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◾

خبر
روز

دستورالعملهای
بهداشتی
بهروزرسانی
شود

رئیسجمهور روز
گذشته در ستادملی
مقابله با کرونا،
برضرورت به
روزرسانی ضوابط
بهداشتیمتناسب
با وضعیت جدید
تأکید کرد و از وزارت
بهداشت خواست
محدودیتهای
کرونایی و شرایط
اجتماعات در وضع
فعلی را برای مردم
تبیینکند.دکتر
رئیسیهمچنین
بر ضرورت تشکیل
کمیتهاجتماعیکرونا
به منظور بررسی
مسائل و تبعات دوران
پسا کرونا و
حل و فصل این
مشکالت تأکید کرد.

خبـر

در حاشيه

عبدالباقی
یاشهرام؟!
اینروزها که رسانههای
نزدیک به جریان
دوم خرداد برای هر
اتفاقی اشک تمساح
میریزند ،پرونده
فساد هلدینگ
عبدالباقی و رشد
سریع آنها همزمان
با دولت روحانی،
یادآور مطرحشدن
چهرههایی چون شهرام
جزایری مصادف با
دولت خاتمی است.
در مقطعی که مجلس
ششم با اکثریت
اصالحطلبان
در صدر امور بود،
شهرام جزایری توانسته
بود به واسطه ارتباط
نزدیک با اعضای
کمیسیون اقتصادی و
هیئترئیسه مجلس،
کارت تردد بدون
مزاحمت به مجلس را
بدست آورد و از جمله
با مشورتهایش ،طرح
عدم اخذ وثیقه برای
تسهیالت کالن بانکی
را تبدیل به دستور
کار مجلس کند .طبق
آخرین آمار تعداد
قربانیان حادثه متروپل
به  29نفر رسیده است.

◾امروز عزای عمومی اعالم شد
هیئت دولــت امــروز را در سراسر کشور عــزای عمومی
اعالم کرد.با توجه به دریافت گزارش وزیر کشور از حادثه
تلخ و انــدوهبــار فروریختن ساختمان متروپل آبــادان،
هیئت دولــت ضمن تسلیت دوب ــاره بــه خــانــوادههــای
داغــدیــده ،به احترام جانباختگان ایــن حادثه و ابــراز
همدردی با خانواده های محترم و مردم استان خوزستان،
امروز را در سراسر کشور عزای عمومی اعالم کرد.

◾

◾رئیس جمهور تاجیکستان امروز به تهران میآید
امامعلی رحمان،رئیسجمهور تاجیکستان امروز در رأس
یک هیئت بلندپایه سیاسی-اقتصادی به دعوت رسمی
رئیس جمهور ایران ،به تهران سفر میکند .گفتنی است
حجت االســام والمسلمین رئیسی شهریور  1400به
منظور شرکت در اجالس سران کشورهای عضو شانگهای
به دوشنبه سفر کرد که در جریان آن هشت سند همکاری
بینایرانو تاجیکستانبهامضایمقاماتدو کشوررسید.

 9220000239باعرض سالم وادب .نخبگان
پرافتخار این مرز و بوم استعدادهای همیشه
درخشان هستند که باحمایت از این عزیزان
هم چرخه تولید واقتصاد رونق میگیرد وهم
درصد بیکاری به شدت کم خواهد شد.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000

قـدس رئیـس
سـتاد کل نیروهـای
مسـلح صبـح روز
گذشـته از یکـی
پایگا ههـا ی
از
سـری  313ارتـش
جمهوری اسالمی ایران بازدید کرد .در
این بازدید سرلشـکر سیدعبدالرحیم
موسـوی علاوه بـر رونمایـی از موشـک
کروزحیـدر( 1بـرد بلنـد و پهپـاد پایـه) و
حیدر ( 2محمول بر بالگرد)  ،رسـانهها
را از آخریـن توانمند یهـا در حـوزه
تولیـد پهپادهـای نظامـی ،تهاجمـی
و دوربـرد ارتـش مطلـع کـرد .همزمـان
بـا ایـن بازدیـد سرلشـکر باقـری بـا

حکم اسکناس جعلی است کشور را اداره کند،
نیاز به انتخاب رئیس جمهور نداریم!
هرکسی میتواند اقتصاد را به این شکل
اداره کند.
 9150000942اگرفوتبال یا هر ورزشی بخواهد

گزارش

رونمایی از شهر پهپادی ارتش

حضـور در جمـع نیروهـای هوافضـای
ارتـش ،ضمـن قدردانـی و تشـکر از
دسـتاندرکاران تحو لآفرینـی در
بخشهای مختلـف نیروهـای نظامی،
تجربیـات بدسـت آمـده از میادیـن
سـالهای اخیـر در قفقـاز ،اوکرایـن و
مقابلـه بـا تروریسـتها در منطقـه را
بیانگـر جایـگاه اسـتثنایی و پیشـرفت
کشـور در این صنعت دانسـت .باقری
افزود :مـا هیـچ وقـت تهدیـد را کوچک
نمیگیریـم و ارتـش بـا درک اسـتفاده
از تجهیـزات نـو وارد عرصههـای
امـروز و آینـده شـده اسـت ،بـه همیـن
دلیـل دسـتاوردهای امـروز سـند
حرکـت کشـور بـه سـمت بازدارندگـی

◾

◾کارت ملی هوشمند ،تمدید شد
صبح روز گذشته وزارت کشور از ارائه پیشنهاد تمدید
اعتبار کارتهای هوشمند ملی که اعتبارشان تا پایان
سال  ۱۴۰۳و قبل از آن به پایان میرسد ،خبرداد .به
گزارشایسنا ،در حال حاضر با توجه به گذشت اعتبار
هفتساله برخی کــارتهــا از تاریخ صــدور نخستین
کارتهای هوشمند ملی ،الزم است نسبت به صدور
کارتهای جدید اقدام الزم انجام شود.

 9150000855مسئوالن محترم سری به
آشفته بازار روغن موتور و احتکار آن توسط
سودجویان بزنند.
 9150000417اگر دولت با استقراض از بانک
مرکزی یعنی چاپ اسکناس بی پشتوانه که در

بازدید رئیس ستادکل نیروهای مسلح از پایگاه سری در دل کوههای زاگرس
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سال سی و پنجم

دو شهید و پنج مجروح در مبارزه با «اشرار و شکارچیان»

جای خالی عدلیه در حوادث این روزها

و اقتـدار بیشـتر اسـت .سرلشـکر
موسـوی ،فرمانـده کل ارتـش نیـز در
حاشـیه ایـن بازدیـد بـا تأکیـد برتدابیـر
رهبـر انقلاب و سیاسـتهای ابالغـی
سـتاد کل نیروهـای مسـلح گفـت :نیاز
به تقویت پهپـاد دورپـرواز بـا مداومت
پروازی بـاال و توان حمل بـاالی مهمات
برای زدن اهداف راهبردی ،سـبب شـد
ارتقـای قابلیـت پهپادهـای موجـود و
تجهیـز بـه انـواع موشـکها و بمبهـا
بـا بردهـای مختلـف را در دسـتور کار
خـود قـرار دهیـم و بـا کمـک جوانـان بـا
انگیـزه ،متعهـد و متخصـص مسـیر
خوداتکایـی را بـا طراحـی و تولیـد انبـوه
پهپادهـا ادامـه خواهیـم داد.

حسین محمدی اصل بازهم حادثه و بازهم نیروهای
پلیسی که قربانی شدند .اینبار قرعه بهنام مأموران حفظ
امنیت در پایتخت رقم خورد .صبح روزگذشته ،در محدوده
کالنتری ۱۰۷خیابان طالقانی تهران ،دو مأمور پلیس که برای
حفظامنیتتجمعکنندگاندرمحلحضورداشتند،هدفگلولهیکشرور
قرار گرفته و به شهادت رسیدند .به گزارش فارس ،در این حادثه دو مأمور
دیگرمجروح شده و برای اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل شدند؛
همچنینضاربنیزبراثراصابتگلولهمصدومودستگیرشدهاست.
آنچه این روزها توی ذوق میزند ،رشد آمار استفاده از سالح گرم توسط
اشرار در نزاعها و درگیری با پلیس است .بهعبارتی میتوان گفت هزینه
دست به جنایت زدن آنقدر پایین آمده که مجرمان ترسی از آن ندارند.
شاید اگر قوه قضائیه رسیدگی به قصاص مجرمان در کوتاه مدت را تقویت
کند ،خیلی زود شاهد کاهش استفاده از سالح غیرمجاز در جامعه باشیم.
بهعنوان مثال اگر قاتل کارکنان سازمان بنیاد مستضعفان ایالم خیلی
زود بهسزای اعمالش میرسید ،شاید اگر قاتالن پلیسهای سیستان و
بلوچستانزودترازاینمجازاتمیشدند،شایداگرقاتالنپاکبانمشهدی
که هدف گلوله قرار گرفت زودتر از این بهدار مجازات آویخته میشدند،
امروز شاهد شکستهشدن قبح بهکارگیری اسلحه گرم در پایتخت نبودیم.
بهعنوان مثال در مورد اتفاق روز گذشته ،فرمانده انتظامی پایتخت بیان
داشته اســت :مجرم پیش از این هم با استفاده از اسلحه چهارنفر را
کشته است .بنابر این گزارش تحقیقات اولیه نشان دهنده این موضوع
است که ضارب در پی اختالفات ملکی که سالها پیش بر سر آن دعوا
داشتهاند ،اقــدام به عمل مجرمانه کــرده و از محل متواری شده است.
یا مثال ًدر یک درگیری جداگانه جمعه ششم خردادماه ،محیطبانان با
شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت شده درهبــاغ استان فــارس ،از
توابع شهرستان بوانات یک محیطبان و یک همیار محیطزیست به
ط زیست دیگر نیز زخمی شد .حاال
شهادت رسیدند و یک همیار محی 
باید دید آیا زمــان برخورد جدی و پیشگیرانه با مجرمان از این دست
فرارسیده است یا نه؟

بهداشت

خانه ملت

دیپلماسی

آبله میمون
نداریم!

دخالتنمایندگاندرانتصابات
عامل تضعیفنظارت

غربیها ژست «بازیبههمزنی»
گرفتهاند

وزیر بهداشــت و درمان از صادرات  4میلیون دُز واکسن کرونا
بــه کشــور ونزوئــا خبــرداد .بــه گزارشایرنــا ،عیناللهی افــزود:
در نخســتین محموله100 ،هزار دز بـرای ونزوئال ارســال کردیم
کــه وزیــر بهداشــت ایــن کشــور دوبــاره تقاضــا کــرده مقــدار
بیشــتری ارســال کنیــم .وی افــزود :تعــدادی مــوارد مشــکوک
آبلــه میمــون را بــه انســتیتو پاســتور دادیــم و هیــچ کــدام از
آنهــا ثابــت نشــد .بــا ایــن حــال کارشناســان وزارت بهداشــت
در مرزهــا شـرایط را کنتــرل مــی کننــد و اگــر مــوردی بــود حتمــا ً
اقدامات الزم را انجــام خواهیــم داد .ویافزود :امــروز ما  ۶مرکز
تولیــد واکســن داریــم کــه اینهــا نــه تنهــا واکســن کرونــا بلکــه
میتواننــد واکســن هــر ویروســی را تولیــد کننــد.

صبح روز گذشته یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه تأکید
دوبــاره رهبری مبنی بر ضــرورت عدم دخالت نمایندگان در
انتصابات حجت شرعی اســت ،گفت :دخالت نماینده در
انتصابات موجب تضعیف نظارت میشود .به گزارش ایرنا،
ابراهیم رضایی درب ــاره علت دخالت برخی نمایندگان در
انتصابات گفت :دالیل زیادی وجود دارد که بخشی از آن ناشی
از ضعف دستگاه اجرایی است ،در برخی موارد دستگاه اجرایی
وظیفه خود را به درستی انجام نداده و انتخاب صحیحی برای
مسئولیتها نــدارد و تحت تأثیر پیشنهادهای ناسالم قرار
میگیرد؛بنابرایننمایندگانناچاربهدخالتمیشوند.

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس در گفــت وگــو
تهــا بــرای رســیدن
بــا خبرنــگاران پارلمانــی از وجــود ظرفی 
بــه توافــق برد-بــرد در ویــن کمتــر از  24ســاعت خبــرداد .بــه
گــزارش قــدس ،عبــاسزاده مشــکینی ،بــا تأکیــد بــر اینکــه
یهــا تــاش دارنــد ســاختار تحری مهــا علیــه ملــت
آمریکای 
ایران را نگهدارنــد ،ادامه داد :ای ـران از ابتدای مذاک ـرات نیز به
ف غربــی اعــام کــرده بایــد ســاختار تحریـ م لغــو شــود .وی
طــر 
یهــا بــا ژســت بازیبههمزنــی دیگــر
بــا تصریــح بــر اینکــه غرب 
نمیتواننــد امتیازگیــری کننــد ،گفــت :خوشــبختانه ایــران
امــروز در مذاک ـرات برگ ههــای برنــده زیــادی دارد و از موضــع
قــدرت بهدنبــال احقــاق حقــوق ملــت خــود اســت.

رصد

فرمانده عزالدین قسام از جلسات مداوم حماس با متحدان در طول جنگ  11روزه پرده برداشت

اتاق جنگ مشترک مقاومت با حضور ایران

قــدس یـکــی از فــرمــانــدهــان
نــظ ــام ــی حـ ـم ــاس در غ ـ ــزه از
جـلـســات مـشـتــرک گ ــرو هه ــای
مقاومتفلسطینباکارشناسان
حــزبهللا و ایــران در طــول جنگ 11روزه پرده
بــرداشــت .به گــزارش ایسنا ،محمد السنوار
در گفتوگو بــا الجزیره اعــام کــرد ضربهای
کــه گ ــردا نه ــای شهید عــزالــدیــن قـســام قبل
از پــایــان جنگ ۱۱روزه قصد داشــت بــه رژ یــم
صهیونیستی وارد کند ،شامل شلیک همزمان
۳۶۲موشک و راکت به سمت اراضی اشغالی
بــود .ب ـراســاس جزئیات اعــام شــده ق ـرار بود
این موج از حمله موشکی ۱۴شهر و شهرک
صهیونیستنشین از جـمـلــه « ح ـی ـفــا»،
«تلآویو»« ،دیمونا» و «ایــات» را دربرگیرد.
السنوار که بهگزارش الجزیره یکی از فرماندهان
برجسته ستاد گردانهای قسام است ،در این
برنامههمچنینازاتاقامنیتیمشترکبامحور

مقاومتدرمنطقهرونماییکردوگفتایناتاق
امنیتیمشترکدرطولنبرد«شمشیرقدس»
بهطور مــداوم تشکیل جلسه م ـیداد .قدسنا
هم در گزارشی از این برنامه گفت :رونمایی
محمد السنوار از اتــاق مشترک فرماندهی
عملیات محور مقاومت حاوی این پیام برای
صهیونیستهاست که مقاومت پس از این
بهصورت یکپارچه عمل خواهد کرد .انتشار
اینجزئیاتواکنشجنبشحماسراهمدرپی
داشته است .فوزی برهوم ،سخنگوی حماس
نبــاره اظهار کــرد :آنچه شبکه الجزیره از
درایـ 
تواناییهای نظامی گــردانهــای قسام و نحوه
مدیریت نبرد توسط آن به نمایش گذاشت،
پیام واضحی به رژیم اشغالگر اسرائیل است.
وی افزود :این جزئیات بیانگر راهبرد بازدارندگی
و تحمیل معادالت و همچنین آمادگی و قدرت
برتر این گردانها برای پیروزی در هر نبرد آتی با
دشمن است.
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◾ارز ترجیحی ،خوراک سگها شد
سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطالعات موفق
به کشف  ۸۰۰هزار تن کاالی راهبردی با ارزش بیش از
 ۷هزار میلیارد تومان شدند .به گزارش وزارت اطالعات،
در عملیاتهای اخیرتعدادی از افــراد دستگیر شده
با جعل اسناد دولتی و در پوشش وارد کردن کاالهای
اساسی ،اقدام به وارد کردن بیش از  ۳۶۵تن غذای سگ
و ...با ارز ترجیحی کرده بودند.
بین قومیتها واقوام ایرانی تفرقه بیندازد
باید مسئوالن فکراساسی کنند و به سرعت
عوامل محرک را شناسایی ومجازات کنند.
این نقشه شوم اسرائیل و برخی
همسایگان است.

یادداشت
جمعیت
همچنان قربانی شعارزدگی

فاطمه امی ،تحلیلگر اجتماعی با در پیش
گرفتن سیاست کنترل جمعیت در ایران پس از
انقالب ،قرار بود نرخ باروری  ۶فرزندی آن روزها تا
سال  ۱۳۹۰به چهار فرزند برسد اما این هدف در
سال  ۱۳۷۱محقق شد و مشکل از آنجا شروع شد
که پس از سال  ۷۱و رسیدن به اهداف جمعیتی،
این سیاستها متوقف نشد و حتی با تصویب
قانون تنظیم خانواده ،که هدف اصلی آن کاهش
جمعیت بــود ،این سیاستها تشدید شد .این
مقدمات و آمــادگــی ذهـنــی م ــردم ب ــرای کاهش
جمعیت ،فرصت مناسبی بــرای سیاستمداران
غربی بود تا هدفی را که در دوران سلطنت پهلوی،
نتوانستند بــه آن بــرسـنــد ،ح ــاال عملی کنند.
سال  ۱۳۸۵کارشناسان نسبت به جمعیت آینده
ایـران هشدار دادنــد .آمارها نشان مـیداد ادامه
سیاستها و اقدامات کاهش جمعیتی توسط
متولیان اجرای آن ،یعنی دولتها ،مصادف با پیری
جمعیت ایران در آیندهای نزدیک است .این نقطه
تجدیدنظرایراننسبتبهسیاستهایجمعیتی
بــود .اما هیچ هشداری نتوانست جلو اقدامات
کاهشجمعیتیرابگیرد؛حتیابالغسیاستهای
جمعیتیتوسطرهبرمعظمانقالبدرسال.1393
اما چرا از این تاریخ تا امروز چشم انداز جمعیتی
ایران منفی و نگران کنندهتر شده است؟ برای پاسخ
ایــن پرسش کافی اســت نگاهی به سیرعملکرد
دولتها بیندازیم .وقتی حرفها با عملها یکی
نباشد و جایگا ههای سازمانی مهمی همچون
معاونت زنان که وظیف ه رسیدگی به مسائل زنان و
خانواده را دارد ،تبدیل به نهادی سیاسی و بازویی
برایترویجتفکراتغربگرایانهشود،نتیج هدیگری
را نمیتوان انتظار داشت .واکنشی که در دولت
یازدهم و دوازدهم در پاسخ به مطالبات کارشناسان
داده میشد ،این بود«:نمیتوان خانوادهها و زنان را
مجبور به فرزندآوری کرد» .هربار صحبت از اجرای
سیاستهای کلی جمعیت میشد ،تــوپ را در
زمین مشکالت اقتصادی میانداختند؛ بار دیگر
طالقراعاملکاهشجمعیتمیدانستندوگاهی
ناباروری علت عدم فرزندآوری میشد .بهانهها
تمامی نداشت و وقتی به میدان عمل میرسیدند
بهجای رسیدگی به مسائل اساسی زنان جهت
تحکیم نهاد خــانــواده و رفــع موانع فــرزنــدآوری،
به حواشی دامن میزدند و مسئله ورود زنان به
ورزشگاهها را مهم و ضروری جلوه میدادند؛ در کنار
آن اقدامات نمادینی همچون شورای برنامهریزی
جمعیت راهاندازی میکردند .شورایی که در نهایت
محصولیبرایرسیدنبهاهدافافزایشجمعیتی
نداشت و سرانجام وقتکشیها جواب میدهد و
این روزها فرصت محدودی برای نجات آینده ایران
باقیماندهاست و باید بدون معطلی سیاستهای
افزایش جمعیت را عملیاتی کرد.
سیر سیاستهای جمعیتی در ا ی ــران نشان
میدهد به طور معمول این اهداف در قالب اسناد
و امتیازات بینالمللی به ما ارائ ــه شد هاست.
وقتی همه از اهداف پشتپرد ه این اسناد مطلع
شــدنــد ،کسی فکر نمیکرد دوب ــاره فریب این
اسناد و مفاهیم شیک اما توخالی را بخوریم.
شعارزدگی مسئوالن و تــاش آنهــا بــرای طرح
مسائلی همچون تشابه جنسیتی ،در دولت
هشتساله حسن روحانی مسئله ای بــود که
مانند «سراب شیرین» اما با سرانجامی تلخ به
دنبال جلب توجه افکار عمومی و امضای اسناد
بین المللی در حوزه جمعیت کشور بود .با این
اوصــاف آنچه بــرای امــروز و فــردای جامعه ایران
مهم است ،در سه حــوزه ،فرهنگسازی  ،ثبات
اقتصادی و ثبات اجتماعی تعریف میشود و
باید با تقویت آرامش افکار عمومی پیشرانهای
ثبات آفرین حیات ملت را تقویت کرد .این روزها
پرونده یکی از متولیان امور زنان در دادگاه مفتوح

است .دادگاه انقالب حكمی برای او صادر کرده
كه به نقل از رسانهها ،شامل دو ســال حبس
تعزيری به دلیل «در اختيار قرار دادن اطالعات
و اسناد طبقهبندی شــده با پوشش مسئوالن
نظام با هدف برهم زدن امنيت كشور از طريق
انعقاد قرارداد با صندوق جمعيت سازمان ملل
متحد» و  ۶مــاه حبس تعزيری بــرای فعاليت
تبليغی عليه نظام جمهوری اسالمی ايران است.
البته هنوز نتیجه اجــرای این حکم یا رسیدگی
بــه ا ع ـتــراض آن مشخص نیست .ا مــا نتیجه
ایــن پــرونــده هرچه باشد نشاندهنده اهمیت
کاهش جمعیت و تخریب نظام خانواده در ایران
بــرای غربیهاست .تا جایی که سعی دارنــد در
نزدیکترین جایگا ه به سران کشور نفوذ کنند و
به اهداف خود دستیابند.

