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نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم:

شفافیت اموال مسئوالن مقدم بر شفافیت آراء است

نماینــده مردم چابهار در مجلس یازدهــم ،گفت :در تمام دنیا
بحث شفافیت اموال مسئولین را داریم .حتی بهنظر من اکنون که

موضوع شفافیت آراء نمایندگان دارد بحث میشود و قرار است
که دوباره به صحن بیاید؛ به طریق اولی این بحث شفافیت اموال

شاید مقدم بر شفافیت آرا باشد.
معینالدین سعیدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای
اســامی در گفتوگو با ایلنا ،در رابطه با مطرح شدن مباحثی
پیرامون احیا جهاد سازندگی ،گفت :بعد از ادغام وزارت جهاد
سازندگی و کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شد،
مشخصا هیچ ساختاری برای جهاد سازندگی تعریف نشد .از
طرفی روســتاهای ما هماکنون مدیریت و مسئولیت واحد و
مشخصی را ندارند که یک نهادی بیاید و تولیگری این بخش
را داشته باشد؛ که مشاهده میکنیم این کمتوجهی به روستاها
باعث افزایش مهاجرت شده و ما پدیدههایی مانند حاشیهنشینی
را داریم .همچنین مردم نیز یک سابقه ذهنی بسیار درخشانی را
از جهاد سازندگی از اوایل انقالب دارند.
وی افزود :پیرو این موضوعات آیت اهلل رئیسی در چندین مورد
موضوع احیا جهاد ســازندگی را مطرح کردند تا از یک طرف
هم برای توسعه روستاها نهاد مشخصی به عنوان متولی در نظر
گرفته شــود و از دیگر ســو از ظرفیت جوانان جهادی کمک
گرفته و استفاده شود تا بتوانیم گامی جدی و قابل توجه برای
ارتقاء شاخصهای توسعه انسانی در روستاهای کشور ،مشابه
همان مدلی که در ابتدای انقالب جهاد ســازندگی انجام داد،
برداریم.
سعیدی درخصوص ســازوکار احیا جهادسازندگی ،بیان کرد:
مشخصا قرار است معاونتی در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد
شود و این اتفاق به شکل جدا شدن از وزارت جهاد کشاورزی
نخواهد بود .پیش از این مباحثی وجود داشت و قرار بود وزارت

سخنگوی جبهه اصالحات ایران:

توسعه روستایی جداگانه ایجاد شود که آن منتفی شد و اکنون
بیشتر بحث جهاد است و ذیل وزارت کشاورزی خواهد بود.
وی درخصــوص پیشبینی از دســتاوردهای چنیــن اتفاقی،
خاطرنشان کرد :این میتواند خیلی مثبت و مفید باشد ،ما این
کمتوجهی به روســتاها را در اســتان سیستان و بلوچستان که
تنها استانی است که جمعیت روستایی در آن بیشتر از شهری
اســت ،به عینه میبینیم که برای روستاها وجود یک ساختاری
که مشخصا برای توسعه روستایی کار کند ضرورتی انکار ناپذیر
دارد و لذا ما به این مساله بسیار خوشبین و امیدوار هستیم.
نماینده چابهار در رابطه با مطرح شــدن مساله «محرمانه بودن
اموال مسئولین با توجه به قانونی که در مجلس دهم تصویب
شد و بعد به مجمع تشــخیص مصلحت نظام رفت» ،گفت:
من در جریان جزئیات این امر نیســتم اما مشاهده میکنید در
تمام دنیا بحث شفافیت اموال مسئولین را داریم .حتی بهنظر من
اکنون که موضوع شفافیت آراء نمایندگان دارد بحث میشود و
قرار اســت که دوباره به صحن بیاید؛ بهنظر من به طریق اولی
این بحث شفافیت اموال شاید حتی مقدم بر شفافیت آرا باشد.
وی همچنین تصریــح کرد :نه تنها آراء بلکــه اموال هم باید
شــفاف باشد .این موضوعی است که در تمام دنیا وجود دارد؛
حتــی قانونی تحت عنوان «از کجا آوردهای؟» قبال مطرح بود
تا مشــخص شود که مسئولین قبل از رسیدن به مسئولیت چه
شرایط مالی داشتند و اکنون در چه شرایطی هستند .این در تمام
دنیا وجود دارد و یک اصل انکارناپذیر است و من خودم پیشتاز
این موضوع خواهم بود.

توگو بین حاکمیت و جامعه
واژگون شدن قطار انقالب در صورت فقدان شکلگیری گف 
ســخنگوی جبهه اصالحات ایران گفت :پیامد روند نفی دیگری
توگو بین حاکمیت و جامعه و نخبگان
و فقدان شــکلگیری گف 
و همچنین اصرار بر رویکرد حذف دیگران و غیرخودیها باعث
شده که افرادی مانند هاشمی ،ناطق نوری ،الریجانی و روحانی نیز
که زمانی خودی محسوب میشدند ،امروز به گروه غیر خودیها
افزوده شوند.
آذر منصوری در گفتوگو بــا خبرنگار ایلنا ،در خصوص تعامل
اصالحطلبان با حاکمیت ،اظهار کرد :ابتدائ ًا باید منظور از حاکمیت
مشخص شود که وقتی صحبت از تعامل میشود ،منظور چه سطح
و چه رکنی از حاکمیت است .به نظر میرسد تعامل مستقیم و جدی
در سالهای اخیر با سطوح مختلف وجود نداشته است .در سطح

تعامل با قوای انتخابی و انتصابی تا قبل از انتخابات  ۱۴۰۰هر نوع
توگوهای مستقیم انجام شد و به نتیجه
تالشی برای شکلگیری گف 
نرسید.
این فعال سیاســی اصالحطلب افزود :اگر تعاملی وجود داشــت،
انتخابــات  ۱۴۰۰به این شــکل برگزار نمیشــد .البته پس از این
انتخابات تالشهایی از طرف دولت مستقر و قوه قضاییه برای تعامل
شکل گرفته است و در حد ارائه پیشنهاد به دستگاهها و یا اعالمنظر
در خصوص سیاستگذاریها از سوی این دو رکن از قدرت صورت
گرفته و برخی از اصالحطلبان هم نظرات و پیشنهادات خود را اعالم
کردهاند .اما اینکه این نظرخواهیها چه تأثیری بر سیاستگذاریها و
عملکردها داشته باشد ،باید منتظر ماند و نتیجه آن را دید.

وی گفت :هر نظامی بدون توجه به ضرورت اصالح شیوه حکمرانی
و توجه به اقتضائات زمان ،ممکن است حلقه خودیهایش روز به
روز محدودتر شود .در حالی که توجه به تغییرات جهانی و منطقهای
و اقتضائات زمان و اعمال اصالحات ،نظام حکمرانی را روزآمدتر،
پویاتر و کارآمدتر میکند ،متأسفانه در کشور ما به خصوص از جانب
طیف افراطی ،در برابر آن مقاومت میشــود و نتیجه این رویکرد
تعمیق شکافها و گسستهای قبلی بین نظام و جامعه و حاکمیت
و نخبگان و نیز پیدایش گسستهای جدید است .متأسفانه این رویه
باعث شــده قطار انقالب در هر مرحله بخشی از نیروهای خود را
پیاده کند و روز به روز حلقه خودیها تنگتر و محدودتر شود.
قائم مقام حزب اتحاد ملت بیان کرد :متأسفانه پیامد این روند ،نفی

دیگری و دیگر پذیری (یعنی دیگرانی که ممکن است مانند ما فکر
توگو بین حاکمیت و جامعه و
نکنند) و فقدان شــکلگیری گف 
نخبگان و همچنین اصرار بر رویکرد حذف دیگران و غیرخودیها
باعث شــده که افرادی مانند هاشــمی ،ناطق نوری و الریجانی و
روحانی نیز که زمانی خودی محســوب میشدند ،امروز به گروه
غیر خودیها افزوده شوند و این رویه در نهایت باعث میشود غیر
از یک اقلیت محدود و اندک ســاالر دیگر کسی در قطار انقالب
باقی نماند.
وی خاطرنشان کرد :اما در یک نگاه کلی اساس ًا چون تغییر با حذف
دیگری میآید ،در فردای تغییر هم این شیوه ،به یک شیوه مرسوم
تبدیل میشود و این بحث نیاز به آسیبشناسیهای عمیقتر دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به رویدادهای اخیر در
لبنان تصریح کرد :ایران بر این باور اســت که مردم ،دولت و ارتش
در کنار مقاومت لبنان با انســجام و وحدت خود ،مانند همیشه از
فتنهها که ریشــه در رژیم صهیونیستی دارد با موفقیت و سربلندی
عبور خواهد کرد.
به گزارش اداره کل اطالعرســانی و امور ســخنگویی وزارت امور

جهاناقتصاد

مردم و دولت لبنان از فتنهها سربلند عبور خواهند کرد

خارجه« ،سعید خطیب زاده» با محکوم کردن و ابراز تاسف عمیق از
آتش گشودن و تیراندازی به مردم بی گناه لبنان که در حال تظاهرات
مســالمت آمیز بوده اند ،تاکید کرد :ضروری است دولت و مقامات
لبنان نســبت به شناسایی و دستگیری عوامل این جنایت ها و فتنه
انگیزی میان مردم لبنان اقدام عاجل نمایند.
وی درباره وقایع تلخ لبنان گفت :جمهوری اسالمی ایران ضمن تاکید

چهارسویسیاست
رئیس کمیسون برنامه و بودجه مطرح کرد؛

امسال حدود  ۲۵۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه
خواهیمداشت

رئیس کمیسون برنامه و بودجه ضمن تشریح جزئیات تشکیل ستاد بودجه  ،۱۴۰۱کسری
بودجه سال جاری را بالغ بر  ۲۵۰هزار میلیارد تومان دانست و تاکید کرد که این به معنای
غیرقابل جبران بودن کسری بودجه نیست.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،درباره گران شدن حاملهای سوخت در بودجه  ۱۴۰۱با بیان
اینکه ستاد بودجه  ۱۴۰۱در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است و بنده نیز در آن
حضور دارم ،اظهار داشــت :هر هفته سه جلسه برگزار میشود که در آن درباره بودجه
 ۱۴۰۰و نوع ساختار بودجه که باید تعریف مشخصی پیدا کند و یک نگاه تحولی که باید
به بودجه  ۱۴۰۱وجود داشته باشد ،صحبت میکنیم.
وی افزود :اما در رابطه با افزایش قیمت حاملهای سوخت هنوز هیچ بحثی انجام نشده
است؛ فعال در کلیات ورود پیدا کردهایم تا اینکه بتوانیم تحولی که باید ،در بودجه پیدا
شــود؛ همچنین شفافسازی که باید ،به وجود بیاید؛ همچنین نوع نگاه پایدار به منابع
باید کام ً
ال در بودجه  ۱۴۰۱تعریف شــود و یک بودجه واقعی بسته شود .بودجهای که
عملیاتی شــود و حداقل  ۹۰تا  ۹۵درصد بتوان بر آن تکیه کرد و مثل بودجه  ۱۴۰۰که
واقعا بودجه قابل اعتنایی نیست ،نباشد .اما در مواردی مانند افزایش قیمت سوخت هیچ
بحثی نشده است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی در مورد اینکه آیا تا به حال روی ساختار
بودجه کاری انجام شده است ،اظهار داشت :چند روز پیش در مورد بودجه آموزش و
پرورش بحث بــود که ما چگونه و با چه نگاهی باید بودجه این وزارتخانه را ببندیم؛
نگاهها و مولفههایی که در بودجه موثر است مورد بحث قرار میگیرد؛ در این جلسات
ساختارها و مسائلی که در ساختار تاثیرگذار هستند بحث میشود و اینکه بودجه را به
شکلی ببندیم که مثل امسال دچار کسریهای مفرط که بودجه را متوقف میکند ،نباشیم.
وی با بیان اینکه از طرفی نیز احکامی در بودجه باید مصوب شود که برای دولت صد در
صد جنبه اجرایی داشته باشد ،افزود :در حال حاضر ما در بودجه موارد گوناگون داریم
که دولت میتواند با اعمال آنها به گونهای حرکت کند که تقریبا مصوبه مجلس نادیده
گرفته شود .همکاری بسیار خوبی بین سازمان برنامه بودجه و کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس در حال انجام اســت ،ستاد تشکیل شده است و کارها دنبال میشود .همچنین
کارگروهی نیز تشــکیل شده تحت عنوان «کارگروه حقوق و دستمزد» که به صورت
کارشناســی و بر مبنای عدالت به پرداختها فکر کنند و از این بیســر و سامانیهای
موجود و وضعیتی که وجود دارد کشور را نجات دهیم .یک نظم و ادغامی در کارکنان
دولت و کارکنان نظام به وجود بیاید که عدالت نسبی حداقل برای پرداختها به وجود
بیاید و ما مجبور نشویم هر سال با مصوبات مجلس و دولت ،سیستم و جایگاه حقوق
و دستمزد را به هم بریزیم.
ی از معلمها و بســیاری از ســازمانها حرف
نماینده مجلس یازدهم افزود :امروز خیل 
حساب در مورد حقوقها دارند که باید شنیده شود و باید بر اساس آنها بین دولت و
مجلس یک همکاری وجود داشته باشد که هم کار کارشناسی انجام دهند و هم بودجه
را ببندند.
وی با اشــاره به حضور اعضای کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در ســتاد بودجه
 ،۱۴۰۱خاطرنشــان کرد :مفاهمه بین ما و سازمان برنامه باید به وجود بیاید که بتوانیم
همراهیهایی را با یکدیگر تا پایان زمانی که بودجه مصوب و به قانون تبدیل میشود
یعنی تا پایان اسفندماه ،داشته باشیم.
حاجی بابایی درباره افزایش کســری بودجه تا پایان سال با بیان اینکه بودجه  ۱۴۰۰دو
سقف دارد که به نظر میرسد خیلی نباید روی سقف دوم آن حساب کرد ،اظهار داشت:
یعنی اگر سقف دوم را در نظر بگیریم یک چیزی حدود  ۳۴۰هزار میلیارد تومان کسری
بودجــه وجود دارد؛ اما  ۹۳۸هزار میلیارد تومان بودجه را باید مالک قرار دهیم ،از این
میزان بودجهای که دولت پیشبینی کرده اســت ۲۵۰ ،هزار میلیارد تومان را باید جزء
کسریها حساب کنیم.
وی ادامه داد :کســری بودجه به این معنا نیســت که قابل جبران نیست؛ بلکه دولت و
مجلس در رابطه با یکدیگر اول باید کسریهایی که در شش ماهه اول به وسیله فروش
اوراق یا تنخواه گردان اخذ شده و در اختیار دولت قرار گرفته را محاسبه کنیم؛ بعد باید
ببینیم دولت توان جایگزینی و تامین منابع را به چه شکل میتواند داشته باشد.

بر اهمیت حفظ ثبات و آرامش لبنان ،با دقت و از نزدیک تحوالت
لبنان را زیر نظر دارد و بر این باور است که مردم ،دولت و ارتش در
کنار مقاومت لبنان با انسجام و وحدت خود ،مانند همیشه از فتنهها
و دسیسههایی که ریشه در رژیم صهیونیستی دارد و توسط اربابان
و عوامل این رژیم طراحی و اجرا میشــود ،با موفقیت و سربلندی
عبور خواهند کرد .خطیب زاده با تســلیت به دولت و مردم لبنان،

به ویژه خانوادههای داغدار ،برای جراحت دیدگان سالمت وشفای
عاجل مسالت کرد .به گزارش ایرنا ،تجمع روز پنجشنبه مردم لبنان در
اعتراض به دستور قاضی تحقیقات پرونده انفجار تابستان  ۱۳۹۹بندر
بیروت مبنی بر بازداشت تعدادی از وزیران و نمایندگان این کشور به
خشونت کشیده شد و بنا به اعالم رسانه ها این خشونت هفت کشته
و  ۶۰زخمی به جا گذاشت.

بازگشت فوتی روزانه کرونا زیر  ۲۰۰نفر

تزریق دُز سوم واکسن کرونا مدرنا ضروری نیست
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :از
روز پنج شــنبه تا روز جمعه ۱۹۷ ،بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دســت دادند و این درحالیســت که مجموع
واکســنهای تزریق شده در کشور به  ۷۰میلیون و ۵۲۹
هزار و ُ ۷۹۴دز رسید.
به گزارش ایرنا ،ویروس کرونا طی روزهای گذشــته با
یک روند نوسانی شمار قربانیان خود را به باالی و یا زیر
 ۲۰۰نفر رسانده است.
تلفات روزانه کرونا  ۱۶و  ۱۷مهر ماه و پس از گذشــت
حدود یک هفته از عبــور خیز پنجم کرونا به ترتیب با
 ۱۸۵و  ۱۷۳مورد مرگ به زیر  ۲۰۰نفر رسید و روز ۱۷
مهــر ماه به رکــورد  ۸۲روز پیش و زیر  ۲۰۰نفر در ۲۷
تیر ماه دست یافت.
روز یکشــنبه  ۱۸مهر ماه نیز تلفات روزانه کرونا با ۲۲۲
مورد مرگ به باالیی  ۲۰۰نفر بازگشت و روز دوشنبه ۱۹
مهر ماه به عدد  ۲۷۶مرگ رسید و روز سه شنبه  ۲۰مهر
ماه به مرز  ۲۰۰نزدیک شد و در ایستگاه  ۲۱۳توقف کرد.
روز چهارشنبه  ۲۱مهر ماه تلفات کرونا به  ۱۹۴نفر رسید
اما روز پنجشــنبه  ۲۲مهر ماه رقم  ۲۲۳فوتی را برجای
گذاشت.
بر اســاس اعالم وزارت بهداشت ،تا کنون  ۴۷میلیون و
 ۷۱۳هزار و  ۲۵۸نفر ُدز اول واکسن کرونا و  ۲۲میلیون
و  ۸۱۶هــزار و  ۵۳۶نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به  ۷۰میلیون
و  ۵۲۹هزار و ُ ۷۹۴دز رسید.
همچنین از روز پنج شنبه تا روز جمعه ته ۸۸۸ ،هزار و
ُ ۶۶۴دز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.
از روز پنج شــنبه تا روز جمعه  ۲۳مهر ماه  ۱۴۰۰و بر

اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۱ ،هزار و  ۸۵۷بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک
هزار و  ۵۹۱نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون و ۷۶۵
هزار و  ۹۰۴نفر رسید.
از روز پنج شــنبه تا روز جمعه نیز  ۱۹۷بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۱۲۳هزار و  ۶۹۵نفر رسید.
تا کنون  ۵میلیون  ۲۹۴هزار و  ۹۸۱نفر از بیماران ،بهبود
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
همچنین  ۴هزار و  ۹۲۴نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخش هــای مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت
مراقبت قرار دارند.
 ۳۳میلیــون و  ۷۸۷هــزار و  ۹۵۲آزمایش تشــخیص
کووید ۱۹تا کنون در کشور انجام شده است.
اکنون هفت شهر کشور در وضعیت قرمز ۱۰۸ ،شهر در
وضعیت نارنجی ۲۴۸ ،شهر در وضعیت زرد و  ۸۵شهر
در وضعیت آبی قرار دارند.
تزریق ُدز سوم واکسن کرونا مدرنا
ضروری نیست
اداره نظارت بر دارو و غذای آمریکا اعالم کرد :تزریق ُدز
سوم واکسن کرونا ُمدرنا ضروری نیست.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،محققان سازمان غذا
و داروی آمریکا از توصیه خود برای تزریق ُدز تقویتی
واکسن کووید  ۱۹-مدرنا صرف نظر کردند.
محققان به تازگی در یک سند منتشر شده اعالم کردند
که داده ها نشــان می دهد؛ تزریق دو دز واکسن مدرنا
ایمنی کافی را در برابــر ویروس کرونا ایجاد می کند

و دز سوم برای محافظت در برابر نوع مسری تر ( دلتا)
ضروری نیست.
شــرکت مدرنا در ماه ســپتامبر ،داده هایی را در مورد
ضرورت تزریق دز ســوم واکسن به سازمان نظارت بر
دارو و غذای آمریکا ارسال کرد.
این شــرکت بیوتکنولوژی اعالم کرد که این واکســن
با گذشــت زمان درصد ایمنی کمتری ایجاد می کند و
تضعیف می شــود و برای پیشگیری از ابتال به ویروس
کرونا ،به ویژه در افراد مسن تر ،تزریق دز سوم ضروری
است.
شرکت مدرنا اعالم کرد :دز سوم این واکسن افراد را در
برابر ابتال به نوع دلتا نیز محافظت می کند.
محققان اذعــان کردند که برخی مطالعات به کاهش اثر
واکســن مدرنا اشــاره کرده اند .این در حالی است که
محققان ســازمان نظارت بر دارو و غذای آمریکا اعالم
کردند که به طور کلی ،داده ها نشان می دهد واکسن های
مجاز کووید  ۱۹در آمریکا در حال حاضر هنوز افراد را
در برابر ابتال به بیماری شدید کرونا و مرگ ناشی از این
بیماری محافظت می کنند.
با اینکه بســیاری از محققان اذعــان دارند که مطالعات
بســیاری به ضعیف واکســن کرونا پس از مدتی اشاره
دارد ،اما سازمان نظارت بر دارو و غذای آمریکا به طور
مســتقل داده های مرتبط با نتیجه گیری آنها را بررسی
یا تأیید نکرده است .محققان ســازمان نظارت بر دارو
و غذای آمریکا اعالم کردند که موارد گزارش شــده از
پیشرفت کووید ۱۹-در افراد واکسینه شده غیر معمول
بوده و «نگرانی در مورد این بیماری در افراد واکســینه
شده با تزریق دو ُدز مدرنا وجود ندارد».

استاد دانشگاه آریزونای شمالی:

ایران و آمریکا باید بیاعتمادی متقابل را برطرف کنند

یک اســتاد روابط بینالملل تاکید کرد :در آینده نزدیک روابط ایران و عربستان سعودی
بهبود مییابد چراکه با خروج آمریکا از منطقه ،دو کشور به دنبال احیای روابط خواهند
بود عراق به خوبی متوجه آسیبی که از تنش میان این دو کشور متوجه بغداد میشود ،شده
است ،برای همین از تالش جهت بهبود روابط دو کشور دست برنمیدارد.
ســهیل محمود استاد روابط بینالملل دانشگاه آریزونای شمالی و عضو مرکز مطالعات
بینالملل آمریکا اســت .وی در گفتوگو با ایلنا به بیان نظرات خود در مورد تنشها و
تحوالت در منطقه پرداخت:
سهیل محمود ابتدا در مورد بیاعتمادی ایران به آمریکا گفت :نباید رویه آمریکا در دوران
ترامپ را برای احیای برجام در نظر گرفت؛ بایدن برای احیای برجام جدی است .آنها
واقع ًا میخواهند روند این مذاکرات را تسهیل کنند اما این بر عهده ایران و آمریکا است
که بیاعتمادی متقابل را برطرف کنند.
وی گفت :ایران باید برخی امتیازاتی را که دولت بایدن خواسته بدهد ،در غیر این صورت
وضعیت مانند گذشته ادامه خواهد یافت .ایاالت متحده هم باید نشان دهد که بیش از
گذشته مایل است با ایران به شیوهای مثبت برخورد کند و رضایت ایران را جلب کند .به
یاد داشته باشید که افکار عمومی جهانی با گسترش سالحهای هستهای مخالف است.
هیچکس از تالش برای دستیابی به سالح هستهای حمایت نمیکند البته ایران بارها تاکید
کرده که قصد تولید چنین سالحهایی را ندارد.
وی با انتقاد از سیاست تحریم علیه ایران و تالش ایران برای ارسال نفت به لبنان با وجود
تحریمها گفت :در واقع ارســال نفت برای پایان دادن به بحران انرژی در لبنان اقدامی
ستودنی است .ایاالت متحده به زودی گزینه تحریمها را کنار نمیگذارد .در ایاالت متحده

اجماع قوی در این زمینه وجود دارد و به این زودی ابزار تحریم علیه ایران را لغو نمیکند.
این استاد دانشگاه در ادامه به شکست آمریکا در افغانستان اشاره کرد و گفت :جنگ ایاالت
متحده در افغانستان یک پروژه محکوم به شکست بود .یک عملیات نظامی بسیار کوتاه
توسط ایاالت متحده میتوانست القاعده را بالفاصله پس از  ۱۱سپتامبر از افغانستان خارج
کند .به یاد داشته باشید که طالبان به طور مستقیم در  ۱۱سپتامبر دخالت نداشت .نیازی به
جنگ بیست ساله در افغانستان نبود .این یک اشتباه وحشتناک بود که ایاالت متحده هزینه
مالی و جانی زیاد و سنگینی را بابت آن پرداخت کرد.
وی افزود :یک ابرقدرت از ابزار جنگ صرف نظر از نتایج آن در پایان اســتفاده خواهد
کرد .ابرقدرتها از این راهکار در تالش برای حفظ منافع ملی در سراسر جهان استفاده
میکنند .هر چند ممکن است جنگها غیرضروری و ناشی از اشتباهات ما باشند .جنگ
در عراق و افغانستان هر دو اشتباه بود .جنگ در سوریه هم محدود به حفظ منافع کردها
و مبارزه با داعش است .عملیات نظامی در لیبی هم غیرضروری بود.
سهیل محمود در مورد روابط ایران و عربستان گفت :پیشرفتهایی وجود دارد زیرا آنها
در حال حاضر بین خود به صورت محرمانه و آشکار صحبت میکنند .در آینده نزدیک
روابط ایران و عربســتان سعودی بهبود مییابد .با خروج آمریکا از منطقه ،دو کشور به
دنبــال احیای روابط خواهند بود .وی در ادامــه در مورد نقش عراق برای بهبود روابط
ایران و عربستان گفت :رقابت بین این دو باعث ایجاد بیثباتی و تنش در منطقه میشود.
در نتیجه عراق آسیب میبیند ،بنابراین بدیهی است که خواهان روابط بهتر بین عربستان
سعودی و ایران که هر دو همسایه این کشور هستند ،باشد و برای بهبود روابط این دو
کشور تالش کند.

سرمقاله

میدان یا شطرنج سیاسی؟
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

جمهوریخواهان در کنگره آمریکا به جو بایدن حمله میکنند که گزارش تهیه شــده در ارتباط با
داراییهای حزباهلل لبنان را در اختیار آنان قرار نمیدهد .طبق قانون «محدودیت توان مالی حزباهلل»
مصوب ســال  2018کنگره آمریکا ،وزارت امورخارجه و وزارت دفاع موظف شــدند ظرف  6ماه
گزارش جامعی در این زمینه تدوین و در اختیار عموم قرار دهند .در شــرایطی که لبنان در معرض
ورشکســتگی قرار دارد ،دولت بایدن درحال بررسی برداشتن تحریمهای اقتصادی علیه این کشور
اســت .پَت فالون ،نماینده جمهوریخواه کنگره از تگزاس معتقد است که برداشتن تحریمها و ارائه
کمک مالی به لبنان دقیق ًا فصلی از کتاب سیاست خارجی نِویل چمبرلین ،نخست وزیر بریتانیا در
آستانه جنگ جهانی دوم است .چمبرلین که از سال  1937تا  1940نخست وزیر بریتانیا بود ،سیاست
«صلح در دوران حاضر» را دنبال کرده و براین عقیده بود که باید با هیتلر رهبر آلمان نازی کنار آمد.
سیاستی که چرچیل سخت با آن مخالف بود و در نهایت با به کرسی نشاندن حرف خود بر مسند
نخست وزیری تکیه زد و شد آنچه شد .مساله اینجاست که دولت آمریکا هیچ اقدامی به عمل نیاورده
که نشان دهد لبنان را تحت تحریم قرارداده است .البته این کشور برخی سیاستمداران لبنانی و اعضاء
ارشد حزباهلل را در لیست تحریم گنجانده است ولی بهنظر نمیرسد کاخ سفید به دنبال جلوگیری
از کمک مالی صندوق بینالمللی پول به لبنان باشد .ماه گذشته درحالیکه گروهی از نمایندگان کنگره
آمریکا به لبنان سفر کرده بودند ،ریچارد بلومنتال ،یکی از نمایندگان اعالم کرد که کنگره در فکر تدوین
برنامه حمایت مالی از لبنان در قالب طرح مارشــال برای بازســازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم
است .عدم انتشار گزارش مربوط به تامین مالی گروههای سیاسی از جمله حزب اهلل در لبنان به این
دلیل سروصدای نمایندگان جمهوریخواه را درآورده که زمزمههایی مبنی بر آمادگی کاخ سفید برای
برداشتن تحریمهای اعمال شده بر رژیم بشار اسد برای حل مشکل انرژی در لبنان به گوش میرسد.
قرار است خط لولهای گاز را از مصر از طریق اردن و سوریه به نیروگاه برق دیر عمار در لبنان منتقل
کند .درحال حاضر این کشور با کمبود شدید برق مواجه بوده واقتصاد آن در معرض فروپاشی است.
ظاهر قضیه آن است که این خط لوله گاز مورد نیاز لبنان را تامین خواهد کرد ولی اصل ماجرا آن است
که مصر و اردن به دنبال آنند که سوریه را به جمع کشورهای عربی بازگردانند و میخواهند از لبنان به
عنوان قالب استفاده کنند .بهنظر میرسد سیاستی که برخی در واشنگتن به آن به دیده وادادگی دولت
بایدن نسبت به رژیم اسد و ایران مینگرند از عمق بیشتری برخوردار بوده و در پس پرده نشاندهنده
برنامه برخی کشورهای عرب منطقه برای نزدیک شدن به سوریه و لبنان و استفاده از آن در مذاکره
با تهران است .در چنین حالتی میتوان گفت تحولی اساسی در نگاه این کشورها به ایران صورت
گرفته است .سالهاست بسیاری از کشورهای منطقه به حمایت آمریکا و حتی اسرائیل در مواجهه با
ایران دل بستهاند .عادی سازی روابط برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس با اسرائیل را میتوان در
قالب این دکترین ارزیابی کرد.
لیکن سیاست آمریکا مبنی بر مهار ایران شکست خورده است .علیرغم چند دهه تحریم ،ایران کماکان
در منطقه از نفوذ قابل توجهی برخوردار است .بهنظر میرسد با درک این واقعیت و اینکه بعید است
اسرائیل بدون حمایت آمریکا با ایران وارد جنگ شده و منطقه را بههم بریزد ،برخی کشورهای منطقه
اقدام به بازنگری در سیاست خارجی خود کردهاند .سیاست جدید آنان در سوریه و لبنان حاکی از
آن است که قصد دارند با جدیت بیشتری وارد عمل شده و نقشآفرینی کنند .ایران بهخوبی از کارت
انصاراهلل در یمن برای کشاندن عربستان سعودی به باتالق جنگی بدون پایان استفاده کرد ولی حاکمان
سعودی کارت خود را در لبنان بر زمین انداخته و خود را از معرکه کنار کشیدند .سالهاست رهبران
این کشور علیرغم فشار ایاالت متحده و فرانسه ،لبنان را از دستورکار خود خارج کرده و این کشور
را دراختیار سایر قدرتهای منطقه بهویژه ایران قرار دادهاند .دالیل ریاض در توجیه این سیاست یکی
همپیمانی میشــل عون ،رئیس جمهور و همچنین جنبش ملی آزاد لبنان ،پرنفوذترین گروه سیاسی
مســیحی به رهبری جبران بســیل داماد وی با حزباهلل است و دیگر اینکه علیرغم میلیاردها دالر
هزینه ،مردم لبنان نظر مساعدی به سعودیها ندارند .در واقع حاکمان سعودی با قطع امید از سعد
حریری ،نخست وزیر اسبق لبنان و عدم ارائه کمکهای مالی اقدام به تنبیه مردم این کشور کردهاند.
لیکن این سیاست جامعه لبنان را نسبت به عربستان بدبینتر کرده و حزباهلل با پرکردن خالء سیاسی
و اجتماعی ،جایگاه خود را مستحکمتر کرده است .نقطه عطف این سیاست آنجا بود که محمد بن
سلمان در نوامبر  2017حریری را بازداشت کرد .این اقدام موقعیت حریری را در صحنه سیاسی لبنان
تضعیف کرده و نفوذ عربستان سعودی را نیز کاهش داد.
درحال حاضر در سرتاسر منطقه تغییرات جالب توجهی درحال رخ دادن است .سیاست کشورهای
مصر و اردن و همچنین امارات و قطر در لبنان نشان میدهد آنان بر این عقیدهاند که جلب حمایت
بخش قابل توجهی از مردم لبنان بهویژه اهل تسنن روشی مطمئنتر از تکیه بر توان نظامی آمریکا و
اسرائیل است .بدینترتیب راهکار موردنظر بازگشت به دیپلماسی است و با توجه به اینکه در سوریه،
یمن ،لبنان و عراق یا اکثریت و یا اقلیت قابل توجهی اهل تسنن هستند ،شرایط برای تمرکز بر مذاکره
و رسیدن به توافق با سایر کشورهای صاحب نفوذ در منطقه از جمله ایران فراهم است.
میتوان گفت خاورمیانه به دهه  50میالدی بازگشته است ،وقتی که تقسیمبندی کشورهای منطقه بر
مبنای طرفداری از خیزشهای مردمی از جمله جنبش ناسیونالیسم عربی به رهبری جمال عبدالناصر
در مصر ،بعثیهای عراق ،کمونیسم ،خاندان هاشمی و یا غرب شکل گرفته بود .اما امروز منطقه تحت
تاثیر بازیگران منطقهای و بینالمللی رقیب از جمله ایران ،ترکیه ،اسرائیل ،روسیه و آمریکا قرار گرفته
و راه برای نقشآفرینی دیپلماسی هموار گشته است .رهبران کشورهای عرب منطقه امید خود را به
حمایت همهجانبه آمریکا از دست داده و برآنند که با بازگرداندن سوریه به جمع خود ،افزایش نفوذ در
لبنان و جلب رضایت اهل تسنن ،دست خود را برای مواجهه با ایران تقویت کنند .خالصه اینکه مصر
و اردن با توجه به بحران اقتصادی در لبنان و امید به محدودیتهای اقتصادی ایران و عدم امکان ادامه
حمایت مالی از حزباهلل ،آغوش خود را بر روی سوریه بازکردهاند .از طرفی دولت ایاالت متحده
به وضوح نشان داده است که مرکز ثقل سیاست خارجی خود را از خاورمیانه به خاوردور انتقال داده
است و بدین ترتیب انتظار میرود در بازی شطرنج سیاسی منطقه در سالهای پیش رو تقابل جای
خود را به تعامل بدهد .در این صورت آنچه بهکار میآید ابتکار عمل و خالقیت در مذاکره اســت.
اما آیا از دستگاه دیپلماسی کشور که مدتها متکی بر میدان بوده و هست میتوان انتظار داشت که با
سیاستورزی و زیرکی قوامگونه حریفان منطقهای در جهان عرب را مات کرده و نفوذ فرامرزی خود
را افزایش دهد؟ کشتی دیپلماسی کشور دل به دریایی متالطم زده و روزهای دشواری در پیش دارد.
افسوس که قوامهای امروز خانه نشینند ،میدان به میدانیان سپرده شده و خبری از دیپلماسی نیست!

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده
ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
• مدیر مسئول :سعیدتقیپورچنگیز
• سردبیر :مهدی زاهدی
• مدیرامور اجرایی و مالی :الهام معظمی گودرزی • مدیر بازرگانی :ملیحه مکرمی
•هیئت تحریریه :علی شفائی • مرتضی ابراهیمی • مهناز اسماعیلی • گلناز پرتوی مهر
•گرافیک و صفحه آرائی  :عطیه نوبخت
•عکاس  :مسعود روستا
•مدیر فناوری اطالعات  :مریم قجر
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
021-88822910
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
•چاپخانه :چاپ صمیم •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،جاده مخصوص کیلومتر  ،۹شرکت عالءالدین ،پالک  ،۲۰۳سوله چاپ صمیم •پخش
سراسری :احمد جراری •تلفن44533725 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات
کشور» است.
• روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور با کسب  61/34امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی
کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست یابد.
• دارای گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015
• گواهینامه  isoتوسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
• توییترhttps://twitter.com/jahaneco:
• اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneco :
• تلگرامhttps://telegram.me/jahaneghtesad :
• فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneco :
• آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
• یوتیوبhttps://youtube.com/channel/jahaneco :
http://www.rgs.org.ir
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد

جامعه انسانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت در همه جنبهها
و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه
خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشــند .ما "دانستن" را حقّ مسلم شهروندان میدانیم و براین باوریم که
استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین
نحو هموار سازد .دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از
نظام ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست .متن کامل منشور اخالقی جهان اقتصاد براین پایه
و در سه محور حقوق ،خط قرمزها ،و رویهها تنظیم شده ،و در  16بند در آدرس http://jahaneghtesad.
 com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

