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وزارت خارجه به اتهامات تکراری کمیته چهارجانبه عربی واکنش نشان داد

بیانیه اتحادیه عرب خدمت آشکار و پنهان به رژیم صهیونیستی

ســخنگوی وزارت خارجه در واکنــش به اتهامات کمیته
چهــار جانبــه اتحادیه عرب گفــت :متهم کــردن ایران
از ســوی کشــورهایی که ســابقه مداخله ،تنشآفرینی،
تروریستپروری ،مزدورپروری و جنگافروزی را دارند،
مشکل کشــورهای مداخلهجو و بی اعتنا به مردم را حل
نمیکند.
به گزارش اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت
امور خارجه ،ســعید خطیب زاده با محکومیت اتهامات
سخیف وارده در بیانیه کمیته خودخوانده چهارجانبه اتحادیه
عرب ،صــدور چنین بیانیه هایی را نشــان از نبود درک
حداقلی کشــورهای حاضر در این کمیته از سیر تحوالت
منطقه ای و شــرایط کلی حاکم بر مناســبات جمهوری
اسالمی ایران و مجموعه کشورهای عربی دانست.
وی ،ایراد اتهامات تکــراری دخالت ایران در امور داخلی
دیگران از سوی کشورهایی که سابقه مداخله ،تنش آفرینی،
تروریست پروری ،مزدور پروری و جنگ افروزی به ویژه
در یمن و مناطق درگیر غرب آسیا و شمال آفریقا را دارند
مردود شمرد و گفت :کنار هم قرار دادن این اجزا برای اتهام
به ایران ،مشکل کشورهای مداخله جو و بی اعتنا به مردم
را حل نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ،دغدغه اصلی بانیان چنین بیانیه

جهاناقتصاد

هایی را خدمت آشکار و پنهان به رژیم صهیونیستی خواند
و به این چهار کشــور توصیه کرد به جای صدور اینگونه
بیانیه های فاقد ارزش ،بر جنایات رژیم صهیونیستی علیه
مردم ستمدیده فلسطین تمرکز کنند.
خطیــب زاده ،صدور این نوع بیانیه ها همزمان با اقدامات
برخی از این کشــورها برای تحرک بخشــی به مناسبات
خود با ایــران را تناقض آمیز خواند و بار دیگر ،بر موضع
همیشگی جمهوری اسالمی ایران در دعوت از همسایگان
بــرای گفتگو و حل ســو تفاهمات از طریق مســیرهای
دیپلماتیک را مورد تاکید قرار داد.
وی در خصوص جزایر ســهگانه ایرانی با مردود شمردن
بیانیه ،تمامی اقدامات ایران را در چارچوب اعمال حاکمیت
و تمامیت ارضی کشــور دانست و مداخله دیگران در این
زمینه را محکوم کرد.
ســخنگوی دســتگاه سیاســت خارجی ،حفظ و تثبیت
دستاوردهای هسته ای و توانمندی های دفاعی جمهوری
اســامی ایران را از جمله سیاست های راهبردی کشور
خواند و با یادآوری کارشکنی های برخی کشورهای عضو
کمیته خودساخته در مسیر حصول توافق هستهای ،در بیاثر
بودن این بیانیهها در مسیر توسعه صنعت صلح آمیز هسته
ای کشور تاکید کرد.

احتمال ابتالی چاقها به کرونا بیشتر ،شدیدتر و کشندهتر است

براســاس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی از روز پنج شنبه تا روز
جمعــه ۴۴۵ ،بیمار کووید  ۱۹جان خود را از دســت داده و
مجموع جانباختگان این بیماری در کشــور به  ۱۱۳هزار و
 ۳۸۰نفر رسید.
به گزارش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تا کنون
 ۲۱میلیون و  ۷۵۳هزار و  ۲۰نفر ُدز اول واکســن کرونا و ۱۱
میلیون و  ۶۹۶هــزار و  ۵۶۹نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده و
مجموع واکسن های تزریق شــده در کشور به  ۳۳میلیون و
 ۴۴۹هزار و ُ ۵۸۹دز رسید.
همچنین از روز پنج شــنبه تا روز جمعــه یک میلیون و ۳۹
هزار و ُ ۹۶۲دز واکســن کرونا در کشور تزریق شد.همچنین
از روز پنج شنبه تا روز جمعه  ۱۹شهریور  ۱۴۰۰و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۲۱ ،هزار و  ۱۱۴بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که سه هزار و  ۱۸۷نفر
از آن ها بســتری شده و مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور
به  ۵میلیون و  ۲۵۸هزار و  ۹۱۳نفر رسید.خوشبختانه تا کنون
چهار میلیون  ۵۰۹هــزار و  ۹۰۵نفر از بیماران ،بهبود یافته و
یا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند.براساس این گزارش
همچنین هفت هزار و  ۴۱۸نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار
دارندتا کنون  ۳۰میلیون و  ۱۷هزار و  ۳۷۸آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.در حال حاضر  ۲۴۶شهر

چهارسویسیاست
آخرین تحوالت افغانستان؛ ادعای کشتار مردم در پنجشیر

معاون ســابق ریاست جمهوری افغانستان مدعی شد که گروه طالبان در پنجشیر مرتکب
کشتار گسترده زنان و مردان شده و آن را جنایت ضد بشری توصیف کرده است.
به گزارش ایرنا ،محمدیونس قانونی در گفتوگو با رســانهها ادعا کرده است که طالبان
حقوق انسانی را نقض کرده و در درههای پنجشیر نظامیان خود را جابجا کرده و به انتقام
گیری و نقض حقوق بشر اقدام کرده اند.
خبرنگاران فرصت رسیدن به پنجشیر را ندارند و عدم دسترسی به انترنت و منطقه امکان
تائید هرگونه ادعا از دو طرف را ناممکن ساخته است و طی دو روز گذشته دولت جدید
طالبان تظاهرات و اعتراضات مدنی را نیز غیر قانونی اعالم کرده و هشــدار داده است که
با خاطی ها برخورد خواهند کرد و این هشــدار باعث شده است که اعتراضات روزهای
گذشته نیز کاهش یابد.
به گفته قانونی ،مواد غذایی و دارو به منطقه پنجشیر نمی رسد و تعدادی مردم از پنجشیر
در حال مهاجرت هســتند زیرا آنها تسلط طالبان را نمی پذیرند و به دره های جانبی می
روند و پنجشــیر بصورت کامل بعنوان یک سنگر در اختیار نیروهای احمد مسعود قرار
خواهد گرفت.
قانونــی می گوید که جنگ پایان نخواهد یافت و سلســله مقاومت ادامه می یابد و مردم
افغانستان با تحوالتی بزرگ شده اند که طالبان و اندیشه های آنها را نمی پذیرند.
وی اعالم کرد که تمام سیاستمداران افغانستان هفته آینده با استفاده از قانون اساسی حرکت
بــزرگ و قانونــی را آغاز خواهند کرد و افزاید که طالبان قــدرت را غصب کرده و آغاز
سناریوی جدید را خبر می دهد.
قانونی گفت که از حقوق آزادی مردم ،زنان ،حقوق بشر و ارزشها دفاع می کنند و جامعه
جهانی هم این گروه را برسمیت نمی شناسند.
صالح محمد ریگســتانی یکی از افراد احمد مســعود با انتشار پیامی ویدئویی گفته است
که جنگ پایان نیافته بلکه تازه آغا شــده است و طالبان را متهم به کشتار و بی رحمی در
پنجشیر کرده است.
اما گروه طالبان هرگونه انتقام گیری و کشــتار در پنجشیر و هرجای دیگر افغانستان را رد
کرده و گفته اســت که آنها آخرین حدی نرمی و رفتار خوب را در پیش گرفته و همه را
عفو کرده اند.
ســخنانی که امشب به نام مالمحمدحسن آخوند رئیس دولت جدید طالبان در افغانستان
گفت که هیچ کســی نمی تواند انتقام گیری طالبان را ثابت کند و آنها بهترین رفتار را با
افغانها داشته اند.
دبیرکل سازمان ملل:

گفتوگوی جامعه جهانی با طالبان یک ضرورت است

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل ضمن درخواست از جامعه جهانی برای حفظ شرایط
گفت و گو با طالبان ،هشــدار داد که باید از فروپاشــی اقتصادی که می تواند عامل مرگ
میلیون ها نفر باشد ،جلوگیری کرد.
به گزارش ایرنا ،وی به خبرگزاری فرانسه گفت :ما باید با طالبان مذاکره کنیم که در قالب آن
بر اصول مان به طور مستقیم تاکید داشته باشیم ،مذاکره ای که مبتنی بر احساس همبستگی
با مردم افغانستان باشد.
وی افزود :وظیفه ما این اســت که همبستگی مان را با مردمی که به شدت رنج می برند،
افزایش دهیم ،در شرایطی که میلیون ها نفر در معرض خطر جان باختن از گرسنگی هستند.
دبیرکل ســازمان ملل با تاکید بر اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که چه نتیجه ای از این
مذاکرات حاصل می شود ،یادآور شد که این گفت و گوها باید انجام شود ،اگر بخواهیم
افغانســتان به مرکز تروریســم تبدیل نشــود ،زنان و دختران همه حقوق کسب کرده در
دوره قبل را از دست ندهند و بخواهیم گروه های مختلف قومیتی در افغانستان احساس
موجودیت کنند .وی که سفر به افغانستان را در صورت مساعد بودن شرایط منتفی ندانست،
افزود :تاکنون ،در مذاکراتی که داشته ایم ،دستکم پذیرش گفت و گو وجود داشته است.
وی گفت که سازمان ملل خواستار تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان است که همه بخش
های جامعه در آن حضور داشته باشند ،اما متاسفانه اولین دولت مقدماتی که چند روز پیش
اعالم شد ،چنین تصوری را ایجاد نمی کند.
گوترش ادامه داد :ما باید به حقوق بشــر ،زنان و دختران احترام گذاریم .تروریســم نباید
پایگاهی در افغانستان برای انجام عملیات در کشورهای دیگر داشته باشد و طالبان باید در
عملیات مقابله با قاچاق مواد مخدر همکاری کند.

فراری بزرگ و قابل انتظار!
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

کرونا جان  ۴۴۵نفر دیگر را در ایران گرفت

کشور در وضعیت قرمز ۱۴۴ ،شهر در وضعیت نارنجی و ۵۸
شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
تزریق دز یادآور واکسن کرونا ضروری است
فوق تخصص ریه بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) گفت:
تزریق دز یادآور (ســوم) واکسن علیه کرونا ضروری است و
حتی برخی واکسن ها نیز نیاز به دز چهارم هم دارند.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،تزریق دز یادآور
واکسن علیه کرونا برای افرادی که دارای بیماری های پرخطر
بوده یا کســانی که احتمال درگیری کرونــا را دوباره دارند،
ضروری است و این دز اطمینان از اثر واکسن را تایید می کند.
وی اظهار داشت :برخی واکسن ها نیز نیاز به تزریق دز یادآور
(چهــارم) نیز دارند که البته واکسیناســیون عمومی و تزریق
دزهای مختلف واکســن ،تضمینی برای پیشگیری از ابتال به
کرونا نیست ،بلکه شــدت بیماری و جلوگیری مرگ و میر
ناشی از کرونا را می گیرد.
این فوق تخصص ریه تاکید کرد :هیچ واکســنی  ۱۰۰درصد
ایمنــی ندارند و نقش و هدف واکسیناســیون کاهش تلفات
کرونایی است ،به همین دلیلی رعایت شیوه نامه های بهداشتی
از جمله زدن ماسک و حفظ فاصله اجتماعی بسیار مهم بوده و
اگر تجمعی صورت می گیرد باید در فضای بسته هوا جریان
داشته باشد.
به گفته الوش ،ویروس المبدا مســریتر از جهشهای آلفا
و دلتا کرونا است و توانایی انتقال و انتشار سریعتری نسبت

سرمقاله

به ســایر جهشها دارا بوده و نسبت به سایر سویههای کرونا
در گســترش عفونت در بدن مسری تر است ،عالیم ابتال به
این گونه نیز کم و بیش مشــابه گونههای دیگر است و شامل
افزایش دمای بدن ،ســرفههای مداوم و از دست دادن حس
بویایی و چشایی میشود.
وی تاکید کرد :برای قطع زنجیره انتقال بیماری رعایت دقیقتر
شیوه نامههای بهداشتی به ویژه استفاده مداوم از ماسک ،فاصله
گذاری اجتماعی و پرهیز از حضور در مکانهای شلوغ توصیه
میشود.
عضو فدراسیون چاقی و متابولیک ایران گفت :احتمال ابتالی
افراد چاق به نوع شــدید بیماری کرونا باال است؛ چراکه این
افراد معموال به بیماریهای فشارخون باال ،دیابت و تنگی نفس
دچار هستند .بنابراین در شرایط اپیدمی کرونا باید بیشتر مراقب
باشند و در صورت امکان درصدد کاهش وزن خود برآیند.
دکتر پــدرام طالبیان ،فلوشــیپ فــوق تخصصی جراحی
الپاراســکوپی روز جمعه در گفت و گو بــا خبرنگار گروه
دانشــگاه و آموزش ایرنا توضیح داد ۷۰ :درصد ایرانی ها یا
چاق اند یا اضافه وزن دارند .یعنی از هر سه نفر ایرانی دو نفر
دچار اضافــه وزن و حدود پنج درصد کل افراد جامعه دچار
چاقی مرضی هستند.
وی تاکید کرد :به افرادی چاق اطالق می شــود که بی ام آی
( )BMIیا شاخص توده بدنی آنها باالی  ۳۰است .یعنی وزن
بیمار را بر اســاس کیلوگرم دو بار تقسیم بر قد بر اساس متر

می کنیم و به عددی که از این فرمول به دست می آید ،بی ام
آی گفته می شود.
طالبیان ادامه داد :این افراد ممکن است به بیماری های مرتبط
با چاقی مثل فشار خون باال ،چربی خون باال ،مشکالت تنفسی
و آســم و ...دچار شوند و بر اساس مقاالت علمی ثابت شده
افرادی که بــی ام ای باالی  ۳۰دارند ،احتمال ابتالیشــان به
بیماری کرونا یا فرم شــدیدتر این بیماری و در مواقعی مرگ
بیشتر می شود.
وی اظهار داشــت :برخی تصور می کننــد افراد چاق تغذیه
مناسب دارند و کمبود ریزمغذی ها و ویتامین ها در این افراد
دیده نمی شــود .در حالی که این تصور کامال اشــتباه است؛
چراکه این افراد اغلب فســت فود و مواد غذایی پرکالری با
ارزش غذایی پایین دریافت می کنند و همچنین از سبزیجات
و میــوه ها به میزان کمتر اســتفاده می کنند .در نتیجه خیلی
از بیمارانی که چاق هســتند ،دچار کمبود ویتامین دی ،آهن،
زینک ،روی و پروتئین هستند و تمام این موارد باعث ضعف
سیستم ایمنی فرد می شود.
طالبیان اعالم کرد :واقعیت این است که افراد چاق با مجموعه
ای از مشــکالت دست و پنجه نرم می کنند .از بیماری های
جسمی تا مشکالت روانشناختی .این درحالی است که عموم
مردم فکر می کنند افراد چاق اراده نداشــته یا دوست ندارند
وزن خــود را پایین بیاورند اما باید بدانیم چاقی یک بیماری
است.

رییسجمهوری:

نظام پیمانکاری باید متحول شود

رییس جمهوری در پاســخ به مطالبات کارگران معدن زغالسنگ طبس تاکید کرد:
نظام پیمانکاری باید کامال متحول و به هیچ عنوان نباید حقوق کارگران ضایع شود.
به گزارش ایرنا سید ابراهیم رئیســی روز جمعه در ادامه سفر به خراسان جنوبی،
از معدن زغالســنگ پروده طبــس بازدید کرد و در جمــع کارگران این مجموعه
اظهار داشت :کارگران نباید نگران بیمه ،دستمزد و سختی کار خود باشند و این از
موضوعات مهم است.
وی افزود :از همیــن االن به مدت  ۲۰روز حداکثر به پیمانکاران وقت میدهم که
وضعیــت زندگی کارگران را در اینجا متحول کنند و اگر این اقدام را در این مدت
انجام ندهند ،اقدام الزم را انجام میدهم.
رییس جمهوری گفت :معادن شهرســتان طبس زمینه توســعه فراوانی دارد و باید
زیرســاختهای آن تکمیل شود که اگر این منطقه و معادن آن درست توسعه پیدا
کند ،نیاز کشور کامال برطرف میشود و نیازی به واردات نداریم و اینجا کامال این
استعداد را دارد.
وی تحقق این موضوع را منوط به  ۲شرط اساسی دانست و اظهار داشت :اول اینکه
زیرســاختها باید تکمیل شود و معتقدم کارگران عزیز که اینجا کار میکنند باید
حقوقشان کامال پرداخت شود و حقی از آنان ضایع نشود.
رییــس جمهوری امروز پس از دیدار با مردم شهرســتان طبــس در محل معادن

زغالســنگ این شهرســتان حضور پیدا کرد و از نزدیک پای درد دل کارگران این
معادن نشست.
رئیسی در بازدید هوایی با بالگرد ،معادن حاشیهای و ظرفیتهای شهرستان طبس
را بررسی کرد و با توضیحات اســتاندار و مدیران استان از توانمندیها ،مسائل و
مشکالت منطقه اطالع یافت.
پایین بودن دســتمزد و مشــکالت بیمهای از جمله مشکالت مطرح شده از سوی
کارگران معادن زغالسنگ در بازدید رییس جمهوری بود.
رییس جمهوری که صبح جمعه در سومین سفر استانی خود به صورت سرزده از
طریق فرودگاه طبس وارد خراسان جنوبی شد بعد از حضور در امامزاده حسین ابن
موسی الکاظم (ع) طبس ،دیدار با مردم این شهر و بازدید هوایی از معادن زغالسنگ
پروده طبس این شهرســتان را به مقصد بیرجند ترک کرد و بعد از ظهر امروز وارد
بیرجند شد.
وزیران کشــور ،راه و شهرسازی و صنعت ،معدن و تجارت ،رییس سازمان برنامه
و بودجــه ،رییس دفتر رئیس جمهوری و معاون اجرایی رئیس جمهوری ،آیت اهلل
رئیسی را در سفر به استان خراسان جنوبی همراهی میکنند.
حضور در نشســت شورای اداری استان ،دیدار با نخبگان و بازدید از برخی مناطق
استان از جمله برنامههای این سفر یک روزه است.

یک فعال سیاسی اصالحطلب خطاب به آملی الریجانی

نظارت استصوابی دامن خودتان را گرفته است
یک فعال سیاســی اصالحطلب گفت :اگر خانواده الریجانی همچنان خود را
به عنوان یک اصولگرا مطرح کنند به نظر میرسد که آفتاب و افق سیاسیشان
مبهم و بالتکلیف میشــود و به سمت مســیر کاهندگی ،حذف و انزوا پیش
میروند.
توگو با ایلنا ،در خصوص اســتعفای صادق
ســید محمود میرلوحی در گف 
آملی الریجانی از شورای نگهبان ،اظهار کرد :خانواده الریجانی و آقای صادق
الریجانی موقعیتهای فوقالعادهای داشــتند در واقع چنین موقعیتی از یک
جهت نمیتواند نقطه مثبتی باشــد یعنی دو قوه دســت دو برادر باشــد .در
کشوری که این همه نیروهای متنوع و توانمند هستند ،استفاده از دو برادر در
دو قوه یک اشکالی است که از قبل وجود داشته است به خصوص در بخش
انتصابی کشور.
وی افــزود :پســتهای انتصابی از جمله مجمع تشــخیص مصلحت نظام،
شــورای نگهبان و قوه قضاییه ،ســپاه و نیروهای مسلح و صدا و سیما بسیار
حالت محدودی پیدا کرده است و به یک جمع خاصی منحصر شده است.
میرلوحی بیان کرد :آقای احمدینژاد زمانی که به شــرایطی رسید و دورهاش
تمام شد ،در جهت اصالحطلب شدن گام برداشت .ما سالهاست میگوییم
که این توزیع قدرت در کشــور ،ایجاد انحصار در مناصب رســمی و مراکز
قدرت پرهزینه و برای کشور گران تمام میشود .زمانی که دولت نهم و دهم
ایجاد شــد و آقای احمدینژاد روی کار آمد و قدرت در کشــور یک دست
شد ،دیدیم که چه بر سر کشور آمد و مشاهده کردیم که هر روز به یکدیگر
نان قرض میدادند و از پیروزیها و دســتاوردها و ســفرهای استانی خود
پردهبرداری میکردند.
این فعال سیاســی اصالحطلب گفت :مسکن که برگ برنده آقای احمدینژاد
بود در پایان دولت ایشــان گرفتاریهای شــدید ایجاد کرد به گونهای عمل
کردند که مردم احســاس کردند که باید بــه یک دولت متفاوت رأی دهند بر
همین اساس همه پشت سر آقای روحانی ایستادند چون کشور در دست انداز
تصمیمات غیر عقالنی افتاده بود.
وی تصریح کرد :صحبت من با آقای آملی الریجانی این اســت که شــما در
نظارت اســتصوابی نقش اصلی داشتید امروز نیز این نظارت استصوابی دامن
خودتان را گرفته است فقط اینگونه نیست که اصالحطلبان و کسانی که متفاوت

با شــما فکر میکردند را گریبانگیر کند .نظارتهای انتخاباتی جلو میرود تا
جایی که حداقل امکان و فرصت برای رقابتی شدن انتخابات را بگیرد .در این
فضا قانون اساســی و همه اصول آن عمال به تعویق افتاده است به خصوص
در حوزه انتخابات و حقوق اساسی مردم اما نکتهای را باید به جریان اصولگرا
یادآور شد که این مسیری که شما در پیش گرفتهاید ،متاسفانه انتها و فرجام هم
ندارد؛ سختگیریها را بیشتر نکنید؛ باالخره مادامی که انتخابات در جمهوری
اسالمی موضوعیت دارد شما نمیتوانید قانون اساسی و بخش انتخابات آن را
حذف کنید در قانون اساسی بر میثاق ملی تاکید شده است که انتخابات جزو
آرای عمومی و اصولی و غیرقابل تغییر است مانند اسالمی بودن قانون اساسی.
این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت :جریان اصولگرایی خودشان
میگویند که رویش و ریزش دارین اما متاسفانه به نظر میآید که با این رویهای
که پیش گرفتند مرتب ًا در حال ریزش هستند و هیچ رویشی ندارند.
وی افزود :خانواده الریجانی ریشــه و ســابقه و تجربه فراوانی دارند به نظر
میرسد که از دو حالت خارج نیست یا باید به معنای کامل اصالحطلب شوند
که مانند بقیه اصالحطلبان میشــوند و باید ببینیــم چه اتفاقی میافتد اما اگر
بخواهند همچنان خود را به عنوان یک اصولگرا مطرح کنند ،به نظر میرسد که
آفتاب و افق سیاسیشان مبهم و بالتکلیف میشود و به سمت مسیر کاهندگی
و حذف و انزوا پیش میروند.
این فعال سیاسی اصالحطلب بیان کرد :آقای صادق الریجانی در نامهای اعالم
کرده که به نجف خواهد رفت اما به نظر من اگر نجف هم بروند این نجف با
نجف قبل از انقالب تفاوت دارد .امروز آقای سیستانی در نجف دیدگاهی مبنی
بر جدایی دین از سیاست دارند بنابراین امتداد دین و حکومت در کنار یکدیگر
را نمیپذیرند بنابراین اگر به نجف هم بروند اســتقبال از ایشان و دیدگاههای
قبلیشان غیرممکن است مگر اینکه ایشان به نجف بروند و دیدگاههای قبلیشان
را نفی کنند و اگر بخواهد به حوزه علمیه قم بازگردد ،فضای حوزه علمیه قم
فع ً
ال برای کسی که از نگاه نقد قصد صحبت کردن دارد ،بسیار محدود است.
آقای صانعی ،مرحوم منتظری و آقای موسوی اردبیلی اشخاصی بودند که با آنها
بسیار سخت گیری شد بنابراین فضای قم هم فضای استقبال از آقای الریجانی
نخواهد بود .در مجموع به نظر میرســد که باید منتظر بمانیم و ببینیم که این
اختالفات چه نتیجهای خواهد داشت.

یکی از نکات جالب خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ،نگاه مردم ایاالتمتحده به این اقدام
است .پیام واضح و صریح جامعه آمریکا در واکنش به اقدامات اخیر کاخ سفید این است که رها
کردن دهها هزار افغانی که با نیروهای آمریکایی همکاری کردهاند برای کشــوری که همیشــه به
ارزشهای معنوی پایبند بوده ،خجالتآور است .البته نظامیان آمریکایی موفق شدند طی دو هفته
114هزار نفر را به خارج از افغانستان منتقل کنند .اما علیرغم این موفقیت باید این واقعیت را قبول
کرد که چند ده هزار افغانی در این کشــور رها شدند که آینده مخاطرهانگیری در انتظار آنهاست.
آنچه تعجبآور است این که جامعه آمریکا از اقدام اخیر سیاستمداران این کشور شگفت زدهاند .در
بخشهای مختلف خاورمیانه ،ایاالت متحده بارها به متحدان خود پشت کرده و از صحنه گریخته
اســت .در فوریه  1984میالدی ،تفنگداران نیروی دریایی آمریکا از بیروت عقبنشینی کردند و
ارتش لبنان را در مقابله با شبه نظامیانی که از حمایت سوریه برخوردار بودند ،تنها گذاشتند .رونالد
ریگان ،رئیس جمهور وقت ایاالت متحده برای نهادن سرپوش بر این اقدام به دروغ متوسل شد.
وی گفت« ،قبول دارم که شرایط خوب نیست ولی ما میدان را ترک نکردهایم و تا وقتی که امکانی
برای دستیابی به پیروزی وجود داشته باشد ،صحنه را ترک نخواهیم کرد» .اما برای مردم بیروت
عقبنشینی نیروهای آمریکایی به کشتیهای خود به معنی واقعی کلمه فرار از صحنه درگیری بود.
پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان در فوریه 1989میالدی ،علیرغم اینکه ایاالت متحده در
مبارزه مسلحانه مجاهدین حمایت تسلیحاتی قابل توجهی از آنها کرده بود ،هیچ اقدامی نکرده و در
نتیجه این کشور به آشوب و هرجومرج کشیده شد .عدم اقدام دیپلماتیک از سوی آمریکا باعث شد
که درسال  1994طالبان زمام امور را به دست گرفته و در پی آن با اخراج اسامه بنالدن از سودان و
اقامت وی در افغانستان ،عواقب وخیمی برای ایاالت متحده رقم خورد.
در ســال  1991میالدی پس از حمله نظامی صدام به کویــت ،اعتالف نظامی به رهبری آمریکا
نیروهای عراق را مجبور به عقبنشــینی کرد .جرج بوش پسر ،رئیس جمهور وقت مردم عراق
را به شورش علیه صدام فراخواند و براین نکته تاکید کرد که تنها راه جلوگیری از حمله به عراق
و خونریزی ،دســت به کار شدن نظامیان و مردم این کشور برای گرفتن قدرت از صدام حسین
است .اما وقتی شیعیان و کردهای عراق در مارس  ،1991بر علیه دیکتاتور حزب بعث برخواستند،
آمریکائیها به نظاره نشستند تا مخالفان قلعوقمع شوند.
همه این اقدامات یادآور خروج تحقیرآمیز نیروهای آمریکایی از سایگون در آوریل  1975است.
فرانک اسنپ،عضو ،CIAدر کتاب خود از هنری کسینجر وزیر امور خارجه وقت و گراهام مارتین
ســفیر وقت آمریکا در سایگون خرده میگیرد که آنها برنامهای برای خروج از مهلکه نداشتند و
درپی آن با ســقوط سایگون ،تعداد زیادی از ویتنامیها که با نیروهای آمریکایی همکاری داشتند
بیدفاع مانده و به دست کمونیستها افتادند .وی در کتابش تحتعنوان «زمان کافی» ،بیتدبیری
برنامهریزان پنتاگون را به رخ کشــیده و ادعا میکند که نظامیان آمریکایی باید خروج خود را به
گونهای برنامهریزی میکردند که متحدین آنها در ویتنام جنوبی قبل از ســقوط دولت وقت کافی
برای فرار از معرکه داشتند .در هفتههای اخیر دقیق ًا شاهد تکرار این وقایع بودیم .در واشنتگتن کسی
اطمینان نداشت که بتوان طالبان را شکست داد ولی اگر دولت افغانستان موفق میشد برای «زمان
کافی» در مقابل طالبان مقاومت کند ،همه تقصیرها به گردن دولت بایدن نمیافتاد.
اما چرا دولت آمریکا این چنین دوستان خود را رها میکند؟ این واقعیت که اکثر موارد در خاورمیانه
اتفاق افتاده است نظریهای را مطرح میکند که ممکن است آمریکاییها آمادگی بیشتری برای پشت
کردن به جوامعی داشته باشند که با آنها ارتباط فرهنگی کمتری دارند .این نظریه وقتی اعتبار بیشتری
مییابد که میبینیم بخشی از جامعه آمریکا مخالف آنند که به افغانهایی که در افغانستان به آنها کمک
کردهاند اجازه ورود به آمریکا داده شــود .البته جامعه آمریکا شکنندهتر از آن است که بتوان اعتبار
چندانی به این نظریه داد .به طور طبیعی دولتمردان آمریکایی وقتی در چنین منازعاتی گیر میافتند
قبل از اینکه در مورد بازگشت نظامیان به وطن تصمیم بگیرند اقدام به محاسبه و مقایسه هزینهوفایده
میکنند .در بیروت در سال  ،1984در افغانستان پس از  1989یا در عراق در  ،1991آمریکاییها در
نهایت بهای سنگینی برای خروج بیموقع پرداختند.
عقبنشــینی تفنگداران نیروی دریایی آمریکا از بیروت باعث شــد دشمنان این کشور از جمله
بنالدن به این نتیجه برسند که میتوان قدرت ایاالت متحده را درهم شکست .همچنین برای برخی
کشورهای منطقه از جمله سوریه و ایران این فرصت را پدید آورد که جای خالی آمریکا را پر کنند.
کنار آمدن با قتل عام مخالفان توسط صدام حسین نیز باعث شد بسیاری از آمریکاییها هنوز سیاست
این کشور در عراق را فاجعه بدانند .عدم آمادگی دولت ایاالت متحده در پرداختن به مساله افغانستان
پس از خروج شوروی نیز در نهایت شرایط را به گونهای رقم زد که بنالدن بتواند حمالت سال
 2001را برنامهریزی و اجرا کند.
به عبارت دیگر ممکن است سیاستمداران آمریکایی بتوانند برای تصمیمات پیش پای خود هزینه
و فایده را به درستی ارزیابی کنند لیکن از تحلیل و پیشبینی نتایج تصمیمات خود در بلندمدت
عاجزند .بهعالوه اینکه در این معادله مساله مهم اعتماد به دولت آمریکا حذف شده است .با تکرار
تاریخ و ادامه پشت کردن واشنگتن به متحدان خود ،هر روز یافتن همپیمانان قابل اعتماد برای این
کشور دشوارتر خواهد شد .نیکولو ماکیاولی ،دیپلمات ،فیلسوف و مورخ ایتالیایی دوران رنسانس
میگوید یک رهبر بهتر است از سوی مردم خود مورد ترس و هراس قرارگیرد تا عشق و عالقه ،اگر
نمیتواند به هر دو برسد! سیاست خروج عجوالنه آمریکا در شرایط دشوار منجر به آن میشود که
مردم جهان نسبت به ایاالت متحده هیچکدام را نداشته باشند ،یعنی نه عالقهای و نه هراسی .چگونه
می توان به بقای چنین ابرقدرتی امید بست؟

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

http://www.rgs.org.ir
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com

• 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 آگهیها:

021-88822910

•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:

http://www.jahaneghtesad.com
info@jahaneghtesad.com

•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 :

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.

