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اي��االت متح��ده چن��د م��اه اس��ت درگيری 
مش��کالت داخلی است و شيوع بيماری كرونا 
نيز باعث ش��ده تا نارضايتيها در اين كش��ور 

بيشتر شود.
اعتراضات مردم به تبعيض نژادی و قتل سياه 
پوستان به دس��ت پليس اياالت متحده خون 
م��ردم را به جوش آورده و با توجه به وخامت 
اوضاع در اين كشور، چشم انداز روشنی برای 
آن متصور نيس��ت. با اين وجود؛ آمريکا دست 
از دش��منی با جمهوری اس��المی برنداشته و 
س��عی دارد تا با افزايش فش��ارهای سياسی و 

اقتصادی شرايط را برای ايران سختتر كند.
اوض��اع اي��االت متحده به گونهای اس��ت كه 
حتی اكن��ون امنيت در س��اختار نظامی اين 
كش��ور به خطر افتاده و ن��او هواپيمابر بونهام 
در س��احل و پايگاه دريايی اين كشور منفجر 
ميش��ود و در آتش ميسوزد. در كنار تحوالت 
آمريکا، رژيم صهيونيستی نيز اوضاع نابسامانی 
دارد، از ي��ك س��و فس��اد اقتص��ادی و مالی 
بنيامين نتانياهو نخست وزير اين رژيم باعث 
اعتراضات گسترده شده، از سوی ديگر ضعف 
ش��ديد دولت حاكم در كنترل بيماری كرونا 
وضعيت اقتصادی مردم اس��رائيل را نابسامان 
كرده اس��ت. آمريکا و رژيم صهيونيس��تی كه 
دش��منان اصل��ی جمه��وری اس��المی ايران 

هس��تند، اكنون با توجه به اين كه تالشهای 
براندازان��ه و برانگيزانه آنها برای اعتراضات در 
ايران به ثرم نرسيده است، ظرفيت خود را بر 
روی فضای مجازی متمركز كردهاند تا از اين 
طريق به توجه به ش��رايط كش��ور،مردم را به 
خيابانها بکشانند. در اين ميان نقش منافقين 
را نباي��د فراموش كرد، س��ازمان منافقين كه 
اكنون در اروپا مس��تقر اس��ت و از حمايتهای 
فرانس��ه،آمريکا و آلبانی بهره ميبرد، در بازی 
آمري��کا و اس��رائيل نقش دارد و ب��رای ايجاد 
آشوبهای مش��ابه آبان ماه 98 لحظه شماری 
ميکنند. آرامش ايران در ش��رايطی كه آمريکا 
و اس��رائيل به ه��م ريخته اس��ت، عصبانيت 
ترامپ و نتانياهو را در پی داش��ته است، چرا 
كه نميتوانند ببينند ايران با وجود مشکالت، 
در آرامش به س��ر ميبرد اما آنها با بحرانهای 
داخلی دس��ت به گريبان هستند. با توجه به 
ش��رايطی كه در ايران به خاطر شيوع ويروس 
كرون��ا حاك��م ش��ده و همچنين مش��کالت 
اقتص��ادی موجود، اكگن��ون فرصت مغتنمی 
ب��رای آمريکا و رژيم صهيونيس��تی اس��ت تا 
فتنهای را بار ديگر در ايران راه اندازی كنند. 
پمپئ��و وزير خارجه رژي��م آمريکا اعالم كرده 
است كه اياالت سياست تازهای را عليه ايران 
آغاز كرده اس��ت. هر چند آمريکا تاكنون هر 

گون��ه دسيس��ه و توطئه عليه اي��ران را انجام 
دادهاند و نتيجه نگرفتهاند اما همان سياستها 
با روش��های تازه رونمايی و اعمال ميشود. در 
اين ميان هم مردم و هم مسئوالن بايد نسبت 
به توطئههای آمريکا و اس��رائيل هوشيارتر از 
هر زمان ديگ��ری عمل كنند. آمريکا س��عی 
دارد ب��ا بهر بردن از هر تصميمی كه در ايران 
از س��وی هر قوه و نهادی كه گرفته ميش��ود، 
آش��وب بپا كند حتی تصميمات��ی كه قانونی 
و درست اس��ت. در اين ميان همراهی برخی 
سلبريتيهای وطنی كه نسبت به شرايط كشور 
بی توجه هس��تند، نقش آت��ش بيار معركه را 
ب��ازی ميکنند تا آنچه كه دش��من در پی آن 
است، اجرا شود، دانس��ته يا نادانسته تفاوتی 
در نتيج��ه ن��دارد. در ماجرای ص��دور حکم 
اعدام برای س��ه نفر از افرادی كه در آشوبهای 
ابان ماه س��ال گذشته نقش داشتهاند، اكنون 
بهانهای ش��ده است تا اين موضوع دستاويزی 

برای حركتهای خرابکارانه شود.
در اي��ن ش��رايط هر گون��ه س��خن گفتن يا 
تصميم گرفتن كه باعث ايجاد فضای التهابی 
ميشود، نبايد وجود داشته باشد، دشمنان در 
تالش هس��تند تا بار ديگر فتنه��ای به مانند 
فتنهه��ای گذش��ته در ايران ش��کل دهند و 
ب��ر آت��ش آن بدمند. قوه قضايي��ه با توجه به 

اسناد و مدارك متقن و صحيحی كه از برخی 
بازداشت ش��دگان آشوبهای گذشته به دست 
آورده است، برای س��ه نفر از آنها حکم اعدام 
صادر كرده كه بر اس��اس قانون درست است، 
اما همين مس��ئله باعث س��وء استفاده برخی 
در داخ��ل و البته فرافکنی و دروغ پردازيهای 
رس��انههای معلوم الحال خارجی همچون بی 
بی سی،ايران اينترنش��نال و ديگر رسانههای 
فارس��ی زبان ش��ده اس��ت تا افکار عمومی را 
تح��ت تأثير تبليغ��ات منفی خ��ود قرار دهد 
و آنهاي��ی ك��ه تأثي��ر گرفتهاند ب��ه خيابانها 
بکش��اند. در ميان مردمی كه تحت تأثير قرار 
گرفتهاند،عوامل نفوذی دشمنان نيز همچون 
گذش��ته بار ديگر وارد عمل شده و با توجه به 
اخباری رس��می كه از قاچاق سالج در كشور 
منتشر ش��ده اس��ت، اگر بار ديگر آشوبی بپا 
ش��ود، اين سالحها در دس��ت آشوب گران و 

اغتشاشگران به كار خواهد افتاد.
قطع��اً صدور حکم اعدام برای آن س��ه مجرم 
آشوبگر،ميتوانس��ت در زم��ان ديگ��ر ص��ادر 
ش��ود،چرا كه اكنون شرايط كشور به گونهای 
نيس��ت كه بتوان اج��ازه داد ت��ا از اين اقدام 
قوه قضاييه كه قانونی و به حق اس��ت، س��وء 
اس��تفادههای سياس��ی برای ايجاد آشوب و 
بلوا ص��ورت گيرد. اكنون همي��ن افرادی كه 

با هش��تك اعدام نکنيد وارد صحنه ش��دهاند 
و تنور را داغتر ميکنن��د، همانهای زمانی كه 
دختری به دس��ت پدرش به قتل رسيده بود، 
هش��تك اعدام كني��د راه انداخت��ه بودند در 
حالی كه اگر مخالف اعدام هس��تند بايد با هر 

گونه اعدام مخالفت كنند.
ام��ا ميبينيم كه با حکم��ی مخالفت ميکنند 
ك��ه مجرمي��ن آن در آبان ماه 98 با س��الح 
گرم وارد ميدان ش��دند و نآرامی بپا كردند و 
دهها ت��ن از مردم بيگناه و مأم��وران را را به 
ش��هادت رس��اندند. با وجودی كه حق با قوه 
قضاييه اس��ت،اما زمان مناسبی برای صدور و 
اعالم حکم انتخاب نش��ده اس��ت. اگر در اين 
ماجرا دس��تگاه قضايی كوت��اه بيايد، تصميم 
درس��تی نخواهد ب��ود چرا كه حم��ل بر اين 
خواهد ش��د كه هش��تکها و اعتراضات باعث 
ش��د تا قوه قضاييه عقب نشينی كند. بايد در 
اين گونه مسائل با درايت بيشتری عمل كرد 
تا كار به جايی نرس��د كه يا اعتراضات شکل 
بگيرد يا عقب نشينی نظام از حق مردم اتفاق 
بيفتد. قدر مس��لم آرامش و امنيت كش��ور بر 
هر مس��ئلهای ارجحي��ت دارد و برای اين كه 
همچنان آرامش حاكم باشد بايد در سخنان و 
اجرای تصميمات نيز اين مسئله لحاظ شود و 

شرايط حاكم نيز در نظر گرفته شود.

ميتينگ س��االنه گروهك تروريستی منافقين 
در حال��ی برگ��زار ش��د ك��ه ش��بکه اي��ران 
اينترنشنال اين مراسم را بصورت زنده پخش 
كرد. اين رس��انهها كه توس��ط دشمنان ايران 
مانند س��عودی تامين مالی ميش��وند مدعی 
اند دنبال آزاديخواهی در ايران هم هس��تند! 
نشست ساالنه گروهك منافقين تحت عنوان 
ش��ورای ملی مقاومت منافقين با س��خنرانی 
مريم رجوی س��ركرده اي��ن گروهك بصورت 

مجازی از كش��ور آلبانی، مقّر اين گروهك در 
سالهای اخير برگزار ش��د و شبکه تلويزيونی 
اي��ران اينترنش��نال متعل��ق به آل س��عود به 
پوش��ش زن��ده و ويژه اين نشس��ت پرداخت. 
س��ازمان مجاهدين خلق )گروهك منافقين( 
از جمله گروههای تروريس��تی شناخته شده 
در جهان اس��ت كه از 30 خرداد سال 1360، 
حي��ات جديد خود را در مبارزه مس��لحانه با 
مردم اي��ران تعريف كرد و به كش��تار و ترور 

در س��الهای ابتدای دهه شصت پرداخت. فاز 
مسلحانه اين س��ازمان از آن سال تا كنون به 
ت��رور بيش از 17 هزار نفر از ش��خصيت های 
سياس��ی و مردم عادی منجر شده است. بعد 
از هالك��ت برخی اعضای ارش��د اين گروه در 
داخل كشور، باقی مانده های آنها از سال 64 
به عراق مهاجرت كردند و با همپيمان ش��دن 
با رژيم بعث صدام حسين مستقيماً در جنگ 
تحميل��ی عليه ايران مش��اركت كردند. البته 
دامن��ه جنايات اين س��ازمان محدود به مردم 
اي��ران نبود و در عمليات مرواريد، به كش��تار 
كردهای عراق كه در حال پيشروی به سمت 

بغداد بودند  نيز پرداختند. 
اگرچ��ه س��ازمان منافقي��ن به دليل س��ابقه 
جنايات��ش در اي��ران و ع��راق، در فهرس��ت 
گروهك های تروريس��تی آمريکا، انگلس��تان 
و اتحادي��ه اروپا قرار داش��ت اما در س��الهای 
اخير از فهرس��ت گروه های تروريستی خارج 
ش��ده و برخ��ی مقامات اروپاي��ی و آمريکايی 
در ازای درياف��ت مبالغ��ی هنگفت، پای ثابت 
سخنرانی های س��االنه در ميتينگ منافقين 
هستند. دش��منان جمهوری اسالمی ازجمله 
آمري��کا در حالی به بهانه خش��ونت طلبی به 
مخالفت با ايران برخاس��ته اند كه خود حامی 
يکی از خونريزترين گروهك های تروريستی 

شناسنامه دارد جهان هستند.

روحيه راديکال و تروريستی اين سازمان، تنها 
ش��امل رفتارهای آنها با م��ردم ايران يا عراق 
نمی ش��ود، بلکه نس��بت به اعضای خودشان 
ني��ز رفتارهای خش��نی بروز دادن��د. انقالب 
ايدئولوژي��ك و ح��ذف رواب��ط زناش��ويی در 
سازمان، جدا كردن فرزندان از پدر و مادرشان 
و فروش آنها به خانواده های اروپايی، برگزاری 
جلس��ات اعتراف به گناه��ان در حضور جمع 
و تحميل ازدواج س��ازمانی اف��راد )كه ازدواج 
مريم قجر -رجوی- همسر مهدی ابريشمچی 
با مس��عود رجوی ازجمله آنهاس��ت(،  اقامت 
اجباری در كمپ های س��ازمان)در اش��رف و 
آلبانی( و بيگاری كشيدن از اعضا، مجاهدين 
خلق را به ش��کل يك فرقه شستشوی مغزی 
ش��ده و مخوف درآورده اس��ت. خش��ونت در 
س��ازمان منافقين تا حدی بود ك��ه به گفته 
برخ��ی از افراد جدا ش��ده از اين گروهك، در 
صورتی كه سران س��ازمان محدوديت خروج 
از پادگان اش��رف در عراق را برمی داش��تند، 

هيچکس از اعضا باقی نمی ماند.
برای همين بود كه بس��ياری برای فرار از اين 
وضعيت، به راههای مختلف متوس��ل شدند و 
بعضا ج��ان خود را هم ب��رای خالصی از اين 
فرق��ه از دس��ت دادن��د. با اين وج��ود برخی 
رسانه های فارس��ی زبان خارج كشور بارها با 
پوش��ش اخبار اين گروهك به حمايت از آنها 

پرداخته اند كه ازجمله آنها تلويزيون سعودی 
ايران اينترنش��نال و روزنام��ه القدس العربی 
بود. البته اين ش��بکه پيش از اين نيز س��ابقه 
حمايت از تروريس��ت ه��ا را در كارنامه خود 
دارد و همزمان با حمله تروريس��تی به مراسم 
رژه نيروه��ای مس��لح در اهواز در س��ال 97، 
تريبون خود را در اختيار س��خنگوی گروهك 
تروريستی االحوازيه قرار داد. تالش ويژه اين 
شبکه تلويزيونی از منافقين البته چندان دور 
از ذه��ن هم نبود چراكه در س��ال 95 تركی 
الفيص��ل رئيس س��ابق س��ازمان اطالعات و 
از تاثيرگذارتري��ن ش��اهزادگان س��عودی در 
ميتين��گ تبليغات��ی س��ركردگان گروه��ك 
تروريستی منافقين حضور يافته و اين حضور 
در واقع اعالم حمايت آشکار آل سعود از اين 

فرقه تروريستی بود. 
البته حمايت و پوش��ش اخب��ار اين گروهك 
تروريس��تی متنها محدود ب��ه تلويزيون ايران 
اينترنشنال نيست. مهرماه سال گذشته شبکه 
تلويزيون��ی بی بی س��ی نيز نشس��ت خبری 
گروهك منافقين كه  ادعاهايی عليه حمله به 
تاسيسات نفتی عربستان مطرح كرده بودند را 
پوشش زنده داده بود؛ شبکه ای كه هنوز هم 
حاضر نيس��ت از لفظ »تروريست« برای اين 

تسنيم گروهك استفاده كند. 

هدف برخی هشتگ های 
»اعدام نکنید« کوبیدن بر 

طبل خشونت است

»در روزهای گذش��ته همزمان با اعالم حکم اوليه سه نفر 
از جوانان مرتبط با ناآراميهای آبان 98، ش��اهد شکلگيری 
موجی در ش��بکههای اجتماعی با هشتگ #اعدام_نکنيد، 
بوديم. من البته هيچ اطالعی از ماهيت پرونده اين سه نفر 
نداشته و دانش حقوقی نيز ندارم، اما با تبيين اجتماعی - 

امنيتی موضوع چند نکته به ذهنم متبادر ميشود.
من در س��النامه »ايران« در اس��فند 97 با توجه به تداوم 
تحري��م آمريکا، تنگتر ش��دن حلقه فش��ارها عليه ايران، 
هدفگيری شکستن فيزيکی جامعه در كنار آن فروريختن 
ذهنی جامعه و از س��ويی مش��اهده برخ��ی اختالفات در 
ساخت قدرت كه به جامعه كشيده شده بود و بيان آن در 
ميان جامعه و تصور مردم از اختالف در نخبگان سياس��ی 
و با س��ابقهای از اتفاقات دی 96 يك پيشبينی از ظرفيت 
هيجان��ی جامعه در س��ال 98 داش��تم و نوش��تم: »برای 
جامع��ه امکان بروز تحركات اجتماعی و انتقال ناآراميهای 
ذهنی به ناآراميهای فيزيک��ی را كاماًل متصورم.« در آبان 
98 همان پيش��بينی محقق ش��د و مطابق سابقه آمريکا و 
تحريمگران كه درصدد سوءاس��تفاده از اعتراضات هستند 
در آنج��ا نيز برای تداوم نا آراميها به تحريك رس��انهای و 
موجس��واری پرداختند. حال در هفته گذشته حکم اوليه 
س��ه نفر از جوان��ان مرتبط با اتفاقات آبان 98 اعالم ش��د 
كه در ش��رايط كنون��ی بازتابهای مختلفی را دربرداش��ت. 
بازتابهای اين حکم كه طيف بس��يار متنوعی از گرايش��ها 
را از س��وی فعاالن سياس��ی و مدنی و جوانان و گروههای 
اجتماعی دربرميگرفت كه با نوعی نگاه همدالنه هش��تگی 
را داغ كردند. مطابق معمول در كنار يك خواست طبيعی 

اف��کار عمومی - كه به اعتقاد م��ن بايد به آن احترام نهاد 
زيرا هر اقدامی كه از س��وی دولت ب��ه مفهوم اعم صورت 
ميگيرد، بايد ب��ا نگاهی به مصلحت و منفعت مردم، ثبات 
و آين��ده ايران و جامعه باش��د - اين بار هم در يك برنامه 
موجس��وارانه رئيس جمهور آمريکا با وقاحتی باورنکردنی 
در توئيت��ی به زبان فارس��ی خواس��تار توقف اع��دام اين 
متهمان ش��د. ترامپ ميان اظهارنظ��ر طبيعی يك جامعه 
و گفتوش��نودی كه ميبايد بين آنان صورت گيرد دخالتی 
مداخلهگران��ه كرده كه اتفاقاً نه تنه��ا هيچ كمکی به اين 
گفت و شنود نکرده بلکه با پارازيت اين گفتوگوی طبيعی 

را دچار اخالل مينمايد.
 من معتقدم كه غرب و بهخصوص آمريکا هميشه به زيان 
دموكراس��ی در ايران عمل كرده و به قصد موج سواری و 
به��م زدن اوضاع فرآيند گفتوگو و نتيجهگيری در ايران را 
با بنبست مواجه ميکنند. اينان نه تنها هيچ دلسوزی برای 
جان س��ه جوان ايرانی ندارند، بلکه همانگونه كه ش��واهد 
نش��ان ميدهد كش��ته ش��دن كودكان و آوارگی ميليونها 
نف��ر نيز برای آنه��ا دارای هيچ اهميتی نيس��ت. او ظاهراً 
فرام��وش كرده ك��ه همين چند ماه پي��ش و پس از قتل 
وحش��يانه جورج فلويد، صدای ميليونها نفر را كه خواستار 
پاي��ان دادن به دههه��ا تبعيضنژادی عليه رنگينپوس��تان 
در آمريکا بودند، نش��نيده گرف��ت و هنوز هم مفتخرانه از 
برپا مان��دن تمثال قهرمانان بردهداری در گوش��ه و كنار 
آمري��کا حمايت ميکند. اين نبايد باعث ش��ود كه واكاوی 
جامعهش��ناختی و بيرون كشيدن حقيقت از ميان انبوهی 
از زواي��د دروغين را كنار بگذاريم. اين حساس��يت فکری 
كه ميراثی از مردمس��االری در انقالب اس��المی است، ما 
را دعوت به ش��نيدن و انديشيدن پيرامون هر آن پژواكی 
ميکن��د كه مظنون به انعکاس دادن ديدگاه حتی جزئی از 

ملت ماست.
البته در عصر رسانههای مجازی، تشخيص صداهای اصيل 
و برخاسته از بطن جامعه از صداهای جعلی و هدايت شده 
از دس��تگاه تبليغاتی دش��منان آسان نيس��ت اما ما با اين 
اعتقاد كه بايد برای تحمل همدالنه و گذش��تن از شرايط 
س��خت همه صداها را شنيد با تفکيك اعتراض از تخريب، 

گريزی از ارتقای مهارتهای خود در تشخيص اين تمايزها 
نداريم. چهل س��ال پيش، وقتی مردمس��االری دينی را به 
عنوان سرشت انقالب اس��المی برگزيديم، ميدانستيم كه 
اين انتخاب بی هزينه نيس��ت. به رس��ميت شناختن حق 
اعتراض، خطر تحريك سوءاس��تفادهکنندگان به اقدامات 
جهت��دار را هم ب��ه دنبال دارد و تعهد به ش��نيدن صدای 
مردم، مستعد موجسواری دشمنان هم ميشود. اما هيچيك 
از اي��ن مخاط��رات، نه ما را به پاك كردن صورت مس��أله 
تشويق ميکند و نه ما را از تعقيب و اصرار بر مردمساالری 
و افزايش مش��اركت مردم منص��رف خواهد كرد. در ميان 
همه آنهايی كه خواس��تار توق��ف اعدام آن متهمان بودند، 
شاهد هم صدايی تعدادی از هنرمندان و فعاالن اجتماعی 
خوشنام هم بوديم كه نه تعلق سياسی به حزب و جناحی 
دارند و نه به فکر انجام يك عمل سياس��ی بودند و ش��ايد 
فقط از س��ر نگرانی مل��ی به اين كارزار مجازی پيوس��ته 
باشند. همينطور ميتوانستيم هزاران توئيت ديگر را ببينيم 
كه چه موافق آن باش��يم و چه مخال��ف، بايد بپذيريم كه 
دارای خاس��تگاهی طبيعی درون جامعه ايران نيز هستند. 
در طيف دوم، انبوه توئيت ديگر را ميتوان سراغ گرفت كه 
به طور مش��خص برخاسته از سودجويی و فرصتطلبيهايی 
بود كه نه تنها تمايلی به تمام ش��دن ناآراميهای آبان 98 
نداش��تند و برای آنها تداوم خش��ونت ايده و ايدهآل است 
و امروز نقاب كهنه انداخته و در قامت دلس��وزان قربانيان 
به ميدان آمدهاند. طی روزهای اخير يك گسس��ت آشکار 
ميان تفس��يرهای ماجرای حکم اعدام به چش��م ميخورد. 
برخی از متنهايی كه آن باال در قاب كوچك توئيت نوشته 
ش��ده بود با آن چيزی كه در پايين متن به شکل هشتگ 
درآمده هيچ شباهتی نداشت. به عنوان مثال وقتی توئيتی 
ب��ا عنوان »اي��ران را سراس��ر آبان می كني��م« در فضای 
مجازی منتشر ميشود به راحتی ميتوان دريافت كه چنين 
گ��زاره در خفا، در اعماق كانونهای بدخواه ايران و »توئيت 
ب��ه مزد« طراحی ش��ده ب��رای ايجاد گسس��ت در همان 
هشتگ. همجوارسازی منافقانه آن گزاره و اين هشتگ به 
طور روش��ن در خدمت القای يك خط و شکل دادن يك 
واكنش اس��ت. به عبارت روشنتر برخی از آن توئيت هايی 

كه هش��تگ را در پای خود داشت، لزوماً به معنای »اعدام 
نکنيد« نب��ود، دقيقاً برعکس؛ هدفی جز تس��ريع و القای 

شتابزدگی در صدور و اجرای حکم تعقيب نميکرد.
هوش��مندی ما در اين اس��ت كه در اين دام نيفتيم. هدف 
اينان كوبيدن بر طبل خش��ونت در جامعه ايران اس��ت و 
نه دفاع از جان س��ه جوان. دسته س��وم، دولتهای بدخواه 
ايران بودند كه مثل هميش��ه فرصت مداخله پيدا كرده و 
از جوشش احساس��ات طبيعی مردم برای پيشبرد اهداف 
سياس��ی خود بهره ميبرند. دو دس��ته اخير همان زوايد و 
حاش��يههايی هس��تند كه بايد دور ريخته ش��وند، اما هنر 
سياس��ی انقالب ما در اين است كه اجازه ندهيم دغدغه و 

صدای گروه اول در اين هياهو شنيده نشود.
 آنه��ا به ه��ر تعدادی كه باش��ند، جزئ��ی از ملت و مردم 
ما هس��تند و به همان اندازه اهميت دارند. مجاب ش��دن 
اين ش��هروندان به اينکه عدالت در ميهن آنها در عاليترين 
ش��کل خود به اجرا گذاشته ميشود، حق آنهاست و مجاب 
كردن آنه��ا تکليف ما. اما خطرناكت��ر از مداخله ترامپ و 
نتانياهو در اين ماجرا، باور آنهايی اس��ت كه گمان ميکنند 
چون دش��منان ايران بر اين موج سوار شدند، پس مقابله 
با آنها مس��تلزم عملی برخالف آن خواستهای است كه بر 
زبان راندهاند. ظواهر هميشه فريبآميزند. امريکا و اسرائيل 
از حاميان سرس��خت آش��وب و هرجوم��رج در ايران بوده 
و همچنان هس��تند. حت��ی اگر وانمود كنن��د كه مخالف 
اعداماند، از صميم قلب از اعدام آنها خرسند خواهند شد. 
من معتقد به درايت قوه قضائيه و رئيس محترم آن هستم 
ك��ه به نحوی عمل خواهند كرد كه با آگاهی از همه ابعاد 
موضوع و لحاظ حساس��يت كاف��ی و مبانی حقوقی، رأفت 
و عدال��ت توأمان با حف��ظ منافع عامه و ثب��ات را به كار 
ميگيرند. خوشبختانه قانون اساسی در كنار قوانين كيفری 
ما اين عدالت را تضمين ميکند، صرفنظر از بهرهجوييها و 
مداخلههای خارجی، تالش مدنی شهروندان برای شنيده 
شدن و پاسخ حاكمان برای شنيدن صدای بيپيرايه مردم، 
از بركات انقالب اس��ت كه فرصت تجديد عهد با آرمانهای 
انق��الب ما را فراهم ميکند. اين يک��ی از مهمترين دارايی 

ماست كه ارزش پاسداری و مباهات دارد.«

فتنه را در نطفه خاموش کنید

پيامبراكرم)ص(: تمام و كمال تقوا اين است كه آنچه را نمی دانی بياموزی و 
بدانچه می دانی عمل كنی.

نامه3تشکلدانشجويیبهوزير
بهداشت

بسيج دانش��جويی دانشکده داروسازی علوم پزشکی 
تهران، بسيج دانشجويی دانش��کده داروسازی علوم 
پزش��کی شهيد بهش��تی و بسيج دانش��جويی واحد 
علوم دارويی دانش��گاه علوم پزش��کی آزاد اس��المی 
تهران در نامهای به دكتر نمکی وزير بهداشت درباره  
موضوع دارو و دستگيری فردی انقالبی در اين حيطه 

توضيحاتی ارائه دادند.
در اين نامه آمده است؛ ضمن تشکر از تالش های بی 
وقفه مجموعه وزارت بهداش��ت در مديريت بيماری 
كرونا در چند ماه گذش��ته، با توج��ه به رخدادهای 
اخير حوزه دارو بر آن ش��ديم تا سطوری را پيرامون 
مس��ائل و اتفاقات اخير نظام دارويی به رشته تحرير 
درآوريم. دارو به عنوان يك كاالی اساسی و ضروری 
نقش بسيار مهمی در ارتقای سالمت جامعه ايفا می 
كند. دسترس��ی عمومی به اين كاالی اس��تراتژيك، 
با كيفيت و قيمت مناس��ب، آن هم در شرايطی كه 
كش��ور عزيزمان از يك سو تحت ش��ديدترين و بی 
رحمانه ترين تحريم های آمريکای تروريس��ت قرار 
داشته و از سوی ديگر با اپيدمی بيماری كرونا دست 
و پنج��ه نرم می كند، مرهون تالش جهادی دس��ت 
اندركاران كارآزموده، با تجربه و پاك دست است. بر 
همين اساس، مبرهن است كه حمايت، قدرشناسی 
و ايجاد انگيزه های الزم در راستای ايفای مسئوليت 
توس��ط چنين مديرانی، می تواند نقش بس��زايی در 
تامين اقالم س��المت محور در اين ش��رايط دش��وار 
داش��ته باشد؛ ليکن آنچه در حال حاضر در مجموعه 
وزارت بهداش��ت رخ داده اس��ت، خالف اين رويه را 

نشان می دهد.
در روزه��ای اخير يکی از مدي��ران خوش فکر، پاك 
دست و انقالبی حوزه دارو در مظان اتهام قرار گرفته 
و با كمال تاس��ف با بی مهری و برخورد ناشايست از 
طرف مسئولين امر در زير مجموعه حضرتعالی مواجه 
گرديده اس��ت. اجبار به اس��تعفا يا در واقع بركناری 
معاون غذا و داروی دانش��گاه علوم پزش��کی شهيد 
بهش��تی به عن��وان مديری جه��ادی و كارآمد، مايه 
تاسف دلسوزان و س��ربازان انقالب در حوزه سالمت 
و دارو ش��ده است و ابهامات و نگرانی های متعددی 
را به شرح زير برای نيروهای ارزشی و واليتمدار اين 

حوزه ايجاد كرده است:
1(با پيگيری های متعدد صورت گرفته مشخص شده 
است كه در فرآيند خدمت رسانی در مبارزه با بيماری 
كرونا، عليرغم مکاتبات ص��ورت گرفته و مجوزهای 
اخذ ش��ده از مراجع قانونی، برخی افراد با وارد كردن 
اتهامات واهی س��عی در تخريب ايش��ان داشته و از 
همين رو بس��تر استعفای ايشان را فراهم آورده اند و 
در مقابل كمترين حمايتی از سوی مسئولين دانشگاه 

از ايشان نگرديده است؛
2(بدانديش��انی كه در برهه های مختلف از توس��عه 
مناف��ع مالی و غيرمالی خ��ود در تعامل با اين مدير 
انقالبی نااميد گش��ته اند؛ اين��ك در داخل يا خارج 
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی از هيچ 
بدخواهی فروگ��ذار نکرده اند و در راس��تای پرونده 
س��ازی برای ايش��ان، برخی كاركنان معاونت غذا و 
داروی اين دانشگاه را در دوراهی استعفای اجباری يا 
اقرار به مفاسد ساختگی قرار داده اند. بر همين مبنا، 
حک��م پايان كار برخی از كارمن��دان معاونت مذكور 
چون مدير حقوقی، به دليل عدم همراهی با اتهامات 
نادرس��ت وارده صادر شده است، كه نگرانی ها را در 
مورد ماهيت خارج از عرف اين پرونده دوچندان می 
كند؛ 3(در ادامهی اين برخورد ناعادالنه، از مشاركت 
وكيل ايشان در جلس��ات مربوطه جلوگيری شده و 
وكيل جايگزين معرفی ش��ده از سوی مسئولين امر 

نيز در دفاع از ايشان حاضر نشده است؛
پرواضح اس��ت كه نتيجه چنين برخوردی با مديران 
انقالبی و دلسوز، دلس��ردی از خدمت صادقانه و بی 
پيراي��ه در بين مديران شايس��ته و كارآمد بوده و در 
مقابل، بدخواهان، انحصارطلبان و چنگال های آلوده 
به فساد و رانتخواری و ارزخواری را خوشحال خواهد 
ك��رد. به نظر اما، به جای چني��ن برخوردهايی، بايد 
اصالحات اساس��ی به شرح زير در دس��تور كار قرار 
گي��رد: 1( تقويت نقش محوری س��ازمان غذا و دارو 
در ارتقای كيفي��ت و نظارت بر زنجيره تامين دارو و 

تجهيزات پزشکی با رويکرد بيمار محوری؛
2( شفافيت روندهای مجوزدهی و قيمت گذاری در 

حوزه دارو، مواد اوليه و تجهيزات پزشکی؛
3( جلوگيری از بروز رانت و فساد به واسطه تخصيص 
ارز دولتی به حوزه دارو؛ 4( حمايت از صادرات دارو و 
تجهيزات پزشکی كه می تواند در شرايط فعلی ارزی 

كشور راهگشا و كمك كننده باشد؛
5( حمايت از ش��ركت های دانش بنيان و جلوگيری 
از مسدود شدن مس��ير خالقيت و نوآوری در حوزه 
دارو به واسطه مسدود شدن فهرست دارويی كشور. 
در پايان از شما می خواهيم ضمن پيگيری اقدامات 
اصالحی اساس��ی در ح��وزه دارو، حمايت های الزم 
را از مدي��ران پاكدس��ت كه ذخاير كش��ور در دوران 
تنگنا هس��تند مبذول داش��ته و اق��دام فوری جهت 
رفع اتهامات نادرس��ت و بازگرداندن حيثيت و اعتبار 
كاری مدير انقالبی مذك��ور را پيگيری نماييد و اين 
نکته را نيز متذكر می ش��ويم ك��ه جريان انقالبی و 
بسيج دانش��جويی حمايت از مديران كارآمد و پاك 
دست را در اولويت خود قرارداده و به وظيفه خود در 
رصد فعاليت بازيگران حوزه س��المت و دارو و مبارزه 
با فس��اد واقعی در هر بستری از مسيرهای قانونی و 
رسانه ای ادامه خواهد داد، چه اين فساد در بخشی از 
بدنه دولتی حوزه سالمت باشد، چه بين شركت های 
متخلفی كه در س��ايه حمايت های آشکار و پنهان، 

احساس امنيت می كنند.
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