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 »ایران« در گفت و گو با مدیران سازمان نظام پزشکی کشور
 جزئیات اجرای نظام ارجاع  در سال آتی را بررسی می کند

 طرح پزشک خانواده از 5 سال پیش تا کنون فقط در استان های فارس
 و مازندران اجرا می شد

روزنامه سوری »الوطن« پس از سفر وزیر امور خارجه به دمشق از دستیابی ایران و سوریه به یک توافقنامه راهبردی خبر داده است

ایران عالوه بر سوریه با  روسیه، چین و ونزوئال  توافقنامه جامع راهبردی دارد

پس از 12 سال اتحادیه های کارگری 
و معلمی فرانسه به صورت مشترک 

دست از کار می کشند

»پزشک خانواده« 
کشوری می شود

توافقنامه جامع برای شراکت راهبردی
مکرون در کابوس 

هفته اعتصاب ها

 ورودبازرسی ریاست جمهوری
به واگذاری خودرو به دستگاه ها
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شکست عربستان در پای فینال
تیم ملی هاکی روی یخ دختران ایران با شکست عربستان، فینالیست مسابقات کشورهای اسالمی شد. تیم ایران در ادامه رقابت های هاکی روی یخ کشورهای اسالمی به میزبانی تاتارستان، بعد از  
۳ پیروزی مقابل بحرین، امارات و عمان و یک شکست مقابل تاتارستان، دیروز عربستان را ۳-۳ در وقت قانونی و ۳- 1 در ضربات پنالتی برد و به فینال رسید. دختران ایران امروز در دیدار فینال 

برای قهرمانی دوباره با تیم میزبان مسابقه می دهند. نـــــما

واکنش مثبت  شخصیت های علمی و فرهنگی از  
دبیری خسروپناه  در شورای عالی انقالب فرهنگی 

 در نشست اقتصادی تبیین مزایای عرضه خودرو 
در بورس کاال با حضور وزیر اقتصاد مطرح شد

 استقبال از انتصاب 
فیلسوف انقالبی

 ضربه بورس 
به رانتخواران خودرویی 29

یادداشت
حسام الدین برومند

روزنامه نگار

نفوذ از داالن حقوق بشر!
 

در پی اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری جاسوس دوتابعیتی 
MI6، برخــی دولت هــای مدعی حقوق بشــر ماننــد امریکا، 
انگلیس، فرانسه و آلمان با پروپاگاندا و ژست طلبکارانه! تقال 
کردند بــه اصطالح رجز حقوق بشــری بخواننــد و اعدام این 
شــاه مهره نفوذ را محکوم نمایند. این حمایت ناشیانه از یک 
جاسوس و همزمان از حقوق بشر دم زدن، موضوعی را بیش 
از گذشــته روشن می کند که دنبال کردن سرنخ های آن خالی 

از لطف نیست.
1- ریچارد دالتون در سال های 200۳ تا 2006 سفیر انگلیس در 
تهران بوده و پس از بازنشســتگی از وزارت خارجه انگلیس به 
عضویت اندیشکده چتم هاوس در آمده است. در گزارشی که 
در سال 201۵ توسط دانشگاه پنسیلوانیا منتشر شد، اندیشکده 
چتم هــاوس بعد از اندیشــکده امریکایی بروکینگــز، دومین 
اندیشــکده پرنفوذ غیرامریکایی در جهان نام گرفت. ریچارد 
دالتــون در تمامی ســال های گذشــته و در چتم هــاوس، روی 
جمهوری اســالمی ایران متمرکز بوده اســت. دالتون، هشت 
سال پیش مصاحبه ای با بی بی سی داشت که در بخشی از آن 
در پاسخ به سؤال مجری ابراز می کند: »می شود فعالیت های 
حقوق بشری در مورد ایران را ادامه داد و به برخی سازمان های 
غیــر دولتی در ایــران کمک کــرد اما باید بــه محدودیت های 
داخل ایران هم توجه داشت. اگر مقامات ایرانی ممنوعیتی را 
علیه برخی تماس ها برقرار کنند کشورهای اروپایی می توانند 
به این محدودیت ها اعتراض کنند و در غیر این صورت ایجاد 

روابط بر خالف قوانین ایران کار سختی است.«
این سخنان چیزی جز سرنخی برای نفوذ در ایران در پوشش 
فعالیت های حقوق بشری نیســت و از قضا انگلیس همواره 
ســعی کرده پروژه نفوذ را به لطایف الحیــل به پیش ببرد. در 
مقاطعی که ســفارت انگلیس در تهران تعطیل شــده است 
پس از آن تقالها و تحرکات فراوانی از سوی لندن برای بازشدن 

سفارت دیده می شود که نمی توان آن را انکار کرد.
2- در اغتشاشــات و ناآرامی هــای 1401، بــار دیگــر تحــرکات 
حقــوق بشــری علیــه جمهوری اســالمی بــاال گرفــت. صدور 
قطعنامه های حقوق بشری ضدایرانی، فضاسازی چهره های 

به اصطالح حقوق بشری مانند شیرین عبادی، نازنین بنیادی 
و... لغــو عضویت ایران از کمیســیون مقام زن، تعیین کمیته 
حقیقت یاب از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد 
آنچــه اعتراضات در ایران نامیده انــد، ورود جانبدارانه جاوید 
رحمــان گزارشــگر حقوق بشــر در امور ایران بــرای حمایت از 
اغتشاشــگران و آشــوبگران و مصاحبــه اختصاصی با رســانه 
تروریستی سعودی اینترنشنال! و باالخره ساختن یک تصویر 
خــاص از ایران به اتهام نقض حقوق بشــر، همه و همه برای 
این است که یک رویه حقوق بشری در مورد ایران جعل کنند 
تا از طریق آن بتوانند پروژه نفوذ را از داالن حقوق بشر از طریق 
گمارده های خود یا تشــکیل یک شبکه همکار در داخل ایران 

پیگیری و رهگیری کنند.
۳- سرنوشــت چهره هایی که ابتدا در داخل ایران ژســت های 
حقوق بشــری گرفته و بعــد در کادر جبهه غــرب قرار گرفتند 
هــم قابــل تأمــل اســت. بــه عنــوان نمونــه عنصــری ماننــد 
شــیرین عبــادی ابتــدا در داخــل مدعی موضوع حقوق بشــر 
بــود و بعــد بــه او جایــزه نوبــل دادند و تــالش شــد در قامت 
یــک قهرمان حقوق بشــری ظاهر شــود امــا او در کارنامه اش 
ســه نقطه عطــف ســیاه دارد: الــف- حمایــت از تحریم های 
ضدایرانی و تأکید بر اینکه ایران را تحریم کنید! ب- حمایت 
از تجزیــه طلبــان در جریــان اغتشاشــات اخیــر در ایــران بــا 
 ایــن ادعــا کــه تجزیه حقــی بــرای تعیین سرنوشــت اســت!

ج- حمایت از نشریه شارلی ابدو و دیدار با کارکنان این نشریه 
موهن که سابقه توهین و هتاکی به مقدسات رادارد.

4- بعد از فتنه سال88، موضوع تعیین گزارشگر ویژه حقوق 
بشــر در امــور ایــران را به عنوان یک رویــه تحمیلی در صحنه 
عملــی دنبال کردند و از ســال 90، هر ســال دو گزارش حقوق 
بشــری ضدایرانــی فقط از ســوی گزارشــگر ویژه حقوق بشــر 
منتشر شده است و همچنان ادامه دارد. اکنون نیز پس از فتنه 
1401، موضوع کمیته حقیقت یــاب را به ایران تحمیل کردند 
تا موضوع و ســوژه حقوق بشــر در ایــران را اصطالحاً داغ نگه 
دارند. پشت پرده و هدف این تحرکات حقوق بشری برای این 
است که کادری - بخوانید شبکه همکار- با ژست حقوق بشری 
ســاخته شــود تا در بزنگاه هایی پروژه نفوذ را پوشــش بدهند. 
خــب! حاال یک بار دیگر جمالت هشــت ســال پیــش ریچارد 
دالتون را که در طلیعه این یادداشت به آن اشاره شد، بخوانید. 
جالــب اینجاســت که »علیرضــا اکبــری« ســوژه ارتباط گیری 

»ریچارد دالتون« سفیر وقت انگلیس در ایران بوده است.

راز ناترازی گاز
عضو هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران در گفت وگو با »ایران« تشریح کرد

متأسفانه در سال های اخیر سرمایه گذاری الزم در زمینه توسعه مخازن نفت و گاز صورت نگرفت و این مسأله یکی از دالیل کمبود گاز در کشور است

اتحادیه معلمان و 8 اتحادیه کارگری فرانسه 
اعتصاب می کنند

یک روز پس از ســفر حســین امیرعبداللهیــان، وزیر 
امور خارجه به دمشق اعالم شد که ایران و سوریه به 
سمت دســتیابی به انعقاد یک توافقنامه راهبردی 
گام بر می دارند. این مهم را روزنامه سوری »الوطن« 
نیز روز گذشته تأیید و اعالم کرد که تهران قصد دارد 
یک توافق همکاری راهبردی طوالنی مدت همانند 

توافقاتی که با قدرت های جهانی امضا کرد با سوریه 
امضــا کند. اقدامی که به گزارش این رســانه ســوری 
نشــان می دهــد که ســوریه نقــش اساســی در آینده 
در منطقــه و جهــان ایفــا خواهد کــرد و ایــران از این 
نقش حمایت می کند. این چهارمین توافقی اســت 
که دولت ســیزدهم پــس از پیگیــری توافقنامه های 

جامع همکاری با چین، روســیه و ونزوئال می خواهد 
دســتیابی بــه آن را ایــن بار بــا دولت ســوریه ممکن 
کنــد. انعقــاد چنیــن توافقنامه هــای فراگیــری کــه 
مــورد توجه ویــژه دولت ســید ابراهیم رئیســی قرار 
گرفته اســت، متناظــر با تنوع موضوعــات همکاری 
و بازه زمانی وســیع این رابطــه از اهمیت مضاعفی 

برخوردار شــده که در اسناد همکاری راهبردی مورد 
توجــه قــرار گرفته اســت. وجود طیف گســترده ای از 
منافع مشــترک بلندمدت میان جمهوری اســالمی 
و شــرکای راهبــردی آن ضــرورت گام برداشــتن بــه 
ســوی دســتیابی به توافقنامه های فراگیر دوجانبه را 

دوچندان می سازد...

یــک عضــو هیــأت مدیــره شــرکت ملــی گاز ایران 
گفته اســت که در ســال های قبل در زمینه توســعه 
صنعــت نفــت و گاز ســرمایه گذاری کافــی نشــده 
کــه اگــر ایــن ســرمایه گذاری ها در زمینــه توســعه 
تأسیســات، مخــازن و تأمیــن گاز بموقــع صــورت 
می گرفــت، امــروز مشــکالت کمبــود گاز به وجــود 

نمی آمــد. احمــد زمانــی در گفت و گو بــا »ایران«، 
افزود: به دلیل عدم سرمایه گذاری و توجه مناسب 
قبــل،  ســال های  در  گاز  ذخیره ســازی  زمینــه  در 
تولیــد از تقاضــا عقب افتــاده اســت. وی توضیــح 
داد کــه عقب افتادگــی مــدار تولیــد گاز، ناشــی از 
اقدامــات  نــدادن  انجــام  و  ســرمایه گذاری  عــدم 

مناســب بــرای توســعه تولیــد در ســال های قبــل 
بــوده زیــرا اقــدام مؤثــر و مناســبی بــرای توســعه 
میادیــن و مخــازن در راســتای تولیــد گاز مخزنــی 
صــورت نگرفتــه اســت. براســاس برنامــه ششــم 
توســعه اقتصادی، ضریب بازیافت مخازن کشــور 
بایــد از 28.57 درصــد در ســال 1۳95 بــه 29.57 

درصد در انتهای برنامه ششــم می رســید. هرچند 
ایــن رقــم نه  تنهــا محقق نشــد بلکــه 4 درصد هم 
افت کرد. گفته می شــود که دولت گذشــته در ســه 
ســال پایانی عملکرد خود فقــط 470 میلیون دالر 
سرمایه گذاری خارجی برای توسعه صنعت نفت 

کشور جذب کرده است.

 ناترازی گاز 
در فصل سرد
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 نیاز به سرمایه گذاری 
در صنعت نفت و گاز
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 سرمایه گذاری 
برای رفع ناترازی گاز
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 بازی وام مسکن 
 با اعصاب 

خریداران خانه 

 »ایران« از دالیل کاهش اثرگذاری
 وام مسکن گزارش می دهد

 افراد دارای شرایط برای 
دریافت وام 480 میلیون تومانی مسکن 

باید 121 میلیون تومان اوراق بخرند!

 نزدیک به ۵ ســال از اجرایی شدن طرح آزمایشی پزشک خانواده 
در اســتان های فــارس و مازنــدران می گــذرد امــا ایــن طــرح که در 
دولــت دوازدهــم بــا عجله و بــه دور از بررســی کارشناســی به اجرا 
درآمــد اکنون بــا پیش بینــی ردیف اعتبــار در بودجه ســال 1402 از 
ســال آینــده در کل کشــور اجرایی می شــود. ایــن طرح کــه در واقع 
می توان ردپای آن را در 17 ســال گذشته جست و جو کرد، تاکنون 5 
وزیر را در دولت های مختلف به خود دیده اســت اما با وجود عمر 
نسبتاً طوالنی برنامه پزشکی خانواده، اجرای آن با فراز و فرودهای 

فراوانی در دولت دوازدهم همراه بود. با وجود پروپاگاندای دولت 
قبلــی و تبلیغــات گســترده الکترونیکی شــدن ســالمت در نهایت 
همــه اینها بــه دلیل مهیا نبودن زیرســاخت ها و کمبود اعتبار و نیز 
نبود فرهنگ ســازی مراجعه به پزشک عمومی در حد حرف باقی 
مانــد تــا این بــار نوبت به دولت ســیزدهم برســد. حــاال آن طور که 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی خبر داده به شرط تأمین 
اعتبار، اجرای سراسری برنامه پزشکی خانواده از اردیبهشت 1402 

کلید می خورد. 
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