اعتراف صریح ترامپ:

آمریکا به خاطر وضعیت افغانستان
با تحقیری بزرگ مواجه است

بزرگوار کسی است که در کیفر بدی نیکی کند .امام علی

(ع)

ورزش��ي
فرهــنــگ��ي
اجتماعــ��ي
اقتصــ��ادی
سيــاس��ي
س��ال دوازدهم دوش��نبه  1ش��هریور  14 1400محرم 1443
 23آگوس��ت  2021ش��ماره  8 3348صفحه  3000تومان

2 0 2 1

A u g

M o n

3 3 4 8

N o

V o l . 11

ذبیحاهلل اعظمیساردوئی

نماین�ده م�ردم جیرف�ت و عنبرآب�اد در
مجلس

www.asre-iranian.ir
همین صفحه

تورم در آمریکا شدیدتر از همیشه؛

یک کارشناس امریکایی با هشدار درباره شروع دوران
جدی��دی از افزایش قیمت ها و تورم در آمریکا تأکید
ک��رد که دالر موقعی��ت خود را به عن��وان ارز ذخیره
جهان از دس��ت خواهد داد .روزنامه هیل در مقاله ای
به قلم «آلوارو وارگاس لوسا» ،یکی از...
صفحه3

امیرعبداللهیان:

وزارت خارجه را به
برجام گره نمیزنیم

صفحه2

علت عمیق شدن شکاف طبقاتی در کشور؛

«فقر مالی و نیاز اقتصادی»
ارمغان دولت تدبیر و امید

بر اس��اس اعالم مرکز آمار ،شکاف طبقاتی در دولت
یازدهم و دوازهم نسبت به دولتهای گذشته افزایش
یافت و این موضوع به بحرانی تبدیل شد که کشور را
در زوای��ای مختلف تهدید میکند .به گزارش «عصر
ایرانیان»  ،شکاف طبقاتی به...

رئیسی در دیدار وزیر خارجه ژاپن:

تاخیرآزادسازیداراییهای
ایران در بانکهای ژاپنی
توجیهپذیرنیست
زورگویی آمریکاییها ،استقالل ،آزادی و هویت ملتها را تهدید میکند
با هرگونه ایجاد ناامنی در منطقه از جمله ناامن کردن دریاها مخالفیم
از صلح و ثبات در افغانستان حمایت کرده و میکنیم

صفحه5

 300هزار واحد
مسکنمهرتکمیلنشدهاست
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صفحه2

وزیر دفاع مطرح کرد؛

پیشبینی عرضه  2میلیون دوز واکسن فخرا در ماه

وزی��ر دفاع از ارس��ال ش��یوهنامههای آغاز مرحله س��وم
کارآزمایی بالینی به وزارت بهداش��ت خب��ر داد و گفت:
پیشبینی میکنیم بتوانی��م یک و نیم تا  2میلیون ُدز از
واکس��ن فخرا را هر ماه پس از اتم��ام مراحل کارآزمایی
بالین��ی عرضه کنیم .به گزارش «عص��ر ایرانیان» ،امیر
حاتمی وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح در گفتگو
با ویژه برنامه «پرچم اقتدار میهن» گروه سیاس��ی رادیو
ای��ران به مناس��بت  31مرداد س��الروز صنع��ت دفاعی
کش��ور درباره آخرین وضعیت مراحل کارآزمایی و تولید
واکس��ن فخرا ،اظهار داشت :بعد از تامین اقالم مورد نیاز
در زمینه کرونا ،با توجه به زیرس��اخت هایی که داشتیم،
با هماهنگی وزارت بهداش��ت پا به عرصه تولید واکسن
گذاشتیم و شروع به ساخت واکسنی که ابتدا «میالد» نام
گرفت ،کردیم .پس از ش��هادت دانشمند ارزنده دفاعی و
هسته ای کشور؛ شهید دکتر فخری زاده (که این واکسن
زیر نظر گروهی از دانش��مندان حوزه واکسن به مدیریت
آن شهید بزرگوار س��اخته شده است) این واکسن به یاد
ایشان «فخرا» نامیده شد .وزیر دفاع از ارسال شیوه نامه
های آغاز مرحله سوم کارآزمایی بالینی به وزارت بهداشت
خبر داد و افزود :به محض تائید ش��یوه نامه ،مرحله سوم
کارآزمایی بالینی واکسن فخرا آغاز خواهد شد که پس آن

با یک فاصله کوتاه عرضه عمومی واکسن فخرا آغاز می
ش��ود .همچنین در گفتگویی که آقای دکتر نمکی؛ وزیر
محترم بهداشت داشتم؛ ایشان هم پیگیر صدور مجوزهای
مربوطه برای آغاز مرحله س��وم کارآزمایی بالینی واکسن
فخرا بودند .وی از نتایج بس��یار خوب دو مرحله پیش��ین
کارآزمایی بالینی واکسن فخرا خبر داد و گفت :در مرحله
نخس��ت نداش��تن عوارض و ایمنی زایی مدنظر بود که
هردو تایید شد و در مرحله دوم بیشتر ایمنی زایی مدنظر
بود که بنا بر گفته همکاران ما واکسن فخرا توانسته نتایج
بسیار خوبی را کسب کند .امیر حاتمی همچنین درباره اثر
بخشی این واکسن بر سویه های جدید کرونا هم تصریح
کرد :از آنجایی که فخرا واکسنی کامال بومی است که بر
اساس خالص سازی و غیرفعال سازی گونه های موجود
کرونا در کشور ساخته شده ،پیش بینی ها از نتایج خوب
دراین زمینه حکایت دارد و با توجه به روش س��اخت آن،
فکر می کنم امکان تولید آن بر مبنای سویه های جدید
کرونا نیز امکان پذیر بوده و از این جهت واکس��ن بسیار
خوبیس��ت .وزیر دفاع از پیش بین��ی عرضه یک ونیم تا
دو میلیون دوز از واکس��ن فخرا در ماه خب��ر داد و ادامه
داد :در صورت اعالم نیاز وزارت بهداشت امکان افزایش
تولید آن وجود دارد که البته کمی باید زیرس��اخت های

آن افزای��ش یابد .همچنین از آنجایی که واکس��ن های
مختلفی در کشور در حال طی مراحل تحقیقات و عرضه
هس��تند ،ما با اولویت نیاز نیروهای مسلح این واکسن را
تولی��د می کنیم .از این رو در صورت نیاز عرضه عمومی
هم خواهد شد .مقام ارشد صنعت دفاعی کشور همچنین
درباره نقش آفرینی وزارت دفاع در سایر حوزه های مبارزه
با کرونا هم گفت :در همان ابتدای شیوع کرونا با توجه به
تاکیدات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا مبنی بر
حضور نیروهای مس��لح در عرصه مبارزه با کرونا ،وزارت
دفاع هم با توجه به داش��ته هایش در این میدان حضور
پیدا کرد و در زمینه تولید مواد ضد عفونی کننده؛ ماسک
به ویژه ماس��ک های ان 95؛ آمبوالنس های ویژه حمل
بیماران کرونایی و تجهیزات بیمارس��تانی ،آن بخش از
خطوط تولیدات خود را که تولیداتش نزدیک به س��اخت
ای��ن نیازها بود را تغییر داده و به تولید آنها پرداخت .وی
ساخت کیت تشخیص کرونا را یکی دیگر از دستاوردهای
وزارت دف��اع در این عرصه خواند و افزود :با توجه به نیاز
کشور به کیت های تشخیص کرونا ،وزارت دفاع به این
حوزه نیز ورود کرد و ساخت کیت «سپند» را ساخت که
عالوه بر بیمارستان های نیروهای مسلح در دیگر مراکز
درمانی کشور هم بکار گرفته شد.
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رئیسجمهور سابق آمریکا گفت که وضعیت افغانستان
به عنوان یکی از بزرگترین شرمس��اریها و تحقیرهای
سیاس��ت خارجی در تاریخ ایاالت متحده شناخته خواهد
ش��د .به گزارش فارس« ،دونال��د ترامپ» رئیسجمهور
س��ابق آمری��کا در تجمع��ی در می��ان هواداران��ش در
«کالمن» آالباما گفت که تحوالت اخیر در افغانس��تان
شکس��ت بزرگ سیاس��ت خارجی دولت فعل��ی آمریکا
و یک شکس��ت بزرگ نظامی اس��ت که نش��اندهنده
بیکفایتی واش��نگتن اس��ت .ترام��پ در راهپیمایی روز
ش��نبه با نام «آمریکا را نجات دهی��د» گفت که جهان
اکنون در حال تماشای آمریکاست و با خود فکر میکند
چه بالیی به این س��رعت به سر ایاالت متحده آمد؟ به
گزارش خبرگزاری «اس��پوتنیک» ،رئیسجمهور سابق
آمری��کا گفت که وضعیت افغانس��تان یکی از بزرگترین
شرمساریها و بزرگترین تحقیرهای سیاست خارجی در
تاریخ ایاالت متحده خواهد بود .ترامپ سپس جو بایدن
رئیسجمهور آمریکا را به تسلیم پایگاههای نظامی آمریکا
در افغانس��تان متهم و تاکید کرد که نیروهای آمریکایی
 ۸۳میلیارد دالر تجهیزات نظامی را پشت سر خود باقی
میگذارن��د .وی گفت این به عن��وان یکی از بزرگترین
شکس��تهای نظامی تمام دوران ش��ناخته خواهد ش��د

و خ��روج نیروها را تس��لیم ش��دن کام��ل و بیکفایتی
فاحش رئیسجمهور خواند .ترامپ مدعی شد که تحت
ریاس��تجمهوری او ،این اتفاق هرگز رخ نمیداد .او در
ادام��ه به طعنه گفت که وقتی افغانس��تان در حال رفتن
به س��مت جهنم بود ،رئیسجمهور آمریکا در تعطیالت
به س��ر میبرد .ترامپ س��پس گفت که واش��نگتن باید
قبل از انجام هرگونه اقدام شدید تجربه نیروهای روسیه
در افغانس��تان را تحلیل میکرد .وی طرح بایدن درباره
خروج نیروها از افغانستان را تصمیم وحشتناک توصیف
کرد و افزود ایاالت متحده باید آماده باش��د تا نیروهای
خ��ود را به افغانس��تان بازگرداند تا به هزاران ش��هروند
آمریکای��ی که در آنجا باقی ماندهاند ،کمک کند .ترامپ
در ادامه با توجه به نزدیک ش��دن س��الگرد حمالت ۱۱
سپتامبر گفت رویکرد نادرست بایدن در قبال افغانستان
منجر به این خواهد شد که پرچم طالبان بر فراز سفارت
آمریکا در افغانستان در  ۱۱سپتامبر در بیستمین سالگرد
حمالت به اهتزاز درآید .به ادعای رئیسجمهور س��ابق
آمریکا ،راه صحیح خروج از افغانستان این بود که آمریکا
نظامیانش را تنها پس از خروج ش��هروندان آمریکایی و
تجهیزات با ارزش خود از کش��ور جنگزده افغانس��تان
بیرون بکش��د نه این که با تخلیه پایگاههای خود ،آنها

را در اختیار طالبان قرار دهد .ترامپ در ادامه مدعی شد
ک��ه تحت مدیریت او ایاالت متحده ارتش را بازس��ازی
ک��رده بود ،اما همه چیز به باد رفت و در اختیار دش��من
قرار گرفت .رئیسجمهور س��ابق آمریکا که در دوران او
توافق واش��نگتن با طالبان انجام شد ،در پایان بار دیگر
تاکید کرد آنچه رخ داد نه خروج ،بلکه تسلیم محض بود.
در پی خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان ،طالبان به
پیشروی در این کش��ور ادامه داد .ایاالت متحده خروج
نیروهای خود از افغانس��تان را در ماه مه با هدف خروج
تمام نظامیان آمریکایی تا  ۱۱س��پتامبر (نهم ش��هریور)
آغاز کرد .اما نحوه خروج آمریکا و ش��رایط ایجاد ش��ده
در افغانس��تان در روزهای گذشته انتقادات گستردهای را
متوجه دولت بایدن کرده است .تصمیمات رئیسجمهور
ایاالت متحده برای خارج ک��ردن عجوالنه و بیبرنامه
نظامیان این کشور از افغانستان که منجر به سقوط دولت
کابل و تسلط طالبان شد ،حتی از سوی مردم آمریکا نیز
مورد تایید قرار نگرفت .نظرسنجی جدیدی که که توسط
گروه «ترافالگار» انجام شده ،نشان داد که  ۶۹درصد از
مردم آمریکا از تصمیمات بایدن درخصوص افغانستان و
خروج از این کش��ور ناراضی هستند و فقط  ۲۳درصد از
شرکتکنندگان عملکرد او را تایید میکنند.

استفاده از ظرفیت میدان و دیپلماسی
اولویت وزیر پیشنهادی امور خارجه

روزنامهصبحايران

دالر دیگر ارز
ذخیره جهان نخواهد بود

یادداشت

آق��ای امیرعبداللهی��ان،
دیپلمات��ی باه��وش ،با
تجربه و حرفهای اس��ت
که کار خود را از کارشناسی در وزارت امور
خارجه شروع و تا معاونت این وزارتخانه
انج��ام وظیفه ک��رده ،وی فردی اخالق
مدار است که مورد قبول بدنه کارشناسی
و مدیریتی وزارت امور خارجه نیز میباشد.
وزارت امور خارجه هر کش��ور ویترین و
نماینده آن کش��ور در نظ��ام بین المللی
اس��ت و اصوال تابع اح��زاب و جناحهای
داخلی نیست به این دلیل که راهبردها و
خطوط سیاست خارجی کشورها با آمدن
ی��ک حزب و جناح و رفتن حزب و جناح
دیگر تغییر نمیکند زیرا منافع ملی ثابت
است و کمتر تغییر میکند .آن چیزی که
ممکن است با تغییر دولتها در سیاست
خارجی تغیی��ر کند تاکتیکه��ا و نحوه
اجرای سیاست خارجی است که در برنامه
آقای امیرعبداللهیان به صورت برجسته
مش��اهده میش��ود ،وی بر اجماع سازی
در کش��ور برای پیشبرد سیاست خارجی
و اس��تفاده از همه ظرفیتهای نظام در
حوزه سیاست خارجی تاکید دارد .موضوع
ارتقاء و تحکیم رابطه با همسایگان و حل
و فصل مس��ائل منطقه و تنش زدایی در
منطقه و جهان از اولویتهای سیاس��ت
خارجی دولت اس��ت و رئیس جمهور نیز
ب��ر آن تاکید دارد؛ با توجه به تخصص و
تجربه آقای امیر عبداللهیان در خاورمیانه،
بهترین و شایس��ته ترین ف��رد برای این
مهم محسوب میشود .در سالهای اخیر
محوریت و نق��ش وزارت امور خارجه در
تعیین و اجرای سیاست خارجی تضعیف
ش��ده ،وزارتخانهها و نهادها گاهی بدون
هماهنگی و مشورت با وزارت امور خارجه
خارجه اقدام کردهاند که پیامدهای منفی
برای کشور به همراه داشته است .یکی از
اولویتهای آقای امیر عبداللهیان تحکیم
و تثبی��ت مرجعیت وزارت امور خارجه در
دیپلماس��ی جمهوری اسالمی و نیز بهره
ب��رداری از ظرفیت میدان و دیپلماس��ی
است.

