
    آن طور كه سخنگوي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز مي گويد از مجموع 34 هزار ميليارد تومان گردش 
مالي س��االنه دارو در كش��ور، حدود 25 هزار ميليارد 
تومان آن يعني چيزي معادل 80 درصد، غير قابل رصد 
است و دارو از اين حفره از شبكه توزيع خارج مي شود 
و خسارت هاي اقتصادي شديدي را به دنبال مي آورد. 
حفره هاي اصلي نشتي زنجيره توزيع شامل داروخانه ها، 
داروخانه هاي داخل بيمارستان و شبكه تأمين، توزيع 
و مصرف است. در حالي كه اگر اطالعات مربوط به اين 
داروها در سامانه تيتك ثبت شود،  خروج اين داروها از 
شبكه به اين سادگي اتفاق نمي افتد، اما ظاهراً معاونت 
بهداشت و درمان براي ثبت اطالعات در سامانه تيتك 
همكاري الزم را ن��دارد و حتي در جلس��ات مرتبط با 
بررسي چرايي نشت دارو از زنجيره توزيع نيز نماينده اي 

از اين معاونت حضور پيدا نمي كند!

    مدير ش��بكه  آي فيل��م انگليس��ي در گفت وگو با 
»جوان«: هدف  آي فيلم انگليسي انتقال فرهنگ ايراني 
و اسالمي در جوامع انگليسي زبان است، با اين مأموريت 
كه محتواي سرگرم كننده و آموزنده فرهنگي- هنري 
پاك و حالل به مخاطب ارائه دهد و از اين مسير مردم 
انگليسي زبان با سبك زندگي و خانواده محوري جامعه 
ايران آش��نا ش��وند. محتواي تلويزيوني ك��ه عاري از 
خش��ونت، ابتذال و تبليغات كاالسازي مخاطب باشد، 
به محتواي پاك مشهور ش��ده است. سعي ما اين است 
كه از زبان انگليسي به عنوان يك ابزار براي آشنا كردن 
فرهنگي غني اسالمي و ايراني اس��تفاده كنيم. در اين 
راس��تا، فيلم و س��ريال هاي خانواده مح��ور و فرهنگي 

ترجمه شده و به بيننده عرضه مي شود

    روز گذش��ته كليپ درگيري پليس با مردي شرور 
به سرعت در فضاي مجازي دس��ت به دست شد. دليل 
انتشار گس��ترده اين كليپ، حادثه  ش��بانه اي بود كه با 
مرگ متهم با شليك پليس به سرانجام رسيد. فرمانده 
انتظامي استان البرز در اين باره گفت كه كليپ منتشر 
شده بخش تقطيع شده اي از فيلم است كه روي آن مانور 
داده مي شود، در حالي كه در فيلم كامل، متهم با شرارت 

به شهروندان حمله مي كند

 جهان را با سبك زندگي 
 خانواده محور ايرانيان 

آشنا مي كنيم

پليس: شليك  به مرد شرور 
ناخواسته بود

 80 درصد بازار دارو 
قابل رصد نيست!
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سرانجام طالبان عصر روز سه شنبه)16شهريور( كابينه دولت 
جديد خود را در افغانس��تان اعالم كرد، اما به رغم ش��عارها و 
پيام هاي رهبري اين گروه براي شكل دهي يك دولت فراگير، 
فهرس��ت اعالم ش��ده، چيز ديگري را نش��ان مي دهد.  تمام 
مقام هاي كابينه دولت جديد افغانستان به رهبري طالبان در 
اين فهرست 33نفري، از آنچه به عنوان رئيس الوزرا اعالم شده 
تا معاونان برخي وزارت ها، هيچ ف��ردي خارج از گروه طالبان 
مشاهده نمي شود، از اين  رو مقام هاي كابينه دولتي كه طالبان 
اعالم كردند، همه از اعضاي ارش��د اين گروه هستند، اين در 
حالي است كه حداقل انتظار مي رفت طالبان از ظرفيت هاي 
عبداهلل عبداهلل رئيس ش��وراي عالي مصالحه ملي افغانستان، 
حامد كرزاي رئيس جمهور اسبق اين كشور و همچنين گلبدين 
حكمتيار رهبر حزب اسالمي افغانستان در دولت جديد بهره 
ببرد و گمانه زني ها نيز چنين امري را مي رس��اند. با اعالم اين 
دولت، نه تنها مردم افغانس��تان و جريان ه��اي داخلي در اين 
كشور به نوعي شوكه شدند بلكه كشورهاي همسايه، منطقه و 
جهان نيز توقع اعالم چنين تركيبي را نداشتند، هر چند با اعالم 
اين دولت، س��خنگوي طالبان گفت كه مقام هاي اعالم شده 
سرپرست و موقتي خواهند بود و آنها تالش مي كنند كه دولت 

آينده، يك دولت فراگير ملي باشد | صفحه 15

دولت سيزدهم در ميانه س��يالب های مشكالت ايران شكل 
گرفته است و حاال چش��م اميد بس��ياری از مردم برای حل 
مشكالت به اين دولت و وعده های داده شده است. دولت در 
اوج لطماتی كه كشور از بی تدبيری مدعيان تدبير خورده است 
با مشكالت متعددی دست و پنجه نرم می كند كه يقيناً توان 
كافی را برای چشم دوختن و تمركز بر هر يك از آنها به تنهايی 
ندارد و اينجاست كه لزوم اولويت بندی مشكالت و تمركز بر 
اولويت   ها بيش از پيش احساس می ش��ود.  اما متأسفانه بايد 
گفت اولويت بندی در كشور ما امری سرسری و همگانی شده 
است كه در كسری از ثانيه كارشناس مربوط فايل ووردی باز و 
مسائل موجود را ليست و در جدولی شكيل به عنوان اولويت 
تقديم مديران می كند. اين سرس��ری گرفت��ن و عدم وجود 
تخصص اولويت بندی مشكالت، موجب ش��ده كه گاهی در 
گزارش های بيرون آمده بيش از 120 يا حتی تا 200 اولويت 
برای كشور تعيين ش��ود، در واقع يعنی تمام مسائل اولويت 
ش��ده اند و عماَل سياس��ت  اولويت بندی مشكالت با شكست 

مواجه شده است! | صفحه 2

   فرماندهی معظم كل قوا احمد وحيدی وزير كش��ور را در 
منصب جانشين فرماندهی كل نيروهای مسلح در امور نيروی 

انتظامی منصوب كردند | صفحه 2

اين روز  ها برخی كاربران و فعاالن سياس��ی و روزنامه نگاران 
كه جمع زيادی از آنها اصالح طلب هستند، در فضای مجازی 
حامی مقاومت در افغانس��تان شده اند و سياس��ت ايران در 
قبال تحوالت اخير افغانستان را شديداً به چالش می كشند. 
آنها معتقدند كه اي��ران بايد در مقابل طالبان می ايس��تاد و 
رويكرد مذاكره ای ايران در قبال طالبان را محكوم می كنند. 
موج سازی اخير حتی به برخی سلبريتی   های سينمايی هم 
رسيد و كس��انی كه هيچ شناختی از سياس��ت و موضوعات 
مرتبط با افغانس��تان ندارند، ناگاه حامی پنجش��ير و احمد 
مس��عود و آن چيزی ش��دند كه مقاومت ناميده می شود. به 
نظر می رس��د به موازات رص��د تحوالت ميدانی و سياس��ی 
افغانستان، بايد فضای سياس��ی و رسانه ای ايران را هم رصد 
كرد تا دگرديسی   ها اين سو هم شناخته شود. از سويی، تبيين 
چراي��ی موضع ايران هم باي��د انجام پذي��رد. برخی از مردم 
برايشان روش��ن نيس��ت كه چرا ايران به مداخله در اتفاقات 

افغانستان نپرداخته، ضد طالبان نيست | صفحه 2 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه 18 شهريور 1400 - 2 صفر 1443
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واكنشمحتاطانهجهانبهدولت»طالبشمول«

آيت اهلل رئيسی در تماس تلفنی رئيس شورای اروپا :

اقداماتغیرسازندهاروپامانعمذاكرهاست

جامعه بين المللي و ايران از »فراگير« و »همه شمول« نبودن دولت اعالمي طالبان نگران است ولي به دولت كابل، واكنشي همراه با احتياط و حزم انديشي نشان داد

طالب��ان تركيب دول��ت موق��ت را اعالم ك��رد، روز 
11سپتامبر هم آن را تحليف مي كند؛ روزي نمادين 
كه معلوم نيس��ت حاوي پيغام و پس��غام براي كسي 
است يا نه. از بين وزراي اعالمي طالبان، فقط دو وزير، 
يكي ازبك و يكي هم تاجيك  هستند كه البته هر دو 
هم عضو طالبانند، به اين ترتيب تقريباً مشخص است 
كه دولت موقت اعالمي، نه آن دولت »همه شمولي« 
است كه افغان ها انتظار دارند و نه دولت فراگير مورد 
مطالبه بين المللي. گروه هاي غيرهمس��و، از تركيب 
دولت عصبانی  هس��تند تا جايي كه جبهه پنجش��ير 
آن را غيرقانوني خوانده، ولي واكنش هاي بين المللي 
به تش��كيل دولت موق��ت در كابل، به رغ��م نگراني، 
آغشته به احتياط است، تهران هم از چنين واكنشي 
مستثني نيست. دبير ش��وراي عالي امنيت ملي هر 
چند گفته »اولويت اول افغانستان ثبات است« ولي 
نگراني تهران از گام اول امارت اس��المي را هم پنهان 
نمي كند: »بي توجه��ي به ضرورت ايج��اد حكومت 
فراگير، مداخله خارجي و اس��تفاده از ابزار نظامي به 
جاي گفت وگو براي پاس��خگويي به مطالبات اقوام و 

گروه هاي اجتماعي، نگراني هاي اصلي دوستان مردم 
افغانستان است.«

به گزارش »جوان« طالبان ح��دود چهار هفته بعد از 
كنترل پايتخت افغانس��تان، عصر سه ش��نبه تركيب 

دولت موقت موس��وم به »امارت اس��المي« را اعالم 
كرد؛ دولتي ب��ا 33 عضو و 20 وزير ك��ه همه وزيران 
آن عضو هس��ته مركزي طالبان  هستند. در حالي كه 
برخي ناظران تركيب دولت جدي��د را نوعي مصالحه 

درون گروهي بين دو جريان معروف به حقاني و جناح 
ميانه رو طالبان به رهبري مال برادر مي دانند، مشخص 
اس��ت كه كس��ي از بين هزاره ها و مناط��ق مركزي 
افغانستان در دولت جديد حضور ندارد و تنها يك وزير 
تاجيك به نام قاري فصيح الدين از بدخشان تاجيك 
)لوي درس��تيز كش��ور( و يك وزير ازبك ه��م به نام 
عبدالسالم حنفي )معاون دوم اداراه حكومتي موقت( 
در تركيب اعالمي دولت حاضرن��د. ذبيح اهلل مجاهد، 
س��خنگوي جنبش طالبان در مصاحبه با اسكاي نيوز 
گفته كه ما در زمينه تشكيل دولت تالش كرديم كه 
جامع و فراگير باشد. مجاهد در عين حال تأكيد كرد: 
»دولت كنوني، انتقالي اس��ت و دائمي نمي باش��د.« 
س��خنگوي طالبان گفته كه »خواهان روابط خوب با 
تمام كشورهاي جهان« اس��ت و ابراز اميدواري كرده 
است: »تمام كش��ورهاي جهان مشروعيت كشور ما و 
نظام اسالمي ما را بپذيرند.« مجاهد در عين حال گفت: 
»به تمام جهان اعالم مي كنيم كه اجازه نمي دهيم هيچ 

كشوري در امور داخلي ما دخالت كند.«
بقيه در صفحه 15

رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه »اس��تمرار و پايداری 
روابط دو جانبه با اتحاديه اروپا و هركدام از كشورهای 
عضو، در گرو رعايت اصل احترام متقابل، تمركز روی 
مشتركات و جلوگيری از تأثيرگذاری عوامل برون زا 
بر اين روابط اس��ت« از اتحاديه اروپا خواست روابط 
خود را با ايران به اراده قدرت های يكجانبه گرا از قبيل 

امريكا وابسته نكند. 
شارل ميشل، رئيس ش��ورای اروپا پس از درخواست 
رس��می برای گفت وگ��وی تلفنی ب��ا رئيس جمهور 
كشورمان، ظهر ديروز چهار   شنبه با آيت اهلل دكتر سيد 

ابراهيم رئيسی گفت وگو كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوری ، 
آيت اهلل رئيسی در اين مكالمه تلفنی گفت: »جمهوری 
اس��المی ايران تمايل دارد مناس��بات ب��ا اتحاديه و 
كشورهای اروپايی   ها را در عرصه های مورد عالقه دو 

طرف توسعه دهد.« 
رئيس جمهور با بيان اينكه استمرار و پايداری روابط 
دو جانبه ب��ا اتحاديه اروپ��ا و هركدام از كش��ورهای 
عضو، در گرو رعايت اص��ل احترام متقاب��ل، تمركز 
روی مش��تركات و جلوگيری از تأثيرگذاری عوامل 
ب��رون زا بر اي��ن روابط اس��ت، افزود: »اي��ن موضوع 
نيازمن��د اراده عمل��ی ط��رف اروپاي��ی و وابس��ته 
 نك��ردن آن ب��ه اراده قدرت ه��ای يكجانبه گرا مثل 

امريكا است.«

دكتر رئيس��ی در ادامه اين گفت وگوی تلفنی درباره 
تحوالت افغانس��تان اظهار داش��ت: »همه كشور   ها 
بايد با هم تعامل كنند تا دولتی در افغانس��تان روی 
كار بيايد كه بتواند صلح، امنيت، آرامش و توس��عه را 
برای اين كشور به ارمغان بياورد و از طرف ديگر مورد 
اعتماد مردم افغانس��تان باش��د. امروز آشكارتر از هر 
زمان ديگری اثبات ش��ده است كه حضور دولت های 

خارجی به ويژه امريكا در افغانستان امنيت ساز نبوده 
و برای اين كش��ور ارمغانی جز جن��گ، خونريزی و 
خرابی نداشته است. با وجود 20 سال حضور مستقيم 
امريكا و ناتو، توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان 
نه تنها متوقف يا حتی كم نشد، بلكه حجم آن بيش 

از 45 برابر شد. «
 آيت اهلل رئيس��ی با بيان اينكه تجربه حضور 20 ساله 

امريكايی   ها در افغانستان ثابت كرد كه راه حل مسائل 
افغانس��تان رويكرد نظامی و ارسال تانك و تجهيزات 
نظامی نيست، خاطرنشان كرد كه رعايت حقوق بشر، 
حقوق زنان و كودكان از دغدغه های جدی جمهوری 
اسالمی ايران در مورد افغانستان است و همه تالش 
خود را برای حفظ حقوق مسلم ملت افغانستان به كار 

خواهيم گرفت. | صفحه 2

 وحيدی جانشين 
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 وزير بهداشت: 21 ميليون دوز واكسن كوويد در انبار داريم.  فردا 8 ميليون دوز
  و يك شنبه آينده 10 ميليون دوز ديگر  وارد ايران می شود و تا پايان اين ماه

40 ميليون  و شايد هم تا 50 ميليون دوز در اختيار داريم | صفحه 3


