سرمقاله

قالیباف :اقتصاد سالمت اشکال جدی دارد

ایرنا :رئیس دفتر رئیسجمهور گفت :ممکن است ســران دو قوه قضائیه و مقننه برخی
نظرات اصالحی درخصوص جزئیات اجرای طرح فروش نفت داشته باشند که مورد توجه
قرار خواهد گرفت« .محمود واعظی» در پاسخ به پرسشی درباره ادعای ارسال نامه سران
قوای قضائیه و مقننه به رهبر انقالب مبنی بر اعالم مخالفت با طرح فروش نفت اظهار داشت:
ممکن است سران دو قوه قضائیه و مقننه ،نظرات اصالحی درخصوص جزئیات اجرای طرح
مورد نظر داشته باشــند که مورد توجه قرار خواهد گرفت ،همانطورکه در آخرین جلسه
شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز نظرات اصالحی دو قوه دیگر با استقبال مواجه شد.

مشرق :وزیر ارشاد دولت اصالحات که سالهاست ایران نیست ،این روزها از لندن حمالت
توئیتری تندی به ترامپ میکند و در هر حمله پاســخی موجز و تاریخی میدهد .اخیرا ً
هم وزیر ارشــاد دولت اصالحات در توئیتی به شــدت از ترامپ انتقاد کرد« .سیدعطااله
مهاجرانی» طی توئیتی نوشــت« :به قول ناپلئون چیزی که حدی ندارد ،خریت اســت!
داییجان ناپلئون ،ایرج پزشکزاد ،فرهنگ معاصر  ۱۳۹۸ص  !»۵۶۶مفسران آمریکایی حتی
سناتورها ،از شکست بزرگ آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل صحبت میکنند .اکنون
برخی که در توهم حدی ندارند ،به ماشه دلبستهاند؛ پهپاد و عیناالسد یادشان رفته است!

خانه ملت :رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :اقتصاد سالمت دچار ا ِشکال جدی است و
با آشفتگی مدیریتی در بخشهایی از کشور مواجه هستیم .رئیس و معاونان سازمان نظام
پزشکی با «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسالمی ،دیدار و گفتوگو کردند.
قالیباف در این نشست گفت :پزشکان در شرایط سخت بسیار تاثیرگذار هستند و برای نجات
جان انسانها ،جان خود را به خطر میاندازند؛ در زمان جنگ مشکالت و کمبودهایی را از نظر
تجهیزات و امکانات داشتیم؛ اما خدمتی که جامعه پزشکی به تأمین امنیت روحی و روانی
رزمندگان کرد ،هیچ بخش دیگری نتوانست این نقش را در جنگ ایفا کند.
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وزیر کشــور با بیــان اینکه رســانههای
خارجی در این چند روز بــه دنبال تهییج
در بازار بورس هســتند ،گفت :رسانههای
خارج از کشــور بارهــا در ایــن  ۶روز به
دنبال تحریک و تهییج بــازار بورس بودند
و مــردم را به فــروش در بــورس دعوت
میکردند«.رحمانیفضلی» در حاشــیه
پنجاهوپنجمین نشست ستاد اطالعرسانی
اقتصادی در جمــع خبرنگارها افزود :چند
موضوع در دستور کار ستاد قرار داشت که
یکی از آنان پیگیری حمایت از واحدهای
تولیدی آسیب دیده از کرونا بود .وزیر کشور
ادامه داد :اصناف گزارشهــای خوبی در
نشست ارائه کردند .مقرر شد ابعاد مختلف
این موضوع بررســی کارشناسی و نتیجه
این بررسیها ســپس به رئیسجمهوری
ارائه شود تا وی با دستورات خود با سرعت
حمایتهای الزم را تــداوم دهد و ما هم با
مشکالت واحدهای تولیدی مواجه نشویم.
رحمانیفضلی ،یکــی از موضوعات دیگر
مطرح شده در نشست اخیر را بورس عنوان
و تصریح کرد :ســرمایه و استقبال مردمی
در بــازار بورس ،تاکنــون گامهای بلندی
در جذب نقدینگــی و هدایت آن به همراه
داشته است .وی اضافه کرد :همه بورسها
درمواقعی و دربعضی شرایط و مقاطع دچار
نوسان میشوند که پیش بینیهای الزم این
نوسانات باید از طریق کارشناسان انجام و
جبران شود .گزارشی که از بورس ارائه شد
مناسب بود و باید از طریق کارشناسیهای
الزم این موضوع جبران شود .رحمانیفضلی
با تاکید بر انجام هماهنگی رســانهای در
موضوع بورس خاطرنشان کرد :همه رسانهها
بهشکل کارشناسانه و دقیق باید به مسئله
بورس بپردازند تا افکار عمومی تهییج نشود.

چهارشنبه  29مرداد 1399
سال بیست و نهم | شمـاره 6313
 19آگوست  29 | 2020ذیالحجه 1441

naslfarda

وزیرکشور در حاشیه پنجاهوپنجمین نشست ستاد اطالعرسانی اقتصادی جزئیات 2طرح
نفتی دولتی را تشریح کرد

تزریقنفتدررگ بورس

وی افزود :رســانههای خارج از کشور بارها
در این  ۶روز به دنبال تحریک و تهییج بازار
بورس بودند و مردم را به فروش در بورس
دعوت میکردند .با توجه به گزارشهایی که
در دولت ارائه و تدابیر اندیشیده شده است
بورس بهدقت و بهخوبی مدیریت میشود.
وزیر کشور درباره تأمین منابع دارو گفت:
یکی از بحثهای امروز نشســت ســتاد
هماهنگی اطالعرسانی اقتصادی ،دارو بود
و وزارت بهداشت توضیحاتی در این زمینه
ارائه کرد .با هماهنگی انجام شــده وزارت
بهداشــت و بانک مرکزی برای تخصیص

منابع دارو مشــکلی نخواهد بود و وزارت
بهداشت قول داد تا آخر سال هم مایحتاج
تأمین خواهد شــد .رحمانیفضلی گفت:
نگاه جلسه ســتاد هماهنگی اطالعرسانی
اقتصادی این است که بتوانیم همراه با افکار
عمومی و ارتباطی که با مسئوالن خواهیم
داشت شرایط را بهگونهای هدایت کنیم که
همه فعالیتهای اقتصادی بســتر طبیعی
و کارشناســی خود را طی و بــه مردم هم
اطالعرسانی دقیق شود .وزیر کشور درباره
موضوع فروش نفت اظهار کرد :هفته قبل
دو طرح درباره نفت مطرح بود که یکی طرح

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا

افسر سابق سیا به جاسوسی برای چین متهم شد
براســاس اعالم وزارت دادگستری آمریکا ،یک افسر
سابق آژانس اطالعات مرکزی(ســیا) بازداشت و به
جاسوســی برای چین در توطئهای که یکی دیگر از
کارکنان سیا هم در آن نقش داشته و خویشاوند آن
افسر بوده ،متهم شده است.
در بیانیه وزارت دادگســتری آمریکا آمده است که
«الکساندریوکچینگما»۶۷ ،ساله روز جمعه به جرم
توطئه با یکی از خویشاوندانش ،برای انتقال اطالعات
محرمانه به مقامهای اطالعاتی چینی بازداشت شده

انتخابات
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عکس  :ایرنا

ادامه از صفحه یک ...
مهمتر ،توان ســازماندهی بیشتری برخوردار
باشد ،قاعده ،سیاستگذاری و قانون را بهسمت
خواســتهها و منافع خود پیش میبرد .امارات
برای آنکه ثروتیابــی وامنیت درازمدت خود
را درخاورمیانه بیثبات تضمین کند ،بهتنهایی
قادر نبود.
در شــبکه پیچیده البیهای آمریــکا ،منافع
و مصالح خــود را تأمیــن کنــد .بنابراین به
قدرتمندترین شــبکه تاثیرگذاری برسیاست
و تصمیمســازی آمریــکا در خاورمیانه یعنی
اســرائیل و یهودیان آمریکا رو آورد .ازطریق
مشارکت با اســرائیل ،یک پایه از امنیت ملی
خود را با دسترســی به اطالعــات ،فنآوری و
تاثیرگذاری در آمریکا ایجاد کرد.
هماکنون در واشنگتن هیچ کشور عربی به اندازه
امارات به دستگاه حاکمیت آمریکا دسترسی
( )Accessibilityندارد .عادیسازی با اسرائیل
این دسترسی را دوچندان میکند.
ازاین به بعد ،دیپلماتهای امارات تقریباً به هر
فردی که بخواهند در دستگاه اجرایی ،سیاسی،
مالی بانکی ،قانونگذاری و رســانهای آمریکا
دسترســی پیدا خواهند کرد .یهودیان آمریکا
حدود  ۱۹۲۰یعنی یک قرن پیش ،شبکهسازی
و تاثیرگذاری بر دستگاه تصمیمگیری آمریکا
را آغــاز کردنــد و هماکنون میوههــای آن را
میچینند .امارات با ایــن تصمیم اخیر ،خود
را به صورت ارگانیک و ســاختاری وارد شبکه
میکند و با مغز قدرت در آمریکا به نوعی ائتالف
و اتحاد میرسد.
این ائتالف برای تأمین امنیت ملی ،تداوم رشد
اقتصادی و از همه کلیدیتر ،ورود در شــبکه
ســازی ( )International Networkingبیــن
المللی خواهد بود.
 .۲عربستان سعودی (۳۰درصد) به نظر میرسد
شاهزاده «محمد بن سلمان» درنهایت ،حدود
ســه تا چهار دهه آینده قدرت را در این کشور
در دست داشته باشد .او دو چالش پیش روی
خود دارد :نخســت ،ایدهها و طرحهای خود را
برای آینده ،در درون حاکمیت عربســتان به
اجماع برساند و دوم ،با حصول این اجماع درون
حاکمیتی ،آن را در میان مردم عربســتان به
قرارداد اجتماعی تبدیل کند.
امارات در مقام مقایسه ،هم اجماع حاکمیتی
دارد و هم آن را به قــرارداد اجتماعی تبدیل
کرده است .هرچند عربستان و امارات به لحاظ
سیاسی همسو هســتند و تلقیات مشترکی
میان شاهزادههای جوان و میانسال دو کشور
از منطقه ،نظام بینالملــل و مبانی حکمرانی
ِ
شــریک
وجود دارد ولــی ریاض ضرورتاً یک
ِ
امنیت ملــی امارات
جامعاالطــراف تأمیــن
تلقی نمیشود .حتی شــاید ،اتحا ِد سیاسی با
عربستان ســعودی منبعی برای بازدارندگی
در تهدیدات محتمل بــه امارات متحده عربی
به حســاب نیاید .طبعاً اینکه کشورها چگونه
چتــر امنیتی برای خــود تعریــف میکنند
بــر محاســبات و ذهــن مخالفان خــود اثر
میگذارند.
به عنوان مثال ،چینیهــا خیلی مراقب رفتار
خود با هند هســتند؛ چون دهلــی به صورت
فزایندهای بهسوی روابط استراتژیک با آمریکا
پیش میرود .امارات در عادیسازی با اسرائیل
به یک هدف دیگری در قالب قدرت قابل توجه
اقتصــادی ،جغرافیایی ،امنیتــی و منطقهای
عربستان سعودی دست مییابد :فضاهای جدید
تنفس سیاسی و انتخابهای بیشتر در نزاعهای
ِ
منطقهای.
همانند ائتالفهای مبهم و پیچیده قدرتهای
اروپایی درقرون هجده و نــوزده که تهدید را
به تعویق میانداخــت و ذهنها را در حدس و
گمان گیج میکرد ،چرخش امارات به ســوی
اســرائیل که از  6ســال پیش مقدمات آن در
حال فراهمسازی بود ،تهدید کردن این کشور
را سختتر ،پیچیدهتر و با محاسباتی جدیتر
روبهرو میکند.
عربســتان شــریکی اســتراتژیک در حوزه
عربــی و سیاســی باقــی میمانــد ولی در
حوزه امنیــت ملی ،امارات هم اکنون شــعاع
تصمیمســازی خود را در دایرهای وسیعتردر
ســطح منطقــهای بــا ماهیــت غیرعربی
میگستراند.
 .۳ایران (۲۰درصد) به نظر میرســد در ذهن
و ادراک اماراتیها ،ایران کشوری است که هر
لحظه ممکن اســت در داخل یا خــارج ،راه و
روش جدیدی را در پیــش گیرد .اگر بازیگری
بهخصــوص در حوزه امنیتــی غیرقابل پیش
بینی باشــد یا حدود  ۶۰تا ۷۰درصد غیر قابل
پیشبینی باشد نمیتوان به رفتار آن اطمینان
داشــت یا با آن بنای مشــارکت فراهم آورد.
بنابرایــن ،از دید امارات باید ســاز و کارهایی
طراحی کرد تــا کمترین صدمــه را دید .این
شاخص در حوزه امنیت ملی به مراتب حیاتیتر
میشود.
این ذهنیت ،امارات را به سمت اطمینانسازی
در حوزه امنیت ملی خود پیش برد به طوری
که با توجه به بیثباتیهای خاورمیانه و تبعات
نامشــخص تقابل ایران با آمریکا و اسرائیل در
ِ
اقصی نقاط منطقه که ممکن اســت سالها
ادامه یابد ،امارات خود را به اســرائیل نزدیک
و به آمریکا نزدیکتر کرد تــا با ذهنیتی که از
رفتارشناسی ایران دارد ،سطح مصونیت خود را
افزایش دهد و در عین حال ،بر محاسبات ایران
نسبت به خود و منطقه خلیج فارس اثر بگذارد.
منبع :دیپلماسی ایرانی

توجه به نظرات سایر قوا درطرح فروش نفت

انتقاد تند مهاجرانی از ترامپ

است .این شکایت کیفری روز دوشنبه علنی شد.
«الکساندریوکچینگما» که تابعیت آمریکا را گرفته
بود ،طی سال ۱۹۸۲در سیا مشغول به کار شد و مجوز
امنیتی فوق محرمانه داشت .به گفته دادستانها او در
سال ۱۹۸۹ســیا را ترک کرد و برای کار و زندگی به
شانگهای چین رفت و در سال ۲۰۰۱به هاوایی آمد.
دادســتانهای آمریکایی گفتند :یکی از بســتگان
الکساندریوکچینگما هم که با او تبانی کرده ،سابقاً
جاسوس سیا بود اما درســال ۱۹۸۳بعد از ادعاهایی

عضو جامعه روحانیت مبارز:

فروش نفت مدتدار به میزان ۲۰۰میلیون
بشکه بود که این طرح در جلسه سران قوا
مطرح و کلیات آن تصویب شد .وی اضافه
کرد :قرار شد در آییننامههای اجرایی هم
دقت الزم اعمال شود و این طرح هر وقت
آماده شد ،ارائه میشود .وی ادامه داد :طرح
دیگر فروش اوراق سلف نفت بود که وزارت
نفت مجوز قانونــی آن را در بودجه دارد اما
چون کمی به تأخیر افتــاد و قبل از تأیید
نهایی شــدن این موضوع اعالم شده بود،
توقعی در بازار و مردم ایجاد کرد؛ بنابراین
از مســئوالن خواسته شــده در طرحهای

مبنی بر اینکه آنها از موقعیت خودشــان استفاده
میکنند تا به ورود شهروندان چینی به ایاالت متحده
کمک کنند ،استعفا داد.
به گفته دادستانها ،درحدود سال ۱۹۹۸خویشاوند
الکساندر در پرونده بیان اظهارات نادرست به یک نهاد
وامدهی محکوم شد اما او که اکنون ۸۵سال سن دارد
در پرونده کنونی متهم نیســت و علت آن «بیماری
شناختی پیشرفته و ناتوان کننده» او ذکر شده است.
دادستانهای آمریکایی گفتند :جاسوسی الکساندر در
مارس ۲۰۰۱شروع شد و این دو افسر سابق سیا درباره
پرسنل ،عملیاتها و متدهای پنهان کردن ارتباطات
ســیا اطالعاتی در اختیار چین قرار دادند .به گفته

اردوگاه احزاب

سیاست

Policy

بزرگ اینچنینی باید پیوسته اطالعرسانی
برای اقناعسازی مردم داشته باشند تا مردم
دچار بیثباتی و ضعــف تصمیمگیری در
روابط اقتصادی خود نشــوند .وزیر کشور
خاطر نشان کرد :دشــمنان در رسانهها به
بیثباتی را دامن میزننــد که امیدواریم با
اطالعرسانی درست در همه مسائل بتوانیم
شرایط کنونی اقتصادی را در افکار عمومی
به بهترین شکل مدیریت کنیم.
آینده روندی که از قبل قابل
پیش بینی بود
یککارشناس بازار سهام در گفتوگو با فرارو
ضمن اشاره به اینکه طی یک هفته اخیر بازار
سهام روند اصالحی را در پیش گرفته است،
اظهار داشــت :بورس طی این چند وقت
اخیر با رشــد خارقالعادهای روبهرو بود و
همین مسئله باعث شد بسیاری از مردم نیز
به بورس جذب شوند و بازار سهام روزهای
بسیار پر رونقی را پشت سر بگذارد .با توجه
به این موضوع جریــان نقدینگی به بورس
سرازیر شد و این موضوع رشد بازار را بیش
از پیش کرد« .حمید میرمعینی» افزود :اگر
بخواهیم به عوامل رشــد بازار اشاره کنیم
باید گفت افزایش نــرخ ارز ،حمایت دولت
از کلیت بازار ،آزادســازی سهام عدالت که
به دنبال آن افراد زیادی پایشــان به بورس
باز شد و عرضه سهام شــرکتهای بزرگ
دولتی در قالب صندوقهــای  ETFچهار
دلیل عمدهای بودند کــه رونق بورس را از
ابتدای سال تا تیرماه رقم زدند؛ اما به تبع هر
فرازی ،یک فرودی نیز خواهد بود؛ بر همین
اساس طی روزهای اخیر بورس در یک روند
اصالحی شدید قرار گرفته که این موضوع
برای کسانی که به تازگی وارد بازار شدهاند
ایجاد نگرانی کرده است.

آنها ،تصاویری ویدئویی وجود دارد که نشان میدهد
الکساندر درحال شمارش ۵۰هزاردالری است که بابت
این اسرار دریافت کرده بود.
براســاس اســناد دادگاه ،بعد از اقامت الکساندر در
هاوایی او به دنبال یافتن کار در افبیآی بود تا دوباره
به اسرار دولت آمریکا دسترسی پیدا کند و آنها را به
مقامهای اطالعاتی چین بدهد .طبق این اسناد ،دفتر
افبیآی در «هونولولو» ،الکساندر را در سال ۲۰۰۴به
عنوان یک زبانشناس پیمانی استخدام کرد .سیا و
افبیآی هنوز اظهارنظر نکردهاند که چرا بازداشت
این فرد آنقدر زمان برده اســت .وکیل الکساندر هم
اطالعاتی ارائه نکرد.

فعال سیاسی و تحلیلگر اصولگرا:

روسایجمهور قبلی بیهوده بهدنبال کاندیداتوری مجدد نباشند

دفاع ضعیف حدادعادل بهجای رفع ابهام ،دامنه شبههها را بیشتر کرد!

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت :این آقایان که پیشتر رئیسجمهوری بودند وحاال به دنبال کاندیداتوری مجدد
هستند ،بدانند هرهنری که داشتند نشان دادند پس بهتراست برای انتخابات بعدی خود و شورای نگهبان را به
زحمت نیندازند .حجتاالسالموالمسلمین «حسین ابراهیمی» با اشاره به سخنان اخیر سخنگوی شورای نگهبان
درباره ثبتنام نکردن مجدد افرادی که پیش از این ردصالحیت شدهاند اظهارکرد :این سخن شورای نگهبان سخن
به حقی است .کسانی که در نظام کار میکردند و سالیان دراز فعالیت داشتند و تجربه کاری و سوابق حضورشان در
نظام توسط بررسیهایی که این شورا در کنار استعالم دستگاههای چهارگانه انجام داده ،رد شده است دیگر دلیلی
ندارد که بیایند و هزینههای نظام را باال ببرند و شرایط را ملتهب کنند.
وی افزود :شــورای نگهبان اهل این نیست که براساس هوا و هوس کســی را ردصالحیت کند .بنابراین مثبت و
منفیبودن صالحیت افراد یا عد م احراز آنها ،کام ً
ال براساس گزارشات مستند است .این عضو جامعه روحانیت
مبارز تاکید کرد :این اصرار مجدد برحضور از ســوی عدهای نشان میدهد که آنان فقط باعث میشوند همه این
پروسه بررسی صالحیت تکرار شود و هزینه مجدد بر دوش شورای نگهبان قرارگیرد .ابراهیمی تصریح کرد :این
افراد هر هنر و خالقیتی که داشتهاند چه در قامت ریاستجمهوری و چه سایر مسئولیتها به کار بستهاند و دیگر
بعد از هشت سال در قدرت بودن ،االن ابتکاری ندارند که ایجاد تحول کنند .وی افزود :پس بگذارید افرادی که مبتکر
جوان و تازهنفس هستند و شورای نگهبان صالحیت آنان را احراز کرده بیایند و تحولی ایجاد و مشکالت مردم را
کمتر کنند .این عضو جامعه روحانیت گفت :ازآغازتاکنون روسایجمهوری شعارهایی که دادند را نتوانستند به
طور کامل عملی کنند.

یک فعال سیاســی اصولگرا گفت :اگر «حدادعادل» در واکنش به اظهارات فتاح سکوت میکرد بهتر بود؛ زیرا
دفاع ضعیف وی به جای اینکه رفع اتهام و شــبهه کند ،بر دامنه سوءظنها افزود« .وهاب عزیزی» در واکنش به
اظهارات اخیر حدادعادل گفت :اگر آقای حدادعادل ســکوت میکرد بهتر بود ،دفاع ضعیف ایشان درخصوص
مصاحبه تلویزیونی آقای فتاح که گفته بود بخشی از امالک بنیاد مستضعفان در اختیار مدرسه فرهنگ با مسئولیت
حدادعادل است ،به جای اینکه رفع اتهام و شبهه کند ،بر دامنه سوءظنها افزود .وی ادامه داد :حدادعادل با پناه
بردن به دامن مقام معظم رهبری و انتصاب تصرف امالک به دستور معظمله ،سعی کرد خود را از اتهام پاک کند.
این حرکت ناشیانه حدادعادل ،ظلم در حق رهبری و کسانی است که با حجت قرار دادن حرفهای حدادعادل به
لیستهای انتخاباتی اصولگرایان به نیت تکلیف رأی داده بودند .دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسالمی ،در ادامه
اظهار داشت :توضیحات حدادعادل درخصوص دالیل اختصاص امالک بنیاد مستضعفان به مدرسهسازی برای
مرفهان ،خالی از منطق بود .اکنون پرسشهای زیادی برای مردم ایجاد شده است؛ آیا مسیر تحول در آموزش علوم
انسانی ،وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی است یا مدرسه حدادعادل؟ و اینکه چطور با ساختن چند مدرسه
در مناطق مرفهنشین تهران ،درکل کشور تحول در علوم انسانی ایجاد میشود؟ آیا کل ایران در مناطق شمال تهران
خالصه میشود؟ وی افزود :اظهارات حدادعادل درخصوص دستمزد فرزندان خود ،بیشتر شبیه شوخی و مزاح
بود و حرفهای قالیباف در ایام انتخابات را در اذهان تداعی کرد که با اعالم موجودی حساب بانکی خود موجبات
تفنن مردم را فراهم ساخت .این فعال سیاسی گفت :توصیه میکنم بعد از این مسئوالن محترم قبل از مصاحبه با
رسانهها رعایت حال مردم را بکنند؛ توهین به درک و شعور مردم گناهی نابخشودنی است.

ســخنرانی ویدئویی «میشــلاوباما» بانوی اول ســابق آمریــکا درحمایــت از زوج انتخاباتی
«بایدنهریس» در نخستین روز از کنوانسیون ملی مجازی حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات
منبع :رویترز
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تظاهرات مخالفان دموکراسیخواه حکومت تایلند در شهر «بانکوک» .معترضان خواستار استعفای
نخست وزیر و برگزاری انتخابات جدید هستند
منبع :فارس

یادداشت

 مقاومت در برابر تحلیل
حساسیتزاست

مصاحبه روزنامه جهان صنعــت ،درباره آمار
کرونا و سیاســتهای اعالمــی آن که موجب
توقف انتشار این روزنامه شد ،خبر تاسفباری
بود؛هــم از حیث توقیف یــک روزنامه و بیکار
شدن تعدادی از همکاران و هم از حیث پایین
بودن اعتبــار حرفهای در انتشــار گفتوگوی
مزبورکه اعتبار رســانه را دچار تردید میکند.
از سوی دیگر دکتر «حقشناس» ،عضو شورای
شهر نیز به دلیل اظهارنظر انتقادی درباره آمار
رســمی کرونای تهران احضار شده که این نیز
باعث تأسف است .اتفاقاً ایشان درباره آمار تهران
مستند سخن گفته اســت .در این یادداشت
نمیخواهم به نقد حقوقی تصمیم هیئت نظارت  
یا نقد حرفهای گفتوگوی مزبور یا نقد حقوقی
احضار عضو شورای شهر تهران بپردازم که طبعاً
برخی از آنها اشــکاالت عدیدهای دارند .مهم
این است که بپرسیم چرا این نوع گزارشها و
تحلیلها ،تهیه و منتشر و مهمتر از آن شنیده
میشود .در آن گفتوگو چند نکته و ادعا بیان
شده بود .نخســت؛ این ادعا که شیوع کرونا در
ایــران مدتها پیش از اعالم رســمی آن بوده
اســت ،دوم عدم اطالعرســانی آگاهانه آن به
علل سیاســی و ســومی نیز تفاوت میان آمار
رسمی اعالم شــده با آمار واقعی است  .هر سه
مورد موضوع بحث و پرســش عمومی است.
میتوان درباره آنها گفتوگــو کرد تا به رفع
ابهام کمــک کند .دربــاره ورود کرونا به ایران
شــواهد قطعی وجود دارد که مدتها پیش از
اعالم رسمی،کرونا وارد ایران شده بود زیرا اعالم
رسمی با فوت برادر یک پزشک در قم همراه شد.
پس حداقل باید سه هفته پیش از آن وارد کشور
شده باشد .اگر پیش از آن هم افراد دیگری به
علت ابتال به همین بیماری فوت کرده بودند در
این صورت باید زمان بیشتری از ورود ویروس
به ایران گذشته باشــد .به جز قم در گیالن نیز
فوت نامزد نمایندگی مجلس در آستانه اشرفیه
بالفاصله پــس از پیروزی انتخاباتــی او بود به
طوری که حتی نتوانست در جشن پیروزی خود
شرکت کند .او پیش از ایام انتخابات نیز ظاهرا ًدر
بیمارستان بستری بوده و حدس دقیق میزدند
که چه نوع بیماری داشته است .بنابراین وزارت
بهداشت باید در این باره شفافسازی کند .اینکه
ویروس و عوارض بیماری کووید ۱۹مثل امروز
شناخته شده نبود یا کیتهای آزمایشی دیر به
ایران رسید و از این نوع توضیحات را باید دقیق
بیان و اعالم کنند کــه دقیقاً در چه تاریخی به
طور رســمی از وجود بیماری آگاه شدند و کی
و طی چــه فرآیندی اعالم شــد و علت تأخیر
در تشــخیص بیماری چه بوده چون در اصل
تأخیر تردیدی نیست .درباره تعداد مبتالیان
و فوتیها نیز میتــوان توضیحات الزم را داد و
شفاف گفت که میان آمار واقعی با آمار رسمی
شکاف وجود دارد و همه جا نیز کم و بیش این
شکاف هست و این ناشی از نحوه تعریف رسمی
از بیمار کرونایی است .ولی این تعریف به معنای
آن است که آمار رسمی فوتیها فقط بخشی از
آمار واقعی است .به این منظور نیازی نیست که
وزارت بهداشــت بر قطعی بودن ارقام رسمی
اصرار کند و آن را تنها معیــار حقیقت بداند.
میتوان تحلیل آمارهــای ماهانه مرگ و میر
ثبت احوال یا آمار خاکسپاری گورستانها را
مالک ارزیابی قرار داد .مقاومت در برابر اینگونه
تحلیلهاست که حساسیت ایجاد میکند.
درباره تعداد مبتالیان که اصوالً بحثی نیست
حتــی رئیسجمهــور اعالم کرد کــه حدود
۲۵میلیون نفر مبتال هستند که صدها برابر رقم
رسمی است و ایرادی هم ندارد ،تفاوت زیاد قابل
فهم است و حتی خبری مثبت تلقی میشود.
بنابراین تا زمانی که به موضوعات فوق به صورت
صریحوشــفاف پرداخته نشود و اطالعات الزم
در اختیار جامعه قرار نگیــرد و تا هنگامی که
ابهامات عمومی جامعه برطرف نشود ،فضا برای
انتشار شایعه و اخبار نادقیق بیش از پیش فراهم
خواهد شد .نکته اینجاست که دولت حقیقت را
منحصر به خود میداند و آنچه میگوید را عین
حقیقت میداند و دیگران را مجاز به اظهارنظر
جز آن نمیداند .این پذیرفتنی نیست .کی و کجا
گفته شده که دولت مرجع معتبر این امور است؟
به ویژه هنگامی که نه به انتقادها پاسخ میدهد
و نه قادر به دفاع از دادههای خودش است .اگر
کسی ادعا کند این آمارها نادرست است و این را
ثابت کند آیا او مرتکب جرم شده یا مقام رسمی
منتشــر کننده این اطالعات نادرست مجرم
است؟ اگر این طور به موضوع نگاه کنیم مسئله
حل میشود و احتماالً افراد دیگری برای کشف
حقیقت باید احضار شوند .به عالوه فرض کنیم،
افراد و رســانههای داخلی اینها را ننوشتند با
رسانههای فرامرزی چه خواهید کرد؟

