
دو آتش سوزی گسترده در نجف اشرف مهار شد
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توصیه های بهداشتی فرمانده مقابله با کرونا در تهران برای روز انتخابات

***
نخستین برد روسیه در یورو ۲۰۲۰

رهبر انقالب: 
راه حل مشکالت حضور پای صندوق رای است

***
در پیام تشکر حزب مردم ساالری از دکتر محسن مهرعلی زاده تاکید شد

 امیدواریم برای تحقق برنامه مطالبه گرایانه خویش
 هیچ گاه عرصه سیاست ورزی را ترک نکنیم

جنگ نابرابر بنرهای قدیمی و مدیای پیشرفته
محمد جواد پهلوان 

در انتخابــات ریاســت جمهوری که جمعه 28 
خردادماه برگزار خواهد شــد، علی رغم نظر بعضی 
افــراد و کاندیداها باید گفت کــه بازهم به نوعی 
یــک دو قطبی شــکل گرفته اســت؛ قطبی که 
می گویــد نباید رای داد و قطبی که موافق حضور 
پای صندوق رای اســت.آن قطبی که مخالف رای 
دادن است را می توان به دو گروه تقسیم کرد:گروه 
مخالفان نظام که در کشــورهای دیگر نشسته اند 
و با ابزارهای مختلف و پیشــرفته ارتباطی تالش 
دارند بخش بیشتری از مردم ایران را با خود همراه 
کنند و گروه دیگر، مردمی عادی - که بیشــتر از 
طبقه متوسط هســتند- که قصد و غرض خاص 
سیاسی برای این تصمیم خود ندارند بلکه نا امید، 
نادم و زخم خورده هســتند. شــاید باید این طور 
گفت که گروه مذکور منتظر یک نشــانه و پالس 
برای تجدید نظر اســت و چه بســا اگر شــورای 
نگهبــان بازتــر و منصفانه تر تصمیــم می گرفت 
می توانســت بخش بزرگی از این افــراد مردد را 
وارد میدان کند. افسوس که چنین نشد و همین 
عاملی شده تا آن بخشی که عدم رای دادن را در 
رسانه های فارسی زبان مخالف جمهوری اسالمی 
تبلیغ می کند جری تر شــود و تصور نماید بیش از 
پیش به هدف خود که همان مشارکت حداقلی و 

تکرار انتخابات مجلس است نزدیک شده است.
بهرحــال در شــرایطی کــه برخــالف برخی 
نکرد،  نگهبان تجدیدنظری  امیدواری ها شــورای 
باید گفت که ســردی همچنان بر فضای انتخابات 
حاکــم اســت و دو قطبی مزبور جامعــه را به دو 
بخــش که رویاروی هم هســتند، تقســیم کرده 
است. در واقع این روزها در این باب جنگی هم در 
گرفته است.دلســوزان واقعی نظام تالش دارند در 
حد بضاعت خود مردم را تشــویق به رای کنند و 
استدالل شــان هم این است رای ندادن برابر است 
با تکرار 8ســال دولت احمدی نــژاد و این یعنی 
یک پســرفت دیگر. البته به نظر می رســد اکنون 
در شــرایطی قرار گرفتیم که حتــی غالب جناح 
اصولگرا و فعاالن سیاســی و رســانه این جریان 
نیز نســبت به خطر مشــارکت حداقلی هشیار و 
بیدار شــده اند. از همین رو است که طی روزهای 
قبل این احســاس خطر باعث شده آن ها هم وارد 
میــدان تبلیغ مردم به رای دادن شــوند. محرز و 
 مشخص است خطر مشارکت حداقلی در داخل و

 خارج چیست.
اما نکته ای که قصــد دارم بر روی آن در این 
یادداشت دســت بگذارم مقایسه نوع تبلیغ مردم 
به رای دادن در داخــل و تبلیغ به رای ندادن در 

رســانه های فارسی زبان خارجی است.به واقع این 
کجا و آن کجا!

در شــرایطی که اینجا همچنان به ســبک 40 
سال قبل با بنر، پوســتر و کلیپ های کلیشه ای و 
نامناسب با فضا و امکانات رسانه ای روز دنیا تالش 
دارند مــردم را تهییج نمایند در آن ســوی دنیا 
رســانه های متخاصم به شــکل نوین و ابتکارهای 
جــذاب مردمــی که مردد هســتند را بــه یقین 
می رسانند. به نوعی ما اینجا با پوسترهای پوسیده 
به جنگ مدیای پیشــرفته رفتیم و انتظار پیروزی 

داریم!
البته این بدین معنی نیســت که جامعه تهی 
از کارشناسان خبره رسانه است بلکه این موضوع 
نشان می دهد چقدر ایجاد محدودیت های مختلف 
ما را دچار ضعف و نقصان کرده و متاســفانه این 
توان وجود ندارد در این روزهای مهم و حســاس 
میــدان داری خاصی صورت گیــرد. فکر می کنم 
برای شکســتن این فضا نیازمند معجزه هســتیم 
و البتــه نیازمند یک بازنگری کلی در سیاســت 
رسانه ای کشور بخصوص در صدا و سیما که ناتوان 
از به روزسازی و توانمندسازی خویش است و این 
موضوع در عرصه انتخابــات لطمه های بزرگی به 

کشور خواهد زد.

نیروهای دفــاع مدنی در اســتان نجف عراق 
چهارشــنبه توانســتند دو حریق جداگانه که در 

استان روی داد را مهار کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه 
نیــوز، مدیریت دفاع مدنی گزارش داد، در جریان 
خاموش کردن آتش ســوزی تعدادی از نیروهای 
دفاع مدنی مصدوم شــدند. تیــم دفاع مدنی یک 
حریق عظیم کــه در داخل پارکینگ اتوبوس های 

مســافربری در پشت محله صنعتی در مرکز نجف 
روی  داد را مهار کرد.

در بیانیــه مدیریــت دفاع مدنی آمده اســت: 
در حین خاموش کردن این آتش ســوزی، حریق 
گسترده دیگری در داخل یک مولد برق در منطقه 
الزراعیه در نزدیکی منازل مسکونی در شهرستان 
کوفه در استان نجف روی داد. تیم های دفاع مدنی 
بــا هم وارد عمل شــدند و تیم های اطفای حریق 

نیز از اســتان دیوانیه به نجف آمدند که منجر به 
خاموشــی آتش و ممانعت از رسیدن آتش سوزی 
به منازل مســکونی در منطقــه الزراعیه و مناطق 

تجاری در منطقه صنعتی شد.
در پایان این بیانیه آمده است، تیم دفاع مدنی 
خواستار انجام تحقیقات درباه حادثه های حریق با 
تکیه بر گزارش کارشناس کیفری برای شناسایی 

عوامل حریق شد.

فرمانده عملیات مدیریــت کرونا در تهران، بر 
رعایت توصیه هــای بهداشــتی در روز انتخابات 

تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا زالی گفت: نکته 
بســیار مهم این است که در مورد کرونا 2 فاکتور 
در زمینه انتقال بیماری می تواند موثر باشــد که 
اولین موضوع »زماِن ازدحام« اســت؛ هرچه زمان 

کوتاه تر باشد طبیعتا امکان انتقال بیماری کاهش 
می یابد و عامل دوم »تهویه« است.

وی افزود: از کلیدی ترین راه های کنترل انتقال 
بیماری بحث تهویه فضاهای بسته است و با توجه 
به اینکه شــرایط آب و هوایی هــم این امکان را 
فراهم می کند، خواهشم این است که با باز کردن 
درب ها و پنجره ها و اســتفاده از مســیر طبیعی 

جریان هوا تهویه صورت گیرد.
زالی تاکید کرد: تهویه مناسب می تواند به حد 
قابل توجهی شانس ابتال را کاهش دهد. فضاهای 
مسقف، بسته و فاقد تهویه با بسته بودن پنجره ها 
احتمال ابتال به بیماری را افزایش می دهد و یکی 
از تاکیدات ما که جزو اصول اصلی بهداشتی است 

بحث تهویه هوا و تامین فضای مکفی است .

روســیه بــا بــرد مقابــل فنالند نخســتین 
 پیروزی اش در رقابت های یورو 2020 را کســب

 کرد.
فنالنــد  و  روســیه  ایســنا،  گــزارش  بــه 
دوم  هفتــه  چارچــوب  در  دیروز)چهارشــنبه( 

رقابت هــای یورو 2020 به مصــاف هم رفتند که 
این دیدار با پیروزی یک بر صفر روس ها به پایان 
رســید. میرانچوک در دقیقه 2+4۵ برای روسیه 

گل زنی کرد.
در این دیدار روسیه توپ و میدان را در اختیار 

داشت و توانســت موقعیت های به نسبت بهتری 
ایجاد کند و در نهایت روی همکاری میرانچوک با 
ژیوبا به زیبایی دروازه فنالند را باز کرد. روســیه با 
ایــن برد با ۳ امتیاز به رده دوم گروه B و باالتر از 

فنالند ۳ امتیازی قرار گرفت.

رهبر معظم انقالب فرمودند: گالیه های مردم از 
وضعیت اقتصادی را قبول دارم اما عدم حضور در 
انتخابات را قبول ندارم، راه حل مشــکالت حضور 

پای صندوق رای است.
بــه گزارش تســنیم، آیت اهلل خامنــه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی در آستانه انتخابات سخنانی 
مهمــی را بین کردند که این ســخنان به صورت 
زنده از شبکه های صدا و سیما و هم چنین سایت 
و صفحات KHAMENEI.IR در شــبکه های 

اجتماعی پخش شد.
گزیــده ای از ســخنان ایشــان را در ادامــه 

می خوانید:
 بحث امروز من صرفا درباره انتخابات است و 
کمتر از 48 ساعت دیگر یک رویداد سرنوشت ساز 
در کشــور اتفاق خواهد افتاد و آن عبارت است از 
انتخابات شوراهای  و  انتخابات ریاســت جمهوری 

شهر و روستا.
 قطعا سرنوشــت کشــور در برهه زمانی در 
همه زمینه ها، در اقتصاد، مسائل فرهنگی، امنیت 
و سالمت و غیره وابســته به عملی است که شما 
مردم ایران روز جمعه ان شــااهلل انجام خواهید داد 
و با حضور و رأی خود سرنوشت کشور را در واقع 

رقم می زنید، در همه مسائل عمده.
 کار بزرگ مــردم در روز جمعــه اول اصل 
مشــارکت و ثانیا نوع مشــارکت و نوع انتخابات 
خواهد بــود و امیدواریم خدای متعــال دل ها را 
هدایــت کنــد و بتوانیم به بهتریــن وجه در این 

عرصه ظاهر بشویم.
 در یکی از سخنرانی های اخیر به ملت ایران 
عرض کردم که حضور مــردم در نظام جمهوری 
اسالمی دارای یک اصل محکم و سند متقن فکری 
است؛ صرفا مسئله سیاســی نیست و البته فواید 
سیاسی حضور مردم زیاد است و مهم تر از این ها، 
فلســفه حضور مردم در نظام جمهوری اســالمی 
است. در جمهوری اسالمی؛ جمهوری یک بخش 
و اسالمی یک بخش اســت و  اگر جمهور حضور 
نداشــته باشــند، جمهوری اســالمی تحقق پیدا 
نمی کند و البته از جنبه های سیاسی نیز ثمرات و 

برکات فراوانی دارد.
 بعضی از حقایق اســت که باید نگاه به آن ها 
فراتر از نگاه های سیاســی باشــد؛ مانند تشــییع 
ســردار شــهید ســلیمانی. انتخابات از این قبیل 

اســت. همه باید در انتخابات شرکت کنند؛ چون 
نظام اجتماعی کشــور به این حضور نیازمند است 

و تاثیر می گذارد.
 دشمنان اسالم و ایران با انتخابات شما مردم 
مخالف هستند. بنابراین انتخابات یک عمل صالح 
است و کســانی که می خواهند عمل صالح انجام 

بدهند، انتخابات آن عمل صالح است.
 انتخابات نشان دهنده حضور مردم در صحنه 
اســت. حضور مردم یعنی اینکــه نظام جمهوری 
اســالمی پشتوانه مردمی دارد. این در اقتدار نظام 
و کشــور تاثیر بی نظیر دارد و هیــچ ابزار قدرتی، 

قدرت افزایی ندارد.
 آن کسانی که با سفسطه گویی های گوناگون 
کــه برخی از آنها در روزنامه هــا و فضای مجازی 
دیده می شــود، دنبال تضعیف نظام هستند. آن ها 
می داننــد که اگــر حضور مردم و کشــور ضعیف 
بشود، می توانند کشور را دچار ناامنی و تروریسم 
کنند و  بتوانند کشــور را جوالنگاه مزدوران خود 

قرار بدهند.
 اگر کاهش حضور مردم را داشــته باشیم، از 
آن سو افزایش فشارهای دشمن را خواهیم داشت. 
این ها نســبت معکوســی دارند. اگر ما بخواهیم 
فشــارهای دشمن چه فشــارهای اقتصادی مانند 
تحریــم از بین برود، راهش این اســت که حضور 

مردمی افزایش پیدا کند.
 همه مراکز قدرت های شــیطانی و همه آنها 
کــه با جمهوری اســالمی مخالفــت می کنند، با 
انتخابات ها هم به شــکل ویژه مخالفت می کنند؛ 
در همــه انتخابات  هــای ما همیشــه اینگونه بود 
اســت که  ابرازهای سیاسی و رســانه ای آنها در 
خدمت تخریب ذهنی مردم نســبت به انتخابات و 
اگر بتوانند به نحــوی دخالت در انتخابات بوده تا 
نگذارند شکوه و شوکت انتخابات ایران خودش را 
نشان بدهد؛ البته به کوری چشم آنها در طول این 
ســالهای متمادی نه تعطیل شده و حتی یک روز 

به تاخیر افتاده است. 
 از مدتــی قبل از انتخابات تا بعد از انتخابات 
این تبلیغات ســوء آنها وجود داشــته است. شاید 
در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشــوری را پیدا 
کنیــم که انتخابــات آن این همه مــورد هجمه 
دشــمنان قرار گرفته باشــد. در همین انتخابات 
پیِش رو چند ماه اســت که رسانه های آمریکایی 

و انگلیســی و مزدورانی که زیر پرچم آنها مشغول 
به کار هســتند دارند خودشــان را می کشــند تا 
انتخابات جمهوری اسالمی را به نحوی زیر سوال 
 ببرند و  به نحوی انتخابات در ایران را مورد اتهام

 قرار دهند.
 هدف آنها این اســت که این انتخابات به آن 
صورت مطلوب جمهوری اســالمی انجام نگیرد و 
مردم از نظام فاصلــه بگیرند، چرا که عدم حضور 
مــردم در انتخابات به معنی فاصله گیری مردم از 
نظام اسالمی است. البته مردم به حرف آنها گوش 
نکردند  و تجربه نشــان داده است که متن مردم، 
-حاال  البته برخی گروه های خاص را کاری نداریم 
کــه در مطبوعات و  فضای مجــازی حرف آنها را 
تکرار می کنند-، ولی متن مردم نشــان دادند که 
هر چه دشــمن خواسته اســت عکس آن را عمل 
کرده انــد و این دفعه هم به توفیــق الهی همین 
خواهد شــد و مردم با حضور خــود به جمهوری 

اسالمی آبرو خواهند داد.
 مناظرات انتخاباتی نشــان داد که انتخابات 
رقابتی اســت، درباره محتــوای مناظرات پس از 

انتخابات صحبت خواهم کرد.
 کشوری که به صورت قبیله ای اداره می شود 
علیه انتخابات در ایران تلویزیون 24 ســاعتی راه 

می اندازد.
 گالیه های مردم از وضعیت اقتصادی را قبول 
دارم اما عدم حضــور در انتخابات را قبول ندارم، 

راه حل مشکالت حضور پای صندوق رای است.
 جوانهای مــا منتظر نماندند که دســتهای 
بخیل جهانی به ما واکســن بفروشند. از روز اول 
شروع کردند به تالش کردن تا رسیدن به واکسن. 
حاال ما شــدیم جزو ۵-6 کشوری که در دنیا که 

توانستند واکسن را تولید کنند.
 جوان هــای مــا در قضیه واکســن منتظر 

دست های بخیل نماندند. 
 چهــار توصیه مهم رهبــر انقالب خطاب به 

مسئوالن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
 تمهیدات بهداشــتی را در شــعب اخذ رای 

فراهم کنید.
 مشکل کمبود تعرفه را حل کنید.

 از شــعب اخــذ رای در خــارج از کشــور 
پشتیبانی کنید.

 با هرگونه تخلف انتخاباتی برخورد کنید.

حزب مردم ساالری با صدور اطالعیه ای ضمن تشکر 
از انصراف دکتر محسن مهرعلی زاده از نامزدی در 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار 
امیدواری کرد که برای تحقق برنامه مطالبه گرایانه 
خویــش همچنان در عرصه سیاســت فعال بوده و 
کمک نمایند تا چراغ اصالحات بنیادی در کشــور 

پرفروغ بماند.
متن این اطالعیه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محسن مهرعلی زاده
با سالم و تحیت

انصــراف حضرتعالی از نامزدی ســیزدهمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری عالوه بر باور شــما به 
جریــان اصالح طلبی، نمایانگر اوج فداکاری شــما 
در راه خدمت به مردم ســرافراز ایران است. حزب 
مردم ســاالری با تقدیر و تشــکر فراوان از مواضع 
اصالح طلبانه شــما در طول فعالیت های تبلیغاتی و 

مناظره های انتخاباتی از شــما می خواهد که برای 
تحقــق برنامه مطالبه گرایانــه خویش همچنان در 
عرصه سیاست ورزی فعال باشید و کمک نمایید تا 
چراغ اصالحات بنیادی در کشــور همچنان پرفروغ 
بماند و اطمینان داشته باشید که حزب مردم ساالری 
همواره همچون شــما مطالبه گر برنامه های اساسی 
برای حاکمیت واقعی مردم بر سرنوشــت خویش و 

تداوم جمهوریت نظام خواهد بود.
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