
ونا خوش درخشید ملت ایران در آزمون کر
ضرورت مقابله با 

چنبره واشنگتن بر 
سازمانهای بین المللی

 

از بحران در 
آسایشگاه های معلولین 

تادفن دسته جمعی

عزم ملی برای تحقق 
سالمت و اقتصاد

اعالم ساعات کاری شعب بانک آینده از ۲۳ 
فروردین ماه سال ۱۳۹۸

بــا توجه به ضرورت رعایت مراقبت های بهداشــتی پیش گیرانــه به منظور مقابله با 
ویروس کرونا و نیز با هدف صیانت از سالمت کارکنان و مشتریان بانک، شعب بانک 
آینده با رعایت کلیه اصول بهداشــتی، از تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری تا اطالع 
ثانوی، طی روزهای شــنبه تا چهار شنبه از ساعت ۰۸:۱۵ تا ۱۳:۳۰ و روز پنج شنبه 
از ســاعت ۰۸:۱۵ تا ۱۲:۳۰ در خدمت هم میهنان گرامی خواهند بود. ساعت کاری 
اداره های مرکزی و مدیریت های امور شــعب نیز از روزهای شــنبه تا چهار شنبه از 
ســاعت ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ و روز پنج شنبه از ســاعت ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ خواهد بود.  
گفتنی اســت؛ مرکز ارتباط بانک آینده به شماره ۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱ نیز به  صورت 

۲۴ساعته آماده پاسخ گویی به مشتریان گرامی است.
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حاکمیت نظام سرمایه داری بیش از کرونا  
در آمریکا  قربانی  می  گیرد 

طرح فاصله گذاری اجتماعی در حمل و 
نقل عمومی از امروز اجرا می شود

نگاهی به سیطره امریکا بر صندوق بین 
المللی پول:
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قالیباف:
همه پای کار نهضت ملی 

»رزمایش همدلی« خواهند بود
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نام غرب وحشی را خود ساکنان و مقامات و مسئولین 
این بخش از دنیا بر روی خود گذاشــته اند، زمانی که 
اروپایی ها پس از کشــف آمریکا به سوی این منطقه 
بکر دنیا هجوم آوردند و ساکنان و صاحبان اصلی آن 
را با وحشیگری های خود از بین بردند و سرخپوستان 
آمریــکا را قتل عام کردند، از همــان زمان نام غرب 
وحشــی بر روی کشــورها و جوامع غربی باقی ماند.
حتی مردمانی که برای اشــغال سرزمین های آمریکا 
راهی این گوشه از جهان شدند، برای به دست آوردن 
هر چه بیشتر منابع سرشــار قاره آمریکا به خود نیز 
رحم نمی کردند و این وحشــی گری ها علیه یکدیگر 
نیز وجود داشت تا جایی که حتی جنگ های طوالنی 
داخلــی در آمریکا شــکل گرفت. چنین شــرایطی، 
آمریکای امروز را شــکل و پرورش داده است، سبک 
زندگی آنها براساس سیاست هایی بود که مسئولین و 
مقامات ایاالت متحده آمریکا برای مردم خود ترتیب 
داده بودند و از زمان اشغال قاره آمریکا تاکنون نیز این 
سبک زندگی گسترش یافته است. هر چند بسیاری از 
مردم ایاالت متحده آمریکا از استقرار چنین وضعیتی 
در کشور ناراضی هستند، اما سیر زندگی در آمریکا به 
گونه ای است که در جامعه ای که روح وحشیگری در 
آن رسوخ کرده، چاره ای جز تحمل و ادامه زندگی در 
این شــرایط را ندارند و مجبور به هضم در این جامعه 

هستند یا خود را با شرایط وفق داده اند.
اکنون نیز غرب وحشی که رهبر معظم انقالب اسالمی 
در سخنان روز پنج شنبه خود به آن اشاره کردند، در 
شرایط شــیوع کرونا، خود را آشکارتر از گذشته و با 
سوء استفاده از اوضاعی که این ویروس در دنیا شکل 

داده، خود را نشان می دهد.
اوضاع داخلی آمریکا پیش از این نیز شــاهد جنایات 
و قتل های فراوانی بود، ســهولت دسترسی به سالح 
گرم و خرید و فروش آزادانه و قانونی اسلحه از سوی 
مــردم، هر بار باعث وقوع یــک جنایت هولناک بود، 
هیچ روزی را نمی توان ســراغ داشت که یک جنایت 
با چندین کشته و زخمی در شهرهای گوناگون آمریکا 
اتفاق نیفتاده باشد، اما باز هم سردمداران رژیم ایاالت 

متحده اصرار بر مسلح بودن مردم کشور دارند.
شیوع ویروس کرونا، تحوالت و زیرپوست بزک کرده 
آمریکا را بیشــتر از هر زمان دیگری به افکار عمومی 

جهان نشان داد.
وحشــیگری های غرب وحشی را نباید فقط در داخل 
آمریکا یا برخی دیگر از کشــورهای غربی جســتجو 
کرد، وحشیگری های نظام سرمایه داری غرب، دیگر 
جوامع را نیز از گزند خود مصون نگذاشته است. جنگ 
افروزی هایی که در دنیا، هــم اکنون نیز وجود دارد، 
محصول سیاســت های ســلطه گرانه این نظام است. 
مداخله های مستقیم آمریکا و کشورهای همسو با این 
رژیم اســت که باعث جنگ های خانمانسوز و کشتار 
مردم بی گناه در اقصی نقاط دنیا است. مردم یمن هم 
اکنون مظلومانه کشــته می شوند چرا که آمریکایی ها 
اجازه اســتقالل به این مردم مظلوم را نمی دهند، در 
ســوریه، مردم این کشور بیش از ۸ سال است درگیر 
جنگی هســتند که رژیم ایاالت متحده با حمایت از 
تروریســت های دســت پرورده، به راه انداخته است، 
افغانســتان، عراق و برخی دیگر از کشورهای دنیا به 
نوعی قربانی سیاســت های منفعــت طلبانه آمریکا و 

رژیم های همسو با آن هستند.
اکنون نیز با شــیوع ویروس کرونــا در جهان، که به 
احتمال بسیار زیاد ساخته آزمایشگاه های جنگ های 
نوین آمریکا است، مردم همه کشورهای دنیا را دچار 
خود کرده و انســان های زیادی را نابود کرده است و 

این معضل دامن مردم آمریکا را نیز گرفته است.
در این شرایط، نظام آمریکا دست از وحشی گری ها و 
جنایات خود برنداشــته و به جای آن که به وضعیت 
و شرایط بحرانی داخل کشور خود بپردازد، همچنان 
در پی سیاســت های جنایتکارانه خود با روح وحشی 
گری علیه بشریت است. افکار عمومی جهان به چشم 
دیدنــد که نظام لیبرال ســرمایه داری آمریکا، با بی 
توجهی به نیازهای اولیه مردم خود، چگونه باعث شد 
تا صحنه هایی در ایاالت متحده اتفاق بیفتد که نشان 
دهنــده عمق خالی بودن جامعه غــرب از رفتارهای 

انسانی و اخالقی است.
هجوم مردم به فروشــگاه ها و خالی کردن قفســه ها 
و حتی درگیر شــدن مــردم با یکدیگر بــرای اقالم 
بهداشــتی مانند دســتمال کاغذی و مــواد غذایی، 
صف های طوالنی مقابل فروشگاه ها، حرص مردم برای 
خرید سالح گرم و صف کشیدن مقابل فروشگاه های 
اسلحه به خاطر شرایطی که ویروس کرونا ایجاد کرده، 

همه نشانه هایی از فرهنگ غربی است. 

چرا غرب وحشی؟! 

ادامه صفحه 2

وزیر دفاع: 
وزارت دفاع ماسکهای فیلتردار 
پیشرفته یونی تولید کرد
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فرهاد مال امینی
دبیر مجمع پیروان مهدی موعود عج 

رهبر معظم انقالب اسالمی:

قدمی فراتر از دایی جان ناپلئون 

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

باید گفت هر فعالیت اجتماعی بخشــی از یــک مجموعه کالن و در واقع برون داد 
طرز تفکر عامل آن اســت آثار هنری نیز کنش هایی اجتماعی هســتند که کنش 
گران آنها ایشــان را بر پایه اعتقادات خویش می ســازند. صد البته که نشــانه ی 
یک جامعه ی آزاد این اســت که هر کس نظر و اعتقاد خویش را داشــته باشــد و 
در چهارچــوب قانون بتواند آن را ارائه کند. اما آنچه مورد نظر نگارنده اســت این 
اســت که بگوید جامعه ی ایران بر پایه ی آرمان هایی دســت به انقالب زد تا با به 
دســت گرفتن منابع و امکانات کشوری به وسعت ایران اهدافی واال را پی بگیرد. از 
این روســت که آنچه عقالیی به نظر می رسد فرایندی خواهد بود که در آن تمامی 
کنــش گران از جمله فعاالن فرهنگی در خطی حرکت کنند که آن خط منتهی به 
اهداف انقالب اســالمی مردم ایران گردد. اما آنچه امروز سیمای جمهوری اسالمی 
را در عرصه ی دراماتیک اشغال کرده عمدتا پرداختن به مسائلی است که متاسفانه 
با آرمان های انقالب اسالمی هیچ تناسبی ندارد. درام هایی که فقط و فقط مسئله 
ی ایشان ازدواج مجدد است که البته نه به بررسی این مسئله بلکه به ایجاد بحران 
از این مسئله می پردازد. سریال شاخص پایتخت نمونه ای بارز از این درام هاست. 

درگیری مدام زن و شوهر و اداره شدن شوهر توسط زن خویش، تحقیر جایگاه مرد 
در خانواده و ...، این آش به قدری شــور اســت که انتظار      می رود جمعیت های 
فمنیستی هم پا در میان بگذارند؛ زیرا در این نوع نگاه حتما شعور زنان مورد هتک 
حرمت واقع شــده است. شخصیت »هما« به عنوان زنی مثال موفق البته با شاخصه 
های فمنیســتی وقتی می بیند زنی که قرار بوده اســت در سال های دور با همسر 
او ازدواج کند با پســر خاله ی همسرش صحبت می کند عنان اختیار از دست می 
دهد و با مقام فرماندهی محضی که در خانواده دارد دســتور قطع مراودات را صادر 
می کند. ســوال اینجاســت آیا این توهین به جامعه ی زنان نیست؟ یعنی فهم زن 
ایرانی این مقدار اســت؟ از دوستان فمنیست تعجب      می کنم که چگونه ساکت 
مانده اند؟ چرا به این توهین آشــکار پاســخ نمی دهند؟ از این موضوع که بگذریم 
آیا ســاختن چنین آثاری کمکی به وضعیت اجتماعی ما می کند؟ آیا فقط جامعه 
ی ایران با مســئله ی ازدواج مجدد یا توهم آن و مطالبی از این دســت، دست در 
گریبان است؟ چطور شده است که ما از بسیاری از موازینی که شاید در رژیم سابق 
در درام های خود حرمت ایشــان را نگه می داشتیم هم عدول کرده ایم. همانگونه 
که خواننده ی گرامی استحضار دارد آقای ناصر تقوایی کارگردان سریال دائی جان 
ناپلئون پســر خاله آقای سیروس مقدم کارگردان ســریال پایتخت است که البته 
آقای مقدم ظاهرا در آن ســریال کمک هایی هم به پســر خاله ی نامدار خود می 
کردند. در آن ســریال پیش از انقالب حداقل ایــن بود که احترام بزرگتر تحت هر 
شرایطی محفوظ می ماند. زنان حرمت شوهران خویش را حتی در هنگام دعواهای 

خانوادگی پاس می داشــتند و هیچگاه کالم تحقیر آمیز از دهان هیچ زنی نســبت 
به شوهرش شنیده نمی شد. تعجب می کنم چطور کارهایی شاخص مانند »شاخه 
های بید« ســاخته آقای احمد جو  فراموش می شوند؟! کارهایی که با هنر تصویر 
شــور آبادانی، تالش انقالبی و جهادی را برای بیننده تداعی می کردند. نشان دادن 
چنــد تصویر کوتاه از نماز حتما نمی تواند فیلم را اســالمی و انقالبی کند. آن هم 
وقتی آمیخته با تمســخر است. مانند جایی که در سریال پایتخت۶ وضوگرفتن به 
شــنا کردن نهنگ تشبیه می شود و جای مهر در پیشانی که برای بسیاری از اهل 
تقوی امری عادی اســت به جای نیش عنکبــوت و ...؛ زمانی آیت اله جوادی آملی 
حفظه ا... تعالی می فرمودند: »با عکس امام و رهبری دانشــگاه اسالمی نمی شود 
بلکه باید مبانی اســالمی در علوم جاری باشــد«. حال نیز با نشان دادن تصویری 
سطحی از نماز حتما فیلم با شــاخصه های اسالمی و انقالبی هماهنگ نمی شود. 
جای بسی تاسف است که استفاده از ظرفیت های به دست آمده از مجاهدت های 
شهدا و ایثارگران صرفا به سریال هایی مانند یوسف پیامبر ع و مختارنامه و چند اثر 
اینچنینی ختم می شود و ستون فقرات برنامه های صدا و سیما چیزهایی است که 
هیچ نســبتی با اهداف انقالب ندارند. ساختن آثاری که مردان را تحقیر می کند نه 
خنده دار است و نه مفید، زیرا باعث می شود به شکاف جنسیتی دامن زده شود و 
انجمن های دفاع از حقوق مردان تقویت شده و در نتیجه آش شوری که فمنیست 
ها در جامعه ایجاد کرده اند شور تر از پیش شود . نتیجه این اقدام حتما چیزی جز 

ضربه خوردن نهاد خانواده نیست.

رئیس مجمع کارگران استان تهران:
دستمزد ۹۹ مورد رضایت کارگران نیست

رئیس مجمع کارگران استان تهران با بیان اینکه بسیاری از کارگران سنوات و حق 
اوالد دریافت نمی کنند گفت:  بســیاری از کارگران، ســنوات و حق اوالد دریافت 
نمی کنند که در این صورت، حقوق دریافتی این افراد با توجه به هزینه های روزمره 
بسیار کم خواهد بود. محمد ضا تاجیک، درباره دستمزد کارگران گفت: متأسفانه سه 
جانبه گرایی رعایت نشد. اینکه دستمزد به چه صورت تعیین شود به تعامالت گروه 
های اجتماعی بستگی دارد. متأسفانه کارگران به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند 
اما با رأی گیری دستمزد تعیین شد. وی با بیان اینکه دولت نقش مهمی در شورای 
عالی کار دارد افزود:  اگر دولت به دلیل اهمیت نقش خود به گونه ای رفتار کند که 
وزن بیشتری داشته باشد، می تواند به نفع یکی از گروه های مذاکره وارد عمل شود 

و نتیجه جلســه شورای عالی کار را بدون جلب نظر دیگری ابالغ کند.  برای تعیین 
دســتمزد 99 ، عدد و رقم بدون نظر کارگران و با اجماع دولت و کارفرمایان تعیین 
شد. نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورایعالی کار بیان کرد: وزیرکار در 
جلسه موافق این موضوع بود که  دستمزد نباید کمتر از ۲۸۰۰هزار تومان باشد، اما 
اینکه چرا دستمزد کمتر از این میزان تعیین شد تعجب می کنم. اما اینکه در رسانه 
ها دیدم حق مسکن ۲۰۰ هزارتومان شد را خبر ندارم. اگر اینطور باشد افزایش ۱۰۰ 
هزار تومانی حق مسکن باید در هئیت وزیران به تصویب برسد. چرا که روال افزایش 
حق مسکن به این صورت است. تاجیک با اشاره به اینکه نرخ تورم قبل از سال جاری 
۳۸ درصد بود گفت:بر این اســاس ما پیشــنهاد دادیم تا حداقل دستمزد کارگران 
نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش پیدا کند که در نهایت دولت به ۲۱ درصد 
افزایش یافت. رئیس مجمع کارگران تهران بیان کرد: برای تعیین دستمزد سال 99 
کارگران حدود ۴۰ســاعت جلسه برگزار شد، اما نتیجه حاصل شده از این جلسات 

نتوانست نظر نمایندگان و تشکل های کارگری را جلب کند. تسنیم

افشاگری گاردین:
کادر درمانی انگلیس از صحبت درباره کرونا 

منع شدند
همزمان با شــیوع گسترده کرونا در انگلیس، مقامات این کشور کارکنان سرویس 

سالمت همگانی را تهدید و از صحبت کردن درباره کرونا منع کرده اند.
روزنامه »گاردین« در گزارشــی نوشــت که کارکنان ســرویس سالمت همگانی 
انگلیــس از صحبت کردن درباره ویروس کرونــا و جزئیات نحوه مقابله با آن منع 
شــده اند. این روزنامه انگلیســی فاش کرد که کارکنان مراقبت های بهداشتی در 
انگلیس همزمان با شــیوع ویروس کرونا، با تهدید شــدن به اقدامات انضباطی در 
صورت صحبت از کار خود، به ســکوت واداشته شــده اند. بر اساس این گزارش، 
بسیاری از کارکنان سرویس ســالمت همگانی انگلیس به طور فزاینده ای در این 

باره ابراز نگرانی کرده اند که توانایی آن ها برای صحبت کردن درباره نحوه کارشان 
به شــدت محدود شده است. گاردین می نویســد گزارش های دریافت شده نشان 
می دهد بسیاری از پزشک ها و پرستاران به وسیله بیمارستان ها و یا دیگر نهاد های 
سرویس سالمت همگانی انگلیس از صحبت کردن درباره کمبود شدید تجهیزات 
محافظتی کادر درمان منع شــده اند. بر اساس این گزارش، تدابیر محدود کننده 
نیز شــامل اقداماتی از جمله ایمیل های تهدید آمیز، پیگرد های انضباطی و حتی 
خانه نشــین شدن هستند. برخی از کارکنان سرویس سالمت همگانی انگلیس به 
گاردیــن گفته اند که درباره پیگردهای انضباطی نگران هســتند. برخی دیگر نیز 
می گویند که نگران از دســت دادن مشــاغل خود هســتند. یکی از تدابیر تهدید 
آمیز، ایمیلی با امضای مدیران ارشــد سرویس سالمت همگانی انگلیس است که 
کارکنان را از صحبت کردن با رســانه ها دربــاره وضعیت کار خود منع می کند و 
یا برخی دیگر از کارکنان ســرویس سالمت همگانی انگلیس می گویند درباره این 
موضوع مظنون هســتند که ایمیل ها و حساب های آن ها در شبکه های اجتماعی 

رصد می شود.  میزان

کارت هدیه بنیاد مستضعفان برای کولبران
رئیس بنیاد مستضعفان از ارائه کارت هدیه حداکثر تا سقف یک میلیون تومانی 

به همه کولبران آسیب دیده از بحران کرونا خبر داد.
ســید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، امروز در صفحه شخصی خود نوشت: 
}انشــاهلل از هفته جاری با تامین مالی بنیاد مستضعفان و با همکاری استانداران 
آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه کارت هدیه حداکثر تا سقف یک میلیون 
تومان به همه کولبران عزیز و زحمتکش که به دلیل بحران کرونا از نظر معیشتی 

دچار آسیب شده اند، تقدیم می شود{.
بنابرایــن گزارش بنیاد مســتضعفان پیش از این نیز در حــوزه مقابله با کرونا و 
جلوگیری از شــیوع بیشتر این بیماری اقدامات زیادی از جمله تامین آمبوالنس، 

همچنین تامین تجهیزات ضد عفونی و غیره انجام داده بود.  فارس
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کرونا پرده از چهره 
غرب وحشی برداشت
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