
آنروزها بعضی از سلمانی ها و دندان کش های دوره گرد محل کارشان 
لب سکوهای ورودی اماکن عمومی ازجمله کاروان سراها، گرمابه ها، 
زورخانه ها، مساجد و بعضی از هشتی های خانه اشرافیان و مکتب ها 
بود تا ضمن به دس��ت آوردن مش��تریان فراوان از پرداخت وجهی 
باب��ت اجاره محل و دیگ��ر هزینه های جنبی آن فارغ باش��ند. این 
روش که سال ها متروک شده بود امروز در بعضی مشاغل زنده شده 
و با تغییرات تازه ای روبرو می باشد که به روایتی به روز شده است و 

درآمدهای بکری از میان آن به دست می آید. 
جامعه پزش��کی به رغم خدمات ارزنده ای که ب��رای مردم دارند اما 
به نظر می رس��د تا حدودی متن س��وگندی را که ی��اد کرده اند به 
فراموش��ی می سپارند! زیرا اگر کسی یا کس��انی به دالیلی قادر به 
تأمین هزینه های برای درمان خود نباشند حسابشان با کرام الکاتبین 

خواهد بود! 
فراموش نکنیم که وقتی برای س��یاحت به یکی از کشورهای غربی 
می روی��م و به صورت اتفاقی میهمان پزش��کی معتبر می ش��ویم تا 
عصران��ه ای را به صرف قه��وه و کیک در خان��ه او بگذرانیم تعجب 
خواهیم کرد که این واحد 75 متری با دو اتاق خواب کوچک محل 
زندگ��ی او و زن و فرزندان��ش می باش��د که خود یک��ی از جراحان 
معروف مغز و اعصاب جهان اس��ت! حال آنکه یک پزش��ک عمومی 
در کش��ور ما وضعیتی بس بهتر از او دارد! ش��اید جواب این قیاس 
مع الف��ارق مثل همیش��ه به نفت و ثروت های خدادادی در کش��ور 
ما خاتمه پیدا کند اما ثروت نیس��تند بلکه س��رمایه هایی می باشند 

که به نس��ل های بعدی هم تعلق دارند بنابراین تالش ها تنها نباید 
برای به دست آوردن درآمد افزون تر به منظور رفاه بیشتر باشد بلکه 
می طلب��د تا اهداف واالت��ری را در مغزها متبادر کنیم و پیش خود 
بیندیشیم آیا طبیبان و حکیمان در گذشته های نه چندان دور این 
س��رزمین این گونه عمل می کردند یا میرزا موسی و پسر او سال ها 
در کنار مسجد سید فعلی و در اتاقی کاه گلی که بر سقف یک دکان 
عطاری واقع شده بود چهارزانو بر فرش یا زیلویی می نشستند و در 
زیر نور کم رنگ چراغ گردس��وز ی��ا زنبوری به طبابت می پرداختند 
تا دردهای مس��تمندان را التیام بخش��ند و حتی داروهای گیاهی 
آن ها را هم به رایگان تأمین می نمودند تا امروز هر کس به یادشان 

می افتد فاتحه ای ختم کند؟!
 اگرچه در حال حاضر هم معدودی از پزشکان سالله همان پدران 
هس��تند و همچنان س��نت گذش��تگان خود را تا ح��دودی حفظ 
کرده اند و در مواردی س��عی بر انف��اق به نیازمندان دارند که نمونه 
آن ه��ا را می توان در درمان��گاه داراالیتام یا همان انجمن مددکاری 
ام��ام زمان »عج« پیدا ک��رد اما دریغ از گروهی ک��ه گندم نمایان 
جوفروش شده اند و خود را به نحوی از انحاء به دستگاهی  چسبانده 
تا با لطایف الحیل مطبی موقت در آن دایر کرده و زیر چتر کمرنگ 
ویزیت رایگان با استفاده از سربرگ های دفاتر بیمه بارشان را ببندد 
و س��همی به دست آورند و جعبه هایی نیز تحت عنوان صدقات در 
کنار خود گذاش��ته و به صراح��ت از بیمارانی که به دلیل فقر مالی 
سعی می کنند حداقل از پرداخت سهم نقدی ویزیت طرفی ببندند 
و ب��ه زخم های زندگ��ی خود بزنند می خواهند تا در رودربایس��تی 
قرارگرفته و معذور حیا شوند و رقمی را به این صندوق های کذایی 
بریزن��د که معلوم نیس��ت در کجا دنیا خرج خوش��گذرانی گروهی 
جالی وطن کرده می ش��ود! جل الخالق از اینهمه ابتکار، خالقیت و 
کارآفرینی که اینگونه می توانند دودوزه بازی کنند و پس از دریافت 
وج��ه به عنوان صدق��ات، بیمار را با نوش��تن ان��واع داروهای مورد 
تقاضای او در برگه دفترچه بیمه ساپورت نمایند! که جواب آزمایش 
نوشته ش��ده در دفترچه بیمه را به ج��ای آوردن به همین مکان در 
مطب ش��خصی به خانم ی��ا آقای دکتر ارائه دهن��د تا بتوانند حق 

ویزیت قانونی را فارغ از محدودیت های محل دریافت و بیمار را برای 
همیشه مشتری دائمی خود نمایند! هر آنچه نگاشته شد قسمتی از 
س��ناریوی نه چندان تازه ایس��ت که روزبه روز پویاتر می شود و امروز 
نوبت کانون های بازنشستگی فرا می رسد تا اینگونه اعضای مستأصل 
آن سرکیسه شوند! و پزشک نماها برای فرار از پرداخت مالیات حقه 
بیت المال به واسطه دستگاه های کارت خوان به سوی اماکنی بروند تا 
هزینه آب، برق، گاز و منشی نداشته باشند و بتوانند با سهمی که از 
بیمه سالمت و تأمین اجتماعی دریافت می کنند فارغ البال از مقررات 
دست وپا گیر سازمان امور مالیاتی به کسب درآمد بپردازند درحالی که 
هیچگونه خدم��ت علمی و تخصصی ارائه ن��داده و تنها نقش میرزا 
بنوی��س دارو و آزمایش های موردنظر مخاطب خود را به عهده دارند 
تا در برابر اینهمه خدمت صادقانه سهم ویزیت خود را از بیمه سالمت 
و تأمین اجتماعی دریافت نمایند! که حتی درجه تب گیر و دس��تگاه 
فشارسنج هم با خود نداشته و تنها وسیله قابل حمل آن ها خودکاری 
است که با آن دفترچه بیمه را با نگارش نسخ دارو و درخواست آزمایش 
و رادیولوژی و دیگر خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی سیاه کرده و بر 
روی هیچکدام به جز لیست داروها تاریخ نمی زنند! درحالی که بیمار را 
نیز معاینه نکرده و با ترش رویی بار درد را بر جسم و روح او مضاعف 
می نمایند تا با خود بیندیشد این همان معلمی است که برای رسیدن 
به آن ها به مسند پول ساز پزشکی مرارت ها کشیده و در ضرب المثل ها 
کارش شغل انبیا بوده و دستمزدش کمتر از عمله ها که هرچند وقت 
یکبار پانصد درصد به هزینه ه��ای زندگی اش و تنها پانزده درصد به 

مستمری اش اضافه گردد! 
اگر مس��ئوالن ام��ر و متولیان درمان به عنوان نمونه س��ری به کانون 
بازنشس��تگان و موظفین آموزش وپرورش این کالن شهر در پیش از 
ظهر هر چهارش��نبه بزنند فوج فرهیخت��گان ازکارافتاده فرهنگی و 
اجرای این س��ناریوی تأسف بار را به خوبی شاهد خواهند بود که زهی 
تأس��ف برای مدیران لمیده روی صندلی های صندوق بازنشس��تگی 
کشوری در میدان فاطمی پایتخت و هیئت مدیره خوش باور اینگونه 
کانون های بازنشس��تگی و متولیان آموزش وپرورش استان که باالی 

گود نشسته اند و می گویند لنگش کن تا...!

وعده های من به مردم در شرایط صلح بود

اعالن جنگ 
علیه  ایران؟

آمریکا تاوان 
حماقتش را 
خواهد داد

از شعار تا شعور
کمیسیون های
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مردم عراق در ش��رایطی ق��رار گرفته اند که 
آمریکایی ها به خاک این کشور تجاوز می کنند 
و این وضعیت مستلزم بیداری مردمی است 

که سال ها است در ناامنی به سر می برند.
هواپیماهای متجاوز آمریکایی به پایگاه حزب 
اهلل عراق حمله کردند و ده ها نفر از نیروهای 
این س��ازمان مردمی را به شهادت رسانده و 
ده ها نفر دیگری را زخمی کردند، دلیل اصلی 
چنین وضعیتی در عراق به خاطر نبود اتحاد 
و انسجام میان مردم، دولت و همه گروه ها و 
شخصیت هایی است که در شرایط کنونی این 

کشور به وظایف خود عمل نمی کنند.
دول��ت و پارلم��ان ع��راق به خاطر ش��رایط 
اقتصادی، سیاس��ی و اجتماعی تحمیل شده 
به این کش��ور، قابلیت های خود را از دس��ت 
داده است، هر چند تا پیش از این نیز شرایط 
دول��ت و مجلس این کش��ور نامناس��ب بود. 
ع��راق از نبود یک دول��ت و حکومت کارآمد 
رنج می ب��رد و در کنار آن ناآگاهی مردم این 
کشور از ش��رایط به خاطر توجه به تبلیغات 
منفی است که از سوی آمریکا، رژیم سعودی 
و دیگر رژیم های مداخله گر تزریق می شود. 
جنگ روانی موجود در عراق توانس��ته است 
تأثیر منفی خود را ب��ر افکار عمومی بگذارد 
حال آن که همه مش��کالت و گرفتاری های 
عراق ب��ه خاطر دخالت ه��ای آمریکا و دیگر 
رژیم هایی اس��ت که نمی خواهند این کشور 
امنیت و آرام��ش را تجربه کند. تاریخ درس 
عبرت اس��ت و این عبرت آموزی برای مردم 
عراق وجود نداش��ته، چرا که اگر خود دست 
به کار شده و حکومت دیکتاتوری و جنایتکار 
صدام را س��رنگون کرده بودند، ش��رایط این 

کشور اکنون اینگونه نبود.
آمریکا خود را طلبکار مردم عراق می داند چرا 
که نقش اصلی را در سرنگونی صدام داشته به 
همین خاطر در همه امور این کشور دخالت 
و اعم��ال نفوذ می کند و ب��رای برون رفت از 
چنین وضعیتی، تنها مردم این کشور هستند 
که می توانند، ش��رایط را تغییر داده و مسیر 

درست را طی کنند.
فش��ارهایی که برای کناره گیری دولت عراق 
از س��وی آمریکا و سعودی ها به دولت قانونی 
این کشور وارد شد، هدفی جز نابودی عراق و 
تجزیه آن ندارد. آمریکا با بی ثبات کردن این 
کشور تالش می کند، دولتی را در عراق حاکم 
کند که با او همسو باشد، دولتی دست نشانده 
که بتواند در پس آن، کش��ور مسلمان عراق 
را ک��ه دارای مؤلفه های ویژه از نظر مذهبی، 
اقتصادی و سیاس��ی اس��ت در دست گیرد. 
گمراهی مردم عراق از آنجا آشکار گشت که 
به جای برپایی تظاهرات علیه آمریکایی ها و 
سعودی ها، علیه جمهوری اسالمی ایران شعار 
دادند و به سفارت و کنسولگری ایران حمله 
کردند، در حالی که ایران اسالمی با وجودی 
که 8 سال جنگ تحمیلی عراق دوران صدام 
را تحم��ل کرده ب��ود، در کنار م��ردم عراق 
قرار داش��ت و در زمانی ک��ه می رفت داعش 
در این کش��ور حاکم ش��ود، به ی��اری مردم 
مسلمان عراق شتافت و از وقوع فاجعه بزرگی 

جلوگیری کرد.
م��ردم عراق باید ب��ه یاد بیاورن��د زمانی که 
داعش به کشورشان حمله کرد و بخش های 
زیادی از خاک آن را اش��غال نمود و بغداد در 
آستانه سقوط قرار داشت، جمهوری اسالمی 
ایران بود که به کمک عراق رفت و توانس��ت، 
خطر بزرگی را از سر مردم این کشور برچیند. 
یادآوری وقایعی که در ع��راق اتفاق افتاده و 
ناجی این کش��ور ایران بوده اس��ت، برای آن 
نیست که آنها را مدیون خود بنامیم و بدانیم، 
بلکه هش��داری است برای آن که مردم عراق 
بیدار ش��وند و حق را از باطل تشخیص داده 
ت��ا بتوانند به وضعیت حاکم در کشورش��ان 
پایان دهند. وضعیت عراق در ش��رایط بسیار 
خطرناکی قرار دارد، اگ��ر این وضعیت ادامه 
پیدا کند، اوضاع این کش��ور بسیار وخیم تر 
خواهد شد، سربرآوردن گروه های تروریستی 
همچون داعش اینبار شاید با پیروزی بر آنها 
همراه نخواه��د بود، آنها کینه س��نگینی از 
شکس��ت در عراق دارند و در انتظار فرصتی

مردم عراق علیه آمریکا 
بپا خیزند
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محمد صفری

س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در بیانیه ای با محکومیت شدید 
اقدام تروریس��ت های متج��اوز آمریکایی در حمله ب��ه پایگاه های 
حشدالش��عبی عراق، انتقام و پاس��خگویی به ای��ن جنایت را حق 

طبیعی مردم و نیروهای مدافع این کشور دانست.
در بخش��ی از این بیانیه آمده اس��ت: حمله هوایی تروریس��ت های 
متجاوز آمریکایی به پایگاه های حشدالش��عبی که منجر به شهادت 
و مجروحیت تعدادی از رزمندگان مقاومت و بس��یج مردمی عراق 
گردید، نقض حاکمیت ملی این کش��ور محس��وب شده و بار دیگر 
نش��ان داد آمریکا عامل اصلی ناامنی، هرج و مرج، تش��نج و آتش 

افروزی در این منطقه است.
این بیانیه می افزاید: حشدالش��عبی مقدس ع��راق از اصیل ترین و 
فداکار ترین نیروهای جبهه مقاومت اسالمی است که مردم شریف 

این کش��ور حماس��ه آفرینی های ماندگار و سرنوش��ت ساز آن در 
مقابله با داعش و تروریس��م تکفیری را هرگز فراموش نکرده و آن 
را الهام بخش تداوم مبارزه با ناامنی و حضور بیگانگان در س��رزمین 
خود می دانند. این بیانیه با محکومیت ش��دید این اقدام تجاوزگرانه 
و جنایتکارانه، ش��هادت رزمندگان غیور و ش��جاع حشدالش��عبی 
را ب��ه مرجعیت معظم، مل��ت مظلوم، دولت و آح��اد فرماندهان و 
نیروهای بس��یج مردمی عراق تبریک و تس��لیت گفت��ه و اخراج و 
بیرون راندن تروریس��ت های اش��غالگر آمریکایی را ضامن تحکیم 
ثبات و امنیت پایدار در این کش��ور اسالمی قلمداد و تصریح کرده 
اس��ت: قطعاً هیچ ملت آزاده و مستقلی برنمی تابد فرزندانش، هدف 
خوی تجاوزگری و جنایت پیش��گی بیگان��گان قرار گیرد و به طور 
طبیعی مردم رشید و حشدالشعبی قهرمان عراق، بر اساس قوانین 

و منشورهای بین المللی، حق انتقام و پاسخگویی به جنایت بزرگ 
اخیر آمریکایی ها را برای خود محفوظ و مسلم می دانند.

در پایان این بیانیه تاکید ش��ده اس��ت: رژیم جعلی و کودک کش 
صهیونیس��تی نیز از اقدام شیطان بزرگ و تروریست های آمریکایی 
خرس��ند نباش��ند زیرا امت اس��المی قدر فرزندان خ��ود در جبهه 
مقاومت را دانس��ته و سایه خش��م و اراده مقدس ضد صهیونیستی 
را بر سر اشغالگران قدس شریف گسترده تر خواهد ساخت. مواضع 

حشد با هواپیماهای اف 16 و پهپاد هدف قرار گرفت. 
اولین حمله با سه موشک و دومین حمله با یک موشک انجام شد 
و آمار نهایی ش��هدای این حمالت 29 نفر و آمار زخمی ها 51 نفر 
است. )آمریکایی ها( مدعی هستند که این حمله به علت  )پاسخ به 
حمله اخیر علیه مقر آمریکایی ها( در کرکوک صورت گرفته است.

آیت هللا سیستانی حمله 
آمریکا به مواضع الحشد 

الشعبی را محکوم کرد

دفتر آیت اهلل سیس��تانی مرجع شیعیان 
ع��راق در بیانی��ه ای حمل��ه آمری��کا به 
مواضع الحشد الشعبی را شدیدا محکوم 
ک��رد و آن را نق��ض حاکمی��ت ع��راق 

توصیف کرد.
دفتر آیت اهلل سیس��تانی مرجع شیعیان 
عراق امروز )دوشنبه( در بیانیه ای حمله 
نظامی آمریکا به مواضع الحشد الشعبی 

را محکوم کرد.
به نوشته وبگاه الس��ومریه نیوز، در این 
بیانیه آمده است: »مرجعیت عالی دینی 
تجاوز مجرمانه ک��ه جمعی از نیروهای 
رس��می عراق را هدف قرار داد و منجر 
به شهادت و مجروحیت تعداد زیادی از 

آن ها شد را محکوم می کند.«
در ای��ن بیانی��ه همچنین آمده اس��ت: 
»مرجعی��ت ب��ر ض��رورت احت��رام به 
حاکمی��ت ع��راق و عدم تج��اوز به آن 
به بهانه پاس��خ به اقدام��ات غیر قانونی 
برخی طرف ها تأکید می کند و این تنها 
نهادهای رسمی عراق هستند که باید با 
این گونه اقدامات مقابله کرده و اقدامات 
الزم را برای عدم تکرار آن اتخاذ کنند.« 
مرجعیت عراق تأکید کرد که نباید عراق 
به محل تسویه حساب های منطقه ای و 
بین المللی و محلی برای دخالت دیگران 

در امور داخلی اش تبدیل شود.
جنگنده های ارتش آمریکا، یکشنبه شب، 
چند مقر گردان های حزب اهلل مرتبط با 
س��ازمان الحشد الشعبی عراق را در مرز 
س��وریه بمباران کردن��د و وزارت دفاع 
آمری��کا با صدور بیانی��ه ای این حمله را 
تأیید کرد. منابع الحش��د الش��عبی نیز 
اع��الم کردند که در ای��ن حمله هوایی، 
دس��ت کم 28 نفر از نیروهای الحش��د 
الش��عبی از جمله یکی از فرماندهان آن 
و دو مع��اون وی و معاون منابع فرمانده 
تیپ ۴5 ش��هید و 51 نفر دیگر مجروح 

شدند.  فارس

ویزیت رایگان است یا دکان لب سکو!
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قیام ایران علیه فتنه
گرامیداشت 9 دی از عبرت فتنه های قدیم تا هشدار درباره فتنه های جدید

انتقام و پاسخگویی حق طبیعی مردم و نیروهای مدافع عراق است
بیانیه سپاه در واکنش به حمله آمریکا به پایگاه های حشد الشعبی

صفحه 3


