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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

امام جمعه موقت جزیره هرمز دیروز 
به یکی از خبرگزاری ها گفته است که 
»نبود آب شــرب در این منطقه به یک 

بحران جدی تبدیل  شده است.«
او حتی گفته کــه »دانش آموزان 
مدارس برای اســتفاده از ســرویس 
بهداشتی و خوردن آب، به منزل می روند 
و بعد دوباره به مدرسه برمی گردند! در 
طول روز تنها چند ساعت آب آن هم با 
فشار بسیار ضعیف وصل می شود و دیگر 
اینکه شهروندان هرمزی برای شستن 
ســر و صورت خود از آب کولر استفاده 

می کنند!«
چه تضمینی هست که سرنوشت 
این بی آبی در هرمــز به آن اعتراضات و 
اغتشاشات تابستان پارسال در خرمشهر 
و آبادان دچار نشود؟ هرمزی ها و دیگر 
مردمی که از نعمت آب شرب بی بهره و 
کم بهره اند، نجابت به خرج داده اند و این 
تابستان را هم گذرانده اند؛ اما مسئوالن 
آســتانه تحمل مردم را تا کجا تخمین 
می زنند؟!  ماجرای لردگان نشان داد که 
مسئوالن بهتر است در تخمین های خود 
واقع بین باشند و کوچترین موضوعات 
مدنــی و اجتماعی را بــه بهترین نحو 
مدیریت کنند؛ چراکه با توجه به آنچه 
این چند روز در لردگان رخ داده، می توان 
با قطعیت گفت کشور هنوز در وضعیتی 
است که کوچکترین جرقه ای می تواند 

مقدمه یک آتش امنیتی باشد.

سکوت پُرهزینه
چندین روز است که اخبار مبهم و 
ضد و نقیض آلودگــی تعدادی از مردم 
روســتای چنار محمودی شهرستان 
لردگاِن استان چهارمحال و بختیاری در 
رسانه ها و فضای مجازی دست به دست 
می شود. همه چیز آمیخته در ابهام است. 
ویدئویی منتشر شــده از زنانی که هم 
خشمگین هســتند و هم بغض دارند؛ 
می گویند »رســانه ها دروغ می گویند 
که 27 نفر مبتال شــده اند، تــا به حال 
170 نفر مبتال شناسایی شده!« بعد هم 
می پرسند: »چگونه می شود این همه 
مبتال شوند؟ بچه شش ماهه و 10 ساله 
چه گناهی دارد؟« یکی از آنها با صدای 
بلند می گوید که »درمان همه مبتالیان 
اعدام بهورز خانه بهداشت روستاست!«

درخواست برای اعدام بهورز روستا 
برای این است که در چند روز گذشته 
شایعه شده که این بهورز با سرنگ آلوده، 
تست قند خون گرفته و منجر به ابتالی 
 HIV تعداد زیادی از افــراد به ویروس
شده است. پزشکان و متخصصان این 
حوزه در همان روزهای اول انتشار خبر 
در فضای مجــازی اعالم می کردند که 
چنین چیزی به دالیل متعدد ممکن 
نیست؛ مثال اینکه ویروس ایدز در همه 
جای خون نیســت و بــه همین دلیل 
انتقال آن از طریق سرنگ آلوده زیر 40 
درصد است و یا اینکه این ویروس اصال 
در هوای آزاد زنــده نمی ماند، بنابراین 

نمی تواند آنقدر دوام بیاورد که به تعداد 
زیادی از افراد منتقل شود.

به هر حال شایعه در فضای مجازی 
در جریان بود و پاســخ های غیررسمی 
به آن هم در جریان؛ اما واکنش نهادهای 
مسئول و پاسخ های رسمی شان تنها 
سکوت بود؛ سکوتی پُرهزینه. شاید فکر 
می کردند این هم یکی از همان هزاران 
بحث بی اهمیتی اســت که هر روز در 

فضای مجازی راه می افتد. 
اول امنیت ملی، بعد دفاع از خود

درنهایت اما مقامات مسئول وقتی به 
میدان آمدند اظهاراتشان آنقدر پراکنده 
و ضد و نقیض بود که بدتر به آشفتگی ها 
دامن زد؛ برای مثال طی روزهای گذشته 
چندین عدد و رقم متفاوت درباره آمار 

مبتالیان منتشر شده است. 
در این میان رئیس کل دادگستری 
استان چهارمحال و بختیاری نیز خبر 
داد که به دنبال ادعای مطرح شده درباره 
بهورز روستا، این بهروز بازداشت شده 
است. سعید نمکی، وزیر بهداشت هم 
بالفاصله نامــه ای گالیه آمیز به وزارت 
دادگستری نوشت و خواســتار اعاده 

حیثیت از نیروی بهورز شد. 
نمکی در نامه اش با تاکید بر بی گناهی 
بهورز مذکور، خبر آلودگی مردم روستا 
به دلیل قصور پرسنل مراکز درمانی و 
استفاده از سرنگ آلوده به ویروس ایدز 
را تکذیب کرد و درنهایت هم نوشــت: 
»بدیهی اســت در صورت عــدم اعاده 

حیثیت بــر باد رفته کارمنــد خدوم و 
همچنین نظام سختکوش ارائه خدمات 
بهداشــتی و درمانی کشور، اینجانب و 
همکارانم جهت جلوگیری از دلسردی 
خادمین عرصه سالمت از هر کوششی 

دریغ نخواهیم کرد.«
انتشــار این نامه را می توان یکی از 
کج سلیقگی ها در کنترل یک شرایط 
بحرانی به حســاب آورد. در حالی که 
وزارت بهداشــت و دســتگاه قضایی 
می توانســتند گالیه مندی از یکدیگر 
را میان خودشان حل و فصل کنند، اما 
این نامه منتشر شد و بر خشم مردمی 
که تحت تاثیر شایعات فضای مجازی 

بودند، افزود. 
به نظر می رسد وزارت بهداشت در 
این غائله بیش از آنکه به فکر مدیریت 
اوضاع باشد، در اندیشــه تبرئه خود از 
اتهامی نــاروا بود؛ به همیــن دلیل نیز 

علت ابتالی این افراد که در آخرین آمار 
44 نفر اعالم شده اند، استعمال مخدر 
با سرنگ مشــترک و روابط نامشروع 

عنوان شد. 
موج اعتراض و موج سواران 

آتش افروز
شنیدن خبر ابتالی این تعداد انسان 
به ایدز نه تنها برای خــود مبتالیان و 
خانواده های ایشان بار روانی سنگینی 
دارد، بلکه احساســات عمومی را نیز 
جریحه دار می کند؛ در این میان اظهارات 
درباره روابط نامشروع و استعمال مواد 
مخدر و به طــور کلی ریشــه کانونی 
فراگیری این بیماری در منطقه مورد 
نظر، منجر به تشــدید التهابات شــد. 
اکنون وزارت بهداشت از سوی کسانی 
که عملکرد آن را در ایــن ماجرا رصد 
می کنند، مورد انتقاد و گالیه است که 
چگونه شرایط روانی، حساسیت های 
فرهنگی و اطالع رسانی به موقع را نادیده 

گرفته است. 
انتقاد دیگر این اســت کــه چرا در 
همان ساعات و روزهای اولیه، از مقامات 
مسئول کســی در میان مردم حاضر 
نشــد تا آنها را آرام کند و سطح آگاهی 
آنها را نســبت به موضوع بــاال ببرد، تا 
اینگونه مغبون و مغموم در میان شایعات 
دست و پا نزنند.  اینگونه بود که ماجرا از 
اعتراض به اغتشاش کشید و کسانی هم 
که همواره آماده ســوار شدن بر چنین 
موج هایی هستند به معترضان پیوستند. 
اواخر هفته ای که گذشت، وضعیت در 
لردگان چنان متشنج بود که گویی یک 
جنگ خیابانی در جریان اســت. دفتر 
امام جمعه لردگان و مرکز بهداشت را 
آتش زدند، مقابل فرمانداری تجمع شد 
و خشونت ها به جایی کشید که نیروهای 

نظامی وارد عمل شدند. 
اقبال عباسی، استاندار چهارمحال 
و بختیــاری خبــر داد کــه در میان 
دستگیرشدگان اعتراضات مربوط به 
ماجــرای ایدز در لــردگان، فرزند یک 

ضدانقالب سرشناس هم حضور دارد. 
باید پرســید نهادهای مسئول که 
می دانند، نیروهای ضد انقالب همیشه 
در این گونه موارد حاضر به یراق هستند، 
چرا از همان ابتدا با »هنر مملکت داری« 
موضوع را مدیریت نمی کنند تا کار به 
خشونت و توسل به نیروی قهری نکشد؟

پای مجلس هم به ماجرا باز شد
دیروز مقامات مسئول از استاندار و 
فرماندار و همینطور رسانه ها خبر دادند 
که اوضاع در لردگان آرام اســت. به هر 

روی اوضاع آرام است اما بسیاری از اهالی 
لردگان همچنان نگران و آشفته هستند 
و ضروری است که ابعاد موضوع کامال و 

به صورت شفاف روشن شود. 
محمدعلــی وکیلــی، عضو هیأت 
رئیسه مجلس روز پنجشنبه در صفحه 
شخصی  خود در توییتر نوشت: »خبر 
انتشــار بیمــاری ایدز دربیــن مردم 
محروم چنارمحمــود لردگان موجب 
تاسف وحیرت اســت ضمن تذکر به 
مسئولین مربوطه پیرامون علت یابی 
و چاره اندیشی ســریع مسئله، انشااهلل 
روز یکشنبه بامشورت همکاران نسبت 
به تشــکیل کمیته حقیقت یاب اقدام 

خواهیم کرد.«
دیــروز  هم  جمعــی از نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی در نامه ای به 
هیأت رئیسه مجلس خواستار گزارش 
جامعی از حوادث لردگان و قرائت آن در 

جلسه علنی مجلس شدند.
همچنین علیرضا رئیســی، معاون 
بهداشــت وزارت بهداشت دیروز خبر 
داد که »اهالی روســتا با میل و رغبت 
شــخصی در حال مراجعه به مساجد و 
پایگاه ها برای انجام تست و آزمایش های 
تشخیصی هستند«؛ این در حالی است 
که پیشــتر برخی گزارش ها حاکی از 
مقاومت اهالی برای انجام تســت های 

الزم بود.
به هر حال امید می رود که نهادهای 
ذی ربط طی روزهــای آینده آرامش را 
به مردم به ویژه مبتالیان به این بیماری 
در چنار محمودی که این روزها متحمل 
فشار روانی سنگینی شده اند، بازگردانند 
و اما نکته آخر اینکه ماجراهایی مانند 
آنچه در لــردگان رخ داد عالوه بر تمام 
درس های امنیتی اش، زنگ هشداری 
است برای دولت و حاکمیت که هرچه 
زودتر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم 

را به خود افزایش دهند. 

نگاهی به ماجرای لردگان و مدیریتی که معیوب است؛

اعتراضات مدنی، همچنان آبستن آشوب های امنیتی

خبر

تا پایان شهریورماه حداقل 2 هزار و 831 نفر در سراسر کشور 
برای داوطلبی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اسالمی شناسایی شده اند که تعداد اصولگرایان از اصالح طلبان 

و مستقلین بیشتر است.
به گزارش ایسنا، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در روز دوم اســفند 98 برگزار خواهد شد و ثبت نام از 
داوطلبان این انتخابات نیز در حدفاصل روزهای 10 تا 16 آذر 
انجام می شود. با نزدیک شدن به ایام ثبت نام انتخابات به تدریج 
فعالیت غیررسمی داوطلبان انتخابات نیز آغاز شده است. براین 

اساس تاکنون در سراسر کشور 2 هزار و 831 داوطلب احتمالی 
شناسایی شده اند. البته تعداد دقیق داوطلبان پس از پایان دوره 
ثبت نام مشخص خواهد شد. این امکان هم وجود دارد که همه 
این افراد شناسایی شده در انتخابات ثبت نام نکنند. در انتخابات 
دوره دهم مجلس شورای اسالمی، بیش از 12 هزار نفر ثبت نام 
کرده بودند که بررسی صالحیت آنها برای هیأت های اجرایی و 
نظارت مشکالتی ایجاد کرد. اکنون که در فاصله دو ماه تا زمان 
ثبت نام انتخابات باقی مانده اســت، این احتمال وجود دارد که 
تعداد داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم به صورت چشمگیری 

کمتر از دوره دهم باشد. بر اساس بررسی های انجام شده بیشترین 
داوطلبان احتمالی به استان آذربایجان شرقی با 501 داوطلب 
احتمالی و کمترین داوطلبان هم به اســتان قــم با 6 داوطلب 
احتمالی تعلق دارد. در استان تهران نیز 88 داوطلب شناسایی 
شده اند. از 2 هزار و 831 داوطلب احتمالی شناسایی شده، 2 هزار 

و 728 نفر مرد و 103 نفر زن هستند. 
همچنین هــزار و 182 نفر گرایــش اصولگرایی، 793 نفر 
گرایش اصالح طلبی و 856 نفر گرایش مستقل دارند. 590 نفر 
سابقه نمایندگی دارند  و 2 هزار و 241 نفر هم سابقه حضور در 

مجلس شورای اسالمی به عنوان نماینده را ندارند. هزار و 857 
نفر مدرک کارشناسی ارشــد، 879 نفر مدرک دکترا و 95 نفر 

تحصیالت حوزوی دارند.

ایسنا گزارش داد؛

شناسایی حدود سه هزار داوطلب احتمالی انتخابات مجلس
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پمپئو: 
فشار بر ایران باید ادامه یابد

به گزارش آسوشیتدپرس، مایک پمپئو، وزیر 
امورخارجه آمریکا در جریان سفر خود به یونان به 
تکرار ادعاهای واهی و بی اساس مقامات آمریکایی 
علیه کشورمان پرداخت و گفت: درباره جمهوری 
اسالمی ایران باید بگویم که نیروهای نیابتی اش 
خاورمیانه را بی ثبات، لبنان را به یک کشور وابسته 
تبدیل و به ایجاد بحران پناهندگان کمک کرده 
اســت که همچنان بر یونان تاثیر می گذارد. وی 
در ادامه اظهارات خصمانه خود افزود: بیایید به 
اعمال فشار بر ایران، به عنوان بزرگ ترین حامی 
تروریسم در دنیا ادامه دهیم تا این کشور به یک 

کشور نرمال تبدیل شود.
    

ظریف: 
اروپایی ها از نظر حقوقی حق 

ندارند از برجام خارج شوند
به گزارش خانه ملت، محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه گفت: اروپایی ها در انجام تعهدات در 
برجام خود کوتاهی کرده انــد و در مواردی آن را 
نقض کرده اند عالوه برآمریکا که صراحتا با خروج 
خود این توافق را نقض کــرده اروپایی ها نیز این 
رفتار را در مواردی تکــرار کرده اند. وی افزود: در 
مواجهه با این اقدامات جمهوری اسالمی بر اساس 
پیش بینی های صورت گرفته در متن برنامه جامع 
اقدام مشترک اقداماتی کرده و آن را دنبال می کند 

اما اروپا از نظر حقوقی نمی تواند از آن خارج شود.
    

 حمالت سایبری آمریکا 
علیه ایران

به گزارش تسنیم، ســردار غالمرضا جاللی، 
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل بــا بیان اینکه 
آمریکایی ها بارها تهدید و اقدام سایبری علیه ما 
داشــته اند، گفت: تکلیف ما در این میان، افزایش 
آمادگی های دفاع ســایبری زیرساخت هایمان 
در حوزه انرژی و ســایر حوزه های مهم است. در 6 
ماه گذشــته تقریباً بیش از 120 رزمایش و تست 
داشتیم که حدود 70 درصد از آنها در حوزه انرژی 
بوده و تمام حوزه های پاالیشگاهی، پتروشیمی، 
حوزه گاز، حوزه انتقال، بخش های مرکزی و کنترل 
آنها را کنترل کردیم و ضعف هایی که مشهود بوده، 
کشف شــده و تقریباً همه آنها برطرف شده؛ چند 

موردی باقیمانده که درحال برطرف شدن است.
    

شلیک دوباره توپخانه پناهیان 
به سوی مجلس

حجت االسالم علیرضا پناهیان، تولیت مدرسه 
علمیه دارالحکمه و واعظ مشــهور، شنبه شب در 
دانشــگاه تهران با بیان اینکه باطل زمانی ضعیف 
می شــود که مقدار وهن باطل برای جامعه روشن 
شود و این امر باید توسط مسؤوالن و نخبگان جامعه 
که دارای تریبون هستند، صورت پذیرد، گفت: برای 
مثال زمانی که یک نماینده مجلس پشت تریبون 
می گوید 40 سال اســت که با جهان رفتار درستی 
نداشــتیم و بد رفتار کردیم و هزاران دشمن برای 
خودمان تراشیدیم؛ این کالم مصداق بارز پایمال 
کردن خــون هزاران شــهید و رهنمودهای رهبر 
انقالب اسالمی است، همین نماینده امروز راست 
راست در مجلس راه می رود و برای مسائل مملکت 

رأی می دهد بدون اینکه کسی به او چیزی بگوید.
    

جهانگیری به خراسان جنوبی 
می رود

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رییس جمهور به منظور شرکت در همایش ملی 
روز روستا و عشایر و بازدید از چند طرح عمرانی، 
امروز دوشنبه به اســتان خراسان جنوبی سفر 
می کند. قرار است در حاشیه این همایش هشت 
تفاهم نامه میان سازمان ها و نهادهای حمایتی 
مختلف در راستای توســعه مناطق روستایی 
و عشــایری امضا  شــود که از این تعداد، چهار 
تفاهم نامه مربوط به استان خراسان جنوبی است.

    
 گام های بعدی ایران 

در  راه است
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی حقوق هسته ای که 
با هماهنگی اتحادیه اروپا به مدت پنج روز ادامه دارد، 
گفت: شعار ما آن طوری که رهبری معظم فرموده اند 
فناوری هسته ای برای همه و سالح هسته ای برای 
هیچکس است. وی برگزاری این دوره ها را در راستای 
تبادل اطالعات حقوقی و به ویژه در ارتباط با موضوع 
حل معضل خلع سالح بسیار حایز اهمیت دانست. 
او در عین حال دربــاره گام بعدی کاهش تعهدات 
هسته ای ایران اظهار کرد: گام های بعدی ایران در 

صورت عدم اقدام طرف های مقابل در راه است.

انتشار نامه وزیر بهداشت به 
وزیر دادگستری را می توان 

یکی از کج سلیقگی ها در 
کنترل یک شرایط بحرانی 

به حساب آورد؛ دو نهاد 
می توانستند گالیه مندی از 

یکدیگر را میان خودشان 
حل و فصل کنند، اما 

این نامه منتشر شد و بر 
خشونت ها افزود

باید پرسید نهادهای 
مسئول که می دانند، 
نیروهای ضد انقالب 

همیشه در این گونه موارد 
حاضر به یراق هستند، 

چرا از همان ابتدا با »هنر 
مملکت داری« موضوع را 

مدیریت نمی کنند تا کار به 
خشونت و توسل به نیروی 

قهری نکشد؟

وزیر امور خارجــه گفت: در حال حاضــر موضوع اقتصاد 
مهمترین اولویت سیاســت خارجی ماســت و بر این اساس 

معاونت اقتصادی را تشکیل دادیم.
به گزارش مهر، محمدجــواد ظریف وزیــر امور خارجه 
کشورمان در جلسه علنی دیروز در پاسخ به سؤال محمدعلی 
پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ درباره اقدامات این 
وزارتخانه در جهت بهبود روابط اقتصادی و ارتقای دیپلماسی 
اقتصادی و همچنین ارتقای جایگاه ایران در صحنه جهانی اظهار 
داشت: موضوع اقتصاد مهم ترین اولویت سیاست خارجی است 
و ما بر این اساس معاونت دیپلماسی اقتصادی را تشکیل دادیم 

اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که کار ما اقتصادی نیست و 
ما وظیفه تصدی گری را بر عهده نداریم.

وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه ســتاد هماهنگی روابط 
اقتصادی گفت: مدتی اســت که این دبیرخانه تشکیل شده 
و وظیفه اصلــی آن، هماهنگی کارهای مختلف کشــور در 
دستگاه های خارجی اســت. وزیر امور خارجه تصریح کرد: 
دبیرخانه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی هر دو هفته یکبار 
با معاونت وزارتخانه های دیگر جلســه ای تشکیل می دهد. 
همچنین آنان جلساتی را با سفرای ایران در کشورهای مختلف 

برگزار می کنند که آخرین تحوالت اقتصادی را ارائه دهند.

ظریف با بیان اینکه تاکنون سفرای ما در کشورهای همسایه 
و همچنین چین و ژاپن در این دبیرخانــه حضور یافته اند و 
مباحثی درباره دیپلماسی اقتصادی مطرح شده است، گفت: 
همچنین ما برای استان ها اداره  ویژه ای را تشکیل داده ایم تا 
امکانات استان ها برای جذب سرمایه مورد ارزیابی قرار گیرد که 
تاکنون در معاونت اقتصادی چند جلسه بین استانداران و سفرا 

تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه همچنین یک پایگاه اطالع رســانی در 

معاونت دیپلماسی تشکیل شده است، افزود: در این پایگاه 
اطالع رسانی، اطالعات اقتصادی کشورها در اختیار بخش 

خصوصی و دولتی قرار می گیرد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: در پایگاه اطالع رســانی 

معاونت دیپلماسی، اطالعات مربوط به بازارها 
در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد که 

این امر در ارتقای فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی تأثیر 
بسزایی دارد. همچنین ما اطالعات ایران را در اختیار بخش 

خصوصی خارجی قرار می دهیم.
ظریف بیان کرد: اقدام دیگری در این مورد انجام شد که به 
کمک مجلس شورای اسالمی نهایی شد و هفته گذشته هم 
رئیس جمهور در آن جلسه شرکت کرد که این موضوع ورود 

ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.
وی در این بــاره توضیــح داد: اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا امکان ویژه ای را برای ایران فراهم می کند 
تا بتواند با همســایگان خود ارتباط ویــژه ای را از 
حیث اقتصادی و تجاری برقرار کند که با اجرا شدن 
توافق اوراسیا در اواسط آبان  ماه قطعاً شاهد تأثیرات 
بسزای حضور ایران در این اتحادیه 

خواهیم بود.

ظریف با اشاره به تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت خارجه:

سفرای ایران موظف به شناخت سرمایه گذاران هستند


