هشدار وزیر بهداشت :اپیدمی جمع نشود باید از ته رودخانهها جنازه جمع کنیم!
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هربامداد در سراسر کشور

عامل کاهش قیمت ارز؛
بازگشت با دست پر همتی از عراق،
افزایش شانس بایدن
یا احتمالاستیضاحروحانی؟

تاثیر دسترسی گسترده دانشآموزان به گوشی همراه،
سیم کارت ،اینترنت و فضای مجازی در پی آنالین شدن آموزش

چگونه از فرزندان خود

محافظت کنیم؟
3

چهارشنبه  30مهر1399

 ۷۰صادرکنندهبدحساب

کارتنخواب
از آب درآمدند!

 7گفته برای
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 7ناگفتهکیهان
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تعلیقطرحاستیضاح
رئیسجمهور

8

با پیگیری نماینده یزد در مجلس

| 21 October 2020

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

 4ربیع االول  | 1442سال  | 22شماره 5859

واعظی خبرداده که دولت همچنان درحال همکاری با الریجانی است
این درحالی است که یک شائبه قدیمی از تمایل دولت روحانی برای
ریاست جمهوری الریجانی در  1400حکایت دارد

با الریجانی  -روحانی

سرمقاله
گفتگوی اختصاصی آفتاب یزد با دکتر مجیب الرحمان رحیمی
سخنگوی«شورایعالیمصالحهملی»افغانستان:

طالبان در مذاکرات انعطاف کمی دارد

صفحه 11

تا 1404؟

داروخانههای گیاهی

برای بهبود بیماری کرونا
رفع انحصار میشوند

10
یادداشتها

گفتگو و تفاهم بهداشتی
تمدنها و فرهنگها
9

دکتر نوید هاشمی طبا

هنگام وفاق است،
نه گاه فراق

فتح اله دهقان

9

درحالی که محافظه کاران درصدد نقشــههای بســیاری هستند تا بعد از
 1400روحانــی و نزدیکان او را به طور کلی از مدار سیاســی ایران خارج کنند
اما ریاســت جمهوری علی الریجانی میتواند روحانی و یاران نزدیکش نظیر
نوبخت و واعظی را از این شرایط نجات دهد

یادداشت1-

شرایط روحی
و روانی جامعه
امان اهلل قرائی مقدم

جامعه شناس

کرونا شرایط بحرانی ای را برای تمام کشورهای
دنیا به وجود آورده اســت اما در ایران به خاطر
یک سری مسائل از جمله ناکارآمدی برخی از
مسئوالن خاص تر شده است .بسیاری از کشورها
در راســتای آرامش مردمشــان پیش رفته اند
یعنی بستههای حمایتی ویژهای را برای مردم
در نظر گرفتند تــا هم بیماری را کنترل کنند
و هم مردم غم نان نداشــته باشند .اما در ایران
مسئوالن دولتی نتوانستند در زمینه کمک های
حمایتی به مردم در این روزهای کرونایی موفق
عمل کنند شاید به همین دلیل است که کرونا
این چنین می تازد .آن مقدار کمکی هم که کرد
به قــدری ناچیز بود که کفاف هزینه های یک
زندگی را نمیداد .البته این نکته را هم نمیتوان
فراموش کرد که در حال حاضر به خاطر تحریم ها
دســت و بال دولت بسته اســت .در این میان
گاهی اوقات مردم نیز بر اســاس صحبت ها و
شایعه هایی که ایجاد می شود هراس اجتماعی
ایجاد می کنند .گاهی وقت ها نیز به دولت وصله
دروغ میزننــد و میگوینــد دروغ می گوید و
بسیاری از واقعیات را بیان نمی کند این در حالی
است که عدم بیان واقعیت ها به این خاطر است
که هراس اجتماعی ایجاد نشــود .همین امروز
عنوان شد که تعداد فوتی های کرونایی بیشتر از
آمار اعالمی است؛ خب بیان این مسئله ترس را
در میان مردم ایجاد می کند اما میخواهند که
مــردم راه خود کنترلی را در پیش بگیرند و در
تعطیالت پیش رو به مسافرت نروند.
ادامه در صفحه6

بابک خطی

طبیب و فعال اجتماعی

مشکل انسولین در کشــور موضوع امروز و دیروز
نیست از اوائل اسفند  ۹۸به خاطر تغییرات ارزی
کمبود آن وجود داشتهاست و اکنون به بیشترین
شدت نسبت به گذشته رسیدهاست و پزشکان و
بیماران برای درمان دیابت شــیرین نوع یک و دو
باالجبار به انواع قدیمــی  NPHو  Regularیا
به زبان محاورهای شیری و شفاف روی آوردهاند.
ن سوی آبی با اعتماد به نفس فراوان
پزشک ایرانی آ 
در ویدئویی صدا را در گلو رها میکند و میگوید:
کمبود نســلهای جدید انسولین (قلمی) مشکل
خاصی نیســت و میتوان آن را با انســولینهای
قدیمــی  NPHو  Regularجایگزیــن کرد و
چیزی هم نمیشود؛
شــاید او خیــال میکنــد اینجا دانشــکدههای
پزشــکی و بیمارســتانهای درمانی ،آموزشی و
پژوهشــی ساخته نشده است و هنوز پزشکی در
مکتبخانههای قدیمی تحصیل میشود.
چقدر یک پزشــک میتواند دور از صحنه طبابت
و حس همدلی باشــد که اینگونه جمالت را در
کنار هم بچیند.
بلــه! همــه پزشــکان میدانند دیابــت بیمار با
تعویض انســولینهای جدید با نسلقدیمی نیز
تا حدی کنترل میشــود چنانکه در گذشته نیز
میشدهاســت ،اما علم در حال تغییر به ســمت
اثربخشی بیشتر و روشهای کمتر آزاردهنده است.
اما آیا میشود چنین ســطحی و بدون نگرانی از
عوارض ناشی از این تعویض گذشت؟ا
کنتــرل قند از اهداف درمانی مدیریت دیابت نوع
یک و دو و عوارض مختلف آن اســت که میتوان

مرتضی مکی

تحلیلگر مسائل بینالملل

درحالی که کمتــر از دو هفته تا برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده
باقی مانده است ،شــاهد هستیم که هر دو
کاندیدا تــاش میکنند شــانس خود را
به هر نحو ممکن افزایش دهند و در این زمینه
گاه افشای برخی پروندهها علیه سابقه هریک
از این دو نامزد نیز مدنظر قرار میگیرد .در
این زمینه بــه ویژه کمپین انتخاباتی ترامپ
تالشهای ویژهای داشته که از طریق تخریب
جو بایدن بتواند برای ترامپ محبوبیت بخرد.
موضوع اخیر که گفته میشود اسنادی درباره
فساد پسر جو بایدن و نقش بایدن به عنوان
معاون اوباما در سوء استفاده از قدرت برای
فرزندش مطرح شــده نیز در راستای همین
رویه است که کمپین ترامپ به دنبال تخریب
وجهه بایدن اســت .چهار سال پیش نیز در
نزدیکی انتخابات شاهد بودیم که ایمیلهایی
علیه هیالری کلینتون منتشــر شد که گفته
میشود در شکســت او نیز بیتاثیر نبوده
است .با این حال وضعیت در شرایط امروز
متفاوت است .در ســال  2016ترامپ تازه
وارد سیاست شده بود و تالش میکرد خود
را به عنوان یک منجی نشــان دهد که قرار
است ساختارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا
را اصالح کند اما امــروز او کارنامه چهار
سالهای از حضور در مقام ریاست جمهوری
را با خــود دارد که مورد تحلیل و ارزیابی
رای دهندگان قرار میگیرد.
ادامه در صفحه9

یادداشت2 -

تلختر شدن
کام بیماران قند

ماجرای فساد پسر بایدن
وانتخاباتآمریکا

یادداشت4-

یادداشت3 -
از بین آنها بــه نوروپاتی(درگیری عصبی اعصاب
محیطی و دردهای شــدید) ،نفروپاتی(درگیری
کلیوی تا حد نارسایی آن) ،واسکولوپاتی(درگیری
عروقی) ،رتینوپاتی(درگیری شبکیه چشم تا حد
کوری) و...اشاره کرد و باید دانسته شود کنترل قند
و اُفتهای مکرر (عارضه بسیار خطرناک) با روش
قدیمی (شفاف و روشن) نسبت به نسلهای جدید
بسیار سختتر و بیشتر است.
روش تزریق با انواع قدیمی بسیار آزاردهندهتر از
انواع جدید اســت و تعداد دفعات تزریق به طور
چشمگیر بیشتر است.
این اثر و کیفیت بیشــتر خصوصا در کنترل قند
کودکان،زنان باردار و سالمندان دیده میشود.
آیا در سازمان غذا و داروی ما درمورد رنج روحی و
جسمی بیماران در اضطراب ناشی از عدم کنترل
قنــد ،ترومای حدود چهار تا شــش بار ســرنگ
انسولین روزانه (هم دفعات بیشتر و هم دردآورتر از
قبل) فکر و چاره جویی میشود؟
به کدام اجازه و چه جسارتی کسی هزاران کیلومتر
آنســوتر در حال غلــت خــوردن روی فراوانی
انسولینهای نسل جدید ،نسخه یکسان بودن انواع
انسولین برای بیماران اینجا میپیچد؟
آیا هنوز هم ذهنهای متصلب و فلسفه رنگینتر
بودن خون انســانها در جغرافیا یــا تاریخهای
متفاوت وجود دارد؟ آن هم در ذهن یک پزشک!
که وظیفهی ذاتی ا و درمان ،نجات جان و کاستن
از رنج و درد بیمار است.
وقتــی اثربخشــی بیشــتر و تزریق آســانتر در
نســل جدید کامال واضح اســت ،چطور میتوان
انسولینهای نســلهای قدیم و جدید را یکسان
شمرد و اساســا اگر انواع قدیمی کارآمدی کامل
دارند چه لزومی به ساختن و استفاده از نسلهای
جدید در سراسر جهان بوده است.
ادامه در صفحه9
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ضرورت انسجام و همدلی
بین جامعه وکالت
قربان نگاری*

در ایــام اخیر اقدام مرکــز وکالی قوه قضاییه،
در خصوص اســتفاده کارآمــوزان وکالت مرکز
از وکالی همکار در کانونهای دادگســتری ،با
انتقــادات و هجمهها و بعضا متضمن توهین در
فضای مجازی و همچنین جبههگیری بعضی از
کانونهای اســتانی وکالی دادگستری مبنی بر
منع اجرای طرح اعالمی مواجه و این اولین باری
نیســت که شاهد چنین هجمههای انتقادی در
فضای مجازی از ســوی بعضی از همکاران علیه
مواضع قانونی و صنفی تنها نماد ملی ارائه کننده
خدمات حقوقی در کشــور هستیم و نگران نیز
نیستیم و این بحر بیکران به سهولت و با چنین
جبهه گیریهایی مواج نخواهد شد ...و همکاران
وکیل و منتقدیــن از هردو نهاد باید امعان نظر
داشته باشــند؛ مودت ،وفاق ،همدلی و در واقع
حفــظ اتحاد ملی در همگرایی بیشــتر در بین
جامعه وکال ،دراصل ســنگ بنا و فرصتی برای
تقویت اعتماد افزونتر اجتماعی آحاد شهروندان
به قشــر فرهیخته و کالی کشور محسوب و در
واقع وحدت در بیــن جامعه وکالت در دو نهاد،
نه تنها موفقیت در اجرای اهداف ملی و حاکمیتی
را بــه ثمر و به نتیجه خواهد رســاند ،بلکه در
شرایط فعلی چشم طمع بدخواهان نظام وکالت
که نقطه توجه آماجی از هجمههای انتقادی به
ســوی جامعه وکال را بیــش از پیش پر رنگتر
در میــان عامه مــردم جلوهگر نمــوده ،ناکام
خواهد گذاشت ،همانا مقوله احتراز و دوری از ابراز
هرگونه مســائل برهم زننده انسجام و همدلی
نیل به همگرایی وحدت آفرین در عرصه وکالت
امری مهم و ضروری اســت و در واقع پرهیز از
اختالفــات و دوری از رفتارهای تنش زا در بین
اعضای هــر دو نهاد ،از جملــه نیازمندیهای
اساسی و بلکه بنیادیای است که تأثیر بسزایی
در وحدتآفرینی ،اتحاد و نشاط در سطح جامعه
وکالت در بر خواهد داشت و موجبات ایجاد بستر
هم افزایی و انســجام آحاد جامعه شهروندی و
در واقع اعتماد فزایندهتر به قشــر وکالی کشور
را مهیــا و دوچندان خواهد نمــود و این امر به
عنوان اولویت و سرلوحه فعالیت مسئولین جامعه
وکالت کشــور و به خصوص نهــاد کانون و در
میان قاطبه وکالی دادگســتری کمافی السابق
از شــاخصهای مهم و اساســی وحدت آفرین
اجتناب ناپذیر اســت و در نگاه اسالمی از جمله
عوامــل تقویتکننده همبســتگی اجتماعی و
مشارکت عمومی در سطح نظری و عملی علم،
تفاهم ،همدلی و نوع دوســتی است .مادامی که
نظام و نهاد وکالت دارای همبستگی اجتماعی،

مشارکت عمومي و از وحدت ،یکدلی ،یک رنگی
و همدلی بیشتر درامور مربوط به وکالت وسایر
شئون مربوط بدان بهره مند باشد ،به راحتی با
مشارکت عمومی اعضاء خویش به تحقق اهداف
متعالی منظور و در سطح ملی دست خواهد یافت
و راههــای تقویــت و موانــع همبســتگی و
مشــارکت عمومی و همچنین نقــش آفرینی
و عملکرد مثبت و منفــی این مؤلفههای مهم
ساختاری را باید با تکیه بر خرد جمعی و دوری
از نظریات مبتنی بر نگرش فردی و بر اســاس
دیدگاه جامعه شناختی بیشتر تعریف و استوار
ساخت و بیش از پیش نظام مندتر در این مسير
ملى گام نهاد و عدم اهتمام و رعایت مولفههای
مزبور در اصل تحدیــد و تثبیت قلمروی نظام
وكالتی کشور تلقی نشده و بلکه تهدید قلمروی
آن و به نوعی انتحــار و خودزنی درون گروهی
در بین وکالی دادگســتری محسوب میشود
و شــوربختانه در طول ســالیان اخیر شــاهد
هجمههای انتقادی از سوی برخی وکالی همکار
کانونها به مرکــز وکال به عنوان تنها نهاد ملی
ارائه کننده خدمات حقوقی در کشــور هستیم
از زمان دوره مدیریتی جهادی و انقالبی جدید
مرکز وکال شــاهد اقدامات کثیر تعامل گونه با
کانونهای دادگستری بوده ولیکن شوربختانهتر
از این ظرفیتها و گامهــا برای وحدت آفرین
اســتفاده نشده و اکنون فرصتها به چالشها و
تهدیدات جدی علیه تمامیت جامعه وکال توسط
بعضــی از بدخواهان نظام وکالت مبدل گردیده
است و این در حالی است که دفاع از نظام وکالت
و جامعه وکالت مبتنی بر مصالح و نگرش فردی
و آمیخته و به تعبیری آغشته به منافع فردگرایانه
نیســت و متکی بر خرد جمعی به عنوان رکن
پویای اهداف عالیه و سیاست و مشی راهبردی
مرکز وکال  ،مبنــی بر تعامل ،وحدت و همدلی
و احترام متقابل اســتوار واز هرگونه مشــی و
منش رفتاری استوار بر این عقیده نیز استقبال
خواهد نمود و در هر حال پارهای از جبههگیری
و مواضع انفعالی فراقانونی برخی از وکال و بعضی
از جنــاح گیریهای فــردی کانونهای وکالی
دادگســتری در فضای مجــازی و با محورهای
مختلف ،نمیتواند مانع قطار فعالیتهای قانونی
مرکز وکال شود و به تعبیری موزونتر خورشید
حقیقت را نمیتوان انکار کــرد و باید توجه به
این نکته نمود ،که مردم مهمترین پشتوانه نظام
مقدس جمهوري اسالمي و نهاد مهم وکالت در
کشور از بزرگترین سرمایههای اجتماعی کشور
و مأوی و ســنگر دیرین آن نباید فدای نظرات
و مواضع جناحی و متضمــن تبیین خصومت
ناخواسته در بین اعضای آن تبدیل و به سهولت
در معــرض تعرض و هجمه ناروای انتقادی قرار
گیرد و...
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آتش به اختیار
اقتصادی
مجید ابهری

رفتار شناس

وقتی که رهبر معظم انقالب اسالمی موضوع
آتــش به اختیار فرهنگــی را مطرح نمودند؛
شاید در نظر برخی از ما ،راهکارهای اجرایی
ایــن حرکت دشــوار به نظر میرســید .اما
گذشــت زمان مفهوم اصلی و کاربردی آن را
روشن ســاخت .جان کالم اینکه با احساس
وظیفه و مسئولیت ،افراد خود وارد عمل شده
و منتظر فرمان از فرمانده نباشند.گستردگی
دامن ه تهاجم فرهنگی ازســوی جبهه متحده
دشمنان وتنوع تســلیحات تهاجمی فرصت
هماندیشــی و طراحی پاتــک را به ما داده و
هرکــس در جایگاه فرمانده اصلی باید ضمن
دفع تهاجمات به هجوم مقابل دست زند .حاال
نوبت تهاجم اقتصادی از ســوی دشمن است
که با لطایف الحیلــی به طراحی واجرای آن
بپردازند .ایجاد کمبودهای مصنوعی وکاذب،
تقویت مصرف گرایی وروحیه اشراف زدگی،
رقابتهــای ناســالم ،تشــویق بــه احتکار
وانبارکردن کاال در خانه با آهنگ پیش در آمد
قحطــی پیش رو ،شایعهســازی و پراکنش
شایعات باهدف تضعیف روحیه امید در مردم
با بهانه دســتگیری واعدام افــراد مجهول و
دهها موضوع دیگر از ترفندهایی هستند که
امروزه به وفور دیده وشــنیده میشوند .عدم
توجه به گونــه اراجیف و قطع زنجیره تولید
وپخش شــایعات مخصوصا در فضای مجازی
اصلیترین تاکتیکهای مبــارزه با جنگ نرم
اقتصادی اســت .و اصلیترین سیاستهای
مقابله با سلطه اقتصادی ساده زیستی است
کــه گاه و بیــگاه افرادی کــه درک مفاهیم
سیاســی و اقتصادی برای شان دشوار است،
ساده زیســتی را مترادف با مصرف نکردن و
در حســرت بســیاری از اقالم موجود ماندن
میداننــد .در حالیکه این افــراد نمیدانند
ساده زیســتی یعنی دور از تشریفات زائد و
باندازه نیاز مصرف کردن بوده که هر دو پایه
اساسی زندگی ســالم اقتصادی است .آتش
به اختیار اقتصادی یعنی ایســتادن در مقابل
اشراف زدگی و وابسته شدن به بیگانگان در
نیازهای اصلی واساسی .در شرایط حاضر که
سیاست یا استراتژی معین و روشنی تدوین
وارائه نشــده ،ضرورت هرچه بیشــتر وخال
روشن آتش به اختیار اقتصادی تدوین و ارائه
گردد .اختاپوسهای اقتصادی همانند همین
باندهای احتکار و ایجاد کمبود مصنوعی کاال،
بر بازارهــای ما چنگال انداختــه و مردم را
عاصی نمودهاند.
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