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ویترینآخر

رونمایی از نخستین واکسن ای رانی کرونا

ایرنا :اولین تزریق انسانی مرحله اول مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا
ساخت محققان ایرانی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با نام " ُکوو ایران
برکت" با حضور وزیر بهداشت ،و معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ،روی
داوطلبان انجام شد .نخستین داوطلب این واکسن طیبه مخبر فرزند محمد مخبر
رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است .وی و یکی از مدیران ارشد مجموعه
ستاد اجرایی نخستین داوطلبان آزمایش انسانی ُکوو ایران برکت هستند.

«دژپسند» از مجلس کارت زرد گرفت

۷۳

مهر :در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی سوال مشترک احمد نادری
و سید نظامالدین موسوی از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکالتی که در
نحوه واگذاری شرکت هفت تپه به وجود آمد در دستور کار قرار گرفت .در نهایت
نمایندگان سوال کننده از توضیحات دژپسند قانع نشدند با  ۶۱رأی موافق۱ ،
رأی مخالف و  ۱۱رأی ممتنع از مجموع  ۲۵۲نماینده حاضر در جلسه علنی ،به
وی کارت زرد دادند.

بدون پیداکردن واکسن راه غلبه بر کرونا را یافتهایم
به گزارش عصر ایران به نقل از سپاه نیوز ،حسین سالمی فرمانده کل سپاه
پاسداران گفت :ما ما فرمولهای غلبه بر کرونا را پیدا کردهایم و توانستهایم
ارزشهای اعتقادیمان را در مدیریت یک بحران ملی مثل کرونا مداخله بدهیم و
از آن تاثیرات شگفت انگیزی بسازیم .سرلشکر سالمی تاکید کرد :طرح غربالگری
خانه به خانه شهید سلیمانی محصول تفکر مشترک بین وزارت بهداشت و سازمان
بسیج مستضعفین و نقطه اصلی این ابتکار عمل جدید است.

چاووش اوغلو :ترکیه مخالف تح ریم ای ران است

ایرنا :مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت که کشورش مخالف اعمال
تحریم های یکجانبه علیه ایران از سوی آمریکا و غرب است .چاووش اوغلو روز سه
شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه
در شهر بندری سوچی در ساحل دریای سیاه در پایان مذاکرات دو طرف گفت :ما
مخالف هر گونه تحریم در مورد هر کشوری هستیم .وی افزود :ما با تحریم های
اتحادیه اروپا علیه روسیه هم مخالفیم.

واکسن فایزر اهدایی به زودی وارد ای ران م یشود
۵

رییس سازمان هالل احمر کشور از تامین واکسن خارجی فایزر برای کشور خبر داد.
همتی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت :قرار است  ۱هزار دوز واکسن
کرونا شرکت فایزر بصورت اهدایی به ایران داده شود .او افزود :به دلیل شرایط خاص
نگهداری این واکسن با هماهنگی وزارت بهداشت به زودی مراحل انتقال آن به کشور
انجام خواهد شد .وی خاطرنشان کرد :در زمان رسیدن واکسن نحوه دریافت واکسن
در رسانهها اطالع رسانی خواهد شد

عصرایران؛ مصطفی داننده -نان را هم میخواهند گران
کنند .رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران میگوید که
پیشنهاد آنها گرانی  70درصدی نان است که البته کارگروه
استانداری تهران با افزایش  35درصدی موافقت کرده است.
افزایش قیمت دیگر در ایران عجیب نیست و چشمان
مردم با دیدن کاهش قیمت چشمهایشان از حدقه بیرون
میزند .اگر یک روز قیمتها باال نرود ،ناراحت میشویم و
فکر میکنیم که چه اتفاقی افتاده که مثال قیمت شیر برای
یک روز ثابت مانده است.
مثال اصال برای ما عجیب نیست که موز یکدفعه میشود
 40هزار تومان یا اصال تعجب نمیکنیم که نایب رئیس
اتحادیه باغداران تهران در پی گرانی موز به مردم توصیه
کند که به جای موز سیب بخورند که خاصیت بیشتری
هم دارد.
نان البته موز نیست که بشود با سیب آن را عوض کرد.
نان قوت غالب مردم است و بسیاری با همین نان شکم خود
را در روزگار گرانی پُر میکنند.
وضع به گونهای شده است که بسیاری از غذاهای سادهای
که مردم در گذشته برای آن اَخ و پیف میکردند و اصال
خوردن آنها را جز وعدههای روزانه حساب نمیکردند،
الکچری شده است و از درسترس بخشی از مردم خارج.
به طور مثال املت همیشه غذایی در دسترس بود که
مادرها در زمانهایی که وقت پختن غذا نداشتند به آن پناه
میبردند .حاال اما همین املت با گرانی گوجه و تخم مرغ
و حاال احتماال نان برای برخی خانوادهها تبدیل به افسانه
میشود.
انتظار زیادی هم نیست .باید به فکر قشر ضعیف جامعه
بود .این بخش از جامعه وقتی از خواب بیدار میشود به فکر
نان شب است و وقتی به خواب میرود و به فکر غذای ظهر.
سقف آرزوی این جماعت همین است .حاال روا نیست این
را هم از آنها دریغ کنیم.
نانواها در شرایط فعلی با توجه به گرانی همه چیز ،حق
دارند که نگران وضعیت شغلی خود باشند و بگویند همه
چیز گران شده است به جز نان .در این میان دولت باید
به صحنه بیاید و اجازه ندهد به خاطر فشارهای اقتصادی
زندگی مردم دچار مشکل شود .چشم ،به جای موز ،سیب
میخوریم اما واقعا به جای نان نمیدانیم چه بخوریم؟ البته
اگر مثال ماری آنتوانت همسر لویی پادشاه فرانسه بعد از
دیدن اعتراض مردم به خاطر گرانی نان گفت« :اگر نان
ندارند کیک بخورند!» گفته نشود.

عکس :سید محسن فروزنده

گوناگون

به جای موز ،سیب میخوریم؛
به جای نان چه بخوریم؟

گاهی هم مشکل از خود ماست  -جای این کیسه زباله اینجا نیست!

واپسین روزهای ترامپ و مسالۀ ایران!
*
احمد زیدآبادی :در آخرین روزهای
حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید ،تنش
بین ایران و آمریکا باال گرفته است.
مقامهای دولت ترامپ از اینکه جمهوری
اسالمی بخواهد در سالگرد ترور قاسم
سلیمانی به اهداف نظامی یا دیپلماتیک
آمریکا در عراق حمله کند ،اظهارنگرانی
میکنند .در مقابل ،جمهوری اسالمی نیز
از اینکه ترامپ بخواهد در روزهای پایانی
ریاست جمهوریش علیه ایران یا نیروهای
نیابتی آن در عراق دست به "ماجراجویی"
زند بیمناک به نظر میرسند.
در واقع هر دو سوی مناقشه ،در سطح
رسمی خود را برای آغاز درگیری تازهای
در عراق بیمیل نشان میدهند اما در عین
حال نسبت به ّنیات طرف مقابل ،کام ً
ال
اظهار بدبینی و تردید میکنند.
با آنکه اغلب محافل سیاسی بینالمللی،
رفتار ایران در آخرین ماه حضور ترامپ در
کاخ سفید را بسیار محتاطانه و پرهیز از
تحریک او میدانند ،اما شلیک چند راکت
به ساختمان سفارت آمریکا در منطقۀ سبز
بغداد در اوایل هفتۀ جاری ،عم ً
ال اوضاع را
به سمت تشنج بیشتر سوق داده است.
مقامهای آمریکایی از جمله شخص
ترامپ شلیک راکتها به ساختمان
سفارتشان در بغداد را به ایران نسبت
دادهاند و با هشدار در مورد عواقب
کشته شدن اتباعشان در عراق ،تهدید به
انتقاجویی کردهاند.
این در حالی است که جمهوری اسالمی
شلیک راکت به سفارت آمریکا در بغداد را

محکوم کرده و نوع موضعگیری مقامهای
کاخ سفید را در این باره به شدت مشکوک
دانسته است.
در حقیقت ،ایران و آمریکا به طور
تلویحی یکدیگر را به توطئه چینی علیه
خودشان در عراق متهم میکنند .آمریکا
ظاهرا ً بر این باور است که ایران سیاست
گمراهسازی را در پیش گرفته است بدین
صورت که از یک سو ،طیفی از گروههای
نیابتی خود در حشد شعبی عراق را به
حمله به مراکز آمریکایی ترغیب میکند
اما در همان حال ،با محکوم کردن عملیات
آنها از پذیرش مسئولیت و عواقب آن سر
باز میزند.
در این میان ،ایران نیز به نوبۀ خود،
دولت ترامپ را به بهانهجویی برای وارد
کردن ضربهای به جمهوری اسالمی یا
گروههای متحد آن در خاورمیانه پیش
از ترک کاخ سفید متهم میکند و به
صورتی غیرمستقیم خو ِد آمریکاییها را
مسئول حمالت راکتی به منطقۀ سبز
بغداد میداند .حقیقت ماجرا اما چیست؟
آیا ترامپ واقعاً در پی یافتن بهانهای برای
آغاز یک درگیری نظامی با ایران قبل از
ترک کاخ سفید است؟ یا اینکه ایران با
سیاستی پیچیده میکوشد تا در سالگرد
ترور قاسم سلیمانی نمایش اقتداری از
خود نشان دهد با این تصور که روند انتقال
قدرت در کاخ سفید امکانی برای واکنش
جدی آمریکا باقی نمیگذارد؟ یا اینکه
دو طرف بیش از اندازه به یکدیگر ظنین
و بدگمانند؟ و یا اینکه نیروهایی خارج از

کنترل دو کشور در پی ایجاد درگیری بین
آنها پیش از ورود جو بایدن به کاخ سفید
هستند؟
پاسخ روشن به هر یک از این پرسشها
نیازمند اطالعات محرمانه و پشت پردهای
است که طبعاً از دسترس یک تحلیلگر
کام ً
ال به دور است اما از نقطهنظر منطقی
هر یک از آنها میتواند بنا به مراتبی درست
باشد.
به عبارت دیگر ،نوع منش سیاسی
ترامپ با اینکه بخواهد میراثی از یک
جراحت بسیار عمیق در روابط تهران -
واشنگتن روی دست جو بایدن بگذارد،
چندان ناسازگار نیست .از طرفی ،جمهوری
اسالمی هم که همچنان بر "انتقام خون
قاسم سلیمانی" اصرار میورزد شاید چنین
انتقامی را در واپسین روزهای زمامداری
ترامپ ،افتخارآمیزتر و کم هزینهتر از دوران
ریاست جمهوری جو بایدن تصور کند.
بدگمانی فزایندۀ دو طرف هم که نیاز
به استدالل ندارد و همچون ماه تابان بر
آسمان صاف و زالل میدرخشد!
فقط این میماند که آیا در این وسط
نیروهایی خارج از کنترل دو طرف مشغول
دسیسه برای ایجاد درگیری نظامی بین
دو کشور هستند؟ قاعدتاً این نوع نیروها
همیشه در همه جای جهان وجود دارند اما
بعید است آنچنان مرموز و پیچیده عمل
کنند که دستگاههای امنیتی دو کشور
قادر به کشف یا فهم رفتار آنها نباشند!
البته فقط بعید است اما غیرممکن نیست
بخصوص اگر دستگاههای فوق با خطر نفوذ
هم روبرو شده باشند!
* کانال تلگرامی نگاه متفاوت

