چهارشنبه  6مرداد 1400شماره 6074
روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

? ادوسال اســت که با وجود بیماری
کرونا اولیای دانشآموزان نگرانی شدید
خود را از برگــزاری حضوری امتحانات
نهایــی خردادمــاه ابــراز میدارند اما
متأسفانه گویی هیچ کس برای معلمان
برگزارکننــده امتحانــات اهمیتی قائل
نیســت تا جایــی که حتی مســئوالن
چند ســال اســت حقالزحمه مراقبین
و عوامــل برگزاری ایــن امتحانات را با
بیش از یکسال تاخیر پرداخت میکنند
و مدیــران مدارس شــرمنده همکاران
فرهنگی خود میشــوند .آیا این انصاف
اســت که با این قشــر نجیب و فداکار
جامعه چنین رفتاری شــود؟ مدیر یکی
از دبیرستان تهران  -محمدی
? کارواش رایگان! تعمیرگاه و تعویض
روغن خودرو تشــریفات شــهرری ،به
نشــانی بزرگراه امام علــی (ع) جنوب،
اتوبــان کریمی غرب ،مقابل ایســتگاه
بــی .آر .تی تــراب با نــرخ مصوب هر
تعویض روغــن ،کارواش هــم دارد به
طور رایگان خودروتان را هم میشــوید
و تعمیرکاران متعهــد و متبحر دارد .از
آقای محمد محمدی مدیر تعمیرگاه که
چنین طرحی راه اندازی کرده ،قدردانی
میکنم .میثم صراف از تهران
? برای مدت کوتاه برخی مرغ فروشی ها،
مرغ بــه نــرخ دولتی توزیــع کردند و
باعث برچیدن صفها شــدند ،متاسفانه
قیمت گوشــت مرغ دونرخی شد و حاال
آن را فقط در فروشــگاههای وابسته به
شــهرداری توزیع میکنند و صفهای
کیلومتری تشکیل میشــود .مثل این
که دولت مایل نیســت مردم بدون صف
و اتالف وقت گوشت مرغ مصرفیشان را
با قیمت ارزان تهیه کنند .درشأن مردم
نیست صف بایســتند و این گونه عذاب
بکشند .علی از تهران
? ســه شــنبه مورخه پنجم مرداد ،از
طریق  ،۱۸۸۸ارتباط مســتقیم تلفنی
با مصطفی پور ،شهردار منطقه چهارده
تهران بود .ظاهرا این طرح هر هفته اجرا
میشود و مردم میتوانند مشکالتشان
را تلفنی با شــهرداران مناطق در میان
بگذارند .علی اکبر از تهران
? چــرا برگــزاری آزمــون وکالت با
چالشهــای فــراوان انجام میشــود.
شرکت کنندگان در آزمون مدتها وقت
میگذارند ،مطالعــه میکنند تا بتوانند
با موفقیت از عهده پاسخگویی سواالت
بربیایند .این بار با لو رفتن ســواالت به
دلیل برخی ســهل انگاریها مجبورند
تــاوان ندانم کاری مســئوالن برگزاری
آزمون را بدهند.
? قدردانی از پاســخگویی شهرداری؛
ســه شــنبه مورخه  ۵مرداد ،از طریق
 ۱۸۸۸با مصطفیپور شــهردار منطقه
چهارده ،گفتگو کردم و مشکالت میدان
شــهدا را در میان گذاشتم و از کارهای
در خور قدردانی شــهردار ناحیه یک و
رسیدگیهای فوری وی به ویژه پیامهای
 ۱۳۷که به فوریت انجام میشود سخن
به میان آوردم .قدردان شــهردار تهران
هم هســتم که چنین موقعیتی را برای
شــهروندان تدارک میبینند .علی اکبر
فرقانی
 -1901آقای روحانی! مسلم است مردم
به خاطر مشــکالت زندگــی حق دارند
ناراحت باشند .سالهاست در رنج و عذاب
هستند)4/28( .
 -1910فیلمهای شــبکههای اجتماعی
باید تحت نظر خود وزارت ارشاد باشند،
نه نهادی دیگر)4/28( .
 -1920چــرا مرغ نرخ دولتــی با نرخ
مصوب در بازار آنقدر کمیاب اســت؟ آیا
به بازار آزاد توزیع میشوند؟ ()4/28
 -1930اگر استانداریها مجوز تردد بین
شهرها نمیدهند چرا جلوی فرمانداری
تهران آنقدر مردم بــرای گرفتن مجوز
تجمع میکنند؟ ()4/28
 -1941سازمان تعزیرات بر تخلفهایی
که نسبت به توزیع مرغ صورت میگیرد
نظارت خوبی ندارد .مدتهاســت ادعا
میکننــد نظارت میکنند ،اما بیشــتر
مرغهــا در بــازار آزاد توزیع میشــود.
()4/28
 -1815رئیس ســازمان میادین میوه و
ترهبار!ســری به میادین و بازارها بزنید
کنترل قیمتهــا در این بازارها چندان
چنگی به دل نمیزند .قیمت محصوالت
ترهبار هر چند ارزانتر از بازار آزاد است،
اما هنوز با قیمتهای باال عرضه میشود.
()4/28
 -1821اگر دانشآموزان واکسینه بشوند
همه دوســت دارند آنهــا به کالسهای
درس برگردنــد .آموزشهــای مجازی
چندان موفق نبود)4/28( .
پیامهای مردمی در صفحات 7-4-2
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

سیاسی

مجلس

قالیباف به سوریه میرود

با هدف رفع موانع تجاری و حل مشــکالت
تجار و بازرگانان برای استفاده از ظرفیتهای
اقتصادی سوریه رئیس مجلس شورای اسالمی
به سوریه میرود .به گزارش ایسنا ،محمدباقر
قالیباف در این ســفر با مقامات ارشد سوریه
و نیز تجار و فعاالن اقتصادی دوکشــور دیدار
خواهد کرد و به صــورت ویژه پیگیر اهداف
اقتصادی و تجاری خواهد بود .در این سفر به
صورت ویژه همکاریهای راهبردی از جمله
توافقهــای اقتصادی بین ایران و ســوریه و
گشایش مسیرهای جدید برای تجار و صنایع
ایرانی بررسی میشود .بر اساس گزارش خانه
ملت ،پس از آن که در سالهای گذشته همه
تمرکز دستگاه دیپلماسی کشور معطوف به
مذاکره با غرب بود و از سایر توان دیپلماسی
از جمله دیپلماسی اقتصادی غفلت شده بود،
به نظر میرســد در دیپلماسی خارجی باید
تقویت دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار
گیرد و سفر قالیباف در راستای تحقق اهداف
دیپلماسی اقتصادی کشور است.
در همین راســتا یکی از پیشــنهادات جدی
قالیباف توسعه دیپلماسی اقتصادی در وزارت
امور خارجه ،تغییر نام و کارکرد این وزارتخانه
بــه «وزارت امــور خارجــه و تجــارت امور
بینالملل» است .درحالی که رئیس مجلس
شورای اسالمی بلند پایهترین مسئول ایرانی
اســت که بعد از بحران سوریه به این کشور
ســفر میکند ،پیش از این والدیمیر پوتین
رئیس جمهور روسیه ،وزیر کشور ترکیه برای
چهارمین بار طی  ۲ســال اخیر و وزیر کشور
چین برای عقد قراردادهای تجاری به سوریه
ســفر کرده اند .روز گذشته نیز فرستاده ویژه
رئیس جمهور روسیه به این کشور سفر کرده
است که همه این اتفاقات نشاندهنده تالش
کشورهای مختلف برای استفاده از دوران پسا
بحران سوریه و کسب منافع اقتصادی است.

مکث

ادامهمحدودیتهای
کرونایی سفر به آمریکا
برایمسافرانکشورهایی
از جمله ایران

ســخنگوی کاخ سفید اعالم کرد در موقعیت
فعلی شیوع ســویه دلتای ویروس کرونا ،این
کشــور محدویتهای ســفر اعمال شدهاش
برای ورود شــهروندان غیر آمریکایی به این
کشــور را لغو نمیکند .به گزارش ایســنا به
نقل از خبرگــزاری رویترز ،کاخ ســفید روز
دوشنبه تایید کرد که آمریکا محدودیتهای
سفر فعلی به این کشور را به خاطر نگرانیها
از شیوع ســویه دلتای ویروس کووید ۱۹-که
قدرت ســرایت باالیی دارد و به خاطر آمار رو
به افزایش مبتالیان به کرونا «در این موقعیت»
برای مســافرانی از کشورهای متعدد از جمله
ایران لغو نمیکند .این تصمیم که ابتدا توسط
رویترز گزارش شــده بود ،پس از یک نشست
رده باال روز جمعه در کاخ ســفید اعالم شد.
این یعنی محدودیتهــای بلند مدتی که از
سال  ۲۰۲۰مانع سفر تعداد زیادی از جمعیت
جهان به آمریکا میشد ،در کوتاه مدت برطرف
نخواهد شد .جن ساکی ،سخنگوی کاخ سفید
روز دوشــنبه در این باره گفــت :با توجه به
وضعیتی که امروز در آن قرار داریم و با وجود
سویه دلتا ،محدودیتهای فعلی سفر را در این
موقعیت حفظ میکنیم .آمریکا درحالحاضر،
مانع سفر بسیاری از شهروندان غیرآمریکایی
به این کشور میشــود که در ۱۴روز گذشته
در انگلیس ۲۶ ،کشــور اروپایی شــینگن که
کنترلهای داخلــی مرزی ندارنــد ،ایرلند،
چین ،هنــد ،آفریقا ،ایران و برزیــل بودهاند.
محدویتهای خارق العاده سفر توسط آمریکا
اولین بار در ژانویه  ۲۰۲۰برای ممانعت از شیوع
کروناویروس علیه چین اعمال شد .کشورهای
دیگر پس از آن شامل این محدودیتها شدند،
تازهترین آنها هند بوده اســت که از ماه مه
مشمول این محدودیت شد.

پدیده «سالمندان سر راهی»
را جدی بگیریم
ادامه از صفحه اول:
همین حاال ما با پدیدههایی مثل سالمندان
کار و خودکشی سالمندان مواجه هستیم و
اگر موضوع به همین منــوال پیش برود در
دهه آینده ما نســلی از سالمندان را خواهیم
داشــت که نــه حمایت اجتماعــی دارند و
نه حمایــت خانوادگــی چراکه بــا الگوی
تکفرزندی و بیفرزنــدی ،جوانان امروز که
همان سالمندان فردا هستند از حمایتهای
عاطفی در روزهای سالخوردگی نیز محروم
خواهند شــد .به همین دلیل هــم به نظر
میرسد به زودی پدیده سالمندان سر راهی
رواج پیدا خواهد کرد.
دولت باید ســاز و کار درســتی در خصوص
نگهداری از سالمندان و ارائه خدمات به آنها
در نظر بگیرد تا از شــیوع پدیده سالمند سر
راهی جلوگیری کند.

رئیس جمهور آمریکا در دیدار با نخســت وزیر عراق
دستنوشــتهای که در آن اشاراتی به ایران هم شده
بود ،به همراه داشــت که از متن آن از دید رسانهها
مخفی نماند .به گزارش ایسنا به نقل از القدس العربی،
دوربین خبرنگاران تصویر برگهای را ثبت کردند که
جــو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مصطفی الکاظمی،
نخست وزیر عراق در دست داشت.
دستنوشــته جو بایدن حاوی دو جمله اســت که با بزرگنمایی

ماجرای دستنوشته بایدن درباره ایران در دیدار با الکاظمی

تصویر قابل خواندن اســت؛ جمله اول درخصوص
تصمیم واشــنگتن درمورد پاســخ به حمله علیه
نیروهای آنان در عراق اســت و در جمله دوم آمده
اســت که ایران باید توقف حمالت علیه آمریکا را
جدی بشــمارد .بر اســاس این گــزارش ،علیرغم
اینکه محتوای دقیق این دستنوشــته واضح نیســت اما به نظر
میرسد درخصوص مسئله حمالتی است که آمریکا مدعی است
مجموعههای مســلح مورد حمایت ایران در عراق علیه نیروهای

آمریکایی انجام میدهند .فعاالن فضای مجازی با انتشار تصاویر
این دیدار میگویند ،احتمال اینکه بایدن سهوا دستنوشته خود
را مقابل دوربین خبرنگاران قرار داده باشــد کم اســت و به نظر
میرسد این اقدام بیشتر ارسال پیام به ایران بوده است .جو بایدن
طی دیدار با الکاظمی در کاخ ســفید اعالم کرد که واشنگتن در
پایان سال جاری میالدی به ماموریت جنگی خود در عراق پایان
میدهــد و مرحله جدیدی از همکاری نظامی با این کشــور را
آغاز میکند.

یک کارشناس مسائل بینالملل تشریح کرد

چرایی احداث دیوار مرزی مشترک بین ترکیه و ایران

یک کارشناس مسائل بینالملل گفت :احداث دیوار مرزی مشترک
بین ترکیه و ایران در تمام بخشهای مرز دو کشــور انجام نمیشود،
این دیوار بیشــتر در بخشهای شمالی نزدیک به استان آذربایجان
غربی ایران احداث میشــود و اتفاق جدیدی هم نیفتاده اســت که
بخواهد کل مرز را دیوار بکشــد .رحمان قهرمان پور در گفتوگو با
ایســنا درباره دیوار مرزی که ترکیــه در حال احداث آن در مرزهای
ایران است و بخش قابل توجهی از این دیوار ساخته شده است ،اظهار
کــرد :منطق ترکیه بعد از کودتای ناکام  ۲۰۱۶تغییر کرده اســت و
محاسبات اردوغان درباره روابط خارجی تغییر زیادی کرد از جمله در
رابطه با اروپا و آمریکا .اینها کشورهایی بودند که به سرعت کودتا را
محکوم نکردند و یک هفته بعد از شروع به دستگیری افراد مرتبط با
فتح اهلل گولن از ســوی اردوغان ،اتحادیه اروپا شروع به انتقاد از این
اقدام کرد و آمریکا هم درباره استرداد فتح اهلل گولن کاری نکرد و سفر
معروفی که آقای بایدن بعد از کودتا به ترکیه داشت شاهد بودیم که
تنش لفظی بیشتر شد و آمریکا گفت بررسی کنیم که این فرد قابل
استرداد است یا نه اما تا امروز هم استرداد نشده است.
وی ادامه داد :در ترکیه بین سکوالرها و حزب حاکم و اسالمگراها و
اپوزیسیون این دیدگاه است که فتح اهلل گولن وابسته به آمریکا است
و گزارشهای متعددی نوشــتند که سیا چطور او را تحت حفاظت
خودش قرار داده است .این کارشناس مسائل بینالملل تصریح کرد:
بعد از  ۲۰۱۶یک بیاعتمادی شدید نسبت به غرب پیش آمد و بعد از
آن هم آمریکا وقتی در جنگ سوریه به حمایت از کردها و یگانهای
خلق کرد روی آورد این بدبینی بیشتر شد و در ترکیه این باور شکل
گرفــت که آمریکا به دنبال حمایت از کردها برای برهم زدن امنیت
ترکیه است و بعد از آن هم تنشها بین ترکیه با آمریکا و اروپا شدید
شد ،از جمله در خرید موشکهای اس  ۴۰۰از روسیه یا حفاریهای
مدیترانه در ترکیه .اینها باعث شــد که فهم ترکیه از مسئله امنیت
ملی تحتالشــعاع قرار بگیرد و یکی از مسائل بحث کردهای سوریه
بود .در سوریه فرصت شده بود که پ کا کا از ترکیه وارد سوریه شود
و با یگانهای خلق کرد سوریه متحد شود و با سالحهای پیشرفتهای
که از آمریکا میگیرد قدرت خود را افزایش دهد .از طرفی بحث پژاک
پیش آمد از ایــن رو افزایش قدرت این گروهها و حمایت آمریکا در
ســوریه از اصلیترین نگرانیهای اردوغان بود و این درحالی بود که
برای توسعه اقتصادی به مناطق جنوب ترکیه که مناطق کردنشین
اســت نیاز دارد .از جمله در پروژه ( GAPآناتولی جنوبی) که قرار
اســت تحت کشت و صنعت حرفهای در بیاورد و امیدوار است از این
طریق بین پ کا کا و جامعه کردهای ترکیه فاصله ایجاد کند.
قهرمانپور ادامه داد :از طرفی امینه اردوغان همســر آقای اردوغان
کمپینی به راه انداخت تحت عنوان اینکه «بچههای ما را برگردانید»
در شهرهای کردنشین ،مادرانی که فرزندانشان جذب پ کا کا شدند
مقابل مقر این گروه مینشینند و خواستار بازپس گرفتن فرزندانشان
هســتند .اینها مجموعهای از اقداماتی است که اردوغان سعی دارد
انجام دهد تا مســئله کردها را به شکلی که خودش میخواهد ،حل
کند .در ترکیه «روند صلح» اشــاره به صلح دولت با کردها و جامعه
کردها دارد .نقشــه کلی این اســت که اردوغان میخواهد به نوعی

پکک و پژاک قطع کند و با بقیه
ارتبــاط جامعه کرد ترکیه را بــا 
کشــورها هم ارتباط آنها را محدود کند از این رو این دیوار منحصر
به ایران نیست ،بلکه درباره سوریه هم این کار را میکند .وی گفت:
تصمیم برای احداث مرز با سوریه شروع شده و مرز بیشتری هم دارد
که  ۹۰۰کیلومتر اســت و عمدهترین مسئله امنیت ملی ترکیه االن
مسئله سوریه و شرق فرات و مناطق کردنشین است یعنی جاهایی
که تحت تســلط یگان خلق کرد است .از نظر جغرافیایی مرز میان
ایران و ترکیه و عراق و از آن طرف هم ترکیه و سوریه طوری است که
کردها در رفت و آمد هستند و این جابه جاییها باعث میشود که این
نیروها با هم مبادله نیرو و اسحله داشته باشند و قوی شدن کردهای
ســوریه زمینه ساز قوی شدن کردهای ترکیه هم شده است .قبل از
پکک
شــروع بحران سوریه و قبل از دســتگیری عبداهلل اوجاالن 
در وضعیــت ضعیفی بود و بخش از شــرایط ترکیه را پذیرفته بود و
اوجاالن میگفت صلح کنیم و بخشی دیگر میگفت صلح نمیکنیم.
امــا اردوغان یک طرفه از مذاکرات کنار کشــید اما بعد از داســتان
پکک روز به روز قویتر شد ،از این رو نگرانی ترکیه از این
سوریه ،
منظر بیشتر شد .از طرفی حل نشدن بحران داخلی در سوریه ،ترکیه
را به این جمعبندی رســانده که مسئله ســوریه به این زودی تمام
نمیشود و میخواهند از باال به شیوه اقتدارگرا مسئله را پیش ببرند.
قهرمانپور با اشاره به اقداماتی از جمله احداث دیوار مرزی بین ایران
و ترکیه ،احداث دیوار مرزی بین ترکیه و ســوریه ،بسته شدن حزب
پکک
دموکراتیــک خلق ها ،کمپین مادرانی که بچههایشــان را 
بردهاند و پروژه آناتولی جنوبی ،خاطرنشــان کرد :وقتی این قطعات
پازل را کنار هــم قرار میدهیم یک پروژهای به دســت میآید که
آن حل مقتدرانه و آمرانه مســئله کردی در ترکیه است تا به اهداف
بلندمدتش که تبدیل شدن به قدرت متوسط بینالمللی است دست
یابد .این کارشناس مسائل بینالملل درباره برخی تحلیلها در فضای
مجازی و رســانهها درباره این که این دیوار مرزی مربوط به تحوالت
داخلی ایران و اقدامی پیشگیرانه از سیل مهاجرت به ترکیه و انتقال
تنش به این کشــور اســت؟ گفت :در ترکیه ایران به عنوان دولت با
ثبات در نظر گرفته میشود ،البته در آنجا گروههای کوچکی هستند
که ممکن اســت فکر کنند در ایران اتفاقاتی بحرانی ایجاد شود اما
جریان حاکم میگوید ،مســئله اصلی ایران با آمریکاســت و اتفاقی

نمیافتد که بگوییم این دیوار مربوط به آن باشد .در نظر بگیرید که
خیلی از ایرانیها رفتند ترکیه خانه خریدند و شــهروندی گرفتند و
ایرانیها منبع توریست و جذب سرمایه برای ترکیه هستند .قبال هم
که خواستند دیوار را احداث کنند گفتند که مربوط به ایران نیست و
بحث رفت و آمد کردهاست .در نهایت آنچه االن مشخص است ،این
دیوار برای حل مسئله کردی در چارچوبی است که ترکیه میخواهد
یعنی رویکرد آمرانهای که اردوغان سعی دارد پیش بگیرد .وی اضافه
کرد :البته مســئله پژاک هم برای ترکیه مهم اســت ،چون در عراق
تحرکاتی انجام میشود که هم ترکیه و هم اقلیم با آن مخالف هستند.
پکک با آمدن ترکیه
وقتی ترکیه وارد عراق شــد ،حشد الشعبی و 
مخالف بودند و بر سر ایجاد پایگاه نظامی توسط ترکیه در عراق تنشی
پیچیده ایجاد شده بود ،البته االن هم هست اما فروکش کرده است.
قهرمانپور درباره رویکرد ایران به احداث دیوار مرزی مشترک اظهار
کــرد :مقامات وزارت امور خارجه از احــداث این دیوار از ابتدای کار
اســتقبال کردند و گفتند که باعث میشــود نفوذ پــژاک به مرزها
محدود شود .وی گفت :در هر حال در فضای مجازی انتشار اطالعات
نادرست رایج اســت ،ولی تحلیل من این نیست که احداث دیوار به
خاطر تحوالت داخلی ایران است .مسئله ترکیه ،مسئله نفوذ کردها
از سوریه و عراق و ایران در داخل ترکیه و انجام عملیات علیه مواضع
ترکیه است .حتی این مسئله به موضوع مهاجرت افغانها هم چندان
ربط ندارد .همه مرز را که قرار نیســت دیوار بکشــند ،آن بخشی را
پکک است و ترکیه از
دیوار میکشد که محل رفت و آمد پژاک و 
مهاجران به عنوان برگ برنده در مقابل اتحادیه اروپا استفاده میکند.
از این رو وجود مهاجران در مرز به نفع ترکیه است و دلیلی ندارد که
بخواهد کال جلوی مهاجرت را بگیرد .این کارشناس مسائل بینالملل
خاطرنشان کرد که احداث دیوار مرزی مشترک در تمام بخشهای
مرز دو کشور انجام نمیشود ،این دیوار بیشتر در بخشهای شمالی
نزدیــک به اســتان آذربایجان غربی ایران احداث میشــود و اتفاق
جدیدی هم نیفتاده اســت که بخواهد کل مرز را دیوار بکشــد .وی
درباره واکنش کردها به این مسئله گفت :وقتی درباره کردها صحبت
میکنیم باید کردها را از هم جدا کرد ،اگر کردهای اقلیم منظور است
باید گروههای وابسته به آقای بارزانی را جدا کرد که روابط خوبی هم
با ترکیه دارد و االن هــم با ترکیه همکاری میکنند .در عراق گروه
مرتبط با اتحادیه میهنی مرحوم طالبانی و گروه بارزانی هستند ،اگر
جنبش «تغییر» را در نظر نگیریــم .در ترکیه هم گروهی از کردها
هســتند که روابط خوبی همواره با دولت ترکیه داشــتند و االن هم
این روابط را دارند و پول دار هم هستند و در استانبول سرمایهگذاری
کردند و هر نوع احســاس ناامنی ســرمایه آنها را از بین میبرد و
پکک هســتند .یک جامعه عادی ترکیه است که
مخالف حرکت 
زندگی عادی دارند و یک گروه هم ناسیونالیســتهای کرد هستند
که دو بخش هســتند که بخشی از آنها کار سیاسی میکنند و در
پکک همکاری دارند .در
مجلس هم هســتند و یک عده آنها با 
سوریه و ایران هم اینها چند دســته هستند ،از این رو وقتی درباره
کردها صحبت میکنیم باید مشخص کنیم دقیقا درباره کدام بخش
صحبت میکنیم.

نگاهی به دستاورد حضور ناو گروه ایرانی در رژه دریایی ارتش روسیه

رکورد دوربردترین سفر تاریخ دریانوردی ایران شکسته شد

ناوگان دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران در پاسخ به دعوت
نیروی دریایی ارتش روســیه جهت حضور در  ۳۲۵امین سالگرد
تاســیس این نیرو ،در عملیاتی تاریخی ،با دو شنار بومی خود ،با
نبود هیچ تجربه قبلی از پیمودن مســیر پیش رو و گام برداشتن
برای اولین بار در این مســیر ،موفق شــد در صحت و سالمت ،با
۴روز پیشی گرفتن از برنامه مقرر و پیمایش مسیر بدون پهلوگیری
مجــدد ،راهبردی بودن خود را به رخ همگان بکشــد و در یکی
از مهمتریــن رژههای دریایی جهان ،از لحاظ سیاســی و نظامی
حضور یابد .به گزارش ایسنا ،از دیرباز یکی از شاخصههای اصلی
توسعه هر کشور ،اتصال به دریا و توان دریانوردی آن کشور بوده،
از این رو خطوط دریایی هرساله جای خود را در مسیرهای تجارت
اصلــی ،ارتباط بین قارهای و اتصال فرهنگ ،بیش از پیش محکم
کردهاند و همین امر باعث شده تا حفظ ایمنی این خطوط و توان
دریانوردی فرا منطقهای ،برای هر کشــور به منزله دســتی برتر
نسبت به شرایط اقلیمی و همســایگان خود باشد؛ همانطورکه
هر عالقهمند به حــوزه دریانوردی میداند ،وجود ناوگان توانمند
در دریــا اعــم از ناوگانهای تجاری و نظامی اســکورت ،یکی از
مهمترین شــاخصهها برای هر حکومت در زمان حیاتش بوده و
هست؛ چنانچه برای ســالها نام نیروی دریایی بریتانیا در پهنه
دریا باعث ایجاد رعب و وحشت برای هر ناوگان دیگر بود .هرچند
که وضعیت فعلــی این نیرو با توجه به کســر بودجه ،تعداد کم
شناور و ایرادات متعدد شناورها در آبهای گرم شباهتی به سابقه
درخشان آنها ندارد .هرساله و همزمان با سالگرد تاسیس نیروی
دریایی روسیه توســط پتر کبیر ،رژه دریایی بزرگی در روسیه با
حضور انواع شناورهای عملیاتی در نیروی دریایی روسیه به انجام
میرسد؛ امســال و در  ۳۲۵امین سالگرد تاسیس نیروی دریایی
روســیه ،در لیست دعوت شــدگان این رزمایش ،نیروی دریایی
جمهوری اسالمی ایران نیز با ناوگروه تماماً ایرانی خود ،متشکل از
ناوچه ســهند و ناوبندر مکران ،پس از شکستن رکورد دریانوردی
کشور در مسافت و مدت زمان عملیات ،همراه با ناوگروههای هند
و پاکســتان در یکی از مهمترین رژههای دریایی جهان ،از لحاظ
سیاسی و نظامی حضور یافت.
ناوگان دریایی ایران با توجه به سهم  ۹۰درصدی خطوط دریایی
در تجــارت ایران ،از اهمیت ویــژهای برخوردارند و حفظ امنیت

آنها در مسیرهای عبوری ،به اولویتی غیر قابل چشم پوشی بدل
گردیده؛ از دهه  ۶۰تالش بیوقفه ناوگان نیروی دریایی ارتش ،در
حوزه دریای عمان ،خلیج عدن و سپس اقیانوس هند برای حفظ
ایمنی کاروانهای تجاری در مقابل دزدان دریایی ،در جریان بوده
و نیروی دریایی راهبردی ایران ،امسال قدم محکمتری در راستای
ارتقاء سطح دریانوردی کشــور برداشته و در قالب ناوگروه تماماً
ایرانی خود ،ناوچه ســهند و ناوبندر مکران ،با دور زدن کامل قاره
آفریقا ،ورود به اقیانوس اطلس ،بدون پهلوگیری مجدد در مسیر
و در نهایت عبور از کانال مانش ،دریای شــمال و ســپس ورود
به روسیه برای رژه ســنپترزبورگ ،ضمن شکستن رکورد سابق
در سفرهای دریایی نظامی ایران ،راهگشای تجارتی به عمق قاره
آمریکا و اروپا ،برای ناوگانهای تجاری ایران گردید و امروزه دیگر
دامنه حضور نیروی دریایــی ،به عنوان حافظ امنیت ناوگانهای
تجاری خود و متحدین ،محدود به قاره آسیا و اقیانوس هند نبوده
و نیــروی دریایی راهبردی ایران ،از ایــن پس مقتدرانه در پهنه
دریاهای آزاد به هرگونه عملیات در راســتای اهداف خود خواهد
پرداخت .از مهمترین شــاخصههای این سفر دریایی ،حضور دو
ناو تماماً بومی و گذر از مســیرهایی بود که پیش از این توســط
این نیرو پیموده نشــده بود؛ ناوگان دریایی ایران در این عملیات
تاریخی ،با دو شنار بومی خود ،با نبود هیچ تجربه قبلی از پیمودن
مسیر پیش رو و گام برداشتن برای اولین بار در این مسیر ،موفق
شــد در صحت و سالمت ،با  ۴روز پیشــی گرفتن از برنامه مقرر
و پیمایش مســیر بدون پهلوگیری مجدد ،یک بار دیگر راهبردی
بودن خود را به رخ همگان بکشــد؛ از مهمترین مســیرهایی که
برای اولین بار توسط نیروی دریایی در این عملیات پیموده شده
میتوان به شــبه جزیره ایبری ،خلیج بیسکای ،کانال مانش (بین
فرانســه و انگلیس) دریای شمال ،تنگه اســکاگراک (بین نروژ و
دانمارک) ،تنگه کاتگات (بین ســوئد و دانمارک) ،دریای بالتیک
و خلیج فالند اشــاره نمود و در نهایت نیز بــرای حضور در رژه،
ســهند در ابتدا و پس از آن ناوبندر مکران وارد ســن پترزبورگ
شدند .حضور ناوگان تماماً بومی ایران در این رژه ،آن هم درست
پس از ثبت دوربردترین و طوالنیترین دریانوردی تاریخ کشــور،
حامل پیام مهمی برای هر یک از شــرکتکنندگان دیگر در این
رژه بود؛ نیروی دریایی ایران که تا ســال  ۱۳۶۷عمال یک نیروی

مصرفکننــده بود ،امــروزه با تالش بیوقفه مهندســان دریایی
کشور ،در ســختترین شرایط تحریم ،تبدیل به نیرویی شده که
حال میتواند برای هر نیاز خود ،دســت به ساخت شناور مناسب
بزنــد و دیگر حضور خود را در حوزه اقیانوس هند و قاره آســیا
محــدود ندیده ،بلکه در اقیانوس اطلــس ،در دل قاره آمریکا نیز
مقتدرانه گام برداشــته و پس ورود به سن پترزبورگ ،قاره اروپا
را نیز به تماشــای حضور مقتدرانه ناوگان راهبردی ایران در قلب
خود مینشاند .قرارگیری ناوگان بومی ایران ،در کنار ناوگروه دیگر
کشورهای حاضر در رژه دریایی روسیه ،از جمله هند و پاکستان
را میتوان ،پرچم درخشــان عزم و اراده نیروی دریایی راهبردی
ایران دانست که با وجود تحریمهای دو دهه اخیر با ناوگروه بومی
خود ،حال دوشــادوش نیروی دریایی کشورهایی قدم بر میدارد
که بدون هیچ تحریمی در کنار برخورداری از کمک و تکنولوژی
خارجی مناســب ،در حال ساخت شناور و دریانوردی هستند ،اما
در این رژه شــاهد این بودند که نیــروی دریایی راهبردی ایران،
پس از سفری بلند مدت در اقیانوس آرام که نام آن با دریانوردی
سخت و طاقت فرسا پیوندی نا گسستنی خورده ،مقتدرانه حضور
خود را در رژه ســنپترزبورگ ،با آمادگی کامل به ثبت رســاند.
دریانوردی همواره پل ارتباطی اصلی مابین کشــورهای مختلف،
در تجــارت و ضمــن آن انتقال و ارتبــاط فرهنگی بوده که پس
از گذر ســالها از شــکلگیری اولین ناوگانهای دریایی ،جامعه
دریانوردی سیاست و زبان دیپلماسی خاص خود را ایجاد کرده و
از همیــن رو هر حضور و یا برخوردی در خود حامل پیامی برای
شاهدان خواهد بود؛ در ساختار دیپلماسی دریایی ،حضور هر یک
از اجزاء نیروی دریایی یک کشور در رژه سن پترزبورگ ،نمایانگر
سطح مشــخصی از احترام و قرابت سیاسی خواهد بود و حضور
فرمانده نیروی دریایی ایران در کنار دو ناو اصلی و بومی نیرو که
صاحب نشان افتخار دوربردترین سفر تاریخ دریانوردی ایران نیز
هستند ،برای کشــور روسیه به معنای نهایت احترام در سیاست
از جانب کشور ایران اســت؛ همچنین در دیپلماسی دریایی نیز
این حضور پیامرســان قرابتی مضاعف نسبت به سنوات گذشته
اســت و میتواند اعالم شروعی بر همکاریهای قدرتمندتر مابین
نیروی دریایی راهبردی کشــور و نیروی دریایی قدرتمند روسیه
در آیندهای نزدیک باشد.

به سوی پزشکی
مبتنی بر شواهد

شاید به همین خاطر باشد که بســیاری از پزشکان علیرغم وجود
توانایی درمان مبتنی بر شــواهد به خاطر نگرانی از وجهه نامناسب
آن بیــن مردم از خیر آن میگذرند و همچنان بر روشهای ماتقدم
ابرام میورزند.
در نهایت اما این رویکرد اجتناب و احتراز ،به محروم شــدن بیماران
از درمانهای به روزتر و گاهی کاملتر میانجامد و آسیب اصلی در
اینجا یعنی اختالل در انتخاب بهترین روش ممکن در موارد بسیاری
خود را نشان میدهد.

شایســته اســت که قســمت آموزش وزارت بهداشــت و سازمان
نظامپزشکی که در برابر مردم طبق اساسنامه مسئولیت دارد با اجرا
و انجام برنامههای آموزشــی-فرهنگی خالق و جذاب ،ارزش باال و
ثمــرات این روش را فرد به فرد و خانه به خانه و به طور مفصل و از
الف تا ی توضیح و توصیف نماید تا ضمن قبحزدایی جامعه را به این
رویکرد مشــتاق نماید و در نهایت از درمانگرانی که در تالش برای
ارائهی خدمات پزشکی برپایهی به روزترین اطالعات پزشکی هستند،
چهرهای درخور چنانکه شایسته آن هستند ارائه نماید.

ادامه از صفحه اول:
تاویلی که جایگاه درمانی پزشک و رابطهی بیمار-پزشک را به عنوان
قســمت بســیار مهمی از فرآیند درمان به شدت تهدید ،تخریب و
بیاعتبارمیکند.

