
   گزارش

كرونا؛ نمايش همدلي داخلي 
و خباثت رسانه هاي خارجي

سالي كه روزهاي پاياني آن را سپري مي كنيم، به جهت چند اتفاق بزرگ 
در ماهاي پاياني آن، سالي تلخ و پر آزموني براي ملت ايران بوده است. 
از يكسو در آبان ماه، مردم به جهت يك تصميم اشتباه بنزيني، با پديده 
ناامني در بسياري از شهرهاي خود مواجه شدند و ديدند دشمن عنودي 
را كه مترصد فرصت بود تا به بهانه ای، امنيت و آرامش آنها را نشانه برود. 
از سوي ديگر، در 13 دي ماه با اقدام ددمنشانه رئيس جمهور امريكا در 
ترور سردار دل ها حاج قاسم سليماني در غم عزيزترين و امنيت آورترين 
سردار خود نشس��تند ودر روزهاي پاياني بهمن نيز با ويروس »كرونا« 
كه سالمتي آنها را نشانه رفته است، روبه رو شدند؛ اما آنچه بيش ازرنج 
وجود چنين ويروس��ي منحوس آنها را آزار مي دهد فضاسازي مسموم 
رسانه هاي دشمن است كه با پمپاژ خبرهاي دروغ و نااميد كننده، فضاي 

ذهني آنها را مشوش و تخريب كرده است.
با بروز و ظهور اين ويروس زش��ت و خطرناك و اش��اعه آن در كشور، 
ملت ما با دو رويكرد مواجه بودند. در يكسو شاهد همدلي و همگرايي 
همه بخش هاي حاكميتي نظام اعم از دس��تگاه متولي مقابله كننده 
آن يعني وزارت بهداش��ت و درمان كه همچون س��ربازي فداكار در 
خط مقدم مبارزه با اين پديده قرار داش��ت، بوديم. در اين 10 روزي 
كه از عمر اين ويروس منحوس در كش��ور مي گ��ذرد، آنقدري كه از 
صحنه هاي ديدني و وصف ناشدني از رفتار مسئول، پزشك، پرستار و 
كادر درماني و خدمه در اين 10 روز ديده شده است، شيرين و جذاب 
بود كه قطعاً هيچ بيان و قلمي ياراي وصف آن را نخواهد داشت و چه 
بسيار صحنه هاي ديدني كه به جهت محدوديت ايجاد شده در نزديكي 
دوربين ها و خبرنگاران براي ثبت صحنه هاي ايثار كادر هاي درماني، 
نتوانستند اين ازخودگذش��تگی های ماندگار را ثبت و ضبط كنند كه 
يقيناً در كارنامه آخرت اين عزيزان ثبت شده است. اما در كنار برخي 
رفتارهاي سودجويانه جماعتي كه هميشه اقدام به احتكار ملزومات 
مردم مي كردند و در اين مقطع نيز با احتكار مواد شوينده و ماسك و... 
همان رفتارهاي زشت احتكار دوران دفاع مقدس را تكرار كردند، بودند 
بسياري از مردمي كه از هزينه هاي زندگي خود همچون آن شهروند 
تهراني زدند و با خريد ماسك و توزيع آن در بين مردم، انسانيت يك 
انسان مس��لمان ايراني را به نمايش گذاشتند ويا همچون آن خانواده 
عزيز مشكين ش��هري كه هزينه مراسم ختم عزيزش��ان را تبديل به 
چهار هزار پك بهداش��تي و در بين ش��هروندان توزيع كردند. كرونا 
آزمون سختي است كه ما در آن قرار داريم. آزموني كه نشان مي دهد 
از حرف تا عمل ما چقدر فاصله اس��ت. اگر بپذيريم كه صحنه صحنه 
مبارزه است بايد با تمام توان در خدمت كادر درماني كشور براي ريشه 
كني اين ويروس منحوس باشيم. ديروز فرمانده صحنه دفاع مقدس 
و دفاع از حرم، شهيد حاج قاسم س��ليماني بود و وزير بهداشت وهمه 
دستگاه هاي دولت در خدمت اين عزيز بودند كه اگر چنين نبودند بايد 
در پيشگاه الهي پاسخگو باشند و امروز اگر چه آن فرمانده عزيز در بين 
ما نيست ولي نسخه عملياتي او كه نمونه اش را در سيل فروردين 98 از 
سوي حاج قاسم عزيز ديديم، پيش روي ماست. وقتي مي بينيم سپاه 
براي گندزدايي از اماكن عمومي در شهر مقدس قم و همه شهرهاي 
آلوده، با تمام توان در خدمت دستگاه درماني و بهداشتي كشور قرار 
گرفته، مفهومش آن اس��ت كه امروز س��نگر در جاي ديگر و فرمانده 

كسان ديگري هستند كه بايد از دستورات آنها تبعيت كرد.
اما در آن س��وي ميدان، در جبهه رس��انه اي دش��من، س��ربازاني را 
مي بينيم كه انسانيت را بوس��يده و با پمپاژ تبليغات مسموم به دنبال 
اهداف خبيثانه خود هستند. از روز چهارشنبه 30 بهمن ماه كه خبر 
ابتال و فوت دو نفر به ويروس كرونا )كروويد 19( منتش��ر شد، ظرف 
مدت كمتر از يك هفته موجي از فضاسازي رسانه اي توسط بيگانگان 
شكل گرفت كه انگار مبدأ چنين ويروسي ايران بوده است. اين طوفان 
سهمگين رسانه اي حكايت از موج سواري استكبار تبليغاتي داشته و 

در واقع بخشي از جنِگ شناختي دشمن در اين عرصه است.
به اين اخبار توجه كنيد!

1 -  در ژانويه امس��ال )اواس��ط دي ماه تا اواس��ط بهمن( ۲30 هزار 
گردش��گر چيني به تركيه سفر كردند اما ش��ما نه تنها هيچ خبري از 
ابتال مردم تركيه به اين ويروس مش��اهده نمي كنيد، بلكه روز جمعه، 
دومين تَِرند توئيتر در اين كش��ور اين بود كه جلوي ورود ايرانيان به 

تركيه را بگيريد. چرا؟!
۲ -  آمار تلفات كرونا در كش��ور امارات بيش از ۶0 نفر اس��ت اما چرا 
خبري به بي��رون درز پيدا نمي كند؟ چون اقتصاد كش��ورهايي چون 
تركي��ه، امارات و قط��ر مبتني بر گردش��گري، هت��ل داري، خدمات 
هواپيمايي و... اس��ت و اعالم خبر ش��يوع كرونا، يعني نابودي اقتصاد 

آن كشورها.
3-  كش��ورهايي مانند عراق، افغانستان و پاكس��تان، اساساً سيستم 
قوي اي براي تشخيص و تست اين ويروس ندارند، كشورهاي آسياي 
ميانه و جنوب خليج فارس نيز قطعاً درگير اين ماجرا شده اند، اما هيچ 

خبري از شايعات رسانه اي غربي نيست!
۴- در كش��ور 330 ميليون نفري امري��كا، چند ميلي��ون نفر مبتال به 
آنفلوآنزا شده و حدود ۶0 هزار نفر مي ميرند. در سال ۲019 فوت شدگان 
آنفلوآنزا ، بين 10 تا 1۶ هزارنفر در گزارش »مراكز مديريت و پيشگيري 

بيماري«)CDC (آمده است، اما چرا اخبار زيادي از آن را نمي بينيم؟!
5- ايران سي ويكمين كشوري است كه درگير ويروس كرونا شده است، 
چرا اخبار آن بعد از چين و حتي بيش از آن ضريب داده مي ش��ود و در 

داخل كشور اين گونه التهاب آفريني مي گردد؟
بپذيريم كه پاي »جنگ شناختي« در ميان است و هدف اصلي در جنگ 
شناختي - مانند جنگ نظامي- از پاي درآوردن حريف است؛ و اهداف 
مياني براي رس��يدن به اين هدف اصلي، عبارتن��د از: »اعتبار زدايی«، 
»نااميد سازی«، »ناكارآمدنمايي« و س��رانجام »مشروعيت زدايي« از 
حاكميت و نظام اس��ت. روش جنگ ش��ناختي مبتني بر غوغاساالري 
و پروپاگانداي رس��انه اي اس��ت كه با بزرگنمايي حادثه، س��ياه نمايي 
مصنوعي، خبرس��ازي جعلي، التهاب آفريني كاذب، ب��ا بهره گيري از 
رس��انه هاي حقيقي و بخصوص مجازي انجام مي ش��ود. كافي اس��ت 
در همين روزها به اخب��ار جعلي كه از »فيس بوك«، »اينس��تاگرام«، 
»توئيتر«، »يوتي��وب«، »تلگرام« و... منتش��ر مي ش��ود توجه كنيم! 
توجه به اخبار دروغين و تصاوير س��اختگي انتش��اريافته از شبكه هاي 
ماهواره اي براي ما روشن مي كند كه دشمن با چه امكانات و تواني وارد 
ميدان شده است. مگر با همين حجم از توان در اتفاقات بنزيني آبان ماه، 
سقوط هواپيماي اوكرايني و شهادت حاج قاسم ورود پيدا نكردند! همه 
مي دانيم كه استكبار جهاني در سال هاي اخير يك جنگ »امنيت پايه« 
را محور نبردهاي سخت و نرم خود قرار داده است. در تمام اين سال ها 
از جنگ هاي تكفيري داعش در اطراف ايران، تا حمالت تروريستي در 
داخل، تا آشوب سازي هاي س��ال 9۶ و 98، هدف يك چيز بوده است: 

»امنيت ايران انقالبي« بايد زير سؤال برود!
گاهي اين امنيت با هجمه مسلحانه و بمب گذاري مورد اصابت تيرهاي 
دشمن قرار مي گيرد و گاهي با توپخانه س��نگين رسانه اي و تبليغاتي! 
دشمن، زماني با خدش��ه و التهاب آفريني در »معيشت« مردم، امنيت 
ش��هروندان ايراني را هدف خود ق��رار داد و اكنون با هدف خدش��ه به 

»سالمت« آنها، به امنيت عمومي و اجتماعي مردم حمله كرده است.
آنچه مسلّم است اين است كه براي مقابله با اين هجمه سنگين تبليغات 
منفي و هدفمند دشمن، چهار راهكار اصلي اميدبخشی، آگاهي بخشي، 
آرامش بخشي و مقابله با هرگونه كرونا هراسي و جلوگيري از بزرگنمايي 
آن بايد دستور كار همه ما باش��د و در اين مسير سخت، وظيفه همه ما 

به ويژه رسانه ها براي آرامش بخشي جامعه سنگين تر است.

حسن رشوند
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ايران و چين از ميان دهها كشوري كه درگير با مشكل 
كرونا هستند، يحتمل تنها كشورهايي هستند كه 
با آنها برخورد سياسي مي شود؛ ايران بيشتر و چين 
كمتر. منافع هر دو كشور، در تضاد با منافع امريكاست 
و در مورد كرونا در هر دو كشور، دولت امريكا موضعي 
مخالف و سياسي اتخاذ كرده است. با اين مقدمه، به 

بررسي سؤاالت ذكر شده مي پردازيم. 
ادعاهايبيسنددرموردپنهانکاریایران

كرونا آنقدر جدي اس��ت كه اگر كم��ي زودتر و البته 
شديدتر وارد ايران مي شد، مي توانست حتي انتخابات 
مجلس را هم به تأخير بيندازد. در مورد برخورد با چنين 

پديده اي طبيعتاً مسئوالن كشور حتي اگر فقط فكر 
وضعيت دنيايي خود هم باشند، پنهان كاري نخواهند 
كرد. چنانكه هيچ قرينه اي هم ب��ر پنهان كاری ايران 
نيست؛ مثاًل كس��ي اطالعي از وجود كرونا در ايران تا 
قبل آن تاريخ دارد؟ به هر روي بيم��ار كرونايي را كه 
نمي شود در پستو پنهان كرد! مقامات ايران مي دانستند 
كه انتخابات در پيش است، اما براي اعالم خبر درنگ 
نكردند و اولين مورد را كه يافتند، اعالم كردند. آيا اگر 
پي پنهان كاری بودند، ب��ا دو روز تأخير در اعالم خبر، 
نمي توانس��تند آن را موكول به بعد انتخابات كنند؟ 
عده اي هميشه مي گويند ايران دروغ مي گويد، اغلب 
هم س��ند و مدركي براي آن ندارند. در برخي ديگر از 
كش��ورهاي جهان هم اعالم وجود كرونا با اعالم فوت 
اولين بيمار تفاوت زماني چنداني نداشت، اما چرا فقط 
ايران متهم به پنهان كاری شد؟ امريكا ناگاه اعالم كرد 
۶0 مورد مبتال به كرونا دارد. چطور در اولين اعالم، ناگاه 
۶0 نفر اعالم شد؟! اين در حالي است كه رئيس جمهور 
امريكا آن را مهم نمي داند و از مرگ چند ده هزار نفري 
مردم به دليل آنفلوآنزا مي گوي��د! گزارش CBS هم 
مي گويد در س��ال ۲018 در امريكا ۲0 ميليون نفر به 
آنفلوآنزا مبتال شدند كه 80 هزار نفر آنها مرده اند! اما 

دولت امريكا تحت فشار رسانه اي نيست. 
ایرانعام�لکرونايمنطقهی�ایكتاجر

عربستاني؟
مي گفتند ايران عامل انتشار ويروس در منطقه شده 

است. چندين روز با همين گزاره كلي خبر عليه ايران 
توليد شد و عالوه بر جنگ رواني عليه ايران، تالش شد 

محاصره اقتصادي ايران عملي شود. 
روزنامه گاردين در گزارش��ي قم را »هاب« يا مركز 
اصلي گس��ترش ويروس به كل منطقه خاورميانه 
عنوان كرد و بيان داش��ت كش��ورهاي ديگري كه 
شيعيان آن به قم رفت وآمد مي كنند و براي زيارت 
به قم مي روند، مانند بحرين، كويت، عراق و لبنان از 
اين طريق به ويروس آلوده شده اند. اين روزنامه بعد 
از اين، به جمعيتي از مردم عراق و سوريه اشاره كرده 
كه دسترسي درستي به سيستم بهداشتي ندارند و 
به دليل درگيری های نظامي در اين كشورها آواره 
هستند و سعي كرده است نش��ان دهد در صورتي 
كه اين افراد دچار اين بيماري شوند، ايران مسئول 

است!
شبكه سعودي العربيه نيز، با انتشار اخبار متفاوت، 
منشأ انتقال ويروس كرونا به كويت، عمان، بحرين، 
افغانستان، عراق، لبنان و حتي امارات و كانادا را كه 
مدت ها پيش درگير با اين ويروس بوده اند، به ورود 
ايرانيان به اين كشورها نسبت داد! العربيه همچنين 
به نقل از شيرين عبادي خواس��تار اعمال اقدامات 
حقوقي عليه ايران به دليل ادامه داشتن پروازهاي 
هواپيمايي ماهان در طول چند هفته گذشته داشته 
است. اين در حالی اس��ت كه بسياري از كشورهاي 
جهان مانند تركيه همچنان پروازهاي خود به سمت 

شهرهاي مختلف چين را در طول يك ماه گذشته 
ادامه مي دادن��د و ادامه پروازهاي هواپيمايي ماهان 
نيز براي رس��اندن كمك هاي انسان دوستانه ايران 
به مقصد چين بوده است، نه آوردن مسافر چيني به 
ايران. روزنامه نيويورك تايمز نيز در گزارشي ايران را 
دومين نقطه كانوني شيوع ويروس كرونا بعد از چين 
عنوان و بيان كرد ريشه سرايت اين ويروس به عراق، 
بحرين، كويت، عمان، لبنان، امارات و كانادا همه به 

يك مسافر ايرانی تبار باز مي گردد. 
اين در حالي است كه تدروس آدراهام، رئيس سازمان 
جهاني بهداشت گفت: طبق گزارش تحقيقاتي كه 
نتيجه آن روز گذشته اعالم شده سفر آوريل )بهمن 
ماه( سال جاري يك تاجرعربستاني به نام خالد بن 
فرحان به همراه همسر چيني اش كه او هم از تاجران 
خودرو است منشأ اصلي ويروس كرونا در ايران است. 
اين تيم تجاري براي واردات قطعات خودرو به ايران 
سفري به تهران داش��تند. قبل از ورود آنها به ايران 
در فرودگاه تهران از ورود همس��ر چيني اين تاجر 

جلوگيري شده است. 
قرار گرفتن ن��ام خالدبن فرحان در ليس��ت تلفات 
وزارت بهداشت عربستان به شروع برخي تحقيقات 
براي ريشه يابی ورود كرونا به ايران انجاميد كه نتايج 
تحقيقات فرضيه انتقال كرون��ا از طريق اين افراد را 

تأييد كرد. 
ایران،مسئوالنهامابدونپیوسترسانهاي

آن چنان كه گفتي��م، اعالم خبر شناس��ايي بيمار 
كرونايي در ايران، مثل همه اتفاقات ديگر در ايران، 
جنگي رسانه اي را عليه كش��ور رقم زد. درحالی كه 
در اين س��و، يعني در داخل ايران پيوست رسانه اي 
براي اين اتفاق وجود نداشت. فكر كردند مي گوييم 
كرونا آمد و تمام! پيش بينی از واكنش هاي احتمالي 
به خبر، خصوصاً در آستانه انتخابات مجلس و بالطبع 
برنامه ريزي براي پاسخ به اين واكنش هاي احتمالي 
انجام نشده بود. در بدو امر توضيحاتي براي آنكه چرا 
اعالم خبر وجود كرونا در ايران هم��راه با فوت فرد 
بيمار شده، بيان نشد. آيا كسي در اتاق هاي فكري كه 
بايد سياست گذاری های رسانه اي در مواقع حساس 
را انجام دهند، فكر تأثير اع��الم خبر كرونا بر تبليغ 
براي عدم ش��ركت در انتخابات و راه هاي اطمينان 
بخشي به مردم را كرده بود؟ آيا كسي در مورد واكنش 
احتمالي بي بي سي فارسي و من و تو و اينترنشنال و 
وي او  اي پيش بينی اي داشت و براي خنثي كردن 
حمالت رسانه اي آنها و دفاع از مردم برنامه اي ريخته 
بود؟ عجز از پيش بينی تبعات كرونا به قدري بود كه 
حتي اعالم عدم نياز به استامپ در هنگام رأی دادن، 
به جاي ش��ب قبل انتخابات، در ظهر روز برگزاري 
انتخابات اعالم شد! ايران گرچه با قدرت و صادقانه 
در بحث بهداشتي و پزشكي و بسيج عمومي براي 
مبارزه با كرونا عمل كرد، اما مثل قريب به اتفاق موارد 

در جنگ رسانه اي كم آورد. 

    فارس:سردار سرلش��كر پاس��دار محمد باقري، رئيس ستاد كل 
نيروهاي مس��لح در پيامي درگذشت پدر سرلش��كر مصطفي ايزدي، 
فرمانده قرارگاه جنگ هاي نوين قرارگاه مركزي حضرت خاتم االنبيا  را 
تسليت گفت. سپاه پاسداران انقالب اسالمي هم در پيامي درگذشت 

پدر سرلشكر مصطفي ايزدي را به وي تسليت گفت. 
    ایسنا:در پي برخي اخبار و گزارش هاي مردمي درباره شنيده شدن 
صداي آژير طوالني مدت در س��ازمان انرژي اتم��ي، بهروز كمالوندي 
توضيح داد: صبح روز جمع��ه طبق پروتكل هاي معمول تس��ت آژير 
سازمان انرژي اتمي انجام ش��د و با توجه به سيستم اتوماتيك به طور 
كلي 13 دقيقه آژير به صدا درآمد. س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي 
اظهار كرد: هر س��ه چهار ماه يك بار اين تس��ت انجام مي شود و امري 

عادي است. 

نایبرئیسکمیسیونامنیتملي:
دشمن به بهانه كرونا

دنبال  سلب آرامش مردم است
نایبرئیسکمیس�یونامنی�تمليوسیاس�تخارجيمجلس
شوراياس�الميباتأکیدبراینكهدش�منبهبهانهکرونابهدنبال
سلبآرامشکشوراس�ت،گفت:مردممطمئنباشندمسئوالن
درکنارشانهستند.آنهاهمپیشگیريهايالزمراانجامدهند.
محمدجواد جمالي در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: دشمن از طريق 
رس��انه ها و فضاي مجازي مي خواهد همه مس��ائل اجتماعي ما را به 
موضوعي امنيتي تبديل كند. نمون��ه آن را در اظهارات پمپئو ديديم 
كه چطور درباره وضعيت كرونا در كشور ما دخالت كرد يا اينكه ترامپ 
طوري درباره كرونا در ايران صحبت كرد كه انگار يادش رفته آنها ما را 

تحريم دارويي كرده اند. 
وي اف��زود: دش��منان از طريق فضاي مج��ازي مي خواهن��د مردم را 
بترس��انند. س��ؤال اين اس��ت كه چطور آمار ساير كش��ورها را اعالم 
نمي كنند. كشورهايي كه موارد فوتي شان به دليل ابتال به كرونا بيشتر 
از ما بوده است. اينها نش��ان مي دهد هدف دشمن سلب آرامش مردم 
است. اين نماينده مجلس شوراي اس��المي در ادامه با تأكيد بر اينكه 
بايد كرونا در حد خودش ديده شود توضيح داد: بايد افراد فني مشخصاً 
پزشكان متخصص در امور عفوني و ريوي و آنهايي كه آموزش هاي الزم 
را ديدند در توصيه به مردم اولوي��ت دارند نبايد افراد غيرمتخصص در 

اين حوزه اظهار نظر كنند. 
جمالي با تأكيد بر اينكه جان مردم براي ما مهم است افزود: مردم هم 
بايد درباره جان ش��ان حساس باش��ند حاكميت تمام كوشش را براي 
حمايت از مردم انجام مي ده��د آموزش ها و اطالع رس��انی ها صورت 
مي گيرد مردم پيشگيري هاي الزم را كرده و مسائل بهداشتي را رعايت 
كنند. بدانند معاندان هم مي خواهند آرامش جامعه را بر هم بزنند. وي 
با تأكيد بر اينكه مجلس و دولت كنار مردم هستند، افزود: دشمن بعد 
از اعمال تحريم ها به دنبال تعطيل كردن كشور و زدن ضربه اقتصادي 
است، پس بايد حواس مان به نقشه دشمنان باشد. البته كه در عين حال 
در صورت نياز بايد برخي جاها قرنطينه و تعطيل ش��ود. اين كار بايد 
براساس تصميمات داخلي و نه فشارهاي سياسي بيرون صورت گيرد. 
جمالي با تأكيد مجدد بر اينكه مسئوالن در كنار مردم هستند، افزود: 
مردم مطمئن باشند كه ما كرونا را كنترل مي كنيم و شكست مي دهيم. 
كرونا ويروسي است كه تاكنون ۴0 كشور را درگير كرده و مهم ترين راه 

مقابله با آن پيشگيري و رعايت نكات آموزشي و بهداشتي است. 

سخنگويکمیسیونقضایيمجلسعنوانکرد
۳ سال حبس 

در انتظار منتشركنندگان اخبار كذب كرونا
س�خنگويکمیس�یونقضای�يوحقوق�يمجل�س،ب�ابی�ان
اینكهانتش�اراخبارک�ذبپیرامونوی�روسکروناکش�وررابه
تعطیل�يکش�اندهوه�زارانمیلی�اردخس�ارتاقتص�ادي
ایج�ادميکن�دتأکی�دک�ردک�همنتش�رکنندگانای�ناخبار
ب�هی�كت�اس�هس�المج�ازاتحب�سمحك�ومميش�وند.
حس��ن نوروزي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در مورد جرم و 
نحوه مجازات افرادي كه اقدام به انتش��ار اخبار كذب پيرامون شيوع 
بيماري كرونا در سطح جامعه مي كنند، گفت: اين اقدام بر اساس قانون 
مجازات اسالمي نشر اكاذيب محسوب شده و براي افرادي كه مرتكب 
اين جرم شوند بين يك تا سه س��ال مجازات حبس و تعيين شالق در 

نظر گرفته شده است. 
نماينده مردم رباط كريم و بهارستان در مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به مشكالتي كه به دنبال انتشار اين گونه اخبار در جامعه ايجاد مي شود، 
ادامه داد: انتشار اخبار كذب در مورد بيماري كرونا باعث بروز نگراني و 
رعب و وحشت براي مردم شده و زمينه تعطيلي كشور را فراهم كرده 
است. اين نماينده مردم در مجلس دهم، در مورد تبعاتي كه انتشار اين 
گونه اخبار در حوزه اقتصادي كش��ور به همراه دارد، تأكيد كرد: انجام 
اين گونه اقدامات به دليل تعطيل��ي كارخانه ها و مجتمع هاي تجاري 
بزرگ مي تواند باعث بروز خسارات اقتصادي گسترده شود، همچنين 
در پي تعطيلي مدارس هم شرايطي فراهم مي شود كه كودكان به ناچار 

تابستان نيز براي جبران اين وقفه ايجاد شده به مدرسه بروند. 
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي، يادآور 
شد: انتشار ويروس كرونا امري مقطعي بوده كه به زودي مسئوالن حوزه 
س��المت هم در ايران و هم جهان براي رفع اين مشكل تدبيري خواهند 
انديشيد، اما تعطيلي واحدهاي توليدي و اقتصادي هزاران ميليارد خسارت 

به كشور وارد مي كند كه آسيب ناشي از آن به مردم وارد خواهد شد. 

فالحتپیشه:
اروپايي ها ديپلماسي با ايران را 

به حاشیه راندند
FATFبيتفاوت�ياروپایيه�ادرمقاب�لرأيدادهش�دهدر
نش�اندادک�هدیپلماس�يب�اای�رانراب�هحاش�یهراندهان�د.

 حشمت اهلل فالحت پيشه، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در تشريح 
اينكه برجام در شرايط كنوني عمالً راهبردي در سياست خارجي نيست كه 
در دل آن بتوانيم مؤلفه هاي امنيت ملي خود را تأمين كنيم، گفت: بخشي 
از بازيگرهاي اصلي برجام مانند امريكا كنار رفتند و بخشي ديگر هم خنثي 
شدند؛ بي تفاوتي اروپايي ها در مقابل رأي داده شده در FATF نشان داد 

كه ديپلماسي با ايران را به حاشيه رانده اند. 
وي با بيان اينكه تا يك سال آينده تحوالت زيادي در دنيا شكل خواهد 
گرفت، اظهار كرد: در دنيا دوران سراشيبي افراطي گري و راديكاليسم را 
شاهد هستيم؛ اين سراشيبي راديكاليسم در منطقه خاورميانه شروع شده 
است و دو شاخه اصلي ارتجاعي و صهيونيس��تي دچار افول شده اند و به 
تدريج اين افول را در امريكا هم خواهيم داشت. فالحت پيشه گفت: ايران 
سياست خارجي فعالي مي خواهد كه بتواند با استفاده از اين شرايط، كشور 
را پيش ببرد. او تصريح كرد: نوع بازي ما بايد شبيه كشورهايي باشد كه در 
رقابت قدرت هستند، ولي بيش از همه فرياد مي زنند؛ كشور چند سكوي 
بنيادي مانند NPT و راهبرد مذاكراتي مثل برجام در پيِش روي خود دارد؛ 
اين موارد بايد حفظ شوند، چراكه نبايد به نقض مقررات متهم شويم ولي با 

بهره گيري از ظرفيت ها، قابليت های مان را گسترش دهيم. 

88498443سرويس  سياسي
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      سرمقاله

 اصول مکتب سلیمانی
ادامهازصفحهیك

۴- دشمن شناسی: شهيد سليمانی كانون دشمنی با ايران و جهان 
اسالم را شناخته بود. آرايش صحنه برای او آرايش حق و باطل بود. او 
همانند امام جنگ همه جانبه غرب با ما را جنگ ايمان و رذالت تفسير 
می كرد و كشته شدن در اين مسير را »توفيق شهادت« می دانست 
و برای وصول به آن س��ال   ها تالش و خودس��ازی ك��رد. او امريكا و 
صهيونيسم و تحجر را س��ه عامل تهديدكننده جهان اسالم و امت 
اسالمی می دانست و مبارزه را نيز در اين نقطه متمركز كرده بود. او 
جوانان با ظاهر نامناسب را نيز فرزندان ملت مسلمان ايران می دانست 

و از نگاه های سطحی و نازل به آنان رنج می برد و معتقد بود فقط با 
سلوك، اخالص و عمل)نه به زبان( می توان آنان را به آبشخور حق 

وارد و فتح الفتوح امام را مجدداً زنده كرد. 
5- مجاهدت: تالش ۴0ساله و بدون وقفه در راه هدف و تالش برای 
دوری از زخارف دنيا برای ثابت قدم ماندن در مسير مجاهدت، سيره 
عملی شهيد سليمانی بود. دنيا برايش بسيار كوچك بود و مجاهدت 
شبانه روزی خود را با هدف رسيدن به قرب الهی تنظيم كرده بود كه 

اوج آن شهادت بود. 
۶- مردم گرايی: دور بودن از پرستيژ، درجه و حصارهای مديريتی 
و قاطی بودن با مردم ويژگی ديگر شهيد سليمانی است. اين همان 
سيره و آورده انقالب اسالمی است كه بعضاً آسيب فراوانی ديد اما 
سردار سليمانی اين خصلت را در خود حفظ كرد. بی آاليش و خاكی 

بود و سربازی را بر سرداری ترجيح می داد و درجه و جايگاه او را احاطه 
نكرد. در سيل خوزستان ميان مردم رفته بود. با بچه    ها مأنوس بود و 

عشق به مردم در سيره عملی و اخالقی وی مشهود بود. 
اين ويژگی های مكتب سليمانی می تواند الگوی آموزشی و تربيتی 
كشور ش��ود. مراكز تربيت معلم ما می توانند محورهای شش گانه 
ذكر شده را راهبرد آموزش��ی خود قرار دهند. آموزش در احزاب و 
تشكل های دانشجويی نيز می تواند متأثر از اين جهت گيری    ها باشد 
تا افرادی مكتبی، عميق و مجاهد خروجی آنان باشد و اينچنين كادر 
نظام جمهوری اس��المی در اين مكتب تربيتی ساخته خواهد شد. 
مكتب سليمانی نه از متون وی به دست می آيد و نه از سخن گفتن 
وی. سيره عملی سليمانی عصاره مكتب اوست. ثبت اين سيره عملی 

خصوصاً از زبان گمنامان نيروی قدس الزم است.

      خبر

      بهارستان

درته�رانژنراله�ايگردنکلف�تاصالحطل�بب�همی�دان
آمدندک�هدردورههايپیش�ینرأیهایمیلیونيداش�تند،اما
درای�ندورهنتوانس�تندبیش�تراز۵0ه�زاررأيکس�بکنند.
مهدي چمران، رئيس اسبق شوراي شهر تهران و عضو شوراي مركزي 
ائتالف نيروهاي انقالب درباره پيام انتخابات دوم اسفند در گفت وگو با 
خبرنگار مهر گفت: انتخاب مردم در انتخابات اخير بسيار هوشمندانه 
بود. با توجه به اينك��ه جريان اصالح طلب بحث ه��ا درباره عملكرد 
شوراي نگهبان را برجسته كرد و حتي دولت هم در اين موضوع با آنها 
همراه شد، اما يك فضاي كاماًل رقابتي شكل گرفت و در همه حوزه ها 

افراد از جريان هاي مختلف در اين رقابت حاضر شدند.
 وي اف��زود: حت��ي در ته��ران ژنرال ه��اي گردن كلف��ت و معروف 
اصالح طلب به مي��دان آمدند ك��ه در دوره هاي پيش��ين رأی های 

ميليوني داشتند اما در اين دوره نتوانس��تند بيشتر از 50 هزار رأي 
كسب كنند. 

عضو شوراي مركزي شوراي ائتالف نيروهاي انقالب همچنين گفت: اين 
موضوع نشان مي دهد مردمي كه به اين جريان رأي داده بودند عملكرد 
مناسبي از آنها نديدند كه براي رأي مجدد به آنها قانع شوند، بنابراين يا 
رأي ندادند و يا به جريان رقيب يعني جريان انقالبي رأي دادند. چمران 
با اشاره به كاهش مشاركت مردم در انتخابات اخير تأكيد كرد: در دنيا 
۴۲ درصد مشاركت آمار قابل قبولي اس��ت اما اين آمار در كشور ما بي 
سابقه است كه بايد تالش كنيم تا اين موضوع تكرار نشود. وي افزود: اين 
مشاركت پايين البته ناشي از عملكرد ضعيف دولت، مجلس و شوراهاي 
شهر است؛ يعني زماني كه مردم مشاهده كردند كه با وجود يكپارچگي 
در اين نهادهاي مهم نتيجه مطلوبي حاصل نشده و كشور دچار وضع 

نامطلوب اقتصادي شده از اس��تمرار حضور اينها استقبال نكردند و به 
جريان انقالبي اعتماد كردند.  عضو ش��وراي مركزي ش��وراي ائتالف 
نيروهاي انقالب همچنين گفت: مردم احساس كردند جرياني كه كشور 
را اداره مي كند به دنبال حل مشكالت آنها نيست و پاي برخي منافع در 
ميان اس��ت، عالوه بر اين كاهش قدرت خريد مردم و نابساماني وضع 
اقتصادي سبب شد كه مردم از اصالح طلبان روی گردان شوند و جريان 
رقيب را راهي مجلس كنند.  چمران در پايان با اشاره به مأموريت سنگين 
اصولگرايان گفت: جريان انقالبي بايد همه تالش خود را براي ساماندهي 
وضع موجود به كار گيرد و حتي نبايد به ميزان مطلوب و مناسب اكتفا 
كند، بلكه بايد مجاهدانه عمل كند. البته مجلس به تنهايي نمي تواند 
كاري از پيش ببرد و نيروهاي انقالب بايد تالش كنند كه زمينه را براي در 

اختيار گرفتن قوه مجريه نيز فراهم كنند. 

س�خنگويهیئ�ترئیس�همجل�سگف�ت:
مجل�سش�وراياس�الميب�هدلی�لش�یوع
وی�روسکرون�اتااط�العثان�ويتعطیلش�د.
اسداهلل عباسي، سخنگوي هيئت رئيسه روز گذشته 
در گفت وگو با ايرنا از تعطيلي مجلس شوراي اسالمي 
تا اطالع ثان��وي خبر داد و گفت: دكت��ر نمكي وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در نامه اي به علي 
الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي توصيه هايي 
براي تعطيلي مجلس به دليل ش��يوه ويروس كرونا 
داش��ته اس��ت. وي ادامه داد: تصميم بر اين شد كه 
مجلس شوراي اسالمي تا اطالع ثانوي تعطيل باشد.  

علي ربيعي، س��خنگوي دولت هم عص��ر ديروز در 
رشته توئيتري نوش��ت: امروز از اول صبح ستادملي 
مبارزه باكرونا با حضور دكتر جهانگيري تشكيل شد. 
خوشبختانه گزارش ها حاكي از افزايش حداكثري 
هماهنگي ها و تس��لط بر شرايط اس��ت و مي توان 
اميدوار بود با همكاري مردم بتوانيم اين ش��رايط را 

پشت سر بگذاريم. 
سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: در خصوص وضعيت 
مدارس كشور، تأمين هرچه سريع تر اقالم بهداشتي، 
وضعيت ساعات كاري از جمله افراد با بيماري هاي پر 
خطر، اعمال محدوديت در ورودي ها و خروجي هاي 

استان هاي درگير و نيز رفت و آمدهاي غيرضروري 
و ضدعفوني گسترده اين اس��تان ها و اماكن خاص 
تصميمات خوبي اتخاذ ش��د. ربيع��ي تصريح كرد: 
روند شناسايي ها نش��ان مي دهد در يكي دو هفته 
آتي شرايطي خواهيم داش��ت كه نياز به همكاري و 
همياري مردم در عمل به توصيه هاي مسئوالن امر 
بس��يار ضروري و مؤثر خواهد بود. فضاي آرام، رفتار 
هوشمندانه و بهره گيري از اطالعات صحيح مهم ترين 
عامل درگذار از اين بحران خواهد بود. س��خنگوي 
دولت، اعمال محدوديت در ورودي ها و خروجي هاي 
اس��تان هاي درگير با بيماري كرون��ا و كاهش رفت 

و آمده��اي غيرضروري و ضدعفوني گس��ترده اين 
اس��تان ها و اماكن خاص را از مهم ترين تصميمات 
اتخاذ شده در ستاد ملي مبارزه با كرونا عنوان كرد.  
ويروس كرونا كه كوويد – 19 نام دارد، نخستين بار در 
شهر ووهان چين شناسايي شد. اين ويروس اكنون به 
50 كشور سرايت كرده و سازمان بهداشت جهاني را 
برآن داشته است تا در مورد بهداشت جهاني، وضعيت 
فوق العاده اعالم كند.  آمار ابتالي قطعي به ويروس 
كرونا در كشور تا ظهر جمعه)نهم اسفند( به 388 نفر 
و فوت ناشي از آن در مجموع به 3۴ نفر رسيده است 

و ۷3نفر از مبتاليان بهبود يافته اند. 

عضوشورايمرکزيائتالفنیروهايانقالب:

شكست ژنرال هاي اصالح طلب ناشي از عملكرد اين جريان بود

 مجلس تا اطالع ثانوي تعطيل شد


