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سخنگوی وزارت بهداشت :فوتیهای روزانه کرونا دوباره از  ۲۰۰نفر گذشت

عوارض شدید کرونا در مصرف کنندگان دخانیات

ســخنگوی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
تاکنون  ۴۳۹هزار و  ۸۸۲نفر در کشــور به طور قطعی به ویروس
کرونا مبتال شده و با فوت  ۲۰۷نفر دیگر ،تعداد جان باختگان کرونا
در کشور به  ۲۵هزار و  ۲۲۲نفر رسیده است.
سیما سادات الری درباره آخرین آمار مبتالیان به ویروس کرونا در
کشور و موارد فوت ناشی از ابتال به کووید  ۱۹در کشور بیان کرد:
از روز پنج شــنبه تا روزجمعه  ۴مهر  ۱۳۹۹و براساس معیارهای
قطعی تشخیصی ،سه هزار و  ۵۶۳بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۷۰۸نفر از آنها بستری شدند.
با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۴۳۹هزار و
 ۸۸۲نفر رسید.
وی ادامه داد :متاســفانه در طول این مدت  ۲۰۷ ،بیمار کووید ۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به
 ۲۵هزار و  ۲۲۲نفر رسید.
الری افزود :خوشــبختانه تاکنون  ۳۶۹هزار و  ۸۴۲نفر از بیماران،
بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۴۰۲۳نفر
از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارند.
معاون وزیر بهداشت گفت :تاکنون سه میلیون و  ۸۷۹هزار و ۶۴۰
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
وی بیان کرد :اســتانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی،
خراسان جنوبی ،ســمنان ،قزوین ،لرســتان ،اردبیل ،خوزستان،
کرمانشاه ،گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم ،خراسان رضوی ،مازندران،

البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان و
یزد در وضعیت قرمز قرار دارند .همچنین استانهای کهگیلویه و
بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،هرمزگان ،فارس و گلستان نیز
در وضعیت هشدار قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :شواهد نشان میدهد که مصرف
کنندگان محصــوالت دخانی مبتال به ویــروس کرونا عوارض
شــدیدتری از بیماری را تجربه کردهانــد و میزان مرگ و میر در
مبتالیان به بیماری در این گروه بیش از سایر افراد است.
وی افزود :همچنین خانواده این افراد به واسطه مواجهه مستمر و
طوالنی با دود دســت دوم مواد دخانی ،ریسک خطر باالتری را
نســبت به ابتال به بیماری کرونا و البته سایر بیماریهای مرتبط با
مصرف دخانیات تجربه میکنند .بنابراین اقدام به ترک دخانیات
در این برهه زمانی به دلیل همهگیری بیماری در کشور ،از اهمیت
ویژهای برخوردار است.
الری ادامه داد :درخواســت ما از مردم عزیز کشورمان این است
که ضمن خودداری از استعمال هرگونه مواد دخانی از قبیل قلیان،
ســیگار پیپ و قلیان چه به صورت انفــرادی و چه به صورت
گروهــی ،از حضور در اماکن مصرف و عرضه دخانیات از جمله
قلیان سراها و اتاقکهای سیگار که موجب انتقال آلودگی ویروسی
میشود خودداری کنند .معاون وزیر بهداشت اظهار کرد :از مردم
میخواهیم که با توجه به افزایش ابتال و بستری به دلیل کرونا ،عزم
و اراده بیشتری در رعایت اصول سه گانه شستوشوی دستها،
رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک داشته باشند.

نمایندگان طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری را با اصل  ۱۱۵را تطبیق دهند
یک کارشــناس حقوق اساسی با تاکید براینکه قانون اساسی در
زمینه انتخابات ضعف ندارد از نمایندگان خواســت در بررسی
طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری اصل  ۱۱۵قانون
اساسی را مد نظر قرار دهند.
«حســین محمدنبی» در گفتو گو با خبرنگار سیاســی ایرنا،
بخشی از طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مغایر
با قانون اساسی عنوان کرد و گفت نمایندگان باید این طرح را با
اصل  ۱۱۵قانون اساسی تطبیق دهند.
طبق اصل  ۱۱۵قانون اساسی ،رییس جمهوری باید از میان رجال
مذهبی و سیاسی که واجد شــرایطی چون ایرانی االصل ،تابع
ایران ،مدیر و مدبر ،دارای حسن سابقه و امانت و تقوا ،مؤمن و
معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور
هستند انتخاب شود.
این حقوقــدان ادامه داد :نمایندگان در این طرح برای نامزدهای
ریاست جمهوری ســابقه اجرایی در نظر گرفتهاند در حالی که
امکان ندارد کسی مدیر باشد اما سابقه اجرایی نداشته باشد .این
موضوع نقض غرض اســت و این بخش از طرح میخواهد به
قانون اساسی ایراد بگیرد.
محمد نبی با اشــاره به محدود کردن ســن نامزدهای انتخابات
ریاســت جمهوری گفت :شرط ســنی برای نامزدهای ریاست

اگر او قابلیت الزم را برای رییس جمهور شدن داشته باشد ،چرا
باید منعی ایجاد کرد؟ چرا در طرح اصالحیه تاکید شــده نامزد
ریاست جمهوری باید حتما باید وزیر یا استاندار باشد درحالی
که در کشورهای مختلف هنرمندان و نویسندههای معروف هم
رییس جمهوری شدند.
این حقوقدان با تاکید بر توجه جدی به اصل  ۱۱۵قانون اساسی،
گفت :این طرح با روح قانون اساسی مغایرت دارد .اینکه بخواهیم
خــط کش بگذاریم و بگوییم اگر فردی به  ۷۰ســال رســیده
نمیتواند ثبت نام کند؛ این درســت نیست .نمایندگان باید در
طرح قید موضوعاتی چون فسادها ،چالشها ،رفاه مردم را مدنظر
قرار میدادند و برای این موضوعات اساسی برنامه داشته باشند.
قانون اساسی در زمینه انتخابات ضعفی ندارد
محمدنبی افزود :نمیتوانیم بگوییم شرایط کسی که نامزد ریاست
جمهوری میشــود ،خارج از قانون اساســی باشد .باید جلوی
مواردی که قرار است به قانون اساسی اضافه شود را گرفت.
این دیپلمات پیشین داشتن مدرک تحصیلی برای نامزد ریاست
جمهوری را قاعده طبیعی دانســت و خاطرنشان کرد :راجع به
محدودیت سنی ،شــاید برای کمتر از  ۴۰سال آقایان تحفظاتی
(شروطی) داشته باشند اما باید توجه داشته باشند مصلحت جامعه
در چیست.

چهارسویسیاست
حرکت دستههای عزاداران تهرانی در روز اربعین ممنوع است

مسئول اطالع رسانی ستاد محرم استان تهران گفت :حرکت دستههای عزاداران تهرانی
در روز اربعین با توجه به تاکید وزارت بهداشت مبنی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی
و حفظ سالمت عزاداران حسینی ممنوع است.
روح اهلل عبداللهی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت :هیئتهای مذهبی و عزاداران
سواالت متعددی در خصوص نحوه برگزاری مراسم ایام ماه صفر به ویژه روز اربعین را
دارند که در پاسخ به سوال آنها باید گفت که مراسم این ایام همانند ماه محرم با رعایت
پروتکلهای بهداشتی ابالغی انجام میشود.
وی افزود :توزیع مواد غذایی،برپایی ایستگاههای صلواتی ،پیاده روی در روز اربعین و
تجمع در هیئتهای عزاداری بدون رعایت پروتکلهای بهداشتی ممنوع است.
مسئول اطالع رسانی ستاد محرم استان تهران با بیان اینکه مراسم سوگواری سید و ساالر
شهیدان باید در فضای باز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شود ،خاطر نشان
کرد :استفاده از ماسک برای تمامی شرکت کنندگان در هیئتهای عزاداری الزامی بوده
و مراسم هم نباید بیش از یک ساعت به طول انجامد.
به گزارش ایرنا ،در اســتان تهران  ۲۰هــزار هیئت مذهبی وجود دارد که از این تعداد
 ۱۳هزار هیئت در سامانه طوبی ثبت شدند که هفت هزار هیئت تاکنون در این سامانه
ثبت نشده اند.

سفیر تاجیکستان به وزارت امور خارجه احضار شد
سفیر تاجیکستان در تهران در پی پخش طرح اتهامات
کذب و مغرضانه علیه جمهوری اسالمی ایران در یک
ســریال در تلویزیون دولتی این کشور ،توسط رییس
اداره آســیای مرکزی به وزارت امور خارجه احضار
شد.
به گزارش اداره کل اطالعرســانی و امور سخنگویی
وزارت امــور خارجه،در پی پخش یک ســریال به
اصطالح مســتند در تلویزیون دولتی تاجیکســتان
و طــرح اتهامات کذب و مغرضانــه علیه جمهوری
اســامی ایران ،بعد از ظهر امروز جمعه ســفیر این
کشــور در تهران توسط رییس اداره آسیای مرکزی به
وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید

یادداشت

جمهوری اسالمی ایران نسبت به اتهامات بی اساس
وارده و رفتار غیرمسئوالنه تلویزیون دولتی تاجیکستان
به وی ابالغ شد.
در این دیدار تأکید شــد :جمهوری اســامی ایران
خواهان روابط دوســتانه ،برادرانه و مبتنی بر احترام
متقابل با تاجیکستان است ،اما استمرار اینگونه رفتارها
از ســوی دولت آن کشــور ،خالف قواعــد روابط
دوستانه بوده و دولت تاجیکستان باید به تبعات چنین
رفتارهایی توجه داشته باشد.
در گفتوگو با سفیر تاجیکستان همچنین تصریح شد:
جمهوری اسالمی ایران انتظار دارد دولت تاجیکستان
نســبت به تصحیح رویکرد خود بــه ویژه در توقف

کاظم جاللی سفیر ایران در روسیه اعالم کرد که تهران مصمم به همکاری با مسکو در
ساخت واکسن کووید 19-است.
به گزارش ایرنا در مســکو ،جاللی در نشســت خبری در هولدینگ خبری «روسیا
سگودنیا» در مسکو گفت :ایران و روسیه با یکدیگر در عرصه ساخت واکسن کرونا
همکاری می کنند و در این مورد رایزنی ها جریان دارد.
وی افزود :با «کریل دمیتریف» رئیس صندوق ســرمایه گذاریهای مســتقیم روسیه
(سازمان مســئول تامین مالی طرح تولید واکســن کرونا در روسیه) گفت وگوهایی
صورت گرفت و مقامهای دو کشور نیز چند دور رایزنی در این خصوص انجام داده
اند .ما اعالم کردیم که در عرصه تولید واکسن کرونا همکاری خواهیم کرد.
واکسن کرونا در روسیه به نام اسپوتنیک -وی یک ماه پیش به ثبت رسیده است و به
شهرهای مختلف روسیه منتقل شده و واکسیناسیون با آن شروع شده است.
ترامپ عذر خواهی کند
ســفیر ایران در روسیه در بخش دیگری از نشست خبری گفت :دونالد ترامپ رئیس
جمهوری آمریکا باید در برابر ایران بخاطر خروج واشنگتن از برنامه جامع اقدام مشترک
(برجام) عذرخواهی کند.
وی تصریح کرد :آمریکا باید زیان های اقتصادی و سیاسی که بر اثر خروج این کشور
از برجام به ایران وارد شده است را جبران کند.
تشــدید تحریم های آمریکا بر همکاری ایران با روسیه و کشورهای آسیای میانه تاثیر
نمی گذارد
سفیر ایران در روسیه در ادامه نشست خبری در روسیا سگودنیا گفت :تشدید تحریم
های آمریکا علیه ایران بر همکاری تهران و مسکو و کشورهای آسیای میانه تاثیر نمی
گذارد.
جاللی با بیان این مطلب گفت :البته سعی خواهیم کرد بهترین روابط را با همسایگان
و دوســتان خود داشته باشیم که با آنها دارای تاریخ مشترک و همچنین البته وابستگی
متقابل اقتصادی هستیم .
وی افزود :به طور طبیعی فدراســیون روسیه مهم ترین شریک ما است.دیدگاه رهبر و
دولت و مردم ما این است که ما باید با روسیه به عنوان یک کشور قدرتمند و همسایه
بزرگ شــمالی خود همکاری کنیم و باید بهترین روابط را با کشورهای همسایه خود
در منطقه داشته باشیم.
سفیر ایران با بیان اینکه با تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه نیز پروژه های مشترک
داریم ،اظهار کرد :سیاست جمهوری اســامی ایران توسعه روابط با همه کشورهای
همجوار است.

دکتر هاشم اورعی

تبلیغــات دروغین علیه جمهوری اســامی ایران در
تلویزیون آن کشور اقدام کند.
سفیر تاجیکســتان نیز در این دیدار اظهار داشت که
مراتب اعتراض جمهوری اســامی ایران را در اسرع
وقت به دولت متبوع خود منتقل خواهد کرد.
شایان ذکر است این دومین بار طی هفته جاری است
که ســفیر تاجیکســتان در رابطه با موضوع فوق به
وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید
جمهوری اسالمی ایران به وی ابالغ میشود.
سفیر تاجیکســتان پیش از این توسط دستیار وزیر و
مدیرکل اوراســیای وزارت امور خارجه احضار شده
بود.

چندین سال است که جامعه علمی کشور سخت مشغول فعالیت است و ما به خود
می نازیم که علم توليد مي كنيم .البته چنانچه نگاهي كيلويي به علم و تحقيق داشته و
محصول آن را با تعداد مقاالت منتشر شده بسنجيم ،كام ً
ال موفق بوده ايم .دانشگاه مزرعه
نيست كه بتوان محصول آن را با تعداد هندوانه ارزيابي كرد .دانشگاه بايد در تعليم و
تربيت نيروي متخصص مورد نياز كشــور ،رفع تنگناها از طريق تحقيقات و ارتقاء
فرهنگي جامعه نقش آفريني كند .اما دانشگاه هاي ما به وظيفه و رسالت خود عمل مي
كنند؟ دانشگاهي كه در آن اثري از نقد بي پروا و منصفانه نباشد ،دچار سياست زدگي
باشد ،گرفتار انزواي جغرافيايي بوده و ارتباطش با جهان قطع باشد ،قطع ًا نمي تواند در
صحنه اقتصادي ،صنعتي ،اجتماعي و فرهنگي كشور تاثيرگذار بوده و ناگزير در محيطي
بسته به تدريس گفتمان هاي نامربوط دل خوش خواهد كرد.
بخش بزرگي از ابتذال در نظام آموزش عالي كشــور گسترش بي رويه انواع و اقسام
دانشگاه هاست .در هر شهر و روستا رشته هاي مختلف تا مقطع دكترا تاسيس كرده
ايم تا وزراء و وكالي عزيزمان علم توليد كنند ،دكترا بگيرند و استاد دانشگاه شوند و
همانطور كه چندي پيش شاهد بوديم براي خودشان سابقه كار دست و پا كنند .به حال
آن كشور بايد گريست كه از ميان تحصيلكردگان دانشگاهي آن بيشترين بيكاران در
رشته هاي كامپيوتر ،محيط زيست و هنر بوده و كمترين بيكاران فارغ التحصيل رشته
دامپزشكي باشند و در اين آشفته بازار آموزش عالي ،اين روزها شاهد آنيم كه دانشگاه
پيام نور يعني همان دانشگاهي كه متعلق به وزارت علوم ماست ،براي جذب دانشجو
بدون هرگونه محدوديت در رسانه هاي جمعي تبليغ مي كند .فقط همين مانده كه اين
مراكز به اصطالح آموزش عالي كه نام دانشگاه را يدك مي كشند ،اتوبوسي در ميدان
انقالب داشته باشند و فرياد بزنند "بپر باال بريم توليد علم كنيم"!
بگذريم و نگاهي به نقش علم در حوزه علوم كاربردي بياندازيم .اساس ًا زنجيره بدين
صورت اســت كه نتيجه تحقيقات علمي به فناوري تبديل شده و در صنعت مورد
اســتفاده قرار مي گيرد .در ادامه اين فرايند و با ارتقاء ســطح فناوري در نهايت رفاه
اقتصادي و اجتماعي افزايش مي يابد .بدين ترتيب اولين حلقه ي زنجير مراكز علمي
و تحقيقاتي بوده و بهره بردار نهايي جامعه است .چنانچه اين مسير و فرايند به صورت
صحيح طي شود خروجي آن در صنعت خودرو مرسدس بنز مي شود ولي در روش
ما خروجي همان پرايد خودمان است!
دانشگاه وقتي جايگاه پيدا مي كند كه فعاليت هاي تحقيقاتي آن بر مبناي تقاضاي واقعي
بوده و ارتباط معني داري بين دانشــگاه و صنعت برقرار باشد .در بخش آموزش هم
رسالت دانشگاه تربيت جواناني است كه با پيوستن به بازار كار گره اي از مشكالت
كشور گشوده و به كمك چرخاندن اقتصاد كشور بيايند .اما امروز محققين دانشگاهي
فعاليت هاي تحقيقاتي خود را به چاپ مقاله خالصه كرده و انگيزه اصلي دانشجويان
هم چاپ مقاله براي گرفتن پذيرش و رفتن از كشور است! در اين بخش در حاليكه
از ميان  1/3ميليون تحصيلكرده دانشگاهي بيكار ،بالغ بر  300هزار نفر فارغ التحصيل
رشته هاي مهندسي هستند ،شاهد آنيم كه يك سوم دانشجويان كشور در رشته هاي
مهندسي و  %8در رشته ي كامپيوتر مشغول تحصيلند .به عبارت ديگر هيچ ارتباطي
بين نياز جامعه و ظرفيت دانشــگاه ها وجود نداشته و شاگرد اتوبوس آموزش عالي
كشور كماكان فرياد مي زند "بپر باال بريم علم توليد كنيم" .با ادامه اين روند و با توجه
به افزايش شديد نرخ ارز ،شايد آن روز برسد كه تعداد مهندسين كامپيوترمان بيشتر
از كامپيوترها شود!
بله دوستان ،واقعيت اين است كه حلقه اول زنجير يعني تبديل تحقيقات به فناوري پاره
شده و مسئولين عزيزمان در آموزش عالي به دليل ناتواني در حل مساله ،صورت آن
را عوض كرده و اقدام به تحريف تعاريف نموده اند .در چنين فضايي وزارت علوم به
گونه اي صحنه آرايي كرده كه استخدام ،ارتقاء ،پذيرش در دوره دكترا و همه چيز لنگ
مقاله علمي است .در پي ناتواني در اتصال حلقه تحقيقات به فناوري ،به جاي اينكه
مقاله علمي را عامل انتقال نتايج علمي بدانيم ،آن را صرفا به ابزاري براي رســيدن به
اهداف شخصي خود تبديل كرده ايم .بدين ترتيب در فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي،
كيفيت كنار نهاده شده و تنها معيار كميت است ،غافل از اين كه توليد مقاله علمي با
توليد هندوانه كمي تفاوت دارد .با كيلويي شدن فعاليت هاي تحقيقاتي از طريق شمردن
تعداد مقاالت ،جامعه علمي كشور بر خود مي بالد كه در توليد علم به موفقيت هاي
چشمگيري دست يافته است .اما واقعيت اين است كه همه ما دانشگاهيان نيز با تن
دادن به تغيير تعاريف و فاصله گرفتن از نياز جامعه در اين ناكامي سهيم هستيم .حال
در اين آشفته بازار نظام آموزش عالي كشور ،در كمال نابخردي بحث مقاله  ISIرا پيش
مي كشيم و همه امتيازات محققين را به آن گره مي زنيم .چنانچه قرار باشد مقاالت به
لحاظ كيفي دسته بندي شوند ،قطع ًا بايد الويت را به آن دسته از مقاالتي داد كه مرتبط با
رفع نيازهاي جامعه باشد .وقتي كه ما معيار ارزيابي را  ISIقرار مي دهيم يعني خروجي
حلقه اول زنجير را در زباله دان قرار داده و خود سخت سرگرم توليد علميم و كاري
هم به خروجي آن نداريم.
ادامه در صفحه ۴

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

ماشه را من کشیدم!

سفیر ایران:

تهران و مسکو
در عرصه ساخت واکسن کرونا همکاری می کنند

محمدنبی گفت :قانون اساسی در زمینه انتخابات ضعفی ندارد و
همه موارد را قید کرده است اما لحاظ کردن محدودیت سنی در
قانون انتخابــات و دارا بودن حرفه خاص معنا ندارد .این موارد
کجسلیقگی است که در جامعه سوء تفاهم ایجاد میکند.
این حقوقدان با اشاره به گستردگی تعریف رجل سیاسی در طرح
اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوری ،گفت :برای رجل
سیاسی تعاریفی مدنظر قرار دادند که معتقدم در این فاصله کوتاه،
ساده انگارانه است که بگوییم صد در صد آن اعمال میشود .خط
کش نکشیم و بیاییم مقایسه تطبیقی با دیگر کشورها انجام دهیم.
وی با بیان اینکه وضعیت تغییرات در دنیا لحظه به لحظه است،
ادامه داد :اگر متخصص کامپیوتر و آی تی نامزد ریاست جمهوری
شــد باید او را رد کرد! چرا؟ چون اســتاندار یا وزیر نیست؟ او
هم میتواند رجل سیاســی باشد اگر بخواهیم رجل سیاسی را
فقط همین یک کلمه را تعریف کنیم یک متخصص آی تی هم
میتواند رجل سیاسی باشد .مثال یک اقتصاددان بزرگی میتواند
رییس جمهوری یک مملکت شود و الزامی نیست که استاندار
یا وزیر باشد.
محمدنبی ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس این طرح را در
همان خانه ملت اصالح کنند تا در این وضعیت فعلی و نزدیک
به انتخابات ،نگرانی در جامعه ایجاد نکنند.

برای دومین بار در یک هفته گذشته؛

مسئول اطالع رسانی ستاد محرم استان تهران

مقاله یا هندوانه؟!

استاد دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسحقوقی:

جمهوری حتی در کشورهای پیشرفته وجود ندارد و سن روسای
جمهوری در برخی کشورها حتی گاهی تا  ۸۰سال هم میرسد.
در برخی ارگانهای نظام جمهوری اســامی مدیران توانمندی
داریم که بیش از ۷۰ســال سن دارند و بهخوبی مشغول فعالیت
هســتند .نمیتوان گفت کسی که  ۶۹سال را رد کرده نمیتواند
رییس جمهوری شود .وقتی سالمتی و توانایی جسمی در طرح
اشاره شد ،لحاظ کردن محدودیت سنی شایسته نیست.
وی با بیان اینکه آزمون تخصصی ،محدودیت سنی نامزدها و همه
و همه نقش احزاب را پررنگ میکند ،اظهار داشت :در کشور ما
احزاب از اهمیتی که باید برخوردار نیستند .در کشور همسایه ما
ترکیه  ۱۰تا  ۱۲حزب وجود دارد و بین آنها رای گیری میشود.
در برخی دیگر از کشورها مانند آمریکا و کانادا  ۲یا  ۴حزب نامزد
مورد نظر خود را معرفی میکنند .ما به دلیل اهمیت نداشتن نقش
احزاب در انتخابات ریاست جمهوری نباید به گونهای عمل کنیم
که بخواهیم چوب و خط کش بیندازیم که اگر کســی  ۶۹را رد
کرد حق ثبت نام ندارد.
محمدنبی با اشاره به بند دیگری از طرح اصالح قانون انتخابات
ریاست جمهوری ،گفت :در این طرح آورده شده که یک استاندار،
وزیر و رییس قوه میتواند ثبت نام کند .پرسش اینجاست چرا
یک هنرمند ،کارمند ،سفیر و یک نویسنده نمیتواند ثبت نام کند؟

سرمقاله

جهاناقتصاد

سجاد بهزادی
دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی

دولت ترامپ باالخره با اتکا به قدرت جهانی خود از یک طرف و بی اعتنایی به قانون
و نظم جهانی از طرفی دیگر "مکانسیم ماشه" را که در برجام آمده بود علیه ایران فعال
کرد.او انتظار داشت قدرت اصلی سازمان ملل نیز که دست شورای امنیت است در
مکانیسم ماشه با خود همراه کند که موفق نشد و تصمیم دارد تحریم های سازمان ملل
را تنهایی و با نفوذ و ترس جهانی که در ساختار بین المللی این ابر قدرت نهفته است
به پیش ببرد.اگر چه عیار زورگویی و قدرت خشم آمریکای ترامپ از ابتدای برجام
نیز معلوم بود و کشــورهای اروپایی در برابر آن تسلیم بودند اما حقیقت اینست که
ترامپ عیار دمکراسی و حکومت قانون در ایالت متحده را به شدت با چالش روبرو
کرده است.اما هدف نویسنده تحلیل این مقدمه نیست و در این یادداشت تالش شده
است نگاهی متفاوت به "مکانیسم ماشه" که در برجام به آن اشاره شده وهمگان از
آن آگاه هستند ارائه گردد.
از نگاه تاریخی و ایدئولوژی ما عادت داریم که خود از مسئولیت فرار کنیم وناکامی
های داخلی وسرنوشــت حوادث را بر گردن عوامل و دسیسه های بیرونی وحتی
اقلیمی بیندازیم.کتاب ها ومقاالت علمی زیادی نیز در علل این روحیه نزد حاکمان و
کنشگران سیاسی منتشر شده است.این نگاه  ،رشد وتوسعه جامعه را محدود ومسدود
می کند وآدرس اشتباه به مخاطب می دهد.
پرســش آغازینی که مطرح است اینکه واقعا چه کسی ماشه را کشیده است تا در
نهایت عرصه زندگی بر ایرانیان تنگ وتنگ تر شــود؟چرا آمریکا می تواند حتی در
متشــنج ترین و نازل ترین وضعیت سیاسی و تاریخی خود و بدون همراهی غرب
وشرق ماشه را بکشد و یک روز چند صد تومان ارزش دالر را باال وپایین کند و همه
معیشــت ما وتوسعه کشور را تحت تاثیر قرار دهد؟ آیا هر کشوری غیراز ایران بود
اینقدر از شلیک ماشه متاثر می شد؟به نظر می رسد پاسخ این پرسش سخت نباشد.
به باور نویســنده اگر چه فشارهای غرب در انزوای ایران و ایران هراسی مهم ترین
عامل وضعیت موجود اقتصادی و سیاسی جامعه است اما سالها قبل از ترامپ  ،ماشه
در همین نزدیکی کشیده شده بود.بله درست متوجه شدید؛حقیقت آن است که ماشه
را من کشیدم .
ماشه را من کشــیدم وقتی دیدم دولت،بی حساب وکتاب در حال توزیع میلیاردها
میلیارد ،دالر  ۴۲۰۰تومانی برای تهیه نیازهای ضروری کشور هست ؛ تا توانستم دالر
اندوختــه کردم  ،خیانت کردم و بالفاصله تهیه نیازهای ضروری خود را با آن برنامه
ریزی کردم.
ماشه را من کشیدم وقتی که با درخواستم میلیاردها میلیارد تومان برداشت از صندوق
ذخیره ارزی برای صدا وسیما موافقت شد ومن به جای تولید برنامه های ملی  ،به میل

ومنافع گروهی خاص غش کردم .اعتماد عمومی به این سازمان را مورد آسیب جدی
قرار دادم و مخاطب گریزی حاصل آن شــد؛به گونه ای که هر رسانه ای دیگر حتی
همین شبکه های اجتماعی واتساپ وتلگرام که با کمترین بودجه شرکت های کوچک
خصوصی اداره می شود تعداد مخاطبان خود را به رخ ما کشیدند ،امنیت ملی را هدف
قرار دادند واکنون که فیلترینگ یک چالش اساسی مملکت شده است.
ماشــه را من کشیدم وقتی معاون دستگاه حساس قضایی بودم وبه جای رسیدگی به
دادخواهی مردم ستم دیده ،از موقعیت خود سوءاستفاده کردم وبا ثروت اندوزی و زد
وبندهای غیر قابل تصور اعتماد عمومی را از این دســتگاه خدشه دار کردم و چشم
درچشم این مردم و در محکمه عدالت حتی یک خطای خود را نپذیرفتم و به کارم
و دوستانم افتخار کردم.
ماشه را من کشیدم وقتی دیدم اختالس بخش مهمی از مملکت را فراگرفته و با خودم
گفتم چرا من از محیط غبارآلود و فسادزایی که در اختیارم هست دزدی نکنم .نامم شد
سلطان قندوشکر .سلطان قیر وکره  .سلطان کاغذ وقلم .سلطان سکه وارز .و سلطان
پشت سلطان ...
ماشه را من کشیدم وقتی در صنعت خودرو اجازه ورود هیچ رقیب خارجی و ماشین
با کیفیت وارزان ندادم و با کمک های میلیارد میلیاردی از صندوق توسعه ملی پرایدی
ســاختم که ســاالنه به قدر یک جنگ تمام عیار به جان طبقه ضعیف جامعه افتاد و
همچنان بسیاری را به کشتن می دهد وخانواده های زیادی را بی سرپرست می کند.
ماشه را من کشیدم وقتی اخالق در جامعه به زیر کشیده شد،فاصله های طبقاتی هر
روز بیشتر شد وطبقه متوسط نیز مانند طبقه کارگر و فقیر جامعه محتاج نان شب شد
و آنگاه من شیشه های ماشینم را باالتر بردم و تنها به منافع خویش فکر می کردم و در
این میان همسایه گرسنه ام نیز اگر جان می داد برایم فرقی نمی کرد.
ماشه را من کشیدم وقتی دیدم میزان ازدواج جوانان کشور به دالیل عمدتا اقتصادی
ونداشتن شغل ومسکن  ۴۰درصد کم شده است ،دولت هایی از پیدا وپنهان ،از انسان
هایی بی تدبیر و ناتوان شــکل دادم که به جای توسعه اشتغال پایدار و فرصت های
سرمایه گذاری با تمام جهان،وام ازدواج را باالتر بردند وآن را چاره کار دانستند.
ماشه را من کشیدم وقتی که خردستیزانه با هر اندیشه ای که به دنبال تغییر بود مقاومت
کردم و به جای قانون  ،کالم وگفتار خویش را شاخص و خط قرمز همه امورقرار دادم .
باور بفرمائید جنایتی که به دنبال ماشه های من بود ،دست کمی از ماشه ای نداشت که
ترامپ جنایتکار کشیده است .ترامپ اگر غدهای سرطانی است و ماشه اش اگر زخمی
کاری بر پیکر این جامعه وارد کرده اســت  ،ماشه ی من مدام با نمک های تازه اش
این زخم را سوزان تر و غده را چرکین تر می کند.اگرمانند بسیاری از کشورها ،تنها
بخش کوچکی از پایداری تولید و توسعه در داخل بدست آمده بود و اخالق انسانی
در جامعه نهادینه شده بود ،اثرماشه ی ترامپ آنقدر عمیق نمی شد و لرزه بر پیکر نیمه
جان این کشور نمی انداخت و ما در عطش فرارسیدن انتخابات در آمریکا اینقدر لحظه
شماری نمی کردیم.

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده
http://www.rgs.org.ir
ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• 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 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910 :
•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 گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح  ،17شماره 2
•پخش سراسری :احمد جراری •تلفن۰۹۱۲۲۱۳۱۰۸۹ :
• 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 :

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی 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 باشند .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.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

