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سرمقاله

رییس جمهوری خبر داد

آغاز موج چهارم کرونا در دو استان
رییــس جمهوری تاکید کرد :مقابله با ویروس کرونا ،شکســت
تحریمها ،بهبود معیشت مردم و تکمیل طرحهای مهم اقتصادی
چهار اولویت دولت در چهار ماه باقی مانده است.
به گزارش ایرنا ،حجت االســام حســن روحانی ،روز شنبه در
جلســه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن تشکر و قدردانی از مردم
برای رعایت پروتکلهای بهداشتی اظهار کرد :خرید شب عید،
رفت و آمد عید و سفرها در مجموع ممکن است ما را با مشکلی
مواجه کرده باشد بر این اساس امروز در بررسیها دیدیم متاسفانه
در دو اســتان موج چهارم آغاز شده است و در برخی استانهای
دیگر هم اگر مراعات نکنیم ،ممکن است وارد این موج شویم
وی افزود :برای روز طبیعت از مردم متشکریم .اکثریت قاطع مردم
مراعات کردند و از خانه بیرون نرفتند البته مامورین موظف بودند
به مردم تذکر بدهند و از ماموران نیروی انتظامی و مسووالن ذی
ربط تشکر میکنیم و امیدوارم شرایط طوری شود تا سالهای بعد
مردم جبران کنند .رییس جمهوری گفت :ما امسال در سال ۱۴۰۰
که سال پایان قرن هستیم ،در هر قرنی ممکن است مسائلی پیش
آمده باشد .در یک قرن اخیر حوادث فراوانی از جمله جنگهای
بین الملل را داشتیم .بیتردید یکی از حوادث بسیار مهم در این
قرن این بیماری است و ما شاهدیم که چه جمعیتی مبتال شدند
و چه جمعیتی از دست رفتند که این رقم نزدیک سه میلیون نفر
است .خیلی های دیگر هم در دنیا بودند که مثبت بودند و تست
گرفته نشده اســت و رقم مرگ و میر باالتر از اینهاست ،االن
حدود  ۱۳و  ۱۴ماه است که جهان گرفتار است.
سه سال جنگ اقتصادی در  ۱۰۰سال اخیر سابقه
نداشته است
روحانی با بیان اینکه ما در ایران دو حادثه بینظیر در این سالها
داشتهایم ،اظهار داشــت :یک حادثه ،پاندمی کرونا بود که همه
کشــورها را گرفتار کرد و ما هم مبتال شــدیم ولی در کنار آن،
جنگ و تروریسم اقتصادی را داشتیم که بینظیر بوده است .سه
ســال جنگ اقتصادی در  ۱۰۰سال اخیر بینظیر بوده است .سه
سال جنگ اقتصادی مدام را هیچ وقت نداشتیم و در جهان هم
کمتر اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد :کرونا فشار ســختی بر مردم وارد کرد اما مردم
با ایســتادگی ،وحدت ،کمک مومنانه ،یاری ،تالش پزشکان و
فداکاری کادر درمان با این ویروس مقابله کردند .کشور هم در
برابر این بیماری و هم در برابر فشار اقتصادی کارنامه قابل قبولی
دارد.
روحانی ادامه داد :عدهای در برابر این بیماری خطرناک جانشان
را از دســت میدهند ،عدهای هم سالمتیشان با تهدید روبهرو
میشــود و هم در برابر جنگ اقتصادی زندگیشــان سختتر
میشود.
رییس دولت دوازدهم با بیان اینکه قدرت ملی ما بســیار مهم و
قابل افتخار بوده اســت ،خاطرنشان کرد :ملت ایران در کنار هم
ایستادگی کرده و توانست از مشکالت خارجی ،طبیعی و بیماری
و ...عبور کند.
چهار اولویت دولت در چهارماه پایانی دولت
وی با اشــاره به دوران باقی مانده از مسئولیت دولت دوازدهم
ابراز داشت :چهار ماه از دوران مسئولیت دولت باقی مانده است

و همچنان یکی از اولویتهای ما مقابله با این بیماری و ویروس
اســت .با همه توان تالش میکنیــم آن را مهار و کنترل کنیم .با
واکسنهایی که امروز برنامهریزی شده است ،حتما شرایط نسبتا
قابل قبولی خواهیم داشت.
رییس دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه اگر واکســنها در اواخر
بهار و اول تابستان به دست ما برسد و واکسیناسیون انجام شود،
شرایط ما بهتر میشود ،بیان کرد :مسئله مقابله با ویروس کرونا،
شکست تحریمها ،بهبود معیشت مردم و تکمیل طرحهای مهم
اقتصادی که در پیش رو داریم ،چهار اصل مهم دولت در چهار
ماه باقی مانده است.
روحانی گفت :این ویروس سبک زندگی جدیدی را برای دنیا
به ارمغان آورده اســت و در همه دنیا در غرب و شرق میبینیم
که سبک زندگیشان با  ۲سال پیش فرق کرده است و در برخی
جاها ویروس شدیدتر و برخی جاها خفیفتر شیوع پیدا کرد.
وی بیــان کرد :یکی از تبعات این ویروس این بود که ســبک
زندگــی را برای ما به ارمغان آورد و ما ناچاریم که این ســبک
زندگی را مراعات کنیم و این ویروس این سبک زندگی را برای
جامعه ،مراکز عبادی ،ملی ،آموزش ،فرهنگ ،بازار و کســب و
کارمان تحمیل کرده است .اگر این سبک که ویروس به ما تحمیل
کرده را رها کنیم ،حتما ضرر میکنیم و تا زمانی که مشــکل این
بیماری برای ما وجود دارد چارهای جز رعایت پروتکلها نداریم.
رییــس جمهوری ادامه داد :این ویروس در طول این  ۱۴ماه ،نه
از بین رفت و نه ضعیف شــد .در ابتدا تصور این بود که داروی
طبیعی یا شیمیایی ،آمپول و یا قرصی پیدا میشود ،که  ۶-۵روز
استفاده شــود و این ویروس را از میان ببرد ولی اینگونه نشد و
بشر به دارویی نرسید که بتواند این ویروس را از بین ببرد و خود

چهارسویسیاست
وزیرخارجهسعودی:

ثبات درمنطقه تنها از طریق همکاری با ایران محقق میشود

وزیر امور خارجه عربستان گفت که برنامه چشم انداز اصالحات اقتصادی و برقراری ثبات و
آرامش در منطقه و عربستان تنها با همکاری تهران محقق خواهد شد چرا که ایران بخشی از
منطقه هست و خواهد بود.
فیصل بن فرحان در گفت وگو با شبکه سی ان ان گفت که ما در پادشاهی سعودی دوست
داریم بر آرزوها و برنامه چشم انداز اصالحات اقتصادی و آسایش مستمر شهروندان سعودی
متمرکز باشیم و این طبعا تنها از طریق همکاری با ایران و برقراری آرامش و ثبات در منطقه
تقویت می شود.
او در عین حال به تکرار خواسته کشورش برای حضور در مذاکرات احتمالی ایران و غرب
پرداخت و در پاسخ به سوالی در باره از سرگیری مذاکرات با ایران در خصوص برنامه همه
جانبه مشترک با ایران و مشارکت سعودی در این مذاکرات گفت که کامال منطقی است که
سعودی بخشی از مذاکرات و گفت وگوها باشد.
این ادعای برخی کشورهای عربی برای حضور در مذاکرات احتمالی در حالی است که تهران
همواره افزایش شمار کشورهایی که در توافق هسته ای شرکت داشته اند را بر خالف روح
حاکم بر این توافق دانسته و با آن صراحتا مخالفت کرده است .
از نگاه جمهوری اســامی ایران تعمیم دادن این مذاکرات به ســایر مسایل مانند بحث های
موشکی و حقوق بشری هم غیر قابل قبول است.
درخواست حضور در مذاکرات از سوی برخی حکام عربی پیش از توافق سال  ۲۰۱۵برجام
هم مطرح شده بود که از سوی تهران و  ۱+۵با بی توجهی روبرو شد.
مبنای این درخواســت هم این است که این کشورها تهران را به فعالیت هسته ای غیر صلح
آمیز متهم می کنند و مدعی هستند که ایران به دنبال ساخت سالح هسته ای است  ،در حالیکه
باالترین مرجع دینی و سیاسی کشور تولید و استفاده از این سالح را حرام اعالم کرده اند.
با این وجود شاهزاده سعودی در گفت وگو با سی ان ان دوباره به این ریسمان پوسیده چنگ
زد و گفت  :اجازه بدهید واضح بگویم ایران مسلح هسته ای بزرگترین خطر برای کشورهای
منطقه است بنابر این کامال طبیعی است که سعودی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس باید بخشی از مناقشه و بخشی از گفت وگو باشند.
بن فرحان که کشورش طی سالهای گذشته نتوانسته است اروپا و حتی امریکای ترامپ را با
خواسته های خود هماهنگ کند و توافق آنها را به دست آورد  ،گفت:ما از شرکای آمریکایی
و اروپایی خود می شنویم که نگرانی کشورهای منطقه را درک می کنند بنابر این باید نقشی در
مذاکرات و مناقشات داشته باشیم.
وزیر خارجه ســعودی افزود:االن در حال مذاکره با شــرکای بین المللی در باره نقش ما و
چگونگی بیان نگرانی های خود در مذاکرات هستیم و معتقدیم که باید در پشت میز مذاکرات
باشیم زیرا ما با بیشترین تهدید مواجه هستیم.
نمایندهروسیه:

برجامغیرقابلجایگزیناست

جهاناقتصاد

«سرگئی ریابکوف» ،معاون وزیر امورخارجه روسیه که به نمایندگی از مسکو در کنفرانس
ویدئویی کمیسیون مشترک توافق هسته ای ایران شرکت داشت ،با تاکید بر غیرقابل جایگزین
بودن برجام خواستار تالش هرچه بیشتر همه اعضا برای بازگشت به چارچوب اولیه این توافق
بین المللی شد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از مسکو به نقل از رسانه های روسی ریابکوف بر غیرقابل جایگزین
بودن توافق هستهای تأکید و اعالم کرد که طرف روسی مصرانه از همه طرفین شرکت کننده در
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) درباره برنامه هستهای ایران میخواهد تا حداکثر تالش خود
را برای بازگشت هر چه سریعتر به چارچوب اولیه تعیین شده در این توافقنامه انجام دهند.
دیدگاه ریابکوف در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه نیز منتشر شده است.
وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه ای از همه طرف های برجام خواست برای بازگشت
این توافق به حالت اولیه و اجرای کامل آن تالش کنند.
به گزارش ایرنا ،وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خود خاطرنشان کرد :روز دوم ماه آوریل
سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در نشست برخط کمیسیون مشترک برجام که در
سطح مدیران سیاسی وزارتخانه ها برگزار شد ،شرکت کرد.
در بیانیه گفته شــده است :در این نشست راه های مشخص اجرای تفاهم های اصولی برای
احیای کامل برجام که در بیانیه مشترک وزیران خارجه برجام در نشست روز  ۲۱ماه دسامبر
سال ۲۰۲۰میالدی منعکس شده بود ،بررسی شد.

ویروس مقاومت کرد و از بین نرفت.
روحانی عنوان کرد :برخی از ویروسها بعد از یک دوره زمانی
۶ماهه تا یکی دو یکسال از بین میروند ،ولی این ویروس االن
یک ســال و چند ماه است که ایســتادگی کرده و بدتر هم شده
است.
وی گفــت :این ویروس نه تنها مانــده بلکه جهش پیدا کرده و
نوع جدید این ویروس که نام آن را ویروس انگلیسی ،برزیلی،
آفریقایی بگذاریم ،خطرناکتر و بدتر اســت .ما در این یکی دو
استانی که اکنون شروع جهش چهارم را مشاهده میکنیم ،مانند
یک خط مســتقیم باال میرود و انحنا ندارد و کج نیست .وقتی
خط مســتقیم به سمت باال میرود معنایش این است که چقدر
خطرناک است و چه مقدار آلودگی را سریع منتشر میکند.
رییس جمهوری تصریح کرد :اکنون در برخی از بیمارستانهایی
که مردم مراجعه میکنند یک نفر نیست ،همه خانواده یعنی پدر،
مادر ،برادر ،نوه ،عروس و داماد و همه با هم مراجعه میکنند و
این نشان میدهد که این ویروس خطرناکی است .این ویروس
دارویی ندارد ،خود این ویروس هم که از بین نرفته و ایستادگی
میکند بنابراین تنها راه این است که ما توانمند شویم یعنی بتوانیم
جامعــه را در برابر این ویروس قویتــر و توانمندتر کنیم و راه
دیگری نداریم.
وی یکی از بهترین راههای توانمندسازی جامعه را واکسن عنوان
کرد و گفت :واکســن میتواند بدن ما را آماده و توانمند کند و
امروز ورود و خرید واکســن به عنوان اولویت مورد توجه همه
دستگاههای مسئول است و همه این را دنبال میکنند و دولت هم
این را دنبال خواهد کرد.
رییــس جمهوری افزود :مردم عزیز ما بدانند با کمترین عالمت

سالی نو ،راهی نو!
باید هم رابطه را با دوستان ،اقوام قطع کنند و هم باید به پزشک
مراجعه کنند .ممکن است این عالئم به صورت درد بدن یا عالئم
تنفسی و یا عالئم گوارشی یا حس بویایی یا چشایی بروز کند یا
عالئم مختلف دیگری داشته باشد.
روحانی ادامه داد :ما باید مرتب به مردم آموزش بدهیم و همه این
عالئــم را برای آنها تکرار کنیم .مردم به محض اینکه به هر یک
از این عالمتها مبتال شــدند ،تصور نکنند خستگی و کوفتگی
یا سرماخوردگی عادی اســت و این را مهم بدانند و به پزشک
مراجعه کنند و برای اینکه دیگران آلوده و گرفتار نشوند ،مراقبت
کنند
وی در ادامه مســاله تجمعات و دورهمی را به عنوان یک خطر
تلقی کرد و گفت :این بیماری همچنــان ادامه داد و و ویروس
جهش یافته آن در جامعه شایع شده است بنابراین در تجمعات
و دورهمیها به خصوص در فضاهای بسته باید کامال مراقبت
کنیم.
باید با متخلفین برخورد قاطع شود
رییس دولت دوازدهم افزود :کسانی که سوار قطار ،هواپیما و یا
اتوبوس میشوند در چک می شوند و در صورتی که کسی مبتال
باشــد از ورود آن فرد ممانعت می کنند اما کسانی که با وسیله
شخصی سفر می کنند ممکن است مراعات نکنند بنابراین آنهایی
که عالمت بیماریشان مثبت می شــود باید مراقبت کنیم که از
قرنطینه خارج نشــوند و اگر تخلف کردند قاطع با آن برخورد
کنیم.
رییس جمهوری با بیان این که در دستورالعملهای ستاد ملی هیچ
دوگانگی وجود ندارد ،گفت :دستورالعملها برای همه کشورها
یکی است که بگوییم دستورالعملی برای یک کشور است برای
کشور دیگر نیســت نه اینگونه نیست .در حال حاضر برای ۴۰
کشور دستورالعملهای ویژه داریم و اجرا میکنیم .کسی که از
سفر می آید دســتورالعملها برای آنها اجرا می شود ،بر همین
اســاس هالل احمر و وزارت بهداشــت و نیروهای کمکی در
مرزها مستقر هستند و مراقبت میکنند که کسانی وارد میشوند،
مبتال نباشند.
برگزاری مراسم مذهبی در مناطق نارنجی و قرمز
ممنوع است
روحانی در ادامه به مســاله ماه مبــارک رمضان و برنامههای آن
اشاره کرد و گفت :در مناطقی که آبی و زرد است مراسم مذهبی
با اجرای دقیق همه پروتکلهای بهداشــتی آزاد است و مناطقی
که نارنجی و قرمز اســت ممنوع است .البته برای شبهای قدر
هنوز فرصت هســت و ممکن است تصمیم خاص برای شب
هــای قدر بگیریم اما فعال مراکز عبادی به این صورتی که اعالم
شــد خواهد بود امیدواریم روزهای آینده روزهای سختی پیش
روی مردم نباشد.
رییس جمهور گفــت :به همه کادر درمان کــه  ۱۴ماه در رنج
و زحمت هســتند ،همه اســتانداران ،فرمانداران و بخشداران،
مســوولین ،نیروهای مسلح و انتظامی و همه کسانی که در این
امر بسیار مهم به طور منظم و مدام تالش کردند و میکنند خسته
نباشــید میگوییم و تشکر میکنیم و امیدواریم تالش آنها مورد
قبول خداوند و قدردانی مردم باشد.

نشست برجامی وین؛ ظهور نشانههای روشن
نشســت فصلی کمیسیون مشترک برجام در حالی
روز گذشته برگزار شد که به گفته علی اکبر صالحی
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران بن بست برجام
درحال شکسته شدن است.
به گزارش ایرنا ،آهنگ تحرکات برجامی با افزایش
تماسها بین اعضــای برجام و رایزنیهای اروپا و
آمریکا طی هفتههای اخیر شــدت گرفته و ناظران
امیدوارند که نشست روزجمعه کمیسیون مشترک
برجام و ادامه آن در روز ســه شنبه ،زمینه پیشرفت
ملموسی را در راســتای بازگشت توافق هستهای
ایران به مسیر اصلی ایجاد کند.
اتحادیه اروپا نیز پنجشــنبه با صدور بیانیهای اعالم
کرد که اعضای باقیمانــده برجام درباره دورنمای
بازگشت محتمل آمریکا به این توافق رایزنی خواهند
کرد .آنها همچنین قرار است درباره اجرای کامل و
موثر این توافق توسط تمام طرفها گفتوگو کنند.
هفته گذشته آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا
که برای شرکت در نشســت وزرای امور خارجه
پیمان آتالنتیک شــمالی (ناتو) به بروکســل سفر
کرده بود با طرفهــای اروپایی برجام دیدار کرد.
او همچنین در نشست جداگانهای با جوسپ بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ
کننده برجام آمادگی واشــنگتن را برای «تعامل در
زمینه دیپلماسی معنادار به منظور بازگشت متقابل
به اجرای کامل» توافق هســتهای ایران اعالم کرد.
بورل نیز که بارها در ســخنان خود بر اهمیت رفع
تحریمها و استفاده از مزایای اقتصادی برجام برای
ایران تاکید کرده از دورنمای بازگشت واشنگتن به
توافق با ایران استقبال کرد.
در همین حال نشســت فصلی کمیسیون مشترک
برجام با حضــور هیأتهای ایران و گروه  ۴=۱در
روز جمعه ( ۱۳فروردین  )۱۴۰۰به صورت ویدیو
کنفرانس برگزار شــد و آخرین تحوالت پیرامون
برجام را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در این نشســت که «سید عباس عراقچی» معاون
سیاســی وزارت امــور خارجه ،ریاســت هیات
کشــورمان را برعهده داشت ،بحث های صریح و
جدی مطرح شد و شرکت کنندگان تصمیم گرفتند
ادامه این نشســت را سهشنبه این هفته به صورت
حضوری در وین دنبال نمایند.
نشست برخط روز گذشته به ریاست «انریک مورا»
معاون دبیر کل ســرویس اقدام خارجی اتحادیه به
نمایندگی از جوســپ بورل هماهنگ کننده برجام
برگزار شــد .در این نشســت پیرامــون دورنمای
احتمال بازگشت ایاالت متحده آمریکا به برجام و
اطمینان از اجرای کامل و موثر این توافق توســط
تمام طرفها رایزنی شد.
در ایــن میان "محمــد جواد ظریــف" وزیر امور
خارجه جمهوری اســامی ایران هدف نشســت
آتی کمیسیون مشــترک برجام را نهایی کردن رفع
تحریمهــا و اقدامات هســتهای ،از طریق طراحی
مسیر رفع تمام تحریمها ،و پس از آن توقف تدابیر
جبرانی از ســوی ایران عنوان کرد و گفت :ایران و

دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

با آغاز بهار چه خوب اســت ما ملت ایران هم بر افکار خود رخت نو تن کرده و اجازه
دهیم که همه مثل ما فکر نکنند .بیایید دعوا بر سر اینکه امسال آغاز قرن است یا سال آینده
را کنار بگذاریم و تفاهم را از همین نقطه ساده آغاز کنیم .بیایید با خود عهد کنیم از همین
امروز سالح بر زمین گذاشته و صالح برداریم .تنوع عقیده و افکار را ظرفیت بشماریم نه
محدودیــت .حال که با افکار بهــاری به جامعه می نگریم در گام اول به دو راهی دین و
سیاست می رسیم .بخشی از جامعه این دو را یکی دانسته و جدایی ناپذیر .بخش دیگری
دین را مســاله ای شخصی و از سیاست جدا می دانند .این گروه معتقدند مادامی که دین
و سیاست درهم ادغام باشند ،نگاه ایدئولوژیک بر تمام امور حاکم بوده و نمی توان انتظار
تحول ،پیشرفت و رفاه داشت .تصور کنید انبوهی از مردم هر گروه یکی از راه ها را مسدود
کرده و اجازه حرکت در آن مسیر را نمی دهد .این اوج مبارزه منفیست که نتیجه آن را در
چند دهه اخیر شاهدیم.
حال که یک قرن به جلو رفته ایم بیایید فقط یک گام در نوسازی افکارمان برداریم .قبول
کنیم که با درایت و خرد جمعی می توان بر مشکالت فایق آمد .باور کنیم هر که با ما نیست
بر ما نیست و در قرن جدید همه با ما هستند با افکار ،عقاید و نظرات خودشان .حال که
دیگر در مقابل یکدیگر نایســتاده و همگی در کنار هم هســتیم می توان با احتیاط بحث
همزیستی دین و سیاست را پیش کشید .مگر نه این که سیاست قرار است دنیای ما را آباد
کند و دین آخرتمان را؟ خوب مگر تنها راه رسیدن به بهشت اخروی از دوزخ دنیوی می
گذرد؟ مگر نمی شــود هم دنیا را داشت و هم آخرت را؟ حتم َا می شود .حال که جامعه
صالح پیشــه کرده و با خود عهد کرده که همزیستی دین و سیاست را سرلوحه افکار و
عقاید خود قرار دهد دیگر نباید نگران باشیم که چه بگوییم و چه نگوییم ،کدام کتاب منتشر
بشود و کدام نشود ،کدام برنامه پخش بشود و کدام نشود و در نهایت صالحیت کدام نامزد
انتخابات تائید بشود و کدام نشود .این روشها همه متعلق به قرن قبل بوده است و ما خودمان
و افکارمان همگی یک قرن به جلو آمده ایم .در قرن جدید همه خودی هستیم با هر عقیده
ای و از ناخودی و نخودی خبری نیست.
با نگاهی به تاریخ معاصر کشــور می بینیم علیرغم حرکت های اجتماعی مســتمر برای
برقراری دموکراســی کماکان از آن بی بهره ایم .بخشی از جامعه در تالش برای رهایی از
استبداد در نهضت مشروطه مجلس به راه انداخت و بخش دیگری پشت سر شاه قاجار
صف کشید و آن را به توپ بست .سالهای اخیر هم انواع شعار را در حمایت از تولید داخل
مطرح کردیم و نتیجه ای حاصل نشد .اما این مشکالت همه مربوط به قرن گذشته بوده
است و ما متعلق به قرن جدیدیم .جامعه ای که افکار و عقاید متفاوت را بر می تابد ،خودی
و غیر خودی نمی شناسد ،همزیستی پیشه می کند و نسخه بهشت برای دیگران نمی پیچد.
بدیهیســت اگر هر نفر بهشت را برای خود تعریف و در آن مسیر حرکت کند به بهشت
موعود خواهد رسید و چنانچه آن را با حالتی که در بهشتی که یکی دیگر برای ما تعریف
کرده مقایسه کنیم ،چه بسا برخی از فردوس دیگری پشیمان گشته و به دنبال آن باشند که
مرحمت فرموده ما را به دوزخ ببرید!
بله دوستان ،در قرون وسطی ،یعنی تا دو هفته پیش ما دو دسته بودیم و هر گروه یک سر
طناب را در دست گرفته و می کشید .همه خسته و عرق ریزان بر گروه مقابل لعنت می
فرستادیم ولی دریغ از یک وجب حرکت .اما در قرن جدید به این باور رسیده ایم که تنها
یک دسته وجود دارد و ما همگی عضو آن هستیم و مسابقه ای در کار نیست.
اگر به دموکراســی نرسیدیم و تولید رونق نیافت به این دلیل است که ملت ایران یک دل
و یــک صدا نبود .در طول تاریخ هیچ گاه صالح را ســر لوحه قرار نداد و در جامعه ای
غارتی -قبیله ای همواره متکی بر سالح بود .فرزانه توس در داستان ضحاک مار دوش در
اوج زیبایی لحظه ای از تفکر ملت ایران نسبت به ساختار سیاسی -اجتماعی خود را بیان
می کند .واقعیت این است که نظام سیاسی ایران همواره متکی بر خودکامگی بوده است.
در هر نوع حکومت نوعی احســاس رابطه ملت و حکومت را تعیین می کند و در نظام
خودکامگی ،جان مایه این احساس ترس است .ترسی که به مرور از حیطه سیاسی به روابط
اجتماعی کشــانده می شود و همه چیز را ناامن می کند .در سایه این ناامنی فعالیت های
اقتصادی -اجتماعی به حداقل تقلیل یافته و در نهایت حکومت خودکامه خود نیز احساس
ناامنی می کند و این چرخه باطل تا آســتانه فروپاشی ادامه می یابد .بدین گونه است که
دموکراسی و تولید در حد شعار باقی می ماند.
اما حال که به قرن جدید گام نهاده و تحولی فکری پدیدار شده است دیگر قرار نیست دسته
ای همه مشکالت را به گردن نظام سلطه انداخته و برخی انقالب را منشاء همه کاستی ها
بدانند .بلکه قرار است با تحلیلی عمیق از فرهنگ سیاسی و تاریخی خود به دنبال لعن و
نفرین و یا تمجید و دعا برای توجیه دالیل نابسامانی خود نباشیم .نظام اجتماعی مان را که
در طول تاریخ پدید آورنده نظام خودکامه و فرهنگ غارتی -قبیله ای مان است به چالش
کشیده و به نظر ویل دورانت مبنی بر اینکه کشور همان است که ما هستیم ،یعنی مجموعه
ای از اعمال و کردار زشت و زیبای خودمان ،صحه گذاریم.
مخلص کالم اینکه با آغاز سال نو و قرن نو دیگر ایران و اسالم را در مقابل هم قرار نمی
دهیم .بر ســر اینکه عیدمان نوروز است یا اعیاد مذهبی دعوا نمی کنیم و البته در سالگرد
تولد کوروش مسیر آرامگاه وی را نمی بندیم .در جامعه ای که همه با هم برابر و برادرند
و هدفشان رفتن از دنیای بهشتی به بهشت ابدیست ،حتی اجازه می دهیم که صدای ابی
را دوست داشته باشیم چون در غیر اینصورت با ظهور پدیده هایی چون ساسی مانکن و
تتلو مواجه خواهیم بود .سال نو و قرن نو مبارک باد ،تفکری نو و ایرانی نو خجسته باد.

شناسنامه

ایاالت متحده دیداری نخواهند داشت؛ غیرضروری
است.
«محمد جــواد ظریف» روز جمعه در حســاب
کاربری خود در توییتر نوشــت :در جلسه مجازی
کمیسیون مشترک برجام ،ایران و اتحادیه اروپایی/
تروییکای اروپایی ،۲+توافق کردند سهشنبه در وین
گفتوگو را به صورت رو در رو از ســر بگیرند.
"سید عباس عراقچی" معاون سیاسی وزارت امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز در این نشست
لغو تحریمهای آمریکا را نخستین گام جهت احیای
برجام دانســت و تاکید کــرد :ایران به محض لغو
تحریمها و راســتیآزمایی آنهــا ،گامهای جبرانی
هسته ای را متوقف خواهد کرد .شرکت کنندگان
در این نشست در راستای بیانیه مشترک وزرا مورخ
 ۲۱دسامبر  ،۲۰۲۰چشمانداز بازگشت کامل ایاالت
متحده به برجام را مدنظر قرار دادند و آمادگی خود
را جهت بررسی موضوع با نگرش مثبت و در یک
تالش جمعی مورد تاکید قرار دادند.
معاون سیاســی وزارت امور خارجه که ریاســت
هیات کشــورمان در این نشست را عهده دار بود،
ضمن تشــریح مواضــع اصولی کشــورمان ،لغو
تحریمهای آمریکا را اولین گام جهت احیای برجام
دانسته و اظهار داشت ایران به محض لغو تحریمها
و راســتیآزمایی آنها ،گامهای جبرانی هسته ای را
متوقف خواهد کرد.
ســید عباس عراقچی اظهار داشت :برای بازگشت
ایاالت متحده به برجام نیاز به هیچ مذاکرهای نیست
و مسیر آمریکا در این خصوص کامال روشن است.
ایاالت متحده همانگونه که از توافق خارج شــد و
تحریمهای غیرقانونی علیه ایران وضع کرد ،به همان
صورت نیز میتواند به توافق برگشته و قانونشکنی
را خاتمه دهد.
در پایان ،طرف های برجام ضمن تاکید بر تعهدشان
جهــت حفظ برجــام ،تصمیم گرفتند این جلســه
کمیســیون مشــترک را هفته جاری جهــت تداوم
رایزنیها در وین از سر بگیرند تا اقدامات مربوط به
لغو تحریمها و گامهای هســتهای را از طریق گروه
های کارشناسی مربوطه مشخص کنند.
مطابق مفاد برجام ،کمیسیون مشترک مسئول نظارت

بر اجرای توافقنامه است.
"انریکه مورا" معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی
اتحادیه اروپا که ریاست هجدهمین کمیسیون مشترک
برجام را برعهده داشت نشست جمعه را مثبت ارزیابی
کرد و با اشــاره به ادامه این جلسه در هفته جاری از
فرصت کلیدی برای فعال شدن این توافق خبر داد.
مورا در توئیتی نوشت :نشست روز جمعه مثبت بود
و ما (دوباره در وین تشکیل جلسه خواهیم داد .وی
از «فرصت کلیدی» برای بازگشــت برجام به مسیر
اصلی گفت و افزود که در این زمینه کارهای زیادی
پیش رو قرار دارد.
در همیــن حال "علی اکبر صالحی" رئیس ســازمان
انرژی اتمی ایران با اشــاره به اینکه بنبســت برجام
درحال شکســته شدن اســت ،گفت :اینکه موضوع
گفتوگوها درباره برجام وارد مرحله فنی شده و از
کشمکش های اولیه گذشته ،به معنای شکسته شدن
بن بستهای اولیه و موضوعی «نوید بخش» است.
صالحی جمعه شــب در گفت و گویی در شــبکه
اجتماعی «کالب هاوس» گفت :قرار است در وین
در حد فنی بحث شود و مسائل فنی ،بحث محوری
برجام در بستر مسائل حقوقی و سیاسی است .رئیس
ســازمان انرژی اتمی ایران افزود :جلسه روز جمعه
باعث شد بستر سیاسی و حقوقی مرور شود.
صالحی ادامه داد :فعــا چند قدم جلو رفتیم؛ بحث
غیرقابل توجیه که آنها اول شــروع کننــد یا ما اول
شروع کنیم و اینکه از چنین مرحله ای عبور کردیم،
نویدبخش است.
وی تصریح کرد :بن بســت درحال شکســته شدن
است؛ ظاهرا بن بست اولیه (برسرآغاز کننده اقدامات)
شکسته شــده و این همانطور که عرض کردم نوید
بخش است" .ند پرایس" سخنگوی وزارت خارجه
آمریــکا نیز به شــبکه خبری الجزیــره گفت که ما
معتقدیم نشست وین یک قدم رو به جلوی صحیح
است.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که
واشــنگتن برای گفتگو در مورد بازگشــت به توافق
هسته ای ایران در نشســت وین شرکت می کند اما
آمریکا قصد مذاکرات مســتقیم با ایران را ندارد.وی
گفت که واشــنگتن انتظار پیشــرفت غیرمنتظره در
پرونده هسته ای ایران را ندارد.

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 :
•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 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 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.

