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سال بیست و نهم
شماره ۷۴۴۳

سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد:

 ۵واکسن ایرانی در فهرست کاندیداهای سازمان جهانی بهداشت

سخنگوی سازمان غذا و دارو در توئیتی از قرار گرفتن پنج واکسن
ایرانی در فهرست کاندیداهای واکســن کووید ۱۹سازمان جهانی
بهداشت خبر داد.
به گزارش ایرنا ،کیانوش جهانپور در صفحه توئیتر خود نوشت :تا
این لحظه ۵ ،واکسن ایرانی در فهرست کاندیداهای واکسن کووید۱۹
سازمان جهانی بهداشت  WHOقرار گرفته اند.
وی پیش از این در پیامی دیگر نوشته بود :واکسن های ایرانی کرونا
در جمع فهرســت کاندیداهای واکسن سازمان بهداشت جهانی از
زمان شــیوع کرونا (اوایل سال گذشــته) گام های برای مهار این
ویروس و تهیه واکنس برای آن برداشته شده است.
رضا ملک زاده معاون فناوری و تحقیقات وزیر بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی از نزدیک شدن ایران به موفقیت کشف و ساخت
واکســن کرونا خبر داده اســت .ملک زاده با یادآوری اینکه ما در
مراحل پری کلینیکال این طرح هستیم و هنوز وارد مرحله کارآزمایی
بالینی انسانی آن نشده ایم ،در این باره زمان تولید و عرضه به بازار
واکسن کرونا ایرانی ،گفت :برای فعالیت های تحقیقاتی نمی توان
زمان دقیق اعالم کرد اما محققان ما با تمام توان و ظرفیت در تالش
هســتند تا این موضوع محقق شود ،به عبارتی باید تالش بیشتری
کنیم تا مراحل ساخت این واکسن را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
سعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز  21مهر سال
جاری از آزمایش واکسن کرونا تولید داخل بر روی نمونه انسانی تا
دو سه هفته آینده خبر داد.
وی در مراســم شصت و هفتمین نشست منطقهای مدیترانه شرقی
سازمان جهانی بهداشت که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد،
درباره تولید واکسن کرونا در ایران نیز گفت :مراحل کار دنبال می
شود ،آزمایش حیوانی بر روی میمون هم انجام شده و نتایج خوبی
داشته و تا دو سه هفته آینده آزمایش واکسن بر روی نمونه انسانی
هم آغاز می شــود ،تمام مراحل بر اساس استانداردهای بین المللی
است و گزارش آن امروز به سازمان بهداشت جهانی ارائه می شود.
شمار جانباختگان کرونا به  ۴۰هزار و  ۵۸۲نفر رسید

در همین حال سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
نیز گفت :با فوت  ۴۶۱بیمار دیگر از مبتالیان قطعی به کرونا  ،شمار
جانباختگان قطعی بیماری کووید ۱۹در کشور به  ۴۰هزار و  ۵۸۲نفر
رسید و  ۲۷استان همچنان در وضعیت قرمز کرونا هستند.
به گزارش ایرنا ،ســیما سادات الری روز جمعه درباره آخرین آمار
مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از این
ویروس افزود :از روز پنج شنبه تا روز جمع ۲۳آبان  ۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی ۱۱ ،هزار و  ۷۳۷بیمار جدید مبتال به

کووید ۱۹در کشور شناسایی شد و دو هزار و  ۹۶۷نفر بستری شدند.
با این حســاب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷۳۸هزار و
 ۳۲۲نفر رسید .سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون
 ۵۴۶هزار و  ۶۴۲نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند .همچنین  ۵۶۳۰نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون پنج میلیون و
 ۴۲۴هزار و  ۴۷۹آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده
است .الری افزود :استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی،

خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه،
کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم ،خراسان رضوی،
مازندران ،چهارمحال و بختیــاری ،البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی،
کرمان ،خراسان شمالی ،همدان ،یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار
دارند و استانهای هرمزگان ،فارس ،گلستان و سیستان و بلوچستان نیز
در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
وی گفت :تعداد زیادی از نیروهای بهداشــتی و درمانی در ماههای
اخیر در تالش شبانه روزی برای شناسایی بیماران و پیشگیری از بروز
بیماری از جمله نیروهای بهداشت محیط و نیروهای درمانگر بیماران
در بیمارستان و اورژانس ها فعالیت کرده اند .کارکنان آزمایشگاه ها،
پرستاران و کارکنان مراکز درمانیهمه در خط مقدم این جدال نا برابر
بوده و هستند و تعداد زیادی شهید خدمت نیز تقدیم کردند ،افرادی
که قطعا جایگزین ندارند.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود :وظیفه همه ما مردم و مسئوالن این
است که با رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده صحیح از
ماسک ،رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی و تصمیم
گیری به موقع برای اجرای محدودیت ها از آسیب های جسم و روان
نیروهای بهداشتی و عموم مردم پیشگیری کنیم.
ویروس کرونا عامل بیماری کووید ۱۹از اواخر سال  ۲۰۱۹در شهر
ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه جهان منتشر شد به
طوری که سازمان بهداشت جهانی در اسفند  ( ۹۸فوریه  )۲۰۲۰بروز
پاندمی (همه گیری جهانی) این بیماری را تایید کرد.
بیماری کووید  ۱۹بر اساس آمار رسمی کشورها تاکنون بیش از ۵۳
میلیون نفر را در دنیا مبتال کرده و بیش از یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر
نیز بر اثر این بیماری جان خود را از داده اند.
ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه و سرفه از طریق دهان ،بینی
و چشــم به افراد منتقل می شود .تنگی نفس ،خستگی و بدن درد،
اختالل در بویایی و چشــایی و مشکالت گوارشی از جمله عالیم
بیماری کووید ۱۹است .بیش از  ۸۰درصد مبتالیان به ویروس دچار
بیماری خفیف می شوند.

نخست وزیر پاکستان:

تبعیت بایدن از برجام به سود پاکستان است
نخست وزیر پاکســتان با تاکید بر اینکه منتظر دیدن سیاست آتی
کاخسفید در قبال ایران ،خاورمیانه و تحوالت شبهقاره است ،افزود:
سازش دولت آتی واشنگتن با تهران و حتی تبعیت جو بایدن از توافق
هستهای به سود پاکستان است و باعث هموار شدن مسیر تجارت
با تهران میشود.
به گزارش ایرنا« ،عمرانخان» در گفت وگو با شــبکه پاکســتانی
«جــیانان» درخصوص تحــوالت منطقه ،افغانســتان ،روابط با
کشــورهای حوزه خلیج فارس ،توطئه عادی سازی روابط با رژیم
صهیونیستی ،اوضاع آمریکا و ارزیابی سیاستهای آتی دولت جدید
واشنگتن پس از اعالم پیروزی بایدن سخن گفت.
وی درباره جنجال پسا انتخابات در آمریکا و زورآزمایی دونالد ترامپ
بــرای ماندن در قدرت به رغم باخت با فاصله دور از بایدن ،گفت:
جامعه آمریکا تقسیم شده و باید دید که سیاستمداران چگونه به این
وضعیت رسیدگی میکنند.

عمرانخان ادامه داد :به نظر نمیرســد سیاســت آمریکا در بحث
افغانســتان و خروج از این کشور تغییری پیدا کند بلکه ما معتقدیم
جمهوریخواهها و دموکراتها در واشــنگتن خواستار حل سیاسی
بحرانافغانستانهستند.
وی تاکید کرد :آنچه برای ما و پاکستانیها مهم است نحوه سیاست
دولت آینده آمریکا در قبال تحوالت شــبهقاره ،کشمیر ،نگاه آنان به
ایران و حتی چگونگی تعامل با رژیم صهیونیستی میباشد.
نخست وزیر پاکستان سیاستهای ترامپ در قابل مسائل خاورمیانه،
تعامل با اســرائیل و ایــران را جنجال آفرین تعبیر کــرد و افزود:
آمریکاییها اکنون با دو چالش اصلی روبرو است ،مخالفت ترامپ با
نتایج انتخابات ریاست جمهوری و تقسیم جامعه این کشور.
وی اظهار داشــت :باید دید که سیاست آتی آمریکا چگونه خواهد
بود ،آیا آنان گرایش به سمت رژیم صهیونیستی خواهند داشت ،این
بحث اصلی اســت .عمرانخان که روز گذشته در اسالمآباد میزبان

چهارسویسیاست
روسیه:

احتمال بازگشت آمریکا به برجام را رد نمی کنیم

"ماریا زاخارووا" سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به سوال ایرنا اعالم کرد که
احتمال بازگشــت آمریکا به برجام را رد نمی کنیم .به گزارش ایرنا ،سخنگوی وزارت امور
خارجه روســیه در نشست مطبوعاتی هفتگی در پاسخ سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر ارزیابی
روسیه از امکان بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم های ضد ایرانی اظهار داشت :ما این
احتمال را رد نمی کنیم و در گذشته هم رد نکرده ایم.
وی افزود :در دو ســال گذشــته بارها ضرورت اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و
قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل متحد و لغو تحریم ها علیه ایران ازسوی آمریکا را
مطرح کرده ایم .وی افزود :در دو سال اخیر مصرانه ضرورت رعایت کامل تعهدات آمریکا در
چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک برای حل مساله هسته ای ایران و قطعنامه  2231شورای
امنیت را به واشنگتن خاطرنشان کرده ایم .زاخارووا گفت :اگر آمریکا آماده است تا در مسیر
اصالح قرار گیرد فقط می توان از آن استقبال کرد .زمانی که حرکت در این مسیر واقعی شود
نباید برای آن شرایط اضافی مطرح و مشروط کرد .سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصریح
کرد :باید احتمال بازنگری و تجدیدنظر در برجام از بین برود و اجازه نداد تا در روند اجرای
آن موضوعات و مباحثی که خارج از چارچوب این توافق است بویژه موضوعاتی که با برنامه
هسته ای ایران ارتباط ندارد ،مطرح شود .زاخارووا با بیان اینکه باید یکپارچگی برجام و قطعنامه
 2231شورای امنیت حفظ شود ،اظهار کرد :واشنگتن باید به تمام تعهدات خود در برجام عمل
کند و موارد نقض این توافق که ازسوی آمریکا با خروج یکجانبه از آن در ماه می سال 2018
رخ داده اســت برطرف شــود .وی ادامه داد :این شامل لغو تمام تحریم ها در مورد ایران نیز
می شود .ترامپ در اردیبهشت ماه سال  ۹۷خروج کشورش از برجام را اعالم کرد و تحریم
های رفع شده توسط این توافق را در دو مرحله در  ۱۵مردادماه و  ۱۴آبان ماه علیه ملت ایران
بازگردانــد .با این وجود مقام های آمریکایی از جمله مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا
در ماه های اخیر مدعی شــدند که آمریکا همچنان در برجام حضور دارد و خواستار تمدید
محدودیت تسلیحاتی در مورد ایران و بکارگیری مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم ها علیه
ایران شد که جامعه بین الملل با آن موافقت نکرد.

مخالفت فرانسه با خروج آمریکا از عراق و افغانستان

ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانســه جمعه گفت که این کشــور با توجه به ادامه جنگ با
شبهنظامیان ،مخالفت خود را با خروج یکجانبه آمریکا از افغانستان و عراق اعالم خواهد کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز ،فرانسه در جریان سفر هفته آینده مایک پمپئو وزیر خارجه
آمریکا به پاریس این مخالفت را اعالم می کند .به گفته لودریان ،پمپئو دوشنبه آینده در پاریس
با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار خواهد کرد .نیروهای آمریکا در چند پایگاه
در مناطق مختلف عراق مستقر هستند که بزرگترین پایگاه آنها «عین االسد» در استان االنبار
در غرب این کشور است .پارلمان عراق پیشتر با صدور مصوبهای بر لزوم خروج نیروهای
بیگانه از خاک این کشور تاکید کرده است .مردم عراق در مناسبتهای مختلف مخالفت خود
را با اشغالگری آمریکا ابراز داشته و تالشهای واشنگتن برای متوسل شدن به هر دستاویزی
به منظور بقای بیشتر در خاک کشورشان را رد و محکوم کردهاند .آمریکا همچنین اعالم کرده
است که قصد دارد تا اوایل سال آینده میالدی ،شمار نیروهای نظامی خود در افغانستان را به
 ۲هزار و  ۵۰۰نفر کاهش دهد.

روسیه از آغاز تولید انبوه واکسن کرونای «اسپوتنیک وی»
خبر داد

وزیر بهداشت روسیه ،از آغاز تولید انبوه واکسن اسپوتنیک وی خبر داد .میزان اثربخشی این
واکســن  ۹۲درصد اعالم شده اســت .به گزارش ایرنا از مسکو «میخائیل موراشکو» وزیر
بهداشت روسیه با بیان اینکه تولیدکنندگان در حال تولید انبوه اسپوتنیک وی هستند ،اظهار
داشــت این واکســن در حال ورود به بازار و توزیع در سایر مناطق روسیه است .بر اساس
آزمایشات انجام شده اسپوتنیک وی روی بیش از  ۱۶هزار داوطلب ،اثربخشی و کارایی آن ۹۲
درصد اعالم شده است .مقامات بهداشتی روسیه این واکسن را روشی موثر برای جلوگیری
از شیوع کویید  ۱۹ -می دانند .الکساندر گینتسبورگ مدیر مرکز گامالیا به عنوان سازنده این
واکسن ،گفت که واکسیناسیون گسترده می تواند طی هفته های آینده آغاز شود.
الکساندر گینتسبورگ ،رئیس مرکز گامالیا ،هم در گفت و گو با شیکه تلویزیونی راشا تودی
در مقایسه واکسن روسی و واکسن آمریکایی پی فایزر گفت :واکسن کرونای آمریکایی ،باید
در دمای پایین تر نگهداری شود و همین مسئله امکان حمل و نقل آن را دشوارتر می کند.

«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و
خواستار تقویت همکاریهای تجاری و اقتصادی میان دو کشور شد،
گفت :باید دید که آیا بایدن سیاست ترامپ را دنبال میکند و یا اینکه
به وضعیت زمان باراک اوباما ،زمانی که توافق هستهای با ایران امضا
شد ولی ترامپ از آن خارج شد ،برمیگردد .وی تاکید کرد :بازگشت
جو بایدن به برجام به ســود پاکستان است زیرا این وضعیت به ما
کمک میکند که همکاریهای دوجانبه تجاری با ایران را گسترش
دهیم در این صورت به نفع دو کشور است.
نخست وزیر پاکستان گفت :در عین حال بسیار زود است که بخواهیم
درباره سودمند بودن سیاست دموکراتها و یا جمهوریخواهها برای
منطقه نظر بدهیم اما پیروی بایدن از رویکرد ترامپ در بحث ایران،
پاکســتان را تحت تاثیر قرار خواهــد داد .عمرانخان درخصوص
رویکرد اسالمآباد مرتبط با برقراری روابط امارات و بحرین با رژیم
صهیونیســتی بار دیگر بر مواضع قوی پاکستان علیه این توطئه و

حمایت از آزادی ســرزمین فلسطین تاکید کرد .وی افزود :ما حتی
نمیتوانیم فکر کنیم که بخواهیم حاضر به عادی ســازی روابط با
اسرائیل شــویم بلکه این مغایر با اندیشههای «محمدعلی جناح»
بنیانگذار فقید پاکستان است و مطابق آن حقوق مردم فلسطین باید
تامین شود .نخست وزیر پاکســتان در پاسخ به این پرسش که آیا
اسالمآباد تحت فشار کشورهای غیرمسلمان و یا برخی از کشورهای
مسلمان عرب (اشاره به حاکمان عربی سازشگر با تلآویو و برخی
دیگر که روابط نزدیک با پاکســتان دارند) قرار دارد ،این موضوع را
انکار نکرد و به تلویحی گفت :بعضی از حرفها قابل بیان نیست و
باید از آن گذشت ،ما با برخی از این کشورها روابط خوبی داریم و
نمیخواهیم باعث ناراحتی آنان شویم .وی افزود :زمانی که پاکستان
روی پای خود بایستد و مستقل شود آن وقت میتوان به این پرسش
(که چه کشورهایی پاکستان را برای عادی سازی روابط با اسرائیل
تحت فشار قرار میدهند) پاسخ داد.

عضو شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصالح طلبان:

اصالحطلبان تاکنون به انتخاب نامزد قطعی نرسیدهاند
عضو شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصالح طلبان گفت :فراکسیون امید با رای
مردم به برند اصالح طلبی ،با بیش از  ۱۰۰نماینده در مجلس دهم تشکیل شد ،سپس
برخی از آنها تغییر فراکسیون دادند و «گندم نمای جو فروش» شدند چون با رای
اصالحطلبی به مجلس رفتند و خالف آن عمل کردند.
«جواد امام» در گفت و گو با ایرنا ،درباره عملکرد فراکسیون امید مجلس دهم گفت:
این فراکسیون در مجلس دهم در اقلیت بود .برخی اعضای آن در همان روزهای اول
تغییر فراکسیون دادند و به مستقلین و اصولگرایان پیوستند.
دبیر کل حزب مجمع ایثارگران اصالح طلب ،سیستم حزبی کشور را دچار اشکال
دانســت و گفت :در کشــور ما حزب جایگاهی ندارد به همین دلیل امروز شاهد
حضور دستکم  ۱۲۰حزب در کشور هستیم .حزب میتواند برنامه تولید و تدوین
کند و کادرســازی انجام دهد .حزب باید با حضور در انتخابات برنامه خود را به
رای بگذارد .این در حالی است که نظام انتخاباتی ما برای احزاب جایگاهی تعریف
نکرده است.
جواد امام یادآور شد :اصالحطلبان باید برای انتخابات  ۱۴۰۰با برنامه حاضر شده و
نامزد خود را معرفی کنند و او باید برنامه مورد نظر اصالح طلبان را نمایندگی کند.
به لحاظ سیستمهای حزبی ،جریان اصالحات باید در پی نیروی تشکیالتی و حزبی
مورد نظر برود تا مطالبات خود را پیگیری کند.
وی همچنین فقدان سازوکار حزبی را از عمده ترین دالیل ناکارآمدی مجلس یازدهم
ذکر کرد و گفت :مجلس یازدهم در حالی شــکل گرفت که محدودیت هایی برای
سایر رقبا فراهم شد در حالی که اگر رقابت واقعی شکل میگرفت ،ترکیب مجلس
این نبود .االن هم به نظر می رســد این مجلس برنامه خاصی ندارد و اشخاصی که
امروز در آن هستند غیر از ضرباتی که به خودشان زدند خروجی خاصی نداشتند.
جواد امام خاطرنشان کرد :نمایندگان مجلس یازدهم اگر دوباره در معرض رای مردم
قرار گیرند ،شــاید دوباره موفق به حضور در مجلس نشوند و رای نیاورند به دلیل
اینکه مردم احساس می کنند این افراد نمیتوانند آنها را نمایندگی کنند و موثر باشند.
ضعف عملکرد مجلس یازدهم دلیل هشدارهای رهبر انقالب بود
جواد امام به هشــدارهای رهبر انقالب به مجلس یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد:
این هشدارها به دلیل ناکارآمدی و ضعف عملکرد این مجلس بود .در حالی که در
جنگ اقتصادی هســتیم عده ای برای منافع زودگذر خود و برای هموار کردن راه
انتخابات  ،۱۴۰۰منافع مردم را در نظر نمیگیرند و در پی ضربه زدن به دولت هستند
در حالی که قوه مجریه یکی از ارکان اداره کشــور است و تداوم چنین رویکردی
مشکالت کشور افزایش میدهد .رهبر انقالب در این جریان ورود کردند و با تذکر
به نمایندگان خواستند آنها مسیر درست را پیدا کنند .جای تاسف است این اقدام از
طرف افرادی انجام میشود که سابقه حضور در مجلس را داشته اند.
مدیر عامل بنیاد باران گفت :مجلســی که جایگاه قانونگذاری دارد و باید براساس
قاعده و نظم حرکت کند ،در اختیار جریانی اســت که از بیرون به مجلس فشــار
میآورد تا آن را از مســیر اصلی اش خارج کند .مجلسی که برای همه امور کشور
باید فکر و اندیشه کند و به سمت تدوین و تصویب قانون برود با قانون کاری ندارد
به نحوی که یک نماینده در آن علیه رییس جمهوری حکم صادر می کند .مســلما
این نمیتواند نتیجه مثبتی برای حل مشکالت مردم داشته باشد.
جواد امام یادآور شد :آیت اهلل شیخ محمد یزدی حدود چهل سال پیش در سخنرانی
خود در قم می گوید کار مجلس قانونگذاری اســت باید به امورات ملی بپردازد.
کار نماینده ،خدمات عمرانی شــهری نیست این کار شورای شهر است و نهادهای
اجرایی باید این کار را انجــام دهند .کار نماینده مجلس ،قانون گذاری و نظارت
عالی بر حسن اجرای قانون است و اگر تحقیق و تفحص و دیوان محاسبات را در
اختیار مجلس گذاشتند به دلیل اختیارات حقوقی است که این نهاد دارد و قرار نیست
تحت عنوان نظارت میدانی در کار اجرایی دخالت کند.
وی گفت :اگر قرار است نمایندگان هم قانون تصویب کنند و هم در عزل و نصب
و هم در اجرا در میدان باشند ،نیازی به قوه مجریه نیست و وقتی رییس کمیسیون
امنیت ملی حکم اعدام صادر میکند دیگری نیازی به دستگاه قضایی وجود ندارد.
عضو شورایعالی سیاســتگذاری جبهه اصالحطلبان با تاکید بر آسیبهای یک
دست شدن دولت و مجلس ،گفت :حاضر نشدن گروهها و احزاب در صحنه رقابت

سرمقاله

معجزه ای درکار نیست!
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

باالخره بعد از ماهها کش و قوس انتخابات آمریکا به پایان رسید و جو بایدن ،سیاست مدار کهنه
کار دموکرات که درست  48سال پیش به عنوان جوان ترین سناتور از ایالت دلور به مجلس سنا
راه یافته بود ،با بیشترین رای در تاریخ آمریکا به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهور این کشور
انتخاب شد .اما نکته قابل تامل اینکه شاید در طول تاریخ سابقه نداشته باشد که انتخابات در یک
کشــور تا این حد مورد توجه مردم کشور دیگری قرار گرفته باشد .هر چند مسئولین کشور بر
بی اهمیتی نتیجه انتخابات آمریکا تاکید داشته و دارند ،ولی واقعیت چیز دیگریست .در کوچه
و خیابــان ،در فضای مجازی و در صف نانوایی همه جا صحبت از ترامپ و بایدن بود و حتی
بخشی از مردم آمریکا به اندازه ما ایرانیان آن را دنبال نمی کردند .اما چرا؟ نکته مثبت این است که
این واقعیت بیانگر فهم سیاسی و اجتماعی باالی جامعه است که در مقابل اتفاقات مهم در صحنه
بین المللی حساسیت نشان می دهد ،در حالی که برخی از مردم در آمریکا هیچ اطالعی از جهان
خارج از ایاالت متحده ندارند.
اما توجه و حساســیت فوق العاده جامعه ایران به انتخابات آمریکا حاکی از واقعیت تاسف بار
دیگری نیز هست و آن اینکه ملت از کارگزاران خود قطع امید کرده و به دنبال منجی خارجیست.
از ویژگی های فرهنگی جامعه ماست که کاستی ها را تحمل می کند و به روی خود نمی آورد،
هر از گاهی به جوش و خروش می آید ولی به سرعت خسته و نا امید شده ،بار سنگین مسئولیت
اجتماعی را بر زمین نهاده و کار را به اجنبی ،دست غیب و معجزه وا می گذارد .البته که این راهکار
ســاده ایست ولی ما را به مقصد نمی رساند .آن بخش از جامعه ایران که در انتخابات آمریکا با
شور و هیجان از ترامپ یا بایدن حمایت می کرد در واقع حامل این پیام بود که از رئیس جمهور
خودمان قطع امید کرده و دست کمک به سوی رئیس جمهور آتی آمریکا دراز کرده است! به هر
حال ،رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد و ما مانده ایم و انبوهی دشواری ها و کارهای بر زمین
مانده کشور خودمان .همه می دانیم که رئیس جمهور جدید آمریکا به دنبال منافع کشور خودش
است و بار سنگین آبادانی کشور بر دوش ملت ایران است و بس.
در اواخر دوران ریاست جمهوری باراک اوباما وقتی توافق برجام به امضاء رسید ،این احساس
در جامعه ایجاد شد که دیگر کار ما ایرانیان تمام شده و وقت آن رسیده که بیل ها را کنار نهاده و
به دیوار تکیه دهیم تا دیگران کشور ما را بسازند .به یاد داریم چقدر خوشحال شدیم که در سایه
برجام قرار است پول خودمان را بدهند تا هواپیما بخریم ،غافل از اینکه آیا استحقاق سوار شدن
بر آن را داریم و به اندازه آن کار کرده ایم؟ با پیروزی جو بایدن بیم آن می رود که دوباره چنین
فضایی در کشور ایجاد شود .دوباره جامعه رسمی در حالی که قند در دلش آب می شود مدام
پشت تریبون اعالم کند که به حال ما هیچ فرقی نمی کند و هم زمان جامعه غیر رسمی ،یعنی
بنده و شما در تاکسی و صف نان ،احساس کنیم که بحمدا ...دست غیب رسید تا با برجامی دیگر
فرجام ما را رقم بزند و در این ماجرا ما نقشی نداریم.
وای بر ما اگر دوباره به بیراهه برویم .آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم بیشترین آسیب را دیدند
و به ویرانه ای تبدیل شدند ،ولی با کار و تالش ،امروز به قدرت اقتصادی سوم و چهارم جهان
تبدیل شده اند .ما نیز باید قبول کنیم تا وقتی که کار و تالش در مسیر توسعه همه جانبه کشور در
راس امور قرار نگیرد ،نمی توانیم به آینده این مرز و بوم امیدوار باشیم.
اما مسئولیت اصلی بر دوش نظام حکمرانی و دولت است .سیاست گذاری ها باید بر این اصل
استوار باشد که با برجام یا بی برجام ،کشور تنها در سایه تالش همه جانبه مردم ساخته می شود.
اما ببینیم سیاست های ما در این کارزار چگونه است؟ وقتی نرخ بهره بانکی را به  %25رساندیم،
وقتی مردم را به بورسی کشاندیم که شبیه قمارخانه شده است ،وقتی تولید کننده نگون بخت
را برای اخذ تســهیالت و ترهین ملک شخصی خود به ادارات تامین اجتماعی و دارایی ارجاع
دادیم تا آنها به باج خواهی خود ادامه دهند ،وقتی اجازه دادیم هر کســی در هر بانکی حساب
بانکی تولید کننده را مسدودکند بدون اینکه کوچکترین آگاهی از عواقب کار داشته باشد ،وقتی
سازمان تنظیم مقررات را مسئول تایید اعضاء هیات مدیره تولیدکننده داخلی کرده و برای خارجی
فرش قرمز پهن کردیم ،وقتی کار را به جایی رساندیم که راه آهن برای توسعه صادرات غیر نفتی
به داخل خاک افغانستان چند کیلومتر ریل کشیده و کرایه حمل کاالهای صادراتی را به فرانک
سوئیس مطالبه کند (بله ،برای توسعه صادرات غیرنفتی ،کرایه حمل کاال از ایران به افغانستان به
فرانک سوئیس محاسبه می شود!) ،وقتی در آستانه فصل سرما و احتمال قطع گاز کارخانجات،
علیرغم وجود انبارهای پر از مازوت ،تحویل سوخت جایگزین در مقابل اخذ وجه را منوط به
مصوبه هیات مدیره کردیم و هزاران وقتیِ دیگر ،به این نتیجه قطعی می رسیم که با مدیران دولتی
ضدتولید نمی توان به جهش تولید دست یافت و همه چیز را به مسخره گرفته ایم .این تراژدی
وقتی به اوج می رسد که رئیس دولت در توجیه همه نابسامانی ها در صحنه اقتصاد و تولید به
مردم آدرس کاخ ســفید را می دهد که توهینی آشکار به شعور ملت ایران است .این نهایت بی
صداقتی است که از یک طرف بانگ برآریم که نتیجه انتخابات آمریکا اهمیتی برایمان ندارد و
هم زمان کاخ سفید را مرکز ثقل تمام مشکالت کشور معرفی کنیم .جامعه ایران این تناقضات و
بی صداقتی ها را می بیند ،می فهمد ،در حافظه تاریخی خود ثبت می کند و آن گاه که وقتش
برسد اقدام می کند .وقتی جامعه می بیند آنانی که سخت می کوشند در تامین نیازهای روزمره
خود در مضیقه اند و عزیزانی که در عمر کاریشــان پشت میزهای دولتی نشسته و چوب الی
چرخ ملت گذاشته اند خود و فرزندان دلبندشان سخت به انقالبی گری مشغولند ،احساس یاس
می کند ،عطایش را به لقایش می بخشد ،به مبارزه منفی روی می آورد و در دل می گوید ،انگار
واقع ًا کار مال خر است!
جان کالم اینکه از یک طرف به درستی صحبت از لزوم تقویت اقتصاد مقاومتی و جهش تولید
می کنیم و از طرف دیگر کار را به دست مدیران ناالیقی سپرده ایم که نه علم آن را دارند و نه عقل
آن که کشور را به ساحل امن رسانده و بگذارند آبی خوش از گلوی ملت پایین رود .بله دوستان
معجزه ای در کار نیست ،باید با کار معجزه آفرید .ملت ایران باید همدل و هم صدا فریاد بزند،
کنام پلنگان و شیران شود
دریغ است ایران که ویران شود

شناسنامه

آسیب جدی به ساختار سیاسی وارد میکند .چون همه مردم مانند هم فکر نمیکنند
اگر اینگونه بود رقابت و انتخابات معنا نداشت .باید ببینیم کدام فکر و گروه میتواند
در کشور موفق باشد و آن را در انتخابات به رقابت بگذارد.
نیازمند انتخابات پرشور با حضور تمام گروههای سیاسی هستیم
جواد امام گفت :نیازمند انتخابات پرشــور و مشارکتی با حضور تمام جریانهای
سیاســی و فکری هستیم و اگر این اتفاق نیفتد بنا به گفته یکی از فعاالن اصولگرا
انتخابات چیزی رقابت درون جریانی نیســت .اگر رقابت درون جریانی اســت و
اعضای یک جریان خاص قرار اســت با هم رقابت کنند به نظر میرسد نباید این
هزینه تحمیل شود و باعث بیانگیزگی بیشتر مردم شود.
این فعال اصالح طلب تصریح کرد :ما برای انتخابات ریاست جمهوری  ۲۸خردادماه
 ۱۴۰۰نیازمند تحرکاتی هستیم تا افرادی که تعلق به نظام و کشور دارند امیدوار شوند
و در انتخابات حاضر شوند.
جواد امام در ادامه به سازوکار انتخاب نامزد جریان اصالحات اشاره کرد و گفت :با
گذشت بیش از  ۷سال همچنان از رای به رییس دولت دفاع میکنیم .چون آن روز
درست تشخیص دادیم و اقتضا چنین بود چون نامزد رای آور اصالحطلب که بتواند
انسجام را فراهم کند ،نداشتیم .بنابراین از نامزد میانهرو مقابل جریان تندرو حمایت
کردیم .آقای روحانی هیچ گاه مدعی اصالحطلبی نبوده است و ما هم برای منافع و
مصلحت ملی به او رای دادیم.
ایــن فعال اصالحطلب گفت :امروز مجبوریم نامــزد جریان اصالحات را انتخاب
کنیم و او باید متعهد شود که برنامههای مورد نظر ما را نصب العین خود قرار دهد.
بنابراین دنبال نامزد ناب و تمام عیار جریان اصالحطلبی هستیم.
جواد امام گفت :در حال حاضر هم وظایف شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان
از ســوی شورای هماهنگی جبهه اصالحات دنبال میشود تا بتوانیم به سمت یک
مجموعه اجماع ساز برویم که دربرگیرنده همه احزاب ،گروهها و اشخاص اصالح
طلب و موثر باشد و برنامه مناسبی تدوین شود تا جریان اصالح طلب را نمایندگی
کند.
مدیرعامل بنیاد باران اظهار کرد :در رســانه ها افرادی در جبهه اصالحات بر اساس
حدس و گمانهزنی و شــاید عالقمندی مطرح میشوند اما اصالح طلبان تاکنون به
انتخاب نامزد قطعی نرسیدهاند .ظرفیتهای زیادی برای نامزدی ریاست جمهوری
در جریــان اصالحات وجود دارد و باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا این ظرفیتها
اجازه حضور پیدا میکنند یا نه که این موضوع بحث و دغدغه جدی کشور است.
طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری به مسلخ بردن جمهوریت است
جواد امــام با بیان اینکه تصویــب کلیات طرح اصالح قانون انتخابات ریاســت
جمهوری با بخشــهایی از قانون اساســی مغایرت دارد ،گفت :طرح اصالح قانون
انتخابات محدود کننده حضور و انتخاب مردم اســت و تاثیرات منفی در مشارکت
مردم و تاثیرگذاری آنان بر سرنوشــت خودشــان دارد .این طرح به مســلخ بردن
جمهوریت است.

جهاناقتصاد

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 گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح ،17
شماره • 2پخش سراسری :احمد جراری •تلفن۰۹۱۲۲۱۳۱۰۸۹ :
• 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.

