
اتاق بازرگانی، کودکستانی 
برای بزرگساالن!

 دیرینه ای که در پشت غبار اقتصاد کشور طی دو 
قرن گذشته ثبت تاریخ شده است نشان از آن دارد 
که همیش��ه گروهی از متولیان جامعه به طریقی 
گرد هم جمع می ش��دند تا به بهانه سازمان دادن 
تجارت به نحوی از ثروت خود حراس��ت و مراقبت 
کنن��د و البته در بین ای��ن گروه های بازرگانی هم 
حضور داش��تند ک��ه هدف نهای��ی آن ها در ضمن 
دادوستد مساعدت با اقشار مستضعفی بود که راه 

به جایی ندارند. 
نگاهی به این تاریخ مکدر و اشخاصی که سال های 
قبل از انقاب اس��امی به  ص��ورت موروثی تکیه 
 بر صندلی ه��ای هیأت مدیره اتاق ه��ای بازرگانی 
می زدند و بررس��ی رزومه های آن ها نوید تازه ای را 
نمی داد که اکثر آن ها نمایندگان مردم در مجالس 
ش��ورای ملی و سنای فرمایش��ی و از زیر ذره بین 

اعلیحضرت عبور کرده بودند. 
آن س��ال ها سپری ش��د تا در س��ال ۱۳۵۸ همه 
 چی��ز تغییر کند و پس از ط��ی یک دوران فطرت 
رئیس جمه��ور منتخب م��ردم معلمی باش��د که 
در کنار ش��غل ش��ریف خود ب��رای تأمین معاش 
خانواده و آبروداری به فروش کت وشلوار به  صورت 
دوره گ��رد بپردازد و با طلوع انقاب وزیر آموزش  و 
پرورش ش��ده تا در ادامه برای زمانی کمتر از سه 
ماه رئیس جمهور کش��وری باشد که سال ها آرزوی 
آزادی آن را در اندیش��ه می پروران��د و بالطبع در 
کنار این انتخاب های صحیح اعضای اتاق بازرگانی 
هم از میان کس��به ای انتخاب می ش��دند که رنگ 
و بوی دیانت و انقاب اس��امی داش��تند اما مرور 
زمان باعث می شد تا بازهم مسیر رخنه ها گشوده 
ش��ود و آمار متموالن و تج��اری که تنها به درآمد 
می اندیش��یدند افزایش یابد و می��زان آن هایی که 
کس��ب وکار س��اده و بی پیرایه داش��تند به حداقل 
برسد که البته در زمان رأی گیری در اقلیت بودند 

و اتفاق تازه ای برای تغییرات اساس��ی در بازرگانی 
و تجارت کشور نمی افتاد. 

اکثر رانت ها از حاش��یه همی��ن اتاق های بازرگانی 
مثل قارچ روییدند و تاش نمودند مس��یر آن را به 
ناکجاآبادها تغییر دهند در حالی  که همه می دانند 
بحث اقتصاد آن هم برای کش��وری که دش��منان 
قسم  خورده ای چون آمریکا و صهیونیست و عوامل 
آن ها دارد سرنوشت س��از می باش��د و بالطبع اتاق 
بازرگانی که قلب آن است باید از همه عیوب مبرا 
بوده و کس��انی که بر کرس��ی های آن تکیه زده اند 
پاکباختگانی باش��ند که به جز تعالی این سرزمین 

فکر دیگری در سر ندارند. 
اینجا اتاق بازرگانی یک ملت اس��ت و هرگز نباید 
جایگاهی برای س��وداگری های خاص باشد که در 
پش��ت برگزاری نمای��ش و کنس��رت در تاالر آن 
مخفی می ش��وند! اعضاء این ات��اق را باید جوانان 
ش��وریده ای رقم بزنند که ضمن داش��تن تخصص 
آکادمی��ک در ای��ن  ب��اره از تجارب پیشکس��وتان 
کسب و تجارت نیز به عنوان مشاور استفاده کنند، 
بنابرای��ن نمی توان تکیه  بر ب��اد زد و انتخاب را از 
میان کس��به هایی ص��ورت داد که س��نین باالیی 
داش��ته اما توانایی تاش مجدان��ه را ندارند. آن ها 
اگرچه خبره تجارت و کس��ب وکار هستند اما تنها 
به درد مشاوره می خورند تا جوانان تحصیلکرده در 

این زمینه را مهیای جهش و تاش نمایند. 
زهی تأسف زیرا آن زمان که پس از سال ها اقتصاد 
با بحران روبرو می ش��ود و ای��ن اتاق های بازرگانی 
هستند که باید به فریاد آن برسند تبدیل به حیاط  
خل��وت و فراموش��خانه هایی ش��ده اند تا عضوهای 
هی��أت مدی��ره آن اوقات فراغت را در آن س��پری 

کرده و حافظ منافع خود باشند. 
همی��ن چند روز پیش بود که با س��ر زبان افتادن 
کارت های بازرگانی اجاره ای در بررسی های انجام  
شده مش��خص گردید اکثر این پروانه ها به  صورت 
یکبار مصرف جهت گروه های خاصی صادر ش��ده 
که یکی از رؤس��ای این اتاق ها تعداد پانصد عدد از 
آن ها را فقط با معرفی یک ش��ماره  حساب مهر و 
امضا نموده است! امروز و بر خاف گذشته شدت و 
حدت مسئولیت برای قوه قضائیه به  مراتب بیشتر 
اس��ت که به امید ای��ن اتاق ها نمی ت��وان اقتصاد 
بیمار کش��ور را مداوا کرد و پیش��نهاد می ش��ود با 
رأی دادس��تانی کل تمامی این فراموشخانه ها که 
ب��ه همه  چیز به  جز امر حیاتی بازرگانی ش��باهت 

دارند تعطیل و پلمپ شوند.

شکایت از عملکرد عباس آخوندی به 
کمیسیون اصل 90

رئیس کمیس��یون اصل نود مجلس از وصول ش��کایت از نحوه عملکرد 
وزیر پیشین راه و شهرسازی به این کمیسیون خبر داد.

حجت االس��ام نصراهلل پژمانفر نماینده مردم مشهد و کات در مجلس 
ش��ورای اسامی از وصول شکایت از نحوه عملکرد عباس آخوندی وزیر 

پیشین راه و شهرسازی به این کمیسیون خبر داد.
وی افزود: ش��کایت واصل ش��ده در ارتباط با عملکرد این وزیر پیشین 
دولت در حوزه مس��کن و راه و به طور کل حوزه کاری وزارتخانه است.

 فارس

شبکه های خارجی اخبار کرونا در ایران را 
سیاسی پوشش می دهند

پزش��ک ف��وق تخصص بخ��ش مراقبت های ویژه بیمارس��تان مس��یح 
دانش��وری به بی��ان توضیحاتی در خصوص پوش��ش اخب��ار کرونا در 

شبکه های خارجی و داخلی پرداخت.
دکت��ر محمدرضا هاش��میان در ب��اره نحوه پوش��ش اخب��ار کرونا در 
ش��بکه های خارجی و داخلی گفت: این بیماری از چین به دنیا معرفی 
شد ولی در هیچ شبکه ای تصاویر بیماران در محوطه بیمارستان نشان 
داده  نش��د و هیچگاه ندیده ایم که پزش��کی در خصوص کرونا در چین 
صحبت کند و تنها چیزی که از این بیماری به نمایش گذاش��ته  ش��د، 
هیاه��وی در داخل من��ازل بود. فوق تخصص بخ��ش مراقب های ویژه 
اظهار ک��رد: هنگامی که ویروس کرونا وارد ایران ش��د، کارد درمان از 
فضای اینستاگرام شروع کردند و به تدریج اخبار بیمارستان ها را بیرون 
بردند و ش��بکه خبر مدتی بعد از این ک��ه از داخل ICU فیلمبرداری 
ش��د، اخبار بیمارستان ها را منتشر کرد و اولین باری که  بعد از شیوع 
این بیماری از ش��بکه خبر به بیمارستان آمدند، مربوط به عقب افتادن 
عروسی یک پرستار بود که این فیلم در فضای مجازی منتشر شده بود 
و مقام معظم رهبری این فیلم را دیده بودند و در مورد آن پیام دادند و 
فردای آن روز شبکه خبر وارد فضای بیمارستان و کرونا شد و تا قبل از 

آن همه اطاعات از طریق فضای مجازی به مردم داده  می شد.
وی با بیان اینکه فضای مجازی از نظر من فضای حقیقی اس��ت، افزود: 
فضای مجازی در کل دنیا وجود دارد و تنها متعلق به کش��ور ما نیست 
و مطالبی که در آن منتش��ر می ش��ود، مورد توجه شبکه های مختلفی 
ق��رار می گیرد. وی متذکر ش��د: ش��خصاً اگر بخواهم خب��ری را دنبال 
کنم از اینس��تاگرام پیگیری م��ی کنم چرا که س��رعت انعکاس اخبار 

در اینس��تاگرام بسیار باال است و برای مثال هنگامی که رییس جمهور 
آمریکا بیمار ش��د، اخبارش از شبکه های خارجی وارد اینستاگرام شد و 
به س��رعت انتشار یافت و به طور کلی تحلیل های مختلفی که پزشکان 
منتش��ر می کنند با س��رعتی که در فضای مجازی منتش��ر می شود در 

شبکه های خبری انتشار نمی یابد و با تعلل همراه است.
فوق تخصص بخش مراقب های ویژه با اش��اره به اینکه بسیاری از افراد 
فعال در شبکه های تلویزیونی سعی کرده اند که اطاع رسانی را افزایش 
دهند و در این مورد هم خوب عمل کردند ولی از نظر سرعت، با مشکل  
مواجه هس��تیم، توضیح داد: شبکه های خارجی این اخبار را به نحوی 
با جنبه سیاسی منتشر می کنند در حالی که این فضا علمی است و در 
فضای علمی س��عی می کنیم اطاعات خود، اطاعات مردم و اطاعات 
بقی��ه همکاران را افزایش دهیم و اگر نظرات مختلفی وجود دارد با هم 

هماهنگ کنیم تا ایده های مختلف جمع آوری شود.
وی درب��اره اعمال تعطیلی ه��ا و میزان ابتا به کرون��ا گفت: تعطیات 
در صورتی که مردم به ش��مال بروند زنجیره انتقال را افزایش می دهد 
چرا که س��فر به شمال کش��ور موجب می شود، افرادی که در شهر های 
ش��مالی نظیر رامس��ر، آمل و بابل س��کونت دارند، گرفتار این بیماری 
ش��وند و همچنین بازگشت مس��افران به تهران نیزسبب افزایش شیوع 

کرونا می گردد.
 اما واقعیت امر این اس��ت که این کشور در زمینه قرنطینه موفق است 
چون هنگامی که یک نفر آنجا به کرونا مبتا می شود با تلفن همراه او 
را چ��ک می کنند که کجا می رود و چ��ه اقدامی انجام می دهد و اگر از 
قوانین تخطی کند جریمه می ش��ود، همچنین این نکته هم قابل توجه 
است که از خانواده فردی که بیمار شده است به صورت رایگان آزمایش 
PCR گرفته می ش��ود چرا که آس��یبی که حضور افراد ناقل بیماری به 
اجتماع می زند، بس��یار پرهزینه است و دارو، تجهیزات و دیگر امکانات 

باید برای بیماران فراهم شود. میزان

پیام تسلیت رهبر انقالب اسالمی در پی 
درگذشت حجةاالسالم جعفری

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذش��ت عالم پارسا و با اخاص 
حجةاالسام حاج سید یحیی جعفری را تسلیت گفتند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذش��ت عالم پارسا و با اخاص 
حجةاالسام حاج سید یحیی جعفری را تسلیت گفتند.متن پیام رهبر 

انقاب اسامی به این شرح است: بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذش��ت عالم پارس��ا و با اخاص جن��اب حجةاالس��ام آقای حاج 
س��یدیحیی جعف��ری رحمة اهلل علی��ه را به عم��وم مردم عزی��ز کرمان 
و ارادتمن��دان آن مرح��وم و به خاندان مکّرم و معّزز ایش��ان تس��لیت 
عرض میکنم. سالها خدمت به مردم در مسئولیتهای گوناگون و شئون 
متعدد روحانی، همراه با صفا و صدق در گفتار و رفتار، ش��اخصه ی این 
ش��خصیت عزیز و ُمعتَمد ب��ود. رحمت و رضوان الهی را برای ایش��ان 

مسألت میکنم. سیدعلی خامنه ای ۲ آذر ۱۳۹۹

برخی حساسیت های 
ایران در توافق قره باغ 
از طرف روسیه شفاف 

سازی شود

مطالبات ما از 
آمریکا سر جای 

خودش است

خادمان 
بی ادعا

اندک اندک جمع 
مستان قدرت 

می رسند!

صفحه 8

اصالح طلبان و انتخابات ۱۴00؛  

صدرالحسینی در گفت وگو با 
سیاست روز:

خطیب زاده: 

نگاهی به چهار دهه 
فعالیت های نیروی بسیج

صفحه 5
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صفحه 2

قالیباف:

اهتمام دولت به کمک معیشتی 
دیرهنگام اما مثبت است

همزمان با اعام اولیه نتایج انتخابات آمریکا 
و ادعای پی��روزی بایدن ب��ر ترامپ، گمانه 
زنی های رس��انه ای در باب بازگشت آمریکا 
به برج��ام و مذاکره با ایران در قالب احیای 
گروه ۱+۵ مطرح گردیده است. این رویکرد 
رس��انه ای در حالی با واکنش های متعدد و 
بعضا متضادی در داخل کش��ور همراه شده 
که نوع واکنش کش��ورهای عرب��ی و رژیم 
صهیونیستی به بازگش��ت آمریکا به برجام، 
جای تامل دارد. محافل رسانه ای و سیاسی 
عربی با محوریت سعودی، بحرینی و اماراتی 
در کنار صهیونیستها و غربی ها از یک سو از 
نگرانی، آمدن بایدن و احیای برجام س��خن 
می گویند و از س��وی دیگر ادعای تحرکات 
عربی � عبری برای س��خت کردن ش��رایط 
بایدن برای بازگشت به برجام و حتی تاش 
برای تحری��ک آمریکا به گزین��ه نظامی را 

مطرح می سازند.
حال این سوال مطرح است که تا چه میزان 
ادع��ای این نگرانی ها واقعی اس��ت؟ نگاهی 
به کارنامه کش��ورهای عربی مذکور نش��ان 
می دهد که این کش��ورها عما اس��تقالی 
نداش��ته و صرفا مطیع آمریکا هس��تند لذا 
اب��راز نگران��ی آنه��ا از بازگش��ت آمریکا به 
برجام قابل پذیرش نمی باشد. در باب رژیم 
صهیونیستی نیز تجربه نشان داده که سران 
آمری��کا -دموکرات و جمهوریخ��واه- خود 
را وام دار و مطی��ع صهیونیس��م می دانن��د 
و برخاف خواس��ت آنها رفت��ار نمی کنند. 
ب��ا توجه ب��ه این حقایق این س��وال مطرح 
است که اهداف برجس��ته سازی های اخیر 
مبنی ب��ر نگرانی و ه��راس رژیم های عربی 
)امارات، بحرین و عربس��تان(، در کنار رژیم 

صهیونیستی از احیای برجام چیست؟ د
ر باب صهیونیس��تها یک اصل همواره تکرار 
ش��ده اس��ت و آن آنکه آنها ب��ه بهانه های 
مختلف به دنبال سرکیس��ه ک��ردن آمریکا 
هس��تند و اکنون نیز برآنند تا ب��ا آغاز کار 
دول��ت جدید در آمریکا این سیاس��ت را با 
ادعای نگرانی از احیای برجام تکرار نمایند. 
اما در باب کشورهای عربی چند نکته قابل 
توجه است نخست آنکه نگرانی ارتجاع عربی 
از تغییرات در کاخ س��فید ب��ه دلیل تفاوت 
دی��دگاه دموکرات ه��ا و جمهوریخواهان در 
حوزه حقوق بش��ر است آنها نگران آنند که 
آم��دن دموکرات ها یعنی باز ش��دن دوباره 
پرونده های حقوق بش��ری ک��ه نتیجه آن 
باج دادن های جدید به آمریکا برای بس��تن 
این پرونده ها است. ترامپ با ادعای حمایت 
از کش��ورهای عرب��ی به باج گی��ری از آنها 
می پرداخ��ت و بایدن با ادعای حقوق بش��ر 

این سیاست را تکرار خواهد کرد.
دوم آنک��ه رژیم های مرتج��ع عربی دائما به 
دنب��ال توجیه اجرای روند س��ازش با رژیم 
صهیونیس��تی و کنار نهادن مساله فلسطین 
هستند. سخنان پومپئو وزیر خارجه آمریکا 
که تاکید می کند که کشورهای عربی به این 
نتیجه رس��یده اند که ایران تهدید مشترک 
آنها با تل آویو است و به سمت سازش پیش 
می روند بیانگر این حقیقت است. کشورهای 
عربی که در سالهای اخیر نبودن آمریکا در 
برج��ام را بهانه س��ازش عن��وان می کردند 
اکنون بازگشت آمریکا به برجام را بهانه این 
رفتار قرار داده اند. س��وم آنکه چنانکه ذکر 
ش��د ارتجاع  عربی هیچ اقدامی بدون اجازه 
آمری��کا صورت نمی دهد لذا رفتار آنها را در 
چارچوب طرح آمریکا می توان تحلیل کرد. 
سیاس��ت آمریکا ب��رای دوران بایدن ایجاد 
اجماع همراه با فش��ار حداکث��ری در قبال 

ایران است.
آژان��س بی��ن المللی ادعای عدم ش��فافیت 
درباره تاسیس��ات هس��ته ای ایران را مطرح 
س��اخته و همزمان آمریکا و اروپا ایران را به 

عدم اجرای برجام متهم می سازند.
حلق��ه تکمیل��ی ای��ن رفتاره��ا عملک��رد 
کش��ورهای عربی اس��ت چنانک��ه نماینده 
عربس��تان در آژانس، ادع��ای تهدید بودن 
ایران را س��ر می دهد، الجبیر مشاور پادشاه 
سعودی نیز حق عربستان برای دستیابی به 
س��اح هسته ای به خاطر تهدید بودن ایران 
را س��ر می دهد، س��فیر امارات و بحرین در 
آمری��کا نیز ادعاه��ای ضدایران��ی را مطرح 
می س��ازند. این رفتارها در کنار ادعای ترور

آنها چرا ناراضی هستند؟!
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سرلشکر سالمی: 

گفتمان بسیج تا آمریکای التین و 
بخش هایی از آفریقا پیش رفته است
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گ��ران��ی ک��ش م��ی آی��د؛
ود  یارانه آب می ر

صفحه 7

بررسی سیاست روز از وضعیت بازار صیفی جات؛

مکرون  درجهنم 
فرانسه همچنان گرفتار اعتراض های خیابانی 
و بحران بدهی های گسترده  دولت

صفحه 6


