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سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در یادداشتی به قلم عباس عبدی از فعالین سیاسی اصالح طلب نوشت: در یادداشتی در روزنامه 
اعتماد نوشت:»قضیه کرونا و سرعت گسترش آن در ایران را باید از زاویه سیاسی نیز تحلیل کرد...در همین چند روز آمار فوتی ها 
به حداقل 20 نفر رسیده و شاید برخی دیگر از فوتی ها نیز مربوط به این بیماری باشند که هنوز آزمایش نشده اند. بنابراین حداقل 
باید چند صد بلکه چند هزار نفر مبتال شده باشند تا این تعداد فوتی را شاهد باشیم...این واقعیت چه ربطی به وضعیت سیاسی 
ایران دارد؟...هم حاکمیت شکاف درون ساختاری دارد...و هم شکاف عمیقی میان حکومت و مردم وجود دارد...حاال مسئله ای در 
ابعاد کرونا پیش  آمده و می بینیم دولت چین با چه اقدامات، چه اقتداری و چه برنامه هایی را برای مقابله با آن اجرا می کند، اقداماتی 
که کوچک ترین آنها نیز در حد و اندازه های دولت و حکومت ما نیست. چه رسد به اینکه تصمیمات مهمی از جمله قرنطینه کردن 
قم را در خواب و خیال هم ببینند، چه رسد به اینکه بخواهند اجرا کنند...امروز کار به جایی رسیده که...با تعطیلی احتیاطی مراسم 

زیارتی و مذهبی مخالفت می کنند و این وضعیت در نهایت موجب دین گریزی شدید جامعه شده است«.
عبدی در ادامه نوشت:»اگر یادتان باشد تا این قضیه کرونا مطرح شد، گفتند این ویروس سیاسی است و برای کاهش مشارکت 
انتخابات است. گویی که مردم صف بسته بودند رای دهند، یک عده آمدند و گفتند کرونا آمده فرار کنید!! در حالی که تا آن زمان 
حداقل یک ماه بود که کم کاری شده بود. بروند خدا را شکر کنند که پیش از انتخابات موضوع مطرح شد و اال اکنون همه مردم 
می گفتند که حکومت قطعا اطالع داشته و برای انتخابات اطالع رسانی نکرده است. ساخت قدرت در ایران ناتوان از اعمال اقتدار به 
برخی از مناطق و اقشار است. شاید یکی از عللی که این ویروس از قم آغاز شد، همین اقتدارگریزی برخی اقشار است که موجب 
این بحران شــده اســت. برخی افراد خود را تافته جدابافته می دانند. عوام زدگی نیز به نوعی روی دیگری از همین وضع است... با 
این رسانه رسمی)نیز(هیچ اتفاق مثبتی در کشور رخ نخواهد داد. مردمی که از این رسانه و غالب در آن به تنگ آمده اند به خلوت 
گوشی های خود پناه برده اند و با بمباران خبری راست و دروغ مواجه هستند. چنین مردمی هیچ گاه احساس آرامش نخواهند کرد«.

التهاب آفرینی در جامعه به سبک زنجیره ای ها 
روزنامه ســازندگی نیز روز گذشــته در حالی که اکثر مقامات مسئول وحتی شخص رئیس جمهور هرگونه تصمیم مبنی بر 
قرنطینه شهرها را منتفی اعالم کرده اند، تیتر یک خود را به موضوع قرنطینه شهرهای درگیر کرونا اختصاص داد و نوشت: »اعالم 
قرنطینه شدن شهر قم از سوی مسئوالن در شرایطی که زیرساخت های آن مهیا نیست می تواند به پیشگیری از گسترش ویروس 
کرونا کمک کند یا خود می تواند بحران دیگری را رقم بزند؟ بسیاری از شهروندان تهرانی از افزایش چند برابری قیمت برخی از 
اقالم خوراکی مانند ســیر، زنجبیل و لیمو خبر دادند در این شــرایط گمانه زنی هایی در مورد قرنطینه شدن وجود دارد و بیم آن 
می رود که در صورت اعالم خبر قرنطینه این شهر نایاب و کمیاب شدن بسیاری از اقالم مصرفی مردم و احتکار آن از سوی عده ای 

سودجو ضربات جبران ناپذیری بر زندگی مردم وارد کند«.
این روزنامه اصالح طلب همچنین در سرمقاله خود نوشت: اگر شیوع این بیماری چند هفته یا خدای نکرده چند ماه طول 

بکشد چه اتفاقات اقتصادی ممکن است رخ دهد؟!«
روزنامه همدلی هم در گزارش تیتر یک خود با عنوان » حمله کرونا به مجلس و دولت « نوشت: » دیروز بعد از آنکه حسن 
روحانی رئیس جمهوری با خنده در میان جمعی از مقامات درباره رد شدن کرونا، صحبت می کرد کمی بعد اعالم شد که معاون 
وزیر بهداشت به کروناویروس مبتالست. دقایقی بعد هم محمود صادقی در توییتی اعالم کرد که او هم کرونا مثبت شده است. 
اما از همه نگران کننده تر وضعیت ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت است، چرا که او در روزهای گذشته بارها با مقامات مختلف 

کشور درباره کرونا از نزدیک جلسه برگزار کرده است.«
تروریسم سیاسی و رسانه ای کشنده تر از کرونا

گفتنی است مدعیان اصالحات به ماهیگیری سیاسی برای اهداف قبیله ای و شخصی مشهور است، در تازه ترین اقدام به کاسبی 
از کرونا مشغول شده است. حجم »سیاه نمایی« و »ادعاهای بی پایه و اساس« و »خودتحقیری« رسانه های زنجیره ای اصالح طلب 
در ماجرای ویروس کرونا به حدی زیاد است که در رقابت با بسیاری از یادداشت های رسانه های معاند از جمله بی بی سی فارسی و 

صدای آمریکا، با اختالف فاحش در صدر است.
واقعیت این است که اصالح طلبان بدون توجه به منافع ملی و عزت مردم ایران، از هر اتفاقی برای سیاه نمایی و القای چندصدایی 

در حاکمیت و تکرار دروغ اختیارات محدود دولت و القای گزاره غلط شکاف عمیق میان حاکمیت و مردم بهره می برند.
متاســفانه هراس افکنی ظرف شــش هفت سال اخیر، تبدیل به ابزار کســب رای از سوی برخی سیاست بازان شد. مردم را 
ترساندند و خود را منجی جا زدند. رسانه های دشمن نیز به آنها به خاطر تزریق ویروس »احساس ناتوانی «، ضریب و پژواک داده اند 

و فضای مجازی، معبر اجرای این عملیات تروریستی شده است.
اما اگر سیاستمدارانی برای استخدام این حربه وسوسه شوند، در اصل منفعل بودند، نه فعال. از جایی به بعد، آنها از موج هراس 
افکنی و دستکاری ذهنی جا می مانند. رندان دغلکارتری هستند که بیشتر بترسانند و مخاطبان را منفعل تر کنند. بیماری کرونا و 
هیچ بیماری دیگری را نباید دست کم گرفت؛ باید تدبیر، مهار و مداوا کرد و به مردم آگاهی داد. اما به نظر می رسد ُکشنده تر از 

کرونا، ویروس تروریسم سیاسی و رسانه ای است که اعصاب و روان مخاطبان را آماج حمله قرار می دهد.
هیوالسازی بازندگان انتخابات از مجلس یازدهم 

روزنامه آرمان روز گذشته در مطلبی با عنوان»رئیس جمهور و تیغ تیز مجلس یازدهم« نوشت : » تردیدي نمي توان داشت که 
مجلس یازدهم قریب به 3ماه دیگر با یک هجمه سنگین علیه دولت و شخص آقاي روحاني کار خود را آغاز خواهد کرد. در واقع 
از هم اکنون قابل پیش بیني است که بسیاري از چهره هاي اصلي تندرو که وارد مجلس یازدهم شده اند و حتي چهره هاي معتدل 
همچون آقاي قالیباف فرصت را از دست نداده و هرجا که تریبوني پیدا کنند به دولت روحاني انتقادکرده است. اما هنوز مجلس 
یازدهم رسما آغاز به کار نکرده که حمالت سنگین علیه آقاي روحاني وارد فاز جدیدي شده است، لذا سیاستي که ظرف 3 سال 

گذشته شروع کرده اند بسیار سنگین تر ادامه خواهد داشت.«
این روزنامه اصالح طلب در ادامه مدعی شــد: »همانطور که مي دانید سیاســت تندروها ظرف چند سال اخیر این بوده که با 
حمله و انتقاد از روحاني کلیه مشکالت و مسائل کشور را بر سر وي بریزند. این سیاست را بعد از تشکیل مجلس هم ادامه خواهند 
داد و جدا از زیر فشار قرار دادن وزراي کابینه و شخص رئیس جمهور ممکن است که حتي در صدد استیضاح وي برآیند. پرسش 
اساسي آن است که آیا مسئوالن با استیضاح حسن روحاني و یا حتي راي کبود و برکناري وي موافقت خواهند کرد یا خیر. ممکن 
است نمایندگان با استیضاح موافقت نمایند تا توجه افکار عمومي به این سمت جلب شود که مشکالت کشور زیر سر آقاي روحاني 
است اما اینکه آیا با برکناري وي موافق باشند، جاي تردید دارد. در عین حال مجلس یازدهم تالش خواهد کرد که شماري از وزرا 
و ایضا شماري از استانداران، مسئوالن و مدیران شرکت هاي بزرگ دولتي را تغییر دهند. اما سؤال اینجا است که به هر حال این 

سیاست را نمي توان تا آخر دنیا ادامه داد. «
گفتنی اســت یکی از شــاخصه های رفتار قبیله ای اصالح طلبان، هیوالسازی از رقیب است. این طیف نه ظرفیت پیروزی در 
انتخابات را دارد و نه جنبه شکست در انتخابات.اگر در انتخابات پیروز شود، به مطالبات و خواسته های اصلی مردم پشت می کند 
و وقتی زنگ حســاب می رســد، به دروغ مدعی می شود که اختیارات محدودی داشت و عمال کاری از دستش برنمی آمد!اگر هم 
در انتخابات شکســت بخورد، یا با دروغ تقلب کشــور را ماهها دچار آشوب می کند، یا با هیوالسازی از رقیب، مردم را از آینده ای 
وحشــتناک می ترســاند. همه اینها به این دلیل است که طیف اصالحات هیچ طرح و برنامه ای برای اداره کشور ندارد و در ضمن 

مسئولیت پذیر هم نیست.

درمکتب امام

گاه مصیبت، گاه نعمت
انسان در این عالم در معرض تحواّلت است، گاهی مصیبت هایی بر 
او وارد می شود و گاهی دنیا به او رو می آورد و به مقام و جاه و مال ]و[ 
منال و قدرت و نعمت می رسد و این هر دو پایدار نیست، نه آن کم و 
کاستی ها و مصیبت ها تو را محزون کند که عنان صبر از دستت برود، 

که گاه شود آنچه مصیبت و کمبود است برای تو خیر و صالح باشد.
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نعمت اســالم، بزرگ ترین نعمت برای ماســت که به ســادگی به دست ما 
رســیده است، تاریخ نشــان داده که انبیای الهی همواره مخالفانی داشته اند که 
ایشــان را آزار و اذیت کرده و حتی به شهادت رسانده اند. از این رو اینکه افرادی 
با اســالم دشمنی کنند، مسئله دور از انتظاری نبود، اما باید دید که چرا برخی 
از مسلمانان با ادعای پیروی از اسالم، چالش هایی را برای اسالم به وجود آوردند 

و با آن مقابله کردند.
ناســازگاری برخی از امور با منافع شخصی افراد یکی از عمده دالیلی است 
که ســبب شــد عده ای با نام اســالم در مقابل اسالم بایســتند و با روح اسالم 
مخالفت کنند از صدر اســالم هیچ گروهی از مســلمانان َعلَم مخالفت با نماز و 
روزه برنداشتند؛ اما وقتی صحبت به احکام اجتماعی اسالم می رسید، اختالفات 
اوج می گرفت. از رحلت پیامبر اعظم) صلی اهلل علیه وآله( این اختالفات آغاز شد تا 
به داستان کربال و شهادت محبوبترین انسان روی زمین منجر شد. دلیل اصلی 
هم این بود که اگر به اطاعت امام )ع( تن می دادند باید از برخی پست ها و منافع 
مادی صرف نظر می کردند و همین ســبب شد که اصل مسئله را نپذیرند تا کار 

به جایی رسید که روی تاریخ بشریت را سیاه کردند.
عامل دیگری که به اســالم و رواج آن و بهره مند شــدن مردم جهان از این 
دین آســیب وارد کرد، فراموشی یا به فراموشــی سپردن افکار صحیح اسالمی 
بود؛ معاویه گفت من با شما نجنگیدم که شما را به نماز و روزه وادار کنم، بلکه 

جنگیدم تا بر شما حکومت کنم!
چه بســا کسانی با حســن نیت هم رفتار کنند، اما در دام شیطان بیفتند، 
اگر – همان طور که امام)ره( فرمود- بخش اعظم اسالم که همان امور اجتماعی 
است به فراموشی سپرده شود، چنین آسیب هایی دور از انتظار نیست. از این رو 

شیاطین درصددند القا کنند  که دین تنها نماز و روزه است.
نقش خواجه نصیرالدین طوسی در تشکیل حکومت دینی

 بیش از 500 ســال از ظهور پیامبر)ص( می گذشــت در حالی که در عالم 
اسالم، حتی در یک گوشه کوچکی هم حکومتی به نام شیعه تحقق پیدا نکرد، 
بــه خصوص بعد از غیبت صغری که دیگــر نواب خاص نبودند مردم کم کم به 
عــدم حضور امام عادت کردند. تا اینکه در اواخر حکومت بنی عباس حادثه تلخ 
حمله مغول به ایران اتفاق افتاد. این حادثه اگرچه بسیار تلخ بود، اما زمینه ساز 
جهشــی عظیم را فراهم کرد؛ خواجه نصیرالدین طوسی با فراست خدادادی به 
وزارت هالکوخان مغول رسید؛ همان هالکوخانی که کافر بود. کم کم اداره امور 
کشــور به خواجه نصیرالدین ســپرده شد و هالکوخان به همان سلطنت خود و 
لذت هایش مشغول بود. با اقدامات خواجه نصیر، کم کم زمینه برای تشکیل یک 
حکومت بزرگ شیعی یعنی صفویه فراهم شد؛ صفویه ای که در کنار دولت عثمانی 

دو تا از حکومت های بزرگ عالم بودند.
در حکومت صفویه نیز دومین پادشاه یعنی شاه طهماسب حکومت علما را 
پذیرفت و از طرف محقق ثانی اجازه حکومت گرفت. اما این نوسانات و جریانات 
با اندکی پیشــرفت و پســرفت ادامه پیدا کــرد و در دوره ای به قدری به عقب 
بازگشت که حتی مدارس علمیه به تعطیلی کشانده شد، لباس روحانیت قاچاق 
شد و برخی از مدارس در شهرهایی مثل یزد به انبار کاالی بازاری ها تبدیل شد!
اما خدا بار دیگر عامل جهشــی برای حرکت اســالم و جهانی شدن اسالم 
را فراهم کرد؛ آن زمان به دســت خواجه نصیر بود و این زمان به دســت امام 

خمینی)ره(.
عزت ایران در زمان حاکمیت والیت فقیه

یکی از پیچیده ترین حیله های شــیطان این بود که طرحی ریخت تا مردم 
والیت فقیه را فراموش کنند، به دیگر مســائل اســالم، مثل طهارت و نجاســت 
پرداخته شد، اما مسئله ای که مهم ترین رکن جامعه اسالمی بوده و هستی جامعه 
اســالمی به آن بستگی دارد فراموش شد. لذا ما که در زمان تأثیرگذاری والیت 

فقیه زندگی کرده ایم، باید وظیفه خود را در قبال آن بدانیم.
در زمان شــاه، برخی از سربازان کشور به دستور آمریکا به جنگ با گروهی 
معترض در عمان رفتند. یعنی ســربازهای ایرانی را با اســلحه های خودشــان، 
مجبور کردند تا به منطقه ای حمله کنند که هیچ ارتباطی با آنها نداشت. حتی 
انتخاب نمایندگان مجلس ما بســتگی به تأیید سفارت انگلیس و آمریکا داشت 
اما امروز ایران بقدری عزتمند شــده اســت که آمریکا در زمینه سالح هم ایران 
را رقیب خودش می داند و جرات نمی کند دست از پا خطا کند. مگر این همان 

ایران نیست؟ چه چیزی عوض شده؟ آری، اسالم به دست ولی فقیه فعال شد.
خدای متعال گاهی نعمت هایی می دهد که برکاتش قابل پیش بینی نیست، 
چه کســی می توانســت پیش بینی کند که وقتی یک روحانی علیه شــاه حرف 
بزند، چه برکاتی خواهد داشــت و تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ این کار، فقط 

از خدا برمی آید.
مهم ترین عاملی که در حرکت امام)ره( مؤثر بود، احســاس وظیفه امام)ره( 
بود. برای امام فرقی نداشت که مردم به او بد بگویند یا خوب. او فقط به دنبال 

کسب رضایت الهی بود.
قدرشناسی و شکرگزاری مردم، عامل مهم دیگری در بهره مندی از نعمت های 
خاص الهی اســت. اگر کســانی قدر این نعمت را دانستند، خدا این نعمت را از 
ایشان نمی گیرد و بهترش را هم به آنها می دهد. اما اگر کفران نعمت شد، حرکت 
اسالم به خطر می افتد. هر چند هیچ وقت این نور خاموش نمی شود اما برکاتش 
کم می شود. همچنانکه در طول تاریخ این چنین رخدادهایی وجود داشته است.
 سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( در جمع تعدادی از 
طالب و روحانیون در مدرسه علمیه نواب مشهد؛ مشهد؛ 98/11/28 

زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

از خواجه نصیرالدین طوسی 
تا امام خمینی)ره(

منتخبان ملت و فعاالن سیاسی تأکید کردند

شفافیت و بهبود معیشت 
اولویت  های مجلس جدید باشد

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

مردم درگیر مبارزه با »ویروس کرونا« 
 مدعیان اصالحات مشغول انتشار »ویروس شایعه«

تعدادی از نماینــدگان برگزیده مردم در 
انتخابات مجلس یازدهم و فعاالن سیاسی ضمن 
تأکید بر اینکه عامل افت مشارکت، ناکارآمدی 
دولت و همراهی مجلس بود، تصریح کردند که 
شفافیت و بهبود معیشــت مردم اولویت های 

مجلس یازدهم باشد.
انتخابات دوم اسفند یک جلوه دیگر از دلدادگی و 
وفاداری مردم به انقالب و نظام اسالمی بود. علی رغم 
ســنگ اندازی و تبلیغات پرحجم امپراتوری رسانه ای 
فریب و پیاده نظام داخلی آن، مردم آگاه ایران اسالمی 
با حضور پرشــمار خود به میدان آمدند و دشــمن را 
متحیر و ناکام کردند. ملت مبارز ایران با حضور میلیونی 
خود در تشــییع سردار دل ها، عمق پایبندی خود به 
آرمان های انقالب را به نمایش گذاشته بود و نشان داد 
اگر مشارکت در انتخابات قدری با نوسان همراه بود، نه 
به دلیل دلسردی از انقالب که پیامد ناکارآمدی دولت 
و همراهی مجلس با آن بود. اکنون مجلس یازدهم را 
در پیــش داریم و منتخبان فرصتی مغتنم یافته اند تا 
برای ملت افق گشایی کنند و با عبرت از گذشته، تکیه 
بر اســناد باالدستی نظام، انگیزه قوی، برنامه دقیق و 
روحیه و عمل جهادی معضالت کشــور و مشکالت 

مردم را سامان دهند.
تعــدادی از نمایندگان برگزیــده ملت و فعاالن 
سیاسی به همین امر بایسته و ضروری تصریح کرده اند.
سید مصطفی آقامیرسلیم، منتخب مردم تهران 
در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
سرگشــاده خطاب به نمایندگان مجلس، خاطرنشان 
کرده اســت: به مدد الهی اهمال، تسویف، خستگی، 
رفاه زدگی، بی برنامگی، بی فکری و زدوبند در مجلس 
یازدهم جایی نخواهد داشت. برای تحقق اهداف متعالی 
گام دوم که به هیچ وجه صرفا آرمانی نیست، الزم است 
مجلس دهم جلساتی منظم را با منتخبان یازدهمین 
دوره تشکیل دهد تا تجربیات و تفکرات، به مناسب ترین 

و سالم ترین شکل منتقل شود.
تأثیر ناامیدی از کارآمدی مجلس 

در کاهش مشارکت در انتخابات
سید امیر حســین قاضی زاده هاشمی، نماینده 
مردم مشــهد در مجلس نیز در گفت وگو با فارس، با 
اشــاره به حضور مردم در انتخابات دوم اسفند، گفت: 
آنچه که موجب نارضایتی مردم را فراهم آورد و باعث 
شد حضورشان در انتخابات مجلس یازدهم کاهش یابد، 

عدم اقدام مؤثر مجلس نسبت به دولت بود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه دولت عملکرد مطلوبی 
نداشت و مجلس مقتدرانه در برابر دولت رفتار نکرد، 
باعث شــد مردم حضور پررنگی در انتخابات مجلس 
نداشته باشــند. قاضی زاده هاشــمی افزود: مردم در 
مراسم تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی چه حضوری 
داشتند؛ چراکه حاج قاسم را یک چهره انقالبی و کارآمد 
می دانستند اما مجلس را ناکارآمد ارزیابی کردند و این 

مسئله اثر خود را در مشارکت گذاشت.
مجلس یازدهم برای بهبود معیشت مردم

 تمام توان خود را به کار بگیرد
همچنین، حســینعلی حاجی دلیگانی، نماینده 
مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: مجلس یازدهم باید با برنامه به دنبال چاره جویی 
به منظور خروج جامعــه از وضعیت کنونی در حوزه 
مسائل اقتصادی و معیشتی باشد و تمام توان خود را 

در این رابطه به کار بگیرد.
وی کــه با فارس گفت وگو می کرد، با بیان اینکه 
رسیدگی به مشکالت معیشتی مردم باید در اولویت 
کاری مجلــس یازدهم قرار گیــرد، افزود: نمایندگان 
مجلس یازدهم باید وحدت و یکپارچگی خود را حفظ 
و از هر گونه تشــتت و چند دستگی و به ویژه ایجاد 

فراکسیون های متعدد سیاسی پرهیز کنند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس اظهار داشت: 
نمایندگان مجلس یازدهم باید از فرصت به وجود آمده 
برای خدمت رســانی به مردم استفاده کنند و کار به 
گونــه ای پیش نرود که این فرصتی که به دنبال رأی 
مردم ایجاد شــده از بین برود و یا خدای ناکرده حتی 

به تهدید تبدیل شود.
منتخبان مردم 

و ضدفساد«  »مجلس شفاف  پویش  به 
بپیوندند

احمد توکلی، عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان 
شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای خطاب به منتخبان 
مجلس یازدهم ضمن ارائه چند تذکر و پیشــنهاد به 
آنها در راســتای تبدیل مجلس یازدهم به مجلســی 
پویا، نوشت: ســازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و 
عدالت، در اقدامی دینی و ملی، داوطلبان را به سپردن 
تعهــدی دعوت کرد که آنان را از غلتیدن به چاه ویل 
فســاد حفظ می کند. 92 نفر از 464 داوطلبی که آن 

تعهد را سپرده اند، به مجلس راه یافتند. اگر شما متعهد 
نشده اید، برادرانه تقاضا می کنم آن را امضاء بفرمایید 
و برای اجرای آن همگی یاور هم باشــید. فساد، امروز 
بزرگ ترین دشمن آزادی و استقالل، تولید و اقتصاد و 
دین و اخالق است. نمایندگان نیز هدف دام شبکه های 
سازمان یافته فساد و تباهی اند. خود را دریابید. ممکن 
است یکی دو بند آن متن سنگین و نشدنی به نظر آید، 
اما ما قول می دهیم ان شاءاهلل با کمک خودتان در شش 
ماهه دوم سال اول در همایشی برای اصالح و تکمیل 
آن میزبان شــما باشیم. این پویش مردم را به محافظ 

شما تبدیل می کند.
تأثیر کم توجهی دولت به مشکالت مردم

روی مشارکت در انتخابات
ابوالفضــل ابوترابی، نماینده مــردم نجف آباد در 
مجلس شورای اســالمی نیز در گفت وگو با فارس، با 
اشــاره به حضور مردم در انتخابات دوم اسفند، گفت: 
اگر مشارکت مردم در این دوره از انتخابات نسبت به 
دوره هــای قبل پایین تر بود، ایــن امر به خاطر وجود 
مشکالت معیشتی زیاد و کم توجهی دولت به مشکالت 

مردم صورت گرفت.
وی افزود: هرچه ما فریاد می زنیم که به مشکالت 
معیشتی مردم،  تورم، بیکاری و... توجه شود، دولت تمام 
توان خود را صرف برجام بی فرجام کرد و از مســائل 

داخلی غافل ماند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس اظهار داشت: 
در حالی دولت توان خود را صرف برجام کرد و از امور 
مربوط به داخل غفلت داشت که کارشناسان 80 درصد 
مشکالت اقتصادی را مربوط به امور داخلی می دانستند.
مجلس جدید باید موضوع معیشت مردم را 

در اولویت اول خود قرار دهد
همچنین، حسین حسین زاده منتخب مردم الر، 
گراش، خنج و اوز در انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اولویت های مجلس یازدهم، 
اظهار داشت: با توجه به تالش دشمنان و تحریم های 
ظالمانه آنها علیه ملت ایران، مجلس جدید باید موضوع 

معیشت مردم را در اولویت اول خود قرار دهد.
وی در گفت و گو بــا فارس افزود: توجه به حل 
مشکالت اقتصادی و ایجاد ثبات در راس مسائل مجلس 

یازدهم خواهد بود.
منتخــب مردم الر، گراش، خنج و اوز به عملکرد 
مجلس فعلی )دهم( نیز اشاره و تصریح کرد: مجلس دهم 

در مجموع کارنامه خوبی از خود باقی نگذاشت اما به 
هر حال قوت و ضعف هایی هم داشت.

مهم ترین رویکرد مجلس یازدهم 
»نجات اقتصاد ایران« خواهد بود

مجتبــی رضاخــواه، منتخب مردم تهــران در 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی نیز در گفت و گو 
با فارس، در پاسخ به سوالی درباره اولویت های مجلس 
آینده، تصریح کرد: قطعاً مهم ترین رویکرد ما در مجلس 
یازدهم نجات اقتصــاد ایران خواهد بود؛ چون اکنون 
مهم ترین مشکالت مردم مشکالت مربوط به معیشت، 

بیکاری و تورم است.
وی با بیان اینکه ما بــه دنبال رفع و اصالح این 
تبعیض و نابرابری هســتیم، اظهار داشــت: یک تیم 
بیش از 30 نفره روی مشکالت اقتصادی فعلی کشور 
کار کرده اند و راهکارهــا را احصا کرده اند و روی این 
راهکارها کار انجام می شــود تا در قالب یک بســته 
اقتصادی به زودی ارائه شــود. ایــن راهکارها قبل از 
انتخابات شناسایی شده بود ولی اکنون در حال انجام 
کارهای نهایی هستیم در روزهای اخیر جلسات متعددی 
را برگزار کرده ایم. رضاخواه گفت: باید سیستم و ساختار 
مالیاتی کشور را اصالح کنیم، پیشنهاداتی برای اصالح 
بانک مرکزی و بانک های عامل داریم که باید در قوانین 
بانکداری اعمال شود و همچنین نظارت خوبی در اجرای 

این قوانین صورت گیرد.
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه بعضی از اقشار مردم 
از جمله بازنشســته ها با سختی هایی مواجه هستند، 
خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که میزان دریافتی 
بازنشستگان را ترمیم کنیم چون معتقدیم که دخل و 
خرج مردم با هم نمی خواند؛ همه اینها مواردی است 
که روی آن کار می کنیم و به دنبال تهیه برنامه برای 

آن ها هستیم.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا هماهنگی و 
انســجام بین نمایندگان اقتصاددانی که وارد مجلس 
یازدهم شــده اند، برای حل مشکالت اقتصادی کشور 
وجود دارد؟ تصریح کرد: هم اکنون نمایندگان منتخب 
متخصص اقتصاد شهر تهران جلسات متعددی با هم 
دارند و به صورت جمعی و تیمی برنامه ارائه خواهیم 
داد و در کنــار آن از متخصصیــن اقتصــادی که از 
شهرهای دیگر انتخاب شده اند، به زودی به جمع مان 

دعوت خواهیم کرد.

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه 
این اتفاق ]بازداشت و اسارت در آمریکا[ این 
یقین را به من داد که آنها خیرخواه ما نیستند، 
گفت: مثالً به آنها می گفتم، من ۵-6 بیمار دارم 
که تحت درمان هســتند و باید برگردم و به 
مداوای آنها ادامه دهم، اما اصالً برایشان مهم 
نیست، حتی اگر این بیماران بمیرند. اصالً آنچه 
که به نام حقوق بشر تبلیغ می کنند، کامالً دروغ 
است و اساساً به چنین واژه ای اعتقادی ندارند.

دکتر مسعود سلیمانی برای ایرانیان نام آشناست. 
هماتولوژیســت و خون شناس ایرانی که مهر 97 در 
جهت پیشبرد و تکمیل تحقیقات، سفری به آمریکا 
داشــت اما با اتهامــات واهی در فرودگاه شــیکاگو 
بازداشت شد و ۱4 ماه را در زندان به سر برد. تقالی 
آمریکا برای تحمیل دوگانه پناهندگی قبول جرم به 
وی بی نتیجه ماند و در نهایت مهر تأیید بر بی گناهی 
این دانشمند ایرانی زده شد و او ۱6 آذرماه امسال به 

میهن اسالمی بازگشت.
سلیمانی در گفت وگو با مهر، می گوید: حدود 22 
سال است که در زمینه سلول های بنیادی مشغول به 
تحقیق و پژوهش هستم و در واقع بررسی می کنیم 
که آیا ســلول های بنیادی در شرایط آزمایشگاهی، 
می تواند اســتفاده درمانی هم داشته باشند یا خیر؟ 
که چندین پروژه با همکاری بیمارستان های شهدای 
تجریش و طالقانی تعریف کردیم و می شــود گفت 
درخصوص کاربردی کردن اســتفاده از »سلول های 
بنیادی« یا »فرآورده های ســلولی«، به پاســخ های 

خوبی هم رسیده ایم.
دانشــیار دانشــگاه تربیت مدرس اظهار داشته 
است: وکیل من گفت دو راه داری؛ یکی آنکه برگه ای 
می آورند و آن را امضــا می کنی و بدنبال آن، تحت 
حفاظت و حمایت کامل ایاالت متحده قرار می گیری، 

همین جا زندگی می کنی و در مقابل اجازه سفر به ایران 
و امکان ارتباط با هیچ ایرانی را نخواهی داشت و راه 
دوم هم جنگیدن با دولت آمریکاست! که من هم راه 

دوم را انتخاب کردم.
خون شهدا و ایثار جانبازان و آزادگان

 سبب شد با خاطری آسوده درس بخوانم
سلیمانی در پاسخ به این سؤال که چرا راه اول را 
انتخاب نکردید یعنی پناهندگی؟ یا چرا قبل از آن به 
فکر مهاجرت نیفتادید؟ می گوید: اعتقادم بر این است 
که من آدم خودم نیستم. من در این کشور با مالیات، 
پول نفت و بیت المال و پول مردم درس خواندم و اگر 
امروز سلیمانی هستم، با پول همین مردم رشد کردم 
و به این موقعیت رسیدم. به جز 3 – 4 سال ابتدایی، 
تمام مقاطع تحصیلی من در زمان و شرایط جنگی 
گذشته بود، آنچه که باعث شد با خاطری آسوده بتوانم 
درس بخوانم، خون شهدا و ایثار جانبازان و آزادگان 
بوده. حاال که من به یک جایی رســیده ام، باید جمع 
کنم و بروم و در خوشــی و ناز و نعمت زندگی کنم؟ 

من آدم چنین تفکر و تصمیمی نیستم.
وی درباره روزهای بازداشــت خــود در زندان 
خاطرنشــان می  کند؛ بازداشتگاه شرایط بسیار بدی 
داشت و عماًل از امکانات مناسبی برخوردار نبود. یکی 
از هم سلولی هایم، در آنجا یک قرآن ۱700 صفحه ای 
)انگلیســی – عربی( به من داد و گفت این برای تو. 
همین قرآن خیلی به من آرامش داد. خودم را با قرآن 
خواندن مشغول می کردم و باعث شد ویژگی معلمی 
من در بازداشــتگاه هم غالب شود و در همان جا، به 
آموزش قرآن و آموزش نماز پرداختم. چون آنها بلد 
نبودند عربی بخوانند، من برایشان عربی- انگلیسی 
می نوشتم. در این بین حتی برخی جوانان 20 – 22 
ســاله می آمدند و شــهادتین می دادند و مسلمان 
می شدند. حدود 4-5 نفر مسلمان شدند؛ حتی یکی 

از آنها که یک پسر ۱2 ساله داشت، گفت که دوست 
دارد پســرش هم مسلمان بشود که به صورت تلفنی 

شهادتین داد و مسلمان شد.
حقوق بشر آمریکا کامال دروغ است

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه این 
اتفــاق، این یقین را به مــن داد که آنها خیرخواه ما 
نیســتند، می افزاید: مثاًل به آنها می گفتم، من 6-5 
بیمار دارم که تحت درمان هستند و باید برگردم و به 
مداوای آنها ادامه دهم، اما اصاًل برایشان مهم نیست، 
حتی اگر این بیمــاران بمیرند. اصاًل آنچه که به نام 
حقوق بشر تبلیغ می کنند، کاماًل دروغ است و اساساً 
به چنین واژه ای اعتقادی ندارند؛ فقط یک شــعاری 
برای تخریب سایر کشورها و ملت هاست و از این واژه 

سوءاستفاده می کنند.
آمریکا برده علمی می خواهد

سلیمانی تصریح می کند: آنها در واقع یک برده 
علمی می خواهند. ممکن است برخی دانشجویان ما 
برای ادامه تحصیل و کار به آنجا مهاجرت کنند، ولی 
حقیقت این اســت که آنها برده می خواهند. شــاید 
حقوق و دســتمزدی که پرداخت می کنند؛ به ریال، 
مبلغ قابل توجهی باشد، اما عماًل همه حقوق شما با 
هزینه های زندگی صاف می شود. یعنی نمی توانید پس 

انداز خاصی داشته باشید.
یک بار نمی گوییم که ما برای این کشور

 چه کار کرده ایم...
وی ابــراز می دارد: من ایرادی که همیشــه به 
دانشجویانم می گیرم این است که این قدر نگویید دولت 
و کشور برای من چه کار کرده است. طرف می گوید 
می خواهــم از ایران بروم، می گویم چرا؟ در پاســخ 
می گوید مگر این کشور برای من چه کار کرده؟ یک 
بار نمی گوییم که ما برای این کشور چه کار کرده ایم.

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرده است: 

اگر بخواهم کشــوری را برای سفر مطالعاتی انتخاب 
کنــم، قطعاً آمریکایی که کوچک ترین اصول حقوق 
بشــری را در قبال من رعایت نکرد، نیست. حقیقت 
این است که همه چیزشان نمایشی است؛ به زعم من 
هالیوودی است. یک ظاهر خوش رنگ و لعاب که در 

پس آن، هیچ چیز دارای ارزشی نیست.
ســلیمانی خاطرنشــان می کند: بــا یک گروه 
تحقیقاتی در حال پژوهش هســتیم و فکر می کنم 
سال آینده بتوانیم اولین مورد ژن درمانی را در بیماران 
مبتال به سرطان داشته باشیم و با این کار، یک روزنه 
امیدی برای بیماران ایجاد کنیم. بر این باور هستم که 
می شود تا یکی دو سال آینده به مرزهایی از درمان با 

ژن درمانی و سلول درمانی رسید.
مطالبه کنید اما طلبکار نباشید

وی بیــان می کند: مدام نگوییم برای ما چه کار 
کرده اند، ما برای مردم و این سرزمین چه کردیم؟ برای 
تکه تکه این کشور شهید دادیم؛ همین که آرامش و 
امنیت در کشور برقرار بود و توانستیم درس بخوانیم 
و کار کنیم، بزرگ ترین خدمتی بوده که کشور به ما 
کرده؛ حاال وقت آن اســت که ما پاسخ دهیم و برای 
بقیه کار کنیم. همیشه به دانشجویانم می گویم که از 
سیستم طلبکار نباشید؛ البته نه اینکه بی خیال باشید 
و مطالبه نکنید؛ مطالبه جای خود را دارد، ولی با اینکه 
میدان را خالی کنیم، موافق نیستم. بچه های نخبه ای را 
می شناسم که یا دانشجو یا همکارم بوده اند و المپیاد 
جهانی بودند و رتبه های تک رقمی کنکور را کسب 
کردند، اما ایستاده اند و کار می کنند. سخت است! اما 
می شود ماند و کار کرد. ارزش این افراد برای شخص 
من، هزار برابر بیشتر از آن فردی است که در دانشگاه  
هاروارد روی مــرز دانش حرکت می کند؛ آن فردی 
که در هاروارد کار می کند با امکانات آمریکا برای آن 

کشور فعالیت می کند.

دکتر مسعود سلیمانی، دانشمند ایرانی آزاد شده از بند آمریکا:

در زندان دو راه پیش پای من گذاشتند
پناهندگی به آمریکا یا جنگ با دولت آن

وزیر امور خارجه ایران در پیامی توئیتری 
بر اعتراف ترامپ به حضور نیروهای آمریکایی 
در سوریه برای نفت این کشور و نفرت ایران از 

داعش تاکید کرد.
محمدجــواد ظریــف وزیر امور خارجــه ایران 
سه شنبه شب در پیامی توئیتری نوشت: دونالد ترامپ 
]رئیس جمهوری آمریکا[ به چیزی اعتراف کرد که ما 
همه می دانســتیم: نظامیان آمریکایی برای این در 

ســوریه هستند که نفت را  بردارند. وی همچنین با 
اعتراف به اینکه ایران از داعش متنفر است، پذیرفت که 
سوریه، روسیه و ایران می توانند با داعش مبارزه کنند.

ظریف افزود: ولی ایاالت متحده نه تنها با داعش 
نجنگید، بلکه بزدالنه، ]سردار سلیمانی[ دشمن شماره 
یک داعش را به قتل رساند، کاری که فقط پادوهای 

ترامپ و داعش آن را جشن گرفتند.
ترامــپ دو روز پیش در دیــدار با نارندرا مودی 

نخست وزیر هند در این کشور با این ادعا که آمریکا 
القاعده، داعش و سایر گروه های تروریستی را شکست 
داده است، اظهار داشت: مانند آمریکا سایر کشورها از 
جمله ایران،  روسیه و عراق باید با این گروه ها مبارزه 
کنند. این ادعای ترامپ در حالی است که بر اساس 
گفته های قبلــی وی، خود آمریــکا عامل پیدایش 
داعش بوده است و از سویی جمهوری اسالمی ایران 
به اذعان کشــورهای منطقه علیه داعش در عراق و 

ســوریه مبارزه کرده و این گروه تروریستی را در این 
کشورها نابود کرد.

نیروهای تروریســتی ارتش آمریکا به دســتور 
مستقیم ترامپ بامداد جمعه ۱3 دی سردار سپهبد 
قاسم سلیمانی فرمانده شهید سپاه قدس و ابومهدی 
المهندس معاون سازمان نیروهای مردمی عراق را به 
همراه 8 نفر دیگر در مسیر فرودگاه بغداد ترور کرده 

و به شهادت رساند.

واکنش ظریف به سخنان ترامپ:

آمریکا بزدالنه سردار سلیمانی را ترور کرد

دبیر شــورایعالی امنیت ملی به ادعای وزیر امور 
خارجه آمریکا مبنی بر پنهان کاری ایران درباره کرونا 

و مداخله در امور داخلی کشورمان پاسخ داد.
علی شمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران در 
واکنش به اظهارات مداخله جویانه وزیر خارجه آمریکا درباره 
آمار مبتالیان به کرونا در ایران در صفحه توئیترش نوشــت: 
»ابراز نگرانی پمپئــو از آنچه پنهان کاری  ایران درباره کرونا 

می خواند، در حالی اســت که هنوز هیچ خبر دقیقی درباره 
حقیقت  عین االســد، هواپیمای جاسوســی در افغانستان، 
کشته های امسال آنفوالنزا در آمریکا و... از سوی کاخ سفید 

منتشر نشده است.«    
پمپئو در اظهاراتی مداخله جویانه مدعی شده بود ایاالت 
متحده »به شدت نگران است« که ایران ممکن است درباره 

شیوع کرونا ویروس جزئیاتی را پنهان کرده باشد.

در واکنش به دخالت آمریکا

شمخانی: پمپئو اول درباره این ۳ موضوع شفاف  سازی كند 

وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه با صدور 
بیانیه ای مدعی شد که 13 شخص و نهاد را که از 
برنامه موشکی ایران  حمایت کرده اند، در لیست 

تحریم های خود قرار داده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت وزارت خارجه آمریکا، 
ایــن وزارتخانه روز سه شــنبه از تحریم چند فرد و نهاد 
خارجی در چین، عراق، روسیه و ترکیه خبر داده است.

در این بیانیه آمده اســت که ایاالت متحده ۱3 فرد 
و نهاد را در چین، ســوریه، عراق و ترکیه در راســتای 
منع اشــاعه هسته ای ایران، سوریه و کره شمالی تحریم 

کرده است.
همچنیــن در این بیانیه آمده اســت که پنج فرد و 
شرکت در کشورهای چین و ترکیه نیز به دلیل حمایت 

از برنامه موشکی ایران تحت تحریم قرار گرفته اند.

تحریم های جدید آمریکا علیه اشخاص
 و نهادهای حامی ایران

بقیه از صفحه 2
خوشحالی از شیوع کرونا

مقامات رژیم تروریست آمریکا تالش می کنند تا خود را دوست دار مردم ایران نشان 
دهند. در میان این افراد گاه کسانی مانند اوباما هستند که بسیار زیرکانه و با سیاست 
ورزی این تئاتر را بازی می کنند و گاهی کسانی مانند ترامپ به میدان می آیند که در 
مواقعی پرده از مکنونات قلبی خود کنار می زنند؛ به عبارتی هم در مقاطعی مانند عیدنوروز 
با انتشار متن هایی به زبان فارسی عید را تبریک می گویند و هم در میان سخنرانی مردم 

ایران را تروریست خطاب می کنند.
رسیدن کرونا به ایران یکی دیگر از مراتب دشمنی مقامات رژیم تروریست آمریکا را 
نشان داد و عمق کینه آنها از ملت بزرگ ایران را به نمایش گذاشت. »مارک دوبوویتز« 
مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها در توییتر خود مدعی شد: »ویروس کرونا کاری 
کرد که تحریم های اقتصادی آمریکا نتوانست انجام دهد؛ قطع صادرات غیرنفتی ایران.«

»عباس عراقچی« معاون وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به ابراز خرسندی 
مقام آمریکایی از شیوع کرونا در ایران  در توئیتر خود نوشت: »خوشحالی از شیوع کرونا 
و خوشــحالی از دیدن رنج مردم واقعا شــرم آور و غیرانسانی است. حداقلش این است 
که مارک دوبوویتز فهمید که تحریم های اقتصادی آمریکا تاثیر نداشته و تاثیر آن کمتر 
از کرونا بوده اســت.« به راســتی چه چیزی از این نشانه واضح تر برای نشان دادن روند 
اضمحالل ابرقدرتی آمریکا در جهان می توان یافت که ابرقدرت دنیا دست به دامن یک 
ویروس شده و به مقام این کشور به صراحت اعالم می کند اثر یک ویروس از ساختمان 

تحریم های آمریکا بیشتر بوده است!
ائتالف کرونا و تلویزیون های بیگانه

در این میان تلویزیون های فارسی زبان ضدانقالب در جهت اهداف غیرانسانی خود 

به انتشــار وحشــت روی آوردند. مجری بی بی سی فارسی در روزهای قبل در حالی که 
هنوز حتی آمار مبتالیان کرونا در ایران به ۱00نفر نیز نرسیده بود در نخستین کلمات 

خود در یک بخش خبری گفت: »جوالن]![ ویروس کرونا در ایران« 
بخش های خبری تلویزیون های »بی بی سی«، »صدای آمریکا«، »ایران اینترنشنال« 
و »من وتو« عملیاتی روانی را با اســم رمز »کرونا« آغاز کردند و موجی از اخبار منفی و 
دلهره آور را سوار بر امواج راهی خانه های ایرانیان کردند. نکته قابل تامل این است که این 
جماعت در حالی که خود را مبارزانی نشان می دهند که برای مردم ایران به این مسیر 
روی آورده اند اما در عمل آنها با این شیوه دقیقا روان مردم را نشانه گرفته اند تا با ایجاد 

هراس و ترس عمال آمار قربانیان کرونا باالتر رود. 
بررسی جمالتی که توسط این رسانه های در خدمت استعمارگران به کار برده شده 
اســت به خوبی گویای اهداف شوم آنها است. در این میان اتحاد تلویزیون های بیگانه و 
سایت خبری معاند و حضور مجازی اعضای گروهک منفور منافقین با اسامی ساختگی 

در مسیر وحشت آفرینی بیشتر شد.
مجری تلویزیون ایران اینترنشنال )که با دالرهای نفتی آل سعود اداره می شود( در 
یکی از برنامه های این شبکه صفحه یک کاربر را در فضای مجازی نشان می دهد. کاربری 
که از اســامی ساختگی و طنزگونه استفاده کرده و در متن خود مدعی شده که تست 
کرونای استادشان که یک متخصص روماتولوژی است مثبت اعالم شده و لذا قرنطینه شده. 
این فرد در ادامه متن خود نوشته: کادر درمان مظلوم ترین قشر... پنهان کاری مسئولین 

داره گریبان قشر درمان]!![ را یکی یکی می گیرد.«
خوب است بدانیم روماتولوژی به معنای علم شناخت بیماری های استخوان و مفاصل 
)بیماری های رماتیسمی( و رشته ای فوق تخصصی است که پزشکان در این رشته بعد از 
گذراندن تخصص داخلی بزرگساالن و داخلی کودکان به تحصیل در آن می پردازند.پس 

چنین تخصصی با بیمارانی که دچار کرونا یا آنفلوآنزا یا حتی سرماخوردگی سر و کار 
ندارد. یعنی شخصی که بدون اطالع از ابتال به کرونا با نشانه هایی از قبیل تب، سرفه، 
کوفتگی و بی حالی، آبریزش بینی و... مواجه شده و گمان می کند دچار سرماخوردگی 
شدید یا آنفلوآنزا شده به چنین تخصصی مراجعه نمی کند. اگر فرض را بر این بگیریم 
که فردی به ویروس کرونا آلوده شــده اما هنوز این ویروس در بدن او فعالیت خود را 
آغاز نکرده و در این حالت این فرد برای موردی دیگر به متخصص روماتولوژی مراجعه 
کــرده که این موضوع دیگر به ادعای پنهان کاری ربطی ندارد چرا که در حالتی که به 
جامعه خطر کرونا اعالم شــده باز این فرد به گمان عدم آلودگی به کرونا سراغ درمان 

مفاصل خود رفته است.
این خبر در عرض یک دقیقه توسط مجری گفته می شود و مخاطبان هم در این 
مدت ســراغ این نخواهند رفت که روماتولوژی چیست و چه ربطی به بیماران کرونایی 
دارد؟ اما در مقابل این اخبار ساختگی اثر خود را در گستره ای وسیع به جای می گذارند. 

چند مگابایت کرونا
مگر می شود در دنیای امروز چالش یا بحرانی به وجود آید که دست کم یک گوشه 
آن را فضای مجازی به دوش نکشــیده باشد؟! در موضوع »وحشت آفرینی از کرونا« نیز 

کجا بهتر از داالن های هزارتو و مه آلود مجازی؟
لشــکر مزدوران نظام سلطه )از گروهک منفور منافقین تا نویسندگان سایت های 
خبری وابسته به سرویس های اطالعاتی و ریزه خواران ربع پهلوی( نیز اکنون با اسم رمز 

کرونا عملیات خود را آغاز کرده اند. 
تصور کنید در حالت عادی فضای بی در و پیکر مجازی پر بود از اکاذیب و اباطیل و هر 
روز از یک گوشه آن دروغی شاخدار بیرون می زد حاال در فضای ملتهب و دلهره دار جامعه از 
تزریق ویروس »کرونا هراسی« توسط دشمنان چقدر برای انتشار دروغ می تواند مهیا باشد؟

برای نمونه تصاویری تحت عنوان تدفین مبتالیان به کرونا در ایران در کانال های 
تلگرامی منتشر شد و به سرعت کانال ها و گروه های مختلف را درنوردید، اما در واقعیت 
این تصویر متعلق به خاکسپاری یک بیمار مبتال به تب کریمه کنگو در شهرستان مبارکه 

اصفهان بود که سال 96 به ثبت رسید و تصاویر آن در اینترنت موجود است.
در فضای پیش آمده مزدوران مجازی نظام سلطه در آرشیوهای اینترنت می گردند 
و هر فیلم یا عکسی که می توانند آن را به کرونا مرتبط کنند، می یابند و به هراس افزایی 
با آن می پردازند. بنابراین در چنین شــرایطی بهترین کار آن است که مخاطبان فضای 
مجازی هر آن چیزی که در این فضا ادعا می شود را باور نکنند مگر آنکه از طریق رسانه های 

رسمی مورد تایید قرار گیرد. 
نکته مهم دیگر آن است که ساخت و پرداخت این اکاذیب هراس آفرین با مزدوران 
مجازی نظام سلطه است اما با کمال تاسف ما مخاطبان فضای مجازی گاه از روی کنجکاوی 
و گاه از روی ترس و اضطراب و گاهی نیز برای آنکه خود را باخبر از موضوعی مهم عنوان 

کنیم به انتشار و دست به دست شدن این اکاذیب کمک می کنیم.
محتکران و فرصت طلبان بی وجدان!

در این میانه پرالتهاب برخی به کســب سود و انباشــتن پول روی پول آن از رنج 
همنوعان و هموطنان خود دلخوش کرده اند. 

آن کســی که در این شــرایط ماسک را احتکار می کند با آن مقام رژیم تروریست 
آمریکا چه فرقی دارد که از شیوع کرونا در ایران و اینکه این ویروس به تحریم های آمریکا 
کمک کرده ابراز خوشحالی می کند؟! هر دوی اینها به اهداف خود به تبع شیوع کرونا و 

رنج دیگر انسان ها می اندیشند.
»محمدعلی اســفنانی«، مدیرکل تعزیرات استان تهران روز 4اسفند از گشت های 
تعزیرات در ســطح استان تهران و داروخانه ها خبرداد و گفت: »روز گذشته گشت های 

تعزیرات روانه داروخانه ها و برخی مناطق شد. در همین رابطه یک انبار مربوط به نگهداری 
و احتکار ماسک و مواد اولیه ضد عفونی از جمله ژل و اسپری کشف شد. در این انبار 500 
هزار ماسک و رقم باالیی از مواد ضد عفونی کنند کشف شد. همچنین در قالب گشت های 

تعزیرات روز گذشته 50 هزار ماسک از داروخانه های تهران کشف شد.«
روابط عمومی دادستانی و انقالب قم نیز از کشف یک انبار سه طبقه احتکار ماسک 
در این شهر خبر داد. نکته قابل تامل این است که چنانکه روابط عمومی دادستانی استان 
قم گفته این کشــف در همان روزهای نخست اعالم کرونا در قم صورت گرفته است و 
این نشــان می دهد افرادی با حدس اینکه این بیماری با این سرعت انتشار به زودی به 

کشورمان نیز خواهد رسید از قبل اقدام به احتکار ماسک کرده اند.
همچنین تصاویری از بازدید سردار حسین رحیمی از کشفیات اخیر پلیس امنیت 
اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در روزهای اخیر منتشر شد که در بین کشفیات 

5/5 میلیون ماسک احتکار شده نیز وجود داشت.
نکته دیگر فرصت طلبی عده ای برای گرانفروشــی است. همین که خبری مبنی بر 
فواید ســیر و لیموترش برای پیشــگیری از کرونا پخش شد قیمت این اقالم چند برابر 
شد. این موضوع نشان می دهد سازمان تعزیرات باید اکیپی برای واکنش سریع در چنین 

زمان هایی داشته باشد.
از پمپئــو، وزیــر خارجه آمریکا و رئیس بنیاد به اصطالح دفاع از دموکراســی ها تا 
مزدوران رسانه ای نظام سلطه و محتکران ماسک و گرانفروشان اگرچه ممکن است در 
اهداف شــان با هم کمی تفاوت داشته باشند اما همه آنها در تالش هستند تا بر رنج و 
التهاب جامعه سوار شوند و به مقصود خود برسند. بی شک هوشیاری مردم و مسئوالن، 
اعتماد به یکدیگر و تالش جمعی همراه با توکل و استعانت از خدا، آنان را از رسیدن به 

مقصود بازخواهد داشت.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

همه کاسبان کرونا از وزیر خارجه آمریکا تا محتکران ماسک


