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از تحریم و مذاکره

سرمقاله

یادداشتبینالملل

یادداشتاجتماعی

 بیان روایت حقیقی 
در مقابل روایت دروغین دشمن

ثمانه اکوان 

زهرا چيذري

پیشتر رهبر فرزانه انقالب جهاد 
تبیی��ن را از مهم  ترین جهاد  ها 
برش��مرده و رس��الت نیروهای 
وفادار به انقالب را در امر تبیین 
حقایق جامعه بس��یار سنگین 
معرفی کرده بودند و دیروز نیز 
در دیدار پرستاران با برشمردن 
ابعاد خردمندی و تدبیر عمیق 
حضرت زین��ب) س( به عنوان 
بزرگ ترین روایتگر واقعه کربال فرمودند: »آن حضرت با روایت 
حقیقی، تأثیرگذار و ماندگارِ کربال، فرصت نداد روایت دشمن 

بر واقعیت غلبه کند« | صفحه 2

 ایران در دنیای تخیلی است 
یا امریکا و اروپا؟! 

دور جدید گفت وگوهای لغو تحریم       ها بین ایران و گروه 4+1 
روز پنج  شنبه در وین دوباره آغاز شده  است. ایران در شرایطی 
بار دیگر به پشت میز مذاکره بازگشته که در دور اول مذاکراتی 
که در زمان ریاست جمهوری جدید ایران شکل گرفته، دو طرح 
از طرف وزارت خارجه  کش��ورمان برای قرار گرفتن به عنوان 
پایه توافق های آینده در اختیار دیگر کشور      ها قرار گرفته بود. 
با این حال کشورهای اروپایی از این دو طرح استقبال نکرده و 
بیان کرده اند ایران به دنبال زیاده خواهی است و درخواست های 
ایران از جامعه جهانی واقعی نیست. انگلستان، آلمان و فرانسه 
هر کدام به صورت جداگانه اعالم کردند درخواست های ایران از 
جامعه جهانی برای لغو تحریم       ها غیرواقعی است و قابلیت اجرا 
ندارد. آنها سعی دارند این گونه وانمود کنند که درخواست های 
ایران در نهایت باعث به صفر رسیدن درصد رسیدن به توافق 
نهایی میان ایران و جامعه جهانی می ش��ود. مسئله ای که در 
این  میان کمتر به آن پرداخته می ش��ود این اس��ت که اتفاقاً 
درخواست های ایران برای بازگشت کامل کشورهای مختلف 
جهان از جمله ایاالت  متحده به برجام و توافق س��ال 2015 
ناشی از واقعیت       هایی است که در طول چند سال گذشته در 
روابط بین کشور      ها دیده شده  است. نگاهی به این واقعیت       ها 
نشان می دهد خواسته های ایران اتفاقاً واقعیاتی عینی است 
که درصورتی که جامعه جهانی بخواهد به تعهداتش در توافق 
هس��ته ای عمل کند باید آنها را به صورت جدی مورد بررسی 
قرار دهد. اما واقعیت های مطرح در مسئله مذاکرات هسته ای 
ایران، توافق سال 2015 برجام و همچنین خروج امریکا از این 

توافق چیست؟
واقعی��ت اول و در عین  حال یک��ی از مهم  ترین واقعیت های 
مسئله رویارویی ایران و غرب در مذاکرات هسته ای، این است 
که ایران از سال 2003 تاکنون مشغول مذاکره با کشورهای 
اروپایی و امریکا- به صورت مس��تقیم یا غیرمس��تقیم- در 
خصوص اقدامات هسته ای اش است. این مذاکرات که در سال 
2003 آغاز ش��ده به توافقی بین ایران و کشورهای اروپایی 
منجر شد و در نهایت اجرایی نش��دن وعده های کشورهای 
اروپایی باعث شد توافق سال 2003 از هم فروپاشیده و ایران 

فاز جدید فعالیت های اتمی خود را آغاز کند.
بقیه در صفحه 15

تعلل 14 ساله در اجراي قانون 
تعرفه گذاري پرستاران

اگر بخواهیم چرایي اجرایي نشدن قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرس��تاري و دیگر مطالبات این گروه از نظام سالمت را مورد 
واکاوي قرار دهیم به مسئله »تعارض منافع « و نبود شفافیت 
در س��اختارهاي موجود مي رس��یم. در حال حاضر اختالف 
درآمدي بین پزشك و پرس��تار به بیش از صد برابر و گاهي تا 
300 برابر مي رسد، این در حالي است که در کشوري همچون 
امریکا این اختالف درآمدي س��ه، چهار برابر است. با اجراي 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري بخشي از این اختالف 
فاح��ش و تبعیض میان پزش��ك و پرس��تار مي تواند جبران 
شود، اما در دولت یازدهم با اجراي طرح تحول سالمت عماًل 
بودجه اي که بخشي از آن مي توانست براي اجرایي شدن قانون 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري صرف شود، براي رشد 120 تا 
300 درصدي تعرفه هاي درمان و به نفع پزشکان هزینه شد. 
طبق آمارها بیش از 130 هزارمیلیارد تومان براي اجراي طرح 
تحول سالمت هزینه شد که این هزینه اعداد بزرگي را از جیب 

مردم خارج کرد و به جیب پزشکان ریخت | صفحه 3

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دوشنبه 22 آذر 1400 - 8 جمادی االول 1443
سال بیست و سوم- شماره 6372 - 16 صفحه

قیمت: 2000  تومان

رئیس جمهور، رئیس سازمان اس�ناد و كتابخانه ملي را منصوب كرد. 
 با حکم سید ابراهیم رئیسي، علیرضا مختارپور قهرودي به مدت چهار سال 
به ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ایران منصوب 
شد. مختارپور متولد سال 1343 و فوق لیسانس فلسفه از دانشگاه تهران 
است. در کارنامه او سمت هایي نظیر معاون امور مطبوعاتي و اطالع رساني 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در دولت نهم و دبیرکلي نهاد کتابخانه هاي 

عمومي کشور به چشم مي خورد. 

    خروج امریکا از عراق همچنان در هاله ای از ابهام است. یك طرف ماجرا 
در دست نخست وزیر عراق است که از خروج قریب الوقوع نظامیان امریکایی 
خبر می دهد و طرف دیگر ماجرا واقعیت های میدانی است که هرگونه تحرک 
امریکا را برای عقب نشینی رد می کند. وعده متناقض نخست وزیر عراق برای 
خروج امریکایی     ها بیانگر نوعی بازی سردرگم الکاظمی در میان تحوالت 
کشورش است؛ تحوالتی که واقعیت آن بر خروج امریکا اصرار دارد، اما برخی 
رهبران سیاسی حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند. با شروع به کار پارلمان 
جدید عراق در آینده نزدیك، مشخص نیست که مصطفی الکاظمی همچنان 
مستأجر خانه نخست وزیری عراق خواهد ماند یا نه؟ همزمان با بالتکلیفی 
وضعیت دولت الکاظمی، وضعیت خ��روج امریکایی     ها از عراق نیز مبهم و 
نامشخص است. روز       شنبه »شرحبیل العبیدی«، مدیر ناحیه البغدادی در 
استان االنبار عراق تصریح کرد که شمار نیروهای امریکایی در داخل پایگاه 

»عین االسد« در این استان، مشخص نیست | صفحه 15

    نوسان هاي اخیر بازار سرمایه مدیریت این بازار را زیر سؤال برده است، 
از آنجا که 50 میلیون سهامدار در کش��ور وجود دارد و نقدینگي سرگردان 
در جامعه نیازمند ساماندهي از طریق بازاري چون سرمایه است، مدیریت 
صحیح بورس از اهمیت قابل مالحظه اي برخوردار است. متولیان دستگاه قضا 
نوسان هاي سال های اخیر بازار مذکور را غیرمنطقي و نامتعارف مي دانند، 
در همین راستا تحقیق و نفحص از س��ازمان بورس و اوراق بهادار در دستور 
کار قرار دارد. رئیس تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
تحقیق و تفحص دو ماه طول کشید تا در کمیسیون اقتصادي تصویب شود 

و بعد از آن به صحن اصلي مجلس آمد | صفحه 12

  آمارها بیانگر آن است که در کنار رشد و افزایش 
جهاني گرایش به جراحي هاي زیبای��ي، در ایران 
تب این جراحي ها باالتر است همچنان که مصرف 
لوازم آرایشی بین زنان و دختران کشورمان یکي از 
رکوردهاي جهاني را دارد و از آنجایي که همه طبقات 

اقتصادي توان خرید لوازم آرایشی اصل و گرانقیمت 
را ندارند، ورود لوازم آرایش��ی قاچاق و فیك هم در 
کشور رکورد زده است، اما بي تردید تبعات مصرف 
لوازم آرایشی با تبعات و عوارض احتمالي عمل هاي 

جراحي زیبایي قابل مقایسه نیست| صفحه 10

    در شرایطی که دیپلمات های حاضر در وین، 
از پیشرفت و روند رو به جلوی مذاکرات هسته ای 
سخن می گویند، مقامات ارش��د اروپایی خالف 
این مسئله را مدعی می شوند. وزیر خارجه جدید 
آلم��ان در اولین اظهارنظر برجامی خ��ود با بیان 

اینکه در روزهای اخیر پیشرفتی در گفت وگوهای 
وین حاصل نش��ده، خواس��تار تس��ریع در روند 
گفت وگوهای 1+4 با ایران شد. با این حال، رسانه      ها 
نظر متفاوت تری از اروپایی      ها دارند و از پیشرفت 
چشمگیر مذاکرات گزارش می دهند | صفحه 15

    مق��ام معظم رهب��ري در دیدار روز گذش��ته 
پرستاران و کادر درمان که به مناسبت روز پرستار 
برگزار ش��د، از روایت نش��دن حادثه تسخیر النه 
جاسوسي گالیه کردند و فرمودند: »شما اگر حادثه 
تسخیر النه جاسوسي را روایت نکنید که متأسفانه 
نکردید، دش��من روایت مي کند و کرده. دش��من 
روایت کرده؛ روایت هاي دروغ. این کاري است که 
ما باید انجام بدهیم، این وظیفه  جوان هاي ماست.« 
اشاره رهبرمعظم انقالب به روایت دروغ دشمن از 
النه جاسوسي، ساخت فیلم »آرگو« است. سینماي 
ایران سال ها پس از ساخت این فیلم هنوز نتوانسته 
است پاسخي به آن ارائه دهد و حقایق تسخیر النه 

جاسوسي را بیان کند.  »جوان« در گفت وگو با دو 
تن از کارشناسان سینما دلیل کم کاري سینماي 
ایران را بررس��ي ک��رده اس��ت. محمدتقي فهیم، 
فیلمساز و منتقد پیشکس��وت در پاسخ به سؤال 
»جوان« درباره دالیل بي توجهي س��ینماي ایران 
به حادثه تسخیر النه جاسوسي مي گوید: »واقعیت 
این است که سال هاست سینماي ایران نابوده شده 
و امروز شاهد یك سینماي اخته و باري به هر جهت 
هستیم؛ سینمایي بي خاصیت که به جشنواره ها 
دل بسته است و آثار و روایت هایش از همان ابتدایي 
که فیلمنامه شکل مي گیرد، تنها هدفش حضور در 

جشنواره هاست« | صفحه 16

    استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر در بسیاري 
از کشور ها روند رو به رشدي داشته و این کشورها 
براي کاهش اثرات مخرب س��وخت هاي فس��یلي 
استفاده از انرژي پاک را در دستور کار قرار داده اند. 
انگلستان با وجود تعداد کم روزهاي آفتابي توانسته 
50 درصد انرژي مورد نیاز خود را از طریق انرژي هاي 
نو تأمین کند! قرار بود کش��ور ما نیز در این زمینه 
اقدامات قابل توجهي انجام دهد، اما متأس��فانه با 
وجود قوانین خوب��ي که در این خص��وص وجود 
دارد، در مرحل��ه اجرا س��هل انگاري هایي صورت 
گرفته و ما را از پیشرفت در استفاده از تجدیدپذیرها 
عقب انداخته است. آنطور که در برنامه توسعه پنج 

ساله پنجم و ششم تعیین شده، قرار بود مجموعاً 
10هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در کشور راه اندازي 
کنیم، اما متأس��فانه در این 10 سال فقط به 900 
مگاوات از این انرژي دست یافته ایم! در همین رابطه 
»جوان« با محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژي هاي 
تجدیدپذیر ایران گفت وگو کرده است. وی می گوید 
از نظر وزارت صمت، وارد کردن ماشین آالت خط 
تولید پفك نمکي و چیپس نیازمند پرداخت عوارض 
گمرکي نیست، اما بابت ماش��ین آالت خط تولید 
نیروگاه تجدیدپذیر عوارض مي گیرد! من نمي دانم 
»پفك« در مملکت ما اس��تراتژیك تر است یا خط 

تولید برق تجدیدپذیر! | صفحه 3

 علیرضا مختارپور 
 رئیس سازمان اسناد 

و كتابخانه ملي شد

ابهام در خروج امريکا از عراق

 تحقيق و تفحص 
از سازمان بورس و اوراق بهادار

 ارتباط جراحي بیني 
با جهان بیني!

 ایران و 1+4  در آستانه توافق 
درباره »سرفصل های مذاكره«

سینماي ما از روایت استراتژیک و دراماتیک 
سوژه های ملی ناتوان شده است

 پفک ساختن 
مهم تر از نیروگاه تجدید پذیر!

حسن رشوند

کارشناس سیاسی

 انقالب تان را خود روایت کنید 
تا وارونه روایت نشوید

شما اگر انقالب را روايت نکنید دشمن روايت می كند؛ شما اگر حادثه  دفاع مقدس را روايت نکنید دشمن روايت می كند، هرجور دلش می خواهد. توجیه می كند، دروغ 
می گويد، 180 درجه با اين خالف واقع، جای ظالم و مظلوم را عوض می كند. شما اگر حادثه  تسخیر النه  جاسوسی را روايت نکنید كه متأسفانه نکرديد، دشمن روايت 

می كند و كرده. دشمن روايت كرده، روايت های دروغ. اين كاری است كه ما بايد انجام بدهیم، اين وظیفه جوان های ما است | صفحه 2

دولت سیزدهم اولین اليحه بودجه قرن جديد را به مجلس داد. برخی 
ويژگی های اين اليحه به شرح زير است:

   رقم کل بودجه 3631 هزار میلیارد تومان است     دالر 4200 توماني 
از بودجه حذف شد    سقف حقوق استادان دانشگاه، قضات و کارکنان 
کشوري و لشکري از 33 به 37 میلیون تومان افزایش یافت    آموزش و 
پرورش مجاز شد بازنشستگي معلمان را تا سن 65 سالگي با رضایت آنها به 
تعویق بیندازد     پاداش پایان خدمت کارکنان 445 میلیون تومان شد 

   حقوق ها به صورت پلکاني افزایش مي یابد     سن بازنشستگي دو سال 
بیشتر شد    خودروهاي باالی یك میلیارد تومان مالیات می دهند

   صادرکننده اي که ارز را بازگرداند، معاف از مالیات  است     معافیت 
مالیاتي مؤسسه هاي کنکور حذف ش��د    درآمدهاي مالیاتي دولت 62 
درصد افزایش مي یابد     دولت 88 هزار میلیارد تومان اوراق مي فروشد

   آب بهاي مشترکان پرمصرف 15 درصد گران شد     جرایم رانندگي 
5 درصد گران شد     قیمت هر بش��که نفت 60 دالر بسته شده است     
پیش بیني فروش نفت یك میلیون و 200 هزار بش��که در روز اس��ت     
هزینه هاي جاري دول��ت فقط 5 درصد افزایش یافت که کمترین رش��د 
در دهه گذشته اس��ت     بودجه دفاعي کش��ور 4/5 میلیارد یورو است 
   ظرفیت تولید برق نیروگاه هاي اتمي 10 برابر شد    درآمد از جریمه 
تخلف صنفي 60 درصد افزایش مي یابد     بودجه بانك ها و شرکت هاي 
دولتي 42 درصد زیاد ش��د    قیمت پیامك 3 توم��ان افزایش یافت    
جانبازان باالي 25 درصد خودروي اقساطي مي گیرند     سهم صندوق 
توسعه از درآمدهاي نفتي 20 درصد شد     مالیات سیگار هزار میلیارد 

تومان افزایش یافت.

 گفت وگو ي »جوان« با دكترمحمد خوش چهره 
كارشناس و استاد دانشگاه 

 افزايش درآمدهاي مالیاتي 
بدون فشار مالیاتي

صفحه 4

رهبر انق�الب در ديدار جمعی 
از پرس�تاران و خانواده ه�ای 
ش�هدای مداف�ع س�المت: 
مطالب�ه اصلی پرس�تاران در 
ي�ک جمل�ه »تقوي�ت جامعه 
پرستاری« است كه ضرورتی 
برای ح�ال و آينده كش�ور به 
شمار می رود و اصرار دارم در 
اي�ن دولت، وزارت بهداش�ت 
قانون تعرفه گ�ذاری خدمات 
پرستاری را دنبال و اجرا كند


