
 آمریکای بدون روتوش و پایان
 یک سلطه!

تاریــخ گویای انحطاط حکومت هایی اســت کــه فاقد هویت 
معنوی بوده و تنها بر اساس منش تسلط فرمانفرمایی می کنند. 
نگاهی گذرا از مادها در امپراتوری ایران تا خاقان ها در سرزمین 
کهــن چین که شــهر ممنوعه و دیوار هفت هــزار کیلومتری 
مســتند بی بدیل تاریخ و عبرت آن ها اســت و تزارها در پهنه 
وسیع روسیه و در نهایت اروپا و ختم کالم ایاالت متحده آمریکا 
که پیشــینه قابل توجهی ندارد مستند این ادعاست تا هرکدام 
به  نوبت اولویت کنار رفته و امروز به پایان آخرین سلطه برسد! 
البتــه هریک از این گزینه ها در طــول تاریخ خود تنها جایگاه 
مهره های اســتثمار و استبداد را تغییر می دادند اما همچنان بر 
اســتمرار آن پایبند بودند که نمونه آن اتحاد جماهیر شوروی 
اســت تا پس از حکومت تزارها نوبت لنین و استالین شود که 
کمونیســت را در قالب عقاید سوسیالیستی جایگزین نماید و 
امپراتوری مادها تا به شاهنشــاهی سلســله های بعدی تغییر 
ماهیت اســمی دهد امــا همچنان بر امتــداد آن پایبند بودند 
که نمونه آن اتحاد جماهیر شــوروی اســت تا پس از حکومت 
تزارها نوبت لنین و اســتالین شــود که کمونیست را در قالب 
عقاید سوسیالیســتی جایگزین نماید و امپراتوری مادها تا به 
شاهنشــاهی سلســله های بعدی تغییر ماهیت اسمی دهد اما 
همچنــان ملوک الطوایفی باقی بماند که کار و زحمت ســهم 

آحاد مظلوم جامعه و رفاه و سرمســتی سهم کسانی باشد که 
توانسته اند با سالح سلطه حکومت کنند. 

اگرچه چین تا همین اواخر هــم علیرغم فقر مطلق اما مطیع 
سنت های پوسیده و به جامانده از گذشته بود که با یک معجزه 
بزرگ توانســت پوســت  انداخته و از الیه خرافه بیرون آید تا 
بتوانــد یک  به  یک گزینه های مطرح و مدعــی را کنار بگذارد 
و امروز آماده شــود تا میخ آخــر را به تابوت غرب که مبتال به 
 نوعی فربگی و نخوت و غرور کاذب شــده اســت بکوبد. از این  
جهت ضمن مطالعه دقیق بر گذشته اینگونه ابرقدرت ها به این 
حقیقت غیر قابل  انکار پی برده که با ســالح ســلطه نمی توان 
برای مدت  زمــان طوالنی حکومت کرد زیــرا تعامل واقعی و 
پذیرفتن این حقیقت که هر اجتماعی اگرچه فاقد تمکن مالی 
بوده و توانایــی اقتصادی الزم را ندارد اما در نهایت می تواند با 
اتکا به نیروهای درون زا انگیزه ای برای ترقی و پیشرفت باشد. 

اتکا و اعتمــاد به درس تاریخ و تکیه  بــر توانایی های بالقوه و 
بالفعل جامعه همراه با کســب عبرت از اشــتباهات گذشته و 
بســتن کانال های فریب راه هایی اســت که امروز چراغ آن در 
مســیر تعالی ملت ایران روشن می شود تا سیگنال های الزم را 
بدهد و بودجه برای اولین بار طی یک قرن گذشــته بدون اتکا 

به درآمد نفت بسته شود.
اگرچه این امر ریســکی کالن به  حســاب می آیــد اما مطالعه 
اتفاقات پشــت پرده نشست سران کشورهای شوروی، انگلیس 
و آمریکا در ۲8 نوامبر ۱۹۴۳ یعنی ششــم آذر ۱۳۲۲ با عنوان 
کنفرانــس تهران می تواند برای اولین بــار از بصیرتی که مقام 
معظــم رهبری بارها پیرامــون آن تذکر داده اند رمزگشــایی 
نماید تا اجــازه ندهد بار دیگر نیرنگ هــای غرب با پتک های 

فوالدی در پوشــش دســتکش های مخملین مؤثر واقع  شده و 
کنفرانــس ننگ آور تهران تکرار گردد که بد نیســت در اینجا 
قسمتی از پشــت پرده های آن افشا شود. سران شرکت  کننده 
در این نشست را فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا، 
وینستون چرچیل نخســت وزیر انگلیس و استالین از شوروی 
تشــکیل می دادند که بین روزهای ۲5 تا ۲8 نوامبر وارد تهران 
شــدند اما هیچ یک حاضر به مالقات با محمدرضا شاه در کاخ 
مرمر نبودند و شرط دیدار را تنها در سفارتخانه های خود میسر 
می دانستند اما استالین پس از پایان کنفرانس به شرط تعویض 
گارد شاهنشاهی و جایگزین شدن تیم حفاظتی ویژه خود اعالم 
آمادگی مالقات با شــاه را نمود که البته با استقبال محمدرضا 
روبرو شد و این ضعف یک پادشاه در سرزمین خود توانست هر 
سه را متحیر نماید تا نهایت سوء استفاده را از این عقب  نشینی 
داشته باشند و سهیلی نخست وزیر به همراه مراغه ای وزیر امور 
خارجه تحمیل های مولوتوف وزیر خارجه شــوروی، ایدن وزیر 
خارجه انگلیس و ژنرال پاتریک هرلی مشاور مخصوص روزولت 
را شــامل قسمت کردن منافع نفتی ایران و کشورهای ساحلی 
خلیج  فارس بپذیرد تا در این معامله خفت بار استالین بتواند به 
روزولت نزدیک تر شده که نتایج آن در مدت باقی مانده جنگ و 

کنفرانس یالتا مشخص شد. 
البته امضا کنندگان توافقات کنفرانس تهران پس از صدور این 
اعالمیــه پایبندی چندانی به اجرای آن نشــان ندادند به این 
معنا که پافشاری انگلیس و شــوروی بر کسب امتیازات نفتی 
از دولت ایران و بخصوص اقدام روس ها در منوط کردن خروج 
نیروهایشــان از ایران به اخذ امتیازات نفتی دریای خزر نقص 
آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران و نقض تعهداتشان 

در اعالمیه یاد شده بود! 
جالــب اینکــه در زمان امضــا اعالمیه احترام به اســتقالل و 
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران توسط استالین، شهرهای 
شــمالی در اشغال ارتش سرخ بود و زمانی که اعتبارنامه جعفر 
پیشه وری نماینده حزب توده در نخستین روزهای کار مجلس 
چهاردهم رد شد، وی و قاضی محمد به  عنوان رهبران دو حزب 
دموکرات آذربایجان و کردستان با کمک نظامی روس ها در دو 
استان یاد شده اعالم خودمختاری کردند و روس ها نیز تا زمان 
انعقاد قرارداد تأســیس شــرکت مختلط ایران و شوروی یعنی 
۱5 فروردین ۱۳۲5 و تشــکیل کابینه ائتالفی با حزب توده در 
تهران یعنی ۱۰ مرداد ۱۳۲5 حاضر به خروج از ایران نشــدند 
و آمریکایی هــا و انگلیس ها نیز که در کنفرانس تهران اعالمیه 
استقالل و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را امضا کردند 
به  راحتی تمایل به خروج از ایران نداشــتند و ســه ماه پس از 
امضــای توافقنامه کنفرانس یعنی اســفندماه ۱۳۲۲ دو هیأت 
انگلیسی و آمریکایی از جانب شرکت های نفتی شوکونی واکیوم 
و سینکلر آمریکایی و شرکت رویال داچ شل انگلیسی- هلندی 
بــه تهران آمدند و هر دو تقاضای امتیاز نفت در نواحی جنوب 
شــرقی ایران را نمودند. امروز اگرچه همان قدرت های مطلق 
به آخر خط رســیده اند که حتی نمی توانند اغتشاشات داخلی 
کشــور خود را مدیریت نمایند و میزان آرا به  دست  آمده برای 
یک کاندیدای ریاســت جمهوری از آمار شــرکت  کنندگان در 
آن انتخابات بیشــتر است و نمایش  دهنده اوج تقلب می باشد، 
پیش نمایش آخرین ســلطه را روی صحنــه می برند تا عبرتی 
باشد برای دیگر کشورها که بازیچه سیاست های مزدورانه قرار 

نگیرند.
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قالیباف:

آنچه به نفع معیشت مردم نیست 
به دیوار می کوبیم

نزدیک به یک ســال است که بیماری به نام 
کرونا ) کووید ۱۹( جهان را به خود مشغول 
داشــته اســت. از تلفات انســانی گرفته تا 
خسارت های گسترده اقتصادی و اجتماعی 
که به گفته بسیاری از ناظران پیامدهای آن 
تا ســالهای بعد ادامه خواهــد یافت. یکی از 
نــکات مهم در حوزه مبارزه با کرونا، نقش و 
جایگاه نظام بهداشت هر کشور بویژه بخش 
پرستاری اســت. مجموعه ای که نقشی بی 
بدیل در مبارزه با کرونا و نجات جان انسان 
ها دارند و بسیاری از آنها جان خود را در راه 
جان بخشــیدن به دیگران فدا کرده اند. به 
اذعان همگان بخش پرستاری در جمهوری 
اســالمی ایران از موفق ترین و کارآمدترین 
بخش های پرســتاری در جهان بوده اند که 
کارنامه ای درخشان از خود بر جای گذاشته 
اند. حال این ســوال مطرح اســت که این 
توان از کجا نشــات می گیــرد و چرا بخش 
پرستاری در ایران توانســته چنین کارنامه 
درخشــانی از خود بر جای گذاشت؟ برخی 
بر این عقیده اند که عملکرد تیم پرســتاری 
برگرفته از همان سوگند پرستاری و عملکرد 
پرســتاری است که در ســایر پرستاران نیز 
انجام می  دهند. این سخنان در حالی مطرح 
می شــود که نگاهی به کارنامه پرستاران در 
سایر کشــورها بویژه در جوامع غربی نکاتی 
دیگر را آشکار می ســازد. آنچه در ساختار 
لیبرال سرمایه داری مشاهده می شود اصل 
سود و هزینه است. از یک سو پرستاران  در 
این کشــورها بر اساس اصل دریافت حقوق 
در ازای کارکرد فعالیت می کنند چنانکه در 
بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه 
و انگلیس پرستاران برای کمبود دستمزد در 
شــرایط کرونایی تظاهرات برگزار کردند. از 
سوی دیگر این نگاه ســود و فایده در قالب 
نگهداری و مراقبت از بیماران نیز مشــاهده 
می شود چنانکه ســالمندان و حتی رنگین 
پوســتان از خدمات درمانی ضــد کرونایی 
محروم و یا در اولویت بعدی قرار می گیرند. 
بــا توجه به این حقایق مــی توان گفت که 
عملکرد بخش پرستاری در ایران نمی تواند 
صرفا بر اساس وظیفه شغلی چنانکه در غرب 
رایج است تعریف گردد چنانکه پرستاران در 
ایران به رغم کمبودهــای موجود در بخش 
دستمزدها با جان و دل به فعالیت خود ادامه 
داده و از ســوی دیگر میان بیماران تفاوتی 
قائل نشده و همگان برای آنها یکسان هستند 
و به جای نگاه سود و فایده نگاه انسان محور 
و خدمت رســانی به بشریت محور عملکرد 
آنهاست. حال این سوال مطرح است که چه 
عواملی در شــکل گیــری چنین روحیه ای 
نقش داشته اســت؟ با نگاهی ریشه ای می 
توان دریافت که از جان گذشتگی پرستاران 
در ایران صرفا به دوران کرونا نمی باشد بلکه 
در طول 8 ســال دفاع مقدس نیز این شاهد 
چنین رشــادت ها و از جان گذشتگی هایی 
بوده ایم و پرســتاران بسیاری در خط مقدم 
جبهه به شــهادت رســیدند. آنچه سرمنشا 
چنین تفکری می شود را می توان در قالب 
فرهنگ مقاومت و ایستادگی، روحیه جهادی 
در خدمت رسانی، تفکر بسیجی که همواره 
در صحنه حاضر است و هرگز در برابر سختی 
ها عقب نشینی نمی کند، فرهنگ شهادت 
و ایثار که بر اســاس آن فرد جان می دهد 
تا به دیگران جان ببخشــد و.. خالصه کرد. 
نکته بسیار مهم در طول ماه هایی که کشور 
باب حران کرونا درگیر اســت، اراده تکیه به 
توان داخلی برای مقابله با مشکالت و کاستی 
هاســت. اگر قرار بود که بخش بهداشــت و 
درمان کشــور از جمله پزشکان و پرستاران 
چشــم به راه دســتاوردهای برجام و روابط 
خارجی می ماندند قطعا دستاوردهای امروز 
کشــور در مبارزه با کرونا رقم نمی خورد و 
امروز نام ایران در جمع پیشگامان مبارزه با 
کرونا و تولید کنندگان واکســن کرونا نبود. 
جامعه پرستاری کشور با حضور همه جانبه 
در میدان اثبات کردند کــه با تکیه بر اراده 
داخلی می توان بر مشــکالت  پیروز شد و 
نیازی نیســت که چشم به خارج داشت و یا 
چشم انتظار رفع تحریم ها ماند و این درس 
بزرگ پرستاران این اراده های ماندگار برای 

همگان است. 

درس بزرگ اراده های ماندگار 
سیاست روز وضعیت بازار خودرو را بررسی می کند؛
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به گزارش روابط عمومی شــرکت آسیاتک ، طبق برنامه ریزی 
کالن انجام شــده در جهت اســتفاده از استانداردها و خطوط 
راهنمای بین المللی در توســعه کســب و کار خود، امســال 
نیز موفق گردید نســبت بــه تمدید اعتبــار گواهینامه های 
 ISO سیســتم های مدیریت خود و همچنین اخذ گواهینامه

45001:2018 اقدام نماید.
براســاس این گزارش ، با انجام ممیزی ساالنه شرکت آسیاتک 
در آذر ماه ، این شــرکت موفق شــد تا ازســوی تیم ممیزی 
شرکت توف نورد حائز شرایط گردیده و اعتبار گواهینامه های 
 ،10003 ISO  ،  9001 ISO  ،14001 ISO  ،  10015 ISO

ISO ،ISO10002 10001، آراســتگی محیــط کار )5S ( و  

ISO ۱۰۰۰۴را تمدید نماید.
عالوه براین ، شــرکت آســیاتک موفق به دریافت گواهینامه 
ISO ۴5۰۰۱:۲۰۱8 جهــت اطمینــان از ســالمت کارکنان 
و ایمنی آنها شــده است. اســتاندارد ایمنی و بهداشت حرفه 
ای )ISO45001( ســازمان ها را قادر می سازد که ریسکهاي 
ســالمت و ایمنی شغلی را مدیریت نموده و عملکرد سالمت و 
ایمنی را بهبود بخشند. از اقدامات مرتبط با تداوم کسب و کار 
حمایت گردیده و اطمینان می دهد که افراد )کارکنان( ایمن 
تر و سالم تر هســتند و درعین حال سبب افزایش شایستگی 

آنها خواهد شــد. همچنین این سیســتم مــی تواند از طریق 
یک ســري فرآیندهاي سیســتماتیک و مداوم به اهداف خود 
در پیشــگیري از ســوانح نائل آید و می تواند از طریق تقویت 
تعهد سازمانی، عملکرد سالمت و ایمنی شغلی خود را بصورت 

کنشگرایانه )proactive( بهبود بخشد.
 در نهایت اطمینان می دهند که اعتبار ســازمان بعنوان مکان 
امن براي کارکردن، بیشــتر گردیده است.این شرکت همواره 
در راســتای ارائه خدمات بهینه و ارتقاء سطح مشتری مداری، 
صیانــت از تمامی ذینفعان از جمله کارکنان را ســرلوحه امور 

خود قرار داده است.

۲ ۲

روحانی:

بودجه 1400 با نگاه تاکید بر حمایت معیشتی 
و توسعه سرمایه گذاری تنظیم شده است
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قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاران 

باید اجرا شود

رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت 
سالروز والدت حضرت زینب و روز پرستار:

مجاهدت های پرستاران در روزهای 
کرونا آنها را در چشم مردم عزیزتر 

از همیشه کرد گام های مثبت قوه قضاییه 
برای اجرای عدالت

نگاهی به پروژه وارونه سازی اقدامات قوه قضاییه 

فوت 6 نوزاد یمنی 
در هر دو ساعت

پایبند نبودن به 
تعهدات برجامی

 و مداخله های گاه و 
وپایی ها در امور  بیگاه ار

داخلی ایران

ابعاد جدید جنایات ائتالف 
سعودی فاش شد  

تمدید اعتبار گواهینامه های
 سیستم های مدیریت در آسیاتک به همراه 
موفقیت در اســتقرار نظام مدیریت ایمنی و 

ISO 45001 بهداشت حرفه ای


