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اخبار
وزارتخارجه در غوغای کرونا حمایت
از مسلمانان هند را فراموش نکند

دبیرکل کانون دانش��گاهیان ایران اس�لامی
تاکید ک��رد :نکن��د وزرات خارجه در غوغای
کرون��ا حمایت از مظلومان مس��لمان هند را
نادیده بگی��رد .به گزارش خبرنگار تش��کل
ه��ای دانش��گاهی خبرگزاری فارس ،س��ید
محمد حس��ینی دبیر کل کانون دانشگاهیان
ایران اسالمی و وزیر اسبق ارشاد تاکید کرد:
نکند وزرات خارجه در غوغای کرونا حمایت
از مظلومان مس��لمان هن��د را نادیده بگیرد!
این استاد دانش��گاه در توئیتی نوشت :ظاهرا
جنایات ددمنش��انه هندوها افراطی نسبت به
مس��لمانان هند پایانی ن��دارد .ضرب و جرح،
ایجاد رعب و وحش��ت ،آت��ش زدن منازل و
مس��اجد ،قتلهای فجیع ،س��وزاندن و حتی
زن��ده بهگور کردن که دل هر انس��انی را به
درد م��یآورد! نکند وزرات خارجه در غوغای
کرونا حمایت از این مظلومان مس��لمان هند
را نادیده بگیرد!
ایران در مقابل حمالت نیروهای
ترکیهای خویشتنداری میکند

مرک��ز مستش��اری نظامی ایران در س��وریه
با بی��ان تداوم حم�لات توپخان��های ترکیه
ب��ه مواضع ای��ن مرکز ،ترکی��ه را به برخورد
عقالنی با موضوع ادلب و بر مبنای مصلحت
مردم این کش��ور دعوت کرد .به گزارش آنا،
مرک��ز مستش��اری نظامی ایران مس��تقر در
شمال س��وریه بامداد امروز با صدور بیانیهای
اع�لام کرد ارتش ترکیه همچنان به بمباران
مواضع این مرکز ادام��ه میدهد .متن بیانیه
مرکز مستش��اری ایران درباره تحوالت ادلب
به ش��رح زیر اس��ت :از صبح روز گذشته به
نیروهایمان دس��تور دادیم نظامیان ترکیه را
در ادلب ه��دف قرار ندهند تا جان آنها حفظ
ش��ود .نیروهای ما نیز با وج��ود اینکه آنها را
در تیررس داش��تند ،از هدف قرار دادنش��ان
خودداری کردند ،ام��ا ارتش ترکیه همچنان
به گلوله ب��اران توپخانهای مواضع و مراکز و
پایگاههای ما ادامه میدهد .مرکز مستشاری
نظامی ایران در س��وریه نظامیان ترکیه را به
برخورد عقالنی بر مبنای مصلحت ملتهای
سوریه و ترکیه دعوت می کند .باز هم تأکید
میکنی��م فرزندان ملت ترکی��ه در ارتش آن
کش��ور در منطقه ادلب در تیررس نیروهای
نظامی ما هس��تند و به راحتی میتوانس��تیم
انتق��ام بمباران مراکزم��ان را از آنها بگیریم،
ام��ا در پاس��خ به دس��تورات صادر ش��ده از
فرماندهانمان خویشتنداری کردهایم .از آنها
دعوت میکنیم به فرماندهان و رهبران ترکیه
برای حفظ آرامش و جلوگیری از ریخته شدن
خون نظامیان ترکیه در خاک س��وریه فشار
وارد آورن��د .اعالم میکنیم ب��ا وجود اوضاع
بس��یار سخت و طاقتفرس��ای بهوجود آمده
همچنان در کنار دولت و مردم و ارتش سوریه
در میدان مبارزه با تروریس��م تا آزادسازی و
پاکسازی کامل خاک این کشور قرار داریم و
همگان را به تفکر و درک خطرات بزرگی که
ادامه دشمنی و حمالت علیه سوریه بهوجود
میآورد ،دعوت میکنیم.
نمایندگانمجلسدهمقصورشاندرایفای
تکالیفنمایندگیملتراجبرانکنند

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی گفت :نمایندگان
مجل��س ده��م تجربی��ات دوران نمایندگی را
در س��نگرهای خدمت به نظ��ام بهکار گیرند و
محاس��به کنند که اگر کوتاه��ی و قصوری در
ایفای تکالیف نمایندگی ملت داشته اند ،جبران
کنند .ب��ه گزارش «عصر ایرانی��ان» به نقل از
روابط عمومی حزب مؤتلفه اس�لامی ،اسداهلل
بادامچیان در پایان نشست دبیران حزب اظهار
کرد :این بصیرت ملت کاربلد در بزنگاه حساس
اخیر نویدبخش حل مشکالت کشور و مردم با
رهبری ولی امر مس��لمین است .وی با تبریک
مج��دد به رهبری و ملت و نمایندگان منتخب
برای مجلس یازدهم گفت :ضمن تقدیر و تشکر
از خدمات و زحمات نمایندگان مجلس دهم ،از
آنها انتظار می رود تجربیات دوران نمایندگی را
در سنگرهای خدمت به نظام جمهوری اسالمی
به کار گیرند و محاس��به کنند که اگر کوتاهی
و قص��وری در ایفای تکالی��ف نمایندگی ملت
داشته اند ،جبران نمایند .دبیرکل حزب مؤتلفه
اسالمی از برگزیدگان ملت برای مجلس یازدهم
خواست از هم اکنون برای دوران نمایندگی خود
به مطالعه و برنامهریزی اقدام کنند .مشکالت
را آمارگیری نمایند و برای هریک از مشکالت
راهکار بیابند و محورهای ترسیم شده در بیانیه
گام دوم را ب��رای ایجاد جامعه نمونه اس�لامی
در نظ��ر گرفته ،قوانین موجود را برای بازنگری
متناسب با گام دوم مورد مطالعه قرار دهند.

بدعت هیأترئیسه مجلس برای عدم تصویب بودجه  99در صحن پارلمان

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس
گفت :هیأترئیس��ه مجل��س در تماس با
نماین��دگان ب��رای اصل هش��تاد و پنجی
ک��ردن بودج��ه  99از آنه��ا نظرخواه��ی
میکن��د ک��ه بدعت��ی خطرن��اک و تی��ر
خالص به مجلس اس��ت .حجتاالسالم
علیرض��ا س��لیمی در گفتوگ��و ف��ارس،
درباره تماس چند روز اخیر هیأت رئیس��ه
مجلس با نمایندگان مجلس درباره اصل

هش��تاد و پنجی بودن الیح��ه بودجه 99
گف��ت :متاس��فانه هیأت رئیس��ه مجلس
بدعتی خطرناک را آغاز کرده اس��ت و بنا
دارد اختی��ار بررس��ی الیح��ه بودجه را به
کمیسیون تلفیق تفویض کند .طبق اصل
 85سمت نمایندگی مردم در مجلس قائم
به شخص اس��ت و قابل واگذاری به غیر
نیست .این در حالی است که هیت رئیسه
با نمایندگان تماس میگیرد تا موافقت آنها

را برای اصل هشتاد و پنجی کردن الیحه
بودهجه سال آتی اخذ کند .قطعا این اقدام
هیأت رئیس��ه مجلس خالف قانون است؛
اصل  85ش��امل الیحه بودجه نمیشود و
حتما تیر خالص به مجلس دهم اس��ت.
س��لیمی گفت :در موارد اضط��رار آن هم
ب��ا تصویب مجلس ممکن اس��ت عدهای
از نمایندگان در م��وردی خاص به نیابت
از سایرین بررس��ی موضوعی را بر عهده

بگیرن��د اما الیح��ه بودجه س��ال  99که
مصوب��ه مجلس نیس��ت که بت��وان با آن
چنین رفتاری کرد .وی افزود :تماس تلفنی
با نمایندگان مجلس هم نمیتواند مصوبه
تلقی ش��ود چرا که در صحن ،نمایندگان
مخال��ف و موافق ب��ه اس��تدالالت خود
پرداخته و ادلهش��ان را در تصمیمگیریها
بیان میکنند در حالی که چنین موضوعی
در الیحه بودجه  99رخ نداده است .ما در

«شهید سلیمانی» نقش بزرگ و مهمی
در تقویت مقاومت فلسطین داشت

الیحه بودجه سال آتی هیچ اضطراری را
مش��اهده نمیکنیم چرا که میتوانیم چند
ده��م بودجه را طبق م��اده  182آئیننامه
داخل��ی مجل��س تصویب کنی��م .بودجه
مهمترین الیحه سنواتی مجلس است.

در پی درخواست نمایندگان مجلس و نامه وزیر بهداشت دادستان کل کشور مطرح کرد

مجازات «افساد فی االرض» در انتظار اخاللگران نظام سالمت مردم

سوءاس��تفاده کند .وی همچنین اع�لام کرد که به دلیل
شرایط ویژه امروز تالش خواهیم کرد امضای نمایندگان
بر این نامه را گرفته و هرچهس��ریعتر آن را به سران قوا
برسانیم.

گروه سیاس�ی :ویروس کرونا مانند دهها کش��ور دیگر در
ایران نیز ش��یوع یافته و امروز به دور از حاشیهس��ازیها
باید تمام هم و غم خود را برای از بین بردن آن و بهبود
افرادی که دچار شدند به کار ببریم ،در همین راستا الزم
اس��ت با افرادی که دست به احتکار اقالمی مثل ماسک
در این ایام زدند برخورد قاطع صورت بگیرد ،درست جایی
که داشتن این وسایل برای حفظ جانشان ضروری است
عدهای س��ود جویی را به قیمت به خط��ر انداختن جان
دیگران انتخاب کردند .این امر به حتی جدی اس��ت که
برخی کارشناسان خواستار اشد مجازات برای سورداگران
سالمت مردم شدهاند.

برخورد فوری با احتکارگران لوازم بهداشتی


نامه گالیهآمیز وزیر بهداش�ت به رئیس شورای عالی

امنیت ملی

مکی وزیر بهداش��ت در نامهای به حسن روحانی رییس
شورای عالی امنیت ملی خواستار همکاری همه دستگاهها
با این وزارتخانه ش��د .در نامه گالیه آمیز وزیر بهداش��ت
آمده اس��ت :به استحضار میرسد با پیشبینی اینجانب از
احتمال ورود ویروسکرونای جدید به کشور طی نامه ای
به گمرکات کشور اعالم نمودم صادرات و خروج ماسک
تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم ش��ود و همکارانم را مامور
کردم تا با قیمت مناس��ب تولی��دات داخل را خریداری و
جهت روز مبادا ذخیره کنند .متاس��فانه علیرغم پیگیری
فراوان مقدار اندکی خریداری و بقیه تولیدات کشور وارد
بازار سیاه شد .متاس��فانه پس از حدود  ۱۰روز فقط یک
میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمیدانم در کجا انباشته
شده ،همکاران اینجانب بدلیل اجبار شبانهروز در بازارهای
مختلف و درنقش واس��طه و دالل از قاچاقچیان با قیمت
گزاف میخرند .س��وال بنده این است که آیا در شرایطی
که همکاران جان بر کف اینجانب در سختترین شرایط
ممکن روز و شب در بخشهای آلوده پروانهوار گرد مردم
میگردند و خواب و آرامش و سالمتی را قربانی سالمت
و راحت��ی م��ردم میکنند ،در ایامی ک��ه احتمال آلودگی
م��ردم بدلیل عدم وجود اقالم حفاظتی و پیش��گیرانه در

خطرست ،این شبکه فرصتطلب بیانصاف از کجا خاطر
جمعی دارد که اینگونه جسورانه روبروی مردم و مسئولین
میایس��تد و به راحتی اعالم میکند که دویست میلیون
ماسک را میتواند  ۲۴ساعته با فالن قیمت در فالن جا
عرضه کند؟ آیا رواس��ت گروهی دل ب��ه دریای آلودگی
جهت رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان
و بیمارانش��ان را در انبارها برای سودجویی صد برابری و
یا قاچاق به دیگر کش��ورها تلنب��ار کنند؟ اینجانب تردید
ندارم اگر عزم دستگاههای کشور بر حل مشکلی به این
سادگی باشد نباید اینقدر شرمسار مردم و همکارانمان در
سراسر کشور باشیم.

نام�ه نماین�دگان ب�ه س�ران ق�وا؛ دادگاه محتکران و

گرانفروشان سریعتر و علنی برگزار شود

جمعی از نمایندگان مجلس طی نامهای خطاب به سران
قوا ،ضمن تأکید بر لزوم اندیشیدن تمامی تمهیدات الزم
برای ریش��هکن کردن کامل کرونا ،از دس��تگاه قضایی
و دول��ت خواس��تند تا به ص��ورت جدی ب��ا محتکران و
گرانفروشان لوازم بهداشتی و مواد خوراکی برخورد کنند.

در این نامه همچنین از پرستاران ،پزشکان و عوامل اجرایی
مس��تقر در بیمارس��تانها و مراکز درمانی قدردانی شده
است .در همین زمینه ،احد آزادیخواه نماینده مردم مالیر
در مجلس ضمن اعالم تهیه و تدوین نامهای خطاب به
سران قوا گفت :در این نامه از تمامی کادر مستقر و فعال
در بیمارستانها و مراکز درمانی تشکر کردهایم زیرا امروز
آنها خط مقدم مقابله با کرونا هستند .وی افزود :به صورت
ج��دی در مجلس پیگیر این خواهیم ب��ود تا بودجههای
الزم ب��رای مقابله با کرونا تصویب ش��ود و دولت را نیز
مکلف خواهیم کرد که با تمام قوا برای ریش��هکن کردن
این بیماری وارد عرصه ش��ود .عضو کمیسیون فرهنگی
مجلس با انتقاد شدید از رفتار سوءاستفادهگران برای گران
کردن اقالم ضروری مردم گفت :در این نامه خواستار این
شدهایم که قوه قضائیه هر چه سریعتر دادگاه محتکران
و گرانفروش��ان به صورت علنی برگزار کند و اسامی آنها
را برای مردم افش��ا کند .آزادیخواه تأکید کرد که برخورد
قاطع با محتکران و گرانفروش��ان باعث خواهد ش��د که
دیگر کسی به خود اجازه ندهد که از وضعیت فعلی مردم

حجت االسالم و المسلمین منتظری دادستان کل کشور
در نامهای خطاب به وزیر بهداش��ت ضم��ن قدردانی از
تالش همه پزشکان و پرستاران و سایر دست اندرکاران
جبه��ه مبارزه با ویروس کرونا بر آمادگی دادس��تانی کل
کش��ور در برخورد با اخاللگران نظام سالمت تاکید کرد.
وی در این نامه اخالل در نظام س�لامت مردم را اقدامی
مجرمانه در حد مجازات افس��اد فی االرض عنوان کرده
و خواس��تار اعالم موارد احتکار ،عدم عرضه مواد شوینده
و ماس��ک و اقالم مورد نیاز برای مبارزه با کرونا به دفتر
دادستانی کل کشور ش��د تا با فوریت مورد پیگیری قرار
گیرند .متن این نامه بدین ش��رح اس��ت :نامه پر از درد و
غم جنابعالی را برای ش��ورای عالی امنیت ملی مالحظه
نم��ودم .ضمن س��پاس و تش��کر از حضرتعالی و تمامی
همکاران تالشگرتان در خط مقدم جبههی مقابله با کرونا
اعم از پزش��کان و پرس��تاران و کمک پرستاران و سایر
دس��ت اندرکاران مربوط ،به اطالع میرس��اند اخالل در
نظام سالمت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت
علیه تمامیت جسمانی افراد برابر ماده  ۲۸۶قانون مجازات
اسالمی نه تنها جرم محسوب میگردد بلکه مجازاتی در
حد مجازات افساد فی االرض دارد .از این روی ،مقتضی
است به مسئوالن ذیربط در سراسر کشور اعالم فرمائید
م��وارد مربوط اعم از احتکار ،عدم عرضه مواد ش��وینده،
ماس��ک و سایر اقالمی که در جهت پیشگیری یا درمان
مبتالیان به کرونا مؤثر هس��تند را با قید فوریت به دفتر
اینجانب ارس��ال و اعالم دارند تا نس��بت به پیگیری آن
بص��ورت فوق العاده اق��دام گردد .اضاف��ه مینماید؛ قوه
قضائیه اقداماتی را در جهت مقابله با جرم مذکور در دست
اقدام دارد که به زودی مراتب به اطالع خواهد رسید.

مالزهی:

کارشناس مسائل سیاسی افغانستان با اشاره
به اینک��ه توافق صورت گرفت��ه تنها میان
آمریکا و طالبان اس��ت ،گفت :ممکن است
آمریکا ش��کل نظامی خود را در افغانستان
تغیی��ر بدهد اما از افغانس��تان بهطور کامل
خ��ارج نخواهد ش��د« .پیرمحمد مالزهی»
کارشناس مس��ائل سیاس��ی افغانستان ،در
گفتوگو ب��ا فارس ،درب��اره توافق صورت
گرفت��ه می��ان آمریکا و طالب��ان گفت :این
تواف��ق در واق��ع  2طرف��ه اس��ت و ارتباط
خیل��ی نزدیکی با دولت و مردم افغانس��تان
ن��دارد .وی افزود :یک��ی از ابهاماتی که در
متن این توافق وجود دارد ،مشخص نبودن

توافق آمریکا -طالبان کمکی به صلح افغانستان نمیکند

طرفهای مذاکره اس��ت .علیرغم آنکه در
توافق طالبان و آمری��کا باید گفتوگوهای
بیناالفغانی آغاز ش��ود ،ام��ا طالبان دولت
مرک��زی را بهرس��میت نمیشناس��د و این
یکی از ابهامات بزرگ اس��ت که مشخص
نیس��ت طرف مذاکره با طالبان چه کس��ی
است .مالزهی خاطرنشان کرد :هنوز سهم
قدرت برای هرکدام از طرفهای سیاس��ی
مشخص نیست .طالبان برخالف تصور که
سهیم قدرت است ،تمام قدرت را میخواهد.
اما واقعیت این اس��ت که جایگاه و س��هم
نیروهای ش��مالی و لیب��رال دموکراتها و
 ...تاکنون مش��خص نیست .این کارشناس

سیاسی افغانس��تان ادامه داد :این توافق در
واقع میان آمری��کا و طالبان صورت گرفته
ش��ده و نمیتوان آن را به صلح افغانس��تان
تعمیم داد .ممکن است جنگ با ابعاد دیگری
و با بازیگران دیگری ادامه پیدا کند و هدف
اصلی یعنی صلح بدست نیاید .وی تصریح
ک��رد :اما این واقعیت وج��ود دارد که میان
طالبان و آمریکاییها صلح ش��ده و آمریکا
حاضر نیس��ت بیش از این هزینه انسانی و
مال��ی بپردازد اما این بدان معنا نیس��ت که
کامال نیروهای خود را از افغانس��تان خارج
کن��د .مالزهی تاکید کرد :به نظر میرس��د
در پش��ت پرده توافقات��ی صورت گرفته که

نیروهای آمریکایی در برخی پایگاهها بدون
آنکه دخالتی در مس��ائل داخلی افغانس��تان
بکنند حضور داشته باشند .از سوی دیگر نیز
آمریکاییها در ازای خروج نیروهای خود از
افغانس��تان امتیازاتی را از طالبان گرفتهاند.
چراکه این توافقی نیس��ت که دولت و مردم
افغانس��تان از آن بهره ببرن��د .وی در ادامه
گف��ت :این توافق  2بخش دارد .یک بخش
علنی و یک بخش محرمانه .بهنظر میرسد
در بخ��ش محرمانه توافق��ات اصولی بین
طالبان و آمریکاییها صورت گرفته و آمریکا
برای آنکه از شکست نظامی خود جلوگیری
کند راه حل سیاس��ی را به طالبان قبوالنده

است .مالزهی تاکید کرد :در حقیقت آمریکا
بستر و فضای الزم را برای بازگشت طالبان
به صحنه سیاس��ی افغانس��تان فراهم کرده
است .وی در خصوص شرایط پس از توافق
آمری��کا و طالب��ان نیز گف��ت :احتمال دارد
ک��ه دولت فعلی که از ب��ن اول بوجود آمده
کارش تمام شود و آمریکاییها نیز خیلی بر
وجود آن اصرار ندارند و میخواهند بهسمت
تشکیل یه دولت موقت که همه طرف ها در
آن سهم داشته باشند ،بروند .مالزهی تاکید
کرد :ممکن است آمریکا شکل نظامی خود
را در افغانس��تان تغییر بدهد اما از افغانستان
بهطور کامل خارج نخواهد شد.

سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

سپاه و بسیج تا غلبه کامل بر ویروس کرونا فعالیت دارند

سپاه پاس��داران انقالب اس�لامی در پیامی خطاب به
ملت ایران اعالم کرد :فرزندان ش��ما در سپاه و بسیج
تا غلبه کامل بر این بیماری و بازگشت شرایط عادی،
در صحنه مشارکت و کمک ،آماده و فعال خواهند بود.
به گزارش سپاهنیوز ،متن پیام به این شرح است :ملت
شریف و قهرمان ایران؛ سپاه پاسداران انقالب اسالمی
به عنوان نهادی مردمی و برخاسته از متن جامعه ایمانی
و انقالبی ایران ،همواره در کنار شما مردم عزیز ،مهربان
و شایسته بوده و این همراهی به ویژه در هنگام مصائب
و بالیای طبیعی مانند سیل ،زلزله و ...برجسته و مشهود
بوده است .در این شرایط خطیر که مردم ایران و بیش
از  ۵۰کشور دیگر جهان در معرض ویروس کرونا واقع
و عزمی جهانی و بین المللی برای مقابله با این بیماری
شکل گرفته است ،پاس��داران انقالب اسالمی به مدد
تج��ارب ارزنده دوران دفاع مق��دس و حضور در جبهه

مقاومت اسالمی در رویارویی با تهدیدات ناشی از جنگ
های میکروبی و بمباران های ش��یمیایی که منجر به
آس��یب های جدی انسانی گردیده است و نیز راهبری
و نق��ش آفرینی در طرح ملی فلج اطفال در جای جای
میهن اس�لامی ،از همان روزهای اولیه شیوع کرونا در
کش��ور ظرفیت ها و توانمندی های س��ازمانی و منابع
متخصص انس��انی خود در حوزه بهداش��ت و درمان را
برای کمک به دس��تگاهها و س��ازمانهای متولی این
عرصه به میدان آورده اس��ت .س��پاه در این راس��تا با
تشکیل «قرارگاه پیشگیری و مقابله با کرونا» در ستاد
فرماندهی کل و واگذاری مأموریت به سازمان بهداری
رزمی ،دانش��گاه علوم پزش��کی بقیه اهلل (عج) و بسیج
جامعه پزشکی متناسب با الزامات صحنه ،در هماهنگی
با وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی و سپس
قرارگاه مقابله با ویروس کرونا در کش��ور ،آمادگیهای

همهجانبه خود برای هر گونه همکاری و نقش آفرینی
را اعالم و عملیاتی کرده اس��ت و تاکنون دوش��ادوش
مجاهدان حوزه سالمت ،پزش��کان و پرستاران فداکار
و مسئولیت شناس ،به ارائه خدماتی چون فعال سازی
بیمارستان های ثابت و سیار ،مراکز درمانی ،گندزدایی و
ضدعفونی کردن اماکن و محیط ،تامین و توزیع اقالم
بهداش��تی ضروری پرداخته اس��ت .یادآور می شود به
رغم عملیات روانی و رس��انهای هدفمند دشمنان نظام
و بدخواهان ملت ایران در س��یاهنمایی و متهم سازی
کش��ور به ناکارآمدی و ضع��ف مدیریت ،که بر خالف
واقعیات و اذعان نهاد های بین المللی از جمله سازمان
بهداشت جهانی به دانش ،توانمندی ،مدیریت و ظرفیت
های تخصصی الزم صورت می پذیرد؛ به توفیق الهی
گام ها و اقدامات شگرف و تاثیر گذاری برای پیشگیری
از گس��ترش ویروس کرونا در کشور و کنترل و مقابله

موثر و درمان مبتالیان به ویروس برداش��ته شده است
که در این فرصت با قدردانی و س��پاس از اهتمام وزیر
محترم بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی آقای دکتر
سعید نمکی و آحاد مجاهدان جامعه پزشکی کشور ،به
مردم شریف و مسئولین و نهادهای فعال در امر مقابله
با این بیماری اطمینان میدهد فرزندان ش��ما در سپاه
پاسداران انقالب اسالمی و بسیج مستضعفین ،تا غلبه
کامل بر این بیماری و بازگشت شرایط عادی و وضعیت
س��فید در صحنه مشارکت و کمک در این زمینه آماده
و فعال خواهند بود .در پایان با تضرع به درگاه الهی از
عموم هموطنان عزیز نیز انتظار میرود با رعایت توصیه
ها و نکات بهداش��تی اعالم ش��ده توسط مراجع معتبر
و پیگیری اخبار از رس��انه ملی ،پیشتازان عرصه جهاد
و رویارویی با این بیماری در دس��تگاه های مختلف را
یاری کنند.

ابوترابی :رأی مردم به جبهه انقالب برای تحول کشور بود

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس ،ایجاد تحول در کشور و ایستادگی
در براب��ر بیتدبیریهای دولت را انگیزه رأی مردم به جریان انقالبی خواند.
ابوالفض��ل ابوترابی در گفتگو با مهر در خصوص کاهش مش��ارکت مردم در
انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :کاهش مش��ارکت مردم به دلیل
بیتدبیریهای دولت بود؛ دولت راهکارهای داخلی را کنار گذاشته و رها کرده
و به برجام چس��بیده بود .نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :دولت با بیتدبیری ،نرخ بنزین را در آستانه انتخابات مجلس شورای
اس�لامی افزایش داد .مشکالت معیش��تی ،گرانی و بیکاری ،عامل کاهش
مشارکت مردم در انتخابات بود ۸۰ .درصد مشکالت اقتصادی ما ریشه داخلی

دارد و ربطی با تحریمها ندارد اما دولت غافل است و اولویتها را نمیشناسد.
وی عدم وجود عدالت اجتماعی را عامل نارضایتی مردم و کاهش مشارکت
در انتخاب��ات خواند و گفت :درحالیکه بیکاری و حق��وق پایین کارمندان و
کارگران ادام��ه دارد ،حقوقهای نجومی نیز ادامه دارد .بیعدالتی اجتماعی،
عامل نارضایتی و گسس��ت اجتماعی اس��ت اما دولت چش��م خود را از این
بیعدالتیها برداش��ته و حتی مشکل حقوقهای نجومی را نیز حل نمیکند.
ابوترابی ،کاهش مش��ارکت مردم در انتخابات را زن��گ خطر خواند و اظهار
داشت :اولویت مجلس یازدهم ،مقابله با بیعدالتی اجتماعی ،بیتدبیریهای
دول��ت و اصالح بنیادی��ن نظ��ام اداری خواهد بود .عضو ش��ورای مرکزی

فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس تصریح کرد :سیاس��ت اداری پاسخگو
نیست ،باید انقالب اداری ایجاد شود و نظام مالیاتی و بیمهای اصالح گردد.
وی افزود :افرادی که پای صندوقهای رأی آمدند ،احس��اس تکلیف شرعی
کردند و نباید ناامید ش��وند؛ امید این افراد به جریان انقالبی اس��ت .ابوترابی
گفت :مردم به جریان انقالبی رأی دادند تا تحولی در اداره کشور ایجاد شود،
در مقابل بیتدبیریهای دشمن ،ایستادگی و خواب را بر نفوذیها و مدیران
نااهل حرام کنند .عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس
خاطرنشان کرد :باید اقدامات مجلس انقالبی به گونهای باشد که امید برای
بهبود وضعیت کشور و معیشت مردم در جامعه ایجاد شود.

دبیرکل جنبش «جهاد اسالمی» فلسطین در
سخنانی تأکید کرد :شهید «سردار سلیمانی»
نقش ب��زرگ و مهم��ی در تقویت مقاومت
فلس��طین داش��ت .به گزارش مه��ر به نقل
از «القدس الی��وم»« ،زیاد النخاله» دبیرکل
جنبش جهاد اس�لامی فلس��طین سخنانی
را در خصوص ق��درت مقاومت و همچنین
نقش ش��هید سردار س��لیمانی در تقویت آن
مطرح کرد .بر اس��اس این گزارش ،وی در
این خصوص گفت :شهید «سردار سلیمانی»
فرمانده نیروی قدس سپاه ایران نقش بزرگ
و مهمی در تقویت مقاومت فلسطین داشت.
شهید س��لیمانی ش��خص ًا مس��ئولیت تمام
پروندهه��ا و روند انتقال س�لاح را بر عهده
داش��ت .س��ردار س��لیمانی بر عملیاتهای
پیچیده نظارت و برای فراهم س��ازی امکان
انتقال سالح به غزه ،به برخی کشورها سفر
میکرد .دبیرکل جهاد اسالمی اظهار داشت:
ش��هید س��لیمانی گروههای نظامی مخفی
صِ رف در فلس��طین را به ارتش��ی قدرتمند
تبدیل کرد .وی تنها به انتقال موش��کهای
آماده بس��نده نکرد بلکه تغیی��ری کیفی در
رابط��ه با بحث موش��کها به وج��ود آورد.
گروههای مقاومت فلس��طین امروز هزاران
موش��ک در اختی��ار دارند که به وس��یله آن
میتوانند تمام ش��هرکهای صهیونیس��ت
نشین را هدف قرار دهند.
قرنطینه مسافران ترکیه ای در فرودگاه
«بن گورین» به دلیل ابتال به کرونا

یک پزشک ساکن در سرزمین های اشغالی
با انتشار پیامی از قرنطینه تمام مسافرین یکی
از پروازهای ترکیش ایرالینز در فرودگاه بن
گورین خبر داد .به گزارش مهر ،این پزشک
در پیام خود که در توئیتر منتش��ر شده آورده
اس��ت :تمامی مس��افران پرواز شماره TK
 784از اس��تانبول به فرودگاه بنگوریون ،به
علت وجود مسافر مبتال به ویروس کرونا در
قرنطینه قرار گرفتهاند .این وضعیت در حالی
است که دولت ترکیه به شدت تالش دارد تا
از انتش��ار خبرهای مربوط به شیوع کرونا در
این کشور جلوگیری کند.
احزاب شیعی پارلمان عراق به دولت
جدید رأی اعتماد میدهند

منابع مطلع در پارلمان ع��راق گفتند ،احزاب
شیعی به وزرای مرتبط با احزاب شیعه در کابینه
جدید رأی اعتماد خواهند داد اما توافق درباره
وزارتخانههای مرتبط با احزاب سنی و کردی
به آینده موکول میش��ود .به گزارش فارس،
یک منبع سیاسی در پارلمان عراق با اشاره به
جلسه امروز برای رأی اعتماد به دولت «محمد
توفیق عالوی» گفت ،احزاب شیعی تصمیم
دارند که به دولت ،رأی اعتماد خواهند داد .به
گزارش وبگاه خبری بغداد الیوم ،این منبع که
نامش فاش نشد گفت ،احزاب سیاسی شیعه
شامل ائتالف سائرون ،بدر ،عطاء ،صادقون و
س��ند بر حضور در جلسه فوقالعاده پارلمان و
رأی اعتماد ب��ه دولت عالوی توافق کردهاند.
طبق این گزارش ،نیروهای سیاس��ی ش��یعه
توافق کردهاند که فقط به وزارتخانههای مرتبط
با احزاب ش��یعی رأی بدهند و وزارتخانههای
وابس��ته به احزاب سنی و کردی را به آینده و
توافقهای بعدی موکول کنند .قرار بود جلسه
رأی اعتم��اد به دولت عالوی هفته گذش��ته
برگزار ش��ود اما به دلیل ع��دم توافق احزاب،
این جلسه به شنبه موکول شد اما نخستوزیر
مکلف به دلیل تکمیل رایزنیها خواستار تعویق
آن به روز یکشنبه شده بود.
روسیه به بازداشت خبرنگاران
اسپوتنیک واکنش نشان داد

وزارت خارجه روسیه اقدام ترکیه در بازداشت
و تهدید خبرنگاران اسپوتنیک را نقض آشکار
آزادی بیان و حقوق روزنامهنگاران توصیف کرد.
به گزارش مهر به نقل از اس��پوتنیک ،وزارت
خارجه روسیه امروز یکشنبه با صدور بیانیهای،
حمله به کارکنان دفتر خبرگزاری اسپوتنیک
در آنکارا و بازداشت آنها از سوی پلیس ترکیه
را نقض آشکار حقوق روزنامهنگاران تلقی کرد
و گفت :چنین رفتاری هیچ توجیهی ندارد .به
گفته این وزارتخانه ،با تهدید به اعمال خشونت
جس��مانی ،از خبرنگاران روسی خواسته شده
ب��ه فعالیت خود خاتمه دهند .گفته میش��ود
وضعیت به دلیل عدم دسترسی مقامات روس
به خبرنگاران بازداش��تی از س��وی نیروهای
امنیتی ترکیه ،پیچیده شده است .وزارت خارجه
روسیه ،همچنین خواستار احترام به حق آزادی
بیان و رهایی فوری خبرنگاران بازداشتی شد.
ای��ن اقدام ترکیه به دلیل تنشهایی که میان
ترکیه و روسیه در خصوص تحوالت ادلب به
وجود آمده ،انجام شده است .در همین رابطه
روز گذش��ته «رجب طی��ب اردوغان» رئیس
جمهوری ترکیه از «والدیمیر پوتین» همتای
روس��ی خود خواست تا از مداخله در خصوص
تحوالت ادلب خودداری کرده و به قول معروف
پای خود را از این معرکه بیرون بکشد.

