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گـــزارش
یوسف اصالنی: 

سلبریتی های ترسو!این نظام تا ظهور امام زمان)عج( پابرجاست
 شعار هفته فراجا

»پلیس خادم و مردم حامی«
رئيس پليس پيشــگيری فراجا شعار امسال هفته 

فراجا را »پليس خادم و مردم حامی« اعالم كرد.
ســردار مهدی معصــوم بيگی در دهمين جلســه 
هماهنگی برنامه های پليس پيشــگيری برای هفته 
فراجــا حلول ماه ربيع االول، ماه جشــن و ســرور 
اهل البيــت )ع( را تبريك گفــت. وی با بيان اينکه 
پايه و اســاس ماموريت پليس پيشــگيری، ارتباط 
مســتمر و نزديك با مردم است گفت: تحقق شعار 
هفته فراجای امســال »پليس خــادم مردم، مردم 
حامی پليس« با توســعه تعامل و مشاركت مردم با 
پليس امکان پذير اســت. معصوم بيگی با تاكيد به 
ضرورت برنامه ريزی به منظور اجرای كيفی، موثر و 
هدفمند برنامه های هفته فراجا خواستار بهره گيری 
دســت اندركاران اين مناسبت از خالقيت و نوآوری 
برای غنی بخشــی به برنامه هــا در اين هفته مهم 
و ارزشــمند شد. وی لزوم تکريم از دو قشر خانواده 
كاركنان و كاركنان كالنتری و پاســگاه را يادآوری 
كرد و ادامه داد: شــان و منزلــت خانواده صبور و 
همراه كاركنان و عوامل پرتالش بکارگيری شده در 
كالنتری ها و پاســگاه ها ايجاب می كند نه تنها در 
هفته فراجا بلکه در طول ســال و در مناسبت های 
مختلف به مجموعه بزرگ انتظامی كشــور خصوصا 
اعضای خانــواده كاركنان و كاركنــان كوپ توجه 
ويژه ای صــورت بگيرد و با قدردانــی ازحمات اين 
عزيزان مســير موفقيت در اجرای ماموريت ها بيش 

از پيش هموار شود.
رئيس پليس پيشگيری فراجا با اشاره به اينکه پايه 
و اساس ماموريت پليس پيشگيری، ارتباط مستمر 
و نزديك با مردم برای خدمت رســانی است افزود: 
بديهی اســت دســتيابی به چنين رابطه ای منجر 
به موفقيت روز افــزون ماموريت های اين پليس و 

تامين مطلوب نظم و امنيت عمومی خواهد شد.
وی با اشاره به شعار محوری هفته فراجا سال جاری 
تصريح كرد: برای تحقق شعار »پليِس خادم و مردِم 
حامی« بايد ماموريت های انتظامی كشور و نيازهای 
مشاركتی را به درستی و شفاف به مردم اطالع رسانی 
كنيم و مردم هميشــه حامی نيز با پليس مشاركت 
فعال داشــته باشند تا اين اقتدار با همارهی مردم و 
اعتماد به خادمين خود بيش از پيش تبلور يابد. بر 
اساس اعالم سايت پليس، رئيس پليس پيشگيری 
فراجا خاطرنشان كرد: مقابله با بی نظمی اجتماعی 
نيازمند مشاركت و همدلی همه اقشار جامعه است 
و اگر ارتباط و تعامل و همگرايی دو ســويه مردم و 
پليس تقويت شــود به مرحله پيشگيری تعاملی يا 
مشــاركتی كه امروز مؤثرترين نوع پيشگيری است 

دست خواهيم يافت.
معصــوم بيگی بــا تاكيد بر اينکه تعامــل مردم با 
پليس، پيشران تامين نظم و امنيت عمومی است از 
هفته فراجا به عنوان فرصتی مناسب برای دستيابی 
به هدف غايی پليس در پيشگيری از وقوع جرم ياد 
كرد و گفت: هفته مبارك فراجا ظرفيتی اســت كه 
می توان با همراهی سرمايه های اجتماعی پليس با 
محوريت مردم به اهداف متعالی پليس در ترســيم 
جامعه بدون جرم، امنيــت پايدار و تامين امنيت، 

آسايش و آرامش عمومی روحی دوباره بخشيد.
بــه گفته وی پليس پيشــگيری فراجا برنامه ريزی 
منســجمی به منظور اجــرای 19 عنــوان برنامه 
مــردم محور در حــوزه كاری و ماموريتی كوپ ها، 
پليس های راه آهن و فــرودگاه، يگان های حفاظت 
از دســتگاه های اجرايی و برنامه هــای ويژه برای 
قدردانی از خانواده كاركنان، شــهدا، پيش كسوتان 
و ايثارگران پيش بينی كرده اســت كه همزمان با 

هفته فراجا اجرا خواهد كرد.

 سالمت روان اجتماعی
نیاز به همدلی دارد

دبير علمی سی و نهمين كنگره انجمن روانپزشکان 
ايران با اشــاره به آموزش های مجازی، مشکالت 
اجتماعی و اقتصادی وارده شــده از دوران كرونا و 
پس از آن، كه ســالمت روان دانش آموزان را نيز 
تحت الشعاع قرار داده است، بيان داشت: متاسفانه 
افزايش افســردگی، اضطــراب و زود رنجی را در 

سنين دانش آموزی بيشتر شاهد هستيم.
محمدرضا خدايی اردكانی دبير علمی سی و نهمين 
كنگره انجمن روانپزشکان ايران با اشاره به برگزاری 
اين رويداد در روزهای 19 الی 22 مهرماه و همزمان 
با هفته سالمت روان در سالن همايش های )دكتر 
غرضی( بيمارستان ميالد تهران، اظهار داشت: طبق 
تعريف ســازمان بهداشــت جهانی، سالمتی فقط 
نداشــتن بيماری يا معلوليت نيست، بلکه داشتن 
رفاه جســمی، روانی و اجتماعی از مهمترين مولفه 
های ســالمت روان است و شــعار كنگره امسال بر 
همين اســاس »ســالمت روان اجتماعــی نياز به 
همدلی و اقــدام« انتخاب و توانبخشــی وتوانمند 
ســازی روانی اجتماعی از محورهای مهم همايش 
است. وی به بهانه شروع سال تحصيلی ،در رابطه با 
اهميت ســالمت روان دانش آموزان در شروع سال 
تحصيلی جديد به خصوص بعداز دو ســال پاندمی 
كرونا، گفت: ســنين دانش آموزی از حساس ترين 
دوران زندگی است كه پايه های اصلی رشد روانی و 
اجتماعی و هويت در آن شکل می گيرد كه شامل 
نياز های روانی اجتماعی دوران كودكی و نوجوانی 
و متاثر از عوامل مختلف فردی، خانوادگی ، مدرسه 
و اجتماع اســت. خدايی اردكانی ادامه داد: برخی 
از دانش آموزان ترجيح مانــدن در خانه و آموزش 
مجــازی و برخی ديگر ترجيح رفتن به مدرســه و 
آموزش حضوری پيدا كرده اند كه اين دوراهی، خود 

به مشکالت روانی دانش آموزان افزوده است.

اخبـــار

يك نفر خيال جماعت سلبريتی و بعضی مسئوالن را راحت 
كند و بگويد: ترسوها!نگران نباشيد. اين حکومت،حکومت 
امام زمان)عج( است.بعضی هايشــان دچار وحشت شده اند 
كه نکند اين نظام سقوط كند. بنابراين حرف هايی می زنند 
كه حکومت بعدی هوايشــان را داشته باشد!به آنها بگوييد 
نظامی كه خون 300هزار شهيد پای آن ريخته،هيچ اتفاقی 
برايش نمی افتد. نترســيد و حرف هايی نزنيد كه جامعه را 

به هم بريزد.
هنوز 45ســال را پر نکرده اما تجربه پدری كردن برای 300 
فرزند را دارد! فرزنــدان عزيزكرده ای كه تعداد زيادی از آنها 
در ســنين حســاس نوجوانی و جوانی هســتند. به همين 
دليل هم، نگرانی هــای خانواده ها در روزهای اخير را با تمام 
وجودش درك می كند. »يوســف اصالنی«، مدير و مؤسس 
خيريه »بهشت امام رضا )ع(« كه حاال وارد دهه سوم خدمت 
داوطلبانه اش در اين خانه شــبانه روزی شده، اين روزها مثل 
اغلب والدين جامعه، با يك دغدغه بزرگ دست به گريبان است؛ 
اينکه چطور فرزندانش را از هجوم القائات نادرست و شبهات 
در امان نگه دارد و به آنها كمك كند آلوده اغتشاشاتی نشوند 
كه امنيت و اتحاد جامعه را هدف گرفته است. او معتقد است 
سرمنشأ اين اتفاقاً تلخ، برخی سلبريتی ها و مسئوالن ضعيف 
و ترسو هستند كه برای حفظ موقعيت خود، جوانان جامعه را 
تحريك كرده و به دل خطر می فرستند. با صحبت های پدرانه 
اين فعال اجتماعی همراه باشيد كه اعتقاد دارد مسئوالن بايد 
با اين سرچشمه های تفرقه در جامعه برخورد كنند تا جوانان 

به آرامش برسند.

جوانان با این تناقض ها چه کنند؟
»مــن می دانم خانواده ها از اتفاقــات اين روزها چقدر رنج 
برده اند چون خودم 300 تا جوان دارم. در اين روزها كنار 
بچه های بهشــت امام رضا )ع( می نشــينم، بــا آنها حرف 
می زنم و از واقعيت های مملکت و نظام و انقالب برايشــان 
می گويم. آن ها می شنوند و بعد، می گويند: حرف های شما 
درست. اما اگر كار افرادی كه اين تجمعات خيابانی را برپا 
می كنند بد است، پس چرا فالن آقا كه قباًل نماينده مجلس 
و وزير و رييس جمهور بــوده، از آنها حمايت می كند؟ چرا 
هنرمندان و ورزشــکاران آنها را تشويق می كنند؟... خب، 
هميــن چيزها جوانــان را دچار تضاد می كند و برايشــان 
ســئوال و ابهام ايجاد می كند.« دل پری دارد آقا يوســف 
از حــوادث اخير و بی مقدمه می رود ســر اصل مطلب. در 
ايــن ميان، تقصيری را هم متوجه جوانان جامعه نمی داند: 
»درســت كه نگاه كنيم، اين بچه ها حق دارند ســردرگم 
شــوند. االن وضع مملکت ما طوری شده كه از يك طرف، 
برخی ســلبريتی ها می آيند با حرف هايشان جريان درست 
می كنند. از طرف ديگر، افرادی كه زمانی مسئوليت رسمی 
در كشور داشتند، موضع گيری های عجيب می كنند. گاهی 
ايــن حرف ها و مواضع آنقدر با هم اختالف دارند كه جوان 
جامعه می ماند كدامشــان درست است. به همين دليل به 
اعتقــاد من، جوان ايــن دوره، بی تقصيرترين جوان دوران 
تاريخ انقالب اســت. بنابراين اگر می خواهيم از اين بحرانی 
كه جامعه گرفتارش شــده عبور كنيم، بايد با سرمنشأ اين 

اتفاقات برخورد شود.
بايد آن فردی كه تريبون در اختيار دارد را پاسخگو كنيم. 
اينهمه گفته می شــود بايــد در بحران ها و فتنه ها بصيرت 
داشت. االن مشــکل ما، بصيرت جوان جامعه نيست. بايد 
بصيرت را به آن باالدستی تريبون دار تفهيم كنيم كه نيايد 
حرفــی بزند كه چهار تا جوانی كه هيــچ تقصيری ندارند 

را تحريك كند و بکشــاند به خيابان ها. من از اين مسائل 
درد كشــيده ام و می دانم حرف هــای اين افراد چقدر روی 
جوانان تأثيــر می گذارد. در اين چند وقــت، كار من اين 
شــده كه مدام با بچه های جوانم حرف بزنم و مســائل را 
برايشــان توضيح بدهم تا خدای نکرده تحت تاثير اين جو، 
دســت به كار خطرناكی نزنند. مدام اضطراب دارم و نگران 
بچه ها هستم. شــب كه به خانه می روم هم، مدام با تلفن 
رصد می كنم كه: محمود كجايی؟ بهرام چی كار می كنی؟ 
عليرضا خونه ای؟ فربد كجايی؟ و... واقعاً شبانه روز استرس 
دارم. خب، مسئوالن جلوی افرادی كه جوانان را تحريك و 

تهييج می كنند، بگيرند.«

 سلبریتی ها نگران موقعیت خودشان هستند
 نه دلسوز جوانان

مدير موسســه خيريه بهشــت امــام رضا )ع(، سرمنشــأ 
اغتشاشــات اخير را چهره های شناخته شده ای می داند كه 
در اثر اشتباه محاسباتی، نگران آينده خود هستند و برای 
حفــظ موقعيت خود، جوانان جامعــه را تحريك می كنند: 
»تحليل من اين اســت كه گروهی از اين ســلبريتی ها و 
برخی از مســئوالن دچار يك وحشتی شــده اند كه نکند 
اين نظام ســقوط كند. اين اتفاق كه هرگز نمی افتد و اين 
انقالب و نظام ان شاءاهلل تا ظهور امام زمان )عج( پابرجاست 
اما اينها آنقدر ضعيف هســتند كه فکر می كنند نکند اين 
سيســتم و اين حکومت عوض شــود. بنابراين حرف هايی 
می زنند و موضعی می گيرند كــه اگر حکومت بعدی آمد، 
بتوانند بگويند ما مخالف جمهوری اســالمی بوديم. ماجرا 
اين اســت وگرنه دلشــان برای هيچ جوانی نمی سوزد. آن 
سلبريتی كه از چند ماه پيش اموالش را فروخته و خارج از 
ايران زندگی می كند، اصاًل دلش برای جوان من نمی سوزد. 
او فقط ترســيده كه اين سيســتم عوض شود. می خواهد 
حرفــی بزند كه به خيال خودش سيســتم بعدی هوايش 
را داشــته باشد. و متاســفانه با جوان من برخورد می شود 
اما توی دهان چنين فردی زده نمی شــود! بابا او را بگيريد. 
اگر با او برخورد كنيد، جوان من آرامش پيدا می كند چون 

اينها هستند كه دارند به جوانان خط می دهند.«

دعوای قرمز و آبی به وسعت یک جامعه
»حکايت اين روزهای مملکت شــده ماجرای پرسپوليس 
و اســتقالل. عده ای از جوانان، طرفدار يك تفکر هســتند 
و يك عده، طرفدار تفکر مخالف آن. و همين كافی اســت 
كه با هم درگير شــوند. به همين سادگی. خب، استقالل و 
پرسپوليسی وجود دارد كه گروهی طرفدارشان شده اند. به 
نظر من، عده ای در داخل كشــور هستند )چه از مسئوالن 
و چه سلبريتی ها( كه عامل اين دو دستگی در ميان مردم 
شــده اند. خب، جلوی مشکل را در سرچشمه بگيريد. آنجا 
مســئله را حل كنيد، با آنها برخورد كنيد. آنجايی كه دارد 
تفرقه ايجاد می شود، وارد عمل شويد و جلويش را بگيريد. 
نترســيد. از چه چيزی می ترسيد؟ به خدا اين سلبريتی ها 
از خودشان چيزی ندارند. فالوورهايشان هم هيچ اعتقادی 
به آنها ندارند و فقط دنبال ظاهر و اداهای آنها هستند...«

يوســف اصالنی بخشــی از بحران زايی برخی سلبريتی ها 
را ناشــی از شهوت ديده شــدن می داند: »چرا وقتی يك 
فوتباليســت، دوران بازی و قهرمانی اش تمام می شــود، از 
يادها می رود و فراموش می شود؟ چون مردم، طرفدار بازی 
او بودند. چرا بازيگران وقتی ديگر جلوه سابقشان را ندارند 
و در تلويزيون به آنها نقش نمی دهند، شــروع می كنند به 

جيغ و داد و شــلوغ بازی در فضای مجــازی؟ چون ديگر 
كســی به آنها توجه ندارد و آنها بــا اين كارها می خواهند 
بگويند من هم هســتم، مرا تحويل بگيريد. معلوم می شود 
مردم فقط بازی آنها را دنبال می كردند و شخصيتشــان و 

خودشان را قبول ندارند.«

پول ها را پس بده، فیلم هایت را آتش می زنیم!
»بنابرايــن ايــن خود ما هســتيم كه اين افــراد را بزرگ 
می كنيــم. آن ها هم كم كــم آنقدر پررو می شــوند كه به 
خودشــان اجــازه می دهند هر حرفی را به زبــان بياورند. 
مثــل آن فردی كه درحالی كه كل دســتمزدش را گرفته، 
می آيد می گويــد: برنامه های مرا از تلويزيون پخش نکنيد. 
باشد. پول هايی كه گرفتی، پس بده. خودمان فيلم هايت را 
آتش می زنيم... چطور وقتــی تبليغاتت از تلويزيون پخش 
می شــود، چنين حرفی نمی زنی؟ چون آنجــا برايت پول 
دارد؟ ما می گوييم آن هم حذف شود، حتی صدايت را هم 
نمی خواهيم بشنويم. مســئوالن ما بايد با اين افراد كه در 
همين نظام و مملکت، چهره شدند و حاال با حرف هايشان 
دارند در جامعه باعث ايجاد تفرقه می شوند، برخورد كنند و 

تصور نکنند اين افراد در ميان مردم پايگاه دارند.«

دود این اغتشاشات فقط به چشم مردم می رود
بــاز هم داغ دل پدری كه با خــون دل و با همراهی مردم 
خيرخواه در 22 سال گذشته، آشيانه ای امن و پر از محبت 
برای فرزنــدان محروم از نعمت پدر و مادر ســاخته، تازه 
می شــود. حاال او اگر می گويد دل نگــران و غصه دار تمام 
جوانان جامعه اســت، حرفش يك ادعا نيســت. آقا يوسف 
معتقد است آنکه از حوادث و اغتشاشات اخير، زخم خورده 
و آسيب ديده بيرون می آيد، مردم و همين جوانان هستند 
نه ســلبريتی ها: »من جوانان را كــه در خيابان می بينم، 
واقعاً ناراحت می شــوم چون می دانم 99 درصدشان برای 
اين اعتراضات، پشــتوانه فکری ندارند و فقط چشم شان به 
دهان اين سلبريتی هاســت كه ببينند آنها چه می گويند. و 
متاسفانه در كشور ما با اين افراد مماشات می شود و خيلی 
راحت هرچه می خواهند، می گويند. نتيجه اش هم می شود 

همين شرايط بحرانی كه می بينيد.
البته باز هم آســيب اين اغتشاشــات متوجه قشر ضعيف 
جامعه می شود. نه آن ســلبريتی، نه آن سرمايه دار جامعه 
و نه حتی بســياری از مســئوالن جامعه، هيچ كدام آسيب 
نمی بينند. فقط كاســب و مغــازه دار و كارمندان و مردم 
عادی كه متروســوارند، آسيب می بينند؛ چه آن كسی كه 
چادر سر می كند، چه كســی كه چادر سر نمی كند. همه 
اين ماجراها نشــان داد مشــکل ما اصاًل چادر سر كردن و 
نکردن نيست. مشــکل ما همان آدم های ترسويی هستند 
كه از روی ضعف و ترس شــان يــك حرف هايی می زنند و 

جامعه را به هم می ريزند.«

یک نفر، خیال سلبریتی های ترسو را راحت کند
»بايد به اين هنرمندان و ورزشــکاران گفت شــما نان اين 
مملکــت را خورده ايد و با امکانات اين نظام به اين جايگاه 
رسيده ايد. حاال چرا عليه نظام فعاليت می كنيد؟ باور كنيد 
در خارج از ايــن ممکلت، هيچ كس برای اين افراد تره هم 
خرد نمی كند. مگر نرفتند و سرنوشت شان را نديديم؟ اين 
نظام است كه برای آنها ارزش قائل شده است. البته همين 
پر و بال دادن هاســت كه باعث می شود بی هنرترين آدم ها 
به جايگاه های آنچنانی كه استحقاقش را ندارند، دست پيدا 

كنند. حاال باالخــره مملکت برای اين افراد هزينه می كند 
و از آنها حمايــت می كند كه يك جا به دردش بخورند. اما 
آيا اينطور بوده؟ حوادث و بحران های اخير نشان داد برخی 
از اين ســلبريتی ها هيچ وقت به درد اين نظام و اين كشور 

نمی خورند.«
يوســف اصالنی در پايان بــا تاكيد بر ريشــه های محکم 
نظام جمهوری اســالمی و جايگاه آن در ميان مردم ايران 
می گويد: »يك نفر خيال اين دسته از سلبريتی ها و بعضی 
مســئوالن را راحت كند و بگويد: ترســوها! نگران نباشيد. 
ايــن حکومت، حکومت امام زمان )عج( اســت. نظامی كه 
خون 300 هزار شــهيد پای آن ريخته، هيچ اتفاقی برايش 
نمی افتد. وقتی مادر 3 شــهيد هنــوز می گويد من خودم 
جانم را برای ايــن مملکت می دهم، هيچ كس نمی تواند به 
اين كشــور و اين نظام تعرض كند. اين حرف ها را به اين 
جماعت بگوييد تا ديگر نترسند و از روی ترس، حرف هايی 

نزنند كه جامعه را به هم بريزد.«

حساب سلبریتی های متعهد، جداست
همه می دانند آقا يوسف،  دوستان فراوانی از ميان چهره های 
مشــهور يا همان ســلبريتی های هنری و ورزشــی دارد و 
بسياری از آنها در اين سال ها جزو حاميان بچه های بهشت 
امام رضا )ع( بوده اند. شــايد به همين دليل است كه الزم 
می داند در پايان صحبت هايش تاكيد كند خطاب او در اين 
گفت وگو، نه به تمام چهره های محبوب هنری و ورزشــی، 
بلکــه فقط به آنهايی بوده كه اين روزها به جای فراخواندن 
مردم به خويشتنداری و حفظ اتحاد ملی،  بر آتش اختالفات 
و اغتشاشات دميده اند: »بايد تاكيد كنم آنچه گفتم، درباره 
همه ســلبريتی ها نبود. حساب سلبريتی های متعهد كه به 
جايگاه خودشان و مســئوليتی كه نسبت به جامعه دارند، 
آگاه هستند، جداست. مقصود من، آن دسته از سلبريتی ها 
و مســئوالنی بودند كه در اين شــرايط، آتش بيار معركه 
شــده اند و اصاًل برايشان مهم نيســت مملکت دارد دچار 
دو دســتگی و تفرقه می شود.« اصالنی مکثی می كند و در 
ادامه می گويد: »واقعيت اين اســت كه اصل برای من، نظام 
جمهوری اســالمی است و اگر كســی با نظام، زاويه داشته 
باشــد، ارتباطی با او نخواهم داشــت. منظور من، سياست 
و جناح چپ و راســت نيست ها. شــاهدش اينکه از هر دو 
جناح، دوســتان زيادی دارم. بنابراين اصاًل بحث من، بحث 
سياسی نيست. بحث اصل نظام است كه من در اين زمينه 
با هيچ كس تعارف ندارم. سال های قبل هم كه برخی از اين 
افراد می خواستند به بهشــت امام رضا )ع( بيايند، با توجه 
به خط فکری كه از آنها ســراغ داشــتم، اجازه ندادم. حتی 
يك بار فردی برای حضور يکی از چهره های مذهبی زاويه دار 
با نظام پيغام پسغام آورد و گفت ايشان می تواند كمك های 

خيلی خوبی به شما بکند. گفتم: نه. نيازی نداريم.«
نمی شــود اين سئوال را نپرســيده، گفت وگو را تمام كنم. 
می پرسم: نگران نيستيد برخی از حاميان بهشت امام رضا 
)ع( از اين صحبت ها ناراحت شــوند و حمايت شان را قطع 
كنند؟ مدير موسسه خيريه بهشت امام رضا )ع( كه در اين 
ســال ها با تمام وجود درك كرده كــه خاطر بچه های اين 
خانه برای آن بااليی، خيلی عزيز است، بی معطلی در جواب 
می گويد: »نه. اصال نگرانی ندارم. روزی رســان، خداســت. 
مگر روزِی اين بچه ها در دســت من است كه نگران باشم؟ 
همان طور كه در اين 23-22 سال،  لنگ نمانده ايم، از اين 
به بعــد هم خدا خودش از اين بچه هــا حمايت می كند و 

روزِی آنها را می رساند.«

بنابر داليل انســان دوســتانه به باقر نمازی برای ادامه درمان در خارج از كشور 
اجازه ترك ايران داده شده است.

به گزارش مهر، فروردين ماه امســال بود كه نام مراد طاهباز، ســيامك نمازی و 
محمدباقر نمازی ســه زندانی دو تابعيتی در صدر ليســت مبادله زندانيان قرار 

گرفت. اين سه زندانی به جرم جاسوسی به حبس محکوم شدند.
يکی از ايــن زندانيان كه گويا از اهميت ويژه ای برای غربی ها برخوردار اســت 
مراد طاهباز با نام كامل مراد موشه طاهباز است فردی كه از مهره های جاسوسی 
آمريکا در جريان پرونده جاسوســان محيط زيســتی بازداشــت شد، طی مدت 
فعاليت خود در داخل كشور با نفوذ در سازمان حفاظت از محيط زيست، توانسته 
بود با اين پوشــش به مناطق حساس و فوق سری كشور دسترسی پيدا كرده و 
اطالعاتی را درباره نقشه های تأسيســات دريايی و نظامی در حوزه خليج فارس 

جمع آوری كند.
يکی ديگر از زندانيانی كه نامش در اين ليســت قرار داشــت، محمد باقر نمازی 
اســت فردی كه خبر دستگيری اش ســال 94 به عنوان دو نفر از سرشبکه های 

جاسوسی و نفوذ منتشر شد.
محمــد باقر نمازی در دوران پهلوی از ســال 1353 تا 1357 مســئوليت های 
مهمــی را به حکم مســتقيم شــاه تجربه می كنــد كه عبارتنــد از عضويت در 
هيئت امنای دانشــگاه سيستان و بلوچســتان، معاون امور سازمان های محلی و 
 عدم تمركز وزارت كشــور، اســتاندار خوزســتان و معاونت امور محلی و عمران 

شهری وزارت كشور. 
وی پس از پيروزی انقالب اســالمی به گفته خــودش به صورت غيرقانونی از مرز 
سيستان و بلوچستان از كشور خارج می شود و به دليل سابقه همکاری با يونيسف 
دوباره از طريق همين ســازمان دعوت به همکاری می شود. وی پس از خروج از 

ايران به پاكســتان رفته و از آنجا به آمريکا و نزد خانواده خود می رود و تابعيت 
آمريکايی می گيرد تا اينکه در اوايل دهه هفتاد دوباره به ايران بازمی گردد.

باقر نمازی با كمك چند تن از خويشــاوندان خود، مؤسسه آتيه بهار را با هدف 
ارائــه خدمات حقوقی و اقتصادی به شــركت های خارجی و فراهم آوردن زمينه 
حضور آنها در ايران تأســيس می كند. در سال 74 آمريکا تحريم های يکجانبه ای 
را عليه ايران وضع می كند و در اين زمان سيامك و بابك فرزند ديگر باقر نمازی 
به شــركت آتيه بهار می پيوندند. سال 78 ســيامك نمازی مديريت اين شركت 
را برعهده می گيرد و در پروژه های داللی در اقتصاد ايران مانند كرســنت، نقش 

پررنگی داشته است.
باقر نمازی با كمك چند تن از خويشــاوندان خود، مؤسسه آتيه بهار را با هدف 
ارائــه خدمات حقوقی و اقتصادی به شــركت های خارجی و فراهم آوردن زمينه 
حضور آنها در ايران تأســيس می كند. در سال 74 آمريکا تحريم های يکجانبه ای 
را عليه ايران وضع می كند و در اين زمان سيامك و بابك فرزند ديگر باقر نمازی 
به شــركت آتيه بهار می پيوندند. سال 78 ســيامك نمازی مديريت اين شركت 
را برعهده می گيرد و در پروژه های داللی در اقتصاد ايران مانند كرســنت، نقش 

پررنگی داشته است.
ســيامك نمازی نفر ديگری كه مدت ها اســت نامش در ليست مبادله ای ها قرار 
دارد؛ نقش مهمی در برخی پروژه های اقتصادی دارد. ســيامك كه فرزند محمد 
باقــر نمازی اســت با ورود به شــركت آتيه بهار در ســال های 1378 تا 1386 

مديريت اين شــركت را به عهده می گيرد. از جمله مهم ترين اقدامات وی در اين 
زمــان، ايفای نقش به عنوان دالل عقد قرارداد ايران با برخی شــركت های بزرگ 
نفتی از جمله كرســنت است. سيامك نمازی در پروژه كرسنت، مدير پروژه های 

استراتژيك اين شركت بوده است.
ايران به داليل انســان دوســتانه به باقر نمازی در سال 2018 مرخصی پزشکی 
اعطــا كرد و پس از آن محکوميت او به گذرانــدن دوره كاهش يافت، هرچند تا 
كنون باقر نمازی اجازه خروج از ايران را نداشــته بود اما شــب گذشته »استفان 
دوجاريك«، سخنگوی ســازمان ملل با اعالم آزادی باقر نمازی اين را نيز افزود 
كه »آنتونيو گوترش«، دبيركل ســازمان ملل متحد قدردان اين است كه پس از 

درخواست از »ابراهيم رئيسی«، رئيس جمهور ايران، اين خواسته برآورده شد.
دوجاريك گفت كه دبيركل از اينکه سيامك نمازی، پسر باقر نمازی، از بازداشت 

آزاد شده، خوشحال است.
فــرد ديگری كــه نامش در كنار اين ســه زندانی مطرح می شــود؛ عماد ادوارد 
شــرقی است. نام وی هر چند در كنار اين ســه زندانی مطرح می شود اما تبادل 
وی كمرنگ اســت. دی ماه 1399 بود كه عماد ادوارد شــرقی معاون بين الملل 
هلدينگ سرآوا، در حين فرار و خروج غير قانونی از مرزهای غربی كشور دستگير 
شــد. پيش از اين عماد ادوارد شــرقی به اتهام جاسوسی و جمع آوری اطالعات 
نظامی به 10 سال حبس محکوم و با قرار وثيقه آزاد شده بود كه قبل از برگزاری 
دادگاه تجديد نظر قصد فرار داشــت كه در استان آذربايجان غربی و در نزديکی 

مرز عراق بازداشت شد.
تاكنــون مقامــات قضائی و همچنيــن وزارت خارجه اعالم نظــری در رابطه با 
پرونده های عماد شــرقی و مراد طاهباز نداشتند و سيامك نمازی عليرغم آزادی 

همچنان در تهران است.

تصمیمات جدید در پرونده دوجاسوس

سرنوشت نمازی ها

حمایت کمیته امداد از یک میلیون 
و ۵۵۶ هزار سالمند در کشور

معاون حمايت و ســالمت خانواده كميته امداد گفت: اين 
نهاد يك ميليون و 556 هزار ســالمند نيازمند را در كشور 

نحت حمايت دارد.
حسين خدرويســی با تبريك فرا رسيدن هفته سالمندان 
افــزود: از يك ميليون و 556 هزار ســالمند تحت حمايت 
كميته امداد، 628 هزار نفر در مناطق شهری و 927 هزار 
نفر در مناطق روســتايی ساكن هســتند و 297 نفر نيز از 

عشاير كشور هستند.
وی با بيان اينکه از مجموع سالمندان تحت حمايت 982 
هزار نفــر زن و 574 هزار نفر مرد هســتند، ادامه داد: از 
اين تعداد يك ميليون نفر در ســنين 60 تا 74 سال، 439 
هزار نفر بين 75 تا 90 سال و 45 هزار نفر باالی 90 سال 
عمر دارند.معاون حمايت و ســالمت خانواده كميته امداد 
اظهار كرد: خدمات درمانی و بهداشــتی، خدمات بستری، 
خدمــات پاراكلينيکی، دارو و تجهيزات، فرانشــيز و مابه 
التفاوت خدمات بيمه ای از جمله حمايت های كميته امداد 

از سالمندان تحت حمايت است.
خدرويسی از پرداخت حق مراقبت و پرستاری از سالمندان 

تحت حمايت خبر داد و تاكيد كرد: در اين راســتا ماهيانه 
250 هزار تومان به حدود 26 هزار نفر از ســالمندان بيمار 

زمين گير پرداخت می شود.
وی تأمين وسايل كمکی از قبيل سمعك، عينك، صندلی 
چرخدار و واكر را از ديگر خدمات كميته امداد به سالمندان 
دانســت و اضافه كرد: 81 هزار و 300 بيمار صعب العالج و 

8074 بيمار خاص از خدمات اين نهاد بهره مند هستند.
معــاون حمايت و ســالمت خانواده كميته امــداد، تأمين 
حداقل نيازهای اساســی سالمندان نيازمند در كشور را از 
سياســت های اين نهاد عنوان كرد و گفــت: فراهم كردن 
امکان تداوم حضور ســالمند در جامعــه و تاكيد بر حفظ 

موقعيت و جايگاه ســالمند در خانــواده محور برنامه های 
كميته امداد در حوزه سالمندان است.

خبــر ديگر در حوزه بازنشســتگان آنکه مديركل فرهنگی 
صندوق بازنشســتگی كشــوری از افزايــش كمك هزينه 
سفرهای زيارتی و سياحتی بازنشستگان كشوری خبر داد.
محمود مرتضايی فرد با اشــاره به درخواست بازنشستگان 
مبنی بر افزايش كمك هزينه و تخصيص وام به ســفرهای 
بازنشستگی، گفت: برای رفاه حال و ايجاد انگيزه در ميان 
بازنشستگان عزيز، كمك هزينه سفر بازنشستگان كشوری 
برای ساير مقاصد بجز مشهد مقدس از 500 هزار به 700 
مهر هزار تومان برای هر شماره دفتر كل افزايش يافت. 


