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سال سیام
شماره ۷655

وزیر بهداشت:

تمام جامعه هدف کشور تا دههفجر امسال واکسینه میشوند

از روز پنج شــنبه تا روز جمعــه  ۵۷۱نفر دیگر از هموطنان
بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دســت دادند و مجموع
جانباختگان به ۱۰۵هزار و  ۲۸۷نفر رسید.
به گزارش وبدا ،از روز پنج شــنبه تا روز جمعه ۵ ،شهریور
 ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۳۶ ،هزار و
 ۲۷۹بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشور شناسایی شد
که  ۴هزار و  ۷۹۹نفر از آنها بســتری شدند .مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به  ۴میلیون و ۸۶۹هزار و  ۴۱۴نفر رسید.
خوشبختانه تاکنون  ۴میلیون  ۸۴هزار و  ۹۹۱نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
 ۷هــزار و  ۸۱۷نفر از بیمــاران مبتال به کووید  ۱۹در بخش
های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند ،تا
کنون  ۲۸میلیون و  ۴۳۸هزار و  ۱۶۱آزمایش تشخیص کووید
 ۱۹در کشور انجام شده است.

تــا کنون  ۱۷میلیون و  ۸۶۶هزار و  ۴۸۳نفر ُدز اول واکســن
کرونا و  ۷میلیون و  ۲۴۸هزار و  ۹۱۸نفر نیز ُدز دوم را تزریق
کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۲۵
میلیون و  ۱۱۵هزار و ُ ۴۰۱دز رسید.
در حال حاضر  ۳۵۹شهر کشور در وضعیت قرمز ۵۹ ،شهر در
وضعیت نارنجی ۳۰ ،شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
وزیر بهداشت :راهاندازی مراکز نمونهگیری کرونا
در بیماریابی موثر است
وزیر بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی گفت :مراکز
نمونهگیری کرونا در بیماریابی بسیار موثر است و نگرانی مردم
تا حدی برطرف خواهد شد.
به گزارش ایرنا دکتر بهرام عین اللهی در بازدید از مرکز نمونه
گیری شهید فرجوانی اهواز بیان کرد :این اقدام یک کار بسیار
خوب جهادی اســت که در بحران کرونا و شناسایی بیماران

مفید است.
وی افزود :کرونا در خوزســتان شایع است و مردم با مشکل
روبه رو هستند که گروههای جهادی احساس تکلیف کرده و
اینگونه مراکز را راهاندازی کردند.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با راه اندازی
این مرکز دیگر شــاهد صف طوالنی برای تست پی سی آر
نیستیم و انجام تســت کرونا به خوبی و با سرعت در حال
انجام است.
وی ادامه داد :آنگونه که شــنیدیم پیش از این مردم در مراکز
بهداشــت اهواز تا حدی سرگردان بودند که با راهاندازی این
مرکز مشکالت مردم تا حدی برطرف میشود.
عین اللهی گفت :روزانه خانوادههای بسیاری ناشی از شیوع
کرونا عزادار میشوند و شرایط به گونهای است که شاهد یک
فاجعه ملی هستیم .امیدوارم بتوانیم هرچه سریعتر این بیماری
را کنترل کنیم.
وی افزود :ما در این شــرایط باید روی پای خود بایستیم و
نباید امیدی به دیگران داشته باشیم چرا که آنها از افزایش آمار
بیماری ما خوشحال میشوند .این که گروههای جهادی وارد
صحنه شدند و احساس تکلیف کردند جای تشکر دارد.
وزیر بهداشت خطاب به مسووالن این مرکز بیان کرد :حرکت
شما انقالبی است و شــما می توانید در کل کشور الگوساز
باشید .ما باید با عمل خود جهادی بودن را نشان دهیم و مهمتر
اینکه باید کارهای خود را منعکس کنیم .متاســفانه آن قدر
فضاسازی بد صورت می گیرد که مردم تصور میکنند اقدامی
صورت نگرفته است .وی افزود :ما متاسفانه در کارهای هنری
ضعیف هســتیم لذا انتظار داریم که در کنار اقدامات خود به
جنبه رسانهای کار توجه داشته باشیم.
تمام جامعه هدف کشور تا دههفجر امسال واکسینه
میشوند
وی افزود :ما در خوزســتان برای مهار کرونا احتیاج به یک
همراهی همهجانبه داریم.همان گونه که در دوران دفاع مقدس
مردم در بیمارستانها مشغول کمک رسانی بودند اکنون نیز به
همان شکل باید کمک رسانی انجام شود.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :کرونا اگرچه
دیده نمی شود ولی یک بحران است و مردم چون این ویروس
را نمیبینند متوجه شرایط نمیشوند لذا الزم است که مردم

رعایت شــیوهنامههای بهداشــتی ،به ویژه ماسک زدن را در
دستور کار خود قرار دهند.
وی ادامــه داد :یکی از راههای مهم برای کنترل و مهار کرونا
واکسیناسیون است لذا جامعه هدف باید هرچه سریعتر اقدام
به تزریق هر نوع واکسنی کنند.
عیــن اللهی گفت :االن در دنیا ثابت شــده کشــورهایی که
واکسیناســیون خوبی انجام دادهاند میزان مرگ و میر آنها به
مراتب پایین تر آمده است.
وی افزود :واکسیناسیون باید هر چه سریعتر انجام شود و مردم
دنبال نوع واکسن نباشد .در یک سال و نیم اخیر کادر درمان
به صورت شــبانه روز در حال خدمات رسانی هستند و در
مواردی مجبور میشوند تا چند روز خانواده خود را نبینند که
جای تشکر دارد.
وی ادامه داد :جامعه پزشکی ما همانگونه که در دوران دفاع
مقدس خوش درخشیدند در بحران کرونا در خط مقدم قرار
داشته و شب و روز در حال زحمت کشیدن هستند.
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفت :واردات
واکسن کرونا به کشور سرعت گرفته و به طور قطع سهمیه
مناسبی برای استان خوزستان در نظر خواهیم گرفت .همچنین
پیگیر وضعیت مطالبات پزشــکان و کادر درمانی خوزستان
هستیم.
غذا و دارو جایگزین داروی مبتالیان قارچ سیاه
را اعالم کرد
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره
به تامین داروی آمفوتریسین بی تا اوایل هفته آتی ،از پزشکان
خواست تا تامین این دارو ،در نسخ بیماران مبتال به قارچ سیاه
داروهای جایگزین را تجویز کنند.
دکتر ســید حیدر محمدی اظهار کرد :بــا توجه به افزایش
مصرف فــرآورده آمفوتریســین بی لیپوزومــال در درمان
بیماریهای قارچی ،طــی  ۱۵روز اخیر ،این فرآورده معادل
مصرف  ۲ماه کشــور توزیع و عرضه شده است .وی افزود:
این دارو اوایل هفته آتی ترخیص و بالفاصله توزیع خواهد
شد ،لذا از پزشکان محترم درخواست میکنیم فرآورده های
جایگزین همانند کسپوفانجین ،وریکونازول ،فلوکونازول و
پوساکونازول در موارد دارای اندیکاسیون به عنوان جایگزین
فرآورده آمفوتریسین بی لیپوزومال تجویز کنند.

رییسجمهوری:

مردم خوزستان همواره نسبت به رهبری ونظام وفادار بوده وهستند

رییس جمهوری گفت :صفا و وفاداری مردم خوزستان نسبت
به انقالب اســامی ،نظام و مقام معظم رهبری  ،همواره بوده
و خواهد بود.
به گزارش ایرنا ابراهیم رییسی روز جمعه در آیین بهرهبرداری
از طرح آبرســانی به  ۲روستای جفیر یک و  ۲بیان کرد :این
عشق و وفاداری که مردم خوزستان نسبت به رهبری و نظام
جمهوری اسالمی دارند نه تنها برای مردم کشور بلکه برای
مردم منطقه مثال زدنی است.

جهاناقتصاد

وی با اشــاره به خاطرهای که با سردار شهید قاسم سلیمانی
در منطقه هویزه داشــتند گفت :در جریان ســیل  ۹۸که در
شهرستان هویزه برای بازدید از وضعیت منطقه حضور یافتم
به من گفتند که حاج قاسم سلیمانی نیز در این منطقه در حال
بازدید هســتند ،به طور اتفاقی من و شهید قاسم سلیمانی و
شهید المهندس که همراه ایشان بودند در این منطقه با یکدیگر
دیدار کردیم و از وضعیت سیل دیدن کردیم.
رییس جمهوری ادامه داد :دولت تمام تالش خود را برای رفع

چهارسویسیاست
یک فعال سیاسی اصالحطلب مطرح کرد؛

توان مردم زیر فشارهای اقتصادی رو به اتمام است

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :ارزیابی دولت سیزدهم مقداری زود است اما با توجه به
سابقه افراد انتخاب شده تجربه و کارآمدی الزم دیده نمیشود.
جواد امام در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،در ارزیابی کابینه سیزدهم که روز چهارشنبه به استثنا
وزیر آموزش و پرورش توانست از مجلس یازدهم رای اعتماد بگیرد و در پاسخ به این سوال
که آیا دولتمردان میتوانند با توجه به شــرایطی که در کشــور پدید آمده است مشکالت و
معضالت را برطرف کنند ،گفت :معتقدم اندکی برای قضاوت ،ارزیابی و اظهارنظر در خصوص
کابینهای که تشکیل شده زود است اما اگر بخواهیم به سابقه افرادی که متصدی پست وزارت
شدهاند نگاه کنیم آن میزان سابق ه در این کابینه دیده نمیشود که مشکالت کشور را با توجه
به چالشهایی که با آن مواجه هستیم برطرف کنند .این تیم هم تیمی نیست که در این زمینه
کارآمد و توانمند بوده و تجربه داشته باشد.
این فعال سیاسی اصالحطلب ادامه داد :اعتقادم بر این است در حوزههای اقتصادی خصوصا
با انتخابهایی که صورت گرفته با چالشهایی روبرو خواهیم شد چرا که تیم اقتصادی تیم
هماهنگ و منسجمی به نظر نمیآید.
وی تاکید کرد :با این اوصاف باید منتظر بود و من البته امیدوارم دولتمردان بتوانند موفق شوند
اما آن چیزی که از شمایل این کابینه مشاهده میکنیم بعید است با اتفاقات موجود جامعه و
شعارهایی که آقای رئیسی دادند بتوانند در کوتاهمدت توفیق به دست بیاورند.
امام درباره اینکه معاون اول رئیس جمهور گفته اســت با کشورهایی که پولهای ما در آنجا
بلوکه شده تماس گرفتیم و آنها قول آزادی پولهایمان را دادند و دیگر اظهاراتی که این روزها
میشنویم که باید اولویت دولت سیزدهم باشد ،گفت :فرمایشهای آقای مخبر اگر واقعی باشد
باید نمود عینیاش قابل رویت و لمس باشد ،یکی از پارامترهای وضعیت اقتصادی منابع و
نقدینگیاست
وی خاطر نشــان کرد :دولت در همیــن ماه اول کــه از روی کار آمدنش میگذرد یکی از
چالشهــای جدیاش پرداخت حقوق اســت و مصوبات قانــون مجلس و دولت حقوق
فرهنگیان را با چالش مواجه کرده است.
این فعال سیاسی اصالحطلب ادامه داد :آقای مخبر در جایی گفتهاند در بحث کاالهای اساسی
مشکلی نداریم و انبارها را پر کردیم که اگر این امر واقعیت داشته باشد ،خوب است اما فکر
میکنم یک مقداری شعاری است چرا که دولت به طور کامل مستقر نشده است تا بخواهد
ثبت سفارش انجام دهد ،حمل کاالها صورت گیرد و بارگیری و ترخیص انجام شود بنابراین
اگر دولت ســرعت عمل داشته باشد که یک چنین چیزی را با یک اشاره انجام دهد نیاز به
ثبت سفارش و ترخیص نباشد و همه انبارهای ما پر شود امیدوار کننده است اما بعید است
این چنین چیزهایی مطرح شود.
وی تاکید کرد :ما که در این دولت نقشی نداریم و مورد مشورت هم نیستیم اما میخواهیم
که موفق شــود چرا که تاب و توان مردم زیر فشارهای اقتصادی رو به اتمام است و اگر این
دولت موفق نشود قاعدت ًا بارش به تنهایی متوجه یک جریان خاص و دولت نیست بلکه بیشتر
متوجه نظام است.
رئیسجمهوریآمریکا:

برای حمله به داعش در زمان مناسب برنامهریزی میکنیم

رئیسجمهوری آمریکا با اشــاره به حمالت روز پنجشنبه در فرودگاه کابل ،گفت که امروز
«روز سختی» در کابل بود .به گزارش ایلنا« ،جو بایدن» رئیسجمهوری آمریکا با اشاره به
حمالت روز پنجشنبه در فرودگاه کابل ،گفت که امروز «روز سختی» در کابل بود .وی افزود
که اطالعاتی مبنی بر اینکه داعش به عنوان دشمن قسمخورده ما در تالش برای برنامهریزی
به منظور حمله علیه ما است .حمله تروریستی روز پنجشنبه در کابل از همان نوعی که پیشتر
درباره آن صحبت کرده و نگران آن بودیم .رئیسجمهوری آمریکا افزود که حمالت داعش،
مانعی در برابر ما نخواهد بود و در زمان مناسب برای حمله به این گروه تروریستی برنامهریزی
میکنیم .ما میتوانیم و باید این ماموریت را کامل کنیم و این کار را خواهیم کرد .تروریستها
نمیتوانند آمریکا را وادار به عقبنشینی کنند .وی خطاب به داعش گفت که شما را تحت
پیگرد قرار میدهیم و به هر شــکل ممکن شــما را پیدا میکنیم تا بهای جنایتهای خود را
بپردازید .بایدن با بیان اینکه وضعیت در محل هنوز درحال تغییر است ،گفت که به طور پیوسته
در جریان آخرین تحوالت قرار میگیرد.
وی با تقدیر از سربازانی که در جریان حمله کابل جان خود را از دست دادند ،گفت که آنها
درگیر «ماموریت خطرناکی برای نجات جان دیگران بودند».

مشــکالت در این مناطق انجام خواهد داد و تمامی امکانات
و توان خود را برای بهبود هر چه بیشتر منطقه به کار خواهد
گرفت .طرح آبرســانی به روستاهای جفیر یک و  ۲از توابع
شهرستان هویزه روز جمعه با حضور رییس جمهوری به بهره
برداری رسید.
رییس جمهوری همچنیــن از وضعیت تاالب هورالعظیم و
رودخانههای کرخه نور و نیسان که از رودخانه کرخه منشعب
شده و دچار کم آبی شــدید شدهاندبه صورت هوایی دیدن

کرد.
رییس جمهوری صبح روز جمعه در نخســتین سفر استانی
کابینه ســیزدهم ،برای بررسی مشکالت خوزستان از طریق
فرودگاه بینالمللی شهید قاسم سیلمانی وارد اهواز شد .رییس
جمهوری را در این ســفر جمعی از اعضای کابینه از جمله
وزرای نیرو ،کشــور ،جهاد کشــاورزی ،بهداشت ،درمان و
آمنوزش پزشکی ،و رییس سازمان برنامه و بودجه همراهی
میکنند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی:

نتیجهی سپردن قیمتها به دست بازار ،گرانی است

یک کارشناس مســائل اقتصادی گفت :سپردن قیمتها به دست بازار همیشه به
معنای گرانی بوده است .باید توجه داشته باشیم که ما در وضعیت نرمال قرار نداریم
بلکه در شــرایط جنگ اقتصادی هســتیم و از طرفی اقتصاد ما نه دولتی است و نه
خصوصی.
به گزارش ایلنا ،برخی معتقدند بخش بزرگی از مشــکالت اقتصادی ما به دخالت
دولت در اقتصاد و دســتوری بودن قیمتها برمیگردد از این رو با بریدن دســت
دولت از اقتصاد و آزادســازی قیمتها و یا به اصطال ِح این گروه با رفتن به سمت
«اقتصاد علمی» میتوان بخشی از مشکالت اقتصادی را حل کرد .همین نگاه بود
که چند هفتهی پیش باعث خارج شدن لبنیات از قیمتگذاری دستوری و به تبع آن
افزایش قیمت برخی از محصوالت لبنی شد.
احسان سلطانی (کارشناس مســائل اقتصادی) در خصوص ادعای حل مشکالت
اقتصادی از طریق آزادسازی قیمتها و حذف قیمتگذاری دستوری ،گفت :این بازی
که ما همهچیز را به دست بازار بسپاریم دیگر بازی مسخرهای شده است .ببینید در
یک کالم باید بگویم که همهی اینها زیر سر دولت است و حتی باالتر از دولت اینها
دست کسانی است که مسیر اقتصاد را تعیین میکنند .گران شدن دالر ،افزایش سود
بنگاههای خصولتی  -رانتی و داغ کردن بورس چیزی است که آنها میخواهند و با
این کارهاست که مردم روز به روز بیشتر غارت میشوند.
اقتصاد ما شبه دولتی است
سلطانی ادامه داد :ببینید سپردن قیمتها به دست بازار همیشه به معنای گرانی بوده
اســت .باید توجه داشته باشیم که ما در وضعیت نرمال قرار نداریم بلکه در شرایط
جنگ اقتصادی هستیم و از طرفی اقتصاد ما نه دولتی است و نه خصوصی .در واقع
وضعیت االن ما نه مثل دوران جنگ است که دولت در اقتصاد دخالت میکرد و به
هر حال نظم و نسقی به وضعیت میداد و نه بخش خصوصی فعال است که بگوییم
عرضه و تقاضا و مبانی بازار مسیر را تعیین میکند .اقتصاد ما یک اقتصاد شبه دولتی
اســت و هرج و مرج در آن وجود دارد .بخشی که نه خصوصی و نه دولتی است
همه چیز را تعیین میکند.
هزینهی تحریم را مردم میدهند
این کارشــناس مســائل اقتصادی تاکید کرد :ما چندسال است که درگیر تحریمها
شــدهایم و اقتصاد ما کوچکتر و مصرف کاالیی خانوارها تقریبا نصف شده است.
ما حســاب کردیم که ۱۵۰۰میلیارد تومان سال گذشته از جیب مردم برداشت شده
است .سال گذشته در حالیکه دولت ۲۵۰هزار میلیارد کسری بودجه داشت و رشد
اقتصادی منفی بود ،درســت در همین زمان بیســت بنگاه بورسی رانتی ۲۵۰هزار
میلیارد تومان سود خالص داشتند که همهی این سود به خاطر رانت منابع و گرانی
دالر بود .وی ادامه داد :در حالیکه این بنگاهها اینگونه سود خالص بردهاند ،ما سال
گذشته پول نداشتیم واکسن بخریم ،آنوقت در همین وضعیت فقط سه میلیارد تومان

ارز صرف خرید خانه در ترکیه شده است .ببینید ما دیگر به این نمیتوانیم بگوییم
اقتصاد ،بلکه این هرج و مرج و تخریب و دزدی اســت .پس اینکه گفته میشود با
حذف قیمتگذاری دســتوری و آزاد کردن بازار ،وضعیت درست میشود ،در واقع
ِ
بازی مسخرهایست که عدهای ذینفع راه انداختهاند .اقتصاد دست عدهایست و همان
عده هم پول مردم را غارت میکنند.
این کارشــناس اقتصادی گفت :ما حساب کردیم در سال گذشته در برج  ۵عایدی
بــورس تهران ۲۳میلیارد دالر یعنی دو برابر ســال ۹۶بوده اســت؛ دقت کنید این
درحالیست که قیمت ارز ۷برابر شده و آنوقت عایدی بورس به دالر دو برابر شده
است؟ خب سوال من این است که این پول در این شرایط سخت اقتصادی و تحریم
از کجا آمده؟ وقتی درهای کشور بسته بوده چگونه این مقدار عایدی داشته؟ پاسخ
روشن است؛ دلیلش این است که مردم غارت شدهاند.
دولت اگر قدرت داشت افزایش نرخ تورم را کنترل میکرد
سلطانی بیان کرد :چه قیمتی دقیقا آزاد نیست؟ قیمت دالر که در راس همه چیز قرار
دارد آزاد است؛ آنوقت چگونه میگویند قیمتها دستوری است؟! آیا قیمت گوشت
قرمز را دولت کنترل کرده اســت؟ اگر قیمــت را دولت کنترل کرده چرا قیمتها
افزایش پیدا کرده؟ و حاال ســوال من این است که اگر قیمت گوشت در این مدت
افزایــش پیدا نکرده آیا دلیل آن این بوده که دولت قیمتها را کنترل کرده اســت؟
پاســخ منفی است ،دلیلعدم افزایش قیمت گوشت در این چند وقت این است که
مردم توان خرید گوشت نداشتهاند؛ مردم بیچاره شدهاند و کشش تقاضا وجود ندارد.
وی تاکید کرد :دولت واقعا کارهای نیست؛ دولت اگر میخواست کاری انجام دهد
باید نرخ تورم را کنترل میکرد ،و یا باید مانع افزایش قیمت کاالهایی میشد که به
تولیدکنندگان آن سوبسید پرداخت کرده است .قرار نبود عدهای سوبسید بگیرند اما
قیمتها را آنگونه که دلشان میخواد افزایش دهند.
این کارشناس اقتصادی افزود :آیا میتوانیم بگوییم قیمت فوالد آزاد نیست؟! قیمت
فوالد در طی  ۱۲ســال گذشته  ۴۵برابر شده است اما آیا قیمت آب و برق و گازی
که به فوالد تخصیص داده شــده هم باال رفته؟ زمانی گفتند قیمت فوالد باال رفته
و مردم ضرر کردند و قرار شــد صادرات را کم کنند اما به چند روز نرســید که آن
مصوبه را لغو کردند .بحث این اســت که همهی اینها از رانت برخوردارند .دولت
میگوید من با فساد مبارزه میکنم اما همهی اینها بحثهای پوپولیستی است و در
عمل هیچ اتفاقی نمیافتد.
سلطانی گفت :ببینید من یک نمونه از افزایش قیمت مثال میزنم تا شما متوجه شوید
چه میگویم؛ علت اینکه قیمت آب معدنی افزایش پیدا کرده ،گران شدن آب نبوده
بلکه به دلیل افزایش قیمت پت ،آب معدنی افزایش قیمت پیدا کرده اســت .خب
صنایع پتروشیمی با همین نفت و گازی میچرخد که متعلق به مردم است اما سود
حاصل از افزایش قیمت آن به جیب عدهای خاص میرود.

ابوالفتح:

مشخص نیست که مذاکرات برجام را وزارت خارجه یا شورای عالی امنیت ملی دنبال کند

یک تحلیلگر سیاست بینالملل گفت :هر زمان یک اسرائیلی و یک آمریکایی با هم دیدار
میکنند ،از سطح روسای دولتها تا پایینترین سطح همیشه محور ایران و راههای مقابله با
آن است ،این به هیچ عنوان جدید و عجیب نیست و این بار نیز میخواهند با بیان الفاظی
همچون «برنامه منظم» باال بودن سطح دغدغه در این حوزه را بیان کنند.
توگو با خبرنگا ایلنا ،در خصوص اظهارات نفتالی بنت ،نخســت
امیرعلی ابوالفتح در گف 
وزیر رژیم صهیونیســتی مبنی بر ارائه برنامهای منظم به جو بایدن ،رئیس جمهور ایاالت
متحده برای آنچه که وی مهار ایرانیان چه در حوزه هستهای و چه در حوزه منطقهای نامیده
است ،در پاسخ به این سوال که آیا فرصت تغییر دولت در ایران و فاصله پیش آمده پس از
دور ششم مذاکرات وین فضا را برای تحرک اسرائیل باز گذاشته است ،گفت :نخست باید
بگویم اظهاراتی که از سوی آقای بنت مطرح شده را نباید خیلی جدی قلمداد کنیم؛ ارائه
برنامه منظم به چه معنا است؟ مگر تاکنون برای این منظور برنامه ارائه نکردهاند؟ سال هاست
اسرائیل در حال تبیین و طراحی برنامه برای مقابله با ایران است .نخستوزیر پیشین این رژیم
هر  ۳ماه یکبار اعالم میکرد که ایران تا  ۶ماه دیگر به سالح هستهای دست پیدا خواهد کرد.

وی افزود :هر زمان یک اســرائیلی و یک آمریکایی با هم دیدار میکنند ،از سطح روسای
دولتها تا پایینترین سطح همیشه محور ایران و راههای مقابله با آن است ،این به هیچ عنوان
جدید و عجیب نیست و این بار نیز میخواهند با بیان الفاظی همچون «برنامه منظم» باال
بودن سطح دغدغه در این حوزه را بیان کنند؛ آنها همیشه برای ایران برنامه داشتهاند که البته
هیچگاه به نتیجه نرسیده است .بنابراین سخنان بنت تنها جنجال رسانهای و فاقد اهمیت است.
این کارشناس سیاست خارجی در خصوص اظهارات رابرت مالی ،نماینده ویژه آمریکا در
امور ایران مبنی بر اینکه احیای توافق با ایران هنوز ممکن اســت اما برای گزینههای دیگر
آمادگی داریم ،گفت :آمریکایی ها میدانند همین لحظه که ما با هم صحبت میکنیم ،کابینه
ایران تنها یک روز است که شکل گرفته و هنوز تکلیف مذاکراتی که از سوی وزارت امور
خارجه پیگیری میشد مشخص نیســت که آیا اساسا مذاکرات به عهده این وزارت خانه
خواهد بود ،آقای عراقچی مذاکرات را دنبال خواهد کرد یا مانند دولتهای نهم و دهم به
عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گذاشته میشود؛ در نتیجه بدیهی است که در این
شرایط پروژههایی همچون مذاکرات وین دنبال نمیشود.

سرمقاله

آغازی
بر پایان جهان تک قطبی
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

نمیتوان ادعا کرد که افغانستان تیر خالص را به دوران برتری ایاالت متحده در صحنه بینالمللی
زد .مشــکل اصلی آمریکا دو قطبی شدن سیاست در داخل کشور است .با سقوط دولت تحت
حمایت ایاالت متحده و مشاهده تصاویر مربوط به تالش افغانها برای فرار از کابل ،برگ تازهای از
تاریخ جهان ورق خورد .برگی که نشان دهنده پشت کردن آمریکا به جهان است .واقعیت این است
که پایان دوران برتری این کشور از مدتها قبل آغاز شده بود .اما دالیل اصلی از دست رفتن جایگاه
آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان بیشتر داخلیست تا بینالمللی .قطع ًا ایاالت متحده تا مدتها یکی
از قدرتهای بزرگ جهان خواهد ماند لیکن میزان نفوذ آن بیشتر بستگی به توانایی کشور در حل
مشکالت داخلی خود خواهد داشت تا سیاست خارجی.
دوران برتری کامل ایاالت متحده در جهان کمتر از 20سال طول کشید ،از فروپاشی دیوار برلین
در سال  1989میالدی تا بحران مالی سالهای  2007تا  .2009در این دوره آمریکا از برتری کامل و
بیچون و چرا برخوردار بود .اوج غرور کاخ سفید نشینان سال  2003بود وقتی که دستور حمله به
عراق صادر شد .قرار بود کل خاورمیانه بر مبنای خواست آمریکا بازسازی شود.
ارزیابی ایاالت متحده از میزان تاثیر قدرت نظامی برای ایجاد تحول در صحنه سیاسی غلط از آب
درآمد .در هر حال دهه اول قرن جدید میالدی در شــرایطی به پایان رسید که از یک طرف تنها
ابرقــدرت جهان در دو جنگ گیر افتاده بود و از طرف دیگر با بحران مالی در صحنه بینالمللی
مواجه بود که حاصل سیاستهای اقتصاد آزاد و جهانی شدن به رهبری این کشور بشمار میرفت.
در طول تاریخ ،جهان تک قطبی به این میزان کمتر مشاهده شده بود .از این به بعد با قدرت گرفتن
چین ،روسیه ،هندوستان و اروپا نسبت به آمریکا ،جهان آرام آرام به سمت چند قطبی پیش رفت.
انتظار نمیرود اتفاقات اخیر در افغانستان در درازمدت تاثیر چندانی بر ژئوپلیتیک جهان داشته
باشد .در سال  1975میالدی ،ایاالت متحده پس از شکستی تمام عیار نیروهای نظامی خود را از
ویتنام بیرون کشید لیکن موفق شد تنها در یک دهه جایگاه خود را به عنوان قدرت برتر جهان
مستحکمکند.
جامعه آمریکا به شدت دوقطبی شده است و دیگر در مورد هیچ موضوعی اتفاق نظر وجود ندارد.
این جدایی اجتماعی با مواردی چون سیاســتهای مالیاتی و حق سقط جنین آغاز و سپس به
بحران هویتی کشیده شد .در عصر حاضر پاشنه آشیل دموکراسی مدرن خواسته گروههای مختلف
اجتماعی برای ایفای نقش بیشتر در اداره کشور است .انتظار میرفت تهدیدات خارجی موجب
وفاق اجتماعی و کاهش اختالفات شــود لیکن بحران کووید  19نیز موجب عمیق شدن فاصله
بین طبقات اجتماعی در آمریکا شد به طوریکه استفاده از ماسک و حتی واکسیناسیون بیشتر از
اینکه اقدامی پیشگیرانه در راستای سالمت عمومی باشد ،به یک نشانه سیاسی تبدیل شده است.
چنین منازعاتی سرتاسر زندگی مردم آمریکا در ایالتهای طرفدار دو حزب اصلی را فرا گرفته
اســت .هویت مدنی که ایاالت متحده را به عنوان یک دموکراسی با تنوع نژادی گسترده متمایز
میکرد جای خود را به اختالفات عمیق اجتماعی داده اســت .بدین ترتیب این سوال دوباره در
ذهن مردم آمریکا پیش آمده که ایاالت متحده بر ستون بردهداری استوار است یا مبارزه برای آزادی.
چنین تناقض عمیقی از نوع نگاه دو بخش جامعه ناشــی میشود .بخشی انتخابات نوامبر سال
گذشته را رقابتیترین و سالمترین پنداشته و گروهی دیگر آن را یک تقلب بزرگ برای انتخاب
رئیس جمهوری فاقد مشروعیت میداند.
در دوران جنگ ســرد تا اوایل قرن اخیر اکثریت مردم آمریکا با ایفای نقش رهبری سیاسی این
کشور در جهان موافق بودند .دخالت نیروهای نظامی ایاالت متحده در جنگهای بیپایان عراق و
افغانســتان باعث مخالفت بسیاری از مردم این کشور با حضور نظامی در نقاط پرتنش جهان از
جمله خاورمیانه شد.
دو قطبی شــدن جامعه تاثیرات مستقیم بر سیاست خارجی آمریکا گذاشــت .در دوران اوباما،
جمهوریخواهان خواستار مقابله جدی با روسیه بوده و از دموکراتها انتقاد میکردند که نگاه آنها
به پوتین و رفتن به دنبال توافق با وی سادهانگارانه است .ترامپ شرایط را وارونه کرد و علن ًا آغوش
خود را برای پوتین باز کرد .امروز نیمی از جمهوریخواهان بر این عقیدهاند که خطر دموکراتها
برای آمریکا جدیتر از روسیه است.
اما در رابطه با چین اتفاق نظر بیشتری در جامعه آمریکا مشاهده میشود .بیشتر جمهوریخواهان
و دموکراتها چین را خطــری برای ارزشهای دموکراتیک خود میدانند .آزمایش اصلی برای
سیاست خارجی آمریکا عکسالعمل این کشور در صورت دخالت مستقیم چین در تایوان است.
آیا ایاالت متحده حاضر اســت جان ســربازان خود را برای حفظ استقالل این جزیره به خطر
بیاندازد؟ یا چنانچه روســیه اوکراین را اشــغال کند ،آیا آمریکا حاضر است در مقابل این کشور
بایستد؟ اینها سواالتیست که جواب سادهای ندارد اما در صورت بروز چنین حوادثی انتظار میرود
مردم آمریکا منافع ملی را بر مبنای خطوط سیاسی تعریف کنند.
دو قطبی شدن تاکنون نیز ضربه مهلکی به نفوذ آمریکا در صحنه بینالمللی وارد کرده است .جوزف
نای ،کارشناس پرآوازه سیاست خارجی ،معتقد است آنچه مردم سراسر جهان را به ایاالت متحده
جذب می کند در واقع قدرت اجتماعی و نهادی در این کشــور اســت که آن را «قدرت نرم»
مینامد .این جذابیت به شدت کاهش یافته است .به سختی میتوان کسانی را یافت که معتقد باشند
در سالهای اخیر نهادهای دموکراتیک آمریکا خوب عمل کردهاند .یکی از بارزترین ویژگیهای
دموکراسی قابلیت انتقال قدرت پس از انتخابات است ،آزمونی که جامعه آمریکا در آن ناموفق بود.
بزرگترین افتضاح سیاسی دولت بایدن در دوره  7ماهه خود ،شکست اطالعاتی و بیبرنامگی در
مواجهه با سقوط سریع دولت افغانستان رقم خورد .البته ممکن است زمان ثابت کند که تصمیم
دولت آمریکا در خروج نیروهای خود از این کشور در راستای منافع ملی بوده است .جو بایدن
بر این عقیده است که برای تمرکز بیشتر بر چین و روسیه ،خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان
امری ضروری بود .البته باراک اوباما نیز در انتقال مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا از خاورمیانه
به شرق آسیا موفقیتی بدست نیاورد .به نظر میرسد دولت آمریکا قادر نخواهد بود برتری خود را
در جهان فعلی حفظ کند و به تقویت و توسعه همکاری با متحدان خود بسنده کرده و در مسیر
حفاظت از ارزشهای غرب گام بر دارد .رسیدن به این هدف بیشتر از اینکه به اتفاقات اخیر در کابل
مرتبط باشد ،در گرو بازیابی و تقویت هویت ملی در جامعه آمریکا است.

شناسنامه

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.

