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پاسخ رهبر انقالب به نامه وزیر بهداشت درباره جمعیت
قوانينودستورالعملهایموردنيازجمعيتیمشخصاًذكرشود

تجربه جدید تماشای آشوب!

  اجتماعی چندی پیش بود که خبر نامه 
مسعود نمکی، وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به رهبر معظم انقالب رسانه ای شد. 
مح��ور این نام��ه موض��وع جمعی��ت ب��ود و ب��ا تکیه به 
کارشناس��ی های صورت گرفته تأکید ش��ده بود شاخص 
باروری در کشور 1/84 و زیر حد جانشینی است . در این نامه 
بر دستکاری شاخص باروری اعالم شده در سال 95 صحه 
گذاشته شده بود. حاال حضرت آیت اهلل خامنه ای ، نامه وزیر 
بهداشت در خصوص موضوع جمعیت را پاسخ دادند و مرقوم 
فرمودند »ب��ا تش��کر از اقدامات، مقتضی اس��ت قوانین و 
دس��تورالعمل های مورد نیاز مشخصاً ذکر ش��ود تا اقدام 

مناسب نسبت به آنها صورت گیرد.«
چندی قبل سعید نمکی، وزیر بهداشت، نامه ای را پیرامون 
موضوع جمعیت به رهبر معظم انقالب نوشت؛ نامه ای که مؤید 
دستکاری در شاخص باروری اعالم شده از سوی مسئوالن 
قبلی بود و نشان می داد برخالف آنکه شاخص باروری در سال 
1395، 2/01 اعالم شد و حتی این عدد به 2/1 ارتقا یافت، 
بررسی های کارشناسان نشان می دهد این رقم 1/84 است . 
این عدد و رقم  ها اما تأثیر بسزایی در تغییر جهت سیاست های 

جمعیتی کشور دارد، بدین معنا که تحلیل علمی رقم 2/1 
یعنی آنکه مس��ئوالن نظام نباید بدین حد نگران باشند و 
ما به باالتر از سطح جایگزینی رسیده ایم. اما عدد 1/84 هم 
بسیار کمتر از سطح جانشینی و مؤید صحت نگرانی  ها درباره 
سیمای آینده جمعیت کشور است. در نامه سعید نمکی به 
رهبر انقالب تأکید شده بود این اشتباه می تواند حاصل یک 
اشتباه محاسباتی و یا محصول یک غرض ورزی مبتنی بر نیات 

غیر منطبق با مصالح ملی باشد. 
وزیر بهداشت در ادامه برنامه های این وزارتخانه را برای افزایش 
جمعیت درقالب سه سرخط کلی یادآور ش��ده بود. دسته 
نخست این برنامه ها، ش��امل مراقبت های دوران بارداری و 
پس از آن ، دسته دوم ابالغ ایجاد و توسعه بخش های درمان 
نازایی در تمامی مراکز اس��تان  ها جهت م��داوای زوج های 
نابارور و ارائه خدمات رایگان به مراجعه کنندگان و دس��ته 
 سوم ارائه مشاوره به زوج  هایی است که تمایلی به فرزند آوری 

ندارند. 
در بخش پایانی این نامه آمده بود: حضرتعالی مستحضرید 
مقوله جمعیت یک موضوع مهم ملی و نیازمند عزم و همکاری 
گسترده بین بخش��ی کلیه دس��تگاه های درون و بیرون از 

دولت است. 
در راستای اجرای دستور و رضایتمندی حضرتعالی که پس 
از رضایت پروردگار، آرزوی همیشگی اینجانب و همکارانم در 
این مجموعه است تا آنجا که مقدور باشد در جلب مشارکت 
دیگر دستگاه   ها و س��ازمان های مردم نهاد تالش خواهیم 

کرد. 
مع الوصف تدوین قوانین و دستورالعمل های مشوق و تسهیل 
امور در خانواده های پرجمعیت در راس��تای کاهش هراس 
ایشان از هزینه های سنگین زندگی، نیازمند اوامر حضرتعالی 
به کلیه قوا و دستگاه های کشوری است تا با این خطر جدی 

مقابله مجدانه شود.
با گذشت مدتی از ارسال این نامه رهبر معظم انقالب در پاسخ 
به نامه وزیر بهداشت مرقوم فرمودند: »با تشکر از اقدامات، 
مقتضی است قوانین و دستورالعمل های مورد نیاز مشخصاً 

ذکر شود تا اقدام مناسب نسبت به آنها صورت گیرد.«
با این دستور حضرت آیت اهلل خامنه ای و تصریح ضمنی ایشان 
به حمایت از طرح های افزایش جمعی��ت ، باید دید وزارت 
بهداشت چه برنامه  ها و دس��تورالعمل  هایی را برای افزایش 

جمعیت در دستور کار قرار خواهد داد. 

روز  هایی است که مشهدم و 
حسین قدیانی
  یادداشت

راس��تش ش��ب دومی که 
وکیل آباد شلوغ شد، پشت 
ترک موتور دوستی که از عصر وبالگ می شناسمش، رفتم 
خط مقدم درگیری! القصه! نشسته بودم صحن انقالب و رو 
به آن بارگاه روشن تر از ماه داشتم جامعه  کبیره می خواندم 
که محسن زنگ زد: » 88 در تهران سنگ خورد یک طرف 
سرت، کلی متحول شدی! 98 هم بیا یک سنگ از مشهد 
بخورد آن طرف مالجت، بلکه به برکت حضرت رضا س��یر 
تحولت کامل شود! « شهوت حضور در صحنه ولو به عنوان 
تماشاچی که از 18 تیر ۷8 همیشه در من بوده، باعث شد 
» عامل بامرکم « را بپیچانم و عامل ش��وم به امر این رفیق، 
به ویژه که برایم جذاب بود در شهر دیگری هم این حضور را 
تجربه کنم! بگذریم که روزنامه نگار باید وسط میدان باشد و 
مشاهدات خودش را بنگارد! پشت میز جوهر قلم می خشکد! 
در راه وکیل آباد، ترک آن هوندای بدصدا که صدا را سخت 
به صدا می رساند، به محسن می گفتم: » چی را با چی قیاس 
می کنی؟ 88 شورش علیه انتخاباتی بود با 40 میلیون رأی 
که هنوز ملت در صف آرا بودند، موسوی اعالم ظفر کرد! االن 
اما اعتراض به نداری هاست! خیلی حال معیشتی ملت خوب 
اس��ت، بنزین هم بش��ود قوزباالقوز! انصافاً باید حق داد به 
عصبانیت مردم! « محسن اما می گفت: » مردم هر چقدر هم 
شاکی باشند، روحانی جوان بینوای هیچ کاره را نمی گیرند 
به باد کتک! ماشین پلیس آتش نمی زنند! دیشب نبودی 
ببینی طرف از داخل ماش��ین شاسی بلندش که اقاًل 500 
میلیون می ارزید، چه آتشی می سوزاند! رسماً راه را بند آورد 
و در فالن فرعی وکیل آباد چنان ترافیکی درست کرد که تا 
سه  نیمه شب باز نشد! بعضی از این جماعتی که من دیدم، 
بیشتر می خورد با BBC باشند تا مردم! « سرمان در آن سوز 

سرما به بحث گرم بود که ناگهان خودمان را وسط زدوخورد 
دیدیم! کمی جلوتر را به محس��ن نش��ان دادم و درآمدم: 
» انصاف��اً تف تو روح نداش��ته ات! دارند س��نگ می زنند! « 
غش غش خندید! اشاره ام به سنگ به دستانی بود که از باالی 
یک پل، چند تایی از سربازان نیروی انتظامی را هدف گرفته 
بودند! هنوز خبری از پلیس ضدشورش نبود! سرباز  ها حتی 
لباس تنک ش��ان کفاف برودت هوا را نمی داد، وای به حال 
پاره آجر! به صحنه نزدیک تر شده بودیم که درود فرستادم 
به شرف یک نیسانی! سرباز  ها را هدایت کرد پشت ماشینش 
و تابی به سیبیل پرپشتش داد! یکی از سنگ   ها چنان قوی 
بود که درجا شیش��ه  آینه نیس��ان را پران��د! راننده رفت 
خرده شیش��ه   ها را از کف خیابان با پایش شوت کند کنار 
جدول که سنگی خورد به سینه اش! شانس آورد! ناگهان 
چشمم خورد به نوشته  پشت نیسان؛ » هرگز سنگ روزگار 

را به سینه نزن!«
عجب جمله ای! گاهی پشت یک نیسان قراضه آبی، درسی 
به آدم می دهد پندآموزتر از نصایح هر مکتب خانه ای! » هرگز 
سنگ روزگار را به سینه نزن! « وسط زیارت جامعه در آن سوز 
سرما که جان می داد برای پراندن چرتم، چنان مشعوف از 
کمال انقطاع شده بودم که پروردگار عالمیان در جا باد غرور 
کاذبم را خواباند؛ » بفرما تماشای جامعه، عوض فیض نمایی 
از زیارت جامع��ه! « آری! گاه باید عرش را در همین فرش و 
سقف را در همین کف جس��ت وجو کرد! در کف وکیل آباد! 
به این می گویند زیارت جامعه! به اینکه در کمال شگفتی 
ببینی شاسی س��وار  ها ناالن از بنزین لیتری 3هزار تومانی 
شده اند و در عوض س��رباز کتک خورده  نیروی انتظامی به 
راننده  نیس��ان بگوید: » واهلل پدرم در کاشمر راننده تاکسی 
است! از این وضع بنزین، کی بیشتر ضرر می کند جز خانواده  
ما، اما این چه مدل اعتراض اس��ت آخر؟ « س��رش را نشان 

می داد که اثر ضربات س��نگ، خون م��رده اش کرده بود در 
آن هوای واقعاً س��رد! یخ زده بود جراحت��ش، همه تنش و 
تمام سلول های بدنش البد که راننده پتوپیچش کرده بود! 
بی خیال شدیم خالصه و از البه الی ماشین   ها رفتیم جلوتر! 
سمت چپ جماعتی داشتند شیشه  بانکی را می شکستند! 
کمی آن سوتر عده ای دیگر شعار » یار دبستانی « می خواندند! 
صدرحمت به یار دبس��تانی! خیلی زود شعرشان تند شد! 
و مدام تندتر   می ش��د! نه! هیچ اثری از بنزین در اشعارشان 
نبود! واقعاً درد جماع��ت چه بود؟! و ی��ک آن دیدم چقدر 
این صورت   ها و صورتک   ها برایم آشناس��ت! در تهران زیاد 
زیارت ش��ان کرده بودم! در پاتوق   هایی مث��ل بلوار اندرزگو 
که مقر دوردور حضرات است با هیجانی   ترین صدای اگزوز 
از گران   ترین ماش��ین ها! در همین افکار بودم که یک دفعه 
محسن موتورش را به سمت چپ کج کرد! نکرده بود، سنگ 
کذایی کامل کرده بود سیر تحولم را! آن چه نصیب شد، فقط 
پاره سنگی بود که طلق موتورش را بوسید! مانده بودم بخندم 
یا فحش کشش کنم که جماعتی از موتورسوار  هایی با ظاهر 
خود ما سررسیدند! هیچ وس��یله ای برای دفاع نداشتند و 
یحتمل مثل ما آمده بودند تنها برای حاضری زدن در صحنه 
اما صرف حضورشان باعث شد جمعی که قصد فتح بانک 
را کرده بودند، متواری ش��وند! بزرگ شان خواست مراقب 
بانک باشند! و بعد با بی س��یم پیامی داد! فقط او مجهز بود 
اقالً به بیلبیلکی! این هم اختالس لباس شخصی ها! و بسیج! 
فساد را دیگران بکنند لیکن آن که س��ینه سپر کند برای 
حفظ بیت المال، برادران ما باش��ند! یکی ش��ان مرا در آن 
شلوغی شناخت؛ » چرا در » سازندگی « می نویسی؟! « فقط 
گفتم: » مخلصیم! « نزدیکای نمازصبح که برگش��ته بودم 
 حرم، از س��رگرفتم زیارت جامعه را ولی این بار در صحن 

مظلوم جمهوری...  

سردارسليمانیدرنشستخبریاعامبرنامههایهفتهبسيجعنوانكرد
 »40 سال خدمت ،جهاد  و شهادت«  شعار  هفته بسیج امسال

نشستخبریسردارسرتيپ
صغری خیل فرهنگ

  بسیج 
پاسدارغامرضاسليمانی،
رئيسس�ازمانبس�يجبه
مناسبتهفتهبسيجو40سالگیتشکيلاينسازمانصبح
ديروزباحضورخبرنگارانرس�انههادرمحلاينسازمان
برگزاروطیآنبرنامههایهفتهبس�يجتش�ريحش�د.
 سردار سلیمانی گفت: هفته بسیج از 30 آبان آغاز و تا 6 آذر 
ادامه می یابد که برنامه های متعددی برای این هفته پیش بینی 
شده است. وی تجدید میثاق بس��یجیان با آرمان های امام 
خمینی )ره( در روز پنج  شنبه 30 آبان ، گلباران و عطرافشانی 
مزار شهدا در سراسر کشور و برگزاری 400یادواره شهدا را از 

برنامه های اولین روز هفته بسیج برشمرد. 
رئیس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین حضور بس��یجیان 
در نماز های جمعه و س��خنرانی مس��ئوالن بس��یج قبل از 
خطبه های نماز و برگزاری جشنواره جهادگران علم و فناوری  
از جمله های برنامه های روز جمعه اول آذر اعالم کرد. ایشان 
در ادامه اظهار داشت:هفته بسیج با عنوان 40سال خدمت 

،جهاد و شهادت نامگذاری شده است. 
سردار س��لیمانی افزود:  برگزاری جشنواره اس��وه، افتتاح 
620مه��د قرآنی )3 هزار مهد قرآنی در س��نوات گذش��ته 
افتتاح شده بود( و همایش 4 هزار نفری خواهران بسیجی با 
نام  »بالندگی عزت، چهار دهه کرامت« که درآن از نخبگان 
بسیجی خواهر تجلیل می شود از دیگر برنامه های هفته بسیج 
امسال است. همچنین مراسم رونمایی از آثار فاخر فرهنگی 
بسیج، جشنواره شعر بسیج که در یزد برگزار می شود، تجلیل 
از پیشکسوتان بسیجی و برگزاری نشست های تبیین مسائل 
روز جامعه از جمله بر نامه   هایی اس��ت که برای هفته بسیج 

پیش بینی شده است. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: بسیجیان به صورت 
سازماندهی شده مراسم شکوه پایداری را به نمایش می گذارند 
و همزمان گشت های محله محور با عنوان »رضویون « در جهت 

تأمین امنیت محالت بیش از گذشته برگزار خواهد شد. 
سردار سلیمانی ادامه داد: افتتاح 6 هزار پروژه محرومیت زدایی 

و رونمایی از سامانه جامع خدمات رسانی به بسیجیان را در 
آخرین روز از هفته بسیج خواهیم داشت. 

همچنین در روز ۷ آذر طی مراسمی که با حضور فرمانده کل 
سپاه برگزار می شود، از گروه های جهادی بسیج که درامداد 
رس��انی بالیای طبیعی، ایجاد اش��تغال و کار آفرینی نقش 

داشتند، تجلیل به عمل می آید. 
وی افزود: یکی از اقدامات بس��یج، راه ان��دازی صندوق های 
قرض الحسنه مسجدمحور است که تاکنون 12 هزار صندوق 
از مجموع 20 هزار صن��دوق، فعالیت های خود را آغاز کرده 
است و تاکنون بیش از 1۷0 میلیارد تومان از سوی مردم و 
خیران به این صندوق   ها واریز شده است. وی گفته پیش بینی 
می ش��ود با راه اندازی کامل این صندوق  ها بتوانیم 2۷ هزار 
شغل ایجاد کنیم که الگوی مناسبی برای رفع بیکاری و کمک 

به معیشت باشد. 
سردار سلیمانی در بخش��ی از این نشست به دستاوردهای 
بسیج اشاره کرد و گفت: بسیج گسترده   ترین شبکه مردمی 
کشور است که در طول 40 س��ال فعالیت خود توانسته به 
بخشی از نیاز های کشور و مردم در عرصه های مختلف پاسخ 
دهد. به طوری که این نه��اد مردمی اکنون به عنوان الگویی 

برای سایر ملت   ها تبدیل شده است. 
رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین اعالم کرد: ما اکنون14 
هزار گروه جهادی در کشور داریم و در تالش هستیم 400 
قطب تولیدی را هم که در راستای اقتصاد مقاومتی است، در 

کشور ایجاد کنیم 

وی افزود: چهلمین سال تأسیس   بسیج با صدور بیانیه رهبر 
معظم انقالب به مناسبت 40 سالگی انقالب اسالمی که به 
عنوان گام دوم انقالب شناخته می شود همزمان شده است و 
مفاد این بیانیه که سندی راهبردی برای تکمیل موفقیت   ها و 
فتح قلل رفیع علم و فناوری و پیشرفت کشور است، در دستور 

کار بسیج قرار گرفته است. 
سردار س��لیمانی در ادامه این نشست، در پاسخ به سؤالی 
درباره ح��وادث روز های اخیر کش��ور در پی تغییر قیمت 
بنزین گفت: این حوادث به دو بخش قابل تقس��یم است؛ 
یک بخ��ش اعتراضات مردمی بود که نس��بت به ش��یوه 
سهمیه بندی سوخت اعتراض داشتند که این اعتراض  ها 
باید شنیده ش��ود. اما بخش دیگر تخریب   هایی است که 
توسط عده ای از اراذل و اوباش ، منافقین و وابستگان به رژیم 
پهلوی صورت می گیرد که با سوءاستفاده از شرایط موجود، 
خس��اراتی به بخش های عمومی و خصوص��ی مردم وارد 
کردند که باید با عوامل این تخریب  ها و خسارات برخورد 
ش��ود. البته نیروهای امنیتی با س��عه صدر با این اتفاقات 
برخورد کردند و در بسیاری جا  ها هم مردم خودشان با این 

عوامل برخورد کردند. 
سردار سلیمانی افزود: امریکایی   ها که در این رابطه تالش   هایی 
را آغاز کرده بودند، همچون گذشته به موفقیت دست نیافتند و 

شکست دیگری را در کارنامه خود مقابل ایران ثبت کردند. 
وی در ادامه با اشاره به نقش بسیج در حل مشکالت کشور 
عنوان کرد: بس��یج به عنوان یک نی��روی مردمی همواره 
پشتیبان نظام بوده است، لذا هر جا که دستگاه های مسئول 
نیاز به بسیج داشتند، بسیج در کمک به آنها از هیچ تالشی 
دریغ نکرده است و در امتداد دستگاه های مسئول فعالیت 
نموده است. در موضوع اغتشاش��ات اخیر نیز هر جایی که 
از بسیج کمک خواس��ته ش��د، ما نیز کمک کرده ایم. اگر 
جایی الزم بوده است بنابر مصوبه شورای تأمین استان   ها 
بسیج وارد عمل شود، با اقتدار وارد عمل شدیم، در آینده 
هم همین طور خواهد بود. البته تالش های ما بیشتر جنبه 

پیشگیری دارد. 

مردمشهر   سیاسی
زنجانعصر
ديروزدرحمايتازمواضعرهبرانقاب
درتأييدوحمايتازمصوبهس�رانقوا
درب�ارهبنزي�نودراعت�راضب�ه
تخريبگریاشرارراهپيمايیباشکوهی
و پرچم�دار و كردن�د برگ�زار
آغازگ�رمحکومي�تاش�رارش�دند.

ب��ه گ��زارش ف��ارس از زنج��ان، م��ردم 
والیتمدار ش��هر زنج��ان دی��روز عصر با 
برگزاری راهپیمایی که به دعوت اقش��ار 
مختلف از چه��ار راه امیرکبی��ر تا میدان 
انق��الب زنج��ان برگ��زار ش��د، حمایت 

 خ��ود را از مواض��ع مقام معظ��م رهبری 
اعالم کردند.

در ای��ن راهپیمایی مردم ش��عار  هایی در 
حمایت از رهبر انقالب سر دادند و انزجار 
خود را از اغتشاش��گران و برهم زنندگان 
امنیت مردم به ویژه تخریب کنندگان اموال 

عمومی و شخصی مردم اعالم کردند. 
 در پای��ان ای��ن راهپیمای��ی نماین��ده 
ولی فقیه در اس��تان زنجان طی سخنانی 
با محکوم کردن اقدام اشرار در بر هم زدن 
امنیت مردم اظهار ک��رد: همه مطالباتی 
 داری��م ول��ی راه اع��الم ای��ن مطالب��ات 

تخریب نیست. 

 زنجانی ها  اول از همه
پرچم مقابله با اشرار را بلند کردند

يادداشت هاي امروز

قمار انتخاباتي ترامپ 
در بيروت- تهران- بغداد/ هادی محمدی
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تجربه جديد تماشای آشوب!
حسین قدیانی

1

روی ديگر نفوذ در حوادث اخير
سید عبداهلل متولیان

2

»40سالخدمت،جهادوشهادت«
شعارهفتهبسيجامسال

   نشست خبری سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانی، 
رئیس سازمان بسیج به مناس��بت هفته بسیج و 40 سالگی 
تشکیل این سازمان صبح دیروز با حضور خبرنگاران رسانه  ها 
در محل این سازمان برگزار و طی آن برنامه های هفته بسیج 

تشریح شد |همينصفحه

ويژه هاي جوان  

  رسانه هاي ضدانقالب در داخل ايران!
 آشوب مدني با نظر عباس عبدي!

صفحه2

مردم آشوبگران را تنها گذاشتند
   اجتماعی

روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
سهشنبه28آبان1398-21ربيعاالول1441
سالبيستويکم-شماره5795-16صفحه

قيمت:1000تومان
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 ز نجا نی ها  اول از همه 
پر چم مقا بله با اشر ار را بلند کر دند


