
ارائ�ه مش�اوره غلط، از مش�ورت ن�دادن بدتر 
اس�ت؛ اين يك اصل كلي اس�ت. وقتي همين 
اص�ل كل�ي در ارائه خدم�ات روانشناس�ي به 
انس�ان ها تعميم داده ش�ود، اوض�اع بدتر هم 
مي ش�ود. چند وقتي اس�ت كه س�ازمان نظام 
روانشناسي و مشاوره، اسامي روانشناس نماها 
را منتش�ر مي كند. صفحات مج�ازي زيادي به 
ارائه خدمات روانشناسي مبادرت مي ورزند كه 
لزوماً همه آنه�ا صالحيت الزم را ب�راي اين كار 
ندارند. تبعات خدمات روانشناسي غلط به  كنار، 
اينكه اساساً روانشناس�ان بدون صالحيت چه 
روانشناسي هس�تند و آيا به روانشناسي كه از 
سازمان نظام روانشناسي مجوز دريافت نكرده 
مي توان اطالق روانش�ناس فاقد صالحيت كرد 
يا برعكس، همه روانشناساني كه از اين سازمان 
مجوز فعاليت دارند، صالحيت مداخله در روان 
انسان ها را هم دارند، موضوعي است كه نيازمند 
بررسي كارشناسي اس�ت. درباره اين مسائل و 
اينكه ما به  لحاظ روانشناس�ي در چه وضعيتي 
هس�تيم، محور گفت  و  گوي »جوان« با مهدي 
اسماعيل تبار، روانشناس و استاد دانشگاه است. 

اصطالح روانش�ناس ب�دون مجوز را 
چه مقدار قبول داري�د؟ چون برخي 
از اين اف�راد مي گويند ما در كش�ور 
ديگري تحصيالت عالي روانشناسي 
هم داشته ايم؛ اين افرادي كه به عنوان 
افراد فاق�د مجوز معرفي مي ش�وند، 

همگي روانشناس تقلبي هستند؟
روانشناس كس��ي اس��ت كه دو مقطع تحصيلي 
او روانشناس��ي بوده باش��د؛ يا حداقل يك وجاهت 
حرفه اي از س��ازمان نظام روانشناسي و مشاوره به 
دست آورده باشد. ولي وقتي اين موضوع مورد توجه 
قرار نمي گيرد، آقاي��ي 48 برنامه در برنامه خانواده 
شبكه يك تلويزيون به  عنوان دكتر معرفي مي شود و 
همين فرد در حالي كه اكنون در تركيه مستقر است، 
يك ميليون و 500 هزار تومان براي يك گفت  و گوي 
ساده از مردم پول مي گيرد! اين شخصيت سازي را 

رسانه  ملي انجام داده است. 
ش�رايط اكنون به جايي رس�يده كه 
مثاًل يك اصغ�ر آقايي دكان�ی ايجاد 
كرده كه يك ش�ركت نانوش�ته دارد 
و مالي�ات آن را ه�م نمي دهد، همين 
فرد 50 نف�ر آدم دارد ك�ه از هركدام 
از آنه�ا 50 ميليون توم�ان پول براي 
شركت در دورهمي، خندوانه و بهترين 
برنامه هاي ش�بكه هاي مختلف صدا  
و س�يما مي گيرد، بعد س�ازمان نظام 
روانشناسي و مشاوره مي آيد مي گويد 
اينها مجوز ندارند و كار آنها غيرقانوني 
است! به نظر فقط آن روانشناس زرد 
و س�بز و آبي فاقد مجوز همين هايي 
هستند كه اعالم مي شوند يا ما مشكل 

فقدان قانون در اين زمينه داريم؟ 
براي سامان دادن به مس��ئله افراد فاقدمجوز بايد 
دولت اول از همه نظام روانشناسي را بپذيرد، نه اينكه 
رئيس سازمان درگير مسائلي مانند بيمه باشد و تا 
همين سه سال پيش حتي ساختمان هم نداشتند. 
اصاًل اين علم روانشناسي چيست كه 
ش�ما و ما داريم در م�ورد آن صحبت 

مي كنيم؟
من برخالف بقيه قبول ندارم كه پايه محتواي ما در 
 128 APA ،علم روانشناسي 140 سال روانشناسي
ساله يا 100 س��ال مكتب روانشناسي است. مثاًل 
ابوعلي سينا فقط پزش��كي را به دنيا معرفي نكرد، 

ابوعلي سينا اعراض نفساني را هم معرفي كرد. 
همه اين افرادي ك�ه اكنون به عنوان 
افراد فاقد مجوز معرفي مي شوند، يك 

گروه هستند؟
خير، آنها به چند گروه تقس��يم مي شوند. در گروه 

اول مثاًل آقاي دكتر »ش« پزشك است و دوره هم 
ديده اس��ت ولي مي گويد من روانشناس نيستم، 
اما وي و دوس��تان نزديك به او ب��راي يك كارگاه 
7ميليون تومان مي گيرند كه در همين مهرماه هم 
دارد برگزار مي شود. من اينگونه سؤال مي كنم، اگر 
وكيل نباشد آيا مي تواند بابت مسائل حقوقي پول 
بگيرد؟ آيا مي تواند كالس داشته باشد؟ من خودم 
س��ابقه تدريس دارم، مي توانم بدون مجوز مدرس 
دانشگاه بشوم؟ اكنون س��ؤال اين است كه مجوز 
تدريس مباحث روانشناس��ي را چه كسي در ايران 
مي دهد؟ اصاًل در اين مورد فقدان قانون داريم؛ فرد 
خودش مي گويد من روانشناس نيستم، ولي تدريس 

روانشناسي هم مي كند!
بعد از گروه قبلي مي رس��يم به مؤسسات كنكور و 
گروه چهارمي كه قرار است نظام روانشناسي اسامي 
آنها را به عنوان افراد و گروه هاي بدون مجوز منتشر 
كند، مؤسسات كنكور هس��تند؛ چون مؤسسات 
كنكور مشاوره انجام مي دهند و طبق قانون مشاوره 
متعلق به روانشناسي است. ما يك عنوان كلي به اسم 
روانشناسي داريم كه يكي از 52 رشته زيرمجموعه 
روانشناسي مشاوره است، مشاوره مدارس جمهوري 
اسالمي با چه مجوزي به ليسانس فيزيك و شيمي 
داده مي شود؟ اين به مردم باز مي گردد؟ همه اينها 

نشان مي دهد كه ما كمبود قانون داريم. 
در بقيه دنيا اين دس�ته بندي چگونه 

است؟
در بقيه دنيا ما يك كوچينگ و ي��ك تراپي داريم. 
تراپي يعني شما مي آييد پيش من و مي گوييد كه 
من استرس يا وسواس دارم و بعد به  دنبال راه حل 
مي رويم، اما شما اصالً به من نمي گوييد كه مثالً من 
دنبال مدرس يا مربي هستيم. ما اكنون يك الگوي 
اينستاگرامي داريم كه اينها در اثر خأل قانوني امروز 
است؛ يعني فرد حتي نمي گويد كه من تراپيست 
هستم و همه اينها در همان گروه اولي كه قبالً گفتم 
قرار مي گيرند. در دنيا اينگونه است كه ما مربي هاي 
كوچ داريم، ولي در اينجا سازمان هاي صنفي، فني 
يا امنيتي اصاًل كاري به اين افراد ندارند. س��ؤال ما 
اين است اين آدمي كه حتي نمي گويد روانشناسم 
و مي گويد مربي توسعه مهارت هاي فردي هستم، 
يك شركت هم ثبت كرده است، ولي مجوز تدريس و 
60 كارگاهي را كه هر روز يك ميليارد تومان از مردم 
پول مي گيرد، از كجا گرفته اس��ت؟ چگونه ممكن 
است براي يك روز يك ميليارد تومان از مردمي پول 

بگيريم كه زخم و درد دارند؟ ! 
چه ش�ده كه ما به اينجا رس�يده ايم  
يك نفر بتواند اين همه پول بابت يك 

برنامه بگيرد؟
اشكال كار فاصله بين روانشناسي و حقيقت جامعه 
ماس��ت. يعني دولت نيامده از نظام روانشناس��ي 
حمايت كن��د. دولت اگر ب��ا افراد حاض��ر در نظام 
روانشناسي مش��كل دارد، آنها را كنار بگذارد، ولي 
مشكل را حل كند. من دانشجو دارم كه بيش از پنج 
سال پشت سر مجوز مانده است. وقتي به دانشجوي 

خودت كه االن فارغ التحصيل شده مجوز نمي دهي 
براي فعاليت روانشناسي و بهداش��ت روان، ديگر 
وضعي��ت موجود ج��اي تعجب ن��دارد؛ آن هم در 
ش��رايطي كه خود تلويزيون طي 30 سال گذشته 
حتي افرادي را براي مش��اوره آورده كه فوق ديپلم 

فني داشته اند!
فكر كنيد اصاًل فرد با فوق ديپلم فني 
بياي�د براي م�ردم حرف ه�اي خوب 
و اميدبخ�ش بزند، اين چه مش�كلي 

دارد؟
اگر اين حرف درس��ت اس��ت، چرا در م��ورد علوم 
ديني يا حقوق اجرا نمي شود؟ چرا در مورد پزشكي 
اين گونه نمي شود؟ امس��ال را رهبري سال توليد 
دانش بنيان ناميدند، حال مهم ترين موضوع حوزه 
دانش بنيان، اقتصاد است يا خود انسان؟ آن جواني 
كه پهپاد آركيو 170 را پايين كشيد، مهم تر است يا 
آن پهپاد؟ مشخص است كه آن جوان مهم تر است 
و در اين شرايط دانش بنيان ترين دانش ممكن در 

مورد خود انسان است. 
حاال همين جوان مش�كل اعتماد به 
نفس دارد، مي رود در كالسي شركت 
مي كند ك�ه به او اعتم�اد به نفس هم 

مي دهند، مشكل اين چيست؟
اين فرد ق��درت تدريس ندارد. چگون��ه براي يك 
كالس پنج نفره شما نياز به مجوز داريد، بعد براي 
يك كالس 50 نف��ره مجوز نمي خواهي��د؟ اگر دو 
طرف قانع باش��ند، مثل حرفي كه عده اي مي زنند 
مردم پ��ول مي دهند فرد هم دارد پ��ول مي گيرد، 
اشكال آن چيست! پاس��خ من اين است كه وقتي 
شما كلمه كالهبردار را سرچ مي كنيد، هزاران نمونه 
مي آيد؛ از كالهبرداري در برج فالن تا كالهبرداري 
ليزينگ فالن، طبيعتاً اين افرادي كه پول دادند هم 
راضي بودند وقتي پول مي دهند. حكومت وظيفه 
نظارتي دارد يا نه؟ پس اين حرف مزخرف است كه 
بگوييم مردم راضي هستند و به شما چه ربطي دارد، 
چون فرد بعد از حضور در اين كالس ها خودكشي 
مي كند.  هركسي در هر حوزه اي مي خواهد درس 
بدهد بايد سابقه  او مشخص باشد. وقتي خود فرد 
طي اين 37س��ال عمر، 10 س��الش را توي كمپ 
بوده اس��ت، خود فرد مي گويد من زناكارم، فاسقم، 
هرزه ام بعد ما به اين فرد اجازه دهيم با 30 هزار نفر 
طي 60 برنامه صحبت كند؟ بعد مسئول جمهوري 
اسالمي نبايد پاسخگوي اين وضعيت باشد؟ واهلل اگر 
اين وضعيت عاقبت بخيري داشته باشد! من همه 
جزئيات وضعيت فعلي را مي دانم، تلويزيون طي 20 
سال گذشته چه كار كرده است؟ اين اسامي كه اعالم 

شده در تلويزيون چكار مي كردند؟
در بقيه جاهاي دنيا اگر كسي خودش 
را روانشناس معرفي كند و روانشناس 
نباش�د چه عواقب�ي ب�راي او در پي 

دارد؟ 
اين يك بحث حقوقي است. مثاًل من امريكا را مثال 
مي زنم، آنها كه در شورش كنگره به خواست ترامپ 

شركت كرده بودند، اكنون شخصيت اجتماعي شان 
نيز پاك شده است، يعني كس��اني كه در داستان 
كنگره به حرف رئيس جمهور وقت امريكا شركت 
كردند، اس��امي و هويت مجازي آنها نيز پاك شده 
به شكلي كه انگار وجود خارجي نداشته اند. االن كه 
سه سال از رياست جمهوري بايدن مي گذرد، معلوم 
نيست كه اين افراد كجا هستند؛ نه اينكه خانواده 
آنها نمي داند كه اين فرد كجاست، ولي ديگر هويت 
مجازي ندارد، به شكلي كه انگار نبوده است؛ در مورد 
ما حتي بعد از اينكه فرد مشخص مي شود كالهبردار 
است، ولي هنوز در فضاي مجازي به فعاليت خود 

ادامه مي دهد. 
وضعيت م�ا در ح�وزه روانشناس�ي 

چگونه است؟
اس��الم در حوزه بهداش��ت رواني ح��رف دارد. ما 
آدم هاي قوي اي در حوزه روانشناس��ي داريم. االن 
در كرونا وضعيت پزش��كي ايران چگونه بود؟ مگر 
جزو كش��ورهاي موفق در كرونا نبوديم؟ در حوزه 
روانشناس��ي هم اينگونه اس��ت. اصل روانشناسي 
از ابوعلي سينا اس��ت و قطعاً از زمان ابوعلي سينا 
پيش��رفت كرده ايم، ولي بش��ر امروز، بشر عجيبي 
است. او معتقد اس��ت همه چيز را بلد است و وقتي 
به سراغ روانشناسي مي آيد كه فكر مي كند كارد از 

استخوان گذشته است. 
قطعاً در كشور ما توفيقات بس��يار زيادي در حوزه 
روانشناس��ي ه��م داش��ته ايم و توليد فك��ر انجام 
شده است، ولي مگر ش��ارالتان بازي در زمينه هاي 
ديگر نداش��ته ايم؟ مگر روحاني يا پزش��ك فيك 
نداريم؟ خب روانشناس فيك هم داريم؛ بايد ديد چه 

كمكي به روانشناسي كرده ايد كه از او توقع داريد. 
م��ا از نظر علمي خيل��ي پيش��رفت كرده ايم. االن 
بچه هاي رتبه زير صد علوم انساني انتخاب اولشان 
روانشناسي است، در حالي كه قباًل حقوق بود و اين 
به معناي برتري روانشناسي است. دليل آن نيز اين 

است كه مشكل اصلي بشر امروز روان است. 
بازگرديم به گروه هاي روانشناس هاي 
فاقد مجوز؛ گروه هاي ديگر چه كساني 

هستند؟
يك گروه را گفت��م، كه درس خوانده اند، پزش��ك 
هستند، تحصيالت دارند، حتي آدم داريم كه ريش 
تيغ زده و به راحتي از خدا و پيغمبر استفاده مي كند 
تا جلس��ه اي خدا تومان از مردم پول بگيرد. ش��ما 
در كدام رش��ته مي توانيد اينگونه به راحتي برويد 
حرف بزنيد و پول بگيريد؟ تنها رشته اي كه اينگونه 
است روانشناسي اس��ت و اين غلط است، دليل آن 
نيز اين اس��ت كه جنس جنگ فرق كرده اس��ت. 
همانطور كه از ترور ش��هيد رجايي به ترور شهيد 
فخري زاده رسيده ايم االن هم به صفحات مجازي 
و موبايل رسيده ايم؛ من وقتي حرفي مي زنم اسمم، 
آدرسم و تلفنم مشخص است ولي وقتي اين افراد 
حرفي مي زنند اصالً معلوم نيست كجا هستند و چه 

سابقه اي داشته اند. 
ما يك گروه هم داريم كه مثاًل طرف مراجعه كننده 
من بوده و االن رفته صفحه باز كرده است و از من هم 
بيشتر فالوور دارد، هيچ علمي هم در اين خصوص 

ندارد. 
در م��ورد اف��رادي ك��ه بي س��واد هس��تند، 
مراجعه كننده هاي س��ابق بوده اند ي��ا آنهايي كه 
درس خوانده اند، ولي پزش��ك و مهندس هستند 
و روانشناس نيس��تند، وقتي مي خواهند كالس يا 
كارگاه در سالن ها مختلف بگذارند بايد مورد نظارت 
باشند و البته مردم هم بايد توجه كنند اين فردي كه 
كالس مي گذارد، كيست، چند تا كتاب داشته، چند 

تا بچه دارد، زندگي زناشويي او چگونه است. 
وقتي اين افراد كنترل رواني عده اي را به دس��ت 
مي گيرند هركاري را مي توانن��د از آنها بخواهند، 
حاال مي خواهد داعش يا انتحاري طالبان باش��د 
يا هر كس ديگ��ري. من باي��د كاري كنم كه اين 
كالهبردارها به نام آرامش چه برسر مردم مي آورند. 
بعد اين افراد حتي حاضر نيستند، يك كتاب توليد 
كنند بلكه مي گويند تدريس من را دانلود كنيد. 
اينكه طرف به ان��دازه خريد كاغذ هم نمي خواهد 
هزينه كند، ابهام برانگيز نيست كه 60 برنامه هم 
در قلب تهران به اسم شفا، معجزه يا درمان برگزار 
مي كند، هيچ كسي نبايد متوجه اين فرد بشود؟ 
مردم هم زخم دارند و معلوم اس��ت به سمت اين 
افراد مي روند. البته واقعيت اين است كه ما با وجود 
اينكه طي 50 سال گذش��ته خيلي مورد هجمه 
قرار گرفتيم، وقتي آمارها را بررسي مي كنم از نظر 
خودكشي، كارتن خوابي، سه تا پنج برابر كمتر از 
امريكا هس��تيم، يعني حداقل امريكا وضعش از 
ما خيلي بدتر است، اما ش��ما 2 ميليارد دالر را كه 
دارد عليه كشورت هزينه مي شود، نداري، انقالب، 
جنگ و تحريم را از سرگذراندي، اكنون هم تمام 
رسانه هاي بيگانه تالش مي كنند يك حادثه را در 
كشور ما تبديل به يك فاجعه يا بحران كنند، اين 
پيامبران اينستاگرامي و اين مربيان فيك فضاي 

مجازي ابزار عيني اين اتفاق هستند. 
واقعيت اين است كه فشار رواني و اقتصادي مردم را 
اذيت كرده و هركسي كه بگويد من كمك می كنم، 
به عنوان ي��ك گام مثبت ديده مي ش��ود و افراد به 
سمت او مي روند. به يك دختر گفتم براي چه رفتي 
دنبال فضاي كالهبرداري آن هم از فردي كه خود را 
امامزاده شفابخش معرفي كرده  و مدعي بود با رقص 
و آواز شفا مي دهد، گفت من فلج بودم و او در صفحه 

خود نوشته بود من سرطاني شفا مي دهم!

884984403سرويس اجتماعي
روانشناسي با حقيقت جامعه ما فاصله دارد!

مهدي اسماعيل تبار: مدعيان اينستاگرامي و مربيان فيك فضاي مجازي ابزار عيني تبديل حوادث به فاجعه و بحران هستند

»جوان« درباره روانشناس نماها با يك كارشناس روانشناسي گفت  و  گو كرده است

 بر اساس اعالم شهرداري تهران، ساعت طرح ترافيك در اول مهر از 
ساعت 6:30 صبح تا 18 عصر اجرا خواهد شد. پيش از اين طرح ترافيك 

در تهران از ساعت 6:30 آغاز می شد و تا ساعت 17 ادامه داشت. 
 مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران از افتتاح 
پنج پروژه در پنجمين شنبه »اميد و افتخار« خبر داد و گفت: امروز در 

14 نقطه پايتخت، كلنگ زني احداث ميادين انجام مي شود. 
 رئيس س��ازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر گفت: از بيست و 
هفتم شهريور ماه به بعد كار خدمات امدادي جمعيت هالل احمر با ايجاد 
106 پايگاه و پست موقت در مسيرهاي منتهي به مشهد مقدس آغاز و از 

هفت استان معين براي پوشش مسيرهاي فوق استفاده شده است. 
 گزارش هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نشان مي دهد 
بيش از 800 هزار نفر مبتال به آلزايمر در كشور زندگي مي كنند و هر 

هفت دقيقه يك نفر به اين بيماري مبتال مي شود. 
 مدير امور عشاير استان تهران از اجراي طرح خريد دام زنده عشاير در 
اين استان خبر داد و گفت: شركت پشتيباني امور دام استان تهران طرح 
خريد دام زنده عشاير )بره نر پرواري( را كليد زده است و شركت تعاوني 
عشايري استان تهران و شركت تعاوني عشايري شهرستان پاكدشت به 

عنوان مباشر اصلي اين طرح معرفي شدند. 
 معاون پرورشي و فرهنگي  وزارت آموزش و پرورش گفت: سامانه اي 
در حال راه اندازي است كه تمام اطالعات اردوگاه ها در آن ثبت شود؛ 
اميدوارم بتوانيم از فضاهاي اردوگاه ها براي استفاده دانش آموزان بهره 

الزم را ببريم. 

سجاد آذري
  گفت وگو

حسین سروقامت

مردم عليه  اغتشاش
تأكيد مردم بر برخورد قاطع 
با اغتشاشگران و شايعه سازان

ادامه از صفحه اول
ماجراي مرگ مهسا اميني به رغم گزارش هاي پزشكي قانوني و انتشار 
فيلم هاي دوربين مدار بس��ته در تأكي��د بر اينك��ه هيچ گونه برخورد 
فيزيكي بين مأموران نيروي انتظامي با وي ص��ورت نگرفته و با وجود 
پيگيري شخص رئيس جمهور و همچنين رئيس قوه قضائيه براي روشن 
شدن تمامي ابعاد ماجرا، دس��تمايه ای براي ضد انقالب و اپوزيسيون 
خارج نشين شد تا اهداف و مطامع خود را پيش ببرند و با ايجاد ناامني و 
اغتشاش ضرر به اموال عمومي و خصوصي، تعرض به مأموران امنيت و 
آرامش جامعه، كشيدن چادر از سر زنان مؤمن و محجبه، آتش سوزي و 
تخريب آمبوالنس و خودروي آتش نشاني، فضاي جامعه را ناامن كنند 
و اهداف شان را پيش ببرند، اما هوش��ياري مردم اين بار هم اجازه نداد 
اغتشاشگران و ضد انقالب به اهداف خود دس��ت يابند؛ البته ذكر اين 
مطلب هم خالي از فايده نيست كه اين جريانات در حالي اتفاق مي افتد 
كه با وجود اينكه خانواده مرحومه مهس��ا اميني همچنان اصرار دارند 
سابقه بيماري وي را پنهان كنند، اطالعات جديدي از پرونده پزشكي 
او به دست آمده كه نش��ان مي دهد وي طي س��ال هاي گذشته مكرراً 
به بيمارس��تان مراجعه و تحت درمان قرار داشته اس��ت؛ اسنادي كه با 
مراجعه به س��امانه تأمين اجتماعي نيز تطبيق موارد و پزشكان معالج 
آن قابل صحت سنجي است، نش��ان مي دهد مرحومه مهسا اميني در 
بين سال هاي 94 تا 98 فقط در شهر س��قز حداقل 19 بار به پزشكان 
متخصص مغز و اعصاب و غدد مراجعه ك��رده و در حالي كه پدر وي به 
طور مكرر به رسانه ها گفته، دخترش در 22 سال گذشته سابقه هيچ گونه 
بيماري نداش��ته و جز براي سرماخوردگي به پزش��ك مراجعه نكرده، 
بررسي پرونده مهسا اميني  نشان دهنده مراجعه مكرر به متخصصان مغز 
و اعصاب است كه در كنار داروهاي تجويز شده براي او، احتمال ابتالي 
وي به بيماري مغزي را افزايش مي دهد. همچنين وي طي سال گذشته 
چند نوبت به صورت مكرر به شهر تبريز نيز براي درمان توسط متخصص 

غدد مراجعه كرده است. 
در اغتشاش��ات روزهاي اخير تعدادي از هموطنانمان كش��ته شدند كه 
نشان می دهد پروژه كشته سازی حين و بعد اغتشاشات همچنان تاكتيك 
رهبران اغتشاش��گران است كه در خارج از كشور س��اكنند. روز گذشته 
هم مردم سراسر كش��ور پس از برگزاري هر چه باشكوه تر نماز جمعه به 
خيابان ها آمدند تا در راهپيمايي همبس��تگي خود را با نيروي انتظامي 
اعالم و ضمن تجديد بيعت ب��ا انقالب و آرمان ه��اي آن، بيزاري خود را 
از فتنه گران و اغتشاش��گران فرياد كنند. مردم انقالبي كشورمان ضمن 
حمايت هميش��گي از انقالب و آرمان هاي آن مردم بساط آشوبگران را 

جمع كردند. 
 خسارت 57 ميليارد توماني اغتشاشگران به اموال عمومي 

ماجراي فوت مهسا اميني موجي از احساسات و همدردي را از سوي مردم 
و افكار عمومي در پي داشت، اما اين ماجرا براي ضدانقالب و اپوزيسيون 

خارجي و داخلي دستمايه اغتشاش و ايجاد ناامني شد. 
ضدانقالب با فعال س��ازي عناصر داخلي خود همچون گذش��ته، مسير 
اعتراضات مسالمت آميز شهروندان را منحرف كرد و در نهايت كار به ايجاد 

آشوب، اغتشاش و ايراد خسارت به اموال عمومي و بيت المال كشيد. 
پدرام پاك آيين از تخريب 61 آمبوالنس سازمان اورژانس كشور در جريان 
تجمعات اخير خبر داد و گفت: »خسارات وارده بر اين آمبوالنس ها بيش 
از 30 ميليارد تومان بر آورد تقريبي مي شود، اما اختاللي كه ممكن است 
از ناحيه تخريب آمبوالنس ها در خدمات فوريتي پزشكي و فرايند درمان 

بيماران ايجاد شود، از خسارت مادي زيانبارتر است.«
به گفته عليرضا زاكاني شهردار تهران ، عده اي اغتشاشگر باعث آسيب به 
43 دستگاه اتوبوس شده اند و 54 ايستگاه به بهانه اعتراض آسيب ديد و به 

پاكباناني كه به رفت و روب پرداخته بودند، حمله شد. 
تجهيزات ايمني و خودروهاي آتش نشاني از جمله مصاديق اموال عمومي 
بود كه در جريان اغتشاشات اخير آسيب هاي قابل توجهي به آنها وارد شد. 
جالل ملكي در گفت وگو با خبرنگار مهر از ايراد آس��يب به 25 خودروي 
آتش نشاني طي ناآرامي هاي روزهاي   اخير خبر داد و افزود: متأسفانه طي 
ناآرامي هاي روزهاي اخير يك خودروي سازمان آتش نشاني تهران به طور 

كامل آتش زده شد و از بين رفت. 
با توجه به آمارهاي اعالم شده از سوي مسئوالن، بنابر آنچه در اين گزارش 
عنوان شد، اغتشاشگران تاكنون بالغ بر 57 ميليارد تومان خسارت به اموال 

عمومي و بيت المال وارد كرده اند. 
  مردم پاسخ اغتشاشگران را دادند

مردم انقالبي و نمازگزاران تهران پس از اقامه نماز جمعه در محكوميت 
حركات هنجارش��كنانه اخير راهپيماي��ي كردند. مردم ته��ران در اين 
راهپيمايي با سر دادن ش��عارهايي همچون »نابودي فتنه گر شعار ملت 
ماست«، »اين همه لشكر آمده به عشق رهبر آمده«، » مرگ بر امريكا«، 
» مرگ بر اسرائيل«، »مرگ بر انگليس«، » مرگ بر ضد واليت فقيه«،»واي 
اگر خامنه اي حكم جهادم دهد«،  »  توطئه و اغتشاش كار منافقين است« 
و»پيروي از رهب��ري باعث هر عزت اس��ت« انزجار خ��ود را به اقدامات 
آشوبگرانه و توطئه آميز دشمنان و آش��وبگري ها در كشور نشان دادند.  
مردم همچنين با سردادن شعارهايي همچون »نيروي انتظامي تشكر، 
تشكر« و » نيروي انتظامي حافظ امنيت است« از تالش نيروهاي انتظامي 
و امنيتي براي برقراري امنيت قدرداني كردن��د.  تظاهرات كنندگان در 
سراسر كشور در محكوميت اغتشاشات روزهاي اخير خواستار رسيدگي 
قوه قضائيه به جرائم آشوبگران و اغتشاشگران شدند.  راهپيمايي گسترده 
مردم ايران در محكوميت فتنه گران و هتاكان به مقدسات ديني با صدور 

قطعنامه اي پايان يافت. 
در بخشي از اين بيانيه آمده است:»ما با تمام وجود اعالم مي كنيم تا جان 
در بدن داريم از قرآن و اهل بيت »عليهم السالم« و واليت جدا نخواهيم 
شد و همچنان ادامه دهنده راه نوراني شهدا و امام شهدا بوده و دشمنان را 

در رسيدن به اهداف پست و پليد خود ناكام خواهيم گذاشت.«
ارتش در بيانيه اي هجمه به خادمان م��ردم در فرماندهي انتظامي را كه 
همواره مجاهدانه و مخلصان��ه در جهت امنيت و آس��ايش مردم تالش 

مي كنند، محكوم كرد. 
  محكوميت اغتشاشات و تأكيد بر برخورد با شايعه سازان

ارتش جمهوري اس��المي اي��ران ضم��ن محكوميت ش��ديد اقدامات 
اغتشاشگران يادآور شده، استقالل، اقتدار و امنيت ايران اسالمي به بركت 
خون دهها هزار شهيد گرانقدر و در پرتو مجاهدت فرزندان غيور ملت ايران 
در نيروهاي مسلح به دست آمده و ملت بزرگ ايران و جان بركفان نيروهاي 
مسلح هرگز به دش��منان اجازه نخواهند داد تا از موقعيت به وجود آمده 
سوء استفاده كنند و خدشه اي به آرمان هاي حضرت امام )ره( و شهداي 
گلگون كفن و ملت آگاه و بصير ايران اسالمي وارد سازند.  سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي در بيانيه اي مجاهدت هاي ايثارگرانه و فداكارانه فرماندهي 

انتظامي كشور را ضامن اقتدار و امنيت نظام و ميهن اسالمي دانست. 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي هم در بيانيه اي با قدرداني از هوشمندي، 
آگاهي و بصيرت ملت شريف ايران در عدم همراهي با توطئه سازمان يافته 
دشمن عليه اركان امنيت آفرين كشور در روزهاي اخير، مجاهدت هاي 
ايثارگرانه و فداكارانه فرماندهي انتظامي كشور را ضامن اقتدار و امنيت 

نظام و ميهن اسالمي دانست. 
اين بيانيه در پايان با ابراز همدردي با خانواده و وابستگان مرحومه مهسا 
اميني از قوه قضائيه درخواست كرده است شايعه سازان و دروغ پردازان در 
فضاي مجازي و حقيقي كه امنيت رواني جامعه را به مخاطره مي اندازند، 

شناسايي و برخورد قاطعانه، عادالنه و عبرت آموز با آنان انجام دهد. 

گاهي اثري چش�مگير كه قدرت برانگيختن ملتي را داراست، 
نماد يك كشور مي شود!

در ژاپن تصوير پس�ركي خردس�ال كه نعش برادر مرده اش را 
به دوش مي كشد، نماد اتحاد است. 

آتش جنگ بر سرتاس�ر ژاپن س�ايه افكنده، لحظ�ه  به  لحظه 
قرباني مي گيرد. 

از جمله قربانيان، كودك دو ساله اي است كه برادر خردسالش 
او را به پشت بسته، مي بر د كه دفن كند. سربازي از او مي خواهد 

كه جنازه را زمين بگذارد تا خسته نشود. 
پاسخي مي دهد، بسيار شنيدني:

-  او سنگين نيست، برادر من است!
س�رباز مبهوت از اين پاس�خ روي زمين نشس�ته، ش�روع به 

گريستن مي كند. 
اين سخن، اصل مس�لم اتحاد در همه جوامع بش�ري است. بايد 
بياموزيم كه ديگري برادر، خواهر من است. اگر افتاد، بلندش كنيم. 

اگر خسته شد، كمكش كنم و اگر ضعيف شد، حمايتش كنم. 
بايد به خود بقبوالنيم كه او سنگين نيست!
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  ش�هيدي – اصفهان: م��داراي مأموران با اغتشاش��گران 
تا كي ادامه خو اهد ياف��ت؟ زن  و بچه و كس��ب  و  كار مردم در 
خيابان امنيت ندارد. از مسئوالن مربوطه تأمين امنيت مردم و 

بازگرداندن هر چه زودتر آرامش به خيابان ها را خواستاريم. 
  س�هراب- تهران: حس��اب كس��اني كه به پرچم ايران و 
مقدسات جسارت مي كنند، از عموم مردم جداست. اين پرچم و 
اين قرآن چيزي است كه برايش صدها هزار شهيد داده ايم؛ مگر 

مي شود به راحتي از اينها بگذريم؟!
  حامدي فر - مشهد: تا زماني كه پزش��كي قانوني نتيجه 
قطعي در مورد علت فوت خانم مهسا اميني را اعالم نكرده است، 
نبايد كسي را متهم كرد. از مس��ئوالن پزشكي قانوني سرعت 

عمل را در بررسي و اعالم نتيجه خواستارم. 
  ناظمي – بهارستان: لطفاً به وضعيت كوچه كاظمي منطقه 
16 محدوده محله علي آباد جنوبي رس��يدگي شود. حدود 15 
روز اس��ت كه آس��فالت كوچه براي تعميرات و روكش خراب 
شده و به همان حال رها شده است. مردم محل با مشكل مواجه 
شده اند، شهرداري منطقه 16 هر چه س��ريع تر به اين مشكل 

رسيدگي كند. 
  شهروند – رودسر: قطع درختان كهنسال منطقه جنگلي 
دالگوابر شهرس��تان رودسر اس��تان گيالن با نزديك شدن به 
پاييز ش��دت گرفته اس��ت. اين منطقه بكر از چند س��ال قبل 
با س��اخت اس��تخر ماهي در دل منطقه جنگلي و باالدس��ت 
رودخانه، تحت تأثير قرار گرفت. حاال با وجود اين استخر ماهي 
و آلوده شدن رودخانه بكر سموش به دليل پساب استخر ماهي، 
جنگل بكر اطراف رودخانه هم به مرور مورد دست درازي قرار 
گرفته و به شدت از بين رفته است. لطفاً مسئوالن جنگلباني و 

محيط زيست منطقه رودسر به اين موضوع ورود كنند. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 0۹۱۹0۹۶۸530 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

برخوردارها تسهيل تحصيل كم 
 با »همه حاضر«

پويش »همه حاضر« براي كم�ك به دانش آموزان ك�م برخوردار 
راه اندازي شده است. 

در آستانه س��ال تحصيلي جديد، پويش »همه حاضر« براي كمك به 
دانش آموزان كم برخوردار راه اندازي شده است.  پويش »همه حاضر« 
با هدف تأمين نوش��ت افزار براي كودكان مناطق محروم فعال شده و 
عالقه مندان براي مشاركت در اين پويش مي توانند با مراجعه به سايت 
ديجي كانون، تعداد بسته هاي خود را انتخاب كنند و سپس با كليك 
روي گزين��ه پرداخت و اتصال ب��ه درگاه بانك در اين پويش ش��ركت 
كنند.  اين پويش با شعار »هم من هم دوستم!« در حال برگزاري است 
و والدين مي توانند در كنار خريد نوشت افزار براي فرزندان شان، براي 
دانش آموزان محروم هم نوشت افزار مورد نياز كودكان مناطق محروم را 
خريداري كنند.  قرار است در اين  پويش يك ميليون بسته لوازم التحرير 
با مش��اركت نهادهاي خيريه و گروه هاي جهادي توزيع ش��ود. امكان 
اهداي بسته لوازم التحرير در طرح عرضه مستقيم نوشت افزار از طريق 
س��ايت »ديجي كانون« نيز وجود دارد تا دانش آموزي به علت هزينه 
نوشت افزار از مدرسه باز نماند و بخشي از بار مردم نيازمند سبك شود. 
شماره كارت 5029087001452344 و كد دستوري 77#*780* 

نيز براي كمك هاي مردمي در اين پويش در نظر داشته شده است. 

كبري فرشچي 


