
  گزارش

جهش توليد، نجات بخش اقتصاد ايران
اين روزها مش��كالت معيش��تي و ركود عميق اقتصادي به مهم ترين 
چالش جامعه ايراني بدل و تبديل به دغدغه بسياري از هموطنان شده 
است. در خصوص راهكار عبور از اين ابرچالش ملي بحث هاي بسياري 
درگرفته است، اما به نظر مي رسد رمز اساسي عبور از آن در حمايت از 
توليد است كه بر همين اساس رهبر معظم انقالب اسالمي سال ۱۳۹۹ 
را »جهش توليد« نام نهاده اند. به نظر مي رسد در صورت تالش جمعي 
مردم و مسئوالن براي تحقق شعار سال شاهد تحوالت چشمگيري در 
كش��ور خواهيم بود، امري كه برخي رهاوردهاي آن شامل موارد ذيل 

خواهد بود: 
رونق و جهش توليد به پيشرفت حقيقي اقتصاد و مولد شدن آن كمك 
خواهد كرد و مردم ايران نيز با رغبت بيش��تر كاالي ايراني و محصول 

توليد ملي را مصرف خواهند كرد. 
پيشرفت صنعت بومي موجب رشد و ارتقاي بخش توليد اعم از صنعت، 
معدن و كشاورزي شده و همين امر موجب اشتغال آفريني براي جوان 

ايراني خواهد شد. 
صنايع كش��ورمان اعم از كارخانه ها و كارگاه ها به دليل از دست دادن 
بازار در حال تعطيلي مداوم بوده و نتيجه آن افزوده شدن بر جمعيت 
بيكاران است؛ بنابراين رونق بخش��ي بازار كاالي ايراني مانع از بيكاري 

كارگر ايراني خواهد شد. 
هنگامي كه كاالي وطني ميدان دار بازار كش��ور شود، عرصه بر كاالي 

قاچاق خارجي تنگ شده و طبيعتاً قاچاق كاال كاهش خواهد يافت. 
با جهش صنعت داخلي درآمد دول��ت افزايش و زمينه را براي فعاليت 
عمراني بيشتر در كشور فراهم خواهد آورد. بنابراين كاالي ايراني چرخ 

پيشرفت اقتصادي و زيربنايي را در كشور به حركت درخواهد آورد. 
پيشرفت توليد با كمك به داخلي سازي س��بد مصرف خانواده ايراني، 
سبب كاهش خروج ارز از كش��ور خواهد ش��د و تقاضا را براي ارز كم 
خواهد كرد و همين امر به مديريت بازار ارز و جلوگيري از نوسانات آن 

كمك خواهدكرد. 
جهش يافتن توليد، واردات كاالهاي مصرفي را كاهش خواهد داد و در 
مقابل واردات كشور بيشتر به حوزه سرمايه اي و واسطه اي اختصاص 

خواهد يافت. 
رونق توليد ملي با اش��تغالزايي پايدار و كاهش بيكاري، آس��يب هاي 
اجتماعي ناش��ي از بيكاري )همچون فقر، ط��الق و اعتياد( را كاهش 

خواهد داد و به سالم سازي جامعه كمك خواهد كرد. 
جهش توليد، اقتصاد ملي را قدرتمند ساخته، موجب بهبود رفاه خانوار 

ايراني شده و سطح معيشت جامعه را ارتقا خواهد داد. 
 اقتصاد تك محصولي و واردات پايه كشور به شدت در مقابل تالطمات 
خارجي و تحريم هاي اقتصادي آسيب پذير اس��ت. همين روزنه اميد 
اس��ت كه دش��منان ايران را به وضع تحريم عليه كش��ورمان ترغيب 
مي كند. تقويت توليد داخلي، وابستگي اقتصاد به خارج را كاهش داده 
و تحريم هاي دشمن بحران هاي اقتصادي بين المللي را بر جامعه ايراني 

بي اثر خواهد كرد. 
بس��ياري از كاالهاي وارداتي داراي تأثيرات فرهنگي انضمامي بوده و 
بعضاً بر سبك زندگي و ذائقه اجتماعي اقشار گوناگون جامعه تأثيرات 
مخرب و منفي بسزايي دارد. رشد مصرف محصوالت داخلي كه متناسب 
با مقتضيات و مختصات فرهنگي جامعه ايراني طراحي و توليد شده اند، 
تأثيرات مخرب فرهنگي برخي كاالهاي وارداتي را كاهش خواهد داد و 

سبك زندگي جامعه را مصون خواهد كرد. 
يكي از چالش هاي اقتصاد ملي چگونگي پايدارسازي پيشرفت است. 
هرچند برخي نس��خه هايي با دوره اثربخش��ي كوتاه م��دت و ناپايدار 
همچون گسترش بخش خدمات را توصيه مي كنند، اما پيشرفت بخش 
صنعت و داخلي س��ازي مصنوعات مايحتاج جامعه، رونق پايدار را به 

اقتصاد ملي خواهد آورد و موجب خروج واقعي از ركود خواهد شد. 
هرچند برخي مصرف كاالي ايراني را به توان رقابتي آن با مشابه خارجي 
منوط مي كنند، اما نبايد فراموش كرد صنعت ايراني زماني امكان توسعه 
و تحقيق و افزايش كيفيت را خواهد يافت كه از توان مالي و سرمايه اي 
مناسبي بهره مند شود و الزمه اين امر مصرف كاالهاي فعلي متوسط 
از لحاظ كيفيت آن اس��ت. رونق بازار كاالهاي ايراني با تقويت صنايع 
داخلي موجبات ارتقاي كيفيت محصوالت را فراهم آورده و بازارهاي 

صادراتي آن را گسترش خواهد داد. 
يكي از داليل رش��د نامتوازن اقتصادي در كشور گسترش سوداگري 
و واسطه گري در اقتصاد اس��ت، به گونه اي كه برخي از نابساماني هاي 
اقتصادي به ثروت هاي هنگفتي دست يافته و موجب افزايش شكاف فقر 
و غنا در كشور شده است. در حالي كه تقويت بخش توليد و مشاغل مولد 

به افزايش عدالت و كاهش فاصله طبقاتي كمك خواهد كرد. 
 به اين ترتيب مي توان گفت: تالش براي جهش توليد ملي، نجات بخش 
اقتصاد ملي و حاّلل مشكالت كشور و جامعه است. اميد است با تالش 
مردم و مسئوالن در پايان سال ۱۳۹۹ شاهد نشانه هاي مثبتي از تحقق 

شعار سال باشيم. 

محمدجواد اخوان

س�تاد حقوق بش�ر ايران در تبيين س�راب حقوق بشر غربي 
و حقيقت كرامت انس�اني اس�امي در تضمين حق س�امتي 
زنداني�ان در دوره  ش�يوع كرون�ا، بياني�ه اي ص�ادر ك�رد. 
در اين بيانيه آمده اس��ت: ش��يوع ويروس كرونا بار ديگر پرده ها را 
كنار زد و نقاب تقلبي حمايت از حقوق بش��ر را از چهره  ضدانساني 
دولت هاي غربي به ويژه امريكايي ها برگرفت و به همه ساده انديشان 
نيز ثابت كرد كه در مقابل منافع س��رمايه داران حاكم بر نظام هاي 
ليبراليستي هيچ چيز، حتي حق حيات ش��هروندان خودشان هم 

ارزشي ندارد. جمهوري اسالمي ايران از ابتداي كشف و شناسايي 
كرونا اقدام هاي گسترده اي در زمينه  كنترل و مديريت شيوع اين 
ويروس، براي حفاظت از همه  شهروندان از جمله چند ميليون اتباع 

خارجي مقيم ايران انجام داد. 
اين بيانيه مي افزايد: قوه قضائيه جمهوري اسالمي ايران بر اساس 
مسئوليت خود در پرتو تعاليم ديني براي بسط عدالت و به منظور 
صيانت از كرامت انساني از آغاز ش��يوع ويروس كرونا در سه محور 
برخورد با محتكران اقالم بهداشتي و دارويي مرتبط با اين ويروس، 

پيش��گيري از ابتالي مراجعه كنندگان به محاكم به اين ويروس و 
پيشگيري از ش��يوع كرونا در زندان ها تدابيري را براي حفاظت از 
سالمت زندانيان و نيز آرامش بخشي به خانواده های آنها اتخاذ نمود. 
در پايان آمده اس��ت: در اين ميان ابتكار اعطاي مرخصي به حدود 
يكصد هزار زنداني از جمله بي نظيرترين اقدام هاي قوه ي قضائيه در 
سطح جهان اس��ت تا جايي كه ميشل باچلت، كميسر عالي حقوق 
بشر سازمان ملل متحد به آن اذعان و از اقدام قوه قضائيه جمهوري 

اسالمي ايران استقبال كرده است. 

بيانيه ستاد حقوق بشر ايران :  كرونا نقاب حقوق بشري امريكا را برداشت

در تزاحم بين سامت مردم و گشايش برخي كسب و كارها

رئيسي: اقتضاي تدبير، تأمين جان مردم است

در مي�ان ان�واع س�امت، س�امت جس�م و 
ج�ان م�ردم اولوي�ت دارد و در تزاح�م بي�ن 
ان�واع س�امت ها، باي�د تدبي�ر و مديريت ما 
مبتن�ي بر تأمين س�امت جاني مردم باش�د. 
به  گزارش اداره كل روابط عموم��ي قوه قضائيه، 
آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسي در جلسه شوراي عالي 
قوه قضائيه با تبريك والدت منجي عالم بشريت 
حضرت ولي عصر )عج(، وظيفه بشر امروز را قرار 
داشتن در جايگاه و كس��وت يك منتظر دانست 
و اظهار داش��ت: انتظار به معناي پويايي و فعال و 
اثربخش بودن و صبر و مقاومت در برابر مصائب، 

كاستي ها و دشمنان است. 
آيت اهلل رئيسي با اش��اره به ايثارگري و فداكاري 
جامعه پزشكي در دفاع از س��المت مردم در برابر 
بيماري كرونا، گفت: جلوه هايي كه به عشق واليت 
و جانشين امام زمان )عج( در عرصه هاي مختلف 
از دوران دفاع مقدس تا دفاع از حريم و حرم و دفاع 
از سالمت مردم شاهد هستيم، نشانگر دلدادگي 

مردم به ارزش هاي الهي و نظام و كشور است. 
رئيس قوه قضائيه با اشاره به سالروز شهادت سيد 
مرتضي آوين��ي و روز هنر متعه��د، به هنرمندان 
توصيه كرد اگر مي خواهند در توليد آثار سينمايي 
به افس��انه ها و اس��طوره ها بپردازن��د، جلوه هاي 
زيباي گذش��ت و ايثار كادر درماني كشورمان و 
تالش جواناني را به تصوير بكش��ند كه مجاهدانه 
و داوطلبانه براي خدمت به ملت وارد عرصه وارد 
ش��دند تا آيندگان بدانند مردم اي��ران چگونه با 

همدلي مقابل يك بحران ايستادند. 
  سامت از حقوق مسلم مردم است

آيت اهلل رئيس��ي در ادامه، حق سالمت را از حقوق 
مسلّم مردم دانست و تأكيد كرد: نظام و دستگاه هاي 

اداري بايد از س��المت مردم در هم��ه زمينه ها، از 
سالمت جس��م و جان تا س��المت روح و سالمت 
اقتصاد و كسب وكار آنها صيانت كنند. رئيس قوه 
قضائيه با بيان اينكه امروز جان مردم در خطر تهديد 
ابتال به ويروس كرونا قرار دارد، متذكر شد: در ميان 
انواع سالمت، سالمت جسم و جان مردم اولويت دارد 
و در تزاحم بين انواع سالمت ها، بايد تدبير و مديريت 

ما مبتني بر تأمين سالمت جاني مردم باشد. 
آيت اهلل رئيسي خاطرنشان كرد: همه بخش ها بايد 
براي پيشگيري از شيوع هرچه بيشتر كرونا و تأمين 
بهداشت و درمان آحاد مردم بسيج شوند و تمام 
تدابير و اقدامات بايد در جهت كاهش آسيب ها و 

خسارات جاني باشد. 
رئيس قوه قضائيه در ادامه اين نكته را هم متذكر 
ش��د كه اقالم پزشكي كش��ف و ضبط ش��ده از 
محتكران، براي توزيع بين مردم تحويل ش��بكه 
بهداشت كش��ور ش��ده و در اين خصوص دستور 
اكيد داده شد كه شبكه مستقلي براي توزيع اين 

اقالم ايجاد نشود. 
دكتر جهانگي��ر، رئيس س��ازمان زندان ها نيز در 
اين جلسه با اش��اره به تأثير تعيين كننده اعطاي 
مرخصي به زندانيان در تأمين س��المت زندان ها 
در ايام ش��يوع ويروس كرونا، به تشريح اقدامات 
س��ازمان متبوعش در حفظ بهداشت و سالمت 
زندانيان پرداخت. وي از خدمات كاركنان سازمان 
زندان ها به صورت وي��ژه قدرداني ك��رد و افزود: 
همكاران ما در سازمان زندان ها به صورت جهادي 
و ش��بانه روزي در تالش هستند اين بيماري وارد 
زندان ها نش��ود كه اين تالش ها به بهاي به خطر 

افتادن سالمتي بسياري از آنها بوده است. 
رئيس س��ازمان زندان ه��ا همچني��ن از تدوين 

دس��تورالعملي براي نحوه بازگش��ت زندانيان از 
مرخصي خبر داد كه بر اساس آن با همكاري وزارت 
بهداشت، زندانيان ابتدا در محل هاي پيش بيني 
ش��ده براي قرنطينه مستقر مي ش��وند و پس از 

دريافت گواهي سالمت وارد زندان خواهند شد. 
 كرونا، مدعيان دروغين حقوق بش�ري را 

نشان داد
آيت اهلل رئيس��ي در ادامه با اش��اره به بيانيه ستاد 
حقوق بشر قوه قضائيه درباره حفظ »حق سالمتي 
زندانيان« گفت: امروز كاري كه در ايران براي حفظ 
اين حق از زندانيان انجام شد، در سطح دنيا نمونه و 
مايه  افتخار است؛ در حالي كه اين بحران نشان داد 
كشورهايي كه همواره خود را مدعي حفظ حقوق 
بشر مي دانند، اهميت چنداني براي اين موضوع 
قائل نشدند اما جمهوري اسالمي نشان داد حفظ 
حقوق و كرامت و س��المت انسان در هر شرايطي 

حتي اگر يك فرد زنداني باشد، مهم است. 
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنانش بر 
لزوم توجه به معنويات تأكيد كرد و با آرامش بخش 
و راهگش��ا دانس��تن دعا و راز و نياز با خدا، اظهار 
داشت: رسانه ملّي و صاحبان قلم و بيان مسئوليت 
دارند توجه به معنويات و مناجات با خدا را در مردم 
زنده كنند و مسئوالن هم بايد به وظايف خود براي 

ايجاد جامعه سالم و نمونه عمل كنند. 
  ايران از دشمن خود كمك نمي خواهد

آيت اهلل رئيسي در ادامه با اش��اره به ادعاي رئيس 
جمهور امريكا براي كمك رساني به ايران در صورت 
درخواست جمهوري اسالمي، اين سخنان را نشانه 
بي خردي ترامپ دانس��ت و تأكيد كرد: نه ايران از 
دشمن خود كمك مي خواهد و نه امريكا انگيزه اي 
براي اين كار دارد و نه به دليل تحريم هاي ظالمانه اي 

كه عليه ملت ما اِعمال كردند، امكانش وجود دارد. 
آيت اهلل رئيسي افزود: امريكا امروز دست به راهزني 
اقالم بهداشتي كشورهاي اروپايي مي زند و مردم 
خودشان هم از نظر اقتصادي و معيشتي و هم از نظر 
درگيري با كرونا سخت گرفتارند. اگر در كشورهاي 
اروپايي مردم به سوپرماركت ها هجوم مي آورند، 
در امريكا عالوه بر سوپرماركت ها و داروخانه ها، به 

اسلحه فروشي ها هم هجوم مي آورند. 
رئي��س ق��وه قضائيه ب��ا بي��ان اينكه هج��وم به 
اسلحه فروشي در مواجهه با بحران  ها از پديده هايي 
است كه در امريكا وجود دارد، ادامه داد: ناامني در 
امريكا به حدي است كه حتي زندگي و جان مردم 
در خطر اس��ت اما مقامات اين كشور حرف هايي 
مي زنند و ادعاهايي مطرح مي كنند كه دنيا را به 

خنده مي اندازد. 
  امريكايي ها بقاي خ�ود را در ايجاد تنش 

جست وجو مي كنند
آيت اهلل رئيس��ي همچنين با اش��اره به اقدامات 
جنگ  طلبانه امريكا در عراق گفت: مردم مسلمان 
عراق ب��ا حض��ور در خيابان ها امريكايي ه��ا را از 
كشورشان اخراج كردند و مجلس اين كشور هم 
به پشتوانه خواست ملت به اين موضوع رأي داده 
ولي امريكايي ها همچنان براي بقاي خود دنبال 
ايجاد تنش و درگيري هستند. رئيس قوه قضائيه 
با تأكيد بر اينك��ه امروز خروج امري��كا از منطقه 
نه فقط خواس��ت ملت عراق ك��ه مطالبه ي همه 
ملت هاي منطقه است، خاطرنشان كرد: بي ترديد 
دير يا زود به بركت خون مطهر شهيد حاج قاسم 
سليماني و شهداي انقالب اس��المي و مقاومت، 

خروج امريكايي ها از منطقه اتفاق مي افتد. 
در ادامه جلس��ه، حجت االس��الم مظفري، رئيس 
ش��وراهاي ح��ل اختالف كش��ور از اج��راي طرح 
نوبت دهي الكترونيكي به مراجعه كنندگان شوراها در 
سه استان كشورمان خبر داد و با بيان اينكه اين كار در 
كاهش مراجعات و كاهش معطلي مراجعه كنندگان 
مؤثر بوده، اعالم كرد اين ط��رح در روزهاي آتي در 

ساير استان ها هم عملياتي خواهد شد. 
آيت اهلل رئيسي نيز با قدرداني از زحمات و خدمات 
س��ال گذش��ته همكارانش در دس��تگاه قضايي 
اظهار داشت: در س��ال جديد كه با مسئله كرونا 
مواجه شديم، بايد دادرس��ي هاي الكترونيكي و 
غيرحضوري با فوريت در دس��تور كار قرار گيرد و 
فعاليت هاي قضايي به نحوي پيگيري شود كه هم 
جان مردم و هم جان همكاران ما حفظ شود. رئيس 
قوه قضائيه با تأكيد بر تدوين دستورالعملي براي 
انجام مأموريت ها در نظام قضايي كشور در شرايط 
كرونا تأكيد كرد و متذكر ش��د: حض��ور مردم در 
دادسراها و شعب مهم است اما حضور آنها در برخي 
محاكم مانند ديوان عالي و دي��وان عدالت اداري 
ضروري نيست و مي توان با اس��تفاده از ابزارهاي 

نوين ارتباطي به پرونده ها رسيدگي كرد. 
آيت اهلل رئيسي در همين راس��تا بر لزوم فعال تر 
شدن سامانه هاي ارتباط الكترونيك براي اقداماتي 
چون تبادل لوايح و ادعاهاي طرفين دعوا نيز تأكيد 
كرد و گفت كه با استفاده از اين سيستم مي توان 
هم دادرسي ها را عادالنه انجام داد و هم از مراجعات 

و تجمعات غيرضروري مردم جلوگيري كرد. 

اعالم جرم سازمان قضايي نيروهاي مسلح 
عليه يك نماينده

اظهارات حسن نوروزي، نماينده مجلس درخصوص پرونده سقوط 
هواپيماي اوكرايني خاف حقيقت و برداش�ت ش�خصي اس�ت. 
به گزارش فارس، حجت االسالم بهرامي، رئيس سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح در پي مصاحبه حسن نوروزي نماينده مجلس شوراي اسالمي 
با روزنامه همدلي و بيان اظهاراتي عجيب و غيرمستند و خالف واقع از 
سوي ايشان از جمله »در پرونده شليك به هواپيماي اوكرايني مواخذه 
و بازداش��تي وجود نخواهد داشت و كسي بازداشت نش��ده است... «، 

توضيحاتي ارائه كرد. 
حجت االسالم بهرامي با اش��اره به اينكه مفاد مصاحبه خبري صورت 
گرفته بر خالف حقيقت و مستندات موجود اس��ت، اظهار داشت: در 
پرونده قضايي تشكيل شده تحقيقات گس��ترده اي به عمل آمده و از 
مس��ئوالن و افراد دخيل در موضوع نيز تحقيق شده و تاكنون افرادي 
به عنوان متهم احضار و يك نفر كماكان در بازداش��ت به س��ر مي برد. 
وي افزود: اين مصاحبه، برداشت شخصي ايشان و بدون اطالع از كم و 
كيف قضيه بوده است و اين گونه اظهارات عالوه بر اخالل در تحقيقات 
قضايي، موجبات تش��ويش اذهان عمومي را فراه��م مي نمايد. رئيس 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح تصريح كرد: از اين رو عليه نامبرده در 
مراجع قضايي ذي صالح تحت عنوان نش��ر اكاذيب و تشويش اذهان 

عمومي اعالم جرم شده است و پيگيري الزم به عمل خواهد آمد.

      مهر: علي ش��مخاني، دبير ش��وراي عالي امنيت ملي طي مطلبي 
در فضاي مج��ازي تأكيد كرد:  م��دل ايراني براي مقابله ب��ا  كرونا بايد 
واجد ابتكارات انحصاري و بومي باشد. وي در ادامه آورده است: تبعات 
اقتصادي كرونا شديد است اما »پزشك و كارگر« دو پايه اصلي راهبرد 
عبور از بحران هس��تند، دوقطبي كاذب »اقتصاد-سالمت« نبايد ما را 

متوقف كند. سال هاست كه هنر زندگي در بحران را آموخته ايم. 
    تسنيم: ابراهيم فياض، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران معتقد 
است همان طور كه سيطره استعمار غرب پس از دو جنگ جهاني از بين 
رفت اين بار نيز پديده كرونا منجر به نابودي س��يطره تمدني غرب در 

تمامي ابعاد خود از جمله فلسفه، اخالق، هنر و رسانه خواهد شد. 

ژه  
 وی

  انتقاد تند مشاور خاتمي از روحاني
انتقادات به اظهارات حس��ن روحاني در موضوع كرونا زياد 
است. آن قدر زياد كه حاال همان كساني هم كه او را بر سر كار 
آورده اند، حمالت كالمي تندي را متوجه روحاني مي كنند. 
عبداهلل ناصري، مشاور رئيس دولت اصالحات و عضو شوراي 
سياستگذاري اصالحات در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت 
گفته كه »دولت در سال هاي قبل خيلي مسائل كم اهميت تر 
از كرونا را هم نتوانست مديريت كند. از آنجا كه آقاي روحاني 
در دو سال گذشته منفعل بوده و باري به هر جهت عمل كرده 
اس��ت طبيعتاً نمي توان از او انتظاري داشت. به جهت اينكه 
دولت برنامه اي براي مقابله با كرونا ندارد، شاهديم كه وزارت 
بهداشت يك موضعي مي گيرد و وزارت صمت موضع ديگري. 
من معتقدم انتظار مديريت اين شرايط از آقاي روحاني اساساً 
انتظاري واهي است زيرا او مدت هاست كه به طور جدي نشان 

داده هيچ برنامه اي ندارد و دچار روزمرگي شديد است«. 
اصالح طلبان تالش مي كنن��د با انتق��اد از روحاني، خود را 
همراه مردم و جدا از دولت نشان دهند، اما واقعيت اين است 
كه مسئوليت اقدامات دولت روحاني با آنهاست. در واقع آنها 
چون نارضايتي مردم را مي بينند و براي انتخابات به نظر رأي 
مردم نياز دارند، منتقد شده اند: »حتماً ارزيابي جامعه مدني 
در سال آينده از عملكرد روحاني و دولت به مراتب منفي تر و 

سياه تر از قبل خواهد بود. «
از طرفي هم هدف ديگر آنها از اين انتقاد، سركار آوردن نيروهاي 
خود در دولت اس��ت: »اگر آقاي روحاني اين وزراي ضعيف و 
نااليق را از دور خود كنار بزند و يكسري آدم هاي باتجربه را براي 
مديريت كرونا روي كار آورد، در همين شرايط تحريم و با همين 

محدوديت منابع هم مي توان تصميم��ات خوبي گرفت. ولي 
مردم بايد بدانند كه تصميمات مطلوب ضدكرونايي با آقايان 
رحماني، نمكي و نوبخت انجام شدني نيست و متأسفانه آقاي 
روحاني هم با طناب اينها در چاه مي رود... آقاي روحاني اما كار 
را رها كرده و من معتقدم كه منتظر سپري شدن اين يك سال 

است تا جامعه وارد فضاي انتخاباتي شود. «

  نماینده تعطيل و كاسبي از كرونا
پروانه سلحش��وري كه در مقام يك نماينده مجلس، تقريباً 
دو ماهي مي ش��ود كه همچون اغلب همكاران مجلسي اش، 
سركار نمي رود، منتقد عملكرد رهبري ش��ده و از سويي با 
كاسبي از موقعيت كرونايي كشور، موضع قلبي خود در مورد 
نيروي قدس س��پاه را هم عيان كرده اس��ت. او در گفت وگو 
با روزنامه آرمان گفته: »آقاي روحاني درخواس��ت برداشت 
يك ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي براي مقابله با بحران 
كرونا داشته اند. هدف نيز تأمين نيازهاي بهداشتي و پزشكي 
و كمك به اقتصاد خرد در كشور بوده است. با اين وجود هنوز 
پاسخي به اين درخواس��ت رئيس جمهور داده نشده است. 
ما در مجلس در يك روز 200  ميليارد دالر به س��پاه قدس 
اختصاص داديم. بدون شك در شرايط كنوني حفظ سالمتي 
مردم از مس��ائل ديگر مهم تر اس��ت و اين در حالي است كه 
كشورهاي ديگر نيز درگير مقابله با بحران كرونا هستند. آيا 
وقتي سالمتي مردم در خطر است نمي توان مبلغ بيشتري 

در نظر گرفت؟«
سلحشوري رقم اختصاص يافته به نيروي قدس پس از ترور 
سردار قاسم سليماني را كه صرفاً دويست ميليون يورو بود، 

ميلياردها تومان افزايش داده و مي گويد »200 ميليارد دالر« 
و بعد هم مي گويد ما در مجلس اختصاص داديم. اوالً ش��ما 
چطوري نمي دانيد چ��ه مبلغي اختصاص داده اي��د و رقم را 
تا اين حد باال مي بريد؟ در واقع سلحش��وري خواسته مبلغ 
كمك به نيروي ق��دس را طوري اش��تباه بگويد كه چندين 
برابر درخواست رئيس جمهور براي مبارزه با كرونا باشد. ثانياً 
دوقطبي س��ازي بين س��المت و امنيت مردم و ميان وزارت 
بهداشت و سپاه چه سودي براي امثال سلحشوري دارد؟ چرا 
مي خواهد افكار عمومي را عليه كمك به نيروي قدس تحريك 
كند؟! آيا نمي شود بدون دوگانه س��ازي و تخطئه  نهادهاي 
انقالبي، در مورد كمك به دولت براي مبارزه با كرونا نظر داد و 
درخواست كرد؟! اين روزها نظاميان در كنار وزارت بهداشت و 
كادر درماني مشغول خدمت به مردم هستند، چرا يك نماينده 
مجلس بايد اين وحدت در خدمت رسانی را تاب نياورد و دنبال 
تفرقه س��ازي باش��د؟! ثالثاً چرا مجلس هفته هاي متمادي 
تعطيل است و تشكيل جلسه نمي دهد تا حداقل بتواند قدر 
مبلغي كه به نيروي قدس اختص��اص داده، به دولت بدهد؟ 
مجلس را تعطيل كرده اند، بعد نماينده مجلس از ديگران انتقاد 
مي كند كه چرا فالن كار را نمي كنند. كاش سلحشوري ليستي 
از اقدامات خود براي مديريت وضعيت كرونايي را ارائه دهد تا 

بدانيم در اين نزديك دو ماه اخير چه كرده است. 
نكته پاياني اينكه، روز گذشته حسن روحاني رئيس جمهور 
با قدرداني از موافقت رهبر انقالب با درخواست برداشت مبلغ 
يك ميليارد يورو از منابع صندوق توسعه ملي براي مقابله با 
كرونا و مديريت عوارض اقتصادي ناشي از آن، دستورات الزم 

را براي تأمين نيازهاي ضروري در اين عرصه، صادر كرد. 

  بیانیه

 قدرداني روحاني از موافقت رهبر انقالب 
با برداشت يك ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي

رئيس جمهوري ب�ا قدردان�ي از موافق�ت رهبر معظ�م انقاب با 
درخواس�ت برداش�ت مبل�غ ي�ك ميلي�ارد ي�ورو از مناب�ع 
صن�دوق توس�عه مل�ي ب�راي مقابل�ه و مديريت عوارض ناش�ي 
از ش�يوع وي�روس كرون�ا در كش�ور، دس�تورات الزم را 
ب�راي تأمي�ن نيازه�اي ض�روري در اي�ن عرص�ه، ص�ادر كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی رياس��ت جمهوري، رئيس دفتر رئيس 
جمهور در نامه اي به محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس 
سازمان برنامه و بودجه كشور پی نوش��ت رئيس جمهور به نامه دفتر 
مقام معظم رهبري )مدظله العال��ي( را به وي ابالغ كرد. دكتر روحاني 
پي نوشت كرده است كه » نيازهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي از اين منبع تأمين و حتی االمكان از توليدات داخلي و با استفاده 
از ش��ركت هاي دانش بنيان اقدام ش��ود. همچنين كمك هاي الزم به 
صندوق بيمه بيكاري ظرف هفته آينده انجام و جزئيات طرح در ستاد 

اقتصادي دولت مطرح شود«. 
---------------------------------------------------------------

 وام يك ميليونی
به 23 ميليون خانوار ايرانی

مرحله دوم بس�ته معيش�تی آخ�ر فروردين پرداخت می ش�ود. 
 حسن روحانی رئيس جمهور در جلسه روز گذشته هيئت دولت گفت: 
در كنار ساير حمايت های در نظر گرفته شده برای اقشار ضعيف در نظر 
داريم اعتبار يك ميليون تومانی به تمام سرپرستان يارانه بگير پرداخت 

كنيم كه اقساط آن به مرور از همان يارانه كسر خواهد شد. 
رئيس جمهور تصريح كرد:  برهمين اساس به بيش از 2۳ ميليون خانوار 
كه يارانه دريافت می كنند، مبلغ يك ميلي��ون تومان اعتبار پرداخت 
می ش��ود و بازپرداخت اين اعتبار هم همان يارانه  ها و در مدت 24 ماه 

خواهد بود. 
وی با بيان اينكه 25 هزار ميليارد تومان اعتبار به اين طرح اختصاص 
داده شده اس��ت،  گفت كه اين اعتبار احتماالً اواخر فروردين يا ابتدای 

ارديبهشت به حساب يارانه بگيران واريز خواهد شد. 
او اظهار داش��ت:  يك رقمی به عنوان وام به مبلغ ۱ تا 2 ميليون تومان 
برای 4 ميليون خانوار كم درآمد قرار داديم ك��ه نرخ اين وام 4 درصد 
است. ۳ ميليون خانوار و اقشار تحت فشار هس��تند كه برای آنها در 4 
نوبت بسته حمايتی قرار داديم و از 200 تا ۶00 هزار تومان كه مرحله 
اول آن پرداخت شده است و مرحله دوم آن تا پايان فروردين پرداخت 

می شود و دو ماه ديگر هم پرداخت خواهد شد. 
وی افزود: ۷5 هزار ميليارد تومان به ۱0 دس��ته اختصاص يافته است. 
بنگاه   هايی كه به دستور ستاد كرونا تعطيل شده و همچنان تعطيل است 

مشخص شده كه چه مبالغی پرداخت شود. 
---------------------------------------------------------------

كارشناس مسائل امريكا: 
امريكا از كرونا به عنوان سالح بيولوژيك

 عليه ايران استفاده مي كند
اينك�ه كرونا يك س�اح بيولوژيك هس�ت يا نه اطاع�ي ندارم، 
اما ش�كي نيس�ت كه امريكا به عنوان اب�زار س�اح بيولوژيك و 
اعمال فش�ار بيش�تر ب�ه م�ردم اي�ران از آن اس�تفاده مي كند. 
فؤاد ايزدي،  كارشناس مسائل امريكا روز گذشته در گفت وگو با ايرنا با 
اشاره به كارشكني دولت امريكا با اعطاي وام صندوق بين المللی پول 
به جمهوري اسالمي ايران براي مقابله با كرونا گفت: دولت امريكا از 
كرونا به عنوان يك سالح بيولوژيك در برابر ايران استفاده مي كند. 
اينكه كرونا يك سالح بيولوژيك هست يا نه اطالعي ندارم اما امريكا 
اكنون از اين ويروس به عنوان ابزار سالح بيولوژيك استفاده مي كند 
و اين هم س��ندي در كنار اسنادي اس��ت كه امريكا عليه ملت ايران 

اقدام كرده است. 
ايزدي تصريح كرد: دولت امريكا وقتي به اهدافي كه در اين 40 س��ال 
با تحريم دنبال مي كرد دست نيافت اكنون كرونا را ابزاري براي فشار 
بيشتر به مردم و رس��يدن به اهداف سياس��ت خارجي خود مي داند. 
مخالفت ترامپ با پرداخ��ت وام به ايران از صن��دوق بين المللی پول، 
دش��مني امريكا با ملت ايران را ثابت مي كند و نشان مي دهد حرف با 

عمل شان بسيار تفاوت دارد. 
عضو هيئت علمي دانش��كده مطالعات جهان شروع دشمني امريكا با 
ايران را محدود به س��ال 5۷ و وقوع انقالب اسالمي ندانست و تصريح 
كرد: از س��ال ۳2 تا كنون موارد متعددي از دشمني امريكا عليه ملت 
ايران را ش��اهد بوديم و امروز اگر جمهوري اسالمي ايران مي توانست 
اين وام را دريافت كند، بسياري از فشارهاي رواني از روي دوش دولت 
برداشته مي شد. وي اضافه كرد: دولت قصد داشت اين وام را براي مردم 
در مقابله و مبارزه با كرونا هزينه كن��د و انتظار مي رفت با دريافت اين 
پول برخي سرويس ها بهتر شود، اما اكنون كه چنين نشده است عموم 
مردم متضرر مي شوند و اين دقيقاً همان هدفي است كه دولت امريكا 
با تحريم آن را دنبال مي كند تا مردم از فش��ار اقتصادي خسته شده و 
به خيابان ها بيايند و عليه حكومت تظاه��رات كنند كما اينكه انقالب 
از درون، اغتشاش و فروپاش��ي ايران از گزينه هاي امريكا درخصوص 

ايران است. 
 كارشناس مسائل امريكا با بيان اينكه كسي از اين رفتار ترامپ متعجب 
نشده است، خاطرنش��ان كرد: اگرچه مخالفت با اعطاي وام از صندوق 
بين المللی پول خالف است اما كس��ي از اين اقدام تعجب نكرده است. 
ايزدي يكي ديگر از ادعاهاي امريكا را دفاع از حقوق بش��ر برش��مرد و 
گفت: دولت امريكا مدام ش��عار مي دهد با مردم ايران مشكلي ندارد و 
در همين مورد اخير يعني ش��يوع كرونا گفته بود حاضر است به ايران 
كمك كند، درحالي كه مشكالت خودشان بيشتر از ما است و توانايي 

كمك ندارند.
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