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بررسی یک نهاد امنیتی منجر به مشخص شدن هویت بیش از 
2700 نفر از لیدرهای میدانی و سرشبکه های آشوب در کشور 
شده است.  بر اساس ش��نیده  ها قرار اس��ت با ارزیابی خسارات 
وارده مالی و جانی اغتشاش��ات اخیر، عالوه ب��ر مجازات قانونی 
برهم زنندگان امنیت کش��ور، مدعی العموم تحریک کنندگان و 
تشویق کنندگان به اغتشاش و نیز عوامل میدانی اعم از لیدر ها 
و دنباله رو ها را  به پرداخت خس��ارات وارده ب��ه اموال عمومی و 

خصوصی وادار سازد| صفحه2

بی بی س��ی فارس��ی گزارش داده که دلیل حمله معترضان به 
آمبوالنس  ها این اس��ت که نیروی انتظامی از آمبوالنس برای 
جابه جایی نیروهای خود اس��تفاده می کند. ای��ن ادعا مطرح 
می شود تا توجیهی باشد بر اینکه آشوبگران آمبوالنس  ها را هم 
به آتش می کش��ند، اما بر فرض صحت چنین ادعایی، آیا حق 
حمله به نیروهای حافظ امنیت را دارند؟ حمله به پلیس فقط 
به آتش زدن آمبوالنس  ها و ماشین های نیروی انتظامی محدود 
نمی شود. اهالی آشوب، خود پلیس را هم آتش زده اند، یک آدم 
را به آتش کش��یده اند! دیگری را چاق��و زده اند، گلوی دیگری 
را بریده اند، اگر توانس��ته اند حتی از حمله به کالنتری  ها دریغ 
نکرده اند، پلیس باید چه کند؟ بی بی س��ی فارسی هم راستا با 
سایر رسانه  ها و کانال های تلگرامی حامی آشوبگران، فیلمی را 
منتشر کرده از یک کالنتری که تحت حمله آشوبگران است و 
برای اثبات خشونت پلیس، نوشته که صدای مأموران می آید که 
در مورد معترضان، یکی به دیگری می گوید بزنش! صحنه خیلی 
روشن اس��ت؛ مقر پلیس تحت حمله است، با حمله کنندگان 
چه رفتاری باید بش��ود؟ پاسخ پلیس در کش��ورهای دیگر به 

حمله کنندگان به مراکز نظامی چیست؟   | صفحه2

   از پرونده هایي که به هیئت هاي ما رفته 83 درصد به نفع بیمار 
رأي صادر شده اس��ت. توجه کنید که جامعه پزشکي از دست ما 
شاکي  هس��تند، چون مي گویند اگر پرونده تان به نظام پزشکي 
برود، نقره داغ تان مي کنند. آمار ه��م همین را مي گوید. آن وقت 

بیرون مي گویند نظام پزشکي هواي همکارانش را دارد

  چرا االن باید قیمت تعویض دیس��ک کم��ر از قیمت تعویض 
دیسک اتومبیل کمتر باش��د، ما که باهم تعارف نداریم. چرا این 
اتفاق مي افتد؟ چون بیمه حاضر نیس��ت قیمت واقعي خدمت را 
ببیند. اگر بیمه قیمت واقعي خدمت را ببیند، خیلي از مشکالت 

حل مي شود اما وقتي نمي بیند، مطب همکار ما نمي چرخد

  مشکل این اس��ت که عضوي از جامعه پزشکي تخلفي انجام 
مي دهد و ما او را محروم از طبابت مي کنی��م. این فرد االن با این 
قانون ضعیف که در حوزه مداخالت غیرمجاز اجرا مي شود، تبدیل 
مي ش��ود به یک فردي که مجوز پزش��کي ندارد اما اگر به عنوان 

غیرپزشک کاري انجام دهد، جریمه اش به  شدت کمتر است

   آتش زدن ماش��ین آتش نشاني و س��رنگون کردن ماش��ین اورژانس 
نش��ان داد این رفتارها اعتراض نیس��ت و اغتشاش اس��ت. ماجرا وقتي 
جدي تر شد که برخي س��لبریتي ها هم در کنار شبکه هاي فارسي زبان و 
اپوزیسیون خارج نش��ین ، به لیدرهاي اغتشاشات تبدیل شدند و به جاي 
تالش و مطالبه گري در فضاي آرامش، ش��روع به تحریک براي اغتشاش 
و ایجاد نا امني و ناآرامي کردند. کار حتي به آتش زدن قرآن و مسجد هم 
کشیده شد تا بیش از پیش ماهیت اغتشاش��گران را روشن کند. اینگونه 
بود که معترضان به حجاب اجباري، چادر از س��ر زنان محجبه کشیدند 
تا نش��ان دهند آزادي برای آنان معنی اتفاقاً انحصاری و استبدادی دارد 
و قائل به بي حجابي اجباري اند ! و وقتي مأم��وران نظم و امنیت جامعه را 

کتک زدند و ماشین آتش نشاني را به آتش کشیدند و آمبوالنس را سرنگون 
کردند، اثبات کردند آمده اند تا آرامش و امنیت و سالمت مردم را دستمایه 
بازي هاي سیاسي شان قرار دهند. در این میان یک بار دیگر ضد انقالب با 
تمرکز بر پروژه کشته س��ازي خبرهاي دروغیني از مرگ برخي افراد در 
ناآرامي ها پخش کرد؛ افرادي که برخي سال ها پیش از این به واسطه حضور 
در داعش و در سوریه یا دیگر کشورها کشته شده بودند و برخي اصاًل کشته 
نشده بودند! در میانه اغتشاشات اما تعدادي از مردم، معترضان و نیروهاي 
امنیتي کشته و مجروح ش��دند. به همین خاطر هم مردم روز گذشته در 
راهپیمایي گسترده اي در سراسر کشور بعد از اقامه نماز جمعه در تجدید 
بیعت دوباره با نظام، بساط آشوبگران را جمع کردند | بقيهدرصفحه3

مردم-يعنیساکنانوطنوجامعهاسالمیايران-طالبحقوعدالتوآرامشاند.اغتشاشآنهمباجنجالوهدايترسانههای
صهيونيستیوسعودی،اينبارزودترازهميشهازمردمجوابگرفتوصدهاهزارنفررادرسراسرکشوربهخيابانهاآورد

»جوان«دربارهروانشناسنماها
بايكکارشناسروانشناسيگفتوگوکردهاست

روانشناسيباحقيقتجامعهما
فاصلهدارد!

مهدياسماعيلتبار:مدعياناينستاگرامي
ومربيانفيكفضايمجازي

ابزارعينيتبديلحوادثبهفاجعهوبحرانهستند

3

مردم علیه  اغتشاش
گفتوگوبادکترمحمدرئيسزاده
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 قاچاق آرد را مي بینند
  قاچاق پزشك را

نمي  بینند

فريدونحسن
تيممل�یفوتبالامريكايك�یازحريفانايران
درجامجهان�ی2022قطرعصردي�روزدريك
بازیپرانتق�اد،ضعيفوفاقدبرنامهباحس�اب
2برصف�رمغلوبتي�مملیفوتبالژاپنش�د.
تیم های ملی فوتبال امری��کا و ژاپن عصر دیروز در 
دوسلدورف آلمان مقابل هم قرار گرفتند. امریکا که با 
هدف آشنایی با فوتبال آسیا و به خصوص ایران برای 
این بازی برنامه ریزی ک��رده بود در طول 90دقیقه 
اسیر فوتبال هجومی  و با برنامه ژاپن بود و در نهایت 
هم با حساب 2 بر صفر بازی را به حریف آسیایی خود 
واگذار کرد. نیمه اول مسابقه دیروز را باید دربست به 
ژاپنی    ها داد. خط هافبک این تیم با در اختیار گرفتن 
میانه میدان عماًل بازی را از دست تیم امریکا خارج 
کرد و با توپ رسانی به پیس��تون های چپ و راست 
امریکا را در زمین خود محبوس کرد. یانکی ها در این 
نیمه خوش شانس بودند که ژاپنی    ها تنها یک بار به 
گل رسیدند. تک گل این نیمه را کامادا در دقیقه 24 
وارد دروازه امریکا کرد تا دو تیم با همین نتیجه راهی 

رختکن شوند. 

با ش��روع نیمه دوم امریکا به قصد جبران مافات پا 
به میدان گذاش��ت اما یانکی    ها هیچ برنامه ای برای 
رس��یدن به دروازه ژاپن و حتی نزدیک شدن به آن 
نداش��تند. به این ترتیب ژاپن بازهم صاحب توپ و 
میدان شد، به نوعی که امریکا بازهم در زمین خود 
محبوس شد و کوچک ترین حرکتی را انجام نمی داد. 
در دقایق پایانی بازی فش��ار ژاپن به حدی بود که 
تمام بازیکنان امریکا در محوطه جریمه خود جمع 
شده بودند تا بازی با همان یک گل به پایان برسد اما 
این اتفاق هم رخ نداد تا در دقیقه 88 میتوما با یک 
ضربه زیبا و فنی اختالف را دوبرابر و تحقیر امریکا 

را کامل کند. 
امریکا با نمایش دیروز مقاب��ل ژاپن ثابت کرد که با 
چنین ترکیب و نوع بازی حرفی برای گفتن در جام 
جهانی نخواهد داش��ت و با آن حریفی که تصورش 
را داشتیم فاصله ای نجومی دارد . ژاپن هم را ه های 
گلزنی و کسب موفقیت مقابل امریکا را به خوبی به 
ایران نشان داد، به شرط آنکه کی روش و کادر فنی 
تیم ملی به همراه بازیکنان خوب این بازی را آنالیز 

کنند و امریکا را بیش از حد بزرگ جلوه ندهند.

تحقيريانكیهاتوسطسامورايیها
ژاپن راه بردن امریکا را نشان مان داد 

 شهید صیاد 
بستر بزرگی در پشتیبانی از سپاه فراهم کرد

گفتوگوي»جوان«بارزمندهعضوسپاهکهمشاورفرماندهوقت
نيرويزمينيارتشدردفاعمقدسبود| صفحه7
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سرلشكرباقری:
برهمزنندگانامنيتمنطقهرا

تحملنمیکنيم

رهبرانقالبدرپيامی
بهمناسبتآغازهفتهدفاعمقدس:

ايستادگیدربرابرشياطين
بهپيروزیوپاياناندوهمیرسد

صفحه2

رئيسجمهور:حصولتوافق
بدونبستهشدنپادمان

ممكننيست
 وقتي ایران آمادگي دارد مسائل را توأمان با حصول توافق حل 
و فصل کند، اینکه کشورهاي غربي و امریکا از این موضوع امتناع 
کنند، گواه آن است که مي خواهند آن را به عنوان اهرم فشار علیه 
ایران حفظ کنند و ما تن به چنین رویه اي نخواهیم داد | صفحه6

   ما همانگونه ک��ه بار  ها اعالم کرده ایم تغیی��رات در مرز های 
کش��ور های منطقه و وضعیت و واقعی��ات ژئوپولتیکی منطقه 
را تحمل نخواهیم کرد؛ به دو کشور همس��ایه مان آذربایجان و 
ارمنستان توصیه داریم که مشکالت خود را از راه های مسالمت آمیز 

و گفت وگو حل کنند| صفحه2
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   گزارش

 نماي نزديك

تهدیدجنگیرابادفاعآغازمیکنیمباتهاجمخاتمهمیدهیم
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران در حاشیه رژه ٣١ شهریور 
نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اصل اول این است که اگر جنگی اتفاق بیفتد ما 
جنگ را با دفاع آغاز می کنیم ولی با تهاجم خاتمه می دهیم. اصل دیگر این است که اگر تهدیدی در 
شعاع امنیت ملی مان، شکل بگیرد، اجازه شکل گیری هندسه تهدید را نمی دهیم و حتماً اقداماتی را 
قبل از اینکه تهدیدی شکل بگیرد، صورت می دهیم، البته شکل عملیاتی آنچه انجام می دهیم قابل 
بیان نیست. فرمانده کل سپاه پاسداران تأکید کرد: همه آگاه هستند که ما تحمل نمی کنیم هیچ 
نطفه ای از تهدید در فضای پیرامونی کشور ما از سوی رژیم  هایی که ذاتاً تهدید جمهوری اسالمی 
ایران هستند مانند رژیم صهیونیستی شکل بگیرد. صهیونیست  ها می دانند و تجزیه و تحلیل 
درستی از اراده و توانمندی های ما تا حدودی دارند. وی افزود: آنها می دانند که ما اراده داریم و اهل 
عمل هستیم و می دانند که واکنش های ما به اقدامات جدی است. اما بیان جزئیات این کار ممکن 
نیست باید منتظر صحنه های عمل بمانیم تا چگونگی اقدامات ما آشکار شود. پیشرفت های دفاعی 

و نظامی ما اصالً با دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی قابل قیاس نیست. 

والیتمداری
 جوانان و آگاهی رمز تبدیل تهدید به فرصت 

هشت سال جنگ نیابتی دشمنان اسالم و انقالب علیه ملت مسلمان 
ایران یکی از بزرگ ترین تهدیدات س��ختی بود که نظام سلطه برنامه 
ریزی کرد و اغلب کش��ورهای جهان در اجرا به ایفای نقش پرداختند. 
این تهدید اما به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی به واسطه سه عنصر 
به فرصت بزرگی تبدیل ش��د که ب��رای دیروز، امروز و فردای کش��ور 
فرصت های زیادی ایجاد کرد. این سه عنصر عبارتند از قدرت و اقتدار 
انقالب، رهبری حضرت امام)ره( و خصوصیات مردم ایران که در اشکال 

مختلف بروز یافت. 
در بررسی علل و چگونگی تأثیر این س��ه عنصر مهم در تبدیل تهدید 
جنگ به فرصت می توان به وجود مؤلفه هایی چون والیتمداری، بصیرت 
و حضور جوانان اشاره کرد که در واقع منشأ قدرت عناصر فوق را به خود 

اختصاص داده است. 
الف( والیتمداری که بدون آن نه انقالب ق��درت الزم را می یافت و نه 
رهبری بسط ید الزم را برای فرمان می یافت. خصوصیات منحصر به فرد 

مردم ایران نیز ریشه در اعتقادات پاک و والیتمداری آنها داشت. 
ب( حضور جوانان بود که هم در قدرت تحرک و سرعت پیشرفت انقالب 
اثرگذار بود و هم امید حضرت امام)ره( به آنها بود و هم در ظهور و بروز 

قدرت مردم حرف اول را می زد. 
ج( علم، آگاهی و بصیرت مردم و جوانان ایرانی بود که انقالب اسالمی 
را به سمت اهداف و آرمان های اصیل هدایت می کرد، هم یاری رهبری 
و دفاع از حق مؤثر بود و هم به مردم کمک می کرد تا در تشخیص حق و 
باطل و یاری حق کوتاهی نکنند. اگر بصیرت مردم در آن دوران سخت و 

سال های دشوار نبود امکان عبور از آن شرایط وجود نداشت. 
بدون تردید والیتمداری مردم و جوانان، علم و بصیرت آنها همانگونه 
که در جنگ سخت و فیزیکی تهدید دش��من را به فرصت تبدیل کرد 
می تواند جنگ ترکیبی فعلی هم در بعد نرم و شناختی و هم در بعد بی 

ثبات سازی و تحرکات ضدامنیتی را به فرصت تبدیل کند. 
 جنگ ترکیبی امروز به ویژه در شرایط بی ثبات ساز کنونی که به بهانه 
فوت مهس��ا امینی اما با  هدف براندازی، اهانت به مقدسات و تخریب 
اموال عمومی اجرا شد،   فرصتی برای تمسک به والیتمداری جوانان و 
افزایش علم وآگاهی آنها تبدیل شد. علت نام گذاری سومین روز از هفته 
دفاع مقدس تحت عنوان »والیتمداری، جوانان و علم و دانش پژوهی « 
بر همین اساس استوار می باشد. شعاری که تحقق آن در مقابله با جنگ 
شناختی دش��من و تحریف روایت ها نهفته است. چنانکه رهبر معظم 
انقالب اسالمی، انتقال حقایق دفاع مقدس به جوانان را وظیفه همگان 
دانسته و فرمودند: »ما باید کاری کنیم تا نسل امروز آن حادثه را همین 
جور بشناسد و ببیند و بداند؛ این، آن توّقعی است که بنده از خودم و از 

دیگران در این زمینه دارم. «
معظم له در بیان حقایق دفاع مقدس به موارد بس��یار مهمی اش��اره 

فرمودند که برخی از آنها عبارتند از: 
١- این حقیقت که در این هشت س��ال همه  قدرت های جهانی با ما 
می جنگیدند، جنگ ما یک جنگ بین الملل��ی بود؛ یک روزی ما این 
را می گفتیم؛ امروز خود آنها دارند می گویند ای��ن حرف ها را؛ امروز 
اسناد و مدارک را خود آنها دارند منتش��ر می کنند و انسان می بیند 
اعتراف ها را، سندهای آنها را؛ ]لذا[ همان حرف ها و اّدعاهای ما دارد 

ثابت می شود. 
2- حقیقت بعدی این است که حمله  نظامی به کشور بعد از انقالب، 
غیر منتظره نبود؛ حمله  این ها به نظام انقالبی یک امر طبیعی است؛ 
چرا؟ به خاطر اینکه این ها از انقالب به ش��دت عصبانی بودند، و این، 

واکنش آنها بود به این انقالب بزرگ. 
٣- حقیقت دیگری که در آن دوران روشن شد این بود که پیروزی، 
پیش��رفت، عقب ماندن دشمن، صیانت کش��ور، با مقاومت به دست 
می آید نه با تسلیم؛ این را فهمیدیم؛ این را ملّت ایران به دست آوردند؛ 

این شد یک اصل برای ما. 
4- اعتماد به نفس ملی هم حقیقت بعدی بود. وقتی فهمیدیم که باید 
مقاومت کرد، این احساس موجب ش��د که هم اطمینان و اعتماد به 
نفس داخلی به وجود بیاید. یعنی در داخل سیاسیون کشور، عناصر 
فعال کشور، فعاالن فرهنگی کش��ور، یک اعتماد به نفسی پیدا کنند 
در همه  قضای��ای گوناگونی که برای یک کش��ور پیش می آید و یک 
اطمینانی پیدا کنند. به دشمن هم یاد داد که در محاسبات خودش 
قدرت داخلی ایران را به حس��اب بیاورد، مقاومت ایران را به حساب 

بیاورد. 

یگان ویژه، مقاوم، اما مظلوم
بی بی سی فارسی گزارش داده که دلیل حمله معترضان به آمبوالنس  ها 
این اس��ت که نیروی انتظامی از آمبوالنس برای جابه جایی نیروهای 
خود استفاده می کند. این ادعا مطرح می شود تا توجیهی باشد بر اینکه 
آشوبگران آمبوالنس  ها را هم به آتش می کش��ند، اما بر فرض صحت 

چنین ادعایی، آیا حق حمله به نیروهای حافظ امنیت را دارند؟
حمله به پلیس فقط به آتش زدن آمبوالنس  ها و ماش��ین های نیروی 
انتظامی محدود نمی شود. اهالی آشوب، خود پلیس را هم آتش زده اند، 
یک آدم را به آتش کشیده اند! دیگری را چاقو زده اند، گلوی دیگری را 
بریده اند، اگر توانس��ته اند حتی از حمله به کالنتری  ها دریغ نکرده اند، 

پلیس باید چه کند؟
بی بی سی فارسی هم راستا با سایر رسانه  ها و کانال های تلگرامی حامی 
آش��وبگران، فیلمی را منتش��ر کرده از یک کالنتری ک��ه تحت حمله 
آشوبگران است و برای اثبات خشونت پلیس، نوشته که صدای مأموران 
می آید که در مورد معترضان، یکی به دیگری می گوید بزنش! صحنه 
خیلی روشن است؛ مقر پلیس تحت حمله است، با حمله کنندگان چه 
رفتاری باید بشود؟ پاسخ پلیس در کشورهای دیگر به حمله کنندگان 

به مراکز نظامی چیست؟ 
از جمل��ه مواردی که برای نش��ان دادن خش��ونت پلیس ای��ران برابر 
معترضان استفاده می شود، تأکید بر اس��تفاده پلیس از گاز اشک آور 
است. وقتی بی بی س��ی و اینترنش��نال و من و تو می خواهند از شدت 
درگیری  ها بگویند، از این عبارت استفاده می کنند که نیروی انتظامی 
از گاز اشک آور استفاده کرده اس��ت. در حالی که استفاده از اشک آور 
برای متفرق کردن معترضانی که فحاشی می کنند، خشونت به خرج 
می دهند و آسیب جانی و مالی به دیگران وارد می کنند، معمول  ترین 

روش در جهان  است. 
پلیس با کس��ی که از چراغ قرمز رد ش��ود یا دزدی کند یا به دیگری 
آسیب فیزیکی وارد کند، چه برخوردی دارد؟ آیا می پذیریم که با او وارد 

دیالوگ لطیف شود و به همین دیالوگ هم بسنده کند؟
نیروی انتظامی آن قدر به دالیل مختلف و به حق و ناحق تحت فش��ار 
مجازی و رس��انه ای قرار دارد ک��ه در برخورد با عوامل آش��وب تالش 
می کند نهایت اغماض را به کار گیرد. هم از این روست که در میدان ولی 
عصر، فرمانده میدانی یگان ویژه بلندگو به دست می گیرد و با خواهش 
از معترضان می خواهد حاال که شعارهایشان را داده اند، اعتراض شان 
را رس��انده اند و حرف شان را زده اند، به خانه هایش��ان برگردند. اما چه 

پاسخی می گیرد؟
وقتی کسی مقابل پلیس می ایستد، ناسزا می گوید، حمله می کند، شهر 
را آتش می زند، چادر از سر عابر می کش��د، اموال عمومی و خصوصی 
را آسیب می زند و فضای ش��هر را ناامن می کند، پلیس باید چه کند؟ 
بنش��یند نگاه کند یا مثاًل به جوانکی ک��ه دارد کوکتل مولوتف پرتاب 
می کند، مسجد آتش می زند، روی ماش��ین مردم می پرد و شیشه  ها 

می شکند، با آرامش بگوید نکن عزیزم!
پلیس حافظ امنیت شهر و مردم اس��ت. وظیفه او این است که نگذارد 
آش��وب گس��ترش یابد، با این حال خودش مورد حمله قرار گرفته و 
آشوبگران شبیه عوامل داعش، حتی از زنده آتش زدن نیروی پلیس هم 
پرهیز نکرده اند. از سویی، طرف مقابل از کشتن مردم هم ابایی ندارد تا 
بتواند کشته سازی کند و تقصیر پلیس بیندازد، خویشتن داری پلیس در 
عدم استفاده از گلوله جنگی در چنین شرایطی که طبعاً به دلیل پرهیز 
از خشونت بیشتر درجامعه است، قابل تحسین است، نه اینکه باز مورد 
سرزنش باشد. اشک آور و گلوله س��اچمه ای و آب جوش و باتوم، همه 
سالح گاه به گاه پلیس در برابر این همه توحش بوده است. از این رو باید 

گفت یگان ویژه مقتدر ایستاده، اما مظلوم واقع شده است. 
در کش��ورهای دیگر، خصوصاً کش��ورهای غربی که حاکمیت قانون 
جدی تر گرفته می شود، پلیس این سطح از انعطاف را در برابر آشوبگران 
ندارد. اگر اینجا هم پاسخ حمله به پلیس که هیچ، پاسخ گوش ندادن به 
ایست پلیس هم با بازداشت و گلوله همراه  می شد، یقیناً شاهد وضعیت 

دیگری می بودیم. 

خطیبنمازجمعهتهران:
اغتشاشات اخیر 

انتقام دشمنان از توفیقات ایران بود
امامجمعلهموقتتهرانبلابرشلمردنتوفیقاتنظاماسلامی
درحوزههایمختلفسیاسلی،اقتصادیوگسلترشارتباطات
بلاهمسلایگان،رازعصبانیلتدشلمنانرادرایلنموفقیتها
توصیفکردکلهبلاحادثهاخیلرماهیتخلودرانشلاندادند.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید احمد خاتمی در خطبه های نماز عبادی 
سیاسی جمعه این هفته تهران با دس��ته بندی مطالب خطبه دوم به 
اغتشاش��ات اخیر، پیاده روی اربعین، هفته دفاع مقدس و آغاز س��ال 
تحصیلی، درباره اغتشاش��ات، گفت: فوت یک هموطن مایه تأسف ما 
است و جای تسلیت به خانواده ایشان و آرزوی صبر برای آنان است. در 
این قضیه همه مقامات کشور ورود کردند و رئیس جمهور، رئیس قوه 
قضائیه، رئیس قوه مقننه همه وارد شدند و بر پیگیری دقیق این مسئله 
تأکید کردند و این مسئوالن امین نظام هستند و ما به امنای خود کاماًل 
ایمان داریم و مردم هم در این عرصه به قول امن��ا ایمان دارند و قطعاً 

پیگیری و نتیجه به مردم گفته خواهد شد. 
وی اظهار داشت: این روز ها در جهان اس��الم و ایران اسالمی حوادث 
مهمی اتفاق افتاد؛ حضور بیش از 2١ میلیون نفر در کربال مانور کمی 
نیست و تحقیقاً بی سابقه اس��ت و تنها عنایت خدا پشت سر آن است. 
حضور بیش از ٣ میلیون نفر از هموطنان ما در راهپیمایی پیاده روی 
اربعین هم کار کمی نبود و بسیار باشکوه بود. حضور بیش از ٣ میلیون 
نفر در پیاده روی اربعین تهران هم قابل توجه بود. حضور رئیس جمهور 
در سازمان ملل و مالقات با سران بس��یاری از کشورهای جهان نشان 
داد که ایران به عنوان یک کشور مطرح در جهان است؛ بر خالف آنچه 
بعضی  ها می گویند با دنیا قطع رابطه کردیم، نیست و این رابطه کاماًل 
دو جانبه است. وی با اشاره به عضویت ایران در سازمان همکاری های 
شانگهای خاطرنشان کرد: این ها کم نیس��ت و دشمنان در صدد این 
بودند که این توفیقات با این اغتشاش��ات تحت الش��عاع ق��رار بگیرد. 
رئیس جمهور منفور امریکا در سازمان ملل روی این اغتشاشات مانور 

می دهد؛ اغتشاشاتی که بسیار اندک بود. 
آیت هلل خاتمی خطاب به ملت گفت: مدت هاست دشمنان شما مردم 
در پی اغتشاش هستند، دنبال سوژه بودند و موفق نشدند؛ تا اینکه این 
سوژه پیش آمد و سوژه بسیار دندان گیری برای آنان شد و سوار بر موج 
شدند. دلشان برای آن خانم نسوخته بود بلکه دلشان برای مقابله با نظام 
و مقابله با شما مردم لک زده بود وعقده گشایی کردند. تنها چیزی که 
برای این اغتشاش گران مطرح نبود همان مسئله این خانم است چون 
مسئوالن به جد در صحنه و پیگیر هستند؛ پس هدفشان مقابله با دین 
بود و دلیل آن هم سوزاندن قرآن، سوزاندن مسجد و چادر را از سر زن 
مس��لمان کش��یدن و کار رضاخانی کردن و این یعنی ضدیت با دین. 
خطیب موقت تهران خطاب به مردم گفت: این اغتشاش��ات مقابله با 
شما مردم بود چون پرچمی که نماد اقتدار و عزت شماست را به آتش 
کشیدند یعنی علیه مردم هستند. خاتمی با بیان اینکه سال ۷۸ و ۸۸ 
همین اغتشاشات بود و آدم هایشان همین آدم ها بودند و شعارهایشان 
همین شعار ها بود، تصریح کرد: اما این دفعه مردم همراهی نکردند بلکه 
نفرینشان هم کردند. پس قصه این اغتشاشات قصه اعتراضات نبوده و 

نیست اغتشاشاتی که لحظات پایانی خود را می گذراند. 

کبری آسوپارحسین عبداللهی فر

حضلرتآیلتاهللخامنلهای،رهبرمعظلمانقاباسلامی،
درپیاملیبهمناسلبتآغلازهفتلهدفلاعمقلدسوروز
»مهمانلیاللهها«تأکیلدکردند:پیامشلهیدانبهملایادآور
میشلودکهایسلتادگیدربرابرشلیطانهایقدرتوستم،
درپایلانبلهپیلروزیوبرافتلادنتلرسوانلدوهمیرسلد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در پیام رهبر 
معظم انقالب اسالمی که همزمان با مراسم غبار روبی، عطرافشانی و 
گلباران مزار شهیدان در سراسر کشور با عنوان »مهمانی الله ها« از 
سوی حجت االسالم شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور 

ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد، آمده است: 
»هفته  دفاع مقدس، نیکو ترین و مناسب  ترین زمان برای بزرگداشت 
یاد و نام شهیدان عزیز و شنیدن پیام آنان است. پیام شهیدان، بشارت 
به دل های آماده و گوش های شنوا است. این پیام گرامی به ما یادآور 
می شود که ایستادگی در برابر شیطان های قدرت و ستم، در پایان به 
پیروزی و برافتادن ترس و اندوه می رسد. این پیام، حیات بخش است، 
نیرو و امیدآفرین است، و نیاز امروز و همیشه  ملت بزرگ ایران و همه  

آزادگان جهان است. سالم خدا بر شهیدان عزیز.« 
سیدعلیخامنهای۳۱شهریور۱۴۰۱

رهبرانقابدرپیامیبهمناسبتآغازهفتهدفاعمقدس:
ایستادگیدربرابرشیاطینبهپیروزیوپایاناندوهمیرسد

     خبر يك 

رئیسستادکلنیروهایمسلح:

رئیسمجلس:اساسامنیتایرانمردمهستند
برهم زنندگان امنیت منطقه را تحمل نمی کنیم

درآغلازهفتلهدفلاعمقلدسمراسلمرژه
نیروهایمسلحهمزمانباسراسرکشورصبح
پنجشلنبهدرجلوارمرقلدامامخمینلی)ره(
بنیانگلذارکبیرانقاباسلامیبرگزارشلد.
به گزارش فارس، س��ردار سرلش��کر پاسدار محمد 
باقری، رئیس س��تاد کل نیرو های مسلح، در مراسم 
رژه نیرو های مس��لح که در جوار مرق��د مطهر امام 
خمینی )ره( بنیانگذار کبیر انقالب اس��المی برگزار 
شد، ضمن گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس، اظهار 
داشت: امنیت امروز کشور را مرهون حماسه مقاومت، 
ایستادگی و شهادت طلبی فرزندان این ملت هستیم. 
باقری، دفاع مقدس را س��رآغاز حیات جدید ملت 
ایران در تاریخ کش��ور و عاملی برای تاریخ سازی و 
نقش آفرینی در تغییر معادالت و هندس��ه قدرت 
جهانی دانس��ت و اف��زود: هرچه زم��ان می گذرد، 
این تأثیرگ��ذاری بیش از پیش نمایان می ش��ود. 
دفاع مقدس به همگان اثبات کرد که برای زندگی 
عزتمندانه و برخورداری از امنیت، آسایش و پیشرفت 
باید قوی و قدرتمند بود و ایستادگی و مقاومت کرد. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: ملت 
ایران در ط��ول تاریخ اثبات کرده اس��ت که ملتی 
صلح طلب، مس��المت جو، اهل دوس��تی و روابط 
مس��المت آمیز و همکاری با کش��ور های همسایه 
منطقه و جهان اس��ت. قدرت نظامی ما صرفاً برای 
دفاع از کشور و منافع ملی مان در برابر مستکبران و 
تهدیدگران است؛ البته این قدرت در هنگام مواجهه 
با برخی از کشور های همس��ایه و دوستمان و بنابر 
درخواست آنها برای کمک در مقابله با تروریست  ها 
به کمک آنها شتافت و توانست امنیت را برای این 

کشور  ها و منطقه به ارمغان بیاورد. 
تغییرمرزهاراتحملنمیکنیم

سرلشکر باقری در ادامه با اشاره به مناقشات موجود 
میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان تأکید کرد: 
ما همانگونه که بار  ها اعالم ک��رده ایم تغییرات در 
مرز های کش��ور های منطقه و وضعیت و واقعیات 
ژئوپولتیکی منطقه را تحمل نخواهیم کرد؛ به دو 
کشور همسایه مان آذربایجان و ارمنستان توصیه 
داریم که مشکالت خود را از راه های مسالمت آمیز 
و گفت وگو حل کنند و وقوع درگیری و تغییر مرز  ها 
به زور و درگیری و جنگ را برنمی تابیم و در کنار آن 
ساکت نمی نشینیم؛ از کشور های همسایه مان در 
حاشیه جنوبی خلیج فارس هم انتظار داریم مراقب 
شیطنت  ها و فتنه انگیزی های رژیم صهیونیستی 
باشند؛ حضور صهیونیست  ها در کشور  ها و آب های 

خلیج فارس نامش��روع و مخل امنی��ت و آرامش 
منطقه است و ما با رصد و اشراف کامل اطالعاتی، 
تمامی رفتار  ه��ا و حرکات آنها را زی��ر نظر داریم و 
چنانچه توطئه و تهدیدی علیه خود را احس��اس 
کنیم با قاطعیت هم با عناصر رژیم صهیونیس��تی 
و هم با حامیان آنها به طور ت��وأم مقابله و برخورد 

خواهیم کرد. 
باق��ری اف��زود: راهبرد اخ��راج امری��کا از منطقه 
و همچنین نابودی تروریس��ت های اجیر ش��ده و 
حتی تشکیل شده توسط امریکا و اذناب آنها، امری 
تخلف ناپذیر است و بایستی اتفاق بیفتد؛ ما خواستار 
و به دنبال منطقه ای عاری از تهدید، آرام و مملو از 
دوس��تی و همکاری در غرب آسیا هستیم؛ امریکا 
و رژیم صهیونیستی تهدیدات این منطقه هستند 
و امیدواریم و با توسعه همکاری  ها بین کشور های 
منطقه و روشن بینی ملت های همسایه مان آینده ای 
بدون چنین تجاوزگرانی را در منطقه تجربه خواهیم 
کرد. امروز نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران 
اعم از ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، فرماندهی انتظامی کشور، وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و بسیج مقتدر و 
دریادل عزیزمان، تحت الطاف خداوند متعال و تحت 
تدابیر و فرامین فرماندهی معظم کل قوا، متحد و 
یکپارچه در صف واحد با وحدت تمام عیار با همدلی 
و هم افزایی و ب��رادری، برای رویاروی��ی با هرگونه 
تهدید و خیال شوم از سوی دشمنان منطقه ای و 
فرامنطقه ای در میدان هستند و در صورت خطای 

محاسباتی دشمنان پاس��خ های قاطع، ویرانگر و 
پشیمان کننده ای به آنان خواهند داد. 
درتولیدقدرتبهوضعموجود

قانعنیستیم
رئیس ستاد کل نیرو های مس��لح در پایان تصریح 
کرد: به ملت عظیم الشأن ایران و فرمانده معظم کل 
قوا اطمینان می دهیم در دفاع از اسالم عزیز، انقالب 
اسالمی، نظام مقدس و مردم شریف مان در تولید 
قدرت و بازدارندگی دفاعی هیچ گاه به وضع موجود 
قانع نیستیم و راهبرد قدرت افزایی حداکثری توأم با 
پشتیبانی با هوشمندی و برخوردار از مزیت برتری 
و پیروزی اطمینان بخش برابر تهدیدات دشمنان را 
در دستورکار و مشق روز خود می دانیم. این واقعیتی 
اس��ت که هنوز بخش عم��ده ای از توانمندی های 
نظامی نیرو های مسلح مان به نمایش گذارده نشده 
و مخفی مانده است؛ به فضل الهی با دیپلماسی فعال 
دفاعی، خواهیم توانست روابط گرمی را با نیرو های 
مسلح کشور های دوست برقرار کرده و توسعه دهیم؛ 
مجموعه فرماندهان نیرو های مسلح با تمام توان در 
جهت بهبود و ارتقای وضعیت معیشتی نیرو های 
مسلح در تالش هستند و با کمک دولت و مجلس 
محترم ان ش��اءاهلل نتایج مناس��ب و راه گشایی نیز 

حاصل خواهد شد. 
سردار سرلشکر محمد باقری همچنین در حاشیه 
مراس��م رژه نیروهای مس��لح در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: پاییز امسال رزمایش مشترک دریایی 
با حضور ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند 

برگزار می شود. در این رزمایش احتماالً کشورهای 
پاکستان، عمان و چند کشور دیگر نیز حضور خواهند 

داشت. 
قالیباف:اساسامنیتایران

مردمهستند
دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی هم در مراس��م رژه نیروهای مس��لح در 
بندرعباس، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، 
گفت: امروز نیروهای مسلح ما مظهر صلح و ثبات 
منطقه و پیام آور اقتدار ملی نظام مقدس جمهوری 
اس��المی هس��تند و این موضوع باع��ث افتخار ما 
است. امروز ما مس��ئوالن و ملت همه می دانیم که 
بخش بزرگی از پیشرفت کشور مدیون رشادت  ها 
و مجاهدت های نیروهای مس��لح است که امنیت 
را در کش��ور برقرار کرده اند، امنیتی که اگر مستقر 
نباشد، هیچ پیشرفتی صورت نمی گیرد. امروز در 
جنوب غرب آسیا و در حوزه قفقاز و آسیای میانه، 
در مناطق سواحل مدیترانه و بخشی از آفریقا شاهد 
ناامنی و جنگ هستیم، لذا اگر امروز سایه امنیت بر 
کشور ما وجود دارد و ایران کشوری امن و پرقدرت 
است، به دلیل مجاهدت، اقتدار و قدرت نیروهای 
مسلح کشورمان است که ما به نقطه اوج بازدارندگی 
رسیده ایم و نیروهای مسلح می توانند از کیان کشور 

عزیزمان و آرمان های انقالب اسالمی دفاع کنند. 
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: امروز 
همه ما در عرصه های دیگر اداره کشور مانند عرصه 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاس��ی، اگر به 
فرهن��گ دوران دفاع مقدس تأس��ی کنیم موفق 
خواهیم شد که آن فرهنگ بر دو اصل استوار است، 
نخس��ت، اصل مردم داری و محور ب��ودن مردم و 
دوم، تکیه بر س��نت های الهی، که سنت های الهی 
در گذش��ت زمان نه تحمیل می شوند و نه تبدیل. 
بنابراین اگر چنین نگاهی وجود داشته باشد ما در 
عرصه های اقتصادی نیز پیروز می شویم. قالیباف 
تأکید کرد: امروز دشمن به خاطر این بازدارندگی، 
می داند که اگر ما را تهدید کند، تهدید می ش��ود و 
اگر اقدام کند، می داند که اقدام خواهیم کرد و پاسخ 
آنها را خواهیم داد و قدرت ما این نقش بازدارندگی 
را برای آنها ایجاد کرده است. رئیس مجلس شورای 
اس��المی اضافه کرد: همانطور ک��ه در دوران دفاع 
مقدس، ما هیچ گاه به تجهی��زات و امکاناتمان غره 
نشدیم، امروز نیز می دانیم که اساس و پایه امنیت و 

اقتدار ما، مردم هستند. 
رونماییازسامانهراداریقدس

وموشکرضوان
در مراسم رژه یگان های نمونه از نیروهای چهارگانه 
ارتش جمهوری اس��المی ایران، نیروهای سه گانه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و یگان های نمونه از 
فرماندهی انتظامی کل کشور، سامانه راداری قدس 
و سامانه موشکی رضوان هوافضای سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی رونمایی شدند. 
همچنین، موشک بالستیک خیبرشکن نیز برای 
نخستین بار در مراسم رژه نیروهای مسلح حضور 
پیدا کرد. سامانه موشکی رضوان یک سامانه موشکی 
بالستیک سوخت مایع و تک مرحله ای است. برد 
این موش��ک١400 کیلومتر بوده و سر جنگی آن 
نیز از نوع جداش��ونده شدید االنفجار است. سامانه 
موشکی رضوان قادر است تا از انواع سکوهای ثابت و 
متحرک با دو نوع هدایت ضربه سخت و دقت اصابت 
باال عملیات های خود را انجام بدهد. سامانه راداری 
قدس نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی یکی از دستاوردهای بومی این نیرو است 
که برای نخستین بار در رزمایش ٣١ شهریور سال 
جاری نیروهای مس��لح رونمایی شد. حداکثر برد 
آشکارسازی س��امانه راداری قدس، ٣۵0 کیلومتر 
و حداکثر ارتفاع آشکارس��ازی آن نیز ٣0 کیلومتر 
است. همچنین، این سامانه قادر است تا ۵00 هدف 
را ردگیری کند. ویژگی راهبردی س��امانه راداری 

قدس قابلیت ردگیری اهداف ارتفاع کم است. 

پیاموزیراطاعاتبهمناسبتهفتهدفاعمقدس
خواب های آشفته فتنه گران تعبیر نخواهد شد
وزیراطاعاتدرپیامیبهمناسبتهفتهدفاعمقدستأکیدکرد:
وزارتاطاعلاتاجماالًبهفتنهگلرانداخلیوخارجیهشلدار
میدهدکههرگزخوابهایآشفتهوشلومآنانعلیهارزشهای
دینیودستاوردهایسترگانقاباسلامیتعبیرنخواهدشد.
در پیام حجت االسالم سید اسماعیل خطیب، وزیر اطالعات به مناسبت 
هفته دفاع مقدس آمده اس��ت: » هفته  دفاع مقدس  یادآور حماس��ه 
جاودان و ایثار قهرمانانه ملّت بزرگ، غیور و ش��هیدپرور ایران اسالمی 
است که با هدایت های الهی امام راحل عظیم الشأن )ره( و به برکت خون 
مطهر ش��هیدان واالمقام و فداکاری و جهاد مجاهدان در هشت سال 
توطئه جنگ تحمیلی به نیابت از امپراتوری نظام س��لطه علیه انقالب 
شکوهمند اسالمی و نظام مظلوم و نوپای جمهوری اسالمی ایران، برگ 

زرین و مشعشعی از تاریخ پرشکوه این مرز و بوم را رقم زده اند. 
ایثارگران و حماسه آفرینانی که نسل در نسل برای اعتالی حاکمیت اسالم، 
با ایمان راسخ به آیات الهی و تعالیم آسمانی قرآن، انقیاد و تعبد تام نسبت 
به خدای الیزال و مقتدر، پیامبر عظیم الش��أن اس��الم و اولی االمر و اهل 
بیت عصمت و طهارت را وجهه همت خود ق��رار داده و در عهد و میثاقی 
ناگسستنی با عاشورای خونبار سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل 
الحسین )ع(، هم چنان در عصر غیبت حضرت صاحب االمر )عج(، امتثال از 
فرامین، تواصی، هدایت های حکیمانه و انگشت اشاره مقام منیع و عظمای 
والیت حضرت امام راحل عظیم الش��أن و رهبر معظم انقالب اس��المی 
حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای )مدظله( را یگانه راه تفوق و غلبه 
بر دسیسه های رنگارنگ شیطان بزرگ و طواغیت و ایادی خناس آنان و 

تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت می دانند. «
وزیر اطالعات در پیام خود به مناس��بت هفته دفاع مقدس عنوان کرده 
است: »سربازان گمنام امام زمان در پایگاه عظیم مبارزه و جهاد در وزارت 
اطالعات و جامعه بزرگ اطالعاتی کش��ور ضمن ادای تعظیم، احترام و 
گرامیداشت حماسه  ها و خاطرات لحظات ناب جهاد و مبارزه علیه استکبار 
جهانی در ایام دفاع مقس، به تمامی اقشار ملت بزرگ و والیتمدار ایران و 
به ویژه پیشکسوتان جهاد و شهادت در دفاع مقّدس و مقاومت اسالمی، قویاً 
اطمینان می دهند که با هوشمندی و هوشیاری همه جانبه، مترصد نقشه 
و بازی سازی های ابلهانه دشمنان خبیث و خنثی سازی و مهار توطئه های 
ش��وم آنان خواهند بود و اجماالً به فتنه گران داخلی و خارجی هش��دار 
می دهند که هرگز خواب های آشفته و شوم آنان علیه ارزش های دینی 
و دستاوردهای سترگ انقالب اسالمی تعبیر نخواهد شد و چنان که مقام 
معظم رهبری )مدظله ( در بیانات خود به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس با 
پیشکسوتان این عرصه فرمودند: "به لطف الهی، امروز کشور از لحاظ دفاعی 
به مرحله بازدارندگی رسیده است". لذا دشمنان مانند همیشه، عرض خود 

می برند و زحمت ما می دارند.« 

88498443سرويس  سیاسي
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بررس��ی یکی از نهادهای امنیتی منجر به مش��خص شدن 
هویت بیش از 2۷00 نفر از لیدرهای میدانی و سرشبکه های 

آشوب در کل کشور شده است. 
بر اساس خبر رس��یده به تحریریه روزنامه جوان، با تجمیع 
داده های موجود میدانی و فنی، به جز آشوبگرانی که در میانه 
اغتشاشات بازداشت شده اند، مشخصات کامل تعداد یادشده 
از عناصر هدایتگر اغتشاش و محل اقامت آنها احصا گردیده 

و در اختیار مراجع ذی صالح قضایی قرار گرفته تا با رعایت 
تش��ریفات الزم تحت پیگرد قرار گیرند. بر این اساس حکم 
جلب تعدادی از آنها صادرشده و به تدریج در چنگال قانون 

گرفتار می گردند. 
همچنین فهرس��تی از عناصر سیاس��ی رس��انه ای و نیز به 
اصطالح سلبریتی های دخیل در ش��ایعه پراکنی و تحریک 
و تشویش افکار عمومی در رویدادهای اخیر تهیه شده و در 

دستور پیگرد حقوقی و قضایی قرار گرفته است. 
بر اساس ش��نیده  ها قرار اس��ت با ارزیابی خس��ارات وارده 
مالی و جانی اغتشاش��ات اخی��ر، عالوه بر مج��ازات قانونی 
برهم زنندگان امنیت کشور، مدعی العموم تحریک کنندگان 
و تشویق کنندگان به اغتش��اش و نیز عوامل میدانی اعم از 
لیدر ها و دنباله رو ها را  به پرداخت خس��ارات وارده به اموال 

عمومی و خصوصی وادار سازد. 

سلبریتی ها و اغتشاشگران عالوه بر مجازات باید خسارت هم بدهند

محسنرنگینکمان| دفاعپرس



ارائ�ه مش�اوره غلط، از مش�ورت ن�دادن بدتر 
اس�ت؛ اين يك اصل كلي اس�ت. وقتي همين 
اص�ل كل�ي در ارائه خدم�ات روانشناس�ي به 
انس�ان ها تعميم داده ش�ود، اوض�اع بدتر هم 
مي ش�ود. چند وقتي اس�ت كه س�ازمان نظام 
روانشناسي و مشاوره، اسامي روانشناس نماها 
را منتش�ر مي كند. صفحات مج�ازي زيادي به 
ارائه خدمات روانشناسي مبادرت مي ورزند كه 
لزوماً همه آنه�ا صالحيت الزم را ب�راي اين كار 
ندارند. تبعات خدمات روانشناسي غلط به  كنار، 
اينكه اساساً روانشناس�ان بدون صالحيت چه 
روانشناسي هس�تند و آيا به روانشناسي كه از 
سازمان نظام روانشناسي مجوز دريافت نكرده 
مي توان اطالق روانش�ناس فاقد صالحيت كرد 
يا برعكس، همه روانشناساني كه از اين سازمان 
مجوز فعاليت دارند، صالحيت مداخله در روان 
انسان ها را هم دارند، موضوعي است كه نيازمند 
بررسي كارشناسي اس�ت. درباره اين مسائل و 
اينكه ما به  لحاظ روانشناس�ي در چه وضعيتي 
هس�تيم، محور گفت  و  گوي »جوان« با مهدي 
اسماعيل تبار، روانشناس و استاد دانشگاه است. 

اصطالح روانش�ناس ب�دون مجوز را 
چه مقدار قبول داري�د؟ چون برخي 
از اين اف�راد مي گويند ما در كش�ور 
ديگري تحصيالت عالي روانشناسي 
هم داشته ايم؛ اين افرادي كه به عنوان 
افراد فاق�د مجوز معرفي مي ش�وند، 

همگي روانشناس تقلبي هستند؟
روانشناس كس��ي اس��ت كه دو مقطع تحصيلي 
او روانشناس��ي بوده باش��د؛ يا حداقل يك وجاهت 
حرفه اي از س��ازمان نظام روانشناسي و مشاوره به 
دست آورده باشد. ولي وقتي اين موضوع مورد توجه 
قرار نمي گيرد، آقاي��ي 48 برنامه در برنامه خانواده 
شبكه يك تلويزيون به  عنوان دكتر معرفي مي شود و 
همين فرد در حالي كه اكنون در تركيه مستقر است، 
يك ميليون و 500 هزار تومان براي يك گفت  و گوي 
ساده از مردم پول مي گيرد! اين شخصيت سازي را 

رسانه  ملي انجام داده است. 
ش�رايط اكنون به جايي رس�يده كه 
مثاًل يك اصغ�ر آقايي دكان�ی ايجاد 
كرده كه يك ش�ركت نانوش�ته دارد 
و مالي�ات آن را ه�م نمي دهد، همين 
فرد 50 نف�ر آدم دارد ك�ه از هركدام 
از آنه�ا 50 ميليون توم�ان پول براي 
شركت در دورهمي، خندوانه و بهترين 
برنامه هاي ش�بكه هاي مختلف صدا  
و س�يما مي گيرد، بعد س�ازمان نظام 
روانشناسي و مشاوره مي آيد مي گويد 
اينها مجوز ندارند و كار آنها غيرقانوني 
است! به نظر فقط آن روانشناس زرد 
و س�بز و آبي فاقد مجوز همين هايي 
هستند كه اعالم مي شوند يا ما مشكل 

فقدان قانون در اين زمينه داريم؟ 
براي سامان دادن به مس��ئله افراد فاقدمجوز بايد 
دولت اول از همه نظام روانشناسي را بپذيرد، نه اينكه 
رئيس سازمان درگير مسائلي مانند بيمه باشد و تا 
همين سه سال پيش حتي ساختمان هم نداشتند. 
اصاًل اين علم روانشناسي چيست كه 
ش�ما و ما داريم در م�ورد آن صحبت 

مي كنيم؟
من برخالف بقيه قبول ندارم كه پايه محتواي ما در 
 128 APA ،علم روانشناسي 140 سال روانشناسي
ساله يا 100 س��ال مكتب روانشناسي است. مثاًل 
ابوعلي سينا فقط پزش��كي را به دنيا معرفي نكرد، 

ابوعلي سينا اعراض نفساني را هم معرفي كرد. 
همه اين افرادي ك�ه اكنون به عنوان 
افراد فاقد مجوز معرفي مي شوند، يك 

گروه هستند؟
خير، آنها به چند گروه تقس��يم مي شوند. در گروه 

اول مثاًل آقاي دكتر »ش« پزشك است و دوره هم 
ديده اس��ت ولي مي گويد من روانشناس نيستم، 
اما وي و دوس��تان نزديك به او ب��راي يك كارگاه 
7ميليون تومان مي گيرند كه در همين مهرماه هم 
دارد برگزار مي شود. من اينگونه سؤال مي كنم، اگر 
وكيل نباشد آيا مي تواند بابت مسائل حقوقي پول 
بگيرد؟ آيا مي تواند كالس داشته باشد؟ من خودم 
س��ابقه تدريس دارم، مي توانم بدون مجوز مدرس 
دانشگاه بشوم؟ اكنون س��ؤال اين است كه مجوز 
تدريس مباحث روانشناس��ي را چه كسي در ايران 
مي دهد؟ اصاًل در اين مورد فقدان قانون داريم؛ فرد 
خودش مي گويد من روانشناس نيستم، ولي تدريس 

روانشناسي هم مي كند!
بعد از گروه قبلي مي رس��يم به مؤسسات كنكور و 
گروه چهارمي كه قرار است نظام روانشناسي اسامي 
آنها را به عنوان افراد و گروه هاي بدون مجوز منتشر 
كند، مؤسسات كنكور هس��تند؛ چون مؤسسات 
كنكور مشاوره انجام مي دهند و طبق قانون مشاوره 
متعلق به روانشناسي است. ما يك عنوان كلي به اسم 
روانشناسي داريم كه يكي از 52 رشته زيرمجموعه 
روانشناسي مشاوره است، مشاوره مدارس جمهوري 
اسالمي با چه مجوزي به ليسانس فيزيك و شيمي 
داده مي شود؟ اين به مردم باز مي گردد؟ همه اينها 

نشان مي دهد كه ما كمبود قانون داريم. 
در بقيه دنيا اين دس�ته بندي چگونه 

است؟
در بقيه دنيا ما يك كوچينگ و ي��ك تراپي داريم. 
تراپي يعني شما مي آييد پيش من و مي گوييد كه 
من استرس يا وسواس دارم و بعد به  دنبال راه حل 
مي رويم، اما شما اصالً به من نمي گوييد كه مثالً من 
دنبال مدرس يا مربي هستيم. ما اكنون يك الگوي 
اينستاگرامي داريم كه اينها در اثر خأل قانوني امروز 
است؛ يعني فرد حتي نمي گويد كه من تراپيست 
هستم و همه اينها در همان گروه اولي كه قبالً گفتم 
قرار مي گيرند. در دنيا اينگونه است كه ما مربي هاي 
كوچ داريم، ولي در اينجا سازمان هاي صنفي، فني 
يا امنيتي اصاًل كاري به اين افراد ندارند. س��ؤال ما 
اين است اين آدمي كه حتي نمي گويد روانشناسم 
و مي گويد مربي توسعه مهارت هاي فردي هستم، 
يك شركت هم ثبت كرده است، ولي مجوز تدريس و 
60 كارگاهي را كه هر روز يك ميليارد تومان از مردم 
پول مي گيرد، از كجا گرفته اس��ت؟ چگونه ممكن 
است براي يك روز يك ميليارد تومان از مردمي پول 

بگيريم كه زخم و درد دارند؟ ! 
چه ش�ده كه ما به اينجا رس�يده ايم  
يك نفر بتواند اين همه پول بابت يك 

برنامه بگيرد؟
اشكال كار فاصله بين روانشناسي و حقيقت جامعه 
ماس��ت. يعني دولت نيامده از نظام روانشناس��ي 
حمايت كن��د. دولت اگر ب��ا افراد حاض��ر در نظام 
روانشناسي مش��كل دارد، آنها را كنار بگذارد، ولي 
مشكل را حل كند. من دانشجو دارم كه بيش از پنج 
سال پشت سر مجوز مانده است. وقتي به دانشجوي 

خودت كه االن فارغ التحصيل شده مجوز نمي دهي 
براي فعاليت روانشناسي و بهداش��ت روان، ديگر 
وضعي��ت موجود ج��اي تعجب ن��دارد؛ آن هم در 
ش��رايطي كه خود تلويزيون طي 30 سال گذشته 
حتي افرادي را براي مش��اوره آورده كه فوق ديپلم 

فني داشته اند!
فكر كنيد اصاًل فرد با فوق ديپلم فني 
بياي�د براي م�ردم حرف ه�اي خوب 
و اميدبخ�ش بزند، اين چه مش�كلي 

دارد؟
اگر اين حرف درس��ت اس��ت، چرا در م��ورد علوم 
ديني يا حقوق اجرا نمي شود؟ چرا در مورد پزشكي 
اين گونه نمي شود؟ امس��ال را رهبري سال توليد 
دانش بنيان ناميدند، حال مهم ترين موضوع حوزه 
دانش بنيان، اقتصاد است يا خود انسان؟ آن جواني 
كه پهپاد آركيو 170 را پايين كشيد، مهم تر است يا 
آن پهپاد؟ مشخص است كه آن جوان مهم تر است 
و در اين شرايط دانش بنيان ترين دانش ممكن در 

مورد خود انسان است. 
حاال همين جوان مش�كل اعتماد به 
نفس دارد، مي رود در كالسي شركت 
مي كند ك�ه به او اعتم�اد به نفس هم 

مي دهند، مشكل اين چيست؟
اين فرد ق��درت تدريس ندارد. چگون��ه براي يك 
كالس پنج نفره شما نياز به مجوز داريد، بعد براي 
يك كالس 50 نف��ره مجوز نمي خواهي��د؟ اگر دو 
طرف قانع باش��ند، مثل حرفي كه عده اي مي زنند 
مردم پ��ول مي دهند فرد هم دارد پ��ول مي گيرد، 
اشكال آن چيست! پاس��خ من اين است كه وقتي 
شما كلمه كالهبردار را سرچ مي كنيد، هزاران نمونه 
مي آيد؛ از كالهبرداري در برج فالن تا كالهبرداري 
ليزينگ فالن، طبيعتاً اين افرادي كه پول دادند هم 
راضي بودند وقتي پول مي دهند. حكومت وظيفه 
نظارتي دارد يا نه؟ پس اين حرف مزخرف است كه 
بگوييم مردم راضي هستند و به شما چه ربطي دارد، 
چون فرد بعد از حضور در اين كالس ها خودكشي 
مي كند.  هركسي در هر حوزه اي مي خواهد درس 
بدهد بايد سابقه  او مشخص باشد. وقتي خود فرد 
طي اين 37س��ال عمر، 10 س��الش را توي كمپ 
بوده اس��ت، خود فرد مي گويد من زناكارم، فاسقم، 
هرزه ام بعد ما به اين فرد اجازه دهيم با 30 هزار نفر 
طي 60 برنامه صحبت كند؟ بعد مسئول جمهوري 
اسالمي نبايد پاسخگوي اين وضعيت باشد؟ واهلل اگر 
اين وضعيت عاقبت بخيري داشته باشد! من همه 
جزئيات وضعيت فعلي را مي دانم، تلويزيون طي 20 
سال گذشته چه كار كرده است؟ اين اسامي كه اعالم 

شده در تلويزيون چكار مي كردند؟
در بقيه جاهاي دنيا اگر كسي خودش 
را روانشناس معرفي كند و روانشناس 
نباش�د چه عواقب�ي ب�راي او در پي 

دارد؟ 
اين يك بحث حقوقي است. مثاًل من امريكا را مثال 
مي زنم، آنها كه در شورش كنگره به خواست ترامپ 

شركت كرده بودند، اكنون شخصيت اجتماعي شان 
نيز پاك شده است، يعني كس��اني كه در داستان 
كنگره به حرف رئيس جمهور وقت امريكا شركت 
كردند، اس��امي و هويت مجازي آنها نيز پاك شده 
به شكلي كه انگار وجود خارجي نداشته اند. االن كه 
سه سال از رياست جمهوري بايدن مي گذرد، معلوم 
نيست كه اين افراد كجا هستند؛ نه اينكه خانواده 
آنها نمي داند كه اين فرد كجاست، ولي ديگر هويت 
مجازي ندارد، به شكلي كه انگار نبوده است؛ در مورد 
ما حتي بعد از اينكه فرد مشخص مي شود كالهبردار 
است، ولي هنوز در فضاي مجازي به فعاليت خود 

ادامه مي دهد. 
وضعيت م�ا در ح�وزه روانشناس�ي 

چگونه است؟
اس��الم در حوزه بهداش��ت رواني ح��رف دارد. ما 
آدم هاي قوي اي در حوزه روانشناس��ي داريم. االن 
در كرونا وضعيت پزش��كي ايران چگونه بود؟ مگر 
جزو كش��ورهاي موفق در كرونا نبوديم؟ در حوزه 
روانشناس��ي هم اينگونه اس��ت. اصل روانشناسي 
از ابوعلي سينا اس��ت و قطعاً از زمان ابوعلي سينا 
پيش��رفت كرده ايم، ولي بش��ر امروز، بشر عجيبي 
است. او معتقد اس��ت همه چيز را بلد است و وقتي 
به سراغ روانشناسي مي آيد كه فكر مي كند كارد از 

استخوان گذشته است. 
قطعاً در كشور ما توفيقات بس��يار زيادي در حوزه 
روانشناس��ي ه��م داش��ته ايم و توليد فك��ر انجام 
شده است، ولي مگر ش��ارالتان بازي در زمينه هاي 
ديگر نداش��ته ايم؟ مگر روحاني يا پزش��ك فيك 
نداريم؟ خب روانشناس فيك هم داريم؛ بايد ديد چه 

كمكي به روانشناسي كرده ايد كه از او توقع داريد. 
م��ا از نظر علمي خيل��ي پيش��رفت كرده ايم. االن 
بچه هاي رتبه زير صد علوم انساني انتخاب اولشان 
روانشناسي است، در حالي كه قباًل حقوق بود و اين 
به معناي برتري روانشناسي است. دليل آن نيز اين 

است كه مشكل اصلي بشر امروز روان است. 
بازگرديم به گروه هاي روانشناس هاي 
فاقد مجوز؛ گروه هاي ديگر چه كساني 

هستند؟
يك گروه را گفت��م، كه درس خوانده اند، پزش��ك 
هستند، تحصيالت دارند، حتي آدم داريم كه ريش 
تيغ زده و به راحتي از خدا و پيغمبر استفاده مي كند 
تا جلس��ه اي خدا تومان از مردم پول بگيرد. ش��ما 
در كدام رش��ته مي توانيد اينگونه به راحتي برويد 
حرف بزنيد و پول بگيريد؟ تنها رشته اي كه اينگونه 
است روانشناسي اس��ت و اين غلط است، دليل آن 
نيز اين اس��ت كه جنس جنگ فرق كرده اس��ت. 
همانطور كه از ترور ش��هيد رجايي به ترور شهيد 
فخري زاده رسيده ايم االن هم به صفحات مجازي 
و موبايل رسيده ايم؛ من وقتي حرفي مي زنم اسمم، 
آدرسم و تلفنم مشخص است ولي وقتي اين افراد 
حرفي مي زنند اصالً معلوم نيست كجا هستند و چه 

سابقه اي داشته اند. 
ما يك گروه هم داريم كه مثاًل طرف مراجعه كننده 
من بوده و االن رفته صفحه باز كرده است و از من هم 
بيشتر فالوور دارد، هيچ علمي هم در اين خصوص 

ندارد. 
در م��ورد اف��رادي ك��ه بي س��واد هس��تند، 
مراجعه كننده هاي س��ابق بوده اند ي��ا آنهايي كه 
درس خوانده اند، ولي پزش��ك و مهندس هستند 
و روانشناس نيس��تند، وقتي مي خواهند كالس يا 
كارگاه در سالن ها مختلف بگذارند بايد مورد نظارت 
باشند و البته مردم هم بايد توجه كنند اين فردي كه 
كالس مي گذارد، كيست، چند تا كتاب داشته، چند 

تا بچه دارد، زندگي زناشويي او چگونه است. 
وقتي اين افراد كنترل رواني عده اي را به دس��ت 
مي گيرند هركاري را مي توانن��د از آنها بخواهند، 
حاال مي خواهد داعش يا انتحاري طالبان باش��د 
يا هر كس ديگ��ري. من باي��د كاري كنم كه اين 
كالهبردارها به نام آرامش چه برسر مردم مي آورند. 
بعد اين افراد حتي حاضر نيستند، يك كتاب توليد 
كنند بلكه مي گويند تدريس من را دانلود كنيد. 
اينكه طرف به ان��دازه خريد كاغذ هم نمي خواهد 
هزينه كند، ابهام برانگيز نيست كه 60 برنامه هم 
در قلب تهران به اسم شفا، معجزه يا درمان برگزار 
مي كند، هيچ كسي نبايد متوجه اين فرد بشود؟ 
مردم هم زخم دارند و معلوم اس��ت به سمت اين 
افراد مي روند. البته واقعيت اين است كه ما با وجود 
اينكه طي 50 سال گذش��ته خيلي مورد هجمه 
قرار گرفتيم، وقتي آمارها را بررسي مي كنم از نظر 
خودكشي، كارتن خوابي، سه تا پنج برابر كمتر از 
امريكا هس��تيم، يعني حداقل امريكا وضعش از 
ما خيلي بدتر است، اما ش��ما 2 ميليارد دالر را كه 
دارد عليه كشورت هزينه مي شود، نداري، انقالب، 
جنگ و تحريم را از سرگذراندي، اكنون هم تمام 
رسانه هاي بيگانه تالش مي كنند يك حادثه را در 
كشور ما تبديل به يك فاجعه يا بحران كنند، اين 
پيامبران اينستاگرامي و اين مربيان فيك فضاي 

مجازي ابزار عيني اين اتفاق هستند. 
واقعيت اين است كه فشار رواني و اقتصادي مردم را 
اذيت كرده و هركسي كه بگويد من كمك می كنم، 
به عنوان ي��ك گام مثبت ديده مي ش��ود و افراد به 
سمت او مي روند. به يك دختر گفتم براي چه رفتي 
دنبال فضاي كالهبرداري آن هم از فردي كه خود را 
امامزاده شفابخش معرفي كرده  و مدعي بود با رقص 
و آواز شفا مي دهد، گفت من فلج بودم و او در صفحه 

خود نوشته بود من سرطاني شفا مي دهم!

884984403سرويس اجتماعي
روانشناسي با حقيقت جامعه ما فاصله دارد!

مهدي اسماعيل تبار: مدعيان اينستاگرامي و مربيان فيك فضاي مجازي ابزار عيني تبديل حوادث به فاجعه و بحران هستند

»جوان« درباره روانشناس نماها با يك كارشناس روانشناسي گفت  و  گو كرده است

 بر اساس اعالم شهرداري تهران، ساعت طرح ترافيك در اول مهر از 
ساعت 6:30 صبح تا 18 عصر اجرا خواهد شد. پيش از اين طرح ترافيك 

در تهران از ساعت 6:30 آغاز می شد و تا ساعت 17 ادامه داشت. 
 مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران از افتتاح 
پنج پروژه در پنجمين شنبه »اميد و افتخار« خبر داد و گفت: امروز در 

14 نقطه پايتخت، كلنگ زني احداث ميادين انجام مي شود. 
 رئيس س��ازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر گفت: از بيست و 
هفتم شهريور ماه به بعد كار خدمات امدادي جمعيت هالل احمر با ايجاد 
106 پايگاه و پست موقت در مسيرهاي منتهي به مشهد مقدس آغاز و از 

هفت استان معين براي پوشش مسيرهاي فوق استفاده شده است. 
 گزارش هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نشان مي دهد 
بيش از 800 هزار نفر مبتال به آلزايمر در كشور زندگي مي كنند و هر 

هفت دقيقه يك نفر به اين بيماري مبتال مي شود. 
 مدير امور عشاير استان تهران از اجراي طرح خريد دام زنده عشاير در 
اين استان خبر داد و گفت: شركت پشتيباني امور دام استان تهران طرح 
خريد دام زنده عشاير )بره نر پرواري( را كليد زده است و شركت تعاوني 
عشايري استان تهران و شركت تعاوني عشايري شهرستان پاكدشت به 

عنوان مباشر اصلي اين طرح معرفي شدند. 
 معاون پرورشي و فرهنگي  وزارت آموزش و پرورش گفت: سامانه اي 
در حال راه اندازي است كه تمام اطالعات اردوگاه ها در آن ثبت شود؛ 
اميدوارم بتوانيم از فضاهاي اردوگاه ها براي استفاده دانش آموزان بهره 

الزم را ببريم. 

سجاد آذري
  گفت وگو

حسین سروقامت

مردم عليه  اغتشاش
تأكيد مردم بر برخورد قاطع 
با اغتشاشگران و شايعه سازان

ادامه از صفحه اول
ماجراي مرگ مهسا اميني به رغم گزارش هاي پزشكي قانوني و انتشار 
فيلم هاي دوربين مدار بس��ته در تأكي��د بر اينك��ه هيچ گونه برخورد 
فيزيكي بين مأموران نيروي انتظامي با وي ص��ورت نگرفته و با وجود 
پيگيري شخص رئيس جمهور و همچنين رئيس قوه قضائيه براي روشن 
شدن تمامي ابعاد ماجرا، دس��تمايه ای براي ضد انقالب و اپوزيسيون 
خارج نشين شد تا اهداف و مطامع خود را پيش ببرند و با ايجاد ناامني و 
اغتشاش ضرر به اموال عمومي و خصوصي، تعرض به مأموران امنيت و 
آرامش جامعه، كشيدن چادر از سر زنان مؤمن و محجبه، آتش سوزي و 
تخريب آمبوالنس و خودروي آتش نشاني، فضاي جامعه را ناامن كنند 
و اهداف شان را پيش ببرند، اما هوش��ياري مردم اين بار هم اجازه نداد 
اغتشاشگران و ضد انقالب به اهداف خود دس��ت يابند؛ البته ذكر اين 
مطلب هم خالي از فايده نيست كه اين جريانات در حالي اتفاق مي افتد 
كه با وجود اينكه خانواده مرحومه مهس��ا اميني همچنان اصرار دارند 
سابقه بيماري وي را پنهان كنند، اطالعات جديدي از پرونده پزشكي 
او به دست آمده كه نش��ان مي دهد وي طي س��ال هاي گذشته مكرراً 
به بيمارس��تان مراجعه و تحت درمان قرار داشته اس��ت؛ اسنادي كه با 
مراجعه به س��امانه تأمين اجتماعي نيز تطبيق موارد و پزشكان معالج 
آن قابل صحت سنجي است، نش��ان مي دهد مرحومه مهسا اميني در 
بين سال هاي 94 تا 98 فقط در شهر س��قز حداقل 19 بار به پزشكان 
متخصص مغز و اعصاب و غدد مراجعه ك��رده و در حالي كه پدر وي به 
طور مكرر به رسانه ها گفته، دخترش در 22 سال گذشته سابقه هيچ گونه 
بيماري نداش��ته و جز براي سرماخوردگي به پزش��ك مراجعه نكرده، 
بررسي پرونده مهسا اميني  نشان دهنده مراجعه مكرر به متخصصان مغز 
و اعصاب است كه در كنار داروهاي تجويز شده براي او، احتمال ابتالي 
وي به بيماري مغزي را افزايش مي دهد. همچنين وي طي سال گذشته 
چند نوبت به صورت مكرر به شهر تبريز نيز براي درمان توسط متخصص 

غدد مراجعه كرده است. 
در اغتشاش��ات روزهاي اخير تعدادي از هموطنانمان كش��ته شدند كه 
نشان می دهد پروژه كشته سازی حين و بعد اغتشاشات همچنان تاكتيك 
رهبران اغتشاش��گران است كه در خارج از كشور س��اكنند. روز گذشته 
هم مردم سراسر كش��ور پس از برگزاري هر چه باشكوه تر نماز جمعه به 
خيابان ها آمدند تا در راهپيمايي همبس��تگي خود را با نيروي انتظامي 
اعالم و ضمن تجديد بيعت ب��ا انقالب و آرمان ه��اي آن، بيزاري خود را 
از فتنه گران و اغتشاش��گران فرياد كنند. مردم انقالبي كشورمان ضمن 
حمايت هميش��گي از انقالب و آرمان هاي آن مردم بساط آشوبگران را 

جمع كردند. 
 خسارت 57 ميليارد توماني اغتشاشگران به اموال عمومي 

ماجراي فوت مهسا اميني موجي از احساسات و همدردي را از سوي مردم 
و افكار عمومي در پي داشت، اما اين ماجرا براي ضدانقالب و اپوزيسيون 

خارجي و داخلي دستمايه اغتشاش و ايجاد ناامني شد. 
ضدانقالب با فعال س��ازي عناصر داخلي خود همچون گذش��ته، مسير 
اعتراضات مسالمت آميز شهروندان را منحرف كرد و در نهايت كار به ايجاد 

آشوب، اغتشاش و ايراد خسارت به اموال عمومي و بيت المال كشيد. 
پدرام پاك آيين از تخريب 61 آمبوالنس سازمان اورژانس كشور در جريان 
تجمعات اخير خبر داد و گفت: »خسارات وارده بر اين آمبوالنس ها بيش 
از 30 ميليارد تومان بر آورد تقريبي مي شود، اما اختاللي كه ممكن است 
از ناحيه تخريب آمبوالنس ها در خدمات فوريتي پزشكي و فرايند درمان 

بيماران ايجاد شود، از خسارت مادي زيانبارتر است.«
به گفته عليرضا زاكاني شهردار تهران ، عده اي اغتشاشگر باعث آسيب به 
43 دستگاه اتوبوس شده اند و 54 ايستگاه به بهانه اعتراض آسيب ديد و به 

پاكباناني كه به رفت و روب پرداخته بودند، حمله شد. 
تجهيزات ايمني و خودروهاي آتش نشاني از جمله مصاديق اموال عمومي 
بود كه در جريان اغتشاشات اخير آسيب هاي قابل توجهي به آنها وارد شد. 
جالل ملكي در گفت وگو با خبرنگار مهر از ايراد آس��يب به 25 خودروي 
آتش نشاني طي ناآرامي هاي روزهاي   اخير خبر داد و افزود: متأسفانه طي 
ناآرامي هاي روزهاي اخير يك خودروي سازمان آتش نشاني تهران به طور 

كامل آتش زده شد و از بين رفت. 
با توجه به آمارهاي اعالم شده از سوي مسئوالن، بنابر آنچه در اين گزارش 
عنوان شد، اغتشاشگران تاكنون بالغ بر 57 ميليارد تومان خسارت به اموال 

عمومي و بيت المال وارد كرده اند. 
  مردم پاسخ اغتشاشگران را دادند

مردم انقالبي و نمازگزاران تهران پس از اقامه نماز جمعه در محكوميت 
حركات هنجارش��كنانه اخير راهپيماي��ي كردند. مردم ته��ران در اين 
راهپيمايي با سر دادن ش��عارهايي همچون »نابودي فتنه گر شعار ملت 
ماست«، »اين همه لشكر آمده به عشق رهبر آمده«، » مرگ بر امريكا«، 
» مرگ بر اسرائيل«، »مرگ بر انگليس«، » مرگ بر ضد واليت فقيه«،»واي 
اگر خامنه اي حكم جهادم دهد«،  »  توطئه و اغتشاش كار منافقين است« 
و»پيروي از رهب��ري باعث هر عزت اس��ت« انزجار خ��ود را به اقدامات 
آشوبگرانه و توطئه آميز دشمنان و آش��وبگري ها در كشور نشان دادند.  
مردم همچنين با سردادن شعارهايي همچون »نيروي انتظامي تشكر، 
تشكر« و » نيروي انتظامي حافظ امنيت است« از تالش نيروهاي انتظامي 
و امنيتي براي برقراري امنيت قدرداني كردن��د.  تظاهرات كنندگان در 
سراسر كشور در محكوميت اغتشاشات روزهاي اخير خواستار رسيدگي 
قوه قضائيه به جرائم آشوبگران و اغتشاشگران شدند.  راهپيمايي گسترده 
مردم ايران در محكوميت فتنه گران و هتاكان به مقدسات ديني با صدور 

قطعنامه اي پايان يافت. 
در بخشي از اين بيانيه آمده است:»ما با تمام وجود اعالم مي كنيم تا جان 
در بدن داريم از قرآن و اهل بيت »عليهم السالم« و واليت جدا نخواهيم 
شد و همچنان ادامه دهنده راه نوراني شهدا و امام شهدا بوده و دشمنان را 

در رسيدن به اهداف پست و پليد خود ناكام خواهيم گذاشت.«
ارتش در بيانيه اي هجمه به خادمان م��ردم در فرماندهي انتظامي را كه 
همواره مجاهدانه و مخلصان��ه در جهت امنيت و آس��ايش مردم تالش 

مي كنند، محكوم كرد. 
  محكوميت اغتشاشات و تأكيد بر برخورد با شايعه سازان

ارتش جمهوري اس��المي اي��ران ضم��ن محكوميت ش��ديد اقدامات 
اغتشاشگران يادآور شده، استقالل، اقتدار و امنيت ايران اسالمي به بركت 
خون دهها هزار شهيد گرانقدر و در پرتو مجاهدت فرزندان غيور ملت ايران 
در نيروهاي مسلح به دست آمده و ملت بزرگ ايران و جان بركفان نيروهاي 
مسلح هرگز به دش��منان اجازه نخواهند داد تا از موقعيت به وجود آمده 
سوء استفاده كنند و خدشه اي به آرمان هاي حضرت امام )ره( و شهداي 
گلگون كفن و ملت آگاه و بصير ايران اسالمي وارد سازند.  سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي در بيانيه اي مجاهدت هاي ايثارگرانه و فداكارانه فرماندهي 

انتظامي كشور را ضامن اقتدار و امنيت نظام و ميهن اسالمي دانست. 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي هم در بيانيه اي با قدرداني از هوشمندي، 
آگاهي و بصيرت ملت شريف ايران در عدم همراهي با توطئه سازمان يافته 
دشمن عليه اركان امنيت آفرين كشور در روزهاي اخير، مجاهدت هاي 
ايثارگرانه و فداكارانه فرماندهي انتظامي كشور را ضامن اقتدار و امنيت 

نظام و ميهن اسالمي دانست. 
اين بيانيه در پايان با ابراز همدردي با خانواده و وابستگان مرحومه مهسا 
اميني از قوه قضائيه درخواست كرده است شايعه سازان و دروغ پردازان در 
فضاي مجازي و حقيقي كه امنيت رواني جامعه را به مخاطره مي اندازند، 

شناسايي و برخورد قاطعانه، عادالنه و عبرت آموز با آنان انجام دهد. 

گاهي اثري چش�مگير كه قدرت برانگيختن ملتي را داراست، 
نماد يك كشور مي شود!

در ژاپن تصوير پس�ركي خردس�ال كه نعش برادر مرده اش را 
به دوش مي كشد، نماد اتحاد است. 

آتش جنگ بر سرتاس�ر ژاپن س�ايه افكنده، لحظ�ه  به  لحظه 
قرباني مي گيرد. 

از جمله قربانيان، كودك دو ساله اي است كه برادر خردسالش 
او را به پشت بسته، مي بر د كه دفن كند. سربازي از او مي خواهد 

كه جنازه را زمين بگذارد تا خسته نشود. 
پاسخي مي دهد، بسيار شنيدني:

-  او سنگين نيست، برادر من است!
س�رباز مبهوت از اين پاس�خ روي زمين نشس�ته، ش�روع به 

گريستن مي كند. 
اين سخن، اصل مس�لم اتحاد در همه جوامع بش�ري است. بايد 
بياموزيم كه ديگري برادر، خواهر من است. اگر افتاد، بلندش كنيم. 

اگر خسته شد، كمكش كنم و اگر ضعيف شد، حمايتش كنم. 
بايد به خود بقبوالنيم كه او سنگين نيست!

680
| روزنامه جوان |  شماره 6584    |  1444 صف��ر   27  | مه��ر   1401   2  ش��نبه 

  ش�هيدي – اصفهان: م��داراي مأموران با اغتشاش��گران 
تا كي ادامه خو اهد ياف��ت؟ زن  و بچه و كس��ب  و  كار مردم در 
خيابان امنيت ندارد. از مسئوالن مربوطه تأمين امنيت مردم و 

بازگرداندن هر چه زودتر آرامش به خيابان ها را خواستاريم. 
  س�هراب- تهران: حس��اب كس��اني كه به پرچم ايران و 
مقدسات جسارت مي كنند، از عموم مردم جداست. اين پرچم و 
اين قرآن چيزي است كه برايش صدها هزار شهيد داده ايم؛ مگر 

مي شود به راحتي از اينها بگذريم؟!
  حامدي فر - مشهد: تا زماني كه پزش��كي قانوني نتيجه 
قطعي در مورد علت فوت خانم مهسا اميني را اعالم نكرده است، 
نبايد كسي را متهم كرد. از مس��ئوالن پزشكي قانوني سرعت 

عمل را در بررسي و اعالم نتيجه خواستارم. 
  ناظمي – بهارستان: لطفاً به وضعيت كوچه كاظمي منطقه 
16 محدوده محله علي آباد جنوبي رس��يدگي شود. حدود 15 
روز اس��ت كه آس��فالت كوچه براي تعميرات و روكش خراب 
شده و به همان حال رها شده است. مردم محل با مشكل مواجه 
شده اند، شهرداري منطقه 16 هر چه س��ريع تر به اين مشكل 

رسيدگي كند. 
  شهروند – رودسر: قطع درختان كهنسال منطقه جنگلي 
دالگوابر شهرس��تان رودسر اس��تان گيالن با نزديك شدن به 
پاييز ش��دت گرفته اس��ت. اين منطقه بكر از چند س��ال قبل 
با س��اخت اس��تخر ماهي در دل منطقه جنگلي و باالدس��ت 
رودخانه، تحت تأثير قرار گرفت. حاال با وجود اين استخر ماهي 
و آلوده شدن رودخانه بكر سموش به دليل پساب استخر ماهي، 
جنگل بكر اطراف رودخانه هم به مرور مورد دست درازي قرار 
گرفته و به شدت از بين رفته است. لطفاً مسئوالن جنگلباني و 

محيط زيست منطقه رودسر به اين موضوع ورود كنند. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 0۹۱۹0۹۶۸530 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

برخوردارها تسهيل تحصيل كم 
 با »همه حاضر«

پويش »همه حاضر« براي كم�ك به دانش آموزان ك�م برخوردار 
راه اندازي شده است. 

در آستانه س��ال تحصيلي جديد، پويش »همه حاضر« براي كمك به 
دانش آموزان كم برخوردار راه اندازي شده است.  پويش »همه حاضر« 
با هدف تأمين نوش��ت افزار براي كودكان مناطق محروم فعال شده و 
عالقه مندان براي مشاركت در اين پويش مي توانند با مراجعه به سايت 
ديجي كانون، تعداد بسته هاي خود را انتخاب كنند و سپس با كليك 
روي گزين��ه پرداخت و اتصال ب��ه درگاه بانك در اين پويش ش��ركت 
كنند.  اين پويش با شعار »هم من هم دوستم!« در حال برگزاري است 
و والدين مي توانند در كنار خريد نوشت افزار براي فرزندان شان، براي 
دانش آموزان محروم هم نوشت افزار مورد نياز كودكان مناطق محروم را 
خريداري كنند.  قرار است در اين  پويش يك ميليون بسته لوازم التحرير 
با مش��اركت نهادهاي خيريه و گروه هاي جهادي توزيع ش��ود. امكان 
اهداي بسته لوازم التحرير در طرح عرضه مستقيم نوشت افزار از طريق 
س��ايت »ديجي كانون« نيز وجود دارد تا دانش آموزي به علت هزينه 
نوشت افزار از مدرسه باز نماند و بخشي از بار مردم نيازمند سبك شود. 
شماره كارت 5029087001452344 و كد دستوري 77#*780* 

نيز براي كمك هاي مردمي در اين پويش در نظر داشته شده است. 

كبري فرشچي 



 توانمندى كنترل ريسک 
اميدها را به بازار سرمايه باز مى گرداند

88498433سرويساقتصادي4
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همانطور كه مي دانيم سـرمايه ترسـو است و 
با كوچك ترين افزايش ريسـكي تـرس را در 
چهره و رفتار سـرمايه مي بينيم، از همين رو 
در جريان مبادالت هفته گذشته بازار سرمايه 
شـاهد خروج قريب هزارميلياردتومان پول 
حقيقي از بازار سـرمايه بوده ايم، اما در عين 
حال قريب به اتفـاق كارشناسـان اقتصادي 
معتقدند در بعد حل بحران و كنترل ريسك ها 
شاهد رفتاري از ناحيه رئيس جمهور بوديم كه 
پيش بيني مي كنند چشـم انداز بازار سرمايه 
به زودي رنگ و بـوي مثبتي به خـود بگيرد. 
از قديم گفته اند س��رمايه ترس��و اس��ت و حاضر 
است س��ود كمتري كند يا اصاًل س��ود نكند اما 
امنيتش تأمين باش��د، از اين رو مي بينيم كه در 
مواقع ريسكي ش��دن وضعيت، سرمايه به سمت 
بازاري به حركت درمي آيد كه از امنيت و تضمين 

نقدشوندگي بيشتري برخوردار است. 
به جهت آنكه اقتصاد نياز به سرمايه گذاري و رشد و 
توسعه فعاليت هاي اقتصادي دارد، كشورها در دنياي 
امروز تالش مي كنند امنيت فضاي كس��ب و كار در 
حد اعلي برقرار باش��د و حتی االمكان كوچك ترين 
ريس��كي متوجه اقتصاد نش��ود، با اين حال گاهی 
گريزي از ريس��ك و تهديدها و ناامني ها نيست، به 
طور نمونه وقتي متغير خارجي امنيت اقتصاد داخلي 
را تهديد مي كند، بايد تالش كرد تا جايي كه مي شود 

ريسك را كنترل و آثار تبعي آن را نيز دفع كرد. 
   فوت كوزه گرى معمار تحريم

تحريم كنندگان اقتصاد ايران بيش از 10س��الي 
مي شود كه بخش صادرات نفت و دسترسي ايران به 
سيستم پولي دنيا را تحريم كرده اند و در اين رابطه 
هر چند كتاب هايي با عنوان هنر تحريم ها نيز به 

رشته تحرير درآمده است و عده اي هم در اين رابطه 
كارشناس تحريم هستند و ابعاد و زير و زبر تحريم را 
به طور كلي و جزئي مورد تجزيه و تحليل و بررسي 
و توصيف و تش��ريح قرار مي دهند اما هر مهندس 
و معمار تحريمي همچون استاد كوزه گري، فوت 
كوزه گري را حتي از شاگرد هم پنهان مي كند تا با 
صداي بلند و به ضرس قاطع بگويد رقيبم گر هنر 

هم دزدد از من، من نمي گردد. 
بايد قبول كرد اتاق جن��گ اقتصادي عليه ايران 
كه همانا در خزانه داري امريكا برپاس��ت، بيخود 
دس��ت روي تحريم صادرات نفت و دسترسي به 
شبكه پولي دنيا نگذاشته اس��ت، نفت هنوز هم 
يكي از سياسي ترين كاالهاي جهان امروز است 
و به زعم برخ��ي صاحبنظران در اي��ران نيز طي 
دهه هاي گذشته اين كاال به عنوان يكي از منابع 
قدرت اقتصادي و سياسي مورد توجه بوده است، 
حال اينكه چرا مستشاران نظامي- مالي غربي در 
دهه هاي ابتدايي قرن1300 پاي ارزهاي ناشي از 
صادرات نفت را به ماليه ايران باز مي كنند، حتماً 
مقاصدي داشته اند و شايد يكي از اين داليل آن 
باشد كه در روابط سياس��ي و اقتصادي داخلي و 

خارجي كشور اثر بگذارند. 
حال شايد بگوييم كلي سال از زمان كشف نفت 
در ايران و ورود درآمدهاي نفتي به ماليه كش��ور 
گذشته است و چه ارتباطي به وضعيت امروز ايران 
دارد، در پاسخ بايد گفت كشوري كه در سال هاي 
متواتر بخش زيادي از ماليه اش را از محل صادرات 
نفت تأمين كند، بالطبع در روابطش اثر مي گذارد 
و اين روابط عادات و فرهنگ��ي را پديد مي آورد، 
در اين بين وقتي انقالب اس��المي ايران به وقوع 
مي پيوندد، جمهوري اسالمي ايران همانطور كه 

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار فرماندهان و 
پيشكسوتان دفاع مقدس اشاره فرمودند با جنگ 
تحميلي اجتناب ناپذير روبه رو مي شود و به دنبال 
آن نيز به زعم بس��ياري از كارشناس��ان، سلسله 
مسائلي در كشور رقم مي خورد تا سيستم فرصت 
چنداني ب��راي جدا كردن مالي��ه از نفت و تغيير 
عادات و فرهنگ هايي كه اين وابستگي در كشور 

ايجاد كرده است، پيدا نكند. 
در اين ميان از اواخر دهه90 تاكنون اقتصاد ايران 
از ناحيه صادرات نفت و دستيابي به درآمدهاي 
ناش��ي از صادرات نفت و سيستم پولي دنيا مورد 
تحريم قرار مي گيرد تا به واسطه فشار اقتصادي 
كه به ماليه كشور و س��پس جامعه وارد مي شود، 
ملت ايران سلسله برجام هاي بي ربطي را به مقوله 
برجام بپذيرد. حال هر چند تصور مي شد در دولت 
گذشته زمينه براي چند بانِد شدن برجام جهت 
تخِت گاز غربي ها در ايران فراهم شود اما با درايت 
و تدبير حكمرانان اين اتفاق رقم نخورد تا اينكه 
دولت سيزدهم روي كار آمد و زمينه براي بهبود 

زيربنايي و زيرساختي اقتصاد ايران فراهم آيد. 
هر چند جدايي مخارج كشور از درآمدهاي نفتي 
بايد در دولت گذش��ته اتفاق مي افت��اد اما دولت 
گذش��ته در پي برجام بود و تأخي��ر در تحصيل 
عوايد ناشي از رفع تحريم ها را از محل استقراض از 
سيستم بانكي و افزايش نرخ ها جبران كرد و دولت 
سيزدهم مجبور ش��د عالوه بر تسويه بدهي هاي 
برجاي مانده از گذشته، اش��تباهات دولت قبل 
را نيز جبران كند و در نهايت هزينه هاي كش��ور 
را روي ريل ماليات بين��دازد، يعني همان ريلي 
كه از نظر كارشناسان اقتصادي بايد سال ها پيش 
حركت مالي��ه روي اين ريل آغاز مي ش��د. به هر 

روي امروز دولت س��يزدهم مسيري را كه تقريباً 
گذشتگان به آن كم توجه بوده اند، آغاز كرده است 
و بايد به آن فرصت داد تا فرهنگ ساختار را نيز با 
تغيير ماليه از ريل درآمدهاي نفتي يا استقراض 
به درآمده��اي مالياتي كم كم تغيي��ر دهد، زيرا 
دالرهاي نفتي س��ال هاي درازي است فرهنگ 
خاصي را در س��اختار رقم زده ك��ه اين فرهنگ 
رفته رفته تغيير خواهد كرد و دولت كنوني نشان 

داده است جسارت تغيير اين فرهنگ را دارد. 
   تيري كه به سنگ خورد 

معماران تحريم تصور مي كردن��د اگر ايران به 
دردسر هاي مالي ناشي از تحريم هاي اقتصادي 
غرب هم فائق آيد، بعيد است بتواند به فرهنگ 
و عادات��ي ك��ه درآمده��اي نفتي در س��اختار 
بوروكراس��ي پديد آورده اس��ت غلبه كند و آن 
را تغيير دهد، از اين رو س��ال هاي س��ال است 
نشس��ته اند تا ببينند تحريم ها بين حاكميت و 
مردم چه اختالفاتي را رقم مي زنند، خوشبختانه 
شواهد نش��ان مي دهد حتي به رغم توطئه هاي 
مكرر غرب در ايران، مقامات ايراني اين قابليت 
را دارند ك��ه بحران هاي گوناگ��ون را مديريت 
كنند و اين مهم در دولت سيزدهم نيز به چشم 
می خورد، كمااينكه رئيس جمه��ور در رخداد 
غم انگيز رقم خورده در كش��ور در بعد داخلي با 
تماس با خانواده مصيبت ديده و در بعد جهاني با 
پاسخگويي شايسته به رسانه هاي مطرح جهاني 
نش��ان داد توانايي كنترل بحران و ريسك ها را 
دارد و اين رفتار نشان داد همزمان با تغيير ريل 
تأمين مالي مخارج كشور از نفت يا استقراض به 
ماليات از مردم، دولت نسبت به تغيير فرهنگ 
و رفتارهاي ارتباطي نيز توج��ه دارد، از اين رو 
بايد گفت تير هنرمندانه معماران تحريم نفت 

به سنگ خورد. 
در اين بين هر چند در هفته گذشته به جهت رشد 
ريسك ش��اهد خروج س��رمايه حقيقي از بورس 
بوده ايم اما قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي 
معتقدند چشم انداز بازار مثبت است و بازار سرمايه 

چالش و ريسك پيش رو را پشت سر مي گذارد. 
بازار سرمايه در هفته چهارم شهريورماه روندي 
نزولي و در تمام روزه��اي هفته بازدهي منفي را 

براي سهامداران به همراه داشت. 
در هفت��ه گذش��ته، عرضه كنن��دگان س��هام از 
متقاضي��ان پيش��ي  گرفتند ت��ا يك  ب��ار ديگر 
ش��كل گيري صف��وف ف��روش در نماده��اي 
شاخص       ساز و كوچك، بازار را به دردسر بيندازد. 

تش��كيل همين صفوف فروش در بازار س��رمايه 
منجر به خروج پول حقيقي از بازار س��رمايه نيز 
شده است. به اعتقاد بسياري از كارشناسان، اين 
روزها بورس ني��از به نقدينگي براي رش��د دارد. 
بررسي جريان معامالتي بازار سهام در هفته هاي 
گذشته به  وضوح نشان مي دهد بازار سهام تا چه 

ميزان تشنه پول است. 
در جريان معامالت هفته گذش��ته بازار سهام، 
889 ميلي��ارد تومان پ��ول حقيق��ي از بورس 
خارج ش��د. در صورتي كه اين رون��د ادامه دار 
باشد، بايد منتظر عميق تر شدن ركود در بازار 

سرمايه باشيم.

 افزايش حداقل 100 درصدي 
تعرفه هاي صادراتي محصوالت آب بر

تعرفه هـاي صادراتـي محصـوالت جاليـزي نهايتـًا تـا دو 
هفتـه ديگـر اعـالم مي شـود و حداقـل 100 درصـد افزايـش 
داشـت.  خواهيـم  آب بـر  محصـوالت  بـراي  تعرفـه اي 
به گزارش تسنيم، محمد قرباني، معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير 
جهاد كش��اورزي در واكنش به اين موضوع كه تا پايان ش��هريور بايد 
تعرفه هاي صادراتي محصوالت كش��اورزي اعالم مي ش��د، گفت: در 
قانون هيچ اشاره اي به اعالم تعرفه هاي صادراتي در اول مهر ماه نشده 
اس��ت اما تعرفه هاي صادراتي محصوالت آب بر نهايتاً تا دو هفته ديگر 

اعالم مي شود. 
قرباني درباره مي��زان افزايش تعرفه هاي صادرات��ي محصوالت آب بر 
هم گفت: حداقل 100 درص��د افزايش تعرفه اي خواهيم داش��ت. دو 
محدوديت در رابطه با تعرف��ه وجود دارد؛ محدودي��ت در وضع ابعاد 
فيزيكي و ديگري در مراودات بين المللي. در رابطه با برخي كش��ور ها 

بايد تعرفه خود را متناسب با تعرفه آنها تنظيم كنيم. 
وي تصريح كرد: براي كشور هاي اوراسيا كه مشغول مذاكره هستيم، 
تعرفه متفاوتي داري��م، يعني محصوالت��ي كه آنها به كش��ور ما وارد 
مي كنند، ما نيز موظفيم محصوالتي به آنها با تعرفه ديگر صادر كنيم. 

معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير جهاد كش��اورزي اظهار داشت: در 
رابطه با ساير كشور ها، برای محصوالتي كه در گلخانه توليد مي شود، 
عوارض كمت��ري در نظر گرفته مي ش��ود، يعني تعرف��ه 100 درصد 
موضوعيت ندارد، چون آب كمتري مصرف مي شود، ولي در محصوالت 
مزرعه اي كه آب بر هس��تند، طبق سياس��ت كلي حداقل 100تعرفه 
ص��ادرات در نظر گرفته مي ش��ود. قرباني گفت: االن الگوي كش��ت و 
سياست هاي پشتيبان ما آماده است، در ارتباط با يك مورد كه بحث آب 
است، بايد با وزارت نيرو به تفاهم كامل برسيم و بالفاصله الگوي كشت 
را كه اعالم بكنيم همزمان با آن بحث ع��وارض محصوالت آب بر مثل 

هندوانه، خربزه، پياز و سيب زميني را اعالم مي كنيم. 
........................................................................................................................

 عرضه گسترده مرغ منجمد
با قيمت 40 هزار تومان در بازار

از عرضـه  تهـران  اسـتان  سرپرسـت جهـاد كشـاورزي 
گسـترده مـرغ منجمـد بـا قيمـت 40 هـزار تومـان در بـازار 
خبـر داد و گفـت: ايـن قيمـت 5 هـزار تومـان كمتـر از 
قيمـت مصـوب اسـت و بـراي تنظيـم بـازار عرضه مي شـود. 
به گزارش تسنيم، جبرئيل برادري اظهار كرد: با توجه به روند افزايشي 
قيمت گوشت مرغ گرم در بازار و در راستاي رفاه حال مصرف كنندگان، 
عرضه گوشت مرغ منجمد در تمامي مراكز عرضه اعم از فروشگاه هاي 

زنجيره اي، صنوف منتخب و سازمان ميادين آغاز شد. 
وي افزود: با هماهنگي وزارت جهاد كش��اورزي و ش��ركت پشتيباني 
امور دام با هدف تسريع در تنظيم بازار اين كاالي اساسي، هر كيلوگرم 
مرغ منجمد با كاهش 5هزار توماني نسبت به قيمت مصوب با قيمت 
40 هزارتومان عرضه مي ش��ود. وي بي��ان كرد: واحده��اي صنفي و 
فروشگاه ها مي توانند براي دريافت مرغ منجمد به طور عمده و توزيع به 

شركت پشتيباني امور دام استان تهران مراجعه كنند. 
........................................................................................................................

ثبت 10 هزار سوت زني مالياتي طي 6 ماه
مديـر كل دفتـر مبـارزه بـا فـرار مالياتـي سـازمان مالياتـي 
بـا بيـان اينكـه بخشـي از گزارشـات سـوت زني بـه دليـل 
نقـص در اطالعـات قابليت پيگيـري نـدارد، گفت: تعـداد قابل 
توجهـي از شـركت ها بـا وجـود فعاليـت اظهارنامـه ارائـه 
نمي كنند كه بـراي آنها اظهارنامـه برآوردي صادر خواهد شـد. 
به گزارش تس��نيم، طي سال هاي اخير ش��اهد بوده ايم كه تمركز بر حوزه 
ماليات بيش از پيش افزايش يافته است. ش��ايد بتوان گفت يكي از داليل 
اصلي اين موضوع كاهش درآمدهاي نفتي و تالش دولت براي كاهش اتكاي 

خود به درآمدهاي نفتي بوده است. 
وحيد عزيزي، مدير كل دفتر بازرسي و مبارزه با فرار مالياتي و 
پولشويي سازمان امور مالياتي در خصوص سوت زني در سامانه 
سازمان امور مالياتي گفت: بايد توجه داشت كه در حال حاضر 
وزارت اقتصاد نيز يك س��امانه س��وت زني را ايجاد كرده است 
كه با س��امانه س��ازمان امور مالياتي كه از پيش وجود داشت و 
دستورالعمل آن از اسفند ماه ابالغ شده بود، متفاوت است. تعداد 
گزارشاتي كه طي سال جاري از اين سامانه به دست آمده است، 

حدود 10 هزار مورد است.
 وي اف��زود: نكته اين اس��ت كه عم��ده گزارش��ات مربوط به 
عدم اس��تفاده از كارتخوان است. بخش��ي از گزارشات به دليل 
نقص در اطالعات قابليت پيگيري ندارد. در گزارش��ات مربوط 
به عدم استفاده از دس��تگاه های كارتخوان نيز بخش گزارشات 
مربوط به پزشكان، مطب ها و كلينيك هاي درماني بخش بيشتر 

گزارشات را تشكيل مي دهد. 
عزيزي تأكيد كرد: از بين گزارشاتي كه مربوط به عدم استفاده از كارتخوان 
در مراكز درماني اس��ت، آن مواردي كه اس��م و آدرس دقيقي دارند، مورد 

پيگيري قرار مي گيرد.  
وي افزود: در برخي موارد از حسابرس��ي يا بازرسي استفاده مي شود 
تا درآمد واقعي فرد و عددي كه از طريق كارتخوان ثبت ش��ده است، 
مش��خص ش��ود. در موارد جدي تر نيز از بازرس��ي م��اده181 قانون 
ماليات هاي مستقيم استفاده مي شود كه بازرسي از كل اسناد و مدارك 

و بدون اطالع قبلي است.
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كاهـش حقـوق گمركـي موجـب كاهـش قيمـت كاالهاي 
واسـطه اي، مواد اوليه توليد و ماشـين آالت توليد مي شود، 
بنابرايـن در هزينـه توليـد و قيمت كاالهـا اثرگذار اسـت. 
به گزارش نبض صنعت، لطف اهلل سياهكلي، عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس درباره تصويب كليات اليحه اصالح تبصره هاي 1 
و 7 ماده واحده قانون سال 1401 كل كشور درباره كاهش حقوق 
گمركي اظهار داش��ت: از آنجا كه ديگر ارز 4هزارو200توماني در 
كش��ور نداريم، همه كاالها با ارز باالي 20ه��زار تومان و 24 هزار 

تومان وارد مي ش��ود، بنابراين حقوق گمرك��ي 4 درصدي تأثير 
بسياري بر قيمت كاالهاي واسطه اي و ماشين آالت داشت و اين 

امر موجب متضرر شدن مصرف كنندگان مي شد. 
وي با بيان اينكه دولت اليحه اي به مجلس ارائه داد كه بر اس��اس 
آن حقوق گمركي به يك درصد كاهش پي��دا كند، اين كار دولت 
از هوش��مندي خوبي برخوردار ب��ود، افزود: واردكنن��دگان نيز 
مراجعات بس��ياري درباره حقوق گمركي به ما داشتند، با مصوبه 
مجلس، دولت بهتر مي تواند بازار را تنظيم كند. وي با بيان اينكه 

واردكنندگان و توليدكنندگان از اين مصوبه رضايتمندي دارند، 
اضافه كرد: زماني كه قيمت ماش��ين آالت و كاالهاي واس��طه اي 
ارزان تر ش��ود، هزينه توليد نيز كاهش مي يابد. عضو كميس��يون 
صنايع و معادن مجلس در پاسخ به اينكه آيا تصميم مجلس مبني 
بر كاهش حقوق گمركي بر معيشت مردم اثرگذار است، اضافه كرد: 
بله، چون اين موضوع موجب كاهش قيمت كاالهاي واس��طه اي، 
مواد اوليه توليد و ماش��ين آالت توليد مي شود، بنابراين در هزينه 

توليد و قيمت كاالها اثرگذار است.

هزينهتوليدوقيمتكاالهاكاهشمييابد
   خبر

عملكرد ناموفق صنعت در برنامه ششم
 كارشناسان:

برنامه هفتم آينده نگر تدوين شود
برنامه ششـم در حالي تدوين شـد كه وضعيت اقتصـادي با امروز 
متفاوت بود، بنابراين اهداف مدنظر به ويژه در بخش صنعت محقق 
نشد كه اين مسـئله ضرورت تدوين واقع بينانه و آينده نگر برنامه 
هفتم را نشـان مي دهد. كارشناسـان صنعت معتقدنـد: »يكي از 
مهم تريـن داليلي كه موجب شـد صنعت نتواند بر اسـاس اهداف 
پيش بيني شـده حركت كند، اين بـود كه به طور كلـي اهدافي كه 
توسط دولت دوازدهم تعيين شد، ايراد داشت، ضمن اينكه ضمانت 
اجرا نداشت و بعضاً آيين نامه هايش با تأخير تدوين شد، متناسب با 
شرايط روز از جمله محدوديت هاي بين المللي و نرخ ارز هم نبود.«

به گزارش مهر، چندي پيش سياس��ت هاي كلي برنامه هفتم توس��عه از 
س��وي رهبر معظم انقالب اس��المي ابالغ و فرايند تدوين اين برنامه آغاز 
شد و با توجه به اينكه بخش صنعت به واسطه پيوندهاي گسترده اي كه با 
ساير بخش هاي اقتصادي در تحقق اهداف اسناد باالدستي از جمله رشد 
درون زا، برون گرا و ارتقاي جايگاه اقتصادي كش��ور نقش بس��زايي دارد، 
بررسي عملكرد اين بخش در برنامه ششم توس��عه كه در دولت دوازدهم 

اجرا شد، حائز اهميت است. 
نكته اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه برنامه ششم توسعه در فضايي 
تدوين ش��د كه توافق هسته اي به نتيجه رس��يده بود و به واسطه كاهش 
فشارهاي بين المللي، رشد اقتصادي به 14/2درصد و نرخ تورم به 9درصد 
رسيده بود. بخش صنعت نيز با افزايش سرمايه گذاري و به تبع آن افزايش 

توليد در زيربخش هاي آن رشد 10/6درصدي را تجربه كرده بود. 
   عملكرد صنعت در برنامه ششم توسعه

بر اس��اس بررس��ي هاي مركز پژوهش هاي مجلس، بخش صنعت به 
عنوان يكي از زيربخش هاي مه��م اقتصاد در ايج��اد ارزش افزوده و 
اشتغال به دليل ش��رايط بين المللي خاص كشور در سال1397 و به 
تبع آن افزايش هزينه هاي تأمين مواد اوليه و واس��طه، دخالت دولت 
در بازار و قيمت گذاري دس��توري كاالها و تغيي��رات مكرر مقررات و 
دس��تورالعمل ها با چالش هاي مختلف و كاهش ارزش افزوده مواجه 
شد، اما از سال1398 با اجراي سياس��ت هاي حمايتي توسط دولت، 

مجدداً ارزش افزوده اين بخش از رشد مثبت برخوردار شد. 
   وضعيت محيط كسب و كار

براي توضيحات بيشتر بايد به محيط كسب و كار اشاره شود، آنطور كه مركز 
پژوهش هاي مجلس بررسي كرده است، اين شاخص در بخش صنعت در 
سال های1397 و 1398 نسبت به سال هاي قبل وضعيت نامساعدتري 
داشته، اما از س��ال1398 به بعد به دليل وضعيت ش��اخص رو به بهبود 
بوده است. بررسي شاخص ملي محيط كس��ب و كار بر اساس نماگرهاي 
بخش نهادي و اقتصادي حاكي از آن است كه در بخش نهادي، »ساختار 
و عملكرد دولت« و در بخش اقتصادي، »محيط مالي« بيشترين تأثير را 
بر ايجاد محيط نامساعد كسب و كار داشته اند. نتايج پايش ملي كسب و كار 
نش��ان مي دهد در محيط مالي مؤلفه هاي »غيرقاب��ل پيش بيني بودن 
تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت« و »تأمين مالي از سيستم بانكي«، 
بيشترين سهم را در ايجاد شرايط نامناسب براي فعاالن اقتصادي كشور 
داشته است. با وجود بهبود شاخص محيط كس��ب و كار در سال1400، 
نتايج پايش نشان مي دهد وضعيت شاخص محيط مالي با ميانگين 8/15 
از 10 بيش��ترين تأثير منفي را بر محيط كسب و كار داشته است، لذا رفع 
عوامل مؤثر بر ايجاد محيط نامساعد كسب و كار از جمله موضوعات مالي 
و بهبود شرايط براي فعاالن اقتصادي كشور با هدف ترغيب آنها به تداوم 

فعاليت در بخش حقوقي اقتصاد ضرورت دارد. 
   تنزل رشد ساالنه اشتغال بخش صنعت

همچنين مركز پژوهش هاي مجلس به اشتغال بخش صنعت نيز اشاره 
كرده است، بر اين اساس با وجود حمايت هاي دولت از جمله پرداخت 
تسهيالت برنامه اش��تغال و توليد از محل بند الف تبصره18 قوانين 
بودجه سال هاي اخير به دليل بروز ش��وك هاي منفي شرايط خاص 
بين المللي كشور، وجود فضاي نااطمينان كسب و كار، عدم تخصيص 
كامل تسهيالت به دليل كمبود منابع و مش��كالت اجرايي، اپيدمي 
كرونا و تأثير منفي بر بنگاه هاي خرد و كوچك، ت��وان رقابتي پايين 
بخش توليد با محصوالت خارجي به منظور توسعه اندازه بازار، كشور 
از سال1397 با تنزل رشد ساالنه اش��تغال بخش صنعت مواجه شد. 
بر اساس بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس، به طور كلي ارزيابي 
عملكرد برنامه ششم توسعه نشان مي دهد بيش از 50درصد از احكام 
داراي عملكرد فاقد اثربخشي بوده اند و حدود 36درصد از احكام نيز 
عملكرد نسبتاً اثربخشی داشته اند. از سوي ديگر احكام فاقد عملكرد 
و احكامي كه داراي عملكرد كاماًل اثربخش بودند نيز تقريباً با سهمي 
برابر حدود 7درصد از مجموع احكام بخش صنعت را به خود اختصاص 
داده اند. داده هاي اعالم شده نش��ان مي دهد اين صنعت از اهداف در 

نظر گرفته شده در برنامه ششم عقب مانده است. 
علي احمدي، كارشناس حوزه صنعت در مورد داليل عدم موفقيت بخش 
صنعت در برنامه ششم توسعه به مهر گفت: »يكي از مهم ترين داليلي كه 
موجب شد صنعت نتواند بر اساس اهداف پيش بيني شده حركت كند، 
اين بود كه به طور كلي اهدافي كه توس��ط دولت دوازدهم تعيين شد، 
ايراد داش��ت، ضمن اينكه ضمانت اجرا نداشت و بعضاً آيين نامه هايش 
با تأخير تدوين ش��د، متناسب با ش��رايط روز از جمله محدوديت هاي 
بين المللي و ن��رخ ارز هم نبود.« وي افزود: »از س��ويي ديگر اعتباراتي 
كه قرار بود به اين بخش تخصيص ياد يا كافي نب��ود يا اينكه با تأخير 
پرداخت شد. همچنين دولت به جاي اينكه فضا را براي توليدات صنعتي 
رقابتي كند، با برنامه ها و سياست هاي نابجاي خود فضا را بيش از پيش 

انحصاري كرد و رقابت از اين بخش رخت بربست.«

 شناسه آگهى: 1382182

 نوبت دوم آگهي مناقصه عمومى دو مرحله اى همراه با ارزيابى كيفي

شـركت نفـت و گاز پـارس در نظر دارد 
خريد 2 قلم GRATING (16800 عدد) مورد نياز 
خود را بـا برگزاري مناقصـه عمومى دو 
مرحله اى طبق شرايط زير از طريق يك 

شركت واجد صالحيت تأمين نمايد.
 شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم 

ارزيابي كيفي:
الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار

ب)  اساسـنامه، اظهارنامه ثبت شـركت و آخرين آگهي  تغييرات 
(مندرج در روزنامه رسمي)

ج)  ارائه كد اقتصادى، شناسه ملي
د) صورت هاي مالي حسابرسـي شـده مربوط به حداكثر سه سال 

گذشته
 از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد بالفاصله پس 
از چاپ آگهي اول و حداكثر 3 (سه) روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم 
 WWW.SETADIRAN.IR تا پايان ساعت اداري، به نشاني اينترنتي
قسـمت سـامانه مناقصات مراجعه نموده و پس از اخذ كد كاربري و 

رمز عبور نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
 كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از طريق درگاه سامانه 

تداركات الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.
 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت 
نام در سـايت مذكور و دريافت گواهي امضـاي الكترونيكي را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند.
 اطالعات و اسـناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي 
كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد.
 نظر به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسي، پژوهش 
و فنـاوري وزارت نفت، به شـماره 97/213943 مـورخ 1397/5/10، 
انعقـاد قرارداد و انجام خريد صرفـاً با تأمين كنندگاني كه نام آنها در 
فهرست بلند سامانه تأمين الكترونيكي كاالي صنعت نفت (EP) قرار 
دارد، امكان پذير است، بنابراين مناقصه گر موظف به انجام تشريفات 
الزم جهت قرار گرفتن در فهرست سامانه EP تا تاريخ انعقاد قرارداد 
بـوده و هرگونه تبعات ناشـي از عـدم رعايت مقـررات فوق، متوجه 

مناقصه گر خواهد بود.
 آخریـن مهلت ارسـال پاسـخ اسـتعالم ارزیابـي كيفـي: دو هفته پس از 
آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي در سامانه مذكور 

بارگذاري نمايند. 
 تاریخ و محل تحویل اسـناد مناقصه: متعاقباً به اطالع واجدين شرايط 

خواهد رسيد.
 آخریـن مهلـت تحویـل پيشـنهاد و تاریـخ گشـایش پيشـنهادها: طبق 

تاريخ هاى مندرج در اسناد مناقصه.
 الزم بـه ذكـر اسـت پيشـنهادهاي ارائه شـده توسـط مناقصه گران 

مى بايست حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
 در صورت نياز به اطالعات بيشـتر، متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 

5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

 مركز تماس: 021-41934  
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768  

شركت نفت و گاز پارس-روابط عمومي 

 شركت ملي نفت ايران 
شركت نفت وگازپارس

مناقصه شماره WSD-0110009 با شماره فراخوان سامانه ستاد 158 2001001034000
آگهى مناقصه عمومى سازمان سيما، منظر و فضاى سبزشهرى شهردارى اراك
سـازمان سـيما، منظر و فضاى سبز شهرى شـهردارى اراك در نظر دارد بر اسـاس بودجه مصوب سال جارى 
نسبت به خريد گياهان مجتمع گل و نهال شهر اراك از طريق مناقصه عمومى به مناسب ترين قيمت 

پيشنهادى اقدام نمايد.

احمد كربالئى حسنى -  سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاى سبزشهرى

 نوبت اول

لذا متقاضيان جهت كسـب اطالعات بيشـتر مى توانند به امور قراردادها واقع در شـهر صنعتى- جنب سازمان هميارى 
شـهردارى ها – سـازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شـهردارى اراك مراجعه  و يا با شماره تلفن 086-33132020 

تماس حاصل فرمايند. 

خريد گياهان مجتمع گل و نهال شهر اراك مطابق با برآورد بالغ بر 18،902،800،000 ريال وتضمين به مبلغ 945،140،000ريال  (شماره مناقصه: 2001094175000021)عنوان مناقصه و تضمين

 نحوه و زمان دريافت
 اسناد مناقصه 

دريافت اسـناد مناقصه ازسـاعت 10:00 روز شـنبه 02 /1401/07 تا سـاعت 14:30 روز پنج شـنبه مورخ  1401/07/07 به مدت 6 روز و صرفًا  از طريق سـامانه تداركات 
الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  امكان پذير مى باشد.

آخرين مهلت بارگذارى 
مدارك و پيشنهاد قيمت

آخرين مهلت بارگذارى مدارك به صورت الكترونيكى در سامانه ستاد با رعايت موارد مندرج در اسناد مناقصه و تحويل نسخه فيزيكى ضمانت نامه يا فيش واريزى به 
دبيرخانه سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى اراك تا ساعت14:30روز دوشنبه مورخ  1401/07/18 مى باشد.

 نوع تضمين 
شركت در مناقصه 

صرفًا در قالب ضمانت نامه بانكى (فرآيند ارجاع كار) با 3 ماه اعتبار يا فيش واريزى به حسـاب سـپرده پيمانكاران به نام سـازمان سـيما، منظر و فضاى سـبز شهرى 
شهردارى اراك به شماره حساب 100833558439 بانك شهر شعبه شهيد بهشتى 

زمان گشايش پاكت هاو محل 
تشكيل كميسيون مناقصه 

روز سه شنبه مورخ 1401/07/19 رأس ساعت 9-  در محل سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى اراك – 
حضور شركت كنندگان بالمانع است (همراه داشتن معرفى نامه جهت شركت در جلسه مناقصه الزامى است).

كليه شركت ها و يا فروشگاه ها و يا توليدكنندگان واجد شرايطحداقل صالحيت شركت كننده

 به پيشـنهادات مبهم، مشـروط، فاقد شـرايط قانونى، فاقد ضمانت نامه يا فيش واريزى و يا به ميزان كمتر از مبلغ تضمين و خارج از مهلت ترتيب اثر داده نمى شـود.
 هزينه كارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
 كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد شركت كنندگان در مناقصه و بازگشايى پاكت ها از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به نشانى www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 

و الزم است شركت كنندگان در مناقصه در صورت عدم عضويت، مراحل ثبت نام در سامانه مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه انجام دهند.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش  یک



محمدرستمپور:
نكات سخنراني رئيس جمهور در سازمان 
ملل: جمالت كوت��اه، اس��تفاده از تصوير، 
سخنراني روايي، سخن از موضع باال، پاسخ 
به ش��بهات، مطالبه گري در حقوق بش��ر، 
اس��تفاده از آمار، تكيه بر اختالفات دروني 
دشمن امريكا و اسرائيل، جهت دهي ذهن 
مخاطبين به مسئله امروز ايران يعني توافق 

هسته اي، شماره بندي مواضع. 
كبريآسوپار:

ديپلماس��ي انقالبي مي تواند ي��ك روز رد 
شكنجه پهلوي بر پاي يك ملت را در صحن 
سازمان ملل نشان دهد و روزي ديگر عكس 
قهرماني را كه امريكا ت��رور كرده، در خاك 
امريكا باال ببرد و خواستار محاكمه قاتالنش 
شود. حال ديپلماس��ي بلدها و باسوادهاي 
رسانه تأثير اين دو قاب را در رساندن حرف 

حق بررسي كنند. 
مهديقاسمزاده:

يك سخنراني تقريباً جامع و كامل در اولين 
حضور و سخنراني در سازمان ملل؛ از يادآوري 
استانداردهاي دوگانه غربي ها در موضوع حقوق 
بشر و تأكيد بر اجراي عدالت و محاكمه تمام 
آمرين و مباشرين شهادت حاج قاسم گرفته تا 
يادآوري بدعهدي هاي قبلي و تعلل هاي فعلي 
امريكا در ماجراي برجام و تأكيد بر مسيريابي 
و ادامه  آن از سوي كش��ورمان، فارغ از نتيجه 

مذاكرات! #خدا قوت
احدميرزايي:

سخنان آيت اهلل رئيسي در س��ازمان ملل 
جامع بود و مصاديق خوبي را دربرداشت، اما 
به نظرم می شد مصاديق فراواني از پايبندي 
ايران به برجام و عهدش��كني امريكايي ها 
را اش��اره كرد. برافراش��تن عكس س��ردار 

سليماني نيز كه گل كار بود...
علينادري:

سخنراني رئيس جمهور در مجمع عمومي 
س��ازمان ملل، يك��ي از پراس��تقبال ترين 
س��خنراني هاي اين دوره به شمار مي رود؛ 
سكوت حاكم بر جلسه قابل توجه بود و در 
اين لحظه بود كه رئيس جمهور با اشاره به 
جنايت امريكا عليه شهيد سليماني، با باال 
بردن عكس او خواستار محاكمه مسببين 

اين ترور جنايت آميز شد. 
كماللطفي:

بعد از آن همه عربده كشي و تهديد آقاي رئيسي 
توس��ط آدمكش هاي مناف��ق و خوانندگان 
كاباره اي، وي پس از سخنراني در سازمان ملل، 
مسير را تا هتل پياده رفت اما خب اثري از اين 
الف زنان در غربت نبود. اصل جنس ها جرئت 
مواجهه با اين َمرد را ندارند، بعد عده اي براي 

براندازي به آنان دل خوش كرده اند!
محمدايماني:

دم ش��ما گرم آقاي رئيس��ي! انتقام از آمران 
و عامالن ترور س��ردار س��ليماني جاي خود 
محفوظ، اما بهتر از اين نمي ش��د س��يلي بر 
ص��ورت رژيم مس��تكبر و ري��اكاري نواخت 
ك��ه »فرمانده مب��ارزه با تروريس��م در قلب 
خاورميانه« را بزدالنه در فرودگاه بغداد ترور 
كرد. امريكا دوباره بي حيثيت شد و اين ننگ، 
تا ابد بر پيشاني زمامداران كاخ سفيد خواهد 
ماند. حق با سناتور امريكايي كريس مورفي بود 
كه ۱۴دي ماه ۹۸ )پس از ترور سردار سليماني( 
گفت: »ژنرال سليماني به عنوان يك شهيد، 
مي  تواند براي امريكا ب��ه مراتب خطرناك تر 
باشد. سؤالي كه بايد از خود بپرسيم اين است 
كه او زماني كه زنده بود، خطرناك  تر بود يا االن 

كه كشته شده است؟«

سيلي ديپلماتيك به صورت مستكبران
واكنشكاربرانشبكههاياجتماعيبهسخنانرئيسجمهوردرسازمانملل

سخنرانيآيتاهللرئيسي،رئيسجمهوركشورماندرمقرسازمانمللدرنيويوركو
باالبردنعكسسردارشهيدحاجقاسمسليمانيباتأكيدبرپيگيريعامالنوقاتالن
تروراوبااستقبالبسياريازكاربرانشبكههاياجتماعيهمراهبودوكاربراننيزنام
سردارسليمانيرادرشبكههاياجتماعيباالآوردند.همچنينكاربرانمتنسخنراني

آيتاهللرئيسيرامحلتحليلقراردادند؛آنهااذعانداشتندكهمتنسخنرانيجامع
وكاملبود،برخيديگرنيزمعتقدبودندرئيسجمهورميتوانستبيشتربرپايبندي
ايرانبهبرجاموعهدشكنيامريكاييهااشارهكند،هرچندمصاديقيازايندرسخنان
رئيسجمهوروجودداشت.درادامهبخشهاييازواكنشهايكاربرانرامروركردهايم.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

پيامبر همه جهانيان
آيتاهللاحمدعابدي:

تقريباً در اين ۱00سال اخير اشتباهي در كتاب هاي فرهنگي ما 
رخ داده كه گفته مي شود پيغمبر اسالم!  اما تا قبل از اين قرن اخير 
هر كتابي چه عربي و چه فارسي در مورد پيغمبر اكرم)ص( نوشته 
شده همه تعبيرها، رسول خداس��ت. قرآن كريم هر جا از پيامبر 
اكرم)ص( ياد مي كند به عنوان رس��ول اهلل ياد مي كند: »لقد كان 
لكم في رسول اهلل اسوه الحس��نه« و روايات نيز هميشه مي گويد 
رس��ول اهلل. در واقع پيغمبر خداست. حضرت محمد)ص( پيامبر 
همه جهانيان است و تنها پيامبر مس��لمانان نيست و به كار بردن 
تعبير »پيامبر اسالم« درست نيست و اين واژه ساخته غربي هاست. 
انگليس��ي ها چون پيامبر)ص( را قبول نداشتند و نمي خواستند 
ايشان به عنوان پيامبر )ص( همه بشريت معرفي شود، اين تعبير را 
درست كردند و در يك قرن اخير بر سر زبان ها انداختند. در حالي 
كه پيغمبر براي همه بشريت آمده است و مسلمان و غيرمسلمان 
ندارد. در طول ۱۳قرن بعد از اس��الم در هيچ نوشته اي از بزرگان 
دين يا تعابيرشان، تعبير پيامبر اسالم به كار نرفته و مسلمانان همه 
حضرت محمد)ص( را با عنوان رسول اهلل و پيامبر خدا مي شناسند 
اما انگليسي ها براي پيشبرد اهداف ضداسالمي خود اين تعبير را 

درست كردند و متأسفانه در ميان ما هم رواج يافته است. 
منبع:كانال تلگرامي »استاد احمد عابدي«

   آیينه نفس

جمهوري اسالمي سالمت اجتماعي مردم را به بازي نمي گيرد

سيدنظام الدين موسوي توئيت كرد: اوباما، كلينتون و ساير مقامات دولت وقت امريكا صراحتاً 
گفتند كه بر بستر اغتشاشات سال۸۸ توانستند اجماع جهاني براي تحريم ايران را فراهم كنند. 
در شرايطي كه ايران به سازمان شانگهاي پيوسته، مذاكرات هسته اي به نقطه اوج رسيده و توپ 

در زمين امريكاست، بلواسازي داخلي، بازي در كدام سناريوست؟

س��يداحمد خوئي در كانال تلگرامي خود نوش��ت: حكومت 
جمهوري اس��المي مي تواند هزينه مبارزه با فساد اخالقي را 
كنار بگذارد، مي تواند بس��اط حجاب اجب��اري را جمع كند و 
بگويد هر كس در هر آلودگي كه خواس��ت فرو رود و هر كس 
خودش گليمش را از جامعه پر از فساد بيرون بكشد. همانطور 
كه شاهنشاه آريامهر يك مرداب مكنده اي مثل شهرنو ساخته 
بود و مهم نبود كه در آن چقدر آدم مي سوزند و تباه مي شوند. 

چسبيدن به قدرت و مردم را به هيچ گرفتن، كاري دارد؟
حكومت جمهوري اسالمي مثل بن سلمان سعودي مي تواند 
مردم را س��رگرم كاباره و بار كند و قشري از طرفداران مست و 
اليعقل را به دنبال خود كشيده و ابزار محبوبيت قدرت كند... 
جوانان را بازيچه و خمار كند و خوشحال باشد كه فساد را در ذيل 

شعار آزادي هاي اجتماعي رواج داده است. 
اما حكومت جمهوري اس��المي اين كار را نمي كند و سالمت 
اجتماعي مردم را به بازي نمي گيرد، چون معتقد است حجاب 
شرعي مردم را از آسيب حفظ مي كند، لذا پشت اجراي حجاب 
اجتماعي محكم ايستاده  است ، آيا رهبر اين كشور كه مي گويد 
يك قدم از حجاب عقب نشيني نمي كند، دست و زبانش كج بود 
مثل اصحاب سكوالر و مدعي اصالح طلبي پوپوليست باشد و 

آنچه هوسراني مردم است را تهييج و تحريك كند؟  خير!
جريان انقالبي نمي توانس��ت گروه��ي از جوان هاي رنگارنگ 
و غيرمتعهد به روابط ش��رعي را دور خود جم��ع كند و با آنها 
بگويد و بخندد بدون اينكه خيانت اجتماعي كه در حق آنان و 
فرزندان شان مي كند را به اطالع شان برساند و از پشت خنجر 

به آنان بزند! چرا!
اما جمهوري اسالمي ايران اين هزينه را به جان خريده، و مردانه 
پاي اين حكم نجاتبخش شرعي حامل سالمت جامعه ايستاده 
است و اگر چه گاهي با اختالل و بعضاً سوءتدبير، تالش مي كند 
طوري نشود كه گسترش بي حجابي به واسطه آزادي آن منجر 
به فساد اجتماعي و نابودي بيشتر خانواده ها بشود. در اين بين 

از طعنه و تشر هم در امان نيست كه تو هستي كه دين مردم را 
تضعيف كرده اي، در حالي كه اگر جمهوري اسالمي نبود، اين 
ايران بود كه به جاي تركيه و ارمنستان و دوبي و غيره مرتع و 
هدف فساد و عياشي ايراني و همسايگان بود، همانطور كه قبل 

از انقالب اينچنين بود. 
نمونه اين س��قوط اجتماعي اكن��ون در اروپا موجود اس��ت؛ 
سقوطي كه كمتر از اختالس و فساد اقتصادي به جامعه آسيب 
نزده است. در حالي كه با رياكاري و دجل اين گسترش فساد 
به »بيرون ب��ودن دو تار مو« تعبير مي ش��ود، جامعه هر روز با 
همين توجيهات خراب تر و فاسد تر شده و بنيان خانواده ايراني 
ضعيف تر و ضعيف تر شده است و سفهاي قوم از اين توجيه بافي 

دست نمي كشند. 
حاصل سقوط خانواده و عدم رعايت شرع كشورهايي است با 
دهها برابر دزدي و جنايت و تجاوز به عنف و ميزان تولد فرزند 
خارج از خانواده حاصل همباشي كوتاه مدت. اين چيزي نيست 
كه پنهان باشد و اگر چه ما ممكن است مايل به تغيير روش 
حكومت و دقت بيش��تر آن در برخورد با مردم باش��يم اما در 
نهايت كار نبايد به جايي برسد كه اين اعتراض عامل چيره شدن 
جريان ويرانگر فساد گردد. اگر اين كار را با دستان خود كرديم 
كسي جز خودمان براي نابودي نسل و فرزندمان قابل سرزنش 
نيست. مخصوصاً جمهوري اسالمي ايران كه در چنين نقاطي 
تنها رهايش كرده ايم، فردا دجل است كه بگوييم تو دين مردم 
را گرفتي! اين ما بچه مسلمان ها هستيم كه با اين توجيه بافي ها 

مشغول سلب دين و شرع از جامعه و مردم هستيم. 

بلواسازي داخلي  بازي در كدام سناريوست؟
محمدرضا سرشار در كانال تلگرامي خود نوشت:  ارذال و اوباش مدعي مخالفت با حجاب، از سر بانوي متديني 
كه در حال عبور از خيابان است چادر برمي دارند. اين به قول خودشان بي ناموس ها، از قدرت پياده اند و چنين 
مي كنند. اگر روزی خداي ناكرده به قدرت برسند، به زدن چوب حراج به همسران و دختران و خواهران و 

مادران خود اكتفا نخواهند كرد، بلكه نواميس مؤمنان را نيز در مأل عام به حراج خواهند گذاشت.

اگر به قدرت برسيد چه مي كنيد؟

8 ضرب المثل مديريتي
در پستي كه در كانال هاي تلگرامي 
به اش��تراك گذاشته ش��ده، هشت 
ضرب المثل مديريتي از هشت كشور 
جه��ان گ��رد آم��ده اس��ت. اي��ن 

ضرب المثل ها عبارتند از:
۱( جامائي��كا: قب��ل از آنك��ه از 
رودخانه عبور كني، به تمس��اح نگو 

»دهن گنده«. 
تفسير: تا وقتي به كسي نياز داري، او را تحمل و با او مدارا كن. 

۲( هائيتي: اگر مي خواهي جوجه هايت س��ر از تخم بيرون آورند، خ��ودت روي تخم مرغ ها 
بخواب. 

تفسير: اگر به دنبال آن هس��تي كه كارت را به بهترين ش��كل انجام دهي، آن را به شخص 
ديگري غير از خودت مسپار. 

۳( التين: يك خرگوش احمق، براي النه  خود سه ورودي تعبيه مي كند. 
تفس�ير: اگر خواهان امنيت هس��تي، عقل حكم مي كند كه راه دخالت ديگران را در امور 

خودت بر آنها ببندي.
۴( آفريقا: هر سوسك از ديد مادرش به زيبايي غزال است. 

تفسير:معادل فارسي اش مي شود، اگر در ديده  مجنون نشيني، به غير از خوبي ليلي نبيني. 
۵( روسي: بشكه  خالي بلندترين صدا را ايجاد مي كند. 
تفسير: هياهو و ادعاي زياد نشان از تهي بودن دارد. 

۶( اسپانيا: براي پختن يك املت خوشمزه، حداقل بايد يك تخم مرغ شكست. 
تفسير: بدون صرف هزينه به نتيجه  مطلوب دست نخواهي يافت.

۷( روسي: هر كه چاقوي بزرگي در دست دارد، لزوماً آشپز ماهري نيست. 
تفسير:دسترسي به امكانات مطلوب ضامن موفقيت نيست. 

۸( ژاپني: اگر مي خواهي جاي رئيست بنشيني پس هلش بده بره باال . 
تفسير:براي پيشرفت زيرآب كسي رو نزن. 

 دانشگاه كلرادو:
 آيا مي خواهيد از مغز خود مراقبت كنيد؟ قدم بزنيد! 

كانال تلگرامي »شرق« خبر داد: بر 
اس��اس مطالعات جديد، ش��ش ماه 
پياده روي تن��د و البته ب��ه صورت 
منظم سبب ارتقای سالمت دستگاه 
قلبي عروقي، بهبود ماده سفيد مغز 
و همچنين حافظه مي شود. پژوهشي 
جديد از دانشگاه ايالتي كلرادو نشان 
مي دهد ممكن اس��ت بتوانيم روند 
پيري را حداقل در مورد مغز به تأخير بيندازيم و از آن دوري كنيم. بر اساس اين مطالعه كه در 
مجله نوروايميج منتشر شده است، شركت كنندگاني كه شش ماه پياده روي سريع و منظم را 
به پايان رساندند، در مقايسه با افرادي كه تمرينات كششي و تعادلي را براي مدت زمان مشابه 
انجام مي دادند، آمادگي قلبي- عروقي بيشتري داشتند و بهبود در ماده سفيد مغز و حافظه 

را به ميزان باالتري تجربه كردند. 

مهسا اميني و زينب عصام 
رسانه هاي غربي چگونه با مرگ بازي مي كنند؟

كانال »دانا« نوش��ت: نحوه پوشش 
ش��هادت دختر ۱۵س��اله عراقي با 
ش��ليك نظامي��ان امريكاي��ي و 
درگذشت »مهسا اميني« در ايران، 
استاندارد دوگانه رسانه هاي غربي و 
تالش آنها براي سياس��ي كردن اين 
حادثه ناگوار را برجسته كرده است. 
الميادين نوش��ته »زين��ب عصام« 
توسط نظاميان اش��غالگر امريكايي كشته شد اما هيچ كش��وري نه محكوم كرد و نه صداي 
اعتراض را به امريكا رساند، حتي سازمان ملل، نهادهاي تابعه و كشورهاي غربي نيز صداي شان 
براي او درنيامد. در روز جمعه اما خبر فوت يك دختر ايراني قبل از روشن شدن جزئيات و اعالم 
آن توسط منابع رس��مي، خبر تيتر يك رسانه ها ش��د، چراكه اين رخداد، خبري »چرب«، 
»جذاب« و »مناسب تيترهاي براق« براي رسانه هاي غربي بود. با مرور سريع در گوگل، نحوه 
برخورد رس��انه ها با درگذشت مهسا اميني مشخص ش��د؛ روايت هايي غيرواضح و اتهاماتي 
بي پايه و اساس. رسانه هاي غربي و برخي رسانه هاي عربي افكار عمومي را عليه ايران هدايت 
مي كنند؛ روندي كه تحريك مستقيم و بسيج آشكار عليه تهران است. اگر موضوع مهم واقعاً 
جان انسان ها باشد. اين اهميت و ارزش در رسانه هاي غربي و عربي امري گزينشي بود كه بر 

اساس مواضع سياسي خود، در مورد ايران اغراق كرده و مردم را گمراه كردند.  

چرا بايد تحول انجام بگيرد؟
كان��ال تلگرام��ي »كلبه انديش��ه و 
فرهنگ« بخش��ي از بيان��ات رهبر 
معظم انقالب مورخ۱۴00/0۲/۲۱ را 
به اشتراك گذاشت: مقصود از تحول، 
ايجاد يك حركت جهشي و جهادي 
است در همه  بخش هاي اداري كشور 
و بخش ه��اي حكمران��ي كش��ور و 
از  بخش هاي��ي  در  همچني��ن 
سبك زندگي عمومي و به طور خالصه، حفظ و تقويت اصول و خطوط اساسي انقالب و نوآوري 
در شيوه ها و روش ها و كاركردها. مراد از تحول در بيان ما و در منطق ما عبارت است از اينكه 
ما به سمت تقويت مباني انقالب و اصول انقالب و خطوط اصلي انقالب حركت كنيم، منتها با 
شيوه هاي نو و با نوآوري و ابتكار. لزوم اين حركت به خاطر اين است كه در كنار پيشرفت هاي 
كشور و موفقيت هاي كشور كه زياد است، در جاهايي عقب ماندگي داريم و مشكالت مزمن شده 
داريم كه اين مشكالت بايستي حل بش��ود. در حوزه  اقتصاد،  در حوزه  عدالت، به طور جدي 
مشكل داريم، در زمينه  آسيب هاي اجتماعي مشكالت اساسي داريم كه بعضي از اينها حقيقتاً 
به صورت بيم��اري مزمن هم درآمده و نياز ب��ه راه  حل هاي جدي دارد، ع��الوه  بر اينكه اين 
عقب ماندگي ها وجود دارد و ناشي از غفلت هاي ما است. عالوه  بر اينها بر اثر همين غفلت هاي 
ما، بسياري از ظرفيت ها معطل مانده.  ... و اين مايه  خسارت براي منافع ملي است. خب اين 
مشكالت را با يك حركت عادي نمي شود برطرف كرد، با اين حركت معمولي عادي كه در كار 
اداره  حكمراني كشور هست نمي شود، يك حركت فوق العاده الزم است، يك حركت جهشي 
الزم است، يك حركت ابتكاري الزم است. بايد نوآوري وجود داشته باشد و اين كار بايد انجام 
بگيرد. اين جزو مسلماِت اين دوره  از انقالب است براي گام دوم. حوزه  تحول هم كه اين تحول 
در كجاها بايد انج��ام بگيرد، همان طور كه قباًل اش��اره كردم، ه��م در بخش هاي گوناگون 
حكمراني و بخش هاي مديريتي كشور اس��ت كه خب در زمينه هاي اقتصاد، در  زمينه هاي 
مسائل اجتماعي، در زمينه هاي مسائل فكري، مشخص است كم كاري هايي وجود دارد و رفت 
و برگشت هاي اداري، كاغذبازي ها و ديوان ساالري هاي زائد و مقررات غيرمفيد و گاهي مضر، 
مانع از تالش است - هم در زمينه  اقتصاد كه خيلي واضح اس��ت و هم در زمينه هاي ديگر- 
بنابراين يك حوزه  مهم براي تحول، همين بخش هاي مديريتي كشور است، يك بخش هم 
در مورد زندگي عمومي مردم است كه در اين زمينه ها هم به معناي واقعي كلمه در بعضي از 
بخش ها بايس��تي تحولي حركت كرد. عادات غلطي در بين ما مردم وج��ود دارد كه با اينها 
بايستي برخورد كرد. با نصيحت و توصيه و راه حل هاي جزئي نمي شود كار كرد، يك كار تحولي 
الزم است، مثاًل فرض كنيد قضيه  اسراف. در كشور ما اسراف وجود دارد، اسراف آب، اسراف 
مواد غذايي، اسراف برق. مسابقه  تجمل كه حاال ما اشرافي گري را نفي كرديم و زشت شمرديم 
كه به جاي خود مطلِب كاماًل درس��تي اس��ت لكن مشكل اينجاس��ت كه ريخت و پاش هاي 
اشرافي گرانه به طبقات غيراشرافي هم در واقع س��رايت كرده و متأسفانه مسابقه  تجمل در 
ازدواج ها، در خانواده ها و كارهاي گوناگون وجود دارد و بايد با آن مبارزه كرد يا باال رفتن سن 
ازدواج، يا پيري جمعيت كشور و همين مسائلي كه در بيانات بعضي از دوستان هم بود. خب 

پس همه  اينها حوزه هاي لزوم تحول است، در همه  اينها بايستي تحول به وجود بيايد. 

در سخن بزرگان تفرقه به »صورت« است
دكتر يونس شكرخواه در كانال تلگرامي خود، بخشي از كتاب فيه ما فيه را 

به اشتراك گذاشت. حضرت موالنا فرموده اند: صورت و معني.
سخن هاي بزرگان اگر به  صد صورت مختلف باشد، چون حق يكيست و 
راه يكيست سخن دو چون باشد اما به صورت مخالف مي نمايد به معني 
يكيست و تفرقه در صورتس��ت و در معني همه جمعيت است چنانك 
اميري بفرمايد كه خيم��ه بدوزند، يكي ريس��مان مي تابد، يكي ميخ 
مي زند، يكي جامه مي بافد و يكي دوزد و يكي مي درد و يكي س��وزن 
مي زند، اين صورت ها اگر چه از روي ظاهر مختلف و متفرقند اما از روي 
معني جمعند و يكي كار مي كنند و همچنين احوال اين عالم نيز چون 

درنگري همه بندگي حق مي كنند.  

اخالق درست ميشه اما پول نه؟!
كانال تلگرامي »حامين مديا« نوشت: خيلي عجيبه اگه يه خواستگار پولدار 
باشه ولي اخالق ناپسند داشته باشه، دوروبريا ميگن تو زندگي درست ميشه 
و باهم حل مي كنين ولي اگه اخالقش ميزون باشه و وضع ماليش ضعيف 

باشه، كسي نميگه عيب نداره، كم كم وضعتون خوب ميشه!

 موشك »كرم ابريشم« 
كابوس شناورهاي سعودي

عليرضا تقوي نيا در كانال تلگرامي خود نوشت: در رژه نيروهاي يمني 
از موشكي مشابه HY2)كرم ابريشم( رونمايي شد كه سرجنگي بسيار 
قدرتمندي دارد و هدايت آن به صورت فروسرخ است، يعني با استفاده 
از حرارت شناورها به سوي آنها مي رود و سازه اي را كه بيشترين گرما 
از آن ساطع ش��ود، نابود مي سازد. اين موشك س��رعتي مادون صوت 
دارد اما س��ر جنگي ۶00 كيلوگرمي آن با اصابت به هر كش��تي باعث 
نابودي اش مي ش��ود. ايران در هنگامه جنگ نفتكش ها اين موشك را 
از چين خريداري كرد و با تشكيل تيپ موشكي سلمان و استقرار كرم 
ابريشم در شبه جزيره فاو، توانست ضربات قابل توجهي را به كشتي هاي 
امريكاي��ي و نفتكش هاي كويتي و حتي اس��كله نفتي بندر االحمدي 
كويت وارد آورد. با ورود اين موش��ك به نبرد دريايي با سعودي، بدون 
ترديد نفتكش هاي اين پادش��اهي و اس��رائيل ديگر با خيال آسوده از 

درياي سرخ عبور نخواهند كرد.
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چه شد كه چادر از سر كشيدند
 روزنامه همشهري در يادداشتي به 
بهانه چادر از سر كشيدن يك خانم 
محجبه توس��ط اراذل و اوباش در ناآرامي هاي اخير، با تقبيح سكوت 
خواص كه در بزنگاه هاي تاريخي با س��كوت خود چه خس��ارتي وارد 
كرده اند، نوشت: كربال نيز با سكوت خواص كوفه چنان مصيبت بار شد. 
در تاريخ معاصر نيز كودت��اي 28مرداد با غيب��ت روحانيون منجر به 
ميدانداري اوباش و حذف مصدق ش��د. اگر سكوت خواص نبود، شيخ 

فضل اهلل بر دار نمي رفت و مشروطه شكست نمي خورد. 
سال88 نيز سكوت خواص منجر به نداي » اَين عمار« شد. با اين تفاوت 
كه آن  روز س��كوت خواص مربوط به ژنرال هاي سياس��ي بود و امروز 
خواص تكثير ش��ده در فضاي مجازي. هر كس هر جا مؤثر بر ممبرها 
و فالوئرها و جماعتي اس��ت و خواص آن جمع. لب كالم، هر جا حق را 
ببينيم و س��كوت كنيم، فرصت را براي اجتماع اراذل و اوباش فراهم 
كرده ايم. چه س��كوت كنيم و چه به تعبير رهب��ري انقالب حرف حق 
را زماني بزنيم كه پازل و نقشه دش��من تكميل شود، در هر دو صورت 
موجب كتمان حق شديم و اينجاست كه نشستن غبار بر حق موجب 
اجتماع اوباش مي شود. اسم رمز گشت ارشاد و حجاب اجباري و حادثه 

مهسا و... امتحاني بزرگ در ميان خواص بود كه درس ها داشت. 
........................................................................................................................

احساس امنيت
روزنامه رسالت در يادداشتي از امنيت 
به عنوان بنيادي ترين نياز هر جامعه و 
مهم تري��ن عامل ب��راي دوام زندگي 
اجتماعي ياد كرد و نوش��ت: ماندگاري جوامع در گرو احساس امنيت 
است. هر نظام سياسي مهم ترين وظيفه خود را ايجاد و حفظ امنيت ملي 
مي داند. امنيت ملي توانايي يك ملت براي حفاظت از ارزش هاي داخلي 

در مقابل تهديدات خارجي است. 
اكنون به لحاظ نظامي مقوله امنيت تأمين اس��ت، دش��من امروز به 
فكر ضربه به امنيت كشور از درون اس��ت. اين رويكرد را در سه حوزه 
سياسي، فرهنگي و اقتصادي دنبال مي كند. بالي ناامني، بر باد رفتن 
ستون هاي استقالل كشور، به حراج گذاشتن آزادي يك ملت آزاده و 
به تاراج رفتن منابع اقتصادي كشور و اسارت مجدد ملت ايران است. 
اينجاست كه اين س��خن پرمغز و معناي امام )ره( را درك مي كنيم؛ 
»حفظ نظام از اوجب واجبات اس��ت.« نويس��نده اضافه كرده است: 
دولت رئيس��ي با تمركز روي مس��ائل اصلي اكنون با سرعت در حال 
تعريف تنظيم جديدي از روابط با همس��ايگان و قدرت هاي بزرگ و 
نوظهور است. ديپلماسي فعال ايران از ش��انگهاي تا نيويورك امتداد 
دارد و روز به روز دولت در بسط توسعه روابط جهاني خود موفق تر است. 
تحريم ها را دور زده است و در حال حل مشكالت معيشتي مردم است. 
اقتصاد كشور را سامان داده اس��ت. اين توفيقات مورد حقد و كينه و 
حسد دشمن اس��ت. فرمان از مركزيت جنگ نرم از واشنگتن، لندن، 
پاريس و تل آويو رسيده است، به هر قيمتي هست به خيابان ها بريزيد، 
به هر بهانه اي هست دكور نظم و نسق و آرامش داخلي را به هم بريزيد. 
سعودي اينترنش��نال، BBC، راديو امريكا و... اسم رمز آشوب و فتنه 
جديد را »ژينا اميني« اعالم كردند و منافقين از افشاي اين رمز ابايي 
ندارند. اين فتنه هم با سّد بيداري و بصيرت مردم برخورد مي كند مانند 

فتنه هاي گذشته و بدتر از آن رسوا مي شود. 
........................................................................................................................

حقوق بشر با طعم آشوب و اغتشاش!
روزنامه ايران در يادداشت پنج شنبه خود نوشت: 
تجربه بي��ش از چهار دهه جمهوري اس��المي 
نشان مي  دهد كه دشمنان نشان دار و بدخواهان 
ملت ايران همواره از حقوق بش��ر به عنوان ابزار فشار و هجمه عليه 
كشورمان استفاده كرده اند و ژست حقوق بشري آنها از تراژدي هاي 

تلخ روزگار است. 
اين روزها بار ديگر دشمنان ملت ايران و پادوهاي داخلي و بيروني آنها به 
بهانه فوت مرحومه مهسا اميني، با عقده گشايي هاي سياسي و مغرضانه 
از حقوق بش��ر دم مي  زنند و يقه مي  درانند كه چرا حقوق بشر رعايت 
نشده است و توپخانه هاي رس��انه اي و لجن پراكن آنها مشغول پمپاژ 
دروغ و فضاسازي هستند. هياهو و سر و صدا به راه انداخته اند كه نگران 
حقوق بشر در ايران هستيم و در پي فوت مرحومه مهسا اميني، اشك 
تمساح مي  ريزند، در حالي كه در همين سال هاي اخير با تحريم هاي 
وحشيانه خودشان، ملت ايران را نشانه گرفته بودند. شما و حقوق بشر؟! 
با خصومت و در نهايت پلشتي، مردم ايران را »تحريم دارويي« كرديد و 

فجايع به راه انداختيد و اكنون اشك تمساح مي  ريزيد؟!
نويسنده درپايان تصريح كرده است: علت اصلي هجمه هاي كليشه اي 
حقوق بشر به جمهوري اسالمي با بهانه هاي مختلف عالوه بر افزايش 
فشار و فضاس��ازي و انتقام از ناكامي ها در مواجهه با ملت بزرگ ايران، 
عمدتاً دو موضوع اصلي اس��ت؛ اول اينكه آنها با احكام اسالم )از جمله 
حجاب( دشمني دارند و به بهانه مسئله حقوق بشر خواهان فقه زدايي 
از قوانين ايران هستند و ابايي هم ندارند به اسم حقوق بشر و با حمله به 
قوانين اسالمي از آشوبگران و اغتشاشگران و گروهك هاي تروريستي 
حمايت كنند! و دوم اينكه موضوع حقوق بشر، ابزاري در دست مدعيان 
دروغين حقوق بشر است تا در پوش��ش آن از هواداران و گماشتگان و 
شبكه همكار خود يا هر كس و گروهي كه به هر نحوي از انحا به نظام 
و مردم لطمه مي  زن��د، دفاع كنند. انتهاي اي��ن حمايت ها و هياهوها، 
چيزي جز رسوايي براي داعيه داران حقوق بش��ر نيست و حناي آنها 

رنگي نخواهد داشت. 
........................................................................................................................
چرا امريكا روند مذاكرات را مختل كرد؟!

روزنامه كيهان در يادداش��تي ب��ا طرح اين 
س��ؤال ها كه چرا ايران نمي توان��د دوباره به 
برج��ام و آژان��س اعتماد كند و چ��را آژانس 
قطعنامه صادر نكرد اما سه كش��ور اروپايي بيانيه دادند و امريكايي ها 
فضا سازي كردند؟ نوشت: شايد مهم ترين هدف امريكا و اروپايي ها از 
صدور بيانيه و فضا سازي ها و به هم زدن روند مذاكرات در مقطع كنوني 
تحت الشعاع قراردادن حضور رئيس جمهور در دو اجالس مهم شانگهاي 
و سازمان ملل و دستاوردهاي اين دو سفر است چراكه حضور ايران در 
اجالسي با اهداف بزرگ اقتصادي به  عنوان بزرگ ترين توليدكننده و 
مصرف كننده انرژي در جهان، نمي تواند براي امريكا قابل تحمل باشد، 
لذا دستاوردهاي اين س��فرها پس از احياي روابط سياسي- اقتصادي 
جمهوري اس��المي با همس��ايگان و كش��ورهاي منطقه در يك سال 

گذشته ، مي تواند دست ايران را در مقابل امريكا پُرتر كند. 
شكست پروژه القاي انزواي ايران، امضاي ۱۷سند همكاري، قطعي شدن 
و رسميت عضويت ايران در شانگهاي كه در اجالس قبلي تأييد شده بود ، 
ديدارهاي دوجانبه آقاي رئيس��ي با رؤساي كشورهاي مختلف از جمله 
چين و روس��يه و هند و... و تأكيد آنها بر ايستادگي در مقابل زورگويي ها 
و تحريم هاي يك جانبه امريكا، برگزاري نمايشگاه ايران اگزيسكو در پاييز 
امسال در تهران با حضور سرمايه گذاران حوزه شانگهاي و اوراسيا و مقامات 
عالي رتبه كش��ورهاي عضو اين دو حوزه و همچنين بيان صريح مواضع 
شفاف و بحق مردم ايران در سازمان ملل و... مهم ترين دستاوردهايي است 
كه امريكا را به اين نتيجه رساند تا روند مذاكرات را به  طور ناگهاني مختل 
و اقدام به فضا سازي عليه ايران كند. چون همه اين دستاوردها مي تواند 
موجب گس��ترش تبادالت تجاري و روابط سياسي كشورهاي منطقه با 
حضور ايران و بدون حضور امريكا و تقويت صلح و ثبات و گش��ايش هاي 

فراواني در حوزه هاي امنيتي و اقتصادي و زندگي مردم منطقه شود. 
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رئيس جمهور در نشست خبري در نيويورك: 

حصول توافق بدون بسته شدن پادمان ممكن نيست

»اي�ران تأكيد دارد كه حص�ول توافق بدون 
تعيين تكليف و بسته شدن پرونده پادماني 
مورد ادعاي غربي ها ممكن نيس�ت و اساسًا 
وقت�ي اي�ران آمادگ�ي دارد اين مس�ائل را 
توأم�ان با حص�ول تواف�ق هس�ته اي حل و 
فصل كند، اينكه كش�ورهاي غربي و امريكا 
از اين موض�وع امتناع كنند، گواه آن اس�ت 
كه مي خواهن�د آن را به عنوان اهرم فش�ار 
علي�ه ايران حف�ظ كنن�د و ما تن ب�ه چنين 
روي�ه اي نخواهي�م داد.« رئيس جمه�ور در 
ادام�ه برنامه ه�اي پنجمين روز س�فر خود 
به نيويورك در نشس�ت خبري به س�ؤاالت 
خبرنگاران درباره مسائل مختلف پاسخ گفت. 

        
   سياست اصولي ما »نه ش�رقي، نه غربي« 

است
رئيس جمهور در پاس��خ به س��ؤالي درباره نزديكي 
ايران به روس��يه و چين گفت: سياس��ت اصولي و 
اساسي جمهوري اسالمي ايران در ارتباطات خارجي 
برآمده از همان شعار »نه شرقي، نه غربي« است و 
ما نه اجازه مي دهيم كسي بر ما سلطه پيدا كند و نه 

تالش خواهيم كرد بر كشوري سلطه يابيم. 
دكتر رئيسي افزود: از آنجا كه در گذشته عمده توجه 
در گس��ترش روابط خارجي معطوف به كشورهاي 
غربي بود، امروز تالش دولت در ايجاد توازن و تعادل 
است و در نتيجه ارتقاي سطح مراودات با كشورهايي 
مثل چين و روسيه و ديگر كشورهاي شرقي بيشتر 

به چشم مي آيد. 
   موضوع فلسطين را با دموكراسي

 حل كنيم
رئيس جمهور در پاس��خ به س��ؤالي درباره راهكار 
جمهوري اس��المي ايران براي احقاق حقوق ملت 
فلسطين اظهار داشت: تجربه نشان داده است حق 
اشغال و تضييع شده ملت فلسطين با قراردادهايي 

مثل كمپ ديويد، شرم الشيخ و اسلو استيفا نمي شود. 
جمهوري اسالمي ايران پيشنهادي مترقي براي حل 
اين مشكل و تأمين حقوق فلسطينيان ارائه كرده 
كه كاماًل نيز دموكراتيك اس��ت. كشورهاي غربي 
اگر در ادعاي خود در حمايت از دموكراسي صادق 
هس��تند، دنبال اجراي اين پيش��نهاد و برگزاري 
انتخاباتي آزاد با مش��اركت همه فلسطينيان فارغ 
از نوع دين آنها باشند تا سرنوشت فلسطين توسط 

خودشان تعيين شود. 
آيت اهلل رئيسي در پاسخ به س��ؤالي درباره جايگاه 
سازمان ش��انگهاي و ارتباط با كشورهاي عضو اين 
سازمان در تحقق سياس��ت خارجي متوازن براي 
ايران تصريح كرد:  جمهوري اسالمي ايران و سازمان 
شانگهاي ظرفيت هاي متقابل بزرگ و ارزشمندي 
براي يكديگر دارند. حضور كشورهاي بزرگي مثل 
روسيه، چين، هند و ديگر كش��ورهاي آسيايي در 
اين اتحادي��ه منطقه اي مي توان��د منافع اقتصادي 
چشمگيري براي ايران به ارمغان آورد و در عين حال 
ارتباط با كشورهاي همسايه و آسيايي و دوست را 
در راستاي ايجاد توازن و تعادل در سياست خارجي 

براي ايران تسهيل كند. 
  حصول توافق بدون بس�ته ش�دن پرونده 

پادمانی ممكن نيست
رئيس جمهور در پاسخ به س��ؤال ديگري مبني بر 
اينكه به نظر ش��ما آيا غرب اج��ازه مي دهد پرونده 
ادعاه��اي پادماني كه به عنوان اهرمي براي فش��ار 
بر ايران مطرح است، بسته شود؟ خاطرنشان كرد:  
جمهوري اس��المي ايران تأكيد دارد حصول توافق 
بدون تعيين تكليف و بسته ش��دن پرونده پادماني 
مورد ادعاي غربي ها ممكن نيست. اساساً وقتي ايران 
آمادگي دارد اين مسائل را توأمان با حصول توافق 
هسته اي حل و فصل كند، اينكه كشورهاي غربي 
و امريكا از اين موضوع امتناع كنند، گواه آن اس��ت 
كه مي خواهند آن را به عنوان اهرم فشار عليه ايران 

حفظ كنند و ما تن به چنين رويه اي نخواهيم داد. 
دكتر رئيس��ي در پاسخ به اين س��ؤال كه پيشنهاد 
مشخص ش��ما براي ارائه به امريكا چيست؟ گفت: 
ما يك بار تجربه خروج امريكا از توافق در حال اجرا 
را داريم، ل��ذا اصرار داريم اين كش��ور تضمين هاي 
اعتمادآور و اطمينان بخشي ارائه كند تا اين اتفاق 
دوباره تكرار نش��ود. توافق صرفاً امضاي چند خط 
نوش��ته روي يك تكه كاغذ نيس��ت و تنها صورت 
شكلي ندارد، بلكه بايد تعهداتي الزام آور را در عرصه 

واقعيت به همراه داشته باشد. 
رئيس جمهور در پاس��خ به س��ؤال ديگري درباره 
تأثير اقدام احتمالي كشورهاي اروپايي براي تعيين 
س��قف قيمتي براي گاز روس��يه و تأثي��ر آن روي 
بازار انرژي اظهار داش��ت: قطعاً چنين اقدامي روي 
بقيه بخش هاي بازار انرژي تأثيرگ��ذار خواهد بود 
و توليدكنن��دگان حامل هاي ان��رژي بايد با تعامل 
و ارتباط ب��ا يكديگر ب��ازار را مديري��ت كنند تا نه 

مصرف كننده و نه توليدكننده زيان نبينند. 
آيت اهلل رئيسي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه 
پنجره زماني براي بازگشت امريكا به توافق هسته اي 
تا چه زماني باز خواهد بود و آيا بقيه كشورهاي حاضر 
در اين تواف��ق بايد معطل ناتوان��ي دولت بايدن در 
تصميم گيري تحت تأثير وضعيت داخلي اين كشور 
باش��ند، تصريح كرد: اگر چه از يك توافق عادالنه و 
منطقي اس��تقبال مي كنيم اما پيشرفت و پيشبرد 

امور را به توافق يا عدم توافق گره نزده ايم. 
رئيس جمهور افزود: دولت فعلي امريكا ادعا مي كند 
مي خواهد متفاوت از دولت گذش��ته عمل كند اما 
تاكنون رفتاري كه حاكي از تفاوت در عملكرد اين 
دولت نس��بت به دولت گذشته باش��د، ديده نشده 
است و حتي در مواردي دنباله رو دولت قبل بوده و 
حين مذاكرات، تحريم هاي جديدي نيز عليه ايران 
اعمال كرده اند. امروز توپ در زمين امريكاست و بايد 

تصميم الزم را بگيرند. 

   آي�ا اي�ن مصداق ب�ارز تروريس�م دولتي 
نيست؟

دكتر رئيسي درباره در دست گرفتن تصوير شهيد 
حاج قاسم س��ليماني حين س��خنراني در مجمع 
عمومي س��ازمان ملل گفت: حاج قاسم سليماني 
قهرمان مبارزه با تروريس��م ب��ود و در روزگاري كه 
داعش و گروه هاي تروريستي زندگي مردم منطقه 
را سياه كرده بودند، به اتفاق تعدادي ديگر از جوانان 
برومند منطقه جان خود را در كف دست گرفتند و 

امنيت را به مردم و منطقه بازگرداندند. 
رئيس جمهور ترور شهيد سليماني را ترور قهرمان 
مبارزه با تروريسم دانست و افزود: مگر امريكايي ها 
مدعي مبارزه با تروريس��م نيس��تند و مگر در يك 
مناظره انتخاباتي رس��مي در اين كشور اعالم نشد 
كه داعش دست س��از امريكايي هاس��ت، آيا سزاي 
مبارزه حاج قاس��م با داعش و نجات منطقه از شر 
اين گروهك جنايتكار ترور خود او، آن هم به عنوان 

ميهمان رسمي در كشوري ديگر بود؟!
آيت اهلل رئيسي با اش��اره به اعالم رس��مي آمريت 
رئيس جمه��ور قبلي امري��كا در ترور حاج قاس��م 
سليماني اضافه كرد: آيا اين مصداق بارز تروريسم 
دولتي نيس��ت؟ جمهوري اس��المي ايران به طور 
جدي رسيدگي عادالنه و محاكمه آمران و مباشران 
اين اقدام را دنبال مي كند چراكه اگر عامالن چنين 
اقدامي محاكمه و به دس��ت عدالت سپرده شوند، 
آيندگان جرئت نخواهند كرد چنين اقدامي را تكرار 
كنند و اگر نش��ود، چنين اتفاقي نيفتد، تضميني 
نيست كه عدالت خواهان و شخصيت هاي مجاهد و 

مبارز، در كسوت مبارزه با ترويسم در امان باشند. 
رئيس جمهور تأكيد كرد: همه مردم دنيا بايد از حاج 
قاسم به عنوان يك چهره انقالبي و مجاهد متشكر 
باشند و بدانيد اگر حاج قاسم، سپاه قدس و نيروهاي 
منطقه اي او جلوي داعش را نمي گرفتند، يقيناً امروز 

اروپا امن نبود و به مخاطره مي افتاد. 
دكتر رئيس��ي در پاس��خ به س��ؤالي درباره جان 
باختن يك خان��م جوان در ايران و حواش��ي آن 
اظهار داشت: اين رخداد به شكل جدي در دست 
بررسي است و بنده خودم نيز در اولين فرصت با 
خانواده او تماس گرفته و ضمن ابراز همدردي به 
آنان اطمينان دادم كه همه جوانب قضيه بررسي 
خواهد شد تا حقي از كس��ي ضايع نشود، اما در 
نظر داشته باشيد كه مهم ترين الزام دفاع از حقوق 
بشر، عدم مواجهه با اين موضوع با استانداردهاي 

دوگانه و چند گانه است. 
رئيس جمه��ور ادام��ه داد: نكته اين اس��ت كه آيا 
رسانه هاي غربي همان حساسيتي را كه به چنين 
اتفاقي در ايران نشان داده اند، نسبت به رخدادهاي 
مش��ابه در كش��ورهاي اروپايي و امريكا نيز نشان 
مي دهند؟ آيا حقوق بش��ر در ايران با حقوق بشر 
در انگليس كه بنا به گزارش هاي رس��مي فقط در 
28هفته 8۱زن در آن به دليل برخوردهاي خشن با 
آنها جان خود را از دست داده اند، متفاوت است؟ آيا 
شما برخوردهاي خشن پليس امريكا با شهروندان 
و عمدتاً رنگين پوس��تان اين كشور را نيز با همين 

حساسيت دنبال مي كنيد؟
آيت اهلل رئيس��ي با تأكيد بر اينكه حقوق اين خانم 
و خانواده او حتماً با جديت پيگيري خواهد ش��د، 
تصريح كرد: درباره بازتاب هايي كه اين رخداد داشته 
است، بايد بگويم كه اعتراض موضوعي است كه در 
همه كشورها ممكن اس��ت رخ دهد. در جمهوري 
اسالمي ايران نيز امروز سطحي از آزادي وجود دارد 
كه همه مي توانند نظر مخالف خود را بيان كنند، اما 

اغتشاش با اعتراض تفاوت دارد. 
   چه اتفاقي افتاد كه منافقين

 از ليست گروه هاي تروريستي خارج شدند؟
رئيس جمهور در ادامه اين نشس��ت مطبوعاتي در 
پاسخ به سؤالي درباره فعاليت آزادانه گروهكي كه 
۱۷هزار ايران��ي را در عمليات هاي تروريس��تي به 
شهادت رسانده است، در خاك امريكا و كشورهاي 
اروپايي اظهار داشت: اگر بخواهيم براي نسل امروز 
تش��ريح كنيم كه گروهك منافقين در س��ال هاي 
نخستين دهه۶۰ در ايران چه كردند، بايد آنها را به 
داعش تشبيه كنيم و بگوييم كه آنها همين جنايات 

را عليه مردم خودشان مرتكب شدند. 
آيت اهلل رئيس��ي با بيان اينكه جنايات منافقين به 
قدري فجيع بود كه امريكا و كشورهاي غربي نيز آنها 
را در ليست سياه و فهرست سازمان هاي تروريستي 
قرار داده بودند، تصريح كرد: سؤال اين است كه امروز 
اين س��ازمان چه تغييري كرده و چه اتفاقي افتاده 
است كه از اين فهرست خارج شده و آزادانه در خاك 

اين كشورها فعاليت مي كنند.

رئيس سازمان انرژي اتمي:
هيچ  انحرافي در برنامه هسته اي ايران 

وجود ندارد
بر اس�اس گزارش هاي مك�رر آژانس 
بين الملل�ي ان�رژي اتم�ي هيچ گون�ه 
انحرافي در برنامه هسته اي ايران وجود 
ن�دارد، بنابراي�ن ب�ا غوغاس�االري 
نمي توانند اهداف خود را پيش ببرند. 
محمد اس��المي، رئيس س��ازمان انرژي 
اتمي در آيي��ن گراميداش��ت آغاز هفته 
دفاع مقدس گفت: كس��اني كه به دنبال منزوي كردن ايران هستند، 
نمي توانند اين دستاورد را تحمل كنند. رئيس س��ازمان انرژي اتمي 
ادامه داد: نبايد نااميد بود بلكه بايد كار و تالش را س��رلوحه قرار داد و 
ايثارگرانه گام هاي محكم را براي پيشرفت كشور برداشت تا ان شاء اهلل 
زيرساخت هاي مورد نياز براي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و حوزه 
فناوري و صنعتي بيشتر شود و آسيب پذيري ما از بين رود و از آن طريق 
بتوان با وضعيت متفاوت تري كيفيت زندگي و معيش��ت مردم را ارتقا 
داد و در اقتصاد ملي اثرگذار بود.  اسالمي تأكيد كرد: دشمنان همواره 
به دنبال آسيب رس��اندن و تضعيف جمهوري اسالمي ايران هستند، 
به  طوري كه برنامه ريزي فراواني براي تحت الش��عاع قرار دادن س��فر 
رئيس جمهور به نيويورك انجام داده اند. وي افزود: پيوس��تن ايران به 
گروه شانگهاي،  دس��تاورد بس��يار مهمي بود كه پس از سال ها تالش 

نتيجه داد و ايران به عضويت گروه شانگهاي پذيرفته شد. 
........................................................................................................................

رئيس سابق خانه احزاب ايران:
 سخنان رئيسي در سازمان ملل 

از موضع عزت و اقتدار بود
س�خنراني رئيس جمه�ور در مجم�ع 
عمومي سازمان ملل از موضع عزتمندي 
و اقت�دار ملت اي�ران ب�ود و كليد حل 
مس�ائل بين الملل�ي را هم به س�ران 

كشورها ارائه كرد. 
»سيدش��هاب الدين صدر« رئيس سابق 
خانه احزاب اي��ران در گفت وگو با ايرنا، با 
اشاره به تأثيرگذاري فضاي سازمان ملل در سخنراني سران كشورها 
ادام��ه داد: تأثيرگذاري فضا بر س��خنراني ممكن اس��ت باعث ش��ود 
رئيس جمهوري آنطور كه بايد از موضع اقتدار ملت ما سخن نگويد اما 
سخنراني آيت اهلل رئيسي از موضوع اقتدار و عزتمندي ملت ما بود، لذا 

قابل توجه و تقدير است. 
رئيس جبهه پيشرفت، رفاه و عدالت با اش��اره به ابعاد فكري و سوابق 
كاري رئيس جمه��ور در عرصه هاي مختلف، اين تن��وع فعاليت را در 
سخنراني وي تأثيرگذار دانست و گفت: رئيس جمهور به  عنوان شخص 
روحاني درباره اديان و شخصيت قضايي در ارتباط با عدالت صحبت كرد 
و خواستار محاكمه عادالنه افرادي شد كه در دنيا جنايت مي كنند. او 
از جايگاه شخص اول اجرايي كشور، مواضع انقالبي نظام و كشور را در 

سخنراني خود به  خوبي مطرح و تبيين كرد.

رئيس جمه�ور ب�ا بي�ان اينك�ه دف�اع از حق�وق اف�راد ج�زو ذات 
جمه�وري اس�امي اس�ت، تصري�ح ك�رد: اعت�راض در هم�ه 
ج�اي دني�ا هس�ت، ام�ا اغتش�اش را هي�چ كس�ي قب�ول ن�دارد. 
دكتر سيدابراهيم رئيسي شامگاه پنج شنبه به وقت محلي در آخرين برنامه 
در نشستي با حضور ايرانيان مقيم امريكا با يادآوري تمامي فشارها، تحريم ها 
و تهديد ها به جمهوري اسالمي و ملت ايران اظهار داشت: با وجود اين فشار ها 
باز هم بس��ياري از فرهيختگان از اين تهديدات فرصت س��اختند و متوقف 
نشدند. رئيس جمهور با اشاره به توليد ۹۶درصد از داروي مورد نياز كشور در 
داخل و صادرات محصوالت دارويي به ديگر كشور ها اظهار داشت: دانشمندان 
و جوانان ما با پشتكار و انگيزه كار هاي بسيار بزرگي انجام داده اند، به طوري 

كه ايران در حال حاضر در عرصه هاي مختلف حرف براي گفتن دارد. 
رئيسي صنايع هسته اي و نظامي را از جمله اين پيشرفت ها دانست كه در عين 
اعمال بيشترين تهديدات و محدوديت ها با تالش دانشمندان و فرهيختگان 

ايراني و در دانشگاه ها و مراكز علمي همين كشور به دست آمده است. 
رئيس جمهور با تشريح سياست توس��عه ارتباطات با كشور هاي همسايه از 

فراهم شدن زمينه افزايش صادرات به اين كشور ها خبر داد و گفت: سياست 
ما توجه به توليد، اشتغال و ميدان دادن به كار هاي دانش بنيان است. 

وي تأكيد كرد: برداش��ته ش��دن تحريم ه��ا حتماً مي تواند روند رش��د و 
پيشرفت هاي فعلي را تسريع كند، اما اگر به هر دليل اين اتفاق انجام نشد، 
نبايد متوقف شويم و تا به  حال هم متوقف نشده ايم. رئيس جمهور يكي از 
انتظارات مردم از ايرانيان خارج از كشور را كمك به سرزمين مادري خود 
دانست و از فراهم بودن زمينه كار اقتصادي و س��رمايه گذاري در ايران و 

تضمين اصل وسود سرمايه سخن گفت. 
رئيسي با محترم شمردن حقوق ايرانيان خارج از كشور بر ضرورت تسهيل 
در امور كنسولي آنان تأكيد كرد. رئيس جمهور سهولت رفت و آمد ايرانيان 
به كش��ور و فراهم كردن جاذبه هاي ش��غلي و تحصيلي را الزم و ضروري 
دانس��ت و تأكيد كرد: هيچ ايراني ای براي حضور در اي��ران ممنوع الورود 
نيست. رئيس��ي اكثريت قابل توجه ايرانيان خارج از كشور را از چهره هاي 
فرهيخته اي دانست كه در خارج از كشور يا كسب و كار هاي بسيار با شرافتي 

دارند يا دنبال تحقيق، تحصيل و پژوهش هستند.

هيچ ايراني ای براي حضور در كشور ممنوع الورود نيست
نماینزدیک

رئيسي با اشاره به اقدامات انسان دوستانه ايران در پناه دادن به 
مهاجران افغانستاني و همچنين مبارزه جدي با تروريسم به  عنوان 
خطري بزرگ براي منطقه و جهان تصريح كرد: در مقابل، رهاورد ناتو 
و امريكا در منطقه ما جنگ، ويراني، اشغالگري و كشتار بوده است. 
آيت اهلل دكتر سيدابراهيم رئيسي در ادامه برنامه هاي چهارمين روز 
سفر خود به نيويورك، پنج شنبه در ديدار آنتونيو گوترش، دبيركل 
سازمان ملل با تأكيد بر اهميت جايگاه اين سازمان در نقش دادن به 
ملت ها براي حل مسائل خود و جلوگيري از دخالت بيگانگان در امور 
داخلي آنها گفت: سازمان ملل بايد به معني واقعي سازمان ملت ها 

باشد نه سازمان قدرت ها. 
دكتر رئيسي، جمهوري اسالمي ايران را دوست روزهاي سخت براي 
همسايگان خود خواند و با اشاره به اقدامات انسان دوستانه ايران در 

پناه دادن به مهاجران افغانستاني و همچنين مبارزه جدي با تروريسم 
به  عنوان خطري بزرگ براي منطقه و جهان گفت: در مقابل، رهاورد 
ناتو و امريكا در منطقه ما جنگ، ويراني، اشغالگري و كشتار بوده است.  
رئيس جمهور با اشاره به بحران هاي جاري در برخي كشورهاي منطقه، 
راه حل همه آنها را ش��كل گيري گفت وگوهاي مل��ي بدون دخالت 
خارجي دانس��ت و افزود: ضروري است س��ازمان ملل نقش آفريني 
جدي تري در مقابل رفتارهاي يك جانبه گرايانه از خود نش��ان دهد.  
دكتر رئيسي با تأكيد بر حمايت ايران از گفت وگوهاي منطقه اي براي 
حل مسائل فيمابين كشورها، خطاب به دبيركل سازمان ملل گفت: در 
صورت اجراي حق و عدالت از اين جايگاه، نام بزرگي از شما در تاريخ 

اين سازمان جهاني باقي خواهد ماند. 
در اين ديدار دبيركل س��ازمان ملل نيز با قدرداني از اقدامات مستمر 

جمهوري اسالمي ايران در پناه دادن به مهاجران افغانستاني، نقش ايران 
در آتش بس يمن و استمرار آن را ستودني خواند و گفت: خروج امريكا از 

توافق هسته اي، اقدامي غيرسازنده و بسيار ناراحت كننده بود. 
آنتونيو گوترش ابت��كار ايران در ايج��اد قالبي ب��راي گفت وگوهاي 
منطقه اي را س��ازنده و مورد حمايت س��ازمان ملل دانست و با تأييد 
مواضع جمهوري اسالمي ايران در موضوع حقوق بشر گفت: حقوق بشر 

نبايد به  عنوان ابزار و دستاويز جنگ عليه كشورها به كارگيري شود. 
دبيركل س��ازمان ملل با ابراز ناخرسندي از تعليق نشدن تحريم ها 
عليه ايران با وجود كرونا گفت: ايران داراي تمدني قديمي و بخش 
ضروري و غيرقابل انكار از جهان امروز است و مالحظات جمهوري 
اسالمي مبني بر حل مسائل يمن، عراق، سوريه، لبنان و افغانستان 

به دست مردم آنها متين و منطقي است.

آيت اهلل رئيسي در ديدار دبيركل سازمان ملل متحد:
سازمان ملل، سازمان ملت ها باشد نه سازمان قدرت ها

   خبر

اشك تمساح برخي سلبريتي هاي مدعي
اين روزها بس��ياري از فعاالن سياس��ي- اجتماعي مغ��رض يا حتي 
دلسوز، اشتباهی گفتند كه چرا به حجاب مرحومه خانم اميني ايراد 
گرفته ش��ده، در حالي كه از او بدحجاب تر نيز در جامعه هس��ت. اين 
اعتراض ممكن است وارد باشد، اما نه از سوي كساني از جنس برخي 
سلبريتي ها كه خودنمايي هاي مبتذل آنها روي فرش جشنواره هاي 
سينمايي، فرسنگ ها با زنان بدحجاب و بلكه بي حجاب فاصله دارد و 
هرگاه كمترين تذكر اخالقي به آنها داده مي شود، با ژست روشنفكرانه 
فرياد آزادي سرمي دهند و به تشويش اذهان جامعه مي پردازند. اينجا 
اما روي سخنم با افراد هنجارشكن سياسي، اجتماعي و فرهنگي است 
كه اتفاقاً در خط مقدم آشوب طلبي نيز هستند، نه اكثريت قاطع زنان 

و هنرمندان متعهد كشورم.
چند بار ديگر بايد مهران مديري از صدا وسيما با كلي متلك و فحش 
به نظام خداحافظي كند كه حتي مدير انقالبي شبكه3 متوجه شود 
با چه كس��انی براي خنداندن مردم قراردادهاي نجومي مي بندد؟ 
اگر زماني كه كرباس��چي در مناظره  تلويزيون��ي نيروهاي انتظامي 
را متهم كرد و از لفظي اثبات نش��ده تحت عنوان »كش��تن« براي 
مرحومه اميني اس��تفاده كرد، تحت تعقيب قضايي قرار مي گرفت، 
سياسيون و سلبريتي هاي خائن حساب كار دست شان مي آمد. از روز 
چهارشنبه كه سطح آتش درگيري هاي تحريك شده توسط امثال 
علي كريمي باال گرفت، به رغم اينكه تا چند روز قبل از اس��اس و به 
سبك بيانيه هاي ميرحسيِن فتنه گر، اصل وجود جريانات تروريستي 
را در جمعيت منكر مي ش��دند، رويكرد جدي��دي را درپيش گرفته 
و مس��ئوليت تأمين امنيت تجمعات را به گ��ردن نيروهاي امنيتي 

انداختند! آن هم در حالي كه:
۱- ش��بانه روز از تريبون هاي مختلف، اخبار اثبات نشده از ماجراي مهسا 
اميني مخابره شده و در دل كساني كه مي خواهند راه خود را از اغتشاشگران 

جدا كنند، شك و ترديد مي اندازد. 
2- اگر يكي از سران و ليدرهاي ميداني تا دندان مسلح اغتشاش در حال 
درگيري با نيروهاي امنيتي به هالكت برسد يا حتي دستگير شود، امثال 
همين سلبريتي هاي بي سواد تا مدت ها براي او سوگواري كرده، سياه پوش 
ش��ده، از فيلم هاي جعلي بي گناهي او رونمايي مي كنن��د و خالصه از او 

امامزاده اي خواهند ساخت. 
فرزاد كمانگر، تروريست عضو پژاك و قاتل دهها زن و بچه كرد ايراني كه 
در سال ۱38۹ اعدام شد، يك نمونه بارز از اين رويكرد است و همين امر 
دس��ت نيروي قضايي و نيز امنيتي كف خيابان را ب��راي برخورد قاطع با 
سران ميداني اغتشاش بسته است، كما اينكه س��ران اغتشاش و اراذل و 
اوباش آموزش ديده بارها در اين چند روز ديده ش��دند كه در چند متري 
نيروهاي انتظامي به هر كاري و با وقاحت و ش��جاعت پوشالين، مشغول 

آتش افروزي هستند. 
و در پايان اينكه گفته مي ش��ود در كش��ور ما تبعيض سيستماتيك 
نيست، نه ش��عار كه واقعيت اس��ت. اوالً اين تبعيض به هيچ وجه در 
جهت منافع سيستم نيست كه بگوييم عمداً ايجاد شده بلكه به خاطر 
مالحظه مردم و عدم جريحه دار شدن احساس��ات آنها در برخورد با 
جماعت سلبريتي است، زيرا عموم مردم سلبريتي بودن آنها را ديده، 
ولي ش��ايد آتش افروزي هاي اين خائنان، مخاطبي در حد چند صدم 
درصد از جامعه داشته باشد و اين اشتباه محاسباتي برخي مسئوالن 
است، زيرا وراي غوغاساالري اكانت هاي فيك، قطعاً اكثريت مردم از 

اين اقدام تنبيهي حمايت خواهند كرد. 
دليل دوم بر سيستمي نبودن تبعيض مش��روح در اين متن، داشتن 

مثال هاي نقض بسيار است.
به نظر می رس��د ضروری اس��ت در سياس��ت های ج��اری در مورد 
سلبريتی ها تجديدنظری اساسی رخ دهد. چرا بايد به سلبريتی هايی 
كه منافع ملی و امنيت كش��ور را به هيچ می انگارند به سادگی اجازه 

فعاليت داد.

سيداميرعلي ناقدي

   گزارش

رياست جمهوری
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

به عنوان خبرنگار حوزه دفاع مقدس بارها تصوير 
ش�ما را در جمع فرماندهان ميداني جنگ ديده 
بودم، برايم جالب بود بدانم اين شخص کيست و 

چطور وارد جريان انقالب شده است؟
من متولد س��ال 1337 در اصفهان هس��تم. مدتي هم در 
شهر قم زندگي کرده ام. ماجراي پیوستنم به جریان انقالب 
مربوط به زمان خدمت سربازي ام مي شود. اوج انقالب بود 
که حضرت امام پیام دادند باید نیروهاي انقالبي درون ارتش 
شناسایي و جذب شوند. ما هم تصمیم گرفتیم طبق همین 
فرمان، بچه هاي انقالبي ارتش را شناس��ایي کنیم. از محل 
خدمت خودمان که پادگان نیروي دریای��ي در تهران بود، 
شروع کردیم و رفته رفته کارمان را گس��ترش دادیم. خود 
من بارها با لباس شخصي به شهرهاي مختلف مثل شیراز، 
اصفهان و تبریز و... رفتم. کم کم یک ش��بکه اي از نیروهاي 
انقالبي ارتش را ایجاد کردیم و با ه��م ارتباط گرفتیم، اوج 

کارمان در شهر اصفهان بود. 
اصفهان محل خدمت ش�هيدصياد شيرازي بود. 
اگر درست حدس زده باشم ارتباط شما با ايشان از 

همان رفت و آمدتان به اصفهان صورت گرفت؟
شهیدصیاد شیرازي را خدا رحمت کند. ایشان و امیر صالحي 
از نفرات سرش��ناس انقالبي ارتش بودند که در اصفهان با 
آنها ارتباط گرفتم. افس��ران انقالبي ارتش نیاز داشتند که 
از طریق برخي از نفرات با بی��رون پادگان ارتباط بگیرند. ما 
سعي مي کردیم این پل ارتباطي را براي شان فراهم کنیم. از 
همان زمان یک نوع ارتباط نزدیکي با شهیدصیاد شیرازي 
برقرار کردم. منظ��ورم صرفاً یک ارتب��اط کاري و مرتبط با 
مسائل انقالب نیست. با هم دوست شده بودیم و حتي ارتباط 
خانوادگي داشتیم تا بعد از پیروزي انقالب و شروع جنگ و تا 

زمان شهادت شان این ارتباط ادامه پیدا کرد. 
ش�ما در جريان انقالب با ارت�ش کار مي کرديد، 

چطور شد که به عضويت سپاه درآمديد؟
عرض کردم که م��ن در مقطع انقالب س��رباز ارتش بودم. 
انقالب که پیروز شد، هنوز یکي دو ماهي از خدمتم باقي مانده 
بود. در ارتباط گیري هایم با نیروهاي انقالبي ارتش با فضاي 
آن و نفراتش آشنایي پیدا کرده بودم. همین ها هم باعث شد 
صرفه نظر از فعالیت هاي دیگري که در جریان انقالب داشتم، 
به همراه نفرات نخبه و ارشد انقالبي ارتش نظیر شهیدصیاد 
شیرازي، در سازماندهي و بازس��ازي ارتش پس از پیروزي 
انقالب نقش ایفا کنیم. از طرفي در اصفهان یک بس��یجي 
شکل گرفته بود با عنوان تشکیالت دفاع شهري که جریان 
انقالب را در این شهر هدایت مي کرد. نفراتي مثل آقاي رحیم 
صفوي، شهیدفضائلي، شهیدخلیفه س��لطاني و من در آن 
فعالیت مي کردیم. همین دفاع شهري هسته اصلي سپاه در 
اصفهان را تشکیل داد و بالطبع بنده هم از روز تأسیس سپاه 
به عضویت آن درآمدم. بنابراین هم در ارتش و هم در سپاه 
فعالیت مي کردم. همان زمان ها یکي از دوستانم به شوخي 
 گفت تو اگر شهید بشوي در تشییع پیکرت هم از سپاه آدم 

مي آید، هم از ارتش و هم از شهرباني.
حضورتان در کنار شهيدصياد شيرازي به عنوان 
مشاور ايشان از طريق همين فعاليت هاي تان در 

ارتش بود؟
تقریباً از همین طری��ق بود، اما با کم��ي فاصله. چون چند 
ماهي بعد از پیروزي انقالب قضیه کردستان پیش آمد و از 
اصفهان سه گروه عمده به کردستان اعزام شدند. یک گروه 
به فرماندهي آقاي رحیم صفوي، یک گروه هم به فرماندهي 
شهیدصیاد شیرازي و یک گروه دیگر که من توفیق داشتم 
با هر سه گروه به آنجا اعزام شوم. بعد از مدتي فرمانده سپاه 

کردستان شدم و سپس جنگ تحمیلي شروع شد و بنده یک 
مدتی هم فرمانده منطقه سه کشوري یا همان استان هاي 
گیالن و مازندران شدم. در همین سمت خدمت مي کردم 
که شهیدصیاد شیرازي به من تلفن کردند و خواستند که 
پیششان بروم. دقیقاً یادم نیست سال 61 بود یا 62. آن زمان 
ایش��ان فرمانده نیروي زمیني ارتش شده بودند و به همراه 
محسن رضایي هر دو جنگ را مدیریت مي کردند. خالصه 
پیش ایش��ان رفتم و گفتند که مي خواهند من مشاورشان 
بشوم. بیشتر منظورشان این بود که رابط بین ارتش و سپاه 
باش��م و از مش��اوره هاي بنده در همین خصوص استفاده 
کنند. خب من هم یک س��پاهي بودم و در این نهاد انقالبي 
سمت هاي فرماندهي هم داشتم. حاال قرار شده بود مشاور 
فرمانده نیروي زمیني ارتش آن هم در شرایط خطیر جنگ 
بشوم. واقعاً نمي دانستم باید چه کار کنم، همان زمان ها یک 
دیداري با حضرت امام داشتیم و من موضوع را با ایشان مطرح 
کردم، نه اینکه بگویم حضرت امام من را شخصاً مي شناخت. 
به عنوان یک پاسدار جوان مسئله اي را با ایشان طرح کردم و 
گفتند که هر کمکي از دستت برمي آید براي خدمت به ارتش 
و سپاه انجام بده. حرف ایشان باعث شد یک تکلیف شرعي 

هم به دوشم گذاشته شود و نهایتاً پذیرفتم. 
از داخ�ل خود س�پاه مش�كلي ب�ا اي�ن موضوع 
نداشتند؟ منظورم آقاي محسن رضايي فرمانده 

وقت سپاه است. 
همان روزها یک جلسه اي در س��تاد نیروي زمیني برگزار 
شد. آقاي محس��ن رضایي و شهیدصیاد ش��یرازي حضور 
داشتند. بعد از جلس��ه آقاي رضایي به من گفتند که برادر 
صیاد شیرازي مي خواهند ش��ما مشاورشان بشوید، گفتم 
بله به خودم گفته بودند، نظر شما چیست؟  ایشان گفتند، 
مشکلي ندارد، ولي چند شرط دارد؛ شرط هایش را هم گفت. 
نگران بود مبادا مش��کلي پیش بیاید، مي خواستند بیشتر 
با ایشان هماهنگ باشم. گفتم اگر قرار است من رابط بین 
ارتش و سپاه باشم، نمي خواهم به یک طرف تمایل داشته 
باش��م. مي خواهم خالص و مخلص کارم را انجام بدهم. اگر 
نمي خواهید که نمي روم. ایشان گفت، نه برو و من هم گفتم 
براي اینکه خیال تان راحت بشود، موضوع را با حضرت امام 
هم در میان گذاشته ام و ایشان سفارش و توصیه کردند که 

در این خصوص کمک کنم. 
شهيد صياد شيرازي بيشتر روي چه موضوعاتي از 

شما نظر خواهي مي کردند؟
در س��ه مورد از من همفکري مي خواس��تند. یکي در مورد 
مسائل مدیریتي داخل ارتش که حتي در انتخاب فرماندهان 
هم از من نظرخواهي مي کرد. خب بنا ب��ه تجربیاتي که از 
قبل داشتم، مي توانستم مشاوره بدهم. یک اخالقي هم که 
شهیدصیاد شیرازي داشت، نمي خواست نظرش را تحمیل 
کند. مثاًل اگر روي انتخاب یک ش��خص نظر مثبت داشت 
و من به دالیل��ي با او هم عقیده نب��ودم، آنقدر رویش بحث 

مي کردیم که نهایتاً من مي گفتم شما تصمیم گیرنده اي و 
خودت باید نظر آخر را بدهي. مورد دوم درخصوص ارتباط 
با سپاه بود که اگر مشکل یا اختالفي پیش مي آمد، حتماً با 
من مش��ورت مي کردند که چطور با این موضوع یا اختالف 
برخورد داشته باش��م. یک کار خوبي که در این مشاوره ها 
انجام می گرفت، بحث در اختیار گذاشتن امکانات ارتش براي 
بچه هاي سپاه و بسیج بود. چه امکانات آموزشي چه امکاناتي 
نظیردادن تسلیحات، ادوات، پش��تیباني و اینطور چیزها. 
خیلي وقت ها دوستان از سپاه به من مراجعه و نیازهاي شان 
را به من منتقل مي کردند. خب ارتش یک نیروي باسابقه بود 
و امکاناتي داشت که نهاد تازه تأسیس سپاه از آنها بي بهره 
بود. شهیدصیاد شیرازي واقعاً در ارائه پشتیباني به بچه هاي 
س��پاه چیزي کم نمي گذاشت. من هم مش��اوره الزم را در 
اختیارشان مي گذاشتم. در بحث مقدمات عملیات ها هم از 
من مشاوره مي گرفت. البته بیشتر ناظر به مقدمات معنوي 
بود. یاد ندارم شهیدصیاد شیرازي بدون توسل به عملیاتي 
ورود کرده باشد. خصوصاً توس��ل به امام رضا)ع(  که ایشان 
حتماً قبل از هر عملیاتي به زیارت بارگاه ملکوتي امام هشتم 
مي رفت. حتي اگر زمان کافي در اختیار نداشتیم، شب دیر 
وقت با هواپیما مي رفتیم زیارت و صبح زود دوباره به منطقه 

برمي گشتیم. 
چه نوع رابط�ه اي بين فرماندهان س�پاه و ارتش 
در فضاي جبهه ها حاکم بود؟ خصوصًا در شرايط 

عملياتي که حساسيت هاي خودش را دارد. 
من مایل نیستم در مورد عملیات ها جزء به جزء صحبت کنم، 
ولي آن چیزي که بیشتر به چش��م مي آمد یک نوع برادري 
و رفاقت در عین اختالف نظرها ب��ود. مثاًل درخصوص یک 
عملیات یا شیوه ورود به آن اختالف نظرهایي پیش مي آمد. 
در آن جلسه هیچ کدام از طرفین نمي توانستند دیگري را 
قانع کنند. کار به قهر و این چیزها نمي کشید و به هم فرصت 
مي دادند، بروند فکر کنند و مشورت بگیرند و بار دیگر دوباره 
روي آن موضوع بحث مي کردند تا به یک نتیجه اي برسند. 

از موضع برابر با هم بحث مي کردند؟
بله. برابر بود. فرماندهي جنگ یک مقطعي برعهده مرحوم 
هاشمي رفسنجاني و یک مقطعي هم برعهده مقام معظم 
رهبري بود. اگر این دو حضور نداشتند، شهیدصیاد شیرازي 
و آقاي محسن رضایي در موضع برابر با هم بحث مي کردند. 

یکي نماینده ارتش و دیگري نماینده سپاه بود. 
اما يكسري ش�ائبه هايي درخصوص اختالف بين 
ارتش و سپاه مطرح شده بود که بيشتر خبرنگاران 
خارج نشين روی آن مانور مي دادند، پاسخ شما به 

اين شائبه ها چيست؟
عرض کردم ک��ه اختالف نظرهایي هم بین ارتش و س��پاه 
روي مثاًل فالن عملیات یا انتخاب ف��الن منطقه عملیاتي  

وجود داش��ت. خب استراتژیس��ت هاي مختلف روي یک 
موضوع حساس مانند جنگ با هم بحث مي کردند و قاعدتاً 
اختالف نظرهایي به وجود مي آمد. حتي در رده هاي پایین تر 
برتري خواهي ارتشي یا سپاهي هم مي توانست وجود داشته 
باشد. یکسري هم نظراتي را مطرح مي کردند به این مضمون 
که سپاهي ها همان انقالبي ها هستند و ارتشي ها کساني که 
به انقالب پیوسته اند، اما نهایتاً این دو به رغم اختالف نظر یا 
سلیقه هایي که پیش مي آمد، با هم کار مي کردند و به یکدیگر 
فرصت مي دادند تا نظرات شان به هم نزدیک شود. یادم است 
آن زمان یک شعاري طرح شده بود که ارتشي و سپاهي دو 
لشکر الهي. بعدها این شعار تغییر کرد و شد، ارتشي و سپاهي 
یک لشکر الهي. این شعارها براي تلطیف فضاي بین ارتش و 
سپاه طرح مي شد و نهایتاً این دو نیرو تا انتهاي دفاع مقدس 

در کنار هم با دشمن جنگیدند. 
شهيدصياد شيرازي س�ال 65 از فضاي جبهه ها 
دور شد و به تهران برگشت. جاي ايشان هم امير 
حسني سعدي فرمانده نيروي زميني ارتش شد، 
در اين دوره شهيدصياد شيرازي چه سمتي را بر 

عهده داشتند؟
ایشان با سمت مشاور حضرت امام در ش��وراي عالي دفاع 
خدمت مي کرد. با این پسوند که حضرت امام فرمودند: تمام 
اعمال آقاي صیاد ش��یرازي مورد رضایت خدا بوده است و 
خدمات خالصانه ایشان را تأیید کردند. هرچند شهید صیاد 
شیرازي از فضاي جبهه ها دور شد، اما به این معني نبود که از 
جنگ هم کناره گرفت. به نظر من ایشان در این دوره بیشتر 
از قبل فعالیت مي کرد و اگر هم کاستي بود به سلسله مراتب 
گزارش مي داد و طرح هایي را براي پیشبرد امور در جبهه ها 

ارائه مي کرد. 
در صحبت هايتان اشاره به روحيه معنوي شهيد 
صياد شيرازي کرديد، خوب اس�ت در ايام هفته 
دف�اع مقدس حس�ن ختام اي�ن گفت و گ�و را به 

خاطراتي از ايشان اختصاص بدهيم. 
این ش��هید بزرگوار اخالق هاي خاصي داش��ت. مثاًل در 
مناطق عملیاتي صبح که براي نماز بیدار مي ش��د، حتماً 
دیگر فرمانده��ان را بیدار مي کرد تا با ه��م نماز بخوانند. 
بعد ش��روع مي کرد ب��ه ورزش صبحگاه��ي و خیلي زیبا 
این ورزش ها را انجام مي داد. به هر ش��هري یا منطقه اي 
که مي رفتیم، حتماً روحاني یا عالم آن ش��هر را شناسایي 
مي کردیم و به دی��دارش مي رفتیم. آنجا مي گفت ش��ما 
براي ما صحبت کنید تا ما شنونده باشیم. بعد نکاتي را از 
صحبت هاي حضرات عظام یادداشت مي کرد. به گمانم باید 
چند دفتر از همین احادیث و نکاتي که یادداشت کردند، 
وجود داشته باشد. شهیدصیاد شیرازي ارادت خاصي به 
آیت اهلل بهاءالدیني داش��ت. این روحاني عظیم الش��أن را 
رزمنده هاي دفاع مقدس به خوبي مي شناس��ند. آیت اهلل 
بهاءالدیني تعبیر جالبي از ش��هید صیاد شیرازي دارند. 
ایشان گفته اند: »صیاد شیرازي یک روحاني است.« شاید 
هیچ کسي نتوانسته به این زیبایي شخصیت شهیدصیاد 
شیرازي را تعریف کند. من دو بار در دفاع مقدس مجروح 
شدم که هر دو بار در حضور شهیدصیاد شیرازي بود. یکبار 
قبل از شروع جنگ در کردس��تان وقتي که ضدانقالب به 
سمت ماشین مان شلیک کرد، اتومبیل ما به کوه برخورد 
کرد. بار دوم در اس��الم آباد براي دیدن یک شخصي رفته 
بودیم که در برگشت گلوله خمپاره دشمن به اتومبیل مان 
خورد و در آن حادثه شهیدصیاد شیرازي پایش به شدت 

مجروح شد و من هم از ناحیه کتف مجروح شدم. 

ش�هيدصياد ش�يرازي ارادت خاص�ي 
ب�ه آي�ت اهلل بهاءالدين�ي داش�ت. اين 
روحان�ي عظيم الش�أن را رزمنده ه�اي 
دفاع مق�دس ب�ه خوب�ي مي شناس�ند. 
آيت اهلل بهاءالديني تعبير جالبي از شهيد 
صياد ش�يرازي دارند. ايش�ان گفته اند: 
»صياد ش�يرازي ي�ک روحاني اس�ت«

از روز تأس�يس س�پاه ب�ه عضوي�ت 
آن درآم�دم. بنابراي�ن ه�م در ارتش و 
هم در س�پاه فعالي�ت مي ک�ردم. همان 
زمان ه�ا يك�ي از دوس�تانم به ش�وخي 
مي گف�ت، ت�و اگ�ر ش�هيد بش�وي در 
تش�ييع پيك�رت ه�م از س�پاه آدم 
مي آيد، ه�م از ارتش و هم از ش�هرباني

   عليرضا محمدي
تصويري از فرماندهان ميداني دفاع مقدس وجود دارد که در فضاي مجازي زياد ديده مي شود. در جمع چهار نفره داخل اين تصوير محسن رضايي، رحيم صفوي و شهيدصياد 
شيرازي چهره هاي آشنايي هستند، اما نفر چهارمي هم در عكس ديده مي شود که با لباس شخصي داخل جمع يونيفرم پوش فرماندهان  جلب توجه مي کند. وي که بارها 
در شرح نوشته اين تصوير از عنوان »ناشناس« برايش استفاده شده، دکتر محمودرضا اميني از سربازان انقالبي ارتش و از مؤسسان سپاه اصفهان است که ماجراي جالبي 
در دفاع مقدس دارد. او يک سپاهي بود که به واسطه دوستي و ارتباط ديرينه اش با شهيدصياد شيرازي، مشاور فرمانده وقت نيروي زميني ارتش مي شود! به مناسبت 

هفته دفاع مقدس گفت و گوي ما با اين رزمنده پيشكسوت را پيش رو داريد. 

گفت و گوي »جوان« با رزمنده عضو سپاه که مشاور فرمانده وقت نيروي زميني ارتش در دفاع مقدس بود

شهید صیاد بستر بزرگی در پشتیبانی از سپاه فراهم کرد
اوايل انقالب هم در ارتش خدمت مي کردم هم در سپاه!
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 سازمان نظام پزشكي از يك طرف نهادي كامالً تخصصي 
است و از يك سو نهاد اجتماعي، چون با عامه مردم در 
ارتباط اس�ت و از تحوالت اجتماعي هم تأثير مي گيرد. 
در اين پنج ش�ش س�ال جامعه ايران به لحاظ اقتصادي 
و اجتماع�ي درگير چالش ه�اي متعددي بوده اس�ت. 
وقتي مس�ئوليت چنين نه�ادي را بر عه�ده داريد هم 
حساسيت هاي تخصصي داريد و هم مردمي كه در اين 
وضعيت معيشتي و تعرفه ها مي خواهند به خدمات خوب 
پزشكي دسترسي داشته باشند. چطور مي توانيد اين دو 

ضرورت را كنار هم جمع كنيد؟
دشواري اصلي كار ما عدم درك يك سادگي است. آن مفهوم ساده اين 
است كه منافع جامعه پزشكي و مردم در واقع در يك راستا هستند. 
اين واقعيت اگر از سمت مسئوالن درك شود، كار بسيار ساده مي شود. 

هر آنچه به نفع مردم است به نفع جامعه پزشكي است و بالعكس. 
 اين هم راستايي منافع را بيشتر باز مي كنيد؟

شما لشكري داريد به نام جامعه پزشكي، اين لشكر مي خواهد در حوزه 
بيماري ها از مردم دفاع كند. مي خواهد سللامتي مردم را در بحث 
بهداشت، دارو و درمان تضمين كند. حاال هر چه اين لشكر سرحال تر، 
بانشاط تر و توانمندتر باشد، آن سامتي بهتر تأمين مي شود. هر چه 
اين لشكر فشل، نااميد، شكست خورده و تحقيرشده باشد، سامتي 
هم بدتر تأمين مي شللود. پس آنچه به نفع مردم است به نفع جامعه 

پزشكي است و آنچه به نفع جامعه پزشكي است به نفع مردم. 
 خب چرا م�ا امروز اين همگراي�ي را در جامعه در رابطه 

بيمار، پزشك و مراكز درماني حس نمي كنيم؟
مشللكلي كه االن در نگاه برخي مسللئوالن وجود دارد اين است كه 
تاش مي كنند اين دو قشر را روبه روي هم ببينند. فكر مي كنند اگر 
جامعه پزشكي را تأمين كنند بايد از جيب مردم بردارند يا اگر كمتر 
به جامعه پزشكي بدهند به جيب مردم اضافه مي شود. اين نگاه غلطي 
است، چون مردم و جامعه پزشللكي كنار هم هستند و منافع شان به 

هم گره خورده است. 
 چرا در عمل اين اتفاق نمي افتد؟ دس�ت كم چه شكاف 

سازماني در اين رابطه وجود دارد؟
سللازمان بيمه اسللت كه بايد رابطه مردم و جامعه پزشكي را طوري 
تنظيم كنللد كه اين دو باهم رابطه مالي نداشللته باشللند. اگر مردم 
و جامعه پزشللكي باهم رابطه مالي نداشته باشللند و نهاد بيمه اين 

تنظيمات را به عهده بگيرد، پيچيدگي چنداني در كار نخواهد بود. 
 در اينكه سياست هاي بيمه اي در اين باره نقش مؤثري 
دارد، ترديدي نيست اما آيا س�ازمان نظام پزشكي در 
تنظيم و اصالح رابطه بيمار و مراكز درماني مسئوليتي 

ندارد؟
ما مسلماً مي خواهيم جامعه پزشكي را هدفمند،  توانمند، قانونمند 
و ضابطه مند كنيم براي اينكه بهتللر به مردم خدمت كنند، اما الزمه 
اين خدمت اين است كه جامعه درك كند ما دو طيف روبه روي هم 
نيستيم. اصًا اگر اين طور باشد، فلسفه وجودي ما زير سؤال مي رود. 
ما جامعه پزشكي ثروتمند تافته جدابافته را مي خواهيم چه كار؟ ما 
مي خواهيم در خدمت مردم باشلليم، اما اگر اين لشكر خوب تأمين 

نشود... 
حد و حدود اين تأمين كجاست؟

در حد مقدورات خودش و مقدورات كشللور. مللا نمي گوييم تأمين 
كهكشللاني، نه! مقدورات قانوني. اينكه به واسللطه تأمين نشللدن، 
مشكات براي سامت مردم ايجاد شود و بعد همان مشكات را گردن 
جامعه پزشللكي بيندازند، اين يعني يك سيكل معيوب. در رسانه ها 

مرتب مي خواهند جامعه پزشكي را زير سؤال ببرند. 
 مثاًل چه چيزي را گردن جامعه پزشكي مي اندازند؟

قوانين باالدستي در كشللور اجرا نمي شود، مثًا قانون بيمه خدمات 
درماني يا سياسللت هاي اباغي مقام معظم رهبري. آنهايي كه بايد 
اجرا، نظارت يا بازخواسللت كنند، عمللًا كاري نمي كنند. در نهايت 
مشكات و نابسللاماني هايي در حوزه سللامت ايجاد مي شود و آن 
نابساماني ها را گردن جامعه پزشللكي مي اندازند كه جامعه پزشكي 
زيرميزي مي گيرد،  جامعه پزشكي كار بي انديكاسيون انجام مي دهد، 
جامعه پزشكي دنبال اين است كه تعرفه هايش را باال ببرد. در حالي 
كه اگر شما به قانون عمل مي كرديد، همه اينها حل مي شد. شما به 
قانون عمل نكرديد، تعرفه ها را فريز كرديد، متناسب با قانون كه بايد 
قيمت واقعي و قيمت تمام شده را مي ديديد، لحاظ نكرديد. چرا االن 
بايد قيمت تعويض ديسللك كمر از قيمت تعويض ديسك اتومبيل 
كمتر باشللد، ما كه باهم تعارف نداريم. چرا اين اتفاق مي افتد؟ چون 
بيمه حاضر نيسللت قيمت واقعي خدمت را ببينللد. اگر بيمه قيمت 
واقعي خدمت را ببيند، خيلي از مشللكات حل مي شللود اما وقتي 
نمي بيند، مطب همكار ما نمي چرخد. اين دودو تا چهارتاي اقتصادي 
اسللت. وقتي مطب با اين تعرفه تعريف شللده كه خاف قانون است 
نمي چرخد، چه اتفاقي مي افتد؟ همكار پزشك ما دو راه بيشتر ندارد؛ 
يا اينكه مطب را ببندد كه خيلي ها اين كار را مي كنند يا اينكه با سيلي 

صورت خودش را سرخ نگه دارد. 
 شق سوم ندارد؟

خب ممكن است در اين شرايط كسللاني به كارهاي ديگر هم دست 
بزنند. 

 اگر اين استدالل ش�ما درباره قيمت تمام شده خدمات 
پذيرفتني باش�د، آن وق�ت خيلي از نهادها، قش�رها و 
مشاغل هم در وضعيت مش�ابهي قرار خواهند داشت و 

همان بحث تافته جدابافته بودن پيش مي آيد. 
اين طور نيست. شما سلماني كه مي رويد مگر بيمه، قيمت تمام شده 

او را تعيين مي كند. 
 بيمه تعيين نمي كند ولي آن كاسب به جيب مردم و وسع 

آنها نگاه مي كند. 
كاسب مي گويد اجاره من اين  قدر باال رفته، اتحاديه مي آيد قيمت ها 
را تعيين مي كند. تنها جايي كه دولت مي گويد من مي خواهم مردم 
بيشتر از اين نپردازند، حوزه سامت است. ما كه به مردم نمي توانيم 
بگوييم بيمارستان نرو. خدمتي كه استراتژيك، مهم و حياتي است، 
مي خواهيم در اختيار مردم باشد. دولت هم مي گويد من نمي خواهم 
مردم بيشللتر از اين مقدار پرداخت كنند. خب عيب ندارد. يك طور 
ديگر جبران كند. نمي توانيللد بگوييد اين قيمت را مردم نمي دهند، 
من هم نمي دهم و شما هم موظف هستيد خدمت ارائه كنيد. اين نگاه 

اختال ايجاد مي كند. 
 ول�ي در رأس موضوع درمان ب�ودن خواه ناخواه قدرت 
چانه زني بااليي ايج�اد مي كند و ش�ايد يك جور حس 

تافته جدابافته بودن. 
نه اصًا. خواسللته ما اين است: ما را هم مثل سللاير اقشار ببينند. هر 
چه ساير اقشار و خدمات، قيمت شللان متناسب با تورم افزايش پيدا 
مي كند، قيمت ما هم افزايش پيدا كند. ما چيز اضافه اي نمي خواهيم. 
يك لوله كش را كه به خانه تان مي آوريد، مي گويد اياب و ذهاب من 
اين قدر باال رفته،  قيمت مواد اوليه من اين قدر شللده، اجازه مغازه ام 
اين قدر... و همين طور قيمت را باال مي كشد. من به شما عرض كنم 
تنها قشري كه هم قيمت هزينه هاي سرباري شان متناسب با تورم باال 
نرفته و هم قيمت دستمزدشان نسبت به ساير اقشار به شدت پايين 

است، جامعه پزشكي است. 
 امسال دس�تمزدها در جامعه پزش�كي چقدر افزايش 

داشته است؟ 
 k حق الزحمه جامعه پزشكي امسال 10 درصد افزايش يافته،  يعني
)ضريب( حرفه اي و  توجه كنيد به هزينه هاي سللرباري كه در جيب 
مِن پزشللك نمي رود. حقوق منشللي 57 درصد باال رفته،    باال رفته، 
 قيمت آب و برق و ماليات باال رفته اما مي گويند شما متناسب با اين 
افزايش ها، حللق نداريد افزايش دهيد. وقتللي پرداختي به همكار ما 
10 درصد بيشتر باال نرفته، يعني افزايش حقوق ما از كارمندان كمتر 

است، چون كارمند 20 تا 25 درصد رشد حقوق داشته است. 
 

هزينه هاي جانبي چطور؟
هزينه سللرباري و تخت بيمارسللتان و آب و برق و غذا و هتلينگ و 
هزينه هاي مطب مجموعاً 24 درصد باال رفته است. كدام شغل و قشر، 
قيمتش را نسللبت به قبل 24 درصد باال برده است؟ اجاره چقدر باال 
رفته؟ آيا كسي 25 درصد رشد اجازه مسكن را رعايت مي كند؟ غير 
اين اسللت كه تا 100 درصد روي اجاره مسكن گذاشته اند؟ آن وقت 
به پزشك مي گويند تو حق نداري بيشتر از 24 درصد باال ببري،  بعد 
به جامعه القا مي كنند ويزيت پزشك 24 درصد اضافه شده در حالي 
كه هزينه هاي سرباري را از اين رقم كم كنيد، ميانگين چيزي براي او 
نمي ماند.  اصاً بياييد هزينه هاي سرباري ما را مثل ساير اقشار حساب 
كنند. هر برخوردي با بقيه مي كنيد با ما هم همان برخورد را داشته 

باشيد. چرا مي گوييد الزاماً 24 درصد؟ 
خيلي از قش�رها با اينكه اجاره هاي ش�ان به قول شما 
افزايش 100 درصدي هم داشته، مجبور بوده اند و هستند 
قيمت خدمات را زياد باال نبرند، چون كسب و كار خود 
را از دست مي دهند. پزشكان ما هم ايراني هستند و از 

محدوديت منابع آگاه. 
 منصفانه نيست، وقتي مطالبه بحق خود را مطرح مي كنيم كه با ما 
هم همان رفتاري را داشته باشيد كه دست كم با كارمندها، اين انگ 
تافته جدابافته بودن را به ما بزنند. كجاي اين  تافته جدابافته است؟ 
ما مي گوييم ما را مثل بقيه حساب كنند. حقوق ما را، دستمزد ما را، 
هزينه هاي سرباري ما را مثل بقيه، مثل كارمندها و كارگرها حساب 
كنند. چرا به ما مي گوييد شللما تعرفه تان 24 درصد است والغير؟ از 
كجا اين 24 درصد را آورده ايد؟ قانون هم نگفته اسللت. خاف قانون 
و عدالت اسللت. قانون گفته است هزينه تمام شللده خدمات. هزينه 

تمام شده خدمات را حساب كنيد و هر چه هست بدهند. 
 اما تصويري كه از پزشكان ارائه مي شود... 

خب تصوير اشتباه است. 
 اجازه نمي دهيد من... 

تصوير را چه كسي ايجاد كرده؟ اين تصوير اشتباه كار كساني است كه 
مي خواهند قسر در بروند. من البته خاستگاه اين نگاه را مي فهمم، ولي 
رسانه متوجه نيست. اين تصوير از پزشكان به جرئت مي گويم هدفمند 
ايجاد مي شود و كساني مي خواهند اين تصوير را ايجاد كنند كه قسر 
دربروند و نمي خواهند در ديد باشند. مي خواهند رسانه را در تقابل با 

جامعه پزشكي نگه دارند تا كسي به حياط  خلوت آنها نوري نتاباند. 
 اينها چه كساني هستند؟

خب نمي شود گفت. برويد ببينيد چه كساني از اين وضعيت استفاده 
مي كنند. 

 به نظرم رسانه عليه شما نيس�ت، ما مي خواهيم كمك 
كنيم. 

اما رسانه بعضي جاها اشتباه مي كند. 
 خب همه ما در مع�رض اش�تباهيم. االن تصوير ذهني 
كه مردم در اين ش�رايط جامعه و وضعي�ت اقتصادي از 
پزشكان دارند، اين است كه پزش�كان در برابر ماليات 

مقاومت نشان مي دهند. 
دروغ است. 

 نمي گذارن�د كارتخوان ها در مطب ه�ا و مراكز خدمات 
درماني... 

از شما مي پرسللم مصداق قانوني و رسللمي اين خبر چه كسي بايد 
باشد؟

 سازمان ماليات. 
برويد با آقاي دكتللر منظوري صحبت كنيد، هر چه ايشللان گفتند 

قبول. 
 شما صحبت كرده ايد؟

چهار جلسه. 
 نتيجه؟

نقل قول از ايشان دارم. اول: پزشكان جزو خوش حساب ترين مؤديان 
ما هسللتند. دوم: جامعه پزشكي در سللال اخير بيشترين همكاري 
را در تبصره100 داشللته است. سللوم: ميانيگن تفاوت خوداظهاري 
و تشخيص در جامعه پزشكي از ساير اقشللار پايين تر است. متوجه 

هستيد؟ 
 چقدر؟

نزديك 20 درصد، يعني آنچه جامعه پزشكي اظهار مي كند با آنچه آنها 
تشخيص مي دهند 20 درصد تفاوت دارد. در برخي از اقشار اين رقم 
80 درصد است. اين نقل قول رسمي سازمان امور مالياتي كشور است. 
چرا رسانه ها مي آيند حرف هايي را مي زنند كه هيچ منبعي ندارد. اگر 

سازمان مالياتي را قبول داريد، حرف سازمان مالياتي اين است. 
در اينكه س�ازمان امور مالياتي، نهاد قانوني و رس�مي 
كش�ور اس�ت، ترديدي وجود ن�دارد ام�ا گزارش هاي 
ميداني و مس�تند نش�ان مي دهد گاه مردم در مطب ها 
يا آزمايش�گاه ها و مراكز درماني س�رگردان ش�ده اند، 
چون اين مراكز، دس�تگاه هاي كارتخوان را برچيده اند. 
عكس العمل شما نسبت به اين اتفاقات چيست؟ چون به 
هر حال مردم را به زحمت مي اندازد و از طرفي اين تصوير 
را به جامعه ارائه مي كند كه هر كسي زور بيشتري دارد 

مي تواند در برابر اجراي قانون مقاومت كند. 
 تخلف است. به همان نسبت كه در ساير قشرها تخلف است. مگر شما 
تا به حال نرفته ايد طا بخريد، مگر شما را نبرده اند پاي عابربانك كه 

كارت به كارت كنيد؟ 
من نمي توانم اين دو را كنار هم هضم كنم. 

 چه چيزي را؟
از يك طرف مي گوييد تخلف اس�ت، از ط�رف ديگر به 
نوعي انگار مي خواهيد عادي جلوه دهيد يا دفاع كنيد، 
چون در ادامه مي گوييد در قشرهاي ديگر هم وضعيت 

همين است. 
من عادي جلوه نمي دهم. مي گويم به همان ميزان كه در ساير اقشار 
تخلف وجود دارد، در اين قشر هم ممكن است تخلفاتي وجود داشته 

باشد. 
 ريشه اين تخلفات را در كجا مي دانيد؟

ريشه تخلف در جامعه پزشكي در عدم عمل به قانون است. اگر قانون 
اجرا شود، جلوي بروز اين تخلفات را مي گيرد. 

 آقاي دكتر! سخن شما را درك مي كنم اما اين سخن به 
گمانم س�ويه هاي خطرناكي هم دارد. اينكه هر قشري 

به هر حال مي تواند قوانين راكد مرتبط با كسب و كار و 
منافعش را پيدا كند و اجرا نشدن كامل قانون را دستاويز 

قانون گريزي قرار دهد. 
برداشللت شللما درسللت نيسللت، ما با تخلفات برخورد مي كنيم. اگر 
پرونده اي تشكيل شود اينجا بررسي مي كنيم. جايگاه ما در نظام پزشكي 
مثل قوه قضائيه است. ما هيئت هاي بدوي، تجديدنظر و هيئت هاي عالي 
انتظامي داريم. در دفاع از حقوق مردم هم با هيچ همكاري تعارف نداريم 

و حتماً حتماً هم سعي مي كنيم جانب مريض را بگيريم. 
 اينكه مي گوييد در دف�اع از حقوق مردم با هيچ همكار 

پزشكي تعارف نداريد، ژست رسانه اي كه نيست؟
به هيچ عنوان. ما آمار داريم. 

 آمار چه مي گويد؟
از پرونده هاي سال1400 كه به جامعه پزشكي واصل شده 42 درصد 
منجر به صدور كيفرخواست شده، يعني 42 درصد از پرونده ها واقعي 

بوده است. 
 خب چند درصد منجر به صدور حكم عليه پزش�كان و 

كادر درماني شده است؟
83 درصد از ايللن پرونده ها منجر بلله محكوميت پزشللك و به نفع 
بيمار تمام شده اسللت. ما تعارف نداريم، يعني از پرونده هايي كه به 
هيئت هاي ما رفته 83 درصد به نفع بيمار رأي صادر شده است. توجه 
كنيد كه جامعه پزشكي از دست ما شاكي  هستند، چون مي گويند 
اگر پرونده تان به نظام پزشللكي برود، نقره داغ تان مي كنند. آمار هم 
همين را مي گويد. آن وقللت بيرون مي گويند نظام پزشللكي هواي 

همكارانش را دارد. 
 خب شايد به خاطر اين اس�ت كه ناظر و مجري در يك 

سازمان مستقرند. 
نه، اين حرف قابل دفاعي نيست. همكاراني كه در هيئت هاي بدوي، 
تحقيق و انتظامي هسللتند بسلليار بزرگوار،  اسللتاد تمام دانشگاه، 
انسان هاي بسيار متدين، آزاده و علمي هستند. طرف نمي آيد اعتبار 
خودش را مخدوش كند. اتفاقاً برعكسش است. ما در هيئت ها سعي 

مي كنيم به همكارهاي خودمان بيشتر فشار بياوريم. 
 چرا؟ 

چون درسللت، علمي و سللالم كار كردن و آسلليبب نزدن به مريض 
اعتبار جامعه پزشكي است. بزرگ ترين سرمايه ما در جامعه پزشكي 

چيست؟ اعتماد بين ما و مردم؛ اعتباري كه در چشم مردم داريم. 
 در واقع مي گوييد با سرمايه خودتان بازي نمي كنيد. 

صددرصد اين كار را نمي كنيم. اگر همكاري خداي نكرده به خطا و 
اشتباه ضربه اي به مريض زده و اصول علمي و اخاقي را رعايت نكرده 

باشد، ما كه نمي آييم از همكارمان دفاع كنيم. 
 بيشترين پرونده هاي شكايات مردم از جامعه پزشكي 

كجاست؟ زيبايي؟
بله، مربوط به عمل هاي زيبايي است. 

 چرا؟
متأسللفانه عمل هاي زيبايي، سللير فزاينده اي در جامعه ما داشته و 
افراد غيرمجاز و غيرپزشللك در اين عرصه حضور دارند،  خب اصاح 
اين رويه به كار فرهنگي و هشللدار نياز دارد. از طرفي قوانين چه در 
حوزه مداخات غيرپزشكي و چه حوزه مداخات افراد جامعه پزشكي 
چندان بازدارنده نيست. اينكه تكنيسيني مي آيد كلينيك مي زند و 
كار زيبايي انجام مي دهد، حداكثر جريمه اين تخلف، 5 تا 10ميليون 
تومان است، به خاطر همين بازدارنده نيست. اين يكي از نگراني هاي 

جدي ماست. 
 احس�اس مي كنم اينجا ش�كاف تعاملي وج�ود دارد، 
مثاًل با نه�اد قانونگذار يا با آن نه�اد فرهنگي، چقدر در 
دوره مسئوليت خود روي اين ش�كاف هاي تعاملي كار 
كرده ايد؟ مثاًل مي گوييد ميزان جرائم حالت بازدارندگي 
ندارد. خب چه تعاملي براي اصالح همي�ن رويه با نهاد 

قانونگذار يا قضايي انجام داده ايد؟
در يك سال گذشته معاون پارلماني و اجتماعي مان را فعال و بيشترين 
ارتباط را بللا مجلس و قوه قضائيلله برقرار كرديللم. در همين مدت، 
9چالش اساسللي در قوه قضائيه را با صاحبنظران خودمان و جامعه 
قضايي كارشناسي و طي نامه اي حضوري خدمت جناب اژه اي تسليم 
كرده ايم. جلسه اي با ايشللان برگزار و اين 9 مورد را مطرح كرده ايم. 
ايشان روي تك تك موارد دسللتور دادند كه در معاونت هاي مختلف 

پيگيري شد. 
 و نتيجه؟

برخي به جمع بندي رسيد و برخي هم در شرف پيگيري است. مثًا با 
كار كارشناسي بسيار فشرده، طرح دوفوريتي تشديد جرائم مداخات 
غيرمجاز در حوزه سامت را آماده و به كميسيون قضايي ارائه كرديم 
و كميسلليون در نوبت بررسللي قرار داد كه اين مداخللات با جرائم 
بازدارنده مواجه شوند. االن متأسفانه هر كسي هر بايي خواست سر 
مردم مي آورد. خيلي از مراكز و افرادي كه مجوز ندارند، آسيب  هايي 
كه به مردم وارد مي كنند چندين ده برابر ضرري است كه در جامعه 
پزشكي ايجاد مي شود ولي همچنان كه اشاره كردم، حداكثر جريمه 
5 تا 10 ميليون تومان اسللت، البته قبًا مداخات غيرپزشكي حتي 
جريمه سنگين زندان هم داشللته اما دو دهه و اندي پيش متأسفانه 
به اشللتباه تعديل كرده اند و به جريمه نقدي تبديل شده، از طرفي 
اين جريمه هم چون متناسب با افزايش تورم باالتر نرفته، عمًا ديگر 

بازدارنده نيست. 
 در نظام پزشكي محروميت از طبابت اجرا مي شود؟

بله. 

گفت وگو با دكتر محمد رئيس زاده، رئيس كل سازمان نظام پزشكي كشور

قاچاقآردراميبينند،قاچاقپزشكرانميبينند

چ�را االن باي�د قيم�ت تعوي�ض ديس�ك كمر از 
قيم�ت تعويض ديس�ك اتومبيل كمتر باش�د، ما 
كه باهم تع�ارف نداريم. چرا اين اتف�اق مي افتد؟ 
چون بيم�ه حاضر نيس�ت قيمت واقع�ي خدمت 
را ببين�د. اگ�ر بيم�ه قيم�ت واقع�ي خدم�ت را 
ببين�د، خيل�ي از مش�كالت ح�ل مي ش�ود ام�ا 
وقت�ي نمي بين�د، مط�ب هم�كار م�ا نمي چرخد

از پرونده هاي�ي ك�ه ب�ه هيئت ه�اي م�ا رفت�ه 
83 درصد ب�ه نفع بيمار رأي صادر ش�ده اس�ت. 
توجه كني�د ك�ه جامع�ه پزش�كي از دس�ت ما 
ش�اكي  هس�تند، چون مي گويند اگر پرونده تان 
به نظام پزش�كي ب�رود، نقره داغ ت�ان مي كنند. 
آم�ار ه�م همي�ن را مي گوي�د. آن وق�ت بيرون 
مي گويند نظام پزشكي هواي همكارانش را دارد

  حسن فرامرزي
دكت�ر محمد رئي�س زاده، رئيس كل س�ازمان نظام پزش�كي كش�ور، ف�وق تخصص جراح�ي ع�روق، تروما و اندوواس�كوالر 
و متخص�ص جراح�ي عموم�ي، مديري�ت يك�ي از تخصصي تري�ن و در عي�ن ح�ال اجتماعي تري�ن س�ازمان هاي كش�ور را 
بر عه�ده دارد. ب�ا او درب�اره تصوي�ري كه اي�ن س�ال ها از پزش�كان س�اخته ش�ده، حق�وق و دس�تمزدها، ش�يوه مواجهه 
س�ازمان متب�وع وي ب�ا پرون�ده ش�كايات از پزش�كان، وج�ود نجومي بگي�ران، ف�رار ماليات�ي، خدش�ه دار ش�دن 
رابطه جامع�ه ب�ا كادر درم�ان و در نهايت چراي�ي پدي�ده پررنگ اي�ن روزها يعن�ي مهاجرت پزش�كان گفت و گ�و كرده ايم. 

حميد رضا نيكعهد| جوان  دكتر محمد رئيس زاده مهم ترين عامل مهاجرت پزشكان را فريز شدن و غير واقعی بودن تعرفه ها می داند. 
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 و خطر جذب اين افراد در مراكز زيرزميني و غيرمجاز؟ 
دقيقاً مشللكل اين است كه عضوي از جامعه پزشللكي تخلفي انجام 
مي دهد و ما او را محروم از طبابت مي كنيم. اين فرد االن با اين قانون 
ضعيف كه در حوزه مداخات غيرمجاز اجرا مي شود، تبديل مي شود 
به يك فردي كه مجوز پزشكي ندارد اما اگر به عنوان غيرپزشك كاري 
انجام دهد، جريمه اش به  شدت كمتر است. توجه مي كنيد؟ ما نگران 
اين هستيم كه گاه احكام سللنگيني براي پزشك در نظر مي گيريم، 
بعد فرد از زير سيطره و نفوذ ما خارج مي شود، تازه ممكن است خوش 

به حالش هم بشود. 
 از آن 9 موردي كه با آقاي اژه اي مطرح كرديد، بگوييد. 

يكي همين بحث تشديد جرائم مداخات غيرمجاز در حوزه پزشكي 
بود. يكي ديگر بحث تجميع مراجع شللكايت از حوزه سامت است. 
اگر هموطني از حوزه سامت و درمان شكايتي داشته باشد، مي تواند 
همزمان در نظام پزشكي شللكايت كند،  در پزشكي قانوني شكايت 
كند، در دادسراي ويژه جرائم پزشكي شللكايت كند، در دادسرا هم 
همين طور و اين آشللفتگي يك مقدار جامعه پزشللكي را با مشكل 
مواجه مي كند. پرونده اي مي رود و در پزشكي قانوني به جمع بندي 
مي رسد. فرد نظرش تأمين نمي شود، دوباره نظام پزشكي مي آيد. در 
نظام پزشكي تأمين نمي شود به دادسراي جرائم پزشكي مي رود. خب 
اين همكاران ما را دچار فرسللودگي مي كند. يكي از درخواست هاي 
ما اين بود كه اينها را تجميع كنيد و فرد در يك جا ثبت شللكايت را 
انجام بدهد. بحث ديگر ما با آقاي اژه اي، حبس زدايي از جرائم پزشكي 
بود، چون ما معتقديم تقصيرات و تخلفات حوزه پزشكي بايد مصداق 

قاعده احسان باشد. 
 مثال مي زنيد؟

االن يك آتش نشللان می آيد كسللي را نجات بدهد، آن فرد را كول 
مي كند و مي آورد لبه جدول پايش ضربه مي خورد و سللر فرد به لبه 
جدول مي خورد، اين اتفاق شللامل قاعده احسان است. خب طبيعتاً 
همكار ما هم كه عملي را انجام مي دهد كه در نهايت منجر به آسيب 
يا فوت بيمار مي شود، به نيت كمك رفته است و اين با قتل غيرعمد 
خيلي فرق مي كند. شما در دعوا كسي را هل مي دهيد و سرش به لبه 

جدول مي خورد و قتل غيرعمد روي مي دهد. 
 منظور ش�ما اين اس�ت كه با اين رويه قصور پزش�كي 

منتفي شود؟
نه اينكه برچيده شود، بلكه شامل قاعده احسان شود، نه قاعده قتل 
غيرعمد يا شبه عمد. اشاره كردم شما در دعوا كسي را هل مي دهيد 
و منجر به فوت او مي شود، ولي پزشكي بيماري را كه سرطان دارد به 
اتاق عمل مي برد، به نيت دعوا كه وارد اتاق عمل نمي كند. مي خواهم 
به او كمك كنم اما در اين مسير اتفاقي رخ می دهد. ما مي گوييم اين 

اتفاق، شامل قاعده احسان شود. 
 اگر قصور پزشكي شامل قاعده احسان شود، چه تبعاتي 

روي مي دهد؟
اگر اين اتفاق بيفتد بر جرائم مترتب بعدي هم تأثير خواهد داشت، 
در اين صورت پرونده ها ديگر كيفري نمي شود، ممكن است حقوقي 

شود. 
آقاي دكت�ر! امروز با كاهش درآم�د ايراني ها، جامعه ما 
نس�بت به افرادي كه دس�تمزدهاي باالي�ي مي گيرند 
حس�اس تر ش�ده اس�ت، البته مي پذيرم بدن�ه جامعه 
پزش�كي دريافت هاي نجومي ندارد اما ب�ه هر حال در 
جامعه پزشكي هستند كس�اني كه دريافت هاي بااليي 
داشته باشند. آيا شما مي توانيد تصويري واقع بينانه از 

دريافتي هاي جامعه پزشكي به ما بدهيد؟
از قول معاونت درمان وقت وزارت بهداشللت و درمان عرض مي كنم 
ميانگين درآمد جامعه پزشكي از سال95 تا االن تغيير نكرده است. 
من اين را از قول يك مقام مسللئول مي گويم. در زندگي روزمره هم 
مِن جراح اين را حس مي كنم. ميانگين درآمد من از سال 95 تاكنون 

تغييري نكرده است. 
 به نسبت تورم چطور؟

به نسبت تورم يك ششم كمتر شده اسللت. مثًا سال 95 جراح ما با 
كارانه ماهانه اش مي توانست يك سواري 207 بخرد. آن موقع 207، 
32 ميليون تومان بود. االن جراح ما با ميانگين كارانه اش يك ششم 

سواري 207 را هم نمي تواند بخرد. 
 البته اين اتفاق براي همه اقشار روي داده است. 

همين طور است اما شما مي پرسيد و من طبيعي است درباره جامعه 
پزشكي اين را مي گويم كه اوالً ميانگين دستمزدهاي جامعه پزشكي 
طبق اظهارنظر رسللمي معاونت درمان وقت وزارتخانه- آقاي دكتر 
جان بابايللي- افزايللش نيافته و دوم اينكه به نسللبت تللورم حداقل 

يك ششم كمتر شده است. 
خب منتقدان مي توانند اين دستمزدها را با قيد رسمي 
بودن از يك طرف بپذيرن�د و از طرف ديگر ذهن افكار 

عموم�ي را س�وق بدهند ب�ه دس�تمزدهايي كه 
در آم�ار نمي آيد و جنبه رس�مي ن�دارد. اصاًل 

از نجومي بگي�ران ش�روع كني�م. آي�ا وجود 
نجومي بگي�ران در ح�وزه پزش�كي را قبول 

داريد؟
حتماً نجومي بگيران وجللود دارند، اما بللا اين قيد كه 
حتماً حتماً  درصد اين نجومي بگيران از سللاير اقشللار 

كمتر است. 
 مثاًل چند درصد؟

ما كه آمار دقيقي نداريم، چون اصًا سامانه دقيقي 
نداريم كه جللزء به جزء بدانيم درآمللد افراد چقدر 

است. 
 اگر اين سامانه وجود ندارد پس چرا به 

آمار معاونت درمان استناد مي كنيد؟
آن آمار درباره دستمزدهاي معمول است، تمام 
دريافتي ها كه الزاماً شفاف نيست، بنابراين من 

هيچ آماري نمي توانم بگويم. 
 رصد هم نمي كنيد؟

چرا رصد، پيگيري و برخورد مي كنيم اما فقط 
آن چيزي كه در سامانه هاي بيمارستاني ثبت 

و قانوناً پرداخت مي شود، قابل رصد است. 
 در واقع اش�اره ش�ما به زيرميزي 

است. 
بله، ممكن است فرد زيرميزي بگيرد. زيرميزي 
قابل رديابي و اثبات نيست، چون شما مي آييد 
مطب من مي گوييد من مي خواهم عمل انجام 
دهم. مِن جراح به شللما مي گويللم 50 ميليون 

تومان مي گيرم كه اين عمل را انجام دهم. درست 
اسللت؟ من كه اين 50 ميليون را به عنوان درآمد 

جايي ثبت و ضبط نمي كنم. 
 و طبيعتًا مِن بيمار هم ك�ه اين 50 ميليون 

تومان را ب�ه عنوان اضطرار در اختيار ش�ماي 
جراح قرار مي دهم، نمي روم شما را لو بدهم. 

بله، چون من مي خواهم شما را عمل كنم و بعد هم پيش من مي آيي و 

باالخره احتياج داري. من اين را خيلي شفاف و صادقانه مي گويم. 
 از ش�فافيت ش�ما سپاس�گزارم. اين نقطه اي است كه 
گمان مي كن�م بزنگاه خيلي خوبي اس�ت كه م�ا به آن 
رسيده ايم. چقدر اخالقي مي دانيد كه از ضعف و بيماري 
م�ن سوءاس�تفاده مالي ش�ود؟ پس آن س�وگندي كه 
پزشكان ياد مي كنند، كجاي اين داستان قرار مي گيرد؟ 

آيا اين نوعي تجارت با بيماري نيست؟
ما به عنوان سازمان نظام پزشكي به كرات به افراد اعام كرده ايم كه 
بيايند اين موارد را اظهار كنند اما آنها حاضر نيستند مراجعه كنند و به 

اين سؤال جواب دهند كه شما زير ميزي پرداخت كرده ايد يا نه. 
 آقاي دكتر! ممكن است كسي بگويد از اين حرف ها بوي 
مماش�ات با زيرميزي مي آيد. خب از چشم آن بيمار به 
داستان نگاه كنيم. معلوم است كه آن بيمار، درمان خود 

را از هر اولويتي مهم تر مي داند. 
مي گوييد نجومي بگيران حوزه سللامت كجا هستند، من به روند 
شكل گيري اين داستان اشللاره مي كنم. با اينكه زيرميزي را تأييد 
نمي كنم اما به سللخن خودتان اسللتناد مي كنم كلله گفتيد نظام 
پزشكي يك سازمان دووجهي اسللت،  يعني خواه ناخواه تحوالت 
اجتماعي بر كار همه اقشار از جمله پزشكان اثر مي گذارد و طبيعي 
است ما نمي توانيم لحظه به لحظه رابطه بيمار و پزشك را كنترل 

كنيم. 
 آيا مي توانيد يك رقم حدودي ب�راي زيرميزي ها بيان 

كنيد؟
اعدادي كه درباره زيرميزي گفته مي شود و متعاقب آن فرار مالياتي 
كه بر اساس آن محاسبه مي شود، غيرواقعي و غيردقيق هستند، چون 
اين موارد اساساً قابل اثبات نيسللتند، بنابراين از من انتظار نداشته 
باشيد بگويم جامعه پزشللكي اين قدر دريافت هاي غيررسمي دارد 
و اين قدر زيرميزي مي گيرد و اين قدر فللرار مالياتي دارد. زيرميزي 

پديده اي است كه قابل رديابي و اثبات نيست. 
 حتي اگر اين فرض شما درست باشد كه زيرميزي قابل 
اثبات و رديابي نيست، نتيجه اي كه از آن فرض مي گيرد 
به نظرم محل اشكال است، يعني چون قابل اثبات نيست، 

پس ما رهايش مي كنيم. 
رهايش نكرده ايم. ما كارگروه ويژه اي در سازمان نظام پزشكي براي 
مقابله با اين پديده ها داريم. دادسللتاني، وزارت بهداشت، تعزيرات، 

نظام پزشكي و معاونت درمان عضو اين كارگروه هستند. 
 پيش تر به غيرواقعي بودن دس�تمزدهاي كادر درمان 
اشاره كرديد كه قيمت ها فريز و سركوب شده و همپاي 
رش�د تورم جلو نرفت�ه اس�ت. رابطه بي�ن زيرميزي و 

سركوب قيمت ها را چطور مي بينيد؟
مسلماً بخشي از علت اين زيرميزي ها به همين فريز شدن قيمت ها و 

واقعي نبودن دستمزدها برمي گردد. 
فرض كنيد من اين انتظار را از پزش�كان دارم كه وقتي 
س�راغ اين حرف�ه آمده اند، ديگ�ر در س�وداي زندگي 
مجلل نباش�ند. مثل اين اس�ت كه وقتي كس�ي سراغ 
روزنامه نگاري مي آيد، خواه ناخواه پش�ت پا مي زند به 
مظاه�ر زندگي مجلل، مگر اينكه فس�ادپذير باش�د يا 
معلم ها و اقش�ار ديگر. آيا مي توانيم انتظار مشابهي از 

پزشكان داشته باشيم؟ 
ما سه گروه در جامعه پزشكي داريم. يك طيف هر بايي سرشان 
بياوريد بر اساس تعهدي كه دارند به مردم خدمت مي كنند، 
كم هم نيستند. شللما نان و پياز هم به اين افراد بدهيد آنها 
كار خودشللان را مي كنند. اين گروه بلد نيستند يك ريال 

اضافي بگيرند. 
 مي توانيد  درصد بدهيد؟

اين طيف خيلي زياد هستند. 
 عدد مي توانيد بگوييد؟

اينها قاطبه جامعه پزشكي هسللتند. حتماً باالي 60 و 
70 درصد. هيئت هاي علمي دانشگاه ها و پزشكاني كه 

در شهرستان ها هستند جزو اين طيف  هستند. 
 دفاع صنفي كه نيست؟

من خبر دارم نفر اول بورد اورولوژي در شوشتر، ماهي 
18 ميليون تومان دريافتي دارد. واهلل باهلل تاهلل پدرش به 
من زنگ زده شللكايت كرده اسللت. رزيدنت اورولوژي، 
نفر اول كشور در شوشللتر طرح خود را مي گذراند و كل 
دريافتي اش 18ميليون تومان است. درآمد ديگري هم 
ندارد. مگر در شوشتر كسللي پيدا مي شود كه زيرميزي 
50 ميليون توماني بدهد؟ اصًا در شهرسللتان يكسللري 
كارها غيرقابل انجام اسللت. در شهرسللتان هاي كوچك 
كسي نمي تواند اين پول ها را بدهد، در تهران است كه فرد 
مي تواند 50، 100،  200 ميليون تومان زيرميزي بدهد. اين 
همه پزشللك همكار ما در شهرستان ها و شللهرها در مراكز 
محروم كشللور فعاليت مي كنند و اصًا امكان دريافت چنين 
زيرميزي هايي ندارند. پس طيف زيادي از پزشللكان با همين 
اعداد غيرواقعي خدمت ارائه مي كنند و همان مشكاتي كه مردم 
دارند اين رده هم دارند، ولللي اجازه بدهيد من همين جا اين نقد 
را از رسانه داشته باشم كه پزشكان اين طيف اصًا براي رسانه ها 

جذاب نيستند. 
 چه طيفي براي رسانه ها جذاب هستند؟

براي رسانه جذاب است كه بگويد فان پزشك،  200 ميليون تومان 
زيرميزي گرفته، همين! جذابيت نللدارد كه بگويد رئيس زاده ديروز 

زير فشار يك عمل آنوريسم آئورت سه ساعته در »كت لب« كمرش 
خرد شده، آن وقت چقدر دسللتمزد براي اين عمل خواهد گرفت؟ 

يك ميليون تومان! اين براي رسانه جذابيتي ندارد. 
طيف هاي ديگر چطور؟

يك طيف كه عرض كردم هر كاري هم بكنيد بر اساس تعهد، وجدان، 
اخاق، دين و حال و حرام  كار خودشان را انجام مي دهند. يك طيف 
هم آن طرف داريد. شما هر چقدر به آنها بدهيد سيرماني ندارند. شما 
اگر تعرفه ها را واقعي بكنيد و ماهللي 200 ميليون هم به اين گروه از 

پزشكان بدهيد، باز هم مي گويند اين رقم براي من كم است. 
 اين گروه چند درصد از جامعه پزشكان هستند؟

خيلي كم، شايد زير 2 و 3 درصد جامعه پزشكي. 
 اين را بر اساس يك بينش و تماس ميداني مي گوييد؟

رسانه تهران است، مسئول تهران است. شما سراوان و باغ ملك و ايذه 
و قوچان و دزفول را كه نمي بينيد. در تهران وضعيت برجسته تر است، 
چون تراكم بيشتر است. هزينه ها بيشتر است و پولدارها هم در تهران 

بيشترند، بنابراين وقتي مي گويم زير 3 درصد شما مطمئن باشيد. 
 و طيف سوم پزشكان؟

طيف سوم كساني هستند كه تصميمات ما رفتارهاي آنها را تنظيم 
مي كند. شما اگر تعرفه واقعي به اين گروه بدهيد، بر اساس آن تعرفه 
زندگي اش را مي كند، اما اگر تعرفه واقعي به او ندهيد، در واقع او را به 
مسير نادرست هدايت كرده ايد. وقتي با قيمت غيرواقعي مطب فرد 

نمي چرخد، كاري مي كند كه باالخره مطبش بچرخد. 
 مثاًل چه كاري؟

كاري مي كند كه علمي و دقيق نباشد، ولي به هر حال من او را مجبور 
كرده ام. پس ما اين سلله طيف را داريم، ولي قطعاً طيفي كه مراعات 
مي كنند و طيفي كه تصيمات ما رفتارهاي آنهللا را تنظيم مي كند، 
در قاطبه هسللتند. حال اگر ما قانون را مراعات كنيللم هم به قانون 
خدمت كرده ايم، هم رفتارهاي طيف دوم را به مسير درست برده ايم 
و هم زبان ما براي برخورد با آن طيفي كه دنبال زيرميزي هسللتند، 

قوي تر مي شود. 
 مثال عيني مي زنيد؟

وقتي با اين نوع افراد مواجه مي شويد، مي گويند شما انتظار داريد من 
اين عمل را با اين رقم انجام بدهم؟ عملي با چنين مسئوليت سنگيني 
كه فرد مي تواند از من شللكايت كند، آن وقت من براي چنين عملي 

300 هزار بگيرم؟ 
 300 هزار تومان؟

بله، االن در بعضللي از عمل هاي ارتوپدي، دسللتمزدي كه به ارتوپد 
مي دهند در حد 200 و 300 هزار تومان است. 

 براي عمل زمانبر و سنگين؟
بله، عمل ارتوپدي چندسللاعته كه حاال اگر مريض شكايت كند و به 
پزشك10 يا 20 درصد قصور بخورد، همين پزشك، جريمه 5 ميليون 
توماني جنبه عمومي جرم را بايد از جيب خودش پرداخت كند، در 

صورتي كه دستمزد بايد متناسب با مسئوليت باشد. قبول كنيم اين 
فرد به سطح باالتري از تخصص و اهميت رسيده، در حالي كه برخي از 

مسئوالن ما خلبان را با راننده اتوبوس يكي مي بينند. 
 احتماالً اين مثال براي راننده ه�اي اتوبوس برخورنده 

باشد. 
اينكه راننده اتوبوس خدمت انجام مي دهد، شكي نيست اما ما كه نبايد 
خودمان را فريب بدهيم و مثًا بگوييم نگهبان يك بيمارستان، همان 

دستمزدي را بايد بگيرد كه جراح مي گيرد. 
 آيا مقايسه اي درباره دستمزد رسمي پزشكان ايران با 

كشورهاي اطراف صورت گرفته است؟
بهتر است مقايسه نكنيد. فكر مي كنيد در افغانستان ويزيت پزشك 
چند دالر اسللت؟ در عراق چند دالر اسللت؟ اصًا به اين مقايسه ها 
نپردازيد، قائل به اين مقايسلله ها هم نيستيم. يك عمل قلب باز فكر 
مي كنيد در منطقه چقدر است؟ عملي كه جراح ما انجام مي دهد و 
ما به او 2 ميليون مي دهيم، 1/5 ميليون مي دهيم، سللقف و ماليات 

مي گيريم و يك سال بعد هم به او پرداخت مي كنيم. 
 چقدر است؟

كمترين قيمت عمل قلب باز در منطقه 40 هزار دالر است. 
 يعني يك ميلياردو200ميليون تومان. 

اصًا مقايسه نكنيد. قائل هم نيسللتيم، چون مي گوييم مردم ما در 
اين شللرايط زندگي مي كنند. من كه نمي گويم چرا ويزيت در عراق 
100دالر اسللت و در ايران چهار دالر. چون مردم مللا با دالر زندگي 
نمي كنند، با ريللال زندگي مي كنند. اما به شللما بگويم وقتي قيمت 

خيلي ارزان باشد... 
 قاچاق اتفاق مي افتد. 

دقيقاً. شللما چرا طرح دارويار را اجرا كرديد؟ چون گفتيد دارو ارزان 
است و قاچاق مي شود. چرا آرد را براي ماكاروني گران كرديد؟ چون 
گفتيد آرد ارزان است و ماكاروني ما در اربيل عراق به فروش مي رود. 
من به جرئت مي گويم وقتي قيمت خدمات پزشللكي ارزان باشللد، 

نيروي شما قاچاق مي شللود. نتيجه اين مي شللود كه پزشكان شما 
مي روند عراق، امارات، عمان،  دوبللي، كانادا و تركيه. اگر مي خواهيد 
پزشك تان خارج از كشور نرود و قاچاق نشود قيمتش را واقعي ببينيد. 
چطور مي شود براي آرد دنبال قيمت واقعي هستيد، پس چرا قيمت 

پزشك را واقعي نمي كنيد؟
 چقدر با گوشت و پوس�ت با اين تجربه هاي تلخ روبه رو 

مي شويد؟ 
هموطن ما كه 28سال درس خوانده كه بشود جراح قلب،  15سال در اين 
كشور تجربه جراحي قلب كسب كرده، االن رها كرده رفته دانمارك. شما 
بگوييد، جراح قلب بيمارستان بقيه اهلل چقدر ارزش دارد؟ همين امسال 
هم اين اتفاق افتاده. خب من چه گلي به سرم بزنم؟ نگويم قيمت را واقعي 
كنيد؟ خب باالخره وقتي شما به اين جراح اين رقم ها را مي دهيد رها 
مي كند و مي رود. توجه كنيد سرجمع پرداختي شما به جامعه پزشكي 
7 تا 8 درصد كل هزينه سيستم درماني كشور است، بعد رسانه چقدر به 
اين 7 درصد مي پردازد، چقدر به آن 93 درصد؟ تازه از آنها دفاع مي كند. 
مسئول بيمه را مي آورند تلويزيون، شب تا صبح به به و چه چه مي كنند، در 
بحث دارو آقاي ايكس شب تا صبح منبر مي رود و پزشكان را در رسانه ها 
مي كوبد. ابتداي گفت وگو اشاره كرديد كه چطور اين پيچيدگي تعارض 
منافع را حل مي كنيد، من عرض كردم پيچيده نيست، منافع ما و مردم در 
راستاي هم است و اگر مسئوالن اين موضوع ساده را درك كنند، دشواري 
اين تصوير و پيچيدگي اين معادله حل مي شود. كليد اين داستان هم در 

عمل به قانون است. 
 آمارهاي مختلفي از مهاجرت پزشكان به خارج از كشور 

ارائه مي شود. شما آماري در اين زمينه داريد؟
منبع رسمي آمار براي پزشكاني كه درخواسللت مهاجرت از كشور 
ارائه مي كنند، سللازمان نظام پزشكي اسللت، چون فرد وقتي اقدام 
 good -به مهاجرت مي كند بايد گواهي ای به نام گود اسللتندينگ
standing- يا عدم سوءپيشينه پزشللكي بگيرد. منبع صدور اين 

گود استندينگ، سازمان نظام پزشكي است، البته يك وقتي پزشكي 
مي خواهد مهاجرت كند و آن طرف در كشور مقصد نمي خواهد كار 
پزشكي انجام دهد، خب اينجا نيازي به آن گواهي نيست، اما اگر كسي 
مي خواهد به عنوان عضوي از جامعه پزشكي مهاجرت كند و آن طرف 
هم كار طبابت را انجام دهد، بايد حتماً گود استندينگ داشته باشد و 

منبع صدور هم سازمان پزشكي است. 
 در آن چن�د س�ال ب�ه وي�ژه امس�ال چندمج�وز 

عدم سوء پيشينه براي پزشكان مهاجر صادر كرده ايد؟
آمار كلللي مهاجرت در جامعه پزشللكي نسللبت به سللاير جوامع و 
تخصص ها باال نيست، شللايد خيلي هم پايين تر باشللد. دوم اينكه 
مهاجرت در جامعه پزشللكان از قديم- از قبل انقاب- وجود داشته 
است، همچنان كه بعد از انقاب هم اتفاق افتاده و موضوع جديدي 

نيست. خب يكسري آدم ها به هر دليل مي خواهند مهاجرت كنند. 
 يعني از نگاه شما رسانه ها در اين زمينه شلوغ مي كنند 

و شهر در امن و امان است؟
 اين طور نيست، اجازه بدهيد سخن من كامل شود. من عرض كردم 
آمار كلي مهاجرت پزشكان ما نسللبت به ساير اقشار پايين تر است و 
پديده مهاجرت هم از گذشته وجود داشللته است. اصًا يك پزشك 
ممكن است همه امكانات و دارايي ها هم در اختيارش باشد اما ميل 
به مهاجرت داشته باشد، خب نمي شللود كه جلويش را گرفت. آنچه 
در اين ميان نگران كننده است، شيب اين قصه است، منحني شيب 

مهاجرت ما را نگران مي كند. 
 كه تند شده است. 

بله، كمي تند شده اسللت. ما به دو دليل نگران هسللتيم؛ اول اينكه 
اينها سرمايه هاي ارزشللمند و غيرقابل جايگزيني هستند. مثل آن 
مثالي كه درباره جراح قلب زدم. دوم به  شدت در داخل كشور به اين 
سرمايه ها نياز داريم، چون هزينه هنگفتي صرف تربيت اين چهره ها 
شده است تا در نهايت ما يك جراح قلب با 15سال سابقه داشته باشيم 
و طبيعي است ما در داخل كشور به اين جراح نياز داريم و به همين 
خاطر اين شيب براي ما جاي نگراني دارد اما توجه كنيد كه چندين 
 هزار برابر پزشكان مهاجر، پزشكاني هستند كه در كشور مانده اند و 
خدمت مي كنند.  30سال اسللت طرف در بيمارستان امام به صورت 
استقامتي كار مي كند، جراح فوق تخصص غدد است،  بسيار هم انسان 

برجسته اي است. از اين چهره ها زياد داريم. 
 يعني خوش بين باشيم به آينده؟

من در نماز جمعه 13دقيقه درباره دستاوردهاي جامعه پزشكي بعد 
از انقاب صحبت كردم و دو دقيقه هم هشدار دادم. هر دو الزم است 
چون گفته اند: درشللتي و نرمي به هم  در بِه است. ما كه نمي خواهيم 
خيلي سياه نمايي كنيم. از  آن طرف هم نمي خواهيم سرمان را زير برف 
كنيم و اگر خطري وجود دارد بگوييم نه! همه چيز گل و بلبل است. نه! 
ما مي گوييم خيل عظيمي از همكاران ما در اقصي نقاط كشور با عشق 
و عرق به وطن مانده اند و خدمت مي كنند، يك بخشي هم بنا به داليلي 
كه دارند و داليل آنها براي ما محترم است و آنها هم عزيزان ما هستند، 
از كشللور خارج مي شللوند. يك درصدي از اينها طبق روال قبل بوده 
است. يك درصدي هم ممكن است به خاطر شرايط كار باشد، يعني 
اگر ما شرايط كار را در داخل كشور تسهيل كنيم، اين گروه مهاجرت 

نمي كنند. اينجاست كه ما بايد ورود كنيم و نگران باشيم. 
 نمي خواهيد عددي از مهاجرت پزشكان اعالم كنيد؟

نه عدد نمي خواهم بگويم، چون ممكن است برداشت ها متفاوت باشد. 
خب همه هم كه محرم نيسللتند. آن طرف آبي ها سللريع اين اعداد را 
برمي دارند و در بوق و كرنا مي كنند، ضمن اينكه ذكر اعداد مشللكلي 
را حل نمي كند. فقط به صورت سربسته و كلي مي گويم كه اين شيب 
براي ما نگران كننده است، چون حتي اگر جلوي مهاجرت يك پزشك و 
متخصص را هم بگيريم، براي كشور فايده دارد، البته يك جايي شخصي 
استاد تمام دانشگاه است و امكانات هم دارد اما دوست دارد برود، خب آن 
فرد سفير كشور ماست، بد هم نيست، اما يك جواني مي بينيد مي گويد 
اگر شرايط كار براي من مهيا باشد، مي مانم. رفتن او خسارت است، چون 
كشورهاي اطراف اين نيازها را رصد مي كنند و مشوق هاي اغواكننده را در 
نظر مي گيرند و نخبه هاي ما را جذب خودشان مي كنند. اين جاي نگراني 
دارد. اگر من حداقل ها را در كشور براي اين جوان ايجاد نكنم و اين فرد 

برود امارات، عمان و دوبي اين نقطه نگراني است. 
 و در نهايت راهكار عب�ور از چالش هايي كه امروز نظام 

پزشكي ايران با آن روبه رو است؟
اولين نياز ما تعامل بيشللتر با رسانه هاسللت كه تصوير درست و درك 
واقع بينانه اي از مشللكات جامعه پزشكي داشته باشللند. من رسماً و 
بدون تعارفات مرسوم از روزنامه جوان تشكر مي كنم كه در اين مدت 
سعي كرده است واقع بينانه به مشكات و چالش هاي سيستم درماني 
كشور بپردازد، اما نياز دوم ما عمل به قانون است. ما درخواستي اضافه 
بر اين نداريم: عمل به قوانين باالدستي- قوانين برنامه ششم و ان شاء اهلل 
برنامه هفتم- و آنچه در قوانين بودجه اسللت. راهبرد اصلي ما اصاح و 
واقعي كردن تصوير در رسانه و اهميت جامعه پزشكي است، اين جامعه 
سرمايه كشور است. اگر نقصان هايي هست دستاوردهاي بزرگ و كارهاي 
خارق العاده را هم ببينم. وقت نيسللت. ما آن قدر دستاوردهاي بزرگ و 
كارهاي خارق العاده در حوزه سامت- به خصوص بعد از انقاب- داريم 
كه رسانه ها هر روز هم بنويسند و اميد بدهند و جامعه پزشكي را تكريم 

كنند، باز هم جاي كار دارد.

يك طيف از پزش�كان وج�ود دارند كه  ش�ما هر 
چقدر به آنها بدهيد س�يرماني ندارند. ش�ما اگر 
تعرفه ه�ا را واقع�ي بكني�د و ماه�ي 200 ميليون 
ه�م ب�ه اي�ن گ�روه از پزش�كان بدهي�د، ب�از 
ه�م مي گوين�د اي�ن رقم ب�راي م�ن كم اس�ت 

مش�كل اين اس�ت كه عضوي از جامعه پزشكي 
تخلفي انجام مي دهد و م�ا او را محروم از طبابت 
مي كني�م. اين ف�رد االن با اين قان�ون ضعيف كه 
در ح�وزه مداخ�الت غيرمج�از اجرا مي ش�ود، 
تبديل مي ش�ود به يك فردي كه مجوز پزش�كي 
ن�دارد ام�ا اگ�ر ب�ه عن�وان غيرپزش�ك كاري 
انجام ده�د، جريم�ه اش به  ش�دت كمتر اس�ت

از ق�ول معاونت درم�ان وقت وزارت بهداش�ت و 
درمان ع�رض مي كن�م ميانگين درآم�د جامعه 
پزشكي از سال95 تا االن تغيير نكرده است. من 
اين را از قول يك مقام مسئول مي گويم. در زندگي 
روزمره هم مِن جراح اين را حس مي كنم. ميانگين 
درآمد من از سال 95 تاكنون تغييري نكرده است

  رئيس سازمان نظام پزشكی می گويد 83 درصد پرونده ها در اين سازمان به نفع بيماران تمام شده است
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 سازمان نظام پزشكي از يك طرف نهادي كامالً تخصصي 
است و از يك سو نهاد اجتماعي، چون با عامه مردم در 
ارتباط اس�ت و از تحوالت اجتماعي هم تأثير مي گيرد. 
در اين پنج ش�ش س�ال جامعه ايران به لحاظ اقتصادي 
و اجتماع�ي درگير چالش ه�اي متعددي بوده اس�ت. 
وقتي مس�ئوليت چنين نه�ادي را بر عه�ده داريد هم 
حساسيت هاي تخصصي داريد و هم مردمي كه در اين 
وضعيت معيشتي و تعرفه ها مي خواهند به خدمات خوب 
پزشكي دسترسي داشته باشند. چطور مي توانيد اين دو 

ضرورت را كنار هم جمع كنيد؟
دشواري اصلي كار ما عدم درك يك سادگي است. آن مفهوم ساده اين 
است كه منافع جامعه پزشكي و مردم در واقع در يك راستا هستند. 
اين واقعيت اگر از سمت مسئوالن درك شود، كار بسيار ساده مي شود. 

هر آنچه به نفع مردم است به نفع جامعه پزشكي است و بالعكس. 
 اين هم راستايي منافع را بيشتر باز مي كنيد؟

شما لشكري داريد به نام جامعه پزشكي، اين لشكر مي خواهد در حوزه 
بيماري ها از مردم دفاع كند. مي خواهد سللامتي مردم را در بحث 
بهداشت، دارو و درمان تضمين كند. حاال هر چه اين لشكر سرحال تر، 
بانشاط تر و توانمندتر باشد، آن سامتي بهتر تأمين مي شود. هر چه 
اين لشكر فشل، نااميد، شكست خورده و تحقيرشده باشد، سامتي 
هم بدتر تأمين مي شللود. پس آنچه به نفع مردم است به نفع جامعه 

پزشكي است و آنچه به نفع جامعه پزشكي است به نفع مردم. 
 خب چرا م�ا امروز اين همگراي�ي را در جامعه در رابطه 

بيمار، پزشك و مراكز درماني حس نمي كنيم؟
مشللكلي كه االن در نگاه برخي مسللئوالن وجود دارد اين است كه 
تاش مي كنند اين دو قشر را روبه روي هم ببينند. فكر مي كنند اگر 
جامعه پزشكي را تأمين كنند بايد از جيب مردم بردارند يا اگر كمتر 
به جامعه پزشكي بدهند به جيب مردم اضافه مي شود. اين نگاه غلطي 
است، چون مردم و جامعه پزشللكي كنار هم هستند و منافع شان به 

هم گره خورده است. 
 چرا در عمل اين اتفاق نمي افتد؟ دس�ت كم چه شكاف 

سازماني در اين رابطه وجود دارد؟
سللازمان بيمه اسللت كه بايد رابطه مردم و جامعه پزشكي را طوري 
تنظيم كنللد كه اين دو باهم رابطه مالي نداشللته باشللند. اگر مردم 
و جامعه پزشللكي باهم رابطه مالي نداشته باشللند و نهاد بيمه اين 

تنظيمات را به عهده بگيرد، پيچيدگي چنداني در كار نخواهد بود. 
 در اينكه سياست هاي بيمه اي در اين باره نقش مؤثري 
دارد، ترديدي نيست اما آيا س�ازمان نظام پزشكي در 
تنظيم و اصالح رابطه بيمار و مراكز درماني مسئوليتي 

ندارد؟
ما مسلماً مي خواهيم جامعه پزشكي را هدفمند،  توانمند، قانونمند 
و ضابطه مند كنيم براي اينكه بهتللر به مردم خدمت كنند، اما الزمه 
اين خدمت اين است كه جامعه درك كند ما دو طيف روبه روي هم 
نيستيم. اصًا اگر اين طور باشد، فلسفه وجودي ما زير سؤال مي رود. 
ما جامعه پزشكي ثروتمند تافته جدابافته را مي خواهيم چه كار؟ ما 
مي خواهيم در خدمت مردم باشلليم، اما اگر اين لشكر خوب تأمين 

نشود... 
حد و حدود اين تأمين كجاست؟

در حد مقدورات خودش و مقدورات كشللور. مللا نمي گوييم تأمين 
كهكشللاني، نه! مقدورات قانوني. اينكه به واسللطه تأمين نشللدن، 
مشكات براي سامت مردم ايجاد شود و بعد همان مشكات را گردن 
جامعه پزشللكي بيندازند، اين يعني يك سيكل معيوب. در رسانه ها 

مرتب مي خواهند جامعه پزشكي را زير سؤال ببرند. 
 مثاًل چه چيزي را گردن جامعه پزشكي مي اندازند؟

قوانين باالدستي در كشللور اجرا نمي شود، مثًا قانون بيمه خدمات 
درماني يا سياسللت هاي اباغي مقام معظم رهبري. آنهايي كه بايد 
اجرا، نظارت يا بازخواسللت كنند، عمللًا كاري نمي كنند. در نهايت 
مشكات و نابسللاماني هايي در حوزه سللامت ايجاد مي شود و آن 
نابساماني ها را گردن جامعه پزشللكي مي اندازند كه جامعه پزشكي 
زيرميزي مي گيرد،  جامعه پزشكي كار بي انديكاسيون انجام مي دهد، 
جامعه پزشكي دنبال اين است كه تعرفه هايش را باال ببرد. در حالي 
كه اگر شما به قانون عمل مي كرديد، همه اينها حل مي شد. شما به 
قانون عمل نكرديد، تعرفه ها را فريز كرديد، متناسب با قانون كه بايد 
قيمت واقعي و قيمت تمام شده را مي ديديد، لحاظ نكرديد. چرا االن 
بايد قيمت تعويض ديسللك كمر از قيمت تعويض ديسك اتومبيل 
كمتر باشللد، ما كه باهم تعارف نداريم. چرا اين اتفاق مي افتد؟ چون 
بيمه حاضر نيسللت قيمت واقعي خدمت را ببينللد. اگر بيمه قيمت 
واقعي خدمت را ببيند، خيلي از مشللكات حل مي شللود اما وقتي 
نمي بيند، مطب همكار ما نمي چرخد. اين دودو تا چهارتاي اقتصادي 
اسللت. وقتي مطب با اين تعرفه تعريف شللده كه خاف قانون است 
نمي چرخد، چه اتفاقي مي افتد؟ همكار پزشك ما دو راه بيشتر ندارد؛ 
يا اينكه مطب را ببندد كه خيلي ها اين كار را مي كنند يا اينكه با سيلي 

صورت خودش را سرخ نگه دارد. 
 شق سوم ندارد؟

خب ممكن است در اين شرايط كسللاني به كارهاي ديگر هم دست 
بزنند. 

 اگر اين استدالل ش�ما درباره قيمت تمام شده خدمات 
پذيرفتني باش�د، آن وق�ت خيلي از نهادها، قش�رها و 
مشاغل هم در وضعيت مش�ابهي قرار خواهند داشت و 

همان بحث تافته جدابافته بودن پيش مي آيد. 
اين طور نيست. شما سلماني كه مي رويد مگر بيمه، قيمت تمام شده 

او را تعيين مي كند. 
 بيمه تعيين نمي كند ولي آن كاسب به جيب مردم و وسع 

آنها نگاه مي كند. 
كاسب مي گويد اجاره من اين  قدر باال رفته، اتحاديه مي آيد قيمت ها 
را تعيين مي كند. تنها جايي كه دولت مي گويد من مي خواهم مردم 
بيشتر از اين نپردازند، حوزه سامت است. ما كه به مردم نمي توانيم 
بگوييم بيمارستان نرو. خدمتي كه استراتژيك، مهم و حياتي است، 
مي خواهيم در اختيار مردم باشد. دولت هم مي گويد من نمي خواهم 
مردم بيشللتر از اين مقدار پرداخت كنند. خب عيب ندارد. يك طور 
ديگر جبران كند. نمي توانيللد بگوييد اين قيمت را مردم نمي دهند، 
من هم نمي دهم و شما هم موظف هستيد خدمت ارائه كنيد. اين نگاه 

اختال ايجاد مي كند. 
 ول�ي در رأس موضوع درمان ب�ودن خواه ناخواه قدرت 
چانه زني بااليي ايج�اد مي كند و ش�ايد يك جور حس 

تافته جدابافته بودن. 
نه اصًا. خواسللته ما اين است: ما را هم مثل سللاير اقشار ببينند. هر 
چه ساير اقشار و خدمات، قيمت شللان متناسب با تورم افزايش پيدا 
مي كند، قيمت ما هم افزايش پيدا كند. ما چيز اضافه اي نمي خواهيم. 
يك لوله كش را كه به خانه تان مي آوريد، مي گويد اياب و ذهاب من 
اين قدر باال رفته،  قيمت مواد اوليه من اين قدر شللده، اجازه مغازه ام 
اين قدر... و همين طور قيمت را باال مي كشد. من به شما عرض كنم 
تنها قشري كه هم قيمت هزينه هاي سرباري شان متناسب با تورم باال 
نرفته و هم قيمت دستمزدشان نسبت به ساير اقشار به شدت پايين 

است، جامعه پزشكي است. 
 امسال دس�تمزدها در جامعه پزش�كي چقدر افزايش 

داشته است؟ 
 k حق الزحمه جامعه پزشكي امسال 10 درصد افزايش يافته،  يعني
)ضريب( حرفه اي و  توجه كنيد به هزينه هاي سللرباري كه در جيب 
مِن پزشللك نمي رود. حقوق منشللي 57 درصد باال رفته،    باال رفته، 
 قيمت آب و برق و ماليات باال رفته اما مي گويند شما متناسب با اين 
افزايش ها، حللق نداريد افزايش دهيد. وقتللي پرداختي به همكار ما 
10 درصد بيشتر باال نرفته، يعني افزايش حقوق ما از كارمندان كمتر 

است، چون كارمند 20 تا 25 درصد رشد حقوق داشته است. 
 

هزينه هاي جانبي چطور؟
هزينه سللرباري و تخت بيمارسللتان و آب و برق و غذا و هتلينگ و 
هزينه هاي مطب مجموعاً 24 درصد باال رفته است. كدام شغل و قشر، 
قيمتش را نسللبت به قبل 24 درصد باال برده است؟ اجاره چقدر باال 
رفته؟ آيا كسي 25 درصد رشد اجازه مسكن را رعايت مي كند؟ غير 
اين اسللت كه تا 100 درصد روي اجاره مسكن گذاشته اند؟ آن وقت 
به پزشك مي گويند تو حق نداري بيشتر از 24 درصد باال ببري،  بعد 
به جامعه القا مي كنند ويزيت پزشك 24 درصد اضافه شده در حالي 
كه هزينه هاي سرباري را از اين رقم كم كنيد، ميانگين چيزي براي او 
نمي ماند.  اصاً بياييد هزينه هاي سرباري ما را مثل ساير اقشار حساب 
كنند. هر برخوردي با بقيه مي كنيد با ما هم همان برخورد را داشته 

باشيد. چرا مي گوييد الزاماً 24 درصد؟ 
خيلي از قش�رها با اينكه اجاره هاي ش�ان به قول شما 
افزايش 100 درصدي هم داشته، مجبور بوده اند و هستند 
قيمت خدمات را زياد باال نبرند، چون كسب و كار خود 
را از دست مي دهند. پزشكان ما هم ايراني هستند و از 

محدوديت منابع آگاه. 
 منصفانه نيست، وقتي مطالبه بحق خود را مطرح مي كنيم كه با ما 
هم همان رفتاري را داشته باشيد كه دست كم با كارمندها، اين انگ 
تافته جدابافته بودن را به ما بزنند. كجاي اين  تافته جدابافته است؟ 
ما مي گوييم ما را مثل بقيه حساب كنند. حقوق ما را، دستمزد ما را، 
هزينه هاي سرباري ما را مثل بقيه، مثل كارمندها و كارگرها حساب 
كنند. چرا به ما مي گوييد شللما تعرفه تان 24 درصد است والغير؟ از 
كجا اين 24 درصد را آورده ايد؟ قانون هم نگفته اسللت. خاف قانون 
و عدالت اسللت. قانون گفته است هزينه تمام شللده خدمات. هزينه 

تمام شده خدمات را حساب كنيد و هر چه هست بدهند. 
 اما تصويري كه از پزشكان ارائه مي شود... 

خب تصوير اشتباه است. 
 اجازه نمي دهيد من... 

تصوير را چه كسي ايجاد كرده؟ اين تصوير اشتباه كار كساني است كه 
مي خواهند قسر در بروند. من البته خاستگاه اين نگاه را مي فهمم، ولي 
رسانه متوجه نيست. اين تصوير از پزشكان به جرئت مي گويم هدفمند 
ايجاد مي شود و كساني مي خواهند اين تصوير را ايجاد كنند كه قسر 
دربروند و نمي خواهند در ديد باشند. مي خواهند رسانه را در تقابل با 

جامعه پزشكي نگه دارند تا كسي به حياط  خلوت آنها نوري نتاباند. 
 اينها چه كساني هستند؟

خب نمي شود گفت. برويد ببينيد چه كساني از اين وضعيت استفاده 
مي كنند. 

 به نظرم رسانه عليه شما نيس�ت، ما مي خواهيم كمك 
كنيم. 

اما رسانه بعضي جاها اشتباه مي كند. 
 خب همه ما در مع�رض اش�تباهيم. االن تصوير ذهني 
كه مردم در اين ش�رايط جامعه و وضعي�ت اقتصادي از 
پزشكان دارند، اين است كه پزش�كان در برابر ماليات 

مقاومت نشان مي دهند. 
دروغ است. 

 نمي گذارن�د كارتخوان ها در مطب ه�ا و مراكز خدمات 
درماني... 

از شما مي پرسللم مصداق قانوني و رسللمي اين خبر چه كسي بايد 
باشد؟

 سازمان ماليات. 
برويد با آقاي دكتللر منظوري صحبت كنيد، هر چه ايشللان گفتند 

قبول. 
 شما صحبت كرده ايد؟

چهار جلسه. 
 نتيجه؟

نقل قول از ايشان دارم. اول: پزشكان جزو خوش حساب ترين مؤديان 
ما هسللتند. دوم: جامعه پزشكي در سللال اخير بيشترين همكاري 
را در تبصره100 داشللته است. سللوم: ميانيگن تفاوت خوداظهاري 
و تشخيص در جامعه پزشكي از ساير اقشللار پايين تر است. متوجه 

هستيد؟ 
 چقدر؟

نزديك 20 درصد، يعني آنچه جامعه پزشكي اظهار مي كند با آنچه آنها 
تشخيص مي دهند 20 درصد تفاوت دارد. در برخي از اقشار اين رقم 
80 درصد است. اين نقل قول رسمي سازمان امور مالياتي كشور است. 
چرا رسانه ها مي آيند حرف هايي را مي زنند كه هيچ منبعي ندارد. اگر 

سازمان مالياتي را قبول داريد، حرف سازمان مالياتي اين است. 
در اينكه س�ازمان امور مالياتي، نهاد قانوني و رس�مي 
كش�ور اس�ت، ترديدي وجود ن�دارد ام�ا گزارش هاي 
ميداني و مس�تند نش�ان مي دهد گاه مردم در مطب ها 
يا آزمايش�گاه ها و مراكز درماني س�رگردان ش�ده اند، 
چون اين مراكز، دس�تگاه هاي كارتخوان را برچيده اند. 
عكس العمل شما نسبت به اين اتفاقات چيست؟ چون به 
هر حال مردم را به زحمت مي اندازد و از طرفي اين تصوير 
را به جامعه ارائه مي كند كه هر كسي زور بيشتري دارد 

مي تواند در برابر اجراي قانون مقاومت كند. 
 تخلف است. به همان نسبت كه در ساير قشرها تخلف است. مگر شما 
تا به حال نرفته ايد طا بخريد، مگر شما را نبرده اند پاي عابربانك كه 

كارت به كارت كنيد؟ 
من نمي توانم اين دو را كنار هم هضم كنم. 

 چه چيزي را؟
از يك طرف مي گوييد تخلف اس�ت، از ط�رف ديگر به 
نوعي انگار مي خواهيد عادي جلوه دهيد يا دفاع كنيد، 
چون در ادامه مي گوييد در قشرهاي ديگر هم وضعيت 

همين است. 
من عادي جلوه نمي دهم. مي گويم به همان ميزان كه در ساير اقشار 
تخلف وجود دارد، در اين قشر هم ممكن است تخلفاتي وجود داشته 

باشد. 
 ريشه اين تخلفات را در كجا مي دانيد؟

ريشه تخلف در جامعه پزشكي در عدم عمل به قانون است. اگر قانون 
اجرا شود، جلوي بروز اين تخلفات را مي گيرد. 

 آقاي دكتر! سخن شما را درك مي كنم اما اين سخن به 
گمانم س�ويه هاي خطرناكي هم دارد. اينكه هر قشري 

به هر حال مي تواند قوانين راكد مرتبط با كسب و كار و 
منافعش را پيدا كند و اجرا نشدن كامل قانون را دستاويز 

قانون گريزي قرار دهد. 
برداشللت شللما درسللت نيسللت، ما با تخلفات برخورد مي كنيم. اگر 
پرونده اي تشكيل شود اينجا بررسي مي كنيم. جايگاه ما در نظام پزشكي 
مثل قوه قضائيه است. ما هيئت هاي بدوي، تجديدنظر و هيئت هاي عالي 
انتظامي داريم. در دفاع از حقوق مردم هم با هيچ همكاري تعارف نداريم 

و حتماً حتماً هم سعي مي كنيم جانب مريض را بگيريم. 
 اينكه مي گوييد در دف�اع از حقوق مردم با هيچ همكار 

پزشكي تعارف نداريد، ژست رسانه اي كه نيست؟
به هيچ عنوان. ما آمار داريم. 

 آمار چه مي گويد؟
از پرونده هاي سال1400 كه به جامعه پزشكي واصل شده 42 درصد 
منجر به صدور كيفرخواست شده، يعني 42 درصد از پرونده ها واقعي 

بوده است. 
 خب چند درصد منجر به صدور حكم عليه پزش�كان و 

كادر درماني شده است؟
83 درصد از ايللن پرونده ها منجر بلله محكوميت پزشللك و به نفع 
بيمار تمام شده اسللت. ما تعارف نداريم، يعني از پرونده هايي كه به 
هيئت هاي ما رفته 83 درصد به نفع بيمار رأي صادر شده است. توجه 
كنيد كه جامعه پزشكي از دست ما شاكي  هستند، چون مي گويند 
اگر پرونده تان به نظام پزشللكي برود، نقره داغ تان مي كنند. آمار هم 
همين را مي گويد. آن وقللت بيرون مي گويند نظام پزشللكي هواي 

همكارانش را دارد. 
 خب شايد به خاطر اين اس�ت كه ناظر و مجري در يك 

سازمان مستقرند. 
نه، اين حرف قابل دفاعي نيست. همكاراني كه در هيئت هاي بدوي، 
تحقيق و انتظامي هسللتند بسلليار بزرگوار،  اسللتاد تمام دانشگاه، 
انسان هاي بسيار متدين، آزاده و علمي هستند. طرف نمي آيد اعتبار 
خودش را مخدوش كند. اتفاقاً برعكسش است. ما در هيئت ها سعي 

مي كنيم به همكارهاي خودمان بيشتر فشار بياوريم. 
 چرا؟ 

چون درسللت، علمي و سللالم كار كردن و آسلليبب نزدن به مريض 
اعتبار جامعه پزشكي است. بزرگ ترين سرمايه ما در جامعه پزشكي 

چيست؟ اعتماد بين ما و مردم؛ اعتباري كه در چشم مردم داريم. 
 در واقع مي گوييد با سرمايه خودتان بازي نمي كنيد. 

صددرصد اين كار را نمي كنيم. اگر همكاري خداي نكرده به خطا و 
اشتباه ضربه اي به مريض زده و اصول علمي و اخاقي را رعايت نكرده 

باشد، ما كه نمي آييم از همكارمان دفاع كنيم. 
 بيشترين پرونده هاي شكايات مردم از جامعه پزشكي 

كجاست؟ زيبايي؟
بله، مربوط به عمل هاي زيبايي است. 

 چرا؟
متأسللفانه عمل هاي زيبايي، سللير فزاينده اي در جامعه ما داشته و 
افراد غيرمجاز و غيرپزشللك در اين عرصه حضور دارند،  خب اصاح 
اين رويه به كار فرهنگي و هشللدار نياز دارد. از طرفي قوانين چه در 
حوزه مداخات غيرپزشكي و چه حوزه مداخات افراد جامعه پزشكي 
چندان بازدارنده نيست. اينكه تكنيسيني مي آيد كلينيك مي زند و 
كار زيبايي انجام مي دهد، حداكثر جريمه اين تخلف، 5 تا 10ميليون 
تومان است، به خاطر همين بازدارنده نيست. اين يكي از نگراني هاي 

جدي ماست. 
 احس�اس مي كنم اينجا ش�كاف تعاملي وج�ود دارد، 
مثاًل با نه�اد قانونگذار يا با آن نه�اد فرهنگي، چقدر در 
دوره مسئوليت خود روي اين ش�كاف هاي تعاملي كار 
كرده ايد؟ مثاًل مي گوييد ميزان جرائم حالت بازدارندگي 
ندارد. خب چه تعاملي براي اصالح همي�ن رويه با نهاد 

قانونگذار يا قضايي انجام داده ايد؟
در يك سال گذشته معاون پارلماني و اجتماعي مان را فعال و بيشترين 
ارتباط را بللا مجلس و قوه قضائيلله برقرار كرديللم. در همين مدت، 
9چالش اساسللي در قوه قضائيه را با صاحبنظران خودمان و جامعه 
قضايي كارشناسي و طي نامه اي حضوري خدمت جناب اژه اي تسليم 
كرده ايم. جلسه اي با ايشللان برگزار و اين 9 مورد را مطرح كرده ايم. 
ايشان روي تك تك موارد دسللتور دادند كه در معاونت هاي مختلف 

پيگيري شد. 
 و نتيجه؟

برخي به جمع بندي رسيد و برخي هم در شرف پيگيري است. مثًا با 
كار كارشناسي بسيار فشرده، طرح دوفوريتي تشديد جرائم مداخات 
غيرمجاز در حوزه سامت را آماده و به كميسيون قضايي ارائه كرديم 
و كميسلليون در نوبت بررسللي قرار داد كه اين مداخللات با جرائم 
بازدارنده مواجه شوند. االن متأسفانه هر كسي هر بايي خواست سر 
مردم مي آورد. خيلي از مراكز و افرادي كه مجوز ندارند، آسيب  هايي 
كه به مردم وارد مي كنند چندين ده برابر ضرري است كه در جامعه 
پزشكي ايجاد مي شود ولي همچنان كه اشاره كردم، حداكثر جريمه 
5 تا 10 ميليون تومان اسللت، البته قبًا مداخات غيرپزشكي حتي 
جريمه سنگين زندان هم داشللته اما دو دهه و اندي پيش متأسفانه 
به اشللتباه تعديل كرده اند و به جريمه نقدي تبديل شده، از طرفي 
اين جريمه هم چون متناسب با افزايش تورم باالتر نرفته، عمًا ديگر 

بازدارنده نيست. 
 در نظام پزشكي محروميت از طبابت اجرا مي شود؟

بله. 

گفت وگو با دكتر محمد رئيس زاده، رئيس كل سازمان نظام پزشكي كشور

قاچاقآردراميبينند،قاچاقپزشكرانميبينند

چ�را االن باي�د قيم�ت تعوي�ض ديس�ك كمر از 
قيم�ت تعويض ديس�ك اتومبيل كمتر باش�د، ما 
كه باهم تع�ارف نداريم. چرا اين اتف�اق مي افتد؟ 
چون بيم�ه حاضر نيس�ت قيمت واقع�ي خدمت 
را ببين�د. اگ�ر بيم�ه قيم�ت واقع�ي خدم�ت را 
ببين�د، خيل�ي از مش�كالت ح�ل مي ش�ود ام�ا 
وقت�ي نمي بين�د، مط�ب هم�كار م�ا نمي چرخد

از پرونده هاي�ي ك�ه ب�ه هيئت ه�اي م�ا رفت�ه 
83 درصد ب�ه نفع بيمار رأي صادر ش�ده اس�ت. 
توجه كني�د ك�ه جامع�ه پزش�كي از دس�ت ما 
ش�اكي  هس�تند، چون مي گويند اگر پرونده تان 
به نظام پزش�كي ب�رود، نقره داغ ت�ان مي كنند. 
آم�ار ه�م همي�ن را مي گوي�د. آن وق�ت بيرون 
مي گويند نظام پزشكي هواي همكارانش را دارد

  حسن فرامرزي
دكت�ر محمد رئي�س زاده، رئيس كل س�ازمان نظام پزش�كي كش�ور، ف�وق تخصص جراح�ي ع�روق، تروما و اندوواس�كوالر 
و متخص�ص جراح�ي عموم�ي، مديري�ت يك�ي از تخصصي تري�ن و در عي�ن ح�ال اجتماعي تري�ن س�ازمان هاي كش�ور را 
بر عه�ده دارد. ب�ا او درب�اره تصوي�ري كه اي�ن س�ال ها از پزش�كان س�اخته ش�ده، حق�وق و دس�تمزدها، ش�يوه مواجهه 
س�ازمان متب�وع وي ب�ا پرون�ده ش�كايات از پزش�كان، وج�ود نجومي بگي�ران، ف�رار ماليات�ي، خدش�ه دار ش�دن 
رابطه جامع�ه ب�ا كادر درم�ان و در نهايت چراي�ي پدي�ده پررنگ اي�ن روزها يعن�ي مهاجرت پزش�كان گفت و گ�و كرده ايم. 

حميد رضا نيكعهد| جوان  دكتر محمد رئيس زاده مهم ترين عامل مهاجرت پزشكان را فريز شدن و غير واقعی بودن تعرفه ها می داند. 
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 و خطر جذب اين افراد در مراكز زيرزميني و غيرمجاز؟ 
دقيقاً مشللكل اين است كه عضوي از جامعه پزشللكي تخلفي انجام 
مي دهد و ما او را محروم از طبابت مي كنيم. اين فرد االن با اين قانون 
ضعيف كه در حوزه مداخات غيرمجاز اجرا مي شود، تبديل مي شود 
به يك فردي كه مجوز پزشكي ندارد اما اگر به عنوان غيرپزشك كاري 
انجام دهد، جريمه اش به  شدت كمتر است. توجه مي كنيد؟ ما نگران 
اين هستيم كه گاه احكام سللنگيني براي پزشك در نظر مي گيريم، 
بعد فرد از زير سيطره و نفوذ ما خارج مي شود، تازه ممكن است خوش 

به حالش هم بشود. 
 از آن 9 موردي كه با آقاي اژه اي مطرح كرديد، بگوييد. 

يكي همين بحث تشديد جرائم مداخات غيرمجاز در حوزه پزشكي 
بود. يكي ديگر بحث تجميع مراجع شللكايت از حوزه سامت است. 
اگر هموطني از حوزه سامت و درمان شكايتي داشته باشد، مي تواند 
همزمان در نظام پزشكي شللكايت كند،  در پزشكي قانوني شكايت 
كند، در دادسراي ويژه جرائم پزشكي شللكايت كند، در دادسرا هم 
همين طور و اين آشللفتگي يك مقدار جامعه پزشللكي را با مشكل 
مواجه مي كند. پرونده اي مي رود و در پزشكي قانوني به جمع بندي 
مي رسد. فرد نظرش تأمين نمي شود، دوباره نظام پزشكي مي آيد. در 
نظام پزشكي تأمين نمي شود به دادسراي جرائم پزشكي مي رود. خب 
اين همكاران ما را دچار فرسللودگي مي كند. يكي از درخواست هاي 
ما اين بود كه اينها را تجميع كنيد و فرد در يك جا ثبت شللكايت را 
انجام بدهد. بحث ديگر ما با آقاي اژه اي، حبس زدايي از جرائم پزشكي 
بود، چون ما معتقديم تقصيرات و تخلفات حوزه پزشكي بايد مصداق 

قاعده احسان باشد. 
 مثال مي زنيد؟

االن يك آتش نشللان می آيد كسللي را نجات بدهد، آن فرد را كول 
مي كند و مي آورد لبه جدول پايش ضربه مي خورد و سللر فرد به لبه 
جدول مي خورد، اين اتفاق شللامل قاعده احسان است. خب طبيعتاً 
همكار ما هم كه عملي را انجام مي دهد كه در نهايت منجر به آسيب 
يا فوت بيمار مي شود، به نيت كمك رفته است و اين با قتل غيرعمد 
خيلي فرق مي كند. شما در دعوا كسي را هل مي دهيد و سرش به لبه 

جدول مي خورد و قتل غيرعمد روي مي دهد. 
 منظور ش�ما اين اس�ت كه با اين رويه قصور پزش�كي 

منتفي شود؟
نه اينكه برچيده شود، بلكه شامل قاعده احسان شود، نه قاعده قتل 
غيرعمد يا شبه عمد. اشاره كردم شما در دعوا كسي را هل مي دهيد 
و منجر به فوت او مي شود، ولي پزشكي بيماري را كه سرطان دارد به 
اتاق عمل مي برد، به نيت دعوا كه وارد اتاق عمل نمي كند. مي خواهم 
به او كمك كنم اما در اين مسير اتفاقي رخ می دهد. ما مي گوييم اين 

اتفاق، شامل قاعده احسان شود. 
 اگر قصور پزشكي شامل قاعده احسان شود، چه تبعاتي 

روي مي دهد؟
اگر اين اتفاق بيفتد بر جرائم مترتب بعدي هم تأثير خواهد داشت، 
در اين صورت پرونده ها ديگر كيفري نمي شود، ممكن است حقوقي 

شود. 
آقاي دكت�ر! امروز با كاهش درآم�د ايراني ها، جامعه ما 
نس�بت به افرادي كه دس�تمزدهاي باالي�ي مي گيرند 
حس�اس تر ش�ده اس�ت، البته مي پذيرم بدن�ه جامعه 
پزش�كي دريافت هاي نجومي ندارد اما ب�ه هر حال در 
جامعه پزشكي هستند كس�اني كه دريافت هاي بااليي 
داشته باشند. آيا شما مي توانيد تصويري واقع بينانه از 

دريافتي هاي جامعه پزشكي به ما بدهيد؟
از قول معاونت درمان وقت وزارت بهداشللت و درمان عرض مي كنم 
ميانگين درآمد جامعه پزشكي از سال95 تا االن تغيير نكرده است. 
من اين را از قول يك مقام مسللئول مي گويم. در زندگي روزمره هم 
مِن جراح اين را حس مي كنم. ميانگين درآمد من از سال 95 تاكنون 

تغييري نكرده است. 
 به نسبت تورم چطور؟

به نسبت تورم يك ششم كمتر شده اسللت. مثًا سال 95 جراح ما با 
كارانه ماهانه اش مي توانست يك سواري 207 بخرد. آن موقع 207، 
32 ميليون تومان بود. االن جراح ما با ميانگين كارانه اش يك ششم 

سواري 207 را هم نمي تواند بخرد. 
 البته اين اتفاق براي همه اقشار روي داده است. 

همين طور است اما شما مي پرسيد و من طبيعي است درباره جامعه 
پزشكي اين را مي گويم كه اوالً ميانگين دستمزدهاي جامعه پزشكي 
طبق اظهارنظر رسللمي معاونت درمان وقت وزارتخانه- آقاي دكتر 
جان بابايللي- افزايللش نيافته و دوم اينكه به نسللبت تللورم حداقل 

يك ششم كمتر شده است. 
خب منتقدان مي توانند اين دستمزدها را با قيد رسمي 
بودن از يك طرف بپذيرن�د و از طرف ديگر ذهن افكار 

عموم�ي را س�وق بدهند ب�ه دس�تمزدهايي كه 
در آم�ار نمي آيد و جنبه رس�مي ن�دارد. اصاًل 

از نجومي بگي�ران ش�روع كني�م. آي�ا وجود 
نجومي بگي�ران در ح�وزه پزش�كي را قبول 

داريد؟
حتماً نجومي بگيران وجللود دارند، اما بللا اين قيد كه 
حتماً حتماً  درصد اين نجومي بگيران از سللاير اقشللار 

كمتر است. 
 مثاًل چند درصد؟

ما كه آمار دقيقي نداريم، چون اصًا سامانه دقيقي 
نداريم كه جللزء به جزء بدانيم درآمللد افراد چقدر 

است. 
 اگر اين سامانه وجود ندارد پس چرا به 

آمار معاونت درمان استناد مي كنيد؟
آن آمار درباره دستمزدهاي معمول است، تمام 
دريافتي ها كه الزاماً شفاف نيست، بنابراين من 

هيچ آماري نمي توانم بگويم. 
 رصد هم نمي كنيد؟

چرا رصد، پيگيري و برخورد مي كنيم اما فقط 
آن چيزي كه در سامانه هاي بيمارستاني ثبت 

و قانوناً پرداخت مي شود، قابل رصد است. 
 در واقع اش�اره ش�ما به زيرميزي 

است. 
بله، ممكن است فرد زيرميزي بگيرد. زيرميزي 
قابل رديابي و اثبات نيست، چون شما مي آييد 
مطب من مي گوييد من مي خواهم عمل انجام 
دهم. مِن جراح به شللما مي گويللم 50 ميليون 

تومان مي گيرم كه اين عمل را انجام دهم. درست 
اسللت؟ من كه اين 50 ميليون را به عنوان درآمد 

جايي ثبت و ضبط نمي كنم. 
 و طبيعتًا مِن بيمار هم ك�ه اين 50 ميليون 

تومان را ب�ه عنوان اضطرار در اختيار ش�ماي 
جراح قرار مي دهم، نمي روم شما را لو بدهم. 

بله، چون من مي خواهم شما را عمل كنم و بعد هم پيش من مي آيي و 

باالخره احتياج داري. من اين را خيلي شفاف و صادقانه مي گويم. 
 از ش�فافيت ش�ما سپاس�گزارم. اين نقطه اي است كه 
گمان مي كن�م بزنگاه خيلي خوبي اس�ت كه م�ا به آن 
رسيده ايم. چقدر اخالقي مي دانيد كه از ضعف و بيماري 
م�ن سوءاس�تفاده مالي ش�ود؟ پس آن س�وگندي كه 
پزشكان ياد مي كنند، كجاي اين داستان قرار مي گيرد؟ 

آيا اين نوعي تجارت با بيماري نيست؟
ما به عنوان سازمان نظام پزشكي به كرات به افراد اعام كرده ايم كه 
بيايند اين موارد را اظهار كنند اما آنها حاضر نيستند مراجعه كنند و به 

اين سؤال جواب دهند كه شما زير ميزي پرداخت كرده ايد يا نه. 
 آقاي دكتر! ممكن است كسي بگويد از اين حرف ها بوي 
مماش�ات با زيرميزي مي آيد. خب از چشم آن بيمار به 
داستان نگاه كنيم. معلوم است كه آن بيمار، درمان خود 

را از هر اولويتي مهم تر مي داند. 
مي گوييد نجومي بگيران حوزه سللامت كجا هستند، من به روند 
شكل گيري اين داستان اشللاره مي كنم. با اينكه زيرميزي را تأييد 
نمي كنم اما به سللخن خودتان اسللتناد مي كنم كلله گفتيد نظام 
پزشكي يك سازمان دووجهي اسللت،  يعني خواه ناخواه تحوالت 
اجتماعي بر كار همه اقشار از جمله پزشكان اثر مي گذارد و طبيعي 
است ما نمي توانيم لحظه به لحظه رابطه بيمار و پزشك را كنترل 

كنيم. 
 آيا مي توانيد يك رقم حدودي ب�راي زيرميزي ها بيان 

كنيد؟
اعدادي كه درباره زيرميزي گفته مي شود و متعاقب آن فرار مالياتي 
كه بر اساس آن محاسبه مي شود، غيرواقعي و غيردقيق هستند، چون 
اين موارد اساساً قابل اثبات نيسللتند، بنابراين از من انتظار نداشته 
باشيد بگويم جامعه پزشللكي اين قدر دريافت هاي غيررسمي دارد 
و اين قدر زيرميزي مي گيرد و اين قدر فللرار مالياتي دارد. زيرميزي 

پديده اي است كه قابل رديابي و اثبات نيست. 
 حتي اگر اين فرض شما درست باشد كه زيرميزي قابل 
اثبات و رديابي نيست، نتيجه اي كه از آن فرض مي گيرد 
به نظرم محل اشكال است، يعني چون قابل اثبات نيست، 

پس ما رهايش مي كنيم. 
رهايش نكرده ايم. ما كارگروه ويژه اي در سازمان نظام پزشكي براي 
مقابله با اين پديده ها داريم. دادسللتاني، وزارت بهداشت، تعزيرات، 

نظام پزشكي و معاونت درمان عضو اين كارگروه هستند. 
 پيش تر به غيرواقعي بودن دس�تمزدهاي كادر درمان 
اشاره كرديد كه قيمت ها فريز و سركوب شده و همپاي 
رش�د تورم جلو نرفت�ه اس�ت. رابطه بي�ن زيرميزي و 

سركوب قيمت ها را چطور مي بينيد؟
مسلماً بخشي از علت اين زيرميزي ها به همين فريز شدن قيمت ها و 

واقعي نبودن دستمزدها برمي گردد. 
فرض كنيد من اين انتظار را از پزش�كان دارم كه وقتي 
س�راغ اين حرف�ه آمده اند، ديگ�ر در س�وداي زندگي 
مجلل نباش�ند. مثل اين اس�ت كه وقتي كس�ي سراغ 
روزنامه نگاري مي آيد، خواه ناخواه پش�ت پا مي زند به 
مظاه�ر زندگي مجلل، مگر اينكه فس�ادپذير باش�د يا 
معلم ها و اقش�ار ديگر. آيا مي توانيم انتظار مشابهي از 

پزشكان داشته باشيم؟ 
ما سه گروه در جامعه پزشكي داريم. يك طيف هر بايي سرشان 
بياوريد بر اساس تعهدي كه دارند به مردم خدمت مي كنند، 
كم هم نيستند. شللما نان و پياز هم به اين افراد بدهيد آنها 
كار خودشللان را مي كنند. اين گروه بلد نيستند يك ريال 

اضافي بگيرند. 
 مي توانيد  درصد بدهيد؟

اين طيف خيلي زياد هستند. 
 عدد مي توانيد بگوييد؟

اينها قاطبه جامعه پزشكي هسللتند. حتماً باالي 60 و 
70 درصد. هيئت هاي علمي دانشگاه ها و پزشكاني كه 

در شهرستان ها هستند جزو اين طيف  هستند. 
 دفاع صنفي كه نيست؟

من خبر دارم نفر اول بورد اورولوژي در شوشتر، ماهي 
18 ميليون تومان دريافتي دارد. واهلل باهلل تاهلل پدرش به 
من زنگ زده شللكايت كرده اسللت. رزيدنت اورولوژي، 
نفر اول كشور در شوشللتر طرح خود را مي گذراند و كل 
دريافتي اش 18ميليون تومان است. درآمد ديگري هم 
ندارد. مگر در شوشتر كسللي پيدا مي شود كه زيرميزي 
50 ميليون توماني بدهد؟ اصًا در شهرسللتان يكسللري 
كارها غيرقابل انجام اسللت. در شهرسللتان هاي كوچك 
كسي نمي تواند اين پول ها را بدهد، در تهران است كه فرد 
مي تواند 50، 100،  200 ميليون تومان زيرميزي بدهد. اين 
همه پزشللك همكار ما در شهرستان ها و شللهرها در مراكز 
محروم كشللور فعاليت مي كنند و اصًا امكان دريافت چنين 
زيرميزي هايي ندارند. پس طيف زيادي از پزشللكان با همين 
اعداد غيرواقعي خدمت ارائه مي كنند و همان مشكاتي كه مردم 
دارند اين رده هم دارند، ولللي اجازه بدهيد من همين جا اين نقد 
را از رسانه داشته باشم كه پزشكان اين طيف اصًا براي رسانه ها 

جذاب نيستند. 
 چه طيفي براي رسانه ها جذاب هستند؟

براي رسانه جذاب است كه بگويد فان پزشك،  200 ميليون تومان 
زيرميزي گرفته، همين! جذابيت نللدارد كه بگويد رئيس زاده ديروز 

زير فشار يك عمل آنوريسم آئورت سه ساعته در »كت لب« كمرش 
خرد شده، آن وقت چقدر دسللتمزد براي اين عمل خواهد گرفت؟ 

يك ميليون تومان! اين براي رسانه جذابيتي ندارد. 
طيف هاي ديگر چطور؟

يك طيف كه عرض كردم هر كاري هم بكنيد بر اساس تعهد، وجدان، 
اخاق، دين و حال و حرام  كار خودشان را انجام مي دهند. يك طيف 
هم آن طرف داريد. شما هر چقدر به آنها بدهيد سيرماني ندارند. شما 
اگر تعرفه ها را واقعي بكنيد و ماهللي 200 ميليون هم به اين گروه از 

پزشكان بدهيد، باز هم مي گويند اين رقم براي من كم است. 
 اين گروه چند درصد از جامعه پزشكان هستند؟

خيلي كم، شايد زير 2 و 3 درصد جامعه پزشكي. 
 اين را بر اساس يك بينش و تماس ميداني مي گوييد؟

رسانه تهران است، مسئول تهران است. شما سراوان و باغ ملك و ايذه 
و قوچان و دزفول را كه نمي بينيد. در تهران وضعيت برجسته تر است، 
چون تراكم بيشتر است. هزينه ها بيشتر است و پولدارها هم در تهران 

بيشترند، بنابراين وقتي مي گويم زير 3 درصد شما مطمئن باشيد. 
 و طيف سوم پزشكان؟

طيف سوم كساني هستند كه تصميمات ما رفتارهاي آنها را تنظيم 
مي كند. شما اگر تعرفه واقعي به اين گروه بدهيد، بر اساس آن تعرفه 
زندگي اش را مي كند، اما اگر تعرفه واقعي به او ندهيد، در واقع او را به 
مسير نادرست هدايت كرده ايد. وقتي با قيمت غيرواقعي مطب فرد 

نمي چرخد، كاري مي كند كه باالخره مطبش بچرخد. 
 مثاًل چه كاري؟

كاري مي كند كه علمي و دقيق نباشد، ولي به هر حال من او را مجبور 
كرده ام. پس ما اين سلله طيف را داريم، ولي قطعاً طيفي كه مراعات 
مي كنند و طيفي كه تصيمات ما رفتارهاي آنهللا را تنظيم مي كند، 
در قاطبه هسللتند. حال اگر ما قانون را مراعات كنيللم هم به قانون 
خدمت كرده ايم، هم رفتارهاي طيف دوم را به مسير درست برده ايم 
و هم زبان ما براي برخورد با آن طيفي كه دنبال زيرميزي هسللتند، 

قوي تر مي شود. 
 مثال عيني مي زنيد؟

وقتي با اين نوع افراد مواجه مي شويد، مي گويند شما انتظار داريد من 
اين عمل را با اين رقم انجام بدهم؟ عملي با چنين مسئوليت سنگيني 
كه فرد مي تواند از من شللكايت كند، آن وقت من براي چنين عملي 

300 هزار بگيرم؟ 
 300 هزار تومان؟

بله، االن در بعضللي از عمل هاي ارتوپدي، دسللتمزدي كه به ارتوپد 
مي دهند در حد 200 و 300 هزار تومان است. 

 براي عمل زمانبر و سنگين؟
بله، عمل ارتوپدي چندسللاعته كه حاال اگر مريض شكايت كند و به 
پزشك10 يا 20 درصد قصور بخورد، همين پزشك، جريمه 5 ميليون 
توماني جنبه عمومي جرم را بايد از جيب خودش پرداخت كند، در 

صورتي كه دستمزد بايد متناسب با مسئوليت باشد. قبول كنيم اين 
فرد به سطح باالتري از تخصص و اهميت رسيده، در حالي كه برخي از 

مسئوالن ما خلبان را با راننده اتوبوس يكي مي بينند. 
 احتماالً اين مثال براي راننده ه�اي اتوبوس برخورنده 

باشد. 
اينكه راننده اتوبوس خدمت انجام مي دهد، شكي نيست اما ما كه نبايد 
خودمان را فريب بدهيم و مثًا بگوييم نگهبان يك بيمارستان، همان 

دستمزدي را بايد بگيرد كه جراح مي گيرد. 
 آيا مقايسه اي درباره دستمزد رسمي پزشكان ايران با 

كشورهاي اطراف صورت گرفته است؟
بهتر است مقايسه نكنيد. فكر مي كنيد در افغانستان ويزيت پزشك 
چند دالر اسللت؟ در عراق چند دالر اسللت؟ اصًا به اين مقايسه ها 
نپردازيد، قائل به اين مقايسلله ها هم نيستيم. يك عمل قلب باز فكر 
مي كنيد در منطقه چقدر است؟ عملي كه جراح ما انجام مي دهد و 
ما به او 2 ميليون مي دهيم، 1/5 ميليون مي دهيم، سللقف و ماليات 

مي گيريم و يك سال بعد هم به او پرداخت مي كنيم. 
 چقدر است؟

كمترين قيمت عمل قلب باز در منطقه 40 هزار دالر است. 
 يعني يك ميلياردو200ميليون تومان. 

اصًا مقايسه نكنيد. قائل هم نيسللتيم، چون مي گوييم مردم ما در 
اين شللرايط زندگي مي كنند. من كه نمي گويم چرا ويزيت در عراق 
100دالر اسللت و در ايران چهار دالر. چون مردم مللا با دالر زندگي 
نمي كنند، با ريللال زندگي مي كنند. اما به شللما بگويم وقتي قيمت 

خيلي ارزان باشد... 
 قاچاق اتفاق مي افتد. 

دقيقاً. شللما چرا طرح دارويار را اجرا كرديد؟ چون گفتيد دارو ارزان 
است و قاچاق مي شود. چرا آرد را براي ماكاروني گران كرديد؟ چون 
گفتيد آرد ارزان است و ماكاروني ما در اربيل عراق به فروش مي رود. 
من به جرئت مي گويم وقتي قيمت خدمات پزشللكي ارزان باشللد، 

نيروي شما قاچاق مي شللود. نتيجه اين مي شللود كه پزشكان شما 
مي روند عراق، امارات، عمان،  دوبللي، كانادا و تركيه. اگر مي خواهيد 
پزشك تان خارج از كشور نرود و قاچاق نشود قيمتش را واقعي ببينيد. 
چطور مي شود براي آرد دنبال قيمت واقعي هستيد، پس چرا قيمت 

پزشك را واقعي نمي كنيد؟
 چقدر با گوشت و پوس�ت با اين تجربه هاي تلخ روبه رو 

مي شويد؟ 
هموطن ما كه 28سال درس خوانده كه بشود جراح قلب،  15سال در اين 
كشور تجربه جراحي قلب كسب كرده، االن رها كرده رفته دانمارك. شما 
بگوييد، جراح قلب بيمارستان بقيه اهلل چقدر ارزش دارد؟ همين امسال 
هم اين اتفاق افتاده. خب من چه گلي به سرم بزنم؟ نگويم قيمت را واقعي 
كنيد؟ خب باالخره وقتي شما به اين جراح اين رقم ها را مي دهيد رها 
مي كند و مي رود. توجه كنيد سرجمع پرداختي شما به جامعه پزشكي 
7 تا 8 درصد كل هزينه سيستم درماني كشور است، بعد رسانه چقدر به 
اين 7 درصد مي پردازد، چقدر به آن 93 درصد؟ تازه از آنها دفاع مي كند. 
مسئول بيمه را مي آورند تلويزيون، شب تا صبح به به و چه چه مي كنند، در 
بحث دارو آقاي ايكس شب تا صبح منبر مي رود و پزشكان را در رسانه ها 
مي كوبد. ابتداي گفت وگو اشاره كرديد كه چطور اين پيچيدگي تعارض 
منافع را حل مي كنيد، من عرض كردم پيچيده نيست، منافع ما و مردم در 
راستاي هم است و اگر مسئوالن اين موضوع ساده را درك كنند، دشواري 
اين تصوير و پيچيدگي اين معادله حل مي شود. كليد اين داستان هم در 

عمل به قانون است. 
 آمارهاي مختلفي از مهاجرت پزشكان به خارج از كشور 

ارائه مي شود. شما آماري در اين زمينه داريد؟
منبع رسمي آمار براي پزشكاني كه درخواسللت مهاجرت از كشور 
ارائه مي كنند، سللازمان نظام پزشكي اسللت، چون فرد وقتي اقدام 
 good -به مهاجرت مي كند بايد گواهي ای به نام گود اسللتندينگ
standing- يا عدم سوءپيشينه پزشللكي بگيرد. منبع صدور اين 

گود استندينگ، سازمان نظام پزشكي است، البته يك وقتي پزشكي 
مي خواهد مهاجرت كند و آن طرف در كشور مقصد نمي خواهد كار 
پزشكي انجام دهد، خب اينجا نيازي به آن گواهي نيست، اما اگر كسي 
مي خواهد به عنوان عضوي از جامعه پزشكي مهاجرت كند و آن طرف 
هم كار طبابت را انجام دهد، بايد حتماً گود استندينگ داشته باشد و 

منبع صدور هم سازمان پزشكي است. 
 در آن چن�د س�ال ب�ه وي�ژه امس�ال چندمج�وز 

عدم سوء پيشينه براي پزشكان مهاجر صادر كرده ايد؟
آمار كلللي مهاجرت در جامعه پزشللكي نسللبت به سللاير جوامع و 
تخصص ها باال نيست، شللايد خيلي هم پايين تر باشللد. دوم اينكه 
مهاجرت در جامعه پزشللكان از قديم- از قبل انقاب- وجود داشته 
است، همچنان كه بعد از انقاب هم اتفاق افتاده و موضوع جديدي 

نيست. خب يكسري آدم ها به هر دليل مي خواهند مهاجرت كنند. 
 يعني از نگاه شما رسانه ها در اين زمينه شلوغ مي كنند 

و شهر در امن و امان است؟
 اين طور نيست، اجازه بدهيد سخن من كامل شود. من عرض كردم 
آمار كلي مهاجرت پزشكان ما نسللبت به ساير اقشار پايين تر است و 
پديده مهاجرت هم از گذشته وجود داشللته است. اصًا يك پزشك 
ممكن است همه امكانات و دارايي ها هم در اختيارش باشد اما ميل 
به مهاجرت داشته باشد، خب نمي شللود كه جلويش را گرفت. آنچه 
در اين ميان نگران كننده است، شيب اين قصه است، منحني شيب 

مهاجرت ما را نگران مي كند. 
 كه تند شده است. 

بله، كمي تند شده اسللت. ما به دو دليل نگران هسللتيم؛ اول اينكه 
اينها سرمايه هاي ارزشللمند و غيرقابل جايگزيني هستند. مثل آن 
مثالي كه درباره جراح قلب زدم. دوم به  شدت در داخل كشور به اين 
سرمايه ها نياز داريم، چون هزينه هنگفتي صرف تربيت اين چهره ها 
شده است تا در نهايت ما يك جراح قلب با 15سال سابقه داشته باشيم 
و طبيعي است ما در داخل كشور به اين جراح نياز داريم و به همين 
خاطر اين شيب براي ما جاي نگراني دارد اما توجه كنيد كه چندين 
 هزار برابر پزشكان مهاجر، پزشكاني هستند كه در كشور مانده اند و 
خدمت مي كنند.  30سال اسللت طرف در بيمارستان امام به صورت 
استقامتي كار مي كند، جراح فوق تخصص غدد است،  بسيار هم انسان 

برجسته اي است. از اين چهره ها زياد داريم. 
 يعني خوش بين باشيم به آينده؟

من در نماز جمعه 13دقيقه درباره دستاوردهاي جامعه پزشكي بعد 
از انقاب صحبت كردم و دو دقيقه هم هشدار دادم. هر دو الزم است 
چون گفته اند: درشللتي و نرمي به هم  در بِه است. ما كه نمي خواهيم 
خيلي سياه نمايي كنيم. از  آن طرف هم نمي خواهيم سرمان را زير برف 
كنيم و اگر خطري وجود دارد بگوييم نه! همه چيز گل و بلبل است. نه! 
ما مي گوييم خيل عظيمي از همكاران ما در اقصي نقاط كشور با عشق 
و عرق به وطن مانده اند و خدمت مي كنند، يك بخشي هم بنا به داليلي 
كه دارند و داليل آنها براي ما محترم است و آنها هم عزيزان ما هستند، 
از كشللور خارج مي شللوند. يك درصدي از اينها طبق روال قبل بوده 
است. يك درصدي هم ممكن است به خاطر شرايط كار باشد، يعني 
اگر ما شرايط كار را در داخل كشور تسهيل كنيم، اين گروه مهاجرت 

نمي كنند. اينجاست كه ما بايد ورود كنيم و نگران باشيم. 
 نمي خواهيد عددي از مهاجرت پزشكان اعالم كنيد؟

نه عدد نمي خواهم بگويم، چون ممكن است برداشت ها متفاوت باشد. 
خب همه هم كه محرم نيسللتند. آن طرف آبي ها سللريع اين اعداد را 
برمي دارند و در بوق و كرنا مي كنند، ضمن اينكه ذكر اعداد مشللكلي 
را حل نمي كند. فقط به صورت سربسته و كلي مي گويم كه اين شيب 
براي ما نگران كننده است، چون حتي اگر جلوي مهاجرت يك پزشك و 
متخصص را هم بگيريم، براي كشور فايده دارد، البته يك جايي شخصي 
استاد تمام دانشگاه است و امكانات هم دارد اما دوست دارد برود، خب آن 
فرد سفير كشور ماست، بد هم نيست، اما يك جواني مي بينيد مي گويد 
اگر شرايط كار براي من مهيا باشد، مي مانم. رفتن او خسارت است، چون 
كشورهاي اطراف اين نيازها را رصد مي كنند و مشوق هاي اغواكننده را در 
نظر مي گيرند و نخبه هاي ما را جذب خودشان مي كنند. اين جاي نگراني 
دارد. اگر من حداقل ها را در كشور براي اين جوان ايجاد نكنم و اين فرد 

برود امارات، عمان و دوبي اين نقطه نگراني است. 
 و در نهايت راهكار عب�ور از چالش هايي كه امروز نظام 

پزشكي ايران با آن روبه رو است؟
اولين نياز ما تعامل بيشللتر با رسانه هاسللت كه تصوير درست و درك 
واقع بينانه اي از مشللكات جامعه پزشكي داشته باشللند. من رسماً و 
بدون تعارفات مرسوم از روزنامه جوان تشكر مي كنم كه در اين مدت 
سعي كرده است واقع بينانه به مشكات و چالش هاي سيستم درماني 
كشور بپردازد، اما نياز دوم ما عمل به قانون است. ما درخواستي اضافه 
بر اين نداريم: عمل به قوانين باالدستي- قوانين برنامه ششم و ان شاء اهلل 
برنامه هفتم- و آنچه در قوانين بودجه اسللت. راهبرد اصلي ما اصاح و 
واقعي كردن تصوير در رسانه و اهميت جامعه پزشكي است، اين جامعه 
سرمايه كشور است. اگر نقصان هايي هست دستاوردهاي بزرگ و كارهاي 
خارق العاده را هم ببينم. وقت نيسللت. ما آن قدر دستاوردهاي بزرگ و 
كارهاي خارق العاده در حوزه سامت- به خصوص بعد از انقاب- داريم 
كه رسانه ها هر روز هم بنويسند و اميد بدهند و جامعه پزشكي را تكريم 

كنند، باز هم جاي كار دارد.

يك طيف از پزش�كان وج�ود دارند كه  ش�ما هر 
چقدر به آنها بدهيد س�يرماني ندارند. ش�ما اگر 
تعرفه ه�ا را واقع�ي بكني�د و ماه�ي 200 ميليون 
ه�م ب�ه اي�ن گ�روه از پزش�كان بدهي�د، ب�از 
ه�م مي گوين�د اي�ن رقم ب�راي م�ن كم اس�ت 

مش�كل اين اس�ت كه عضوي از جامعه پزشكي 
تخلفي انجام مي دهد و م�ا او را محروم از طبابت 
مي كني�م. اين ف�رد االن با اين قان�ون ضعيف كه 
در ح�وزه مداخ�الت غيرمج�از اجرا مي ش�ود، 
تبديل مي ش�ود به يك فردي كه مجوز پزش�كي 
ن�دارد ام�ا اگ�ر ب�ه عن�وان غيرپزش�ك كاري 
انجام ده�د، جريم�ه اش به  ش�دت كمتر اس�ت

از ق�ول معاونت درم�ان وقت وزارت بهداش�ت و 
درمان ع�رض مي كن�م ميانگين درآم�د جامعه 
پزشكي از سال95 تا االن تغيير نكرده است. من 
اين را از قول يك مقام مسئول مي گويم. در زندگي 
روزمره هم مِن جراح اين را حس مي كنم. ميانگين 
درآمد من از سال 95 تاكنون تغييري نكرده است

  رئيس سازمان نظام پزشكی می گويد 83 درصد پرونده ها در اين سازمان به نفع بيماران تمام شده است
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   سيدرحيم الري
وزراي دارايي كشورهاي گروه 7 شامل امريكا، 
كانادا، بريتانيا، فرانس��ه، آلمان، ايتاليا و ژاپن 
روز جمع��ه دوم س��پتامبر بيانيه مش��تركي 
منتش��ر و برنامه هاي خ��ود را ب��راي تعيين 
سقف قيمت بر نفت خام و فرآورده هاي نفتي 
روس��يه به خارج از اين كش��ور اعالم كردند. 
هر چند اين كشورها در بيانيه مشترك خود 
قيمت مشخصي به عنوان سقف پرداختي از 
سوي كشورهاي خريدار نفت از روسيه اعالم 
نكردند اما شكي نيست كه آنها با تعيين سقف 
قيمت نفت به دنبال كاهش درآمدهاي نفتي 
روسيه هس��تند تا اينكه بتوانند اين كشور را 
در برنامه هايش نس��بت به اوكراي��ن وادار به 
تجديدنظ��ر كنند. كميس��يون اتحاديه اروپا 
يك هفته بعد از اين طرح مشابه اتحاديه اروپا 
در زمينه گاز صادراتي روسيه را مطرح كرد تا 
اين طرح اروپايي مكمل طرح گروه 7 باش��د. 
حال مسئله اينجاست كه طرح هاي گروه 7 و 
اتحاديه اروپا چه پيامد هاي��ي در پي خواهد 
داشت و مهم تر از همه اينكه آيا روسيه را وادار 

به عقب نشيني مي كند يا نه؟! 
   هدف سقف قيمت

بلوك غرب قب��ل از اين ص��ادرات غرب را به 
امريكا و كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا مورد 
تحريم قرار داده بود. بنابراين روش��ن اس��ت 
كه طرح اين بلوك براي تعيين سقف قيمت 
براي خريد نفت از روس��يه هدف��ي جداي از 
تحريم هاي قبلي دنب��ال مي كند و بر خالف 
آن تحريم ها كه مانع از واردات نفت روس��يه 
به كش��ورهاي عضو اين بلوك مي ش��د، اين 
بار هدف ديگر كشورهايي است كه از روسيه 
نف��ت مي خرن��د. در نتيجه، مي ت��وان گفت 
طرح غ��رب در اين م��ورد بازاره��اي جهاني 
نفت را مورد هدف ق��رار داده و براي اين كار 
نه تنها كش��ورهاي خريدار نفت روسيه بلكه 
تأسيسات نفتي آنها و حتي شركت هاي بيمه 
و حمل و نقل طرف ثالث را نيز مورد هدف قرار 
داده اس��ت. امريكا و اتحاديه اروپا با اين كار 
مي خواهند اهرم فشاري بر شركت هاي بيمه 
و ش��ركت هاي خدماتي حمل و نقل داش��ته 
باش��ند تا مانع از اين ش��وند كه آنه��ا انتقال 
نفت از روس��يه به مش��تريانش را به جريان 
بيندازند مگر اينكه سقف قيمت تعيين شده 
از س��وي اين بلوك را رعايت كنند. به عبارت 
ديگر، امريكا و متحدان اروپايي اش بر خالف 
تحريم هاي قبلي، نمي خواهند صادرات نفت 
روس��يه به بازاره��اي جهاني را قط��ع كنند، 
چراكه از يكسو مي دانند قطع صادرات حدود 
7/5 ميليون بش��كه نفت در روز به بازارهاي 

جهاني كار غير ممكني است و از طرف ديگر 
متوجه پيامدهاي به ش��دت منف��ي اين كار 
حتي براي خودشان هستند، زيرا جلوگيري از 
رسيدن اين ميزان از نفت به بازارهاي جهاني 
چيزي جز بحران شديد انرژي جهاني نيست 
كه قبل از همه دامان خودش��ان را مي گيرد. 
بنابراين امريكا و متحدانش بين دو وضعيت 
از تحريم كامل جريان نفت روسيه به خارج و 
وضعيت فعلي، گزينه وسط را انتخاب كرده اند 
تا اينكه به گفته جنت يلن، وزير خزانه داري 
امريكا دو هدف اصلي قابل دسترس��ي باشد: 
نخس��ت، ممانعت از افزايش قيم��ت نفت و 
ادامه دادن به سير نزولي كاهش قيمت و دوم، 
محروم كردن والديمير پوتين از درآمدهاي 
نفتي و تأمين مالي م��ورد نيازش براي جنگ 

در اوكراين. 
   واكنش روسيه

روسيه تاكنون توانسته است با يافتن بازارهاي 
تازه تحريم هاي قبلي را تا اندازه زيادي جبران 
كند و تحريم هاي امريكا و اروپا فقط توانسته 
اس��ت حدود 400 تا 600 هزار بش��كه نفت 
در روز ب��ر صادرات روس��يه تأثي��ر بگذارد و 
اين ميزان نه تنها تأثي��ر قابل توجهي بر توان 
صادراتي نفت روسيه نداشته است بلكه همين 
مقدار كاهش افزايش قيمتي را در بازار نفت 
به دنبال داش��ته كه توانس��ته است كاهش 
همين ميزان را جبران كند. بنابراين طبيعي 
است روسيه در واكنش به طرح سقف قيمت 
مقاوم��ت كند و به ج��اي قبول اي��ن طرح و 

رعايت آن گزينه مقابله با آن را در پيش گيرد. 
به اين جهت اس��ت كه پوتي��ن در واكنش به 
اين طرح گفت درخواس��ت اروپا براي تعيين 
سقف قيمت براي گاز روس��يه احمقانه است 
و ب��ه قيمت ه��اي جهاني باالتر و مش��كالت 
اقتص��ادي در اروپا منجر مي ش��ود و »گفتن 
اينكه مس��كو از انرژي به عنوان يك س��الح 
عليه اروپا به تالفي تحريم ها بر سر جنگ در 
اوكراين اس��تفاده مي كند، ياوه گويي است.« 
پوتين حتي تا آنجا پيش رفت كه گفت: »اگر 
تصميمي خالف منافع ما گرفته ش��ود، ديگر 
هيچ چيزي ص��ادر نخواهيم ك��رد. نه گاز، نه 
نفت و نه ذغال سنگ.« اين پيام پوتين فقط 
به كشورهاي غربي نيس��ت كه مي  خواهند با 

تعيين س��قف قيمت صادرات، نفت روسيه را 
مهار كنند بلكه پيامي ب��ه كل بازار انرژي در 
جهان اس��ت و مي توان آن را به دو نحو مورد 
ارزياب��ي قرار داد. نخس��ت اينك��ه پوتين در 
حال حاضر س��عي به تهديد دارد، اما در واقع 
متوجه پيامدهاي اجراي طرح غربي است و به 
عبارتي، مي خواهد با بلوف زدن التهاب در بازار 
جهاني انرژي ايجاد كند تا بر طرح غرب تأثير 
بگذارد، اما در نهايت مجب��ور به پذيرش اين 
طرح خواهد شد. بنا بر اين ارزيابي، اين بلوف 
پوتين وضعيت را براي او تغيير نخواهد داد و 
اجراي مؤثر طرح غرب در نهايت او را مجبور 
به پذيرش س��قف قيم��ت مي كن��د، چراكه 
در آمد كم بهت��ر از هيچ چيز اس��ت. ارزيابي 
دوم متمركز بر اين اس��ت ك��ه تهديد پوتين 
جدي است و اگر سقف قيمت بر صادرات نفت 
روسيه نتيجه بخش باشد، او قطع صادرات را 
به درآمد كم ترجيح خواهد داد تا با بحران در 
بازار ان��رژي طرف غربي را مجبور به تس��ليم 
كند. سرگئي واكولنكو، تحليلگر مستقر انرژي 
و رئيس سابق استراتژي و نوآوري در گازپروم، 
در مقاله جوالي 2022 همين ارزيابي را دارد و 
مي نويسد: »روسيه يك بازيگر استراتژيك با 
عملكردي خارق العاده است كه در بازي برد و 
باخت مهارت دارد. اين را در نظر داشته باشيد 
كه مس��كو مي تواند بلوف غ��رب را خوانده و 
به جاي س��قف قيم��ت، كف قيم��ت را براي 
مش��تريانش تعيين كند و بگويد كه حاضر به 
صادرات كمتر از اين قيمت نيس��ت و آنگاه، 

مسكو به راحتي منتظر مشترياني مي نشيند 
كه از كارتل هاي نفتي جدا شده و آمده اند دِر 
خانه اش را مي زنند.« به اين ترتيب، پوتين در 
همين ابتداي كار موضع سختي در برابر طرح 
غرب گرفته اس��ت، زيرا مي داند سقف قيمت 

تنها گزينه پيش روي او نيست. 
   واكنش طرف هاي ديگر

به طور كلي مي توان گفت مسئله سقف قيمت 
بر صادرات نفت روس��يه در وهله نخست يك 
دوئل نفتي بين غرب و روس��يه است، اما بايد 
توجه داشت كه كش��ورهاي ديگر خارج از اين 
حلقه صرف��اً تماش��اگران اين دوئل نيس��تند 
بلكه هر كدام به صورت مستقيم در آن نقشي 
دارند. به عبارت ديگر، طرح س��قف قيمت در 
صورتي موفقيت آميز خواهد بود كه تمامي اين 
تماشاگران به آن بپيوندند و پشت سر امريكا و 
متحدان اروپايي اش قرار گيرند تا روس��يه در 
يك انزواي كامل نفت��ي مجبور به پذيرش اين 
طرح ش��ود؛ چيزي كه در حال حاضر مي توان 
گفت اين است كه نشانه  مثبتي از اين كشورها 
در قبال طرح غرب ديده نمي شود. برخي از اين 
كش��ورها به خصوص چين و هند از خريداران 
عمده نفت روسيه هستند و بعيد به نظر مي رسد 
بتوانند به جاي نفت روسيه گزينه ديگري پيدا 
كنند به خصوص اينك��ه اين كار باعث افزايش 
شديد قيمت نفت مي ش��ود و يافتن گزينه را 
براي آنها بيش از پيش مشكل مي سازد. جداي 
از اين، كشورهاي عضو اوپك تاكنون حاضر به 
همگامي با امريكا و متحدان اروپايي اش براي 
جبران كسري نفت روس��يه در بازار نشده اند 
و بعيد اس��ت در اين طرح نيز ب��ه طرف غربي 
بپيوندند. در واقع كشورهاي عضو اوپك تعيين 
س��قف قيمت براي نفت روس��يه را در تضاد با 
منافع خود مي دانند، زيرا غرب با اين كار ابزار 
مهم اوپك براي تعيين قيمت نفت در بازارهاي 
جهاني را به طور كامل از دستش مي گيرد. به 
اين دليل، بعيد است اوپك حاضر به همكاري 
با غرب باش��د. واكولنكو در مقاله جوالي خود 
در تارنماي كارنگي نوش��ت: »اين تناقض آميز 
به نظر مي رسد، اما ش��ايد روسيه از كشورهاي 
عضو اوپك در اي��ن زمينه كمك بگيرد. به نظر 
اين كش��ورها كارتل هاي نوظهور خريدار نفت 
مي توانند اين خطر را به وج��ود بياورند كه در 
كل بازار نفت و قيمت آن دس��تكاري كنند.« 
بنابراين كشورهاي اوپك براي حفظ اين ابزار و 
نقشش در بازار نفت مجبور به همراهي با روسيه 
هستند و شكي نيست كه تحريم هاي غرب فقط 
منجر به واكنش منفي براي خود كش��ورهاي 
غربي و افزايش هزينه هايي  شود كه تا حاال فشار 

سنگيني بر اين بلوك غرب وارد كرده است. 

   سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده
نزديك به هفت ماه از جنگ روسيه در اوكراين 
مي گ��ذرد و نيروهاي اوكرايني توانس��تند در 
عرض چند هفت��ه اخير موفقيت ه��اي قابل 
توجهي به دست آورند. اين بر خالف روند كلي 
جنگ از ابت��داي آن در 24 فوريه بود، چراكه 
هر چند پيشروي نيروهاي روسيه در روزهاي 
اوليه جنگ به سمت كي يف، پايتخت اوكراين 
و خاركيف، دومين ش��هر ب��زرگ اوكراين به 
نتيجه نرسيد و روسيه در نهايت مجبور به عقب 
كشاندن نيروهايش از اطراف اين دو شهر شد 
اما باز هم دست برتر خود را در ميادين جنگ 
حفظ كرد و بيشتر بر مناطق شرق و به خصوص 
منطقه دونباس متمركز شد. وضعيت ميداني 
به اي��ن نحو پيش مي رفت كه روس��يه نيروي 
مهاجم و اوكراين طرف مدافع بود كه به تدريج 
مجبور مي شد از شهرهاي شرقي عقب نشيني 
كند، اما وضعيت در اين چند هفته به طور كلي 
تغيير كرد و حاال اين اوكراين اس��ت كه پيش 
مي تازد و روس ها يا عقب نش��يني مي كنند يا 
در موضع دفاعي قرار گرفته اند. ش��كي نيست 
كه اين وضعيت مايه دلگرم��ی هواداران ادامه 
جنگ در كش��ورهاي غربي تا شكست روسيه 
است اما دو عامل زمان و پول بيشتر از نيروها در 

ميادين جنگ تعيين كننده هستند. 
   امريكا در پشت صحنه

عمليات نيروهاي اوكرايني به س��مت شرق و 
رسيدن آنها به مرز اين كش��ور با روسيه براي 
نخستين بار از شروع تهاجم روسيه به اين سو 
در 24 فوريه اتفاق غير منتظره اي بود و كمتر 
كسي حتي در ساعات اوليه اين عمليات  انتظار 
چنين نتيجه اي را داشت. با اين حال، مسئله 
اصلي تر اين اس��ت كه چرا نيروهاي روسيه با 
وجود برتري نظامي نتوانس��ت مقاومت كند و 
آيا مي توان گفت كه روس ه��ا در اين عمليات 
غافلگير ش��ده بودند؟ در واقع، س��ؤال اصلي 
اينجاست كه چرا روسيه خود را براي اين حمله 
آماده نكرده بود و آيا دستگاه اطالعاتي روسيه 
آنقدر ضعيف عمل كرده بود كه نتوانست وقوع 
اين حمله را پيش بيني كند؟ چنين چيزي بعيد 
به نظر مي رسد. شكي نيست كه كي يف در ابتدا 
سعي كرد با يكسري حمالت و درگيري هاي 
ايذايي در منطقه خرسون واقع در جنوب شرق 

اوكراين توجه مس��كو را به اين س��مت جنگ 
منحرف كند تا عمليات اصلي خود را در شمال 
شرق كش��ور انجام دهد. با اين حال، نمي توان 
گفت كه عمليات اوكراين در خرسون آنقدر نگاه 
دستگاه اطالعات روسيه را به خود جلب كرده 
بود كه نتواند تحوالت در جبهه ش��مال شرق 
و تقويت نيروهاي اوكراين��ي را در آن منطقه 
نبيند. نكته اي كه اينجا اغل��ب ناديده  گرفته 
می شود، همكاري پش��ت پرده امريكا با ارتش 
اوكراين اس��ت. اين چيزي اس��ت كه روزنامه 
امريكايي نيويورك تايمز پرده از آن برداش��ت 
و اعالم كرد سازمان اطالعاتي امريكا به ارتش 
اوكراي��ن كمك كرد تا آم��اده حمله در حومه 
شهر خاركيف ش��ود. به نوش��ته اين روزنامه، 
نمايش نظامي در خرس��ون براي آمادگي در 
حومه كي يف »شيوه كالس��يك ارتش امريكا 
براي س��ردرگم كردن دش��من« است. شبكه 
خبري س��ي ان ان نيز از م��ارك وارند، رئيس 
كميته اطالعات مجلس س��نا نق��ل كرد ضد 
حمله نيروهاي اوكرايني نتيجه كار اطالعاتي 
امريكا با همكاران اوكرايني و انگليس��ي بود. 
بنابراين بايد در پشت صحنه عمليات اوكراين 
در حومه خاركيف به دستگاه اطالعاتي امريكا 
توجه داشت كه كل اين عمليات را با اطالعات 
ماهواره اي، تجسس��ي و ميدان��ي كارگرداني 
مي كرد و توانست با اشراف اطالعاتي بر نقاط 
ضعف در خطوط روسيه، نيروهاي اوكرايني را 
به س��مت جلو هدايت كند. در واقع، نمي توان 
تصور كرد كه نيروهاي اوكراي��ن بدون نقش 
پشت صحنه امريكا مي توانست دست كم به اين 
صورت روس ها را با وجود برتري نظامي عقب 

برانند و به مرز كشورشان به روسيه برسند. 
  دالرهاي بيشتر

در اين بين نبايد به س��رمايه گذاري هنگفتي 
بي توج��ه ب��ود ك��ه امري��كا براي شكس��ت 
دادن روس��يه در جنگ آن ب��ا اوكراين كرده 
است. وب سايت رسپانس��يل استيت كرافت 
در گ��زراش 12 س��پتامبر خود گزارش��ی از 
درخواس��ت جو بايدن، رئيس جمهور امريكا 
به كنگره داد كه از كنگره مي خواهد تا 13/7 
ميليارد دالر بيشتر به اوكراين براي مبارزه با 
روسيه كمك ش��ود. نكته قابل توجه در اين 
درخواس��ت دولت بايدن به كنگره اين است 

كه آن را نه به صورت يك اليحه مجزا بلكه به 
صورت يك بس��ته هزينه اضطراري در ضمن 
اليحه هزينه ه��اي ضروري بودج��ه نظامي 
كشور مطرح مي كند. اين كار باعث مي شود تا 
نمايندگان كنگره نتوانند به صورت مستقيم  
بر سر آن به ش��ور و مشورت بنش��ينند بلكه 
گنجاندن اين بس��ته از هزين��ه  اضطراري در 
اليه هزينه هاي ض��روري بودجه كلي دفاعي 
باعث مي شود آنها از بررسي اين بسته محروم 
شوند. به عبارت ديگر، بايدن براي تزريق دالر 
بيشتر به اوكراين درصدد برآمده است با اين 
ترفند حقوقي كنگره را دور بزند به خصوص 

اينك��ه مي داند نماين��دگان جمهوريخواه در 
كنگره چندان تمايلي ب��ه همراهي او در اين 
زمينه ندارند. از طرف ديگر، اين بسته اضطرار 
ميزان دالرهاي اهدايي امريكا ب��ه اوكراين را 
به ميزان قابل توجهي افزاي��ش مي دهد. بايد 
توجه داشت كه اين بسته سومين كمك مالي 
امريكا به اوكراين طي كمتر از هفت ماه است 
كه مجموع رقم آن به 69 ميليارد دالر مي رسد. 
به عبارت ديگر، امريكا در بسته اول كمك مالي 
به اوكراين متعهد پرداخت 13/6 ميليارد دالر 
به اين كش��ور شده بود و در بس��ته دوم 41/6 
ميليارد دالر و حاال با اين رق��م 13/7 ميليارد 
دالر، جمع اين كمك ها 69 ميليارد مي شود. 
نكته جالب توجه اينجاست كه 69 ميليارد دالر 
سه برابر بيشتر از هزينه اي است كه امريكا در 
يك سال بعد از 11 سپتامبر 2001 براي جنگ 
و اشغال افغانستان هزينه كرده بود و گذشته از 
اين 69 ميليارد دالر بيش از كل بودجه نظامي 
روسيه در سال پيش ميالدي است. اين مقايسه 
حجم باالي كمك مالي امريكا ب��ه اوكراين با 
هدف شكست دادن روسيه را نشان مي دهد و 
مي توان از اين موضوع نتيجه گرفت كه امريكا 
در جنگ اوكراين به طور كامل روي شكست 

روسيه شرط بندي كرده است. 
  روسيه در انتظار زمان

ترديدي نيس��ت كه عقب نش��يني نيروهاي 
روس��يه از حومه خاركيف تا پش��ت مرزهاي 
خود نه تنها ب��ه معناي باخت روس��يه در اين 
جنگ  است بلكه حتي نمي توان در اين مورد 

نتيجه گيري مشخصي به دس��ت آورد. شايد 
روس��يه به فكر تجديد قوا براي بازپس گيري 
مناطق از دست رفته باش��د و شايد هم اصوالً 
چنين فكري نداشته باشد و حتي عقب نشيني 
نيروهايش از حومه خاركيف به معناي تغيير در 
استراتژي جنگي روسيه باشد. الزم به يادآوري 
است كه روس��يه پيش از اين نيروهايش را از 
اطراف كي يف عقب راند تا اينكه بتواند متمركز 
بر ش��رق و منطقه دونباس باش��د و حاال هم 
مي توان احتمال داد چنين نقش��ه اي در س��ر 
دارد. در واقع، رسيدن نيروهاي روسيه به بندر 
اودسا به لحاظ استراتژي نظامي بسيار مهم تر 
از حفظ اين نيروها در حومه خاركيف اس��ت، 
چراكه روس��يه در صورت رساندن نيروهايش 
به اين بندر مهم مي تواند ارتباط اوكراين با دريا 
را به طور كلي قطع و آن را محصور به خشكي 
كند. بي شك قطع دسترسي اوكراين به درياي 
سياه به مراتب براي روسيه مهم تر است تا حفظ 
نيروهاي��ش در جبهه اي كه تح��رك چنداني 
ندارد. بنابراين فقط زمان اس��ت كه مي تواند 
نشان دهد مس��ئله عقب نش��يني روس ها از 
حومه خاركي��ف پيروزي نظامي چش��مگير 
اوكرايني ها بوده يا يك تغيير جبهه هوشمندانه 
از سوي روس ها. از سوي ديگر، كرملين نگاهي 
نيز به زمس��تان دارد تا كمبود انرژي و فش��ار 
اقتصادي كش��ورهاي اصلي اروپايي را به فكر 
تجديد نظر در حمايتشان از اوكراين بيندازد. 
همانگونه ك��ه تحليلگران فارين پاليس��ي در 
مقاله 15 س��پتامبر اين وب س��ايت گفته اند؛ 
برخي كارشناس��ان اوكراين بر اين باورند كه 
اگر پوتين بتواند زندگ��ي اروپايي هاي محتاج 
به گاز را در زمستان بسيار سخت كند، خواهد 
توانست از آن براي حمله در بهار بهره برداري 
كند. در واقع مي توان گف��ت كرملين از عامل 
زمان در دو زمينه اس��تفاده مي كند؛ نخست 
تغيير جبهه از شمال شرق به جنوب اوكراين و 
دوم به عنوان اهرم فشار بر كشورهاي اروپا. اين 
دو زمينه مي تواند در نهايت تا اوايل بهار براي 
كرملين نتيجه بخش باشد و حتي باعث تغيير 
اساسي در جنگ اوكراين شود. از اين رو، بايد 
صبر كرد و ديد آيا زمان همانگونه كه والديمير 
پوتين، رئيس جمهور روسيه انتظار دارد به نفع 

او كار مي كند يا نه؟! 

دوئل نفتي »سقف قيمتي« بين غرب و روسيه 

هماوردي »دالر« و »زمان« در جنگ اوكراين 

   چالش

   دكتر سيدرضا ميرطاهر
والديمير پوتي��ن، رئيس جمهور روس��يه 14 
شهريور )9 سپتامبر( دكترين جديد سياست 
خارجي اين كشور را مبتني بر مفهوم »جهان 
روس��يه« امضا كرد. دكترين جهان روس��يه، 
مفهومي اس��ت ك��ه توس��ط نظريه پ��ردازان 
محافظه كار روس اب��داع و به ادع��اي غربي ها 
براي توجي��ه اقدامات تهاجمي روس��يه از آن 
استفاده مي ش��ود. اين دكترين 31 صفحه اي 
كه »سياست بشردوس��تانه« نام گرفته بر اين 
امر تأكيد مي كند كه روس��يه بايد از سنت ها و 
آرمان هاي جهان روس��يه حماي��ت و حفاظت 
كند و آن را پيش ببرد. در اين سند آمده است: 
»فدراسيون روسيه از هموطنان خود در خارج 
از كشور براي به رسميت شناختن حقوقشان، 
تضمين حفاظت از مناف��ع و براي حفظ هويت 
فرهنگي روس��ي خود حمايت مي كند. مسكو 
همچنين بايد روابط خود را با مناطق جدا شده 
گرجستان آبخازيا، اوستياي جنوبي و همچنين 
ب��ا جمهوري ه��اي خودخوان��ده جدايي طلب 
لوهانسك و دونتسك در شرق اوكراين توسعه 

دهد.« 
   توجيهي براي مداخله

به نظر مي رس��د تدوين و امضاي اين س��ند از 
جانب رئيس جمهور روسيه تالشي در راستاي 
ارائه چارچوبي نظ��ري براي مداخالت خارجي 
روسيه به ويژه حمله به اوكراين در اواخر فوريه 
2022 اس��ت. رئيس جمه��ور روس��يه در24 
فوريه2022 در نطقي تلويزيوني اعالم كرد در 
واكنش به درخواست جمهوري هاي خودخوانده 
دونتسك و لوهانسك در شرق اوكراين، فرمان 
آغ��از »عمليات وي��ژه نظام��ي« در اوكراين را 
صادر كرده تا از مردمي كه هش��ت سال مورد 
سوءاستفاده و نسل كشي رژيم كي يف بوده اند، 
حفاظت كند و اوكراي��ن از وجود »نئونازي ها« 
پاكس��ازي شود. س��رگئي ش��ويگو وزير دفاع 
روسيه در تشريح داليل مداخله نظامي روسيه 
در اوكراين با اش��اره به اينك��ه تهديدي واقعي 
براي جمعيت دونب��اس و در آين��ده نيز براي 
روس��يه وجود داش��ت مي گويد: »كي يف كه 
نمي خواس��ت توافقات مينس��ك را اجرا كند، 
تهديدي واقعي ب��راي س��اكنان دونباس و در 
آينده براي فدراسيون روسيه نيز بود. اين بينش 
انجام عمليات نظامي ويژه در اوكراين را ضروري 
كرد.« همچنين در اين سند راهبردي تصريح 
شده است روابط بين روسيه و هموطنانش در 
خارج از كشور به مسكو اين امكان را مي دهد كه 
وجهه خود را به عنوان يك كشور دموكراتيك 
تقويت كند كه براي ايجاد جهاني چند قطبي در 

صحنه بين المللي تالش مي كند. 
  جهان روس

دكترين سياست خارجي روسيه نشان مي دهد 
تغييرات مهمي در سياست خارجي روسيه شكل 
گرفته است. در اين دكترين، مفهوم جهان روس 
كه اساساً از سوي اوراسياگرايان يا ملي گرايان 
به ويژه از سوي الكس��اندر دوگين، نظريه پرداز 
معروف روس��يه مطرح ش��ده، مورد توجه قرار 
گرفته است و به اين معناست كه دولت روسيه 
خود را متعهد مي داند كه از تمامی روس تبارها 
در س��اير كش��ورها مخصوصاً در كش��ورهاي 
پيرامون��ي حمايت و حفاظت كن��د و در مواقع 
لزوم به خاطر حفاظت از آنها اقدام مش��خصي 
انجام دهد. پوتين با مطرح كردن اين مس��ئله 
كه روس تبارها در ش��رق اوكراي��ن در معرض 
تهاجهات و اقدامات غيرانس��اني نئونازي هاي 
كي يف قرار دارند، عمليات گسترده اي را عليه 
اوكراين ش��روع كرد. اين مس��ئله يكي از ابعاد 
اجرايي شدن مفهوم جهان روسي است و به اين 
معني كه مسكو متعهد مي شود در مناطقي كه 

روس تبارها تحت ستم و آزار قرار دارند به خاطر 
حمايت از آنها مداخله نظامي كند. اين مسئله 
عماًل در مناطق جدايي طلب آبخازيا و اوستياي 
جنوبي در گرجستان، همچنين در شبه جزيره 
كريمه و در ش��رق اوكراين اجرا شده است و به 
نظر مي رسد اين پيامد را به همراه خواهد داشت 
كه از اين پس روس��يه رويك��رد تهاجمي را در 
پيش خواهد گرفت كه تا تح��ت لواي آن خود 
را مجاز به مداخله براي حمايت از روس تبارها 

مي داند. 
   تأكيد بر جهان چند قطبي

يكي از مس��ائلي كه در يك دهه اخير به ويژه از 
سوي مقامات ارشد روس��يه بارها مطرح شده 
است تأكيد بر ايجاد جهاني چند قطبي مطابق 
ب��ا واقعيات جدي��د در عرصه جهان��ي و ظهور 
قدرت هاي جديد بين المللي مانند چين و هند 
است كه البته اين امر در راستاي مقابله با تداوم 
رويكرد يكجانبه گرايي از جانب امريكا صورت 
گرفته اس��ت. يكجانبه گرايي به وي��ژه در دوره 
رياست جمهوري دونالد ترامپ رئيس جمهور 
سابق امريكا به رويكرد غالب و علني واشنگتن 
تبديل شده است و حتي در برهه كنوني نيز جو 
بايدن رئيس جمهور فعلي اين كش��ور كماكان 
اين رويكرد را در عرصه سياست خارجي دنبال 
مي كند. مثال بارز اين امر تحميل خواسته هاي 
واش��نگتن بر متحدان غربي به وي��ژه اروپايي 
خود براي حمايت همه جانب��ه از اوكراين پس 
از حمله روس��يه به اين كشور در قالب عمليات 
نظامي ويژه و نيز اعمال تحريم هاي بي س��ابقه 
عليه روسيه است كه البته به دليل واكنش هاي 
مسكو موجب ايجاد وضعيت وخيم اقتصادي و 

اجتماعي در كشورهاي اروپايي شده است. 
   الزامات جديد

سند جديد سياست خارجي روسيه با توجه به 
تحوالت جديد در عرصه منطقه اي و بين المللي 
به ويژه جن��گ اوكراين و تالش مس��كو براي 
توجيه آن در چارچوب اصول سياست خارجي 
جديد اين كش��ور تدوين و به امض��اي پوتين 
رسيده است. با توجه به مس��ائل متعددي كه 
روسيه در عرصه منطقه اي و بين المللي با آنها 
مواجه است، تالش جدي را براي ارائه و اجراي 
سياس��ت هايي در پيش گرفته كه ضمن حفظ 
هويت ملي و مناف��ع ملي آن موج��ب تقويت 
موقعيت بين المللي روس��يه به عنوان بازيگري 
مهم و تأثيرگذار در عرصه جهاني ش��ود. ضمن 
اينكه يكي از محورهاي اصلي سياست خارجي 
روسيه، تغييرات متناسب با تحوالت در عرصه 
منطقه اي و جهاني در ديگر جنبه هاي رويكرد 
خارجي روسيه است. بر اساس اين سند، روسيه 
بايد همكاري خود را با كشورهاي اسالو، چين 
و هند افزايش دهد و روابط خود را با خاورميانه، 
امريكاي التين و آفريقا تقويت كند. در واقع با 
توجه به ادامه رويكرد تحريمي از سوي غرب به 
ويژه امريكا و اتحاديه اروپا عليه روسيه، مسكو 
سياست نگاه به شرق را در پيش گرفته و روابط 
گس��ترده و چند جانبه با كش��ور هاي شرق و 
جنوب آسيا، آفريقا و امريكاي التين برقرار كرده 

يا در حال برقرار كردن است. 
به نظر مي رسد دكترين سياست خارجي جديد 
روس��يه نوعي اعالم مقابله علني با جهان غرب 
است. برخالف غربي ها كه در دهه هاي اخير دنبال 
تنش با روسيه بودند، روسيه سياست تنش زدايي 
را دنب��ال مي ك��رد و حتي ابت��داي دهه 2000 
ميالدي به عن��وان مثال ب��راي كاهش تنش ها 
با سازمان ناتو، شوراي روس��يه و ناتو را به وجود 
آورده بودند و همچنين ش��وراي روسيه و اروپا 
هم شكل گرفته بود و ساالنه نشست هايي بين دو 
طرف برگزار مي شد و روس ها تالش مي كردند 
تا مناس��بات خود را با امريكا بهبود دهند، اما از 
سال 2014 اين روند معكوس شد و نقطه عطف 
در اين تنش تحوالت سال 2022 بود. از ابتداي 
س��ال جاري ميالدي روس ها به اين جمع بندي 
رسيدند كه سياست تنش زدايي با غرب موجب 
تهاجمي تر ش��دن غربي ها و توسعه ناتو به شرق 
شده است و در عين حال غربي ها قصد دارند به هر 
نحو ممكن روسيه را مهار و همان سياست پرده 
آهنين دوره جنگ سرد را اجرايي كنند. بنابراين 
سياس��ت خارجي جديد روس��يه اين قابليت را 
دارد كه به حجم و گس��تره مقابله اين كش��ور با 
غرب به ميزان قابل توجهي بيفزايد و پيش بيني 
مي شود در چارچوب اين دكترين روس ها موضع 
سخت تري نسبت به گذشته در قبال اروپا و امريكا 

اتخاذ خواهند كرد. 

مقابله با غرب
 با دكترين»جهان روس«

چشم انداز

دكترين سياس�ت خارجي جديد 
روس�يه نوعي اعالم مقابله علني 
روس�يه با جهان غرب است، زيرا 
از ابت�داي س�ال 2022 مي�الدي 
روس ها به اين جمع بندي رسيدند 
كه سياس�ت تنش زدايي با غرب 
موجب تهاجمي تر شدن غربي ها 
و توسعه ناتو به ش�رق شده است

يك ارزياب�ي از تهدي�د پوتين به 
مقابله با طرح اروپايي- امريكايي 
س�قف قيمت نفت اين اس�ت كه 
اين تهديد جدي است و اگر سقف 
قيمت بر ص�ادرات نفت روس�يه 
نتيجه بخش باشد، او قطع صادرات 
را به درآمد كم ترجيح خواهد داد 
تا با بح�ران در بازار ان�رژي طرف 
غرب�ي را مجب�ور به تس�ليم كند

    رویکرد

در پش�ت صحنه عملي�ات اخير 
اوكراين در حومه خاركيف بايد به 
دس�تگاه اطالعاتي امريكا توجه 
داش�ت كه كل اين عملي�ات را با 
اطالع�ات ماهواره اي، تجسس�ي 
و ميدان�ي كارگردان�ي مي ك�رد 
و توانس�ت ب�ا اش�راف اطالعاتي 
در خط�وط  نق�اط ضع�ف  ب�ر 
روس�يه، نيروه�اي اوكراين�ي 
را ب�ه س�مت جل�و هداي�ت كند



با هدف باالبردن 
از  به�ره وري 
منابع آب بي�ش از ۴۸ هزار هكت�ار از اراضي 
كش�اورزي استان سيس�تان وبلوچستان به 

سامانه هاي نوين آبياري تجهيز شد. 
س��يدمحمدرضا سيدحسيني سرپرس��ت جهاد 
كشاورزي سيس��تان وبلوچس��تان گفت: بيش  از 
۴۸ هزار هكتار از اراضي كش��اورزي اين استان به 
س��امانه هاي نوين آبياري تجهيز ش��ده كه عامل 
صرفه جويي ٢۶٠ ميليون مترمكعبي اس��ت. وي 
افزود: سيستان وبلوچس��تان جزو استان هاي كم 
بارش و از نظر منابع آب��ي در محدويت قرار دارد كه 
به كارگيري سامانه هاي نوين آبياري ضرورت بخش 
كشاورزي است. اين مسئول ادامه داد: با مشاركت 
كش��اورزان و بهره برداران يك هزارو ۵٠٠ هكتار از 
اراضي كش��اورزي با پيش��رفت فيزيكي ۶٠ درصد 
در حال تجهيز به س��امانه هاي نوين آبياري است.

سيدحسيني گفت: براي اجراي سامانه هاي نوين 
آبياري هيچ محدوديتي در اين استان وجود ندارد به 
طوري كه دولت نيز براي تشويق كشاورزان به اين 
امر ۸۵ درصد هزينه اجرايي سامانه هاي نوين آبياري 

را به صورت بالعوض تأمين و پرداخت مي كند. وي 
افزود: متقاضيان با داش��تن مجوز برداش��ت آب و 
مدارك كامل زمين مي توانند از طريق سامانه طرح 
توسعه س��اماندهي آبياري نوين نام نويسي  كنند تا 

نسبت به اجراي سامانه براي اراضي زراعي و باغات 
آنان از سوي سازمان جهاد كش��اورزي اقدام شود. 
سرپرست جهاد كش��اورزي سيستان وبلوچستان 
ادامه داد: هم اينك مجموع اراضي كشاورزي و باغي 
اين استان ٢٢۸ هزارو ۴۵۱ هكتار شامل ۱۳۵ هزارو 
۷۴۱ هكت��ار زراعي و ۹٢ ه��زارو ۷۱٠ هكتار باغي 
است. سيدحسيني گفت: سيس��تان وبلوچستان 
به دليل شرايط خاص آب و هوايي در توليد برخي 
محصوالت كشاورزي در كشور خاص است به طوري 
كه رتبه نخس��ت توليد محصوالت خ��ارج از فصل 
كشور با ۴٢۵ هزار تن از سطح ۱۷ هزار هكتار زمين 
را دارد. شرايط آب وهوايي در سيستان وبلوچستان 
موجب شده تا كشاورزان و باغداران اين استان عالوه 
بر توليدات محصوالت ايراني و بومي اقدام به كاشت 
محصوالت استوايي از جمله موز، تمبر هندي، انبه، 
گواوا، سيتاپل، پاپايا كه نوعي از خربزه درختي است 

و َجمبوالن كنند. 

تجهيز 48 هزار هكتار از اراضي كشاورزي سيستان وبلوچستان به سامانه هاي نوين آبياري

سيداحمد هاشمي اشكا

پيشرفت فيزيكي ۹۰ درصدي پروژه راه آهن زنجان - قزوين
پروژه دو خطه      زنجان 
كردن راه آهن 
زنج�ان - قزوين ب�ا 90 درصد پيش�رفت 

فيزيكي در حال اجراست. 
منوچهر صفري مديركل راه آهن ش��مالغرب 
كش��ور با بيان اينك��ه پ��روژه دو خطه كردن 
راه آهن زنج��ان - قزوي��ن از پروژه هاي مهم 
زنجان اس��ت، گفت: اين پروژه در قالب چهار 
پيمانكار برون س��پاري ش��ده كه در اس��تان 
۹٠درصد پيشرفت فيزيكي داشته اس��ت. وي افزود: در س��فر رئيس جمهور به استان زنجان ۸٠٠ 
ميليارد تومان اعتبار براي پ��روژه دو خطه كردن راه آهن زنجان – قزوين اختصاص داده ش��د. اين 
مسئول با بيان اينكه اين پروژه ظرف شش ماه به بهره برداري می رسد، ادامه داد: اتمام اين پروژه باعث 
صرفه جويي در سوخت شده و در كاهش جابه جايي مسافر از لحاظ زمان نيز مؤثر است. صفري گفت: 
از ۱٠۶ كيلومتر خطي كه در محدوده زنجان وجود دارد ۷٠ كيلومتر به طور صددرصدي پيشرفت 
كرده است، در ۳۶ كيلومتر باقي مانده زير سازي تكميل ش��ده و ادوات روسازي نيز در بخش عمده 

تأمين شده است و اواخر سال ۱۴٠۱ پروژه به طور كامل به بهره برداري خواهد رسيد. .

شناسايي ۲۲ اثر جديد دوران دفاع مقدس در خوزستان
۲۲ اثر جديد     خوزستان 
ل  هشت س�ا
دفاع مقدس در استان خوزستان شناسايي 
ش�ده ك�ه ب�ه زودي ثب�ت ملي مي ش�ود. 
محمدحس��ين ارس��طوزاده مدي��ركل ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خوزستان 
با بيان اينكه تاكنون ۴٠ اثر مربوط به دوران دفاع 
مقدس در خوزستان به ثبت ملي رسيده است، 
گفت: ٢٢ اثر جديد مربوط به دوران دفاع مقدس 
در استان براي افزودن به آثار ملي ثبت شده، شناسايي شده است. وي افزود: اين آثار شامل محل شهادت، 
رويداد مكان هايي همانند بيمارستان هاي صحرايي، محل عمليات ها براي ثبت ملي شناسايي و معرفي 
شدند. سردار محمد علي پور مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس خوزستان هم گفت: در 
طول سال ۶ ميليون زائر راهيان نور به مناطق عملياتي مي روند كه ۴ ميليون نفر از اين تعداد به خوزستان 
سفر مي كنند. وي افزود: يكی از راه هاي استفاده از ظرفيت هاي راهيان نور، احداث باغ موزه خوزستان 
است. اين مسئول با اشاره به محتواي اين مكان تصريح كرد: بايد محتواي باغ موزه خوزستان فراملي باشد 

زيرا در آن زمان رزمندگاني از كشورهاي ديگر نيز در ايران با رژيم عراق جنگيدند. .

اجراي ۷۰۰ برنامه ويژه دفاع مقدس به همت سپاه ثاراهلل شيراز 
ب�ه مناس�بت      فارس 
هفت�ه دف�اع 
مقدس، سپاه ثاراهلل شيراز۷00 برنامه ويژه 
دفاع مقدس در اين استان برگزار مي كند. 
س��رهنگ پاس��دار محمد بهادر فرمانده سپاه 
ثاراهلل)ع( ش��يراز، گفت: در راستاي بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس، اج��راي بيش از ۷٠٠ برنامه 
عمومي و شاخص توس��ط واحدها و بخش هاي 
مختلف اين مجموعه، پيش بيني شده است. وی 

با بيان اينكه برنامه هاي امسال هفته دفاع مقدس با شعار محوري »ما مقاوم هستيم« اجرايي مي شود، افزود: 
عنوان برنامه هايي از قبيل دوره هاي آموزشي، تجليل از پيشكسوتان، جانبازان و رزمندگان بسيجي، آبروي 
محله، نمايشگاه هاي دفاع مقدس، مسابقات كتابخواني، يادواره هاي شهدا، نشست هاي بصيرتي، تيم هاي 
پزشكي براي ويزيت رايگان، اردوهاي جهادي، اهداي جهيزيه و بسته هاي معيشتي، برگزاري اردوهاي 
فرهنگي و نظامي و افتتاح كارگاه هاي اشتغالزايي در اين ايام برگزار مي شود. اين مسئول گفت: اين ناحيه 

قصد برگزاري بيش از ۷٠٠ برنامه عمومي و شاخص را در سطح محدوده سرزميني را دارد.

 ساماندهي 88 موكب سمنان 
با هدف خدمت رساني به زائران امام رضا)ع(

۲۰۰ هزار واحد مسكن كم دوام در كشور 
مقاوم سازي مي شود

همزم���ان ب�ا      سمنان 
فرارسيدن دهه 
آخر صفر و اوج گرفتن س�فر زائ�ران حرم امام 
رضا)ع( ۸۸ موكب در سمنان ساماندهي شدند. 
سيدمحمدرضا هاشمي استاندار سمنان با بيان اينكه 
پيش بيني مي شود ۸ ميليون زائر در روزهاي پايان 
صفر از اين اس��تان تردد كنند، گفت: ازموكب هايي 
كه براي خدمت رس��اني ايجاد ش��ده است، تاكنون 
۸۸ مورد ساماندهي شده اند. وي با بيان اينكه طبق 
گزارش سامانه اداره كل راهداري تا روز چهارشنبه 
هفته گذشته ٢۱٢ هزار خودرو از اين استان به مقصد 
مشهد عبور كردند، افزود: اين ميزان تردد در روزهاي 
آينده افزايش نيز خواهد ياف��ت. نماينده دولت در 
سمنان با بيان اينكه ۶۴٠ كيلومتر از مسير يك هزار 
كيلومتري تهران - مش��هد در استان است، تصريح 
كرد: تمام دستگاه هاي اجرايي آماده باش هستند تا 
بتوانيم شرايط را براي سفر ايمن زائران رضوي در اين 
روزهاي تعطيالت مهيا كنيم. هاشمي با بيان اينكه در 
روزهاي پيش رو همه امكانات بسيج مي شود، گفت: 
بايد همواره مراقبت كرد و آمادگي كامل را داشت تا 
بتوانيم شرايط را براي زائران رضوي فراهم كنيم.  وي 
با بيان اينكه نانوايي هاي كشيك و مشاغلي كه نياز 
زائران را برطرف مي كند نيز آماده خدمت رس��اني 

هس��تند، افزود: ۸۸ موكب براي خدمت رس��اني به 
زائران و مسافران در شهرهاي استان سمنان برپا شده 
است. استاندار سمنان با بيان اينكه اقالم مورد نياز 
موكب ها تأمين ش��ده و هماهنگي با بيمارستان ها، 
اسكان مهيا شده و در تأمين س��وخت نيز اقدامات 
خوبي صورت گرفته است، تصريح كرد: بايد مسئوالن 
به گونه اي عمل كنند كه رضايت زائران فراهم شود 
و بتوانيم خدمت رساني خوبي داشته باشيم. هاشمي 
همچنين از برگزاري نشس��ت هماهنگي خدمات 
س��فر براي هماهنگي بهتر بين دستگاه هاي عضو 
خبرداد و گفت: تمام تمهي��دات الزم در اين زمينه 
انديشيده شده است. حجت االس��الم والمسلمين 
عبداهلل واحدي مديركل اوقاف و امور خيريه سمنان 
هم گفت: در راس��تاي طرح ملي ميقات الرضا)ع(، 
با همكاري هيئت امناي امامزادگان و بقاع متبركه 
استان ٢۷٠خادم در قالب ۳٠ موكب آماده پذيرايي 
از زائران پياده حرم مطهر امام رضا)ع( خواهد بود. وي 
افزود: در اين موكب ها خدماتي مانند اسكان، پذيرايي 
با غذاي گرم، ميان وعده و چاي توس��ط خادمان به 
زائران ارائه مي ش��ود. ۳٠ صفر س��ال ٢٠۳ هجري 
قمري مصادف با شهادت امام رضا)ع(، هشتمين امام 
شيعيان است كه توسط مامون خليفه عباسي و با 

خورانده شدن سم به شهادت رسيدند.

ساالنه ۲00 هزار     اردبیل
واحد مس�كن 
كم دوام و غيرمستحكم روستايي در كشور 
مي ش�وند.  بهس�ازي  و  مقاوم س�ازي 
محمدرضا ش��املو معاون عمران روس��تايي بنياد 
مسكن در مراسم افتتاح خانه روستايي در اردبيل 
گفت: بنياد مس��كن با رويكرد توس��عه و عمران 
روستاها سعي كرده تا در اولويت اول تأمين سرپناه 
مناسب و ايمن را براي روستاييان هدف گذاري كند 
كه در اين زمينه طرح بهسازي و مقاوم سازي اين 
واحدها در دستور كار قرار گرفته است. وي افزود: در 
دو برنامه قبلي در قالب اين طرح بيش از ٢ ميليون 
واحد مسكن مقاوم سازي و نوس��ازي شده و قطعاً 
در برنامه هفتم توسعه نيز اين رويكرد بيشتر مورد 
توجه قرار مي گيرد. اين مسئول ادامه داد: ساالنه 
با نوسازي و مقاوم س��ازي ٢٠٠ هزار واحد مسكن 
پيش بيني مي كنيم تا پنج س��ال آينده بتوانيم در 
همه روستاهاي كشور خانه هاي ايمن و مقاومي را 
شاهد باشيم تا در برابر زلزله و ساير حوادث مشكل 
خاصي به وجود نيايد. شاملو با بيان اينكه در دولت 
س��يزدهم پرداخت تس��هيالت براي مقاوم سازي 
واحدهاي روستايي تا ٢٠٠ ميليون تومان افزايش 
يافته و دولت س��عي مي كند ب��ا همراهي بانك ها 

پرداخت اي��ن تس��هيالت را انجام ده��د، گفت: 
۹۶درصد از س��ود اين تس��هيالت از سوي دولت 
پرداخت ش��ده و متقاضيان تنها چهاردرصد سود 
تسهيالت پرداختي را متقبل مي شوند. وي افزود: 
در كنار ساخت واحدهاي مسكوني با دوام و اجراي 
طرح ه��ادي، انتظار مي رود ب��ا ايجاد فرصت هاي 
اشتغال در روستاها جلوي مهاجرت ها گرفته شده 
و ماندگاري روس��تاييان را در واحدهاي مسكوني 
خود شاهد باشيم. معاون عمران بنياد مسكن ادامه 
داد: سياست دولت حمايت و پشتيباني از روستاها 
به عنوان كانون توليد و توسعه است و بنياد مسكن 
نيز با طرح هاي مختلف سعي دارد به اين ماندگاري 
كمك كرده و عمران و آباداني روستاها را به عنوان 
يك برنامه تعريف شده ادامه دهد. فرهاد سبحاني 
مديركل بنياد مس��كن اردبيل هم گفت: تاكنون 
۶۳درصد از واحدهاي مس��كوني روستايي استان 
در قالب اجراي طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي 
مقاوم سازي شدند. وي به صدور سند مالكيت براي 
واحدهاي فاقد سند در روستاها و شهرهاي كوچك 
استان اشاره كرد و افزود: تاكنون ۱٠۴ هزارو ۷۵۳ 
جلد سند در روستاها و ش��هرهاي كوچك صادر 
شده است كه از اين تعداد ۹۶ هزارو ٢۵٠ جلد سند 

روستايي و ۸ هزارو ۵٠۳ جلد سند شهري است. 

   لرستان: س��رهنگ احمد حس��نوند فرمانده ناحيه مقاومت بسيج 
بروجرد با اش��اره به برگزاري ۱۱۷ برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس 
در اين شهرستان گفت: اين برنامه ها شامل اجراي رژه موتوري، ديدار با 
امام جمعه، غبارروبي گلزار شهدا، روايت گري، برگزاري مسابقات ورزشي، 

اجراي گشت رضويون و برپايي ايستگاه هاي صلواتي است. 

   سيستان وبلوچس�تان: حسين مدرس خياباني استاندار سيستان و 
بلوچستان با بيان اينكه ۶٠ كيلومتر از محور زاهدان- خاش دو بانده شده، 
گفت: با توجه به ضرورت بحراني بودن دو محور زاه��دان- خاش و خاش- 

سراوان هر دو محور در حال دو بانده شدن هستند. 

   سمنان: اميرحسين قزوينيان مديركل نوس��ازي، توسعه و تجهيز 
مدارس استان سمنان گفت: كاروان تجهيزاتي »مهر و عدالت« به مناطق 
محروم استان سمنان اعزام شد. وي افزود: اين تجهيزات آموزشي در ميان 
۱۱ منطقه كم برخوردار استان سمنان مانند ميامي، بسطام و ساير مناطق 
محروم استان توزيع مي شود. خراسان رضوي: رضا استاد آقا مديرعامل 
بنياد كرامت آستان قدس رضوي گفت: زائر ش��هر و زائرسراي رضوي با 
ظرفيت ۶ هزار نفر شب در خدمت زائران است و تا پايان ماه صفر ۴٠هزار 

زائر در اين مراكز اسكان داده مي شوند. 

   خراسان جنوبي: فرزانه شمشيرگران يك داروساز در خراسان جنوبي 
گفت: نكته مهم در مورد واكسن فلوگارد اين است كه اين واكسن كه بر پايه 
پروتئين بوده و براي بانوان باردار و افراد زير ۱۸ سال مطالعه اي در دسترس 

نيست، پس توصيه مي شود اين افراد آن را تزريق نكنند. 

   آذربايجان ش�رقي: اورجعلي علي��زاده مديركل راه��داري و حمل و 
نقل جاده اي آذربايجان ش��رقي گفت: در ش��ش ماهه نخست امسال تعداد 
۱۹٠ميليون و ۳٠۵ هزار و ۵۳۱ مورد تردد در محورهاي مواصالتي استان 

ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٢۵ درصد افزايش دارد. 

   زنجان: سرهنگ سيد شمس الدين موسوي مديركل حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس زنجان گفت: ساخت موزه دفاع مقدس استان سرعت 
گرفته است و بخش اداري آن كه قرار بود در هفته دفاع مقدس به بهره برداري 

برسد به داليلي در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد. 

   همدان: سرهنگ پاسدار علي اصغر فارسي فرمانده سپاه ناحيه مالير از 
برگزاري ٢۵ برنامه شاخص در هفته دفاع مقدس در مالير خبرداد و گفت: 
در اين ايام چهار واحد مسكوني و ۱٠ كارگاه اشتغالزايي افتتاح مي شود.  وي 
برگزاري اردوهاي جهادي، ويزيت رايگان، مشاوره  خانواده و حقوقي و افتتاح 

۱٠ كارگاه اشتغالزايي را از ديگر برنامه هاي اين هفته در مالير برشمرد. 

 تامين اراضي ساخت ۲۲۱ هزار 
واحد مسكوني در آذربايجان غربي

در حال�ي ك�ه س�هميه آذربايجان غرب�ي در نهض�ت مل�ي 
مس�كن س�اخت۱۸0 هزار واحد اس�ت ام�ا اراضي براي س�اخت 
۲۲۱ ه�زار واح�د مس�كوني در اي�ن اس�تان تأمي�ن ش�د. 
جالل تقي دخت معاون مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي 
آذربايجان غربي در جلسه شوراي تأمين مس��كن استان با بيان اينكه 
اراضي مورد نياز براي س��اخت ٢٢۱ هزار واحد نهضت ملي مس��كن 
فراهم شده، گفت: اين ميزان بيش از سهميه ۱۸٠ هزار واحدي تعيين 
شده براي استان است. وي ادامه داد: ٢۴ هزار هكتار از اراضي ملي براي 
ساخت مسكن در استان شناسايي ش��ده كه ۴ هزارو ٢۵٠ هكتار آن 

داراي شرايط الزم براي ساخت مسكن است.
 اين مسئول با بيان اينكه مش��كلي از بابت تأمين اراضي براي ساخت 
مسكن در آذربايجان غربي وجود ندارد، گفت: ۱۶۸ هزارو ۴۶۶ متقاضي 
نهضت ملي مس��كن در آذربايجان غربي وجود دارد كه تاكنون حدود 
۳۶ هزار متقاضي تأييد نهايي شدند.  معاون مسكن و ساختمان اداره 
كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي بيان كرد: از متقاضيان تأييد شده 
۱٢ هزارو ۳۷٠نفر در بانك هاي عامل افتتاح حساب كردند و ۷ هزارو 
۸۹۷ نفر آورده اوليه خود را واريز كردند.  وي اضافه كرد: تاكنون براي 
۶هزارو ۸۶۴ نفر تخصيص پروژه صورت گرفته و عمليات ساخت مسكن 
آغاز گرديده و در مراحل مختلف است.  اين جلسه بيش از ٢۵مصوبه 
داش��ت كه بررس��ي عملكرد بانك هاي عامل در پرداخت تس��هيالت 
ساخت مسكن طي ۱٠ روز آينده، تشكيل كميته تأمين زمين توسط 
اس��تانداري، تعيين و تكليف مجريان ذيصالح طرح هاي نهضت ملي 
مسكن، اعمال تخفيف ٢۵ درصدي ماده ۵۹ قانون رفع موانع توليد در 
پروژه هاي نهضت ملي مسكن و پذيرش قراردادهاي واگذاري توسط 
اداره ثبت استاد و امالك و بانك هاي عامل به عنوان سند جهت پرداخت 

تسهيالت از مهم ترين مصوبات اين جلسه بود. .

اجراي طرح »هر مسجد، يك حقوق دان« 
در كرمانشاه 

در هفت�ه دف�اع مقدس ط�رح »هر     کرمانشاه 
مسجد، يك حقوق دان« در مساجد 

شهرستان هاي استان كرمانشاه اجرا مي شود. 
رسول بهرامي پور مدير سازمان بسيج حقوق دانان استان كرمانشاه از 
اجراي طرح »هر مسجد، يك حقوق دان« در مساجد شهرستان هاي 
اين اس��تان طي هفته دفاع مقدس خبرداد و با بيان اينكه هفته دفاع 
مقدس فرصت مناسبي براي بررسي ابعاد حقوقي جنگ تحميلي و از 
همه مهم تر بررسي نقش منفي سازمان هاي بين المللي در هشت سال 
جنگ تحميلي اس��ت، گفت: در اين دوران منادي��ان دروغين حقوق 
ملت ها و انسان ها و نيز س��ازمان ها و نهادهاي بين المللي كه بر اساس 
قوانين آمره بين المللي در برابر تجاوز رژيم بعث عراق و حاميان آنها در 
سراسر دنيا وظيفه و مسئوليت داشتند، نتوانستند به وظايف خود عمل 
كنند و از اصل بي طرفي خارج شدند.  بهرامي پور اضافه كرد: اميد داريم 
اين ابعاد براي جوانان و آيندگان انقالب اسالمي بيش از پيش روشن 
شود تا به عنوان سند مظلوميت ملت ايران و در عين حال برگ پرافتخار 

انقالب اسالمي براي هميشه باقي بماند.  
وي به تشريح مهم ترين برنامه هاي اين سازمان طي هفته دفاع مقدس 
سال جاري پرداخت و گفت: اجراي طرح هر مسجد يك حقوق دان در 
مساجد شهرستان ها، برپايي ميزهاي خدمت مشاوره حقوقي و قضايي 
در مصالهاي نمازجمعه شهرس��تان ها و برگزاري نشست هاي بررسي 
ابعاد حقوقي جنگ تحميلي و نقش منفي سازمان هاي بين المللي در 

دفاع مقدس در استان كرمانشاه از جمله مهم ترين اين برنامه هاست. 

 وقت برداشت سيب آذربايجان 
باز هم بي برنامگي مسئوالن

امسال حدود يك ميليون و ۱00 هزار تن سيب برداشت خواهد شد
آذربايجان غرب�ي به عنوان قطب س�يب اي�ران، تولي�د كننده 
۷0درصد سيب كش�ور به ش�مار مي رود، اما توليد انبوه و بدون 
برنامه، موانع صادرات�ي و از همه مهم تر اف�ت كيفيت، محصول 
توليد س�يب در اي�ن اس�تان را با چالش�ي جدي مواج�ه كرده 
است. امس�ال هم پيش بيني ش�ده حدود يك ميليون و ۱00هزار 
تن س�يب از درختان اين اس�تان برداش�ت ش�ود اما با توجه به 
س�وء مديريت و بي برنامگي ها ش�ايد از هم اكنون بتوان هزاران 
تن س�يب را در كنار خيابان ها دي�د و باقي محص�والت هم يا به 
قيمت بس�يار پايين به دس�ت دالالن مي ا فتند و يا مثل پارسال 
آن ق�در در س�ردخانه ها مي مانن�د ك�ه در آنج�ا از بي�ن بروند. 

      
آذربايجان غربي با توليد بيش از يك ميليون و ٢۷٠هزار تُن سيب طي سال 
گذشته، ركورد توليد اين محصول در كشور را زد، اما شرايط آب و هوايي، 
وزش باد و تنش هاي اقليمي و عدم مديريت صحيح، سبب شده حدود 
يك سوم از محصول به سيب زير درختي تبديل شود. بحران پاييزه سيب 
صنعتي هم، در پي عدم همكاري كارخانه هاي صنايع تبديلي در خريد 
محصول، پر رنگ تر شد و ۱۳ هزار تن سيب با هزينه باالي حمل و نقل به 
كارخانه هاي خارج از استان حمل شد و سود قطب سيب ايران فقط خام 

فروشي بود. 
امسال پيش بيني شده حدود يك ميليون و ۱٠٠ هزار تن سيب درختي از 

باغات آذربايجان غربي برداشت شود. 
همين رقم كافيست تا بدانيم يكبار ديگر سريال تكراري سيب هاي استان 
تكرار خواهد شد. معضلي كه همه ساله به دليل عدم مديريت تبديل به 
فاجعه نابودي چند هزار تن سيب درختي و انباشت سيب صنعتي در كنار 

جاده ها ختم مي شود. 
البته اين براي همگان ثابت شده سوء مديريت ها و بي لياقتي مسئوالن و 

متوليان امر اين اتفاقات را رقم مي زند. 
چون اگر زلزله بود، مي گفتند غافلگير شديم، اما سيب هاي آذربايجان غربي 
دقيقاً زمان شكوفه دادن و گل شدن و رشد و رسيدنشان مشخص است 
و سال هاي سال است كه اين روند ادامه داشته و در نهايت نعمت خدا را 
بايد در كنار جاده ها ديد. چند روز پيش رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي كه در جلسه ساماندهي خريد و فروش سيب صنعتي و 
بررسي موانع و راهكارهاي تسهيل صادرات سيب درختي استان شركت 
كرده بود با بيان اينكه حدود يك ميليون و ۱٠٠ هزارتن س��يب برداشت 
خواهد شد، گفت: »پيش بيني مي شود با توجه به شرايط جوي و گرماي 
هوا از اين ميزان حدود ٢٠ درصد ش��امل ٢۴٠ هزار تن به صورت سيب 

صنعتي توسط كارخانجات كنسانتره خريداري شود.«
اكبر كرامتي با بيان اينكه از حدود دو هفته قبل برداشت سيب آغاز شده و تا 
اواسط آبان ادامه خواهد داشت، ادامه داد: »با توجه به تجربه سال گذشته و 
تغييرات اقليمي به همراه گرماي هوا و وزش باد در شهريور اختمال مي دهيم 
ميزان سيب صنعتي افزايش داشته باشد كه بايد از امروز براي مديريت آن 

چاره انديشي شود.«
   دولت خريد تضميني كند 

به دليل شرايط اقليمي، امس��ال برداش��ت زودتر از موعد سيب از باغات 
آغاز شده است. سال گذش��ته ۹ شهرستان در بحث سيب صنعتي درگير 
بودند كه با ورود دولت و سازمان تعاون روستايي در بحث خريد تضميني 
۴٢هزارو ۵٠٠ تن سيب صنعتي از باغداران خريداري و تحويل واحدهاي 
فرآوري و كارخانجات شد. بر همين اساس رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي، خريد تضميني سيب صنعتي توسط دولت را از راهكاري 
خوب طي سال گذشته براي ساماندهي بازار س��يب صنعتي استان ذكر 
و خاطرنش��ان كرده كه با ورود به موقع س��ازمان تعاون روستايي و خريد 
تضميني سيب صنعتي توانستيم بخشي از مشكالت باغداران را برطرف 

كنيم امسال نيز بايد اين اقدامات به موقع انجام گيرد. 
كرامتي گردش مالي باال، سهم باالي اش��تغال، معيشت بيش از ۶٠ هزار 
خانوار استان و وجود صنايع پايين دستي مناس��ب را از مهم ترين داليل 

اهميت ساماندهي بازار سيب استان برشمرد. 
   فقط حرف مي زنند و بس

چون در آذربايجان غربي در مورد سيب  فقط حرف مي زنند و هيچ كس در 
عمل كاري نمي كند، به همين دليل مشكل بازار پس از توليد، چالش بزرگ 

بخش كشاورزي اين منطقه است. 
هر ساله از اواخر ش��هريور ماه كه فصل برداشت سيب شروع مي شود تا 
اواخر بهار سال بعد، مشكالت صادرات و فروش مازاد محصول دامن گير 
باغداران مي شود و تقريباً بخش زيادي از توليدات استان در سردخانه ها 
باقي مانده و به فروش نمي رسد. در همين رابطه استاندار آذربايجان غربي 
بر لزوم توجه به راه اندازي پايانه هاي صادراتي تخصصي به ويژه در حوزه 
سيب در استان تأكيد كرده و مي گويد: »سيب از محصوالت اولويت دار 
در استان اس��ت و ما نيز از آن حمايت مي كنيم. زمان نگهداري سيب 
در سردخانه ها بايد كاهش يابد و از همه ظرفيت ها براي صادرات آن به 

نحواحسن استفاده شود.«
محمدصادق معتمديان با اشاره بر لزوم برنامه ريزي سه گانه در قالب هاي 
كوتاه، ميان و بلندمدت براي س��اماندهي وضعيت محصول س��يب ادامه 
مي دهد: »بايد زمينه جايگزيني كشت برخي محصوالت كشاورزي به ويژه 
باغي نيز فراهم شود. بر همين اساس يكي از مهم ترين اقدامات با توجه به 
شرايط منطقه و وضعيت آبي، كشت محصوالت كم آب بر است. ٢ هزارو 
۵٠٠ هكتار از زمين هاي استان طي ماه هاي گذشته درخت گردو و پسته 
كاشت شده كه نتيجه آن افزايش درآمد در كنار كاهش حداقل ۴٠ درصدي 

مصرف آب است.«
   فرآوري از سيب مثل اروپايي ها

در حال حاضر بيش از نيمي از باغات بارور در آذربايجان غربي باغ سيب 
است كه البته بهره وري قابل قبولي ندارد و ارزش افزوده آن، بسيار كم به 
نظر مي رسد.  استاندار آذربايجان غربي با تأكيد بر لزوم توجه به فرآوري 
محصوالت كشاورزي از جمله سيب با استفاده از تجربيات كشورهايي 
نظير آلمان با ظرفيت ۵٠ موردي فرآوري س��يب معتقد است: »در اين 
خصوص مي توان در گام هاي نخس��ت، از ظرفيت مردم و روس��تاييان 

استفاده و زمينه كاهش خام فروشي را فراهم كرد.«
معتمديان، توجه به بازارهاي جديد سيب در دنيا را مورد تأكيد قرار داده و 
تصريح مي كند: »در اين خصوص، بايد از ظرفيت ديپلماسي اقتصادي به 
صورت مؤثر استفاده شود و در اين راس��تا، توجه ويژه به بازار كشور عراق 
و تالش براي حذف موانع صادراتي به اين كش��ور بايد مورد اهتمام جدي 

مسئوالن و همچنين فعاالن اقتصادي و تجاري قرار گيرد.«
استاندار آذربايجان غربي چنان خواستار اهتمام جدي مسئوالن مي شود 
كه گويي خودش در س��ياره ديگ��ري ق��رار دارد و از زميني ها مي خواهد 

مشكالتشان را حل كنند. 

چاپ اولين كتاب اربعين 
ويژه نوجوانان در همدان

اولين كتاب اربعين ويژه نوجوانان به نام تش�رف در اس�تان 
همدان به چاپ رسيد. 

فاطمه گودرزيان فرد نويسنده كتاب تشرف گفت: سعي كردم با چاپ 
اين كتاب به شبهاتي كه در ذهن نوجوانان در زمينه اربعين، دفاع مقدس 
و مدافعين حرم است پاسخ بدهم. وي افزود: در كتاب تشرف به شعار 
حب الحسين يجمعنا اشاره شده، در كتاب تشرف به نقش شهيد حاج 
حسين همداني، شهيد حاج قاسم سليماني، شهيد ابومهدي المهندس 
و مدافعين حرم و تأثيرگذاري هايي كه داشتند نيز اشاره شده است. اين 
نويسنده ادامه داد: كتاب تشرف در گروه سني نوجوانان نوشته شده كه 
درباره يك نوجوان ۱۵ ساله اي به نام حسين كه پس از رسيدن به سن 
تكليف با پدر خود كه رزمنده دفاع مقدس است و همراه دوستان پدر 
خود راهي اربعين مي شوند و در مسير دو نفر از عراقي ها به استقبالشان 

مي آيند كه برخورد و رفتار اين افراد برايش عجيب بود. 

برگزاري پويش هاي به حرمت علي)ع( 
و به عشق حسين)ع(

با اجراي پويش هاي به حرمت علي)ع( و به عشق حسين)ع( 
در اس�تان هرمزگان ۱۳ نفر از محكومان قص�اص و ۷۶نفر از 

زندانيان رها شدند. 
مظفر همزه اي معاون قضايي دادگستري هرمزگان گفت: در شش ماهه 
نخست سال ۱۴٠٠ تعداد ۹ فقره صلح و سازش در پرونده هاي قصاص 
نفس صورت گرفته اس��ت كه اين امر در مدت مشابه در سال ۱۴٠۱ با 
اجراي پويش هاي مردمي به حرمت علي)ع( و به عش��ق حسين)ع (

مي بخشم با رش��د ۴٠ درصدي به ۱۳ فقره رسيده اس��ت. وي افزود: 
همچنين در اين مدت با اجراي اين پويش۷۶ نفر از زندانيان با گرفتن 
رضايت از زندان آزاد ش��دند. اين مقام قضايي ادام��ه داد: ۴۴ درصد از 
پرونده هاي قابل صلح و سازش توسط ش��وراهاي حل اختالف استان 
هرمزگان منجربه جلب رضايت و سازش بين اصحاب دعوي شده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزايش هفت درصدي را نشان مي دهد. 

عمليات »بيت المقدس«
در ياسوج باز سازي مي شود

عملي�ات »بيت المق�دس« به مدت ي�ك هفت�ه در دهكده 
دفاع مقدس ياسوج بازسازي مي شود. 

سردار حسين حكمتيان فرمانده تيپ ۴۸ فتح كهگيلويه و بويراحمد 
با بيان اينكه شهدا و ايثارگران جان خود را طبق اخالص گذاشته 
و درس مقاوم��ت و ايس��تادگي را به تم��ام آزادي خواهان جهان 
آموختند، گفت: رشادت و ايثارگري هاي جوانان ما در جبهه هاي 
نبرد حق عليه باطل محسوس بود. وي با اش��اره به اينكه يادواره 
ش��هداي تيپ ۴۸ فتح در دهكده دفاع مقدس برگزار مي ش��ود، 
افزود: ۱۵٢٠ شهيد از ۱۱۸۸٠ شهيد استان متعلق به تيپ ۴۸ فتح 
است. اين مسئول ادامه داد: امسال عمليات بيت المقدس به عنوان 
يكي از عمليات هاي مهم دوران دف��اع مقدس به مدت يك هفته 
بازسازي مي شود. وي همچنين از نمايش تجهيزات نظامي و جنگ 

الكترونيك در قالب دهكده دفاع مقدس خبرداد.

    کهگیلويه و بويراحمد   هرمزگان     همدان 

۳۳۰ دانشجوي خوزستاني در دوره »حاميم« شركت مي كنند
۳۳0 دانشجوي     خوزستان 
خوزستاني در 
دوره آموزشي، معرفتي و بصيرتي »حاميم« 

شركت مي كنند. 
حجت االس��الم آي��ت عادلي نژاد، رئي��س نهاد 
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش��گاه هاي 
خوزستان در توضيح طرح »حاميم« گفت: اين 
طرح، يك دوره آموزش��ي، معرفت��ي و بصيرتي 
براي دانش��جويان فعال فرهنگي و اجتماعي در 
دانشگاه هاست. وي افزود: در اين دوره آموزشي، ۳۳٠ دانشجوي دختر و پسر از دانشگاه هاي مختلف استان 
شركت مي كنند. اين مسئول با بيان اينكه بيشترين استقبال از اين طرح از سوي دانشجو معلمان دانشگاه 
فرهنگيان انجام شد، ادامه داد: گزينشي از بين افراد عالقه مند صورت گرفت كه افراد شركت كننده در اين 
دوره از دانشجوياني باشند كه در عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي دانشگاه فعال باشند. حجت االسالم 
عادلي نژاد گفت: هدف از اجراي اين طرح آن است كه شبكه فعاالن فرهنگي دانشگاه كه به دليل مجازي شدن 

آموزش در دو سال اخير، مقداري آسيب ديد با حضور در اين دوره ترميم و تكميل شود.
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    سیستان و بلوچستان 



   محمدجواد اخوان
جنگ رسانه اي و رواني دشمن كه اكنون به اليه ژرف تري- 
يعني جنگ شناختي- توسعه يافته به درازاي عمر انقالب  
اسالمي، س��ابقه دارد، اما امروز در ميانه جنگ اقتصادي 
ملموس تر نيز شده است. آنچه در ساحت جنگ اقتصادي 
رخ مي دهد اقدامات واقعي براي آسيب رساني به اقتصاد 
ملي اس��ت، اما بخش قابل توجهي از آسيب هايي كه اين 
روزها بر اقتص��اد و بازار اي��ران وارد مي ش��ود، مابه ازاي 
چنداني در حوزه عينيت و عمل نداشته و بيشتر از جنس 
»ذهني« است. اينچنين است كه مي توان گفت با نوعي 

جنگ شناختي پيچيده مواجهيم. 
جن��گ ش��ناختي )Cognitive warfare( به معناي 
هدف ق��رار دادن قوه ش��ناخت عموم م��ردم و نخبگان 
جامعه هدف با تغيير هنجارها، ارزش ها، باورها، نگرش ها 
و رفتارها از طريق مديريت ادراك و برداش��ت است. اين 
نوع جنگ شكل تكامل يافته تر، پيش��رفته تر، عميق تر و 
وسيع تر جنگ رواني است كه مبتني بر جامعه شبكه اي 
)با زيرساخت رس��انه هاي نوين( بوده و با مديريت ادراك 
و برداش��ت انجام مي گيرد. تغيير نگرش در جامعه كشور 
هدف، اختالل و خطا در دستگاه محاسبات تصميم گيران، 
اثربخش كردن جنگ اطالعاتي، ايجاد گسست عاطفي- 
ادراكي بين توده ها و نخبگان با حاكميت و نهايتاً تضعيف 
و زوال س��رمايه اجتماع��ي برخ��ي كارويژه هاي جنگ 

شناختي هستند. 
دش��من در جنگ ش��ناختي، س��ه نقطه آم��اج اصلي را 
هدف قرار مي دهد: ۱- ايده اصلي نظام: »اس��الم ناب« و 
»واليت مطلقه فقيه« )هس��ته اصلي و مركزي گفتمان 
انقالب اسالمي(، ۲- ساختار نظام: مجموعه نهادها، اركان 
و دستگاه هاي برآمده از ايده اصلي كه مجموعه حكومت 
را ش��كل داده اس��ت و ۳- كاركرد نظام: نتايج حاصله از 
عملكرد اجزاي س��اختار نظام كه در واقع، نش��ان دهنده 
خروجي ساختار بوده و كارآمدي يا ناكارآمدي آن را نشان 
مي دهد. در نهايت هدف از اين تهاجم، مشروعيت زدايي، 
اعتبارزدايي، اعتمادزدايي، قداس��ت زدايي، نااميدسازي 
و ناكارآمدنمايي اس��ت ك��ه در نهايت دش��من اميدوار 
است س��بب رويگرداني اجتماعي و از بين رفتن سرمايه 

اجتماعي نظام شود. 
در واقع آنچه باعث نتيجه بخشي جنگ اقتصادي مي شود، 
اثربخش��ي جنگ شناختي اس��ت. جنگ شناختي سبب 
مي ش��ود بيش و پيش از آنكه جنگ اقتصادي ساختار و 
كاركردهاي اقتصاد ملي را به چالش بكش��اند، جامعه را 
در مسير هموارسازي سناريوي دش��من و آسيب رساني 
درون زا قرار دهد. نتيجه اجراي راهبردهاي دش��من در 
جنگ ش��ناختي آن اس��ت كه در حال حاض��ر كه هنوز 
تحريم هاي امريكا بازنگش��ته )و در واقع جنگ اقتصادي 
وارد فاز عملياتي جديد نشده( بازار داخلي در حوزه هاي 
مختلف دچار نوس��ان و نابس��اماني شده اس��ت يا آنكه 
كاالهايي با منش��أ كاماًل داخلي دچار كمب��ود يا افزايش 

افسارگسيخته قيمت مي شوند. 
دشمن در جنگ شناختي اميدوار است مردم را نسبت به 

آينده نااميد، نسبت به نهادهاي رسمي 
بدبي��ن و نس��بت به سرنوش��ت 

عمومي جامعه بي تفاوت كند. 
در چني��ن ش��رايطي مناف��ع 
فردي بر مناف��ع جمعي و ملي 
غلبه مي يابد و خسارت حاصله 

متوجه همه افراد جامعه مي گردد. 
اكنون به نظر مي رسد نخبگان جامعه اعم 

از مسئوالن و گروه هاي مرجع اجتماعي با 
هر س��ليقه و گرايش��ي، تهاجم شناختي 
دشمن و مخاطرات ناشي از هرگونه رفتار 

هيجاني مبتن��ي بر منفعت ف��ردي را براي 
جامعه تبيين كرده، مراقب باشند خود نيز در اين 

پازل دشمن بازي نكنند. 
   انديشه ورزي پيش نياز جهاد تبيين

جهاد تبيين باطل الس��حر تهاجم شناختي دشمن است، 
اما واقعيت آن اس��ت كه تبيين در هر سطحي فرآيندي 
زنجيره وار و شامل حلقه هاي مرتبطي است كه بدون وجود 
آنها كامل و جامع نخواهد بود. زيربناي تبيين »شناخت« 
صحيح است. چنين شناختي از نخبگان فكري و خواص 
جامعه انتظار است. خواص و فرهيختگان بايد به شناخت 
دقيقي از جبهه خودي و دشمن و مسائل گوناگون جامعه و 
جهان رسيده و به تعبير اميرالمؤمنين )ع( - كه مي فرمايد 
حق را از درون باطل كشف و استخراج نموده و اين معرفت 
را به جامعه منتقل كنند- رسانه در اين فرآيند هم نقش 
واسطه گرانه اي ميان نخبگان و آحاد جامعه ايفا مي كند، 
هم پيام آن��ان را به مردم منتقل و ه��م بازخورد واقعي را 

دريافت مي كند. تبيين گري نيازمند انديش��ه ورزي و به 
ميدان آمدن خالقيت ها و ابتكارات فكري و ذهني اس��ت 
و تحقق اين الزام��ات محتاج طيف متنوع��ي از تدابير و 
چاره گري هاست. نخبگان بايد دغدغه داشته  باشند و به 
ميدان آيند و براي بيان حقايق انديشه ورزي كنند. براي 
اينكه بدانيم چه باي��د بگوييم، چگونه باي��د بگوييم و در 
مقابل شبهه افكني دشمن چه بايد بكنيم، بايد انديشيد و 

ِخرد ميداندار صحنه باشد. 
اكنون زيرس��اخت هاي فك��ري و رس��انه اي متنوعي در 
جامعه ايجاد ش��ده و نيز بايد تكميل گردد كه اگر براي 
اتصال و هم افزايي اينها چاره انديشي شود، صف و جبهه 
واحدي در مقابله با جنگ نرم دشمن شكل مي گيرد كه 
اقتدار ملي در اين حوزه را دهها برابر مي كند، البته اصالت 
يافتن »تبيي��ن« به هيچ روي به  معن��اي غفلت از عرضه 
هنرمندانه نيست. هزار نكته باريك تر از مو اينجاست كه 
رسانه اي اسالمي و انقالبي بيان حقيقت را اصل دانسته و 
زبان هنر و جذاب را تنها ابزاري براي انتقال آن مي داند، 
اما رسانه غيرديني بر جذابيت و مخاطب پسندي تكيه و 
حتي گاه حقيقت را فداي جلب  توجه مي كند. زبان و بيان 
هنرمندانه مي تواند حقيق��ت را در اليه هاي عميق تري 
رسوخ دهد، از اين رو جهاد تبيين، يك كنش هنرمندانه 
است. بايد رس��انه از ظرفيت نويسندگان و هنرمندان در 
اين زمينه حداكثر بهره را ببرد. هرچند قدرت رسانه اي 
و پرداخ��ت هنرمندانه ما در مقايس��ه با ابررس��انه هاي 
دشمن نابرابر است، اما »هر س��خن كز دل برآيد الجرم 

بر دل نشيند«.
   حوزه هاي انديشه ورزي

۱- تبيي��ن و روايتگري تاريخي: بخ��ش عمده اي از 
منازعه ادراك��ي ما و جريان معارض انقالب بر س��ر 
روايت گذشته اس��ت. بيش از ۷۰ درصد جمعيت 

كنوني كش��ور متولدان نيم��ه دوم قرن حاضر 
هس��تند و در زمانه وقوع رويدادهاي مهم 

و تاريخ ساز اين قرن همچون پيروزي 
انقالب  اس��المي، تسخير النه 

جاسوس��ي امريكا، دفاع 
مقدس هشت ساله 

ح��وادث  و 
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88498448گام دوم 

قدم به قدم با بيانيه گام دوم انقالب اسالمي)25(

    صفحه گام دوم انقالب كوشش�ي است رس�انه اي جهت تبيين و ش�رح بيانيه رهبر معظم انقالب 
اسالمي حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي)مدظله العالي( به مناسبت چهل وسومين سالگرد پيروزي 
انقالب و در هر شماره، فرازي از بيانيه گام دوم انقالب اسالمي را مورد بررسي قرار مي دهيم. شنبه هاي 

هر هفته در تبيين اين بيانيه با ما همراه باشيد. 

اكنون به ش�ما فرزندان عزيزم در مورد چند س�رفصل اساس�ي توصيه هاي�ي مي كنم. اين 
س�رفصل ها عبارتند از: »علم و پژوهش، معنويت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، 
اس�تقالل و آزادي، عزت ملي و روابط خارجي و مرزبندي با دشمن و سبك زندگي، اما پيش 
از همه چيز، نخس�تين توصيه  م�ن اميد و نگاه خوش بينانه به آينده اس�ت. ب�دون اين كليد 
اساسي همه  قفل ها، هيچ گامي نمي توان برداشت. آنچه مي گويم يك اميد صادق و متكي به 
واقعيت هاي عيني اس�ت. اينجانب همواره از اميد كاذب و فريبنده دوري جسته ام، اما خود 
و همه را از نوميدي بيجا و ترس كاذب نيز برحذر داش�ته ام و برحذر مي دارم. در طول اين 40 
سال- و اكنون مانند هميشه- سياست تبليغي و رسانه اي دشمن و فعال ترين برنامه هاي آن، 
مأيوس سازي مردم و حتي مسئوالن و مديران ما از آينده است. خبرهاي دروغ، تحليل هاي 
مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعيت ها، پنهان كردن جلوه هاي اميدبخش، بزرگ كردن عيوب 
كوچك و كوچك نشان دادن يا انكار محسنات بزرگ، برنامه  هميشگي هزاران رسانه  صوتي، 
تصويري و اينترنتي دشمنان ملت ايران است و البته دنباله هاي آنان در داخل كشور نيز قابل 
مشاهده اند كه با اس�تفاده از آزادي ها در خدمت دش�من حركت مي كنند. شما جوانان بايد 
پيشگام در شكستن اين محاصره  تبليغاتي باش�يد. در خود و ديگران نهال اميد به آينده را 
پرورش دهيد. ترس و نوميدي را از خود و ديگران برانيد. اين نخستين و ريشه اي ترين جهاد 

شماست. نشانه هاي اميدبخش- كه به برخي از آنها اشاره شد- در برابر چشم شماست.«
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 جهاد تبيين براي شكستن 
محاصره تبليغاتي دشمن

آنچه باعث نتيجه بخش�ي جنگ اقتصادي 
مي شود، اثربخش�ي جنگ شناختي است. 
جن�گ ش�ناختي س�بب مي ش�ود بيش و 
پي�ش از آنكه جن�گ اقتصادي س�اختار و 
كاركردهاي اقتصاد ملي را به چالش بكشاند، 
جامعه را در مسير هموارس�ازي سناريوي 
دش�من و آسيب رس�اني درون زا قرار دهد

جهاد تبيين باطل الس�حر تهاجم ش�ناختي 
دشمن اس�ت، اما واقعيت آن است كه تبيين 
در هر س�طحي فرآيندي زنجيره وار و شامل 
حلقه هاي مرتبطي اس�ت كه بدون وجود آنها 
كام�ل و جامع نخواه�د بود. زيربن�اي تبيين 
»شناخت« صحيح اس�ت. چنين شناختي از 
نخبگان فكري و خواص جامعه انتظار اس�ت

دهه۶۰ يا متولد نش��ده يا در س��نين طفولي��ت بوده اند، از 
اين  رو هيچ گونه ادراك حضوري  نس��بت ب��ه اين تحوالت 
مهم كه تأثيرات آن بعضاً تا س��ال ها باقي مانده، نداشته اند. 
اين نس��ل آنچه از دهه۵۰ و ۶۰ ق��رن چهاردهم دريافته اند 
يا از خالل محتواهاي كتاب هاي درس��ي نظام آموزشي 
بوده يا اندك توليدات رس��انه اي. در خصوص ضعف 
جدي نظام آموزشي در انتقال روايت صحيح كه 
توضيح بيشتري الزم نيست و نياز هم نيست 
كه يادآوري كنيم براي برخي حوادث مهم 
تاريخ س��از معاصر توليدات س��ينمايي و 
تلويزيوني به عدد انگشتان يك دست هم 
نمي رسد و همان ها هم كه ساخته شده 
بعضاً در س��طح فاخري نيستند. يكي از 
كارويژه هاي انديش��كده هاي رس��انه اي 
بازخواني تاري��خ و ارائه روايت صحيح به 
رسانه ها جهت توليد محتوا خواهد بود. 

۲- تبيين و روايت اول: وجه ديگر منازعه 
ادراك��ي در لحظه ه��ا و ثانيه ه��ا رخ 
مي دهد و در نش��اندن روايت اول 
و تثبيت آن در اذه��ان نمايان 
مي شود. وقتي حادثه اي در 
حال وق��وع اس��ت، طرفي 
كه ابتكار عمل را در دست 
گرفت��ه و س��خن اول را در 
چيس��تي، چرايي و چگونگي 
پيش��امد ارائه مي دهد، زمين بازي را 
تعريف مي كند. روايت اول حتي اگر چندان 
هم هوشمندانه ارائه نش��ود، اثر خود را بر بخشي از مخاطب 
مي گذارد، چه رس��د به اينك��ه طرف مقابل م��ا از اتاق هاي 
طرح ريزي و رس��انه هاي نس��بتاً مجربي در مديريت ادراك 
و برداش��ت برخوردار اس��ت. س��رعت، دقت و ابتكار عمل 
مهم ترين اصول تأثيرگذاري در نبرد روايت هاست و در همه 
اين زمينه ها نيازمند كار بيش��تري هستيم. هيچ كدام نبايد 
فداي ديگري شود و نبايد به دليل وسواس در ارائه روايت، از 
طرف مقابل جا ماند يا در ديگر سو براي سوار ماندن بر موج 

تحوالت، مقهور امواج بزرگ و دنباله رو شد. 
۳- اعتبارزايي براي تريبون هاي خودي: يكي ديگر از مهم ترين 
روزنه ه��اي امي��د دش��من در تأثيرگ��ذاري روايت پردازي، 

اعتبارزداي��ي از تريبون ه��اي ماس��ت. بي اعتبارس��ازي يا 
ترديدافكني در مورد رسانه ها و مس��ئوالن مي تواند شديداً 
از قدرت روايتگري آنان بكاهد و درست در لحظاتي كه افكار 
عمومي منتظر شنيدن واقعيت هاست، صداي جبهه خودي 
چندان شنيده نمي شود و در مقابل جا براي روايت دشمن باز 
مي شود. اين اعتبارزدايي البته گاه به دليل قصور و تقصيرهاي 
خودي نيز اس��ت. دش��مني كه از يك كاه، كوه مي س��ازد با 
ذره بين به دنبال يافتن بي دقتي، بي مباالتي و س��هل انگاري 
در موضع گيري ماست و متأسفانه ضعف سواد رسانه برخي 

تريبون داران، پازل دشمن را كامل مي كند. 
4- رويكرد آفندي و تهاجمي نسبت به دشمن: با ماندن در 
مقام دفاع و حركت موج دومي نمي توان در اين عرصه فعال 
ماند. در مقابل دش��من مهاجم بايد تهاجمي برخورد كرد و 
با بهره گيري از ظرفيت هاي فكري و هنري، ضعف هاي آن 
را بر افكار عمومي نمايان س��اخت. مهم ترين نقش رسانه ها 
در چنين آوردگاهي، اعتبارزدايي از دش��من و رسانه هاي 
آن اس��ت. آشكارس��ازي تناقضات و نيات مدعي��ان، حربه 
آنان را ُكند و جامعه را در برابر اين تهاجم رس��انه اي مصون 

مي سازد. 
۵- طرح ري��زي تركيبي: جه��اد تبيين زمان��ي اثربخش تر 
خواهد بود كه در جبهه وسيع و قدرتمند و با به پاي كار آمدن 
ظرفيت هاي گس��ترده كش��ور و انقالب همراه شود. تبيين 
بخش��ي از جهاد فكري و رسانه اي ماس��ت كه بايد با قدرت 
سياسي، فرهنگي، اقتصادي، دفاعي، ديپلماتيك و امنيتي 
ما تركيب ش��ود و در يك تهاجم تركيبي در آوردگاه حضور 
يابد. گاه براي تبيين برخي حقايق ني��از به اقداماتي عملي 
در حوزه هاي گوناگون اس��ت و گاه برخ��ي اقدامات عملي 
انجام گرفته و دستاوردها نيازمند تبيين است. اين هم افزايي 
و كنش تركيبي مي تواند اثربخش��ي تبيين بر افكار عمومي 

را دوچندان سازد. 

در مقابل دشمن مهاجم بايد تهاجمي برخورد 
كرد و ب�ا بهره گي�ري از ظرفيت ه�اي فكري 
و هن�ري، ضعف ه�اي آن را بر اف�كار عمومي 
نمايان س�اخت. مهم ترين نقش رس�انه ها در 
چنين آوردگاه�ي، اعتبارزدايي از دش�من و 
رسانه هاي آن اس�ت. آشكارسازي تناقضات 
و نيات مدعيان، حربه آن�ان را ُكند و جامعه را 
در برابر اين تهاجم رسانه اي مصون مي سازد

 كتاب »جه�اد تبيين« ب�ا محوريت بيانات 
رهبر معظم انق�الب و همچني�ن اهميت و 
بايس�ته هاي موضوع جهاد تبيين توس�ط 
حجت االس�الم س�عيد صل�ح ميرزاي�ي 
گردآوري شده و انتشارات انقالب اسالمي 

آن را منتشر كرده است. 
اي�ن كت�اب در پن�ج فص�ل ب�ا عناوين و 

موضوعات زير تدوين شده است:
فصل اول: كليات، ب�ه تعريف جهاد و جهاد 
تبيي�ن و همچنين فواي�د و آث�ار تبيين و 

مطالبي از اين دست پرداخته است. 
فص�ل دوم: الزام�ات جه�اد تبيي�ن، ب�ه 
سياست ها و بايدها و نبايدهاي اين فريضه 

اختصاص دارد. 
فصل س�وم: روش ها و انحا، مربوط به برخي 
روش هايي است كه در بيانات رهبر انقالب به 

آن اشاره شده است. 
فصل چهارم: موضوعات نيازمند تبيين، در 
بيانات رهبر، موضوعاتي مورد مطالبه قرار 
گرفته اس�ت كه مجاهدان اين عرصه الزم 
اس�ت تبيين اين موضوع�ات را در اولويت 
قرار دهند و در اين فصل به بيش از 30 مورد 

از اين موارد، پرداخته شده است. 
فصل پنجم: وظايف اقشار خاص، به وظايف 
اقش�ار و نهاده�اي مختلف در اي�ن زمينه 

اختصاص يافته است. 

 جهاد تبيين در انديشه 
حضرت آيت اهلل  خامنه اي

  ناشر: انتشارات انقالب اسالمي
  نويسنده: سعيد صلح ميرزايي
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شیوا  نوروزی

انزوای فوتسال در مسیر سخت آسیا
انگار نه انگار سه روز دیگر جام  ملت های فوتسال آسیا شروع می شود 
و ایران هم مدافع عنوان قهرمانی است. هرازچندگاهی مصاحبه ای از 
سرمربی تیم ملی در رس��انه ها می بینیم و این نهایت توجهی است که 

نصیب تیم وحید شمسایی شده است. 
تیم ملی فوتسال کش��ورمان در روزهایی که همه توجهات و امکانات 
در اختیار فوتبال قرار گرفته باید از روز چهارش��نبه به مصاف حریفان 
آس��یایی خود برود. منتها شرایط برای فوتس��ال حتی از معمولی هم 
پایین تر است. تیمی که تنها چند روز دیگر به میدان می رود هنوز اسیر 
انتقادات داخلی است و هیچ کس هم حرف از حمایت ویژه نمی زند. شاید 
برخی  بحث جام جهانی و اهمیت آن را وسط بکشند، اما مگر فوتسال 
یکی از رشته های فدراس��یون فوتبال محسوب نمی شود، چرا همیشه 
باید با تمام امکانات در خدمت فوتبال باش��ند، اما اهمیتی به فوتسال 
ندهند! هنوز یادمان هس��ت، فوتس��الی ها با حداقل توجهات تاکنون 
چه افتخارات بزرگی کسب کرده اند و چطور به جمع برترین تیم های 
جهان راه یافته اند. همین تیم هنوز قهرمان آسیا محسوب می شود و در 
مسابقات پیش رو نیز همه به ایران به چشم مدافع عنوان قهرمانی نگاه 

می کنند، ولی متأسفانه در ایران خبری از این نگاه نیست. 
سایه سنگین فوتبال همواره فوتسال ایران را آزار داده و در ادوار مختلف 
فدراس��یون توجه کافی به این رشته نداشته اس��ت. با این  حال اهالی 
فوتسال دس��ت از تالش و جنگندگی برنداش��ته اند. تمامی افتخارات 
سال های اخیر نیز با همین روحیه به دست آمده است. منتها روحیه و 
انگیزه بدون رس��یدگی و توجه فدراسیون نیز تا جایی جواب می دهد. 
نمی شود همیشه منتظر باشیم ملی پوشان با تعصب و غیرت خود کار 
را پیش ببرند و جام قهرمانی را به کشور بیاورند. برای موفقیت تیم های 
ملی هم برنامه ریزی الزم است و هم سرمایه گذاری و حمایت. کافیست 
در این مدت میزان توجه و حمایت مدیران فدراسیون از تیم کی روش 
را با تیم شمسایی مقایسه کنید. متأسفانه بی اعتنایی به فوتسال تنها 
مختص این دوره مدیریتی نیس��ت و قباًل نیز بارها از این مسئله انتقاد 
شده است. جام ملت ها عرصه ای نیست که بازیکن و مربی یک تنه جور 
همه بی تفاوتی ها را بکشند و در نهایت هم کار به قهرمانی ختم شود. در 
این رویداد قاره ای همه آسیایی ها با بهترین تدارکات به میدان می آیند 

و همگی نیز برای شکست فوتسال ایران نقشه کشیده اند. 
از زمان برگزاری مجمع انتخاباتی رئیس جدید چند باری به فوتس��ال 
اشاره کرده، اما باید دید مهدی تاج در عمل هم قدمی برای کمک به این 
رشته برداشته یا نه. در گذشته حواشی زیاد اصاًل وقتی را برای رسیدگی 
به فوتسال باقی نمی گذاشت و حتی فوتبال نیز با مشکالت بسیار زیاد 
دس��ت وپنجه نرم می کرد، ولی حاال که فدراس��یون کمی سروسامان 
گرفته و بخش های مختلف مدیریتی اش یکدست شده، دیگر بهانه ای 
برای بی محلی به فوتسال باقی نمی ماند. رئیس در دوره جدید ریاستش 
می تواند نشان دهد برخالف گذشته واقعاً برای فوتبال سالنی نیز ارزش 
قائل است و از این رشته حمایت می کند. جام  ملت ها میدان سختی است 
که سربلند شدن در آن در مقطع کنونی انصافاً دشوار خواهد بود، به ویژه 
 که هر عنوانی جز قهرمانی به منزله پسرفت تیم ملی است. با این  حال باید 
ببینیم در این مدت برای تیم ملی و شاگردان شمسایی چکار کرده ایم و 
حاال می توانیم از آنها انتظار قهرمانی داشته باشیم یا نه. آیا واقعاً تدارکات 
و برنامه ریزی ها برای تیم ملی در س��طح قهرمانی بوده، چراکه با حرف 
زدن و شعار دادن تاکنون هیچ جامی به دست نیامده است و نخواهد آمد. 
فراموش نکنیم در جام  ملت ها تیم هایی موفق می شوند که مدیران شان 

به جای شعار در واقعیت به وعده های شان عمل کرده  باشند.

درخشش مالیی در قهرمانی جهان
نازنین مالیی به مقام هشتم روئینگ قهرمانی جهان دست پیدا 
کرد. فینال مس��ابقات روئینگ قهرمانی جه��ان، روز جمعه در 
کشور جمهوری چک برگزار ش��د. در فینال Bروئینگ یک نفره 
س��بک وزن قهرمانی جهان در جمهوری چ��ک، مالیی نماینده 
کشورمان با حریفانش به رقابت پرداخت و با زمان ۷ دقیقه و ۴۱ 
ثانیه و ۹۵صدم ثانیه در در رده هشتم ایستاد. مالیی برای اولین 
بار در تاریخ قایقرانی، کش��ورمان را صاحب چنین رتبه ای کرده 
است. در فینال D روئینگ سنگین وزن زنان هم مهسا جاور فردا 

رقابت می کند.

کینه ورزی را کنار بگذارید
وحید شمسایی، س��رمربی تیم ملی فوتس��ال خواستار حمایت 
همه جانبه از ش��اگردانش در جام ملت های آسیا شد: »برای من 
و دیدگاه فوتس��الی ام، آینده دورتر مهم اس��ت، وگرنه هنوز هم 
بهترین ها همان هایی هس��تند ک��ه می توانند ب��ازی کنند. اکثر 
قدیمی ها بهترین هس��تند و روی س��ر و چش��م ما جا دارند، اما 
تفکرمان این بود که یک س��ری آدم جدید در تی��م ملی حضور 
داشته باشند. اکثراً حق دارند، ولی خواهشاً عناد و کینه ورزی را 

کنار بگذارید.«

مهم ترین منبع درآمد فوتبال حق پخش است

 فدراسیون 

 به دنبال درآمدزایی 

و رفع چالش ها مالی

با روی کار آمدن مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال 
حامد قهرمانی

و با آرام شدن حواش��ی انتخاب دوباره او، اصلی ترین بحث این       بازتاب
روزهای فدراس��یون فوتبال مس��ئله مباحث مالی و چگونگی 

درآمدزایی فدراسیون به عنوان یک نهاد مستقل است.
سال هاست که همه جا عنوان می شود فدراسیون فوتبال کاماًل مستقل از وزارت ورزش است و 
نباید از بودجه این وزارتخانه استفاده کند، مسئله ای که همه به خوبی می دانیم امری نزدیک به 
محال است. فوتبال همچنان هم از وزارت ورزش بودجه می گیرد و هم به بیت المال دست درازی 
می کند. با این وجود دوران جدید ریاس��ت مهدی تاج بر فوتبال را ش��اید بتوان دوران تازه ای 
قلمداد کرد، به گونه ای که فوتبال دست در جیب خود داش��ته باشد و کمتر از وزارت ورزش و 
بیت المال ارتزاق کند. با این حال ابهامات زیادی از گذشته در خصوص نوع درآمدزایی و بازاریابی 
وجود دارد، ابهاماتی که رئیس سابق کمیته بازاریابی و سخنگوی فعلی فدراسیون فوتبال در 

خصوص آنها توضیحاتی داده است.
احسان اصولی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در این خصوص می گوید: »مهم ترین رویکردی 
که سعی کردیم در حوزه بازاریابی ایجاد کنیم، این است که مهم ترین شاخصه درآمدزایی در 
فوتبال، یعنی حق پخش تلویزیونی را                            پیگیری کنیم. صحبت هایی در این زمینه انجام داده ایم، 
هرچند مشکالت و موانع جدی وجود دارد، اما مبانی فکری و توضیحی آماده شد و تالش کردیم 
آنها را                            در اختیار دوستانی قرار دهیم که در این حوزه تصمیم گیری می کنند. در حوزه  فضاهای 
اجتماعی طرح خیلی خوبی را                            آماده کرده ایم و فراخوانی هم گذاشته ایم. در این حوزه به دنبال 
شریک تجاری بودیم و می خواستیم کار را                            به صورت کلی واگذار نکنیم، زیرا معتقدیم در فضای 
هواداری و پلتفرم هایی که به صورت عمومی در فضای مجازی مورد اس��تفاده قرار می گیرد، 

می توان کارهای خوبی برای فدراسیون انجام داد.«
اصولی ادامه داد: »ما فضایی را طراحی کردیم. موضوعی که سعی کردیم در حوزه بازاریابی دنبال 
کنیم این بود که همه تصمیمات و قراردادها در حوزه جذب حامی مالی در چارچوبی قرار بگیرد 
تا در فراخوان های قانونی و آیین نامه ای کمیسیون معامالت منتشر و سپس منجر به عقد قرارداد 
شود. سعی کردیم به شکل مزایده و مناقصه فراخوان بدهیم و در این چارچوب همه پیشنهادات 
را گرفتیم. درباره استفاده از شریک تجاری در حوزه IPTV و سوشیال مدیا فراخوانی دادیم 
که دو مجموعه شناخته شده در کشور جلو آمدند و پیشنهاداتی هم دادند، ولی به دلیل اینکه 
کمیته بازاریابی با سرپرست اداره  می شد و هیئت رئیس��ه نیز حد نصاب نداشت، این موضوع 
موکول به زمان انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال شد. همین طور در بحث حامی مالی داوران با 

شرکت نفت پارس قرارداد سه ساله قبلی را با افزایش پنج برابری منعقد کردیم.«

حاشیه های ناتمام مسابقات صربستان برای کشتی
دبیر: بنا قهرمان هم  می شد می رفت 

نتایج کسب شده در مسابقات جهانی صربستان آن چیزی نبود که 
فریدون  حسن

کش��تی ایران را به این مس��ابقات فرستاد. هرچند کش��تی آزاد در       چهره
صربستان نمره قبولی گرفت، اما حتی کسب نایب قهرمانی شاگردان 
درستکار هم باعث نشد انتقاد ها کم شود. کشتی بعد از مسابقات جهانی با حاشیه های تازه ای روبه رو 
شده است، حاشیه هایی که هرچند علیرضا دبیر س��عی در مدیریت آنها دارد، اما به هر حال چیزی 

نیست که بتوان به سادگی از کنارش گذشت.
رئیس فدراسیون کش��تی در خصوص اصلی ترین تصمیم خود بعد از بازگشت از مسابقات جهانی، 
یعنی برکناری محمد بنا و سپردن هدایت تیم ملی کشتی فرنگی به حسن رنگرز می گوید: »بنا واقعاً 
خس��ته بود. می گفتند قهر کرده است. طفلک قهر نکرد، خس��ته بود. می گفت نمی کشم و خسته 
هستم. سوریان در کشتی فرنگی صاحب نظر است. بنا با وجود ۶۴ سال سن با مربیان دیگر فاصله دارد 
و هنوز با انگیزه ترین مربی فرنگی است. من، محمدآقا را قبول دارم. حمید در صربستان چند نوبت 
با بنا صحبت کرد. بنا گفته بود اتاقم را تحویل داده ام و دیگ��ر نمی آیم. همان موقع با بچه های خانه 
کشتی تماس گرفتم تا بروند اتاق بنا را ببینند. او همه چیز را جمع کرده بود. تیم چه اول  می شد چه 

می باخت، بنا می رفت. ما قانع شدیم و همانجا بحث ها شروع شد.«
دبیر ادامه داد: »ما ۱0 عامل برای انتخاب سرمربی داشتیم 

که یکی از آنها فنی بود. س��وریان و دوستان نظر دادند 
و رنگرز انتخاب ش��د. من هم او را می شناسم. وقتی 
انتخاب مربی دیر می ش��ود، حاشیه ها زیاد می شود. 
تیم امید 20 روز دیگر با سرمربی تیم ملی به اسپانیا 
می رود. ۱۵ آب��ان هم ج��ام جهان��ی آذربایجان را 
پیش رو داریم. این بهترین نتیجه م��ا نبود، اما جزو 

بهترین ها بود.«
دبیر در مورد نتیجه کس��ب شده کشتی 

آزاد و تأثیر غیبت روس ها بر این نتیجه 
گفت: »ما در ۱0 وزن بهترین نتیجه 
را گرفتی��م. از ۹ وزن ک��ه بودیم، 
هفت م��دال گرفتیم. امیرمحمد 
ط��ال  صد  ر د صد نی  ا د یز
می گرفت، اما به ه��ر حال به 
وزن نرس��ید. خیلی ه��ا زور 
می زنند بگویند نتایج خوبی 
نگرفتیم. کشتی آزاد بهترین 
نب��ود، اما جزو دو، س��ه بار 
نتایج تاریخی بود. روس��یه 
ک��ه در مس��ابقات جهانی 
نبود ب��ه ضرر ما ش��د. حق 
ما پنج مدال ط��ال بود. من 
با رئیس کمیت��ه داوران در 
این باره بحث کردم و دعوایم 
ش��د.  روس ها از م��ا بهتر 

امریکایی ها را می برند، چون 
کشتی بلدتر از ما هستند.«

آنچه طی چند شب اخیر دیده شد برایمان قابل 
باور نیس��ت اینکه عده ای پرچم کشور عزیزمان 
را به آتش بکش��ند یا به آن توهی��ن کنند. همان 
پرچمی که برای اعتالی آن خون ها داده ش��ده و 
ورزشکاران بی شماری برای به اهتزاز درآمدن آن 

زحمت ها کشیده اند.
بازی ای��ران و امارات در مقدمات��ی جام جهانی در 
ورزش��گاه آزادی از جمله چند ب��ازی اولی بود که 
همکاران گزارشگر بانو در ورزشگاه حضور داشتند. 
بین دو نیمه بازی و در شرایطی که صعود ایران به 
جام جهانی قطر در بازی قبل مقابل عراق مسجل 
ش��ده بود، کلیپی از افتخارآفرینی ها و برافراش��ته 
ش��دن پرچم پرافتخار ایران به دست ورزشکاران 
کشور پخش ش��د، از آن کلیپ هایی که شنیدن و 

دیدنش مو بر تن آدم سیخ می کند. 
یکی از همکاران خانم که از قبل آشنایی مختصری 
با هم داش��تیم به همی��ن بهانه عن��وان کرد: »با 
تیم های مختلف ورزشی، سفرهای خارجی زیادی 
رفته ام. شنیدن سرود کشور و دیدن پرچم ایران 
بر فراز بقیه پرچم ها احس��اس فوق العاده ای دارد 
که قابل وصف نیست. هر چقدر هم که اینجا و در 
داخل کشور مشکل داشته باشیم، هر چقدر عرصه 
بر ما تنگ باشد، اما وقتی پای ایران و پرچم مقدس 
کش��ورمان به میان می آید همه چی��ز فراموش 
می شود. آنجاست که با غرور اشک شوق می ریزی 
و افتخ��ار می کنی ب��ه اینکه این پرچم کش��ورم 

است که آن باال در باالترین نقطه قرار دارد و این 
سرود ملی کشورم است که همگان به احترامش 

ایستاده اند و کاله از سر برداشته اند.«
این نگاه مش��ترک تمام ایرانی های وطن پرست 
است و ناگفته پیداس��ت که یک ورزشکار با تمام 
وجود و توان خود تمرین می کند، س��ختی ها را 
تحمل کرده و پا به میدان مسابقه می گذارد تنها 
با این هدف که برای کشورش افتخارآفرینی کند. 
هر ورزش��کاری می خواهد پرچم کشورش را در 
باالترین نقط��ه قرار دهد و کاری کند که س��رود 

کشورش در همه جا طنین انداز شود.
اصاًل تا ح��اال با خودت��ان فکر کرده ای��د که چرا 
ورزشکاران ایرانی بعد از کس��ب عنوان قهرمانی 
در مسابقات جهانی و المپیک اول از همه به دنبال 
پرچم می گردند تا با آن دور افتخار بزنند؛ پاس��خ 
مشخص است، این پرچم هویت ماست. ورزشکار 
قهرمان و پهل��وان ایران می خواه��د ثابت کند با 
تمام مش��کالت برای اعتالی نام و پرچم ایران پا 
به میدان می گذارد و در اولین گام بعد از موفقیت 
هم چیزی باالتر از پرچم را برای دور افتخار خود 

انتخاب نمی کند.
به حرف های کامران قاس��مپور و رحمان عموزاد 
در مس��ابقات قهرمانی کش��تی صربستان دقت 
کنید. همی��ن دو قهرمانی که هفت��ه قبل مدال 
طالی جهان را ب��ه گردن آویختن��د، تمام هم و 
غم شان شادی دل مردم و به اهتزاز درآمدن پرچم 

پرافتخار ایران بود. بقیه هم دست کمی از این دو 
نداشته و ندارند. از حسن یزدانی گرفته تا برادران 
گرایی، از کشتی گرفته تا فوتبال، تکواندو، کاراته، 

تیراندازی و بقیه رشته ها.
وقتی افتخار زهرا نعمتی، بان��وی اول تیروکمان 
ایران و جه��ان که ه��م در پارالمپی��ک و هم در 
المپیک پرچمدار ایران بوده، وقتی مهدی طارمی 
بعد از کس��ب هر موفقیت در فوتبال اروپا پرچم 
ایران را به دوش می اندازد و وقتی سجاد گنج زاده 
با بغض از لحظه برافراش��ته شدن پرچم ایران در 
المپیک و طنین انداز شدن سرود ایران در سالن 
رقابت ها می گوید، دیگر تکلیف مش��خص است. 
اصاًل دقت کرده اید که پاروی نازنین مالیی، بانوی 
قایقران کش��ورمان که همین دی��روز افتخاری 
بزرگ برای ورزش ایران کس��ب کرد، چیزی جز 
پرچم سه رنگ و خوشرنگ ایران نیست. ورزشکار 
ایرانی از هیچ تالشی برای برافراشته شدن پرچم 

کشورش دریغ نمی کند.
جالب است که ورزشکار مردمدار ایران درد ملتش 
را خیلی خ��وب می فهم��د. وقت��ی در اوج کرونا و 
مشکالت اقتصادی بابت تحریم های ظالمانه بار بر 
دوش می کشد تا باری از دوش اقشار ضعیف بردارد. 
وقتی در کمک های مؤمنانه تصاوی��ری از خود به 
یادگار می گذارد که مایه مباهات همه می ش��ود و 
وقتی در همان شرایط باز هم برای شادی دل مردم 
و برافراشته شدن پرچم ایران پا به میدان مسابقه 

می گذارد و با کسب پیروزی هم لبخند بر لب مردم 
می نشاند و هم پرچم را باال می برد.

خط ورزشکار متعهد و معتقد ایران اسالمی از خط 
برخی که این روزها آب به آسیاب دشمن می ریزند، 
جداس��ت. ورزش��کار غیرتمند ای��ران هیچگاه بر 
نمی تابد که به پرچم کشورش توهین شود. هیچگاه 
برنمی تابد ک��ه پرچمی که از ج��ان و دل برای باال 
ب��ردن آن تالش می کند به آتش کش��یده ش��ود. 
ورزشکار ایرانی می داند که چه خون های پاکی برای 
س��ربلندی این پرچم ریخته شده و خودش و بقیه 
ورزشکاران چه زحمات و مشقاتی را برای اعتالی 

آن کشیده و چه عرق هایی ریخته اند.
اینجا ایران اس��ت، مهد دلیران، سرزمین جوانانی 
که از جان ش��ان برای دفاع از خاک و ناموس شان 
و سربلندی پرچم شان گذشتند. اینجا ایران است، 
مهد شیرمردان و شیرزنانی که در تمامی عرصه ها 
از جمله میدان ورزش مقابل هی��چ حریفی کوتاه 
نمی آیند تا پرچم ایران باال باشد. اینجا ایران است، 
مهد دلیران از جهان پهلوان تختی گرفته تا پهلوان 
حس��ن یزدانی از زه��را نعمتی گرفته ت��ا حمیده 
عباسعلی و از سجاد گنج زاده گرفته تا مهدی طارمی 
و بقیه قهرمانان و پهلوانان که جای نام تک تک شان 
در این کوتاه خالیس��ت، اما همه می دانیم که چه 
کسانی هس��تند و چگو نه برای اعتالی نام و پرچم 
ایران از جان مایه می گذارند. اینجا ایران است، مهد 

دلیران و پرچم ایران همواره باالست.
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اشرف رامین 

نگرانی فان خال از مصدومیت دپای قبل از جام جهانی

دشان: پاداش  تالش مان  را 
گرفتیم

خروس ها با پیروزی خانگی از قعرنشینی فرار کردند. در آغاز دور پنجم 
لیگ  ملت های اروپا، فرانسه با درخشش با س��تارگانش باالخره طعم 

پیروزی را چشید و توانست اولین سه امتیازش را به دست بیاورد. 
برخالف انتظارات صدرنشین گروه اول لیگ A، تیم دشان نیست و این 
کرواسی است که با ۱0 امتیاز یکه تازی می کند. کروات ها پنج شنبه  شب 
در خانه 2 بر یک دانمارک باانگیزه را بردند. فرانسه نیز در پاریس با دو گل 
اتریش را شکست داد و با پنج امتیاز باالتر از اتریش در رده سوم جدول قرار 
گرفت. مصدومیت ژول کنده اما کادر فنی فرانسه را برای بازی های آتی 
نگران کرده است. پل پوگبا، هوگو لوریس، تئو و لوکاس هرناندز، پرسنل 
کیمپمبه، انگولو کانته، کینگزلی کومان، کریم بنزما و آدرین رابیو دیگر 
مصدومان میزبان در این مس��ابقه بودند. امباپ��ه و اولیویه ژیرو گل های 
پیروزی بخش خروس ها را زدند. ژیرو با 3۶ سال سن لقب مسن ترین گلزن 

فرانسه را به خود اختصاص داد. 
دشان بعد از برد شاگردانش گفت: »هیچ چیزی بهتر از پیروزی نیست. 
نتوانستیم در ماه ژوئن پیروز شویم. دوران پیچیده ای بود، اما بازیکنانم 
باالخره پاداش تالش های ش��ان را گرفتند. آنها به دنبال رقابت کردن 
هستند و مهم نیست چه کسی برابر آنها ایستاده است. وظایف و قواعدی 
در تیم ملی فرانسه برای هر بازی وجود دارد. ما خوش شانس بودیم که 
در آخرین بازی خانگی مان در سال 2022 شاهد جوی فوق العاده بودیم. 
ش��رایط در ژوئن خوب پیش نرفت، اما این بازی عالی بود.« سرمربی با 
تمجید از ژیروی باتجربه گفت: »او یک گل زد و یک پاس گل هم داد. 
اولیویه شایستگی این جایگاه را دارد. من بسیار برای او خوشحال هستم. 
او دوران سختی را در باشگاهش داش��ت و همیشه برای ما خوب بازی 
می کند. گلزنی ح��ق او بود. این بازیکن تمام تالش��ش را می کند تا در 
جام جهانی 2022 حاضر شود، اما هنوز زمان برای انتخاب این فهرست 
زیاد اس��ت.«  در این گروه کرواسی به صدرنشینی  خود تداوم بخشید و 
دانمارک ۹ امتیازی جایگاه دوم جدول را حفظ کرد. دیدارهای گروه اول 
فرداشب پیگیری می شود؛ اتریش فانوس  به دست میزبان کرواسی است 

و دانمارک سرسخت نیز به مصاف فرانسه می رود.  
        

هلند و بلژیک مدعیان گروه چهارم نیز ولز و لهستان را شکست دادند. 
الله های نارنجی در ورشو با دو گل از سد لهستان گذشتند. مصدومیت 
ممفیس دپای، س��تاره هلندی بارسا چالش جدید فان خال محسوب 
می شود. سرمربی هلند با اشاره به این موضوع گفت: »ناراحت کننده 
اس��ت که ممفیس دپای در اوایل نیمه دوم دچار آسیب دیدگی شد و 
با توجه به این مصدومیت مجبور به ترک زمین ش��د. ش��رایط دپای 
مؤید آن اس��ت که او وضعیت خیلی خوبی ن��دارد و بعید می دانم که 
این بازیکن قادر باش��د مقابل تیم  ملی بلژیک ب��ازی کند.« باخت 2 
بر یک ولز ناراحتی رابرت پیج، س��رمربی این تیم را به همراه داشت: 
»درس هایی هست که یاد گرفتیم و با خودمان به جام جهانی خواهیم 
برد. در رختکن به بازیکنانم گفتم که این درخواس��ت خود ما بود. با 
کسب سهمیه جام جهانی در واقع درخواست رقابت با کشورهایی مانند 
بلژیک و هلند را مطرح کردیم و تا آخر آماده رقابت هس��تیم. البته از 
نظر تاکتیکی تغییراتی خواهیم داشت. دوست ندارم منفی نگر باشم.« 

دیدار هلند – بلژیک و ولز – لهستان نیز فرداشب برگزار می شود. 
        

بازی های گروه دوم امشب برگزار خواهد شد، جایی که اسپانیا با سوئیس 
بازی می کند و چک به مصاف پرتغال می رود. تی��م لوئیز انریکه از چهار 
بازی گذشته هشت امتیاز به دست آورده و صدر جدول را در اختیاز دارد. 
سال گذشته اسپانیا با هدایت همین مربی فینالیست لیگ ملت ها شد، اما 
فرانسه اجازه قهرمانی به این تیم نداد. الروخا خیلی راحت به جام جهانی 
رسیده و تالش می کند در قطر بدرخشد. غیبت آنسو فاتی، ستاره بارسا 
در لیست نفرات اسپانیا انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. انریکه 
مالک دعوت از بازیکنان به تیم ملی را میزان آمادگی آنها عنوان کرده است: 
 »آنسو فاتی را در ماه ژوئن دعوت کردم، اما حقیقت این است که شرایط او 
در آن مقطع خیلی بهتر بود.  آنسو در باشگاهش فقط یک بازی در این فصل 
در ترکیب ثابت قرار گرفته اس��ت که این چیزی را به من نشان می دهد. 
امیدوارم دوباره بهترین آنسو را ببینیم، اما در حال حاضر او در لیست جایی 
ندارد.« آخرین بازی های گروه س��وم نیز روز دوش��نبه برگزار می شود و 

انگلیس میزبان آلمان است و مجارستان به مصاف ایتالیا می رود.

فعاًل مشخص شدن شیوه بازی مهم است
تیم ملی در دو بازی دوستانه خود باید 
به دنبال مش��خص کردن ش��یوه بازی 
باشد. نفراتی که االن در تیم ملی حضور 
دارند از بهتری��ن بازیکنان هس��تند و 
اگر ۱0 مربی دیگر هم قرار بود لیس��ت 
بدهند، همگی همین لیست را می دادند. 
شاید در بین ۱0بازیکن فقط یک نفر در 
لیست مربی دیگر تغییر می کرد. از نظر 
کالس بازی هنوز به سطحی نرسیده ایم 
که مثاًل برابر انگلیس بایستیم. باید در 
مدار واقعیت ها شیوه بازی خودمان را انتخاب کنیم. از نظر سبک کار 
مربیان، شاید شیوه بازی متفاوت باشد، اما اینکه در جام جهانی مجبور 
به دفاع کردن ش��ویم، امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به زمانی که 
برای آماده س��ازی داریم، نمی توانیم بگوییم پلن A و پلن B داش��ته 
باشیم. اگر این پلن ها را داشته باش��یم آرمانی است، اما با زمان کمی 
که تا جام جهانی در اختی��ار داریم، اجرایی کردن ای��ن برنامه ها کار 
سختی است. االن بهترین بازیکنان ما در خط حمله بازی می کنند. اگر 
بخواهیم با همان روشی که در 20۱۴ و 20۱۸ بازی کردیم از ظرفیت 
این بازیکنان در خط دفاع استفاده کنیم، نمی توانیم از همه ظرفیت 
آنها در خط حمل��ه بهره ببریم. بازیکنانی همچ��ون طارمی، آزمون و 
جهانبخش نفراتی هستند که ظرفیت های خوبی در خط حمله دارند، 
اما گاهی در بازی ها از ظرفیت آنها در کارهای دفاعی اس��تفاده شده، 
مثاًل طارمی در جام جهانی قبلی در س��مت چپ مثل یک دفاع چپ 
بازی کرد، آیا در جام جهانی قطر هم قرار اس��ت از او اینگونه استفاده 
کنیم، اگر اینطور باشد از ظرفیت طارمی در خط حمله نمی توانیم بهره 
ببریم. در دو بازی دوستانه باید سعی کنیم از نظر نوع بازی به نتیجه 
برسیم، یعنی نتیجه بازی نباید مالک باشد. برای ما باید مشخص شدن 

شیوه بازی مالک باشد.

|  1444 صف��ر   27  | مه��ر  1401   2 لیورکاپ آخرین تورنمنت فدررش��نبه 
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کارشناس فوتبال

تورنمنت »لی�ورکاپ« دیروز در لندن آغاز ش�د و 
راجر فدرر پس از پایان این رقابت ها برای همیش�ه 
از دنی�ای قهرمانی خداحافظ�ی می کند. پنجمین 
دوره این مس�ابقات س�ه روز به ط�ول می انجامد و 
تنیس�ورهای اروپایی و تنیس�ورهای دیگر قاره ها 
در قالب دو تیم منتخب اروپا و جهان به مصاف هم 
می روند. برخالف چهار دوره گذشته این تورنمنت 
اهمیت بسیار باالیی دارد، چراکه تنیسور سوئیسی 
اعالم بازنشستگی می کند. فدرر، نادال، جوکوویچ 
و اندی ماری به همراه کس�پر رود و استفانوس تیم 
منتخب قاره سبز را تش�کیل می دهند و لور هری 
فریت�ز، فلیکس اوژه الیاس�یم، دیگو ش�وارتزمن، 
الکس دمینار، فرانسیس تیافوئه و جک ساک هم در 

تیم منتخب جهان حضور دارند. 

فریدون  حسن
   گزارش  یک
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فرارهرميها
پسازاخاذي

ازخانوادهسرباز
اعض�اي ش�ركت هرم�ي ك�ه در پوش�ش اس�تخدام 
فارغ التحصي�ان دس�ت ب�ه گروگانگي�ري مي زدند، 
پ�س از ره�ا ك�ردن س�رباز وظيفه مت�واري ش�دند. 
به گزارش »جوان«، چند روز قبل مرد ميانسالي در تهران 
سراسيمه به اداره پليس رفت و از ناپديد شدن ناگهاني پسر 

جوانش شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: » من هم��راه خانواده ام در 
يكي از شهرهاي اطراف كرج زندگي مي كنم. پسرم ابراهيم 
سرباز است و روزهاي پاياني خدمتش را در يكي از پادگان ها 
س��پري مي كرد كه چند روز قبل متوجه شدم او مرخصي 
گرفته و از پادگان خارج شده است. او به مادرش گفته بود 
كه براي پيدا كردن كار به تهران مي رود، اما بعد از آن تلفن 
همراهش خاموش ش��د و ديگر از او خب��ري نداريم و االن 
نگرانش هستيم و احتمال مي دهيم براي او اتفاق بدي رخ 

داده باشد.«
اخاذي 200 ميليون توماني 

با طرح ش��كايت مرد ميانس��ال پرونده به دس��تور قاضي 
غالم حسين صادق زاده بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور 
جنايي تهران براي رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
در حالي كه ي��ك هفته از تحقيقات جنايي گذش��ته بود و 
مأموران هم هيچ ردي از پسر 20 س��اله پيدا نكرده بودند، 
شاكي دوباره به اداره پليس رفت و اعالم كرد پسرش در دام 

اعضاي باند گروگانگيران گرفتار شده است. 
وي گفت: » چند روز قبل پسرم با من تماس گرفت و گفت 
از س��وي چند نفر گروگان گرفته شده اس��ت و بايد براي 
آزادي اش مبلغ 200 ميليون تومان به كارتش واريز كنيم. 
او خيلي ترسيده بود و پشت گوش��ي گريه مي كرد و از من 
خواست با پليس تماس نگيرم و فقط برايش پول واريز كنم، 
چون جانش در خطر است. من از ترس در چند مرحله پول 
را فراهم و به حساب پسرم واريز كردم و بعد هم متوجه شدم 
از حساب او برداشت شده اس��ت، اما گروگانگيران پسرم را 

آزاد نكردند.«
وي ادام��ه داد: » االن دوب��اره گروگانگيران ب��ا من تماس 
گرفته اند و دوباره قصد اخاذي دارند و به همين خاطر به اداره 

پليس آمدم تا مأموران را در جريان قرار دهم.«
با به دس��ت آمدن اين اطالعات، مأم��وران تحقيقات خود 
را ادامه دادن��د و دريافتند س��رباز وظيف��ه در دام اعضاي 
شركت هرمي گرفتار شده است كه س��ركرده آن هر چند 
روز با خانواده پسر گمشده تماس مي گيرد و براي آزادي او 

درخواست پول مي كند. 
    رهايي پسر ربوده شده 

بدين ترتيب، تحقيقات براي شناس��ايي سركرده شركت 
هرمي و محل نگهداري پسر گمشده از سوي مأموران ادامه 
داشت تا اينكه با خبر شدند آدم ربايان گروگان را در يكي از 

خيابان هاي جنوبي تهران رها كرده اند. 
گروگان آزاد  ش��ده وقتي از س��وي مأموران مورد تحقيق 
قرار گرفت، در توضيح ماج��را گفت: » مدتي بود دنبال كار 
مي گشتم و مي خواستم وقتي سربازي ام تمام شود، شغلي 
براي خودم دست و پا كرده باش��م. چند روز قبل از حادثه 
با پسرجواني آشنا ش��دم كه گفت با مدير شركتي دوست 
اس��ت و مي تواند مرا ابتدا به صورت پيمان��ي و قرار دادي و 
بعد از اينكه سربازي ام تمام شد، به صورت رسمي در يكي 
از نيروگاه ها برق استخدام كند. او با حرف هايش مرا فريب 
داد و من همراه او به خانه اي در جنوب تهران رفتم. در آنجا 
با چند نفري مالقات كردم و سپس چشمانم را بستند و از 
آنجا به خانه ديگري منتق��ل كردند كه نفهميدم آنجا كجا 
است. آنها از من خواستند براي سرمايه گذاري از خانواده ام 
مبلغ 200 ميلي��ون تومان بگيرم. وقتي ب��ه آنها گفتم من 
پولي ندارم، تهديد كردند كه گروگان آنها هستم و تا زماني 
كه اين مبلغ را به آنها ندهم، آزاد نمي شوم. غير از من تعداد 
جوان ديگري هم در آنجا حب��س بودند و بعد فهميدم آنها 
هم مثل من جوياي كار بودند و به بهانه استخدام در دام آنها 

گرفتار شده اند.«
وي ادامه داد: » همه ما تالش مي كرديم براي رهايي از دام 
گروگان ها از خانواده هايمان پول بگيريم و هر كسي زودتر 
پول را فراهم مي كرد، زودتر آزاد مي شد. من 200 ميليون 
تومان گرفته بودم، اما آنها پول بيشتري مي خواستند،ولی 
وقتي فهميدند پدرم شكايت كرده است از ترس مرا چشم 

بسته در يكي از خيابان هاي شهر رها كردند.«
تحقيقات براي شناسايي متهمان از سوي مأموران پليس 

ادامه دارد. 

قتلبرسردوستيبايكدختر
مرگ5سرنشینپژو
درواژگونیخودرو

واژگون�ی خ�ودروی س�واری پ�ژو در مح�ور خرم آب�اد 
گذاش�ت. برج�ای  كش�ته  پن�ج  كوهدش�ت،  ب�ه 

به گزارش جوان، روز گذشته مأموران پليس راه از حادثه رانندگی 
در محور خرم آب��اد به كوهدش��ت باخبر و در محل حاضر ش��دند. 
بررسی های اوليه نشان داد خودروی س��واری به علت نامعلومی از 
مسير اصلی منحرف و دچار حادثه شده است. در بررسی های بيشتر 
مشخص شد پنج سرنشين خودرو به علت شدت جراحت جانشان را 
از دست داده اند كه اجساد به پزشكی قانونی منتقل شد. علت حادثه 

در دست بررسی است.

آگهیهايیکهحسابجويندگانکار
راخالیمیکنند

كالهبرداری از جويندگان كار يكی از ش��يوه های مرس��ومی است كه 
پرونده های زيادی درباره آن در پليس فتا تش��كيل می شود. با وجود 
اينكه پليس همواره درباره اين شيوه از كالهبرداری ها هشدار می دهد، 
اما شكايت های مطرح شده نشان می دهد گرايش به ارتكاب جرم در اين 
باره همچنان وجود دارد. بيكاری يكی از عمده ترين معضالت اجتماعی 
اين روزهای كشور است كه هر روز با وخيم تر شدن وضعيت اقتصادی 
بر دامنه آن اضافه می شود. بخش مهمی از جمعيت آماری در اين باره 
مربوط است به فارغ التحصيالن دانشگاه ها كه با وجود داشتن مدارک 
دانشگاهی موفق به يافتن شغل نش��ده اند. بنابراين برای يافتن شغل 
مناسب يا مرتبط با تحصيالتشان آگهی های منتشر شده در سايت های 
كاريابی را دنبال می كنند. اين دسته از افراد عمدتاً به دنبال مشاغل اداری 
و كارمندی مرتبط با رشته تحصيلی خود هستند كه سفارش دهندگان 
آگهی در اين حوزه كم و متقاضيان برای اين دسته از مشاغل زياد است. 
افرادی كه درصدد كالهبرداری به اين شيوه هستند آگهی های خود را 
در همين سايت ها منتشر می كنند. استفاده از عناوينی مثل استخدام 
رسمی در ارگان دولتی باعث می شود جويندگان كار شرايط درج شده 
در آگهی را به راحتی قبول كنند و مدارک درخواست شده برای بررسی 
را به ش��ماره های اعالم شده بفرستند. منتش��ر كنندگان اين دسته از 
آگهی ها آدرس دفاتر خود را منتشر نمی كنند، چراكه اساساً هيچ دفتر 
كاری برای اين امر وجود ندارد. پش��ت صحنه ماجرا فردی كالهبردار 
است كه پش��ت ميزكارش درخانه نشس��ته و هر لحظه منتظر به دام 
افتادن سوژه ای تازه است. جويندگان كار به راحتی اوراق هويتی خود 
را برای اين فرد ارسال می كنند؛ تصوير كارت ملی، شناسنامه، آدرس 
و كدپس��تی می تواند به فرد كالهبردار كمك كند ك��ه بعداً به نام اين 
افراد سيم كارت يا دسته چك بگيرد و برای اعمال مجرمانه ديگر از آنها 
استفاده كند. او همچنين در ذيل آگهی خود شماره حساب يا شماره 
كارتی را اعالم می كند و از جويندگان كار می خواهد هزينه اعالم شده را 
تحت عنوان كارمزد به شماره حساب های اعالم شده كه در واقع شماره 

حساب های اجاره ای است واريز كنند.
افراد كالهبردار عمدتاً مبالغ كمی مثل 100 يا 200هزار تومان را برای 
اين كار پيشنهاد می دهند تا كسی رغبت نكند برای چنين مبلغی عليه او 
شكايت كند و پله های پليس و دادسرا را باال و پايين برود. او اين مبلغ را در 
نظر گرفته تا شاكی عطای پول را به لقايش ببخشد، اما از آنجا كه گفته اند 
قطره قطره جمع گردد وانگهی دريا شود، خيلی از اين تبهكاران با چنين 
مبالغی به درآمدهای ميليادری می رسند. ش��يوع كرونا و فراگير شدن 
كسب و كار دوركاری هم سبب شده  بسياری از سفارش دهندگان اين 
دسته از آگهی ها از عنوان دوركاری برای جذب نيروی كار استفاده كنند. 
اين دسته از فريبكاران با طرح اين عنوان كه از هر كجای ايران می توانيد 
كسب درآمد كنيد، جويندگان كار را برای همكاری ترغيب می كنند و بعد 
از گرفتن اوراق هويتی جويندگان كار آنها را به واريز هزينه كارمزد ترغيب 

می كنند و ديگر به تماس های آنها جواب نمی دهند.
توصيه پليس اين بوده كه جذب كارمند رسمی برای مناسب دولتی مثل 
آموزش و پرورش و دادگستری همواره از سوی سازمان سنجش و امور 
استخدامی كشور انجام می ش��ود و هيچ ارگانی برای جذب رسمی در 
آگهی های كاريابی آگهی نمی كند و بابت اين موضوع هم هيچ هزينه ای 
دريافت نمی شود. ديگر اينكه سفارش دهندگان آگهی بايد شماره تلفن 
ثابت و نش��انی پس��تی خود را در آگهی درج كنند كه جويندگان كار 
بتوانند با حضور در محل و بررسی مجوز قانونی فعاليت آنها از اصالت 

آگهی اطمينان پيدا كنند.

کشف65اسلحهجنگی
درشهرستانديواندره

 65 كش�ف  از  كردس�تان  اس�تان  انتظام�ي  فرمان�ده 
داد. خب�ر  ديوان�دره  شهرس�تان  در  اس�لحه  قبض�ه 

به گزارش جوان، س��ردار علی آزادی گفت: همزمان با تالش معاندان 
نظام برای گسترش ناامنی ها و اقدامات هنجارشكنانه، مأموران انتظامی 
شهرستان ديواندره از ورود محموله سالح از مرزهای غربی برای انتقال 

به مركز كشور باخبر شدند و در اين باره تحقيق كردند.
وي ادامه داد: مأموران پليس در جريان بررسی های ميدانی موفق شدند 
اعضای باند قاچاق سالح را شناس��ايی و دستگير كنند. سردار آزادی 
گفت: مأموران پليس موفق شدند همزمان با دستگيری سه متهم، 40 

قبضه سالح جنگی كلت و 25 قبضه سالح وينچستر را كشف كنند.

ا عتر ا ف   دهیا ر    به   قتل  مر د   ر و  ستا یی
    آرمين بينا 

دهي�ار يک�ی از روس�تاهای منطقه كن 
و س�ولقان تهران كه به اته�ام قتل مرد 
روس�تايی تح�ت تعقيب قرار داش�ت، 
بازداشت ش�د و به جرمش اعتراف كرد.
روز يك ش��نبه 23 مردادماه امسال قاضی 
ساسان غالمی، بازپرس ويژه قتل دادسرای 
امور جنايی تهران با تماس تلفنی مأموران 
پليس از مرگ مشكوک مرد 50 ساله ای در 
يكی از بيمارستان های غرب تهران باخبر و 
همراه تيمی از كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهی راهی محل شد.  بررسی ها  حكايت از 
آن داشت مقتول به نام هاشم كه اهل يكی 
از روستاهای كن و سولقان است، 9 مرداد 
امس��ال در درگيری با دهيار روستايشان 
با ضرب��ه چاقو زخم��ی و ب��رای درمان به 
بيمارستان منتقل شده، اما در نهايت پس 
از 14 روز بس��تری بر اثر خونريزی شديد 

روی تخت بيمارستان فوت كرده است.  
 بازداشت قاتل فراری 

بدين ترتيب جسد به پزشكی قانونی منتقل 
ش��د و مأموران پليس، قاتل ف��راری به نام 
بهزاد 40 ساله را تحت تعقيب قرار دادند تا 
اينكه چند روز قبل مخفيگاه وی را در يكی 
از ش��هرهای اطراف تهران شناسايی و او را 

بازداشت كردند. 
متهم پس از دس��تگيری به دادسرای امور 
جنايی تهران منتقل شد و در بازجويی ها به 
قتل اعتراف كرد. متهم در حالی كه اشك 
می ريخت با اظهار پش��يمانی از اوليای دم 
درخواس��ت كرد او را به خاط��ر فرزندانش 
ببخش��ند. وی در ادامه به دستور بازپرس 
جنايی ب��رای تحقيقات بيش��تر در اختيار 
كارآگاهان اداره دهم پلي��س آگاهی قرار 

گرفت. 

   گفت وگو با متهم 
بهزاد سابقه داری؟ 

نه من هيچ سابقه ای ندارم. تحصيلكرده ام و 
سرم به كار و درس و زندگی ام گرم بود. 

در چه كاری مشغول بودی؟ 
من مهندس��ی عمران دارم و قبل از اينكه 
دهياری روستا را به عهد بگيرم، پروژه های 
دولتی را به عنوان پيمانكار انجام می دادم 
تا اينكه آذرماه س��ال قبل دهياری روستا 
را برعه��ده گرفت��م،  به خاط��ر تحصيالتم 
شورای روستا پيشنهاد داد و من هم قبول 
ك��ردم و از آنجايی كه هيچ سوء س��ابقه ای 
نداشتم، بخش��داری هم حكم دهياری مرا 
داد، اما متأسفانه االن قاتلم و نمی دانم چه 

سرنوشتی در انتظارم است. 
مقتول از بستگان نزديکت بود؟ 

بله. 
چرا او را كشتی؟ 

مقتول در كار ساخت و ساز فعاليت می كرد 
و زمان��ی كه من دهيار ش��دم ب��ه صورت 
غيرقانونی در روس��تا و اطرافش شروع به 
ساخت و س��از كرد. فكر نمی كرد من مانع 
كار خالف او ش��وم و با خ��ودش می گفت  
چون از بستگانش هس��تم، شايد از خالف 
او چشم پوشی كنم. او س��اخت و ساز خود 
را در زمين های منابع طبيعی انجام می داد. 
البته ابتدا به او چند بار تذكر دادم و خواستم 
مانع كارهای خالفش شوم، اما وقتی ديدم 
به تذكرهای من توجهی نمی كند موضوع را 
به سازمان های مربوطه گزارش دادم و آنها 
هم مانع فعاليت غيرقانونی او شدند. من به 
وظيفه قانونی خودم عمل كردم، اما او وقتی 
فهميد خيلی ناراحت شد و همين موضوع 
باعث اختالفمان شد و در نهايت درگيری 

مرگباری رخ داد. 

درباره روز حادثه توضيح بده؟ 
روز حادثه با مقتول و تعدادی از بس��تگان 
و دوس��تانش در روس��تا روبه رو ش��دم. او 
خيلی عصبانی ب��ود و گفت چ��را موضوع 
را به مس��ئوالن باالتر گزارش ك��رده ام و با 
من درگير شد. او و دوس��تانش مرا مقابل 
چشمان خانواده ام به شدت كتك زدند و من 
از دست آنها فرار كردم و به طرف ماشينم 
رفتم. در نزديكی ماشين، پسرخردسالم را 
نگران ديدم كه گفت بابا چرا كتكت زدند؛ 
حرف پسرم روی من تأثير گذاشت. چاقويی 
از داخ��ل خودرويم برداش��تم و به مقتول 

حمله و او را زخمی كردم. 
شما فرد تحصيلکرده ای هستی، 
چرا چاقو همراه خودت داشتی؟ 

چند روز قبل برای قربانی كردن گوسفند، 
چاقو را از خانه برداش��تم و داخل ماش��ين 
گذاش��تم و بعد فرام��وش كردم ب��ه خانه 
برگردانم و داخل ماشينم مانده بود تا اينكه 
روز حادثه با آن حادثه ای خونين را رقم زدم. 
 ای كاش چاقو را در خانه می گذاشتم و آن 

روز دستم به چاقو نمی رسيد. 
در اين مدت كجا مخفی بودی؟ 

من از ترس از روس��تا فرار كردم و به خانه 
يكی از بستگانم در يكی از شهرهای اطراف 
رفتم. فكر می كردم او حالش بهتر ش��ود و 
بعد با ميانجيگری ريش سفيدان و بستگان 
با هم آش��تی كنيم. ه��ر روز منتظر خبر 
خوش ب��ودم، اما پ��س از دو هفته متوجه 
ش��دم فوت كرده اس��ت. به همين خاطر 
ترس��يدم خودم را به پليس معرفی كنم تا 
اينكه مخفيگاهم شناسايی و دستگير شدم. 
البته در اين مدت بزرگان و ريش سفيدان 
را واسطه قرار دادم با خانواده اش صحبت 
كنند و بگويند كه من پش��يمان هستم و 

پرستاريکههمشمعبود
وهمپروانه

مفقودى
 3800 هيونـداى  سـوارى  خـودرو  سـبز  بـرگ 
اتوماتيـك كوپـه  مـدل 2011 بـه شـماره شاسـى 
KMHHU61HBBU040263 و شـماره موتـور 
G6DAA504597 و شماره پالك ايران586/35ى93 
تبريز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.   

مفقودى
اصل شناسنامه دسـتگاه چاپ پليت سـتر سوپر استر 
هايربرگ 4,5 ورقى به شماره 7064200342 كد دستگاه 
118 سال ساخت 2006 متعلق به چاپخانه خوارزمى (رضا 
تبريز ديباج) مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.   

مفقودى
برگه كمپانى و برگه سـبز و بنچاق محضرى خودرو سـوارى 
تويوتـا كمـرى GLX2400 بـه رنـگ سـفيد روغنـى مدل 
2008 به شـماره موتور 2AZA555243 و شـماره شاسـى  
6T1BE42K68X530539  و شماره پالك 439و22 ايران44 
الف ل به نام فرزاد گرجى مفقود گرديده و  فاقد اعتبار است.   

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

   محبوبه قرباني 
شمس الس�ادات حس�يني، پرس�تاري 61  س�اله ب�ود ك�ه در 
بيمارستان هاي آزادي، شهريار، پيامبران و اطفال اميرآباد تهران 
به بيماران خدمت رساني كرد تا اينکه دوم تيرماه امسال در جريان 
حادثه   رانندگي دچار سانحه شد. خانم حسيني بعد از تصادف با 
يك دستگاه موتورسيکلت به بيمارستان امام خميني منتقل شد و 

تاش پزشکان براي نجات جان وي به جريان افتاد. شدت جراحت 
آن قدر زياد بود كه تاش ها ثمري نداشت و بعد از 16 روز بستري در 
بخش مراقبت هاي ويژه به كما رفت. پيشنهاد اهداي عضو خيلي 
زود از سوي تك فرزند او پذيرفته شد. مرد جوان كه دكتراي زبان 
دارد در مصاحبه با »جوان« گفت: »من كاري كرده ام كه روح مادرم 
به آن كار راضي بود. من كارنامه مادرم را با انضباط 20 تمام كردم.«

اعضای بدن خانم پرستار به چند بیمار زندگی بخشید 

از حادثه اي كه براي مادر اتفاق افتاد 
بگوييد؟

آن روز مادرم از بيمارستان به خانه برمي گشت كه 
در خيابان آزادي با يك موتور برخورد كرد. او سرش 
به جدول كنار خيابان خورد و به بيمارستان امام 
خميني منتقل شد و بعد از 16روز بستري در بخش 

مراقبت هاي ويژه گفتند مرگ مغزي شده است. 
چقدر اميدوار بوديد مادر زنده بماند و 

تاش پزشکان نتيجه دهد؟
من دكتراي زبان دارم و استاد دانشگاه آزاد تهران 
شمال هستم. به مطالب پزشكي عالقه داشتم 
و مطالعاتي در زمينه مغز نيز كرده بودم. مادرم 
جمجمه اش شكسته و مغز او چرخيده بود. برايم 
مسجل بود فقط يك معجزه مي تواند او را به من 
برگرداند. در آن ايام زير گوش��ش با او صحبت 
مي كردم و در خلوتم از خدا مي خواستم مادرم 
بر گردد. كنار م��ادرم مبارزه مي ك��ردم تا زنده 
بماند ولي دوس��ت نداش��تم زمينگير و محتاج 

كمك باشد. 
پزشکان پيش�نهاد اهدای عضو را با 

شما مطرح كردند؟
بله.

همان موقع راضي شديد؟
چ��را نبايد راض��ي مي ش��دم؟! اعضاي��ي را كه 

مي توانس��تند نجات بخش باش��ند، چرا از بين 
مي بردم؟ خ��ودم را جاي خان��واده آن بيماران 
گذاشتم و برخودم وظيفه دانستم برگه را امضا 
كنم. من كارنامه مادرم را ب��ا انضباط 20 تمام 

كردم. 
صحبت شما با همراه بيماراني كه دچار 
مرگ مغزي مي شوند، ولي راضي به 

اهدای عضو نمي شوند، چيست؟
 وقتي مي شود با يك امضا يك يا چند خانواده را 
خوشحال كرد، چرا آن كار را انجام ندهيم؟! وقتي 
مي شود به يك زندگي جريان داد، چرا نبخشيم؟ 
اين از انسانيت به دور اس��ت، وقتي درد انسان 

ديگري را درک نكنيم. 
به آنها مي گويم واقعاً با اين اعضا مي خواهيد چكار 
كنيد؟ آيا گزينه ديگري برايتان جز بخش��ش 
هست؟ اگر خودتان جاي آن بيمار يا خانواده او 
بوديد، خوشحال نمي شديد؟ بهتر است ديدمان 
را عوض كنيم. به اين قبيل خانواده ها بايد گفت 
مگر اين اعضا براي شماس��ت كه نمي بخشيد. 
اعضا براي كسي است كه دستش از دنيا كوتاه 
است. چطور مي توان احساس كرد او چه دردي 
مي كشد؟ اگر بفهميم روح فردي كه مرگ مغزي 
است منتظر تصميم ماست، قطعاً نگاهمان تغيير 
مي كند. روح آنها با امضا  نكردن انتظار مي كشد. 

كسي كه دستش از دنيا كوتاه است، نگاهش به 
دست ماست تا سبك شود، پس خودخواهي است 
كه به جاي او تصميم بگيريم. رضايت به اين كار 
نوعي زيباپسندي است. از اندامي كه خداوند به 
اين زيبايي ساخته است بايد حفاظت و نگهداري 

كرد. بي معناست آن را نبخشيم. 
روز عمل در بيمارستان بوديد؟ 

خير، نتوانستم بروم. همسرم به همراه خواهرش 
بودند. گويا هم��ان روز چند جوان كم س��ن و 
سال منتظر پيوند بودند كه به بيمارستان اعالم 

شده بود. 
خاطره اي از مادر برايمان بگوييد. 

10 روز قبل از حادثه تصادف، جشن تولدم بود. 
آخرين جشن تولدي كه كنار مادرم گذشت. 
آن ش��ب در جمع ميهمانان خيل��ي از مادرم 
تعريف و تشكر و بعد خاطره اي را تعريف كردم. 
ترم اول دانشگاه بود كه براي ثبت نام رفتيم. 
چند روز بعد متوجه شدم مادرم طالهايش را 

نمي اندازد. 
مي دانس��تم خيلي ب��ه ط��ال عالق��ه دارد. به 
همين خاط��ر از او پرس��يدم چ��را طالهايت را 
نمي اندازي ولي جواب درس��تي ن��داد و طفره 
رفت. بعدها فهميدم آنها را فروخته و ش��هريه 
مرا پرداخت كرده است. اين خاطرات را تعريف 

مي كردم و همانطور كه حرف مي زدم، دانه هاي 
اشك روي صورتش جاري شد. 

الزم ش�د او را بيش�تر بشناسيم. از 
خصوصيات اخاقي  اش بگوييد. 

مادرم به قول برادرش هم شمع بود و هم پروانه. 
او شغلش پرستاري بود، اما در زندگي خانوادگي 
هم پرستاري مي كرد. مدتي پرستار پدرش بود و 
بعد پرستار مادر. چند سال قبل، يكي از برادرانش 
در يك سانحه تصادف زمينگير شد. مادرم هم 
پرستارش بود، هم كمك خرج خانواده اش. مادرم 
گوش شنواي هر صدايي براي كمك بود. وقتي 
برايم مشكلي پيش مي آمد، ساعت ها تلفني با او 
صحبت مي كردم، مثل دو رفيق. مادرم در لحظه 
زندگي مي كرد. غبطه گذشته و حسرت آينده را 
نمي خورد. او سال ها يك مؤسسه خيريه شخصي 

داشت و به همه كمك مي كرد. 
حرف آخر. 

براي آدم هايي كه دوستشان داريم، تا زنده اند هر 
كاري كه ممكن  است و دوست داريم انجام دهيم 
تا حسرت نخوريم. فكر كنيم آخرين لحظه اي 
است كه او مقابل ما ايستاده است. اين را هم بدانيم 
طبق هرم رشد، باالترين سطح انسانيت و ريشه 
انسانيت، محبت و بخشش است. پس تا مي توانيم 

خودمان را رشد دهيم.

قصد كشتن او را نداشتم. 
عذاب وجدان نداشتی؟ 

در اين مدت آنقدر عذاب وجدان داشتم كه حتی يك شب راحت 
نخوابيده ام. هر شب كابوس می ديدم و با ترس و لرز دقايقم سپری  

می شد. االن خيلی پشيمانم و اميدوارم اوليای دم مرا ببخشند. 

رها یي گروگا ن
 پس از 50  ر و ز

مأم�وران پلي�س شهرس�تان ايرانش�هر در اس�تان 
سيس�تان و بلوچس�تان پ�س از 50 روز موفق ب�ه رهايي 
گ�روگان ج�وان از دام آدم رباي�ان مس�لح ش�دند. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ حس��ن كيخا، فرمانده انتظامي 
شهرستان ايرانشهر گفت: اول تيرماه امسال اعضاي خانواده اي 
پليس را از ربودن جوان 26 ساله با خبر كردند. بررسي ها نشان 
داد مردان مسلح كه سوار بر خودروي پژو پارس بودند جوان 26 
ساله را از مقابل خانه اش ربوده و متواري شده اند. بعد از آن بود 

كه تحقيقات براي بازداشت آدم ربايان به جريان افتاد. 
مأموران پليس در جريان بررسي هاي خود موفق شدند مخفيگاه 
سه نفر از آدم ربايان را شناسايي و آنها را بازداشت و در بازرسي 
از محل يك اسلحه كلت كمري به همراه مهمات جنگي كشف 
كنند.  50 روز بعد از حادثه و در ش��اخه ديگ��ري از تحقيقات 
مخفيگاه متهم اصلي كه گروگان را نگهداري مي كرد، شناسايي 
شد. متهم كه پليس را در يك قدمي خود مي ديد با رها كردن 
گروگان متواري شد. تحقيقات براي شناسايي متهم و بررسي 

انگيزه آدم ربايي جريان دارد. 

حسین فصیحی

 درگيري دو نوجوان بر سر دوستي با يك دختر به قتل يکي از 
آنها منجر شد. 

به گزارش »جوان« چن��د روز قبل به مأموران پليس شهرس��تان 
مهرش��هر خبر رس��يد دعواي خونيني در يكي از پارک هاي شهر 

اتفاق افتاده است. 
با حضور پليس در محل معلوم ش��د پس��ري نوجوان با ضربه چاقو 
زخمي و بعد از انتقال به بيمارس��تان فوت شده اس��ت. همزمان با 

حضور بازپرس در محل و انتقال جسد به پزشكي قانوني بررسي ها 
براي شناسايي عامل جنايت به جريان افتاد. تحقيقات ميداني نشان 
داد كه عامل حادثه پسري نوجوان است كه خيلي زود تحت تعقيب 
قرار گرفت. در بررس��ي هاي بعدي معلوم ش��د متهم قصد خروج 

غيرقانوني از كشور را دارد كه بازداشت شد.
 متهم بعد از انتقال به پليس آگاهي ب��ه جرمش اعتراف كرد. او در 
شرح ماجرا گفت: مدتي بود كه متوجه شده بودم مقتول براي دختر 

مورد عالقه ام ايجاد مزاحمت مي كند براي همين به او هشدار دادم. 
روز حادثه هم در پارک او را ديدم و س��ر اي��ن موضوع با هم درگير 
شديم. وقتي مشاجره ما باال گرفت من دس��ت به چاقو بردم و به او 

ضربه زدم و از محل فرار كردم. 
بعد از آن بود كه فهميدم به علت همان ضربه فوت شده اس��ت كه 
ترسيدم و قصد فرار از كشور را داشتم كه بازداشت شدم. تحقيقات 

بيشتر در اين باره جريان دارد. 
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الپیدخودکشیسیاسیمیکند؟!
انتخابات زودهنگام کنس��ت، پارلمان رژیم صهیونیستی، اول نوامبر 
آینده برگزار می ش��ود. این پنجمین انتخابات طی چهار سال گذشته 
اس��ت. یائیر الپید با انتخابات مارس سال گذش��ته میالدی توانست 
در کنار نفتالی بنت دولت ائتالفی را تش��کیل دهد و بعد از کنار رفتن 
بنت از پست نخست وزیری، الپید این مقام را در ژوئیه سال جاری به 
دست بگیرد. هرچند که نخست وزیری الپید دوره ای گذار تا انتخابات 
اول نوامبر نیست اما همین مقدار هم فرصت طالیی برای الپید است 
تا اینکه با بهره برداری از این دوره بتوان��د در انتخابات آینده موفقیت 
قابل توجهی به دست بیاورد و نخس��ت وزیر دوره گذار خود را مبدل به 

یک دوره رسمی چهارساله کند. 
سخنرانی شامگاه پنج  شنبه گذش��ته در مجمع عمومی سازمان ملل 
بهترین فرصت برای الپید بود تا از این س��کو اس��تفاده کند و به جای 
مخاطب قرار دادن جهانیان، افکار عمومی در داخل رژیم خود را مورد 
خطاب قرار بدهد و به این ترتیب، از سازمان ملل به عنوان ابزار تبلیغاتی 
اس��تفاده کند. از این جهت و در یک نگاه کلی، می توان این سخنرانی 
او را نمایش تبلیغات��ی برای انتخابات اول نوامب��ر ارزیابی کرد و وقتی 
که ادعاهای گذش��ته دیگر مقامات این رژیم را در مورد ایران و برنامه 
هسته ای آن تکرار کرد، بیش از هر چیز می خواست از تبلیغات داخلی در 
این زمینه عقب نماند. او از »تهدید نظامی معتبر « علیه ایران به عنوان 
تنها راه جلوگیری از دستیابی آن به تسلیحات هسته ای گفت تا اینکه 
در این مقوله از افرادی نظیر بنیامی��ن نتانیاهو، بنی گانتس، آویگدور 
لیبرمن و دیگران عقب نیفتاده باشد اما به نظر می رسد که همین مقدار 
سر و صدایی که الپید در مجمع عمومی سازمان ملل کرده باعث رضایت 
خاطر این رقبا نشده است. نتانیاهو در واکنش به سخنرانی الپید گفت: 
»امشب سخنانی را ش��نیدیم که ماالمال از ضعف، شکست و تعظیم 
کردن بود « و لیبرمن هم به بخش دیگر حرف های او حمله کرد که گفته 
بود: »شرط تشکیل یک کشور برای فلسطینی     ها این است که این کشور 
صلح  آمیز بوده و مبدل به پایگاه تروریستی نشود که اسرائیل را تهدید 

کند. توافق بر سر راه حل دوکشوری برای اسرائیل مناسب است.«
موضع ضد ایرانی الپید به طور کلی در تضاد با موضع گیری دیگر مقامات 
رژیم صهیونیستی نیست، چرا که شاید تنها نقطه مشترک تمامی آنها 
نفرت و دشمنی ش��ان با ایران و توانمندی های��ش از جمله توانمندی 
هسته ای است. با این حال، حرفی که الپید در مورد »تشکیل یک کشور 
برای فلس��طین« زد چندان با ادبیات س��ال های اخیر سران این رژیم 
همخوان نیست و حتی بنت به عنوان شریک سیاسی او نیز نه تنها حاضر 
به گفتن چنین چیزی نمی ش��د بلکه عماًل در تضاد با این حرف عمل 
می کرد. لیبرمن در واکنش به این حرف گفت: »اظهارات الپید درباره 
راه حل دو کشوری به منزله تسلیم شدن در برابر فلسطینی     ها است« و 
می توان انتظار داشت که عمده مقامات سیاسی رژیم چنین واکنشی 
داشته باشند. بنابراین، مسئله اینجا است که با توجه به انتخابات اول 
نوامبر، آیا الپید با تأیید راه حل دو کش��وری  و تشکیل کشور مستقل 
فلسطینی دست به خودکشی سیاسی زده یا این مانور تبلیغاتی او است 
و شاید کارت برنده اش باشد؟ شکی نیست که این حرف او مورد قبول 
ش��هرک های غیرقانونی رژیم و ساکنان آن در س��رزمین های اشغالی 
نیست، چرا که جدای از گرایش راس��ت افراطی در میان آنها، تشکیل 
کشور مستقل فلسطینی به معنای تعطیل شدن این شهرک     ها است. 
بنابرای��ن، نمی توان گفت که الپید ب��ا این حرف رو به آنها داش��ته اما 
می توان گفت که نگاه او به جمعیت داخل رژیم است، به خصوص آن 
بخشی که تمایالت راست افراطی ندارند و جدای از این، از درگیری های 
پیاپی با فلسطینی     ها خسته ش��ده اند. این دست از افراد داخل رژیم را 
می توان صدای خاموشی دانست که با فروپاشی جریان سیاسی چپ، 
بلندگوی جدی در رژیم ندارند اما می توانند در پای صندوق های رأی 
تعیین کننده باشند. می توان گفت که الپید با برآورد آماری از این بخش 
حرف خود را در مورد دولت مستقل فلسطینی زده و می خواهد با این 
حرف رأی صدای خاموش داخل رژیم را بخرد تا پدیده سیاسی در اول 
نوامبر شود. بنابراین، او با طرح دولت مستقل فلسطینی دست به یک 
قمار سیاسی زده که می تواند منجر به خودکشی سیاسی او شود یا اینکه 

یک دوره چهار ساله نخست وزیری را برایش به ارمغان بیارود. 
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 وابستگی به تراشه های تایوان تهدید امنیت ملی امریکا است
جانت یل��ن، وزی��ر خزانه داری امری��کا گفته ک��ه تای��وان تنها منبع 
ریزتراشه های نیمه هادی پیشرفته است و وابستگی به آن امنیت ملی 
کش��ور را به خطر می اندازد. به گزارش ایرنا، یلن در گفت وگو با مجله 
آتالنتیک گفت : تایوان منبع پیشرفته       ترین تراشه های نیمه هادی در 
جهان اس��ت که من آن را به عنوان یک خطر بالقوه برای امنیت ملی 
در نظر می گیرم. وی در ادامه افزود: امریکا عالوه بر تایوان به شدت به 
چین برای منابع خاصی مانند لیتی��وم و فرآوری برخی از مواد معدنی 
که به باتری های الکتریکی مربوط می باش��د، وابسته است. جو بایدن 
رئیس جمهور امریکا ماه گذش��ته فرمانی را برای اج��رای قانون ۲۸۰ 
میلیارد دالری تراشه       ها و علم سال ۲۰۲۲ امضا کرد که شامل بیش از 
۵۲ میلیارد دالر یارانه برای تولیدکنندگان نیمه رساناهای امریکایی در 

تالش برای مقابله با نفوذ فناوری رو به رشد چین است. 
-----------------------------------------------------

  زرداری به تحقیق ایران در حوادث اخیر اعتماد دارد
ش��بکه خبری فرانس۲۴ در گفت وگو با »بالول بوتو زرداری« وزیر امور 
خارجه پاکستان از او درباره تحرکات اغتشاشگران در برخی شهرهای ایران 
در پی فوت خانم مهسا امینی سؤال کرد که وزیر امور خارجه پاکستان با 
اطمینان کامل پاسخ داد که وی اظهارات همتای ایرانی خود را درباره انجام 
تحقیقات شفاف درخصوص حادثه مذکور شنیده و امیدوار است که دولت 
ایران به خوبی وضعیت را دنبال کند. زمانی که مجری فرانس۲۴ با قطع 
صحبت زرداری از او پرسید که آیا شما اعتماد دارید، زرداری با قاطعیت 
جواب داد: البته من به اظه��ارات وزیر امور خارجه ای��ران اعتماد دارم و 

مطمئن هستم آنان امنیت مردم و جامعه را تأمین می کنند. 
-----------------------------------------------------

  تل آویو یهودیان فراری از جنگ را جذب می کند
با اعالم بسیج نسبی در روسیه، رژیم صهیونیستی خود را برای جذب 
و انتقال یهودیان فراری از جنگ آماده می کن��د. وزیر مهاجرت رژیم 
صهیونیستی روز پنج  شنبه در گفت وگو با روزنامه یدیعوت آحارونوت 
گفت: وزارت مهاجرت در جلس��ه ای فوق العاده با دیگ��ر وزارتخانه ها، 
استقبال از یهودیان فراری از روسیه را بررسی می کند. پنینا تامانو شاتا 
اضافه کرد: درخواست های زیادی برای مهاجرت از روسیه وجود دارد و 
مسئوالن اسرائیلی تالش خود را برای کمک به کسانی که مایل باشند 
براساس قانون بازگشت، به اس��رائیل مهاجرت کنند به کار می بندند. 
فعالیت اصلی آژانس یهود در روسیه تسهیل مهاجرت صهیونیست       ها 
به سرزمین های اشغالی و اس��کان آنها در فلسطین اشغالی است. این 
آژانس در ۳۰ سال گذشته در امر مهاجرت صهیونیست       ها از روسیه به 

فلسطین اشغالی نقش داشته است. 
-----------------------------------------------------

  چین: امریکا دست از غارت منابع ملی سوریه بردارد
سخنگوی وزارت خارجه چین از امریکا خواست به چپاول منابع ملی 
سوریه از جمله نفت این کشور پایان داده و خسارات وارده را جبران کند. 
»وانگ ونبین« با اشاره به اینکه اولین بار نیست که نیروهای امریکایی 
نفت سوریه را به سرقت می برند، افزود: اکنون امریکایی      ها بی پرواتر از 
گذشته این سرقت را انجام می دهند. او به گزارش وزارت نفت سوریه 
اش��اره کرده و گفته که متوس��ط تولید روزانه نفت در نیمه اول سال 
۲۰۲۲ حدود ۸۰ هزار و ۳۰۰ بشکه بود اما نیروهای اشغالگر امریکایی و 
مزدورانشان ۶۶ هزار بشکه از این نفت را به صورت روزانه سرقت کردند 

که معادل ۸۲ درصد کل تولید نفت این کشور است. 
-----------------------------------------------------
  امارات از ترکیه بیرقدار خرید و از اسرائیل رافائل می گیرد

دو منبع آگاه به رویترز گفتند که اسرائیل با فروش سامانه پدافند هوایی 
پیشرفته رافائل به امارات موافقت کرده اس��ت.  به گزارش ایسنا، این دو 
منبع تصریح کردند که تل آویو در اواسط تابستان با درخواست امارات برای 
تأمین موش��ک های رهگیر عنکبوتی رافائل موافقت کرده است. شرکت 
ترکیه ای » بایکار « هم ۲۰ پهپاد معروف به بیرقدار به امارات تحویل داد و در 

حال بررسی درخواست ساخت کارخانه تولید پهپاد در عربستان است. 

غلبهفضایضدبرجامی»واشنگتن«
برخوشبینی»نیویورکی«

 واشنگتن: فاصله زیادی تا توافق مانده است
سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفته که تا بازگشت به توافق و 
دستیابی به توافق با ایران فاصله زیادی وجود دارد ولی وزیر خارجه 
ایران معتقد اس�ت اگر امریکایی ها  »اراده الزم« را داشته باشند، 
توافق همچنان در دسترس اس�ت. صحبت های امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه که گفته »فکر می کنم یک توافق امکان پذیر 
است«، الاقل در این یک مورد به تهران نزدیک تر است تا واشنگتن. 
ابراهیم رئیسی به تهران برگش��ت و مشخص شد که فضا در واشنگتن 
علیه توافق احیای برجام آنقدر سنگین است که محیط مجمع عمومی 
س��ازمان ملل در نیویورک دس��ت کم در ش��رایط کنونی نمی تواند بر 
آن غلبه کن��د. به خصوص بع��د از مالقات ابراهیم رئیس��ی با امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه در نیویورک، بحث     ها درباره امکان از 
سرگیری مذاکرات جدی شد. محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر 
رئیس جمهور گفت که در این دیدار ابتکار     هایی مطرح شد که اگر طرف 
مقابل تمایل یا اراده ای برای به س��رانجام رساندن توافق داشته باشد، 
مسیر برایش باز است و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه هم 
در مالقات با آنیکن هویتفلد، وزیر امور خارجه نروژ گفت که در صورت 
وجود اراده الزم نزد امریکا،توافق همچنان در دس��ترس اس��ت. حتی 
رئیس جمهور فرانسه در حاشیه نشس��ت مجمع عمومی در پاسخ به 
سؤال سی ان ان درباره احتمال بازگشت متقابل به توافق هسته ای گفت: 
»فکر می کنم یک توافق امکان پذیر است« ولی تأکید کرد که »ایاالت 
متحده و سایر طرف های درگیر باید به تهران این موضوع را اعالم کنند 
که پیشنهاد فعلی آخرین پیشنهاد اس��ت«. با وجود خوش بینی های 
نسبی در نیویورک، موضع گیری جان کربی، سخنگوی شورای امنیت 
ملی امریکا در واش��نگتن که گفته » ما بسیار تا بازگش��ت به توافق و 
دستیابی به توافق در این زمینه فاصله داریم«، نشان داد که امریکایی     ها 
به احتمال زیاد تا قبل از چند هفته آینده و عبور از ش��رایط انتخاباتی 
ماه نوامبر، امکان بازگش��ت به مذاکرات را ندارند. کربی که با خبرنگار 
فاکس نیوز صحبت می کرد، هرچند گفته که »دیپلماسی« هنوز بهترین 
راه است ولی تأکید کرده که دولت بایدن هرگز به ایران اجازه دستیابی 
به سالح هسته ای نمی دهد و اینکه به باور رئیس جمهور ایاالت متحده 

حل مشکالت خاورمیانه با هسته ای شدن ایران آسان تر نمی شود. 
کربی همچنی��ن گفته که همانطور ک��ه جو بایدن پیش ت��ر گفته تمام 
گزینه      ها روی میز هستند. »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه امریکا 
هم در موضعی تقریباً مشابه، گفته که پیشنهادات و نظراتی که ایران به 
تازگی درباره توافق در مذاکرات داد، گامی در جهت اشتباه بود. پرایس 
گفته است:»پاسخی که ایران به تازگی ارس��ال کرد سازنده نبود و به ما 
اجازه کامل کردن توافق را نداد ولی ما همچنان معتقدیم که بازگش��ت 
به توافق هسته ای با ایران امکانپذیر است. «تحت چنین شرایطی، به نظر 
می رسد صحبت های چهار     شنبه شب جو بایدن در نشست مجمع عمومی 
در نیویورک که گفت » امریکا آماده بازگشت دوجانبه به برنامه جامع اقدام 
مشترک است؛ اگر ایران به تعهداتش عمل کند « بیش از هر چیز، یک مانور 
تبلیغاتی به حساب می آمد، به خصوص که او بالفاصله تأکید کرد:» ما به 

ایران اجازه نخواهیم داد به سالح هسته ای دست پیدا کند.«

تداومتنشدرقرهباغ
باوجودآتشبسشکننده

درحالی که جمه�وری آذربایجان و ارمنس�تان بر س�ر آتش بس 
در مناط�ق م�ورد مناقش�ه تواف�ق کرده ان�د، درگیری    ه�ای 
پراکنده بین نیروه�ای دو طرف کم�اکان ادامه دارد و بر اس�اس 
گزار ش ه�ا، نیروه�ای آذربایج�ان روز جمعه با نق�ض آتش بس، 
بخ�ش ش�رقی م�رز ارمنس�تان را م�ورد حمل�ه ق�رار دادن�د. 
با وجود تالش کش��ورهای منطقه برای جلوگیری از تش��دید تنش    ها 
در قره باغ، تبادل آتش بین نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
ادامه دارد. خبرگزاری تاس روز جمعه در گزارشی نوشت: وزارت دفاع 
ارمنستان اعالم کرد قوای جمهوری آذربایجان صبح جمعه به مواضع 
ارتش ارمنستان در بخش ش��رقی حمله کردند. تاکنون از تلفات این 
حمله گزارش��ی مخابره نشده اس��ت. درگیری های مرزی جدید بین 
ارمنستان و آذربایجان از دو هفته پیش آغاز شد و هر دو طرف یکدیگر را 
به آغاز خشونت     ها متهم کردند. ایروان اعالم کرده است که ۱۳۵ سرباز 
خود را در این جنگ از دس��ت داده و باکو تعداد کشته های خود را ۷۹ 
سرباز اعالم کرده اس��ت. درگیری های پراکنده بین دو طرف درحالی 
است که مقامات باکو و ایروان بر سر آتش بس در منطقه مورد مناقشه 
توافق کرده بودند. از سوی دیگر، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان 
در جریان س��خنرانی هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل گفت: اگر جمهوری آذربایجان یکپارچگی قلمرو ارمنستان را به 
رسمیت بشناسد آن هم به صورت عملی نه تئوری، ما می توانیم معاهده 
صلحی را که به صورت دو طرفه به رسمیت شناخته شده، امضا کنیم. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وی همچنین گفت: در موارد دیگر 
دولت باکو از مسئله تحدید مرزی برای ادعای جدید سرزمینی و افزایش 
تنش استفاده خواهد کرد. دولت باکو قلمروهای حساس ارمنستان را 
همچنان در تصرف خ��ود دارد و همانطور که قباًل گفتم، این مس��ئله 
خطر تهاجم جدید از س��وی جمهوری آذربایجان را همچنان باال نگه 
داشته است. پاشینیان سازش جامع درگیری قره باغ را به عنوان یکی 
از فاکتورهای کلیدی ثبات در منطقه عنوان کرد و افزود: ما خواس��تار 
حمایت از دسترس��ی ایمن و بی قید و ش��رط آژانس های بشردوست 
س��ازمان ملل به قره باغ با هدف ارزیابی اوضاع بشری و حقوق مردم و 

همچنین تضمین حمایت از میراث فرهنگی در منطقه هستیم. 

شمارشمعکوسبرایالحاقدونباسبهروسیه
همه پرسی استقالل از اوکراین در مناطق شرقی این کشور شروع شد

سيدرحيمنعمتی

اع�الم  از  پ�س    گزارش  یک
رس�می مقامات 
روس�یه مبنی بر برگ�زاری رفران�دوم الحاق 
دونباس اوکراین به این کشور، روس تباران روز 
جمعه برگزاری همه پرسی جدایی از اوکراین را 
آغاز کردند. این همه پرسی در مناطق چهارگانه 
دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا انجام 
می شود و به مدت پنج روز طول خواهد کشید 
تا در نهایت مشخص شود که ساکنان دونباس 
تمایلی برای پیوس�تن به روس�یه دارند یا نه. 

در شرایطی که کشورهای غربی مخالفت خود را 
با برگزاری همه پرسی در مناطق شرقی اوکراین 
اعالم کرده و هشدار داده اند که در صورت الحاق 
به روس��یه آن را به رس��میت نخواهند شناخت، 
روس تباران این مناطق روز جمعه به آن چیزی 
که هشت سال برای آن لحظه شماری می کردند، 
رسیدند. کمیسیون مرکزی انتخابات در لوهانسک 
و دونتسک روز جمعه اعالم کرد، رفراندوم برای 
پیوستن این دو منطقه به روس��یه در سراسر دو 
جمهوری لوهانسک و دونتسک آغاز شده است. 
به گ��زارش خبرگ��زاری اس��پوتنیک، والدیمیر 
ویسوتسکی، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات 
در جمهوری دونتسک نیز گفت: رفراندوم پیوستن 
به روسیه در سراسر این منطقه همانند لوهانسک 
روز جمعه در ساعت ۸ صبح به وقت روسیه آغاز 
شده است. وی گفت: رأی گیری طبق فرم قبلی 
تعیین ش��ده در سراس��ر منطقه دونتسک انجام 

می گی��رد که توس��ط مقام های ای��ن جمهوری 
کنترل می شود. 

این همه پرس��ی از ۲۳ تا ۲۷ س��پتامبر به طول 
خواهد انجامید. عالوه بر دونتسک و لوهانسک، 
دو منطقه دیگر یعنی زاپروژیا و خرس��ون نیز از 
دی��روز رفراندوم خود را ش��روع کرده اند. باتوجه 
به اینکه مناطق چهارگانه جزو مناطق جنگی به 
شمار می روند، به همین خاطر فرایند رأی گیری 
طوالنی خواه��د بود تا همه س��اکنان بتوانند در 
این همه پرسی ش��رکت کنند. به دالیل امنیتی، 
مردم در چهار منطقه برای رأی دادن در نزدیکی 
خانه های ش��ان دعوت می ش��وند و نه در مراکز 
رأی گیری. همچنین روز جمعه مراکز رأی گیری 
برای آوارگان در تعدادی از ش��هرهای روس��یه 
آغاز به کار کرد. کمیس��یون مرک��زی انتخابات 
منطقه خرسون انتظار دارد حدود ۷۵۰ هزار نفر 
در این همه پرس��ی ش��رکت کنند و نیم میلیون 
نفر در منطق��ه زاپروژی��ا به عن��وان رأی دهنده 
ثبت نام کرده اند. برگه های رأی برای ۱/۵ میلیون 
رأی دهنده در دونتسک چاپ ش��ده است. برای 
ساکنان لوهانسک نیز ۴۵۰ ش��عبه رأی و بیش 
از ۲۰۰ ش��عبه در روس��یه در دس��ترس است. 
کمیسیون مرکزی انتخابات لوهانسک نیز ۴۶۱ 
ش��عبه رأی در داخل منطقه و ۲۰۱ شعبه را در 
سراسر روسیه دارد. درحالی که چند روز تا اعالم 
نتایج این رفراندوم باقی مانده است، روس    ها همه 
مقدمات الحاق را فراهم کرده اند و همانگونه که 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین دیروز اعالم 

کرد، اگر مردم در دونباس، خرس��ون و زاپروژیا 
به پیوستن به روس��یه در رفراندوم رأی بدهند، 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و پارلمان 
نیز بی درنگ عمل کرده و تمامی اسناد ضروری 

را امضا می کنند. 
روسیه سال ۲۰۱۴ نیز ش��به جزیره کریمه را به 
خاک خود ضمیمه کرد و این بار قصد دارد مناطق 
ش��رقی اوکراین که اکثری��ت آن را روس تبار    ها 
تشکیل می دهند، به خاک روس��یه ملحق کند. 
استقالل طلبان دونتس��ک و لوهانسک از هشت 
سال پیش در رؤیای برگزاری همه پرسی پیوستن 
به روس��یه بودند اما به دلیل جلوگیری از تشدید 
تنش    ها بین مسکو و غرب این طرح تاکنون انجام 
نشده اس��ت اما در ماه های اخیر شرایط به کلی 
دگرگون ش��ده اس��ت و دو ط��رف درگیر جنگ 
مستقیم هستند و روس    ها همه مالحظات را در 
قبال غربی    ها کنار گذاشته اند. روسیه همیشه از 
روس تبارهای اوکراین حمایت کرده و خواستار 
اعطای خودمختاری به آنها بود اما دولت کی یف 
با این درخواست مخالفت کرده بود و آن را بخشی 
از پروژه تجزیه طلبانه می دانست. والدیمیر پوتین 
که به خاط��ر دفاع از اقلیت روس تبار    ها دس��تور 
حمله به اوکراین را صادر کرد اکنون قصد دارد این 
مناطق را که تحت کنترل نیروهای روس��ی قرار 
دارند از طریق رفراندوم به خاک روسیه ضمیمه 
کند تا بتواند همچنان این مناط��ق را در اختیار 
خود داشته باشد. به باور برخی تحلیلگران، روسیه 
می خواهد با این اق��دام به حمالت خود در خاک 

اوکراین از بعد حقوقی مشروعیت دهد. 
 هشدار اتمی روس    ها به غرب 

همزم��ان با همه پرس��ی اس��تقالل در دونباس، 
مقامات کرملین نیز نس��بت به هرگونه تحرکات 
غرب در اوکراین هش��دار می دهن��د. دیمیتری 
مدودف، معاون رئیس ش��ورای امنیت روس��یه 
پنج  ش��نبه ش��ب در س��خنانی گف��ت: »تم��ام 
س��الح های موجود در زرادخانه روسیه، از جمله 
سالح های هس��ته ای راهبردی می تواند در دفاع 
از س��رزمین های الحاقی به روسیه مورد استفاده 
قرار گیرد. « به گزارش خبرگزاری تاس، مدودف 
تأکید کرد: »همه پرسی برنامه ریزی شده توسط 
مقام های روس��یه و جدایی طلب در مورد بخش 
وس��یعی از خاک اوکراین برگزار خواهد ش��د و 
» هیچ بازگش��تی وجود ندارد.« ماری��ا زاخارووا، 
سخنگوی وزارت خارجه روس��یه هم پنج  شنبه 
شب به کشورهای غربی گفت که اگر آنها نگران 
وقوع فاجعه  هسته ای هستند، برای بازگرداندن 

اوکراین به راه درست تالش کنند. 
این درحالی اس��ت ک��ه چند روز پی��ش پوتین 
در س��خنانی خطاب به غربی    ها هش��دار داد که 
در ص��ورت هرگونه حمله ای ب��ه تمامیت ارضی 
روسیه، واکنش مسکو شدید خواهد بود و حتی 
ممکن است از سالح هسته ای برای دفاع از امنیت 
مرزهای خود استفاده کند. پوتین در سخنان خود 
خطاب به غربی    ها هشدار داد:» آنهایی که سعی 
می کنند با سالح های هس��ته ای از ما باج خواهی 
کنند باید بدانند که وزش باد می تواند به س��مت 
آنها تغییر مس��یر دهد.« بنابراین، روس    ها سعی 
دارند هر چه زودتر مناطق ش��رقی اوکراین را به 
خاک روسیه ملحق کرده و آن را جزئی از تمامیت 
ارضی خود کنند تا راه هرگونه حمله به این مناطق 
از س��وی اوکراینی    ها بسته ش��ود، زیرا مقامات 
مسکو در صورت حمله به این مناطق می توانند 
آن را حمله به تمامیت ارضی خود قلمداد کرده 
و استفاده از سالح هسته ای را در دستور کار قرار 
دهند و به نظر می رسد هشدارهای مکرر روس ها، 
برای جلوگیری از هرگونه حمله به مناطقی است 
که احتم��االً در روزهای آینده به روس��یه ملحق 

خواهند شد. 
از سوی دیگر، با وجود هشدارهای مقامات روسی، 
امریکایی    ها به این هش��دار    ها اعتنایی ندارند و 
کماکان به کمک های تسلیحاتی خود به کی یف 
ادامه می دهند. به گ��زارش خبرگزاری رویترز، 
پاتریک رایدر، س��خنگوی پنتاگون روز جمعه 
گفت که تهدید والدیمیر پوتین درباره احتمال 
استفاده از سالح های اس��تراتژیک هسته ای در 
اوکراین مانع از کمک های واشنگتن به کی یف 
نخواهد ش��د. امریکا که از ابتدا تس��لیحات در 
اختیار دولت اوکراین قرار داده است در هفته های 
اخیر س��الح های مدرن تری را به کی یف ارسال 
کرده است تا بتوانند در مقابل روس    ها مقاومت 
کنند؛ اقدامی که خشم مقامات مسکو را در پی 

داشته است. 

الپید برای اولین بار در سازمان ملل درباره تشکیل دولت مستقل فلسطینی لفاظی کرد

 فرار به »راه حل دو دولتی « از وحشت مقاومت کرانه باختری
مقاومت در کران�ه باختری گس�ترش یافته؛ 
تازه    ترین نشانه آن، عملیات شهادت طلبانه 
ی�ک ج�وان فلس�طینی با س�الح س�رد در 
غرب رام اهلل اس�ت که منجر به زخمی شدن 
هش�ت صهیونیس�ت ش�ده و البت�ه جوان 
فلسطینی، خود هم با گلوله مستقیم نظامیان 
اس�رائیلی شهید ش�د. نش�انه نمایان تر آن، 
نتایج اولی�ه این مقاومت اس�ت. در حالی که 
تا پی�ش از این چ�پ اس�رائیلی مدافع طرح 
دو کش�وری به حس�اب می آمد، ح�اال یائیر 
الپی�د، نخس�ت وزیر راس�ت گرای رژی�م 
صهیونیس�تی هم ب�رای نخس�تین ب�ار، از 
تریبون س�ازمان ملل از موافقت با تش�کیل 
کشور مستقل فلسطین صحبت کرده است. 

به گ��زارش »جوان«، ی��ک جوان فلس��طینی 
پنج ش��نبه ش��ب با س��الح س��رد ب��ه گروهی 
از صهیونیس��ت    ها در نزدیکی ایس��ت بازرسی 
»بیت سیرا« در نزدیکی شهرک »مودیعین« در 
جنوب غرب رام اهلل حمله کرد. در این حمله، پنج 
صهیونیست  به ضرب سالح سرد زخمی و سه نفر 
دیگر هم در اثر گاز فلفل آسیب دیدند. نظامیان 
اسرائیلی بالفاصله به سمت این جوان فلسطینی 
تیراندازی ک��رده و او را ش��هید کردند. جزئیات 
بیش��تری از وضعیت جس��مانی صهیونیست ها  
منتشر نش��ده اس��ت. این جدید    ترین عملیات 
شهادت طلبانه مقاومت مستقر در کرانه باختری 
علیه اسرائیلی   ها است. جنبش مقاومت اسالمی 
)حماس( از عملیات شهادت طلبانه فلسطینیان 
کرانه باختری اس��تقبال و اعالم ک��رد که ملت 
فلسطین به مبارزات علیه دشمن صهیونیستی با 
تمامی ابزارهای ممکن و از جایی که اشغالگران 
گمانش را هم نمی کنن��د، ادامه می دهد و زنگ 
خطر را برای آنان به صدا درآورده و با توطئه های 
شوم آنان برای تعرض به مسجداالقصی و تصمیم 
به انجام مناس��ک تلمودی در داخل این مسجد 
مقابل��ه خواهد ک��رد. این جنب��ش، عموم ملت 

فلسطین در قدس، کرانه باختری و سرزمین های 
اش��غالی ۱۹۴۸ را به ادامه مقابله و رویارویی با 
اشغالگران اسرائیلی و حمایت از مسجداالقصی 
در برابر توطئه های آنها فراخواند. ۱۳ شهریورماه 
۱۴۰۱ ه��م، کران��ه باخت��ری ش��اهد عملیات 
رزمندگان فلسطینی بود که طی آن یک اتوبوس 
حامل نظامی��ان تیپ ویژه گوالن��ی ارتش رژیم 
صهیونیستی در منطقه غور هدف قرار گرفت و 
هفت نظامی این رژیم زخمی شدند؛ عملیاتی که 

وحشت فراوانی به دل صهیونیست    ها انداخت. 
حاال در ش��رایطی که به نظر می رس��د مقاومت 
فلس��طینی از غزه به کرانه باختری گس��ترش 
یافته، صحبت   ها درباره پذیرش دولت مس��تقل 
فلسطینی، در باال   ترین سطوح این رژیم شنیده 
می ش��ود. تا پیش از این ، راه ح��ل دو دولتی که 
با روند های اس��لو در س��ال ۱۹۹۳ کلید خورد، 
طرفدارانی در میان جناح چپ اس��رائیل داشت 
ولی با گسترش مقاومت به کرانه باختری، یائیر 
الپید نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی از جناح 
راست نیز، از راه حل دو دولتی صحبت می کند. 

الپید روز پنج  ش��نبه برای نخس��تین بار ادعای 
موافقت تل آویو برای تش��کیل کش��ور مستقل 
فلس��طین را مطرح کرد و گفت:» دس��تیابی به 
توافق با فلس��طینیان براساس راه حل دو دولت، 
راه حلی مناسب است.«  الپید البته اجرایی شدن 
این طرح را مشروط به تضمین امنیت اسرائیل 
خوانده، چیزی که نشان می دهد احساس ناامنی 
چقدر در باال   تری��ن رده های سیاس��ی-امنیتی 
در اس��رائیل نفوذ کرده اس��ت. الپید در مجمع 
عمومی سازمان ملل گفت:»شرط تشکیل یک 
کشور برای فلسطینی    ها این است که این کشور 
صلح  آمیز بوده و پایگاه » تروریستی « که اسرائیل 
را تهدید کند، نباش��د. توافق بر س��ر راه حل دو 
کشوری برای اس��رائیل مناسب اس��ت. «الپید 
در حالی گفته که با وجود همه موانع، »اکثریت 
بزرگی از اس��رائیلی   ها از چش��م انداز راه حل دو 
دولتی حمایت می کنن��د« و او خودش » یکی از 
آنها«  است که بالفاصله، سخنرانی او در مجمع 
عمومی، در داخل س��رزمین های اشغالی مورد 
حمله قرار گرفت. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 

پیشین رژیم صهیونیستی از سخنان الپید انتقاد 
کرد و گفت که س��خنان وی در مجمع عمومی 
سازمان ملل ماالمال از عجز و شکست بود. آیلت 
شاکد، وزیر کشور رژیم صهیونیستی، در توئیتر 
از نخست وزیر انتقاد کرد و گفت که الپید » هیچ 
مشروعیت عمومی برای درگیر کردن اسرائیل با 
اظهاراتی که به کشور آسیب وارد می کند « ندارد. 
نفتالی بنت، نخس��ت وزیر س��ابق نیز در توئیتر 
خود نوش��ت: » هیچ جایی یا منطقی در شناور 
شدن دوباره ایده دولت فلسطین وجود ندارد...  
حتی دوستان واقعی اسرائیل از ما انتظار ندارند 
امنیت خود را به خطر بیندازیم. هیچ دلیلی برای 
داوطلب شدن برای انجام این کار وجود ندارد.« 
 همچنین گیدئون س��اعر، وزیر دادگس��تری در 
توئیتی نوشت: »ایجاد یک دولت تروریستی در 
یهودیه و سامره ]کرانه باختری اشغالی[ امنیت 
اسرائیل را به خطر می اندازد. « در حالی که برخی 
تحلیلگران معتقدند که حمایت الپید از راه حل 
دو دولتی، یک خودکش��ی سیاسی در انتخابات 
آتی اس��ت ، ولی برخ��ی این موضع او را ژس��ت 
سیاس��ی صلح طلبانه برای جلب حمایت امریکا 
می دانند. المانیتور نوشته است: »الپید می داند 
که اسرائیل با چالش های پیچیده ای برای امنیت 
خود مواجه است. او می داند که اگر او زمانی که 
به سربازان اسرائیلی دستور دهد تا مبارزات ضد 
تروریسم کنونی خود را در شهر   ها و روستاهای 
فلسطینی کرانه باختری تقویت کنند، به هر ذره 
اعتبار بین المللی، به ویژه از سوی واشنگتن، نیاز 

خواهد داشت.« 
سه دهه بعد از کلید خوردن توافقات اسلو، حتی 
در داخل تشکیالت خودگردان فلسطینی، اعتماد 
اندکی وجود دارد که الپید حاضر به شروع مجدد 
مذاکرات سازش باشد، با این حال، مهم این است 
که گس��ترش مقاومت به کرانه باختری، فضای 
داخلی اس��رائیل را به اندازه ای تحت تأثیر قرار 
داده که الپید در باال   ترین سطح، در مورد اهمیت 

راه حل دو دولتی لفاظی می کند. 
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الخصال: ص ٣٦١ ح ٤١٢

سلبريتي ها را سركالس سواد رسانه اي ببريد
   جواد محرمي

 سردار ايراني را وقتي ترامپ به آن طرز ناجوانمردانه ترور 
كرد مردم يكي از بي س��ابقه ترين تشییع پیكر هاي تاريخ 
را برگزار كردند، اما سلبريتي هاي دوتابعیتي از ترس لغو 
تابعیت ش��ان تقريباً الل ماندند، در آن مقطع به زعم آنها 
مردمي كه همه نظرسنجي ها نشان مي داد ژنرال نظامي 
ايران پیش چشم ش��ان از همه سیاستمداران محبوب تر 
است، مهم نبودند! ژنرالي كه مقابل داعش ايستاده بود و داغ 
ترورش روي دل مردم سنگیني مي كرد به زعم سلبريتي ها 
شايسته يك پیام تسلیت نبود، او كه ترور ناجوانمردانه اش 
دل آنها را ذره اي به درد نی��اورد، رفت تا ايران بماند و آنها 
در امنی��ت كامل روز ب��ه روز پولدارتر ش��وند براي مرگ 
مشكوك مهسا امیني كه تا مقام رياست جمهور از خانواده 
او دلجويي كرد، آنچنان احس��اس مس��ئولیت كردند كه 
يكي پس از ديگري خونخواه وي ش��دند تا بار ديگر نقشه 
ايران را سیاهپوش كنند و به زمین و زمان تسلیت بگويند. 
البته نتیجه اي��ن افراط گرايي در فض��اي مجازي جوالن 
اراذل و اوباش در چند ش��هر و به آتش كش��یدن امنیت 
مردم بود، وقتي عقل بر احساس غلبه كند و فضاسازي در 
فضاي مجازي به واسطه انتشار مدام يك خبر طوري رقم 
بخورد كه قوه تحلیل ساقط شود، نتیجه اي جز اثرگذاري 
منفي روي بخش��ي از مخاطب بي س��واد و آشوب طلب 
فضاي مجازي نخواهد داشت. س��لبريتي هايي كه سواد 
رسانه اي نحیفي دارند، قطعاً در خس��ارات مالي و جاني 
اين چند روز به مردم بیش��ترين س��هم را دارند. آنها در 
ريختن خون تك تك خدمه حافظ امنیت و پرسنل نیروي 
انتظامي شريكند و بايد پاسخگو باشند، به طور قطع اگر 
در مرگ مهسا امیني قصور يا تقصیري متوجه مأموران و 
تیم گشت امنیت اجتماعي باشد، همانطور كه مسئوالن 
وعده پیگیري داده اند و تا همین حاال نیز پاسخگو بوده اند، 
سلبريتي ها نیز بايد پاسخگو باشند و اين مطالبه از سوي 
جامعه جدي است. چهره هاي مش��هوري كه بدون هیچ 
توجیهي در فضاي مجازي س��بب تحريك اراذل و اوباش 
شدند تا خسارت به جامعه وارد شود و چند روز فضاي رعب 
و وحشت در بخشي از خیابان هاي كشور مستولي شود، 
قطعاً بايد پاسخگو باشند. امنیت بزرگ ترين نعمتي است 
كه در هر كشوري مي تواند وجود داشته باشد و بخشي از 
مشاهیر فضاي مجازي پس از هر حادثه كوچك و بزرگ 
به ش��كلي غیر مس��ئوالنه به خود اج��ازه مي دهند آن را 
خدشه دار كنند! اين اختالل در امنیت رواني برخي مواقع 

منجر به حوادث تلخي مانند سوء استفاده اراذل و اوباش 
در ايجاد آشوب و بستن خیابان ها و بي حرمتي به ناموس 
مردم مي شود و جالب است كه برخي از همین چهره هاي 
مشهور در مس��ئله فوت مهس��ا امیني با به كار بردن واژه 
ناموس دس��ت به انتش��ار و غلیان افكار عمومي زدند در 
حالي كه از درك اين موضوع قاص��ر بودند كه اگر در يك 
اشتباه يا قصور، يك ش��هروند از دست  رفته است، اشتباه 
آنها مي تواند جان و مال تعداد بسیار بیشتري از شهروندان 
را با خطر روبه رو كند، ولي به نظر مي رسد براي اغلب اين 
چهره ها به رغم ژس��تي كه مي گیرند، امنیت جاني مردم 
مالك نیست، بلكه عقب نماندن از قافله نمايش سريالي 
در مسابقه با هم صنفانشان موضوعیت اصلي را دارد. جالب 
اس��ت كه در اين میان برخي از اين چهره ها به جاي آرام 
كردن فضا، آتش بیار معركه شده اند و با انتشار ويدئو و بیان 
مباحثي غیرمسئوالنه بر آتش فتنه مي دمند. براي مثال 
مهران مديري طوري با انتشار يك ويدئو درباره مرگ مهسا 
امیني صحبت مي كند كه گويي از همه جوانب ماجرايي 
تا اين حد مشكوك اطالع پیدا كرده است و بهترين كار را 
در اين ديده تا با مردم صحبت كند! كه البد خدايي نكرده 
روش��نگري او به عقب نیفتد! كدام روشنگري؟ دوستان 
عزير ش��ما خودتان نیاز به روشنگري داريد، نظام موظف 
است براي ش��ما كالس سواد رس��انه اي برگزار كند تا در 
چنین مواقعي به جاي جوگیری و احساساتي ش��دن اگر 
نمي توانید در حل مس��ئله ياري كنید، دست كم ساكت 
بمانید تا لطم��ه كمتري به مردم وارد ش��ود. به خدا الزم 
نیست درباره هر چیزي كه تخصص نداريد، نظر بدهید. 
مردم روز گذشته در راهپیمايي علیه اغتشاشگران شعار 
مي دادند »مرگ بر س��لبريتي خائن« عزيزان اگر دوست 
نداريد علیه تان شعار بدهند، در كالس هاي سواد رسانه اي 
شركت كنید و توان فكري و روحي تان را براي مسئوالنه تر 

عمل كردن باال ببريد.

   شعر

در نشست خبري كنسرت بزرگداشت 8 سال دفاع مقدس مطرح شد
راه اندازى ظرفيت هاى ملی و بين المللی اركستر سمفونيک صداوسيما

واكنش تهيه كننده »دورهمی« به اظهارات مهران مديرى
مديرى پولش را گرفته و ادامه دورهمی پس از ماه صفر پخش می  شود

تهيه كننده مجموعه »دورهمی« اعالم كرد اين مسابقه به صداوسيما 
تعلق دارد و س�ازمان ادامه آن را بع�د از ماه صفر پخش می كند.
ناصر قديركاش��انی، تهیه كنن��ده فصل پنج��م »دورهمی« در 
توضیحی درباره تعداد قس��مت های باقی مانده اين برنامه برای 
پخش و وضعیت آن به مهر گفت: س��ری پنج��م از »دورهمی« 
در ۱۲5 قس��مت تولید و همانطور كه می دانید از قسمت 34 به 
بعد از حضور چهره ها در مسابقه استفاده شده تا برنامه جذاب تر 
باشد و حالت دورهمی های قبل را حفظ كند. خدا را شكر برنامه 
بسیار جذاب تر شد و مورد توجه و استقبال بیشتر بینندگان قرار 
گرفت. وی درباره فرايند پس از تولید اين برنامه هم توضیح داد: 
تولید سری پنجم دورهمی دو ماه پیش تمام شد و همه قسمت ها 
تحويل سازمان شده است. تا قبل از ايام محرم 8۰ قسمت پخش 
شده و آنطور كه اطالع دارم سازمان صداوسیما تصمیم دارد 45 
قس��مت باقی مانده را از بعد از ماه صفر، يعن��ی همزمان با اعیاد 
ربیع االول پخش كند كه تا عید نوروز ادامه دارد. اين تهیه كننده 
درباره اظهارنظر اخیر مهران مدي��ری و تغییر در وضعیت پخش 
برنامه مطرح كرد: مالكیت اينگونه برنامه ها متعلق به س��ازمان 
صداوسیماست. روال قرارداد با س��ازمان هم به اين صورت است 
كه سازمان هزينه تولید برنامه را می پردازد، تهیه كننده برنامه را 
تولید می كند و در نهايت تحويل سازمان می شود. تصمیم گیرنده 
در رابطه با پخش يا عدم پخش برنامه، سازمان صداوسیماست. وی 
تصريح كرد: همانطور كه گفته ام ما ۱۲۰ برنامه تولید كرده ايم و دو 
ماه پیش به طور كامل به سازمان و شبكه نسیم تحويل داده ايم. در 
حال حاضر هم مالكیت و تصمیم پخش برنامه در اختیار سازمان 

صداوسیماست و نظر اعالم شده توسط آقای مديری نظر شخصی 
ايشان اس��ت و براس��اس قراردادی كه ما با س��ازمان صداوسیما 
داري��م، نمی توانیم تصمیمی برای پخش نك��ردن بگیريم يا اين 
تصمیم را به سازمان تكلیف كنیم. قديركاشانی درباره رقم های 
چندين میلیاردی كه نسبت به دستمزد مهران مديری برای اجرا 
و كارگردانی هر فصل از اين برنامه مطرح شده است نیز پاسخ داد: 
در حال حاضر پرداختی ها بابت فیلم و سريال و اجرای برنامه های 
شاخص توسط افراد شاخص مثل آقای مديری همین حدود و با 
همین مبالغ اس��ت. وی درباره اينكه اين دستمزد كامل دريافت 
شده يا خیر، بیان كرد: بله، ايشان دستمزدش را بابت تولید سری 
پنجم برنامه دورهمی به طور كامل دريافت كرده است و مطالبه ای 
از تهیه كننده يا سازمان صداوسیما برای اين فصل ندارد. مهران 
مديری، كارگ��ردان و مجری برنامه »دورهمی« اخیراً با انتش��ار 
ويدئويی در فضای مجازی اعالم كرد در اعتراض به حوادث اخیر 

حاضر به پخش اين برنامه از صداوسیما نیست.

   سيدمرتضي ذاكر
مدي�ر دفتر موس�يقی و ش�عر و س�رود س�ازمان صدا و س�يما 
ضمن اش�اره به اينكه كنس�رت دف�اع مقدس حاص�ل فعاليت 
مش�ترک دس�تگاه هاى مختل�ف فرهنگ�ی اس�ت، می گويد: 
برنامه هاي آتي اركس�تر سمفونيک س�ازمان صداوسيما براي 
توليد قطع�ات مختلفي به مناس�بت پيروزى انقالب اس�المی 
و سالروز ش�هادت سردار ش�هيد حاج قاسم س�ليمانی است.

علیرضا قزوه، مدير دفتر موسیقی و شعر و سرود سازمان صداوسیما درباره 
برگزاری كنسرت بزرگداشت هشت سال دفاع مقدس در باغ موزه دفاع 
مقدس گفت: جريان دفاع مقدس اتفاق بزرگی در ايران اسالمی است كه 
ما به عنوان اهالی سرود، شعر و موسیقی در رسانه ملی وظیفه كوچكی 
داريم تا كارهايی را در اين حوزه انجام دهیم. كارهايی كه يكی از آنها همین 
كنسرت گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس توسط اركستر سمفونیك 
س��ازمان صداوس��یما به رهبری آرش امینی و خوانندگی امیرحسین 
س��میعی اس��ت كه در باغ موزه دفاع مقدس پیش روی مخاطبان قرار 

گرفت. اين پروژه دربرگیرنده يك فعالیت مش��ترك بین دستگاه های 
مختلف فرهنگی اس��ت كه نبايد زحمت های بزرگوارانی را كه در اين 
حوزه حضور دارند بی پاسخ گذاشت. قزوه درباره ديگر فعالیت های دفتر 
موسیقی و سرود سازمان صداوسیما هم توضیح داد: در هر ماه يك اجرای 
ملی دارند كه بر همین اساس تالش می كنیم در آينده ای نزديك عالوه  بر 
اجراهای ملی، اجراهای جهانی هم داشته باشیم، چون اركستر سمفونیك 
صداوسیما از قابلیت خوبی برخوردار است و شايد پركارترين اركستر كشور 
باشد.  مدير دفتر موسیقی و شعر و سرود سازمان صداوسیما افزود: براي 
مناسبت های ديگر برنامه های مختلفی تدارك ديده ايم كه از جمله آنها 
می توان به تولید قطعه ای برای جزيره كیش اشاره داشت. در اين چارچوب 
تولید قطعات مختلف به مناسبت پیروزی انقالب اسالمی، سالروز شهادت 
سردار شهید حاج قاسم س��لیمانی، بهار و نوروز س��ال ۱4۰۲ از ديگر 
برنامه های ماست كه اركستر سمفونیك سازمان صداوسیما را تبديل به 
يكی از فعال ترين اركسترهای كشور كرده كه امیدوارم با برنامه ريزی هايی 
كه در اين زمینه صورت داده ايم، شرايطی را برای درخشش اركستر در 
ابعاد جهانی مهیا كنیم. وي با اشاره به تازه ترين فعالیت های انجام گرفته 
در حوزه فعالیتی خود بیان كرد: بر اساس برنامه ريزی های انجام گرفته، 
طی روزهای چهارم، پنجم و ششم آبان ماه سال جاری بزرگ ترين اجتماع 
شعر و موسیقی كشور توس��ط دفتر موسیقی و ش��عر و سرود سازمان 
صداوسیما برگزار می شود. در اين همايش ۲۰۰ شاعر از سراسر كشور به 
همراه تعدادی از هنرمندان موسیقی، مسئوالن موسیقی صداوسیمای 
استان ها، شاعران فارسی زبان برخی از كش��ورها و اركستر سمفونیك 
سازمان صداوسیما حضور ويژه ای خواهند داشت كه طی روزهای آينده 

جزئیات بیشتری از آن اعالم می شود.

فروش همه بليت  ها براي اجراي آثار برگزيده مجيد انتظامي

مردممشتاقودرانتظار»همراهباخاطرهها«
 انتظامی: براي من سال هاي جنگ، مقدس بوده و هست 

براي همين تالش كردم تاريخ وقايع دفاع مقدس را به زبان موسيقي روايت كنم

مصطفي محمدي     دیده بان

    تلویزیون

     رسانه

تعطیلیسالنهايسینماوتئاترکشور
درروزهایپایانیماهصفر

مطابق با سال هاى گذشته سينماهاى كشور همزمان با ايام 
س�وگوارى روزهاى پايانی ماه صفر تعطيل خواهند ش�د.

با توجه به فرارس��یدن روزه��ای پايانی ماه صفر و ش��روع ايام 
سوگواری، سینماهای كشور مطابق با گذشته تعطیل خواهند 
شد. بر همین اساس تمامی سینماهای كشور هفته آينده و از 
س��اعت ۱8 امروز ش��نبه دوم مهرماه مصادف با رحلت رسول 
گرامی اسالم)ص( و شهادت امام حسن مجتبی)ع( تا پايان روز 
يك شنبه سوم مهرماه و همچنین در نوبت بعدازظهر از ساعت 
۱8 روز دوشنبه چهارم مهرماه، همزمان با شهادت امام رضا)ع( 
تا پايان روز سه شنبه پنجم مهرماه به طور كامل تعطیل خواهند 
بود. همچنین روابط عمومی مجموعه تئاترشهر نیز اعالم كرد، 
تمامی آثار نمايشی كه در تاالرهای مختلف مجموعه تئاترشهر 
روی صحنه هستند از امروز پنج ش��نبه 3۱ شهريور ۱4۰۱ تا 
پايان روز سه شنبه پنجم مهر ماه ۱4۰۱ اجرايی ندارند. الزم به 
ذكر است از صبح چهارشنبه ششم مهرماه فعالیت سالن هاي 
سینما و تئاتر به حالت عادی برمی گردد و فیلم های روی پرده 

اكران خود را از سر می گیرند.
----------------------------------------------------

تماشایماندگارترینآثارسینمای
دفاعمقدسازتلویزیون

همزمان با آغاز هفته گراميداش�ت دف�اع مقدس چندين 
اث�ر س�ينمايی و تلويزيون�ی ك�ه ج�زو ماندگارتري�ن 
آث�ار اي�ن عرص�ه محس�وب مي ش�وند از ش�بكه هاى 
مختل�ف س�يما پي�ش روى مخاطب�ان ق�رار می گيرن�د.

به گ��زارش جوان ب��ه نقل از رواب��ط عمومی معاونت س��یما، 
فیلم ه��ای س��ینمايی، تلويزيون��ی و انیمیش��ن »منصور«، 
»پرواز در شب«، »تپه عقاب ها«، »ايستاده در غبار«، »آوان«، 
»تنگه ابوقريب«، »س��جاده آتش«، »اينجا خانه من است«، 
»مركز تنش«، »عقاب ها«، »لبه تیغ«، »س��رزمین آواره ها«، 
»نجات يافتگان«، »يك پلیس و نصفی«، »پاندای قهرمان«، 
»كانی مان��گا«، »جنگل تخته س��یاه«، »گل برف��ی و بادبزن 
س��ری«، »قهرمان«، »چرخ��ه«، »تمهی��دات فوق العاده«، 
»كودكی در زم��ان«، »مكانی��ك«، »پیمان فرار«، »ش��ین«، 
»س��ربلند«، »كماندو ۲«، »حقیقت محض«، »مكانیك۲«، 
»آبادان يازده 6۰«، »دوچ«، »زرافه كوچك من«، »بچه های 
طوف��ان«، »ي��دو«، »توطئه گ��ران«، »س��فر ب��ه چزابه« و 
»روزهای زندگی« پنج ش��نبه 3۱ شهريور و جمعه يكم مهر از 

شبكه های سیما روی آنتن می رود.
----------------------------------------------------
»دزدوشاهزاده«بهکتابفروشیهارسید

رم�ان »دزد و ش�اهزاده« نوش�ته مجي�د مالمحم�دى 
از  عاش�ورا  واقع�ه  از  بع�د  اتفاق�ات  موض�وع  ب�ا 
ش�د. منتش�ر  جمك�ران  كت�اب  انتش�ارات  س�وى 

انتش��ارات كتاب جمكران به تازگی رمان »دزد و ش��اهزاده« 
نوشته مجید مالمحمدی را كه تاكنون بیش از 5۰ اثر در زمینه 
داستان، شعر و پژوهش منتش��ر كرده است با موضوع اتفاقات 
بعد از واقعه عاشورا منتشر كرد.  »دزد و شاهزاده«، رمان جديد 
اين نويسنده كه شخصیت اصلی آن پسری نوجوان به نام پیمان 
است، در مورد افرادی است كه در واقعه عاشورا در مقابل امام 
حس��ین)ع( قرار گرفتند و با ايش��ان جنگیدند. رمان »دزد و 
شاهزاده« در ۲9۲ صفحه و به قیمت ۱۰۰ هزار تومان توسط 

انتشارات كتاب جمكران وارد بازار نشر شده است.
----------------------------------------------------

پخشسریال»عملیاترعد«
ازاواسطمهرماه

سريال »عمليات رعد« اواسط مهرماه و همزمان با شروع هفته 
فرماندهی انتظامی از ش�بكه يک سيما پخش خواهد شد.

س��ريال »عملی��ات رع��د« ب��ه كارگردان��ی اصغ��ر نعیمی و 
تهیه كنندگی علی ياور از ش��بكه يك پخش خواهد ش��د. اين 
س��ريال كه از اوايل مردادماه در س��كوت خبری و با مشاركت 
مؤسسه فرهنگی هنری ناجی هنر و سازمان صداوسیما كلید 
زده شده است، همزمان با هفته فرماندهی انتظامی جمهوری 
اسالمی ايران در اواسط مهرماه از شبكه يك سیما آماده پخش 
می شود. مجید واش��قانی، مهدی زمین پرداز، هادی ديباجی، 
ارسطو خوش فرم، شهروز ابراهیمی، مهشید جوادی و معصومه 
بافنده بازيگران اين سريال هستند. تصويربرداری اين مجموعه 
در تهران ادامه دارد و به ص��ورت همزمان تدوين و صداگذاری 
توس��ط عوامل تولید در حال انجام اس��ت. »عملیات رعد« با 
موضوع روايت پرونده های مهیج عملیات يگان ويژه فراجاست 
كه در ۱۰ قسمت از شبكه يك س��یما پخش خواهد شد و در 
خالصه داستان آن آمده اس��ت: يك گروهك تروريستی قصد 
تخريب و ايجاد ناامنی در ايران را دارد كه يك تیم ويژه از نوپو 
برای مقابله با آن وارد عمل می شود. سريال »عملیات رعد« يكی 

از محصوالت مؤسسه ناجی هنر برای هفته فراجاست.

تازه ترين گزيده از اشعار نزار قباني 
منتشر شد

»جمهوري زنان« نام تازه ترين 
كت�اب از س�روده هاي نزار 
توفيق القباني، شاعر نامدار و 
محبوب عرب  است كه توسط 
يداهلل گودرزي ترجمه و در 
خانه فرهن�گ و هنر گويا به 
بازار كتاب عرضه شده است. 
»جمهوري زنان« نام تازه ترين كتاب از سروده هاي نزار توفیق القباني، 
شاعر نامدار و محبوب عرب است كه توسط يداهلل گودرزي ترجمه و در 
خانه فرهنگ و هنر گويا به بازار كتاب عرضه شده است. اين شاعر اقبال 
ويژه اي در میان ايرانیان پیدا كرده و طرفداران بسیاري دارد.  نزار قباني 
در عین پیشرو بودن و تالش براي بیان مضامین و انديشه هاي امروزين، 
مشربي صوفیانه داشت و به عرفان ايراني بس��یار عشق مي ورزيد. او به 
مذاهب مختلف احترام مي گذاشت و در شعرش از نمادهاي شیعي نیز 
بهره مي برد. نزار قباني در آثارش عشق به انديشه هاي عطار، موالنا و ابن 
عربي را نشان مي دهد و با آنكه ديپلمات بوده و سال ها در كشورهاي غربي 
زيسته است، اما بر خاستگاه شرقي خود تأكید زيادي دارد. او به حقوق 
زنان توجه داش��ت و يكي از مضمون هاي ثابت شعري وي توجه به اين 
امر است.  او يكي از تأثیرگذارترين اديبان بر شعر معاصر عرب است. وي 
كوشیده است میان زبان اديبانه و آركائیك و زبان كوچه و بازار پیوندي 
ايجاد كند و از مزاياي آنها به نفع شعرش بهره ببرد. شمار مجموعه هاي 
شعر و نثر نزار قباني به بیش از 5۰ كتاب مي رسد كه نشان از پركاري و 

تالش بي وقفه وي در زمینه آفرينش ادبي است.

   محمدصادق عابدينی
نزدي�ک به ي�ک هفت�ه باقي مان�ده ت�ا آغاز 
اج�راي آث�ار برگزي�ده مجي�د انتظام�ي 
در قال�ب »هم�راه ب�ا خاطره ه�ا«، تمام�ي 
بليت ه�اي اين كنس�رت به فروش رف�ت و به 
اصط�الح »س�ولد اوت« )sold out( ش�د. 
مجید انتظام��ي قرار اس��ت با اج��راي »همراه با 
خاطره ها« بخش هاي��ي از خاطره انگیزترين آثار 
خود را دوباره اجرا كند. اين هنرمند قرار بود ابتدا 
در روزهاي 6 تا 8 مهرماه در تاالر وحدت اجرا داشته 
باشد، ولي با استقبال خوب مردمي اين اجرا براي 
روزهاي نهم و دهم 4مهرماه نیز تمديد شد و همه 

بلیت هاي آن به فروش رفت. 
در هفته دفاع مقدس، ي��ادآوري برخي از كارهاي 
موسیقايي ارزشمندي كه يادآور دوران دفاع مقدس 
است، مي تواند خاطره انگیز باشد. اين اقدام در قالب 
برنامه »همراه با خاطره ها«، با همكاري اركستر ملي 
ايران و گروه كر بنیاد رودكي برگزار خواهد شد و قرار 
است طي آن قطعاتي همچون »سمفوني حماسه 
خرمشهر«، »از كرخه تا راين«، »آژانس شیشه اي«، 
»بوي پیراهن يوسف«، »ديوانه اي از قفس پريد«،  
»آرزوي بزرگ«، »جاي��ي براي زندگي«، »ش��یخ 

بهايي« و »دوئل«  اجرا شود. 
   بازگشت پس از ١0 سال دوري

مجید انتظامي از شناخته شده ترين موسیقیدانان 
معاصر فرزند عزت  اهلل انتظامي، بازيگر فقید سینما، 
تئاتر و تلويزيون است كه برخالف راه پدر در هنر 
به سراغ موسیقي رفت. انتظامي كه متولد ۱3۲6 
است، موسیقي را به صورت علمي در تهران و برلین 
آموخت. وي در بازگش��ت از آلمان ب��ه ايران، كار 
ساخت موسیقي فیلم را با تولید موسیقي براي فیلم 
كوتاه »زال و سیمرغ« آغاز كرد و سپس براي فیلم 
»سفر سنگ« موسیقي نوشت. اين فعالیت حرفه اي 
در سال هاي پس از انقالب گسترش يافت به طوري 
كه بخش عمده اي از آثار برجسته سینماي ايران به 
خصوص آثار سینماي دفاع مقدس با موسیقي كه 

انتظامي براي آنها نوشته است، ماندگار شدند. 
از مهم ترين كارهاي اين موس��یقیدان در زمینه 
موس��یقي فیلم مي توان ب��ه فیلم ه��اي »ترن«، 
»عقاب ها«، »بايسیكل ران«، »از كرخه تا راين«، 
»راه افتخار«، »روز واقعه«، »آژانس شیش��ه اي«، 

»بوي پیراهن يوسف« و »دوئل« اشاره كرد. 
انتظامي تا به حال پنج سیمرغ بلورين و لوح زرين 

بهترين موسیقي متن فیلم را از جشنواره فیلم فجر 
كسب كرده است. 

وي همچنی��ن در زمینه س��مفوني نی��ز فعالیت 
گسترده اي داشته اس��ت. اين موس��یقیدان، آثار 
ماندگاري در قالب س��مفوني خلق كرده است كه 
از آن جمله مي ت��وان به س��مفوني هاي »صلح«، 
»خرمش��هر«، »ايث��ار«، »انق��الب اس��المي« و 
»مقاومت« اشاره كرد.  انتظامي در سال هاي اخیر به 
داليلي از جمله نگهداري از پدرش، استاد عزت اهلل 
انتظامي كه سال 97 ديده از جهان فروبست، از تولید 
موسیقي دور شده بود. آخرين حضور وي پیش از 
اجراي قطعات��ي خاطره انگیز در قال��ب »همراه با 
خاطره ها« مربوط به حدود يك دهه گذشته است. 

   انتظامي و مرور خاطرات 
به بهانه اجراي »همراه با خاطره ها«، استاد انتظامي 
چند مصاحبه مطبوعاتي داش��ته است كه در آنها به 
روند تولید برخي از آثار برجسته اشاره كرده و در آن آن 
نقبي به خاطرات گذشته زده است.  اين موسیقیدان 
برجسته مي گويد: » وقتي در راديو اعالم شد: توجه، 
توجه، خرمشهر آزاد شد. من بي اختیار اشك مي ريختم 
و اين فقط احساسات من نبود كه سرريز مي شد؛ مردم 
در خیابان ها بوق مي زدند و شیريني پخش مي كردند و 
اين يكي از حس هاي به يادماندني آن هشت سال بود. 
براي من سال هاي جنگ، مقدس بوده و هست. براي 
همین تالش كردم تاريخ وقايع دفاع مقدس را به زبان 

موسیقي روايت كنم.«
انتظامي كه سمفوني خرمش��هر را براي آزاد سازي 
خرمشهر خلق كرده اس��ت، مي افزايد: » سمفوني 
خرمشهر، روايتي اس��ت از مردم يك شهر يا مردم 
يك كشور كه در آرامش روزگار مي گذرانند. شروع 
سمفوني آرام است و بعد ناگهان شیپور جنگ به صدا 
در مي آيد و بدون اينكه كسي آمادگي داشته باشد، به 
مردم حمله مي شود؛ عده اي شهید مي شوند، عده اي 

مجروح و معلول مي ش��وند، عده اي از شهر بیرون 
مي زنند و شهر تسخیر مي شود. آنهايي كه از شهر 
بیرون زده بودند با كمك گرفتن از بقیه برمي گردند 
و به دشمن حمله مي كنند و شهر را پس مي گیرند 
و هلهله، شور، نشاط و شادي به شهر برمي گردد، اما 
قصه اينجا تمام نمي شود و همچنان رنج هاي مردم 

شهر روايت مي شود؛ دردها  و ويراني ها «.
استاد انتظامي كه مدت ها است از ناحیه پا دچار 
كسالت است و ايس��تادن براي وي سخت است، 
تصمیم گرفته است كه در اجراي قطعات » همراه 
با خاطره ها « خودش رهبري اركستر را انجام دهد. 
وي درباره اين تصمیم كه فش��ار سنگیني را به او 
تحمیل خواهد كرد، مي گوي��د: »يكي از همین 
دوستان موزيس��ین به من گفت كه چرا خودت 
آثارت را رهبري مي كني. ب��ده به يك نفر ديگر تا 
اركستر را رهبري كند. خودت هم بنشین و گوش 
كن. گفتم آخر حسي را كه من دارم، هیچ رهبري 
ندارد. من اين نت ها را با پوست و گوشت و خونم 
نوشته ام. مي دانم چطور بايد اجرا شود. ولي رهبر 
ديگري اگر جلوي اركستر بايستد، مي آيد و قطعه 
را اجرا مي كند و خیلي خوب ه��م اجرا مي كند. 
ولي ممكن است اين حس در اجرايش نباشد. اين 
حس ها در وجود من هست و مي توانم به اعضاي 
اركستر بگويم تو كه ش��یپور مي زني؛ اين شیپور 
جنگ است. تو كه ني انبان مي زني؛ اين آرامش قبل 
از طوفان است؛ عده اي در خرمشهر آرام نشسته اند 
و غذا مي خورند و با بچه هايشان بازي مي كنند و به 
يكباره به آنها حمله مي كنند. اين توضیحات رنگ 

موسیقي را عوض مي كند. «
   ماجراي پسر سوت زن

در ويدئوي منتش��ر ش��ده از تمرين اركستر براي 
اجراي قطعات »همراه ب��ا خاطره ها«، تصوير يك 
جوان كه بخش��ي از بوي پیراهن يوسف را با سوت 
مي زند، وايرال شده است. استاد انتظامي درخصوص 
به كارگیري اين پس��ر جوان در كنار حرفه اي هاي 
اركستر ملي  مي گويد: »اين پسر )علي جعفري( از 
شهرستان آمده است. به تهران آمده و سرباز است. 
در اينترنت صداي سوت زدن او را شنیدم، تنم لرزيد. 
ويدئويي كه از او ديديم داشت آهنگ »بوي پیراهن 
يوسف« را مي زد. پسرم با او تماس گرفت. وقتي آمد 
گفت، آرزويم اين بود كه ش��ما را از نزديك ببینم. 
گفتم مي خواهم برايم سوت بزني. گفت تنم مي لرزد 
و نمي توانم. گفتم نه! بزن. شروع به زدن كرد و تنم 
مي لرزيد. گفتم خیلي خوب است و همین را بیا و 
در دل اركستر بزن. به او گفتم كه از تعداد نوازندگان 
اركستر نترسي! تو فقط من را نگاه كن. او هم براي 
نواختن منتظر اشاره  من بود و من هم اشاره نكردم، 
اما خودش به موقع شروع به سوت زدن كرد. شما 
ببینید چقدر استعداد در اين مملكت خوابیده است 

كه هرز مي رود و به مقصد نمي رسد.«
   توليد اثري براي سردار سليماني

سال گذش��ته در ديدار وزير ارشاد با استاد انتظامي 
موضوع س��اخت اثري براي شهید سلیماني مطرح 
شد. استاد اخیراً نیز در مصاحبه اي از عالقه خود براي 
ساخت چنین اثري خبر داده است. به نظر مي رسد در 
صورت مساعد بودن حال جسماني استاد انتظامي، 
احتم��االً وي در آينده نزدي��ك كار روي يك قطعه 
اركسترال براي شهید سلیماني را شروع خواهد كرد. 

انتظام��ی آثار مان��دگاري در 
قالب سمفوني خلق كرده است 
ك��ه از آن جمل��ه مي ت��وان 
به س��مفوني هاي »صل��ح«، 
»خرمشهر«، »ايثار«، »انقالب 
اسالمي« و »مقاومت«  اشاره كرد

     موسیقی


