
اولویت ها را در حفره ها جستجو 
کنیم!

امروز بار دیگر نوبت گفتمان جمعی فرا می رسد که شاید اینگونه 
بتوان جامانده ها را یادآوری نمود تا اعضاء قوه مقننه که قرار است 
چند ماه دیگر روی صندلی های سبزرنگ مجلس شورای اسالمی 
بنش��ینند در فراغت این فرصت نگاهی گ��ذرا به آن ها و ازجمله 
موافقت با کنوانسیون FATF داشته و با توجه به محدودیت های 
اقتصادی و سیاس��ت های نظام موارد را االهم فی االهم نمایند و 
آنچه از لوایح دولت را تصویب می کنند بر اساس نیاز و ضروریات 
جامعه باش��د زیرا به نظر می رسد تا این لحظه حضور در جوامع 
جهانی بر اضطرارهای داخلی اولویت داش��ته که اینگونه ضربات 
جبران ناپذیر به زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و تا حدودی 
فرهنگی وارد ش��ده و همچ��ون پیمان برجام فریبم��ان داده اند 

که ضرورت داش��ت نصیحت پیر انق��الب را جدی می گرفتیم و 
همچون نپذیرفتن نیرنگ نامه کنوانس��یون مقابله با تروریس��م 
مقاومت می کردیم.  فلس��فه چینی دراین ب��اره زیاد هم ضروری 
به نظر نمی رس��د زیرا ش��اهد بوده ایم که چگون��ه در میان انواع 
ورزش های مفید و کم هزینه به فوتبال اهمیت بیشتری داده شده 
تا دولت با فدراس��یون آن  هم تراز یکی از وزارتخانه ها عمل کند 
که بودجه ای در حد آن ها داشته باشد درحالی که فدراسیون های 
دیگر به کمک ورزشکاران و با چراغ خاموش به حیات خود ادامه 
می دهند و این بخش از فعالیت های فوق برنامه جامعه نیست که 
مظلوم واقع و فدای فوتبال ش��ده بلکه کتاب یا همان یار مهربان 
هم سرنوشتی بهتر ندارد تا ضمن کم توجهی به اهمیت واالی آن 
زمینه برای به حاش��یه رفتنش فراهم شود و تیراژ آن در بعضی 
م��وارد به 100 جلد هم تقلیل یابد که دوس��ت دیرینه اش یعنی 
اصحاب رسانه های مکتوب هم به همین درد بی درمان دچارند و 
ادامه حیات خود را به عصا، س��معک، عینک و ویلچر گره زده اند 
که پس ازآن نوبت تابوت و حفر قبر برای دفن آن ها فرا می رسد! 
می گویند وضع اقتصادی دولت مناس��ب نیس��ت اما هزینه های 
میلیاردی در دامنه فوتبال همچنان در صدر کمک های فرهنگی 
برنامه وبودجه کش��ور قرار دارد تا در مقابل لحظه  به  لحظه اوراق 
رسانه های مکتوب و بالطبع محتوای آن ها به  شدت کاهش  یافته 
و ناچ��ار خس��ارات باقیمانده را با آگهی ها پ��ر کنند تا بتوانند به 

حی��ات خود و معدود حقوق بگیران دس��ت  به  دهان ادامه دهند! 
البته تاریخ یکصد و پنجاه ساله رسانه های مکتوب نیز همین گونه 
تفس��یر می کند که در تمام دوران ها نقش مرغ سیاه را داشته تا 
هم در عروسی و هم در عزا ذبح شوند اما وقتی نوبت انعکاس فرا 
می رس��د و ابزار رفع نیاز متولی می شود خربزه ها و هندوانه های 
فراوان��ی زیر بغل ای��ن جامعه مظلوم و محروم گذاش��ته و لقب 

فرهیختگان را به آن ها می بندند تا خرشان از پل بگذرد! 
بررس��ی و نگاهی گذرا به وضعی��ت این صنف فرهنگی که نقش 
مهمی در ارتقاء جامعه دارند ثابت خواهد کرد که این روزها را با 
پشت سر گذاشتن چه بحران هایی سپری می کنند و صورت خود 
را به ضرب دس��ت کدام سیلی ها س��رخ نگه داشته اند و ترازشان 
چگونه اس��ت و تیراژ نش��ریات چه سان س��یر نزولی را در پیش 
گرفته اس��ت و میزان بدهکاری شان به نزول خانه های بانکی چه 
قدر اس��ت؟! درحالی که همچنان در تیررس تمامی ترکش های 

سیاسی و اجتماعی باقی می مانند. 
آن ها ظرف دو س��ال گذش��ته صفحات خود را از ۳۲ به ۸ تقلیل 
داده ان��د که بعید نیس��ت تاری��خ دوباره تکرار ش��ود و این اوراق 
همچون روزنامه های دهه چهل در چهار صفحه منتش��ر ش��وند 
که نش��ان از س��یر نزولی و عقب گرد طرح اشاعه فرهنگ خواهد 
بود و این در حالیس��ت که فستیوال های غربی همچنان مملو از 
حضور اصحاب س��ینمای کشور است تا ش��اید در »برلیناله« به 

خرس نقره ای دست پیدا کنند که البته چند بار این اتفاق افتاده 
تا جعفر پناهی رکورد نمایش ۸ فیلم را داش��ته باش��د و این در 
حالیست که رویکرد و نگاه اصلی این جشنواره بین المللی و اصوالً 
تمامی آن ها به س��ینمای ایران کاماًل سیاس��ی و به معنی واقعی 

کلمه ضد ایرانی است! 
تمامی این گفتار و نقد ش��عار نیست بلکه واقعیت انکار ناپذیری 
است که جشنواره فیلم برلین طی سال های اخیر رویکردی کاماًل 
ضد ایرانی داش��ته و ابایی هم از ابراز آن ندارد که دادن جایزه به 
فیلم ضعیف و شناخته شده »تاکسی« هم ناشی از همین رویکرد 
می باش��د تا با خالی نگه داشتن صندلی »جعفر پناهی« مضاعف 
شود!  سوأل اینجاست آیا چراغی که به منزل رواست را می توان 
به مسجد هدیه کرد؟ آیا نمی توان گوشه ای از این نگاه به بیرون 
را به درون اختصاص داده تا فرهنگ داخل رونق بیشتری داشته 
باش��د و اصحاب آن ازجمله در رسانه ها بتوانند با خاطری آسوده 
به ترویج آن پرداخته و دغدغه های نامطمئن نداش��ته باشند که 
کاروان های فس��تیوال فیل��م در خارج از کش��ور رکورد تورهای 
صدنفره را نش��کنند؟! مطمئن بودیم و هستیم که »آب در کوزه 
و ما تش��نه لبان می گردیم«! بنابراین بهتر است به خود آییم و از 
مجلس یازدهم بخواهیم تا به جای افزایش آمار مصوبات کمی هم 
به بازنگری در قوانین و آیین نامه های گذشته بپردازند و اولویت ها 

را در میان حفره ها جستجو کنند!
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پی��ش داوری و قصاص قب��ل از جنایت در 
قاموس اصالح طلبان اس��ت، هر گاه در یک 
انتخابات شکس��ت می خورند، یا بازی را به 
ه��م میزنند، یا با س��یاه نمای��ی از پیروزی 

رقیب سعی دارند دل مردم را خالی کنند.
انتخابات س��ال ۸۸ را همگان به یاد دارند، 
اص��الح طلب��ان شکس��ت خوردن��د و این 
شکست بهانه ای شد برای آن که آشوب بپا 
کنن��د. تقلب رمز فتنه ای بود که نامزدهای 
شکس��ت خورده انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۸۸ س��ر دادند و آن را به کف خیابان 
ها کش��اندند در حالی ک��ه اصالح طلبان با 
ی��ک دورغ بزرگ حتی هواداران خود را نیز 
فریب دادن��د. فاصله آراء دو نامزد رقیب در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ۸۸ آنقدر زیاد 
بود که تقلب موضوعیت نداشت، بازشماری 
برخی از صندوق های رأی در برابر دیدگان 
نماین��دگان کاندیداه��ای شکس��ت خورده 
ثابت کرد ک��ه ادعای آنها دروغ اس��ت. اما 
س��نگینی شکس��ت ب��رای نامزدهای طیف 
سیاسی اصالح طلب و البته سرسپردگی به 
دشمنان خارجی، آنها را به ادامه اعتراضات 
غیرقانونی که تبدیل به سیاست ضد انقالبی 

شده بود، وادار کرد.
فتنه ۸۸ با حضور گسترده و میلیونی مردم 
در 9 دی م��اه 1۳۸۸ بس��اط فتنه را جمع 
کرد اما فتنه گ��ران همچنان باقی ماندند و 
خ��ود را پنهان کردند تا در فضای سیاس��ی 

کشور نیز آرامش حاکم شود.
بار دیگر همان هایی که در س��ال ۸۸ فتنه 
بپ��ا ک��رده بودن��د، از النه ها خ��ود بیرون 
آمدند، انتخابات س��ال 1۳9۲ عرصه رقابت 
میان نامزد اصالح طلبان و اصولگرایان بود.

اصالح طلبان برای پیروزی در این انتخابات 
از همه داش��ته های خود به��ره بردند و از 
همه ابزارها برای رس��یدن به هدف استفاده 
کردند. مهمتری��ن ابزار آنه��ا »دروغ« بود، 
طیف سیاس��ی رقیب از سوی اصالح طلبان 
با هجمه گسترده ای از دروغ مواجه شد که 

افکار عمومی را تحت تأثیر خود قرار داد.
افکار عمومی در انتخابات ریاست جمهوری 
س��ال 9۲ با دروغ های اصالح طلبان و تیم 
تبلیغات��ی آنها ک��ه از کاندیدات��وری آقای 
روحان��ی حمایت می کرد، باع��ث پیروزی 

وی شد.
وعده های داده ش��ده در جری��ان تبلیغات 
انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 9۲ آنقدر 
ب��رای افکار عمومی قاب��ل توجه بود که هر 
ف��ردی را وادار می کرد تا ب��ه نامزد اصالح 
طلب��ان رأی دهد، در حالی ک��ه با واقعیت 

فاصله زیادی داشت.
شکس��ت اصولگرایان در آن انتخابات باعث 
نش��د آنها نیز همچون اصالح طلبان دست 
به فتنه انگیزی و آشوب بزنند و ادعای تقلب 
س��ر دهند، در قاموس این جریان سیاس��ی 
چنی��ن واکنش هایی وجود ندارد چرا که با 
وج��ود ضعف هایی که دارند، پایبند انقالب 
کش��ور و مردم هس��تند و منافع ملی برای 

آنها ارجحیت دارد.
در جریان انتخابات ریاس��ت جمهوری اسال 
1۳96 نیز بار دیگ��ر ترفند اصالح طلبان و 
جریانی حالمی دولت تدبیر و امید و رئیس 
جمهوری مس��تقر بر مبن��ای فریب و دروغ 
بنا نهاده ش��ده بود تا بار دیگ��ر پیروزی را 
به دس��ت آورن��د. نمی توان از ی��اد برد که 
نامزدهای اصالح طلبان در جریان تبلیغات 
انتخاباتی برای تخریب رقیب خود دست به 
چ��ه اقداماتی زدند و حتی مقابل چش��مان 

مردم گفتند؛ 
»اگر ش��ما جوانان در خانه بنشینید، بدانید 
ک��ه در پی��اده روهای ما هم دی��وار خواهد 
بود. ش��ما آنها را نمی شناس��ید من آنها را 
می شناسم. آنها روزی در جلسه ای تصمیم 
گرفتن��د که در تهران و در پی��اده رو دیوار 
بکش��ند. آنها می خواستند پیاده رو زنانه و 
مردان��ه ایجاد کنن��د، همانطور که در محل 
کارشان بخشنامه تفکیک جنسیتی را ایجاد 

کردند.«
اما ماج��رای دیواری کش��ی را رهبر معظم 
انقالب در س��ال ۸1 خطاب به آقای خاتمي 
و معی��ن نقل چنین بازگ��و کردند که فیلم 
س��خنان ایش��ان در نماز جمعه س��الی که 
ایش��ان درب��اره انتق��اد از دیوار کش��ی در 

دانشگاه ها گفتند وجود دارد.

و این داستان 
ادامه دارد...!

ادامه صفحه 2

روحانی در جلسه دولت: 

کرباسچی: 

هدف کسانی که در انتخابات 
شرکت نکردند، اصالح شرایط بود
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مخبردر مراس��م افتتاح خ��ط تولید محصوالت 
جدی��د ضدکرونایی گفت : انش��اءاهلل طی یک 
هفته آینده مشکل عرضه و تقاضا در بازار کشور 
را برای محصوالت ضدعفونیکننده و بهداش��تی 
حل خواهی��م کرد و تاچن��دروز آینده ازطریق 
تولی��د داخل��ی و واردات،۵0میلی��ون ماس��ک 
تحویل وزارت بهداشت میدهیم و کاری میکنیم 
که خال عرضه و تقاضا طوری جبران ش��ود که 
احتکار کنندگان اجناس شان رادرزباله بریزند.

صبح دیروز طی مراس��می که در ش��رکت نفت 
پارس و بصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد خط 
تولید محصوالت جدید ضدکرونایی ستاد اجرایی 
فرمان امام بطور همزمان در تهران، اش��تهارد و 

سنندج توسط رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( افتتاح شد.
به گزارش سیاست روز، محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بااشاره 
به بسیج تمام امکانات ستاد برای مقابله با این ویروس گفت:با بهره برداری 
ازاین خطوط جدید، روزانه 100هزارماسک، ۳۷0هزارلیتر مایع ضدعفونی 
کننده، ۳0دس��تگاه اکسیژن س��از و ۳هزار لباس مخصوص پزشکان تولید 

میکنیم.
رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام بااشاره به تولید لباسهای ایزوله مخصوص 
پزش��کان توس��ط بنیاد برک��ت اظهار داش��ت: در حال حاض��ر یک جوان 
کردس��تانی توانس��ته باحمای��ت بنیاد برک��ت کارخانه خ��ود را تبدیل به 
کارگاهی برای تولید لباس ویژه پزشکان و پرستاران بکند و ماهی 60 هزار 

دست لباس پزشکی تولیدکند.
وی در ادام��ه افزود: بعضی از کارخانجات تولید 
ماس��ک و محلولهای ضدعفون��ی طی چند روز 
راهاندازی ش��دند و امروز ۷0 ه��زار لیتر مواد 
ضدعفونیکننده به ظرفیت تولید کش��ور اضافه 
میش��ود و روزانه ۷6 هزار ماسک نانو ان9۵ نیز 

تولید خواهد شد.
وی بیان داش��ت: یکی دیگر از اقدامات صورت 
گرفته تولید دس��تگاههای اکسیژنساز است که 
قب��ال در انحصار آمریکا بوده ولی امروز توس��ط 
شرکتهای دانش��بنیان ستاد اجرایی بومیسازی 

شده است.
 مخبر بااشاره به اقدام اخیر چندکشور اروپایی 
گفت: برخی دولتهای اروپایی با خباثت تمام،جلوی واردات اقالم بهداشتی 
که خریداری ش��ده بود و تمام مراحل قانونی بارگیری آنها هم انجام ش��ده 
بود را گرفتند و این تهدید هم فرصتی برای کش��ور ش��د تا بخش زیادی از 
نیاز کشور ازطریق اقدام جهادی برای تولید داخلی تامین شود و محصوالت 

خود را حتی صادر کند.
رئیس س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام)ره( با بی��ان اینکه اقدام دیگری 
ک��ه ص��ورت گرفت و از بیم��اری کرونا ب��رای بنده بدتر ب��ود احتکار مواد 
ضدعفونیکننده و ماس��کها توسط یکسری زالوصفتان بوده است که به امید 
خدا کاری خواهیم کرد که بازار از این مواد اشباع شود و دیگر به کاالهای 

احتکارشده نیازی نباشد.

در کن��ار اقدامات جهادی کادر پزش��کی درمانی کش��ور علیه وی��روس کرونا که ش��بانه روز ادامه 
دارد، دیگ��ر دس��تگاه ها و نهادها نیز اقدامات پیش��گیرانه خود را با قوت بیش��تر ادامه می دهند. از 
نهادهایی که برای اقدامات پیش��گیرانه باید پیشتاز باشند، ش��هرداری های کشور،  ارگان های مردم 
نهاد، نیروهای بسیج و برخی دیگر از نهادهای کشور هستند که در این زمینه فعال اند. ضد عفونی 
کردن اماکن و معابر عمومی یکی از اقداماتی است که می توان برای جلوگیری از سرایت و گسترش 

ویروس کرونا انجام داد.
ض��د عفونی کردن اتوبوس ه��ا، مترو، اماکنی که مردم در آنها تردد دارند، صندلی های ایس��تگاه ها، 
س��تل زبانه های ش��هری و هر مکانی که احتمال �آلودگی آن می رود، نیازمند اقدامات پیش��گیرانه 
اس��ت. چنین اقداماتی از س��وی نهادهای گوناگون با هماهنگی وزارت بهداش��ت و کمیته مبارزه با 
ویروس کرونا در س��طح اکثر شهرهای کش��ور آغاز شده و دیده می شود که کارکنان این سازمان ها 
و نهادها به ویژه ش��هرداری ها اقدام به انجام ضد عفونی مراکز عمومی کرده اند. در راس��تای مبارزه 
با ویروس کرونا طرح جهادی گندزدایی و ضدعفونی کردن معابر عمومی ش��هرها از س��وی عوامل 
شهرداری ها با همکاری شبکه بهداشت و درمان و سپاه و ارتش انجام می شود. در این طرح جهادی 

که به دفعات انجام می شود، همه معابر عمومی و پرتردد شهر با ضد عفونی و گندزدایی می شود.
چنین اقدامات پیش��گیرانه که باعث آس��ودگی خیال مردم نیز خواهد شد، باید ادامه داشته باشد و 

مختص یک شب یا دو شب نشود.
ه��ر چن��د ضد عفونی کردن مراکز و معابری ش��هری، آن هم ش��هری چون تهران با این وس��عت و 
جمعیت کار س��اده الی نیست اما برای جلوگیری از گسترش و سرایت ویروس کرونا بسیار کاربردی 
و تأثی��ر گذار اس��ت و اگ��ر هزینه زیادی را هم تحمی��ل می کند، قطعاً هزینه ض��د عفونی کردن از 
هزینه های درمان که به بهداش��ت و درمان کش��ور و حتی خانواده ها تحمیل می ش��ود بسیار کمتر 
اس��ت. اقدامات جهادی اکنون در همه زمینه ها برای مقابله با ویروس کرونا دیده می شود و هر یک 
از گروه های جهادی از کادر پزش��کی و پرستاری تا آنها که خدمات گسترده به مردم می دهند قابل 

تقدیر است و سپاس جانانه است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در مراسم افتتاح خط تولید محصوالت جدید ضد کرونایی خبر داد

 تحویل ۵۰میلیون ماسک به وزارت بهداشت ظرف چند روز آینده
دست مریزاد

طرح جهادی گندزدایی و ضدعفونی در شهرهای کشور برای مقابله با 
ویروس کرونا انجام می شود

طرح جهادی گندزدایی و ضدعفونی در 
معابر شهرها انجام می شود

دست مریزاد

والدت با سعادت امام محمد تقی علیه السالم  مبارک باد. 


