
بی سوادی در مدیریت بحران
ادامه از صفحه اول

مدیری��ت بح��ران نیازمند یک مرکز ب��رای تصمیم 
گیری، اظهار نظر و اعمال تصمیماتی است که در آن 
ستاد گرفته می شود، در شرایط بحرانی، نباید اجازه 
داد افراد و اشخاص، نهاد و سازمانی خارج از چارچوب 
ستاد مدیریت بحران درباره موضوع و اتفاقی که برای 
کشور افتاده، سخن بگوید، یک تریبون و یک بلندگو 
باید اطالع رسانی کند و وظیفه همه رسانه های کشور 
نیز حرکت در چارچوبی اس��ت که این ستاد تعیین 
کرده است، اگر غیر از این باشد، هر فرد و شخصیتی 
به خود اجازه می دهد درباره موضوع اظهار نظر کند و 
این رفتار قطعاً خوراک الزم را برای تشدید تبلیغات 
منفی گسترده از سوی رسانه های دشمن فراهم  کند. 
به اعتقاد نگارنده، بس��یاری از مس��ائلی که از سوی 
رسانه های دشمنان، علیه ایران پیگیری و بزرگنمایی 
می ش��ود از داخل تهیه می کنند، آنها اگر در شرایط 
بحرانی، شاهد یک انسجام صادقانه و دقیق در اطالع 
رسانی باشند، قطعاً نخواهند توانست دستاویزی برای 
تخری��ب و فریب افکار عمومی و جمهوری اس��المی 
ایران به دست آورند. اگر هم گزارش و سخنی درباره 
بحران مطرح کنند، اساس آن بر دروغ و فریب استوار 
خواهد بود که مردم نیز با وجود اطالع رس��انی یگانه 
و منسجم از درون کش��ور، پی به دروغ پردازی های 
رس��انه های معلوم الحال خواهن��د برد و به آن توجه 
نخواهند کرد. اکنون در بحرانی که با ش��یوع ویروس 
کرونا در کشور ایجاد شده و بسیاری از کشورهای دنیا 
نیز درگیر آن هستند و حتی در رسانه های خود درباره 
آن اطالع رس��انی هم نمی کنند، همه شاهد هجمه 
گسترده رسانه ای علیه ایران بسیج شده اند و می بینیم 
که شبکه هایی چون بی.بی.س��ی فارسی، وی.او.ای، 
من و تو، ایران اینترنشنال و بسیاری شبکه های دیگر 
چگونه ایران را بمباران خبری می کنند و با این اقدام 
خود سعی دارند تا کرونا هراسی را گسترش دهند. از 
سوی دیگر در داخل کشور برخی افراد با دسترسی به 
امکاناتی که در اختیار دارند، یک فضای کمبود کاذب 
و غیر واقعی در زمینه نیازمندی های بهداشتی ایجاد 
می کنند و مردم نیز به واس��طه مشاهده کمبودهایی 
ک��ه دیده می ش��ود، در یک واکنش ش��اید طبیعی 
اقدام به خرید گران ت��ر از معمول این محصوالت با 
حج��م و اندازه زیاد می کنند و بازار را با این اقدامات 
متالطم ت�ر از شرایطی می کنند که می تواند آرام تر و 

منطقی تر وجود داشته باشد.
س��ودجویان و فرصت طلبان در این گونه بحران ها، 
همیش��ه وجود داش��ته و خواهند داش��ت، مهم آن 
اس��ت که اگر کنترل و نظارت دقیق و برخورد شدید 
با اینگونه اقدامات از زمان بروز بحران وجود داش��ته 
باش��د، قطع��اً می تواند از تش��دید بح��ران و کاهش 

اضطراب افکار عمومی جلوگیری کند.
ای��ن که یک نماینده مجلس ادعا می کند تنها در قم 
50 نفر به خاطر ابتال به ویروس کرونا جان باخته اند 
و این خبر به طور گسترده منتشر و تکثیر می شود و 
حتی رسانه های داخلی نیز آن را پوشش می دهند و 
معاون وزیر بهداشت قویاً آن را تکذیب می گند، نشان 
دهنده ضعف مدیریت مس��ئولین و مدیریت رس��انه 
است. آیا قرار است هر مطلب و خبری که در شرایط 

بحرانی مطرح می شود، منتشر گردد؟!
آیا خبر آزمایش ویروس کرونای یک ش��خصیت در 
داخل کش��ور که منفی هم ش��ده با توجه به شرایط 
موجود منتش��ر ش��ود و در میان اف��کار عمومی نیز 
بازتاب منفی دارد، مردم می گویند چه تفاوتی میان 
مردم عادی با برخی شخصیت ها و مسئولین وجود دارد؟ 
قدر مسلم، در بحران هایی همچون شیوع ویروس کرونا، 
هم مسئولین مدیریت بحران را به خوبی نمی دانند و هم 
رسانه های کشور از مدیریت بحران در ارتباطات آگاهی 
کافی و الزم را ندارند و هم مردم از سواد رسانه ای کافی 
برخوردار نیستند و همین می شود که یک مسئله ای 
ک��ه می رود تا همه جه��ان را درگیر خود کند، به یک 

معضل و دردسر بزرگ برای کشور تبدیل می شود.

روس�یه قاطعانه با بازگشت تحریم های 
شورای امنیت علیه ایران مخالفت است

معاون وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به اینکه آمریکا 
تالش های��ی را برای بازگرداندن تحریم های ش��ورای 
امنیت علیه ایران آغاز کرده است، تأکید کرد که مسکو 
و دیگر اعضای جامعه بین الملل قاطعانه با این سناریو 
مخالفت خواهند کرد. »س��رگئی ریابک��وف« معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه در پایان نشست کمیسیون 
مشترک برجام که در س��طح معاونین و مدیران کل 
در وین برگزار ش��د، تأکید کرد »من فکر می کنم که 
در هر ص��ورت تالش های احتمالی آمریکا برای فعال 
کردن این س��ناریوها -هم تمدید تحریم تسلیحاتی و 
هم بازگرداندن تحریم های شورای امنیت- با مخالفت 
قاطعانه ما یعنی اعضای مسئولیت پذیر جامعه بین الملل 
مواجه خواهد شد. در پایان باید تأکید کنم که شورای 
امنیت نباید به آلت دس��ت واشنگتن تبدیل شود. ما 

اجازه نخواهیم داد که این اتفاق رخ دهد.«

سرمقاله

پنهان کاری بعضی کشورها درباره کرونا از زبان نماینده کلیمیان 
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: بعضی کشورها که سعی دارند ایران 
را منش��ا ویروس کرونا معرفی کنند خود چندین ماه اس��ت که درگیر این 

ویروس هستند و از سویی توان تشخیص آن را هم ندارند.
س��یامک مره صدق با اش��اره به برخ��ی اظهار نظرهای تع��دادی از مقامات 
کشورهای منطقه در مورد ش��یوع ویروس کرونا، گفت: این کشورها در حوزه 
بهداش��ت و درمان به آن اندازه رشد نکرده اند که بتوانند ویروس کرونا را تشخیص 

دهند و اگر آماری می دهند آمار آنها قابل اتکا و استناد نیست.
ویث اظهار داش��ت: در نشس��تی که با دبیر WHO داش��تیم رئیس این سازمان به 
صراحت عنوان کرد تنها کش��وری که در خاورمیانه در حوزه بهداشت و درمان آمار 
دقیقی می دهد،  ایران اس��ت و کشورهای دیگر اگر آماری هم می دهند قابل تائید و 

استناد نیست.  فارس

من کرونا ندارم
سخنگوی دولت درباره شایعه ابتال به کرونا گفت که با توجه به توصیه دکتر 

حریرچی و با وجود نداشتن عالئم اولیه، تست کرونا داده است.
علی ربیعی ضمن تش��کر و قدردانی از کسانی که نگران سالمتی او بوده اند، 
گفت: بعد از جلس��ه با تولیدگران ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، با او 
تم��اس گرفته و خبر مثبت بودن تس��ت کرونای خ��ودش را داده و به او هم 
توصیه کرده که تست را انجام دهد. ربیعی درباره غیبت در جلسه ستاد ملی کرونا 
نیز گفت: با توجه به این ش��رایط و ب��ا هماهنگی با رییس جمهوری تصمیم گرفته 

برای استراحت و پرهیز از ابتالی احتمالی دیگران در جلسه شرکت نکند.
ربیعی به ش��ایعات مختلف این روز ها مانند استعفانامه جعلی وزیر بهداشت یا نامه 
جعل��ی معاون وزیر درباره کرونا به عنوان مصادیقی از این غرض ورزی اش��اره کرد. 

 پایگاه اطالع رسانی دولت

فراکسیون امید در مجلس دهم اکثریت نبود تأثیرگذار نبود
عضو فراکس��یون امید مجلس با بیان اینکه این فراکسیون در پارلمان دهم 
اکثریت نبود که تأثیرگذار باشد، گفت: اصالح طلبان بخشی از مجلس دهم 
را در اختیار داشتند. علیرضا محجوب، با بیان اینکه عوامل مختلفی در عدم 
رای آوری اصالح طلب��ان در انتخاب��ات مجلس یازدهم نقش داش��ت، گفت: 
عملکرد اصالح طلب��ان در مجلس دهم نقش کمی در عدم رای آوری آنها در 
انتخابات 2 اس��فند داشت. وی با تاکید براینکه فراکس��یون امید)اصالح طلبان( در 
مجلس دهم اکثریت نبود که بتوانند تأثیر گذار باشد، ادامه داد: اصالح طلبان بخشی 
از مجلس دهم را در اختیار داشتند اگر فراکسیون امید دو سوم مجلس را در اختیار 
داش��ت می توانس��تم بگویم که ما تأثیرگذار بودیم. نماین��ده تهران در مجلس دهم 
تصریح کرد: همواره در انتخابات یک جناحی پیروز می ش��ود و یک جناح نمی تواند 

موفق شود که رای مردم را کسب کند، ذات دموکراسی اینگونه است.  تسنیم

حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت 
دولت با تأکید ب��ر اینکه هیچ تصمیمی برای 
قرنطین��ه محل یا ش��هری مطرح نیس��ت و 
مردم به ش��ایعات توجه نکنند، اظهارداش��ت: 
تصمیم گی��ری در م��ورد تعطیل��ی و یا ایجاد 
هرگونه محدودیت به خاطر کرونا با ستاد ملی 
مب��ارزه با کرونا اس��ت. کرونا نباید به س��الح 
دش��منان ما برای به تعطیلی کش��اندن کار و 

تولید در کشور تبدیل شود.
رئیس جمهور افزود؛خوشبختانه در عرض یک 
الی دو هفته اخیر، تالش های بسیار خوبی در 
کشور هم در بخش پیشگیری و هم در بخش 
تش��خیص و هم در بخش قرنطینه افراد و هم 

در بخش درمان، انجام گرفته است.
روحانی با اش��اره به این که گزارش��ی دریافت 
کردم که کیت های تش��خیص را که از خارج و 
 )WHO( از طریق س��ازمان بهداشت جهانی
وارد می کردیم �� که البته همچنان به روند آن 
ادامه می دهیم �� توسط متخصصین داخلی ما 
هم ای��ن کیت تولید ش��ده و درحال آزمایش 
اس��ت،افزود؛ هم��ه مراحل اولی��ه آن مثبت و 
قابل قبول بوده اس��ت و در نهایت ظرف امروز 
و فردا که به تأیید نهایی رس��ید می توانیم در 
ظرف مدت کوتاهی صده��ا هزار کیت، حتی 
میلیون ه��ا از ای��ن کیت را تولی��د کنیم و در 
اختیار همه بیمارس��تان های کشور قرار دهیم 
که مردم خیالش��ان راحت باش��د اگر موردی، 
شکی و تردیدی وجود دارد به راحتی پزشکان 

عزیز ما بتوانند به تشخیص نهایی برسند.
وی به برخورد با س��وء اس��تفاده کنندگان از 
اقالم مورد نیاز مردم در این شرایط اشاره کرد 
و گفت؛ خوش��بختانه در روزهای اخیر نیروی 
انتظامی و تعزیرات با احتکارکنندگان برخورد 
خوبی داشتند باز هم این برخوردها باید ادامه 
پیدا کند و نگذاریم که عدد کوچکی از مردم 
بخواهند از این امور س��وء استفاده کنند تا از 
این مس��ئله به خوبی عبور کنیم و مس��ئله را 

بتوانیم به پایان برسانیم.

رئی��س جمهور به مس��ئله مهم تر از مس��ئله 
ویروس کرونا ک��ه ویروس ترس و اضطراب و 
تردید و بی اعتمادی میان مردم اس��ت اشاره 
کرد و گفت؛ ای��ن ویروس بدتر از آن ویروس 
اس��ت و نباید در م��ردم تردید و وحش��ت و 

اضطراب ایجاد کنیم این هم ویروسی است.
روحانی با تأکید بر این که تلفات کرونا بیشتر 
از آنفلوآنزا نیس��ت، گفت؛ طبق نظر پزشک ها 
و متخصصی��ن همی��ن را می گفتند البته نوع 
انتشار، سرایتش ممکن اس��ت متفاوت باشد 
اینه��ا همه درس��ت اس��ت. متخصصین باید 
بیاین��د و واقعیت را به م��ردم بگویند و برای 
مردم توضیح دهند.بنابراین مردم به این فکر 
نباشند که فروشگاهی یا شهری بسته می شود 

و یا قرنطینه عمومی ایجاد می شود.
وی به مردم اطمین��ان داد؛همه مواد غذایی، 
مواد اولیه، حتی ش��وینده ها هم که این روزها 
مقداری ک��م بوده در روزه��ای آینده جبران 

خواهد شد، در انبارها و ذخایر وجود دارد.

رئیس جمه��ور درباره آمار ج��ان باختگان و 
مبتالیان ب��ه کرونا نیز گف��ت؛ خدمت مردم 
این نکته را هم تأکید می کنم؛ به هیچ عنوان 
آماری که وجود دارد، نه کم می کنیم نه زیاد 
می کنی��م و نه بزرگ نمایی و نه کوچک نمایی 

می شود.
ئ��ی در ادام��ه گفت؛نکته ای ک��ه می خواهم 
تأکی��د کن��م این که کرون��ا نبای��د تبدیل به 
سالح و اسلحه دش��منان شود؛ آمریکایی ها و 
دشمنان ما در طول این مدت، حدود 2 سال 
)21 ماه( که اآلن گذش��ته اس��ت، با تحریم و 
تبلیغ ش��ان همواره خواس��تند در این کشور، 
تولید و فعالیت اقتص��ادی بخوابد و مردم در 

رنج قرار بگیرند.
نبای��د بگذاریم آمریکا ی��ک ویروس جدیدی 
را بر ویروس کرونا س��وار کند، به نام تعطیلی 
فعالیت ه��ای اجتماع��ی و ت��رس فوق العاده؛ 
این توطئه ای اس��ت که ام��روز می بینیم و در 
تبلیغات خارجی هم ش��ما می بینی��د؛ اخیراً 

یکی از مس��ئولین رده باالی آمریکا هم راجع 
به کرونای ایران حرف می زند؛ خودشان آنجا 
گرفتار کرونا هستند، خودشان در آمریکا، در 
آنفلوآنزا 16 هزار کشته دادند و برای خودشان 

را نمی گویند،
هر کس��ی می خواهد در این گونه مواقع اظهار 
فضل بفرماید، مرجع مش��خص کردیم، فاضل 
در کش��ور زیاد داریم اما مرجع همین وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی است و 

مرجع دوم نداریم.
روحانی خطاب به برخی افراد که درباره کرونا 
اظهار نظر می کنن��د گفت؛خواهش می کنیم 
آنچه واقعیت است برای مردم بگویند، نسخه 
برای کشور نپیچند. آنجا که کشور نسخه اش 
می پیچد، ستاد ملی ما این مسئولیت را دارد. 
ای��ن تصمیم دول��ت و تصمیم ش��ورای عالی 
امنیت ملی اس��ت و بر آن مبنا عمل می کنیم 
و ان ش��اءاهلل از این مس��ایل عبور می کنیم و 
در همی��ن روزها تا آخر س��ال ش��اهد افتتاح 

طرح های بسیار مهم هستیم و در این مسایل 
هم کارمان را پیش می بریم.

وی در ادامه به مس��ئله بودجه سال 99 اشاره 
کرد و گفت؛ بودجه ساالنه برای مردم ما بسیار 
مهم است؛ اوالً نمایندگان محترم توجه دارند 
قب��ل از اینک��ه بودجه در دولت مطرح ش��ود 
ما کلیات بحث را در ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران سه قوه بحث و  مطرح کردیم 
و چارچوب��ی را تصویب کردی��م. مقام معظم 
رهبری آن چارچوب را تأیید کردند، بر مبنای 
آن چارچوب آمدیم در دولت الیحه را تصویب 

کردیم و خدمت نمایندگان فرستادیم.
رئی��س جمهور تأکی��د کرد؛ م��ا بودجه را بر 
مبنای واقعیت ها در نظر گرفتیم ممکن است 
در یک جایی بحث این باش��د که این واقعیت 
ک��ه پیش بینی کردی��م، صد در ص��د تحقق 
پی��دا می کند یا نمی کن��د راه جبرانی برایش 
گذاش��تیم و در نظر گرفتیم ک��ه اگر این راه 
ب��ه صد در صد نرس��ید از راه دیگری که 50 
داریم اس��تفاده می کنیم آن 50 درصد بشود 
70 درصد فرمول هایش در بودجه مش��خص 
اس��ت حواس مان جمع بوده در چه شرایطی 

داریم این کار را انجام می دهیم.
وی ب��ا اش��اره به این ک��ه در بودج��ه دنبال 
ای��ن بودی��م که زندگ��ی م��ردم، کارمندها و 
بازنشس��ته های م��ا طبق روال انج��ام بگیرد، 
افوزد؛ با کمکی که می ش��ود در س��ال آینده 
انجام داد برای رفاه بیش��تر خواستیم مبارزه 
با فق��ر را در این الیحه ادامه دهیم. مس��ئله 
اشتغال برای ما مهم و بحثی است که در این 

بودجه مد نظر قرار دادیم.
رئی��س جمه��ور در پای��ان به موضوع س��یل 
اش��اره کرد و گفت؛ بحث سیل را این روزها، 
کم وبی��ش در بعضی از اس��تان ها باز صدایش 
را می ش��نویم. خدمت م��ردم عزیز می خواهم 
عرض کنم ک��ه امس��ال، پیش بینی ها خیلی 
بهتر از پارسال است و آمادگی ها خیلی بیشتر 

از پارسال است.

دولت جمهوری اس��المی ایران در جلسه روز گذشته خود 
در خصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی)FATF( در مورد 

کشورمان، بیانیه ای صادر کرد.
مت��ن بیانیه دول��ت درباره تصمی��م کارگروه اق��دام مالی 

)FATF(  به شرح زیر است:
1- سیاست ضد تروریس��م ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت 
خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اس��المی ایران است 
و در همه حوزه ها، از جمله مقابله با تأمین مالی تروریسم، 
به طور جدی اعمال می ش��ود و انگیزه ما در پیگیری همه 
اقدامات علیه پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م، خواست 
م��ردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماس��ت ک��ه در ادوار 

مختلف مجلس و دولت تصویب شده است.
2- بر همین اس��اس، از همکاری با کشورهای دیگر در این 
زمینه نیز استقبال کرده ایم و با اجرای مقررات مورد قبول 
کشورهای جهان و استانداردهای بین المللی در این زمینه 
که در راس��تای قوانین و مق��ررات داخلی ما و به مصلحت 

کشور بوده است، موافقت کرده ایم.
۳- بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کش��ورهای غیر 

همکار )لیست سیاه(، چه در دوره دولت دهم و چه در این 
دوره، با تحریکات و انگیزه های سیاس��ی برخی بدخواهان 
ایران بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران، در 
دولت یازدهم که ب��ه تأیید برنامه اقدام ایران انجامید، این 

تحریکات را در آن مرحله، بی اثر نمود.
۴- از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولش��ویی و تأمین 
مالی تروریس��م معتقد بوده اس��ت، از زمان دولت دهم، با 
پیگیری ش��ورای عالی امنیت مل��ی و وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی، جهت گیری هم��کاری با FATF و توافق برای 
اجرای برنامه کاری به تأیید رس��یده و در دستور کار دولت 

قرار گرفته بود.
5- با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم 
ه��ا، دولت در این مرجع بین المللی هم فعاالنه حضور پیدا 
کرد و اقدامات خود را در مقابله با پولش��ویی و تأمین مالی 
تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران و کسب یک 

فرصت دوساله برای تعامل بین المللی منجر شد.
6- در این فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه 
اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار الیحه 
قانونی را نیز که از موارد بس��یار مه��م »برنامه اقدام« بود، 
تهیه و تصویب و به مجلس ش��ورای اس��المی تقدیم نمود. 
مجلس ه��م، این لوایح را با اصالحاتی به تصویب رس��اند. 
ش��ورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی الیحه مربوط به  
مبارزه با تأمین مالی تروریسم  )CFT( را با طرح ایراداتی، 
به مجلس بازگرداند و نهایتا به س��بب قانع نش��دن مجلس 
نسبت به توقف این الیحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص 
مصلحت، ارجاع ش��د و در آنجا با گذشت یک سال از طرح 
موض��وع، به دلیل عدم  تصمیم گیری توس��ط مجمع، این 

امر مهم، مسکوت گذاشته شد.
7- متأس��فانه الیح��ه مهم دیگ��ر، یعنی الیح��ه الحاق به 
معاهده مبارزه با پولش��ویی نیز که با رفع ایرادات ش��ورای 

نگهبان از س��وی مجلس شورای اسالمی، عمال نهایی شده 
بود، بدون وجود اختالف بین مجلس و شورای نگهبان، در 
دس��تور کار مجمع قرار گرفت و این الیحه هم، با گذشت 

یک سال، بدون تصمیم گیری، مسکوت ماند.
۸- دول��ت ب��ر این اعتقاد بوده و هس��ت که در ش��رایطی 
ک��ه بدخواهان ای��ران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقش��ه 
یارگیری برای تش��کیل مج��دد جبهه ضد ای��ران را دارد، 
ما باید ت��الش مضاعف برای نش��ان دادن چهره قانون گرا، 
منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه 
بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه های 

ضد ایرانی آنهاست.
9- دولت، قویاً بر این باور اس��ت ک��ه باید موانع موجود بر 
س��ر راه تصویب این دو الیحه رفع گردد و بهانه از دس��ت 
بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه 
را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، 
بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع 
ملی و تش��دید هزینه های تحریم ب��ر زندگی مردم به کار 

خواهیم بست.  پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت

فضای س��نگینی که به دلیل ورود ویروس  ناخوانده کرونا 
از چین بر فضای عمومی کش��ور حاکم شده، صرف نظر از 
اغراق رس��انه ای شدید در هیوال جلوه دادن این بیماری و 
ایجاد ترس عمومی باید گفت در حال حاضر ترسناک تر از 
ویروس مسائل و موضوعات دیگری هستند که روح و روان 
جامعه را به معنای واقعی آزار می دهند. در این مطلب به 

چند مورد اساسی آن اشاره میکنم:
1. آن دس��ته از س��لبریتی های بیمار و متوه��م که تمثال 
بیمارش��ان در فضای مجازی باعث رنجش خاطر میلیون ها 

شهروند ایرانی در قبال اندک هواداران هیجانی شان بوده و 
سر هر موضوعی بزک کرده در  فضای لجام گسیخته مجازی 
پیدا می ش��وند و با سوء اس��تفاده از ترس مردم جیب های 

کثیف خود و پشت صحنه های ناپاک خود را پر می کنند.
2.فض��ای لجام گس��یخته مج��ازی که سرش��ار از توزیع 
بیمارگون��ه اخب��ار دروغ، جعل��ی و تصاوی��ر و کلیپ های 
دس��تکاری شده است و درد این اس��ت که ویروس کرونا 
نهای��ت بع��د از اندک مدت��ی مثل همه وی��روس ها نابود 
خواهد ش��د اما این فضای بیمار همچنان بدون صاحب در 

روح و روان جامعه جوالن می دهد!!
۳.خائنی��ن ذاتی به مردم و میهن که در مواقع خاص تمام 
کین��ه های خود را به روش های خائنانه و به طرز مختلف 
مثل س��اختن نامه ه��ای جعلی اس��تعفاء و کناره گیری 
مس��ئوالن بر س��ر مردم و جامعه خالی می کنند و دریغ 

از برخورد های قاطع!

۴. توزی��ع ب��ی موقع و ناش��یانه کیف قرم��ز در مجلس و 
پاش��یدن نمک بر زخم مردم در فشار. فقط خدا کند این 

کارها عمدی نباشد!
5.توئیت بازی سیاسیون بیکار و مدعی و ...که برای بقاء در 
عرصه از هیچ گفتار غیر عقالنی دریغ نمی کنند.و معموال 

غیر مستند بر روان جامعه می تازند!
6. س��ودجویان کثیف و حیوان صفت��ی که به جای درک 
شرایط خاص کشور و کمک به هم وطنان خود، در غفلت 
مرگب��ار نهادهای نظارتی و مس��ئول فقط ب��ه درآمدهای 

نامشروع خود می اندیشند.
7. آن دسته از دارو فروشانی که در لباس سفید داروسازی 
و خدمات شریف، فقط ژستش را دارند و در مواقع حساس 
این چنینی ذات بیرحم��ی خود را به رخ جامعه و مردمان 

نیازمند خود می کشند!
۸.اش��د مجازاتی که باید بموقع دست سوداگران و قاتالن 

روح و روان جامع��ه را قطع کن��د و اجازه جوالن بیرحمی 
را به آنان ندهد.

9. از ناظ��ران اصلی که جامعه باید آنها را در س��ریعترین 
زمان ممکن حس کنند، هم خبری نیست که نیست!!

10. کرونا دیر یا زود خواهد رفت، اما باید به ترسناک تر از 
کروناها بطور جدی اهمیت داد. از رفتار آماتوری آن مربی 
فوتبالی که برای اثبات دروغ هایش به مقدس��ات متوسل 
می ش��ود تا آن سیاستمداری که برای مطامع سیاسی اش 
از هم��ه مرزها عبور می کند، بر س��المت روانی جامعه اثر 
مخرب دارند تا عدم بهداشت کالمی که در جامعه ایرانی بر 
آداب و گفتار و فرهنگ صالح و سالم پیشی گرفتند که آثار 
سوء آن به مراتب خطرناک تر و کشنده تر از ویروس کرونا 
برای جامعه هس��تند.بیاید به س��المت روح و روان جامعه 
بیندیش��یم و کنار بزنیم و کن��ار بگذاریم آن چیزهایی که 

جامعه ایرانی را به وضع موجود مبتال کرده!!  فارس

یادداشت

خطرناک تر از کرونا

کرونا نباید سالح دشمنان برای تعطیلی کشور شود
روحانی: 

کیومرث یزدان پناه درو
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