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سخنگوی وزارت خارجه آمریکا :آماده مذاکرهایم

اولین سیگنال برجا میواشنگتن به تهران مخابره شد
آمریکا با عودت ادعای پیشین دونالد ترامپ درباره اعمال تحریمهای
ضدایرانی شــورای امنیت و اعالم آمادگی برای شرکت درنشست
گروه  ۵+۱و ایران درباره برجام ســرانجام اولین سیگنال برجا میرا
به ایران مخابره کرد.
به گزارش ایرنا ،دقایقی پس از پایان نشست چهارجانبه وزرای امور
خارجه سه کشــور اروپایی عضو برجام و آمریکا« ،انریک مورا»
معاون دبیرکل ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد که
برجام در موقعیت حساســی قرار گرفته و به مذاکرات فشردهای با
حضور تمام اعضا و آمریکا نیاز است.
وی در توئیتــی افزود :من آمادگی دارم تــا آنها (اعضای برجام و
آمریکا) را برای شرکت در یک جلسه غیر رس میبرای گفتوگو
درباره مسیر حرکت به جلو دعوت کنم.
در واکنش به اظهار نظر این مقام اروپایی ،ند پرایس سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا از آمادگی این کشور برای حضور در نشست گروه
 ۵+۱و ایران به منظور بحث درباره مسیر دیپلماسی برنامه هستهای
سخن گفت و افزود که ایاالت متحده دعوت نماینده اتحادیه اروپا
را خواهد پذیرفت.
در همین حال جولیان بورگر خبرنگار گاردین در واشنگتن در توئیتی
به نقل از یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا نوشت که اینک
وظیفه جوسپ بورل است تا زمان و مکان مذاکرات با ایران را تعیین
کند.
وی افزود که مذاکرات طاقت فرسا و دشواری پیش رو خواهد بود.
از ســویی آمریکا سرپرست نمایندگی آمریکا در نامهای به شورای
امنیت ســازمان ملل متحد به طور رس میادعای گذشته کشورش
مبنی بر اعمال تحریمهای شورا علیه ایران را پس گرفت.
ریچارد میلز پنجشنبه شب با ارسال نامهای به رئیس شورای امنیت
سازمان ملل متحد خواستار کنار گذاشتن نامه  ۳۰و  ۳۱مرداد و ۳۱
شهریور ماه  ۱۳۹۹آمریکا شد.
وی عنوان کرد :از نظر ایاالت متحده اقدامات مقرر شده در بندهای
 ۷و  ۸و همچنین  ۱۶تا  ۲۰قطعنامه  ۲۲۳۱همچنان موثر است و مفاد
قطعنامههای ۱۸۰۳ ،)۲۰۰۷( ۱۷۴۷ ،)۲۰۰۶( ۱۷۳۷ ،)۲۰۰۶( ۱۶۹۶
( )۲۰۰۸( ۱۸۳۵ ،)۲۰۰۸و  )۲۰۱۰( ۱۹۲۹که با قطعنامه  ۲۲۳۱خاتمه
یافتند ،همچنان پایان یافتهاند.
سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد خواستار ثبت این
نامه به عنوان سند شورای امنیت شده است.
میلز همچنین در نامهای دیگر اطالع داد که محدودیت اعمال شده
علیه دیپلماتهای جمهوری اســا میایران که به تردد در سه مایل
محدود شده بودند ،برداشته شده و به روال سابق بازگشته است.
این موضوع ،شامل همه دیپلماتهایی میشود که در حال حاضر در
نیویورک به سر میبرند و همچنین در آینده خواهند آمد.
ایــن تحوالت پس از آن صورت میگیرد کــه وزرای امور خارجه
فرانســه ،آلمان ،انگلیس و ایاالت متحده آمریکا روز پنجشنبه برای
دومیــن بار پس از انتخاب آنتونی بلینکــن (بهعنوان وزیر خارجه
آمریکا) به صورت مجازی تشــکیل جلسه دادند تا در آستانه پایان
ضرباالجــل قانون لغو تحریمها و توقف اقدامات داوطلبانه ایران
تحت برجام رایزنی کنند.
آنها پس از پایان این جلسه با صدور بیانیهای مشترک عنوان کردند:

جهاناقتصاد

تروئیکای اروپایی و آمریکا عالقهمندی خود را برای حفظ نظام عدم
اشاعه تسلیحات هستهای و اطمینان از اینکه ایران هرگز به توسعه
سالح هستهای دست پیدا نکند ابراز کردند.
برپایه این بیانیه ،برجام دستاورد کلیدی دیپلماسی چند جانبه گرایی
خوانده شد و تروئیکای اروپایی از تمایل آمریکا برای بازگشت به
دیپلماســی با ایران و از سرگیری گفتوگوهای عمیق با سه کشور
اروپایی استقبال کردند.
در ادامه بیانیه یادشــده میخوانیم که وزرای امور خارجه تروئیکای
اروپایی و آمریکا درباره بازگشت کامل ایران به برجام به عنوان یکی
از اهداف مشترک گفتوگو کرده و در این زمینه «آنتونی بلینکن»
وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که جو بایدن رئیس جمهوری
آمریکا گفته اســت که اگر ایران به اجرای تعهداتش در این توافق
بازگردد ،آمریکا نیز اقدام مشــابهی را صورت خواهد داد و آمادگی
دارد تا در این جهت با ایران تعامل کند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اســا میایران در
واکنش به این بیانیه اعالم کرد :به جای سفســطه بازی و قرار دادن
بار مسئولیت بر دوش ایران ،تروئیکای اروپایی/اتحادیه اروپا باید به
تعهدات خود عمل کرده و خواســتار آن شود که میراث تروریسم
اقتصادی ترامپ علیه ایران پایان یابد.
وی با انتشــار پیا میدر توئیتر افزود :تدابیر جبرانی ما پاسخیاند به
نقضهای ایاالت متحده و تروئیکای اروپایی .اگر از معلول هراسانید،
علت را حذف کنید .ما "اقدام" را با اقدام پاسخ میدهیم.
ایران اخیرا ً به طرفهای برجام هشــدار داده چنانچه طرف مقابل
تعهداتش را تا هفته اول اســفند اجرا نکند ،دولت موظف به توقف
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی اســت .جمهوری اسال میدر این

چهارسویسیاست
واعظی :نمیدانم برخی افراد در مجلس چه منطقی
را دنبال میکنند

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت :کشور در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به انسجام و
وحدت نیاز دارد و این گونه اقدامات باعث تفرقه میشود؛ فارغ از هر کاری که انجام میدهیم،
باید بدانیم که این عالمتی که ما به خارج از کشور میدهیم خوب نیست.
محمود واعظی در گفتوگو با ایلنا ،در واکنش به راه اندازی سایتی از سوی کمیسیون اصل
نود مجلس شورای اسال میبه منظور دریافت شکایتهای مرد میعلیه رئیس جمهور گفت:
ما در این مجلس بدعتهای جدید و مختلفی را شاهد هستیم .وی ادامه داد :کشور در حال
حاضر بیش از هر زمان دیگری به انسجام و وحدت نیاز دارد و این گونه اقدامات باعث تفرقه
میشود؛ فارغ از هر کاری که انجام میدهیم ،باید بدانیم که این عالمتی که ما به خارج از کشور
میدهیم خوب نیست .رئیس دفتر رئیسجمهور گفت :واقعا متاسف هستم؛ نمیدانم برخی
افراد در مجلس چه منطقی را دنبال میکنند؛ البته این کلیت مجلس نیست و عدهای تندرو
مشغول انجام کارهای تبلیغاتی هستند.
وی ادامه داد :شاهد هستیم که عدهای امروز سفرهای نظارتی و میدانی میروند و از هواپیما
و هلیکوپتر بیت المال استفاده میکنند؛ همه شواهد هم حاکی از این است که این اقدامات
برای کارکرد تبلیغاتی و انتخاباتی صورت میگیرد؛ این کارها خوب نیست و مردم میفهمند.

برای احیای  ،۵+١آمریکا باید عمل کند

سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پیام توییتری با یادآوری این نکته که به دلیل خروج
آمریکا از برجام ۵+١ ،وجود ندارد؛ تصریح کرد :حرکات نمادین خوب است .اما برای احیای
 ،۵+١آمریکا باید عمل کند و تحریمها را بردارد .به گزارش ایلنا ، ،سعید خطیب زاده در حساب
توئیتر نوشت :یادآوری :به دلیل خروج آمریکا از برجام ۵+١ ،وجود ندارد .اکنون تنها ایران و
۴+١است .به یاد بیاورید ،ترامپ اتاق [برجام] را ترک و تالش کرد آنرا منفجر کند .حرکات
نمادین خوب است .اما برای احیای  ،۵+١آمریکا باید عمل کند :تحریمها را بردارد .ما نیز پاسخ
خواهیم داد .این ترتیب کلیدی است :تعهد اقدام جلسه.

پورمحمدی :حتی رهبری هم نمیتوانند بگویند
که رئیس جمهور بعدی ایران کیست

دبیر کل جامعه روحانیت مبارز با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آتی ایران گفت :مردم
ایران امروز در تعیین حق سرنوشت آزاد هستند .مصداق بارزش این است که هیچ یک از ما
نمیداند که چه کسی رئیس جمهور خواهد شد .شاید این تعبیر چندان جالب نباشد اما حتی
مقام معظم رهبری هم نمیتواند بگوید که رئیس جمهور بعدی ایران کیست.
به گزارش ایسنا ،همایش سیاسی اتحادیه جامعه اسال میدانشجویان با عنوان تحول حکمرانی
در گام دوم انقالب عصر روزجمعه در دفاتر و مراکز هشــتادگانه سراســر کشور به صورت
حضوری و مجازی برگزار شــد .حجت االسالم و المسلمین پورمحمدی ،دبیر کل جامعه
روحانیت مبارز ضمن بیان مطالبی مذهبی در مورد ماه رجب و اعمال مسلمانان در این ماه،
اظهار کرد :امام خمینــی (ره) در مقاطع خاص تاریخی این جمله را میگفتند و مقام معظم
رهبــری هم بارها آن را تکرار کردند .آن عبارت این بود که« ،ما میتوانیم ».دبیر کل جامعه
روحانیت مبارز ادامه داد :باید به صراحت بگویم که اگر امام خمینی امروز زنده بود و جوانان و
ملت ایران را در مقابل خود داشت ،همه ما جدا ً خطاب به او میگفتیم که ما توانستیم .به نظرم
جمله امام و جمله امروز ما ،دقیق و قابل بحث و گفتوگو است .وی با بیان اینکه ،توانایی یک
عنصر نسبی است ،گفت :قدرت مطلق برای خداست .توانایی ما در نسبت به ناتوانیهاست.
ما واقعی حرف میزنیــم .ما روی هوا و فضا حرف نمیزنیم .آرمان داریم اما در هنگام ادعا
نمیتوانیم آرمانی صحبت کنیم بلکه باید به سمت یک قضاوت واقع بینانه با در نظر گرفتن
محدودیتها برویم .پورمحمدی افزود :ما در بســیاری از موضوعات توانستیم و در بسیاری
از موضوعات نتوانستیم .این نکته بسیار مهم است .وقتی سخن از توانستن میکنیم ،به معنی
قدرت مطلق در همه حوزهها نیست .ما در عرصههای بسیار مهم به صورت مستند و حتی به
شهادت مخالفان و دشمنانمان توانستهایم .بسیاری از تواناییهای حتی ما قابل مناقشه نیست؛
ثابت شده است .دبیر کل جامعه روحانیت مبارز عرصه سیاسی ایران را «عرصه استقالل» نامید
و گفت :امام خمینی سعی کرد برای شیعیان حس خودباوری احیا کند .برجسته ترین نماد و
نمود این خودباوری ،عرصه سیاسی ایران است .باالترین دستاورد سیاسی ،استقالل سیاسی
اســت .هیچ کس در این موضوع تردید ندارد که ایران از نظر سیاسی مستقل است .دشمنان
ما گاها میگویند که استقالل ما جنبه طغیانی و شورشی دارد اما در اصل استقالل سیاسی ما
تردید ندارند.

زمینه آژانس بینالمللی انرژی ات میرا در جریان گذاشته است.
«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در
وین میگوید که هرچه ســریعتر مذاکرات اعضای برجام و آمریکا
آغاز شود تا از وضعیت تاسف بار کنونی خارج شویم بهتر است.
وی در توئیتی تصریح کرد :تمام طرفها باید طبق برجام به تعهدات
خود عمل کنند و روند بازگشت به برجام باید به دقت و هماهنگ
باشد .حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری
ایران هم عصر پنجشنبه در گفت وگوی تلفنی با "شارل میشل" رئیس
شــورای اروپا ،از برجام به عنوان یک دستاورد مهم برای دیپلماسی
چندجانبه نام برد و با تاکید بر اینکه نباید اجازه بدهیم این دستاورد
بزرگ به راحتی از بین برود ،افزود :مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپــا به عنوان هماهنگ کننده برجام میتوانــد نقش خود را در
طراحی گامها ایفا کند .رهبر انقالب نیز روزچهارشنبه بار دیگر بر
موضع قطعی ایران برای استفاده از حقوق قانونی مصرح در برجام
در زمینه کاهش تعهدات تاکید کردند و خطاب به طرفهای بدعهد
امضــاء کننده برجام فرمودند« :تا به حال وعده دادید و دیگر وعده
اثری ندارد .امروز ایران فقط منتظر عمل است».
اتحادیه اروپا :زمان دیپلماسی فرا رسید
در همین راســتا ،سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
در واکنش به سیگنالهای برجا میکاخ سفید گفت :زمان دیپلماسی
فرا رســیده است و اقدامات آمریکا فضا و شرایطی را ایجاد کرده تا
تالشهای دیپلماتیکی که در چند هفته اخیر درباره برجام در جریان
بوده تسریع شود.
پیتر استانو روز جمعه در نشست با توجیهی با خبرنگاران تصریح
کرد که جوسپ بورل به عنوان هماهنگ کننده برجام بشدت تالش

میکند تا این توافق را به ریل اصلی بازگرداند .این مساله به گفته او
شامل برگرداندن ایران به اجرای کامل تعهداتش ذیل برجام و پیوستن
دوباره آمریکا به این توافق اسقبال میشود.
او در ایــن عین حال بدون اســتناد به مورد خــاص مبتنی بر اقدام
عملی ادعا کرد که تحریمهای علیــه ایران را وفق برجام رفع کرده
و از ناحیه این اتحادیه تحریمهای هســتهای علیه ایران باقی نمانده
که ناقض تعهدات امضا کنندگان اروپایی برجام باشــد .سخنگوی
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد :زمان دیپلماسی
فرا رسیده و ما به صورت خیلی فشرده این مسیر را دنبال میکنیم.
وی با اشاره به اعالم آمادگی «انریک مورا» معاون دبیر کل سرویس
اقدام خارجی اتحادیه اروپا به عنوان مسئول پرونده هستهای ایران،
ی اعضای برجام و آمریکا گفت که
برای میزبانی نشست غیر رس م 
مذاکرات در خصوص برگزاری این نشســت با طرفها در جریان
است .از سویی جوسپ بورل از طرفهای مختلف از جمله آمریکا
بــرای گفتوگوهای غیر رس میدر جهت رفع موانع باقیمانده در
خصوص برجام دعوت کرده است .استانو با این حال عنوان کرد که
هنوز تاریخ مشخصی برای برگزاری نشست اعضای برجام و آمریکا
مشخص نیست« .در این مقطع تنها میتوانیم بگوییم که کارها در
جریان است .مشورتهای غیر رس میهنوز به پایان نرسیده و هنوز
دعوت رس میصورت نگرفته است».
ســخنگوی بورل بدون اشاره به اینکه ایاالت متحده آمریکا ناقض
برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت است افزود :نگرانی اصلی این
است که ایران به اجرای تعهداتش در برجام بازگردد و تحریمهای
امریکا علیه ایران لغو شود .این دو مسالهای اصلی است که به گفته او
اتحادیه اروپا روی حل آن متمرکز است.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا و آمریکا درباره برجام
رایزنی میکنند
گفتنی اســت وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و
آمریکا روز دوشنبه  ۲۲فوریه ( ۴اسفند) تشکیل جلسه خواهند داد تا
درباره آخرین تحوالت بینالمللی از جمله ایران و برجام گفتوگو
کنند .تارنمای اتحادیــه اروپا روز جمعه با اعالم این خبر افزود که
نشست پیشرو به ریاست «جوسپ بورل» مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا برگزار میشــود« .آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه
آمریکا هم به صورت ویدئو کنفرانس در این نشست شرکت خواهد
کرد .آینده روابط اتحادیه اروپا و آمریکا ،چالشهای امنیتی و دفاعی
مشترک اتحادیه اروپا ،تحوالت میانمار ،اتیوپی ،بالروس و روسیه از
دیگر موضوعات این نشست عنوان شده است.
این نشست یک روز پس از آن برگزار خواهد شد که رافائل گروسی
مدیرکل آژانس بینالمللی انــرژی ات میدر تهران برای تغییر رای
جمهوری اســا میدر خصوص توقف اقدامات داوطلبانه تحت
برجام و پروتکل الحاقی چانه زنی خواهد کرد.
جمهوری اســا میایــران قصد دارد تا پنجم اســفند ماه اقدامات
داوطلبانه تحت برجام را در چارچوب قانون لغو تحریمها متوقف
کند .مجلس شورای اسال می ۱۱آذرماه گذشته با تصویب این قانون
دولت را مکلف کرد که در صورت ادامه تحریمهای آمریکا ،همکاری
با آژانس را محدود کرده و گامهای بیشتری را در خصوص کاهش
تعهداتش ذیل برجام بردارد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت هشدار داد:

غفلت کنیم ویروس انگلیسی کشور را فرا میگیرد

معاون بهداشت وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که
اگر غفلت کنیم ویروس انگلیسی کل کشور را فرا میگیرد،
گفت :تا پایان سال شاید یک میلیون نفر را واکسینه کنیم.
به گزارش مهر ،علیرضا رئیسی ،با حضور در جلسه مجمع
انجمنهای عل میپزشکی کشور در خصوص وضعیت
همه گیری کرونا در روزهای اخیر و برنامه واکسیناسیون
کشــوری ،توضیحاتی ارائه داد و به سواالت حاضران هم
پاسخ داد.
وی با ارائه گزارش وضعیت همهگیری در تما میاستانها
به خصوص از وضعیت همهگیری در اســتان خوزستان
ابراز نگرانی کرد و وضعیت همهگیری در این اســتان را
بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت :با این روند قطع ًا در
چند روز آینده در این استان با کمبود تخت بستری روبرو
خواهیم شد
رئیســی با اشاره به اینکه در حال حاضر انستیتو پاستور و
آزمایشگاه دانشکده بهداشت ،دستگاه مخصوص سکانس
کردن ویــروس را دارند و در بعضی از اســتانها بخش
خصوصی این دستگاه را تهیه کرده است که تا سکانسینگ
ژنوم انجام شود تا مشــخص شود مورد بیماری کرونای
قبلی اســت یا نوع جهش یافته ،افزود :استان مازندران به
رغم پیکی که داشت اما خوشبختانه این پیک انگلیسی نبود
در استان قزوین هم با اینکه مورد انگلیسی بیماری وجود
داشت اما در بیمارستان هشتگرد که نمونه برداری شد ،مورد
ویروس انگلیسی نداشتیم .اما به هر حال ویروس انگلیسی
در کشــور چرخش پیدا کرده است و باید بسیار نگران و
مراقب باشــیم .در اســتانهای تهران و البرز اگرچه فع ً
ال
وضعیت وخیم نیســت اما به نظر میرسد که این آرامش
قبل از طوفان باشد و کام ً
ال برای این استانها نگران هستیم.
واقعیت این است که با در پیش بودن تعطیالت نوروزی

و کاهش رعایت مردم و به نوعی خســتگی روحی آنها
اگر غفلت کنیم و خیلی سریع همه موارد را اجبار نکنیم
و مراقب نباشــیم این ویروس جهش یافته در کل کشور
وضعیت را بحرانی میکند.
وی ادامه داد :ما در طرح شــهید قاسم سلیمانی که کار را
شــروع کردیم ،ســه تیم با کمک نیروهای بسیج و هالل
احمر و کادر درمان و نظام پزشکی و سایر ارگانها درست
کردیم .یک تیم مراقبت یا همان کانتکت تریسینگ ،یک
تیــم مراقبت در منزل یا هوم کــر و یک تیم حمایتی .در
وزارتخانه هم ستاد یاهاب کرونا تشکیل دادیم که تمام نتایج
آزمایشهــای مثبت از بخش دولتی و خصوصی را جمع
آوری میکند .برنامه بعدی ما هم این اســت که مطبها
هم به این سیســتم اضافه بشوند و تست مطبها هم به
کروناهاب برسد .هر فردی که مثبت بشود ،کد ملی او در
پروندهاش هســت و پیا میبرای مراقب سالمت منطقه او
میرود که این فرد که تحت نظر شماست و آزمایش داده
و مثبت شده است .مراقب سالمت هم باید تیم هوم کر را
بفرستد تا به ازای هر فرد ۱۰ ،نفر از اطرافیانش تست شوند.
میانگین فعلی کشــور  ۵.۵است .یعنی به ازای هر فرد که
مثبت شود ،سریع ًا خانواده و اطرافیان او تست میشوند و
یک شجرهنامه بیماری برای فرد ترسیم میشود و فع ً
ال به
این آمار رسیدهایم .در شهرهای بزرگ هم چند کار انجام
شده است .از شهرداری مراکز نمونهگیری زیادی گرفتیم
و مراکز خودمان را هم فعال کردیم .اما بیشــترین امید ما
این اســت که مطبها را فعال کنیم که در اختیار پزشکی
عمومی ،متخصص عفونی ،داخلی ،اطفال و دندانپزشکی
رپیت تست قرار بدهیم و افراد تعیین تکلیف و وارد سامانه
بشــوند .اگر هم فرد در سیســتم مراقب سالمت پرونده
نداشته باشد ،همان موقع با توجه به کد ملی برای او پرونده

تشکیلمیشود.
معاون وزیر بهداشــت در خصوص برنامه واکسیناسیون
گفت :در مورد واکسیناســیون ما  ۱۰هزار دوز واکســن
«اسپوتنیک وی» وارد کردیم .در واقع  ۲۰هزار دوز برای
 ۱۰هزار نفر .این واکســن جزو واکسنهای بسیار خوب
است و اطمینان میدهم یکی از  ۳واکسن برتر دنیا است.
این واکسن  ۲دوز دارد که دوز اول و دوم با هم فرق دارند.
از دوز اول ۱۰۰ ،هزار دوز دیگر وارد کردهایم اما تا زمانی
که دوز دوم به دستمان نرسیده است ،شروع نمیکنیم .از
طرف دیگر ۲۵۰ ،هزار دوز واکسن سینوفارم چین در هفته
آینده به ایران میرســد که البته قرار است چین حدود ۲
میلیون دوز واکسن به ما بدهد .آسترازنکا هم که  ۴.۲میلیون
دوز است از سبد کوواکس است .در نامهای که به ما دادند
گفتند از نیمه فوریه تا آخر فوریه این میزان واکسن به دست
ما میرسد .ما در کشــور یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر در
معرض خطر با ریســک باال داریم که باید قبل از شروع
سال واکسینه شوند .از این تعداد نزدیک به  ۶۰۰هزار نفر
از جامعه پزشکی هستند که در اولویت اول هستند و گروه
دوم که  ۷۰۰هزار نفر هستند جانبازان ،معلولین ،شاغلین
مراکز نگهداری بیماران مزمن و روانی ،مراکز تحت پوشش
بهزیستی و افراد سالمند با حداقل دو مورد زمینهای هستند.
وی با اشاره به عدم همکاری کشورهای ثروتمند در ارائه
واکسن به سایر کشورها گفت :در مورد واکسینه کردن علیه
کرونا دو هدف عمده وجــود دارد .یکی کاهش مرگ و
میر و بعد هم قطع زنجیره .به همین دلیل سازمان بهداشت
جهانی به کشورهای ثروتمند توصیه میکند اگر به هدف
اول رسیدید واکسیناسیون را متوقف کنید تا به بقیه کشورها
واکســن برسد ،اما در عمل این اتفاق نمیافتد و متأسفانه
دسترسی بسیاری از کشورها به واکسن محدود شده است.

کوالیی در کنگره حزب عدالت و آزادی:

ایران از تحوالت جهانی عقب مانده است

کنشگر سیاسی اصالحطلب در کنگره حزب عدالت و آزادی به بررسی شرایط ژئوپلتیک
ایران و فرصت ســوزیهایی که در چهل سال گذشته رخ داده است پرداخت .به گزارش
ایلنا ،الهه کوالیی در پانزدهمین کنگره حزب عدالت آزادی ایران اسال میضمن قدردانی از
این حزب و تاکید بر جایگاه آنها در تبیین سیاتخارجی ایران بر اساس منافع ملی اظهار
داشت :ما به سطح عمل و کنش سیاسی ارتقا پیدا کردیم و سعی میکنیم بر اساس موازین
قانونی نیرو و انرژی خودمان را به کار ببریم تا در شرایط بهتری قرار بگیریم .وی با اشاره
به مباحث سیاســت خارجی و روابط بین الملل اظهار داشت :ما ایرانیها که در کشوری
زندگی میکنیم که بســیاری از تحوالتی که در آن شکل گرفته از مسائل بینالمللی و از
مسائل بیرونی بسیار تاثیر پذیر بوده است .همین انقالب اسال میکه چندی پیش سالگرد آن
را برگزار کردیم و برای تحقق اهداف و آرمانهای آن همچنان تالش میکنیم انقالبی بود
که گذشته از مسائل داخلی و تحوالت درونی ارتباط مستقی میبا ساختار نظام بین الملل و
دو قطبی قدرت شوروی و ایاالت متحده داشت .در فضای جنگ سرد این روند تثبیت شد
و با استفاده از آن فضا مردم ایران و رهبری انقالب اسال میتوانستند تحوالت را با سرعت
بیشتری پیش ببرند که اگر جهانی تک قطبی بود شرایط ما میتوانست متفاوت باشد .این
کنشگر سیاسی اصالحطلب افزود :درست است که مسئله جهانی شدن و کوچک شدن
جهان مطرح است و سرعت تحوالت بین المللی و اثرگذاری این تحوالت بر مسائل داخلی
مورد توجه بوده و انقالب ارتباطات فاصلهها را بســیار نزدیک کرده است ،اما با همه این
تفاسیر و تحوالت جریان جهانی ،ما در کشوری زندگی میکنیم که ژئوپلتیک و جغرافیای
این کشور نیاز به توجه جدی برای درک عمیق ما از میائل دارد و به نوعی رفتار ما را تحت
تاثیر قرار دهد که در پیرامون ما ،نه تنها در سطح بین المللی که در منطقه چه میگذرد.

وی با بیان اینکه نزدیک ســه دهه پیش اتحاد جماهیر شــوروی فروپاشید و ما متاسفانه
فرصتهایی بسیاری که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به طور طبیعی و به دلیل موقعیت
جغرافیایی ایران فراهم شــد ،مرحله به مرحله اســتفاده نکردیم و این فرصت استفاده از
روابط خود با کشورهای دیگر را از دست دادیم .در زمانی زندگی میکنیم که همه کشورها
تالش میکنند از فرصتها اســتفاده کنند .کوالیی تصریح کرد :به ایران چهارراه حوادث
میگویند که فضا و ژئوپلیتیک آن اقتضائات سیاسی و آثار عمیق و گستردهای را به همراه
دارد .موضوعی که در کشور خودمان کمتر به این بعد از مسائل توجه میکنیم و به تبع آن
چیزی که در کشــور ما وجود دارد یک نگاه ســاده شده در مسائل بینالمللی است ،نگاه
«یا همه یا هیچ و نگاه صفر و یک» .یک عده سعی میکنند هر چیزی که اتفاق میافتد
را به خارج از مرزها نسبت دهند و عده دیگر سعی میکند همه چیز را به داخل منتسب
کند و عوامل بیرونی مدنظر قرار ندهد ،در حالی که هر دو عامل مهم هستند .ایران باید در
کنش و فعالیتهای سیاسی مشارکت داشته باشد به این فضا و محیط عملیاتی در منطقه
و فضای بینالملل توجه کنند و یادمان نرود که در چه فضایی زندگی میکنیم یادمان نرود
که دور و اطراف ما چه اتفاقیهای میافتد .وی با تاکید بر این بعد از گذشت سه دهه از
فروپاشی اتحاد شوروی برای ما امکانات بسیار گسترده در مرزهای شمالی کشور فراهم
شد که متاسفانه ما توجه جدی به آنها نکردیم ،اضافه کرد :البته نوساناتی از این توجه وجود
داشت ،کم و زیاد شد و استفادههایی صورت گرفت اما وقتی به دولت ترکیه نگاه میکنیم
کــه به دلیل یک رویکرد واقع گرایانه چگونه فرصتها را به چنگ آورده و از موقعیتها
بهره برداری کرده در مقایســه با خودمان حسرت میخوریم که چرا از این فرصتها به
درستی استفاده نکردهایم.

سرمقاله

آمریکای جدید و خاورمیانه
دکترهاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا ،بخشی از جامعه ایران از جمله فعاالن سیاسی بر
این عقیده بودند که با آغاز کار رئیس جمهور جدید ،آمریکا بالفاصله به برجام بازگشته و همه
گرههای کور اقتصاد ایران گشــوده خواهد شد .پرزیدنت بایدن در روز اول کار خود در کاخ
سفید چند فرمان اجرایی امضاء کرد ولی بازگشت به برجام درمیان آن نبود.
حال با گذشــت  6هفته از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا رفته رفته اولویتهای کاخ
سفید در عرصه بین الملل آشکار میشود .نکته اول برداشته شدن تمرکز از منطقه خاورمیانه
است که از دالیل آن میتوان به کاهش نقش منطقه در تامین انرژی جهان ناشی از افزایش قابل
توجه سهم انواع انرژی تجدیدپذیر اشاره کرد .از طرف دیگر درحال حاضر منطقه خاورمیانه
برای نظم جهانی و آمریکا تهدیدی به حساب ن میآید .با توجه به رقابت اقتصادی شدید بین
آمریکا و چین و هم چنین اقدامات توسعه طلبانه چین در منطقه ،اولویت آمریکا در سیاست
خارجی به آســیای جنوب شرقی معطوف شده و دستگاه دیپلماسی این کشور ذره بین را از
روی خاورمیانه برداشته است .این واقعیت از تماسهای تلفنی جو بایدن با رهبران جهان در
هفتههای اول کار دولت به وضوح آشــکار شده و وی هنوز با هیچ یک از رهبران خاورمیانه
تماس تلفنی نداشته است .به یاد بیاوریم که دونالد ترامپ در اولین سفر خارجی خود پس از
پیروزی در انتخابات به عربســتان سعودی رفت و قصه عشقی تو خالی با رهبران این کشور
رقم زد .نکته قابل توجه دیگر آن که وزارت امور خارجه آمریکا تعداد کارشناسان خاورمیانه را
کاهش و کارگروه چین تشکیل داده است .بدین ترتیب نظر آن دسته از سیاسیون کشور مبنی
بر حل سریع مساله برجام در صورت پیروزی بایدن در انتخابات یا از اساس اشتباه و یا دادن
آدرس غلط به جامعه بوده است.
اما خبر خوب آنکه سیاست ایاالت متحده در منطقه بر عربستان و جنگ یمن متمرکز است.
 5سال پیش باراک اوباما به رهبران سعودی هشدار داد که رقابت سرسخت آن کشور با ایران
باعث گسترش مناقشات نیابتی در منطقه شده و تاکید کرد که عربستان باید با رقیب منطقه ای
خود کنار بیاید .پیام اوباما ستون فقرات حاکمان نه تنها عربستان بلکه سایر کشورهای حاشیه
خلیج فارس را به لرزه درآورد .با شــنیدن ســخنان جو بایدن در  4فوریه دوباره لرزه بر اندام
رهبران منطقه افتاد .رئیس جمهور جدید آمریکا به فاجعه انسانی و استراتژیک در جنگ  7ساله
یمن اشاره و اعالم کرد که این کشور حمایت خود از عربستان در فروش تسلیحات را متوقف
خواهد کرد .طبق اعالم مرکز تحقیقات بین المللی صلح استکهلم ،عربستان سعودی در سالهای
 2015تا  2019میالدی ،بزرگترین خریدار تسلیحات نظا میدر جهان بوده که سه چهارم آن از
ایاالت متحده و  %13از بریتانیا تامین شده است .علیرغم اینکه عربستان به اندازه کافی تانک
و هواپیمای جنگنده در اختیار دارد ،ولی توقف تامین مهمات و قطعات یدکی ضربه مهلکی
به ماشین جنگی این کشور وارد خواهد کرد .تام ب ِ ِکت کارشناس انستیتو بین المللی مطالعات
اســتراتژیک بر آورد میکند که در صورت عدم ارائه خدمات پشــتیبانی فنی از سوی ارتش
آمریکا ،نی میاز نیروی هوایی عربستان زمین گیر خواهد شد .البته مشکل عربستان سعودی در
بخش نظا میبه ایاالت متحده ختم ن میشود .در  29ژانویه ،ایتالیا قرارداد  485میلیون دالری
خود برای فروش موشک و بمب به عربستان و امارات را به دلیل عملکرد این دو کشور در یمن
ملغی کرد .در  4فوریه هم رئیس کمیسیون دفاع مجلس عوام بریتانیا اعالم کرد که این کشور نیز
اقدامات مشابهی را انجام خواهد داد.
ممکن است سخنرانی جو بایدن اشاره ای به بازنگری اساسی در رابطه این کشور با عربستان
باشد ،رابطه ای که  76سال پیش با مالقات فرانکلین روزولت با ملک عبدالعزیز در سال 1945
میالدی بر روی یک ناو آمریکایی رقم خورد .حاکمان سعودی باراک اوباما را سیاست مداری
ساده اندیش میپنداشتند و در سال  2011وقتی بهار عربی حکومت حسنی مبارک در مصر را
به فروپاشی کشاند ،از سخنان اوباما مبنی بر کناره گیری وی از قدرت سخت به خشم آمدند و
در ادامه با امضاء توافق نامه برجام در سال  2015میالدی ،آنها نگران بودند که این اقدام منجر به
بازگشت ایران به صحنه بین المللی و رشد اقتصادی شده و آن را به حساب خیانت آمریکا به
دوستی دیرینه شان گذاشتند .به همین دلیل بود که با عجله خود را به آغوش ترامپ انداختند.
حاصل این رابطه عاشقانه حمایت بی چون و چرای آمریکا حتی پس از قتل وحشیانه جمال
خاشقچی در سال  2018و خروج آمریکا از توافق برجام بود .اما همانطور که انتظار میرفت
دونالد ترامپ حا میقابل اعتمادی از آب درنیامد و وقتی در ســال  2019تاسیسات نفتی این
کشور مورد حمله موشکی قرار گرفت هیچ اقدا مینکرد .اما رفتار غیر قابل پیش بینی ترامپ
و حمایت وی از عربستان حساسیتهای زیادی در واشنگتن برانگیخت به طوریکه در حال
حاضر بسیاری از نمایندگان حزب دموکرات و حتی برخی از جمهوریخواهان به دنبال مجازات
این کشور در مقابل رفتار وحشیانه در یمن و قتل خاشقچی میباشند.
اما علیرغم عدم رضایت سیاستمداران در واشنگتن ،عربستان سعودی یکی از بزرگترین تامین
کننــدگان نفت جهان و عضو گروه اقتصادی  G2Oبوده و رئیس جمهور آمریکا ن میتواند
روابط خود را با این کشور قطع کند .او باید راه میانه ای بیابد که از یک طرف جلوی برخی
رفتارهای افراطی این کشــور را گرفته و از طرف دیگر شرایطی را فراهم نیاورد که حاکمان
سعودی از حمایت آمریکا قطع امید کنند .مخلص کالم اینکه باید با واقعیات کنار آمد و قبول
کرد همانطور که انتظار صدور فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهور جدید آمریکا و بازگشت به
برجام در روزهای آغازین خیالی باطل بود ،نشستن به این امید که مذاکرات برجام با عملی شدن
خواستههای بر حق ما و در زمانی کوتاه به نتیجه برسد توه میبیش نیست .باید با این واقعیت
کنار آمد که نظام بین المللی با حق و باطل کاری نداشته و دو راه بیشتر در مقابلمان نیست ،کوتاه
آمدن از مواضع و یا ادامه مسیر فعلی .کاش برای یکبار هم که شده به مردم اعتماد کنیم ،واقعیات
را با آنان درمیان بگذاریم ،قیمومیت را کنار نهاده و آنها را در انتخاب مسیر مشارکت دهیم.
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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 ،حا میعدالت 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.

