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در برخورد با محتکران کوتاهی نشود
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه بازی با جان مردم جنایت است، 
گفت: در برخورد با محتکران اقالم بهداشتی کوتاهی نشود. حجت االسالم حسن 
نوروزی ضمن تاکید بر برخورد با محتکران اقالم بهداشتی ، اظهار داشت:قانون 
کامال دست دستگاه قضا را برای برخورد با محتکران باز گذاشته است و در این 

زمین��ه صراحت دارد. وی افزود: قطعا از برخ��ورد قاطع قوه قضاییه با محتکران 
حمایت می کنیم چرا که احتکار اقالم بهداشتی بازی با جان و سالمتی مردم و جنایتی 
بزرگ اس��ت. سخنگوی کمیسیون قضایی  ادامه داد: حتی گران فروشی، سودجویی و 
سوء استفاده از این شرایط نیز خالف انسانیت است. وی گفت: بنابراین چنین اقداماتی 
از قبیل احتکار یا تولید و عرضه محصوالت تقلبی بهداشتی و درمانی در شرایط فعلی با 
توجه به اینکه با جان مردم سر و کار دارد اقدامی غیر اخالقی، غیر شرعی و غیر انسانی 

است و باید برای آن اشد مجازات را در نظر گرفت تسنیم

قدردانی رئیس مجلس از مردم برای ماندن در خانه
رئیس مجلس شورای اسالمی  از اکثریت مردم شریف ایران که در خانه مانده 
و با لغو سفرهایش��ان، هشدار های مراکز بهداشتی را رعایت کرده اند، قدردانی 
کرد. علی الریجانی، اظهار امیدواری کرد که س��ایر افراد برای حفظ سالمتی 
خود و جامعه با عموم مردم همراه شوند. وی همچنین اهتمام مسئوالن مجامع 

عمومی از قبیل مراکز ورزش��ی، فرهنگی و مذهبی به س��المت مردم و اجرای 
دس��تورالعمل های س��تاد ملی مقابله با کرونا را شایس��ته تقدیر دانست. الریجانی در 
ادامه کنترل بیماری کرونا را مستلزم عزم همگانی آحاد جامعه، همکاری و هماهنگی 
دستگاه ها در سطوح ملی و استانی، اطالع رسانی دقیق رسانه ها با اعالن هشدار های 
بهنگام و سعی حداکثری دولت برای ارائه خدمات اداری به مردم از طریق سامانه های 
الکترونیک بیان  کرد و افزود: از دولت می خواهم که سعی حداکثری خود را در ارائه 

خدمات اداری از طریق سامانه های الکترونیک به مردم بکار گیرد. خانه ملت

بسته های حمایتی جوابگوی مشکالت معیشتی مردم نیست
عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س گفت: دولت بس��ته های حمایتی را برای 
حمایت از مشاغل آزاد که در آستانه سال جدید دچار مشکالت فراوانی شده اند، 

پیش بینی کرده است اما این ها جوابگوی مشکالت مردم نیستند.
سید ناصر موسوی الرگانی درباره اولویت های مجلس دهم در سال ۹۹ گفت: 

امیدوارم با ریشه کن شدن ویروس کرونا جلسات علنی مجلس شورای اسالمی 
مجددا تشکیل شود. این ویروس مشکالت زیادی را برای کشور ما ایجاد کرده و موجب 
شده اقتصاد و معیشت مردم با مشکالت زیادی مواجه شود. نماینده مردم فالورجان در 
مجلس ادامه داد: مردم از تعطیلی مجلس در این شرایط گالیه مند هستند اما به دلیل 
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، گریزی از این تعطیلی نبود. نماینده مردم فالورجان 
تأکید کرد: مجلس باید برنامه ریزی کند تا فشار بانک ها، سازمان تأمین اجتماعی و 

سازمان مالیاتی بر اصناف و کسبه خرد کاهش یابد. مهر

آقائی که در فرانسه حاکم است، حرفهای 
آمریکا را تکرار می کند

من برای ش��ما یک مثال بزنم. دولت فرانس��ه در 
دوران ژنرال دوگل که رئیس جمهور فرانس��ه بود، 
اجازه نداد که انگلیس وارد اتحادیه ی اروپا بش��ود. 
چرا؟ گفتند انگلیس وابسته ی به آمریکاست؛ نوع 
ارتباطات انگلیس و آمری��کا، اتحادیه ی اروپا را از 
استقالل می اندازد. دوگل نگذاشت که انگلیس وارد 
اتحادیه ی اروپا ش��ود، به خاطر ارتباط و اتصال و 
وابس��تگی به آمریکا. این مربوط به آن روز فرانسه 
است. این آقائی که امروز در فرانسه سر کار است، 
حرفهای آمری��کا را رله میکن��د؛ همان حرفهائی 
را ک��ه آنها میخواهند، آنچه که در دل آنهاس��ت، 
تکرار میکند؛ ش��ده تابع محض! خب، این ضعف 
اس��ت. کار اروپا به اینجا رسیده است. این فرانسه 
است؛ کش��ورهای دیگر اروپائی هم به طریق اولی 
همین طورند. این ضعف این دستگاه هاست.  امروز 
غربیها در مسائل اقتصادی دچار ضعفند، در مسائل 
سیاس��ی دچار ضعفند، در تصمیمات بین المللی 
دچار ضعفند؛ از جمل��ه همین تصمیم به تحریم 
ما. اینها خواس��تند در واقع جمهوری اسالمی را، 
ملت ایران را به خاطر اسالم مجازات کنند. تهدید 
کردند: تحریمهای فلج کننده، تحریمهای دردآور! 
هی گفتند، گفتند. این تحریمها از دو جهت به نفع 
ماس��ت: اوالً وقتی ما تحریم بشویم، به استعداد و 
ظرفیت داخلی رو میآوریم، از داخل رشد میکنیم؛ 
همچنان که در این س��ی س��ال این مسئله اتفاق 
افتاده است. اگر در زمینه ی سالح تحریم نمیشدیم، 
امروز این پیش��رفتهای عجیب را نداشتیم؛ اگر در 
قضیه ی اتمی، اینها نیروگاه بوش��هر را خودش��ان 
ساخته بودند، ما در غنیسازی پیشرفت نمیکردیم؛ 
اگر درهای علم را به روی ما نبس��ته بودند، ما در 
س��لولهای بنیادی و هوافضا و فرستادن ماهواره به 
آس��مان، به اینجاها نمیرسیدیم. پس هرچه ما را 
تحریم میکنن��د، ما به ظرفی��ت داخلی خودمان 
متوج��ه میش��ویم و رو میآوری��م و این ظرفیت و 
اس��تعداد روزبه روز مثل چشمه ی جوشانی شکوفا 

میشود. پس این تحریم به نفع ماست.
 جهت دومی که این تحریمها به نفع ماس��ت، این 
اس��ت که اینها همین طور مرتباً در تبلیغاتش��ان 
میگوین��د ما این تحریمه��ا را میخواهیم بر ایران 
اعمال کنیم تا ایران را وادار به عقب نشینی کنیم؛ 
حاال مثاًل در قضیه ی هس��ته ای. پس همه ی دنیا 
فهمیدند که ای��ن تحریمها برای فش��ار بر ایران، 
برای عقب نش��ینی در قضیه ی هسته ای و قضایای 
دیگر است. خب، وقتی ما عقب نشینی نکردیم، چه 
اتفاق��ی میافتد؟ این تحریمها برای این اس��ت که 
ایران را وادار به عقب نش��ینی کنند، ایران هم که 

عقب نشینی نخواهد کرد.
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مخاطب شمایید

با وجود ش��یوع ویروس کرونا در فرانسه، انتخابات شهرداری 
ها در این کش��ور برگزار شد و این درحالی است که مقامات 
دیگر کش��ورهای اروپایی سکوت اختیار کرده و پیش از این 
مقامات کش��ورمان را به همین دلیل سرزنش کرده بودند و 

آنها را به پنهان کردن واقعیت ها متهم کرده بودند. 
اگرچه برخی از مقامات و پزشکان خواستار به تعویق انداختن 
انتخابات شهرداری ها در فرانسه شدند، اما یکشنبه این هفته 
مردم این کش��ور پای صندوق های رای فراخوانده ش��دند و 
بدون توجه به ضرورت اقدامات محدود کننده و بلی توجه به 

شیوع ویروس کرونا در این کشور برگزار شد.
پیش از برگزاری این انتخابات ، مارین لوپن، رهبر »جبهه ملی 
فرانس��ه« در یک بیانیه تلویزیونی از دولت خواست به دلیل 
ش��یوع ویروس کرونا که باعث ش��ده بسیاری از فرانسوی ها 
در خانه های خود بمانن��د و از حضور پای صندوق های رای 
خودداری کنند، دور دوم انتخابات شهرداری در سراسر این 
کشور به چند ماه دیگر و پس از گذراندن بحران کرونا برگزار 
ش��ود و در این میان بس��یاری از سیاس��تمداران نیز از این 

خواسته وی حمایت کردند.
ام��ا مکرون با برگ��زاری انتخابات ش��هرداری در زمان دیگر 

مخالفت کرد.
 مخالفت ماکرون علیرغم انتقادها 

جالب آنجا اس��ت که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه 
در س��خنانی ضد و نقیض اظهار کرده ب��ود که هیچ مانعی 
برای شرکت نکردن فرانسوی ها، حتی ضعیف ترین افراد، در 
انتخابات نیس��ت ولی با این حال از افراد باالی ۷۰ س��ال و 
آس��یب پذیر درخواست کرده بود که تا جایی که می شود در 
خانه هایش��ان بمانند و این در شرایطی بود که ۱۹.۲ درصد 

رای دهندگان افراد باالی ۷۰ سال هستند.

وی در ادامه تاکید کرده بود  که انتخابات ش��هرداری ها در 
فرانسه برگزار می شود و ویروس کرونا نباید حیات سیاسی 
و دموکراتیک کش��ور را تهدید کند. از س��وی دیگر فرانسه 
می خواه��د دومین دور انتخابات در تاریخ ۲۲ مارس )س��وم 

فروردین ۱3۹۹( برگزار کند.
چنین تصمیمی از س��وی رئیس جمهور فرانس��ه در حالی 
گرفته شده است که روم سالومون رئیس سرویس بهداشت 
و سالمت فرانسه گفت: شیوع ویروس کرونا در فرانسه بسیار 
نگران کننده اس��ت و اوضاع به س��رعت وخیم تر می شود. 
وی اف��زود: تعداد موارد ابتال به وی��روس کرونا هر 3 روز دو 

برابر می شود.
 دایه های مهربانتر از مادر

این درحالی اس��ت که مقامات این کشور و دیگر کشورهای 
اروپایی ایران را متهم کردند که مقامات کش��ورمان با وجود 
آنکه از ویروس کرونا خبر داش��تند ، اما وجود آن را پنهان و 
انتخابات مجلس را برگزار کردند و آمار دروغ از شیوع کرونا 
به مردم دادند. در عین حال بر اساس گزارشهای رسانه های 
این کش��ور به دلیل شیوع ویروس کرونا حضور مردم در دور 
اول انتخابات شهرداری ها کاهش چشمگیری داشته است و 
جالب آنجاست که در ایران، این حضور اندک را نشاندهنده 
نارضایتی مردم عنوان و اعالم کردند که مقامات کش��ورمان 

این حضور را به گردن کرونا انداختند. 
جال��ب آنجا بود که رس��انه ه��ای اروپایی هن��گام برگزاری 
انتخاب��ات در کش��ورمان عملی��ات روانی و هجمه گس��تده 
رس��انه ای هماهنگی را آغاز کردن��د و از هیچ روزنه ای برای 
تخری��ب امی��د و اعتماد م��ردم به یکدیگر و ب��ه حاکمیت، 
چشم پوش��ی نکردند . یکی از آخری��ن فازهای این عملیات 
روانی ، ش��یوع ویروس کرونا و ابتالء بخشی از هموطنان ما 

به این ویروس بود.
 تحلیل های مغرضانه 

پس از برگزاری انتخابات نیز بس��یاری از رسانه های اروپایی 
ب��ه نقل از مسئوالنش��ان اعالم کردند ک��ه، دلیل دیر گفتن 
شیوع کرونا در ایران تالش برای برگزاری پرشور در انتخابات 
بوده اس��ت . این در حالی بود که مس��ئوالن ایران این خبر 
را در 3۰ بهم��ن و تنها دو روز مانده به انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی اعالم کردند و اگر قرار بر صحت 
چنین فرضیه ای بود، باید خبر ش��یوع کرونا بعد از انتخابات 

اعالم می شد.
در این میان، بر عکس مقامات فرانسوی، سخنگوی شورای 
نگهبان، از موافقت اعضای این شورا با پیشنهاد وزارت کشور 
برای تغییر در زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس به 
دلیل ش��یوع ویروس کرونا خب��ر داد، اما اروپایی ها مقامات 

کشورمان را به بی مسئولیتی متهم می کنند .
 دورویی 

حاال شاهد هس��تیم که مقامات فرانسه برای کشاندن مردم 
پای صندوق رای و عدم تعویق انتخابات، از هیچ نوع بهانه ای 
دریغ نکردند . دراین میان حتی یک خبر در مورد انتخابات 
فرانس��ه، نه تنها در رس��انه های غربی بلکه در رس��انه های 
معان��دی که از اروپایی ها تعذیه می ش��وند نیز در باره آنها 
وجود ندارد. این رسانه های غربی و به خصوص فارسی زبان 
خارج نشین، در خبرهای خود اشاره ای گذرا به نگرانی های 
مقامات بهداش��تی از این انتخابات کردند و س��عی کردند تا 
اخبار آن را بایکوت کنند، گویی در انتخابات فرانس��ه کسی 
به کرونا مبتال نمی شود اما انتخابات ایران عامل اصلی شیوع 
کرونا در کشور بود!  این خط خبری حتی پا رافراتر گذاشته و 
با ترسیم  وضعیت گسترش کرونا در منطقه و جهان و شدت 

ش��یوع آن در امریکا و اروپا تالش کرد تا اینگونه عنوان کند 
که همه این مشکالت به ایران باز می گردد. البته این اولین بار 
نیست که مردم کشورمان با این دوریی ها و خباثت ها مواجه 
می ش��وند. مردم کشورمان به یاد دارند که چه کشوری خون 
های آلوده به ایدز را به ایران فروخت. اما صادرات خوِن آلوده به 
ویروس ایدز توسط فرانسه به ایران در سکوت مجامع علمی و 
قضایی گذشت و هیچ کس نگفت که سرانجام مبتالیان ایرانی 
به اچ آی وی از طریق تزریق خون آلوده وارداتی از فرانسه چه 
خواهد شد. هیچ کس از این اقدام فرانسه انتقاد نکرد و مقامات 
این کشور را به صدور ایدز در جهان متهم نکرد. از سوی دیگر 
مردم کشورمان مدتهاست که شاهد ریاکاری مقامات اروپایی 
،  غربی و رس��انه های وابس��ته آنها هستند.  مردم کشورمان 
شاهد بودند که  فرانسه ، انگلیس و آلمان رسما ساز و کار حل 
اختالف و گفتگوهای برجامی را در توافق هسته ای ایران را به 
جریان انداختند اما به دنبال پیروزی ترامپ از تحریمهای وی 
پیروی کرده و درحالی که ایران به گواه بازرسان  سازمان ملل 
و سازمان انرژی اتمی ، برجام را کامال اجرا کرده بود، نه تنها 
ب��ه تعهدات خود عمل نکردند بلکه به ایران برای پایبندی به 

تعهدات برجامی فشار آوردند. 
سران فرانسه ، انگلیس و آلمان در حالی عنوان می کنند که 
از احتمال دستیابی ایران به سالح های هسته ای می ترسند 
که هیچ نگرانی در مورد  جنگ افزار هسته ای ایاالت متحده 
ندارند و این درحالی اس��ت که امریکا تنها کشوری است که 
تاکنون از سالح های هسته ای استفاده کرده است. حاال دیگر 
نه تنها مردم ایران بلکه افکار عمومی جهان می دانند که رسانه 
های غرب و وابسته به آنها می کوشند تا با تحریف واقعیت ها 
، دروغ را به عنوان حقیقت به خورد مردم دهند و فضا را برای 

نیل به مقاصد دشمنان انقالب اسالمی فراهم کنند.

به احترام معلمی که به معنای واقعی 

»آنالین« است

دنی��ای مجازی بی نهایت ما، نش��ان داده که می تواند بی 
نهایت کوچک هم باشد. شاید بتوانیم با تمسخر دیگران، از 
 Follower طریق صفر و یک های دنیای مجازی، مشتی

و Like در کاسه خود جمع کنیم.
بحرانی که جوامع امروز با آن دس��ت و پنجه نرم می کنند 
این اس��ت که  تعداد  Follower و Like و تعداد بازدید  
از صفح��ه های کارب��ری، ارزش های حقیقی و انس��انی را 

نش��انه گرفته و به تعبیر مجازی، آنه��ا را  Dislike کرده 
است! امروز سرگرمی روز و شب عده ای در فضای مجازی 
و حتی فضای حقیقی، تمس��خر  و ش��وخی با افراد جامعه 

شده و متأسفانه به یک روند عادی هم تبدیل شده است.
هر تصویری را بارگ��ذاری می کنیم و هر صدایی را پخش 
م��ی کنیم.ب��ا هر چیزی، با هر کس��ی و از هر طریقی  می 
خواهیم مثاًل خود را ش��اد نگه داری��م و اندکی تأمل نمی 
کنیم که ممکن اس��ت این شبه ش��ادی ها، برای خود و یا 
دیگران، اندوهی در پی داش��ته باش��د. برایمان مهم نیست 
که چه می گوییم؟ قلب کسی را می شکنیم یا نه؟ حرمت 
افراد را زیر پا می گذاریم یا نه؟ به کودکان و نوجوانان رحم 
می کنیم یا نه؟ انس��انیت را زیر پ��ا می گذاریم یا نه؟ و ... 

خالصه مهم، قهقهه کردن شده است.
دنی��ای مجازی بی نهایت ما، نش��ان  داده که می تواند بی 
نهایت کوچک هم باشد. شاید بتوانیم با تمسخر دیگران، از 
طریق صفر و یک های دنیای مجازی، مشتی follower و 
like در کاسه خود جمع کنیم، اما قطعاً در دنیای حقیقی، 

صفر و یک های حاصل از آن، تعریف دیگری دارند و نمره 
مردودی محسوب می شوند.

ای��ن را با توجه به ماجرای معلم��ی که نزدیک به نیم قرن 
از عمر ش��ریف خود را در ش��غل معلمی س��پری کرده می 
گوی��م. همان ک��ه فقط به دلیل تلف��ظ ناصحیح یک کلمه 
خارج��ی - که احتماالً بارها در س��طح جامعه مانند آن را 
دیده ایم و ش��اید خودمان هم دچار آن شده ایم - از گزند 

فضای مجازی در امان نماند.
م��ن »آنالین« بودن را در الب��ه الی کانال ها و گروه های 
ش��بکه های اجتماعی و یا  در تلف��ظ کردن چند حرف از 
یک زبان بیگانه نمی بینم، بلکه در زحمت های نزدیک به 
نیم قرن  یک معلم در فضای حقیقی می بینم که مردمان 
س��رزمینم را با دمیدن روح علم زنده و برخط  نگه داش��ته 
و دانش��مند و انس��ان فرهیخته تحویل جامعه داده است. 
مگر غیر از این اس��ت ک��ه امثال او به گ��ردن تک تک ما 
ح��ق دارن��د؟ بنابراین ما حاضریم ک��ه از این پس به جای 
واژه »آنالی��ن« بگوییم: »آیالند«؛ و چه خوب می ش��د که  

فرهنگس��تان زبان و  ادب فارسی هم برای اینکه احترام و 
ادب به پیشکس��وتان این سرزمین در هر لباس و جایگاهی 
ک��ه هس��تند، هیچ وق��ت از یادمان ن��رود، به ج��ای واژه 
»برخط«، واژه »آیالند« را به عنوان معادل کلمه انگلیس��ی 

»آنالین« به رسمیت بشناسد.
س��خن بر س��ر پس و پیش کردن چند حرف نیست، بلکه 
س��خن این اس��ت که این واژه نمادی باش��د تا آیندگان از 
رهگ��ذر همین قصه، گم��ان نکنند که اگر چن��د کلمه را 
توانس��تند درست ادا کنند، دلیل بر این می شود که عالمه 
دهر هس��تند و گمان نکنند که راه و رس��م زندگی را می 
دانند.  همچنین برای ما »آیالند« گفتن یک معلم با تجربه 
و متعهد، هزار برابر زیباتر و دلنشین تر از  بی تدبیری و کم 
کاری مسئولینی است که  در فضای مجازی، »آنالین«، اما 
در فضای حقیقی »آفالین« هس��تند. عده ای هم که معلم 
دوست داشتنی ما  را تمسخر می کنند، ممکن است برای 
لحظه ای در فضای مجازی »آنالین« باش��ند، اما قطعاً در 

دنیای ادب و احترام، »آفالین« هستند. جهان نیوز

رضا صفری

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی
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آگهى مناقصه عمومى شماره 98/160

شهردار کاشان- سعید ابریشمى راد

دوم
ت 
نوب

آگهی اصالحی صورت طبقه بندی 
بستانکاران 

بدینوس��یله به اطالع اش��خاص ذینفع می رس��اند صورت طبقه بندی 
اصالحی بستانکاران شرکت ورشکسته خاورغرب تهیه و تنظیم گردیده 
ودرش��عبه پنجم اداره تصفیه امورورشکس��تگی به نشانی تهران،خیابان 
شهید س��پهبد قرنی ،مجتمع قضائی شهید بهشتی ،طبقه هفتم موجود 
است اشخاص ذینفع می توانند به آن مراجعه نموده و چنانچه اعتراضی 
به صورت مذکور داشته باشند ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را به دفتر شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ) دادگاه 
صادر کننده حکم توقف( تقدیم نمایند.بدیهی است پس از انقضاء مدت 

مذکور تصمیم این اداره قطعی خواهد بود.
بهرام انواری -دادرس علی البدل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران

w w w . s i a s a t r o o z . c o m

siasatrooz@  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             
8 8 0 0 6 6 7 7

یادداشت

نگاهی به بایکوت خبری رسانه های غربی از یک انتخابات  

 یک بام و دوهوای اروپا

از این پس به جای »آنالین« 
»آیالند« بگوییم


