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رهبر انقالب گفتنــد: اگر »واقعیات جامعه، 
تاریخ انقالب، دفاع مقدس و حوادث گوناگون ۴۲ 
سال اخیر« به صورت حقیقی روایت نشود؛ دشمن 
روایت تحریف آمیز و دروغ خود را در افکار عمومی 
جاری، و با عوض کردن جــای ظالم و مظلوم، 

اقدامات مستمر ظالمانه خود را توجیه می کند.
به گزارش ایلنا، آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز 
در دیدار جمعــی از پرســتاران و خانواده های 
شهدای مدافع سالمت، رفتار و سخنان حضرت 
زینب کبری )س(را نشان دهنده و تجلّی عظمت 
و قــدرت روحی، معنــوی و عقالنی جنس زن 
خواندند و با تبیین ابعاد مختلف »ارزش پرستاری 
و سختی ها و تلخی های این شغل شریف«، تقویت 
جامعه پرستاری در زوایای گوناگون را مطالبه 
اصلی پرستاران برشمردند و تحقق این مطالبه 
منطقی را وظیفه مسئوالن و ضرورتی برای حال و 

آینده کشور و جامعه دانستند.
ایشان با تبریک والدت حضرت زینب)س( 
و روز پرستار به تک تک پرستاران و فعاالن حوزه 
درمان و سالمت، گفتند: بانوی عظیم الشأن کربال 
به همه بشریت و تاریخ اثبات کرده است که »زن« 
با وجود همه تالش کوته فکراِن گذشته و حال از 
جمله غربی های مستبد برای تحقیر زن، می تواند 
اقیانوس عظیمی از صبر و تحمل، و قله بزرگی از 

خردمندی و تدبیر باشد.
رهبر انقالب صبر و بردباری حضرت زینب 
)س( در مقابل مصیبت هــا را غیرقابل توصیف 
خواندند و افزودند: »ایستادگی و تحمل شهادت 
۱۸ نفر از عزیزان از جمله برادر بزرگوار و حجت 
خدا حضرت سیدالشــهدا و دو تــن از فرزندان 
حضرت زینب«، »صبر در مقابل اهانت های اراذل 
و اوباشی که آن بانوی با عزت خاندان رسول اهلل را 
مورد جسارت قرار می دادند«، »تحمل مسئولیت 
ســنگین جمع آوری و اداره دهها زن و کودک 
داغدار و مصیبت زده« و »صبر زیبا در پرستاری 
از امام سجاد)ع(« جلوه هایی از عظمت روحی 

و معنوی حضرت زینب به عنوان یک زن است.
ایشــان در تبیین رفتار خردمندانه و قدرت 
عقالنی آن بانوی بزرگ، به رفتار مدبرانه و سخنان 

شگفت انگیز حضرت زینب در مقابل حّکام جابر 
و یاوه گویی همچون ابن زیاد و یزید اشاره کردند 
و گفتند: آن اقتدار تاریخی، در مقابل مردم جای 
خود را به تبیین و سخنانی سرزنش بار می دهد که 
بعدها به یکی از عوامل قیام تّوابین در کوفه منجر 
می شود.رهبر انقالب »جهاد روایت و تبیین« را 
از دیگر ابعاد خردمندی و تدبیر عمیق حضرت 
زینب برشمردند و افزودند: آن حضرت با روایت 
حقیقی، تأثیرگذار و ماندگارِ کربال، فرصت نداد 

روایت دشمن بر واقعیت غلبه کند.
ایشان با تکرار تأکیدات گذشته خود درباره 
ضرورت روایت حقیقِی »واقعیات جامعه، تاریخ 
انقالب، دفاع مقدس و حوادث گوناگون ۴۲ سال 
اخیر« گفتند: اگر این کار نشود که در موارد متعدد 
نشده است، دشمن روایت تحریف آمیز و دروغ 
خود را در افکار عمومی جاری، و با عوض کردن 
جای ظالم و مظلوم، اقدامات مســتمر ظالمانه 

خود را توجیه می کند.آیت اهلل خامنه ای در بخش 
دیگری از سخنانشان درباره ارزش های پرستاری 
گفتند: نقطه اصلی این ارزشها، کمک به انسان 
نیازمند یعنی بیمار اســت که در همه مسائل، 

نیازمند توجه و یارِی پرستار است.
رهبر انقالب، پرستاری را موجب اجر مضاعف 
الهی دانستند و افزودند: ایجاد امنیت خاطر برای 
بیمار، نزدیکان بیمار و همه مردم از دیگر ارزشهای 
برجسته پرستاری است و جامعه پرستاری در 

واقع به گردن همه ملت حق دارد.
ایشان با اشاره به خوشحالی مستکبران عالم 

از رنج ملت ایران که در حوادثی نظیر »کمک به 
صدام برای بمباران شیمیایی و ایجاد درد عمیق 
و رنج جانکاه برای مردم شهرهای مرزی ایران« و 
نیز در مسائلی مانند »تحریم دارویی ملت ایران« 
کاماًل آشکار شده است، افزودند: با توجه به این 
واقعیات وقتی پرستاران، با تالش و ایثار، لبخند 
بر لبان بیماران و نزدیکان شــان می نشانند، در 
حقیقت در حال مجاهدت در مقابل اســتکبار 
کینه توز هستند که این کار، ارزش مضاعف جامعه 

پرستاری در ایران اسالمی است.
رهبر انقالب در ادامه، طبیعت کار پرستاری 
یعنی »مشــاهده درد و رنج بیماران و مراقبت 
شــبانه روزی از آنان« را تلخ و سخت خواندند 
و گفتند: در بعضی از مقاطع ماننــد دوره دفاع 
مقدس و یا کرونا این سختی ها چند برابر شده 

است.
آیت اهلل خامنه ای افزودنــد: همچنانکه در 

دوران جنگ تحمیلی، پزشــکان و پرستاران 
و امدادگران در زیر بمبــاران کار می کردند، در 
دوره کرونا نیز پرستاران با افزایش ساعات کار، 
کاهش مرخصی ها، حضور در بیمارستان در ایام 
تعطیالت نوروز، و مشاهده دردناک مرگ و میر 
بیماران و همکاران، سختی هایی مضاعف، و خطر 

ابتال به بیماری مهلک را تحمل کردند.
ایشان با تأکید بر اینکه ملت باید این سختی ها 
را درک و آنهــا را ارزشــگذاری کنــد، حضور 
طیف هایی همچون دانشجویان، طالب و جوانان 
برای کمک به پرستاران در دوره کرونا را از جمله 

حقایق درخشان برشمردند و افزودند: این تعهد 
و احساس مســئولیت که در مقاطع مختلفی 
همچون مبارزات دوران انقالب و دفاع مقدس 
نیز بروز یافته بود، نشان دهنده هویت پر نشاط، 

پرتحرک و با وجدان ملت ایران است.
رهبر انقالب، حرکت عظیم علمی کشــور 
را نشــانه و محصولی از این هویت رویش ســاز 
دانستند و خاطرنشان کردند: قهرمانانی مانند 
شهیدان ســلیمانی، فخری زاده و شهریاری از 
درون این حقیقت و هویت عظیم بیرون می آیند.

ایشان، با اشاره به خأل روایت هنری از سختی ها 
و دشــواری های کار پرســتاری، و زمینه ها و 
مایه های هنری فراوان بــرای پرداختن به این 
حوادث گفتند: هنرمندان مسئول و متعهد به 
میدان بیایند و این سرمایه عظیم فرهنگی را در 

قالب انواع هنرها به نمایش بگذارند.
آیت اهلل خامنه ای سپس موضوع مطالبات 
پرستاران را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: مطالبه 
اصلی پرســتاران در یک جمله »تقویت جامعه 
پرستاری« است که ضرورتی برای حال و آینده 
کشور به شمار می رود.ایشان افزودند: قضیه کرونا 
نشان داد که اگر جامعه پرستاری تقویت نشود، در 

بزنگاه ها ضربه خواهیم خورد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، با تقدیر از 
مجاهدت پرســتاران و کادر درمان در ۲۲ ماه 
مقابله با کرونا، به تولید واکســن کرونا در پنج 
مرکز علمی و تحقیقاتی داخلی و تأمین گسترده 
و تزریق بیش از ۱۱۰ میلیون دوز واکسن اشاره 
کرد و گفت: تا امروز ۷۴ درصد از مردم هر دو دوز و 
۸۶ درصد نیز یک دوز واکسن را دریافت کرده اند.

بهــرام عین اللهی همچنین رفــع بنیادی 
دغدغه های جامعه پرستاری، کاهش هزینه های 
درمان، تقویت طرح پزشــک خانــواده و نظام 
ارجاع، حمایت از تولید داخلی دارو و تجهیزات 
ضروری، توسعه گردشــگری سالمت و اجرای 
صحیح سیاست های افزایش جمعیت را از جمله 
اولویت های وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشکی برشمرد.

دیدار
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بیاعتباریدرسایهسکوت
سهمگینوزارتجهادکشاورزی
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شهرنوشت 6

رئیس جمهور هنگام تقدیم الیحه بودجه در مجلس: 
اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند

 گر توانی
 این گره   را  برگشای

» اشکال جدی که در قبل همه را رنج می داد، 
این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند 
و کاری که می شد با استفاده از ظرفیت های فراوان 
کشــور به ویژه نیروی انســانی متراکم و ذخایر 
ارزشمند انجام داد، انجام نمی شد.« شاید بتوان 
این گزاره بیان شــده از زبان ابراهیم رئیسی در 
جلسه تقدیم بودجه ۱۴۰۱ به مجلس را شاه بیت 
سخنان او پیرامون آینده اقتصادی ایران در سال 
۱۴۰۱ دانست و سرنوشت پیش روی مذاکرات 
هسته ای را ترسیم کرد. چراکه از یک سو با اشاره 
رئیس جمهور به فصل کردن گره های اقتصادی 

میان ایران و غرب و وصل شدن به ذخایر داخلی 
و از دیگر سو با مرور سطور بودجه  ۶۷ صفحه ای و 
کسب درآمدهای دولتی از طریق افزایش مالیات، 
می بایست چشم انداز آینده سیاسی- اقتصادی 
پیش روی کشــور را بدون برجام در نظر گرفت. 
آینده ای که خود را هنگام عبور ابراهیم رئیسی از 
مقابل صندلی های سبزرنگ بهارستان برای تقدیم 
برنامه اقتصادی سال۱۴۰۱، در افزایش نرخ ارز 
همانند روزهای گذشته به تصویر کشید و با وجود 
تاکید وی بر کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی، در 
فزونی یافتن قیمت کاالهای اساسی نمایان کرد. 

دو اتفاق مهم در بودجه 1401

کاهششفافیت؛افزایشمیزانهزینهها
چرتکه 3

 عضو اتاق بازرگانی تهران
 با اشاره به وضعیت فعلی FATF؛

یکریالازفاینانس
بودجه1401هممحققنمیشود

خواننده برتر دومین و سومین جشنواره موسیقی 
بومی مازندران:

جوابارشاد
همیشه»نه«است

 پرسپولیس و استقالل، 
 وزیر »شبانه روزی« نمی خواهند

رهایشکنیدآقایرئیس!

 روایِت رنج های غساالن و کارگراِن قبرکن:
 نه تبدیل وضعیت نه افزایش حقوق

دریغکههیچزمانحتی
درکرونادیدهنمیشویم

علیرغم اعالم الکاظمی، منابع از ابقای نظامیان 
آمریکا در فاز مستشاری عراق خبر می دهند؛ 

خروجازبغداد؛
یکواقعه،دوروایت

دسترنج 4

چرتکه 3

آدرنالين 7

فرهنگ وهنر 8

جهان 5
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مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین گفت 
که در نتیجه تعامل و نشســت هایی که طی چند 
روز گذشته در سطح کارشناسی و مقام های ارشد 
مذاکره کننده برگزار شد اختالفات طرفین درباره 
دامنه و حیطــه موضوعات مورد مذاکــره در حال 

کاهش است.
علی باقری کنــی عصر دیــروز در گفت وگوی 
اختصاصی با خبرنگار اعزامی ایرنــا درباره آخرین 
وضعیت مذاکرات وین که با هــدف رفع تحریم ها 
جریان دارد توضیح داد: ما دو مساله اساسی داریم که 
به نظرم باید این دو را از هم تفکیک کنیم. یک مساله 
اختالف دیدگاه طرفین نسبت به موضوعاتی است که 
باید مذاکره شود. مساله دیگر اختالف موضع دو طرف 
در خصوص موضوعات مذاکره است.  یعنی یک وقت 
مساله این است که راجع به چند مساله مذاکره کنیم 
که ممکن است بین طرفین اختالف باشد. یک مساله 
دیگر این است که مواضع دو طرف در مورد حیطه و 

دامنه موضوعاتی که به توافق رسیدیم چگونه است.
وی با بیان اینکه مواضع دو طرف با هم فاصله دارد 
و در موضوعات مختلف این فاصله متفاوت اســت 
افزود: اما نکته ای که در چند روز گذشته وجود داشت 
این بود که در مورد دامنه و حیطه ای که موضوعات 
قابل مذاکره قابل طرح است در طول این چند روز با 
تعامل و نشست هایی که هم در سطح کارشناسی و هم 
در سطح مقام های ارشد مذاکره کننده برگزار شد رو 
به کاهش است و طرفین درحال رسیدن به یک جمع 
بندی مشخص در مورد دامنه و حیطه موضوعاتی که 

باید در دستور کار مذاکرات قرار گیرد هستند.
این دیپلمات کشــورمان ادامه داد: به نظرم این 
یک پیشرفت بسیار خوبی است که اگر ما بتوانیم در 
همین دوره زمانی به یک جمع بندی در مورد دامنه و 
حیطه موضوعات قابل مذاکره برسیم موضوع اهمیت 
داری اســت چون ابتدا در این زمینه بین طرفین 
اختالف وجود داشت.وی سپس اضافه کرد: در مورد 
موضوعات مورد مذاکره طبیعی است که طرفین با هم 
اختالف داشتند و دارند. حتی در گفت وگوهایی که 
شش دور قبل در وین برگزار شد ما موارد متعددی را 

شاهد هستیم که بین طرفین اختالف وجود داشته و 
این اختالف ها در طول این مدت باقی ماند.

 خوش بین هستیم که گفت وگوها را
 به سرانجام موفقی برسانیم

باقری در پاســخ به اینکه تا چه اندازه نسبت به 
موفقیت مذاکرات خوش بین است گفت: ما به جهت 
منطق قوی و استحکام مواضعی که داریم و چارچوب 
هایی که متقن اســت و مبانی که حتی مورد قبول 
طرف مقابل مان است، با نگاه خوش بینانه به فرآیند 
آتی گفت وگوها می نگریم. امــا هیچگاه اقدامات 
خصمانه، غیرقانونی، مخرب و حتی ضدانسانی برخی 
از طرف هایی که مقابل ما هستند از یادمان نمی رود 

و ملت ما سابقه بسیار بسیار بدی در ذهنشان است.
مذاکره کننده ارشد کشورمان افزود: بر این اساس، 
این ســابقه و این بی اعتمادی که نزد ملت ما است، 
اجازه نمی دهد که ما نسبت به فرایند پیش رو ساده 
اندیشی کنیم. اما نسبت به مواضع خودمان و باوری 
که نسبت به چارچوب ها داریم خوش بین هستیم 
که بتوانیم در آینده قابل پیش بینی، گفت وگوها را 

به سرانجام موفقی برسانیم.
مذاکره کننده ارشد کشــورمان بیان داشت: به 
هر حال منطق جمهوری اســالمی ایران و مواضع 
مستحکم و متینی که ایران در این دور از گفتگوها 
داشته و مواضعش مبتنی بر مبانی قابل قبول طرف 
مقابل هم هســت، چارچوب خیلی خوبی را برای 
استمرار گفتگوها فراهم کرده و تصور من این است 
که این فضاســازی ها عمدتا برای جبران کمبود و 
نقصانی است که طرفهای مقابل ما در گفتگو دارند 
که بعید می دانم بتوانند به دســتاورد قابل توجهی 

دست پیداکنند.

گفتوگو

باقری کنی خبر داد:

کاهشاختالفات
دربارهموضوعاتموردمذاکرهدروین


