دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

سیاسی

اعتراف یک «نشریه ی آمریکایی» چند ماه پس از ترور ناجوانمردانه «سردار سلیمانی»

آفت�اب ی�زد ـ رض�ا بردس�تانی :یک
کارشناس مس��ائل خاورمیانه در گفت و گو
با آفتاب یزد ضمن تأیید«قدرتمند»تر شدن
ایران نس��بت به گذشته در منطقه و جهان،
به این موضوع بس��یار مهم اش��اره می کند
ک��ه یک«ذهنیت» آمریکای ـ اس��تعماری؛
به دنبال نهادینه ک��ردن این تفک ِر از بنیان
غلط اس��ت که کشورهای جهانی سوم ـ که
البد ایران نیز از نظر آن ها یک کشور جهان
سومی است! ـ فاقد سیستم های مستقل و
کارا در ابعاد سیاس��ی ،نظامی و ایدئولوژیک
هس��تند و همین که چه��ره ای از میان ان
ها رخت ب��ر بندد به طور قطع دچار تزلزل،
اضمحالل و حتی شکس��ت می شوند و این
در حالی اس��ت ک��ه یا دچ��ار فرضیه های
غلط خودب��زرگ پنداری و حریف را ضعیف
پنداشتن شده اند و یا تعمدا ً یک واقعیت را
دچار تحریف می کنند.

حفظ نفوذ منطقه ای ایران

>ایران قدرتمند تر شده است

یک نش��ریه آمریکایی در گزارش��ی نوشت:
«ترور سردار قاسم سلیمانی ن ه تنها بر نفوذ
منطقهای ایران تأثیر منفی نداش��ته اس��ت
بلک��ه ایران را بر آن داش��ته ق��درت خود را
بیش از پیش افزایش دهد ».در تحلیل این
نوش��تار تنها می توان به دو عبارت ساده اما
صریح بسنده کرد؛«اعترافی تلخ و سخت!»
نش��ریه «فاری��ن پالیس��ی» نوش��ت ،ترور
س��ردار «قاس��م س��لیمانی» بر ع��زم ایران
در مب��ارزه با تروریس��تهای منطقه خللی
ایجاد نکرده اس��ت .این نشریه افزود ،هنگام
پس گرفتن ش��هر «ادلب» ،نیروهای شیعه
تح��ت حمایت ای��ران بودند ک��ه به مصاف
تروریستهای «هیئت تحریرالشام» وابسته
به گروه «القاعده» رفتند .این اقدام نهتنها به
«بشار اس��د» کمک کرد بخشی از سرزمین
خ��ود را پس بگی��رد بلکه ق��درت ایران در
منطق��ه را ب��ه آمریکا و روس��یه ی��ادآوری
کرد.
البته این برای اولین بار نیس��ت که «فارین
پالیس��ی» درب��اره ی «سردارس��لیمانی»
می نویس��د 19 .بهمن  ،97نش��ریه فارین
پالیس��ی نام قاسم س��لیمانی ،فرمانده سپاه
قدس ،ش��اخه برونمرزی س��پاه پاسداران
انق�لاب اس�لامی را در فهرس��ت «ص��د
اندیش��مند برتر» خود ق��رار داده بود و این
دهمین س��الی بود که این نش��ریه معروف
س��یاهه افراد برتر را منتشر میکرد .در این
نشریه نام سردار سلیمانی در بخش «دفاع و
امنیت» گنجانده شده بود .از جمله نامهای
دیگری که در این س��یاهه ص��د نفره آمده،
نام وزیر دفاع آلمان ،وزیر کش��ور مکزیک و
دس��تیار والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری
روسیه است.
الطاف حسین تحلیلگر مسائل آسیا نیز طی
مقالهای با عنوان «قاس��م س��لیمانی؛ ژنرال
ش��ماره یک جه��ان» در روزنام��ه «پروتوم
آال» بن��گالدش در مهرماه  98نوش��ته بود:
«در حال حاضر ،برترین کارش��ناس نظامی
در جهان چه کس��ی اس��ت؟ طبیعی است
که در پاس��خ ب��ه این س��ئوال اختالف نظر
وجود خواهد داش��ت .اما یکی از پاسخ های
احتمال��ی می تواند این باش��د ک��ه برترین
ش��خصیت نظامی همان کس��ی اس��ت که
نامش در صدر فهرس��ت ضربه به س��ازمان
های سیا و موساد قرار دارد».
جعفر قنادباش��ی در گفتگو با آفتاب یزد به
ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی اشاره کرده

ایران در تالش اس��ت در سوریه زمان بخرد
تا بتواند هماهنگیهای بیش��تری را بهوجود
آورده و ق��درت خود در منطق��ه را افزایش
ده��د .ای��ران حتی ب��ا وج��ود تحریمهای
اقتصادی و شیوع ویروس کرونا نیز ،توانسته
به س��وریه و آمریکا نشان دهد برنامههایش
در منطقه بدون تغییر خواهد ماند.
>نقشه آمریکا ،نقش بر آب شد

و می گوید«:از سه منظر می توان به مقاله یا
به تعبیری درست تر اعتراف فارین پالیسی
نگریس��ت :نخس��ت این که آمریکایی ها و
یا تفک��ر امریکای��ی ،از ان جایی که همواره
قدرت را در ش��خص جس��ت و جو می کند
و ن��ه در بین مردم از این رو طبیعی اس��ت
وقتی به بررس��ی قدرت ایران در منطقه می
پردازد ،مقیاس و س��نجش او فردی شده تر
از همیش��ه باشد و از همین رو است که می
گوید«:بع ِد ترور س��ردار سلیمانی ایران قوی
تر شده است» بی آن که بداند دارد به قدرت
فراگیر دش��من ش��ماره یک خود در جهان
اش��اره می کند.این کارش��ناس مسائل بین
المللی خاطر نش��ان می کند ایران و آمریکا
در دو کش��ور سوریه و عراق وضعیتی مشابه
و در عین حال متفاوت دارند! آمریکایی اصال
خواس��تار باقی ماندن در سوریه نیستند اما
قویاً تالش می کنند در عراق بمانند که این
خواستن را می توان در سفارت خانه ی 47
هکتاری آنان و پایگاه عین االس��د جست و
جو کرد نه در لفاظی های ترامپ!
قن��اد باش��ی معتقد اس��ت وضعی��ت ایران
در س��وریه ریش��ه دارتر ،نهادینه شده تر و
قدیمی تر اس��ت هرچند حضور مستشاری
ایران در عراق و س��وریه به یک اندازه مورد
توجه ،خواس��ت و اقبال گروه های مختلف
جهادی است.
وی ادام��ه م��ی دهد موضوع مه��م دیگر به
شخصیت ایران و آمریکا در جهان و منطقه
بر می گردد؛ امریکایی های دچار گذشته ای
بدنام ،استعماری و دشمن استقالل و امنیت
کش��ورها هس��تند در حالی ک��ه جمهوری
اس�لامی ایران همواره به کش��وری دوست،
اس��تعمار ستیز و حامی مستضعفان معروف
است از این رو بعید نیست نویسنده ی مقاله
ی دوبرابر ش��دن قدرت ای��ران پس از ترور
سلیمانی دچار یک تحلیل از بیخ و بن غلط
شده باشد.
دکتر جعفر قناد باش��ی با اشاره به قدرت رو
تزاید ای��ران در منطقه و جه��ان می گوید:
ارتباط اغلب کش��ورها با همسایگان و دیگر
حکومت ه��ا ،ارتباط دولت با دولت اس��ت
اما ارتباط ایران با دیگر کش��ور ها ارتباطی
برخواسته از مهر و عطوفت اسالمی ـ انسانی
است.
این کارش��ناس مس��ائل دنیای ع��رب برای
نمونه به افغانس��تان اشاره کرده خاطرنشان
م��ی کن��د ،اگرچه ممکن اس��ت بین دولت
ایران و افغانس��تان پیوندهای عمیقی وجود
نداشته باشد اما بین ایران و مردم افغانستان
ب��ه ان��دازه ی ارتباط رش��ته ه��ای مودت
قوی اس��ت که حتی نمی ت��وان بین آن دو
مقایسه ای صورت داد.

>کرون��ا ه��م در برنام��ه ه��ای منطقه ای
ایران تأثیری نگذاشت!

پس از ترور س��ردار س��لیمانی توسط ارتش
آمریکا ،ش��بهاتی درخصوص ت��وان حضور
ای��ران در س��وریه و فرمانده��ی و کنت��رل
گروههای ش��بهنظامی به وج��ود آمده بود.
همچنی��ن ضربه ویروس کرونا به ایران ،این
حدس و گم��ان را بین آمریکاییها بهوجود
آورده ب��ود که ش��اید دول��ت ای��ران رو به
تضعیف است.
اما ایران با وجود مواجه با تمام این مشکالت،
به تمامی ناظران نشان داد به هر قیمتی که
ش��ده به تعهداتش در منطقه پایبند خواهد
مان��د .در حالی که آمری��کا گمان میکرد با
ترور سردار س��لیمانی فعالیتهای ایران در
س��وریه را کن��د میکند ،ته��ران عکس آن
را ثاب��ت کرد«.یحیی العریدی» س��خنگوی
کمیته مذاکرات معارضان سوری در این باره
گفت ،از زمان ترور س��ردار سلیمانی ،ایران
حت��ی بیش از پیش در اثبات این امر تالش
کرده و میگوید« :ما در اینجا حضور داریم.
م��ا درخصوص آنچ��ه در س��وریه میگذرد
حرف برای گفتن داریم».
اندکی پیش از آنکه روس��یه و ترکیه توافق
آتشب��س امضا کنند ،س��ردار «اس��مائیل
قاآنی» جانش��ین سردار س��لیمانی از شهر
«حلب» دیدن کرد تا نش��ان دهد ایران در
خص��وص آنچه در س��وریه حاصل ش��ده و
مبارزهای طوالنی برای رسیدن به آن انجام
گرفته است ،موضعی راسخ دارد.
>ایران قصد ندارد تغییر موضع دهد

در ادامه گزارش فارین پالیس��ی آمده است،
ب��ه گفته ی��ک روزنامهنویس محل��ی ،ایران
حتی در شهر «دیر الزور» با برپایی مراکزی
فرهنگی در تالش اس��ت قلب و ذهن مردم
را با خ��ود هم��راه کند .همچنی��ن به نظر
نمیرس��د گروهه��ای تحت حمای��ت ایران
و ح��زباهلل لبن��ان علیرغم حم�لات اخیر
قصد داشته باشند جنوب سوریه و مرزهای
فلسطین اشغالی را ترک کنند.به گفته یک
دیپلم��ات غربی که مکررا ً از س��وریه بازدید
کرده است ،روس��یه میتواند بهعنوان یکی
از طرفی��ن پرنفوذ در تغیی��رات منطقه در
موفقیت یا شکس��ت ایران در س��وریه نقش
داشته باشد .یک تحلیلگر مسائل روسیه در
این باره گفته است ،مسکو در حال حاضر از
تعادل نظامی ایجاد شده در منطقه رضایت
دارد .ایران در تالش است قدرت سالحهای
اتم��ی رژیم صهیونیس��تی را ب��ا پروژههای
سیاس��ی و جغرافیای��ی ضد صهیونیس��تی
جبران کند.
این گزارش در پایان نوشت ،در حال حاضر

در همی��ن رابط��ه ،چن��دی پی��ش «امین
حطی��ط» کارش��ناس و تحلیلگر برجس��ته
لبنان��ی در ام��ور نظام��ی و راهب��ردی در
مقالهای در روزنامه البناء لبنان نوشته بود«:
آمریکا ب��ا گمان اینکه پس از ترور س��ردار
قاسم س��لیمانی به اهداف خود در منطقه و
ضد محور مقاومت خواهد رس��ید دست به
ای��ن جنایت فجیع زد ام��ا معادالت منطقه
کام�لا برخالف منافع و تصورات واش��نگتن
چرخید».حطی��ط در ادامه نوش��ت«:هدف
واش��نگتن از ترور سردار س��لیمانی متوقف
ک��ردن قطار پیروزیهای مح��ور مقاومت و
تضعی��ف این محور و ایج��اد خالء در روابط
و هم��کاری و هماهنگی میان گروههای آن
بود تا آمریکا به اج��رای پروژههای خود در
منطق��ه و احیای ابزاره��ای منطقهای خود
که با شکس��ت مواجه ش��دهاند بپ��ردازد».
وی تصریح کرد «:پاس��خ ایران در برابر این
ماجراجویی و جنایت آمریکا واشنگتن را در
پیشبینیهای خود ناکام گذاش��ت و صرف
نظر از میزان خسارتهایی که ایاالت متحده
در اثر حمالت موش��کی ایران به پایگاه خود
در ع��راق متحمل ش��د مع��ادالت جدیدی
ظاهر ش��د که بر ظهور ایران به عنوان یک
قدرت نظام��ی بزرگ ب��ا تواناییهای باالی
جنگی تاکید میکند».
>روز به روز قدرتمندتر خواهیم شد!

جعفر قناد باشی در پایان گفت و گوی خود
با اش��اره به اشتباهات آمریکای عصر ترامپ
م��ی گوید «:دنبال ک��ردن برنامه ی کذایی
معامله ی قرن ،حمایت از اس��رائیل ،تالش
برای حضور هرچه بیشتر در عراق ،دشمنی
با ملل منطقه و حمل��ه به نیروهای مردمی
ع��راق از جمله ی مرگبارترین اش��تباهات
آمریکایی ها است که اگر چنین اشتباهاتی
صورت نم��ی پذیرفت چه بس��ا اوج گرفتن
جمهوری اس�لامی ای��ران ـ قب��ل و بعد از
سردار سلیمانی ـ با این سرعت امکان پذیر
نبود».این کارشناس مسائل بین المللی معتقد
اس��ت اگرچه شهید سلیمانی برای تک تک
ایرانی ها ـ حتی اپوزیسیون خارج نشین ـ
چهره ی محبوب و قابل احترامی اس��ت اما
نمی توان از دو مس��ئله به سادگی گذشت؛
نخست تالش جمهوری اسالمی ایران برای
به دست آوردن اعتماد مردم به جای چنگ
انداخت��ن به جان و مال و امنیت مردم .دوم
تالش سردار س��لیمانی در تربیت نیروهای
جایگزی��ن ب��ه گون��ه ای که هی��چ فقدانی
نتوان��د برای ثانیه ای اه��داف و برنامه های
منطقه ای و بین المللی جمهوری اس�لامی
ای��ران را با وقفه مواجه کند .قناد باش��ی به
ای��ن نکته نیز اش��اره می کند ک��ه جایگاه
جمه��وری اس�لامی ای��ران ب��ا اندوهی که
از ش��هادت س��ردار س��لیمانی نصیبش شد
دچار تزلزل نش��د که هیچ بلکه قدرتمندتر
نیز ش��د او ب��ه عنوان جمل��ه ی پایانی می
گوید:ش��ک نکنی��د روز ب��ه روز قدرتمندتر
خواهیم شد.

نظر  12دانشمند بین المللی در مورد جهان پس از کرونا

آفتاب ی��زد « :پس از کروناویروس ،جهان
چگونه خواهد بود؟» این عنوانی است که
اندیشکده فارین پالیسی برای یک گزارش
مش��روح ده صفحه ای خ��ود برگزیده که
در آن دوازده نفر از برترین اندیش��مندان
غربی و بین المللی به بیان دیدگاه خود را
درباره دگرش هایی پرداخته اند که بحران
همه گیر کروناویروس در همه س��پهرهای
زندگ��ی در کره زمین پدید م��ی آورد.در
بخشی از این گزارش آمده:
اس�تفن ام .وال�ت :وی��روس کووید19-
چرخش قدرت و نفوذ از غرب به ش��رق را
افزایش خواهد داد .کره جنوبی و سنگاپور
بهترین پاس��خ را به شیوع ویروس دادهاند
و واکنش چین نیز پس از اشتباهات اولیه،
خوب بوده است.
رابی�ن نیبلت :همهگی��ری کروناویروس
میتوان��د ب��اری باش��د که پش��ت ش��تر
جهانیسازی اقتصادی را میشکند.
ش�انون اونیل :دولتها مداخله خواهند
ک��رد و صنایعی را ک��ه راهبردی میدانند
مجب��ور خواهن��د ک��رد ک��ه برنامهه��ا و
ذخیرههای پشتیبان داشته باشند.
کیش�ور محبوبان�ی :نتیج��ه همهگیری

کووی��د :19-چرخش از جهانیس��ازی با
مرکزیت آمریکا به سوی یک جهانیسازی
با مرکزیت بیشتر چین.
ج�ان ایکنبری :در کوتاه م��دت ،بحران
کروناوی��روس ب��ه آتش تم��ام جناحهای
گوناگون در گفتم��ان راهبرد بزرگ غربی
دامن خواهد زد.
شیوش�انکار من�ون :موفقی��ت نس��بی
دولتها در غلبه بر همهگیری و پیامدهای
اقتص��ادی آن یا باعث افزای��ش و یا باعث
کاهش مس��ائل امنیتی و دوقطبیش��دن
اخیر جوامع خواهد شد.
جوزف ن�ای :کووید 19-نش��ان میدهد
که راهبرد امنیت ملی ارائه ش��ده توس��ط
ترامپ ،نامناسب و ناکافی است.
ج�ان آلن :مانند همیش��ه تاریخ توس��ط
"فاتحان" بحران کووید 19-نوشته خواهد
شد.
الری گ�رت :زنجیرهه��ای عرض��ه و
ش��بکههای توزیع جهانی عمیقا نسبت به
اختالل ،آسیبپذیر هستند.
ریچ�ارد ه�اس :بح��ران کروناوی��روس
حداقل برای چندس��ال بیشتر دولتها را
وادار خواه��د کرد که به ج��ای تمرکز بر

رویدادهای فرامرزی ،بر مسائل داخلیشان
و آنچ��ه درون مرزهایش��ان میگ��ذرد،
متمرکز ش��وند .با توجه به آس��یبپذیری
زنجیرههای عرض��ه ،گامهای بزرگتری به
س��وی خودکفاییهای گزینش��ی برداشته
شود .مخالفتها با مهاجرتهای گسترده،
افزای��ش مییابد .تمایل ی��ا تعهدات برای
از میان برداش��تن مش��کالت منطقهای و
جهانی کاهش مییابد .بسیاری از کشورها
ب��رای بازیاب��ی و احیای پ��س از بحران با
مش��کل روبرو خواهند ش��د .ای��ن بحران
احتماال در بدتر ش��دن رواب��ط بین چین
و آمری��کا و تضعیف یکپارچگی اروپا نقش
خواهد داشت .احتماال شاهد نوعی تقویت
نس��بتا مالیم در نظارت جهانی بر سالمت
عموم��ی خواهی��م ب��ود .بحران��ی که در
جهانیسازی ریش��ه دارد تمایل و توانایی
جهان��ی برای پرداختن ب��ه آن را تضعیف
خواهد کرد.
کوری ش�یک  :ایاالت متح��ده ،به دلیل
خودکامی کوتهفکرانه و بیکفایتی ویرانگر
ِ
دولت��ش ،پس از این به عن��وان یک رهبر
بینالملل��ی دیده نخواهد ش��د .پیامدهای
جهان��ی ای��ن همهگی��ری میتوانس��ت با

ارائ��ه اطالعرس��انی بیش��تر و بههنگام از
س��وی س��ازمانهای بینالمللی به شکل
چش��مگیری کاه��ش یابد .اطالعرس��انی
بیشتر و بههنگام س��ازمانهای بینالمللی
میتوانست این امکان را به دولت ها بدهد
که برای آمادگ��ی و تخصیص منابع مورد
نیاز ،زمان الزم را در اختیار داشته باشند.
ای��االت متحده میتوانس��ت نش��ان دهد
که گرچ��ه به منافع خودش میاندیش��د،
ام��ا صرف��ا خودکامه نیس��ت .واش��نگتن
در آزم��ون رهب��ری شکس��ت خ��ورد و
جه��ان به ای��ن دلیل ب��ه دردس��ر افتاده
است.
نیک�والس برنز :همهگی��ری کووید19-
بزرگترین بحران جهانی قرن معاصر است.
در تم��ام کش��ورها نمون��های از ق��درت
روحیهی بش��ری – از پزشکان ،پرستاران،
رهبران سیاس��ی و ش��هروندان معمولی-
مشاهده میش��ود که تابآوری ،کارایی و
رهبری را به نمایش میگذارند.
امی��د آن وج��ود دارد ک��ه در پاس��خ به
ای��ن چال��ش نامعم��ول ،م��ردان و زنان
گس��ترهی جه��ان بتوانند بر ای��ن بحران
غلبه کنند.
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جهانگیری  :عبور بدون هزینه غیرممکن است

مع��اون اول رییسجمه��وری ،تصور عبور بدون هزینه و آس��یب از مقط��ع کنونی را تقریباً
غیرممکن دانست و گفت :همانگونه که مردم در این شرایط دچار مشکالتی شدهاند و هزینه
میدهند ،بخش خصوصی ،دولت و سایر بخشها نیز هزینههایی را پرداخت خواهند کرد تا
بتوانیم از این شرایط عبور کنیم /.ایرنا
چهره روز

نماینده مجلس :

باید از مردم دلجویی کنیم

نماینده مردم شبس��تر در مجلس شورای
اس�لامی گفت :پس از آنکه بح��ران کرونا
فروکش کرد بای��د از مردم دلجویی کنیم
و در تصمی��م گیریها صادقانه ،با صراحت
و ش��فاف با آنها س��خن بگوییم.به گزارش
ایلن��ا ،معصوم��ه آقاپور علیش��اهی درباره
اینکه طرح فاصلهگ��ذاری اجتماعی چقدر
میتواند از ش��یوع کرون��ا جلوگیری کند،
گف��ت :فاصلهگذاری اجتماعی بس��یار دیر
ص��ورت گرفت از همان  ۱۵اس��فند گفته
شد که باید قرنطینه را انجام دهیم اما بیان
کردند خطری نیس��ت ،شرایط عادی است
و همه چیز کنترل میش��ود ولی بعدها با
شیوع بیماری و فراگیری گسترده در کشور
امروز شاهد فاصلهگذاری اجتماعی هستیم.
نماینده مردم شبس��تر در مجلس شورای
اسالمی تاکید کرد :به قول یک ضربالمثل
هر وقت ماهی را از آب بگیری تازه اس��ت،
فاصلهگذاری اجتماعی باعث میش��ود این
شدت صعودی که بیماری دارد ،کاهش پیدا
کند.وی درباره اینکه گفته میش��ود موج
دوم بیم��اری کووید ۱۹-پس از بازگش��ت
مس��افرانی که فاصلهگ��ذاری اجتماعی را
رعایت نکردند آغاز خواهد ش��د ،بیان کرد:
نگرانی درباره شیوع موج دوم بیماری کرونا
پس از بازگشت مس��افران وجود دارد .باید
گفت س��فرها قس��متی از پازل کروناست
که میتواند باعث ش��یوع بیشترش شود؛
اما این عدم رعای��ت پروتکلها که جهانی
ش را افزایش میدهد.
است گس��تره دامنها 
آقاپور با اش��اره به اینکه اقتصاد کش��ور از
 ۱۵اس��فند دچار نوسان و بعد هم تعطیل
شد ،ادامه داد :اقتصاد کشور با شیوع بیماری
کرونا تعطیل شده ،کسب و کارها و بخش
خصوصی خوابیده است.وی یادآور شد :اگر
کرونا ه��م نب��ود  ۱۵روز فروردین اقتصاد
کشور تعطیل میشد حال با توجه به اینکه
شرایط و وضعیت اقتصاد هم نامعلوم است
این س��وال وجود دارد چگونه میخواهیم
از امروز یعن��ی  ۱۶فروردین اقتصادمان را
سامان دهیم .این عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :با
این وضعیت بخش خصوصی ،شرکتها و
کارخانهجات مخارج خود را از کجا بیاورند؟
وی ادامه داد :برای این س��وال باید پاس��خ
داش��ته باش��یم ،معضل اقتصادی شوخی
بردار نیست باید رفع ش��ود.نماینده مردم
شبس��تر درباره اقدامات ص��ورت گرفته ،
بیان کرد :گفته ش��د که در بخش آموزش
و پرورش ،آموزش مجازی صورت میگیرد
که تاثیر چندانی نداشت ،دختر من که در
خانه است از این آموزشها استفاده میکند
و جوابی آنچنانی نگرفته است .وی تاکید
کرد :در موج دوم بخش آموزش و پرورش و
دانشگاهها حداقل باید از  ۱۵فروردین تا یک
ماه دیگر تعطیل ش��وند تا موج دوم بیشتر
گسترش نداشته باشد در غیر این صورت
ادامه پیدا خواهد کرد .نماینده مجلس دهم
با بیان اینکه در ای��ن دوره ما باید نگرانی
بیکاریها را داشته باشیم ،گفت :بزرگترین
ضربه و آس��یبی که کرونا به ما زد ،بیکاری
در بعضی مش��اغل است که اولین نمودش
در تولید مشخص شد .وی ادامه داد :امروز
مردم مشارکت میکنند و در تولید اقالم و
مواد بهداشتی در کارخانهها حاضر میشوند
اما اگر همین روند تا  ۳ماه دیگر ادامه پیدا
کند ،مشارکت مردم هم به حداقل میرسد.
آقاپ��ور درباره لزوم ایج��اد اعتماد در مردم
توسط مسئوالن گفت :به واسطه یک سری
از اتفاقات اعتماد مردم که سرمایه اجتماعی
ماست کاهش پیدا کرده؛ حتی در خصوص
همین بیماری کرونا ابتدا گفته شده بیماری
وجود ندارد بعد گفتند در یک شهر شیوع
پیدا کرده ،سپس گفتند کنترل میشود و
مردم میتوانند به راحتی سر کارشان بروند
اما بعدا دوباره مطرح ش��د خطرناک است
قرنطینه میکنیم تا کنترل شود .وی ادامه
داد :ما به یک زمان  ۳تا  ۵س��اله نیاز داریم
تا این س��رمایه اجتماعی که آس��یب دیده
ترمیم شود؛ اما در حال حاضر وقت این کار
نیست چراکه در حال حاضر وسط بیماری
خطرناک کرونا قرار داری��م و باید اقدامات
دیگ��ر انجام دهیم .این عضو کمیس��یون
اقتصادی مجلس تاکید کرد :باید شفاف به
مردم بگوییم امکانات و منابع محدود است و
اگر مردم همکاری نکنند ،این منابع محدود
به جایی نمیرسد و اگر بحران جدیتر شود
در این صورت نمیتوانیم خدمات وسیعی را
به ملت ارائه دهیم.

در حاشیه
یک ماه حقوق برای کرونا

باخبر ش�دیم پ�س از وزرای کابینه
الجزایر ،رئیس جمهوری این کش�ور
و کارمندان دفت�رش حقوق یک ماه
خود را به کمپین مبارزه با کرونا اهدا
کردند/.ایسنا

اختالف آمار کرونایی ـ بریتانیایی

باخبر ش�دیم مجیدتفرش�ی ،تاریخ
پژوهیایرانیمقیملندندرتوئیترخود
نوشت :االن مایکل گوو معاون نخست
وزیر بریتانیا اعالم کرد تا دیروز صبح
تلفات کرونا با رکورد افزایشی به۴۳۱۳
نفر رسیده است .ولی مشاور پزشکی
دولت اعلام کرد این آم�ار مربوط به
مرگ دربیمارستان است و آمار واقعی
بسیار بیش�تر از این موارد است .این
گزارشها بندرت در رسانه های فارسی
خارجمنعکسمیشود/.توئیتر

هر قسمت  19میلیاردتومان؟!

باخبر ش�دیم برخی مدعی شده اند
با توجه به «اظهارنظر» مطرح ش�ده
در «فضای مجازی» صداوسیما بابت
پخش هر قسمت از سریال پایتخت
مبلغی در ح�دود  ۱۹میلیارد تومان
درآمد داشته است/.ایسنا

چراکره جنوبی نمونه است ؟

ادامه از صفحه اول:
این کشور نه تنها درمهار کرونا موفق بوده
است بلکه موفق ترین کشور در قدمهای
توس��عه اقتصادی نیز به شمارمیاید  .این
کشور در سال  1980نخستین برداشت و
پیش��رفت صنعتی را انجام داد و در همان
سال هشتادو پنج میلیارددالر اضافه تولید
و درآمد حاصل از تولید داشت این نقش
بسیارمهمی بود که کره دراین دهه ها و در
رقابت با مثلث چین ،کره شمالی و ژاپن به
دست آورد ،حس رقابتی که باعث شده تا
این کشوررا یکی از موفق ترین کشورها
حتی بیشتر از ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم
بدانیم .امروز میان دولت و مردم کره جنوبی
هیج روزنه ای وجود ندارد به شیوه ای کامال
دموکراتیک این کشور هدایت می شود و
به واسطه چسبندگی مردم و حکومت مردم
درباره کرونا به سرعت پذیرفتند که حادثه
ای در راه اس��ت که بنیان اقتصادی آن ها
را تحت الشعاع قرارمیدهد .بنابراین بیش
از هر سیاست خارجه ای همبستگی ملت
و دول��ت و اینکه مردم به صداقت دولت
باوردارن��د و آن را از جنس خود میدانند
باعث کنترل این بیماری ش��ده اس��ت .
اما درکشورهای اروپایی تنوع مراکز قدرت
این روزه��ا آن ها را دچار چالش کرده و
فاصله میان مردم و حاکمیت را نیز همین
طور  .مثال امروز میبینیم یکی از شاخه های
مهد دموکراسی یعنی فرانسه اسیر جلیقه
زردها شده است یا دیدیم که در انگلستان
برسر برگزیت چه آمد  .بنابراین اروپای قرن
فعلی اروپای قرن بیستم نیست .دچار نوعی
از هم گسیختگی شده است و این موضوع
بعد از متوقف شدن کرونا به چشم خواهد
آمد یکی از نتایج کرونا در آینده تغییر سه
کانون عل��م ثروت و ق��درت از اروپا به
آسیای شرقی و کشورهای کره جنوبی ژاپن
و البته چین است  .اروپا دیگر نمی تواند
س��ر بلند کند و در بحث کرونا نشان داد
قابلیت های قبلی اش را از دست داده است
شاید یکی از دالیل آن موضوع مهاجرت
هایی باشد که به این کشورها شد .

جلسه مزد شورایعالی کار
دورکار شود

ادامه از صفحه اول:
 ...کميته دستمزد دارد و افراد اين کميته از
همه گروههاي کارگري کارفرمايي هستند
که ميزان معيشت براي خانواده  4نفري را
 4ميليون و  900هزار تومان تعيين کرده
و در جلسه شورايعالي کار نيز به توافقاتي
تا ميزان 2ميليون و  800حداقل دستمزد
رسيده بودند اما اين توافق جمعي نشد تا
به امضاي همه نمايندگان اين شورا برسد.
براي همين دستمزدها در بالتکليفي قرار
گرفت��ه و کارگران و کارفرمايان نمي دانند
رقم مذکور چقدر خواهد شد .ما به عنوان
نمايندگان تشکلهاي کارگري مي گوييم
آقاي وزير که دغدغ��ه کارگران را همواره
دارند زودتر تکليف جلس��ه شورايعالي کار
را روش��ن کنند.اگر قرار اس��ت جلسه غير
حضور ي و دور کاري باشد زمانش را اعالم
کنند تا وضعيت همه روشن شود.

