کشف محرمانهای جدید از فساد مدیرعامل هفتتپه

سیدنظامالدین موسوی ،نماینده مجلس در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده هفتتپه در توییتر نوشت :قاضی مسعودی مقام با
اعالم شروع دور تازه رسیدگی به پرونده مدیران هفت تپه گفت :اسدبیگی متهم به سردستگی اخالل سازمان یافته ۱.۵میلیارد دالری
در نظام ارزی و پولی کشور است۱.۵ .میلیارد دالر حدود ۴۰هزارمیلیارد تومان ،معادل یارانه یکسال ۷۸میلیون ایرانی است.
یعنی هفت تپه ای به وسعت ایران

دفتر وکیل یک دفتر
اقتصادی نیست

رسویس خربی

رییــس اتحادیــه سراســری کانونهــای وکالی
دادگســتری ایـران (اســکودا) گفت :هرچنــد که یک
وکیــل از طریــق وکالــت از نظر اقتصــادی و مالی نیز
منتفــع میشــود ولــی آن چــه کــه مســلم اســت
ایــن اســت کــه وکالــت موضوعی نیســت کــه جنبه
اقتصــادی داشــته باشــد
رییــس جدیــد اتحادیــه سراســری کانونهــای
وکالی دادگســتری ایـران (اســکودا) گفــت :فعالیت
یــک وکیــل براســاس نظامهــای حاکــم بــر فعالیت
وکال ،دفــاع از حقــوق عامــه اســت پــس نمیتوانیــم
بگوییــم دفتــر وکیــل یــک دفتــر اقتصــادی اســت.
جعفــر کوشــا ،رییــس جدیــد اتحادیــه سراســری
کانونهــای وکالی دادگســتری ای ـران (اســکودا) در
ارتبــاط بــا مصوبــه اخیــر مجلــس مبنی بر «کســب
و کار تلقــی کــردن وکالــت» گفــت :مجلس شــورای
اســامی بــه دنبــال اصالحــات پیشــنهادی شــورای
نگهبــان در خصــوص اصالح بعضــی از مـواد مربوط
بــه اصــل  ،۴۴در تاریــخ  ۲۵آبــان مــاه ،تصویب نمود
کــه شــغل وکالــت حرف ـهای بــه عن ـوان فعالیــت
اقتصــادی در زمــره کســب و کار قـرار گیــرد.
رییــس اتحادیــه سراســری کانونهــای وکالی
دادگســتری ای ـران (اســکودا) بــا بیــان اینکــه مــا
بحثــی تحــت عنــوان فعالیتهــای اقتصــادی و
بحثــی هــم تحــت عن ـوان فعالیتهــای حقوقــی
و وکالتــی داریــم گفــت :هرچنــد کــه یــک وکیــل
از طریــق وکالــت از نظــر اقتصــادی و مالــی نیــز
منتفــع میشــود ولــی آن چــه کــه مســلم اســت
ایــن اســت کــه وکالــت موضوعی نیســت کــه جنبه
اقتصــادی داشــته باشــد اگرچــه کــه ممکــن اســت
آثــار اقتصــادی داشــته باشــد ولــی فعالیتهــای
اقتصــادی موضــوع مــادی و اقتصــادی دارنــد
بنابرایــن مــا نمیتوانیــم فعالیتهایــی که در شــغل
وکالــت انجــام میگیــرد را بــه عنـوان فعالیتهــای
اقتصــادی مطــرح کنیــم.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه یک وکیل ســوگند
یــاد میکنــد و طبــق نظامنامههایــی رفتــار
میکنــد بنابرایــن براســاس حقــوق شــهروندی و
بشــری کار وکالــت امــری اســت کــه در جهــت
خدمــت بــه مــردم و دفــاع از حقــوق عامــه اســت
پــس اینکــه بگوییــم هــر وکیــل یــک فعالیــت
اقتصــادی میکنــد و یــک کســب و کار اســت و
بایــد مثل ســایر صنــوف مجــوز کســب و کار بگیرد
انحـراف از تفســیر قانونگـذار و اشــتباه در موضــوع
فعالیتهــا اســت.
کوشــا بــا بیــان اینکــه فعالیت یــک وکیل براســاس
نظامهــای حاکــم بــر فعالیــت وکال ،دفــاع از حقــوق
عامــه اســت پــس نمیتوانیــم بگوییــم دفتــر وکیــل
یــک دفتــر اقتصــادی اســت ،گفــت :خــود وکیــل
موضوعیــت دارد نــه دفتــری کــه در آن کار میکنــد.
در فعالیتهــای اقتصــادی بــه آن دفتــر و محــل کــه
کار اقتصــادی در آن انجــام میگیــرد توجــه داریــم
درحالــی کــه درارتبــاط بــا وکالــت بــه خــود وکیــل
توجــه میکنیــم ،وکیلــی کــه پروانــه وکالــت دارد
میتوانــد در همــه جــا وکالــت کنــد و قائــم به محلی
کــه در آن وکالــت میکنــد نیســت پــس اگــر چیزی
هــم مــا بــه ازای کار وکالــت دریافــت میکنــد بــه
دفتــرش وابســته نیســت بلکــه تابــع فعالیتی اســت
کــه درخصــوص وکالــت مثــل نوشــتن لوایــح ،انجام
دفاعیــات ،مراجعــه بــه شــعبه و ...انجــام میدهــد.
رییــس اتحادیــه سراســری کانونهــای وکالی
دادگســتری ایــران (اســکودا) بــا اشــاره بــه آرای
دیــوان عالــی و دیــوان عدالــت اداری در خصــوص
نهــاد وکالــت گفــت :در رای وحــدت رویــه شــماره
 ۶۰۷دیــوان عالــی کشــور مــورخ  ۳۰/۶/۷۵هــم
آمــده اســت کــه محــل وکالــت ،فعالیت تجــاری و
کســب و کار محســوب نمیشــود و در رای هیــات
عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه شــمارهی -۴۸۹
 ۴۹۰در  ۲۴/۵/۹۶هــم بــه این مســئله تاکید شــده
اســت پــس در هــر دو بــه عنــوان دو مرجــع عالــی
بــه ایــن مســئله اشــاره دارنــد کــه مــا نمیتوانیــم
فعالیــت وکیــل را یــک فعالیــت صنفی-تجــاری یا
کســب و پیشــه بدانیــم و محــل وکالــت را یــک
در
محــل کســب و کار
نظــر بگیریــم.

بــا پایــان بازشــماری آرای انتخابــات ریاســت
جمهــوری آمریــکا در ایالــت محــل مناقشــه
جورجیــا و نهایــی شــدن تقریبــا قطعــی نتیجــه
انتخابــات در ســال  ۲۰۲۰میتــوان گفــت دونالــد
ترامــپ همانگونــه باخته کــه در ســال  ۲۰۱۶پیروز
شــده بــود.
بــا نهایــی شــدن شــمارش آرا در انتخابــات
ریاســت جمهــوری آمریــکا دونالــد ترامــپ نامــزد
جمهوریخــواه انتخابــات  ۲۳۲رای الکتــرال و
رقیــب دموکراتــش جــو بایــدن  ۳۰۶رای الکتــرال

اولین اظهارات نامزد وزارت خارجه دولت بایدن درباره ایران
«کریــس کونــز» ســناتور ایالــت دالور کــه یکــی
از گزینههــای احتمالــی تصــدی وزارت خارجــه
در دولــت جــو بایــدن اســت ،گفــت از بازگشــت
آمریــکا بــه برجــام حمایــت میکنــد.
رویتــرز بــه نقــل از ایــن ســناتور دموکــرات
نوشــت :اگــر راهــی بــرای محــدود کــردن
برنامــه موشــکی و حمایــت ایــران از گروههــای
نیابتـیاش در منطقــه ایجــاد شــود ،از بازگشــت
آمریــکا بــه برجــام حمایــت میکنــد.
کونــز بــا تاکیــد بــر اینکــه از جانــب خــودش

صحبــت میکنــد ،بــه رویتــرز گفــت کــه
«پیــش از آنکــه از بازگشــت بــه برجــام حمایــت
کنــم واشــنگتن بــه راهــی بــرای اعمــال
محدودیــت بــر برنامــه موشــکی و حمایــت آنهــا
از گروههــای نیابتــی نیــاز دارد .اینهــا بایــد
زمانــی محقــق شــود».
بــر اســاس ایــن گــزارش ،بایــدن اعــام کــرده
اســت کــه اگــر ایــران پایبنــدی ســختگیرانه بــه
توافــق هســتهای را از ســر بگیــرد ،آمریــکا بــه
آن بازگشــته و بــا متحدانــش «بــرای تقویــت و

معرفی عامالن انفجار

تمدیــد آن» همــکاری خواهــد کــرد.
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا بــا
توصیــف برجــام بــه «بدتریــن توافــق ممکــن»
و بــا هــدف بــه راه انداختــن کارزار فشــار
حداکثــری علیــه ایــران ،در روز هشــتم مــی
 ۱۸( ۲۰۱۸اردیبهشــت  )۱۳۹۷از برجــام خــارج
شــد.
وی تــاش کــرد تــا سیاســت فشــار حداکثــری
را در قبــال ایــران اجــرا کنــد امــا ایــن سیاســت
نتیجهبخــش نبــود.
عــاوه بــر ســناتور کونــز ،ســوزان رایــس مشــاور
ســابق امنیــت ملــی دولــت اوبامــا ،آنتونــی
بیلکیــن مشــاور سیاســت خارجــی بایــدن،
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کریــس مورفــی ســناتور ایالــت کانتیکــت و
ویلیــام برنــز معــاون ســابق وزیــر خارجــه آمریکا
از جملــه افــراد دیگــری هســتند کــه از آنهــا بــه
عنــوان نامزدهــای تصــدی وزارت خارجــه در
بــرده میشــود.
دولــت بایــدن نــام

نطنز توسط سردار
دهقان

جمهوری اسالمی در
هیچ شرایطی روی توان
دفاعی و عناصر قدرت
ملی خود با هیچ کس
مذاکره نخواهد کرد.
حســین دهقــان از فرماندهــان جنــگ
هشتســاله عــراق علیــه ایــران بــا خبرگــزاری
آسوشــیتدپرس گفتوگــوی مشــروحی داشــته
اســت.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
ســوال :اگــر اجــازه بدهیــد ،ســوال ابتدایــی را
دربــاره موقعیــت فعلــی نیروهــای متخاصــم
نســبت بــه جمهــوری اســامی بپرســم؛ رژیــم
صهیونیســتی هماکنــون در حــال گســترش
پایگاههــای دیپلماتیــک یــا غیردیپلماتیــک در
منطقــه اســت .شــنیده میشــود در کشــورهای
حاشــیه خلیــج فــارس پایگاههایــی زده و بعض ـاً
هــم میگوینــد کــه پایگاههــای ایــران در
ســوریه را مــورد حملــه قــرار میدهنــد .ایــن
مجموعــه حــرکات را چگونــه ارزیابــی میکنیــد
و واکنــش جمهــوری اســامی چگونــه میتوانــد
باشــد؟
بحثــی کــه در کالن میتوانــد مطــرح باشــد
و معمــوالً بایــد رویکردمــان ایــن باشــد کــه
مســائل را از منظــر راهبــردی نــگاه کنیــم.
بدانیــم بســترهای ایــن اقــدام چیســت ،اهدافــی
کــه یــک بازیگــر دنبــال میکنــد ،توانمنــدی و
قابلیتــی کــه آن بازیگــر بــرای خــود قائــل اســت
و در نهایــت عوامــل کمککننــده فضایــی کــه
آن راهبــرد را میتوانــد بــه نتیجــه برســاند
چیســت؟
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،مقامــات
اســرائیلی اعــام کردنــد کــه زلزلــه بزرگــی بــر
ارکان نظــام صهیونیســتی بــا پیــروزی انقــاب
اســامی بــه وجــود آمــده اســت و بــه طــور
طبیعــی انقــاب مــا نــه هیــچگاه رســمیت
ایــن رژیــم را پذیرفــت و نــه هی ـچگاه تــن بــه
خواســتههای او و همــه کســانی کــه مدافــع
او هســتند داده اســت .اســرائیل همــواره ایــران
را بــرای خــود تهدیــدی جــدی و تعیینکننــده
میدانــد و همیشــه روی ایــن شــعار مانــور
میدهنــد و آن هــم ایــن اســت کــه ایــران بــه
دنبــال نابــودی اســرائیل اســت .همچنیــن آن
جملــه معــروف امــام خمینــی (ره) کــه فرمودند

«اســرائیل بایــد از صحنــه روزگار محــو شــود» را
تکــرار میکننــد .نظــام و انقــاب اســامی مــا
اعــام کــرده ،میکنــد و خواهــد کــرد کــه مــا
حتم ـاً مدافــع آرمــان ملــت فلســطین هســتیم.
حتم ـاً دنبــال ایــن هســتیم کــه فلســطین بــه
حــق قانونــی ،تاریخــی و مالکیــت ســرزمین
خــود دســت پیــدا کنــد و البتــه بــه ایــن موضوع
بــاور داریــم کــه نهادهــای حقوقــی و سیاســی
جهــان کــه در ســیطره نظــام صهیونیســتی
قــرار دارنــد در جهــت منافــع اســرائیل هــر
کاری کــه میتوانســتند را انجــام دادهانــد.
کمتــر قطعنامــهای را میتوانیــد پیــدا کنیــد
کــه در شــورای امنیــت ســازمان ملــل رفتــه
باشــد و برعلیــه اســرائیل تصویــب شــده باشــد
و یــا قطعنامــهای کــه تصویــب شــده باشــد و
کشــوری در دنیــا بــه دنبــال اجراکــردن آن
باشــد .ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه طبــق
منشــور ســازمان ملــل ،اگــر قطعنامــهای را
شــورای امنیــت ســازمان ملــل تصویــب کنــد،
همــه اعضــا موظــف بــه ایــن هســتند کــه
نســبت بــه آن متعهــد و وفــادار باشــند.
آمریکاییهــا و اروپاییهــا همــواره اصــل
ثابتــی در سیاســت خارجــی خــود داشــتند و
آن هــم حفــظ موجودیــت ایــن رژیــم جعلــی
صهیونیســتی در منطقــه خاورمیانــه اســت .اوالً
مــا اســرائیل را عامــل ناامنــی در فضــای عمومی
منطقــه میدانیــم ،وجــود او مخالــف اهــداف و
منافــع ملــی همــه ملتهــای منطقــه اســت و
اگــر دولتهــای منطقــه خودشــان پایبنــد بــه
منافــع ملــی خــود باشــند ،قاعدتــاً همــکاری،
پذیــرش یــا پایــگاه دادن بــه اســرائیل را انجــام
نمیدهنــد .بــا ایــن حــال ،آنــان هــم عمدتــاً
نظامهــای وابســتهای هســتند ،اتکایــی بــه
مردمشــان ندارنــد ،منافــع ملیشــان موضــوع
ثانویــه نســبت بــه آن چیــزی کــه آمریکاییهــا
و اســرائیلیها ازشــان میخواهنــد و شــاید هــم
بتــوان اینگونــه گفــت کــه موجودیــت ،بقــا و
تثبیــت خــود را در ســایه
نــوع همــکاری،

را از آن خــود کــرده اســت و بــه ایــن ترتیــب چهل
و ششــمین رییــس جمهــوری آمریــکا جــو بایــدن
خواهــد بــود کــه کارش را از  ۲۰ژانویــه  ۲۰۲۱آغــاز
میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه دونالــد ترامــپ
در ســال  ۲۰۱۶دقیقــا با نتیجه مشــابه یعنــی ۳۰۶
بــه  ۲۳۲رای الکتــرال ،هیــاری کلینتــون ،رقیــب
دموکراتــش را شکســت داده بــود.
انتخابــات  :۲۰۲۰آبــی دموکــرات  -قرمــز
جمهو ر یخــو ا ه
بــر اســاس گــزارش ایســنا ،انتخابــات امســال از

نظــر حضــور واجــدان شــرایط رای دهــی در آن
رکــورد شکســته و بــا شــمارش آرا تاکنــون جــو
بایــدن نزدیــک بــه  ۸۰میلیــون و ترامــپ بیــش از
 ۷۳میلیــون رای بــه دســت آوردهانــد کــه تاکنــون
در طــول انتخابــات ریاســت جمهــوری در آمریــکا
چنیــن اعــدادی ســابقه نداشــته اســت .پیــش
از بیشــترین رای بــرای بــاراک اوبامــا در جریــان
انتخابــات اولیــن دور ریاســت جمهــوریاش بــود
کــه بیــش از  ۶۹میلیــون رای بــه دســت آورده بود.
ســیانان نیــز صبــح امــروزز در خبــری فــوری

میــزان و عمــق تعامالتــی میداننــد کــه بــا
آمریکاییهــا و اســرائیلیها دارنــد.
بنابرایــن اســرائیل همــواره بــه دنبــال ایــن
بــوده اســت کــه مــا را بــه عنــوان تهدیــد و آن
هــم تهدیــدی فــوری بــرای خــود تلقــی کنــد.
همــواره تــاش کــرده خــود را بــه مرزهــای
مــا نزدیــک کنــد و تــاش کــرده اســت کــه
بــه جنگــی مذهبــی دامــن بزنــد .از ایــن منظــر
تــاش کردنــد کــه ایــران را تهدیــدی بــرای
دنیــای اســام و عــرب جلــوه داده و ایــران
هراســی کننــد .آنــان ایــن مســیر را تاکنــون
ادامــه دادنــد .اینهــا سیاســتهایی اســت کــه
بســتری را برایشــان فراهــم میکنــد تــا بتواننــد
بــا همــه همســایگان مــا و همــه کســانی کــه در
سراســر جهــان بــه نوعــی بــا مــا تعامــل دارنــد
اثرگــذاری کــرده و سیاستهایشــان را علیــه مــا
ســامان دهــد.
حــال ســوال بعــدی ایــن اســت کــه اســرائیل
بــا جغرافیــا ،جمعیــت و تــوان خــود میتوانــد
پایگاههــای نظامــی را در سراســر منطقــه ایجــاد
کنــد؟ پاســخ منفــی اســت .آیــا میتوانــد
در دراز مــدت روی ایــن پایگاههــا حســاب
کنــد؟ پاســخ منفــی اســت .ذهنیــت شــکل
گرفتــه تاریخــی مســلمانان ،هیــچگاه اشــغال
فلســطین و بیتالمقــدس را تمکیــن نکــرده
و نپذیرفتــه اســت .در حقیقــت اســرائیل بــا
اشــتباهات راهبــردی کــه انجــام میدهــد،
جبهــه گســتردهای را فراهــم میکنــد کــه بــر
علیــه خــودش بــه کار گرفتــه خواهــد شــد.
دقــت کنیــد اســرائیل امــروز بــا بحــران هویــت
مواجــه شــده اســت و توجیــه خــود در جوانــان
اســرائیلی و یهــودی را از دســت رفتــه میبینــد.
روحیــه تجــاوز ،اشــغالگری و آدمکشــی کــه
شــاخصههای اصلــی رژیــم صهیونیســتی اســت،
امــروز پذیــرش نــدارد.
حــال موضــع جمهــوری اســامی چیســت؟
موضــع مــا کامـ ً
ا مشــخص اســت .مــا اســرائیل
را بــه رســمیت نمیشناســیم و معتقدیــم
تعییــن تکلیــف وضعیــت آینــده و سرنوشــت
فلســطین اشــغالی بــه دســت خــود مــردم

فلســطین انجــام خواهــد شــد .چــه کســانی
کــه هجــرت داده شــده و از ســرزمین خــود
خــارج شــدهاند و چــه کســانی کــه هنــوز در
ایــن ســرزمین حضــور دارنــد .یقینــاً مــردم
فلســطین خودشــان بایــد نســبت بــه آینــده
نظــام سیاســی خــود تصمیــم بگیرنــد .ایــن
موضــوع ،هنجــار پذیرفتــه شــده جهانــی نیــز
هســت .اگــر آمریکاییهــا بــه دموکراســی و
تعییــن سرنوشــت ملتهــا توســط خودشــان،
تمامیــت ارضــی و احتــرام بــه حاکمیتهــای
سیاســی معتقدنــد بایــد ایــن اجــازه را بدهنــد
کــه بعــد از ایــن همــه فجایــع انســانی کــه رخ
داده اســت ،نقطــه پایانــی بــر فشــار حداکثــری
یــک ملــت بگذارنــد و اجــازه بدهنــد کــه
فلســطینیها جمــع شــده و هــر تصمیمــی
کــه میخواهنــد را خودشــان بگیرنــد .مــا
هــم از ایــن موضــوع حمایــت میکنیــم و
البتــه رســماً اعــام کردهایــم کــه هــر جریانــی
کــه مقابــل اســرائیل ،زیادهخواهیهــا و
تجاوزگــری او بایســتد ،از او حمایــت کــرده و
خواهیــم کــرد.
ســوال مــن ایــن اســت کــه وقتــی اســرائیل
بــه تمامیــت ارضــی و حاکمیــت سیاســی ایــن
کشــورها تهاجــم میکنــد ،چــرا دنیــا در برابــر
ایــن تهاجــم ســکوت کــرده اســت؟ حــال هــر
بهانــهای کــه میخواهنــد بگیرنــد .اوالً مــا
حضــور ســازمانیافتهای در عــراق یــا ســوریه
نداریــم کــه بگوینــد مقــری متعلــق بــه ایــران
را زدیــم .اگــر همــه ملــت ســوریه حامــی ایــران
و سیاســتهای او باشــند ،آیــا اســرائیل بایــد
همهشــان را مــورد هجــوم قــرار بدهــد؟ ایــن
خــود ســوریها هســتند کــه از ســرزمین و
حاکمیــت سیاسیشــان حمایــت میکننــد،
اســرائیل بایــد آنــان را مــورد حملــه قــرار بدهــد
بــه ایــن بهانــه کــه طرفــدار ایرانانــد؟ آیــا ایــن
موضــوع قابــل قبــول اســت؟ بــه نظــرم امــروز
نوعــی ســکوت جنایتبــار در قبــال اقداماتــی
کــه اســرائیل در منطقــه و جهــان انجــام
میدهــد ،شــکل گرفتــه و آن هــم یــک نقطــه
محــوری دارد؛ مخالفــت بــا ایــران.

بــه نقــل از مقامهــای انتخاباتــی ایالــت جورجیــا
اعــام کــرد بازشــماری آرای ایــن ایالــت نشــان داد
جــو بایــدن توانســته اســت رقیــب انتخابات ـیاش
دونالــد ترامــپ را شکســت دهــد .بــرد رافنســپرگر،
بلندپایهتریــن مقــام انتخاباتــی ایالــت جورجیــا و از
اعضــای حــزب جمهوریخــواه گفــت« :بررسـیها
نتیجــه اولیــه انتخابــات یعنــی پیــروزی بایــدن در
انتخابــات ایــن ایالــت را تاییــد میکنــد».
زمــان بنــدی انتخابــات آمریــکا را در ایــن تصویــر
ببینیــد بــرای مشــاهده اینفوگرافیــک فــوق بــا
بزرگنمایــی بیشــتر اینجــا را کلیــک کنیــد
رکوردشکنی ترامپ و بایدن
پایــگاه خبــری هیــل نیــز نوشــت :همزمــان بــا
ادامــه شــمارش آرا در سراســر ایالتهــای آمریــکا،
خبرگــزاری آسوشــیتدپرس گزارش داد تعــداد آرای
جــو بایــدن ،رئیــس جمهــوری منتخب آمریــکا به
مــرز  ۸۰میلیــون رای رســید .جــو بایــدن پیــش از
ایــن بــا اخــذ بیــش از  ۷۰میلیــون رای یــک رکورد
جدیــد را در بیــن نامزدهــای ریاســت جمهــوری
آمریــکا برجــا گذاشــته بــود .ایــن رکــورد پیــش از
ایــن در اختیــار بــاراک اوبامــا بــا  ۶۹.۴میلیــون رای
در انتخابــات  ۲۰۰۸میــادی بــود.
دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری کنونــی آمریــکا
نیــز بــا کســب بیــش از  ۷۰میلیــون رای یــک

رکــورد در زمینــه بیشــترین آرای اخــذ شــده در
بیــن نامزدهــای بازنــده انتخابات ریاســت جمهوری
ثبــت کــرده اســت.
همزمــان بــا ادامــه شــمارش آرا در ایالتهــای
کالیفورنیــا و نیویــورک ،بیــش از  ۱۵۵میلیــون رای
تاکنــون شــمارش شــدهاند .براســاس دادههــای
خبرگــزاری آسوشــیتدپرس و وبســایت «پــروژه
انتخابــات آمریــکا» ،میــزان مشــارکت مــردم در
ایــن انتخابــات تــا بــه ایــن لحظــه  ۶۵درصــد کل
رایدهنــدگان واجــد شــرایط بــرآورد شــده اســت
کــه باالتریــن میــزان مشــارکت از ســال ۱۹۰۸
میــادی بوده اســت .آسوشــیتدپرس آرای شــمرده
شــده و قطعــی بــرای بایــدن را  ۷۹,۵۱۳,۶۹۵رای
و بــرای ترامــپ  ۷۳,۶۰۱,۶۴۷رای اعــام کــرده
اســت .پیشــتازی بایدن نســبت بــه ترامــپ نزدیک
بــه شــش میلیــون رای اســت امــا ترامــپ همچنان
تاکیــد دارد کــه وی پیــروز انتخابــات ســه نوامبــر
بــوده و از قبــول شکســت در برابــر بایــدن امتنــاع
کــرده اســت .کمپیــن ترامــپ بــا ذکــر ادعاهــای
بیپایــه و اســاس چندیــن شــکایت در ایالتهــای
کلیــدی درخصــوص تقلــب در انتخابــات تنظیــم
کــرده اســت .بســیاری از خبرگزاریهــا بایــدن را بــا
کســب  ۳۰۶رای الکتــرال در مقابــل ترامــپ با ۲۳۲
رای الکتــرال پیــروز ایــن انتخابــات اعــام کردهانــد.

رکوردشکنی ترامپ و بایدن

سیاسی

آقای احمدینژاد!
رسویس خربی

چنــدی پیــش محمــود احمدینــژاد عضــو
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مدعــی شــد:
« متاســفانه مقاماتــی بودنــد کــه در یــک پــروژه
تحقیقاتــی بهداشــت جهانی،یکســری داروهــا را
میخواســتند آزمایــش کننــد ،آن مقــدار کــه مــن
اطالعــات گرفتــم از بیــن تمــام کشــورها  ۱۱هــزار
نمونــه حاضــر شــدند بــر روی مردمشــان آزمایــش
کننــد کــه  ۳۵۰۰عــدد از آن بــر روی مــردم ایــران
آزمایــش شــد و مــن شــنیدم آن مقــام مســئولی
کــه ایــن کار را کــرده ،قــرارداد بســته و پــول گرفته
اســت .ایــن را چگونــه میتــوان هضــم کــرد؟!
چیــزی کــه خودشــان میگوینــد اثــری نــدارد ،و
تــازه قــرار اســت آزمایــش شــود ،بایــد بیاینــد روی
مــردم مــا آزمایــش کننــد و بعــد بــه عنــوان یــک
کار تحقیقاتــی قــرارداد ببندنــد و اطالعــات مــردم
مــا را بــه دیگــران بدهنــد ،دارویــی را تجویــز کنند
و بابتــش پــول دریافــت کننــد» .
به ما مربوط نیست!
باتوجــه بــه نشــر گســترده ادعــای محمــود
احمدینــژاد در شــبکههای اجتماعــی مــا بــه
ســراغ اعضــای کمیســیون بهداشــت مجلــس
شــورای اســامی رفتیــم کــه متاســفانه علــی رغم
اهمیــت ایــن ادعــا در ایجــاد بیاعتمــادی در میــان
مــردم تعــدادی از آنهــا اظهــار داشــتند کــه در این
بــاره بیاطــاع هســتند .همایــون نجــف آبــادی
عضــو کمیســیون بهداشــت دربــاره ایــن ادعــا بــه
مــا گفــت « :هــر کــس هــر ادعایــی دارد بایــد بــا
مــدرک و ســند آن را بیــان کنــد متاســفانه آقــای
احمدینــژاد از همــان ابتــدا آن بگویــم بگویــم
معــروف را داشــتند و تــا االن هــم دارنــد ادامــه
میدهنــد .از نظــر مــن ایــن حــرف کــذب و دروغ
محــض اســت امــا اگــر ایشــان بتواننــد بــا ســند و
مــدرک ادعــای خــود را ثابــت کننــد اتفاقــا خدمت
بزرگــی بــه ملــت ایــران میکننــد و هرکســی کــه
مســبب ایــن کار بــوده اســت بایــد مجــازات شــود
در غیــر اینصــورت خــود ایشــان بایــد مجــازات
شــوند » .در ادامــه ملــک فاضلــی عضــو دیگــری
از کمیســیون بهداشــت بــه آفتــاب یــزد گفــت« :
هرکســی قــادر اســت بــا ســند یــا بــدون ســند هر
حرفــی را بزنــد امــا اگــر مســتند نباشــد و ســازمان
و سیســتمی را زیــر ســوال ببــرد آن ســازمان حــق
دارد کــه از حقــوق خــود دفــاع کنــد .ایــن مــورد
مربــوط بــه کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس
نیســت زیــرا ایــن کمیســیون تنهــا وظیفــه نظارت
بــر سیســتم درمانــی کشــور را دارد و االن وزارت
بهداشــت بایــد از خــود دفــاع کنــد و ایــن موضــوع
اگــر صحــت داشــته باشــد و بــه کمیســیون ارجاع
داده شــود حتمــا پیگیــری خواهــد شــد».
>واکنــش مســئولین وزارت بهداشــت نســبت بــه
ایــن اظهــارات
کیانــوش جهانپــور ســخنگوی ســازمان غــذا و
دارو هــم در ایــن ارتبــاط بهآفتــاب یــزد گفت« :
دارویــی کــه صدهــا هــزار نفــر در ایران اســتفاده
کردنــد روی  3000نفــر آزمایــش شــده اســت و
ایــن هیــچ اشــکالی نــدارد .آقــای احمدینــژاد
بــه الفبــای درمــان و تحقیقــات در علــوم
پزشــکی آشــنایی ندارد.دربــاره یــک بیمــاری نو
پدیــد کــه داروی مشــخصی نــدارد ،از داروهایــی
کــه موجــود اســت و بــر اســاس تئوریهــای
قبلــی و پیــش زمینههــای علمــی قبلــی بــرای
بیمــاران تجویــز میشــود کــه بــه آن «تجویــز
در شــرایط اضطــراری» گفتــه میشــود .البتــه
همزمــان هــم اثــر بخشــی داروهــا ســنجیده و
بــا یکدیگــر مقایســه میشــود .اینگونــه نیســت
کــه چــون بیمــاری نوپدیــد اســت مریــض را بــه
حــال خــود رهــا کننــد و بعــد از معاینــه تنهــا
آنهــا را مشــاهده کننــد ».وی در ادامــه گفــت:
« دههــا مطالعه در کشــورهای مختلــف همزمان
انجــام شــده اســت و مــا در هیــچ کــدام از آنهــا
شــرکت نکردهایــم .تنهــا در یکــی از ایــن
مطالعــات  2700نفــر از  11000نفــر ایرانــی
بودهانــد و اتفاقــا از بیــن تمــام ایــن مطالعــات،
مطالعـهای کــه در ایــران انجــام شــد اثر بخشــی
برخــی از داروهــا را زیــر ســوال بــرد در صورتــی
کــه اثــر بخشــی ایــن داروهــا در اف دیای
آمریــکا تاییــد شــده بــود .بــه هــر حــال ارزیابــی
اولیــه گفتــه اســت کــه اثــر بخشــی ایــن دارو
محــدود اســت».
>هیــچ پــروژه تحقیقاتــی در دنیــا رایــگان انجــام
نمیشــود
وی در پایــان گفــت « :مطــرح کــردن ایــن ادعــا
از روی ندانســتن انجــام دههــا مطالعــه و شــرکت
ایرانیــان تنهــا در یکــی از ایــن مطالعــات اســت
کــه البتــه مــن بعیــد میدانــم مطــرح کــردن
ایــن ادعــا از روی ندانســتن باشــد .مســئولی
بــرای انجــام ایــن پــروژه تحقیقاتــی پــول نگرفته
اســت امــا هیــچ پــروژه تحقیقاتــی در دنیــا
رایــگان انجــام نمیشــود و بودجــه پژوهشــی
بــرای آن در نظــر گرفتــه میشــود و در ایــران
بــا پــول شــرکت ســازنده ایــن پروژههــا انجــام
نشدهاســت .کســی کــه هیــچ آشــنایی بــا
تحقیقــات علــوم پزشــکی نــدارد بــرای اســتفاده
خــاص خــود و فضاســازی ایــن ادعــا را مطــرح
کــرده اســت .جــزء افتخــارات جمهوری اســامی
ایــران اســت کــه نقــش موثــری در برخــی از
پژوهشهــا داشــته اســت .برخــی از افــراد بــرای
مشــهور شــدن مطالبــی را خــاف جریــان عــام
مطــرح میکننــد و قــرار نیســت از هــر فــرد ادعــا
کننــدهای در ایــن کــوران همهگیــری کرونــا،
شــکایت شــود زیــرا بســیاری از ایــن حرفهــا
مبتنــی بــر دروغ اســت ولــی هرجــا اداره حقوقی
وزارت بهداشــت تشــخیص دهــد از ایــن افــراد
شــکایت خواه ـ د شــد» .

