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سرمقاله

آنچه نامزدهای ریاست جمهوری در نخستین مناظره گفتند

جدال بی برنده  7رقیب

نخســتین مناظره میان  7کاندیدای ریاست جمهوری در ایران به
مدت ساعت  3ساعت راس ساعت  17برگزار شد .اولین بخش
از مناظره های انتخاباتی میان  7کاندیدای ریاســت جمهوری در
ایران بهمدت  3ساعت برگزار شد در این فضای شفاف هر کدام
از حاضریــن در مناظره حق دارد رقبای خود و برنامه های او را
به چالش بکشد و از برنامه های خود در مقابل دیگران دفاع کند؛
موضوع مناظره های انتخاباتی امروز مسائل اقتصادی است.
به گزارش شبکه العالم ،در این مناظره همتی در زمان جمع بندی
ی اعتراضشــان را به من نشــان دهند ،من
خود گفت :مردم با را 
فکر میکردم آقای زاکانی پوششی هستند ولی االن فهمیدم سوپر
پوششی هســتند پس جوابشــان را نمیدهم .افتخار میکنم که
نگذاشتم اقتصاد کشور ونزوئالیی شود .آمدهام رییسجمهور شوم
که اقتصاد کشور مثل کرهشمالی نشود.
وی افزود :مردم میدانم که بیشتر شما نمیخواهید رای بدهید .ما
به همت شهید سلیمانیها امنیت اول منطقه هستیم و باید اقتصاد
اول منطقه باشــیم ولی نیســتیم .اگر امروز درست انتخاب کنیم
الگوی اقتصادی منطقه خواهیم شــد .از شما مردم میخواهم که
رای بدهید و با رای اعتراضتان را به من نشان بدهید.
رضایی در زمان جمع بندی خود گفت :در این دوره خودباروی
از بین رفت ،اعتماد به نفس کشــته شــد و ما نمیتوانیم به میان
آمــد ،ما یک دولت جوان انقالبی خواهیم ســاخت .یارانه ۴۵۰
هزار تومانی را تضمین و شغل خانهداری را برقرار میکنم .ایجاد
صندوق برای جبران ضــرر مالباختگان بورس را دنبال خواهم
کرد .بیمه کشاورزان را برقرار میکنم .فضای مجازی را با مدیریت
در دسترس همه قرار میدهم.
وی افزود :من شــرمنده صبر و تحمل مردم هستم .من شرمنده
زبالهگردها ،کولهبرها و نانقرضیها هستم .هیچوقت فکرش را
نمیکردم بعد از آزادسازی خرمشهر مردم دولتهایی را ببینند که
میخواهنــد مردم را بازیچه قرار دهند .از طرف تمام دولتها از
مردم عذر میخواهم.
مهرعلیــزاده در فرصت جمع بندی خود گفت :اگر آقای زاکانی
دوباره نگویند انشــاء میخوانند من برای استفاده بهینه از وقت
از روی متن میخوانم ،در دولت سید محمد خاتمی شاهد رشد
اقتصادی ،کاهش تورم از  ۵۰درصد به تک رقمی ،توسعه نهادهای
تاثیرگذاری اجتماعی ،توسعه روابط بینالمللی موثر بودیم.
وی افزود :مردم عزیز ما  ۱۶سال است در مسیری قرار داریم که
تعادل کشور برای حل مشکالت از بین رفته است.
مهرعلیزاده خاطرنشان کرد :مسائل سیاسی در صدر و مشکالت
مــردم در ذیل قرار گرفته اســت .هنوز بعد از  ۴۲ســال تالش
تورمهای افسارگسیخته معیشت بخشی از جامعه را در برگرفته
است .چرا مشکالت تمام نمیشود؟ ،این همه تحصیلکرده چرا
نمیتوانند مشکالت را حل کنند؟ پاسخ ساده است ،چون به آنها
اجازه داده نمیشود.
وی افزود :مردم من از تشکیل دولت سوم اصالحات ،یعنی دولت
زندگی با شــما سخن میگویم ،زندگی در مقابل جنگ ،زندگی
در مقابل تهدید و ناامیدی .زندگی بر حسب شایسته آن هستید،
من میخواهم با مدیریتی منطقی  ،دولتی اقتصاد محور و رفاهی
ایجاد کنم.
جلیلی در فرصت جمع بندی خود گفت ۸ :سال پیش وعدههایی
دادند اما دالر چند برابر و تحریمها دو برابر شد ،معنی اقتدار تند
حرف زدن نیســت ،رئیسجمهور باید به موقع تصمیم بگیرد و
قولش عملی شــود .کارها با نمایش به نتیجه نمیرسد ،کار باید

واقعی باشد .وی افزود :به قول سردار سلیمانی وقتی در زمین آب
را ول کردید ،خودش به درخت نمیرسد ،باید دنبالش بروید.
رییســی در پایان و در جمع بندی ســخنان خود در مناظره اول
گفت :رئیس جمهور رئیس همه مــردم از هر گویش و اقلیم و
جنســیت است .باید با نگاه عمیق حل مســائل همه مردم برای
او مســاله باشد .وی افزود :مردم دیدند من در قوه قضائیه برنامه
ارائه دادم و در اختیار همه قرار دادم .مردم هم بعد از دو ســال و
اندی احســاس کردند که اتفاقی افتاده و وضعیت متفاوتی رقم
خورده است.
وی ادامه داد ۱۲ :اندیشــکده فعال در کشــور برای برنامه با ما
همکاری کردند .نظام مسائل و حل مسائل مردم در اختیار ماست.
وی با بیان اینکه در فضای مجازی ما عقبیم گفت :من از جوانان و
بچهها میپرسم ،وقتی دارید در اینترنت گیم بازی میکنید چند بار
حال شما گرفته میشود؟ باید کار بسیاری شود .من خودم صفحه
دارم و دو میلیون فالوئر دارم و مسائل از این طریق به من میرسد.
حق خانم ها ضایع می شود حتی خانم های خانه دار.
وی گفت :ما اصحاب «ما میتوانیم» هستیم .درباره بانکها گفتند
به حرف گوش نمیکنند ،من گفتــم ببینید به حرف من گوش
میکنند یا نه؟ زیرساخت ها مشکل دارد و باید کامل شود.
قاضیزاده با اشاره به این موضوع که جوان ترین نامزد میان سایر
است گفت :ما جوانها دلمان تحول میخواهد ،از آنجایی که در
جمع حاضر من جوانترین هستم ،ما جوانها آرمانهای بلندی
داریم و دلمان میخواهد تحوالت عمیقی ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد :سطح نگاه ما به مردم این شده که بیایند رای
بدهند و بروند .دولت باید پاسخگو باشد و جایی که دولت خطا
میکند مردم باید به آن اخطار دهند.
قاضی زاده هاشــمی افزود :نقدینگی  ۷۰هزار برابر شــده است.
خلق نقدینگی به این عظمت مربوط به خارج از کشور ما است یا
ساختار داخلی و بودجه نویسی؟
زاکانــی در بخش آخر صحبتهایش به عنوان جمعبندی اظهار
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نادیده انگاشــتن توفیقات این دولت و سیاهنمایی ،عالوه بر اینکه جفا در حق خانواده
میلیونی دولت است ،موجب ناامیدی مردم و مشارکت کمتر آنها در انتخابات خواهد
شــد .دوران مســئولیت این دولت کمتر از دو ماه دیگر به اتمام خواهد رسید اما این
رویکرد غیرمنصفانه در خاطره و یاد ملت بزرگ ایران خواهد ماند.
اولین مناظره انتخابات ریاستجمهوری با محوریت مسائل اقتصادی دیروز برگزار شد.
آنچه انتظار میرفت این بود که نامزدهای محترم در این مناظره با هدف اقناع مردم و
افزایش مشارکت و اثبات تواناییهای خود سخن بگویند .در عوض اما محتوای مناظره
متاسفانه بیشتر سیاهنمایی ،تخطئه غیرمنصفانه دولت و درشتگویی حضار نسبت به
یکدیگر بود.
در این مناظره ،نامزدهایی که ســابقه طوالنی در مسئولیتهای قوای سهگانه دارند ،به
گونهای نسبت به گذشته صحبت میکردند که گویی هیچ نقشی درایجاد شرایط امروز
نداشتهاند .قبل از مناظره انتظار این بود که نامزدها با بیان برنامهها و ارائه راهحل برای
مشکالت کشــور ،در راســتای افزایش امید مردم به آینده کشور و در نتیجه افزایش
مشارکت گام بردارند.ولی آنچه در عمل بر مناظره سایه افکند شعارهای پوپولیستی و
تخریب دولتی بود که در چهار سال گذشته در مقابل جنگ اقتصادی همهجانبه آمریکا
ســینه سپر کرده و همزمان با آن ،در یک و نیم سال گذشته در نبرد دشوار دیگری در
مقابل بیماری منحوس کرونا صفآرایی کرده بود.
ســوال از برگزارکنندگان مناظره و نامزدهای محترم این اســت که در تحلیل شرایط
اقتصادی کشــور ،آیا مردم نبایــد بدانند که دولت آینده چه سیاســتی در مواجهه با
اصلیترین مولفههای تاثیرگذار بر اقتصادی کشور در سالهای گذشته یعنی سنگینترین
تحریمهای تاریخ معاصر و بحران کرونا به کار خواهد بست؟
آیا مدیریت جنگ اقتصادی و خنثی کردن تحریمهای حداکثری که با مقاومت بینظیر
مردم عزیزمان ،رهنمودهای مقام معظم رهبری و تالشهای شبانهروزی دولت به دست
آمد ،افتخار بزرگ برای نظام نبود؟ آیا این دو مولفه بسیار مهم موثر در اقتصاد که بخش
اعظمی از تمرکز دســتگاه اجرایی را به خود اختصاص داده بود ،باید از مناظره حذف
شود؟
نادیده انگاشــتن توفیقات این دولت در هشــت سال گذشته که بسیار فراوان است و
ســیاهنمایی ،عالوه بر اینکه جفا در حق خانواده میلیونی دولت است ،موجب ناامیدی
مردم و مشارکت کمتر آنها در انتخابات خواهد شد .دوران مسئولیت این دولت کمتر
از دو ماه دیگر به اتمام خواهد رسید اما این رویکرد غیرمنصفانه در خاطره و یاد ملت
بزرگ ایران خواهد ماند.
این روزهای تلخ تجربهای برای دولتمردان آینده هم هست .وقتی رییسجمهوری که
با  ۲۴میلیون رای و مشارکت کمنظیر مردم روی کار آمد و پنجه در پنجه دشوارترین
مشکالت داخلی و خارجی انداخت و برای موفقیت ایران همراه مردم مردانه جنگید،
اینچنیــن مورد بیحرمتی قرار گیرد،آیا تضمینی وجود دارد که برای دولت بعدی این
بیاخالقیها افزایش نیابد؟
منبع:ایرنا

پیام چین به جهان:
مقاومت بیفایده است!

کرد :مردم عزیز جرم بنده به عنوان یک رزمنده این اســت که در
مقابل مفسدان ایستادهام .تنها جرم انتسابی من مبارزه با فساد ،فقر
و تبعیض اســت ،البته اتهاماتی هم میزنند مثال دو بار در دیپلم
تجدید آوردهام که مایع خجالت اســت ،چــون  ۱۵روز بود که
از جنگ برگشــته بودم و امتحان دادم و دو درس تجدید شدم.
یا اینکه میگویند یک ترم مشــروتی دارم .من با داشــتن زن و
فرزند  ۱۱ماه مسافرکشــی کردم؛ اینها چیزهایی است که آدم را
آزار میدهد.
زاکانی افزود :در مورد محل تحصیل من صحبت کردند .من در
دانشــگاه علوم پزشکی تهران درس خواندهام .اگر شما خارج از
کشــور درس خواندهاید و بعد برگشتهاید من کنکور دادم و بعد
رزیدنت شدم به دلیل معلولیت دستم گفتند که به پزشکی هستهای
بروم .اگر میدانید دیگر تکرار نکنید اگر هم نمیدانید به شما گفتم
که دیگر تکرار نکنید؛ این مایه خجالت است.
وی افزود :به من میگویند نامزد پوششــی که ان شــاءاهلل دفعه
آخری باشــد که چنین چیزی را میگویند .اگر بنا باشــد کسی
پوششی باشد شــما اصلیترین نامزد پوششی هستید که هشت
سال افتضاح دولت را پوشش دادید .مردم شرایط را لمس میکنند.
قرار بود قرارگاه اقتصاد مقاومتی راهاندازی کنید آخرش به قرارگاه
مرغ رسیدید .مردم بدانند یکی از مقصران در مورد نهادههای دامی
آقای همتی است که بیتدبیری ایشان و دیگران باعث تبدیل شدن
قیمت مرغ به کیلویی  ۳۵هزار تومان شد.
این نامزد انتخابات ریاســتجمهوری اضافه کرد :مردم یادشان
است که زمانی گفتند رکود را رد کرده ،کرونا را پشت سر گذاشته
و تحریم به پایان رســید و رونق اقتصادی به وجود آمد ،اما چرا
به مردم دروغ گفتید .مردم صداقت ،دانش و عرضه میخواهند.
پــول چاپ کرده و در بازار ریختید و پدر مملکت را درآوردید،
آنگاه خود را نامزد مردمی میدانید .شما کاندیدای معمولی هستید.
وی خطاب به همتی گفت :شما میگویید با استقالل بانک مرکزی
و قانون مجلس موافقید که اگر اینطور اســت اعالم کنید تا من

بگویم در مجلس چه گفتید.
زاکانــی اظهار کرد :تنها کار ما این اســت که دولت را از جلوی
مردم کنار کشیده و در خدمت مردم قرار دهیم .بانک در خدمت
تولید و بازار سرمایه در خط تالش اصلی سرمایهگذاری در کشور
میشود که برای همه اینها منابع و عناصری تامین میشود .دولت
خود را پشتیبان بازار سرمایه میداند نه اینکه دست در جیب مردم
کند .بنا بر گفته وزیر اقتصاد دولت سال گذشته  ۳۰۰هزار میلیارد
تومان از بازار ســرمایه برداشته است .آقای روحانی به چه حقی
این کار را کرده است.
وی در پایان اظهار کرد :مســیر غلط گذشــته باید اصالح شود.
همگی باید به میدان تغییــر و تحول آمده و باید خود را اصالح
کنیم؛ البته توقعام آن اســت که وعده ندهیم بلکه بگوییم چطور
میخواهیم تحول بزرگ بــه وجود آوریم .ما برنامه جامع داریم
که مردم در پایان سال اول دولتم تغییر و بعد از چهار سال تحول
را خواهند دید.
بخش آخر مناظره اقتصادی انتخابات  1400به هر نامزد  4دقیقه
فرصت داده شد تا برنامه های خود را در مورد تورم مطرح کند
رییســی در پاسخ به این ســوال گفت :برخی سال  ۹۶در همین
ســالن گفتند اگر رئیســی بیاید دالر  ۵هزار تومان میشود ،االن
شــده  ۳۰هزار تومان؛ مثال این آقایون مثال دروازهبانی است که
 ۱۷گل خــورد و در مقابل گفت اگر مــن نبودم  ۳۰گل خورده
بودیم .این حرفها اصال صحیح نیســت و باید برای مشکالت
راهکار ارائه کرد.
رضایی در پاســخ به این سوال گفت :آقای همتی اگر با روحانی
مخالف بودید چرا کنارش ماندید ،مردم عزیز ایران قسم میخورم
اگر دولتهای گذشــته تکرار شــود ،فاجعه بزرگی کشور را در
برخواهــد گرفت .همتی میگوید چون بینــش اقتصادی من با
روحانی متفاوت بود مرا کنار گذاشــتند ،اگر اینطور است چرا
کنار روحانی ماندید؟ چرا به شعور مردم توهین میکنید؟
وی افزود :ســال  ۱۴۰۰سال گشــایش و عبور از سختیهاست.
باید از متلک گفتن و جنگ روانی دست برداریم .ملت ایران نباید
دستآویز جناحهای سیاسی باشد.
قاضیزاده در پاســخ به این سوال گفت :بیشترین سرعت تغییر
ترکیب جمعیتی در جهــان را داریم ،ترکیب  ۷۰به  ۳۰جمعیت
روستایی به شهری ما از  ۵۰سال گذشته به  ۲۰به  ۸۰رسیده است.
وی افزود :االن روستاییان عالقهای به ماندن در روستا ندارند اگر
منابع بانکی به سمت روستاها برود وامها به آن سمت برود و هر
شهرستانی خودش پایتخت باشد این مهاجرت معکوس میشود.
جلیلی در پاســخ به ســوال گفــت ۲ :هزار میلیــارد خلق پول
کجاست؟ ،من در  ۸سال گذشته از بسیاری از شهرکهای صنعتی
بازدید داشتم و با  ۲۴صنف جلسه برگزار کردیم .در جلساتی که
داشتیم  ۱۶مسئله بهعنوان موانع تولید مطرح شده است.
وی افزود یکی از مسائل ،مشکل تامین مالی است .اگر ما االن ۲
هزار میلیارد تومان خلق پول میکنیم چگونه کســانی که در کار
تولید هستند مشکلشان مسائل مالی است؟
مهرعلیزاده در پاســخ به این سوال گفت :متاسفانه محیط زیست
بســیار در خطر اســت .یکی از دالیل عمدهاش این است که با
تشــکیل شورای روستاها و معین نبودن دقیق اختیارات آنها در
حوزه زمین در مقایسه با اختیارات سایر ارگانها ،باعث شده که
اعمال نفوذهایی انجام شود و تغییر کاربریها بیشتر شود.
وی افزود :کاوه مدنی فردی بود که حضورش در محیط زیست
مغتنم بود اما او را جاسوس خواندند.

سیدحسنخمینی:

اگر «جمهور» برود اسالم هم لطمه میبیند

حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی تاکید کرد :نباید «جمهوریت»
لطمه بخورد و به همان اندازه که اســام برای ما مقدس است ،جمهوریت هم
رکن بزرگی برای حکومت اسالمی است؛ لذا باید به این هم توجه داشت و البته
این را هم بدانیم که اگر «جمهور» برود اســام هم لطمه می بیند و حکومت
اسالمی هم باقی نمی ماند.
به گزارش جماران ،ســید حسن خمینی شب گذشته در دیدار با وزیر آموزش
و پرورش گفت :حادثه نیمه خرداد یک حادثه بسیار بزرگ است و خیلی باید
مراقب باشــیم که به فراموشی سپرده نشــود .علت آن این است که  ۱۵خرداد
عنصر جدیدی را وارد مبارزات مردم ایران کرده که این عنصر نهایتا نهضت را به
پیروزی رسانده است .تا قبل از آن نهضت های ایران یا ملی ،یعنی ضد استعمار،
و یا آزادی خواهانه ،یعنی ضد استبداد ،بوده است.
یادگار امام تصریح کرد :جریان ملی شدن نفت یک جریان ملی البته بسیار مورد
قبول و در زمان خودش یک جریان بســیار ارزشمند بوده است .به خصوص
مقطعی که همه با هم و همدوش بودند .جریان مشــروطه نیز یک جریان ضد
استبداد اســت و مقابل یک سلطنت استبدادی شکل گرفته است .ولی از نیمه
خرداد عنصر جدیدی وارد فضای سیاسی کشور و مبارزات شده و آن «دین»
است.
وی با اشاره به اینکه این امر باعث شده که قاطبه مردم و حتی روستاها و شهرها
به هم پیوند بخورند ،افزود :اسالم و به خصوص اهل بیت(ع) باعث شدند که
آزادی خواهان ،مبارزین با استعمار و استقالل طلبان همه با هم حول شمعی گرد
بیایند که تفرق های قبلی کنار برود .به همین جهت  ۱۵خرداد نقطه بسیار مهمی
است .سرآغاز نوع جدیدی از مبارزه است که تا قبل از او در ایران نیست .قبل از
او مسلمانان داخل مبارزه بوده اند ولی محور «دین» و «مرجعیت» نبوده است.
سیدحســن خمینی یادآور شــد :بعد هم در پیروزی انقالب این امر با اندیشه
بلندی که از امام سراغ داریم ،در قالب «جمهوری اسالمی» به ثمر رسیده است.
معنای آن آوردن عنصری به نام «رأی مردم» و دخالت دادن آن در «مشروعیت
حکومت» در «فقه اســامی» است .یعنی پیوند دادن «دینداری» با «مردم» و
اینکه حکومت باید از ریشه های عمیق مردم برآید.
خیلی ها می خواستند انتقام خودشان را از جمهوریت بگیرند
وی اظهار داشــت :من جا دارد تقدیر کنــم و عرض ارادت کنم خدمت رهبر
معظم انقالب که در ســالگرد ارتحال امام این مســأله را خوب توضیح دادند؛
چرا که شاهد بودیم خیلی ها می خواستند در این آب گل آلود مسائل سیاسی
انتقام خودشان را از جمهوریت بگیرند و فراموش کرده بودند که میراث بزرگ
امام «جمهوری اسالمی» است و باید با حفظ احترام و تکریمی که رهبر معظم
انقالب نسبت به بحث جمهوریت داشتند و تأکیدی که روی این مسأله کردند
به هوش باشــیم در مقام عمل هم کسانی نباشند که این را لطمه بزنند .یادگار
امام تأکید کرد :در حوزه نظری نیز نباید «جمهوریت» لطمه بخورد و به همان
اندازه که اسالم برای ما مقدس است ،جمهوریت هم رکن بزرگی برای حکومت
اســامی است .لذا باید به این هم توجه داشت و البته این را هم بدانیم که اگر
سفیر سابق انگلیس در آمریکا:

بایدن متوجه شده به اعتبار آمریکا به عنوان یک متحد قابل
اتکا چه آسیبی وارد شده است

مقام انگلیسی از رویه ترامپ در مورد برجام انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین ،پیتر وستماکوت سفیر سابق انگلیس در آمریکا
گفت :ترامپ با برجام چه کار کرد؟ اگر یک ترامپ دیگر یا کسی شبیه به ترامپ
بــار دیگر بیاید  ،چه اتفاقی میافتد؟ پس بیفایده اســت که در حال حاضر به
توافقی برســیم که ارزش ندارد به نظر من ،دولت بایدن متوجه شده به اعتبار
آمریکا به عنوان یک متحد قابل اتکا چه آسیبی وارد شده است.

جهاناقتصاد

«جمهور» برود اسالم هم لطمه می بیند و حکومت اسالمی هم باقی نمی ماند.
لذا تنبه روز گذشته ایشان امر بسیار مبارکی بود و جای تکریم دارد.
وی گفت :اندیشــه بلنــدی که انقالب را پدید آورد تقارن چهار مســأله مهم
اســتقالل ،آزادی ،جمهوری و اسالمی است .این را باید از دانش آموزان دریغ
نکرد و همه باید این را بگوییم و چه بهتر در از محیط دانش آموزی؟! چه کسی
برای بیانش بهتر از معلم ها؟!
سیدحسن خمینی یادآور شد :ما در تاریخ مملکت خودمان کم از استعمار لطمه
نخورده ایم .واقعیت این اســت که از اواسط دوره قاجار و البته از اواسط دوره
صفوی به نوع دیگری ،پای اســتعمارگران به ایران باز شده است .اواخر دوره
قاجار که دیگر اساســا تقدیر امور ما به دست خارجی ها بوده است .من جای
دیگر هم عرض کرده ام یکی از نقاط تاریک مشــروطه ما شــکل گیری او در
سفارت انگلیس است .از نظر تاریخی هیچ امر شیرینی نیست ولو اینکه اهداف
سردمداران او اهداف بلندی بوده است.
وی افزود :برای ضدیت با روســیه به سراغ آلمان و بعد آمریکا رفتند ،غافل از
اینکه به خودمان باور داشته باشیم و روی پای خودمان بایستیم .چیزی که امروز
تحت عنوان «استقالل» از آن یاد می کنیم ،یعنی «نفی استعمار» و این چیزی
است که از خواسته های تاریخی مردم ایران است و به تعبیر مرحوم مدرس -که
در کالم دکتر مصدق هم بوده« -موازنه منفی» است .ما نمی خواهیم به کسی
تن بدهیم و زیر بار کسی برویم.
مردم تصمیم گیر هستند
یــادگار امام اظهار داشــت :دومین آرمان ما «آزادی» اســت .آزادی به معنای
اســتقالل در مقیاس فردی است ،کما اینکه استقالل به معنای آزادی در مقیاس
ملی اســت .آزادی هم تقابل با اســتبداد و آن هم آرمان ملت ایران اســت .آن
هم اســتبداد وحشتناک ســلطنتی قاجار و بعد در دوره پهلوی و اینکه انقالب
اسالمی میخ تابوت را بر تفکر سلطنتی بر این کشور زده است .خود این یکی از
دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی است.
وی ادامه داد :رکن ســوم «جمهوری» است که مردم تصمیم گیر هستند .البته
وقتی می گوییم مردم به معنای اکثریت اســت چون همه که نمی توانند با هم
همراه باشند .اکثریت به مکانیزم های پذیرفته شده جهانی تن می دهند و مسیر را
پیش می برند .اینکه امام بالفاصله بعد از پیروزی اصل رفراندوم را مطرح کردند.
هر جا مردم بوده اند مشکالت حل شده است
سید حســن خمینی تأکید کرد :رهبر معظم انقالب در سخنان اخیر خود نکته
خیلی خوبی داشــتند؛ واقعا هر جا مردم بوده اند مشکالت حل شده و هر جا
همدلی نکرده اند مشکالت روی هم جمع شده است .نیت مسئولین هرقدر هم
خوب بوده هیچ فایده ای نکرده اگر مردم همراهی نکردند .همانطور که فیلمی
از ســخنان امام در دوران دفاع مقدس پخش می شود که اگر مردم نبودند شما
نمی توانستید دفاع مقدس را اداره کنید .و این جمله را می توان اینگونه ادامه داد
که نمی توانستند صلح و رفاه را اداره کنند ،نمی توانند اقتصاد را اداره کنند و...
و تا وقتی همراهی آنها نباشد هیچ نتیجه ای نمی گیرند.
ظریف:

بادومینیک راب در خصوص ازسرگیری پایبندی کامل به
برجام توافق کردیم

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در توئیتی نوشت در تماس تلفنی با
دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس در خصوص لزوم از ســرگیری پایبندی کامل به
برجام توافق کردیم .به گزارش ایرنا ،ظریف در این توئیت افزود :خاطر نشان کردم که
ایاالت متحده باید به طور کامل به تعهداتش بازگشته و از تالش برای استفاده از جنگ
اقتصادی علیه ایران به عنوان اهرم مذاکراتی دست بردارد.
وی ادامه داد :همچنین در خصوص موضوعات دوجانبه و کنسولی گفتوگو کردیم.

دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

رهبران آمریکا و چین بر این نکته اتفاق نظر دارند که ممکن است جبهه مشترک غرب در
مقابله با توسعهطلبی چین موثر واقع شده و مانعی بر تداوم سیاست مشت آهنین و سیستم
سرمایهداری با کنترل مرکزی باشد .غرب از چین میخواهد همگام با ارزشهای جهانی فعلی
که از ســال  1945میالدی بر جهان حکمفرما بوده حرکت کند .رهبران چین نگران آنند که
شکلگیری جبهه واحد به رهبری آمریکا در مقابل چین به مانع اصلی بر سر راه تداوم توسعه
اقتصادی و سیاســی تبدیل شود .اخیرا ً وزیر امور خارجه این کشور گروه  ،Quadمتشکل
از کشورهای آمریکا ،استرالیا ،هندوستان و ژاپن را به تمسخر «کف روی آب دریا» نامید.
چین به تشکیل این گروه عکسالعمل نشان داده و ادعا میکند که این گام اول در تشکیل
ناتوی آسیایی است .دولت ترامپ نیز نقش گروه  Five Eyesمتشکل از کشورهای آمریکا،
استرالیا ،بریتانیا ،کانادا و نیوزیلند را در به اشتراکگذاری اطالعات امنیتی پررنگ کرد .در نوامبر
گ کنگ را بهشدت
سال  2020میالدی ،این گروه طی بیانیهای سرکوب اعتراضکنندگان درهن 
محکوم کرد و در پی آن سخنگوی وزارت امورخارجه چین هشدار داد که این گروه چشمان
خود را باز کند .در اقدامی دیگر چین با اعمال تحریمهای تجاری بر استرالیا و کانادا نشان
داد که همراهی با ایاالت متحده در مقابله با این کشور هزینه سنگینی در پی خواهد داشت.
دولت بایدن مصمم است جبهه واحدی برعلیه چین شکل داده تا با سیاستهای سرکوبگرانه
در داخل و تهاجمی در خارج مقابله کند .آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا ً اعالم
کرد که با همصدا شدن دموکراسیهای غربی میتوان با صدایی بلند به چین هشدار داد که
نمیتواند به این روش ادامه دهد .اما همپیمانان ایاالت متحده این واقعیت را درک میکنند که
هیچ گروهی حتی اگر از واشنگتن هدایت شود ،نمیتواند برای چین تعیین تکلیف کند .برخی
دیپلماتهای غربی بر این عقیدهاند که کشورهایی چون بریتانیا ،فرانسه و آلمان بهزودی با
واقعیت قدرتگیری چین کنار آمده و موضع یکسانی با آمریکا نخواهند داشت .از طرفی
بســیاری از دموکراسیهای اروپایی و آسیایی ،پس از سیاستهای نامتعادل دوران ریاست
جمهوری ترامپ ،نمیتوانند به ایاالت متحده اعتماد کامل داشته باشند .این دولتها حاضر
نیستند برای جلوگیری از قدرتگیری چین به حمایت همه جانبه از آمریکا درآمده و رابطه
تجاری خود با چین را به خطر اندازند.
امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور فرانسه در اوایل سال میالدی جاری اعالم کرد که صفآرایی
کشورهای غربی علیه چین اثر معکوس خواهد داشت .آنگال مرکل صدر اعظم آلمان هم
برعلیه یارگیری غرب در مقابل چین موضع گرفته است .در تماسهای خود با «شی جین
پینگ» ،مرکل بیشتر به دنبال نهایی کردن «توافقنامه جامع سرمایهگذاری» است که ورود
شرکتهای اروپایی از جمله خودروسازان آلمانی به بازار چین را تسهیل خواهد کرد .لیکن
در پی تحریمهای اعمال شده از سوی دولت چین ،کمیسر تجاری جامعه اروپا اعالم کرد
که توافقنامه به حالت تعلیق درآمده است .از طرف دیگر برخی اعضاء جامعه اروپا از جمله
یونان که از سرمایهگذاری قابل توجه چین بهره بردهاند حاضر نیستند در مقابل این کشور
قد علم کنند و بدین ترتیب اتحاد میان اعضاء این جامعه به چالش کشیده شده است .در
هفتههــای اخیر هم دولت نیوزیلند ،یکی از اعضاء گــروه  Five Eyesاعالم کرد که نظر
مساعدی نسبت به اشتراک گذاشتن اطالعات امنیتی با سایر اعضاء ندارد.
این تحوالت به مذاق پکن شــیرین آمده و استقالل استراتژیک برخی کشورهای اروپایی
را در عدم پیروی از سیاســت ایاالت متحده در مقابل چین ،تحسین میکند .اما این خطر
وجود دارد که استراتژیستهای چین غرق در پارانویای شکل گیری جبهه واحد علیه این
کشور به رهبری آمریکا به واقعیتها توجه نکنند .علیرغم اینکه کشورهای ثروتمند جهان
بر این عقیدهاند که دیگر نمیتوان جلوی توسعه چین را گرفت ،ولی این کشورها به کاهش
نقش چین در اقتصاد و جامعه خود یعنی چینزدایی پرداختهاند .آنها در حال تدوین قوانین
و ایجاد محدودیت برای ســرمایه گذاری خارجیاند تا از دخالت قدرتهای خارجی در
سیاست داخلی خود جلوگیری نموده و از حضور برخی شرکتهای خارجی به دالیل امنیتی
جلوگیری بهعمل آورند .در این راستا جامعه اروپا در حال بررسی پیشنهادی است که اجازه
رقابت شرکتهای خارجی که از کمک مالی دولت خود بهرهمندند را نخواهد داد .چنین
قوانینی در درجه اول جهت جلوگیری از حضور گسترده و نفوذ چین در اقتصاد اروپاست.
در بیانیه پایانی نشســت گروه هفت در اوایل ماه مه میالدی در لندن ،وزرای خارجه هفت
کشور ثروتمند جهان آزار و شکنجه اقلیت مسلمان در سین کیانگ چین را محکوم کردند
لیکن پیشنهادات ارائه شده همگی جنبه تدافعی داشته و بیانگر این واقعیت است که آنها قبول
کردهاند که نمیتوانند سیاست چین را تغییر دهند .ولی گوش چین به این حرفها بدهکار
نیست و بهخوبی میداند که بسیاری کشورها برای دستیابی به این بازار بزرگ با این واقعیت
کنار خواهند آمد که مقاومت در مقابل قدرتگیری این کشور بیفایده است.
خالصه اینکه شکی نیســت که دوران جهان دوقطبی فرا رســیده است .پس از انقالب،
شعار«نه شرقی ،نه غربی» بر سر در وزارت امور خارجه نقش بست .اما پس از چهار دهه
میبینیم که این شــعار در واقع به صورت «اَه اَه غربی ،به به شرقی» به اجرا درآمده است.
در جهان دو قطبی منافع ملی ایجاب میکند که سیاست را بر محور«هم شرقی ،هم غربی»
قرار داده و با خالقیت دیپلماتیک راه را برای توسعه اقتصادی کشور هموار کرد .بسیاری از
کشورهای جهان این مسیر را انتخاب کرده و بهجای به آتش کشیدن پرچم یکی و پهن کردن
فرش قرمز برای دیگری ،با هر دو گروه تعامل داشته و به رشد اقتصادی چشمگیری دست
یافتهاند .در جهان امروز دیپلماسی خالقانه به عنوان پیشقراول توسعه ایفای نقش میکند و
جایی برای میدان باقی نمیگذارد.

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• 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 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 :

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.

