
جزئیات ودیعه مسکن مجلس به 
نمایندگان از زبان ابوترابی

ابوالفض��ل ابوتراب��ی نماینده نجف آب��اد در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به جزئیات ودیعه مسکن به 
نمایندگان در ابتدای هر دوره گفت: بعد از تشکیل 
هیئت رئیسه مجلس جدید، تصمیم گرفته می شود 
که برای نمایندگانی که از شهرس��تان به تهران می 
آیند، منزل تهیه کنند و این کار به 2 صورت انجام 
می ش��ود که یا ب��ه نمایندگان ماهان��ه اجاره منزل 
می دهن��د و یا پول رهن خان��ه را یکجا به نماینده 
می دهند که انتخاب هر کدام با خود نماینده است. 
وی افزود: در مجلس دهم اجاره ماهانه مبلغ شش 
و نیم میلیون توم��ان و مبلغ رهن هم حدود 250 

میلیون تومان بود.
منتخ��ب نجف آباد در مجلس یازدهم تصریح کرد: 
در مجل��س یازدهم هم این اتف��اق خواهد افتاد اما 
در حال حاضر چون هیئت رئیس��ه مجلس تشکیل 
نش��ده، مبلغ مذکور مشخص نیس��ت و اگر مبلغی 

اعالم شود بر اساس حدس و گمان است.
وی با بیان اینکه در هشت سال گذشته که نماینده 
بوده، در تهران خانه نداشته و شبها در مجلس می 
خوابید افزود: اجاره ماهیانه که مجلس می دهد را 
می گیرم و در شهرس��تان برای شش خیریه هزینه 

می کنم.  فارس

اخبار

دوره دهم مجلس ش��ورای اس��المی به پایان 
رسید و تا یکی دو روز آینده مجلس یازدهم با 

ترکیب تازه کار خود را آغاز خواهد کرد.
مردم نس��بت به مجلس یازدهم چش��م امید 
دارن��د، چ��را ک��ه از عملک��رد مجل��س دهم 
رضایت نداشتند و در طول فعالیت آن، شاهد 
تصمیم��ات و اتفاقاتی بودند که آن را در ش��أ 

خود نمی دانستند.
در روزه��ای پایانی مجلس دهم بس��یاری از 
نمایندگان ک��ه در این مجلس حاضر بودند و 
اکن��ون نیز در مجلس یازدهم حضور خواهند 
داشت، نسبت به عملکرد مجلس و نمایندگان 
آن انتقاداتی را مطرح می کردند که هنوز هم 

ادامه دارد.
این ک��ه چرا نمایندگان منتقد ت��ا این اندازه 
دیرهن��گام به خود انتق��ادی پرداختند، خود 
س��والی است که از س��وی همین نمایندگان 
منتقد باید پاسخ داده شود اما همین که آنها 
خود ب��ه انتقاد از نهادی ک��ه در آن عضویت 
داش��ته اند پرداخته اند ج��ای تقدیر دارد و در 
صورت احتمال ادامه راه اش��تباه مجلس دهم 
در مجلس یازدهم،  آنها باید زودتر ورود کنند 
و با انتقادات س��ازنده از بیراهه رفتن مجلس 

یازدهم جلوگیری کنند.
این نگران��ی وجود دارد ک��ه مجلس یازدهم 
راه مجل��س دهم را برود ک��ه برای جلوگیری 
از این بیراهه، نمایندگان مجلس یازدهم باید 
مراقبت های زیادی بر خود و مجلس داش��ته 
باشند. در همین زمینه چند تن از نمایندگان 
در گفت وگوهایی که انجام داده اند به انتقاد از 

عملکرد مجلس دهم پرداخته اند.

خانه های سازمانی 300 متری مجلس را 
به ثمن بخس واگذار کردند

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
گف��ت: نماین��دگان مجلس باید به ش��دت از 
خوی اش��رافی گری پرهیز داش��ته باش��ند و 
مظهر پاکدس��تی و س��اده زیس��تی باشند تا 

مردم به نظام و مجلس اعتماد کنند.
محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان در 
مجلس ش��ورای اسالمی ، درباره برخی مبالغ 
مصوب در مجلس از جمله ودیعه مسکن، وام 
و خودرو به نمایندگان اظهار داشت: همانگونه 
که خودتان گفتید به نمایندگان وام هایی داده 

می شود و این وام ها پول بالعوضی نیست که 
داده  شده و پس گرفته نشود.

وی افزود: ش��ما نمایندگان تهران و برخی از 
ش��هرهای اطراف تهران را نبینید. نماینده ای 
که از شهرستان می آید نیازمند مسکن برای 
اس��کان است و ودیعه ای برای اجاره یک خانه 
حداکثر 100 متری از س��وی مجلس به آنان 
داده می شود و اگر مجلس خودش خانه های 
سازمانی داش��ت و در اختیار نمایندگان قرار 

می داد این همه وام داده نمی شد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
در پاس��خ به این پرسش که چرا مجلس برای 
س��اخت خانه ه��ای س��ازمانی اقدامی صورت 
نمی ده��د، گفت: مجل��س در دوره های قبل 
تع��داد زی��ادی خانه های س��ازمانی داش��ته 
ام��ا این ها را ب��ه ثمن بخس ب��ه تعدادی از 
نماین��دگان آن دوره واگ��ذار کرده اند که این 

یک اشتباه بود.
زاه��دی می گوی��د ک��ه مت��راژ خانه هایی که 
مجل��س ش��ورای اس��المی در دوره های قبل 
داش��ته به 300 متر زیر بنا می رس��یده است 
و می ش��د اکنون این خانه ها را تبدیل به سه 

واحد 100 متری کرد.
وی در همین خصوص تاکید دارد: نمایندگان 

مجلس باید به ش��دت از خوی اش��رافی گری 
پرهیز داش��ته باش��ند و مظهر پاکدس��تی و 
ساده زیستی باشند تا مردم به نظام و مجلس 

اعتماد کنند.

نماین���ده ولنجک نش���ین خوی اش���رافی 
پیدا می کند

نماینده مردم محالت در مجلس نیز با اش��اره 
به پرداخ��ت مبالغ زیاد به نماین��دگان برای 
اجاره مسکن گفت: نمایندگان دوره های قبل 
خانه های سازمانی را یا تحویل نمی دادند و یا 
با رانت به نام خود سند زدند و به همین دلیل 

مجلس خانه های سازمانی را فروخت.
حجت االس��الم علیرضا سلیمی با بیان اینکه 
برخ��الف دیگ��ر ادارات و س��ازمان ها مجلس 
ش��ورای اس��المی مس��کن س��ازمانی ندارد، 
گفت: البته مجلس در  س��الهای گذشته خانه 
س��ازمانی داشت که هر چند تعدادش کم بود 
اما به دلی��ل رانت خواری برخی نمایندگان و 
تالش برای تصرف این منازل به قیمت اندک 
بع��د از دوره نمایندگ��ی، همی��ن خانه های 

سازمان فروخته شد.
وی با بیان اینکه مجلس ش��ورای اسالمی در 
دور دوم و س��وم در نزدیکی پاستور، تعدادی 

خانه س��ازمانی داشت که این خانه ها حتی تا 
مجلس ششم و هفتم هم موجود بود، تصریح 
کرد: ای��ن خانه ها به تع��دادی از نمایندگان 
داده ش��د تا در دوره نمایندگی استفاده کنند 
اما برخی از نمایندگان تا س��ال ها بعد از اتمام 
دوره نمایندگ��ی، ای��ن من��ازل  را در تصرف 

داشته و آن را تخلیه نمی کردند. 
منتخب مح��الت در مجل��س یازدهم گفت: 
ب��ه عنوان مثال یک��ی از نمایندگان تهران در 
مجلس ششم خانه سازمانی مجلس در نزدیک 
پاستور را تا چندین سال بعد از مجلس ششم 
تخلی��ه نکرده بود با وجود آنکه وی بعد از آن 

دیگر نماینده نبود.
س��لیمی اضاف��ه ک��رد: همچنی��ن برخی از 
نماین��دگان بع��د از اتم��ام دوره نمایندگی با 
البی و رانت همان منازل سازمانی را به قیمت 
اندک به نام خود کردندکه این یک نوع رانت 
بود. وی افزود: به دلیل همین مشکالت هیأت 
رئیسه مجلس خانه های سازمانی را فروخت و 
هیأت رئیس��ه مجلس نهم و دهم دیگر برای 

خانه های سازمانی اقدامی نکردند. 
نماینده محالت در مجلس ش��ورای اس��المی 
تصریح کرد: بس��یاری از مقامات و مسئولین 
از خانه ه��ای س��ازمانی اس��تفاده می کنن��د 

ام��ا مجلس ب��ه دلیل همین مش��کالت خانه 
سازمانی ندارد.

سلیمی تصریح کرد: در دوره مجلس ششم و 
هفتم تعدادی از خانه های سازمانی مجلس در 
منطقه سعادت آباد تهران بود سؤال این است 
که چرا مجلس در آن منطقه برای نمایندگان 
خان��ه تهیه کرد و چرا در جنوب ش��هر تهیه 
نک��رد. وی اف��زود: به نظ��ر اینجان��ب منازل 
نمایندگان مجلس باید از مجموعه بهارستان 
به پایین باش��د. م��ن که س��ه دوره نماینده 

هستم در همین منطقه ساکن هستم.
نماینده محالت در مجلس ش��ورای اسالمی 
اف��زود: اینجان��ب می بین��م ک��ه برخ��ی از 
دوره  اول  روزه��ای  هم��ان  در  هم��کاران 
نمایندگ��ی در مناط��ق ولنجک ی��ا قیطریه 
س��اکن می ش��دند این تع��داد از نمایندگان 
روحی��ه اش��رافیگری پی��دا می کنند و دیگر 

روحی��ه خدم��ت ندارن��د.
سلیمی تأکید کرد: ساخت خانه سازمانی برای 
مدیران در مناطق باالشهر و یا اجاره خانه در 
این مناطق برای مقامات حتماً آسیب زا است 

و ضرر دارد. 
وی تأکی��د ک��رد: توصیه ما به هیأت رئیس��ه 
مجل��س این اس��ت ک��ه تصمیم��ی نگیرد تا 
نمایندگان باالشهرنشین باشند. نماینده ای که 
از شهرس��تان به تهران بیاید و باالشهرنشین 
ش��ود هم آرای م��ردم یادش م��ی رود و هم 

مشکالت مردم.
نماینده محالت در مجلس ش��ورای اس��المی 
اف��زود: نماین��ده یک ش��هر بای��د در مناطق 
متوس��ط و پایین ش��هر زندگ��ی کند و محل 
زندگی و نوع زندگی وی از س��طح متوس��ط 

به پایین باشد. 
حجت االس��الم س��لیمی در خصوص توئیت 
یک��ی از منتخب��ان مجلس یازده��م مبنی بر 
اینکه هیئت رئیسه مجلس دهم برای ودیعه، 
اجاره مس��کن نماین��دگان مجل��س یازدهم 
مبالغی را مصوب ک��رده، با بیان اینکه هیأت 
رئیس��ه مجلس دهم نمی تواند برای مس��کن 
نماین��دگان مجل��س یازده��م تصمیم گیری 
کند، افزود: در ابت��دای هر دوره ای از مجلس 
معموالً منتخبان در هتل و یا مهمانس��راهای 
ادارات مستقر می شوند تا تکلیف مسکن آنها 

مشخص شود. فارس

ادامه از صفحه اول
آمریکایی ها با تجربه س��رنگونی پهپادشان، توقیف 
کش��تی انگلیسی توس��ط ایران و پاسخ موشک به 
ترور سردار س��لیمانی دریافتند که ایران اهل بلف 
زدن نیس��ت و پاس��خ هر س��یلی را با دهها سیلی 
خواهد داد. هش��دار فرمانده��ان نظامی و مقامات 
سیاس��ی ایران درباره پیامدهای هرگونه اقدام علیه 
نفت کش های ایرانی ع��ازوم ونزوئال، موجب عقب 

نشینی آمریکا علیه نفت کش ها شد.
رویکردی که نش��ان می دهد، سیاست تقویت توان 
دفاعی کشور به عنوان عنصری بازدارنده، تصمیمی 
درس��ت بوده که نتایج آن نه تنها در حوزه امنیتی 
بلکه در عرصه اقتصادی نیز بس��یار گسترده خواهد 
ب��ود. به ه��ر تقدیر می توان گفت ک��ه پهلو گرفتن 
نف��ت کش های ایران��ی در س��واحل ونزوئال یعنی 
برافراش��تن پرچم اقتدار ایران در مقابله با تحریم ها  
و تهدیدات که قطعا می تواند دستاوردهای بسیاری 
برای کش��ور به ویژه در شکستن تحریم ها به همراه 
داش��ته باشد که با تکیه بر اراده ایرانی بدون چشم 
داش��ت به وعده های خارجی محقق ش��ده است. و 
این پیامی است از عرشه نفت کش های ایرانی برای 

سراسر جهان. 
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مردم نگران مجلس یازدهم باشند یا نه؟!
پرش از دهم به یازدهم

گزارش

دستور روحانی برای رسیدگی فوری و حل مشکل آب آشامیدنی اهواز
رئیس جمهور با اش��اره به برخی از مش��کالتی که برای مردم در تأمین آب 
آش��امیدنی در بعضی از مناطق اهواز بوجود آمده، دس��تور داد تا س��ریع تر 
اقدامات الزم برای رفع این معضل انجام شود. حجت االسالم حسن روحانی 
در گفتگوه��ای جداگان��ه با رض��ا اردکانیان وزیر نیرو و غالمرضا ش��ریعتی 
اس��تاندار خوزستان، با اشاره به برخی از مش��کالتی که اخیراً برای مردم در 
تأمین آب آشامیدنی در بعضی از مناطق اهواز بوجود آمده، دستور داد تا هرچه 
سریع تر اقدامات الزم برای رفع این معضل توسط بخش های ذیربط انجام شود. رئیس 
جمهور تاکید کرد: باید اس��تاندار، مسئوالن استانی و تمام دستگاه های مرتبط برای 
جلوگیری از بوجود آمدن مشکل و سختی برای مردم خوزستان در زمینه تأمین آب 
آشامیدنی در فصل تابستان برنامه ریزی و اقدامات الزم را داشته باشند تا شاهد بروز 

چنین مشکالتی برای مردم نباشیم. پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

توانایی نظارت بر همه نمایندگان از شاخص های رئیس مجلس است
منتخب م��ردم اصفهان و نائین در مجلس یازده��م گفت: فردی که به 
ریاس��ت قوه مقننه می نش��یند باید توانایی نظارت بر همه نمایندگان را 

داشته باشد.
اله��ام آزاد منتخب مردم نائین در مجلس یازدهم درباره ش��اخص های 
رئیس مجلس یازدهم با بیان اینکه همدلی، گام نخست مجلسی متفاوت 
اس��ت، اظهار داشت: قوه مقننه، قوه قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین 
است بنابراین فردی که به ریاست این قوه می نشیند باید توانایی نظارت بر تمامی 
نمایندگان را داشته باشد. آزاد تاکید کرد: مقام معظم رهبری در سخنرانی خود، 
چند ویژگی  از ویژگی های یک رئیس مجلس شایسته را برشمردند؛ از مهم ترین 
این ویژگی ها تقوا و همچنین احساس مسئولیت بود بنابراین فردی که به ریاست 

این قوه می نشیند باید چنین ویژگی هایی را دارا باشد. فارس

دولت بازار را رها کرده است
نماینده مردم س��میرم درمجل��س با بیان اینکه دول��ت ابزارهایی را در 
اختیار داش��ت تا جلوی س��وء اس��تفاده و رانت س��وداگران و دالالن را 
بگیرد، گفت:اما متاس��فانه دولت بازار را رها کرده و امکان برای جوالن 
س��وداگران فرام شده است. اصغر س��لیمی با اشاره به آشفتگی در بازار 
خودرو، اظهار داش��ت:عده ای دالل و س��وداگر با اقداماتی باعث شده اند 
که خودرو به درس��تی به دست مصرف کنند نرسد. نماینده مردم سمیرم با 
اشاره به اخذ بیش از 6 هزار خودرو توسط یک فرد که اخیرا از سوی قوه قضائیه 
محکوم ش��د، اظهار داشت: دولت و سازمان های نظارتی باید پیش از این جلوی 
این کارها را می گرفتند تا شاهد چنین مسائلی نباشیم. از طرفی هم بهتر است 
ت��ا قوه قضائیه منتظر دولت نمان��د و در صورت نیاز برای کنترل بازار و مقابله با 

گرانی خودرو و سایر مایحتاج ضروری مردم، وارد عمل شود. تسنیم

مردم واقعاً "حق" دارند؟
ک��دام یک از گزین��ه های زیر 
در درمان بیماری کرونا موثرتر 

است؟
ددمش��نانه... حمل��ه  ال��ف( 
ش��ی  منا د د . . . نه منیشیا د د

مسافران به جاده های شما و جنوب کشور
ب( بازپخ��ش آمار قربانیان کرونا در آمریکای 
جهانخ��وار به ص��ورت روزانه چهل و هش��ت 

نوبت
ج( تماش��ای س��ریال "متهم گریخ��ت" برای 

هشتاد و هشتمین بار
د( عم��ل ب��ه دس��تورالعمل های بهداش��تی 

دارندگان تاکسی خط ونک – آزادی
 ریی��س کل بانک مرکزی: م��ردم حق دارند 
س��رمایه های خ��ود را در هر بخش��ی به کار 

بگیرند.
با توجه به ای��ن اظهارنظر کدام یک از گزینه 

های زیر درست است؟
الف( مردم حق دارند.

ب( مردم سرمایه دارند.
ج( م��ردم می توانن��د در هر جا که دلش��ان 

خواست سرمایه گذاری کنند.
د( هیچکدام

فعالیت کدام یک از "س��الطین زیر" مش��کل 
قانونی ندارد؟

الف( سلطان علی پروین
ب( اسکانیا سلطان جاده ها

ج( سلطان غم مادر
د( حوض سلطان

 

از اوایل اسفندماه 13۹۸ موضوع ویروس کرونا و شیوع آن 
در کشور ما هم مس��ئله شماره یک کشور شد و به دنبال 
موثرترین دس��تورالعمل قطع زنجیره این ویروس تعطیلی 
اجتماعات مردمی و خانه نشینی بعنوان مهمترین راهکار 
مبارزه با این بیماری به شدت مسری در دستور کار وزارت 
بهداش��ت و س��تاد ملی مبارزه با کرونا به عنوان عالیترین 

مرجع کنترل و مبارزه با این بیماری قرار گرفت.
با گذشت قریب به سه ماه از تعطیلی گسترده تمام اماکن 
عمومی، مدارس و دانشگاه ها، مساجد و مصلی ها، اعتاب 
مقدس و حرم ها، به علت بیکاری و ضرر فراوان اقتصادی 
مردم و مش��اغلی شهری و روستایی و زیان شدید بسیاری 
از تولیدی ها، اصناف خدماتی و مولدین، به دنبال کاهش 
مصرف ناشی از خانه نش��ینی عمومی و با فروکش کردن 
و کنترل نسبی ویروس کرونا، یک یک اجتماعات مردمی 
هر کدام با یک پروتکل )!( بهداش��تی شروع به کار نموده 

و بازگشایی شده اند!
اجتماعاتی مانند مترو، مراکز حمل و نقل، بانک ها، مراکز 
تجاری و فروش��گاه ها هم که اساس��ا هرگز تعطیل نشده 
بودند با برطرف شدن محدودیت های اعمال شده با تمام 
ظرفیت س��ابق در حال ادامه فعالیت هس��تند. بازگشایی 
مدارس هم از بیس��ت و هفتم اردیبهشت ماه 13۹۹ اعالم 
شده و مقرر ش��ده ورزش های گروهی مانند لیگ فوتبال 

هم براس��اس پروتکل های وزارت بهداشت بعنوان یکی از 
ضروری ترین نیازهای اجتماعی راه اندازی شوند! سینماها 
هم با ظرفیت چهل درصدی و براساس رعایت پروتکل )!( 

های وزرات بهداشت مجوز بازگشایی را دریافت نمودند.
در این میان تنها اجتماعات بالتکلیف مس��اجد و نمازهای 
جماعت و مصلی ها و نمازهای جمعه هس��تند. مس��اجد 
که بعنوان سنگر انقالب مامن جبهه مقاومت و سرچشمه 
جوش��ان و پشتوانه عظیم انقالب اس��المی و ایمان مردم 
هستند، هر چند این روزها محل برگزاری رزمایش کمک 
های مومنانه به اقش��ار آس��یب پذیر از کرونا و محرومین 
اجتماع، همچنین پایگاه های مبارزه با کرونا شده اند لکن 
از کارک��رده اصلی خود که همان��ا اقامه نمازهای جماعت 
و مناس��ک مذهبی اس��ت بازمانده ان��د. نگرانی مومنین و 
نمازگ��زاران از عدم اقامه نمازه��ای جماعت تا حدی باال 
گرفت ک��ه نهایتا مق��ام معظم رهبری حض��رت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای حفظه اهلل در جلسه مشترک با اعضای 
س��تاد ملی مبارزه با کرونا که ب��ا حضور رئیس جمهور به 
صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد به این مساله پرداختند 
و در قضاوتی بی طرفانه نسبت به برگزاری نمازهای جمعه 
و جماعت یک شرط معقول و مشروع را که الزمه هرگونه 
تصمیم گیری در مورد برگزاری یا عدم برگزاری نمازهای 

جماعت مطرح کردند. 
ایشان تصمیم گیری در مورد ادامه تعطیلی جماعت های 
مذهبی به وی��ژه نمازهای جمعه و جماعت یا اقامه آن ها 
را به عهده بررسی و نظر کادر پزشکی و بهداشتی با شرط 

بکارگیری نظر کارشناسان مومن و متعهد قرار دادند!
ی��ک چنین تصمیم گیری و واگذاری امر به کارشناس��ان 
ذیصالح از سوی رهبر معظم انقالب کامال و بارها مسبوق 
به سابقه است و ایشان بارها و بارها فرموده اند که رهبری 
در هر مورد اجرایی کش��ور نمی تواند دخالت و ورود پیدا 

کن��د و همواره از تصمیم��ات منتخبین مردم در دولت ها 
حمایت کامل نموده اند و حداکثر پشتیبانی و همکاری را 
با ایش��ان داشته اند. لکن کمتر از شش ماه پیش هنگامی 
که دولت تدبیر بیس��ت و چهارم آبان م��اه 13۹۸ یکباره 
قیمت بنزین هزار تومانی را به سه هزار تومان افزایش داد، 
در هم��ان آغازین روزهای این تصمیم و عملکرد اش��تباه 
دولت تدبی��ر، مقام معظم رهبری در یک س��خنرانی غیر 
رس��می در آغاز درس خارج فقه خود فرمودند که تصمیم 
گی��ری در مورد افزایش قیمت بنزین و نحوه اعمال آن را 
به شورای س��ران سه قوه واگذار کرده اند و الزم است که 
دولت و مجلس و قوه قضاییه براس��اس نظر کارشناس��ان 

مربوطه جمع بندی و تصمیم گیری کنند!
تصمی��م گی��ری همس��وی ریاس��ت مجل��س ب��ه نیابت 
خودخوانده از س��وی 2۸۹ نفر دیگر نمایندگان با تصمیم 
رئیس جمهور و امضای مش��روط ریاست دستگاه قضا در 
پای توافقنامه س��ران سه قوه بدون اجابت مقدمات الزم از 
س��وی دولت تدبیر، کرد آنچه نباید می کرد و ش��د آنچه 

نباید می شد!
نارضایتی عمومی مردم از سقف قیمت و نحوه اعمال قیمت 
جدید بنزین بار دیگر میدان اغتشاشات را برای اراذل بین 
المللی به سرکردگی آمریکا و بدخواهان و منافقین فراهم 
کرد و بار دیگر انقالب به لبه پرتگاه رفت و میلیاردها ضرر 
و زیان مالی، کش��ته شدن عده ای از شهروندان و شهادت 

تعدادی از مدافعان وطن دستاورد آن شد!!!
ای��ن در حالی بود که رهب��ری معظم انقالب آن زمان هم 
ه��ر گونه تصمیم گی��ری را منوط به به��ره گیری از نظر 
کارشناس��ان مربوطه کرده بودند اما دولت تدبیر برخالف 
نظر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس و صاحب 
نظران اقتصادی ک��ه همان موقع هم با نظر دولت مخالف 

بودند، نسبت به اجرای تصمیم خود اقدام کردند.

اکنون با توجه به سوابق غیر قابل دفاع دولت در تصمیمات 
ب��زرگ و ملی مانن��د افزایش قیمت بنزی��ن )برجام، بازار 
خ��ودرو، افزای��ش قیم��ت ارز و...( که نش��ان م��ی دهند 
دولت تدبی��ر برخالف تبلیغات گس��ترده از نظرات عموم 
کارشناسان متعهد بهره ای نمی برد و تنها به نظرات چند 
نف��ر اطرافیان رئیس دولت بس��نده می کند باید پرس��ید 
سرنوشت اقامه نمازهای جمعه و جماعت چه خواهد شد؟! 
آیاد در میان مس��ئولین کنونی دولت و ستاد ملی مبارزه 
با کرونا هیچ کس دغدغه مند این مس��ئله نیست، یا هیچ 
توانمندی در جهت تهیه پروتکل!! الزم جهت بازگش��ایی 
مصل��ی ها و اقامه نمازهای جمعه و جماعت وجود ندارد؟! 
یا نه احتماال تعمدی در جلوگیری از باز ش��دن مس��اجد 
و مصلی ها وجود دراد تا مردم را از مس��اجد این س��نگر 
انقالب دور کنند!! در حالیکه برای بازگش��ایی تمام اماکن 
عمومی پروتکل!! الزم تدوین و ابالغ می ش��ود؟! به راستی 
در حالی ک��ه پیش از حلول ماه مبارک رمضان س��ازمان 
بهداش��ت جهانی پروتکل رعایت اصول بهداش��تی جهت 
اماکن مذهبی جوامع مس��لمین را تهیه کرده و ابالغ نمود 
چرا هنوز در ام القرای جهان اسالم اقامه نمازهای جماعت 

باید تعطیل باشد؟
در وضعی��ت کنونی تکلیف علمای اس��الم چیس��ت و به 
راس��تی اگر معیار اقامه نماز حسین ابن علی علیه السالم 
در ظهر عاشورا زیر باران تیر دشمنان اسالم است؛ جامعه 

کنونی ما چه نسبتی با قیام حسینی علیه السالم دارد؟
دست سامری در کار است و عیسایی نداریم!  مهدی جان 

بیا! جز تو امیدی بهر سامان نداریم!
دلتنگم! دلتنگ ندبه های پنهانی! کنون که در این آشفته 

بازار جز تو امن و امانی نداریم!
جهان به س��توه آمده اس��ت و ندارد راهی! از این همه بد 

مستی و بی عدالتی و ویروس آمریکایی! 

یادداشت

آیا همه تصمیمات دولت در 
باره کرونا کارشناسی است؟ 

محمد مهدی ملکی


