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 5تصمیم جديد
درحوزه بیمه و سالمت
موافقت رهبرمعظم انقالب
با عفو سربازان غایب

توگوی صریح با جواد افشار کارگردان سریال پاییزی شبکه 2
گف 

«کيميا»
و همه حواشي آن
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ايران و ديپلماسي مقابله با ترور

سيد حسين موسويان

مسئول پيشين کميته سياست خارجي شورايعالي امنيت ملي

تروره��اي اخير در پاريس جهان را ش��وکه کرده
اس��ت.ديروز هنگام وقوع تروره��ا در يک کنفرانس
بينالملل��ي نشس��ته بودم ک��ه دهها مق��ام فعلي و
س��ابق عاليرتبه جهاني از کش��ورهاي غربي ،جهان
عرب،روس��يه ،چين و از جمله نمايندهاي از مجلس
فرانس��ه هم حضور داشتند .نماينده مجلس فرانسه
در حالي که بسيار عصباني بود ،خطاب به عربستان سعودي و ايران گفت که
تا کي ميخواهيد اين خصومتها را ادامه دهيد .تروريس��تها بهخاطر دعواي
شما امنيت ما و جهان را بهخطر انداختهاند .طبيعي بود که جو کنفرانس تحت
تأثير اين فاجعه شوم قرار گيرد.
در پي مطالب احساسي نماينده مجلس فرانسه خطاب به حضار گفتم که
تا زماني که با ريشه اصلي تروريسم افسار گسيخته فعلي در خاورميانه برخورد
نشود ،امنيت منطقه و جهان روز بهروز در معرض تهديد بيشتر خواهد بود .پنج
مورد را بهشرح زير بهعنوان ريشه تروريسم تکفيري براي حضار برشمردم:
 -1ايدئولوژي :منشأ ايدئولوژيک گروههاي تروريستي داعش ،القاعده ،جبهه
النصره ،بوکو حرام و امثالهم مکتب وهابي اس��ت که توسط کشورهاي متحد
امريکا و اروپا تبليغ،گسترش و حمايت شده و ميشود.
 -2سيستم هاي حکومتي فاسد و ديکتاتور در جهان عرب که چندين دهه
از سوي امريکا و غرب حمايت شده و امروز هم ميشود.
 -3بحران فلسطين و جنايات اسرائيل که مادر بحرانهاي خاورميانه است
و جهان غرب هم يکپارچه از اسرائيل حمايت ميکند.
 -4تج��اوز نظامي به کش��ورهاي منطقه همچون حمل��ه نظامي امريکا به
افغانستان و عراق و اخيراً هم حمله نظامي عربستان به يمن و
 -5خأل يک سيستم همکاري امنيتي منطقهاي ،موضوعي .ايران سالهاست
اعالم آمادگي کرده و کشورهاي عرب متحد امريکا طفره ميروند چون بهدنبال
قرض امنيت از امريکا هستند.
در کنفرانس کس��ي با اظهارات من مخالفتي نکرد و برخي از کش��ورهاي
عربي هم با وجود ناخرسندي ،مجبور به سکوت شدند .اما بعد از جلسه يکي از
وزيران خارجه س��ابق اروپايي نزد من آمد و ضمن تشکر گفت که ما ميدانيم
ريش��ه همه اين مصيبت ها از وهابيسم سعوديهاست اما ايران بايد قدمهاي
جديتري براي حل اين معضل بردارد .من به آن وزير گفتم فع ً
ال که جديترين
کش��ور در مقابله با تروريس��م ايران است و هرروز شاهد ش��هادت سرداري از
سرداران سپاه ايران هستيم.
اما گفته اين سياستمدار برجسته اروپايي مرا در فکر فرو برد .او ميخواست به
من بگويد که حمالت تروريستي پاريس فرصتي است براي ايران .اين پيام ضمني
او به ايران بود و پيام مهمي هم بود .حقيقت اين است که شهادت سرداران عزيز
ما در مقابله با تروريسم تکفيري کافي نيست .ما بايد به فکر ابتکاري جذاب براي
همکاري با قدرتهاي جهاني و منطقهاي در مقابله با تروريسم تکفيري باشيم.
امروز اروپا و امريکا و روسيه و هند و چين همه و همه تهديد را لمس ميکنند
و بهگونهاي درماندهاند .گمان نميکنم کش��وري در تاريخ معاصر به اندازه ايران
تجربه عمليدر مقابله با تروريسم کسب کرده باشد.
مناسب اس��ت بهدنبال «ديپلماسي هستهاي» ،ايران «ديپلماسي مقابله با
تروريس��م» را در رأس کار قرار داده و رهبري منطقهاي آن را به عهده گيرد.
هيأتي به رياست آقاي ظريف و با حضور فرماندهان کارکشته نظامي و امنيتي
توگو با اعضاي دائم شوراي
ما رايزنيهاي ديپلماتيک را آغار کنند.کار را از گف 
امنيت سازمان ملل و دبير کل اين سازمان آغاز کنند .روسيه شريک جدي و
توگو با قدرتهاي منطقهاي و اتحاديههاي
آماده و پا بهرکابي خواهد بود .گف 
بزرگ امنيتي جهان ازجمله ناتو را در دستور کار قرار دهند .با طرحي جامع و
عملياتي وارد مذاکرات شوند .همزمان تهران ميزباني يک کنفرانس کاربردي
جهاني مقابله با تروريسم را بهعهده گيرد .کنفرانسي متفاوت با کنفرانسهاي
معمول که عمدتاً به انجام سخنرانيها ميگذرد .ايران از مدعوين بخواهد که با
تيم و طرح عملياتي مشخص در اجالس شرکت کنند.
ايران بزرگترين قرباني تروريسم است و مستحق ايفاي نقش راهبردي در
سطح جهان ومديريت راهبردي مقابله با تروريسم در سطح منطقه است.

هجوم بيسابقه  30هزار زنبور قرمز به روستاي
وليآباد سيستان و بلوچستان يك زن جوان را به
كام مرگ كشاند .گروه ديگري از زنبورهاي قرمز نیز
روز تشییع جنازه وی به مردم روستا حمله کردند
صفحه 11

يك بار ديگر س��كان هداي��ت تيم ملي واليبال
به يك آرژانتيني سپرده شد .لوزانو مربي  59ساله
آرژانتيني جايگزين كواچ ش��د و باي��د تيم را براي
مسابقات انتخابي المپيك در ژاپن آماده كند
صفحه 22

همه منتظرند ببينند جلس��ه ف��ردای كميته
فيلترين��گ كارگ��روه تعیین مصادي��ق محتواي
مجرمانه برگزار ميش��ود ؟ و آيا بحث فيلترينگ
تلگرام در دستور كار جلسه قرار خواهد گرفت؟
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وزير كشور در نشست مطبوعاتی:

برخي تروريستها را
به كشورشان تحویل داديم

اول دفتر

حمله
زنبورهاي قاتل
به یک روستا

تغییر در والیبال
<لوزانو> جايگزين
<كواچ> شد

آخرین گمانه زنی
در باره وضعیت
<تلگرام>
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بازدید معاون اول رئیسجمهوری و هیأت همراه از پروژه توسعه شهر فرودگاهی امام  /عکس :ایرنا

تعرفه خدمات در بيمارستانهاي عمومي غيردولتي و خصوصي تعيين شد
براي نخستين بار خدمات پزشكي -ورزشي تحت پوشش بيمه قرار ميگيرد
دفاتر كار مامايي به صورت آزمایشی در چند استان مشمول بیمه شدند
تعرفهخدمات سرپايي اعتياد در بخش دولتي ثابت ماند
 3قلم داروی بیماریهای خاص تحت پوشش بيمه قرار گرفت
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جهانگیری :بیمهریها را به خاطرحل مشکالت مردم تحمل میکنیم
عدهای که با سکوت خویش هشت سال زمینه اتالف  950میلیارددالر منابع کشور را فراهم کردند اکنون زبان به اهانت علیه رئیس جمهوری گشودهاند
فعالیت مؤسسات غیرمجاز از مشکالت جدی نظام است و دولت مصمم است این وضعیت را اصالح کند

صفحه 5

صفحه 3

یادداشت
بازخواني پیام سمینار سفرا

ديپلماسي ايران و فرصتهاي اقتصادي پس از برجام
ابراهیم رحیمپور

معاون آسیا ،اقیانوسیه و مشترکالمنافع وزارت خارجه

اخیراً س��مینار رؤس��ای نمایندگیهای سیاس��ی
جمهوري اس�لامي در تهران تش��کیل شد و تحوالت
مختل��ف منطق��های و بینالمللی از وج��وه گوناگون
سیاسی -اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
آنچه در این گردهمايي بروز و ظهور بیش��تری داشت
و در نظ��رات مقامهاي عالی سیاس��ی -اقتصادی هم
برجس��ته بود ،موضوع ضرورت گسترش هرچه بیشتر مناسبات با منطقه و بویژه
همسایگان با اولویت همکاري اقتصادی بود .توسعه روابط اقتصادی با همسایگان
پیوسته در دستور کار سیاست خارجی جمهوري اسالمي ايران بوده است اما این
مهم پس از برجام اهمیت مضاعفی پیدا کرد .گويي این همایش اصرار داشت این
پیام را صادر کند که «در دنیای امروز امنیت بشدت از اقتصاد تأثیر میپذیرد و هر
جای دنیا پیوندهای اقتصادی تقویت و درهم تنیده شدهاند ،امنیت نیز در آنجا در
حد قابل قبولی برقرار شده است ».در دوران تحریم روابط کشورمان با همسایگان با
وجود همه موفقیتهایی که داشت ،در حد مطلوب نبود .در فضای پسابرجام و پایان
دوران تحریم انتظار میرود محدودیتها و محرومیتهای گذش��ته در مناسبات
اقتصادی مرتفع شود .باید عقبماندگیها را جبران نماییم .منافع مشترک موجود
در توس��عه روابط اقتصادی زمینه بس��یار خوبی برای توسعه همکاریها ایجاد و
انگیزه همسایگان را برای توسعه مناسبات تقویت میکند .از مکانیزم کمیسیونهای
مشترک باید خوب استفاده کرد .البته باید پذیرفت که دنیا دنیای رقابت است و در
این مدت کشورهای رقیب در حوزههای مختلف وارد شده و میدان رقابت را برای
کشورمان تنگ نمودهاند و حاال هم از بازگشت ما خرسند نیستند و حتماً برای از
دست ندادن بازار بر تالششان خواهند افزود .ولی با همه اینها با توجه به مزیتهای
اقتصادی و جغرافیایی ایران ،دستیابی به جایگاه مناسب در فرآیند توسعه اقتصادی
منطقه ،برای ما امکانپذیر اس��ت .باید توجه داش��ته باشیم که صرفاً توسعه روابط
تجاری مد نظر نیست بلکه چندوجهی نمودن روابط باید در دستور کار فعاالن و
برنامهریزان اقتصادی از جمله استانها قرار بگیرد .کشورهای حوزه پیرامونی ایران از
ظرفیتهای متنوعی برخوردارند ،برخی از آنها قادر به سرمایهگذاری در کشورمان
هستند ،برخی نیازمند خدمات فنی -مهندسی ما میباشند ،تعدادی به منابع نفت
و گاز ما احتیاج دارند و اغلب به مسیرهای ترانزیتی ایران احتیاج دارند .بسیاری به
کاالهای تولیدی ایران نیازمندند .از همه این ظرفیتها باید بهرهبرداری کرد.
شرکت کنندگان در سمینار تأکید داشتند که راهبردهای منطقهای تهران باید
«اقتصادمحور» باشد و در اين مسير بر سرمایهگذاری متقابل و تلفيق اقتصاد منطقه
با ايران نیز اهتمام جدي صورت گيرد .آنها بر این نکته هم پافشاری داشتند که در
اجرای این راهبرد باید منطق برد -برد راهنمای عمل دستاندرکاران اقتصادی قرار
گيرد .رابطه پایدار و بادوام تنها با این راهبرد امکانپذیر است.
اکنون روسیه یک ظرفیت بزرگ اقتصادی برای ما است .از جهات مختلف تجاری،
اقتصادی و فناوری در اين عرصه فرصت خوبی برای ايران فراهم ش��ده اس��ت .آقای
پوتین بعد از  10سال مجدداً در هفته آینده به تهران سفر میکند تا ضمن دیداری
رسمی و دوجانبه در اجالس سران کشورهای صادرکننده گازی نیز حضور یابد .این
يک فرصت گرانبها است .اکنون این کشور مورد تحریم غرب بشدت به دنبال یافتن
منابع مطمئنی برای جایگزینی اروپا برای تأمین کاالهای مصرفی بویژه مواد غذایی
خود است .به واردات سبزیجات ،مواد لبنی ،میوه ،مرغ و ماهی احتیاج دارد .شرکتهای
بزرگ کشوری و استانی برای استفاده از این فرصت باید تجهیز شوند .وزارت خارجه
آماده است همه مساعدتهای الزم را برای ورود به این بازار بزرگ در اختیار فعاالن
قرار بدهد .اما اکیداً از شرکتها درخواست شود که به این بازارها به عنوان «بازار یکبار
مصرف» نگاه نکنند .حتماً نسبت به کیفیت کاالهای صادراتی مطابق با استانداردهای
موجود دقت کافی داشته باشند تا امکان استمرار و تداوم فعالیت میسر باشد .با توجه
به وجود آب فراوان ،زمینهای حاصلخیز و نیروی کار ارزان ،زمینه بس��یار مناسبی
برای پیگیری کشت فرا سرزمینی در تعدادی از این کشورها فراهم است .زمانی که
شرکتهای عالقهمند سامان یابند از این امکانات استفاده الزم را خواهند برد .ضروری
است متناسب با فرصتهایی که برجام برای ما آفریده است ،خودمان را آماده کنیم
و با باز تعریف سیاس��تهایمان بر مبنای برد -برد ،فصل شکوفايي را در مناسبات و
مبادالت اقتصادی کشورمان با منطقه و همسایگان بگشاييم.

آیین یادبود جانباز شهید عظیمیزاده امروز برگزار میشود

یادداشت

رخداد تروريستي پاريس و سياست تنوع فرهنگي
حسن فرطوسي

پژوهشگر حقوق بينالملل و تنوع فرهنگي ،دانشگاه ژنو

 .1رخ��داد پاري��س نش��ان داد كه ديگ��ر نميتوان
مقولهاي مهم همچون امنيت را تنها در چارچوب محدود
به مرزهاي يك كشور تحليل كرد .چندي نميگذرد كه
در ذهن بس��ياري از سياستگذاران دنيا و نيز كشورمان،
مسائل محيط زيستي از بحران آب و خشكسالي و هجوم
س��يالبها گرفته ت��ا نابودي جن��گل و تاالبها ،گرمتر
شدن زمين و رقيق شدن اليه اوزون و آلودگي هوا ،مقولههايي به شمار ميآمد كه
مس��ئوليت چارهانديش��ي براي آنها يا به عهده همان كشوري بود كه آن معضل رخ
داده يا در نهايت به عهده آن کشوری بود كه به واسطه تقصيرش ،مشكل پيش آمده
اس��ت .واقعيتهاي اين كره خاكي ،اما دير و زود نكات بس��ياري را فهماند .از جمله
اينكه بس��ياري از بحرانها ،مهم نيست كه از كجا نش��أت ميگيرد .مهم اين است
كه مس��ئوليت حل آن بحرانها به عهده همگان اس��ت .با اين نگاه ،مسائل به ظاهر
ملي ،منطقهاي يا جهاني به شمار ميروند .در دنياي امروز مقوله امنيت نيز معناي
كالسيك محصور به مرزهاي خود را از دست داده و بههمپيوستگي و مرزناشناسي
امنيت و عدمامنيت بيش از پيش خود را نمايان كرده است .اگر در اين باره ترديدي
بود ،دو بحران اخير هجوم پناهندگان از خاورميانه به اروپا و نيز حادثه تروريس��تي
جمعه شب  13نوامبر براي تأييد آن كفايت ميكند.
 .2فاصله روزافزون اقتصادي كشورهاي شمال و جنوب ،رشد راستگرايي نژادپرستانه
و افزایش رفتارهاي مبتني بر تحقي ر و تبعيض در كش��ورهاي توس��عهيافته ،گسترش
پديدههاي خانمانسوز فقر و جهل ،روزافزون شدن بياعتمادي و از همگسيختگي دروني
جامعهها ،افزايش درصد بيكاري ،گس��ترش افراطگرايي ديني ،پررنگ شدن نزاعهاي
مذهبي و قوميتي ،بس��ط نفرت عمومي و خش��ونتگرايي ،ش��علهور شدن جنگها و
رقابتهاي فرسايش��ي در خاورميانه و نيز كمرنگ بودن پذيرش تنوع فرهنگي و عدم
رعايت حقوق بش��ر و در كنار همه اينها افزايش دسترس��ي به فضاي اطالعرس��اني و
ارتباطات و آس��انتر كردن هماهنگي فعاليتهاي خشونتآميز ،همه از جمله مواردي
هستند كه به َرخت بربستن امنيت در دنياي بدون مرز امروز ياري ميرسانند.
 .3در يك نگا ِه سريع ميتوان گفت اين حادثه تروريستي ظرفيتهايي براي تحول
گفتماني جدي در سياس��تهاي داخلي فرانسه و اتحاديه اروپا دارد و تأثيراتي فراتر
از حوادث مش��ابه آن را خواهد داش��ت .به نظر ميرسد دوقطبي شدن هرچه بيشتر
تمايزات اجتماعي ،فرهنگي و هويتي ميان اروپاييها و مهاجرتبارها ،تقويت گفتمان
و به دنبال آن قدرت احزاب راستگرا ،تالش براي توجيه افكار عمومي مبني براين كه
اين حادثه بهجاي اينكهناش��ي از ضعف تحليلها و ناكارآمدي دستگاههاي امنيتي
اروپايي باشد ،بهخاطر احترام اروپا به ارزشهايي همچون آزاديهاي فردي و احترام به
حقوق بشر و پذيرش پناهندگان و مهاجران است و بهدنبال آن اعمال محدوديتهاي
بيشتر در اينزمينهها ،ميتوانند گزينههايي محتملتر براي پيامدهاي اين جريان در
سياس��ت داخلي فرانسه و اتحاديه اروپا باشند .وضعيتي كه در نهايت كفه طرفداران
فروپاش��ي يا تضعيف اتحاديه اروپا و بازگشت به دوره مليگرايي محدود به مرزهاي
كشورها را سنگينتر ميكند .روندي كه ميتواند به ظهور سياستمداراني كه بر ترس
و دغدغههاي مردم اروپا انگشت گذارده و فضاي دوقطبي را تشديد كند ،ياريرساند.
 .4در حوزه سياست خارجي فرانسه و اتحاديه اروپا به نظر ميرسد احتمال حضور
پررنگ نظامي زميني كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ناتو و بمباران گسترده مواضع
مربوط به داعش باالتررود.
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آیی��ن یادب��ود جانب��از ش��هید عباس��علی
عظیمیزاده ،خبرنگار پیشکسوت و بازنشسته ایرنا
امروز (سهش��نبه) ساعت  10تا  11:30در مسجد
نور تهران واقع در میدان فاطمی برگزار میش��ود.
عظیمیزاده ،خبرنگار بازنشس��ته و پیشکس��وت
خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا) و از جانبازان
ش��یمیایی روز جمعه  22آبان در سن  55سالگی
به کاروان شهدا پیوست.
وی سال  1359به عضویت سپاه پاسداران انقالب
اسالمی درآمد و از سال  1369تا زمان بازنشستگی
به عنوان خبرنگار در ایرنا فعالیت میکرد .ش��هید
عظیمیزاده در دوران جنگ تحمیلی ،حضوری مس��تمر در جبههها داشت و حین
عملیات بدر بر اثر بمباران شیمیایی رژیم بعث عراق ،دچار جراحت شد و پس از طی
دوران سخت جانبازی ش��یمیایی با شهدا هم کاروان شد .همچنین مراسم یادبوی
برای وی از س��اعت  14:30تا  16روز پنجش��نبه  28آبان در مس��جدالصادق (حاج
عبداهلل) واقع در خیابان  17ش��هریور ،خیابان تاجیک برگزار میش��ود .مراسم شب
هفت مرحوم ش��هید عظیمیزاده نیز ساعت  15روز جمعه  29آبان در مسجد امام
حسین(ع) واقع در بلوار ارتش ،شهرک ابوذر ،نبش خیابان ابوذر هفتم برپا میشود.
ëëپیام تسلیت سپاه پاسداران
روابط عمومی کل س��پاه پاسداران انقالب اس�لامی به مناسبت عروج شهادت
گونه عباسعلی عظیمیزاده ،پیام تسلیتی صادر کرد .به گزارش ایرنا ،در بخشی از
این پیام آمده اس��ت :یاد و خاطره مجاهدتها و تالشهای خالصانه برادر ایثارگر
عباس��علی عظیمیزاده در عرصههای روابط عمومی و تبلیغات سپاه برای همیشه
زنده و الهامبخش ادامه دهندگان راه آن عزیز در این نهاد انقالبی و مردمی خواهد
بود .در این پیام با تس��لیت عروج جانباز شیمیایی عباسعلی عظیمیزاده ،از درگاه
خداون��د برای آن عزیز علو درجات و برای خان��واده معظم و همرزمان و همکاران
ارجمند وی صبر و شکیبایی و توفیق تداوم راه مسألت شده است.

