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     فرهنگ خودبيني را تغيير دهيم

عليرضا گرائي در توئيتي نوش��ته: با اينكه محتكرين 
اقالم بهداش��تي كارشون واقعاً غيرانس��انيه ولي اگه 
منطقي باشيم، وقتي ماست فروش سر فرصت ماست 
رو گرون مي كنه، ماسك فروشم سر فرصت ماسك رو گرون مي كنه! 
وقتي فرهنگ خودبيني و منفعت طلبي جاي انسانيت و نوع دوستي رو 

مي گيره، اين اتفاقات اجتناب ناپذير ميشه... 
........................................................................................................................

     »كرونا« فارسي حرف مي زند!
فريد ابراهيمي نوش��ته: ويروس كرونا تقريباً از ش��رق تا غرب عالم 
منتشر ش��ده و رس��انه ها در خصوص مبتاليان به اين ويروس، از 
س��انچز بازيكن اينترميالن تا پاپ فرانسيس را نام مي برند اما خب 
در بي بي سي، شبكه من وتو و شبكه ايران اينترنشنال اين ويروس 
در ايران توليد شده، مخصوص ايراني  هاست و اصاًل قشنگ فارسي 

حرف مي زنه!
........................................................................................................................

     كمك هاي حقيقي و مجازي چين به ايران
»چانگ هوا« سفير چين در تهران روز جمعه در صفحه توئيتر خود از 
ورود اولين محموله كمك هاي چين به ايران خبر داد و افزود: سخنگوي 
وزارت امور خارجه چين اعالم كرد كه اولين محموله چين وارد ايران 

شد و كمك هاي بيشتر ارسال خواهد شد. قوي باش ايران. 
س��فير چين در تهران همچنين روز چهارش��نبه با انتش��ار توئيتي از 
اهداي 5هزار كيت تش��خيص ويروس جديد كرونا به ايران نوش��ت: 
5هزار كيت تش��خيص ويروس جديد كرونا كه هداياي سفارت چين 
و شركت هاي چيني در ايران اس��ت به طرف ايراني تحويل داده شد. 

تالش ما ادامه دارد. 
چانگ هوا ديروز هم با انتش��ار فيلمي در صفحه توئيتر خود نوش��ت: 
امروز بنده به نمايندگي از س��فارت چين در ايران، 250هزار ماس��ك 
را به ايران اهدا نمودم. كمك هاي بيش��تري در آينده ارسال مي گردد. 

قوي باش ايران!
از دوستان اروپايي و امريكايي اصالح طلبان خبري نيست، نه تنها كمكي 

نمي كنند بلكه  مدام مشغول عمليات رواني عليه ايران هستند. 
........................................................................................................................

     منطقه قرمز
علي مهديان يكي از طلبه هايي  است كه براي كمك به 
پرس��تاران و انجام كار جهادي به بيمارس��تان محل 
بس��تري بيماران كروناي��ي رفته اس��ت. او در كانال 
تلگرامي اش روزنوشت هايي از حضور در بيمارستان 
دارد: دكتر توضيح داد كه اينجا س��ه منطقه داريم. سياه كه مربوط به 
كساني است كه تس��ت كرونايشان مثبت ش��ده. مدل لباسي كه بايد 
بپوشيد مثل آدم فضايي هاست. يك منطقه قرمز كه مشكوك ها آنجا 
هستند. ش��ما آنجا مي ريد، آنجا هم قرنطينه است ش��ما مثل همراه 

بيمارها خواهيد بود چون خانواده شان اجازه ندارند بيايند داخل. 
لباس سبز رنگي پوشيدم. دستكش و كاله و ماسك و غيره. گفتند حاج 
آقا عمامه را هم بايد درآوري. وارد بخش ش��دم. يكي گفت حاجي اين 
لباس آبي را بپوش بهتره. پوش��يدم. حاال همرنگ همه شده بودم هم 

بيماران و هم پرستارها... 
اكث��راً پيرمرد ها و پيرزن ه��ا بودند. مرا ي��اد پدرب��زرگ و مادربزرگم 
مي انداختند كه ديگر نيستند و دلم خيلي هوايشان را كرده. اينها شبيه 
آنها هستند، لبخندشان و صداي خس خس نفسشان. يكي گفت پسرم 
پرتقال را پوست مي كني؟ گفتم چشم پر پر كردم يك پر را خورد گفت 
خودت هم بخور عزيزم، گفتم پدر جان ميل به چيزي ندارم. لبخندي 

زد. مهربان و آرام.
ديگري گفت قرص هايم را می دهي؟ پرستار گذاشته بود جلويش كه 
بخورد. اج��ازه گرفتم و بهش دادم، آمد ب��ردارد بغض كرد، گفت توان 
برداشتن قرص هايم را هم ندارم. كف دستش گذاشتم و آب به او دادم. 

خورد و گفت: سالم بر حسين... 
يكي را گفتند مرخص اس��ت، گفتند زنگ بزن به پس��رش، زنگ زدم 
پسرش گفت ببخشيد مي ترسم كرونا بگيرم، لطفاً به برادرم زنگ بزنيد. 
زنگ زدم برادرش گفت، شما همراه بيماريد گفتم بله، ناراحت شد گفت 
پس چرا نگذاشتند من پيش بابام باشم، گفتم نه من همراه همه هستم... 
پرستارها مرا ياد خاله هام مي انداختند؛ خيلي مهربان، خيلي پرروحيه، 

اهل مدارا با مريض ها... 
من يك روحاني ام كنار خيلي از روحانيون ديگر؛ روحانيوني كه كار 
مي كنند با اخالص و بي س��ر و صدا. اين روحاني ها جديدند ديشب 
نديده بودمشان. امروز دو تا روحاني هم آمده بودند دم در بيمارستان 
به نگهبان مي گفتند كاري از دست ما بر مي آيد، او هم انگار برايش 
عادي بود مي گفت صبر كنيد تماس بگيرم. چقدر اينجا خوب است، 

چقدر برايم پرعبرت است...

يك كارشناس مسائل سياسي عنوان كرد

 ديپلماسي اقتصادي
 اولويت  مجلس يازدهم در مقابله باتحريم

بحث اقتصاد و ديپلماسي در مسير دور زدن و كاهش تحريم ها از ديگر 
مسائلي است كه مجلس آينده بايد دستگاه ديپلماسي را راهنمايي كند. 
حس��ين كنعاني مقدم كارشناس مسائل سياس��ي در گفت وگو با مهر 
در زمينه اولويت هاي سياس��ت خارجي مجلس آينده اظهار داش��ت: 
همانگونه كه پيش بيني مي ش��د، مجلس آينده ي��ك مجلس در تراز 
انقالب اس��المي بوده و در مس��ير گام دوم انقالب گام هاي بلندي را 

خواهد برداشت. 
كارشناس مسائل سياسي گفت: مجلس يازدهم در اين خصوص بايد 
قوانين سختگيرانه اي را داشته باش��د  و در زمينه مقابله با تهديدها و 
تحريم هاي امريكا بايد قوانيني را مورد تصويب قرار دهد. كنعاني مقدم 
افزود: همكاري با كش��ورهاي مقاومت براي خروج امريكا از منطقه و 
ايجاد امنيت و ثبات در مرزها از اولويت ه��اي ديگر مجلس جديد در 

حوزه سياست خارجي است. 
كارشناس مس��ائل سياست خارجي با اش��اره به اقتصاد و ديپلماسي 
اقتصادي به عنوان يك��ي ديگر از اولويت هاي مجل��س يازدهم اضافه 
كرد: بحث اقتصاد و ديپلماسي در مسير دور زدن و كاهش تحريم ها از 
ديگر مسائلي است كه وزارت امور خارجه بايد ترتيباتي را اتخاذ نمايد 
و در اين مسير مجلس آينده بايد دستگاه ديپلماسي را راهنمايي كند. 
كنعاني مقدم تصريح كرد: يكي از مس��ائل مهمي كه ما با كشورهاي 
همسايه داريم، قوانيني و مقرراتي است كه ميان كشورهاي همسايه و 
جمهوري اسالمي ايران وجود دارد كه مجلس يازدهم در زمينه حذف 
يا تسهيل گري قوانين زائد بايد اقداماتي را انجام دهد تا تبادالت مالي و 
تجاري خوبي ميان كشورمان و همسايگان شكل بگيرد. وي خاطرنشان 
كرد: شكل گيري روابط اقتصادي با ش��رق از ديگر اولويت هايي است 
كه بايد نمايندگان مجلس جديد نس��بت به آن توجه كنند، چراكه با 
اين كار مي توان در مقابل تهديدات و تحريم هاي امريكا ايستاد. در اين 
زمينه بايد روابط اقتصادي با كشورهايي چون چين و روسيه تقويت 
شود. كنعاني مقدم در پايان اظهار داشت: ديپلماسي اقتصادي يكي از 
مهم ترين نيازهاي كشور اس��ت كه بايد در اين زمينه تبادالت تجاري 
كشور با همسايگان و به خصوص كشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس 
تقويت شود. در اين زمينه بايد مجلس يازدهم نسبت به تصويب قوانين 

جديد و تسهيل قوانين موجود اقدام كند.

مهدی پورصفا
   گزارش

نگاهي به محتواي توليد ش�ده در ش�بكه هاي 
اجتماعي نشان مي دهد انتش�ار اخبار مسموم 
و اطالعات غلط در اين شبكه ها تبديل به جبهه 
جديد مخالفان نظ�ام جمهوري اس�المي براي 
سوءاس�تفاده در موض�وع همه گي�ري ويروس 
كرونا شده است؛ نكته اي كه با بررسي اطالعات 
منتش�ر ش�ده در دو روز اول اعالم رسمي اين 
مسئله در فضاي توئيتر به خوبي قابل فهم است. 
ش��بكه هاي اجتماعي به عنوان بخشي انكارناپذير 
از زندگي امروز بش��ر نقش مهمي در جهت دهي به 
افكار عمومي در بسياري از موضوعات ايفا مي كنند. 
جامعه ايران نيز در طول چند سال گذشته به سرعت 
در داخل شبكه هاي اجتماعي عمدتاً خارجي حل 
شده و برخي از مهم ترين اخبار و داده هاي خود را از 

اين گونه شبكه ها اخذ مي كند. 
بر اساس پايش صورت گرفته توسط يكي از مهم ترين 
مراكز علمي و تحقيقاتي كشور بخش مهمی از افكار 
عمومي كش��ورمان در ش��رايط اضطراري و حاد، 
شبكه هاي اجتماعي را به عنوان محلي براي دريافت 
اطالعات مهم و اساسي به رسميت مي شناسند. اين 
در حالي است كه اعتماد به تريبون هاي رسمي به 
ش��دت كاهش مي يابد. اين رويه اگر چه در شرايط 
عادي هيچ مش��كلي را پديد نمي آورد اما درس��ت 
زماني كه الزم اس��ت افكار عموم��ي در قالب يك 
مسير درست و همسان سازماندهي شوند، اشكاالت 
فراواني را ب��ه وجود مي آورد. بخ��ش مهمي از اين 
مشكل به بي اعتمادي برخي از اقشار جامعه ايراني به 
رسانه هاي رسمي باز مي گردد كه بايد در جاي خود 
مورد بررسي قرار گيرد، اما سؤال اصلي اين است كه 
در شرايط فعلي كشور و با همه گيري بيماري كرونا 
نقش شبكه هاي اجتماعي در جهت كم كردن تنش 
و اضطراب عمومي بوده و به س��مت ايجاد ترس و 

وحشت عمومي حركت كرده است. 
   نقش مثبت شبكه هاي اجتماعي 

در گسترش سواد عمومي 
نگاهي اجمالي به محتواي توليد شده در شبكه هاي 
اجتماعي نشان مي دهد بخش��ی از مطالب منتشر 
ش��ده در اين فضا در راس��تاي آگاهي بخشي و باال 
بردن سواد عمومي جامعه براي مقابله با همه گيري 
ويروس كرونا بوده اس��ت. اين مطال��ب عمدتاً در 
خصوص نحوه حفظ بهداش��ت عمومي و مقابله با 
انتشار بيماري و همچنين كنترل عوارض عمومي 
آن پس از ابتالس��ت، البته مطالب غلط يا اش��تباه 
به خصوص ب��ا نقل قول ه��اي دروغين از س��وي 
ش��خصيت هاي برتر علم��ي نيز در بي��ن محتواي 
منتشر شده وجود دارد كه با توجه به حجم آن قابل 
چشم پوشي است. عالوه بر اين انتشار تجربيات ساير 
كشورها در خصوص نحوه مبارزه با ويروس كرونا به 

خوبي مي تواند اطالع رس��اني دقيقي در خصوص 
واقعيات موجود در دنيا به مخاط��ب ايراني انتقال 
دهد، به عن��وان مثال كمبود لجس��تيك در توزيع 
ماس��ك و مواد ضد عفوني كه اغلب تصور مي ش��د 
تنها محدود به ايران است با توئيت ها و گزارش هاي 
ايرانيان س��اير كش��ور ها در خص��وص كمبود اين 
وسايل باطل شده است. همچنين انتشار پيام هاي 
اميدبخش در خصوص مب��ارزه با بيماري كرونا نيز 
مي تواند نق��ش مهمي در ارتق��اي روحيه عمومي 

جامعه براي مقابله با اين ويروس ايفا كند. 
   بازانتشار اخبار غلط در فضاي مجازي 

با اين حال و به رغم محاسن شبكه هاي اجتماعي به 
دليل ساختار و ماهيت اداره آن تبديل به محيطي 
براي انتشار ش��ايعات غلط و وحشت آفرين در بين 
مردم نيز ش��ده اس��ت. با توجه به دس��ترس بودن 
شبكه هاي اجتماعي روي گوشي هاي تلفن همراه 
هر گونه مطلب و خبر غلط با س��رعت بسيار بااليي 
در سطح اجتماع پخش ش��ده و تبديل به يك باور 
عمومي مي ش��ود. نگاهي به منش��أ و ن��وع مطالب 
منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي نشان مي دهد 
اين مطالب اغلب از سوي يك جبهه و با يك عقيده 
سياسي خاص منتشر شده كه در موارد گذشته نيز 
مسبوق به سابقه است. برای مطالعه موردي در اين 

باره ش��بكه اجتماعي توئيتر انتخاب شده است كه 
به رغم تعداد پايين اعضا، گس��تره وسيعي در بين 
اعضاي رسانه، مسئوالن و همچنين نخبگان جامعه 
دارد و به موج آفريني هاي خبري خاص در س��طح 

جامعه منجر مي شود. 
نگاهي به اين فضا نشان مي دهد از روز چهارشنبه 
اول اسفند ماه كه ش��يوع كرونا در كشور به صورت 
رسمي اعالم شد تا پايان روز جمعه سوم اسفند ماه 
به عنوان روز رأي گيري نزديك 170هزار توئيت در 

فضاي مجازي در اين باره منتشر شده است. 
از اين تعداد توئيت منتش��ر شده نزديك 58درصد 
م��وارد بازانتش��ار توئيت ه��اي قبلي بوده اس��ت. 
همچني��ن از 170ه��زار توئيت موج��ود نزديك 
160هزار توئيت مربوط به فضاي توئيت فارس��ي و 
10هزار توئيت نيز به زبان عربي اما با هشتگ هاي 
فارس��ي بوده اس��ت. نگاهي به ش��بكه بازانتش��ار 
توئيت هاي توليد ش��ده نش��ان مي ده��د نزديك 
18درصد از توئيت هاي بازانتش��ار شده مربوط به 
گروه هاي معاند نظام از گ��روه پهلوي و همچنين 
منافقي��ن مي ش��ود. اكانت هاي بي هوي��ت يا فاقد 
فعاليت سياس��ي ني��ز نزديك 19درص��د از موارد 

بازانتشار را به خود اختصاص مي دهند. 
در اين ميان تنها 25درصد بازانتش��ار هاي صورت 

گرفته مربوط به اكانت هايي با ماهيت اصالح طلبي 
و اصولگرايي اس��ت. اكانت هاي عربي كه عمدتاً از 
طرف عربستان سعودي اداره مي شوند نيز 7درصد 
از كل بازانتش��ار ها را به خود اختصاص می دهند. 
به اي��ن ترتيب نزدي��ك 45درصد باز انتش��ار هاي 
صورت گرفته در موضوع همه گيري ويروس كرونا با 

جهت گيري خاص سياسي بوده است. 
  محتواي اصلي در مورد كرونا 

توسط چه كساني توليد شده است
بررسي توئيت هاي منتشر شده نيز نشان مي دهد 
تعداد زي��ادي از كاربران فقط يك ي��ا چند توئيت 
منتشر كرده اند اما بخش��ي از كاربران تعداد بسيار 
زيادي توئيت كه گاه تعداد آنها به 100عدد مي رسد 
نيز در فض��اي مجازي منتش��ر كرده اند. بررس��ي 
اين توئيت ها نش��ان مي دهد كه به غي��ر از اكانتي 
كه متعلق به خبرگزاري خبر آنالين اس��ت، بخش 
مهمي از توئيت ها توس��ط اكانت هاي ناش��ناس يا 
وابستگي سازماني به شبكه مخالفان نظام جمهوري 
اسالمي منتشر شده اس��ت. نگاهي به مطالب اين 
اكانت ها نشان مي دهد اغلب آنها پيش از اين هيچ 
مطلبي در خصوص ويروس كرونا يا همه گيري آن 
منتشر نكرده اند. همين رويه در خصوص كاربراني 
كه بيش��ترين ريتوئيت را داش��ته اند هم به چشم 

مي خورد. اين در حالي است كه اكانت هاي معتبر 
خواه اصولگرا يا اصالح طلب توليد محتواي بس��يار 
پاييني در اين باره داشته اند و عمدتاً نيز به بازانتشار 

اخبار رسمي در اين باره پرداخته اند. 
با بررس��ي تعداد توئيت ها و محتواي منتشر شده 
روشن مي ش��ود كه نزديك 30درصد توئيت های 
منتشر شده عمدتاً توسط شبكه مخالفان از جمله 

نيروهاي پهلوي و منافقين منتشر شده است. 
تم اصلي كاربران اين گ��روه نيز عمدتاً در خصوص 
مطالبي همچون شيوع كرونا، باال بودن تلفات كرونا، 
پنهان كاري مسئوالن و همچنين تحريم انتخابات 
اس��ت. جالب اين اس��ت كه همين گروه بيشترين 
تاثير را درباره انتشار نامه جعلي وزارت بهداشت در 
خصوص تعداد مبتاليان به كرونا داشته اند؛ نامه ای 
كه در نهايت منجر به واكنش رسمي وزارت بهداشت 

و تكذيب آن شد. 
  تيرانا  و كرونا عليه ملت ايران

همين بررسي كوتاه نشان مي دهد تا چه اندازه فضاي 
شبكه اجتماعي مورد هدف و سوءاستفاده گروه هاي 
معارض قرار گرفته است، البته اين مسئله تنها محدود 
به ايران نبوده است، به عنوان مثال كشور چين نيز 
به منظور مقابل��ه با موج گس��ترده هراس افكني در 
شبكه هاي اجتماعي مجبور به اعمال فيلتر گسترده و 
دستگيري برخي از كاربران فضاي مجازي شد، البته 
نمي توان توصيه كرد كه اين رويه به صورت عيني در 
مورد ايران تكرار شود اما سياستگذاران مبارزه با كرونا 
نبايد از جبهه فضاي مجازي به خصوص شبكه هاي 
اجتماعي غافل شوند چراكه موج آفريني های صورت 
گرفته در اي��ن فضا مي تواند ب��ه راحتي تمام تالش 
شبكه هاي رسمي حاكميتي را با چالش مواجه كند. 
به نظر مي رس��د صرف نظر از برخي اقدامات سلبي 
در اين باره توليد محتوا و انتش��ار هر چه بيشتر آن 
در شبكه هاي مجازي توسط رس��انه هاي رسمي و 
غيررسمي دلبسته به نظام مهم ترين راهكار موجود 
است. طبيعي اس��ت كه اين كار نياز به يك راهبرد 
جمعي و دقيق دارد كه بايد توسط يك ستاد مركزي 
هماهنگ ش��ود. مس��ئوالن امر بايد ب��اور كنند كه 
پيروزي بر وي��روس كرونا مس��تلزم مديريت افكار 
عمومي ب��وده و مديريت افكار عموم��ي در اين فضا 
بدون كنترل ش��بكه هاي اجتماع��ي آن در جامعه 
امروز اي��ران غيرممكن اس��ت. كم كاري ها صورت 
گرفته در اين باره تاكنون به اندازه كافي ذهن افكار 
عمومي را مخدوش كرده و نبايد اين جبهه مهم در 
حفظ سالمت جامعه به قرارگاه تروريسم سايبري در 
تيرانا سپرده شود. سخنان مقامات رسمي بهداشت 
كشور نشان مي دهد همچنان راه طوالني در مبارزه با 
كرونا باقي مانده و بايد يك تدبير جدي در اين حوزه 

انديشيده شود.

نگاهی به انتشار گسترده مطالب دروغين در شبكه های اجتماعی

قرارگاه تیرانا با ويروس کرونا به جنگ ملت ايران آمده است

جلوگي�ري  در  را  غ�رب  خباث�ت  هي�چ گاه  ايراني�ان 
كش�ورمان  ب�ه  پزش�كي  مايحت�اج  و  دارو  ارس�ال  از 
فرام�وش نمي كنن�د و اي�ن نن�گ هميش�ه ب�ر چه�ره 
مدعي�ان حق�وق بش�ر و پزش�كان ب�دون م�رز مي مان�د. 
محمدحس��ن آصفري منتخب مردم اراك در يازدهمين دوره 
مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با فارس، درباره عمليات 
رواني غرب و رس��انه هاي آنها عليه جمهوري اس��المي ايران به 
بهانه كرونا گفت: امريكايي ها و اروپايي ها قبل از آنكه بخواهند 
موضوعي را درباره كرونا بيان كنند، نبايد فراموش كنند كه در 
چند سال پيش وقتي جنون گاوي همه قاره سبز را فرا گرفت و 
اتحاديه اروپا را فلج كرد و توانست مشكالت جدي براي آنان به 

وجود بياورد و منجر به قرنطينه تعداد زيادي از مناطق ش��د، در 
اذهانشان تكرار كنند كه چگونه براي ترددشان در اين اتحاديه 
محدوديت قائل شدند. متأسفانه ويروس كرونا توانسته جهان را 
غافلگير كند و بيش از 40كشور مستقيماً تحت تأثير آن قرار دارند 

و مختص ايران نيست. 
منتخب مردم در مجلس يازدهم تصريح كرد: مديران و مسئوالن 
كشورمان توانستند با مديريت جهادي و همت بلند كادر پزشكي 
و پرس��تاري و درماني و فعاليت هاي شبانه روزي بيمارستان ها و 
درمانگاه ها با اين ويروس مقابله كنند و تمام تالش ها براي كاهش 

جانباختگان كروناست. 
جمهوري اس��المي ايران در حوزه بهداش��ت و درمان توانمندي 

بسياري بااليي داش��ته و براي مقابله با هر گونه بيماري آمادگي 
الزم را دارد. 

وي اظهار داشت: اقدامات كشورهاي غربي در موضع گيري عليه 
جمهوري اسالمي ايران به بهانه كرونا محكوم است و بهتر است آنها 
وقتي كه ادعاي دفاع از حقوق بشر كرده و تشكيالتي به نام يونسكو 
راه اندازي كرده اند و داعيه دار دموكراسي در دنيا هستند، توضيح 
دهند و پاسخگو باشند كه چه كمكي به جمهوري اسالمي ايران 

جهت جلوگيري از شيوع ويروس كرونا در كشورمان كرده اند؟
آصفري تصريح كرد: وقتي كه رئيس جمهور امريكا در شب عيد 
نوروز با زبان فارس��ي پيام تبريك به ملت اي��ران مي دهد، بايد 
توضيح دهد كه چرا حاضر نيست در موضوع انتشار ويروس كرونا 

در دنيا به كشورهاي فارسي زبان كمك  كند. 
آصفري گفت: همانطور كه جمهوري اسالمي توانست با ويروس 
آنفلوآنزا در دوره هاي قبل مقابله كند، قطعاً بر ويروس كرونا هم 
غلبه خواهيم كرد و سياهي اين موضوع بر چهره غربي ها خواهد 
نشست چراكه آنها در حوزه بهداشت و درمان ناجوانمردي زيادي 
را عليه جمهوري اس��المي به كار گرفتند و حتي حاضر نشدند 
بخش��ي از نيازمندي هاي حوزه دارو و درمان را در اختيار ايران 
بگذارند. مردم ايران هي��چ گاه خباثت غربي ها را در جلوگيري از 
ارسال دارو و مايحتاج پزشكي به كش��ورمان فراموش نخواهند 
كرد و اين ننگ هميشه بر چهره مدعيان حقوق بشر و پزشكان 

بدون مرز خواهد ماند.

منتخب مردم اراك در يازدهمين دوره مجلس:

ايرانيانخباثتغربدرجلوگيريازارسالدارورافراموشنميكنند

بهارستان

اصالح طلبان و دولتي ها تالش كردند همه ب�ار اقبال نكردن 
حاميان ش�ان از صندوق ه�اي رأي را روي دوش نظ�ام و 
ش�وراي نگهبان بيندازند اما واقعيت آرام آرام در گفتارها و 
مواضع شان ديده مي شود؛ بخشي از مردم كه در انتخابات هاي 
گذش�ته به اصالح طلبان رأي داده بودند، ب�ا ديدن عملكرد 
ضعي�ف دول�ت و مجل�س، از صن�دوق رأي ناامي�د ش�دند.
 اصالح طلبان نمي توانند اين واقعيت را ناديده بگيرند و يقيناً نگاه 
درست به اتفاقي كه دوم اسفند افتاد، به منظور برنامه ريزي براي 
آينده الزم خواهد بود، وگرنه مي توانند خودش��ان را با كليدواژه 
ردصالحيت و عملكرد نظام فريب بدهند و راه حل درست را نيابند 

و باز شكست بخورند. 
    عملكرد ضعيف دولت قابل انكار نيست

آيت اهلل مجتهد شبس��تري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در گفت وگو با مهر در رابطه با علت كاهش مشاركت در انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس شوراي اس��المي گفت: به نظر مي رسد 
عوامل متعددي بر آن موضوع اثر داشته است، اگر چه در اين رابطه 
بايد ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس در ادوار مختلف را 
مالك قرار دهيم نه انتخابات رياست جمهوري كه رأي ايراني هاي 

مقيم خارج را نيز شامل مي شود. 
وي افزود: عملكرد ضعيف دولت قابل انكار نيست و نارضايتي هاي 
زيادي در اين زمينه وجود دارد. مردم از نظر معيشتي در تنگنا قرار 
دارند و اين را به مجلس تسري داده و با اصل انتخابات قهر كردند. 
مجتهد شبس��تري همچنين گفت: همين مش��كالت معيشتي، 
گراني ها، ضعف عملكرد دولت، مطرح شدن شايعه كرونا در شب 

قبل از انتخابات و عوامل مختلف ديگر سبب شد مشاركت مردم با 
كاهش همراه باشد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد 
بر اينكه فقط اصولگراه��ا تأييد صالحيت نش��دند بلكه از جناح 
اصالح طلب نيز افراد شاخصي حضور داشتند، گفت: دليل اينكه 
اصالح طلبان رأي نياوردند اين بود كه مردم به عملكرد آنها رغبت 
نشان ندادند و خواستند افرادي روي كار بيايند كه متدين، واليي 
و كارآمد باشند تا بتوانند مش��كالت را حل كنند. وي افزود: پيام 
انتخاب اخير مردم براي دولتمردان و مجلس فعلي پيام آموزنده اي 
است مبني بر اينكه بايد بيش��تر كار مي كردند، حاال هم كه روي 
اليحه بودجه كار مي شود، بايد با دقت نظر بيشتري آن را تصويب 
كنند. آيت اهلل مجتهد شبس��تري در پايان تصريح كرد: عملكرد 
دولت و مجلس تحت نظر مردم است و مردم آنها را رصد مي كنند 
و اين امر پيامي براي مسئوالن اس��ت كه در گزينش كارمندان و 

مديران به گونه اي عمل كنند كه افرادي كارآمد، متدين و متعهد 
انتخاب شوند و در نهايت بيشتر به فكر مردم باشند.

   پيام انتخابات الزام در تغيير عملكرد دولت است
محمدرضا پورابراهيم��ي در گفت وگو با مه��ر در خصوص علل 
كاهش مش��اركت مردم در انتخابات مجلس ش��وراي اس��المي 
گفت: كاهش مشاركت مردم، پاسخ منفي به عملكرد دولت بود 
نه عملكرد نظام جمهوري اس��المي. مردم بس��ياري از استان ها 
هميش��ه در طول 40س��ال انقالب در انتخابات و راهپيمايي ها 
مش��اركت داش��ته اند اما در انتخابات مجلس يازدهم، مشاركت 
اين استان ها نيز كاهش يافت كه پيام اصلي آن، اعتراض و گاليه 
نسبت به عملكرد غيرقابل قبول دولت در معيشت و اقتصاد بود. 
متأسفانه دولت در ماه هاي منتهي به انتخابات، اقدامات عجيب 
و غريبي در افزايش قيم��ت بنزين انجام داد. عضو كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي افزود: تركيب افرادي كه براي 
مجلس يازدهم انتخاب شده اند نيز پيام مهمي براي دولت دارد. 
مجموعه منتخبان جديد خانه ملت، نيروهاي انقالبي هستند كه 
وجه مشترك آنها، انتقاد از عملكرد دولت است. مجلس يازدهم 
زمينه س��از حركت جديدي براي اصالح مديريت دولت و بهبود 
شرايط اقتصادي خواهد بود. پيام انتخابات الزام در تغيير عملكرد 

دولت در اقتصاد و معيشت است. 
پورابراهيمي اظهار داشت: متأس��فانه دولت اقتصاد كشور را رها 
كرده و به جاي نگاه به درون به خارج از كش��ور اميد داشته است، 
مطالبه مردم ايجاد تحوالت اساس��ي در حوزه اقتصادي است. در 
صورتي كه مجلس دهم مجلسي قوي و كارآمد باشد و در راستاي 

حل مش��كالت مردم حركت كند، زمينه حض��ور دولتي قوي در 
سال1400 فراهم خواهد شد. 

   عملكرد فراكسيون اميد و دولت 
در رأي نياوردن اصالح طلبان 

عليرضا هاشم زائي عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه عملكرد دولت در رأي نياوردن 
اصالح طلبان در انتخابات مجلس تاثيرگذار بود، گفت: نمي توان 
همه تقصيرها در رأي نياوردن اصالح طلبان در انتخابات مجلس 
را به گردن دولت انداخت، اين موضوع يكي از عوامل بود و عوامل 

ديگري نيز در اين موضوع نقش داشت. 
وي با تأكيد بر اينكه بخش��ي از عدم مش��اركت در انتخابات دوم 
اس��فند نتيجه عملكرد دولت اس��ت، ادامه داد: بخش��ي از عدم 
مشاركت نيز به  نظر من به عدم تأييد برخي اصالح طلبان از سوي 
ش��وراي نگهبان بازمي گردد. برخ��ي از افرادي ك��ه در انتخابات 
ش��ركت نكرده اند اين باور را دارند كه انتخابات در كشورمان دو 
مرحله دارد كه مرحله اول فيلتر ش��وراي نگهبان است و مرحله 
دوم انتخاب از سوي مردم اس��ت كه خود اين موضوع باعث شده 

دلخوري ها ايجاد شود. 
نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: يكي ديگر از عوامل 
كاهش مشاركت در انتخابات و عدم توفيق اصالح طلبان در دوم 
اسفند به عملكرد اصالح طلبان در چهار سال گذشته بازمي گردد. 
جداي از اين موضوعات عواملي همچون عملكرد فراكسيون اميد، 
اصالح طلبان و دولت در كاهش مشاركت نقش داشته است كه اين 

عوامل بايد بررسي شود.

 صاحبنظران سياسی عنوا ن كردند

ضعفدولتومجلس؛عاملاصلیكاهشمشاركتمردمدرانتخابات
   خبر


