
تشکیل فراکسیون قومیتی ، در تعارض با منافع ملی
آزمایشگاه  بیولوژیکی 
آمریکا کنار مرزهای 

روسیه و چین

یارگیری سیاسی با 
انگیزه های قومی در شأن 

مجلس یازدهم نیست

خاستگاه قانونی و 
فراقانونی فساد اداری 

و اقتصادی!؟
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حجت االسالم سیدرضا تقوی:

»چالش قانون« پژوهشها و مطالعات 
انجام شده پیرامون فساد اداری و 
اقتصادی را معرفی )37( میکند:

مسکو در برابر ادعاهای کرونایی 
واشنگتن فاش کرد
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سیاری:

نباید به دست خود اسرار نظامی 
را افشا کنیم
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ترس یک ویژگی درونی انسان است، اما جامعهای 
که تنها راهکار خ��ود را برای جلوگیری از تعرض 
و تعدی ترس قرار دهد، شکس��ت مطلق را تجربه 
خواه��د ک��رد. حتما برخ��ی این اتف��اق را تجربه 
کردهان��د زمانی که یک حیوان مثل س��گ حمله 
میکند، اگر ترس از خود بروز دهیم، او وحش��یتر 
هم میش��ود، چرا که احس��اس ترس بویی از بدن 
انسان متس��اعد میکند که سگ با شامه خود آن 

را متوجه میشود.
آمریکا هم مانند همین سگ است، هر کشوری از 

خود ترس بروز دهد، او وحشی تر هم میشود.
انقاب اس��امی ایران نیز در طول عمر 42 ساله 
خود بارها با آمریکا رو در رو شده است، در برخی 
مواقع ترس به خود راه داده و در بیشتر مواقع نه، 

بلکه آرایش تهاجمی هم گرفته است.
میتوان به سادگی نتایج این دو اتفاق را در برخی 

وقایع دید که چه اتفاقی افتاده است.
در زم��ان جن��گ تحمیلی ع��راق در دوران رژیم 
صدام، رزمندگان میهنمان س��ر نترس داش��تند، 
با وجودی که میدانس��تند ط��رف مقابل تا دندان 
مس��لح است و ابرقدرتهای ش��رق و غرب نیز از او 

حمایت میکنند.
پیروزی های بزرگ در دوران دفاع مقدس عاوه بر 
طرح و برنامه و نقش��ه، یک عنصر اصلی داشت و 
آن دالوری و شجاعت فرزندان این مرز و بوم بود. 
در ماه های پایان��ی جنگ که با تفوق ایران همراه 
بود، آمریکا خود را مستقیم وارد نبرد کرد، جنگ 
خلیج فارس با دخالت نیروی دریایی ارتش آمریکا 
آغاز ش��د. اگر در همان زمان ب��ه توصیه حضرت 
امام)ره( عمل ش��ده بود و ناوهای آمریکایی را در 
خلی��ج فارس هدف ق��رار داده بودیم، روند جنگ 
تغییر میکرد. هراس ما از آمریکا باعث ش��د تا ناو 
امریکایی وینس��نس هواپیمای مسافربری ایران را 

در آسمان خلیج فارس هدف قرار دهد.
کمی به عقب باز گردیم، زمانی که انقاب اسامی 

پیروز شده بود و دولتی موقت بر سر کار بود.
جمعی از دانشجویان پیرو خط اما سفارت آمریکا 
را اشغال کردند، کارکنان آن را به گروگان گرفتند 
تا خواسته های به حق جمهوری اسامی را مطالبه 
کنند. تس��خیر النه جاسوسی آمریکا نه تنها تا آن 

زمان بلکه تاکنون نیز سابقه نداشته است.
اگ��ر قرار بر ترس��یدن و هراس بود، دانش��جویان 
هیچگاه جرأت و جس��ارت چنین کاری را به خود 
نمیدادند. حتی عملیات پنجه عقاب که آمریکاییها 
انجام دادند که با طوفان شن در صحرای طبس با 
شکست روبرو شد، نتوانست ترس را در دل ایران 
تقویت کند. جمهوری اس��امی ایران، توانست بر 
ترس مقابل آمریکا پیروز شود و همین اتفاق رمز 
موفقیتهای بعدی شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در نخستین روز از ماه مبارک رمضان و در مراسم 
انس با قرآن با اش��اره به سیره و درس بزرگ امام 
بزرگوار مبنی ب��ر نترس��یدن از قدرتهای زورگو، 

تأکید کردند: 
»ه��راس از آمری��کا نتایج تلخی را ب��ه بار خواهد 
آورد و ما در س��الهای گذشته در برخی دولتهای 
خودمان مش��اهده کردیم که ترس از آمریکا، آنها 

را دچار چه مشکات سختی کرد.«
تص��ور کنید که اگر در ماج��رای ورود غیر قانونی 
ملوانان آمریکایی به آبهای سرزمینی ایران، نیروی 
دریایی سپاه پاس��داران از خود انفعال نشان داده 

بود، پس از آن چه اتافقی میافتاد؟
ب��ه خاطر داری��د که یک ش��ناور آمریکایی با 10 
س��رباز آمریکایی وارد آبهای سرزمینی ایران شده 
بودند و نیروی دریایی سپاه این شناور را توقیف و 

سربازان آمریکایی را اسیر کرد.
عکس ها و فیلم هایی که از این سربازان آمریکایی 
در رسانه ها و تلویزیون شد مرور کنید؟ سربازان و 

ملوانان آمریکایی در چه وضعی بودند؟
اگر سپاه دست به کار نشده بود و در بزنگاهی که 
فراهم شده بود عمل نمیکرد، چه برداشتی از عدم 
واکنش نیروهای مس��لح ایران اس��امی در افکار 
عمومی شکل میگرفت؟ آمریکاییها چه میگفتند؟

به یک مقطع بس��یار حس��اس و مهمت��ر از وقایع 
گذشته نگاهی بیندازیم.

س��ال گذش��ته آمریکا در یک اقدام تروریس��تی، 
سردار دالور ایران اسامی را به شهادت رساند.

س��کوت در مقابل این جنایت جایز بود یا پاسخ؟! 
اگر در مقابل اقدام تروریستی ارتش آمریکا ایران 

ترس آمریکا را وحشی تر می کند! 

ادامه صفحه 2

یادداشت

سرمقاله
صفحه 8

دکتر نمکی:

آنها که به ما خندیدند 
خودشان در طوفان کرونا 

گرفتار شدند

گفت:  بهداشت  وزیر 
آن کش��ورهایی ک��ه 
در گرفت��اری م��ا در 
بح��ران کرون��ا به ما 
علیرغم  می خندیدند 
می��ل باطن��ی ما در 
س��همگین  طوف��ان 
کرونا گرفتار ش��دند و تازه فهمیدند ما چگونه 
ایس��تادگی کردیم.س��عید نمک��ی در مراس��م 
رونمای��ی از لب��اس حفاظت��ی کادر درمان که 
توس��ط یک ش��رکت دانش بنیان تولید ش��ده 
گفت: یکی از تلخ ترین ایام زمانی بود که کادر 
درم��ان در خط مقدم لب��اس و اقام حفاظتی 
نداشتند، موج س��همگینی رسیده بود و برخی 
که در رسانه هایش��ان به م��ا می خندیدند و در 
اوج گرفتاری خنج��ر در قلب ما فرو می کردند 
علیرغم میل باطنی ما وقتی گرفتار این بیماری 
ش��دند تازه فهمیدند این س��رزمین چگونه در 

مقابل بیماری ایستادگی کرد.
وی ب��ا بیان اینکه میزان پرس��تار به تخت آنها 
در بدترین شرایط سه برابر کشور ماست گفت: 
میزان تخت در این کش��ورها نی��ز در بدترین 
ش��رایط هفت برابر ایران است، اما بیماران این 
کشورها س��رگردان ماندند و در کشور ما حتی 
یک کارتن خواب پشت درب بیمارستان نماند 

و یک بیمار مسن نبود که پذیرش نکنیم.
وزی��ر بهداش��ت ادامه داد: یک��ی از علل اصلی 
تفاوت های ما با کش��ورهای غرب��ی که تحریم 
نیستند این بود که با همت و غیرت پرستاران 
و پزشکان همه بیماران پذیرش شدند، پرستار 
و پزش��ک ما به دلیل کمبود اقام حفاظتی به 
مردم پشت نکردند و یک نفر در خیابان دست 

به اعتراض نزد.
به گفته نمکی، از همان روزهای اعام بیماری 
کرونا در چی��ن جلوی صادرات گرفته ش��د و 
دپوی اقام بهداشتی در دستور کار قرار گرفت، 
اینکه یک کشور ظرف 50 روز از وارد کننده به 
صادرکننده تبدیل ش��ود لطف خدا بوده است. 
کیانوش جهانپور س��خنگوی وزارت بهداش��ت 
نیز گفت: لباس حفاظتی کادر درمان توس��ط 
یک ش��رکت دانش بنیان تولید شده است که 
نسبت به نمونه های خارجی از کیفیت باالتری 
برخوردار اس��ت همچنین این لباس حفاظتی 
ام��کان فیلترینگ وی��روس و مقابله با حمات 

بیولوژیک را داراست. فارس

نمایندگان مجلس یازدهم  مسئولیت ملی دارند 

صفحه 5

حفاظت از محیط زیست
 در محاق تعطیلی!

 

ام��روز فرصت خوبی اس��ت تا تعداد قابل توجه��ی از ارگان های 
دولتی کش��ور به حمایت از بخش خصوصی گزینه اس��تراحت 
و مرخص��ی با حقوق و مزایا را برای خود انتخاب کرده تا حیاط  
خلوت هایش��ان مضاعف ش��ود! آنچه طی این سال ها از سازمان 
حفاظت از محیط  زیس��ت به یاد داریم به  جز تلف شدن بودجه 
بیت الم��ال و حرف و نقل های فراوان پیرامون انحطاط جنگل ها 
و آلودگی هوا و تجاوز به این فضاها توس��ط کس��انی اس��ت که 
پشت س��ر رانت ها و امضاهای طایی کمین کرده بودند چیزی 
نیست که امروز مجموعه اداری آن نیز به تبعیت از بعضی دیگر 
دس��تگاه ها ازجمله وزارت آموزش وپرورش ب��ه محاق تعطیلی 
می رود! درحالی که اگر اندیش��ه ای عمیق و مدیریتی درازمدت 
برای اداره یک مس��یر باش��د قطعاً با چالش��ی پیرامون سامت 
آحاد جامعه می تواند وظیفه اینگونه ارگان ها را نه  تنها مضاعف 
بلکه چند برابر کند تا همانند متولیان بهداش��ت کشور بی مهابا 
وارد میدان کارزار ش��وند و وظائف خود را به  منظور مس��اعدت 
هرچه بیش��تر با کس��انی که بدون هیچ گونه حق��وق و مزایایی 
ایثارگرانه سم پاش��ی ها را به کول گرفته تا تغییر کاربری دهند 
و به گندزدایی کارهای گذش��ته کسانی بپردازند که حاصل آن 
نبودن آمادگی محیط زیست از وجود ضایعات خطرآفرین است. 

نمی توان همه تقصیرها را درباره نظافت و محیط زیست جامعه به 
شهرداری ها نسبت داد که آن ها وظیفه ای جز رفت وروب ندارند 
در حالی  که س��ازمان حفاظت از محیط  زیست عهده دار ایجاد 
زیرساخت ها از تمامی امور جاری سرزمین است و شهرداری ها 
و وزارت بهداشت در حالی می توانند وظایف خود را انجام دهند 
ک��ه هرروز ناچار به تذکر آن نباش��ند زیرا زمینه فراگیر ش��دن 
یک بیماری میکربی و ویروس��ی قبًا توسط متولیان آن حذف  

شده است. 
این روزها حفظ امنیت و بهداش��ت فراتر از دیدگاه رهگذران به 
 صورت میکروسکوپی ش��ده است و باید همه  چیز را استریلیزه 
کرده و اجازه نداد تا کادر خس��ته بهداشت کشور، بازمانده توان 
خود را نیز از دست بدهند که آن  وقت یک فاجعه بزرگ است. 
اگر قرار اس��ت ش��هرداری ها به منظور نظافت و جمع آور شبانه  
روزی زباله ها در دو بخش بازیافت و پس��ماند که متأسفانه این 
روزها هم��ه آن ها را باید با دید میکرب های خطرناک نگاه کرد 
ایثارگرانه وارد میدان شوند و بقیه امور خود را به محاق تعطیلی 
بسپارند اما وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست کشور نفی 
نمی ش��ود بلکه نیازمند است تا در کنار نظافت فضای زندگی به 
اصاح زیرساخت ها بپردازند تا پاره ای از امور در این  باره نیاز به 
تکرار مکررات نداشته باشند. بعضی وقت ها تذکر و اخطار کافی 
نیس��ت بلکه ضروری اس��ت تا ضابطان قوه قضائیه وارد میدان 
شوند و اجازه ندهند هیچ یک از آحاد حقوقی و حقیقی سامت 

جامعه را به خطر بیندازند. 
چه کس��ی مس��ئول پیشگیری از پراکنده ش��دن، بریده و رنده 
ش��دن ورق های پاس��ت فوم هایی اس��ت که در س��قف ریزی 
مجتمع های مسکونی استفاده می شود که اگر سری به خانه های 
اطراف این بناه��ای نیمه کاره بزنیم خواهیم دید این بریده های 
س��بک وزن چگونه همه محیط ها را در بر گرفته و فضای تنفس 
را آل��وده می کنن��د و یا از طریق آب و غذا به دس��تگاه گوارش 
وارد می ش��وند؟ چه کسی مس��ئول پیگیری و کنترل ادعاهای 

خدمات ش��هری پیرامون حمل به موقع زباله های خانگی است 
که متأسفانه این روزها دستکش، ماسک و دستمال کاغذی های 
خطرناک نیز در س��طح کوچ��ه و خیابان و بخصوص جوی های 
آب به وفور یافت می شوند؟! آیا سازمان حفاظت از محیط زیست 
که ریاست آن حکم معاونت ریاست جمهوری را یدک می کشد 
تنها وظیفه اخذ آم��ار و اعام آلودگی هایی را به عهده دارد که 
خوش��بختانه این ماه ها ضمن بارندگ��ی و حذف ترددهای زائد 

وسایط نقلیه به حداقل رسیده است؟ 
بد نیست سازمان امور اداری و استخدامی کشور به جای پروپاگاندا 
ها پیرامون اس��تخدام چهل هزار نفر در سال جاری برای دولت 
به مازادهایی همچون سازمان حفاظت از محیط زیست بپردازند 
که طی تمامی این س��ال ها هیچگونه دفاع��ی برای تاش های 
خ��ود بجای حیاط خلوت بودن ندارد، بیندیش��ند و کمبودها از 
همین محل تأمین ش��وند! جامعه ایران حداقل طی قرن اخیر، 
بحران��ی میکرونی و به این عظمت را به یاد ندارند تا برای آن ها 
تجربه ش��ده باش��د و این وظیفه نهادهایی همچون حفاظت از 
محیط  زیس��ت اس��ت تا با داش��تن بودجه و امکانات قابل توجه 
پیش بینی ه��ای الزم را درب��اره تنش ه��ا و بحران های در پیش 
رو بنماید و بر اس��اس وظایف خود ب��ه همکاری با دیگر نهادها 
ازجمله هال احمر، ش��هرداری، ستاد بحران و پدافند غیرعامل 
بپردازد. نبش قبر گذش��ته ها مشکلی را حل نمی کند اما امروز 
چه کسی باید وظیفه راهنمایی و ارشاد جامعه را پیرامون حفظ 
محیط زیست عهده دار شود. وقتی س��طح پیاده روها، خیابان ها 
و پارک ها مملو از دس��تکش و ماس��ک هایی اس��ت که هرکدام 
می توانند آلوده باشند؟! و یا جوابگویی معضات زیست محیطی 
پس از هر زلزله چه نهادی اس��ت که پیش درآمد آن نیمه ش��ب 
جمعه تهران و چند ش��هر دیگر را به ل��رزه درآورد؟ آیا معاونت 
رئیس جمهور و ریاس��ت س��ازمان محیط  زیس��ت و ادارات کل 
آن در سراس��ر کش��ور این روزها را در محاق تعطیلی به س��ر 

نمی برند؟!

اسماعیل احمدی:

مشارکت ۵۱۰۰ گروه مردمی در رزمایش همدلی و احسان ستاد 
اجرایی فرمان امام برای توزیع یک میلیون بسته معیشتی 

درمرحله نخس��ت رزمایش احس��ان و همدلی برای توزیع یک میلیون 
بسته غذایی و بهداشتی بین آسیب دیدگان کرونا، 5100 گروه مردمی با 
ستاد اجرایی مشارکت داشتند.اسماعیل احمدی مسئول قرارگاه جهادی 
س��تاد اجرای��ی فرمان امام درحاش��یه بازدید از روند اهدای س��بدهای 
معیش��تی دراس��تان ایام، در دیدار با نماینده ولی فقیه و فرمانده سپاه 
این اس��تان افزود: یک میلیون بسته معیشتی در طرح رزمایش همدلی 
و احسان در کشور توزیع گردیده که سهم ایام 1۷ هزار بسته میباشد.
وی با قدردانی از مجاهدات ارزنده گروه های مردمی تصریح کرد: بیش از 5100 گروه مردمی اعم از 
خیریه، سمن، گروه جهادی و فعاالن اجتماعی در این رزمایش بزرگ مشارکت داشته اند. وی ادامه 
داد: تمامی مراحل شناسایی نیازمندان با دریافت کد ملی؛ همچنین بسته بندی و توزیع بسته ها به 
همت ده ها هزار جهادگر عاشق در تمامی شهرهای کشور صورت گرفته است.احمدی همچنین به 
سایت "دنیای احسان" برای سازماندهی و شبکه سازی گروه های مردمی اشاره نموده و افزود: تاکنون 

۸51۳ گروه مردمی در این سامانه ثبت نام کرده و داده های خود را وارد کرده اند.

استان لرستان در وضعیت هشدار قرار گرفت 

اس��تاندار لرستان گفت: براساس استانداردهای وزارت بهداشت اکثر شهرهای استان لرستان در 
وضعیت قرمز و زرد قرار دارند و وضعیت س��فید نداریم. سیدموسی خادمی در رابطه با مصوبات 
ستاد ملی مدیریت کرونا و وضعیت کرونایی لرستان اظهار داشت: بر اساس تصمیمات ستاد ملی 
مدیریت کرونا بنا شد راهپیمایی روز جهانی قدس در نقاط سفید کشور و با رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی برگزار شود اما باید گفت چون لرستان هیچ نقطه سفیدی ندارد این راهیپمایی برگزار 

نمی شود.
وی در رابطه با وضعیت ویروس کرونا در لرس��تان نیز گفت: از ابتدای اردیبهش��ت ماه تاکنون 
تعداد مبتایان اس��تان دو برابر ش��ده به طوری که در برخی از شهرستان های استان2.5 تا 2.6 
برابر رش��د پیدا کرده اس��ت. خادمی با بیان اینکه آمار  بیماران بستری شده و فوتی ها با کاهش 
یافته است تصریح کرد: آمار بستری و فوتی ها نسبت به قبل تا رقم یک چهارم تنزل پیدا کرده 
است . اس��تاندار لرستان اظهارداش��ت: دلیل اصلی افزایش آمار تعداد مبتایان به ویروس کرونا 
اجرای طرح بیماریابی اس��ت که در اس��تان آغاز شده و باید گفت لرستان جزء استان هایی است 

که نسبت به میانگین کشوری تست های بیشتری انجام داده است.
وی با اش��اره به اینکه اس��تان لرس��تان کامًا در وضعیت هش��دار قرار دارد، بیان کرد: بر اساس 
استانداردهای وزارت بهداشت اکثر شهرهای استان در وضعیت قرمز و زرد قرار دارند و وضعیت 

سفیدی نداریم. استاندار لرستان از هموطنان درخواست کرد به استان سفر نکنند. تسنیم
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