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سخنگویجبههاصالحات:

برای تحقق مشارکت حداکثری آمدیم اما با دست خالی مواجه شدیم

سخنگوی جبهه اصالحات ایران گفت« :جبهه اصالحطلبان ایران»
هیــچ ارتباطی با آقای خاتمی و جبهه اصالحــات ایران و احزاب
اصالحطلــب ندارد و هدف از انتشــار اخبار از ســوی این جبهه،
تشویش اذهان عمومی است.
توگو با ایلنا ،در خصوص اخبار منتشر شده از
آذر منصوری در گف 
سوی جبهه اصالحطلبان ایران و ارتباط این جبهه با جبهه اصالحات

ایران ،اظهار کرد :جبهه اصالحات ایران طی بیانیهای که صادر کرد و
جمعبندی مجمع عمومی اعالم کرد که به دلیل رد صالحیت فلهای
همه نامزدهای خود در انتخابات ریاستجمهوری ،نامزدی در این
انتخابات ندارد ،این موضع ،موضع مشخص جبهه اصالحات ایران
است.
وی افزود :ما با همه تالشمان برای تحقق مشارکت حداکثری در این

انتخابات آمدیم؛ طیف کاندیداهای ما هم به گونهای بود که حداکثر
انعطاف در مورد اینکه اصالحطلبان در انتخابات مشــارکت جدی
داشته باشند ،وجود داشت و  ۹نفر کاندیدایی که از  ۱۴باقی ماندند،
ثبت نام کردند .طبیعی است که زمانی که یک جریان سیاسی در قالب
یک جبهه سیاسی در انتخابات حضور پیدا میکند و به این جمعبندی
میرسد و در نهایت با دســت خالی مواجه میشود ،عم ً
ال امکانی
برای مشارکت فعال آن در انتخابات باقی نمیماند و وقتی که نامزدی
نداشته باشد ،نمیتواند نامزد قرض کند.
منصوری بیان کرد :از حدود یک ســال پیش جبهه اصالحات ایران
فعالیت خود را آغاز کرده و ســا زوکارهای خــود را تعریف کرده
و بر اســاس ســاز و کارها یا اعالم کاندیداها یا دبیران کل احزاب،
تعداد نامزدها مشخص شــد و بر اساس آن جلو رفتیم؛ رویکرد ما
مشــارکت حداکثری بود اما با تصمیمی که شورای نگهبان گرفت
عم ً
ال این موقعیت جدید به ما تحمیل شد .موقعیتی که دست ما را از
معرفی نامزد خالی کرده است .ترجیح ما این بود که ما میتوانستیم
نامزد داشته باشیم ،پیشبینی کرده بودیم که تعدادی از نامزدها تایید
صالحیت میشوند ،نظرسنجیهای ملی را برگزار میکنیم و سپس بر
مبنای نظرسنجیهای ملی کاندیداهایی که بیشترین استقبال از جانب
مردم با آنها همراه شده را به عنوان کاندیداها معرفی میکنیم اما طبیعی
اســت که در یک روند کام ً
ال تعریف شــده موضع ما این است که
امکان معرفی نامزد از جانب جبهه اصالحات ایران سلب شده است.
وی ادامه داد :در چنین شرایطی خبری منتشر شد که جبههای تحت
عنوان جبهه اصالحطلبان ایران اعالم کرده که از کاندیدایی حمایت
میکند و به دلیل تشابه اسمی این جبهه با جبهه اصالحات ایران ،صدا
و سیما و برخی خبرگزاریها و رسانههایی از این دست ،با خبرسازی
که این جبهه ،همان جبهه اصالحات ایران است ،سعی میکردند که
در واقع در اذهان عمومی تشویش ایجاد کنند که این جبهه اصالحات
است که این تصمیم را گرفته یا از درون جبهه اصالحات دو تصمیم

بیرون آمده است.
سخنگوی جبهه اصالحات ایران تأکید کرد :جبهه اصالحات ایران
هیچ ارتباطی با جبهه اصالحطلبان ایران ندارد .زمانی که ما قصد ثبت
عنوان جبهه اصالحات ایران را داشــتیم ،در مرحله اول از وزارت
کشور به ما اعالم شــد که گروهی سالها پیش چنین درخواستی
داشتند یعنی تحت عنوان جبهه اصالحطلبان ایران و معارض شدند
اینکه آیا اساس ًا این جبهه اصالحطلبان ایران به اطالع کمیته ماده ۱۰
احزاب رسیده است یا خیر را اطالع ندارم .شایسته بود که وقتی تحت
چنین عنوانی در انتخابات اعالم موضع میکنند ،اعالم میکردند که
چه احزابی عضو این تشــکیالت هســتند و به این شکل سعی در
اختالل تصمیمی که جبهه اصالحات ایران گرفته نمیکردند.
این فعال سیاسی اصالحطلب گفت :اینکه جبهه اصالحطلبان ایران در
کانال رسمی و صفحه اینستاگرام خود به صورت رسمی اعالم کرد
که با توجه به اتفاقی که افتاده این جبهه هیچ ربطی به اصالحطلبان
و جبهه اصالحات ندارد و وقتی در چنین شرایطی اعالم موجودیت
میکند در خبرگزاریهای که طبیعت ًا ماهیتشان مشخص است با توجه
خاصی منتشــر میشود ،به نظر میرسد که به دنبال اهداف دیگری
هستند .در هر حال آنچه که باید در مورد آن توضیح ارائه شود این
است که جبهه اصالحطلبان ایران یک جبهه جداست؛ ما از احزابی که
عضو آن جبهه هستند ،هیچ اطالعی نداریم و ارکانش اساس ًا مشخص
نشــده و هیچ ارتباطی با آقای خاتمی و جبهــه اصالحات ایران و
احزاب اصالحطلب ندارد.
منصوری خاطرنشــان کرد :تصمیم در انتخابات پیش رو مشخص
اســت؛ جمعبندی ،جمعبندی مجمع عمومــی جبهه اصالحات
ایران اســت و در واقع بنای این جبهه این اســت که با توجه به رد
صالحیتهای فلهای نامزدهای جبهه اصالحات ایران ،امکانی برای
حضور و مشارکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری برایش باقی
نمانده چون نامزدی برایش باقی نمانده است.

تحلیلگرارشدمسائلژئوپلتیک:

اولین گام احیای برجام ،تغییر روابط ایران با کشورهای منطقه خواهد بود

تحلیلگر ارشد مسائل ژئوپلتیک به تحلیل شرایط برجام میان اعضای
آن و همچنین تضمین اجرای احیای دوباره این تواقفنامه پرداخت
و تاکید کرد که هیچ تضمینی نیســت اما از فرصت بزرگی که پیش
آمده باید استفاده کرد .مرتضی مکی تحلیلگر ارشد مسائل سیاست
خارجــی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،دربــاره فضای موجود در
مذاکرات وین و ســرانجام برجام اظهار داشــت :در شروع هر دور
از مذاکرات نمایندگان تیم مذاکرهکننده سعی میکردند با امیدواری
و خوشبینی نســبت به روند مذاکرات ابراز نظر کند .در عین حال
ایران و ایاالت متحده ضمن ابراز خوشبینی خواستههای حداکثری
خودشان را نیز مطرح میکردند؛ شاهد اظهارنظرهای آنتونی بلینکن
وزیر امور خارجه آمریکا بودیم درباره اینکه ایران باید اراده جدیتری
را در پایبندی به تعهدات خودش نشان دهد که واکنش آقای ظریف
را در پی داشت که تاکید داشت این آمریکا بوده که از برجام خارج
شــده و آنها باید به برجام بازگردند و تعهدات خودشان را اجرایی
کننــد؛ در عین طرح اینگونه اظهارنظرها طرفین تاکید میکردند که
به مذاکرات خوشــبین هســتند و با امیدواری سر میز مذاکرات باز

جهاناقتصاد

میگردند و شــروع مذاکرات دور پنجم گویای همین مسئله است.
وی با بیان اینکه در طول مذاکرات با دشــواریها و پیچیدگیهایی
مواجه هســتیم ،گفت :خطوط قرمزی وجود دارد که آمریکاییها و
جمهوری اســامی ایران به راحتی حاضر به عقبنشینی از مواضع
خودشــان نیستند .یکی از این مسائل هسته سخت تحریمها است
که دونالد ترامپ علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال کرده است و و
جمهوری اسالمی تاکید دارد که این تحریمها باید لغو شود .بخش
زیادی از این تحریمها نهادهای حقوقی و شخصیتها هستند .برخی
از تحریمها میتوانند بعد از اجرای کامل برجام بر ایران تحمیل شوند،
به همین دلیل ما مواضع مقتدرانهای را از آقای عراقچی داشتیم .این
تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی افزود :اما با همین شرایط اراده
جدی در ایران و آمریکا برای ادامه مذاکرات و احیای برجام وجود
دارند و با اقداماتی که به دنبال آن هستند و اجرای توافقنامه برجام،
امیدواریم بتوانند به اهداف حداقلی خودشان دست پیدا کنند.
وی درباره اجــرای برجام پالس در قالب مذاکرات منطقهای تاکید
ی اســت که نمیتوانیم تاثیر احیای توافقنامه برجام را بر
کرد :بدیه 

چهارسویسیاست
معاون اول رئیس جمهوری در جمع روسای ستادهای انتخاباتی:

شورای نگهبان کار را برای من آسان کرد

اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با تاکیــد براینکه برای دفاع از رأی مردم،
جمهوریت نظام و مشــارکت حداکثری وارد انتخابات شدم ،گفت :شورای نگهبان کار را
برای من آسان کرد و تکلیف از دوشم برداشته شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی معاون اول رئیس جمهوری ،جهانگیری عصر چهارشنبه
در جمع روسای ستادهای انتخاباتی خود در سراسر کشور ضمن اعالم خاتمه فعالیت این
ســتادها افزود :امروز برای من یادآور آخرین روز ثبت نام داوطلبین ریاست جمهوری در
سال  ۱۳۹۲است که مرحوم آیت اهلل هاشمی در لحظات آخر ثبت نام کردند و من در مقابل
وزارت کشور منتظر بودم تا در صورت عدم ثبت نام از سوی ایشان یا آقای خاتمی ،خودم
ثبت نام کنم چراکه از من خواسته شده بود ثبت نام کنم اما شرط من این بود که چنانچه آقای
هاشمی یا آقای خاتمی ثبت نام کنند ،دیگر نیاز به حضور من نخواهد بود.
جهانگیری ادامه داد :فردای همان روز آقای هاشمی طی حکمی من را به عنوان رییس ستاد
انتخاباتی خود منصوب کرد و در فاصله  ۱۰روزی که شــورای نگهبان قرار بود،صالحیت
ها را بررسی کند ،مشغول انتخاب روسای ستادهای استانی بودیم زیرا حضور آقای هاشمی
موجی را ایجاد کرده بود و با تراکم نیرو مواجه بودیم و باید از میان افراد متعدد ،روســا و
اعضای ستادهای مرکزی و استانی را انتخاب می کردیم.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد :قرار بود همزمان با شروع فعالیتهای تبلیغاتی ،روسای
ستادهای استانی در تهران حضور پیدا کنند تا جلسه ای با آقای هاشمی داشته باشیم و سپس
فعالیت را شروع کنیم که همان شب خبر رد صالحیت آقای هاشمی آمد و به من اطالع داده
شد که کار را تعطیل کردیم و فردای آن روز خدمت آقای هاشمی رسیدیم.
وی با اشاره به اینکه آقای هاشمی آن روز جمله ای تاریخی به من گفتند ،اظهار کرد :آقای
هاشمی به من گفت که من همان هاشمی قبل از رد صالحیت هستم و تصور نکنید که با
رد صالحیت ،تغییری در ارتباط من با جمهوری اسالمی ایجاد می شود و ایشان سپس از
ما خواستند که از روسای ستادها تشکر کنیم که همان روز عصر جلسه ای با حضور آقای
هاشمی و روسای ستادها برگزار شد و همان جلسه پایان کار ستادها بود.
جهانگیری در ادامه از روسا و اعضای ستادهای انتخاباتی خود بخصوص جوانان و همراهان
و همفکران اصالحطلب که در مبهمترین شــرایط به میدان آمدند صمیمانه قدردانی کرد و
گفت :انتخابات پیش رو یکی از سختترین انتخاباتها است و هیچگاه در انتخاباتهای
گذشته با اینگونه شرایط دشوار روبرو نبودیم زیرا شرایط کشور شرایطی خاص است.
وی خاطرنشان کرد :همه کسانی که به فکر ایران و فشارهای وارد شده بر مردم و استفاده از
فرصتها برای انجام اصالحات واقعی در کشور هستند عالقهمند بودند که در این انتخابات
نقش ایفا کنند و من پس از فراز و نشیب های طوالنی و با آگاهی از همه سختی های پیش
رو آمدم و ثبت نام کردم .البته میدانستم مسیر بسیار سخت و دشوار است ولی در عین حال
با توجه به ضرورتهایی که وجود داشت ،فکر میکردم وقتی از من مطالبه شده که ثبت نام
کنم ،راهی جز قبول این درخواست وجود ندارد.
جهانگیری افزود :وقتی در این مسیر ورود پیدا کردم میدانستم که در این انتخابات همه چیز
مهیا نیست بلکه انتخاباتی سخت است که باید همه چیز را برای آن مهیا کرد؛ باید به افراد
انگیزه داد و نیروهایی که با صندوق رأی قهر هستند را آشتی داد و باید تالش کرد کسانی که
فکر میکنند رأیشان کمتر اثر دارد را قانع کرد که رأی آنها اثربخش است.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه میدانستیم اگر در این مسیر دشوار پا نگذاریم ،خطر
و تهدیداتی وجود دارد که میتواند جمهوریت نظام را مورد تهدید قرار دهد ،اظهار کرد :
برای دفاع از رأی مردم و جمهوریت نظام و نیز برای دفاع از مشــارکت حداکثری که یک
الزام و ضرورت برای ایراناســت ،وارد انتخابات شدم .جهانگیری ادامه داد :ما به این دلیل
به صحنه آمدیم که از جمهوریت نظام و از رای و مشــارکت حداکثری مردم در انتخابات
دفاع کنیم و عالوه بر اینها میدانســتیم که مردم شرایط ویژه ای دارند .مسائلی وجود دارد
که معیشــت مردم را به خطر انداخته است و من عالقه داشتم از این منظر وارد شوم .البته
گاهی برخی دوستان میگفتند که شــرکای وضع موجود باید پاسخگو باشند و من اتفاقا
میخواستم به همین دلیل بیایم که بگویم بانیان وضع موجود چه کسانی هستند و چه کسانی
این وضعیت را برای مردم درست کردند که امروز زندگی و معیشت مردم در شرایط سختی
قرار گرفته است .معاون اول رئیس جمهوری هدف دیگر از ثبت نام خود در انتخابات را به
کارگیری دوباره اقتضائات توسعه ایران در شرایط تهدید توسعه کشور عنوان کرد و گفت:
ایران از فرصتهای متعدد برای حرکت در مسیر توسعه برخوردار است و مهم این است که
بتوان ابزارهای الزم برای توسعه به کار گرفته شود.

دیگر موضوعها نادیده بگیریم؛ اگر توافقنامه برجام احیا شود ،اولین
گام آن میتواند تغییر روابط ایران با کشورهای منطقه باشد .با توجه
به رویکردهایی که دولت بایدن نســبت به کشورهای منطقه دارد و
ک دو کشور موثر منطقه در چارچوب
میکوشد که متحد استراتژی 
سیاست خارجی آمریکا باشد؛ به همین دلیل نیز شاهد انتقاد بایدن به
نتانیاهو و شاهد تغییر رفتار دولت آمریکا نسبت به بن سلمان هستیم.
به گفته مکی قاعدتا اگر برجام احیا شــود ،در روند تحوالت منطقه
بیتاثیر نخواهد بود ،اولین تاثیر این مســاله هــم در روابط ایران و
عربستان و به نوعی مدیریت تنش در یمن میتواند باشد؛ همچنین
توافقنامه برجام در بحران سوریه نیز قطع ًا تاثیر خواهد داشت؛ مواضع
سید حسن نصراهلل دبیرکل نیروهای حزب اهلل را در نظر بگیرید .قطع ًا
توافقنامه برجام روی تحوالت منطقه اثر خودش را خواهد گذاشت و
آمریکا و دیگر کشورهای منطقه به این نکته آگاه هستند.
این تحلیلگر مســائل ژئوپلتیک درباره پایبندی طرفهای برجام به
تعهداتشان ،تاکید کرد :در عالم سیاست هیچ تضمینی وجود ندارد؛ آن
هم در عرصه نظام بینالملل و در کشورهایی که تحوالت داخلی آنها

را در چند ماه آینده نمیتوان پیشبینی کرد .در عرصه نظام بینالملل
نباید به دنبال تضمینهای صد درصدی بود بلکه باید به دنبال استفاده
حداکثــری از فرصتها بود .این اســتفاده از فرصتها میتواند به
دولتها در مدیریت تحوالت داخلی و منطقهای کمک کند.
وی ادامــه داد :احیــای توافقنامه برجام یک فرصــت بزرگ برای
جمهوری اســامی ایران است؛ همچنین برای کشورهای دیگر نیز
یک فرصت است؛ ممکن است بگویند که یک فردی مثل ترامپ از
این توافقنامه خارج میشود؛ درست است و امکان دارد اتفاق بیفتد اما
سه یا چهار سال زمان وجود دارد و تحوالت غیرقابل پیشبینی اتفاق
خواهد افتاد و در نهایت باید از این فرصتها استفاده کرد.
این کارشــناس مسائل آمریکا بیان کرد :نباید به دنبال ایجاد شک و
تردید باشیم که کشورهای عضو برجام به تعهدات خودشان عمل
میکنند یا نمیکنند؛ قطع ًا اراده دولتها بر احیای برجام است و آنها
منافعی را در برجام دارند که ممکن است همسو با منافع ایران نباشد
اما برای جمهوری اسالمی ایران نیز یک فرصتی فراهم شده که باید
از آن استفاده کند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی:

نباید از همتی و مهرعلیزاده بخواهیم که انصراف دهند
یک فعال سیاســی اصالحطلب در واکنش به نحوه احــراز صالحیت کاندیداهای
انتخابات ریاســت جمهوری گفت :همه جریانهای سیاســی حتی جریان خط امام
و اصالحطلبی امروز از ابتدای پیروزی انقالب در بخشی از بیعدالتیها و تبعیضها
سهیم هستیم و در ادامه تا زمانی که تیغ نظارت استصوابی و رد صالحیتها خودمان
را درگیر نکرده به آن توجه نمی کنیم.
توگو با خبرنگار ایلنا ،در تحلیل رفتار متناقض شــورای نگهبان
علی تاجرنیا در گف 
در احــراز صالحیت افراد به نحوی که یک فرد را برای مجلس رد و برای ریاســت
جمهوری تائید میکند یا بالعکس ،گفت :شورای نگهبان جمعی از افراد متعلق به یک
جریان سیاسی هستند؛ این که تصور کنید در شورای نگهبان مالکهایی وجود دارد
که بر اســاس این مالکها افراد تایید یا رد شــوند اشتباه است و انتظار داشتن مالک
مشخص از این افراد که معتقد به نظارت استصوابی هستند ،انتظار به جایینیست.
وی افزود :لذا بنده به عنوان یک فعال سیاسی انتظاری جز این از شورای نگهبان نداشتم
و فکر میکنم کسانی که کنار رفتند و گفتند اعتراض نداریم ،اعتراض نداشتنشان به
معنی پذیرش نظر شورای نگهبان نیست ،بلکه به منزله این است که هیچ انتظاری از
شورای نگهبان با این دیدگاه نمیرفت.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی در واکنش به اعتراض رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام و عضو فقیه شــورای نگهبان به روند احرازصالحیتها در حالی این
شخص و بسیاری از معترضان امروز ،در سال  ۹۲در خصوص رد صالحیت مرحوم
هاشمی رفسنجانی سکوت کردند ،گفت :این مساله فقط شامل آقای آملی الریجانی
نمیشــود و همه جریانهای سیاسی حتی جریان خط امام و اصالحطلبی امروز از
ابتدای پیروزی انقالب در بخشی از بیعدالتیها و تبعیضها سهیم هستیم و در ادامه
تا زمانی که تیغ نظارت اســتصوابی و رد صالحیتها خودمان را درگیر نکرده به آن
توجه نمی کنیم.
وی ادامه داد :این انتقاد هم به آقای آملی الریجانی و هم به دیگرانی در گذشته وجود
دارد که چگونه بــرای رد صالحیت کردن و از قطار انقالب پیاده کردن دیگرانی که
با ما اختالف ســلیقه داشتند ،هیچ واکنشی نداشــتیم و همراهی یا سکوت کردیم و
اآلن که تیغ رد صالحیتها روی یکی از نزدیکان ما یا خودمان کشــیده میشود ،این
صحبتها را میکنیم.
وی افزود :این ایراد هســت و متاسفانه این مساله ظاهرا تمامی ندارد؛ اما به نظر من
نفس این کار یک کار ارزشــمند اســت ،یعنی علیرغم این که اعتراض آقای آملی
الریجانی به هنگام و عمدتا برای موضوع رد صالحیت نزدیکانش اســت؛ باز نسبت
به این که سکوت کنند قابل تقدیر است و از این جهت باید این را یک قدم به جلو
دانســت و با این دست مواضع و مسائل شاید شرایط در کشور به گونهای به سمت
بهتری تغییر کند.
این فعال سیاســی اصالحطلب در پاســخ به این ســوال که آقای پزشــکیان ،آقای
جهانگیری و آقای الریجانی اعالم کردهاند که به رد صالحیت خود اعتراض نمیکنند
و از طرف دیگر یک اظهارنظر از طرف یادگار امام داشتیم که پیشنهاد دادند نامزدهایی
که احراز صالحیت شــدند ،انصراف دهند ،گفت :ما باید به این موضوع توجه کنیم
که جمهوری اسالمی و این نظام متعلق به همه افراد و سالیق سیاسی است .واقعیت
مطلب این اســت که باید قبل از این که چنین بحثی را مطرح کنیم که کاندیداهایی
که تایید صالحیت شــدند ،انصراف دهند ،باید به این ســوال جواب دهیم که این
رفتار سیاســی و کنش چه دستاوردهایی ایجاد خواهد کرد؟! اگر این مساله منجر به
یک رویکردی میشود که این رویکرد میتواند اصالحی ایجاد کند؛ طبیعتا باید این

قالدهای برگردن کره خاکی
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

دانشمندان براین عقیدهاند که حیات بر روی کره زمین قدمت چهار میلیارد ساله دارد و در این
دوران کره خاکیمان پنج بار در معرض خطر انقراض قرار گرفته اســت .آخرین بار نسل %75
گونههای زنده از جمله دایناسورها منقرض شد ،در این نقطه از تاریخ شرایط بر روی کره زمین
دگرگون شده و  65میلیون سال طول کشید تا سیاره ما اکوسیستم را برای زندگی بشر مهیا کند.
در این آخر کار یعنی در  10هزار سال اخیر کره زمین یکی از پایدارترین دوران را در تاریخ جهان
رقم زده است .دورانی که حداکثر تغییرات دما به یک درجه سانتیگراد محدود بوده ،تنوع زیستی
حفظ شده ،اکوسیستم پایدار مانده و جهان هستی با آهنگی موزون به حیات خود ادامه داده است.
در  10هزار سال اخیر ،کره خاکی بهشت موعود بوده و بشر آموخت که با استفاده از فصلهای
مشخص بتواند محصول به عمل آورد و بدین ترتیب کشاورزی شکل گرفت .از این پس توسعه
بشر مرهون حمایت مادرانه کره خاکی بوده وهست.
حال ببینیم در قرن اخیر با مادر زمین چه کردهایم؟ در ســال 1937میالدی یعنی حدود  80سال
پیش ،جمعیت جهان  2/3میلیارد نفر ،میزان کربن در هوا  280 ppmو  %66کره زمین دســت
نخورده بود ،بعد از جنگ جهانی دوم ،با پیشرفت فناوری زندگی راحت شد و همه چیز بر وفق
بود؛ اما کسی نمیدانست پیچ خطرناکی در جاده حیات بشر بر روی کره خاکی در پیش است .تا
سال  1978میالدی ،جمعیت به  4/3میلیارد نفر و میزان کربن هوا به  335 ppmافزایش و سطح
دست نخورده به  %55کاهش یافت ،بدین ترتیب ششمین و شاید آخرین مواجهه سیارهمان با
خطر انقراض به دستان توانمند بشر رقم خورد .باید این واقعیت را قبول کنیم که در حال کشیدن
آخرین قطرههای شیره جان کره زمین هستیم و چنانچه در این مسیر ادامه دهیم چیزی جز انقراض
حاصل کار نخواهد بود.
مگر چه کردهایم؟ جنگلها بخش مهمی از کره زمین هستند و نیمی از گونههای جاندار در آن
زندگی میکنند؛ تاکنون 3هزار میلیارد درخت را از جنگل بریده و امروز هم در ادامه جنگلزدایی،
سالیانه 15میلیارد درخت قطع میشود .در آخرین فصل این تخریب وحشیانه تعداد گونههای
حیوانات در جنگل به شدت کاهش یافته و بسیاری در معرض خطر انقراض قرار گرفتهاند .در
اقیانوسها هم بهتر عمل نکردهایم .از دهه  50میالدی با گسترش ماهیگیری  %90ماهیهای بزرگ
صید شــده و  %30همه گونههای ماهی در معرض خطر انقراض قرار گرفتهاند و بدین ترتیب
چراغ حیات در اقیانوسها و دریاها رو به خاموشی است .یخهای قطبی در تابستان طی 40سال
 %40کاهش یافته است که خبر از بحران میدهد ،در بخش کشاورزی و غذا نیز عملکرد بهتری
نداشتهایم .به این آمار تکاندهنده توجه کنید؛ وزن ما انسانها بیش از یکسوم وزن همه پستانداران
جهان است و  %60دیگر هم پستاندارانی هستند که ما برای خوردن و استفادههای دیگر پرورش
میدهیم .مابقی یعنی از موش تا نهنگ تنها  %4را تشکیل میدهند! از دهه  50تاکنون جمعیت
حیوانات وحشی جهان به کمتر از نصف کاهش یافته است .توجه کنیم که چگونه ما انسانها بی
محابا جهان را به زیر یوغ اســتثمار خود کشیده و آن را به زیستگاهی تبدیل کردهایم که توسط
انسان و برای انسان اداره شده و جایی برای میلیونها گونه دیگر که سهمی از این کره خاکی دارند
باقی نگذاشته است .ما انسانها باید به گناه خود اعتراف کنیم که جهان وحشی را اهلی کردهایم ،بر
گردن آن قالدهای انداخته و به دنبال خود به نابودی و انقراض میکشانیم.
درحال حاضر جمعیت جهان  7/8میلیارد نفر ،کربن موجود در اتمسفر  415 ppmو بخش دست
نخورده آن فقط  %35است ،در صورت ادامه این روند تخریبی ،علم امروز پیشبینی میکند که
در دهه  30میالدی بیشتر جنگلهای جهان و همراه با آن بیشتر گونههای جانداران از بین خواهد
رفت .یخهای قطبی در تابستان آب شده و بدون کاله یخی انرژی تابشی خورشید کمتر منعکس
شده و سرعت گرم شدن کره زمین افزایش مییابد .در دهه ،50با افزایش دما و میزان اسید آب
اقیانوسها بخش قابل توجهی از ماهیها از بین خواهد رفت و در دهه  80شاهد کاهش شدید
مواد مغذی در خاک و در پی آن کاهش محصوالت کشاورزی خواهیم بود .در پایان قرن جاری
دمای کره زمین  4درجه سانتیگراد افزایش یافته و با سرعت تمام به سوی ششمین خطر انقراض
در حرکت خواهد بود .بله دوســتان ،فروپاشی تمدن بشری در افق نمایان است و بهزودی دیر
خواهد شد.
اما چه باید کرد؟ برای بازیابی پایداری باید تنوع زیستی را به کره زمین بازگردانیم .این تنها راه
حل است .باید قالده را از گردن جهان باز کرده و اجازه دهیم که دوباره به حالت وحشی خود
برگردد .هنوز وقت داریم و میتوانیم در طول یک قرن سیارهمان را از خطر انقراض نجات دهیم.
جهان هستی در واقع با انرژی خورشید کار میکند و گیاهان هر روز  3تریلیون کیلووات ساعت
از خورشید انرژی میگیرند .باید انرژی تجدیدپذیر را تنها منبع انرژی قرارداده و سوختهای
فسیلی را کنار بگذاریم .جنگل ها بهترین ابزار برای جذب کربن از هوا بوده و موجب تقویت
تنوع زیستی میشوند .جنگلزدایی باید در سراسر جهان متوقف شود .در بخش کشاورزی باید
ســطح زیرکشت را به شدت کاهش داده و سهم طبیعت و حیات وحش را پس دهیم .بهترین
و ســریعترین راه آن است که ما جهانیان رژیم غذایی خود را به گیاهخواری تغییر دهیم .جهان
زمین کافی برای تامین گوشت میلیاردها نفر را ندارد! و مهمتر از همه آن که به این باور برسیم که
طبیعت یار دیرین ماست .اگر از او حمایت کنیم او هم مادرانه حامی ما خواهد بود .یاد بگیریم که
به صورت مسالمتآمیز همراه با طبیعت زندگی کنیم و نه درمقابل آن .باور داشته باشیم که مساله
نه حفاظت از کره زمین بلکه از خودمان است .بشر میتواند در مسیر توسعه و پیشرفت ادامه دهد
و به عنوان یک گونه در تعادل و تعامل با اکوسیستم ادامه حیات دهد .هنوز شانس آن را داریم که
از جهان زیبایی که به ارث به ما رسیده محافظت کنیم.

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

مســیر را دنبال کرد اما اگر مانند آنچه در انتخابات مجلس قبل پیش آمد و این عدم
مشارکتها نهایتا از موضع انفعال صورت میگیرد و مجموعه نهادهای ناظر که این
اقدامات را انجام میدهند را برای ادامه مسیر خودشان جدیتر می کند به نظر بایستی
این کار انجام شود.
وی افزود :امروز معتقدم در انتخابات ریاست جمهوری در ادوار مختلف همیشه آنچه
که یک جناح حاکم خواسته آن امر محقق نشده؛ اآلن اگرچه به نظر من این انتخابات
از روح جمهوریت فاصله دارد اما در عین حال فواید و مضار کنارهگیریها یا مسائلی
شبیه این باید مشخص شود.
تاجرنیا همچنین در پاسخ به این سوال که پس شما تصمیم جبهه اصالحات را تایید
نمیکنید که اعالم کردند با توجه به این که کاندیداهای این جبهه صالحیت نگرفتند
نقش آفرینی از ما سلب شده است ،گفت :نه ،این را قبول دارم؛ یعنی به عنوان جبهه
اصالحات قبول دارم که این بحث را گفتند و مواضعشــان را تایید میکنم اما این که
انتظار از آقای همتی و مهرعلیزاده داشــته باشــیم که با توجه به این که اینها را در
دور اول کاندیداهای اصالحطلبان محسوب نکردیم ،کنارهگیری کنند ،انتظار به جایی
نیست .این فعال سیاسی در خصوص نامه رئیسجمهور به رهبر انقالب گفت :معتقدم
این اتفاق (درخواست حکم حکومتی) نباید بیافتد به این دلیل که یا شورای نگهبان
عملکرد صحیحی داشته که طبیعتا رهبری باید از آن حمایت کنند یا شورای نگهبان
عملکرد نادرستی داشته که به نظر من قبل از این که افرادی بخواهند تایید شوند بایستی
در شورای نگهبان اصالح صورت بگیرد و به این شکل باید به این مساله پاسخ داده
شــود .وی ادامه داد :طبیعی است وقتی انتخابات ریاست جمهوری داریم هر چقدر
میشود باید بر مدار و روال طبیعی قانون حرکت کنیم و آنچه که اتفاق افتاده بایستی
از طریق طبیعی خودش حل شود .خیلی به این معتقد نیستم که نیاز به ورود رهبری
برای تایید صالحیت مثال یکی دو نفر وجود دارد و بیشتر معتقدم اگر این روند یک
روند صحیح نیست بایستی دستور به بررسی و بازنگری در این روند ایجاد شود و اگر
نیاز باشد اصالحی در شورای نگهبان صورت بگیرد.
وی افزود :آنچه در نامه آیتاهلل آملی الریجانی بود به نظر من امر بسیار مهمی بود و
به نظر میآید شــورای نگهبان با توجه به نامه ایشان فاقد اختیارات الزم برای احراز
صالحیتها است.

ایران برگزاری موفق انتخابات سوریه را تبریک گفت
وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران با صــدور بیانیهای برگزاری موفق
انتخابات سوریه و پیروزی بشار اسد را به دولت و ملت سوریه تبریک گفت.
به گزارش اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ،در این بیانیه
آمده است :برگزاری موفق انتخابات و مشارکت گسترده مردم سوریه گام مهمی در
استقرار صلح ،ثبات ،آرامش ،بازسازی و شکوفایی سوریه است.
در این بیانیه تاکید شده است :جمهوری اسالمی ایران ضمن احترام به تصمیم مردم

سرمقاله

سوریه از حق تعیین سرنوشت ملت سوریه و آینده آن کشور بدون هرگونه دخالت
خارجی حمایت کرده و پیروزی قاطع بشــار اسد رئیس جمهوری سوریه در این
انتخابات را به ایشان و مردم مقاوم سوریه تبریک میگوید.
رییس مجلس نمایندگان ســوریه بامداد روزجمعه گفت :بشــار اسد موفق شد از
مجموع آرا ۱۳ ،میلیون و  ۵۴۰هزار و  ۳۶۰رأی را به دست آورد و برای سومین بار
رییس جمهوری سوریه شود.

• 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 استانداردISO 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.

