
»ص�ادرات دارو و تجهي�زات پزش�كي ب�دون 
مجوز وزارت بهداش�ت ممنوع شد«  اين تدبير 
وزارت بهداش�ت و س�ازمان غ�ذا و دارو براي 
مديريت بازار دارو و تجهيزات پزش�كي كشور 
در مقابله با تحريم هاي احتمالي امريكاس�ت. 
بر اين اس�اس بنا بر تأكيد رئيس س�ازمان غذا 
و دارو از اين پ�س تنها به داروه�ا و تجهيزاتي 
مجوز صادرات اهدا مي شود كه در داخل كشور 
با مش�كل كمبود و نب�ود آنها مواجه نباش�يم. 
آرامش نس��بي بر بازار دارو و تجهيزات پزش��كي 
كشور حاكم است. اين آرامش تا بدانجاست كه به 
گفته مديرعامل انجمن حمايت از بيماران كليوي 
قيمت يك��ي از داروهاي پرمص��رف پيوند كليه به 
نام »مايفورتيك« طي رايزني ه��اي اين انجمن با 
وزارت بهداشت قرار است كاهش بيايد و به قيمت 
قبل بازگردد. داريوش آرم��ان در اين باره توضيح 
مي دهد: قيمت اين دارو براي بيماران حدود 200 

تا 300هزارتومان افزايش پيدا كرده بود كه در حال 
حاضر با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده قرار شد 
از اين هفته قيمت دارو كاهش يابد، اما تالش براي 
حفظ آرامش بازار دارو و درمان و در نتيجه آرامش 
بيماران به بيماران پيوند كليوي محدود نيست و به 
همين منظور سازمان غذا و دارو براي حفظ اولويت 
بازار دارو و تجهيزات پزش��كي براي بيماران داخل 
كشور از اين به بعد صادرات دارو و تجهيزات پزشكي 
را منوط به دريافت مجوز كرده است و اين مجوزها 
تنها براي اقالمي كه با كمبود مواجه نباشند، صادر 

مي شود. 
  آماری از كمبودهاي دارويي در دست نيست

 غالمرضا اصغري درب��اره دس��تورالعمل تازه اين 
سازمان مي گويد: امكان صادرات دارو و تجهيزات 
پزش��كي مورد به مورد متفاوت است و اگر كمبود 
داخلي در آن زمينه نداشته باشيم، مي تواند صادرات 
صورت بگيرد اما در غير اين صورت اجازه صادرات 

ندارند.  بنا به تأكيد وي، در حال حاضر آمار دقيقي از 
كمبودهاي دارويي در دست نيست اما تمام داروها 
و تجهيزات پزشكي صادراتي مورد به مورد بررسي 
مي شوند و اگر كمبودي در آن زمينه وجود داشت، 
نمي تواند صادر شود. اصغري همچنين براي تقويت 
توليد داخلي داروها برنام��ه دارد و مي گويد: عالوه 
بر الزام اخذ مجوز براي ص��ادرات دارو و تجهيزات 
پزشكي به افزايش خطوط توليد داروهاي داخلي 

اقدام مي كنيم. 
  بهره برداري از توليد داروهاي سرطان وطني

رئيس سازمان غذا و دارو خبرهاي خوش دارويي 
ديگري هم دارد از جمله اينكه در نخس��تين گام 
براي حماي��ت از توليد داروه��اي داخلي، خطوط 
توليد برخ��ي داروهاي بيوتكنول��وژي و داروهاي 
مربوط به سرطان، پنجم آذر امسال به بهره برداري 
خواهد رسيد. وي تأكيد مي كند: افزايش خطوط 
توليد داخلی دارو متناسب با نياز كشور خواهد بود، 

درباره تأمين مواد اوليه آنها ني��ز نگراني ای وجود 
ندارد؛ چراكه نيمي از مواد اوليه داخل كشور توليد 
مي شوند و نيم ديگر كه وارداتي است به اندازه يك 
س��ال موجودي داريم و تمام ش��رايط مانند زمان 

عادي است. 
  استثنای دارو و تجهيزات پزشكي 

رئيس سازمان غذا و دارو درباره تحريم هاي اعمال 
ش��ده اخير عليه ايران نيز تصري��ح مي كند: دارو، 
تجهيزات پزش��كي و مواد غذايي از اين تحريم ها 
مستثني هستند و راه هاي جانبي نيز براي انتقال 
پول جهت تأمين دارو وجود دارد، بنابراين مشكلي 
در اين زمينه به وجود نمي آيد و مردم از اين بابت 
نگراني نداشته باشند. به گفته اصغري، قيمت دارو 
از ابتداي سال تاكنون با توجه به افزايش قيمت ها، 

به طور ميانگين 12درصد افزايش داشته است. 
وي اما درباره برداشت 500ميليون دالر از صندوق 
توس��عه ملي براي تأمين دارو مي گويد: هنوز اين 

مبالغ ابالغ نشده است. 
  13آبان انتظار اتفاق تازه اي نداريم 

كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو هم با 
تأكيد بر اينكه ارز ترجيحي به حوزه دارو و تجهيزات 
ضروري پزشكي تخصيص مي يابد، مي افزايد: عماًل 
نوعي يارانه مس��تقيم به اين حوزه تزريق مي شود. 
عالوه بر آن با توجه به اتفاقات ماه هاي اخير و احتمال 
بروز كمبود در برخي موارد داروي��ي و تجهيزاتي، 
قاعدتاً اولويت در حوزه دارو و تجهيزات، تأمين نياز 

داخلي بيماران و مصرف كننده ايراني است. 
وي همچنين درباره تمهيدات انديشيده ش��ده در 
حوزه تأمين دارو با توجه به تهديدات امريكا براي 
اعمال تحريم هاي جديد از 13آبان ماه مي گويد: از 
امروز به بعد اتفاق جديدي لزوماً براي صنعت دارو 
نمي افتد؛ چراكه برخالف همه هياهوها و تبليغات 
اياالت متحده امري��كا در اين عرص��ه، اقدامات و 
اتفاقاتي كه مي توانس��تند و قرار بود انجام دهند، 
از ماه ها پيش در اين حوزه انجام داده اند، لذا بعيد 

مي دانيم اتفاق جديدي از 13آبان به بعد افتد. 
جهانپور تأكيد مي كن��د: در هر حال ب��ا توجه به 
اقداماتي كه قباًل از س��وي طرف مقابل انجام شده 
اس��ت و همچنين تأثي��رات آن بر ب��ازار و صنعت 
دارويي كشور، همزمان تمهيداتي انديشيده شد كه 
بتوان به صورت حداكثري در مقابل اين سياست ها 
مقاومت كرد، بنابراين انتظار اتفاق جديدي در اين 

عرصه نداريم. 
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نجات 23هزار بيمار از سكته مغزي با طرح »724«

صادراتدارووتجهيزاتپزشكيممنوعشد
 برخالف هياهوها، اقدامات و اتفاقاتي كه امريكا مي توانست و قرار بود انجام دهد

 از ماه ها پيش در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي انجام داده است و اتفاق تازه اي نمي افتد

س�كته  مغزي دومين عامل م�رگ و اولين 
علت ناتوان كننده افراد بالغ به شمار مي آيد 
و برآورد مي شود ساالنه نزديك به ۲۰۰هزار 
مورد سكته مغزي در كش�ورمان رخ دهد. 
اين عارض�ه اما همانن�د بس�ياري ديگر از 
بيماري ه�اي غيرواگي�ر قابل پيش�گيري 
اس�ت. بر همين اس�اس، درمان سكته هاي 
حاد مغزي در هفت روز هفته و ۲۴س�اعت 
ش�بانه روز با عنوان برنامه كشوري »۷۲۴« 
در ۵۴ مركز درماني دانشگاهي كليد خورد 
و توانست تاكنون ۲3هزار نفر را نجات بدهد. 
سكته مغزي دومين علت مرگ و اولين عامل 
ناتوان كننده افراد بالغ كش��ور است اما با تمام 
اينها اي��ن بيماري قابل پيش��گيري اس��ت و 
مي توان با تغيير س��بك زندگي، روي آوردن 
به تغذيه سالم از دام آن گريخت. برنامه درمان 
س��كته هاي حاد مغزي در هف��ت روز هفته و 
2۴ساعت ش��بانه روز از دو سال پيش با عنوان 
برنام��ه كش��وري ۷2۴ در 5۴ مرك��ز درماني 
دانش��گاهي كليد خورد و ك��دي تحت عنوان 
كد »سما« براي س��رعت بخش��يدن به روند 
شناسايي، انتقال و درمان اين بيماران تعريف 

شد،  به طوري كه با همگامي وزارت بهداشت، 
اورژانس و سازمان هاي بيمه گر تاكنون 23هزار 
نفر از س��كته مغزي جان س��الم به در برده و 

درمان شده اند. 
دكتر مس��عود مهرپور، ف��وق تخصص عروق 

مغزي و دبير برنامه كشوري درمان سكته هاي 
حاد مغزي ۷2۴، با اشاره به دو نوع سكته هاي 
مغزي مي گويد: يك گروه از سكته هاي مغزي 
مربوط به انسداد عروق است كه در داخل رگ 
لخته ايجاد مي شود و ۸5 درصد از سكته هاي 

مغزي اين گروه را ش��امل مي ش��ود. در عين 
حال در 10 تا 15 درصد موارد س��كته مغزي 
رگ ها پاره شده و باعث خونريزي مغز مي شود 
كه بر اثر فش��ار خون، اخت��الالت ديواره رگ  
ممكن اس��ت رخ دهد. اين نوع س��كته مغزي 
درمان هاي خ��اص خ��ودش را دارد، اما براي 
درمان ن��وع اول يعني انس��داد ع��روق برنامه 
۷2۴ اجرا شد. به گفته وي سكته مغزي الزاماً 
در س��نين پيري اتفاق نمي افتد. طبق آمارها 
يك چهارم س��كته هاي مغ��زي در اف��راد زير 
55 س��ال رخ مي دهن��د. اين پزش��ك معتقد 
است: بيماران بايد طي س��ه تا چهار ساعت از 
ش��روع عالئم تحت درمان قرار گيرند و هرچه 
زودتر مراجعه و س��ريع تر درم��ان را دريافت 
كنند، احتمال ناتواني  بيمار كمتر مي شود. هر 
دقيقه اي كه بيمار ديرتر به بيمارستان برسد، 

بهبودش چندين روز طوالني تر مي شود. 
به گفته وي يكس��ري عالئم س��اده نظير كج 
ش��دن ناگهاني صورت، مختل شدن ناگهاني 
صحبت ك��ردن و اختالل ناگهان��ي در حركت 
دست از عالئم اين بيماري است و در اين هنگام 

بايد با اورژانس 115 تماس بگيرند.

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

حسين ساجدي: ريشه زيرساخت هايي كه امام)ره( پي ريزي كرده، 
اونقدر مستحكم، عظيم، مقتدر و مردميه كه دشمن براي وجهه ساختن 
و نشون دادن قدرت خودش مدعي ارتباط با سپاه و بسيج امام ميشه. 

حقا كه گل گفتي: »امريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند«.
........................................................................................................................

واكنش »جي كي رولينگ«، نويسنده مجموعه رمان هاي »هري 
پاتر« به توئيت ترامپ: »كساني كه در تصاوير زندگي مي كنند، در 

تصاوير هم مي ميرند.«
........................................................................................................................

كاربري عكس فوق را توئيت كرد و نوشت: 
برس��انيد به دس��ت مادر و همس��ر مديرعامل و اعضاي هيئت مديره 
ايران خودرو. ديشب پدر و مادرم سوار ماشينمون بودند كه وسط اتوبان 
يك مرتبه آتش ميگيره. فقط تصور كنيد اگر لحظه اي دير جنبيده بودند 
يا يه كاميوني چيزي از پشت ميزد بهشون چه اتفاقي ممكن بود بيفته!
........................................................................................................................

توئيت يك خبرنگار از سامرا:  در سامرا، سالح هجومي اين نيروي ويژه 
ارتش عراق نظرم را به خود جلب كرد. جالب است بدانيد، به دليل اهميت 
باالي شهر استراتژيك سامرا و وجود مضجع شريف دو امام همام، تجهيزات 

بسيار خوبي براي مقابله با داعش در اين شهر مستقر شده است.
VHS- K2 :نام

كاليبر: ۴5/5×56
كشور سازنده: كرواسي

 kg 3/3 :وزن

روح اهلل مؤمن نسب 

نیره  ساری
   شنبه های انقالب

بيست ونهمين نشست »شنبه هاي انقالب« با موضوع »استكبارستيزي«

تنها سالح باقي مانده براي استكبار جهاني »تحريم« است
بيس�ت ونهمين نشس�ت ش�نبه هاي انقالب با 
موضوع »استكبارس�تيزي« و با ه�دف تبيين 
دس�تاوردهاي انقالب اس�المي در اي�ن حوزه 
در النه س�ابق جاسوس�ي امريكا برگزار ش�د. 
كامران غضنفري نويس��نده و پژوهش��گر، حسين 
شيخ االس��الم مش��اور س��ابق وزير امور خارجه و 
كارشناس مسائل بين الملل، حميد رسايي نماينده 
اسبق مجلس شوراي اسالمي، ابوالفضل ظهره وند 
سفير اسبق ايران در ايتاليا و افغانستان، فؤاد ايزدي 
كارشناس مسائل بين الملل و جواد منصوري اولين 
فرمانده س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي از جمله 
افرادي بودند كه دس��تاورد هاي ۴0 س��ال انقالب 

اسالمي را در اين حوزه مورد بررسي قرار دادند. 
كامران غضنفري با اشاره به شكست هاي امريكا در 
پي پيروزي انقالب اسالمي در ايران اظهار داشت: 
تعطيلي سفارت اسرائيل به عنوان يكي از همپيمانان 
مهم امريكا در ايران و تبديل آن به سفارت فلسطين 

يكي از شكست هاي بزرگ امريكا بود. 
  امتياز دادن تحريم ها را ۲ برابر كرد

فؤاد ايزدي كارشناس مسائل بين الملل گفت: ايران 

اسالمي استكبارستيز نبودن را هم تجربه كرده اما 
اين منطق جواب نداده است، به طوري كه در شب 
13 آبان، تحريم هاي نفتي كشور بازخواهد گشت و 
حتي براساس اعالم ها تحريم هاي جديد شامل 300 
الي ۴00 نفر جديد نيز وضع خواهد ش��د كه نشان 
مي دهد نتيجه كاهش روحيه استكبارستيزي در 

كشور دوبرابر شدن تحريم هاست. 
  امروز تنها سالح باقيمانده براي استكبار 

جهاني تحريم است
ابوالفضل ظهره وند، سفير اس��بق ايران در ايتاليا و 
افغانستان نيز طي سخناني اظهار داشت: امروز به 
نقطه اي رسيده ايم كه كش��ور عراق كه چند دهه 
قبل با ما در جنگ بود و صدها هزار كشته از طرفين 
برجاي گذاش��ت به اس��تقبال ايران مي آيد و اين 

حاصل درهم تنيدگي اجتماعي است. 
ظهره وند با اشاره به اينكه امروز تنها سالح باقيمانده 
براي استكبار جهاني تحريم است، گفت: تحريم ها 
براي ما فرصت اس��ت كه هزينه آن را امريكايي ها 
مي پردازند، آنها نقاط ضعف ما را بررسي مي كنند 
و ما مي توانيم اين موضوع را تبديل به فرصت كنيم. 

حسين شيخ االسالم، كارش��ناس امور بين الملل و 
مشاور سابق وزير امور خارجه طي سخناني با اشاره 
به شكست امريكا در منطقه گفت: امريكا آقايي بود 
كه هر آنچه اراده مي كرد و مي گفت در منطقه روي 
مي داد، اين كشور تصميم داشت شعار حك شده 
روي پرچم اس��رائيل يعني از نيل تا فرات را محقق 
كند كه پيروزي انقالب اسالمي اولين مانع جدي 

براي تحقق اين امر بود. 
وي ادام��ه داد: ام��روز تجلي استكبارس��تيزي در 
راهپيمايي اربعين ايجاد ش��ده اس��ت و اس��تكبار 
مي داند اگر اين جمعيت به س��مت فلسطين روانه 

شود، بي شك قدس آزاد مي شود. 
  انحراف از انقالب  يعنی مشكالت اقتصادي

جواد منصوري، اولين فرمانده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي اظهار داشت: براي نشان دادن موفقيت هاي 
انقالب در ۴0 س��ال اخير تنها نبايد به نشان دادن 
امور عمراني و زيرساختي اكتفا كنيم چراكه انقالب 
قصد دارد مسير تاريخ بشريت را عوض كند و بايد به 

اين مهم نيز توجه الزم را داشته باشيم. 
اولين فرمانده سپاه پاسداران ادامه داد: اگر امروزه 

مشكل اقتصادي وجود دارد، به اين دليل است كه راه 
انقالب گم  شده است. واقعيت اين است كه انقالب 
اسالمي در دنيا يك كار بزرگ انجام داده است كه 
بسيار با اهميت است اما متأسفانه كمتر رسانه اي 
شده اس��ت. انقالب اسالمي توانس��ت بسياري از 
مكاتب، فلسفه ها و روش هاي رايج دنيا را بي اعتبار 
كند و امروزه ليبراليسم، كمونيسم، سوسياليسم و 

ناسيوناليسم در دنيا هيچ جايگاهي ندارند. 
  امريكا نمي تواند غلط�ي كند اما عده اي از 

عمامه به سرها مي توانند
حجت االس��الم حميد رس��ايي، نماينده سابق 
مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: متأسفانه 
نظام س��لطه، افرادي را به عنوان سرمايه داخلي 
در كشور دارد كه از اقدامات خود در اوايل انقالب 
پشيمان هستند؛ همان هايي كه از ديوار سفارت 
باال رفتند اما قلب هايش��ان از دي��وار باال نرفت و 
دلبسته امريكا هس��تند. وي تأكيد كرد: امريكا 
هيچ غلطي نمي تواند بكند ولي من معتقد هستم 
كه عده اي از عمامه به سرها مي توانند غلطي در 

داخل انجام دهند. 

زهرا چیذري 
  گزارش  یک

حسابدومدفتريمدارسفعالترميشود
دي�روز و در پي افتت�اح س�امانه حس�اب يكپارچه م�دارس، علي 
اللهيار تركمن، معاون توسعه مديريت و پش�تيباني وزارت آموزش 
و پرورش اع�الم ك�رد دريافت پ�ول نقد در م�دارس ممنوع ش�د. 
اگرچه مش��كل خانواده ها در جريان اخذ اجباري پول از سوي مدارس به 
عناوين مختلف چندان ربطي به نقد يا غيرنقد بودن آنها ندارد، آنچه هنوز 
باقي است تخلف در گرفتن كمك هاي مالي از سوي اولياي مدارس است. 
به بيان ديگر راه اندازي سامانه حس��اب يكپارچه مدارس بيشتر از اينكه 
مشكل خانواده ها و دانش آموزان را برطرف كند مشكل آموزش و پرورش 
را در رهگيري پول هاي بي شناسنامه در مدارس از بين مي برد. هر چند تا 
اينجا هم اقدامي در خور تحسين است، با اين وجود از آنجا كه مدارس اغلب 
كمك هاي دريافتي از والدين را ص��رف هزينه هاي جاري خود مي كنند، 
در صورتي كه اداره پول هاي دريافتي دوباره به ستاد برگردد و احياناً براي 
تخصيص گرفتار جاده هاي پرفراز و نش��يب بوروكراس��ي شود، يعني به 
سرنوشت سرانه ها مبتال مي شود و نوشداروي بعد از مرگ سهراب مي شود، 
بنابراين حساب دوم دفتري مدارس فعال تر از قبل مي شود، در عين حال 
ساماندهي ستادي كمك هاي اختياري كه به اجبار از خانواده ها دريافت 
مي شود به عنوان جبران بخشي از كسري بودجه آموزش و پرورش تلقي 
مي شود و دولت با حاكميت نگاه اقتصادي در آموزش و پرورش و چيدن 

مديران مياني سازمان برنامه اي توجيه شده، قهرمان ماجرا مي شود. 
در اين بين باز هم بي س��ر و صدا و بدون اعالم رس��مي، س��هم پرداختي 
خانواده ها براي آم��وزش فرزندانش��ان باالتر مي رود و ديگ��ر آموزش و 
پرورش ما كم هزينه ترين آموزش و پرورش دنيا نخواهد بود؛ آنچنان كه 
رئيس جمهور در جلسه رأي اعتماد وزراي اقتصادي خود در مجلس منت 
آن را به سر مردم بگذارد. عالوه براين موضوع استقالل مدارس نيز در حوزه 
مالي به يك بام و دو هواي آموزش و پرورش تبديل مي شود، به اين معني كه 
مدارس در گرفتن پول از والدين يا اندك تحوالتي در برنامه درسي مستقل 
خواهند بود اما به زعم مديران ارش��د اين وزارتخان��ه، مدارس آنقدر بالغ 

نشده اند كه در فرآيند مالي و مديريت دخل و خرج خود مستقل باشند. 
در عين حال كه راه اندازي حساب يكپارچه به معني رسميت بخشيدن به 
دريافت كمك از والدين است كه تا پيش از اين رسميت آن همواره از سوي 
آموزش و پرورش تكذيب شده و وعده برخورد با مديران متخلف از سوي 

اين وزارتخانه داده مي شد. 

   مديرعامل صندوق بازنشستگي كش��ور گفت: اگر در بودجه سال 
آينده 15هزار ميليارد تومان ديده شود، مي توانيم تا يك ميليون تومان 

حقوق بازنشستگان را افزايش دهيم. 
   سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: با توجه به بررسي استفساريه 
مس��تثني ش��دن ش��هرداران از قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
در كميسيون اجتماعي مجلس، فرايند انتخاب ش��هردار چند روز به 

تعويق افتاد. 
   شوراي ش��هر تهران بررس��ي طرحي را در دس��تور كار دارد كه به 
موجب تصويب آن ش��هرداري ملزم به كاهش حوزه ه��اي معاونتي و 
حذف پست هاي قائم مقامي و جانشين و مش��اور در تمامی واحدها و 

شركت های تابعه خواهد شد. 

کبری فرشچی
  سالمت

استقاللپربهايمجازيايران
تحريم اينترنتي ايران اواخر س��ال ۸9 به صحن كنگره امريكا رس��يد و 
نمايندگان مطرح كننده اين طرح گفتند با قط��ع اينترنت ايران، دولت 
الكترونيك تعطيل و دسترسي مردم به بانك ها قطع مي شود و مانند سال 
۸۸ نارضايتي هاي مردم افزايش يافته و فش��ار امريكا بر دولت ايران نيز 
بيشتر مي شود و در همان اسفند ۸9 باراك اوباما با تحريم اينترنت ايران 
مخالفت كرد. مطابق گزارش نيويورك تايمز از اين س��خنراني اوباما، به 
صراحت مي گويد: »ما با بودجه جنگ نرم، گوشي هاي اندرويد و آيفون را 
وارد ايران كرديم و به همين مقصود پهناي باند اينترنت را در ايران توسعه 
داديم. پس از اين سخنراني بود كه با استقبال نمايندگان كنگره همراه شد 

و  طرح قطع اينترنت ايران از دستور كار خارج شد.«
اما اين پايان كار نبود و بحث تحريم  اي پي هاي ايران از س��وي »ايكان« 
)مركز توزيع اينترنت در امريكا( و همچني��ن تحريم دامين هاي ايران و 
بسته شدن پهناي باند بين الملل ايران مطرح شد، اما در پيام نوروزي اوباما 
در سال 91 وي به صراحت اعالم كرد كه پهناي باند اينترنت ايران نه فقط 
نبايد قطع شود بلكه بايد توسعه هم پيدا كند و جلوي تشكيل شبكه ملي 
اطالعات در اين كشور گرفته شود. وي حتي براي نرم افزارهاي امريكايي 
كه بتوانند مخاطب ايراني بيشتري جذب كنند وعده مشوق هاي مالياتي 
مي دهد. امريكايي ها بارها براي قطع اينترنت ايران تالش كرده اند، اما در 
معادله هاي سود و زيان متوجه شدند مزيت بودن اينترنت در ايران براي 
آنها بسيار بيشتر از قطع آن است. به همين خاطر هم با تشديد تحريم ها 
ش��اهد افزايش پهناي باند اينترنت بوديم و در اوج تحريم ها در سال ۸9 
گوشي هاي هوشمند به ايران وارد شد كه اين نشان دهنده آن است، آنها 

تاكنون انگيزه اي براي قطع اينترنت نداشته اند. 
اما با حركت ما به س��مت ش��بكه ملي اطالعات براي كارشكني در اين 
حوزه، تهديدهاي آنها جدي تر مي شود با اين تفاوت كه شرايط كنوني ما 
در حوزه فناوري اطالعات با سال ۸۸ بسيار متفاوت است و در شرايطي 
كه در اين دوران حتي سيستم بانك هاي ما از پهناي باند و نرم افزارهاي 
امريكايي استفاده مي كردند و زيرساخت هاي ما به صورت صد در صدي به 
امريكا وابستگي داشت، اما در حال حاضر ما در برابر هر نرم افزار خارجي 
چندين نرم افزار ايراني داريم؛ اعم از شبكه هاي اجتماعي يا سرويس پست 

الكترونيك و حتي مسائل سخت افزاري. 
امريكا نگران راه اندازي شبكه ملي اطالعات در ايران است؛ چراكه نشاني 
از استقالل ايران در حوزه فناوري اطالعات دارد. يكي از ژنرال هاي ارتش 
امريكايي در مقاله اي مي نويسد: »اگر ايران شبكه ملي اطالعات راه بيندازد 
بقيه كشورهاي منطقه هم به اين ش��بكه متصل مي شوند و اگر جنبش 
عدم تعهد براي همكاري با ايران متقاعد شود يك شبكه اينترنت موازي با 

شبكه اينترنت امريكايي به مركزيت ايران راه اندازي مي شود.« 
به دليل نزديك ش��دن به اس��تقالل ايران هم در حوزه نرم افزاري و هم 
س��خت افزاري ممكن اس��ت معادله منافع امريكا بر قط��ع بخش هايي 
از اينترنت قرار بگيرد و اين تحريم ها از س��ال گذش��ته با تحريم برخي 
نرم افزارهاي ايراني روي گوش��ي هاي آيفون در اي��ران يا طيف زيادي از 

نرم افزارهاي ايراني كه در گوگل پلي حذف شدند، آغاز شد. 
از س��ال 90 كه رهبر انقالب احكام ش��وراي عالي فضاي مجازي را ابالغ 
كردند،۴0 دستور هم داشتند كه يكي از آنها درباره آمادگي زيرساخت هاي 
كشور براي تحريم اينترنتي از سوي امريكا بود كه در اين راستا نقاط تبادل 
اطالعات و واسطه هاي تبادل اطالعات زياد شد. همچنين ترانزيت اينترنت 
از كشورمان زياد و درست شبيه تنگه هرمز كه اگر امريكا اينترنت ما را قطع 
كند، چون كابل هاي انتقال اينترنت كشورهاي اطراف به دليل موقعيت 
سوق الجيشي كش��ورمان از ايران مي گذرد ما نيز مي توانيم اينترنت اين 
كشورها را قطع كنيم. اين مسئله هزينه هاي هنگفتي براي امريكا دارد و 
اين تهديد براي آن است كه ما از استقالل در حوزه اينترنت كوتاه بياييم. 
در حالي كه با توسعه شبكه ملي اطالعات در صورت قطع اينترنت از سوي 
امريكا به هيچ مش��كلي برنمي خوريم همانند كش��ورهايي چون چين، 

 روسيه يا كره جنوبي.

در بيانيه سپاه به مناسبت 13 آبان تأكيد شد

ناكاميامريكامحصول
مقاومتوقفهناپذيرملتايران

سپاه در بيانيه اي با گراميداشت يوم اهلل 13 آبان، افول قدرت امريكا را 
محصول مقاومت و استكبارستيزی وقفه ناپذير ملت ايران دانست.

به گزارش سپاه نيوز، س��پاه پاسداران انقالب اس��المي در بيانيه اي با 
گراميداش��ت يوم اهلل 13 آبان، روز ملي مبارزه با استكبار؛ افول قدرت 
امريكا و ناكامي كاخ س��فيد در عرصه جنگ ه��اي نظامي، اقتصادي و 
رس��انه اي عليه جمهوري اس��المي را محصول مقاومت، ايستادگي و 

استكبارستيزی وقفه ناپذير ملت ايران دانست.
در بخش��ي از اين بيانيه عمل به توصيه هاي امروز رهبر معظم انقالب 
به جوانان مبني بر » هوشياري مقابل فريب و لبخند دروغين دشمن«، 
»تروي��ج و تبيين نظريه مقاومت« و » احس��اس مس��ئوليت در قبال 
موضوع پيشرفت كشور«، پشتوانه خلل ناپذير آينده درخشان و دست 
برتر ملت ايران براي نيل به قله هاي ممتاز در تعامالت جهاني توصيف 
و تصريح شده است: ترديدي نيس��ت فصل الخطاب دانستن مواضع، 
منويات و توصيه ه��اي حكيمانه مقام معظم رهب��ري )مدظله العالی( 
در تمامي زمينه ها و عرصه هاي راهب��ردي از جمله در صحنه مقابله با 
امريكا و سياست ها و سناريوهاي ضد ايراني نظام سلطه و صهيونيسم، 
ضمن خنثي س��ازي ترفندها و نقش��ه هاي دش��من به ويژه در ميدان 
جنگ اقتصادي، ظرفيت ها و فرصت هاي بالقوه و بالفعل كش��ور را به 
گونه اي هوشمندانه در چارچوب نقشه راه ترسيم شده معظم له براي 
راهيابي به دروازه هاي تمدن نوين اسالمي و تأمين منافع و مصالح ملي، 
مهندسي و فعال خواهد ساخت. اين بيانيه در پايان با دعوت از اقشار و 
آحاد ملت عاش��ورايي و انقالبي ايران به ويژه نسل جوان و دانشجويان 
و دانش آموزان فهيم، زمان ش��ناس و دشمن ستيز براي حضور پرشور 
و گس��ترده در تظاهرات سراس��ري 13 آبان ماه و آيين گراميداش��ت 
روز ملي مبارزه با اس��تكبار جهاني و طنين انداز كردن شعار محوري 
»مرگ بر امري��كا« و نمايش نفرت و انزجار خ��ود عليه هيئت حاكمه 
جنايتكار، تروريست پرور و پيمان شكن كاخ سفيد، افول امريكا را يك 
واقعيت حتمي، اجتناب ناپذير و منطبق بر سنت الهي كه جامعه بشري 
س��رانجام آن را درك خواهند كرد دانسته و تأكيد كرده است: به فضل 
الهي و به بركت بصيرت و هوشمندي ملت ايران، 13 آبان ماه امسال به 
صحنه نمايش اقتدار و وحدت ملي، تحقير شيطان بزرگ و محكوميت 
سيطره جويي و سلطه طلبی رژيم منفور امريكا و نواخته شدن سيلي 
متقابل ايرانيان ب��ه رئيس جمهور و مقامات دغل ب��از و دروغ پرداز اين 

كشور تبديل خواهد شد. 

نيلوفر اماني 


