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بازگشایی مدارس نيازمند 
 مجوز وزارت بهداشت 
خواهد بود

جهان 5

 گزارش »توسعه ایرانی« از پيامد ورود 
 حزب ليبرترین به انتخابات 2020 آمریکا 

مانور دمکراسی یا ظهور 
بازیگر سوم؟
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 18 اکتبر، چه سرنوشتی برای برجام رقم 
خواهد زد؛

 تجارت اسلحه 
یا مرگ ابدی؟

سياست 2

»تجارت اسلحه« یا به قول علی شمخانی »مرگ ابدی«؛ کدام یک 
از این دو سناریو تا چند ماه دیگر برای ایران و برجام رقم خواهد خورد؟ 
از زمانی که دونالد ترامپ، آمریــکا را از برجام خارج کرد، مخالفان این 
توافق هسته ای در ایران پیوسته در گوش دولت فریاد زدند که ایران نیز 
زیر میز برجام بزند. حسن روحانی اما پارسال گفت که فقط یک سال 
دیگر صبر کنید. او اظهار کرد: »اگر یک ســال دیگر در برجام بمانیم، 

می توانیم سالح بخریم و بفروشیم.«
وعده رئیس جمهوری اشاره به بخشــی از برجام داشت که مطابق 
آن تحریم تسلیحاتی ایران در 18 اکتبر 2020 یعنی 27 مهرماه سال 
جاری منقضی شده و بر این اساس ایران دیگر برای خرید و فروش سالح 
محدودیتی نخواهد داشت. از این رو روحانی استدالل می کرد که منافع 

ما به ماندن در برجام است. 
ایران برنامه های بســیاری بــرای این تاریخ ریختــه و تصویر یک 
»تاجر اســلحه« را در افق آینده خود دیده اســت؛ اما بــاز هم آمریکا 
معادالت را به هم ریخــت. چند روز پیش که رســانه های خارجی از 
ارائه پیش نویس قطعنامــه تمدید تحریم های تســلیحاتی ایران، از 
سوی آمریکا به انگلیس، فرانســه و آلمان خبر دادند، موجی از تجزیه 
و تحلیل های حقوقی به راه افتاد مبنی بر اینکه آمریکا از برجام خارج 
شده و از نظر حقوقی حقی درباره تصمیم گیری درباره مفاد آن ندارد. 
 همچنین گفته شد که چین و روسیه قطعا با چنین تصمیمی مخالفت 

خواهند کرد...

موافقت مجلس با کليات یک الیحه پرحاشيه و مسبوق به سابقه

حذف 4 صفر از پول ملی و تبدیل ریال به تومان
چرتکه 3

رئیس جمهوری ضمن تشریح برنامه راهبردی 
ملی هدفمند ایران برای مبارزه با ویروس کووید-1۹ 
گفت: اقدامات ضدحقوق بشــری آمریکا برنامه 
هدفمند ایران برای مقابله با شیوع کرونا را با چالش 

مواجه کرده است.
حسن روحانی عصر دیروز در نشست مجازی 
سران کشــورهای عضو گروه تماس جنبش عدم 
تعهد، با نکوهش اقدامات ضدایرانی و ضد حقوق 
بشری آمریکا اظهارداشت که با اقدامات ضدحقوق 
بشــری آمریکا، تهیه ملزومات پزشکی مورد نیاز 
برای ایران معموال طوالنی تر و گاه ناممکن شــده 
اســت و برنامه هدفمند ایران برای مقابله با شیوع 

این ویروس را با مشکل و چالش مواجه کرده است.
رئیس جمهــور همچنین تضعیف ســازمان 
جهانی بهداشــت را به معنای تضعیــف مبارزه 
مشترک جهانی علیه کرونا برشــمرد و گفت که 
اقدام توجیه ناپذیر، شتابزده و غیرمسووالنه دولت 
آمریکا در محروم کردن سازمان جهانی بهداشت از 
مبالغ مالی مورد نیاز آن سازمان را باید یک اشتباه 

راهبردی دیگر این دولت دانست.
 روحانی تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران 
به منظور همکاری با تمامی کشورهای جهان برای 
دستیابی به واکسن و درمان قطعی ویروس کووید- 
1۹  اعالم آمادگی کرده و از هرگونه درخواســت 

همکاری اســتقبال می کند. وی در ادامه گفت: از 
الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان برای ترتیبات 
این اجالس و نیز کمک به کشورم در مقابله با کووید 
1۹ تشکر و قدردانی کنم. همچنین از همه اعضای 
جنبش عدم تعهد و دیگر کشــورها که در مبارزه 
جهانی با تهدید بین المللی کووید  1۹ همدیگر را 

یاری کرده اند، قدردانی می کنم.
روحانی یادآور شــد: تجربه جهانــی مقابله با 
کووید-1۹ نشان داد که چگونه یک بیماری واگیردار 
می تواند تمامی کشورهای جهان را صرف نظر از مرز، 
ملیت یا نژاد مورد تهدید قرار داده و سالمت تک تک 

مردم جهان را به خطر اندازد. 
وی گفت: این تجربه نشان داد که آسیب پذیری 
قدرت های جهانــی که زرادخانه های خــود را از 
سالح های کشتار جمعی آکنده اند، در برابر تهدید 
یک بیماری واگیردار مانند کووید-1۹ اگر از دیگر 

کشورها بیشتر نباشد، کم تر نیست.
روحانی افزود: جمهوری اسالمی ایران با چنین 
دیدگاهی از همان روزهای ابتدایی شیوع ویروس در 
جهان، ضمن همکاری با سازمان جهانی بهداشت 
 )IHR( و با توجه به مقررات بین المللی بهداشت
نسبت به تهیه برنامه راهبردی ملی هدفمند برای 
مبارزه با این ویروس اقدام و با دیگر کشورهای جهان 

همکاری کرد.

رئیس جمهوری گفت: در نتیجه این اقدامات 
تاکنون جمهوری اسالمی ایران موفق به جلوگیری 
موثر شیوع ویروس در بسیاری از شهرها و مناطق 
کشور شده و عملکرد جمهوری اسالمی ایران در 
زمینه مبارزه و کنترل ویروس در مواردی فراتر از 
استانداردهای بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفته 
است. البته تدابیر هدفمند جمهوری اسالمی ایران 
برای مقابله با شیوع این ویروس همچنان در کشور 

و منطقه ادامه دارد.
روحانی تاکید کرد: اقدام شتابزده و غیرمسووالنه 
دولت آمریکا در محروم کردن ســازمان جهانی 
بهداشت از مبالغ مالی مورد نیاز آن سازمان را باید 
یک اشــتباه راهبردی دیگر این دولت دانست که 
مبارزه مشترک جهانی با کرونا را به چالش می کشد. 
روحانی افزود: در حالی که همه کشــورهای 
جهان در حال برنامه ریزی و همکاری برای مقابله 
با این تهدید هستند و نسبت به تهیه اقالم مورد نیاز 
خود از کشــورهای دیگر اقدام می کنند، ایران نیز 
با توجه به نیازهای پزشکی خود در پی تهیه اقالم 
دارویی و تجهیزات پزشکی خود بوده، ولی متاسفانه 
به دلیل تحریم های غیرقانونی و یک جانبه آمریکا، 
شــرکت های تولیدکننده این اقــالم نمی توانند 
محصوالت خود را در زمان مورد نیاز به ایران ارائه 

کنند.

نجف دریابندری مترجم بزرگ آثار فلســفه 
و ادبیات ایران؛ دیــروز  15 اردیبهشــت به دیار 
باقی شــتافت. او که به هنگام مرگ در خانه اش در 
تهران، ۹0 سال داشت، از مترجمان و نویسندگان 

صاحب سبک معاصر در ایران بود. 
 سازمان میراث فرهنگی ایران، در سال 1۳۹۶، 
دریابندری را به عنوان »گنجینه زنده بشری« ثبت 
کرد. او در سال 1۳۳۳، به دلیل فعالیت های سیاسی 

در آبادان به زندان افتاد و بعد از یک ســال به زندان 
تهران منتقل شد.

کتاب هایی چون »پیرمرد و دریای«، ارنست 
همینگوی، »پیامبر و دیوانه«،  جبران خلیل جبران،  
»یک گل سرخ برای امیلی«، ویلیام فاکنر،  »چنین 
کنند بزرگان«، وبل کاپی و »تاریخ فلسفه غرب« 
برتراند راسل، مهمترین آثاری هستند که او ترجمه 
کرده بود. .البته او نویسنده کتاب مستطاب آشپزی 
هم هست. هشت ســال از عمرش را با همسرش 
فهیمه راســتکار صرف نوشــتن این کتاب کرد. 

علی میرزایی -مدیر مســئول  مجله »نگاه نو« در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: آقای دریابندری دیروز 
)پانزدهم اردیبهشت، ساعت 11:27( درگذشت.  
اوافزود: خواهش خانواده  دریابندری این اســت 
که کسی به منزلشــان نرود چون کسی در خانه 
نیست. پیکر او را به بهشت زهرا منتقل کرده اند و 
در بهشت ســکینه کرج و در کنار مزار همسرش، 
فهمیه راستکار به خاک سپرده می شود. خانواده 
دریابندری برگزاری هرگونه مراسم را به بعد از کرونا 

محول کرده اند.
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روحانی در نشست مجازی سران عضو گروه تماس جنبش عدم تعهد:

آمریکا تهدیدی برای همکاری های بين المللی است
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آمریکا تهدیدی برای همکاری های بین المللی است
همين صفحه 


