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    حادثه سقوط يك هواپيما مي تواند تا ماه ها رسانه ها و 
افكار عمومي را در گير خود كند،  اما هم اكنون مدت هاست 
روزانه به تعداد مسافران يك هواپيما قرباني ويروس كرونا 
مي شوند. ثبت هر 9 دقيقه يك مرگ، پر شدن تخت هاي 
آي سي يو و افزايش احتمالي نسبت فوت شدگان از موارد 
بدحال در روز هاي آتي واقعيت هايي است كه هم اكنون در 

كشور در حال رخ دادن است

وزيربهداشت:واكسنايرانيكرونا
تستمدلحيوانيراباموفقيتگذراند

فرماندهكلسپاه:

  مقامات دولتي به جاي عرضه سهام دولت از رايزني با 
سازمان تأمين اجتماعي و شستا براي حباب گيري در بورس 
خبر مي دهند كه جاي دارد خود دولت برنامه اي را براي 
تأمين مالي از بازار سرمايه به جاي استقراض از سيستم 

پولي و كاهش تصدي گري هاي خود ارائه كند

  دبير هفدهمين جش��نواره سراسري تئاتر مقاومت 
در گفت وگو با »جوان«: تئاتر مقاومت يك جريان مهم 
و جريان س��از در عرصه هنرهاي نمايشي كشور است؛ 
جرياني است كه در بطن خود شاهد فراز و نشيب هاي 
زيادي بوده و حاال به مثابه يك درخت تنومند 40ساله 
به عنوان ميراث ماندگار پيشينيان به دست ما رسيده 
است. اين جريان از تفكر ناب و رحماني انقالب اسالمي 
منبعث شده است و امروزه در تمام عرصه هاي هنرهاي 
نمايش��ي ايران ثمرات و جلوات اين درخت تنومند را 

مشاهده و لمس مي كنيم

كروناهمچنانهرروز
بهاندازهسقوطيكهواپيما

قربانيميگيرد
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بهدشمنانتحميلكنيم

 دانیال زاده:  
من به فریدون رشوه دادم

حبابگيريازبورس
فقطبا»شستا«!
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برایجهشتوليد

عدالت خواهی در نظام جمهوری 
اس��المی برگرفت��ه از معرف��ت 
درون دينی است كه قله آرمانی 
آن سيره اميرالمؤمنين)ع( است. 
رهبران انقالب اس��المی ارزش 
و جاي��گاه عدالت خواه��ی را در 
تراز »مش��روعيت« خود و نظام 
می دانند و هميشه جوانان را به 
»عدالت خواهی واقعی « ترغيب 
و تش��ويق كرده اند. بدون ترديد 
پس از رحلت امام هيچ سازمان و فردی به اندازه رهبری بر اين 
موضوع تأكيد نكرده اند و در عين حال با صراحت اعالم كردند 
كه در اين باره وضع مطلوبی نداريم. اما عدالت خواهی كم كم از 
امری ارزشی و دينی و انسان ساز وارد مجاری جديدی می شود 
كه ممكن است به لوث ش��دن آن بينجامد و همانند بسياری 
از مفاهيم پرقدرت پس از لوث ش��دن به سخره گرفته شود و 
به واژه »بی حس« و بی خاصيتی تبديل  ش��ود كه به ضد خود 
عمل كند. برای اينكه عدالت در ريل و داالن اصلی و ذاتی خود 
حركت كند و هركسی نتواند پشت آن سنگر بگيرد، بايد اصالت 
يا تقلبی بودن پرچم داران آن احراز شود. عدالت از قدرتمند  ترين 
مفاهيم اجتماعی و دينی ماست و قدرت بسيج گری آن كم نظير 
است. بنابراين، می تواند دستمايه شيادان نيز قرار گيرد. پرچم 
عدالت خواهی در طول 30 س��ال گذش��ته در دس��ت جريان 
دانشجويی مسلمان بوده است كه متناسب با فهم خود و به دور 
از منفعت طلبی دنبال شده است و بعضاً در تنظيم مسئوالن و 
مجريان عدالت نيز مؤثر بوده است. در بستر تاريخی خود بعضاً 
به افراط و تفريط نيز انجاميده است اما سرجمع آن آورده های 

مهمی برای كشور و انقالب داشته است. 
پديدار شدن مقوله فساد از يك سو و فشار اقتصادی سال های 
اخير بر طبقه پايين اقتصادی از س��وی ديگر بس��تر گفتمان 
عدالت خواهی را پررنگ تر ك��رد و اينجا بود كه عدالت همانند 
ابزاری برای اهداف متفاوت و حتی بی ربط با عدالت خواهی مورد 
برنامه ريزی قرار گرفته و می گيرد. سؤال اساسی اين است كه 
طيف  های متفاوت عدالت خواه، عدالت را »در نظام « می طلبند 
و يا عدالت را »بر نظام « دنبال می كنند و ي��ا عدالت را رهاورد 
مهمی برای »عبور از نظام « شناسايی كرده اند. با عدالت خواهی 
نوعی براندازی عامه پس��ند را دنبال می كنند يا دنبال اصالح 
پلشتی های نظام جمهوری اسالمی هستند. منافع خود را در 
عدالت خواهی می بينند و از زمان و موقعيت خاصی به ميدان 
می آيند يا آن را امری به ح��ق، دائمی و هم تراز نظام جمهوری 
اس��المی می دانند؟ محروميت خود از مزيتی را نقطه عزيمت 
عدالت خواهی می دانند يا دغدغه فروكاستن مشروعيت نظام 

جمهوری اسالمی را دارند؟
بنابراين، به جز آنان كه عدالت خواهی را با هويت انقالب اسالمی 
معنا و دنبال می كنند و جز توليد سرمايه اجتماعی برای نظام و 
اجرای واقعی عدالت هدف ديگری ندارند، ديگرانی نيز هستند 
كه يا به اشتباه و شناخت ناقص يا به عمد و خباثت مسيرهای 

ديگری را طی می كنند. 
1- عده ای عدالت را هم تراز »مبارزه با فساد « گرفته اند و تمركز 
آنان بر اش��خاص و افراد است. س��وژه يابی آنان سلبی و روش 
عدالت خواهی نوع��ی مبارزه عاطفی )توليد تنفر( اس��ت. اين 
جماعت ش��ايد نيت خيرخواهانه ای دارند اما تقليل عدالت به 
بخشی از آن معرفی ناقص از آن و ر  هايی جنبه های ايجابی است. 
شايد مقام معظم رهبری به اين نقص رسيده بودند كه در شيراز 
دانشجويان را از ورود به مصداق منع كردند و خواستار توجه به 
روند  ها و فرايند  ها شدند. نشر عدالت، فرهنگ سازی برای عدالت، 
توليد گفتمان عدالت و مطالبه عدالت  توزيعی معموالً بی مشتری 
مانده  است و عدالت خواهی معادل منازعه رخ نمايی می كند. البته 
دستگاه قضايی می تواند با اقدامات اقناعی و بدون تبعيض اين 

مسير را اصالح كند. 
2- برای عده ای عدالت خواهی به مثابه سياست ورزی است. در 
جامعه فسادزده و معيش��ت زدا عده ای عدالت را پرچمی برای 
تصاحب قدرت می دانند و اينجا  است كه عدالت خواهی رنگ 
سياس��ت زدگی به خود می گيرد، رأی با پرچم عدالت خواهی 
مطالبه می شود و در اين عدالت  خواهی نيز امر ايجابی نمی بينيد. 
حمالت بر غيريتی ص��ورت می گيرد ك��ه ضدعدالت معرفی 
می شود. به تعبير ديگر عدالت ابزار مبارزه انتخاباتی برای بيرون 
راندن رقيب است و گرهی از زندگی مردم باز نمی كند. از آنجا كه 
طبع و طبيعت عدالت خواهی در جوانان مهم تر است، حمله به 
مصاديق انسانی بی عدالتی هم بسيار جذاب می شود و مرزهای 

ساليق تا مرزهای دشمنی گسترش می يابد. 
3- دسته ای هستند كه اهداف متمايز از كليت نظام را در دستور 
كار دارند و سال هاست برای آن مبارزه می كنند اما فشار كنونی 
بر مردم را فرصتی مغتنم می دانند تا همان راه و همان هدف را 
»عدالت مالی« كنند. راه های رفته قبلی را كوره راه می بينند و 
نارضايتی موجود را زمينه مستعد برای مبارزه با نظام می دانند و 
دستاويزی موجه تر از عدالت خواهی برای ايجاد اجماع پيرامون 

خود نمی يابند. | بقيهدرصفحه2

عبداهلل گنجی

مديرمسئول

سر مقاله

همه پرچم خواهان عدالت

    سردار سالمی در آيين تكريم و معارفه فرمانده دانشگاه 
علوم پزشكی بقيه اهلل: در ش��رايطی كه دشمنان انقالب 
اس��المی و ملت ايران تصور می كردند كه ما در برابر اين 
بيماری و ويروس منحوس كرونا زانو خواهيم زد، مجاهدت و 
تالش های پزشكان ،پرستاران و كاركنان جامعه سالمت در 
اوج ايثار و ازجان گذشتگی، سيمايی درخشان و كارنامه ای 

زرين برای ايران اسالمی رقم زد

    دادگاه طبري به ايس��تگاه هفتم رسيد. روز گذشته 
رسول دانيال زاده، از متهمان اين پرونده، نماينده دادستان 
را تحسين كرد ! از تالش هاي خودش براي اخراج نكردن 
كارگرانش خبر داد و گفت »تمام كارهايم را مباشرم انجام 
مي داد«. وي همچنين با تأييد رشوه به برادر رئيس جمهور 
تصاوير پخش ش��ده در دادگاه را هم به ماجراي رشوه به 

حسين فريدون مربوط دانست

تالشبرایتغييرياتعديلقطعنامه2231يعنیلطمهبهكلقطعنامه

    بین الملل

  ادامهازهمينصفحه
وزير خارجه امريكا گفت ك��ه ايران در حال به كار گيری ماش��ين های جديد 
غنی سازی اورانيوم است كه بسيار سريع تر از ماشين های فعلی اورانيوم غنی 
می كند و ادعا كرد كه » ايران جلوی دسترسی بازرسان آژانس را گرفته است. 
شورای امنيت بايد ايران را به پاس��خگويی وادارد. «   در پايان حضور پمپئو در 
نشس��ت بود كه ظريف در اين نشست مجازی حاضر ش��د. پيش از سخنرانی 
ظريف، اوالف اسكوگ، نماينده اتحاديه اروپا گفت كه عميقاً از تصميم امريكا 
برای برداشتن معافيت      ها برای شركت های اروپايی در همكاری مسالمت آميز 
هسته ای متأسف هس��تيم. در حالی كه پمپئو برجام را توافقی ناقص خواند، 
نمايندگان بلژيك، جمهوری دومنيكن و آفريقای جنوبی به عنوان اعضای غير 
دائم ، از خروج امريكا ابراز تأسف يا ابراز تأسف عميق كردند و الاقل در راند اول 
نشست های شورای امنيت هيچ نش��انه ای از حمايت كشورهای عضو از طرح 
امريكا برای تمديد تحريم های تسليحاتی ايران ديده نشد. نماينده اتحاديه اروپا 
در نشست ديشب اذعان كرد كه تأييد می كند ايران به تعهدات خود در سه سال 
و نيم گذشته پايبندی كامل داشته است و در 14 ماهی كه اياالت متحده از برجام 
خارج شده و تحريم     ها را بازگردانده است، به اين تعهدات پايبند مانده است. او 
گفت:» ما از اقدام امريكا در خروج از توافق هسته ای و احيای تحريم های يكجانبه 
عليه ايران عميقاً متأسفيم.« او گفت:»با اين وجود، اتحاديه اروپا از اقدام ايران در 

كاهش تعهداتش ذيل اين توافق هم به شدت نگران است.«
  موضعدونبشاروپاييان

هرچند تروئيكای اروپايی ، به خصوص انگليس و آلمان  در نشست ديروز سابقه 
خوبی از خود بر جای نگذاشتند، ولی ترس از واكنش ايران مانع اين شد كه از طرح 
امريكا برای تمديد تحريم های تسليحاتی ايران حمايت كنند. نماينده انگليس از 
خروج امريكا از برجام ابراز تأسف كرد و گفت كه فعال سازی مكانيسم ماشه هم 
كاربردی ندارد . او در عين حال تأكيد كرد:»ما از شورای امنيت می خواهيم كه 
به نگرانی     ها درباره منقضی شدن قطعنامه 2231 رسيدگی كند. « نماينده آلمان 
نيز كه به نظر می رسيد به رفتارهای نژادپرستانه اين روزهای امريكا نزديك شده 
از اينكه ايران »در حال دور شدن از برجام است« ابراز نگرانی كرد و دور شدن 

ايران را اين گونه توصيف كرد كه»وقتی يك نفر چراغ قرمز را رد كند، توجيهی 
برای ديگران نيست كه آنان هم اين كار را بكنند. بنابراين ايران بايد با طرفين باقی 
مانده در برجام همكاری كند.« نماينده آلمان گفت كه »ما می توانيم مكانيسم 
حل اختالف را فعال كنيم« و اين ادعای مضحك را مطرح كرد كه» ما فراتر از 
تعهد خود با مكانيسم اينستكس عمل كرده ايم.«  نماينده آلمان در جلسه ديشب 
يكی از پرانتقاد      ترين موضع گيری های خود را مقابل ايران ابراز كرد و گفت كه 
كشورش مخالف استفاده امريكا از ساز و كار حل و فصل اختالفات در برجام برای 

بازگرداندن تحريم های بين المللی عليه ايران است. 
  صراحتپکن-مسکو

در مقابل اين رويكرد دو پهلوی اروپاييان، چين و روسيه نمايشی از هماهنگی 
با ايران ارائه كردند و امريكا را مقصر وضعيت كنونی دانس��تند. نماينده چين 
گفت:»ريشه اصلی بحران فعلی خروج امريكا از برجام و تحريم های يكجانبه 
آن عليه ايران اس��ت.« وی ضمن تأكيد بر اينكه اقدام��ات امريكا برای تمديد 
تحريم های تسليحاتی تالش های مشترک برای حفظ برجام را تضعيف كرده ، 
تأكيد كرد:»چين از امريكا می خواهد اجرای تحريم های غيرقانونی خودش را 

متوقف كرده و به مسير اجرای برجام برگردد.« 
اين عضو دارای حق وتوی سازمان ملل در جلسه، تلويحاً امكان حق وتوی پكن 
را مطرح و تأكيد كرد كه »چين  با تالش امري��كا برای بازگرداندن تحريم های 
تسليحاتی عليه ايران مخالف است و همه مفاد قطعنامه 2231 از جمله توافقات 
حاصل شده در خصوص محدوديت های مرتبط تسليحاتی بايد اجرايی شوند.«

وی افزود:»امريكا از برجام خارج شده و اين كشور از هيچ حقی برای استفاده از 
ساز و كار موسوم به »مكانيسم ماشه« برای بازگرداندن تحريم های بين المللی 
عليه ايران برخوردار نيست. « نماينده روسيه هم كه بعد از خروج پمپئو از نشست 
سخنرانی كرد، گفت:»می خواستم از مشاركت وزير خارجه امريكا هم تشكر 
كنم ولی ايشان در جمع ما نيستند. می دانم كه برنامه شلوغی دارند ولی ايشان 
نخواستند كه به حرف های شورا گوش دهند. بيشتر از آن از اين بابت متأسفم كه 
در اظهارات ايشان-حداقل من- يك كلمه از همكاری و گفت وگو نشنيدم.«  او 
سياست فشار حداكثری كاخ سفيد را »خفگی حداكثری« توصيف كرد و گفت:» 
امريكا در اعمال تحريم های يكجانبه به نظر ساير كشور     ها بی  اعتنايی می كند. ما 
با نگرانی تحوالت مربوط به سياست فشار حداكثری عليه ايران را كه عبارت بهتر 
برای آن سياست خفگی حداكثری است، دنبال می كنيم. « او گفت:» » اياالت 
متحده عامدانه از اجرای تعهدات خود دست كشيد. ايران به تعهدات خود در 

چارچوب برجام ادامه داد. امريكا نه تنها ايران را تحريم كرد كه ديگر كشور     ها را 
هم تهديد كرده است. برای رسيدن به توافق برجام همه كشور     ها امتيازاتی دادند. 
سيستمی از كنترل      ها را اين توافق برای رسيدن به هدف در برداشت. شالوده 
آن اين بود كه اگر ايران به تعهدات خود عمل كند تحريم      ها در اكتبر امس��ال 

برداشته می شود.«
  خدشهبهبخشیاز2231،يعنیبهكلآن

محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، آخرين س��خنران ديشب شورای 
امنيت بود. بخش مهمی از س��خنرانی ظريف، به انتقاد از اروپاييان اختصاص 
يافت. وزير امور خارجه به 15 گزارش آژانس از پايبندی ايران اشاره كرد و اقدامات 
تعديلی ايران را، اقدامی گريز ناپذير مقابل خروج اروپا و بی عملی اروپاييان مقابل 

صبر ايران در برجام خواند. 
ظريف با انتقاد از اروپاييان گفت:»حتی يك جلسه شورا برای نكوهش دولت 
آمريكا يا حداقل برای بررسی نقض های مكرر آن تشكيل نشده است. درعوض، 
برخی از اعضای اروپايی شورا در فكر تخريب بيشتر قطعنامه و شورا هستند در 

حالی كه نسبت به تعهدات خود در مورد برجام پايبند نيستند.« 
او به تالش امريكا برای فعال سازی مكانيسم ماشه در توافق هسته اشاره كرد و 
با تصريح درباره خروج امريكا گفت:» امريكا نمی تواند هيچ حقی برای خود در 

برجام قايل باشد.« 
وزير خارجه ايران كه در ابتدای سخنرانی خود ازاين شورا خواسته بود »اشتباه 
نكند« و تأكيد كرده بود  چنانچه بارديگر ش��ورا تعلل ورزد، به منزله يك نسل 

عقبگرد در چندجانبه گرايی و حاكميت قانون خواهد بود .« 
در بخش پايانی سخنرانی خود، هر تالش��ی برای تغيير يا تعديل زمان بندی 
پذيرفته ش��ده در قطعنامه 2231، را به معنی لطمه به كل قطعنامه خواند و 
از  شورای امنيت خواس��ت اجازه ندهد،يك دولت آن را مجبور به چنين سوء 
استفاده ای كند. ظريف هرگونه محدويت جديد اعمالی بر ايران را نقض حقوق 
ايران خواند و با اش��اره به نام��ه رئيس جمهور ايران هش��دار داد كه در چنين 

سناريويی، ايران واكنشی قاطعانه نشان خواهد داد. 
او امريكا را مسئول عواقب اين ماجرا خواند: »در صورت وقوع چنين سناريويی، 
گزينه های ايران كه در حال حاضر هم به طرف های برجام اطالع رسانی شده 
قاطع خواهند بود. و مس��ئوليت كامل آن به عهده اي��االت متحده يا هر طرف 
ديگری خواهد بود كه به آن كمك كند يا در برابر رفتار غيرقانونی اين كش��ور 

مماشات به خرج دهد. «

 هشدارشدید ظریف  
شورای امنیت اشتباه نکند

 هشدار شدید ظریف  
شورای امنیت اشتباه نکند

نشس��ت ش��ورای امنيت س��ازمان ملل برای بررس��ی اج��رای قطعنامه 
2231تبديل به زنجي��ره ای از انتقادات به رفتار امريكا با ايران ش��د. وزير 
خارجه امريكا قصد داش��ت از اين نشس��ت پلی بزند برای توجيه تمديد 
تحريم های تس��ليحاتی ايران كه پاييز منقضی خواهد ش��د، ولی تقريباً 
همه اعضا ضمن انتقاد و ابراز تأس��ف از خروج امريكا از برجام، نشان دادند 
كه دس��ت كم فعاًل از طرح تمديد تحريم های تس��ليحاتی ايران حمايت 
نمی كنند. اروپاييان از ترس واكنش ايران اين را در لفافه بيان كردند ولی 
چين و روسيه به عنوان دو عضو دارنده حق وتو با صريح      ترين لهجه ممكن 

امريكا را مقصر وضع فعلی خواندند و با تمديد تحريم های تسليحاتی ايران 
مخالفت كردند. محمد جواد ظريف وزير ام��ور خارجه هم درباره هرگونه 
خدشه به قطعنامه 2231 ش��ورای امنيت هش��دار داد كه به گفته او كل 
قطعنامه از خدش��ه دار خواهد كرد.  نشست ش��ورای امنيت برای بررسی 
اجرای قطعنامه 2231 شورای امنيت ش��ب گذشته به صورت مجازی، با 
حضور غير همزمان محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران و مايك پمپئو، 
وزير خارجه امريكا برگزار شد. پمپئو در س��خنرانی خود كه ظريف در آن 
 حضور نداشت درباره پايان تحريم های تسليحاتی ايران هشدار داد و گفت:

»تحريم تسليحاتی عليه شنيع      ترين رژيم تروريس��تی به زودی منقضی 
می ش��ود. اگر اقدام نكنيد ايران می توان��د جنگنده های روس��ی بخرد و 
ناوگان زيردريايی خود را به روز رسانی و آزادی دريانوردی را هر چه بيشتر 
تهديد كند.« پمپئو ايران را تهدي��دی بالقوه برای ثبات خاورميانه خواند و 
گفت:»ايران قادر خواهد بود از ونزوئال تا افغانستان و سوريه تهديدساز باشد. 
ايران يك دموكراسی مسئول نيست.«  او گفت در حالی كه ايران ادعا می كند 
به برجام پايبند است هيچ نشانه ای از اينكه از اقدامات بی ثبات كننده خود 

كاسته است در دست نيست. «  | بقيهدرهمينصفحه

کناره گیری 
 ترامپ 

از انتخابات 
جدی شد

  تنها چهار ماه به پنجاه ونهمين انتخابات رياست جمهوری امريكا باقی مانده، 
شرايط اجتماعی به ضرر دونالد ترامپ رئيس جمهور اين كشور در جريان است؛ 
تحوالتی كه ممكن است ترامپ را هم  به رئيس جمهور يك دوره ای   امريكا بدل 
كند. يك عضو حزب جمهوريخواه به شبكه فاكس نيوز گفت:»چنانچه دونالد 
ترامپ به اين باور برسد كه هيچ شانسی برای پيروزی در انتخابات ندارد، احتماالً 
از رقابت رياس��ت جمهوری 2020 كنار می كشد«. چارلز گاسپارينو، گزارشگر 
فاكس نيوز در يك سری پيام  توئيتری نوش��ت كه او با بازيگران اصلی در حزب 
جمهوريخواه درباره اين مطلب صحبت كرده اس��ت. يكی از آنها حالت ترامپ 
را شكننده توصيف كرد، چرا كه فرصت های او برای دور دوم رياست جمهوری 

به شدت در حال از دست رفتن است | صفحه15

ساديسمسياسیترامپ
درتماسبامركل:احمقهستی!


