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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مهمان شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی

تاکید امام خامنه ای بر جمع شدن بساط شرارت در حوادث اخیر

امید سوزی
 شاخص ایران ستیزی
مشکل استکبار، پیشرفت جمهوری اسالمی است

امام خامنه ای در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان، اصفهان را شهِر تحسین 
برانگیز علم و ایمان و هنر و جهاد خواندند و با اشاره به اینکه چالش اساسی امروز 
ما، چالش پیشرفت در مقابِل »توقف و رکود و ارتجاع« است افزودند: استکبار در 
صف آرایی مبنایی در مقابل ملت ایران با تشدید ایران ستیزی، همه امکاناتش 

را برای القای ناامیدی و بن بست به اذهان مردم بخصوص جوانان بکار گرفته 
و امروز مهمترین شاخص اثبات ایران دوستی هر فرد، »پرهیز از یأس آفرینی و 
امیدسوزی« و »ترویج روحیه کار و تالش و امید« است.مشروح خبر این دیدار 

در روزنامه الکترونیکی شما، مورخ 28 آبان 1401منتشر شده است.

هفته بسیج بر لشگریان مخلص خدا مبارک
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قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تشریح کرد:

فشار و تهدید سیاست کهنه آمریکایی ها 
قائم مقام دبیركل حزب موتلفه اسالمی فشار و تهدید برای گرفتن امتیاز را سیاست كهنه 
آمریكایی ها عنوان و اظهار كرد: نظام جمهوری اسالمی ایران با آگاهی از شیوه خاص 
غربی ها تن به سلطه آنها نخواهد داد و حمایت غرب از اغتشاشات نتیجه ای برای آنها ندارد.

حمیدرضا ترقی در مصاحبه با رادیو گفت وگو از روش مشترك سه رئیس جمهور آمریكا 
یعنی اوباما، ترامپ و بایدن در قبال ایران گفت و افزود: وقتی در زمان اوباما مذاكرات در حال 
رسیدن به نتیجه بود، به علت حوادث داخلی كشور كه با بیگانگان به صورت هماهنگ رخ 
داد، آنها امید بستند كه بتوانند به ایران فشار بیاورند و از این طریق امتیازات بیشتری دریافت 

كنند و ایران را وادار به تسلیم در برابر زیاده خواهی های خود كنند.
وی ادامه داد: بعد از آنكه دیدند انتظارات آنها برای اغتشاش در داخل نتیجه نداد و فتنه های 
داخلی توسط نظام جمهوری اسالمی ایران خاموش شد، شرایط به حالت عادی بازگشت، 

مجددا به مذاكرات برگشتند و امروز دوباره در حال تكرار این شیوه هستند. 
این كارشناس مسائل سیاسی به امید بستن دشمنان به اغتشاشات داخلی و استفاده 
از آن برای فشار به نظام جمهوری اسالمی ایران اشاره و بیان كرد: آمریكا در كنار 
حمایت از اغتشاشات، اقدام به افزایش تحریم ها و ایجاد تحریم های جدید و وادار كردن 
آژانس به طرح موضوعات بی اساس از طریق رژیم صهیونیستی می كند تا ایران را 
وادار به تن دادن به خواسته های نامشروع خود كنند و از حقوق مسلم خود در مسئله 

هسته ای بگذرد. 

ترقی فشار و تهدید برای گرفتن امتیاز را سیاست كهنه آمریكایی ها عنوان و اظهار كرد: 
نظام جمهوری اسالمی ایران با آگاهی از شیوه خاص غربی ها تن به سلطه آنها نخواهد داد 

و حمایت غرب از اغتشاشات نتیجه ای برای آنها ندارد. 
ترقی درباره این موضوع كه آمریكایی ها ادعا می كنند مذاكرات هسته ای در اولویت نیست و 
حمایت از اغتشاشات را در دستور كار قرار داده اند اما در عین حال پیام هایی را برای مذاكرات 
به ایران ارسال می كنند، ابراز كرد: تحمل شكست برای آمریكا در مذاكرات از حیث بین 

الملل سخت و دشوار است. 
قائم مقام دبیركل حزب موتلفه اسالمی گفت: آمریكا حاال كه می بیند با فشار و زور نتوانسته 
نظام جمهوری اسالمی ایران را به زانو در بیاورد، می خواهد در افكار عمومی جهان چنین 
وانمود كند كه اگر مذاكرات به نتیجه نرسید و خواسته های آنها محقق نشد، از اولویت در 

سیاست خارجی آمریكا برخوردار نبوده است. 
وی با اشاره به پیام های پیاپی آمریكا به ایران برای شروع مجدد مذاكرات هسته ای بیان 
كرد: عمال اراده ای برای حل این مسئله از سوی آمریكا وجود ندارد و جز كارشكنی در 
رابطه با مسیر مذاكرات، آنها هیچ كار دیگری انجام نمی دهند. آمریكایی ها به خوبی می دانند 
ایران زیر بار زیاده خواهی های آنها نخواهد رفت و ممكن است ناچار شوند شرایط ایران 
را بپذیرند، می خواهند وانمود كنند شكست مذاكرات موجب تحقیر بیشتر آمریكا در عرصه 

بین المللی نشود. 

آیت اهلل العظمی نوری همدانی:

حوادث تروریستی ایذه و اصفهان 

چهره دشمنان را نمایان تر کرد 
مرجع تقلید شیعیان با محكومیت حوادث تروریستی در شهرهای ایذه، 
اصفهان و بعضی دیگر از شهرها گفت: بی شک این حوادث تروریستی 

چهره دشمنان ما را نمایان تر كرد.
آیت اهلل العظمی حسین نوری همدانی از مراجع تقلید در خصوص حوادث 

تروریستی در شهرهای ایذه و اصفهان پیام تسلیتی صادر كرد.
در این پیام آمده است: با كمال تأسف در این روزهای اخیر شاهد حوادث 
ناگوار و به شهادت رسیدن عده ای از هموطنان توسط ایادی استكبار هستیم. 
بی شک این حوادث تروریستی كه در ایذه و اصفهان و بعضی دیگر از 

شهرها اتفاق افتاده چهره دشمنان ما را نمایان تر كرده است.
آیت اهلل العظمی نوری همدانی در این پیام با بیان اینكه آمریكا، اسرائیل، 
از كشورهای كوچک دیگر  بعضی  و  فرانسه، عربستان سعودی  آلمان، 
نیز اتحاد خود را علیه ملت ما روشن تر كرده و با استفاده از سرویس های 
جاسوسی خود و پول های گزاف امنیت مردم ما را نشانه رفته و نقشه های 
شومی برای كشور كشیده اند، تاكید كرد: هوشیاری و بصیرت ملت عزیز و 

شجاع مثل همیشه این توطئه را خنثی خواهد كرد.
این پیام می افزاید: این هوشیاری و بصیرت این انقالب را كه ثمره خون 
هزاران شهید است  محافظت خواهد كرد و از آرمان های امام راحل رحمت 
اهلل علیه دفاع خواهند نمود و سخن امام را كه حفظ این انقالب را واجب 

می دانستند توجه خواهند كرد.
آیت اهلل العظمی نوری همدانی با تاكید بر اینكه بر مسئوالن الزم است 
با تفكیک بین معترضان و اغتشاش گران، به خواسته معترضان توجه و 
مشكالت آنها را حل كنند، اضافه كرد: مسئوالن با كسانی كه اغتشاش 
می كنند و زمینه را برای تروریست ها و كسانی كه امنیت مردم را به خطر 

می اندازند برخورد قاطع كنند.
وی در این پیام با بیان اینكه امروز حل مشكل معیشت مردم در اولویت كار 
مسئوالن باشد و با وحدت و اتحاد، خدمت به این مردم را سرعت بخشند و 
زمینه را برای نفوذ دشمن مسدود كنند، تصریح كرده است: ضمن محكوم 
كردن حوادث تروریستی اخیر، به خانواده این شهدا تسلیت می گویم و توفیق 

همگان را از خداوند متعال خواهانم.

الزم اس�ت در پاس�خ به مطالبه عمومی و به حق مردم، عنصر بازدارندگی در برخورد با اغتشاشگران 
برجستگی بیشتری یابد

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در محكومیت جنایت های تروریستی اخیر كشور، بیانیه ای به شرح ذیل صادر نمود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جنگ تركیبی گسترده جبهه باطل علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی كه تالش داشت هنجارشكنی و شكاف اجتماعی ایجاد 
كند؛ اكنون در پی ناكامی ها و عدم همراهی »مردم بصیر«، وارد مرحله »كشتار و ترور« شده است. قتل و شكنجه مردم و مدافعان 
امنیت، گرچه غم و اندوه سنگینی بر دل ها گذاشته است؛ اما ملت مؤمن و بصیر ما كه به قدرت خداوند امید و تكیه دارد، در این نبرد 
َ ُموِهُن  سهمگین خود با جبهه كفر جهانی، ترسی به دل راه نداده و با باور به این حقایق قرآنی » إِنهَّ َمِعی َربِّی َسَیْهِدیِن« و » أنهَّ اهللهَّ

َكْیِد الْكاِفِریَن« با قدرت به حركت خود ادامه خواهد داد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بار دیگر جنایات تروریستی و كشتار مردم توسط مزدوران استكبار جهانی را محكوم می كند و ضمن 
عرض تسلیت به خانواده شهدای این حوادث اعالم می دارد:۱- حوادث اخیر كشور و تالش اذناب منطقه ای و بین المللی استكبار 
در رسانه ها و نهادهای به ظاهر حقوق بشری برای تحریم و فشار به ایران بار دیگر نشان داد آمریكا و دول اروپایی پیرو، هیچ گاه 
دست از دشمنی با ملت ایران برنخواهند داشت. البته مؤمنین به اسالم و انقالب و همه آزادگان جهان باور دارند، پایان این قضایا 
عزت و اقتدار ملت ایران و خذالن دشمنان ما را در پی خواهد داشت.۲- امروز مطالبه ملت، مقابله با اشرار و اغتشاشگران و همچنین 
محاكمه آنان است. گرچه نهاد های انتظامی و امنیتی و قوه قضائیه، مؤمنانه در حال انجام وظیفه هستند؛ اما الزم است در پاسخ به 

مطالبه عمومی و به حق مردم، عنصر بازدارندگی در برخورد با اغتشاشگران برجستگی بیشتری یابد.
۳- برخی جریانات سیاسی و چهره ها و شخصیت ها در این مدت، در مسیر طراحی شده توسط دشمن حركت كردند. بی شک این 

نیز از چشم ملت دور نمانده و مردم، »دوست و دشمن« خود را در این غربالگری روزگار، شناختند.
۴- مردم، قدردان نعمت »دین و معنویت«، »والیت فقیه«، »نظام مقدس جمهوری اسالمی« و »امنیت« می باشند و از ایثار 
و فداكاری قوه قضائیه و حافظان امنیت كشور در نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و سربازان گمنام امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه 
الشریف( حمایت می نمایند. الزم است در این شرایط خاص مسئوالن محترم به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نمایند كه اینگونه 
مسائل، آنان را از خدمت رسانی صادقانه به مردم و حل مشكالت آنان باز ندارد و روح امید را بیش از گذشته در جامعه زنده نمایند.

۵- دشمنان بدانند پشتوانه مردمی نظام اسالمی و باور این مردم به نصرت و امداد الهی، نقطه قوت ماست. در ظلم آشكار استكبار 
و دشمنان، ملت مؤمن و انقالبی با تقویت باورهای دینی خود استوار ایستاده و قوی و قدرتمند در حال پیشروی است. استقامت و 
پای فشردن بر حركت در صراط مستقیم انقالب اسالمی و صبر و بصیرت مردم، دشمنان را به استیصال كشانده است. امروز همه 
دشمنان و دوستان ما می دانند، ایران تنها قدرت مردمی و مستقلی است كه مقابل جبهه ظلم جهانی ایستاده و خواهد ایستاد و آن 
را به شكست و خواری خواهد افكند. خداوند به وسیله این ملت در دل دشمنان رعب ایجاد كرده و بی شک از این رعب و عصبانیت 

خواهند مرد. ان شاءاهلل
»َوَقَذَف ِفی ُقُلوبِِهُم الرُّْعَب)حشر،۲(؛ »خدای متعال در دل هایشان ]كافران[ هراس افكند«

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

در بیانیه جامعه مدرسین در محکومیت جنایت های تروریستی اخیر کشور تاکید شد:

امروز مطالبه ملت، مقابله با اشرار و اغتشاشگران 
و همچنین محاکمه آنان است 
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پنجم آذر سالروز تشكیل بسیج مستضعفین به فرمان 
امام خمینی)ره( در سال ۱۳۵8 است. آنچه پیش رو دارید 
بادامچیان  اسداهلل  دكتر  های  دیدگاه  بر  است  مروری 

دبیركل حزب موتلفه اسالمی درباره این نهاد مردمی.
گفتنی است دكتر بادامچیان ریاست هیات اندیشه ورز 
سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعاالن اقتصادی را نیز 
بر عهده دارد كه در جشنواره مالک اشتر بسیج در سال 
گذشته نیز به دلیل فعالیت های این هیات مورد تقدیر 

سازمان بسیج مستضغفین قرار گرفت.
ساز  زمینه  و  الهی  صفای  و  عشق  دانشگاه  بسیج   «
حكومت عدل و قسط جامعه نمونه مهدوی به امامت امام 

قائم )عج( است.«
»بسیجی در همه صحنه  های جهاد و خدمت حضور دارد 
و هر جا خال یا رخنه ای احساس شود، بسیج قبل از همه 

حضور می یابد.«
»بسیج یعنی آماده باش برای خدمت به اسالم و بندگان 
خدا. پس مبنای اولیه باید برای اسالم باشد و بعد از آن 
به تمام بندگان خدا خدمت نمود.  پیامبر)ص( فرمودند 
كه محبوب ترین مردم نزد خدا فردی است كه نفعش 
به همه مردم برسد.  لذا نگاه ما در اسالم نگاه جهانی 
است.  به تمام انسان های دنیا باید خدمت كرد. نگاه 
در خدمت بسیجی به 8 میلیارد جمعیت است.البته بحث 

دشمنان جداست.«
» خدمات ارزنده بسیج در اقدامات جهادی برای مقابله با 
كرونا و به خصوص در امداد های مومنانه حماسه شگفت 

از یاران خمینی - خامنه ای است.«
»باید بسیج اصناف گسترش و تقویت یابد؛ ما در گام دوم 
انقالب، مسئولیت بزرگی بر عهده داریم. برپایی تمدن 

اسالمی، دولت كریمه اسالمی، جامعه نمونه اسالمی، حل 
مشكالت مردم و كشور، پیشرفت و ارتقای نظام اسالمی 
پنج موضوعی هستند كه وظیفه و مسئولیت ما را در این 

عصر و زمانه چندین برابر می كند.«
»مجموعه بسیج اصناف  در پی مسائل مادی و بهره وری 
دنیوی برای خودش نیست، در جهت حركت بسیجی 
برای حل مسائل جامعه با كمک اصناف و بازاریان و انجام 
رهنمود های  ولی امر مسلمین امام خامنه ای )مدظله 
العالی( و كوشش در جهت استقالل اقتصادی ایران و 

رهایی از وابستگی ها انجام وظیفه می كند.«
»ورود بسیج به بازار و اصناف به معنای فعالیت اقتصادی 
و صنفی این نهاد بزرگ مردمی نیست؛ بسیج قصد دارد 
اوال اتحاد و همدلی بازاریان را تقویت كند، ثانیا برای رفع 
مشكالت اصناف و بازار توان و ظرفیت خود را بكارگیرد.« 

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:

بسیج زمینه ساز حکومت عدل و قسط جامعه نمونه مهدوی است

حضور دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در مراسم رونمایی از کتاب 

»15 خرداد، 60 سال بعد«
دكتر اسداهلل بادامچیان دبیركل حزب موتلفه اسالمی در مراسم رونمایی از كتاب »۱۵ 

خرداد، 60 سال بعد« حضور یافت.
مراسم رونمایی از كتاب »۱۵ خرداد؛ 60 سال بعد« همزمان با سالروز شهادت حاج 
اسماعیل رضایی و طیب حاج رضایی و با مشاركت سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران و 

بنیاد ۱۵ خرداد برگزار شد.
حجت االسالم سید محمدحسن ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران، در سخنانی در این 
مراسم  تأكید كرد: استقامت شهدایی چون شهید طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل 

رضایی در مسیر الهی از آنها چهره هایی ماندگار ساخته است.
در ادامه این نشست عارف نوروزی، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره(،  ضمن برشمردن 
گوشه هایی از خدمات این نهاد انقالبی گفت: ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و بنیاد ۱۵ خرداد 

از یادگارهای معمار انقالب است و اگر دشمن در حال حمله به این نهادهای انقالبی است؛ 
یعنی اینكه این نهادها اثرگذار هستند.

در پایان این مراسم جمعی از نویسندگان و پژوهشگران برجسته در حوزه تاریخ نگاری 
انقالب اسالمی، با حضور علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران 

تجلیل شدند.
در مراسم رونمایی از كتاب »۱۵ خرداد؛ 60 سال بعد« برخی از اسناد مرتبط با موضوع كه 
در آرشیو ملی موجود است، برای نخستین بار به نمایش گذاشته شد. اسناد عرضه شده در 
این مراسم دربرگیرنده ابعاد مختلف سیاسی در بسته بندی تخصصی و منظم اسنادی و 

حاوی مصاحبه و تحلیل درباره اسناد مربوطه است.
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جنگ تصویر و روایت 

1- رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مردم اصفهان 
فرمودند:» غرب با منطق دموكراسی لیبرال سه قرن است 
دنیا را غارت می كند. رونق و پیشرفت جمهوری اسالمی 
منطق دموكراسی لیبرال غربی ها را باطل كرده است.غرب از پیشرفت ایران اسالمی ناراحت و عصبانی است و با همه 

قدرت به میدان آمده است اما هیچ غلطی نمی تواند بكند.«
جنگ تصویر و جنگ روایت راهبرد اصلی مقابله غرب با ایران اسالمی است. این جنگ نشاط، آرامش، ثبات،  پیشرفت،  
رونق، ثروت، رفاه، امنیت، عدالت، عزت و عظمت ایرانیان را نشانه گرفته است. نفوذی ها،  نوكران غرب و پیاده نظام 
آمریكا در داخل و خارج با ترویج خشونت، ترور، هرزگی، تحریم و توهین و ... غرب را در این نبرد رسوا در جنگ تصویر 

و جنگ روایت ها همراهی می كنند.
۲- ما در وسط معركه یک جنگ تمام عیار رسانه ای قرار داریم.تمام استعداد رسانه های غرب در خدمت این جنگ نابرابر 

هستند. ما در وسط معركه غوغای جنگ تصویر، جنگ روایت ها و جنگ اراده ها قرار گرفته ایم.
جنگ تصویر چیست؟ از كجا شروع می شود؟ چی تولید می كند 

؟ چگونه مصرف می شود؟
جنگ تصویر، وارونه گویی واقعیت ها ، جعل روایت و بردن آن به 

فضای مجازی به منظور مدیریت ذهن مخاطب است .
یک تیم سه نفره متش��كل از یک فیلمبردار، یک كارگردان و 
سناریست؛ یک یا چند هنرپیشه كار را از فرمان كارگردان كه 

می گوید؛ صدا ، دوربین و حركت شروع می كند.
سناریو، نمایش خشم ونفرت و كینه مردم نسبت به نظام ، انقالب و اسالم است. این تیم سه نفره را حداقل ۵ تا ۱0 جوان 
قوی هیكل حفاظت می كنند. فضای سیاه نمایی، تبهكاری ، خشونت و حتی قتل و جرح كه پدید آمد كات می دهند 
و فیلم آن را بالفاصله برای رسانه های مقیم لندن ، واشنگتن و پاریس می فرستند.پلیس و مردم هواخواه انقالب كه 
وارد صحنه می شوند بخش دیگری از سناریو عملیاتی می شود!راه مقابله با جنگ تصویر در درجه اول، برخورد با آن 
آشوبگران و خشونت گرایان نیست.راه مقابله از كارانداختن دوربین به عنوان ماشین جنگی تولید محتواست. اگر این 
كار صورت گیرد بساط معركه گیری آنها جمع می شود. ازكارانداختن دوربین به مثابه از كار انداختن یک تیربارچی است 
كه جلوی قربانی شدن شمار زیادی را می گیرد.آن تیم های سه نفره كه از آنها یاد شد طی دو سال اخیر در سفر به برخی 

از كشورهای اروپایی و منطقه ای آموزش  های الزم را چه به لحاظ فنی، امنیتی و چه به لحاظ تولید محتوا ، دیده اند.
برخی خبرنگاران و عكاسان روزنامه های اصالح طلب در میان آنها نیز دیده می شوند.

خبرنگاران و عكاسان روزنامه های دهه ۷0 و 80 كه به خارج پناهنده شدند و اكنون در BBC و رادیو آمریكا و سعودی 
اینترنشنال خدمت می كنند از پیش قراوالن جنگ تصویر هستند. چند سال پیش BBC طی فراخوانی در داخل ایران، 
خبرنگار استخدام می كرد، شمار زیادی ثبت نام كردند سرویس های جاسوسی و امنیتی انگلیس و چند كشور اروپایی 
پس از شناسایی و راستی آزمایی، آنها را جذب آموزش و شبكه بندی كردند.اكنون شاهد تولیدات آنها در ارتش رسانه ای 

غرب هستیم.

۳- جنگ روایت ها: جنگ روایت ها چیست؟ قرار است چه چیزی روایت شود؟ ما دو روایت از انقالب داریم.یكی روایت 
صادق از پیش��رفت ها، خدمات به مردم به ویژه محرومین و مستضعفین ، مقاومت حیرت انگیز مردم در برابر شرارت 
آمریكا و غرب، توس��عه روزافزون قدرت نرم و سخت ایران اسالمی در منطقه و جهان ، استطاعت نظام برای جنگ 
پیشدستانه و پیشگیرانه و بازدارنده، بسط و توسعه روابط خارجی و ... یكی هم روایت كاذب از انقالب اسالمی كه به 

دو بخش تقسیم می شود.
بخش اول: نشان دادن سیاهی و تباهی ، ظلم و فقر از گذشته به گونه ای كه مردم احساس فقر، بی عدالتی و تبعیض 

و ظلم كنند.
بخش دوم : نشان دادن آینده مبهم ، تاریک و توام با بن بست و انسداد كه مردم احساس یأس و ناامیدی و بی آیندگی كنند.

در جنگ روایت ها، دشمن حافظه تاریخی مخاطب را به گروگان می گیرد و با نشان دادن بن بست ، تولید خشم، نفرت و 
خشونت می كند. كسانی كه در دام این روایت می افتند را به خیابان می آورد تا با تیم رسانه ای خود كه در كف خیابان دارد ، 
جنگ روایت ها را تدارك كند. تیمی كه متكفل جنگ روایت هاست با تیمی كه متكفل جنگ تصویر است در یک پروسه 

رفت و برگشت، پروژه جنگ نرم جدید را عملیاتی می كنند.
۴- نود و سه درصد دستگیرشدگان آشوب های اخیر كسانی 
هستند كه برای اولین بار دستگیر ش��دند. این گزاره نشان 
می دهد كسانی كه در سه فتنه ۷8، 88 و ۹8 به خیابان ها آمدند 
متوجه این حقیقت شده اند كه آنها بازیچه یک فیلم سینمایی 
یا فیلم مستندی هستند كه كتک را اینها باید بخورند و نفع آن 

را آمریكا و غربی ها ببرند.
همچنین این گزاره نشان می دهد غرب روی آنها حساب باز نكرده و رفته روی بازتولید یک سازمان آشوب با مختصات 
»سازمان یافتگی« ، »غیرمتمركز« و »خشونت طلب« كه بتوان با یک هوشمندی در رسانه و كف خیابان استعداد نرم 

و سخت خود را در »اجرا« و »برنامه« نشان دهد.
اكنون این سازمان طی ۵0 روز گذشته زیر ضربات نیروهای امنیتی و انتظامی؛ خسته و ناامید، خود را به در و دیوار می زند 

. مردم آنها را شناسایی كرده اند و با آنها مقابله كرده اند.
راهبرد مردم و نظام برای مقابله با این پدیده ، پیروزی خون بر شمشیر بوده كه تا اكنون جواب داده است این راهبرد یعنی 
فتح میدان بدون خونریزی . منطق حافظان امنیت این است كشته می شویم اما نمی كشیم. خون های به ناحق ریخته 

شهدای فتنه اخیر هم مردم را بیدارتر كرده است و هم توطئه دشمن را در كشته سازی خنثی كرده است.
۵- دشمن در جنگ روایت ها و جنگ تصویر شكست خورده است. دشمن در این جنگ توانسته ، فقط در ۱0 درصد 
شهرهای ایران، های و هوی و ترقه بازی راه بیندازد. در آن ۱0 درصد هم مردم با قدرت در برابر شرارت آنها ایستادند. 
دش��من به زودی در برابر اراده فوالدین ملت ایران در جنگ اراده ها زانو خواهد زد. آثار این زانو زدن در پیام های پیدا و 
پنهان دشمن مثل روز روشن است. قرار است نظام تا زانوزدن دشمن مثل مردم بصیر و آگاه و شجاع ایران بایستد. نتیجه 

این ایستادگی عبور از یک پیچ و گردنه تاریخی است كه اكنون دارد در تاریخ معاصر ثبت می شود.  

خانه سینما در بیانیه ای نسبت به بازداش��ت اعضای خود اعتراض كرد و 
اعالم كرد كه اگر سینماگران بازداشتی فورا آزاد نشوند از اعضای خود خواهد 

خواست كه دست به اعتصاب بزنند.
خانه سینما می گوید كه تالش هایش برای آزادی سینماگران نه تنها نتیجه 

نداده بلكه به احضارها و بازداشت های جدید هم منجر شده است.
این بیانیه در شرایطی منتشر شده كه برخی بازیگرانی بازداشت شده اند كه 
در فتنه اخیر فعالیت گسترده داشته و در قالبهای مختلف به تحریک مردم 
و افزایش ناآرامی ها دست زدند و یا با نشر اكاذیب موجب تشویش اذهان 

عمومی شدند.
جمعی دیگر از بازیگران نیز با امضای بیانیه ای با این عنوان كه جای هنرمند 

زندان نیست خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند.
یک فعال فضای مجازی در واكنش به این بیانیه نوشت:

جای هنرمند زندان نیست!
 بله، این سخن كامل درست است؛ " جای هنرمند زندان نیست" 

اما:
جای هنرمند در جاسوس خانه های سرویس های دشمن نیز نیست
 جای هنرمند در لیدری اغتشاشات برهم زننده امنیت ملی نیز نیست

 جای هنرمند در عروس��ک خیمه ش��ب بازی منافقین و سلطنت طلبان 
نیز نیست

جای هنرمند در گعده های شبانه دشمنان این مرز و بوم نیز نیست
جای هنرمند در میانه بلواهای سیاسی-امنیتی نیز نیست

جای هنرمند در كش��اكش درگیریهای جریانات سیاسی و بازیچه دست 
سیاسیوِن فاسد نیز نیست

جای هنرمند در عیاشكده های افراد فاسد و هرزه نیز نیست
حال؛ سوال اینجاست:

چه كس��ی هنرمن��دان را از جایگاه واقعی خ��ود خارج نموده و در بس��تر 
غیرتخصصی و تكمیل كنندگی پازل دشمن نشانده است؟!

چه كسی گفته، هنرمند مصون از خطاس��ت؟!! و یا اگر خطایی انجام داد 
نباید مجازات شود؟!!

چه كس��ی گفته، هنرمند آزاد اس��ت تا هر كاری كه خواس��ت بكند و بعد 
رفقای��ش، هنرمندی او را پیراهن عثمان كنن��د و بگویند: " جای هنرمند 

زندان نیست"؟؟!!!
اما خبر تاسف بار دیگر اینكه محمدرضا شفیعی از تهیه كنندگان ارزشمند 

سینما و تلویزیون در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: 

»امروز متوجه شدم برخی فیلم های سینمایی در حال فیلمبرداری
پالن های خود را با دو وضعیت

با حجاب و بی حجاب
برداشت می كنن!

جنگ تركیبی دشمن
با ایجاد محاسبات 

غلط برای برخی سینماگران
با بصیرت آنها چه كرده است!؟«

با توجه به این خبر تلخ شفیعی و نیز اقدامات برخی بازیگران در فتنه اخیر كه 
البته مسبوق به سابقه در فتنه های قبلی نیز بوده، به نظر می رسد هم باید از 
اعتصاب آنها استقبال كرد و هم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درخواست 
كنیم ضمن آگاه سازی عمومی نسبت به اقدامات برخی از این بازیگران علیه 
منافع ملی و ارزشهای انقالب اسالمی، نسبت به پاكسازی این حوزه برای 
شكوفایی فرهنگ اصیل اسالمی ایرانی اقدام فوری داشته باشد. وچه بست 
فرصتی برای سینمای ایران فراهم شود تا برخی عناصر ناصالح كه مشغول 
ارتزاق از بیت المال هستند و به نا حق در پروژه های سینمائی مورد استفاده 

قرار می گیرند،به این طریق از عرصه سینما خارج و محو شوند.

در پی بازداشت بازیگران فعال در فتنه اخیر؛ خانه سینما تهدید به اعتصاب کرد

ضرورت اقدام فوری برای پاکسازی و شکوفایی فرهنگ اصیل اسالمی ایرانی
وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی از فرصت پیش آمده استفاده کند

 محمدکاظم انبارلویی

  عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی
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تالش مداوم اصالح طلبان برای سوریه سازی ایران 

غالمعلی رجایی، از حامیان حسن روحانی در تازه ترین اظهارات خود به آیت اهلل رئیسی پیشنهاد 
داده است كه از جایگاه ریاست جمهوری استعفا دهد! رجایی گفته است: "در جهان مصادیق زیادی 
داریم كه دولت ها خودشان اعالم كرده اند »توانایی اداره امور كشور را ندارند« بنابراین استعفا می 
دهند. اخیرا نیز در انگلستان شاهد آن بودیم بنابراین هیچ اشكالی هم ندارد كه در كشور ما این 
اتفاق بیفتد. از آنجا كه دولت سیزدهم از پس این ابربحران بر نمی آید و نشان داد تدابیرش برای 
معیشت مردم، دیپلماسی خارجی، دیپلماسی داخلی كارایی ندارد بنابراین آقای رئیسی اگر دلسوز 
كشور است و می خواهد خدمتی به كشور كند، پایان كار دولت خود را اعالم و از مسئولیت ریاست 
جمهوری استعفا دهد تا دولت جدیدی كه از پس اداره كشور برمی آید مسئولیت را به دست گیرد".

جماعتی كه این روزها دوباره روی كار آمدن خود را حالل همه مش��كالت جا میزنند گویا از یاد 
برده اند كه در دولت مورد حمایت همین جریان بود كه تورم ركورد 80 ساله ایران را زد، نرخ ارز 8 
برابر شد، تحریم ها تشدید شد، تراز تجاری كشور منفی شدو بزرگ ترین مفاسد اقتصادی تاریخ 

با رانت ۴۲00 تومانی ایجاد شد. 
دولت تدبیر و امید حتی به جان مردم رحم نكرد و برای تحقق اهداف سیاسی خود مدعی شد واردات 
واكسن كرونا زمانی امكان پذیر است كه برجام احیا شده و ایران عضوfatf شود این در حالی بود 

كه تنها یک هفته پس از روی كار آمدن دولت سیزدهم واكسیناسیون عمومی به سرعت انجام 
شد و آمار مرگ و میر روزانه ۷00 نفر به صفر رسید. 

دولت روحانی همچنین فروش نفت، پیوستن به سازمان اقتصادی شانگهای، تعامالت اقتصادی 
منطقه ای و افزایش صادرات غیرنفتی و منوط به تصویب برجام و FATF كرد و گفت تا برجام 
احیا نشود و ایران به FATF نپیوندد هیچ اتفاق مثبتی رخ نمی دهد اما همه این موارد در دولت 

رئیسی انجام شد بدون آنكه ایران به fatf بپیوندد و برجام احیا شود. 
عالوه بر اینها دولت سیزدهم موفق شده ماهانه ۱0هزارمیلیارد تومان بابت بدهی دولت قبل پرداخت 
كند، حقوق های كارمندان را كه وزرای دولت روحانی می گفتند حتی توان پرداخت حقوق یک 

ماهشان را هم نداریم بدون تاخیر و استقراض بپردازد، رنگ سبز را به بازار سهام برگرداند و... 
درست است كه این روزها شرایط زندگی برای مردم سخت شده است و اصالح طلبان به واسطه 
ی همین سختی كه خود مسبب آن بوده اند دندان طمع تیز كرده تا به قدرت بازگردند اما بررسی 
نظرسنجی ها هم در اواخر دولت قبل و هم نظرسنجی های فعلی نشان می دهد مردم با اینكه تحت 
فشار اقتصادی هستند، ولی دلشان برای دولت تدبیر و امید و حامیان آنها تنگ نشده و راهكار عبور 
از وضعیتی كه دست پخت همان دولت است را در نگاه جهادی و انقالبی برای رفع موانع می دانند.

اسماعیل گرامی مقدم طی یاداشتی خواهان شنیدن صدای 
معترضان از سوی نظام شده و نوش��ته است:»برخی تصور 
می كنند هر عقب نش��ینی و انعطافی از س��وی حاكمیت در 
پاس��خ دهی به مطالبات مردم به معنای شكست است. این 
در حالی اس��ت كه انعطاف و عقب نشینی، یكی از مهم ترین 
راهبرد ها برای ایجاد اقتدار است. به نظرم اگر حاكمیت ایران 
دست به انعطاف بزند و تالش كند بخشی از مطالبات مردم را 
محقق كند، قادر خواهد بود آرامش را به كشور باز گرداند. اما 

این تصمیمات چه مواردی را باید شامل شود:
۱. دلجویی از مردم، آسیب دیدگان، معترضان، خانواده های 

كشته شدگان و... 
۲. آزادی زندانیان و اعالم عفو عمومی. 

۳. تحقق مطالباتی است كه نسل جدید برای تحقق سبک 
زندگی مورد نظر خود به آن ها نیاز دارد. بسیاری از كشور های 
اسالمی، چون تركیه، مالزی، اندونزی، اردن و... با حجاب به 
گونه ای رفتار كرده اند كه حجاب به امر درونی بدل شده است. 
بسیاری از جوانان ایرانی نسبت به حجاب اجباری حس مطلوبی 
ندارند و آن را امری سیاسی تلقی می كنند. حاكمیت می تواند 
بدون تصویب قانون، زمینه پایان دادن به حجاب اجباری را 

فراهم سازد. 
۴. حل پرونده هسته ای یكی دیگر از ضرورت هایی است كه 
حاكمیت باید به آن تن دهد. بار ها نوشتیم و گفتیم كه با احیای 

برجام می توان بخشی از مشكالت مهم كشور را حل كرد.«
روزنامه شرق هم نوشت:" اعتراضات وارد سومین ماه خود شده 

است. سه روز پایانی هفته گذشته، اعتراض ها از تهران و ماجرای 
بازار آهن گرفته تا ب��وكان، ایذه، اصفهان و... تصاویری كه از 
درگیری ها و اعتراض ها منتشر شده از اوج گیری خشونت ها 
خبر می دهد. در حالی كه همه جا و تقریبا از سوی همه طرف ها 
سخن از شنیدن صدای معترضان و دعوت به گفت وگو است"

روزنامه هم میهن- به مدیرمسئولی غالمحسین كرباسچی- 
در مطلبی نوشت: »قوه قضاییه از محكومیت سه نفر دیگر از 
دستگیرشدگان ناآرامی های اخیر در تهران به اعدام خبر داد.« 
این روزنامه تاكید می كند كه افرادی كه حكم اعدام آنها صادر 

شده است تنها معترض هستند.
در هفته های گذشته سران و رسانه های اصالح طلب خواهان 
ش��نیدن صدای معترضین، آزادی زندانیان و لغو حكم اعدام 
آشوبگران شدند، اصالح طلبان در حالی معترض و آشوبگر 
و منتقد را یكی دانسته و از سویی، همه را با هم كل »مردم« 
می دانند كه جنایاتی نظیر زنده سوزی، بریدن گلو، شكنجه 
خیابانی، زجركشی، هتک حرمت و ... امری نیست كه شهروند 

عادی و معترض به اوضاع معیشتی بتواند آن را انجام دهد.
این جماعت در حالی از ازادی دستگیرشدگان سخن به میان 
می آورند كه افراد كم تقصیر كه در اغتشاشات دستگیر شده اند، 
بدون محاكمه آزاد شده اند و حكم قصاص تنها برای افرادی 
صادر شده كه با سالح گرم یا سرد اقدام به قتل دیگران كرده اند.

جالب است كه اصالح طلبان برای قاتالن مردم و نیرو های 
حافظ امنیت یا آسیب زنندگان به اموال عمومی و ایجاد كنندگان 
ناامنی قلم فرسایی كرده و فریادشان بلند است اما نسبت به 

»بریدن گلوی دو شهروند در آمل و مشهد«، »هتک حرمت و 
برهنه كردن یک مامور در كردستان و یک شهروند در ایذه«، 
»كشیدن چادر از سر زنان محجبه«، »زنده سوزی در تهران و 
مشهد، شكنجه خیابانی و زجركشی در تهران و كرج« و حتی 

عملیات تروریستی داعش در حرم شاهچراغ سكوت كردند.
س��خن اصالح طلبان مبنی بر عفو اغتشاشگران و لغو حكم 
اعدام آنها به معنی این اس��ت كه عده ای با نقاب اعتراض به 
جان و مال و ناموس مردم تعرض كنند اما نظام با آنها مماشات 
كرده و قاتل و جانی را مجازات و اعدام نكند تا خدایی نكرده در 
كار اغتشاشگران خللی وارد نشود و آنان بتوانند با خیال راحت 

همچنان بساط ناآرامی را در كشور گرم نگه دارند.
و البته این نكته را نیز نباید فراموش كرد كه بسیاری از فعاالن 
به ظاهر اجتماعی در سوریه نیز همزمان با ناآرامی ها در این 
كشور چنین پیشنهاداتی را دادند و شد آنچه نباید می شد؛ ورود 
داعش به سوریه و قریب به ۱0 سال جنگ و ناآرامی در سوریه 

و كشتار مردم.
و موضوع مهم دیگر اینكه اصالح طلبان همچنان در موضع 
گیری های خود حاضر به مرزبندی با اغتشاشگران نیستند و 
اقدامات آشوب طلبان را حركت اعتراضی می دانند كه از نگاه 
آنها حاكمیت باید با این به اصطالح معترضین گفت وگو كند. 
این در حالیست كه عموم مردم كه البته نسبت به برخی موارد 
از جمله مسائل اقتصادی معترض هستند در همین دو ماه اخیر 
بارها و بارها مرزبندی خود را با اغتشاشگران و آشوب طلبانی 
كه اتفاقا مورد حمایت اصالح طلبان قرار دارند اعالم كرده اند.

کسی دلش برای دولت تدبیر و امید تنگ  نشده 
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همسویی رسانه های اصالح طلب با معاندان 
تروریست  ها ابتدا جنایت تروریستی ایذه را به سان فتح الفتوح منتشر كردند. چرا كه گمان  می كردند 
كه در این عملیات فقط نیروهای پلیس و بسیج كشته شده اند. اما با گذشت زمان مشخص شد كه 
یک كودك ۹ ساله نیز در این حادثه به شهادت رسیده است،بنابراین سیاست فرار به جلو را انتخاب 
كردند و مدعی شدند این ترور كار نظام بوده است و مسوولیت ترور را گردن نظام انداختند و مثل 

همیشه تالش كردند تا جای شهید و جالد را عوض كنند.
در این میان ، برخی رسانه های اصالح طلب هم با دشمن همصدا شده و به عملیات روانی رسانه های 
معاند ضریب دادند؛ در همین رابطه روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان "ابهام های قتل كودك 
ایذه ای؛ دستگاه های مسوول: كیان در حمله تروریستی كشته شده است مادر كیان: ماموران شلیک 
كرده اند« نوشت: »رگباری از گلوله های سخت كه شامگاه چهارشنبه ۲۵ آبان ماه از اسلحه ای در 
ایذه استان خوزستان خارج شد و در میان بهت و حیرت بر پهلوی كیان ۹ ساله و میثم پدرش نشست 
و ایرانی را در بهت و اندوه فرو برد... در یک سوی ماجرا رسانه های حاكمیتی... اعالم كردند این 
رخداد حادثه ای تروریستی است كه توسط داعش برنامه ریزی شده است و در نقطه مقابل زینب 
موالیی راد، مادر كیان و شاهد عینی ماجرا كه اعالم می كند ماموران به سمت آنها آتش گشوده اند"

تنها بهانه ی رسانه های معاند و البته روزنامه های اصالح طلب برای اینكه قتل كیان را به گردن 

نظام بیندازند سخنان مادر كیان است كه در مراسم تدفین فرزندش می گفت: "دروغ می گویند كار 
تروریست ها است،  ماشین ما را به رگبار بستند". سو استفاده ی رسانه های ضد انقالب و البته برخی 
از اصالح طلبان از این سخنان در حالی است كه مادر كیان در مدت زمان اندك حرف هایش را 
نقض كرد و گفت: "هیچ كس از حرف های من سواستفاده نكند، بچه من شهید شد، فیلم  دوربین ها 

را باید ببینم تا معلوم شود چه كسی بچه من را كشت و ..."
با بررسی های صورت پذیرفته در ویدئوی شهادت كیان و از گفت وگوهای بین مأموران كامال 
مشخص است كه مأموران اس��لحه جنگی ندارند، عالوه بر آن در این حادثه ، ۵ نفر از ماموران 

انتظامی و بسیجی هم مورد اصابت گلوله های جنگی قرار گرفتند.
باید رسانه های اصالح طلب كه خط رسانه های بیگانه را دنبال می كنند و به شبهه افكنی در مورد 
نحوه ی شهادت كیان می پردازند پرسید كه چرا نظام باید ماموران خور را مورد اصابت گلوله قرار 

بدهد؟ و اساسا نظام از ناآرامی در كشور و ریخته شدن خون مردمش چه نفعی می برد؟
پیش از این نیز رسانه های اصالح طلب هم راستا با جریان ضد انقالب در حالی كه داعش رسما 
مسئولیت حادثه تروریستی شاهچراغ را به عهده گرفته بود به شبهه افكنی در مورد این حادثه 

پرداخته و در نهایت آن را به گردن نظام انداختند!

جنگ آشوب طلبها دوباره باال گرفت

شبکه سلطنتی
 "من و تو" هم نتوانست 

رذالت  سعودی اینترنشنال 
را تحمل کند 

بعد از صحبت های رعنا رحیم پور، مجری بی بی س��ی علیه شبكه سعودی 
اینترنشنال این بار مجری "من و تو" علیه این شبكه سعودی صحبت كرد.

مجری شبكه سلطنتی "من و تو"، نسبت به اقدامات خشونت بار و تجزیه 
طلبانه شبكه سعودی اینترنشنال واكنش نشان داد.

وی در یكی از برنامه های این ش��بكه، به رفتارهای اینترنشنال اعتراض 
كرد و گفت: »از كسانی كه با كشورهای اطراف همكاری دارند یک سوال 
دارم. كشورهایی كه نمی خواهند یک ایران قوی را ببینند؛ این كشورهای 
همسایه كه به دموكراسی و آزادی باور ندارند چطور می خواهند برای ایران 

دموكراسی و آزادی بیاورند؟!"«
پیش تر نیز فایل صوتی از رعنا رحیم پور مجری ش��بكه BBC با مادرش 
منتشر شد كه در آن به افش��ایبرنامه شبكه ایران اینترنشنال برای تجزیه 
ایران و همچنین دس��توركار این شبكه برای گفت وگو با رهبران احزاب و 

گروهک های جدایی طلب می پرداخت.
بعد از آنكه اصالت این فایل صوتی از سوی خانم رحیم پور تأیید شد، شبكه 
اینترنشنال در گزارشی به بی بی سی و خبرنگار ان آن تاخت و آنها را تلویحًا 
عمال نظام معرفی كرد! هجمه هاعلیه مجری بی بی سی تاحدی بود كه 
صفحه اینس��تاگرام و توئیتر خود را پاك ك��رد و از كار خبرنگاری اعالم 

كناره گیری كرد.

خروج همه اعضای 
سعودی اینترنشنال

 از انگلیس ممنوع شد 
در پی درخواست برخی كاركنان سعودی اینترنشنال برای همكاری با دستگاه اطالعاتی و احتمال فرار برخی دیگر از 

آنان، دولت انگلیس تا اطالع ثانونی خروج همه آنها را از این كشور ممنوع كرد.
در پی تالش پنهان ۲ عضو شبكه تروریستی سعودی اینترنشنال برای همكاری با دستگاه اطالعاتی ایران و فرار 
از سیطره امنیتی شبكه تروریستی ایران اینترنش��نال برای بازگشت به ایران قوانینی سخت گیرانه برای ترددات 

كارمندان این شبكه در حال اجراست.
در همین رابطه بعد از عدم صدور مجوز از سوی كشور قطر برای ورود خبرنگاران اینترنشنال سعودی به این كشور 
در خالل بازی های جام جهانی، مدیران اینترنشنال با درخواست های كارمندان این شبكه برای سفر شخصی به 

قطر هم مخالفت می كنند و در همین رابطه با سرویس امنیتی انگلیس رایزنی كرده اند.
مدیران اینترنشنال سعودی بعد از اعالم ایران در مورد تروریستی بودن این شبكه و از بیم بازگشت برخی كارمندان 

اینترنشنال به ایران، برای ترددات عادی كارمندان اینترنشنال به خارج انگلیس نیز مخالفت می كنند.
طبق گزارش مؤسس��ه دیده ب��ان، یک منب��ع آگاه امنیتی در همین زمینه گفته اس��ت: یكی از اف��راد فعال در 
سعودی اینترنشنال كه به شدت پیگیر بازگشت به ایران و پایان فعالیت خود در شبكه تروریستی سعودی اینترنشنال 
است می گوید كه اعضای این شبكه تا اطالع ثانوی نه تنها برای جام جهانی بلكه حتی برای تفریح هم نمی توانند 
از انگلیس خارج شوند چراكه سازمان امنیتی انگلیس به ش��دت نگران بازگشت اعضای این شبكه به تهران و 

پاشیده شدن بیش از پیش شیرازه آن هستند.
وی گفت: برخی اعضای این ش��بكه سعودی برای آنكه وفاداری خود به سرویس های جاسوسی را ثابت كنند در 
صفحات شخصی خود به طور مشكوكی تندتر شده اند؛ آن عضوی كه عالقه مند به بازگشت است می گوید كه در 
جلسات اخیری كه در شبكه برگزار شده است، همه اعضا از شكست پروژه ضدامنیتی وحشت زده شده و گفته اند 

كه همه هزینه های عربستان سعودی بدون نتیجه بوده است.
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اشک تمساح بر پیکر کیان
 روزنامه فرهیختگان نوشت:  اگر عكس كیان عزیز پسر ۱0 ساله ایذه ای را استوری می كنند ولی 
حاضر نیس��تند به عامل جنایت اخم كنند، در واقع به خودشان و مخاطبان دروغ می گویند. تازه 
برعكس جنایتكار را رها می كنند و تیغ رو به پلیس و بسیج و مدافع امنیت می كشند. این وارونه كردن 
جنایت و واقعه اول بار در روزگار ما رخ نداده، حاال تنها تفاوت ظهور پررنگ تر وارونه نمایی هست كه 
خصوصیت عصر شبكه های اجتماعی است. در مظلومیت خون های ریخته شده در پاییز ۱۴0۱ 

همین بس كه صدای هلهله تجزیه طلبان، نوای حق طلبان را ضعیف كرده. اگر دستور اعتصاب 
اینترنشنال اجتماعی شده بود نیازی به جنگ مسلحانه در خیابان نبود. ولی این تمام قصه نیست، 
اصل كاری نیاز طراحان صحنه به خونریزی و آشفته كردن فضای عمومی است  ؛ جابجا كردن 
جانی و مظلوم. ضربه ای بزرگ به افكار عمومی كه راه مقابله با آن ساده نیست. مجموعه ای پیچیده 

از امر امنیتی � اطالعاتی، كنش سیاسی و اجتماعی و البته تصمیمات مهم رسانه ای نیاز است.

تبعیض رسانه ای درباره شهادت دو کودک؛

 چرا فرق می کند 
کیان شهید شده باشد یا آرشام؟ 

فاصله بین حادثه تروریس��تی شیراز و حادثه تروریستی ایذه، 
تنها ۲0 روز اس��ت. در هر دوی این حادث��ه تلخ، دو كودك به 
دست تروریس��ت های وارداتی و داخلی، به شهادت رسیدند 
كه تمام مردم ایران از آن ناراحت شدند. یكی آرشام و دیگری 
كیان. اما، رسانه های خارجی، برخی رسانه های داخلی و برخی 

سلبریتی ها، رفتار كامال متفاوتی در این دو حادثه داشتند.
رسانه تروریستی س��عودی اینترنش��نال كه تاكنون بارها از 
حمالت تروریستی در ایران حمایت كرده است، )مثال حمایت 
از تروریست های االحوازیه در حمله به رژه اهواز(، در واكنش 
به خبر ش��هادت كیان پیرفلک، در چند ساعت، چند ده خبر 

منتشر كرده است.
اما این رسانه تروریستی، در خصوصشهادت آرشام، حتی خبر 

فوت او را منتشر نكرد.
به گزارش ایندیپندنت، یونیسف گفته است »كشته شدن كیان 
پیرفلک، هولناك است«. اما یونیسف اظهار نظری در خصوص 

كشته شدن آرشام در حمله تروریستی شیراز نداشت.
شبكه BBC، رسانه حكومت سلطنتی - موروثی انگلستان نیز 
در گزارشی، بدون ارائه هیچ مدرك و سندی، مدعی شد كیان 

توسط ماموران به رگبار بسته شد.
اما همین رسانه، حتی خبر كشته شدن آرشام را اعالم نكرده بود.

صدای آمریكا، یكی دیگر از رسانه هایی است كه به فوت كیان 
واكنش های فراوانی نشان داد.

اما صدای آمریكا، حتی خبر كش��ته ش��دن آرش��ام در حمله 
تروریستی را، منتشر هم نكرد.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریكا، نسبت به فوت كیان 
واكنش نشان داد و گفت »این موضوع را پیگیری خواهد كرد«. 
اما نه جیک سالیوانو نه هیچ مقام آمریكایی دیگر، در واكنش به 

فوت آرشام، اظهار نظری نداشتند.
این درحالی اس��ت كه جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق 
آمریكا، چند روز گذشته اعالم كرده بود: »گروه اپوزیسیون در 
ایران، در حال مسلح شدن با سالح های وارد شده از كردستان 
عراق هستند« و تنها چند روز پس از آن، اقدامات تروریستی 

در ایذه رخ داد.
رادیو فردا، رسانه وابسته به سازمان اطالعات مركزی آمریكا 
)CIA(، به نقل از س��جاد پیرفلک، عموی كیان، ش��لیک 

ماموران را عامل فوت كیان معرفی كرد.

اما این رسانه امنیتی-آمریكایی، صحبت های دایی كیان را 
منتشر نكرد. دایی كیان، حادثه تروریستیایذه را همچون حادثه 
تروریستی شیراز می داند و از نیروهای امنیت درخواست دارد تا 

قاتلین خواهر زاده اش را پیدا كرده و مجازات كنند.
رادیو فردا همچنین گزارشی از پدربزرگ كیان منتشر نكرد. 
پدربزرگ كیان به صراحت از سو استفاده آشوب گران و دشمنان 

از فوت كیان، انتقاد كرد و قسم خورد كه آن ها را نمی شناسد.
اما این رسانه آمریكایی بازهم به دروغ گویی ادامه داد و مدعی 
ش��د كه خانواده كیان، جمهوری اس��المی را مسئول قتل او 

می داند.
رادیو فردا نیز مانند سایر رس��انه های خارجی، هیچ واكنشی 
نسبت به كشته ش��دن آرشام سرایداران در فاجعه تروریستی 

شیراز نداشته بود.
روزنامه اصالح طلب شرق، در گزارش صفحه اول خود، به خبر 
فوت كیان واكنش نشان داد؛ ولی اعالم نكرد كه این حادثه تلخ، 
نتیجه اقدامات تروریستی بود. این روزنامه در واكنش به فوت 
آرشام، صرفا اسم او را در میان شهدای حمله تروریستی شیراز 

اعالم كرده بود و نه بیشتر.
روزنامه اص��الح طلب اعتماد نیز در گزارش��ی تحت عنوان 
»ابهام های قتل كودك ایذه ای«، نسبت به فوت كیان واكنش 
نشان داد و همچون رادیو فردا، با انتشار اظهارات عموی كیان، 
به طور ضمنی، حكومت را مقصر دانست. این روزنامه اصالح 
طلب همچون رسانه امنیتی-آمریكایی رادیو فردا، تا این لحظه 
گزارشی از صحبت های دایی و پدربزرگ كیان، منتشر نكرد. 
همچنین روزنامه اعتماد، هیچ گزارش تولیدی درباره شهادت 
آرشام نداش��ت. اصالحات نیوز همچون رادیو فردا، به نقل از 
عموی كیان، عامل فوت او را ماموران دانس��ته اس��ت. اما در 
خصوص آرشام، صرفا به انتشار نامش در میان شهدای حرم 

شاه چراغ، اكتفا كرده بود.
رس��انه اصالح طلب انصاف نیوز همچون رس��انه سازمان 
جاسوس��ی آمریكا، در واكنش به فوت كیان، روایت عموی 
او را تكرار كرده است ولی درباره آرشام صرفا به نام او در میان 

شهدای شاهچراغ اشاره كرده است.
آذر منصوری، دبیركل حزب اتحاد ملت، در توییتی نسبت به 
شهادت كیان واكنش نشان داد و گفت »اینبار دشنه تیز خشونت 

قلب كوچک رنگین كمان را نشانه گرفت«.

اما آذر منصوری در واكنش به حادثه تروریستی شیراز، حتی 
حاضر نش��د داعش��را -كه خودش اعتراف كرده بود- عامل 
این حمله بداند و در مورد عوامل حمله ش��یراز گفت باید ابعاد 

آن روشن شود.
علیرضا عصار، آهنگ ساز و خواننده، برای كیان قطعه ای تحت 
عنوان »به نام خداوند رنگین كمان« خواند. اما عصار واكنشی 

نسبت به شهادت آرشام، نداشته است.
محسن چاوشی كه پیش از این نسبت به حضور تیم ملی ایران 
در جام جهانی واكنش منفی نشان داده بود؛ در پستی در واكنش 
به شهادت كیان نوشت »خوزستان، امروز نوبت به كودكانت 
رسیده است«. اما در حادثه تروریستی شیراز، واكنشی نسبت 

به شهادت آرشام نداشته بود.
ستاره پس��یانی، قبال با انتشار پستی از شعار زن زندگی آزادی 
حمای��ت كرده بود و مكان خود را كه ای��ران بود، به »جهنم« 

تغییر داد.
پس��یانی در واكنش به فوت كیان، با انتش��ار پس��تی نوشت 
»نمی بخشیم و فراموش نمی كنیم«. اما گویا فوت آرشام برای 
او اهمیتی نداشت كه بگوید فراموش نمی كنیم یا نمی بخشیم.

اصغر فرهادی نیز با انتش��ار پستی در اینستاگرام خود نوشت 
»خون این كودكان پاك دامان آلوده تانرا خواهد گرفت«. اما 
او واكنشی نسبت به حمله تروریس��تی شیراز و كشته شدن 

آرشام، نداشت.
هنگامه قاضیانی نیز در اینس��تاگرام خود واكنش نشان داد و 
حكومت را مسئول كشته شدن كیان دانست. اما او نیز مانند 
برخی سلبریتی ها، واكنشی نسبت به كشته شدن آرشام نداشت.

در این بین، رس��انه ملی، رس��انه های بی طرف و رسانه های 
انقالبی، از این استاندارد دوگانه فاصله گرفته و هم به شهادت 

آرشام پرداختند و هم به شهادت كیان.
صداوس��یماهم به پوش��ش خبری حادثه تروریستی شیراز 
پرداخت، هم ایذه. هم به ش��یراز تس��لیت گفت، هم به ایذه. 
هم نسبت به شهادت آرشام واكنش نشان داد، هم نسبت به 

شهادت كیان.
اما برای رس��انه های خارجی، برخی رس��انه های داخلی، به 
خصوص اصالح طلبان و برخی س��لبریتی ها، فرق می كند 

كیان شهید شده باشد یا آرشام
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خواص كس��انی هس��تند كه به دالیل مختلف از موقعیت 
هایی در جامع��ه برخوردار هس��تند وویژگیهایی نظیر مقام 
،منصب،تخصص برتر، سیاسی،تحصیالت،مشاغل باالی 
حكومتی،نام اوری در هریک از رشته های هنری، ورزشی،ادبی، 
نویسندگی،نمایشی،تبلیغاتی، حرفه ایی وغیره انهارا از سایر احاد 
جامعه ممتاز میكند.هیچكدام از این ویژه گیها دلیلی نمیشود 
كه افراد زیادی هم وزن یاهم سطح ویا هم ردیف انها ،به تعداد 
زیادی درجامعه وجود نداشته باشدولی به هر دلیلی شرایطی 
موجب گردید تا انها از ن��ام اوری خاصی ودربعضی موارد اثر 

گذاری بیشتری درجامعه هدف برخوردار شوند.
درجامعه ماوازمنظر جامعه دینی همچون وقایع صدر اسالم 
خواص در دوجپه��ه حق وباطل قرار میگیر ند.برخی از ابتدابا 
انواع وابستگی ها وپیوستگیها در جپهه دشمن قرار دارند،برخی 
درجپهه خودی قرار داش��ته اند ولی ب��ا مرورزمان ومواجهه 
باامتحانات وازمایشها وسختی های مسیر، درجازده ومردود 
گردیدند.برخی با چه��ره نفاق ضمن حضور در جپهه خودی 

،ارتباط با دشمن بر قرار نموده ودر خفا خیانت می نمایند.
دربین منافقان خواص، افرادی هس��تندكه به ظاهر نظام را 
قبول دارند ولی در مواضع وبیانات واعالمیه ها حرف دشمن 

را می زنند.
دراغتشاش��ات اخیر یكب��ار دیگر همه جپهه كف��ر درمقابل 
جپهه اس��الم قرار گرفتند.هرانچه كه در۴۴س��ال گذش��ته 
طراحی،عملیاتی،وتجربه نمودند،بااه��داف چندمنظوره به 

مقابله با نظام ما اوردند،م��ردم هم چندبار باحضور درصحنه 
وحمایت واعالم امادگی امتحان بس��یار خوبی دادندوتا مرز 
ش��هادت همراهی نمودند..ولی خواص بی بصیرت سكوت 
كردند وبرخی از احتم��ال تضعیف جاه ومكان نكبت بار خود 
ترسیدند ،برخی هم نان را به نرخ روز میخورند وعادت كردند 
خون دادن وخون دل خوردن ،وبه استقبال خطر رفتن وفدایی 
امنیت شدن وحتی در مضیقه معیشت قرار گرفتن وهمه هزینه 
های متعدد ومتنوع را پرداختن ، برای دیگران ، وبهره برداری 
وحفظ وجاهت ونام ونان وپست ومقام هم برای انها باشد .ولی 
دریغ از یک بیانیه یا مصاحبه شفاف علیه دشمنی كه این چنین 

بیرحمانه به جان ملت افتادند.
برخی هم بابی بصیرتی درعین مسئولیت، صاحب نظر ونظریه 
پرداز شدندوتحفه های فكریشان گل كرده تشخیص نمی دهند 
هر حرف حقی را دره��ر ال زمان والمكانی زدن، یعنی اینكه 
تخم فساد را می كارند و تش��ویش وتحریک وابهام درو می 
كنند وهمان خواست دشمن را با برخی اداهای رنگ دلسوزی 

وخودی گرفته ،عملی میكنند.
باكمال تاسف برخی خو اص مردود، و از ارمانهای انقالب 
بریده ووس��اكت درهمه فتنه ها ویاموید انها وامید سازی 
برای دشمنان نظیر محمد خاتمی وگروهگ روحانی نمای 
مجمع به اصطالح محققین ومدرسین ومعدودی از دوستان 
انها كه باشور ش علیه نظام در فتنه 88به زندان رفته وغالبا 
مورد عفو ورحمت نظام ق��رار گرفتند،بیانیه دادند وحقوق 
اراذل واوباش قاتل وباغ��ی ومحارب را حقوق مردم اعالم 
كردندوبا نفاق اشكار خواهان پرهیز از خشونت از دوطرف 

شدند.همین ها هر انچه درتوان دارند درهماهنگی با رسانه 
های دشمن ،نظام رامتهم ،مردم را مایوس، حقایق را وارونه، 
دروغ پراكنی را ترویج،مسئوالن راتضعیف وراه حل را سازش 
با فرعون زمان وجپهه كفر ونف��اق والحاد میدانند،تا بااین 
رویكرد حضور خودرا درصحنه سیاسی حفظ وبا زنده نشان 
دادن خود درفضای افكار عمومی ، مسیر را برای حضور در 

انتخابات اینده حفظ كنند.
اینها برای برگش��ت به قدرت ومطامع دنیوی ودست یازی 
نامحرمانه به بیت المال وترویج دوباره فقر وفساد وتبعیض،به 
قانون اساسی نه اعتقاددارند ونه تعهد، شورای نگهبان راقبول 
ندارند،ولی تایید صالحیت نداش��ته را مطالب��ه می نمایند، 
شورشگر واغتشاشگر قاتل را مردم میدانند ولی مدافعان مظلوم 
وجان بركف امنیت را عامل خشونت میدانند،ودرجهت گیریها 
ورویكردها ورسانه های وابسته به حداقل حدوداصول اخالق 
معنوی واجتماعی پای بند نیستند،ایا در بی بصیرتی ودنیاطلبی 

این گروه میتوان باز هم تردیدنمود.؟
انهاكه صادقانه احتمال میدهند این جماعت هنوز مش��ی 
اصالح طلبی دارند،اندكی درنگ نمایند، كدام مش��ی انها 
با مواضع براندازانه وباغیانه ومحاربانه وقاتالنه دش��منان 
این كش��ور تضاد ومغای��رت ومخالفت دارد؟اگ��ر بنادارید 
دقیق ش��وید حداق��ل در تهاجم همه جانب��ه وفراگیر اخیر 
جپهه دش��منان،صرف نظر از دهها موضع سكوت معنادار 
ومشكوك،یک بار بیانیه خاتمی ومجمع محققین ومدرسین 
وسایرین رامرور نمایید،تا ورای پرده های نفاق در خواص دنیا 

طلب وبی بصیرت اشكار شود.

خواص دنیاطلب و بی بصیرت 
نصر عزیزی

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی

عضو شورای مركزی حزب مؤتلفه اسالمی:

حمایت رسمی و علنی از نظام جمهوری اسالمی در 
شرایط فعلی یک وظیفه شرعی است

 عضو شورای مركزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: در فتنه و جنگ تركیبی اخیر بر همه ما واجب 
اس��ت با وجود مشكالت، پای نظام و انقالبمان محكم تر از قبل بایستیم چراكه سكوت، یعنی 

همراهی و همصدایی با دشمنان، تجزیه طلبان، فرصت طلبان و منافقان.
احمدعلی مقدم، در گفت وگو با فارس، با اشاره به ضرورت حمایت رسمی و علنی از نظام جمهوری 
اسالمی در شرایط فعلی، اظهار كرد: در این فتنه و جنگ تركیبی اخیر كه دست دشمنان ما بیشتر 
آشكار شده است بر همه ما واجب است با وجود مشكالت اقتصادی و گله مندی های بسیار، باز هم 
پای نظام و انقالبمان محكم تر از قبل بایستیم چراكه سكوت فعلی، یعنی همراهی و همصدایی 

با دشمنان، تجزیه طلبان، فرصت طلبان و منافقان.
دبیر حزب موتلفه اسالمی استان كرمان با تاكید بر اینكه حمایت رسمی و علنی از نظام جمهوری 
اسالمی در شرایط فعلی یک وظیفه شرعی و واجب است، افزود: امنیت، اقتدار و پیشرفت كنونی 
ایران اسالمی در جهان خاری در چشم مستكبران عالم شده است و دشمنان برای تضعیف و نابودی 
این اقتدار دائما توطئه كرده و با دعوت مردم به آشوب و اغتشاش بدنبال سقوط نظام ما هستند لذا 
حمایت و پشتیبانی امروز ما از نظام جمهوری اسالمی از اوجب واجبات است زیرا سبب شكست 

این فتنه و رسوایی و نامیدی دشمنان می شود.
مقدم با اشاره به اینكه نظام جمهوری اسالمی، خواسته و حاصل انقالب خود مردم این كشور است، 
بیان كرد: علیرغم همراهی دروغ پردازان، فتنه گران اصالح طلب و برخی خواص بی بصیرت با 
رسانه های معاند در فتنه هوشمندانه اخیر اما فتنه ها رسوا كننده و برمال كننده موضع گیری بسیاری 

از سرشناسان شده است و به همین خاطر فتنه ها ارزشمندند چراكه یاران انقالب و والیت را از صف 
منافقان و جیره خوران مزدور دشمن جدا می كند و به همین دلیل حمایت علنی و رسمی فعلی از 

نظام سبب جدا كردن صف خود از فتنه گران دست نشانده دشمن می شود.
وی در پاسخ به اینكه چگونه و با چه راهكارهایی می توان در برابر جنگ شناختی و تركیبی دشمنان 
علیه اسالم و جمهوری اسالمی ایران مقابله كرد، تصریح كرد: جنگ شناختی و روانی، یكی از 
مهم ترین ابزارهای دشمنان برای غلبه بر كشورها و نابودی اتحاد و نظام آن كشور است كه در 
فتنه اخیر دیدیم دشمن ابتدا با آشوب های مردمی، اغتشاشات و كشته سازی و در حال حاضر نیز 
با جنگ روانی و اقتصادی و دعوت مردم به نخریدن و نفروختن با هدف نابودی چرخه اقتصادی 
و توان ملی كشور، بدنبال پیاده سازی این حربه خود است بنابراین مهمترین راهكار مقابله و خنثی 
سازی این جنگ، جهاد تبیین دستاوردهای انقالب و روشنگری سابقه دشمنی استكبار جهانی و 

ایادیش با اسالم و مسلمانان است.
دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری استان كرمان در پایان خاطر نشان كرد: این فتنه های مغرضانه 
نفس های پایانی دشمن است كه چیزی عایدش نمی شود و همچنین تالش رذیالنه عده ای 
فرصت طلب و مغرص سیاسی نمی تواند ماحصل خون شهدای انقالب و نظام جمهوری اسالمی 
را نابود كند لذا شیطان بزرگ و نوكرانش بدانند كه نظام ما بحول الهی و با اتحاد و اقتدار و رهبری 
حكیمانه حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای، قله های عظیم دنیا را فتح خواهد كرد و حكومت 

جهانی آینده از آن اسالمو مسلمانان است.
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نشست كارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی با رییس فدراسیون ورزش دانش آموزی

بابویی: ریشه درخت ورزش در آموزش و پرورش تقویت می شود
انتظار داریم فدراسیون ها تعامل و همسویی بیشتری با ما داشته باشند

هجدهمین نشست اعضای كارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی با حضور دكتر بابویی رییس 
فدراسیون ورزش دانش آموزی برگزار شد.

در این نشست كه با دستور جلس��ه بررسی وضعیت ورزش دانش آموزی تشكیل شده بود ابتدا 
محمدرضا تهرانی رییس كارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی با اشاره به اهمیت و جایگاه ورزش 
در آموزش و پرورش از دانش آموزان به عنوان ریش��ه های اصلی درخت ورزش نام برد و اظهار 
امیدواری كرد، همت و تالش مس��ئولین بیش از پیش معطوف به اشاعه ورزش در میان آینده 
سازان این عرصه شود. وی با اشاره به كمیت میلیونی دانش آموزان گفت: مسئولین باید از این 
پتانسیل قدرتمند و گسترده در جهت تقویت بیش از پیش ورزش كشور بهره ببرند. در ادامه، جمعی 
از اعضای كارگروه ورزش حزب، پرسش ها و نقطه نظرات خود را در ارتباط با مسائلی چون دالیل 
پسرفت ورزش در آموزش و پرورش، چرایی كمبود بودجه ورزش، فضای الزم و امكانات در این 
نهاد، لزوم توجه بیشتر به رشته های پایه، نحوه تعامل آموزش و پرورش و فدراسیون ها، اهمیت 
ورزش در ارتقا سالمت دانش آموزان، فقدان سازوكار راهبردی بین فدراسیون دانش آموزی و 

رسانه ها و.... مطرح كردند.
دكتر حسین بابویی رییس فدراسیون دانش آموزی سخنران آخر این نشست هم اندیشی بود كه 
ابتدا گزارش اجمالی از فعالیت های ورزشی صورت گرفته در این وزارتخانه ارائه و سپس در ارتباط 
با دیدگاهها، پیشنهادات و نقطه نظرات كارشناسان عضو كارگروه ورزش حزب موتلفه مطالبی 

را بیان كرد.

وی در همین راستا و با ذكر این موضوع كه بنای تشكیل فدراسیون دانش آموزی به سال ۱۳8۱ 
بازمی گردد اما از آن سال به بعد هیچگاه نگاه مورد نظر و مطلوب نسبت به این فدراسیون وجود 
نداشته است اظهار داشت: تشكیالتی كه قریب به ۱6 میلیون دانش آموز را در سراسر كشور تحت 
پوشش قرار داده و با حمایت های وزارتخانه مربوطه سالیانه میلیاردها تومان جهت اهداف ورزش 

هزینه می كند به مفهوم آن است كه ورزش و جنبه های اخالقی آن را مهم تلقی می كند .
وی با اشاره به گستردگی فعالیت های ورزشی در آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: در حال حاضر 
با اغلب فدراسیون های ورزشی تعامل و همسویی داریم و تعدادی از این فدراسیون ها مسابقاتی 
را كه ما برگزار می كنیم مالك انتخاب تیم های پایه خود قرار می دهند. انتظار این است با توجه به 
احاطه و امكاناتی كه آموزش و پرورش دارد بخش اعظم مسابقات و فعالیت های ورزشی سنین 
پایه تمام رشته ها از طریق آموزش و پرورش انجام پذیرد تا تداخل و موازی كاری كه كارشناسان 

و رسانه ها به آن اشاره می كنند صورت نگیرد.
رییس فدراسیون دانش آموزی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاكید بر اهمیت ورزش 
در میان دانش آموزان تصریح كرد: هدف دستگاه آموزش توجه به جنبه های تربیتی نونهاالن و 
نوجوانان است كه بخشی از این اهداف از طریق مسابقات داخلی و اعزام های خارجی پی گیری می 
شود و بخش دیگر از طریق اشاعه فاكتورهای اخالقی مورد توجه قرار دارد. به عبارت دیگر تالش 
ما این است كه دانش آموزان عالوه بر اینكه به جنبه های تربیت بدنی و قهرمانی توجه دارند جنبه 
های اخالقی و معرفتی زندگی را نیز بیاموزند. خوشبختانه اهمیت فعالیت های آموزش و پرورش 
برای مسئولین ورزش نیز احراز شده و اكنون نه تنها نماینده آموزش و پرورش در مجامع انتخاباتی 
فدراسیون ها حضور دارد بلكه یكی از اعضای هیات رییسه فدراسیون ها نیز متعلق به آموزش و 
پرورش است. با تمام این اوصاف می پذیریم برای رسیدن به نقطه مطلوب باید بیشتر تالش كنیم. 
برای این مهم انتظار داریم تعامل و همفكری دستگاه ورزش و فدراسیون ها با فدراسیون دانش 
آموزی بیشتر شود. ما هنوز در بحث مربوط به فضای ورزش با استانداردهای الزم فاصله داریم. 
به جهت بودجه و امكانات تنها وزارت آموزش و پرورش هزینه می كند و سال هاست بودجه ای از 
سوی وزارت ورزش به فدراسیون ما داده نشده بود جز اینكه در این دولت و برای نخستین بار وزارت 
ورزش كمک هایی به ما داده كه البته این كمک ها در قبال فعالیت های گسترده ای كه صورت 
می گیرد كافی نیست. به خاطر داشته باشید اگر ورزش را به درخت تناوری تشبیه كنیم ریشه این 
درخت ورزش دانش آموزی و پایه است. هرگاه توانستیم این ریشه را تقویت كنیم در واقع تنه و 

شاخ و برگ این درخت یعنی كلیت ورزش كشور را تقویت و گسترش داده ایم.

یک خبرنگار ایران��ی در كنفرانس خبری پیش از دیدار با انگلیس به س��اوتگیت راجع به رفتار 
خبرنگاران خارجی با كیروش كنایه زد.

خبرنگار ایرانی خطاب س��رمربی انگلیس گفت: »ما هم میتونیم به شما بگیم چطور سرمربی 
كشوری هس��تی كه تو افغانستان زن و بچهها رو كشتن یا درمورد خرجهای خاكسپاری ملكه 

بپرسیم؛ اما نمیگیم و سوال فنی میپرسیم«
این مطلب توسط محمدجواد قبادی خبرنگار ایرانی كه عضو كارگروه 

ورزش حزب موتلفه اسالمی نیز می باشد مطرح شد.
فعاالن فضای مجازی با انتش��ار این صحبت خبرنگار ایرانی نوشتند: با 

رعایت احترام با خاك یكسانش كرد.
الزم به ذكر است كه هفته گذشته كی روش به سوال خبرنگار انگلیس كه 
پرسیده بود آیا شما از اینكه در كشوری كه زنان را سركوب میكنند مربیگری 

میكنید راضی هستید؟ گفته بود: »چقدر به من می دهی كه این سوال تو را جواب بدهم؟ چقدر 
می دهی؟ با رییست صحبت كن و آخر جام جهانی اگر پیشنهاد خوبی بهم بدهی جواب سوالت 

را می دهم. حرف توی دهان من نگذار.. هر وقت گفتی 
چقدر می دهی جواب سوالت را می دهم. بهتره در آنچه 
در كش��ورت انگلی��س 

میگذره فكر كنی. 
و در حال��ی كه س��الن 
كنفرانس را ترك میكرد 
گفت: »درب��اره بالیی 
كه در كش��ورت بر سر 
مهاجران آمد فكر كن!«

خبرنگار ایرانی 
سرمربی انگلیس را 

با خاک یکسان کرد 
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نگاهی به فضای مجازی بعد از بازی ایران و انگلیس 
نخستین بازی ایران در جام جهانی فوتبال كه برابر انگلیس 
بود، با توجه به نتیجه بازی و نیز شرایط اخیر كشور، بازتابهای 
متعددی در فضای مجازی داشت. بخش هایی از این بازتابها 

را پیش رو دارید؛
برخورد سخت بیرانوند و مجید حسینی

اینجا بود س��اختار تیم ملی فوتبال ای��ران فرو ریخت. گاهی 
حواسمان نیست ،غفلت میكنیم محكم بهم میخوریم بر زمین 
می افتیم و زمینه پیروزی دشمن را هموار میكنیم و ۳ بر صفر 

عقب می افتیم ) این مطلب در میانه بازی منتشر شد(
***

این روباه پیر را بهتر بشناسید

ما دو ماه پیش به انگلیس باختیم

زمانیكه ش��بكه های تروریس��تی رس��انه ای بی بی سی و 
عنترنشال و....در انگلیس شروع به فتنه انگیزی در ایران كردند 
و مشتی سلبریتی و فوتبالی و سیاسی نادان هم پیاده نظام آنها 
شدند و تمام ورزش و فوتبال ما را درگیر حاشیه های سیاسی 
كردند،بازیكنان تیم فوتبال انگلیس درآرامش و فراغت كامل 
روحی و فكری داش��تند خودش��ان را برای جام جهانی آماده 

می كردند....
اما تیم ایرانی كه در میدان دیدیم پر استرس و نگران و سردرگم 

و بی برنامه بودند ....
هنوز مانده تا با توطئه های این روباه پیر آشنا بشویم.

***
غیرت کار خودش را کرد
طارمی به انگلیس گل زد

البته گل اصلی را پدرش عالیشاه طارمی در ۱۳ آبان به انگلیس 
زد. )این پس��ت به همراه تصویری از حض��ور پدر طارمی در 

راهپیمایی ۱۳ آبان امسال منتشر شد(
***

به بچ��ه هایمان كه االن پای تلویزیون هس��تند و ناراحت و 
سرخورده ش��ده اند ،دو واحد درس اس��تعمار یاد بدهیم. آنها 
حوادث این دوماه جلوی رویشان است. چگونه انگلیس یا روباه 
پیر و استعمارگر قدیمی در دوماه گذشته ورزش و فوتبال ما را 
با كمک تروریست های رسانه ای و نفوذی اش درگیر حاشیه 
های سیاسی كرد و تمركز آنها را از ورزش حرفه ای دور كرد تا 

امروز بتواند در زمین بازی آنها را شكست بدهد .

بنظرم مهمترین نتیجه بازی امروز همین نكته می تواند باشد كه 
این نسل جدید را با شگردهای استعمارگران غربی آشنا كنیم. 

البته از نقش غیرت برخی ایرانی ها در طول تاریخ مانند رئیسعلی 
دلواری ها و طارمی ها در مبارزه با انگلیس هم برایشان بگوییم. 
زیاد از این باخت به انگلیس ناراحت نباشید این نسل باید حقیقت 
استعماری غرب را با چشمان خود ببینید . فقط ما باید خوب برای 

آنها روشنگری كنیم.
***

دعای خیر مادر پاکدامن این شکلیه دوستان؛

فتنه فواحش در دوماه اخیر بدنبال آلوده كردن دامان دختران 
پاك و باحیای این سرزمین است تا دیگر مادران پاكدامنی نباشند 
تا فرزندان با غیرتی تربیت كنند. )این پست به همراه تصویری 
از مادر محجبه مهدی طارمی منتشر شد كه گفته بود امیدوارم 

پسرم به انگلیس و آنریكا گل بزند(
***

گفتیم غیرت پدر و حیای مادر
میدونستید بزرگترین برنامه سازمان جاسوسی سیای آمریكا 
برای زمین زدن تمدن هزاران ساله ایرانیان از بین بردن غیرت 

مردان و حیای زنان ایرانی است؟
گفتند كه حیا و غیرت زنان و مردان ایران در طول ۷ هزار سال 

گذشته تشكیل دهنده هویت اصلی تمدن ایرانیان است.
فتنه اخیر دقیقا همین دو عنصر یعنی حیای زنان و غیرت مردان 

را هدف قرار داده است.
***

توییت علی علیزاده فعال رس��انه ای مقیم لندن در باره علل 
شكست سنگین تیم ملی مقابل انگلیس:

»تیم ملی در زمین سبز فوتبال فقط مقابل تیم انگلیس نمی 
جنگد. همزمان مقابل چند هفته جنگ روانی – رسانه ای موساد 
و سیا و رسانه های تبهكار لندنی می جنگد. همینطور مقابل 
حمالت دوستان نادان و بی خردی مثل علی كریمی و علی 
دای��ی. برای همین برغم نتیجه دردناك با تمام توان باید تیم 

ملی را حمایت كرد.«
***

بوشهر و انگلستان
از زمان ناصرالدین شاه تا امروز ، بچه های "بوشهر" برای جبران 

شكستهای ما از انگلیس كافی بوده اند :

شهید رئیس علی دلواری
شهید نادر مهدوی

و مهدی طارمی
***

چوب دو سر طال نشوید
برادر فوتبالیست، کمی درنگ کن!

خائنان و دشمنان كشور، همان كسانی هستند كه از جراحت 
و باخت شما پایكوبی می كنند؛ در حالی كه دوستان شما همان 
مردم غیوری هستند كه برایتان پیوسته دعا كردند، اما حسابی 
دلشان بابت بی احترامی به #سرود_ملی و بی اعتنائی به یاد 

شهدا شكسته...
شما سربازان وطن در جبهه ی ورزشی هستید، اسیر حواشی 

نشوید و #دشمن_شاد نكنید مردم زخم خورده را...
محمد جوانی

***
بازی با واقعیت فرق می کند

حتی اگر 60 ُگل هم می زدند، بازهم صرفا یک بازی است كه 
تمام شد؛ اما واقعیت همان شكستن اُبهت #امپراتور_دریا و 
#روباه_پیر بدست دالورمردان ایرانی است كه هیچ گاه ترمیم 

نخواهد شد؛ یكبار ۱۳8۴ و بار دیگر ۱۳۹8 
***

ایران 2 - انگلیس 1
این نتیجه واقعی بازی ایران و انگلیس در آغاز جام جهانی بود،

ولی با احتساب گل مستعمرات انگلیس به ایران ما به استعمار 
پیر باختیم 

برایم جالب بود كه پنج گل از ش��ش گل شب گذشته توسط 
آفریقایی تبارها زده شد.  #استعمار_انگلیس اجداد این افراد 
را به بردگی گرفت و سرزمین هایش��ان را غارت كرد، و امروز 
نوادگان در تیم انگلیس با افتخار سرود ملی می خوانند و برای 

ارتقای جایگاه انگلیس تالش می كنند.
استعمار انگلیس هنوز زنده است.

***
ممنون بخاطر هر دو گل تو برادر

س��فارت بولیوی در تهران با انتشار عكسی از مهدی طارمی 
در صفحه رسمی خود در فضای مجازی بابت زدن دو گل به 
انگلیس تشكر كرد و نوشت: ممنون به خاطر هر دو گل تو برادر.
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

مردم از مشکالت اقتصادی رنج می برند 
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: مردم از مشكالت اقتصادی 
رن��ج می برند و وظیفه مس��ئوالن پیگیری 

مشكالت است.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: هجمه سنگین 
دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
به دلیل ناكارآمد بودن تحریم هایی است كه 

سال ها علیه ما اعمال شده است.
وی ب��ا بیان اینك��ه »نتیج��ه تحریم های 
اقتصادی بروز مش��كالتی برای مردم بود« 
گفت: امروز در دنیا و در همه كشورها بحث 
بر سر جدا شدن تحریم ها از فضای اقتصادی 
است؛ مسیری كه امروز با همراهی دولت و 

مجلس دنبال می شود با این هدف است كه به 
سمت بهبود شرایط اقتصادی حركت شود.

رییس كمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینكه عملكرد 
یک ساله دولت حاكی از تغییر جهت گیری ها به سمت مثبت 

است، افزود: البته دشمن در هفته های اخیر با استفاده از همه 
عقبه رسانه ای خود تمامی تالشش را به كار گرفت تا با ادعای 
دروغین فضای كشور را این گونه ترسیم كند كه مردم از انقالب، 
امام و رهبری فاصله گرفته اند حال اینكه چنین چیزی درست 

نیست.
عضو ش��ورای مركزی حزب 
موتلفه اس��المی اضافه كرد: 
مردم از مش��كالت اقتصادی 
رنج می برند و وظیفه مسئوالن 
پیگیری مشكالت است. آنچه 
از اظهارنظره��ای میدان��ی از 
فضای عمومی كشور بدست 
آمده، این اس��ت كه بزرگترین 
مش��كالت به حوزه اقتصاد بر 
می گردد؛ آنهایی كه به دنبال 
جدایی مردم از انقالب بودند هم 
می دانند كه پیگیری مشكالت 
اقتصادی اولویت ماس��ت و ما با 
تمام توان در این عرصه تالش خواهیم كرد. دشمن از هجمه 
اقتصادی سودی نمی برد و انقالب و نظام به بركت الهی مسیر 

خود را استمرار خواهد داد.

اصالح طلبانی که با تجزیه طلبان همنوا شدند 
سایت عصر ایران تجزیه ی ایران را یک توهم خواند و نوشت:" در گفت وگوی با برخی از افراد ، 
این هراس دامن زده می شود كه بیگانگان در سطح جهانی و منطقه ای، برای ایران نقشه ها دارند 
و از جمله آن تجزیه كشور است... به نظرم همه حتی مخالفان نظام سیاسی فعلی و براندازانی كه 
با قدرت های جهانی مرتبط اند، هم تجزیه طلب نیستند: از مسیح علی نژاد تا رضا پهلوی؛ حتی 

پدربزرگش رضاشاه، ایران را از خطر تجزیه نجات داد.
كسانی كه به تجزیه طلبان و كمک خارجی به عنوان واقعیت ارجاع می دهند، در اصل هیچ ایده ای 

برای تحلیل ندارند و مدعا و نسخه تكراری و بی خاصیتی را پیوسته مطرح می سازند" 
اصالح طلبان در حالی همه ی توان و ظرفیت خود را برای اعتبار دهی به اغتشاشات اخیر به كار 
گرفته و طرح تجزیه ایران را ناشی از یک ترس بیمارگونه و نامعقول می دانند كه تقریبا به اذعان 
همه ناظران سیاسی و بین المللی اغتشاشات دو ماه گذشته یک جنگ تركیبی تمام عیار از سوی 
دشمنان علیه ایران بود. بگونه ای كه در یک فایل صوتی كه از سوی رعنا رحیم پور خبرنگار رسانه 
سلطنتی انگلیس منتشر می شود. وی صراحتا افشا می كند كه آشوب طلبان و رسانه های آنها در 

اغتشاشات اخیر تجزیه و تكه پاره كردن ایران را دنبال می كنند. 
رسانه ی سعودی اینترنش��نال نیز در اغتشاشات اخیر به دستور مستقیم رژیم صهیونیستی 
س��ران گروه های تجزیه طلب را به خط كرده بود و دستور داشت ، با رهبران تجزیه طلبان 
مصاحبه كند! این شبكه در روزهای اولیه اغتشاشات با توجه به كردتبار بودن خانم مهسا امینی 
، به مصاحبه با سركردگان گروه های تروریستی كومله، دموكرات كردستان و حزب آزادی 
پرداخت و سپس مصاحبه با فعاالن تجزیه طلب آذری،تجزیه طلبان بلوچستان،تجزیه طلب 
عرب را در دس��تور كار خود قرار داد، این شبكه در روزهای آشوب با ۲۵ چهره ی تجزیه طلب 

بیش از ۱۲0 مصاحبه كرد. 
پس آنچه مشخص است این است كه برخالف ادعای نویسنده عصر ایران،ضد انقالب تمركز 
خود را بر گسل های قومیتی قرار داده است. بر همین اساس دشمن ابتدا بر كردستان تمركز كرد، 
سپس بر سیستان و بلوچستان متمركز شد. در ادامه رسانه های دشمن سراغ اردبیل رفتند و در 

ادامه این پروژه مخرب و ضدایرانی، بر خوزستان تمركز شد. 
عالوه بر اینها نگاهی به تجمعات معاندان خارج نشین حامی آشوبگران و برافراشته شدن پرچم های 
گروه های مختلف تجزیه طلب دشمن ایران و منافقان جنایتكار در بین آنها خود گواهی دیگری 

بر این مدعاست. 
وجوه تمایز اعتراضات با اقدامات مسلحانه تجزیه طلبانه آنقدر روشن است كه حتی نخست وزیر 
سابق رژیم صهیونیستی هم پشت معارضان مسلح می ایستد و از آنها حمایت می كند، در ادامه 
جان بولتون آمریكایی هم از روند مسلح شدن معارضان تجزیه طلب خبر می دهد و ما در روزهای 
پایان آبان ماه به چشم دیدیم كه این جریان معارض چطور با كاسب هراسی، وحشت آفرینی و 
تهدید می خواهد به تن آشوب لباس اعتصاب بپوشاند و همه چیز را مردمی نشان دهد، تا بتواند در 

این پوشش، پلن اصلی تروریستی خود را قدم به قدم پیش ببرد. 
دروغ رس��انه ی اصالح طلب در مورد عدم تجزیه ی ایران در دوران رضا خان در حالی صورت 
میگیرد كه در حكومت رضاخان و پسرش، بخش هایی از ایران )شمال ایران در مرز ارمنستان كه 

به تركیه واگذار شد، و بحرین( به بیگانگان هبه شده است. 
متاسفانه اصالح طلبان به خاطر منافع حزبی خود به چنان فضاحت و افولی رسیده اند كه به همنوایی 

با تجزیه طلبان روی آورده اند.

جنگ شناختی فراتر از جنگ رسانه ای 
جنگ شناختی تكنیكی جدید برای اثرگذاری بر مخاطب است.

در جنگ ش��ناختی دش��من از چند س��الح اعتماد زدایی، نا 
امیدسازی جامعه، منفی سازی و س��یاه نمایی، از بین بردن 
مشروعیت ها، فرهنگ و سنت جامعه و زیر سوال بردن اعتبار 

دولتها در راس یک كشور استفاده می كند. 
تكنیک جنگ شناختی اصال رسانه  ای نیست و تركیبی از علوم 
مختلف است كه به علوم شناختی معروف است و از چهار مولفه 
اصلی عصب شناسی، هوش مصنوعی، فلسفه ذهن و زبان 

شناسی تشكیل شده است.

رشته علوم شناختی هم اكنون در آمریكا و سه كشور اروپایی 
در سطح تحصیالت تكمیلی تدریس می شود، در حالیكه این 

مفهوم درعرصه رسانه و فرهنگ ایران بسیار ناشناخته است.
علم شناختی به دنبال تحلیل مغز و فكر انسان است تا بفهمد 
چطور می توان به عملكرد آن سرعت بخشید و در این میان، 
هوش مصنوعی بیش از مولفه های دیگر بستر این جنگ را 

می سازد. 
مدیریت ادراك، بخش عمده و مهم در جنگ شناختی است 
و حرف اول را در این جنگ می زند؛ چرا كه جنگ ش��ناختی 

محقق نخواهد ش��د جز اینكه ادراك فرد را متحول س��ازد و 
بخش عمده این مدیریت با هوش مصنوعی اتفاق می افتد و 
بر اساس آن عالیق، سالیق، توانمندی ها و اهداف فرد رصد 
می ش��ود و بر اساس آن صاحبان قدرت و رسانه برنامه ریزی 

رسانه ای می كنند. 
روایت دیگر مس��ئله مهم در جنگ ش��ناختی است. روایت 
سازی ها توسط این تكنیک صورت می گیرد و با سرعت باال، 
نشر روایت های س��اختگی اتفاق می افتد و اصطالحا وایرال 

می شود و ذهن ها را به سمت آن حادثه می كشاند.
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مهمترین محورهای فعالیت وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی در دولت سیزدهم

كنترل موفق بیماری كرونا، طراحی و تولید كیت تشخیص سویه اُمیكرون، 
تولید ۵ واكسن كرونا به عنوان تنها كشور تولیدكننده واكسن در منطقه، بیمه 
رایگان 6 میلیون نفر از سه دهک پایین جامعه، بیمه روستایی، اجرای طرح 
دارویار، تخصیص سهم یارانه سالمت به ۳66 دارو، تكمیل و بهره برداری از 
8۵0 پروژه بهداشتی و درمانی، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، 
تجهیز ۷۹0 بیمارستان در راستای توزیع عادالنه خدمات سالمت، توزیع ۱0 
هزار پزش��ک متخصص در مناطق محروم در راستای محرومیت زدایی در 
حوزه سالمت، حمایت از بیماران صعب العالج با افتتاح صندوق حمایت از این 
بیماران، افزایش ۴۱ درصدی ش��ركت های دانش بنیان در حوزه بهداشت و 
سالمت، بهره برداری از ۲ هزار پروژه عمرانی در حوزه بهداشت و درمان تا پایان 
سال و آمادگی برای افتتاح یک پروژه بزرگ ملی در هر هفته، ایجاد پنجره واحد 
تولید دانش بنیان، ایجاد سامانه برخط قیمت گذاری دارو و دیپلماسی سالمت

رئیس جمهور كسب رتبه اول در منطقه و پانزدهم در دنیا 
در حوزه بهداش��ت و درمان را نشانه پیشرفت و بالندگی 
كشور دانست و گفت: كینه دشمنان از همین دستاوردهای 
عظیم ناشی شده و قطعاً برای آنها پذیرفتنی نیست كه 
كشوری تحت تحریم نه تنها ۹۵ درصد از داروهای مورد 
نیاز مردمش را تولید كند، بلكه به صادركنندگان دارو نیز 

تبدیل شود.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در هشتمین مقصد از جلسات 
نظارت ستادی بر دستگاه های اجرایی، به وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كی رفت و پس از استماع گزارش 
وزیر و معاونین این وزارتخانه از عملكرد یكساله، راهكارها 
و پیشنهاداتی در جهت ارتقای كمی و كیفی فعالیت های 

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی ارائه كرد.
رئی��س جمهور ضم��ن قدردان��ی از نقش آفرینی همه 
دست اندركاران و مسئوالن این بخش در ادوار مختلف 
در ارتقای شاخص های سالمت، بهداشت و درمان كشور، 
تصریح كرد: وزارت بهداشت و درمان، در دولت سیزدهم، 
در شرایط بسیار سخت همه گیری كرونا كار خود را آغاز 
كرد كه روزانه بیش از ۷00 نفر از هموطنانمان جان خود را 
از دست می دادند و خانواده های بسیاری داغدار می شدند، 
اما با همت مسئوالن این وزارتخانه برگ زرینی در تاریخ 
نظام سالمت كش��ور رقم خورد و در كنترل این بیماری 
به نقطه ای رس��یدیم كه هم در ابتال و ه��م در فوتی ها، 
آمار صفر یا تک رقمی را تجربه می كنیم و اقدام جهادی 
وزارت بهداش��ت و كادر درمان كشور در واكسیناسیون 
سراسری مردم ما را در زمره كشورهای موفق در مبارزه 

با كرونا قرار داد.

رئیس جمهور طراحی و اجرای »طرح دارویار« با هدف 
مبارزه با رانت و قاچاق معكوس دارو را اقدام مهم دیگر 
وزارت بهداش��ت در دولت سیزدهم برش��مرد و اظهار 
داشت: اهمیت نظارت بر اجرای صحیح این طرح بسیار 
مهم، كمتر از طراحی آن نیست و تحقق كامل این طرح 
نیازمند توج��ه و مراقبت دقیق، موثر و مس��تمر وزارت 

بهداشت است.
آیت اهلل رئیس��ی همچنین ب��ا قدردانی از اقدام بس��یار 
ارزشمند كاشت حلزون برای ۱0 هزار كودك ناشنوای 
زیر دو س��ال تصریح كرد: این اق��دام از جمله خدمات 
بسیار حائز اهمیت وزارت بهداش��ت و درمان است كه 
قابل ارزش گذاری نیست و باید با قوت ادامه یابد تا جایی 
كه همه خانواده های دارای كودك ناشنوا یا كم شنوا از 
این امكان و خدمت ذی قیمت مطلع شده و برای درمان 
كودك خود اقدام كنند و دیگر كودك ناشنوایی در كشور 

نداشته باشیم.
پیگی��ری و اجرای طرح پزش��ک خان��واده، توجه ویژه 
به موضوع گردش��گری س��المت، اس��تفاده بیشتر از 
دستاوردهای علمی و فناوری و محصوالت دانش بنیان 
در خدم��ات پزش��كی، س��امان دادن به ط��رح پرونده 
الكترونیک س��المت، تسهیل و تسریع در صدور مجوز 
كسب و كارها در حوزه بهداشت و درمان در درگاه ملی 
خدمات دولت هوش��مند، ایجاد ظرفی��ت برای جذب 
پزشكان متخصص در استان ها و شفافیت سهام داری 
مؤسسات پزش��كی از دیگر نكات مهمی بود كه رئیس 
جمهور وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكی را به 

پیگیری و اجرای دقیق آنها مكلف كرد.

رئیس جمهور:

کسب رتبه اول منطقه  و  پانزدهم دنیا در حوزه بهداشت نشانه پیشرفت و بالندگی کشور است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مهمان شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در جمع اعضای شورای مركزی حزب موتلفه اسالمی 
حاضر شد. 

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسالمی، دكتر بهرام عین اللهی در این نشست به تشریح 
فعالیت ها و اقدامات خود از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم در حوزه بهداشت و درمان پرداخت.

مدیریت ویژه در مقابله با كرونا و اجرای واكسیناسیون عمومی، اجرای طرح دارویار برای مدیریت 
بازار دارو، پیگیری افزایش ظرفیت رشته پزشكی، پیگیری اجرای قانون جوانی جمعیت، اقدامات 
ویژه برای حفظ نخبگان پزشكی و برنامه ریزی در راستای توجه ویژه به موضوع بهداشت در راستای 
پیشگیری قبل از درمان از محورهای صحبت های دكتر عین اللهی وزیر بهداشت در این جلسه بود.

اعضای شورای مركزی حزب موتلفه اسالمی در این جلسه ضمن تشكر از اقدامات ارزشمند وزارت 
بهداشت به ویژه در حوزه مقابله با كرونا و واكسیناسیون عمومی به بیان دغدغه ها و دیدگاه های 

خود در حوزه فعالیت های این وزارتخانه پرداختند.
پاسخ به سواالت و دغدغه های اعضای جلسه در حوزه بهداشت و درمان به ویژه در موضوع دارو 

از دیگر بخش های سخنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بود.
 با توجه به عضویت برخی دبیران استان های حزب موتلفه اسالمی در شورای مركزی این تشكل،  
موضوعات و مش��كالت استانها در حوزه بهداش��ت و درمان به اطالع وزیر بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكی رسید.


