صاحبامتياز :علييوسفپور
مدير مسئول :محمد پيرعلي
سردبير :محمد صفري

دبیر شورای سیاستگذاری :حسن اختری

www.siasatrooz.ir

سازمان آگهيها88006688 :
چاپ :کارگر 66817316

نشاني :میدان فاطمی ،باالتر از ميدان گلها ،خيابان شهید جهانآرا،
كوچه بابك ،پالك  16تلفن 88013870-6 :نمابر88007575 :

اوقات شرعی به افق تهران

اذان ظهر 11:48 :اذان مغرب 17:25 :اذان صبح فردا 5:02 :طلوع آفتاب فردا6:29 :

كدپستي 1438634871 :شاپا2008 - 3947 :

حدیث روز

رسول اکرم (ص) :من تنها برانگیخته شده ام تا اخالق بزرگوارانه را به کمال رساند

دوشنبه  12آبان  1399شماره 5440

خبر
تکمیل زنجیره تولید مواد غذایی در
رامهرمز با مشارکت بنیاد برکت
شرکت مش��ارکتی بنیاد
برک��ت س��تاد اجرای��ی
فرم��ان امام ب��رای 297
نفر از اهال��ی رامهرمز در
استان خوزستان اشتغال
ایجاد کرده است.
در جریان سفر امیرحسین
مدنی مدیرعامل بنیاد برکت به اس��تان خوزستان،
شرکت سبز آرا بنه رامهرمز به عنوان طرح مشارکت
اقتص��ادی بنگاهمحور این بنیاد م��ورد بهرهبرداری
قرار گرفت .شرکت مشارکتی بنیاد برکت در زمینه
تولید و بس��تهبندی انواع سبزیجات تازه و منجمد
و صیفیجات فعال است و ظرفیت تولید و فرآوری
 250تن محصول را در سال دارد.
مدیرعامل بنیاد برکت درباره آغاز به کار این واحد
تولیدی توضیح داد :ش��رکت س��بز آرا بنه باعث به
زیر کش��ت رفتن  15هکتار از زمینهای روستایی
رامهرمز ش��ده و برای  60کشاورز ایجاد شغل کرده
اس��ت .مدنی ادامه داد :ش��رکت مش��ارکتی بنیاد
برکت در مجموع برای  250نفر به شکل مستقیم و
غیرمس��تقیم اشتغالزایی کرده که همه این نیروها
از ساکنان و اهالی بومی منطقه هستند.
وی سرمایهگذاری برای افتتاح این واحد تولیدی را
 20میلیارد ریال اعالم کرد و گفت :با توس��عه فضا
و تجهیزات این ش��رکت توسط بنیاد برکت ،امکان
تولید س��االنه  250تن انواع سبزی و صیفی فراهم
شده است .مدیرعامل بنیاد برکت خاطرنشان کرد:
شرکت مشارکتی بنیاد در رامهرمز امکان صادرات
محصوالت خود را به ش��کل تازه ،منجمد و خشک
شده به کش��ورهای همسایه از جمله عراق ،ترکیه،
ام��ارات ،عمان و غی��ره دارد و به زودی این فرآیند
آغاز میشود.
مدن��ی با اش��اره ب��ه فعالیتهای بنی��اد برکت در
روستاهای کش��ور بیان کرد :بنیاد اساس کار خود
را در حوزههای توانمندس��ازی ،محرومیتزدایی و
عمرانی در مناطق روستایی تعریف کرده و به ایجاد
اشتغال در این مناطق ورود جدی داشته است.
وی با تاکید بر فعالیت بنیاد برکت در  8هزار روستا
تصریح کرد :تا به امروز  62هزار طرح اش��تغالزایی
در این روس��تاها اجرا شده که ایجاد بیش از 180
هزار فرصت ش��غلی را به دنبال داش��ته و منجر به
افزایش تولید محصوالت کش��اورزی و دامپروری از
جمله گوشت قرمز ،سفید ،فرش دستبافت و عسل
شده است.
مدیرعام��ل بنی��اد برک��ت عن��وان ک��رد :بنیاد در
حوزههای عمرانی و زیربنایی نیز در  2500روس��تا
ورود کرده و تا به امروز  1400مدرسه و  227خانه
بهداش��ت را در این مناطق به بهرهبرداری رس��انده
است .همچنین  18هزار واحد مسکونی روستاییان
نیز در دست ساخت است.

شایعه پراکنیها در فضای مجازی با موضوع کرونا

جوسازیمشکوکعلیه
واکسنی که هنوز نیامده است
کتایون مافی
mafi.katayoon@gmail.com

ای��ن روزه��ا فایل��ی از دکتر مین��و محرز ،در ش��بکههای
اجتماعی دست به دست میچرخد که نشان میدهد لشکر
مخالفان واکس��ن تالش می کنند تا ورود واکس��ن کرونا و
آنفلوآن��زای وارداتی را خطرناک جل��وه دهند .این فایل به
ش��کلی تنظیم شده است که گوینده این موارد را به موارد
سیاسی ربط داده و با ترکیب آن با نظریه توطئه اعالم می
کند که وزیر بهداش��ت تحت تاثیر القائات بیگانگان تالش
میکند تا چنین ش��رایطی را بر کشور حاکم کند و گوینده
نیز به همین دلیل ممکن اس��ت ک��ه جان خود را به خطر
انداخته باشد.
بر اس��اس آنچه در این فایل آمده اس��ت دس��ت اندرکاران
تولید واکس��ن تالش می کنند تا با استفاده از فناوری های
نانوتکنول��وژی و با اس��تفاده از  DNA makerها از این
واکس��ن به عنوان ری موت کنترل در بدن افراد اس��تفاده
کنند .به این ترتیب این با استفاده از کدهایی که در بیرون
داده می شود RNA ،در داخل بدن انجام شود و صاحبان
این تکنولوژی از آن برای کنترل اقتصادی و امنیتی کشور
ه��دف بهره میبرن��د .در حقیق��ت این ریم��وت در بدن
پروتئین��ی تولید کرده و با فش��ار یک دکم��ه می توان در
بدن صدها نفر انسان تولید پروتئنی کرد که انسان را تحت
اختیار خود قرار دهد و یا به عنوان یک سالح بیوتکنولوژی
اس��تفاده ش��ود .در این فایل همچنین ب��ه اظهار نظر بیل
گیتس ،بنیانگذار ش��رکت مایکروسافت ،اشاره شده که وی
در این اظهار نظر ،پیامدهای پاندومی کرونا در جهان امروز
را "همهگیری اول" نامیده بود و تأثیر آن را با تاثیر "جنگ
جهانی دوم" بر انسان در قرن گذشته مقایسه کرده و تاکید
ک��رده بود که  7میلی��ون نفر در اثر این بیماری از بین می
روند و افراد غیر یهودی در لیس��ت این کشتار جمعی قرار
دارند .در این فایل صوتی تاکید ش��ده این پروژه متعلق به
ارتش امریکا بوده و از آنجا که این واکس��نها به تدریج کار
میکنند ،افراد متوجه مرگ خود نمی شوند.
در این فایل صوتی به بخشهایی از کتاب مقدس مسیحیان
(انجیل) اشاره شده و با تاکید بر اینکه چنین مسئلهای در
این کتاب نیز مورد تاکید قرار گرفته اس��ت  ،خاطرنش��ان
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شده است :در حال حاضر یکسری از این میکروچیپها در
هلند آزمایش شده که با اسکن هر شخص امکان شناسایی
تاریخچ��ه فعالیته��ای وی وجود دارد و ع�لاوه بر آن به
عنوان  DNA makerنیز عمل می کند.
در این مطلب با اش��اره به اینکه پیش از این تالش ش��ده
ب��ود تا این اقدام بر مردم امریکا با تزریق آنفوالنزای خوکی
تحمیل شود ،آمده است :از آنجا که مردم در امریکا زیر بار
این اقدام نرفتند تالش میشود که چنین واکسنی به مردم
کشورهایی چون چین و ایران تزریق شود.
چنین ش��رایطی موجی از نگرانی در کشور به وجود آورده
است اما باید دید چه اهدافی پشت این شایعه سازی دنبال
می شود.
*واقعیت ماجرا چیست
دکت��ر مینو مح��رز ،متخصص بیماریه��ای عفونی و عضو
کمیته علمی س��تاد مقابل��ه با کرونا ضم��ن تکذیب فایل
صوتی منتسب به خود در این باره در رسانه ها گفت« :این
فایل صوتی صدای من نیست .همچنین در این فایل صوتی
گفته شده که قرار است این واکسنها مثل ریموت کنترل
عمل کند و کش��تار دسته جمعی اتفاق بیفتد ،که از پایه و
اساس غلط است».
او ادام��ه میدهد« :متاس��فانه آن دس��ته از اف��رادی که با
واکسن مخالفت دارند در تالشند تا از طریق انتشار صوتی
منتس��ب به من و ایجاد شایعه ،مردم را بترسانند و مانع از
تزریق واکسن شوند».
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار میدارد:
«من متخص��ص بیماریهای عفونی هس��تم و بهترین راه
پیش��گیری واکسن اس��ت؛ بنابراین با حرفهایی که در آن
فایل صوتی زده شده است به طور کامل مخالفم».
محرز با بیان اینکه شیطنتهای عدهای در فضای مجازی،
م��ردم را تحت تاثی��ر قرار میدهد ،تصری��ح میکند« :من
طرفدار واکسیناس��یون هر بیماری که در دنیا وجود دارد،
هس��تم .در حال حاضر واکس��نهایی که وارد کشور شده،
یکی ساخت فرانسه است که سالها از آنها خرید میکنیم
و دیگری ساخت هلند است که معاونت وزارت بهداشت نیز
آن را تایید کرده اس��ت ».از سوی دیگر دکتر عباس مؤمن
زاده متخص��ص بیماریهای عفون��ی در این باره به خبرنگار
سیاست روز گفت  :س��اخت واکسن و ایمنی حاصل از آن
طول می کش��د و زمان می خواهد و اینگونه نیست که هر
واکسنی که ساخته شود به راحتی وارد کشور شود.
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وی افزود :تمام واکس��ن هایی که وارد کش��ور می شود از
س��وی وزارت بهداشت به ش��کل فنی و علمی ارزیابی می
ش��ود .اینطور نیست که واکس��نها مانند داروها به راحتی
اجازه واردات داش��ته باشند واکس��ن ها در زمره روشهای
بیوشیمیایی محسوب می شوند و حتماً باید اجازه سازمان
بهداش��ت جهانی را برای تزریق به افراد داش��ته باشند .در
عین حال واکسن های که به کشور وارد می شوند بایستی
حتماً از سوی سازمان غذا و دارو مجوز داشته باشند.
این متخصص بیماریهای عفونی با بیان اینکه قرار نیس��ت
همه ایرانیان واکس��ن بزنند گفت :در زمان ورود واکس��ن
ابت��دا افرادی که در معرض خطر قرار دارند واکس��ینه می
شوند یعنی از هر  100میلیون نفر  2میلیون نفر و در این
میان از این دو درصد تنها افرادی که ریسک باالی ابتال به
بیماری را دارند واکسینه خواهند شد.
مؤمن زاده با اش��اره به اینکه هر واکس��نی ممکن است در
برخی از افراد با عوارضی همراه باش��د ،تصریح کرد :باید به
افرادی که با واکسیناس��یون مخالف هستند توضیح داد که
ارزش این اقدام از عوارض آن به مراتب بیشتر است.
وی گفت :از هر  5میلیون کودکی که واکسن فلج اطفال را
به ش��کل خوراکی دریافت می کنند یک نفر فلج می شود،
اما اگر این اقدام صورت نگیرد تعداد کودکان بیشتری فلج
می ش��وند .این متخص��ص بیماریهای عفون��ی در مورد
پروسه ساخت واکسن به خبرنگار سیاست روز گفت :زمانی
که واکس��ن را می س��ازند در مرحله اول و دوم آن را روی
حیوانات و بعد روی تعداد بس��یار کمی از افراد امتحان می
کنند و چنانچه مش��کلی به وجود نیاورد به افراد بیشتری
تزریق می ش��ود و پس از بررس��ی ع��وارض و میزان ایجاد
ایمنی به افراد تزریق می شود .یعنی بعد از  4مرحله و تنها
در بس��یاری از موارد خیلی خیلی ض��روری بعد از مرحله
سوم تزریق واکسن انجام می شود.
وی خاطرنشان ساخت؛ حتی تولید واکسن مراحل مختلفی
دارد اگر واکس��ن ایرانی همه مراحل را با موفقیت بگذراند،
ممکن است آبان سال آینده به دست آید.
*امکان انتقال بیماری از طریق واکسن
این متخصص بیماریهای عفون��ی درباره اینکه آیا ممکن
اس��ت  ،فاکتورهای خطرناکی از طریق واکس��ن وارد بدن
کس��انی که واکس��ینه می شوند ش��ود  ،خاطرنشان کرد :
ال خود
واکس��ن از غش��ای ویروس س��اخته میش��ود و اص ً
ویروس نیس��ت .وی افزود :در مقابل آنتی ژنهایی که در

تشریح طرح ایران برای حل مناقشه قره باغ

ایران حضور تروریستها را در
منطقه تحمل نمیکند
پ��س از آغاز جنگ می��ان جمه��وری آذبایجان و
ارمنس��تان،گزارشهایی مبنی بر حضور گروههای
تروریس��تی تکفیری که از سوریه به منطقه قره باغ
انتقال داده شدهاند ،منتشر شد که نشان از توطئه
تازهای ب��رای جان دادن دوباره به تروریس��تهای
تکفی��ری وهابی کنار مرزهای جمهوری اس�لامی
دارد .ترکیه متهم اول در این پرونده است ،شواهد
و اسناد نشان میدهد که آنکار برای حمایت از جمهوری آذربایجان اقدام
به اعزام تروریس��تهای تحت حمایت خود ب��ه آذربایجان برای جنگ در
مناقش��ه قره باغ کرده اس��ت.دولت ترکیه تاکنون موضع روشنی در قابل
این اتهام از خود نشان نداده اما تصاویری از تروریستهای تکفیری تحت
حمایت ترکیه که تا پیش از ایندر س��وریه حضور داش��تند ،در آذربایجان
منتشر شده که اثبات میکند این گروه در منطقه درگیری حضور دارند.
جمه��وری اس�لامی ایران از ابت��دای درگیری میان ای��روان و باکو ضمن
اعالم بی طرفی نس��بت به جنگ و البته تأکید بر این که ارمنس��تان باید
س��رزمینهایی که متعلق به آذربایجان اس��ت باز پس دهد س��عی کرد تا
با دیپلماس��ی بی طرفی میاندار صحنه مناقش��ه قره باغ باش��د.اما برخی
همچون ترکیه و روس��یه ب��ا حمایتهای خود از آذربایجان و ارمنس��تان
بر آتش جنگ دمیدند و باعث ش��دند ت��ا کارزار نبرد میان آن دو طوالنی
تر ش��ود .فرماندهان نیروهای مس��لح جمهوری اس�لامی ایران در زمینه
حضور گروههای تروریس��تی در منطقه درگیری قره باغ هشدارهای جدی
به طرفهای درگیر و کش��ورهایی که در این ماجرا نقش داش��ته و دارند،
دادهاند .بازدید فرماندهان نیروی زمینی ارتش و س��پاه و استقرار نیروهای
مس��لح و س��امانههای پدافند هوایی در مرزهای شمال غرب کشور ،عالوه
بر حراس��ت از مرزهای زمینی و هوایی ،هش��داری به دو طرف درگیری و
کشورهای مداخله گر در منطقه است.
اگر کوچکترین تعرضی از س��وی گروههای تروریستی تکفیری علیه ایران
صورت گیرد ،واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسالمی بدون توجه به این
که کشورهای درگیر همسایه ایران محسوب میشوند ،مکانهای استقرار
این نیروها هدف قرار خواهد گرفت.
خطر حضور گروههای تروریس��تی در جمه��وری آذربایجان برای همگان
اس��ت ،حتی آنهایی که از این نیروها برای دس��تیابی به اهداف خود بهره
میبرند .جمهوری اس�لامی ایران طرح خود را برای حل مناقش��ه قره باغ
به دو طرف درگیر و کش��ورهایی که در این بحران نقش دارند(روس��یه و
ترکیه) ارائه داده اس��ت .مناقش��ه قرباغ اختالفی است که باید در منطقه
حل ش��ود و نباید اجازه داد پای کش��ورهای فرا منطقهای به این مناقشه
باز شود.در همین زمینه محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان با بیان
اینکه طرح ایران برای حل مناقشه قره باغ فقط مربوط به آتش بس موقت

پوس��ته ویروس وجود دارد ،باید در بدن آنتی کور ساخته
شود .
*دالیل مخالفت ها چیست
همواره در همه کش��ورها و از زمان تولید واکس��ن چه در
ایران و چه در کشورهای مختلف بسیاری با تزریق واکسن
مخالف بوده و عقیده داشتهاند که خطرات احتمالی تزریق
ق نکردن آن بیشتر است.
واکسن از تزری 
از س��وی دیگر عدهای نیز ادعای دانس��تن پشت پردهها را
دارند ،میکوش��ند مخالفت با واکس��ن را در میان کاربران
شبکههای اجتماعی گستردهتر کنند تا در این میان عالوه
بر سایر فشارها نشان دهند که مسئولین کشور توجهی به
مردم و سرنوشت آنها ندارند.
در ای��ن میان می کوش��ند تا با القای ای��ن نکته که تزریق
واکسن پروژهای برای کنترل مردم و ممانعت از آزادیهای
مدنی آنهاس��ت اینگونه عنوان کنند که افراد به این ترتیب
در اختیار و زیر ذره بین دولتمردان بوده و مرگ و زندگی
آنها از سوی دولت ها کنترل می شود.
همچنین تالش می شود تا نشان داده شود که دولت مردان
با تزریق واکسن برای پول مردم کیسه دوخته اند .
چنین رویکردهایی درحالی دنبال می ش��ود که سخنگوی
وزارت بهداش��ت اعالم کرده اس��ت که متاس��فانه در طول
تازهترین آمار  ۴۳۴بیمار کووید ۱۹جان خود را از دس��ت
دادن��د و مجموع جان باختگان ای��ن بیماری به  ۳۵هزار و
 ۲۹۸نفر رسید.
جواد جاویدنیا سرپرس��ت معاونت فضای مجازی دادستانی
کل کش��ور ،در رابطه ب��ا ش��ایعهپراکنی در فضای مجازی
در خصوص ویروس کرونا گفت :قانون مش��خص اس��ت که
نش��ر اکاذیب در فضای مجازی و تحریک مردم برای انجام
اقداماتی که منجر به بروز ناامنی در جامعه شود جرم است
و مرتکبی��ن از ناحی��ه مراجع قضایی م��ورد پیگرد قانونی
ق��رار میگیرند .وی ادام��ه داد :در روزهای اخیر رصدهای
خود را بر فضای مجازی در بحث نش��ر اکاذیب و شایعه در
مورد ویروس کرونا انجام میدهیم .نیروی انتظامی و سایر
دس��تگاهها نیز به ما کمک کرده و پروندههای بسیاری در
این زمینه تشکیل شده است.
در نهایت باید توجه داش��ت که این نوع ش��ایعه پراکنیها
حتی اگر برای ترس��اندن مردم یا تفریح انجام شود موجب
کش��ته ش��دن امید در مردم ش��ده و تاثیر منفی بر افکار
عمومی جامعه خواهد گذاشت .

نیس��ت ،گفت :به اطالع مقامات جمهوری آذربایجان ،ارمنستان ،روسیه و
ترکیه رس��اندهایم که حضور تروریستها در نزدیکی مرزهایمان را تحمل
نخواهیم کرد .وی در گفتوگویی با خبرگزاری صدا و س��یما در خصوص
ناامنیهای ناش��ی از انتقال تروریس��تها به ویژه بقایای داعش به منطقه
قره باغ و رایزنیهای دستگاه دیپلماسی برای مقابله با آنان؛ درباره حضور
تروریس��تهای تکفیری و احتمال حضور صهیونیس��تها در این منطقه،
تاکید کرد :درباره نیروهای تروریس��تی تقریبا مطمئنیم که آنان در میانه
درگیریه��ا حاضر بودند و ما حتما تاکید کردیم ک��ه این اقدام به صالح
هیچ کس نیست.
وی هش��دار داد :در مذاک��رات اخیر و حتی قب��ل از آن به اطالع مقامات
آذربایجان و ارمنستان و نیز روسیه و ترکیه رساندیم که جمهوری اسالمی
ایران چنین چیزی را تحمل نخواهد کرد.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی بار دیگر تاکید کرد :اکنون این تروریس��تها
در حاش��یه مرزهای ما حضور ندارند ،اما احتمال اینکه با فاصله از حاشیه
مرزهای ما حضور داشته باشند ،کماکان باالست و ما این نگرانی را به طور
جدی به طرفین اعالم کردیم.
وزیر امور خارجه ،طرح صلح جمهوری اس�لامی ایران برای برقراری صلح
در قره باغ را حرکت به س��مت حل و فصل این درگیری و به ویژه خروج
نیروهای اشغالگر از مناطق اشغالی خواند.رئیس دستگاه دیپلماسی گفـت:
ما از ابتدای بحران قره باغ در رایزنی با کشورهای منطقه اعم از جمهوری
آذربایجان و ارمنستان ،روسیه و ترکیه این کار را پیگیری کردیم.
وی افزود :معتقدیم که بیش��ترین خس��ارت را در این جنگ کش��ورهای
منطق��ه میبینند و بیش��ترین تاثیرگذاری برای خاتم��ه جنگ را هم در
منطقه همین کش��ورها میتوانند داش��ته باشند.ظریف تاکید کرد :در این
چارچ��وب بدون آن که ت�لاش کنیم با دیگر س��ازوکارهای موجود مانند
مینس��ک رقابتی داشته باش��یم این هدف و رایزنیها را در پیش گرفتیم.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی گفت :متاس��فانه در  ۳۰س��ال گذش��ته کار
مذاکرات به نتیجه نرس��یده و این تنش نیز همواره وجود داش��ته اس��ت،
آن ه��م تنشهایی در کنار مرزهای ما که غیرنظامیان و مردم از دو طرف
تهدید ش��دند.ظریف تاکید کرد :از نکات مهم طرح کش��ورمان این است
که فقط مربوط به آتش بس موقت نیس��ت ،بلکه حرکت به س��مت حل و
فصل درگیریها براس��اس چارچوبی اس��ت که با اعالم تعهد دو طرف به
مجموعهای از اصول آغاز میشود و بعد با اقداماتی به ویژه خروج نیروهای
اشغالگر از همه مناطق اشغالی ادامه مییابد.
وزیر ام��ور خارجه ،تضمین حقوق مردم ،ایج��اد راههای ارتباطی ،نظارت
کشورهای منطقه بر روند اجرای طرح و مسائلی از این قبیل را از دیگر از
اجزای طرح صلح جمهوری اس�لامی ایران برای برقراری صلح در منطقه
قره باغ برشمرد.
وی همچنی��ن گف��ت :منتظریم که مقامات آذربایجان و ارمنس��تان و نیز
دوس��تان روس و ترکیهای ما ،دیدگاه شان را درباره این طرح ارائه دهند.
هر چند ترکیه همسایه ایران و روابط خوبی میان دو کشور وجود دارد اما
اقداماتی که آنکارا در قره باغ انجام داده اس��ت ،دانسته یا ندانسته به زیان
جمهوری اس�لامی است و ایران باید به مقامات ترکیه هشدارهای الزم را
بدهد .امنیت جمهوری اسالمی ایران خط قرمز است.

