
گم ش�دن يك ميليارد و ۳۰۰ميليون دالر ارز 
تجهي�زات پزش�كي يك�ي از جنجالي ترين 
افش�اگري هاي وزي�ر بهداش�ت ب�ود كه هم 
در س�خنراني اش در فراكس�يون نمايندگان 
واليي مجلس به آن اش�اره كرد و هم در رشته 
توئيت هايش بر گم ش�دن آن تأكيد داش�ت؛  
مبلغي كه با يك حس�اب سرانگشتي چيزي 
معادل نيمي از بودجه طرح تحول سالمت در 
سال 97 به ش�مار مي رود. وي اينگونه توئيت 
كرده بود:»يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دالر ارز 
تجهيزات پزش�كي رفته و هنوز دقيقاً معلوم 
نيست چه كسي آن را برده و چه چيزي آورده 
و به چه كساني داده اس�ت.« اما حاال مديركل 
امور تجهيزات و ملزومات پزشكي سازمان غذا 
و دارو معتقد است: وزير بهداشت در راستاي 
شفاف سازي فرآيند ورود تجهيزات و ملزومات 
پزش�كي از ابتدا تا انتها اين س�خنان را گفته 
اس�ت، وگرنه اين يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون 
دالر كل گردش مالي تجهيزات پزشكي در سال 
97 است كه حدود يك ميليارد و ۲۵۰ ميليون 
دالرش ترخيص و وارد چرخه درمان شده است!

   
اظه��ارات افش��اگرانه وزير بهداش��ت همه را 
ش��وكه كرده اس��ت؛ جنجالي ترين بخش اين 

افش��اگري ها فس��اد 50 هزار ميليارد توماني 
در نظام پزش��كي بود كه س��اعتي بعد توسط 
مدير روابط عمومي وزارتخانه تكذيب شد، اما 
گم ش��دن يك ميليارد و 300 ميليون دالر ارز 
تجهيزات پزشكي هم از فساد كالني در ساختار 
سالمت حكايت داش��ت، هر چند به اندازه آن 
50هزار ميليارد تومان شوك آور نبود، اما همه 
را مبهوت خود كرد. اظه��ارات تكميلي آقاي 
وزير درباره واردات 2ميليون يورو كابل برق به 
جاي استنت قلب هم نش��ان داد كه گم شدن 
يك ميليارد و 300 ميليون دالر ارز تجهيزات 
پزشكي دور از ذهن نيس��ت، الاقل 2ميليون 
يورو از آن به واردات كابل برق اختصاص يافته 
است. اما اظهارات اخير مديركل امور تجهيزات 
و ملزومات پزشكي س��ازمان غذا و دارو مسير 
اين ماجرا را از مسير مدنظر آقاي وزير منحرف 

مي كند !
   گم شدن يا گم نش�دن ارز تجهيزات 

پزشكي!
يك ميليارد و 300 ميليون تومان گم شده! گم 
شدن چنين پول كالني در ساختار نظام سالمت از 
نفوذ مافيايي گسترده حكايت داشت كه بر ساختار 
بهداشت و درمان چنبره زده و مي تواند منابع مالي 
كالني در حد نيمي از بودجه طرح تحول سالمت 

در سال 97 را ببلعد بي آنكه مشكلي به وجود بيايد 
و آب از آب تكان بخورد. اظهارات مديركل امور 
تجهيزات و ملزومات پزشكي سازمان غذا و دارو 
حكايت از آن دارد كه اين پول نه فقط گم نشده 
بلكه وارد چرخه سالمت شده و اتفاقاً معلوم است 
چه كس��ي آن را برده، چه چيزي آورده و به چه 

كساني داده است!
اما آنطور ك��ه مهندس سيدحس��ين صفوي، 
مدي��ركل امور تجهيزات و ملزومات پزش��كي 
سازمان غذا و دارو مي گويد، كل گردش ارزي 
كه ب��راي حوزه تجهيزات پزش��كي در س��ال 
۱397 دريافت و تأمين ش��ده، يك ميليارد و 
300 ميليون دالر اس��ت و از اين مبلغ حدود 
يك ميليارد و 250 ميليون دالرش ترخيص و 

وارد چرخه درمان شده است. 
به گفته وي كاالهاي وارد شده با اين ارز عمدتاً 
در حوزه هاي مصرفي پزش��كي، آزمايشگاهي 
و دندانپزش��كي و برخي از آنها ه��م در حوزه 
تجهيزات س��رمايه اي بوده اس��ت كه در سال 
گذشته وارد و در چرخه درمان توزيع شده اند. 
باقيمان��ده ارز تخصيص داده ش��ده به حوزه 
تجهيزات پزشكي نيز به تدريج وارد مي شود. 
صفوي تأكيد مي كند:»ما اين مسائل را پيگيري 
مي كنيم. بنابراين اگر ارزي خارج ش��ود، هم 

سيس��تم بانكي آن را پيگي��ري مي كند و هم 
خودمان پيگير هس��تيم كه مابه ازاي آن كاال 

وارد كشور شود.«
  فقط براي شفاف سازي 

 مديركل امور تجهيزات و ملزومات پزش��كي 
س��ازمان غذا و دارو درباره اظهارات افشاگرانه 
وزير بهداش��ت درباره گم شدن يك ميليارد و 
300 ميليون دالر ارز تجهيزات پزشكي اينگونه 
توضيح مي دهد:»آنچه وزير در اين باره مطرح 
كرده اند، شفاف سازي فرآيند ورود تجهيزات و 
ملزومات پزشكي از ابتدا تا انتها بوده است كه 
در اين راستا نيز ما ش��روع به انتشار فهرست 
 ش��ركت ها و اقداماتش��ان كرده ايم. قاعدتاً در 
اين حجم از تخصيص ارز براي واردات كاالها 
و تجهيزات، تعداد مع��دودي هم تخلف وجود 

داشته كه آنها هم در حال رسيدگي است.«
به گفته وي، كل تجهيزات و ملزومات پزشكي كه 
ارز رسمي دريافت مي كنند، شامل قيمت گذاري 
هستند و توزيع آنها تحت نظر يك سامانه توزيعي 
است كه بايد از ابتداي فرآيند تا زمان توزيع در بين 
مصرف كننده نهايي در آن درج شود. صفوي تأكيد 
كرد:»بر اساس اين س��امانه موجودي انبارهاي 
شركت ها و كااليي كه توزيع شده مشخص است 
و مي دانيم كه اين كاالها با چه قيمتي توزيع شده 
است. همچنين در حال توسعه سامانه كدينگ 
تجهيزات پزش��كي هس��تيم تا بتوانيم واردات 
تجهيزات پزشكي را با جزئيات بيشتري كنترل  

كنيم.«
وي ب��ا تأكيد بر اينك��ه عم��ده واردكنندگان 
و توليدكنندگان��ي ك��ه در زمين��ه تجهيزات 
پزش��كي كار مي كنند، مجموعه هاي سالمي 
هستند، مي افزايد:»به هر صورت ممكن است 
تخلف در ش��بكه توزيع اتفاق افت��د. بر همين 
اساس وظيفه ما اين اس��ت كه به دقت نظارت 

و رصد كنيم.«
   گم شده يا گم نشده؟!

ب��ا صحبت هاي صف��وي ابهام ه��ای پيرامون 
افش��اگري هاي نمك��ي جدي تر مي ش��ود. به 
عبارت ديگر مردم نمي دانند در حال حاضر بايد 
اظهارات آقاي وزير را بپذيرند كه معتقد است 
يك ميليارد و 300 ميليون دالر ارز تجهيزات 
پزشكي را معلوم نيس��ت چه كسي برده،  كجا 
برده،  چه آورده و به كه داده اس��ت يا سخنان 
مدير كل تجهيزات پزش��كي س��ازمان غذا و 
دارو را بپذيرن��د كه درباره عناصر اس��تفهامي 
موجود در كالم و توئيت هاي وزير پاس��خ داد! 
هر چند قبل ت��ر نمكي تكليف س��ازمان غذا و 
دارو را مش��خص كرده و آن را ب��ه عنوان يكي 
از كانون هاي فساد در وزارت بهداشت معرفي 

كرده است. 
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يك ميليارد و 250 ميليون دالر ارز تجهيزات پزشكي پيدا شد!
در حالي كه وزير بهداشت از گم شدن يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دالر ارز تجهيزات پزشكي خبر داده بود، مدير كل تجهيزات پزشكي 

اين وزارتخانه مي گويد: يك ميليارد و ۲۵۰ ميليون دالر از اين ارز در چرخه سالمت وارد شده است!؟

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

  مجيد قرباني توئيت كرد: سلبريتي موجودي است تا زماني كه 
تو ايرانه ملت بزرگ، مهربان، عزيز، ش��ريف و دوست داشتني ايران از 
دهنش نميوفته، ولي وقتي رفت خارج شروع مي كنه به تحقيركردن و 

پاچه گرفتن و لگد انداختن!
-----------------------------------------------------

  علي قلهكي نوش�ت: نجفي در جلسه دوم رس��يدگي به پرونده 
قتل ميترا اس��تاد:»اتهام قتل عم��د را قبول ن��دارم«. طبيعي بود كه 
سناريوهاي»پرستوسازي« از مقتوله و دخيل دانستن»نهاد امنيتي« 
در اين ماجرا به اين ختم ش��ود كه نجفي روزه��اي اول بعد از قتل به 
صراحت گفته بود قاتلم، حاال منكرشود! الحق كه نجفي يك اصالح طلب 

اورجيناله.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  نوروزي توئيت كرد: با مصوبه ش��وراي ش��هر و كميسيون ماده 
5، از اين پس در مناطق پانزده گانه ش��هر اصفهان، س��اختمان هاي 
مسكوني رده »ج« و »د«، ملزم به نصب آبگرمكن خورشيدي هستند. 
همچنين اقدامات آموزشي براي تشويق شهروندان به استفاده از انرژي 
خورشيدي انجام مي ش��ود تا با هم به محيط زيس��ت و توسعه پايدار 

كمك كنيم. 
-----------------------------------------------------

  صدرا نوش�ت: 33 درص��د م��ردم عربس��تان و 3۱ درصد مردم 
هندوس��تان بر اين باور هس��تند ك��ه در بهترين كش��ور دنيا زندگي 
مي كنند. جالب اينكه طبق آمار سال 20۱7 در هند 732 ميليون نفر 
از مردم اين كشور - بيشتر از 55 درصد جمعيت - به امكانات ابتدايي 

سرويس هاي بهداشتي دسترسي ندارند. 
-----------------------------------------------------

  ياسر نوشت: پيمايش هاي اجتماعي اخير نشان مي دهد كه منفور 
بودن امريكا عموميت يافته است و هيچ قشر منسجمي وجود ندارد كه 
نظر مثبتي نسبت به امريكا داشته باش��د. به عبارتي، ابراز همسويي با 

امريكا قبح پيدا كرده است. 
-----------------------------------------------------

  خبرگزاري ايمنا با انتشاراين عكس توئيت كرد: طرح اصفهان 
شمالي، استان گلساران نام گرفت. ابوترابي عضو كميسيون شوراها و 
امور داخلي كشور گفت: شهرستان هاي نايين و خور و بيابانك از طرح 
اصفهان شمالي حذف شده و شهرستان هاي محالت، دليجان، خوانسار 

و گلپايگان به اين طرح اضافه شدند. 
-----------------------------------------------------

  شايان با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: باالخره بدهي خودم 
رو به دولت پرداخت كردم. بانك رفاه )متعلق به خودشون( هم شرايط 

پرداخت سه ريال رو فراهم كردند. خداروشكر
-----------------------------------------------------

  خبرگزاري قدس توئيت كرد: مقامات بهداشتي فلسطين اعالم 
كردند: غزه هم اكنون با ش��ديدترين وضعيت كمبود دارو و تجهيزات 
پزش��كي از ابتداي محاصره غزه توس��ط اس��رائيل مواجه بوده و تنها 

مي تواند پاسخگوي نيمي از نيازهاي پزشكي در اين منطقه باشد. 
-----------------------------------------------------
  رس�ول ش�كري نيا توئيت كرد: تأييد بي ضابطه صالحيت اعضاي 
شوراهاي شهر در كشور و عملكردهاي ضعيف و تأسف آور برخي از آنها سبب 
شده حتي مخالفان نظارت استصوابي و شوراي نگهبان هم به اين نهاد ارادت 
پيدا كنند. شوراي نگهبان خاكريز قانوني و شرعي جلوگيري از نفوذ به اركان 

تصميم گيري و تصميم سازي در جمهوري اسالمي است. 
-----------------------------------------------------

  زهرا  ايراني با انتشار اين عكس توئيت كرد: اينجا امريكاست. 
يه كاري مي كنن تو اذهان مردمشون كه اونها رو پست ترين آدم ها تصور 
كنن، سطل زباله با چهره يك حاكم عرب وقتي باز ميشه كه پاتو بذاري 

توي دهنش.
-----------------------------------------------------

  محمد موحد توئيت كرد: نجفي در دومين جلس��ه دادگاه علني 
رسيدگي به پرونده قتل ميترا استاد: »اتهام قتل عمد را قبول ندارم«. 
پ. ن: وي افزود من س��ه تا گلوله به ديوار زدم ولي بعدش همسرم يه 
دفعه اومد وسط كه دعوا را حل كنه و دو تا گلوله هم به خودش خورد. 

وي ادامه داد اون بخش از ديوار حمام مهدور الدم بوده. 
-----------------------------------------------------

  جنلي توئيت كرد: نجفي گفته »اتهام قت��ل عمد را قبول ندارم«. 
بابا اين مي خواسته زنشو بخوابونه حتي واس��ش بالش برده بوده بذاره 
زير سرش، اما چون زنش قهوه خورده بوده و نمي خوابيده چهار تا گلوله 
بهش زده بخوابه. صبحم بيدارش كرده كه واسش صبونه درست كنه ولي 
مي بينه زنه قهر كرده رفته اون دنيا. بعضي زنا ديگه خيلي لوس ميشن. 
-----------------------------------------------------
  قرارگاه رسانه اي عمار در كانال تلگرامي اش منتشر كرد: كامبيز 
مهدي زاده سال گذش��ته )پس از وصلت با خانواده رئيس جمهور( به عنوان 
»دبير ستاد توسعه فناوري هاي حوزه انرژي« منصوب شد و مدتي بعد »معاون 
وزير صنعت« شد و رياست »سازمان زمين شناسي« را نيز به عهده گرفت؛ 
البته اين موضوع مورد انتقاد كارشناسان قرار گرفت و وي مجبور به استعفا 
شد. اينك كامبيز مهدي زاده با حكم رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات به 

عنوان مشاور امور برنامه ريزي و اجرايي اين ستاد منصوب شده است. 

عليرضا سزاوار

  سازمان ملل اعالم كرد: تعداد مرگ و ميرهاي ناشي از بيماري ايدز از 
سال 20۱0 ميالدي حدود يك سوم كاهش داشته  است. 

  رئيس گروه بهداشت آب و فاضالب وزارت بهداشت با اشاره به تشديد 
نظارت هاي وزارت بهداشت بر استخرها در فصل تابستان گفت: مردم 
در صورت مش��اهده هرگونه مشكل در آب اس��تخرها، با شماره ۱90 

تماس بگيرند. 
  ش��هردار تهران در واكنش به نامه اخير رئيس س��ازمان بازرس��ي 
درخصوص غيرقانوني بودن برگزاري انتخابات شوراياري ها اظهار كرد: 
سازمان بازرسي مرجع تشخيص عدم برگزاري انتخابات شوراياري ها 

نيست. 
  مديركل امور شوراها و مناطق آزاد تجاري وزارت آموزش و پرورش 
درباره كم توجهي به قانون در برخي مدارس هيئت امنايي به ويژه در 
زمينه دريافت خارج از مصوبه هزينه خدمات فوق برنامه در ايام ثبت 
نام اظهار كرد: هزينه خدمات فوق برنامه در ش��روع فصل ثبت نام به 
صورت رسمي ابالغ مي ش��ود. مدارس موظف هستند مصوبه شوراي 
آموزش وپرورش درب��اره هزينه فوق برنام��ه را در معرض ديد عموم 

قرار دهند. 
  معاون امور توانبخشي س��ازمان بهزيستي كشور با انتقاد از افزايش 
نامتناسب بودجه تأمين وسايل كمك توانبخشي براي معلوالن نسبت 
به افزايش قيمت اين محصوالت گفت: بودجه اين حوزه نسبت به سال 
گذشته تنها 2ميليارد تومان افزايش داشته اين درحالي است كه برخي 
از اقالم وسايل كمك توانبخشي تا چهار برابر افزايش قيمت داشته اند. 
  مديركل كميته امداد اس��تان تهران از پرداخت ۴۶ميليارد و 5۱۱ 
ميليون تومان مستمري به خانوارهاي تحت حمايت درسه ماه نخست 

امسال خبر داد. 
  نماي عمارت قجري گلس��تانه، س��ردرقديمي ف��روزش و يكي از 
س��اختمان هاي تيمورتاش وزير جنگ رضاخان بازپيرايي مي شوند و 
براي اين منظور ح��دود 300 ميليون تومان هزينه پيش بيني ش��ده 

است. 
  مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه فرهنگيان، 
اجراي طرح حي��ات طيبه و فعالي��ت 800 گروه فرهنگ��ي و فعاليت 
كانال هاي پر مخاطب دانشجويي در فضاي مجازي را از جمله اقدامات 

اين نهاد در دانشگاه فرهنگيان عنوان كرد. 

50 درصد مدارس را مردم مي سازند
 9۲ عض�و هيئت مدي�ره مجم�ع خيري�ن كش�ور گف�ت: 
درص�د از كمك ه�ا ی بهزيس�تی از س�وی م�ردم اس�ت 
و نيم�ی از  م�دارس ه�م توس�ط م�ردم س�اخته  می ش�ود.

محمدرضا كارگري ديروز در همايش افتتاحي��ه تجليل از خيرين 
بهزيستي كش��ور اظهار كرد: نزديك به ۱0 س��ال پيش كه جامعه 
خيرين حاميان بهزيس��تي را به ثبت رس��انديم، ب��ه بركت وجود 
امام رضا )ع(، با افتخار مي گوييم 50 درصد مدارس كشور را مردم 
مي س��ازند. در كنار اين موضوع ديديم كه س��المت م��ردم جامعه 
هم دچار مشكل است، عالوه بر آن در مس��كن هم مشكل داشتيم 
و پس از س��اخت چند ۱0 هزار واحد به نيازمندان اعطا ش��د. يكي 
از س��ازمان هاي مردم نهاد كه م��ردم به آن اعتماد دارند، س��ازمان 

بهزيستي است. 
وي ادامه داد: به گفته مديران اين سازمان، 92 درصد از كمك هاي 
بهزيس��تي از س��وي مردم اس��ت و با اين مش��كل مواجه ش��ديم 
خانواده هايي هس��تند كه سه معلول يا بيش��تر دارند. از طرفي اين 
خانواده ها نه تنها دو يا س��ه معلول دارند بلكه مس��كن هم ندارند و 
گرفتار مشكالت عديده اي هس��تند. طبق توافقنامه ها مقرر شده تا 

خانواده هايي كه دو يا سه معلول دارند، صاحب مسكن شوند. 
عضو هيئت مديره مجمع خيرين كش��ور عنوان كرد: عالوه بر كمك 
قابل توجه دولت و س��اير س��ازمان ها، رقمي حدود ۱5ميليون هم 
برآورد هزينه يك معلول است كه معلوم نيست از كجا مي تواند اين 
مبلغ را فراهم كند. تأمين اين هزينه برعهده ماست و بايد با تشكيل 
مجامع خيرين استان ها به اين سمت رفت تا نيازهاي افراد دو معلول 

به باال را تأمين كنيم. 

وام به جاي شهريه
براي سال تحصيلي جديد تمام هزينه تحصيل دانشجويان دانشگاه 
پيام نور توس��ط بانك هاي مورد قرارداد دانشگاه پرداخت مي شود. 
اهميت اين مس��ئله زماني دو چندان مي ش��ود كه بدانيم پيام نور 
پس از دانش��گاه آزاد، بيشترين دانشجوي كش��ور را در خود جاي 

داده است. 
به طور طبيعي وزارت علوم به دانش��جويان، تسهيالت مالي براي 
كمك به ش��هريه ارائه مي دهد ولي با محدوديت روبه رو است؛ اما 
دانشگاه پيام نور با امضاي تفاهمنامه ای با دو بانك جديد تا سقف 20 

ميليون تومان براساس شهريه به دانشجويان وام مي دهد. 
دانشجويان با يك بار مراجعه به بانك مي توانند تمامي شهريه دوران 
تحصيل خود را پرداخت كنند. به طوري كه بانك هاي طرف قرارداد 
به سامانه گلستان دانش��گاه متصل هستند و به صورت خودكار در 
هر ترم تحصيلي شهريه دانشجو را پرداخت مي كنند. اين در حالي 
است كه بازپرداخت ش��هريه دانش��جويان ۴8 ماهه بوده و با سود 

3درصدي محاسبه مي شود. 
محمدرضا زماني، رئيس دانش��گاه پيام نور با اشاره به اينكه به طور 
متوسط دانشجويان اين دانشگاه كم برخوردار هستند، گفت: »طبق 
برنامه ريزي و تفاهمنامه هاي متنوعي كه با بانك هاي مختلف امضا 
كرده ايم از سال تحصيلي جديد هيچ يك از دانشجويان دانشگاه پيام 

نور دغدغه شهريه تحصيل نخواهند داشت.«
جالب اينكه شهريه اين دانش��گاه به طور ميانگين يك سوم ديگر 
مراكز علمي است. در طول سال گذشته دانشگاه پيام نور نزديك به 
8 ميليارد و 500 ميليون تومان تسهيالت براي شهريه دانشجويان 
از طرف بنياد علوي و بانك ه��اي طرف قرارداد خود پرداخت كرده 
اس��ت، اما امس��ال نيز اين مبلغ با افزايش دو برابري به 30ميليارد 

تومان رسيده است. 
اين دانشگاه داراي 700 هزار دانشجو در مناطق محروم است كه از 
نظر مالي شرايط مناسبي ندارند. به همين دليل اين دانشگاه به علت 
نامناسب بودن وضعيت مالي همه دانشجوياني كه در نقاط محروم 

تحصيل مي كنند، نمي تواند ميزان شهريه خود را افزايش دهد. 
 دانشگاه هاي ساير كش��ور ها براي رفع مشكل هاي مالي 70 درصد 
بودجه خود را با استفاده از كمك هاي خيران تأمين مي كنند. سال 
گذشته هم خيران بالغ بر80ميليارد ريال به دانشگاه پيام نور كمك 
و افزون بر3 ميليون مترمكعب هم زمين به دانش��گاه پيام نور اهدا 
و پرداخت هزينه هاي تأمين جهيزيه و كمك به ازدواج دانشجويي 

را نيز تقبل كردند. 
دانش��گاه پيام نور در مهر سال ۱3۶7 تأسيس ش��د. اين دانشگاه 
براساس روش آموزش از راه دور و نيمه حضوري تأسيس شد و از نظر 
ساختاري دانشگاه پيام نور داراي يك سازمان مركزي و در سراسر 
كشور است. اين دانش��گاه دامنه وسيعي از رش��ته هاي مختلف را 
به طور متفاوت ارائه مي دهد كه شيوه آموزشي اين دانشگاه، آموزش 

باز و از راه دور است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

امر به معروف در حجاب چرا و چگونه
مسئله و اولويت اصلي جامعه ايراني در شرايط 
حاضر، حتماً چيزي جز اقتصاد نيس��ت. جامعه 
ايراني از ش��ش س��ال پي��ش تا كن��ون درگير 
قراردادي اس��ت كه ظاهراً قصد داشته مسائل 
اقتصادي را حل كند، اما نتيج��ه ظاهراً روندي 
كاماًل معك��وس را طي مي كند و هم��ه تدريجاً 
به اين نتيجه رس��يده اند ك��ه راه حل معضالت 
اقتصادي، چيزي جز تكيه بر توان داخل نيست. 
در اين شرايط دشمن بيروني متعاقب بدعهدي 
آش��كار در برجام، قصد دارد مهم ترين هس��ته 
مقاومت كشور در برابر جنگ اقتصادي ظالمانه 
خود را هدف قرار دهد. اين هسته سخت، چيزي 
جز مردم نيس��تند. در اين راستا تبديل مسائل 
فرهنگي و سياس��ي به عرصه ايجاد شكاف هاي 
اجتماعي و برجس��ته كردن آن، خطرناك ترين 
چيزي اس��ت كه مي تواند در حال حاضر هسته 
س��خت مقاومت كش��ور را هدف قرار دهد. در 
همين راس��تا حمله علني و پرحج��م به احكام 
اس��المي و قانون حج��اب، به يك��ي از كارهاي 
رسمي دش��منان داخلي و خارجي تبديل شده 

است. 
در اين ش��رايط، اتخاذ رفتار فرهنگي مسئوالنه 
و دقيق از س��وي عموم مردم، اولويتي كليدي 
در ش��رايط حاضر اس��ت كه واجد ابعاد توأمان 
فرهنگي- اقتصادي و سياس��ي اس��ت. ترغيب 
بخشي از جامعه به مقابله با هنجارهاي اسالمي 
و قوانين رس��مي كش��ور، تخريب چهره احكام 
اسالمي با تكيه بر ظرفيت تقطيع و وارونه سازي 
پيام هاي رس��انه اي در ش��بكه هاي اجتماعي و 
نهايتاً صورت دادن يك جنگ مصنوعي و قالبي 
در بطن جامعه ايران��ي، مهم تري��ن اقدامات و 
اهداف تعريف شده در اين حوزه است. مجموعه 
اين واقعيات، كن��ش فرهنگي اقش��ار مختلف 
م��ردم در زمينه مس��ئله حج��اب را همان قدر 
واجد اهميت كرده است كه تحركات رسانه اي 
مس��ئوالن كش��ور در جنگ اقتصادي پيش رو 
مي تواند حساس باشد! طرح اين ادعا البته ابتدائاً 
مي تواند غلوآمي��ز جلوه كند، ام��ا واقعيت اين 
است كه تغيير چارچوب معناي رسانه و تبديل 
ش��دن فرد فرد جامعه به يك رس��انه در فضاي 

كنوني ش��بكه هاي اجتماع��ي، در كنار تعيين 
اقشار مختلف مردم به عنوان مهم ترين هدف در 
راهبرد جنگي جديد دشمن، نه تنها مي تواند از 
ميزان مبالغه اين ادعا بكاهد بلكه آن را می تواند 

كاماًل واقعي جلوه دهد. 
امر به معروف و نه��ي از منكر جايگاهي كليدي 
در زيست تمام جوامع بشري دارد. اهميت اين 
اصل تا بدانجاس��ت كه مي توان گف��ت: اگر اين 
اصل تعريف نشده بود، ما هيچ وقت در هيچ دين 
و آيين و قوم و ملتي، قهرمان نداش��تيم. يعني 
مقياس، سنگ محك و ش��اقول سنجش افراد 
از بين مي رفت. در مقابل، آنچه از قرآن كريم و 
روايات اسالمي در اين زمينه برداشت مي شود، 
اين است كه با ترك امر به معروف و نهي از منكر، 
اوالً اصول و ف��روع دين بر زمي��ن مي ماند. ثانياً 
فاس��قان بر جامعه حاكم مي شوند و نهايتاً اصل 
ماهيتي به نام دين و ن��زول آن نيز بيهوده جلوه 
مي كند. دانستن الفباي امر به معروف و نهي از 
منكر حتماً اهميتي كمت��ر از اصل آن ندارد. در 
اين زمينه، اولين چيزي كه مهم است دانستن 
معروف و منكر از سوي كسي است كه مي خواهد 
به ديگران تذكري در اين زمينه بدهد. دوم، در 
نظر گرفتن شرايط و احتمال نزديك به يقين در 

مورد مؤثر بودن آن است. 
انج��ام امر ب��ه مع��روف در فضايي دوس��تانه و 
حتي االمكان به صورتي غيرمس��تقيم، واقعيت 
ديگري اس��ت كه بايد در اين زمينه مورد توجه 
قرار گيرد. كساني كه در مسائل مديريت صنعتي 
با موضوع نوع رفتار با پرسنل يك كارگاه توليدي 
براي ب��اال رفت��ن راندم��ان كار مواجهند، اصل 
كليدي را در اي��ن زمينه مط��رح مي كنند. كار 
درس��تي كه عوامل مديريت به درستي و علمي 
ب��ودن آن يقين صددرصدي ه��م دارند و آن را 
به يكي از پرس��نل مي س��پارند، مادامي كه آن 
فرد تمايل دروني به انجام آن نداش��ته باش��د، 
در صورت انجام ش��دن نيز مفي��د واقع نخواهد 
ش��د. بر اين اساس ما در مس��ئله امر به معروف 
و نهي از منك��ر بيش و پيش از ه��ر چيز بايد به 
ش��رايط روحي و رواني فرد مورد خطاب در اين 
زمينه توجه كنيم تا عمل ما نتيجه معكوس در 
بر نداشته باشد. تمام اينها البته به معناي انكار 
وظيفه دستگاه هاي حاكميتي در برخورد قانوني 
با قانون شكنان در صحن جامعه نيست و بحث 
ما در اينجا، پيرامون الفباي امر به معروف توسط 

آحاد جامعه است. 
انجام عمل و فريضه مهم امر به معروف و نهي از 

منكر به صورتي كه نتيجه معكوس در بر نداشته 
باش��د و موجب تنش آفرين��ي در صحن جامعه 
نشود، امر مهمي است كه بايد هر فرد در شرايط 
كنوني به آن اهتمام ويژه اي داشته باشد. به واقع 
آنچه ش��ايد بيش از نفس تمايل يك ش��هروند 
قانون مدار به تذكر لساني در مورد بدحجابي يا 
هر منكر ديگري اهميت داشته باشد، يادگيري 
و تمري��ن آن باش��د. همدلي با ف��رد مخاطب و 
برقراري ارتباط دوستانه با وي، مسئله اي است 
چه در مس��ائل مربوط به مديريت منابع انساني 
در رشته هايي مانند مهندسي صنايع و مديريت 
صنعتي، چه در مس��ئله امر به معروف و نهي از 
منكر لس��اني، اصلي كليدي به ش��مار مي رود. 
وقوف آم��ر به مع��روف و ناهي از منك��ر به اين 
واقعيت مهم كه خ��ود او و مخاطبش اكنون به 
صورت يكجا ه��دف جنگ روان��ي و اقتصادي 
دشمن قرار داش��ته و در يك جبهه قرار دارند، 
نكته اي است كه مي تواند در تلطيف ارتباط بين 
دو سوي اين ماجرا و خنثي كردن حربه دشمن 
براي ايجاد دوقطبي هاي كاذب در سطح جامعه 

كمك كننده باشد. 
مسئله مهم ديگري كه در اين زمينه بايد بدان 
توجه داش��ت، كه اين اس��ت كه قانون وظيفه 
ش��هروندان عادي در اين زمين��ه را محدود به 
تذكر لس��اني به فرد مقابل دانسته، مجوز هيچ 
اقدام ديگري را به وي نداده است. مراحل ديگر 
امر به مع��روف و نهي از منكر ك��ه اتفاقاً تأثير و 
مانايي تذكر لس��اني را هم ندارند، تنها وظيفه 
دستگاه هاي رس��مي حاكميتي است. ذكر اين 
واقعيت البته بدان معنا نيست كه نويسنده قصد 
دارد جايگاه برخ��ورد قانوني با هنجارش��كنان 
توس��ط ضابطان قضاي��ي را كم اهمي��ت جلوه 
دهد. كس��اني البته همپاي دش��من در جنگ 
اقتصادي- روان��ي حاضر عليه جامع��ه ايراني، 
اين روزها علناً ب��ه ترويج بي حجاب��ي و مقابله 
رسانه اي با احكام مترقي اسالم در زمينه حجاب 
و قانون رسمي كشور در اين زمينه مي پردازند 
كه شناخت ماهيت واقعي اين افراد و شناساندن 
آنها به جامعه نيز مي تواند بخشي از فرآيند امر به 

معروف و نهي از منكر در زمينه حجاب باشد. 

  تحليل


