ســال بیســت و هشــتم

شــماره 7973

پنجشــنبه  13مــرداد  6 1401محــرم  24 1444صفحــه قیمت تهــران و کرج  5000تومــان

شهرســتانها  4000تومان

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت توضیحاتی
درباره طرحهای بزرگ در دست اجرا ارائه داد

اصالحات سهگانه
بیمه شدن همه مردم ایران
اجرای طرح دارویار
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی

رئیــس جمهــور روز گذشــته در هیــأت وزیــران از انجــام
کارهایی خبر داد که آرزوی دیرینه کشــور بود .بیمه شــدن
 6میلیون ایرانی فاقد پوشــش بیمه و اجرای طرح دارویار
که منجر به قطع دســت دالالن و رانت و قاچاق دارو شــد،
از جملــه این اقدامات درخور توجه در یک ســال فعالیت

دولت ســیزدهم اســت .امــا این دســتاوردها که بــه دنبال
گرهگشــایی اســت و منافع ملــی را تأمین میکنــد ،چگونه
حاصل شده اســت؟ این دســتاوردها را میتوان محصول
رویکــرد دولــت مردمی ،یعنــی برنامهریــزی و عمل برای
تحقق عدالت دانست.
2

«ایران» از بهبود شاخصهای توزیع درآمد در سالهای اخیر گزارش میدهد

کاهش فاصله طبقاتی در دولت سیزدهم
مرکز آمار :ضریب جینی از  0/40در پایان سال 99
به  0/38در پایان امسال خواهد رسید

پنجشنبه  13مرداد 1401
شماره 7973
سال بیست و هشتم Thursday 4 August
 6محرم 2022 1444

نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به همگرایی مثلث
«ایران ،چین و روسیه» در مهار سیاستهای امریکا
به بررسی چالشهای کاخ سفید پرداخت

گایخ واطـشنـرـگتن
زن بر

در صفحه  5بخوانید

«ایران» ابعاد

پرواز هژمونی!

پیامدهای آن را بررسی می کند
بخصـوص بـازار سـرمایه و ارزهـای
خواهـد افتـاد.
تالطمهای بسـیاری خواهد شـد.
دیجیتـال دچـار
آینده تحـوالت بینالملل بسـیار
ایـن موضـوع بـر
بـود و نظامهـای صنعتـی در
تأثیرگـذار خواهـد
دنیـا بیشـتر از تحریـم چیـن
کشـورهای پیشـرفته
متضـرر خواهنـد شـد.

مهدی خورسند

پژوهشگر مسائل اوراسیا

شرایط گذار نظم بینالملل ،به
امریکاییها در
های امنیتی برای قدرتهای
دنبال ایجاد دغدغه
بویژه قدرتهایی که در مقابل
نوظهور هستند؛
حال اقدام و عمل هستند و
نظم امریکایی در
برنامهریزیهای بلند مدتی
برای تحقق آن،
اقدام آنها علیه روسیه و در
کردهاند .اولین
دغدغه امنیتی علیه مسکو و
راستای ایجاد
شرق بود .روسیه نیز برای حفظ
گسترش ناتو به
امنیت ژئوپلیتیکی خود و حفظ
موقعیت ،ثبات و
خود و ناتو مجبور شد که وارد
حد حائلی برای
این فضا اکنون برای چین نیز
جنگ با ناتو شود.
آنها قصد دارند برای چینیها
تکرار شده است.
سیاسی ایجاد کنند تا سرعت
نیز دغدغه امنیتی و
بگیرند و آن را درگیر یک جنگ
گسترش چین را
کنند و از این رو ،از هژمونی
فرسایشی منطقهای
بینالملل جلوگیری کنند .از
چین در عرصه
ها از یک حربه بلندمدت
سویی دیگر ،چینی
کنند که امریکاییها همواره
در دنیا استفاده می
اند و آن هم راهبرد «سواری
به آن نقد داشته
ظرفیتهای نظام بینالملل
رایگان» است که از
حالی که هزینههای آن را
بهره می برند ،در
حتی در جنگ اوکراین،
پرداخت نمیکنند.
تحریـم شـدهاند ،متفـاوت اسـت.
مشخصی اتخاد نکردند .زیرا
پیدا خواهد دیگـری کـه
چینیها مواضع
بر قدرتهای نوظهور افزایش
های بسـیار عظیـم و اوراق
منطقهای چین است و این تنشی
برای روزهای بعد امریکا
زیـرا سـرمایهگذاری
روسیه رقیب
باید به این مسأله نیز فکر کند.
نیابت نظر میآید نقطه اوج آن را
کشـورهایی از جملـه امریـکا
روسیه و اوکراین به وجود آمده به
چینیها برای کرد .پس چین
قرضـه زیـادی را در
خروج پلوسی قرار داده است.
که بین
در اختیـار دارد .از سـوی دیگـر،
چینیها از تضعیف روسیه و نفت از
خریـداری کـرده و
دوختهاند و امروزه دارای
از امریکاست.
امریکا ممکن است خود ردای هژمونی
اقتصـاد را در جهـان فراهـم
سایه تحوالت اوکراین بر چین
امریکا چینیهـا مدلـی از
توان آن را دارند که ë
ارزان آن به دلیل تحریمهای
رقیب چین یعنی روسیه و
هایی که چنین جایگاهی هستند و
قابلیـت هضـم آنهـا بـرای نظـام
کنند و از سمت دیگر هزینه
هر دو
کردهاند؛ اما کردهانـد کـه
الملل بسیار تأثیرگذار باشند.
استفاده
ً مطـرح نیسـت .بـه معنایـی
جنگ اوکراین هزینههایی
برای امریکا دارد ،در معادالت بین
هژمون بودن و ابرقدرت بودن
که چینیها اقدامات در
توجه به بینالملـل ابـدا
تسلیحات برای بنابراین به نظر میرسد
موضوع برای ایاالت متحده با
نمیتوانـد چیـن را از عرصـه
متوجه چین نیست .چون ارسال
فضا انجام دهند .این
معنای نظـام بینالملـل
میشود .نظامی سنگینتری در این
روسیه و تحریک چین ،به
حـذف کنـد .امـروز چیـن طبـق
باعث تضعیف امریکا و اروپا
قبال جدایی درگیری
است .چرا اقتصـادی جهـان
اوکراین
گرانی چینیها یک سرخوردگی در
برای حفظ سلطهجویی خود
اسـت تـا پایـان سـال 2022
هزینههای دیگری مانند تورم،
توسط غرب بر آنها جنگ
سطح آمـاری کـه موجـود
همچنین
بازیگر یعنی چین و روسیه در
نیز بر غرب تایوان و هنگکنگ که
دنیـا را انبـار خواهـد کـرد و بـر
اینکه چینیها که این دو
سوخت و مشکالت اقتصادی دیگر
مخالف نیمـی از غـالت
ها تحمیل شده ،دارند .با توجه به
و ایران در سطح منطقهای
هـای غربیهـا و امریکاییهـا
چینی
آید
الملل
می
در دغدغههـا و نگرانی
امریکا وارد شده است .به نظر
عرصه اقتصادی اثبات بین
عمال برخالف نظم امریکایی
و
خود را در
چینیهـا بسـیاری از کاالهـای
منتقد و ً
در این فضا خدمات رایگان دیگری میگرفتند ابرقدرت بودن بخواهند در عرصه نظامی و
روزه در خواهـد افـزود.
میکنند و اقدامات آنها هر
(هایتک) دنیـا را تولید میکنند.
در تالش بودند کردهاند ،اگر حال
کنند و درصدد دنیا عمل
امریکاییها با این حربه خود
قاعدتاً از صنایـع پیشـرفته
ابرقدرت بودن خود را پیاده
که
بیشتری با امریکا بوده است.
ً بـرای دنیـا غیـر قابـل تصـور
مسیری مشابه مسیر روسیه کنند .از نیز
تناسب جداسازی تماس
برای عـالوه بـر آن واقعـا
چین را وارد
نگرانی بازگرداندن غرور ملی خود به
اوکراین میتوان مقدمهای
تحریم شـود .بنابرایـن در صورت
تایوان را جنگ روسیه و
چین را وارد یک فضای تنش و
یاد کرد .اسـت کـه چیـن
منطقه باشند ،نیاز دارند که
این رو
دوران گذر نظام بینالمللی
هـای اقتصـادی آن چنـان شـدید
این دو
متحمل هزینهای در قبال آن گردد.
اگر چین این تنشهای
تحریـم ،تحریم
جغرافیای خود اضافه کنند.
کرده تا
اگـر غـرب بخواهـد دیوانگـی
به
نخواهـد بـود .ولـی
نشمارد ،احتمال اینکه در
تحریمهایـی در قبـال چیـن
درگیــری صــورت فرصت را مغتنم
 ëتحریم چین و آینده جهان
چیـن انجـام دهـد و سـراغ
خطــر نانســی پلوســی؛ آیــا
بینالمللی -حدود دو دهه
ë
چیـن تحریـم گـردد هـم خـود
چنـدان خوبـی در انتظـار دنیـا
دوران گذار نظم
اگـر
هـم ایـن بـرود ،عاقبـت
شوروی -تثبیت شود و امریکا
میگیرد؟
تأثیـر قـرار خواهـد گرفـت و
نظمیهـای بسـیار بزرگـی در
از
بعد
کنونی
تایوان
نظم
خاک
در
بداند ،زیاد است .در تحـت
تا زمانی که نانسی پلوسی
بـود .بـی
چین تحرکی همچنان خود را ابرقدرت
موضـوع قاعدتـاً بـر نظـم بینالملـل بسـیار نخواهـد اقتصـادی دنیا و بازارهـای مالی اتفاق
حضور داشت بعید می بود که
بـا کشـورهای حوزههـای
چینیها فضایی برای ابرقدرت
خواهـد گذاشـت .امـا چیـن
بگیرد .با وجود اینکه چنین شرایطی
سویی دیگر فشارهای تأثیـر
انجام دهد و جنگی صورت
کرده اما به شدن نخواهند داشت و از
اکنون رزمایش خود را آغاز
چین

هیأت رایهالعباس ،چیذر  /علی محمدی /ایران

زنگ خطر
برای واشنگتن

مثلث «ایران ،چین و روسیه» در
همگرایی
های امریکا ،به محور جدی مورد
مهار سیاست
حلیلگران غربی تبدیل شده است
بحث ت

سفر نانسی پلوسی به تایوان و
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نظامی امریکا در آبهای چین
 ëپیامد تحرکات
مناقشـه بیـن چیـن و امریـکا
موضـوع اصلـی
جایـگاه هژمونیک اسـت .حال
در تایـوان ،اثبـات
ممکـن اسـت بـه جنـگ نیـز ختـم
ایـن تحـرکات
هـا بـه دنبـال ایـن هسـتند کـه
شـود .امـا امریکایی
خـود را بـه دنیـا مخابـره کننـد؛
پیـام ابرقدرتـی
هاسـت شـنونده ای نـدارد .امـا
پیامـی کـه مدت
ایـن باورنـد کـه چیـن قصـد
برخـی در دنیـا بـر
عنـوان تنهـا ابرقـدرت تثبیـت
دارد خـود را بـه
ً بـرگ برنـده و ابتـکار عمـل بـا
کنـد و نهایتـا
نیـز تنهـا مـی توانـد بـه تحریـم
اوسـت و امریـکا
کنـد .امـا آنچـه مشـهود اسـت
اقتصـادی بسـنده
هـای روسـیه نتیجـه عکـس داده
ایـن کـه تحریم
بزرگتریـن نظـام تحریمـی
اسـت .غربیهـا
بسـیج کردنـد و در نتیجـه ارزش
علیـه روسـیه را
گذشـته خـود برگشـت .ایـن
روبـل بـه بیـش از
ایـن دارد کـه دنیـا متوجـه شـده
مسـأله نشـان از
صـورت جنونآمیـزی از ابزارهـای
کـه امریـکا بـه
ماننـد نهادهـای بینالمللـی
تا زمانی که نانسی پلوسی در
هژمونیسـاز خـود
کنـد ،بنابرایـن جهـان سـعی
و دالر اسـتفاده می
خاک تایوان حضور داشت بعید
زیـر فشـار هژمونیسـاز امریـکا
دارد کـه خـود را از
می بود که چین تحرکی انجام
چیـن در ایـن عرصـه پیشـرو
رهایـی بخشـد.
منطقـهای و فرامنطقـهای
دهد و جنگی صورت بگیرد.
اسـت و نهادهـای
راسـتا ایجـاد کـرده اسـت.
بسـیاری در همیـن
با وجود این که چین اکنون
خـود را بـر ایـن گذاشـتند کـه
آنهـا بنـای تجـارت
رزمایش خود را آغاز کرده اما به
مبـادالت تجـاری انجـام دهنـد و
بـا ارزهـای ملـی
خـود حـذف کننـد .ایـن خـود
نظر می آید نقطه اوج آن را برای
دالر را از مناسـبات
هـا و حمـالت بـه اسـباب
بزرگتریـن یورش
ایام آتی بعد از خروج پلوسی
به حسـاب میآید .از سـمت
هژمونیسـاز امریکا
قرار داده است .چینی ها برای
اهـداف امریکاییهـا بـرای کنتـرل
دیگـر ،یکـی از
گام میتوانـد راهانـدازی جنـگ
خود ردای هژمونی دوخته اند
چیـن در آخریـن
جنوبـی باشـد .ماهیـت حضـور
در دریـای چیـن
امروزه دارای چنین جایگاهی
هـا و رفتارهای مخاطرهآمیزی
و
امریـکا در این آب
پلوسـی بـه تایـوان ،ایجـاد
هستند و توان آن را دارند که در
چـون سـفر نانسـی
اسـت تا چین را بـه کنترل خود
معادالت بین الملل بسیار تاثیر
تنشـی فرسایشـی
امریـکا از ابتدای قـرن  21تاکنون
در بیاورنـد .زیـرا
گذار باشند .بنابراین به نظر می
کنتـرل چیـن بـه نتیجـه مناسـبی
نتوانسـته بـرای
کارگیـری تمـام ابزارهـا برسـد و
رسد که چینیها اقدامات نظامی
علیرغـم بـه
آخریـن حربـه خـود بـه دنبـال
امریکاییهـا در
سنگینتری در این فضا انجام
دغدغـه بـرای چیـن هسـتند.
ایجـاد
منبع عکس :بلومبرگ

مذاکرات رفع تحریم پس از وقفه طوالنی از سر گرفته میشود

بازگشت به وین

علی باقری ،انریکه مورا و رابرت مالی عازم پایتخت اتریش شدند
دهند
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وزرا برنگشته ،احضار میشوند!

روز گذشــته  5سؤال نمایندگان از وزرای ورزش و جوانان ،امور
اقتصــادی و دارایی و بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی از
ســوی هیأت رئیســه مجلس اعالم وصول شــد .طرح ســؤال
و اســتیضاح وزرا اگــر چه در ذیل وظایــف و اختیارات نظارتی
مجلــس امــری ضــروری و الزم اســت امــا طــرح ســؤالهای
پــی در پــی از وزرایــی کــه هنــوز چنــد روزی از حضورشــان در

مجلــس و پاسخگوییشــان بــه ســؤاالت دیگــر نماینــدگان
نگذشته ،احتمال تعامل برمبنای انگیزههای سیاسی از سوی
برخی جریانها در مجلس را در اذهان ایجاد میکند .چنانکه
همین ماه گذشــته ماجرای زیاد و کم شــدن و جعل امضاها
برای اســتیضاح فاطمیامین و بعد هم افشــا شــدن ارســال
پیامکهای تهدیدآمیز از دو نماینده به وزیر صمت برای...
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آیا جریانی خاص در مجلس در پی برهم زدن روابط با دولت است؟

«بــه مجلس عــزای حســین(ع) خــوش آمدهایــد» .این نوشــته ورودی
حســینیه امــام خمینــی(ره) تــو را به حیــاط کوچکی هدایــت میکند که
در آن از اولیــن روز محــرم مجلــس روضــه در
چهار نوبت برپا میشــود .چنــد نفر جلوی در به
عزاداران خوشامد میگویند .دیوارهای حیاط با
تصاویری از شــهدا ،علما و ذاکــران و پیرغالمان
اهل بیت(ع) تزئین شــده است .در گوش ه حیاط
بســاط چای نذری برپا اســت و عــزاداران قبل از
ورود به حسینیه با چای پذیرایی میشوند .وقتی
وارد حســینیه میشــوی همــان اول نمادهــای
ایرانــی  -اســامی روی دیــوار و علــم و کتلهــای
چوبــی گوشــه حســینیه چشــم را خیــره میکنــد.
ســخنران از واقعــه عاشــورا میگویــد و عــزاداران
بــا اشــک او را همراهی میکننــد .اینجا خبــری از نمادهایی کــه ارتباطی با
فرهنگ ایرانی  -اسالمی ندارند ،دیده نمیشود18 ، 17 ،15 .و 24

هجمه رسانههای ضد انقالب و مخالف دولت علیه محسن منصوری

محمود نادری ،نویسنده کتاب «کومله» در گفتوگو با «ایران» مطرح کرد

همکاری کومله با موساد
در ترور دانشمندان هستهای

ویژهنامه استان کرمان و مازندران
ضمیمه رایگان «ایران»امروز

روزنامه ایران
شنبهمنتشر
نمی شود
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پس از انقالب اسالمی ایران شرایط پرتالطمی در کشور رقم خورد
کــه منجر به ایجاد و فعالیت دهها گروه بــا آرمانها و انگیزههای
مختلف شــد .شــرایطی کــه صدها نشــریه متعلق بــه گروههای
سیاسی متفاوت و متعارض منتشر میشد؛ حتی برخی از آنها به
صراحتازسرنگونیحکومتبرآمدهازانقالبسخنمیگفتند.
محمــود نادری ،نویســنده و پژوهشــگر ایرانی ســالهای طوالنی
در خصــوص ایــن وضعیت مطالعه کرده و ثمــره آن کتابهای
مختلفــی از جمله حزب دموکرات کردســتان ایران ،مائوئیســم

در ایــران ،چریکهای فدایی خلق و… بوده اســت .او در آخرین
پژوهشهــای خود چند ماه قبل کتابی با عنوان کومله ،ســازمان
انقالبی زحمتکشان کردستان ایران منتشر کرده است .در همین
خصوص «ایران» با نویسنده این کتاب به گفت وگو نشسته تا در
خصوص چگونگی شکلگیری کومله ،انشعابها ،ارتباطات آن
با رژیم صهیونیستی ،تأمین مالی و مسائلی از این دست بیشتر
کســب اطالع کنیــم .در ادامه متن کامل ایــن گفتوگو در اختیار
مخاطبان قرار داده شده است.
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پولپاشی «قهرمانهای تقلبی»
علیه استاندار جهادی

