نزدیک 
25 میلیون مشارکت کننده در محیط منطقه ای ما کم  سابقه به 
حســاب می آید و از نظر کیفی هم پیروزی یکدست طرفداران 
مقاومت در انتخابات داخلی ایران، وضع آینده حکومت ایران را 

با رساترین کلمه بیان کرد. 
2- انتخابات دوم اسفند ایران از نظر کیفی برای منطقه خیلی 
معنادار بود. پیروزی قاطع نیروهای انقالبی و هواداران مقاومت 
اوالً نشان داد نظام جمهوری اسالمی به سمت انسجام بیشتر در 
حال حرکت است و خود این موضوع یک رونمایی از نتایج کیفی 
انتخابات خرداد 1400 ایران نیز به حساب آمد و در جمع این دو، 
نظام جمهوری اسالمی منسجم تر و مقاوم تر از قبل ارزیابی شد. 
ثانیاً مقاومت منطقه که در ماه های اخیر زیر فشار سنگین آمریکا 
و عوامل آن قرار داشت، نتایج انتخابات دوم اسفند ایران را یک 
نقطه آغاز برای عادی شدن شرایط منطقه و بازگشت منطقه به 
سیاست »تثبیت مقاومت« ارزیابی کردند. نتایج انتخابات ایران، 
فضــای روانی لبنان را برای حــزب اهلل در وضعیت بهتری قرار  
داد و از ایــن رو به فاصله کوتاهی پس از انتخابات ایران، موانع 
داخلی شکل گیری دولت »حسام دیاب« برطرف شد و توانست 
به اجماع داخلی دســت یابد. در عراق نیز پس از روشن شدن 
 نتایج انتخابات ایران، تا حد زیادی موانع شــکل گیری کابینه

»محمد توفیق عالوی« برطرف شد و کابینه به سامان الزم رسید و 
این عمدتاً از آنجا ناشی شد که پیروزی یکدست نیروهای انقالبی 
در ایران، پیروزی آینده نیروهای انقالبی در منطقه را نوید داد و 
این گمانه زنی آمریکایی  که »هر چه بیشتر فشار بیاوریم به نتیجه 
مطلوب می رسیم« نه فقط در ایران بلکه در منطقه نیز رنگ باخت. 
االن آمریکایی ها باید دریافته باشند که فشار بیشتر به نیروهای 
انقالبی ضدآمریکایی در عراق نه تنها به نتیجه نمی رسد ، بلکه 
سبب فشرده تر شدن همکاری ها بین اضالع مختلف جامعه عراق 
از مرجعیت تا احزاب تا اقوام و تا توده ها شده و پیروزی انتخاباتی 

این نیروها را تکرار خواهد کرد. 
3- پیروزی قاطع طرفداران مقاومت و از جمله، »محمدباقر 
قالیباف«، برای مردم منطقه یک پیام مهمی نیز به همراه آورد 
و آن، این که یک شخصیت همسو با قاسم سلیمانی در انتخابات 
ایران به بیشترین آراء دست پیدا کرده است. البته نمی خواهیم 
درباره قالیباف اغراق کنیم و ایشان را در تراز سردار سلیمانی 
قرار دهیم.پیام پیروزی طرفداران مقاومت، به خصوص پس از 
شهادت مظلومانه سردار سلیمانی به دست آمریکا که یک نوعی 
افسردگی را در منطقه پدید آورده بود، روح تازه ای به حساب 
می آمد که در کالبد نظام دمیده شده است و از رویکرد قاطع ملت 

به نامزدهای طرفدار مقاومت خبر می داد.
پیروزی قاطع اصولگرایان حامی مقاومت در انتخابات تهران 
و بسیاری از استان ها و شهرهای دیگر کشور حاکی از آن بود که 
روال جاری در ایران پس از یک دوره 8 ساله در حال بازگشت 
به مدار اصلی خود است. پیش از این جنبش های انقالبی منطقه 
با توجه به تمرکز بیش از حد سیاســت خارجی دولت روحانی 
روی غرب با این سؤال مواجه بودند که آینده ایران و منطقه چه 
می شود. پیروزی نیروهای انقالب در انتخابات دوم اسفند ایران، با 
شفافیت تمام به این سؤال پاسخ داد و در واقع از نیروهای مقاومت 
منطقه از فلسطین تا افغانستان و سوریه و عراق و یمن و لبنان 
و... رفع ابهام کرد و نشــان داد که قدرتمندترین پارلمان غرب 
 آسیا رویکرد قاطعی به جبهه مقاومت دارد و از جمله پشتیبان

بی چون و چرایی برای ســردار بزرگ اســالم، اسماعیل قاآنی 
اســت که به حق جایگزین سردار دل ها، شهید قاسم سلیمانی 

شده است.
بنابرایــن انتخابات مجلس ایران اگرچــه که در درجه اول 
یک رخداد داخلی اســت و باید رفع مشکالت اقتصادی مردم 
را در کانــون توجه خود قرار دهد و لحظه ای از آن غفلت نکند، 
 اما در عین حال این انتخابات در محیط منطقه ای و بین المللی

جمهوری اسالمی نیز پژواک عملی پیدا خواهد کرد.

یادداشت روز

سعداهللزارعی

صفحه 2
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸ 
۳ رجب ۱۴۴۱ -شماره 22۴۱۶

به جای گفت و شنود

مظلومپیروز
امروز با سالروز شهادت امام  هادی علیه السالم همزمان است و این 
ستون را در سوگ آن امام بزرگوار به شرح مختصری از زندگی حضرتش 
اختصاص می دهیم که برگرفته از بیانات رهبر معظم انقالب است. این 
نکته نیز گفتنی است که نه فقط حاکمان جور و خلفای ستمگر بنی امیه 
و بنی عباس اصرار بر تحریف چهره واقعی امامان شیعه داشته اند بلکه 
این تحریف با جدیت از سوی قدرت های استکباری و متحدان وابسته 
به آنها در طول تاریخ دنبال شده است. در این باره مطالعه کتاب محققانه 
و روشــنگرانه حضرت آقا با عنوان »انسان 250 ساله« که مجموعه ای 

منسجم از بیانات حضرت ایشان است، توصیه می شود.
حضرت  هادی )علیه الّسالم( چهل و دو سال عمر کردند که 
 بیست سالش را در ســامرا بودند... در همین شهر سامرا عده
قابل توجهی از بزرگان شیعه در زمان امام  هادی )علیه الّسالم( 
جمع شدند و حضرت توانســت آنها را اداره کند و به وسیله  
آنها پیام امامت را به سرتاســر دنیای اســالم -با نامه نگاری 
و...- برساند. این شبکه های شیعه در قم، خراسان، ری، مدینه، 
یمن و در مناطق دوردســت و در همه  اقطار دنیا را همین عده 
توانستند رواج بدهند و روز به  روز تعداد افرادی را که مؤمن به 
این مکتب هستند، زیادتر کنند. امام  هادی همه  این کارها را 
در زیر برق شمشیر تیز و خونریز همان شش خلیفه و علی رغم 
 آنها انجام داده اســت. حدیث معروفی درباره  وفات حضرت

هادی )علیه الّسالم( هســت که از عبارت آن معلوم می شود 
که عده  قابل توجهی از شــیعیان در سامرا جمع شده بودند؛ 
به گونه ای که دستگاه خالفت هم آنها را نمی شناخت؛ چون اگر 
 می شناخت، همه شان را تار و مار می کرد... یک روِز مجاهدت این

بزرگوارها - ائمه )علیهم الّسالم(- به قدر سال ها اثر می گذاشت؛ 
یک روز از زندگی مبارک اینها مثل جماعتی که سال ها کار کنند، 
در جامعه اثر می گذاشت. این بزرگواران دین را همین طور حفظ 
کردند، و ااّل دینی که در رأسش متوکل و معتز و معتصم و مأمون 
باشد و علمایش اشخاصی باشند مثل یحیی بن  اکثم که با آن که 
عالم دستگاه بودند، خودشان از فساق و فجار درجه یِک علنی 
بودنــد، اصاًل نباید بماند؛ باید همان روزها بکل کلِک آن کنده 
می شد؛ تمام می شد. این مجاهدت و تالش ائمه )علیهم الّسالم( 

نه فقط تشیع بلکه قرآن، اسالم و معارف دینی را حفظ کرد.
و باالخره در نبرد بین امام  هادی )علیه الّســالم( و خلفایی 
که در زمان ایشان بودند، آن کس که ظاهراً و باطناً پیروز شد، 

حضرت  هادی )علیه الّسالم( بود.

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

همهکاسبانکرونا
ازوزیرخارجهآمریکاتامحتکرانماسک

سرویس سیاسی-
از پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 
و رئیس  بنیاد به اصطالح »دفاع از 
دموکراسی ها« تا مزدوران رسانه ای 
نظام سلطه و محتکران ماسک و 
گرانفروشان اگرچه ممکن است در 
اهداف شان با هم کمی تفاوت داشته 
باشند اما همه آنها در تالش هستند 
تا با ایجاد وحشت از ویروس کرونا 
بر رنج و التهاب جامعه سوار شوند 

و به مقصود خود برسند.
از زمانی که خبر شــیوع کرونا در 
چین پخش شــد انتظار می رفت که 
با سرعت زیاد کشورهای دیگر جهان 
نیز درگیر این بیماری شــوند، خاصه 
آنکه ویروس کرونا ســرعت زیادی در 
انتقال دارد. از همان آغاز حمله کرونا 
به چین همزمان که خبرهای مربوط 
به این بیماری پخش می شــد، خبرها 
و تحلیل هایی در مورد آسیب های این 
ویروس به اقتصاد چین نیز در رسانه ها 
منتشر می شد. بر همین منوال چندان 
دور از ذهن نبود که دشمنان خارجی 
و فرصت طلبــان داخلــی از وضعیتی 
که بــه تبع این بیمــاری خواهد آمد 

سوءاستفاده کنند. 
کاســبان کرونا اهــداف مختلفی 
دارند؛ از مسایل سیاسی تا اقتصادی و 
حتی اجتماعی و فرهنگی. اما برای آنکه 
محیط برای چنین سوءاستفاده ای مهیا 
شود به یک عملیات رسانه ای نیاز بود که 
این کار را رسانه ها )اعم از تلویزیون های 
فارسی زبان معاند، سایت خبری فارسی 
زبان خارج از کشور و رسانه های نوظهور 

فضای مجازی( به عهده گرفتند.
تولید وحشت!

»زینب بهرامی«؛ دانشجوی بخش 
اپیدمیولوژی مهندسی محیط زیست 
و سالمت دانشــگاه کیوتــوی ژاپن، 
یادداشــتی را برای خبرگزاری تسنیم 

ارسال کرده که حاوی نکات قابل تاملی 
است که به این گزارش کمک خواهد 
کرد. وی در بخشی از نوشتار خود آورده 
است: »دکتر توموکی گفت علت مرگ 
تعداد زیادی از مبتالیان کرونا در چین 
به خاطر ضعف نبوده است بلکه استرس 
و وحشت بسیار باال سیستم ایمنی بدن 

افراد را از کار انداخته بود.«
این نکته را متخصصان داخلی نیز 
تاکید کرده اند. »لیال رازقیان« رئیس 
بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری 
شــیراز در این باره می گوید: »عالئمی 
مثل ترس و اضطراب و افسردگی چه 
در مــردم عادی و چه در کادر درمانی 
در این شرایط افزایش می یابد که همین 
امر باعث تضعیف سیســتم ایمنی در 
برابــر ابتال به بیماری های ویروســی 
می شــود. همچنین در شرایط کنونی 
تــرس و نگرانی از ابتال به این بیماری 
باعث موارد اختالالت روانی در بیماران 
اعصاب و روان می شود... اضطراب بیش 
از حد باعث می شــود افراد شایعات را 
بیشــتر بپذیرند و برای کاهش ترس و 

نگرانی خود به شایعات دامن بزنند.«
پس از روزهای اولیه که خبر شیوع 
کرونا در چین منتشر شد کار رسانه های 
بیگانه آغاز شــد. کارویژه آنها در این 
شرایط »تولید وحشت« بود. همچنین 
آنها موازی با این هدف مسایل دیگری 
را نیز دنبال می کردند. مسایلی از قبیل 
دامــن زدن به حس بی اعتمادی میان 
مردم و مســئولین در قوای مختلف و 
تزریق حس نارضایتی در میان مردم و 

همچنین حس ناامیدی و...
آمریکا نگران سالمتی شماست!

تلویزیون های »بی بی سی« فارسی، 
»صدای آمریکا«، »ایران اینترنشنال«، 
»من و تو« و... سایت های معاند و دنباله 
آنها در فضای مجازی ابتدا به دنبال این 
بودند که به مردم القا کنند مدت زیادی 

است کرونا به ایران آمده و دولت ایران 
مانع انتشار اخبار آن شده است. گاهی 
برای این عدم انتشار دالیل مضحکی هم 
بیان کردند؛ مسایلی از قبیل راهپیمایی 

22بهمن و یا انتخابات مجلس.
به رغم آنچه می گفتند اما دقیقا در 
آســتانه انتخابات خبر ابتالی 2نفر در 
شــهر قم به ویروس کرونا منتشر شد. 
به عبارتی یک روز قبل از انتخابات این 
خبر توسط رسانه های جمهوری اسالمی 
ایران منتشر شد. این تبلیغات در حالی 
توسط رسانه های معاند منتشر می شد 
که در کشورهای مختلف منطقه ویروس 
کرونا منتشر شده اما این کشورها مانع 

انتشار خبر آن شده اند.
در بخشی از همان یادداشتی که 
توسط دانشــجوی ایرانی که در ژاپن 
مشغول تحصیل است آمده: »بسیاری 
از کشورها از جمله ژاپن، سعی می کنند 
به خاطر حفظ منافع اقتصادی، آمار و 
اطالعات دقیق به افکار عمومی ندهند.«

همان زمان با خبر شــیوع کرونا 
آمریکا به ســرعت تالش کرد تا از این 
فرصت علیه ایران و چین بیشــترین 
استفاده رســانه ای را ببرد. در همین 
راســتا، »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
آمریکا گفت: »آمریکا عمیقا نگران]![ 
است که ایران اطالعات مربوط به شیوع 
ویروس کرونا را پنهان کرده و از همه 
کشورها خواست در مورد این اپیدمی 

حقایق را بگویند.«
او در جمع خبرنگاران مدعی شد: 
»ایاالت متحده عمیقا نگران اطالعاتی 
اســت که حاکی از احتمــال مخفی 
کردن جزییات حساس در مورد شیوع 
بیماری در این کشــور توســط ایران 
است. همه کشورها، از جمله ایران، باید 
حقیقت را درباره ویروس کرونا بگویند 
و با سازمان های کمک رسانی بین المللی 
همــکاری کنند.« پمپئو همچنین در 

ادعایــی دیگر پکــن را به خاطر آنچه 
سانسور رسانه ها و ساکت کردن جامعه 

پزشکی خواند، انتقاد کرد.
کرونا در خدمت آنفلوآنزا !

ادعاهــای مقامــات آمریکایی و 
رســانه های ضدایرانــی در دو مقوله 
»وحشت پراکنی« و همچنین ادعای 
»سانسور اخبار مبتالیان کرونا« در حالی 
مطرح می شــود که طبق گزارش های 
منتشر شده تعداد کشته های آنفلوآنزا 
در آمریکا در دو سال 2018  و همچنین 
 2017 قریــب بــه 61هــزار نفر بوده  
است. این بازه زمانی، یکی از شایع ترین 
تعداد مرگ ومیر بر اثر بیماری آنفلوآنزا 
بوده اســت؛ در این سال 45 میلیون 

آمریکایی به آنفلوآنزا دچار شدند.
در ســال های 2020  و همچنین 
 2019 قریب به 19میلیون آمریکایی 
مبتال به آنفلوآنزا شدند که 180 هزار 
نفر از آنها راهی بیمارستان شده اند؛ از 
این تعداد، حدود 10 هزار آمریکایی که 
60 درصد آنها کودک بوده اند جان خود 

را از دست دادند. 
این در حالی اســت کــه از زمان 
شــیوع ویــروس کرونــا از ووهــان 
چین، اخبار آنفلوآنــزا در آمریکا مورد 
سانســور قرار گرفته است. به عبارتی 
آمریکا به مدد شــبکه بزرگی از انواع 
رســانه بــه بزرگ نمایــی از »کرونا« 
پرداخت. طبــق این فرمول هر چقدر 
کرونا اغراق آمیزتر و بزرگ تر نشــان 
داده شود آنفلوآنزا بیشتر در سایه قرار 
خواهد گرفت. رســانه های وابســته و 
همسو با رژیم تروریست آمریکا به مرکز 
اصلی انتشار ویروس »کرونا هراسی« 

تبدیل شدند. 
آمریکا از این ویروس برای جنگ 
اقتصادی با چین و برای جنگ سیاسی 

و اقتصادی با ایران بهره می برد.

نماز جمعه این هفته تهران به 
المسلمین  و  امامت حجت االسالم 
محمد جواد حــاج علی اکبری در 
اقامه  خمینــی)ره(  امام  مصالی 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد نماز 
جمعه تهران، مراسم نماز جمعه این هفته 
از ساعت 11 در مصالی امام خمینی)ره( 

آغاز می شود.
پیش از خطبه ها، حجت االســالم 
والمسلمین حبیب رضا ارزانی، دبیر ستاد 

عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
با موضوع »گزارش فعالیت های آن ستاد« 

سخنرانی خواهد داشت.
حجت االسالم و المسلمین محمد 
جواد حــاج علی اکبری نیــز به ایراد 
خطبه ها خواهد پرداخت. درب های مصال 

از ساعت 10 باز می شود.
نمازگزاران 

سجاده و مهر شخصی بیاورند
نماز جمعــه این هفتــه تهران با 
تمهیــدات ویژه جهت پیشــگیری از 

ویروس کرونا همراه اســت. ســید باقر 
پیشــنمازی، مسئول ستاد نماز جمعه 
تهران در گفت وگو با فارس، از هماهنگی 
بــا اورژانس تهران و وزارت بهداشــت 
برای برگزاری نمــاز جمعه خبر داد و 
گفت: با توجه به شــیوع ویروس کرونا، 
این هفتــه تمهیدات ویــژه ای در این 
راســتا اندیشــیده ایم که از جمله آن 
موضوع ضدعفونی کردن فضای مصلی، 
سرویس های بهداشــتی و ورودی های 

مصالی امام خمینی است.

ممانعت از ورود افراد 
دارای عالئم کرونا به مصلی

وی ادامــه داد: در ایــن راســتا با 
هماهنگــی اورژانس تهــران و وزارت 
ورودی هــای  جلــوی  بهداشــت، 
مصلی اشخاصی که عالئم مبنی بر این 
بیماری را دارند، شناسایی و از ورود آنها 
به شبستان ممانعت می شود. پیشنمازی 
از کاهش برنامه های نماز جمعه خبر داد 
و گفت: یکی دیگر از برنامه های ما کوتاه 
کردن مدت زمان برنامه نماز جمعه است 

که در این راســتا برخی آیتم ها حذف 
و برخی آیتم ها هم کوتاه شــده است، 
همچنین بخش فوق برنامه خردساالن 
حذف شده است. رئیس ستاد برگزاری 
نماز جمعه تهران ابراز داشــت: عزیزان 
نمازگزاری که مشکالت جسمی مانند 
بیماری های قلبی، تنفسی و مشکالتی 
از این دســت دارند و یا افراد ســالمند 
پیش بینی می کنیم کــه این هفته در 
مراســم نماز جمعه خودشان شرکت 
نکنند، همچنین از ســایر نمازگزارانی 

هم که بــه مصلی امــام  خمینی)ره( 
می آیند، تقاضا داریم که با خود سجاده 
و ُمهر شخصی بیاورند. وی درباره سایر 
تمهیدات گفت: به جز موضوع ضدعفونی 
کردن فضای مصلی مانند سرویس های 
بهداشتی و ورودی ها، این هفته به جای 
کیسه های کفش، نایلون یکبار مصرف در 
اختیار نمازگزاران قرار می گیرد، همچنین 
در قسمت امانات و ارائه خدمات جانبی 
به نمازگزاران محدودیت های بیشتری 

نسبت به هفته های قبل داریم.
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