
  گزارش

درس هايي كه از مبارزه با كرونا بايد گرفت
بزرگ ترين چالش كشور در دهه هاي اخير در حوزه اقتصاد، چالش توليد 
بوده است. اين حقيقت را از نام گذاري سال ها توسط مقام معظم رهبري 
مي توان دريافت. طي سه دهه گذش��ته موضوع توليد بيشترين شعار را 
به خود اختصاص داده اس��ت. اختصاص بيشترين شعار سال به مباحث 
اقتصادي و معيشتي مردم در ۳۰ سال گذشته؛ اوالً نشانگر اهميت مسائل 
اقتصادي و معيشتي است، ثانياً بيانگر مهم ترين دغدغه رهبري براي رفع 
مشكالت كشور و رسيدن به نقطه جهش اقتصادي كشور است، ثالثاً از كم 
توجهي مسئوالن و عدم اهتمام آنان به اين موضوع مهم خبر مي دهد. رابعاً 
از آثار زيان بار فقر عمومي و ضعف اقتصادي بر س��اير حوزه هاي امنيتي، 

فرهنگي، اخالقي و... پرده بر مي دارد. 
مس��ئله رونق توليد داخلي مهم ترين ركن اقتصاد هر كش��ور محسوب 
مي شود. عمده سياس��ت هاي اقتصادي )اقتصاد مقاومتي( بر پايه توليد 
استوار بوده و اش��تغال زايي، كارآفريني، اس��تقالل اقتصادي و سياسي، 
تحكيم بنيان خانواده، رشد جمعيت، كاهش تورم، افزايش قدرت خريد 
خانوار، افزايش درآمد ناخالص ملي، كاهش شاخص هاي جرم و جنايت و... 

از ميوه ها و ثمرات شجره طيبه رونق و جهش توليد ملي است. 
رهبر انقالب اسالمي سال جاري را بسيار هوشمندانه و دقيق سال جهش 
توليد نام گذاري كردند. شعار جهش توليد با بيانيه گام دوم و بهره گيري از 
ظرفيت استثنايي نيروي انساني جوان، مؤمن، كارآمد و متخصص كشور 
همسو بوده و بزرگ ترين و مهم ترين مزيت كشور يعني نيروي جواني را به 
ميدان عمل و تمرين عملي مسئوليت پذيري فرامي خواند و از ديگر سو اين 

شعار با اوضاع و احوال و شرايط كرونايي كشور نيز انطباق ويژه اي دارد. 
در مباحث فيزيك وقتي از جهش سخن به ميان مي آيد در حقيقت بحث 
بر سر تجميع حداكثري انرژي موجود و رهاسازي انرژي متراكم در دو 
جهت كاماًل مخالف است. در واقع جهش رخ نمي دهد مگر آن كه همه 
انرژي متراكم شده به صورت كاماًل هماهنگ و يكنواخت به سمت جلو 
پرتاب شود و اين پرتاب مطلقاً محقق نخواهد شد مگر آن كه معادل همان 
انرژي در جهت عكس نيز وارد شده باشد. با اين بيان بايد گفت جهش 
توليد نيز رخ نخواهد داد مگر آن كه اوالً انرژي الزم براي اين جهش در 
همه زمينه ها اعم از »رفع موانع توليد«، »تهيه و تصويب قوانين مورد 
نياز«، »پااليش، اصالح و حذف قوانين دست و پاگير، مزاحم و خنثي 
كننده در همه حوزه هاي مرتبط با توليد نظير صادرات و واردات، ماليات، 
تأمين سرمايه، بيمه و...«، »عزم ملي و همگاني«، »همكاري و همدلي 
همه دستگاه ها و نهادهاي مؤثر در امر توليد« و... ايجاد شود و ثانياً انرژي 
توليد شده به صورت فشار حداكثري براي توليد آزاد شود. نكته بسيار 
مهم اين است كه طبق قانون فيزيك جهش توليد رخ نخواهد داد مگر 
آن كه به همان ميزان تالش براي جهش توليد، هم زمان از بيگانگان و 
دول متكبر و نظام سلطه دل بريده شود و رشته اميد مسئوالن كشور به 
خارج و حمايت خارجي به طور صد درصد قطع شود و سياست »يكي به 
نعل يكي به ميخ« و دم از اقتصاد مقاومتي زدن و در عين حال به انتظار 
حمايت هاي مالي كدخداي غرب و تالش ب��راي اخذ وام خارجي )كه 
تصويب اف اي تي اف يكي از الزامات استعماري آن است( كنار گذاشته 
شود. تنها در اين صورت است كه مي توان به جهش توليد اميدوار بود . 

آن چيزي كه شعار سال جاري را از همه سال هاي قبل متمايز مي كند، 
درگير ش��دن همه كش��ور با ويروس كرونا است، ويروس��ي كه براي 
اولين بار نظام اقتصادي و ارتباطي كل جهان را مختل كرده و ضربات 
مرگبار و جبران ناپذيري به اقتصاد كشورها وارد ساخته و به ويژه نظام 
سرمايه داری غرب را با سنگين ترين چالش تاريخ خود مواجه ساخته 
است. ويروس كرونا براي دولت هاي بلوك سرمايه داری رسوايي سنگيني 
به بار آورده و پرده از چهره كريه و زشت اين كشورها برداشته و ناتواني 
و ضعف مفرط آنان را در كنترل كرونا برمال س��اخته اس��ت. اين روزها 
رسانه ها پر است از اخبار مأيوس كننده كشورهاي غربي: ماسك دزدي، 
كمبود مواد شوينده و بهداشتي، كمبود ظرفيت درماني، پلشتي پروتكل 
اخالق پزش��كي ۱۹۱۵، ناتواني غرب در مديريت و س��اماندهي و ارائه 
خدمات به بيماران كرونايي، بيماراني كه در محوطه هاي بيمارستاني 

رها شده اند، غارت سوپرماركت ها و... 
نقطه مقابل ناتواني غرب، دنياي افتخارات جمهوري اسالمي ايران قرار 
دارد: »عزم تحسين برانگيز جامعه پزشكي و درماني كشور«، »اختراع و 
ساخت و توليد حداكثري )تقريباً( تمامي لوازم مورد نياز نظير كيت هاي 
تشخيصي، ماسك، دستكش، مواد شوينده و ضد عفوني كننده و... «، 
»عزم جهادي توليدكنندگان براي تأمين لوازم مورد نياز در كوتاه ترين 
زمان ممكن«، »تشكيل هزاران گروه جهادي بسيجي براي ارائه خدمات 
به خانواده های نيازمند و مبتال به كرونا«، »آماده باش هزاران مس��جد 
و پايگاه مقاومت براي حضور مؤثر در مي��دان مبارزه با كرونا و تأمين و 
توزيع و رفع نياز مردم«، »خلق صحنه هاي ايثارگري گروه هاي مردمي 
براي امداد و كمك به بيمارستان ها و ارائه خدمات تغسيل و كفن و دفن 
متوفيان و... «، »پخش تجهيزات و امكانات مورد نياز رايگان بين مردم«، 
»بخشيدن اجاره اماكن و... « و... كه به جرئت مي توان گفت يا در ساير 

كشورها وجود ندارد و يا الاقل با اين حجم و كيفيت يافت نمي شود. 
صحنه هاي ايثارگري و مديريت و عزم جهادي در مبارزه با كرونا يادآور 
دوران دفاع مقدس است. مديريت مبارزه با كرونا در كشور مانند دوران 
جنگ تحميلي فرصت هاي بي بديل و بي نظيري را براي جهش توليد در 

اختيار مسئوالن نظام قرار داده است: 
-ما در عرصه مبارزه با كرونا، عماًل جهش توليد را در تمامي حوزه هايي 

كه نياز داشتيم تجربه كرديم.
-ما در عرصه مبارزه با كرونا مديريت جهادي را تجربه كرده ايم.

-ما عزم ملي و همدلي را در اين ميدان تجربه كرديم. 
- تحقق شعار »ما مي توانيم« را در ميدان كرونا به چشم ديديم. 

-ما در عرصه مبارزه با كرونا رفع موانع توليد را ديديم. 
-ما حذف قوانين و موانع بوروكراتيك و قرطاس بازي مزاحم را به چشم 

خود ديديم. 
-ما در اين ميدان همت انقالبي و جهادي و آرامش بخش��ي به مردم را 

نشان داديم.
-مسئوالن كش��ور در اين ميدان پرهيز از حاشيه ها و حاشيه سازي ها 

را تجربه كردند. 
-ما در عرصه مبارزه با كرونا اعتماد به جوانان و شركت هاي دانش بنيان 

و استفاده از ظرفيت عظيم جوانان كشور را تجربه كرديم. 
-ما در اين ميدان استيصال و درماندگي دولت هاي خودشيفته و متكبر 

غربي را به چشم ديديم. 
-ما در اين ميدان سخت و طاقت فرسا، تكيه به توان داخلي توأم با قطع 

اميد مطلق از ديگران را تجربه كرديم.
-اي��ن تجربيات براي مردم و مس��ئوالن بس��يار درس آم��وز و عبرت 

افزاست. 
به جرئ��ت مي گوييم كه فرصت هاي تحس��ين برانگيز و گران س��نگ 
ميدان مبارزه با كرونا فراروي ماس��ت. مسئوالن بايد از تجربه به دست 
آمده حداكثر بهره برداري را نموده و بايد با همين دست فرمان تا پايان 
س��ال در ميدان جهش توليد ني��ز حركت كنند. ترديدي نيس��ت كه 
اگر مسئوالن كش��ور جنگ اقتصادي دش��من را باور كنند، اگر تلفات 
مرگبار جنگ اقتصادي را باور كنند، اگر به پوچ بودن وعده های دشمن 
ايمان بياورند، اگر به دش��من اعتماد نكنند، اگ��ر دچار خودباختگي و 
خودتحقيري نشوند، اگر مرعوب امپراتوری رسانه اي دشمن نشوند، اگر 
خطر نفوذ دشمن را جدي بگيرند، اگر ظرفيت جوانان را باور كنند اگر و 
اگر... بي شك با همين دست فرمان به اداره كشور از طريق بيرون آمدن 
از كاخ و س��اختمان وزارت خانه و حضور در پشت خاكريز قرارگاه هاي 
عملياتي ادامه خواهند داد و تنها در اين صورت است كه كشور و مردم؛ 
خوشبختي، سعادت و پيش��رفت را در كوتاه ترين زمان ممكن تجربه 

خواهند كرد. 

سيدعبداهلل متوليان

نمايندگان با تأخیر 44 روزه آمدند و شاكي تأخیر دولتي ها شدند 

دلخوری كرونايی مجلس از دولتی ها

س�رانجام مجلس پس از 44 روز تعطیلي، روز 
گذشته تش�كیل جلس�ه داد. جلس�ه اي كه 
كامًا درب�اره كرونا گذش�ت و ع�اوه بر اين، 
از حواش�ي خ�اص كروناي�ي ه�م دور نبود و 
كامًا كرونا زده پیش رفت. اي�ن میان، تاش 
مجلس�ي ها براي فرار از فش�ار انتقاداتي كه 
به دلیل تعطیلي طوالني مجلس متوجه ش�ان 
ش�د، مش�هود بود. مجلس�ي كه ق�در همین 
40 روز ه�م ت�ا پاي�ان خ�ود زم�ان دارد و 
روشن نیس�ت كه دقیقًا قرار اس�ت چه كند!

اولين حاشيه كرونايي مجلس، تشكيل جلسه به 
رياست مسعود پزش��كيان، نايب رئيس اول بود. 
علي الريجاني به دليل قرنطين��ه خانگي امكان 
حضور در مجلس را ندارد. نماينده ها هم البته با 
تأخير آمدند و نشان دادند پس از 44 روز تعطيلي، 
باز هم آماده حضور به موقع در مجلس نيستند اما 
اعتماد به نفس را از دس��ت نداده و هنوز نيامده، 
مدعی دولت ش��دند. دولتي كه مدت هاس��ت به 
دليل برخي تصميمات و مواضع پيرامون شيوع 
كرونا در كش��ور، مورد انتقاد رس��انه ها و فعاالن 
سياس��ي و اجتماعی اس��ت، اما تا همين ديروز، 
خبري از مجلس به عنوان اصلي ترين نهاد ناظر بر 
دولت نبوده است. البته اسداهلل عباسي، سخنگوي 
هيئت رئيس��ه مجلس هم خب��ر از مثبت بودن 
تس��ت كروناي 2۰ نماينده مجلس داده اس��ت. 
نمايندگان مجلس با ماسك و دستكش در صحن 

حضور يافتند. 
    هیچ كدام درست نیست!

مجلس در آغاز جلسه علني ديروز منتظر حضور 
دولتي ها بود تا در مورد شيوع كرونا در كشور به 
نمايندگان گزارش دهن��د. حضوري كه با تأخير 
انجام ش��د و باب گاليه نايب رئيس مجلس را باز 
كرد. اميري معاون پارلماني رئيس جمهور و همتي 
رئيس جديد جمعيت هالل احمر در جلسه حضور 
داشتند، اما مجلس منتظر نمكي و رحماني فضلي 
و محمدباقر نوبخت، وزراي بهداش��ت و كشور و 

رئيس سازمان برنامه و بودجه بود. 
مسعود پزشكيان، نايب رئيس مجلس شوراي 
اسالمي در ابتداي جلسه گفت كه  »قرار بود در 
جلس��ه امروز وزرا حضور پيدا كنند، اما ساعت 
هم اكنون ۹ و ۳۰ صبح اس��ت، ام��ا دولتمردان 
هنوز در جلسه حضور پيدا نكرده اند. خيابان ها 
هم خلوت است. « او س��پس خطاب به اميري 
معاون پارلماني رئيس جمهور ادامه داد: »گويا 
دولت مسئله حضور در مجلس را جدي نگرفته 
اس��ت، اين رفتار دول��ت به هيچ وجه درس��ت 

نيست.«
مسعود پزش��كيان در بخش��ی از سخنان خود 

در مجلس، همچنين ب��ه دولت »توصيه« كرد 
كه »نهايتاً هفت��ه آينده برنامه  مل��ي مبارزه با 
بيماري كرونا را به مجل��س ارائه كند. « اين در 
حالي است كه حدود دو ماه از آغاز ورود كرونا 
به ايران مي گذرد و دولت و ساير نهادها مشغول 
رسيدگي امور بوده  و هستند و مجلس تازه هم 
اكنون وارد توصيه به دولت ب��راي ارائه برنامه 

شده است!
نماينده های مجلس هم كه نسبت به عدم حضور 
وزراي بهداشت، كشور و رئيس سازمان برنامه در 
جلس��ه علني معترض بودند و گويا جز شنيدن 
سخنان دولتي ها دس��تور جلسه اي نداشتند، در 
اقدامي خالف تأكيدات بهداشتي در اين روزهاي 
كروناي��ي، مقابل مح��ل هيئت رئيس��ه تجمع و 
اعتراض خود را بيان كردند، اما نايب رئيس مجلس 
در واكنش به انتقادات وكالي ملت از آنها خواست 

به صندلي هاي خود بازگردند و بنشينند. 
تصاوير منتشره از صحن علني مجلس نشان داد 
كه اگرچه با تعبيه صندلي هايي فواصلي بين محل 
نشستن نمايندگان پيش بيني ش��ده و بسياري 
از نمايندگان هم مجهز به ماس��ك و دس��تكش 
هستند اما برخي نمايندگان با اجتماع در محل 
صندلي وزراي كشور، بهداشت و سازمان برنامه و 
بودجه فاصله الزم را رعايت نكردند. رئيس جلسه 
چندين بار رعايت فاصله را به نمايندگان تذكر داد 
و خطاب به نمايندگان گف��ت: ظاهراً از فردا بايد 

تدابير ديگري بينديشيم. 
الياس حضرتي، نماينده اصالح طلب هم از خود 
مجلس انتقاد كرد كه »چرا جلسه با تأخير برگزار 
ش��د.« او گفت: »در اداره مملكت بايد هر كسي 
مس��ئوليت خود را انجام دهد؛ بنابراين گاليه از 
نخستين اقدام ناقص مجلس داريم كه چرا جلسه 
با تأخير برگزار شد؟ گاليه از هيئت رئيسه مجلس 
را مطرح مي كنم كه چرا مجلس تاكنون تعطيل 
بوده و با تأخير ش��روع به كار كرده است؟« البته 
قرار بود او به عنوان رئيس كميس��يون اقتصادي 
مجلس، گزارش��ي از اقدامات اقتص��ادي دولت 
ارائه دهد كه سخنان سياسي اش به جاي چنين 
گزارش��ي، موجب اعت��راض برخ��ي نمايندگان 

مجلس شد. 
در ادامه جلس��ه البته نمك��ي و رحماني فضلي و 
نوبخت در صحن علني حض��ور يافتند و گزارش 
و توضيحات خود پيرامون كرونا را به نمايندگان 
مجل��س ارائه دادن��د. البته باز ه��م ترك صحن 
علني مجلس توس��ط آنان حاشيه س��از ش��د و 
روح اهلل بابايي صال��ح نماينده م��ردم بوئين زهرا 
در مجل��س گفت: »چ��را دولتم��ردان انتقادات 
و پيش��نهادات نماين��دگان را نش��نيده و صحن 

مجلس را ترك كرده اند. هيئت رئيسه بايد طوري 
برنامه ريزي مي كرد كه نماين��دگان مجلس در 
حضور دولتمردان اظهارنظر و وزرا حرف هاي آنها 
را بشنوند نه اينكه دولتمردان حرفشان را بزنند و 

بالفاصله مجلس را ترك كنند. «
   آمارهاي متناقض از ابت�اي نمايندگان 

مجلس به كرونا
آنچنان كه نوشتيم، اس��داهلل عباسي، سخنگوي 
هيئت رئيس��ه مجلس، روز گذشته از ابتالي ۵۰ 
نماينده مجلس به كرون��ا خبر داد اما محمد رضا 
تابش، نماينده اردكان در مجلس گفت كه  »طي 
ديروز و ام��روز از نمايندگان تس��ت كرونا گرفته 
شده و ممكن است تست ۵۰ نفر آنها مثبت بوده و 

بعد ديگر جلسه علني برگزار نشود. «
در ادام��ه اكبر رنجب��رزاده، عضو هيئت رئيس��ه 
مجلس شوراي اسالمي پاسخ داد: »تست كروناي 
۱۱ نفر مثبت بوده است. « همچنان آمار دقيقي 
از تعداد نمايندگاني كه مبتال به كرونا شده اند، در 

دست نيست. 
نمايندگان مجلس در نشس��ت دي��روز با طرح 
سه فوريتي اصالح دو ماده يك و ۱۱8 آيين نامه 
داخلي مجل��س مخالفت كردند. اي��ن طرح به 
منظور برگزاري جلس��ات صحن و رأ ي گيري ها 
در قال��ب تلفيقي و فضاي مجازي مطرح ش��ده 
بود. پيش��نهاد ديگر ه��م حضور ش��بانه روزي 
نمايندگان مجلس در ساختمان بهارستان براي 
دو هفته بود كه رأی نياورد. روشن نيست امكان 
عملي چنين اقدامي فراهم بود يا خير. از سويي 
طبيعتاً نمايندگان مجلس هم مي توانند همچون 
بسياري از شاغلين، روزها سركار بوده و شب به 

منزل برگردند. 
اين رأی با قيام و قعود انجام شد، چه آنكه مطابق 
گفته حاج��ي دليگاني »تع��دادي از نمايندگان 
مجلس سيستم در اختيارش��ان نبوده و تعدادي 
ديگر هم سيستم شان خاموش است و امكان رأي 
دادن با سيستم را    نداش��تند. « حاجي دليگاني 
گفته بود: »اگر ام��روز موضوعي در صحن مطرح 

ش��ود كه نياز به رأي گيري داش��ته باشد امكان 
رأي گي��ري الكترونيك��ي وجود ن��دارد و با قيام 
بايد موافقت يا مخالفت خ��ود را    با موضوع اعالم 

كنند. «
   طرح خام مجلس

 از دستور كار خارج شد
برخي نمايندگان مجلس در روزهاي اخير خبر از 
ارائه طرحي سه فوريتي براي تعطيلي و قرنطينه 
كامل كشور به مدت يك ماه داده بودند؛ طرحي 
كه خامي آن از ابتدا مشهود بود و در اولين جلسه 
مجلس پ��س از هفته ها تعطيلي، از دس��تور كار 
خارج شد. طرح مزبور هيچ پيوستي در حوزه هاي 

رسانه اي و اقتصادي و فرهنگي نداشت. 
 عبدالكريم حس��ين زاده طراح طرح سه فوريتي 
تعطيلي يك ماهه كش��ور امروز )س��ه شنبه ۱۹ 
فروردين( در جلسه علني گفت: »براي قرنطينه 
كش��ور غفلت چند هفته اي كرده ايم. س��ازمان 
بهداشت جهاني اعالم كرده است كشورهايي كه 
قرنطينه را جدي نگيرند با موج دوم شيوع كرونا 

مواجه خواهند شد. « 
او ادامه داد: »نبايد در كش��ور قرنطينه هراس��ي 
كنيم هر چند مي دانيم تحريم ها بر كش��ورمان 
تأثير گذاشته است. از دولت مي خواهيم در دوگانه 
حفظ جان ملت و ع��دم آس��يب پذيری اقتصاد 
كشور، سالمت مردم را    دنبال كند. « حسين زاده 
در جمالتي خطاب به نمايندگان مجلس گفت: 
»شما يك ماه اس��ت كه درون خود گريه كرده و 
احساس مي كنيد كه بايد كاري انجام دهيد ولي 
ما امكان و اختيار مداخله در تصميمات كشور را 

نداريم. «
او با بيان اينكه بارها درخواست قرنطينه كرديم 
افزود: »8۰ نماينده اين طرح سه فوريتي تعطيلي 
يك ماهه كش��ور را امضا كرده اند؛ م��ا مي توانيم 
از ظرفيت هاي اصل ۷۹ قانون اساس��ي استفاده 
كنيم. ما بين دوگانه تست گسترده در كره جنوبي 
و قرنطينه در چين هيچ  كدام را انتخاب نكرديم 
و در مواجهه ب��ا اين موضوع س��ردرگم بوديم. از 
مجلس فعل��ي 4۰ روز باقي مانده و ما براي حفظ 
جان ملت و حفظ جان پرستاران بايد كاري انجام 
دهيم ضمن اينكه با از دس��ت دادن پرس��تاران 
نمي توانيم فقط احس��اس تأسف كنيم بلكه بايد 

كاري هم انجام دهيم. «
   تعطیلي يك ماهه كشور با 4 اصل قانون 

اساسي تناقض دارد
سيد علي ادياني نماينده مردم قائم شهر با اشاره 
به طرح سه فوريتي تعطيلي يك ماهه كشور در 
تذكر و اخطار قانون اساس��ي گفت: »طرح س��ه 
فوريتي تعطيلي يك ماهه كش��ور ب��ا چهار اصل 

قانون اساسي تناقض دارد. «
او با اشاره به اصل ۷۹ قانون اساسي افزود: »طبق 
اين اصل دولت فقط مي تواند طرح تعطيلي كشور 
را    به مجلس بياورد و به صراحت در اين اصل آورده 
شده كه حق آوردن طرح هاي سه فوريتي تعطيلي 
كش��ور متعلق به دولت اس��ت و بر همين اساس 
بايد دولت اليحه ده��د و مجلس اص��ل و زمان 
آن را    تصوي��ب كند ضمن اينكه اگ��ر قوه مجريه 
خواستار تمديد آن شد باز بايد از مجلس كسب 

اجازه كند. «
نماينده مردم قائم ش��هر در مجلس با اش��اره به 
تناقض طرح سه فوريتي تعطيلي يك ماهه كشور 
با اصل ۷۵ قانون اساسي خاطرنشان كرد: »چون 
اين طرح موج��ب بار مالي براي دولت مي ش��ود 
طبق اصل ۷۵ قانون اساس��ي ك��ه تصريح كرد: 
دارد طرح س��ه فوريتي نبايد موج��ب افزايش يا 
كاهش منابع اعتباري دولت ش��ود بنابراين اين 
طرح براي دولت هزينه زا اس��ت. چرا ما به دنبال 
قانون نويسی هستيم در حالي كه شهريور امسال 
قانون مديريت بحران به دولت ابالغ شده و نيازي 

به اين طرح نيست. «
مس��عود پزش��كيان نايب رئيس مجلس شوراي 
اسالمي در پاسخ به اين اخطار، آن را وارد دانست 
و گفت: به نظرم اين طرح از نظر قانوني اش��كال 

داشته و ما نبايد آن را مي پذيرفتيم. 

      جوان: عبداهلل گنجي مدير مسئول روزنامه جوان در رشته توئيتي 
انتقادي با هشتك صداقت، نوشت: روحاني ۷ فروردين پيش از نوشتن 
نامه درخواست برداش��ت از صندوق توسعه ملي به رهبري، اعالم كرد 
قصد دارد چنين نامه اي بنويس��د. بعداً هم نوش��تند و مج��دداً اعالم 
رسانه اي شد.  هنوز نامه دست رهبري نرسيده از سلحشوري)نماينده 
مجلس( تا چندين اصالح طلب، از لندن، پاريس و واشنگتن نش��ينان 
و س��ربازان خوب ترامپ صدها توهين و تهمت را نثار رهبري كردند. 
 برداشت هاي قبلي از صندوق را يادآور شدند. جان مردم را براي رهبري 
بي ارزش دانستند، 2۰۰ميليون يورو مصوبه مجلس براي نيروي قدس 
را علم كردند. واقعاً يك نامه به رهبري نوش��تن پيش خبر و پس خبر 
الزم دارد؟ اطالع رس��انی جهاني الزم دارد؟ واقعاً روحاني فكر مي كند 
رهبري با فشار رسانه های دشمن تصميم مي گيرد يا نمي گيرد؟ سيره 

رهبري را نمي دانند؟ 
     مهر: دريابان علي شمخاني، دبير ش��وراي امنيت ملي در حساب 
كاربري خود در توئيتر نوشت: همزيس��تي اقتصاد و سالمت به عنوان 
مدلي مطلوب براي عبور كم ضرر از بحران كرونا با التزام عملي به شعار 
جهش توليد ميسر خواهد ش��د. رهنمودهاي رهبر معظم انقالب در 
حاشيه مجوز برداشت از صندوق توسعه ملي مي تواند نقشه راه مطمئني 

براي طي اين مسير سخت باشد. 

با موافقت معظم رهبر انقاب
احكام اعضاي هيئت امناي كميته امداد  

 تمديد شد
با موافقت رهبر معظ�م انقاب، احكام اعض�اي هیئت امناي كمیته 
امداد امام خمین�ي براي ي�ك دوره پنج س�اله ديگر تمديد ش�د. 
به گزارش مهر، حضرت آيت اهلل خامن��ه اي رهبر معظم انقالب با تمديد 
احكام اعضاي هيئت امناي كميته امداد امام خميني براي يك دوره پنج 

ساله ديگر موافقت فرمودند. 
بر اساس اين احكام، آقايان حجت االسالم محسن كازروني، سيد مرتضي 
بختياري، سيدپرويز فتاح، حسين انواري، حميدرضا ترقي و مرضيه وحيد 
دستجردي به عنوان اعضاي هيئت امناي كميته امداد امام   براي يك دوره 

پنج ساله ديگر در مسئوليت خود ابقا  شدند. 

روحاني در تماس تلفني رئیس جمهور فرانسه: 
تحريم هاي امريكا

 نقض مقررات بهداشت جهاني است
دول�ت امريكا ب�ه رغم اينك�ه ب�ا اعم�ال تحريم ه�اي غیرقانوني 
علی�ه اي�ران، مق�ررات بین الملل�ی را زي�ر پ�ا گذاش�ته، در اي�ن 
ش�رايط نی�ز ب�ا اقدام�ات خ�ود مق�ررات بهداش�تي مص�وب 
س�ال 2005 س�ازمان بهداش�ت جهان�ي را زيرپ�ا مي گ�ذارد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رياست جمهوري، دكتر حسن روحاني 
عصر دوشنبه در تماس تلفني »امانوئل مكرون« رئيس جمهور فرانسه با 
وي، ضمن آرزوي موفقيت براي دولت و ملت فرانسه و همه مردم جهان 
در مسير مقابله با بيماري كرونا، اظهار داش��ت: همه كشورها و دولت ها 
بايد توجه داشته باشند كه بدون كمك و همكاري و بهره مندي از تجارب 

يكديگر نمي توانند از اين شرايط حساس عبور كنند. 
رئيس جمهور با اش��اره به اينكه مبارزه با اين بيماري در شرايط تحريم 
براي ايران دشوارتر از ديگر كشورهاست، افزود: دولت امريكا به رغم اينكه 
با اعمال تحريم هاي غيرقانوني عليه ايران، مق��ررات بين المللی را زير پا 
گذاشته، در اين شرايط نيز با اقدامات خود مقررات بهداشتي مصوب سال 
2۰۰۵ سازمان بهداشت جهاني را زيرپا مي گذارد. روحاني گام هاي اوليه 
برداشته شده در راستاي برقراری سازوكار اينستكس را مثبت ولي ناكافي 
برشمرد و گفت: اين مسير نبايد تنها منحصر به كاالهاي پزشكي و غذايي 
باش��د و بايد بتوانيم از آن براي تأمين تمامي نيازمندي هاي كشورمان 

استفاده كنيم. 
رئيس جمهور با استقبال از ابتكار دبيركل سازمان ملل متحد براي اعالم 
آتش بس در جنگ ميان كشورها در دوران شيوع بيماري كرونا در جهان، 
ابراز اميدواري كرد كه اين ابتكار شامل جنگ اقتصادي عليه ايران هم باشد 
و خاطرنشان كرد: انتظار داريم تا كشورهاي دوست براي رفع تحريم هاي 
ظالمانه و يكطرفه در اين ش��رايط امريكا را تحت فش��ار قرار دهند. دكتر 
روحاني با اشاره به اينكه در صورتي كه همه تحريم ها برداشته شود آماده ايم 
به تعهدات خود در زمينه هسته اي بازگرديم، گفت: رفع تحريم ها و عمل 
به تعهدات از سوي اروپا يك ضرورت اس��ت و در اين شرايط خاص امروز 
اهميتي مضاعف يافته است. رئيس جمهور با بيان اينكه جمهوري اسالمي 
ايران بر اس��اس آنچه در طرح صلح هرمز عنوان شده، تنها راه حل تأمين 
امنيت درياي عمان، خليج فارس و تنگه هرمز را در همكاري كشورهاي 
منطقه مي داند، ادامه داد: ايران از هيچ تنشي در منطقه استقبال نكرده و 
همواره در راستاي ايجاد صلح و ثبات پايدار در منطقه تالش كرده و خواهد 
كرد. روحاني ضرورت احترام و رعايت حاكميت مردم در كشورهاي منطقه 
را حائز اهميت دانست و گفت: بر اين اساس برخي از تحركات اخير امريكا 
در عراق را اقدامي خطرناك و به ضرر امنيت اين كشور و منطقه مي دانيم. 
امانوئل مكرون رئيس جمهور فرانسه نيز در اين گفت وگوي تلفني، با بيان 
گزارشي از وضعيت شيوع بيماري كرونا و چگونگي مقابله با آن در فرانسه 
و ديگر كشورهاي اروپايي، گفت: جهان شرايط سختي را تجربه مي كند و 
اميدوارم همه كشورهاي جهان بتوانند با همكاري يكديگر از اين شرايط 
دشوار عبور كنند. وي با اشاره به عالقه مندي فرانسه به گسترش همه جانبه 
همكاري ها با ايران، گام هاي برداش��ته شده براي ش��روع به كار ساز و كار 
مالي اينستكس را مثبت دانست و ابراز اميدواري كرد كه با استفاده از آن 
تبادالت ايران و اروپا افزايش يابد تا همكاري هاي مالي اروپا با ايران به شكل 

راحت تری انجام شود. 
مكرون با اشاره به نقش مهم و س��ازنده ايران در مناسبات منطقه ای، بر 
ضرورت توسعه همكاري ها و تعامالت دوجانبه، منطقه اي و بين المللی ايران 

و فرانسه در راستاي توسعه صلح، ثبات و امنيت منطقه تأكيد كرد. 
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      خبر

س�تاد كل نیروه�اي مس�لح ب�ا ص�دور 
بیانی�ه اي ب�ه مناس�بت س�الروز ش�هادت 
صیادش�یرازي،  عل�ي  ش�هید  س�پهبد 
تأكید كرد: ش�هید س�پهبد صیادشیرازي 
از مصاديق ريش�ه ها و رويش ه�اي انقابي 
ارت�ش در دوران حاكمی�ت طاغ�وت ب�ود. 
به گزارش مهر، س��تاد كل نيروهاي مس��لح با 
صدور بيانيه اي به مناس��بت س��الروز شهادت 
سپهبد شهيد علي صياد شيرازي از مقام شامخ 
اين ش��هيد واالمقام تجليل كرد و ياد و خاطره 
شهيدان و ايثارگران سرافراز را گرامي داشت. 

در اين بيانيه آمده است: ش��هيد سپهبد صياد 
ش��يرازي از مصادي��ق ريش��ه ها و رويش هاي 
انقالبي ارتش در دوران حاكميت طاغوت و به 
عنوان فرمانده اي واليي و برخوردار از بصيرت و 
بينش عميق ديني و باور انقالبي در بين تمامي 
همرزمان و فرماندهان و مس��ئوالن لشكري و 

كشوري نماد شجاعت و فداكاري و مايه افتخار و 
مباهات آحاد رزمندگان اسالم در ارتش، سپاه، 

بسيج و ساير نيروهاي انقالبي كشور است. 
در اين بيانيه با اش��اره به حماس��ه آفريني ها و 
نقش ب��ي بديل و بارز ش��هيد پرافتخ��ار صياد 
ش��يرازي در طراحي و فرماندهي عمليات هاي 
بزرگ در دوران هشت سال دفاع مقدس و خلق 
پيروزي هاي بيشمار تصريح شده است: حافظه 
تاريخي ملت انقالبي و رش��يد ايران اس��المي 
گواهي مي ده��د كه نق��ش آفريني ها و حضور 
مستمر، ايثارگري ها و از خودگذشتگي هاي كم 
نظير شهيد صياد شيرازي طي دوران مجاهدت 
و تالش در ارتش جمهوري اسالمي به ويژه در 
هشت سال دفاع مقدس و سپس در عالي ترين 
سطوح راهبردي در ستاد كل نيروهاي مسلح 
بركات و دس��تاوردهاي تعيين كنن��ده و اثرات 
مفيد و مطلوب��ي را ب��راي پيش��برد اهداف و 

سياس��ت هاي كش��ور و تقويت بازدارندگي و 
تعالي و ارتق��اي اقتدار دفاعي نظ��ام به دنبال 

داشته است. 
ستاد كل نيروهاي مسلح در بخش ديگري از اين 
بيانيه ضمن تبيين و بر شماري خدمات سازنده 
و تالش هاي خستگي ناپذير و مجاهدانه شهيد 
صياد شيرازي در عرصه دفاع از انقالب و نظام 
و ميهن اسالمي خاطرنش��ان كرد: تالش هاي 
صادقانه شهيد صياد شيرازي در تقويت وحدت، 
تعامل، هم افزايي و اتحاد و برادري بين ارتش 
و سپاه آن هم در شرايطي كه دشمنان انقالب 
و جريان هاي منحرف در صدد القاي اختالف و 
ناهماهنگي و ايجاد شكاف بين نيروهاي انقالب 
به عنوان بازوان قدرتمن��د و توانمند رهبري و 
واليت فقيه و ملت ايران بودند نش��ئت گرفته 
از ش��خصيت واال، تقوا و اخالص و واليتمداري 
محض و صادقانه وي بود كه همواره نام و يادش 

در زمره طالي��ه داران وح��دت و يكپارچگي و 
نماد صالبت و اقتدار نيروهاي مسلح جمهوري 

اسالمي ايران مي درخشد. 
اين بيانيه در پايان با گراميداشت ياد و خاطره 
سلحش��وري ها و رش��ادت هاي ش��هيد صياد 
شيرازي و همرزمان شهيد و ايثارگرش تأكيد 
كرده اس��ت: با اقدام مذبوحانه و تروريس��تي 
منافقين و عوامل خودفروخته نظام س��لطه و 
مزدوران اس��تكبار جهاني آن فرمانده شجاع و 
مؤمن به آرزوي ديرينه خود يعني شهادت در راه 
انقالب و نظام مقدس جمهوري اسالمي رسيد 
و نام و يادش همواره در قلوب امت اسالمي زنده 
و جاويد و رسالت خطير سربازي و انديشه هاي 
نابش محور بالندگي، اقتدار دفاعي و وحدت و 
همدلي نيروهاي مسلح و منشور فداكاري و ايثار 
در برابر دشمنان اسالم و واليت و عامل رسوايي 

جبهه نفاق و تزوير گرديده است. 

ستاد كل نیروهاي مسلح:

تالش صیاد شیرازی برای هم افزایی ارتش و سپاه از اخالص و والیتمداری او بود
تشكر كرديد

معذرت خواهی هم بكنيد!
ادامه از صفحه يك 

نه تنها اي��ن را نگفتيد كه در مغالطه   هايی آش��كار انتقادهای مخالفان 
خود را ساده س��ازی می كرديد و س��پس به اين نقدهای ساده س��ازی 
شده به گمان خودتان پاس��خ محكم می داديد. شما و تئوريسين های 
حامی گفتيد و نوش��تيد كه »غرب برای آن زير معاه��ده خود با ما زد 
كه می دانست اينجا دولت هيچ كاره است و بايد دولت اختيار بيشتری 
داشته باش��د.«  اما از خود نپرس��يديد كه آن همه رفت وآمد با غرب و 
امضای معاهده چرا با ش��مايی كه هيچ كاره بوديد امضا ش��د؟! و هنوز 
جوهر نوشته های شما خشك نشده  بود كه امريكايی   ها گفتند دولت 
فعلی ايران و حكومت آن سروته يك كرباسند و شما بازهم نفهميديد 
كه غرب شما را برای خودتان نمی خواهد و اگر همه آنچه را كه تمنا دارد، 

برآورده نكنيد، با شما آن می كند كه با هيچ دشمنی نكرده بود. 
امروز كه می رويم وارد دنيای پس��اكرونا ش��ويم، اميد است كه پس از 
برخاستن از دوران نقاهت اين تب و لرز سياسی و اقتصادی، حال شما 

دگرگون شده باشد!

نماين�دگان مجل�س در نشس�ت 
ديروز با طرح س�ه فوريتي اصاح 
دو ماده يك و 118 آيین نامه داخلي 
مجلس مخالفت كردن�د. اين طرح 
به منظور برگزاري جلس�ات صحن 
و رأ ي گیري ه�ا در قال�ب تلفیق�ي 
و فضاي مج�ازي مطرح ش�ده بود 


