
حتي اگر جوان هس�تيد، خواندن اين مطلب 
را به ش�ما توصيه مي كنيم چرا كه سالمندي 
آينده محتوم اكثريت قريب به اتفاق ماست! 
به رغم آنكه ت�ا يكي دو دهه آين�ده با پديده 
انفجار س�المندي مواجه خواهيم شد، اما به 
نظر مي رس�د جامعه هن�وز ب�راي مواجهه با 
همين جمعي�ت 9 ميليون و 300 ه�زار نفري 
سالمندان نيز آمادگي الزم را ندارد. همچنان  
كه تنها 23 متخصص طب س�المندي داريم 
و به گفت�ه رئيس مركز تحقيقات س�المندي 
با وج�ود آنك�ه در س�ال ۱۴30، تقريب�ًا 2۶ 
ميليون نفر س�المند خواهيم داشت، وزارت 
بهداش�ت رش�ته ط�ب س�المندان را حذف 
كرده اس�ت. اين در حالي اس�ت ك�ه دوران 
سالمندي هم مانند دوران كودكي با چالش ها 
و بيماري هاي خاص همراه است و همانطور كه 
متخصص ك�ودكان داريم، باي�د متخصصاني 
ه�م براي ط�ب س�المندي داش�ته باش�يم. 
ش��اخص اميد به زندگي در كش��ورمان به طور 
متوسط 76 سال و از نرم جهاني باالتر است. اين 
شاخص در عين حال نشان مي دهد ما با جمعيت 
قابل توجهي از س��المندان مواجه هستيم و طي 
سال هاي آينده س��هم س��المندان از جمعيت 
كشور بيشتر و بيشتر نيز مي ش��ود تا جايي كه 
برخي از رش��د جمعيت س��المندان در كش��ور 
تحت عنوان بحران يا س��ونامي س��المندي در 
يكي دو دهه آينده ي��اد مي كنند. مواجهه با اين 
حجم از س��المندان نيازمن��د برنامه ريزي هاي 
دقيقي است كه متأسفانه تاكنون مغفول مانده 

و اين مي تواند دوران پيري را براي س��المندان 
به خص��وص در دهه هاي آينده ب��ا چالش هاي 
متعددي همراه كند. با وج��ود اين 70 درصد از 
سالمندان كشورمان به وجود درگيري با چالش ها 
و بيماري ه��اي دوران س��المندي، حتي بيمه 
تكميلي ندارند و ميزان فقر در گروه س��المندان 
دو برابر ساير گروه هاي س��ني است! سالمندان 
دهه هاي آينده كشور اما بس��ياري تك فرزند يا 
حتي مجردند و اين يعني مواجهه س��المندان با 

بحران تنهايي در دوران پيري ! 
 چالش تربيت نيروي متخصص در حوزه 

سالمندي
به گفته رئيس مركز تحقيقات س��المندي رشد 
جمعي��ت س��المند در آينده نزدي��ك تغييرات 
بسيار جدي خواهد داشت. در حالي كه در طول 
40سال گذشته درصد سالمندان ما دو برابر شده 
و از 5 درصد به 10 درصد رسيده است؛ در آينده 
اين رشد جمعيت س��المند طي 20 سال اتفاق 
خواهد افتاد؛ به عبارت ديگر تا 20 س��ال آينده 
10 درصد جمعيت فعلي سالمندان به 20 درصد 
مي رسد و در سال 1430 جمعيت سالمندان به 
بيش از 30 درصد خواهد رسيد و در سال 1430، 
تقريباً 26 ميليون نفر سالمند خواهيم داشت؛ در 
حالي كه خدمات و زيرساخت هاي موردنياز آنها 

در حال حاضر فراهم نيست. 
رئيس مركز تحقيقات س��المندي با بيان اينكه 
برنامه هاي موجود براي س��المندان تناس��بي با 
رش��د جمعيت آنها ندارد، تأكيد مي كند: »يكي 
از چالش ه��اي ما، تربي��ت ني��روي متخصص 

در حوزه س��المندي اس��ت؛ در ح��ال حاضر بر 
اساس استانداردهاي جهاني بايد بيش از 2هزار 
متخصص طب سالمندي داشته باشيم، در حالي 
كه در كشور فقط 23 متخصص طب سالمندي 
داريم و وزارت بهداشت رشته طب سالمندان را 
حذف كرده اس��ت و ديگر تربي��ت نيروي جديد 
نداريم و در سال هاي آينده بايد مراقب سالمندان 

را از كشورهاي ديگر وارد كنيم.«
  تمام پزشكان بايد در حوزه طب سالمندي 

توانمند شوند
محمد رئيس زاده، رئيس سازمان نظام پزشكي با 
تأكيد بر لزوم آموزش »طب سالمندي« به تمام 
پزشكان و در تخصص هاي مختلف  مي افزايد:»هر 
پزشكي در رشته خود بايد آن ميزان كاري را كه 
مربوط به طب س��المندي است، آموزش ببيند. 
وزارت بهداشت و نظام پزش��كي بايد تمام افراد 
عضو خ��ود را در حوزه طب س��المندي توانمند 
كنند. بايد منابع اين كار نيز ديده شود و بحث هاي 

قانوني آن ريل گذاري شود.«
 لزوم تقويت آموزش طب سالمندي 

حسين قناعتي، رئيس دانش��گاه علوم پزشكي 
تهران با اشاره به وضعيت سالمندي در كشور با 
بيان اينكه شاخص ها و آمارها نشان از آغاز روند 
سالمندي در كشور دارند، مي گويد:» اگر وضعيت 
به همين صورت پيش رود، حدود س��ال 1410 
در كشورمان انفجار س��المندي رخ خواهد داد 
و بين 25 تا 30 درصد جمعيت كشور در سنين 
50 سال به باال قرار مي گيرند. همچنين برآورد 
شده اس��ت كه در ايران در سال 1430 جمعيت 

باالي 70 سال به 30 درصد خواهد رسيد كه در 
اين صورت جزو يكي از پيرترين كشورهاي جهان 

محسوب خواهيم شد.«
از نگاه قناعتي بايد توجه كرد كه آلمان طي 75 
سال، فرانسه طي ۸0 سال و بريتانيا طي ۹0 سال 
روند س��المندي جمعيت را ط��ي كردند، اما در 
ايران ظرف 30 سال به مرحله سالمندي مي رسد 
كه به معناي سرعت زياد سالمندي جمعيت در 
ايران است.  وي با اشاره به نياز بيشتر سالمندان 
به خدمات توانبخشي و سالمت نسبت به ساير 
گروه هاي سني مي افزايد:»س��المندان به دليل 
فيزيولوژي بدن شان بيماري ها و صدمات بيشتر 
و متفاوت تري را خواهند داشت. به عنوان مثال 
نرخ شكستگي ها در سالمندان با ضربه هاي كم 
بيش��تر خواهد بود و با افتادن ممكن است دچار 

شكستگي هاي ناگواري شوند.«
طبق تأكيد اين متخصص همچنين مدت زمان 
درمان آنها بيشتر بوده و كمتر مي توانند به سطح 
عملكردي قبلي خودش��ان بازگردن��د و ميزان 
بيماري در افراد س��المند دو برابر افراد جوان تر 
اس��ت. همچنين ميزان تجويز و مصرف دارو در 
سالمندان باالتر اس��ت. بنابراين سالمند شدن 
جمعيت فش��ار مضاعفي را بر نظام سالمت وارد 

مي كند. 
رئيس دانشگاه علوم پزش��كي تهران هم با بيان 
اينكه در دانشگاه علوم پزشكي تهران رشته طب 
س��المندي را داريم كه باتوجه به نياز آينده آن 
را تقويت مي كنيم، مي گويد:»اين رش��ته با اين 
هدف اس��ت كه بتواند نيازهاي بهداشتي افراد 
سالمند را تنظيم كند. در عين حال 110 مركز 
بهداشتي تحت نظر دانشگاه علوم پزشكي تهران 
است كه اين مراكز خدمات مراقبتي مانند كنترل 
فشار خون و قند خون را در سالمندان به صورت 

روتين انجام مي دهند.«
 زم�ان مح�دود ب�راي مديري�ت بحران 

سالمندي 
محمدعلي محس��ني بندپي، عضو كميس��يون 
بهداشت مجلس شوراي اسالمي هم با تأكيد بر 
اينكه از معدود كشورهايي هستيم كه قرار است 
طي 30 تا 35 سال به جمعيت سالمند باالي 30 
درصد برس��يم، مي افزايد:»يكي از چالش هاي 
م��ا محدوديت زماني ب��راي برنامه ري��زي براي 
سالمندان اس��ت. اگر كش��ورهايي مانند سوئد  
و فرانس��ه توانستند بحث س��المندي را كنترل 
كنند براي دهه ها فرصت داشتند، اما ما براي سه 
برابر شدن جمعيت سالمندي مان تنها 30 سال 
فرصت داريم. چالش ديگر بحث نبود منابع كافي 
و پايدار براي اين حوزه است. بايد منابع مديريت 
و برنامه ريزي حوزه سالمندي پايدار باشد و نبايد 
در اين منابع دخل و تصرف ش��ود. در عين حال 
اين منابع بايد نشان دار و ستاره دار باشد و در جاي 
ديگري هزينه نشوند. در عين حال فرصت هايي 
مانند شوراي ملي سالمندان و همچنين حضور 
افراد نخبه را در بين سالمندان مان هم داريم كه 

بايد از ظرفيت آنان استفاده كنيم.«
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مواد متعددي از قانون، رفتار برخي سلبريتي ها را در اغتشاشات اخير جرم انگاري كرده است

هاله مصونيت قضايي سلبريتي اغتشاشگر، پوشالي است!

23 متخصص طب سالمندي سهم 9/3 ميليون سالمند!
رئيس مركز تحقيقات سالمندي: با وجود آنكه در سال ۱۴30، تقريباً 2۶ ميليون نفر سالمند خواهيم داشت

وزارت بهداشت رشته طب سالمندان را حذف كرده است

فضاي مجازي اين 

ليلي تقربي *
روزها محلي براي   گزارش  2

خط دهي گروه هاي 
مختلف از جريان هاي سلطنت  طلب، منافقين، 
تجزيه طل�ب ، برخي چهره هاي شناخته ش�ده 
فرهنگي، ورزشي و حتي جريانات سياسي داخل 
كشور شده و تش�ويق به قتل مأموران امنيتي، 
آتش زدن خودروهاي انتظامي، دولتي، خدماتي، 
امدادي و تأسيسات شهري بخشي از خط دهي 
اين گروه هاست كه جوانان را تهييج به انجام اين 
قبيل اقدامات مجرمانه مي كنند؛ جواناني كه بعضًا 
تحت تأثير فضاي آش�وب ترسيم شده از سوي 
برخي سلبريتي ها شناخته شده اين تصور را پيدا 
كرده اند كه آتش افروزي   حقي است كه در فرايند 
اعتراض به آنه�ا داده شده اس�ت. در حالي اين 
تصور برخي جوانان كف خيابان را با مش�كالت 
حقوقي و قضايي روبه رو كرده كه سلبريتي هاي 
تهييج كننده آنها در هاله اي از احساس مصونيت 
به سر مي برند، اما واقعيت اين است كه در قوانين 
مختلفي رفتار برخي س�لبريتي ها در قضاياي 
اخير، جرم انگاري شده و حتي مي توان مجازات 
پيش بين�ي ش�ده ب�راي اي�ن قبي�ل اف�راد 
تشويق كننده به اغتش�اش  را بيشتر يا حداقل 
دانس�ت.  اغتشاش�گران  ب�ا  مس�اوي 
قاضي القضات در هش��داري صريح به عوامل پشت 
صحنه اغتشاشات اخير، چهره هاي ورزشي، فرهنگي 
و مانند آنها با اجراي يكسان قانون براي همه  تأكيد 
كرد: »كساني كه با حمايت اين نظام مشهور شدند 
و به جاي اينكه در روز سختي در كنار مردم باشند 
با دشمن همصدا شدند و دش��من به وسيله زبان و 
صفحات مجازي آنها اغتشاش ايجاد و جوانان را بدين 
وسيله تحريك كرد، بدانند خس��ارت هاي مادي و 
معنوي به بار آمده براي مردم و كشور را بايد پرداخت 
كنند. « رفتارهاي س��لبريتي هايي كه در جريانات 
اخير هيزم به آتش دشمنان كشور ريخته و موجب 

تفرقه افكني بين اقشار جامعه شده اند، از باب رابطه 
سببيت مي تواند در شمول مواد قانوني قرار بگيرد. 

 نشر اكاذيب 
در شرايطي اين روزها شاهد انتشار اكاذيب از سوي 
سلبريتي ها به منظور ترغيب و تهييج جوانان به انواع 
رفتار ضدامنيتي هستيم كه ماده 2۸6 قانون مجازات 
اس��المي تأكيد دارد كه هركس به طور گس��ترده 
مرتكب نش��ر اكاذيب گردد، به گونه اي كه موجب 
اخالل شديد در نظام عمومي كشور، ناامني يا ورود 
خسارت عمده به تماميت جس��ماني افراد يا اموال 
عمومي و خصوصي گردد، مفسد في االرض محسوب 
و به اعدام محكوم مي شود؛ شايد بتوان اين ماده را 
نمونه خوبي از مجازات پيش بيني شده در خصوص 
رفتار اخير سلبريتي ها در انتشار اخبار دروغ و دعوت 
جوانان به اغتشاش دانست، هرچند تبصره ماده 2۸6 
خاطر نشان كرده كه هرگاه دادگاه از مجموع ادله و 
شواهد قصد اخالل گسترده در نظم عمومي، ايجاد 
ناامني، ايراد خسارت عمده يا اشاعه فساد يا فحشا در 
حد وسيع يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را 
احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني 
ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، 
مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم 
مي ش��ود، اما مي ت��وان گفت با توجه ب��ه تأكيدات 
متعدد در خصوص جرم بودن رفتار سلبريتي هاي 
دعوت كننده به اغتشاش اشد مجازات در اين ماده 

براي آنها قابل تصور است. 
نشر اكاذيب به معناي انتشار و اشاعه اخبار دروغ و 
وقايع خالف واقع به قصد اضرار به غير يا تش��ويش 
اذهان عمومي يا مقامات رس��مي است. هر كس به 
قصد ضرر زدن به ديگران يا تشويش اذهان عمومي 
اقدام به بيان اكاذيب كند، مجرم محسوب مي شود. 
نشر اكاذيب از جرائم مطلق است و تحقق آن موكول 
به وقوع نتيجه ضرر يا تش��ويش نيس��ت. در اظهار 
اكاذيب اعمال معيني به شخص يا اشخاص نسبت 
داده نمي شود، بلكه اخبار يا مطالب بي اساس به  طور 

كلي اظهار مي ش��ود. بين اتهام نشر اكاذيب و جرم 
افترا تناس��ب و نزديكي وجود دارد و مجازات هايي 
مش��ابه هم دارند.  موضوع نش��ر اكاذي��ب آنچنان 
اهمي��ت دارد كه حتي م��اده 6۹۸ بخش تعزيرات 
قانون مجازات اسالمي نيز تأكيد كرده كه هركس 
به قصد اضرار به غير يا تش��ويش اذهان عمومي يا 
مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسالت 
يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا 
خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي اظهار كند يا با 
همان مقاصد اعمالي را بر خالف حقيقت رأس��اً يا 
به عنوان نقل قول به ش��خص حقيقي يا حقوقي يا 
مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم 
از اينكه از طريق مزبور ب��ه نحوي از انحا ضرر مادي 
يا معنوي به غير وارد ش��ود يا خير، ع��الوه بر اعاده 
حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا 

دو سال يا شالق تا 74 ضربه محكوم شود.«
بر اس��اس بند ۸ ماده 6 قانون مطبوعات، نيز افترا و 
توهين به اشخاص از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور 
منع شده و بر اساس ماده 30 همين قانون، انتشار هر 
نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به كار 
بردن الفاظ ركيك يا نسبت هاي توهين آميز و نظاير 

آن به اشخاص ممنوع است. 
همچنين بر اساس ماده 30 قانون مطبوعات »انتشار 
هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و 
الفاظ ركيك يا نس��بت هاي توهين آميز و نظاير آن 
نسبت به اشخاص ممنوع است و مديرمسئول جهت 

مجازات به محاكم قضايي معرفي مي شود. 
  جرائم عليه امنيت ملي

جرائم عليه امنيت ملي و محاربه اعمال مجرمانه اي 
هستند كه ارتكاب آنها موجب ايجاد هرج  و  مرج و 
اغتشاش در نظم داخلي كشور مي شود. اين جرائم 
در قانون مجازات ايران تح��ت عنوان جرم محاربه، 
بغي و افساد في االرض در كتاب دوم قانون مجازات 
اسالمي مصوب 1370 و جرائم عليه امنيت ملي در 
كتاب پنجم قانون مجازات اس��المي مصوب سال 

1357 و مواردي در قانون مجازات جرائم نيروهاي 
مسلح جرم انگاري شده است كه جرائم عليه امنيت 
به دو دسته جرائم عليه امنيت داخلي و جرائم عليه 

امنيت خارجي تقسيم مي شوند. 
جرائم عليه امنيت ملي كه ش��امل محاربه، بغي و 
افساد في االرض، تشكيل يا اداره يا عضويت در دسته 
يا جمعيت به قصد بر هم زدن امنيت كشور، تبليغ 
عليه نظام يا به نفع گروه هاي مخالف نظام، تحريك 
مردم، تهديد به بمب گذاري وسايل نقليه و همكاري 
با دول خارجي متخاصم مي شود هر كدام از جمله 
مواردي است مي توان مصاديق بس��ياري از آنها را 
در رفتار بسياري از س��لبريتي ها مانند از دعوت به 
اغتشاش، حمله به مراكز امنيتي و حتي آمبوالنس ها 
تا انواع نافرماني مدني براي ايجاد ناامني و آشوب در 

كشور مثال زد. 
همچنين در حالي برخي از اين چهره هاي شناخته 
شده به تبليغ عليه نظام يا به نفع گروه هاي مخالف 
نظام مشغول هستند كه ماده 500 قانون مجازات 
اسالمي تأكيد دارد كه هر كس عليه نظام جمهوري 
اس��المي ايران يا به نفع گروه هاي مخالف نظام به 
هرنحو فعاليت تبليغي كند به حبس از س��ه ماه تا 

يكسال محكوم مي شود. 
 تحريك به نافرماني

در خصوص تحريك به نافرماني نيروهاي نظامي و 
انتظامي كه از س��وي برخي سلبريتي ها انجام شد، 
ماده 504 قانون مجازات اس��المي تأكيد دارد كه 
هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي 
در خدمت نيروهاي مسلح هستند، تحريك مؤثر به 
عصيان، فرار، تس��ليم يا عدم اجراي وظايف نظامي 
كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست 
نيروهاي خودي در مقابل دش��من را داشته باشد، 
محارب محسوب مي  شود و اال چنانچه اقدامات وي 
مؤثر واقع شود، به حبس از دو تا 10 سال و در غير اين 

صورت به شش ماه تا سه سال محكوم مي شود. 
*حقوقدان

 سربازان ماهر منقضي خدمت مي توانند با مراجعه به پليس +10 براي 
دريافت وام 100 ميليون توماني اشتغال ثبت نام كنند. 

 رئيس سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اينكه فروش متري مسكن 
از آبان سال جاري آغاز مي ش��ود، گفت: با فروش متري مسكن مردم 

راحت تر خانه دار مي شوند. 
 س��خنگوي ش��هرداري تهران از اتصال ش��هرداري به پنجره واحد 

خدمات الكترونيك دولت خبر داد. 
 معاون پيشگيري از معلوليت هاي س��ازمان بهزيستي با بيان اينكه 
حدود 500 هزار نوزاد در ش��ش ماهه ابتداي س��ال م��ورد غربالگري 
ش��نوايي قرار گرفته اند از شناس��ايي هزارو 4۸6 كودك با اختالالت 

شنوايي خبر داد. 
 مدير كل امور بيمه شدگان س��ازمان تأمين اجتماعي با بيان اينكه 
ش��مار مقرري بگيران بيمه بيكاري رو به كاهش است، گفت: در حال 
حاضر 170 هزار مقرري بگير بيمه بيكاري در تأمين اجتماعي داريم. 

 اعضاي ش��وراي اس��المي ش��هر تهران يك فوريت اليحه مجوز به 
شهرداري تهران براي انتشار 35 هزار ميليارد ريال اوراق مالي- اسالمي 

به منظور اجراي طرح هاي حمل  و  نقل عمومي را تصويب كردند. 
 رئيس ش��وراي ش��هر تهران گفت: در گذش��ته ح��دود 50 درصد 
اتوبوس هاي تخصيصي از سوي وزارت كشور به شهر تهران اختصاص 

يافته بود، اما امروز به 10 درصد رسيده است. 
 معاون حمايت و س��المت خانواده كميته امداد گفت: اين نهاد يك 

ميليون و 556 هزار سالمند نيازمند را در كشور تحت حمايت دارد. 

سامانه ملي باروري رونمايي مي شود
وزارت  اطالع�ات  و  آم�ار  مديري�ت  مرك�ز  رئي�س 
س�امانه  از  رونماي�ي  و  افتت�اح  از  درم�ان  و  بهداش�ت 
داد.  خب�ر  نزدي�ك  آين�ده اي  در  س�الم  ب�اروري  مل�ي 
امين بيگل��ري خاني، رئيس مرك��ز مديريت آم��ار و اطالعات وزارت 
بهداشت گفت: بحث الكترونيكي ش��دن خدمات بهداشتي و درماني 
در ايران از س��ال 1360 و ابتدا هم از آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و 
پزشكي آغاز ش��د.  وي افزود: اوايل دهه هفتاد بيمارستان هاي كشور 
مجهز به س��امانه هاي بيمارستاني ش��دند و بعد هم پروژه هايي مانند 
نسخه نويسي الكترونيكي اجرايي شد و در حال حاضر در حال پيگيري 
به كار بس��تن هوش مصنوعي در فرآيندهاي مربوط به حوزه سالمت 
هستيم.  رئيس مركز مديريت آمار و اطالعات وزارت بهداشت و درمان 
اظهار كرد: رويكردهاي اوليه براي استفاده از خدمات فناوري و اطالعات 
در حوزه سالمت، بيش��تر اقتصادي و مالي بود، اما در طول زمان و به 
تدريج از اين اطالعات و هوش مصنوعي به منظور كمك به امر تشخيص 
و درمان، كشف تركيبات جديد دارويي، حل مشكالت ناباروري و اصالح 

زنجيره تأمين دارو و تجهيزات استفاده مي شود. 
بيگلري خاني گفت: وزارت بهداش��ت با توجه به اي��ن رويكرد جديد 
دانشگاه مجازي خود را به دانشگاه هوشمند تغيير نام داده و در تالش 
است از تسهيالت جديد هوش مصنوعي در حوزه سالمت استفاده كند 

تا خدمات پزشكي و بهداشتي باكيفيت تري به شهروندان ارائه دهد. 
اين مقام مسئول از افتتاح و رونمايي از س��امانه ملي باروري سالم در 
آينده اي نزديك خبر داد و گفت: در اين سامانه كل مسير بارداري رصد 
مي شود و اطالعات و سوابق مراجعات را در اختيار بيماران و صاحبنظران 
و متخصصان مربوطه قرار مي دهيم.  وي با بيان اينكه بسياري از خدمات 
حوزه سالمت از طريق پنجره واحد دولت هوشمند در اختيار مردم قرار 
مي گيرند، افزود: ما به صورت هفتگي يك سرويس را به سرويس هاي 

خدماتي قبلي حوزه سالمت اضافه مي كنيم. 
بيگلري خاني با اشاره به تحقق ۸0 درصدي پرونده جامع الكترونيك 
سالمت اظهار كرد: ما در تالشيم تا پايان سال از آن رونمايي كنيم و در 

اختيار پزشكان و كادر سالمت و درمان و شهروندان قرار دهيم. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

سلبريتي ها يا آتش بياران معركه؟!
محبوبيت امانتي اس��ت كه از طرف مردم به بعضي، به دليل داش��تن 
استعدادهاي خاص در زمينه هاي ورزشي، هنري يا موارد ديگر داده 
مي ش��ود. اين امانت بايد همانگونه كه سپرده ش��ده مورد مراقبت و 
نگهداري قرار گيرد، در غي��ر اين صورت از دارندگان آن بايد س��لب 
صالحيت  شود. در جريانات اخير يعني بعد از فوت مرحومه مهسا اميني 
دختري كه از كردستان به تهران آمده بود و هنوز حقايق موضوع فوت 
وي روشن نشده، عده اي عجوالنه وارد ميدان شده و مشغول ريختن 
بنزين به آتش بعضي از اعتراضات گرديدند، ب��دون اينكه از واقعيت 

موضوع خبردار شوند. 
افرادي كه به بركت صداوسيماي جمهوري اسالمي به پول هاي كالن و 
نجومي رسيدند يا از طريق ميادين ورزشي با حمايت نهادهاي مربوط 
به ورزش و مردم داراي اسم و رسمي ش��دند به جاي اينكه جوانان را 
دعوت به آرامش كنند در جرياني قرار گرفتند كه حرف ها و بيانيه هاي 
معاندان و منافقان خارج از كش��ور را تكرار كرده و جوانان را تحريك 
به مقابله با نيروه��اي امنيت و وارد آوردن زيان به س��ازمان ها، ابزار و 
امكانات مردمي كردند. افرادي كه در اين جريانات از معروفيت خود 
سوءاستفاده كردند، همان هايي هس��تند كه از شبكه هاي تلويزيوني 
به پول هاي نجومي، كاخ ها، قصر ها و هواپيماي خصوصي رس��يدند، 
اما اينك فرام��وش كرده اند كه اي��ن قدرت اقتص��ادي از كجا به آنها 
رسيده اس��ت. مثاًل آقاي مديري كه ناگهان از كوچه هاي برره س��ر از 
قصرها و كاخ ها درآورد در مورد برنامه اي كه پول آن را تمام و كمال از 
تلويزيون گرفته دستور عدم پخش مي دهد، اگر وي واقعاً چنين نظري 
دارد، بايد پول برنامه هاي پخش نش��ده را ب��ه بيت المال پس بدهد و 

سپس دستور عدم نمايش صادر كند. 
آقاي مديري كه تا آخرين ريال پول ها را دريافت كرده، حاال ژس��ت 
روشنفكري و حمايت به خود گرفته است؛ عملكرد بعضي از چهره ها 
ضرب المثل نان به نرخ روز خوردن را به ذهن متبادر مي كند، چراكه 
اين افراد با بازي در نقش زليخ��ا و نقش هاي ديگر به بركت تلويزيون 
و رانت هاي هنري به پول ها و معروفيت رس��يده اند و اينك در مقابل 
مردمي كه با حمايت آنها اين امانت به آنها رس��يده بود ايس��تاده اند. 
متأسفانه اين اولين بار نيست كه بعضي از چهره هاي هنري و ورزشي بر 
خالف مسير آب شنا و حرف ها و بيانيه هايي صادر مي كنند كه به هيچ 

عنوان با عقل، منطق و درك سياسي تطابق ندارد. 
از نظر رفتار شناسي بعضي از اين افراد تصور مي كردند با اين سر و صداها 
و با چند جوان اين نظام سرنگون مي شود و آنها مي خواستند در نظام 
آينده جايي براي خود ذخيره كنند؛ در حالي كه غافل از اين واقعيت 
هستند كه اين نظام بر خون هاي شهدا و بر شانه هاي مردم و نه شانه هاي 
مردم رفاه  زده و راحت طلبي ايستاده كه تابس��تان خود را در آنتاليا و 
زمستان خود را در امارات مي گذرانند. مردمی پاي اين انقالب هستند 
كه تمام سختي هاي كشور را به دوش كش��يده  و فرزند و برادر تقديم 
نظام و انقالب كردند، تحريم ها و كمبودها فش��ار اصلي خود را به آنها 
وارد كرده است. اين مردم با آنهايي كه با سفارش تلفني سينه بلدرچين 

و سبزيجات كوه آلپ در  منزلشان برده مي شود، متفاوت است. 
متأسفانه در حالي بعضي از اين سلبريتي ها اسير جو ناشي از ناراحتي 
درگذشت مرحومه مهس��ا اميني به واكنش كشانده ش��دند كه اين 
واكنش از حقيقت فرسنگ ها فاصله دارد. از طرف ديگر در بررسي هاي 
ميداني مالحظه مي ش��ود، جوانان دهه 70 و ۸0 اكثريت افراد حاضر 
را در تجمعات تشكيل مي دادند، جواناني كه لبريز از هيجانات تخليه 
نشده هس��تند. در اين زمينه  هم دولت هاي گذشته كوتاهي كردند و 
امكانات تخليه انرژي و هيجان ها را براي جوانان جامعه فراهم نكردند 
و همين موجب ش��ده تا اينها آمدن به خيابان و س��ر و صدا كردن را 
براي خود به نوعي تفريح سياس��ي قلمداد  كنند. البته تلويزيون هاي 
بيگانه دشمن و شبكه هايي كه بودجه هاي آنها از طرف سازمان هاي 
صهيونيستي و جاسوس��ي تأمين مي شود و به انتش��ار اخبار دروغ و 
بزرگنمايي اخبار مشغول هس��تند بايد بدانند اين حركات نمي تواند 
ذره اي نظام را از مسير اصلي خود منحرف كند. فرزندان ايران همان ها 
هستند كه دس��ت بسته به شهادت رس��يدند ولي يك وجب از خاك 

كشور را به دشمن ندادند، ايشان هنوز هم در جامعه هستند. 
اينجانب در سفري به يكي از شهرهاي غربي مشاهده كردم كه پرچم 
اقليم كردس��تان در دس��ت بعضي از جوانان بود. دخال��ت دولت ها و 
كشورهاي كوچك همسايه  ما كه نس��بت به قدرت و عظمت ايران و 
نيروهاي نظامي ايران داراي ترس، حقد و وحشت هستند، آنها را وادار 
به تفرقه افكني در ميان ايرانيان كرده است. اين گروه ها و هواداران شان 
بايد بدانند تا لحظه اي كه آخرين فرزندان وفادار به نظام زنده هستند، 
ايران تجزيه نخواهد شد و وجبي از خاك ايران از پيكر مقدسش جدا 
نخواهد گرديد. دخالت ها و تحريكات بعضي از كش��ورهاي همسايه 
و همچنين دخالت هاي س��ازمان هاي موس��اد، س��ي آي اي و س��اير 

سازمان هاي جاسوسي پشتوانه اين حركات است. 
مردم ما به خوبي مي دانند آنها كه كشته سازي مي كنند و اخبار را به 
شكل وارونه و  مضاعف جلو ه گر مي شوند دوست ما نيستند. قصد آنها 
اين است كه ايران ضعيف و تجزيه ش��ده وجود داشته باشد نه ايران 
قدرتمند كه قدرت اول منطقه محسوب شود. به امثال آقاي مديري، 
كريمي يا خانم رياحي اعالم مي شود كه از اين به بعد جايي در هنر و 
همچنين صداوسيما و سينمای ايران ندارند و ديگر مردم گرايشي به 
آنها نخواهند داشت. البته از مدير محترم صداوسيما درخواست مي كنم 
كه اين حركات را كه از سوي اين افراد مالحظه مي شود، در نظر داشته 
باشد و هزاران جوان بااستعداد را كه در حسرت تلويزيون مانده اند به 
اين رسانه آورد  و اجازه ندهد مافياي هنري و رانتخواران هنري بيشتر 

از اين از اموال مردم ارتزاق و به اهداف ملي خيانت كند. 

تا دانه آخر برنج را از ته بش�قابش پاك كرد. . . گفتم به به، چه 
دقتي!

بچه رش�ت بود. گفت در ش�اليزار نبوده اي. برنج به رنج است. 
شمالي ها قدر يك دانه برنج را نيز مي دانند. 

صد افسوس  كه ايران در اين روند، جايگاه مطلوبي ندارد. 
ضايعات مواد غذايي در كش�ور معادل 35 ميليون تن اس�ت؛ 
حال آنكه اتحاديه اروپا با 27 كش�ور عضو 90 ميليون تن مواد 

غذايي هدر مي دهد. 
رئيس انس�تيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كش�ور با 
بيان اين مطلب، س�هم ايران را از غذايي كه س�االنه در جهان 

هدر مي رود، 2/7 درصد دانست. 
مي دانيد عمق فاجعه كجاس�ت؟ وقتي بدانيم بر اس�اس يك 
پژوهش علمي، ارزش مادي ضايعات در ايران ۱5 ميليارد دالر 

است؛ معادل 50 درصد درآمد نفتي كشور!
ابتكار عمل با ش�ما؛ از ته بش�قاب ها آغاز كنيد. اكنون كه پي 

برده ايد برنج به رنج است!
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   نادري – تهران: كساني كه اغتش��اش مي كنند، عالوه بر 
اينكه ضربات جبران ناپذيري به روح و روان مردم وارد مي كنند، 
باعث آلودگي بصري و زيست محيطي در ش��هر ها مي شوند و 
وضعيت محيطي شهرها را آلوده مي كنند. از نيروهاي امنيتي 
خواهش مي كنم كه برخورد جدي با اين اغتشاشگران داشته 
باشند تا نتوانند در ش��هرها جوالن بدهند و آرامش مردم را به 

مخاطره بيندازند. 
دااليي – تهران: خسارتي را كه اغتشاشگران به بار مي آورند، 
از خودشان بگيريد. منطقاً و اخالقاً نبايد اين گونه باشد كه بعد از 
اين اغتشاشات به هر بهانه اي نظير ماليات، عوارض، قبوض برق 
و تلفن، هزينه هايي را كه اين اغتشاشگران به بيت المال و اموال 
مردم زده اند، از مردم عادي بگيرند. بعد از دستگيري و مجازات، 
با جزئيات مراحل قضايي را به اطالع مردم برسانند كه چگونه از 
اينها خسارت ها دريافت شده تا مردم در جريان برخوردي كه با 
اين افراد شده است، قرار بگيرند. از مسئوالن تقاضا مي كنم كه 

هر چه سريع تر اين اغتشاشات را جمع 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 
 09۱909۶۸530 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴9۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

مجید ابهري، جامعه شناس و متخصص علوم رفتاري

»سپند«  رصد مي شود
معاون نظارت و بازرسي امور سياسي و قضايي سازمان بازرسي كل 
كشور، بازرسان كل استان ها را مأمور كرد كه بر نحوه اجراي سامانه 
پايش حمل و نقل دانش آموزي »سپند« رصد و نظارت داشته باشند. 
احمد اسديان، معاون نظارت و بازرسي امور سياسي و قضايي سازمان 
بازرس��ي كل كش��ور با اش��اره به فعاليت س��امانه پايش حمل  و  نقل 
دانش آموزي »س��پند« اظهار داش��ت: مديريت و نظارت بر سرويس 
مدارس با توجه به آيين نامه حمل  و  نقل دانش آموزي مصوب سال ۸7 
هيئت وزيران و ابالغ دستور العمل اجرايي آن در سال ۹7 از سوي وزير 
كشور، با تعيين تكليف در دو بخش ش��هرداري ها و آموزش  و  پرورش 
مشخص شده است.  وي ادامه داد: بر اين اساس به منظور ساماندهي، 
مديريت و نظارت مس��تمر بر عملكرد دس��تگاه هاي متولي، استفاده 
والدين و امكان پايش برخط اطالعات و ايجاد ش��فافيت در حوزه هاي 
مالي، س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كش��ور مكلف شده اند با 
همكاري وزارت آموزش  و  پرورش نسبت به ايجاد سامانه اي براي فعاليت 

همه ذي نفعان و دستگاه هاي متولي اقدام كنند. 
معاون نظارت و بازرسي امور سياسي و قضايي سازمان بازرسي با اشاره 
به راه اندازي سامانه سپند از س��ال ۹۸ از سوي سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي كشور، بازرسان كل استان ها را مكلف كرد كه براي رصد و 
نظارت بر نحوه اجراي اين امر و سامانه يادشده در سطح استان ها اقدام 
كنند.  اسديان تأكيد كرد: به طور حتم انتقال فرايند اجرايي سرويس 
مدارس بر بستر سامانه سپند امكان سيستمي شدن فرايندها، افزايش 
ايمني سفر و امنيت دانش آموزان، سهولت نظارت و شفاف سازي مالي 
و نظارت مس��تمر والدين بر رفت و آمد دانش آموزان از طريق نرم افزار 

تلفن همراه را به همراه دارد. 


