
دست رد «زلنسکي» 
به تقاضاي «اشتاین مایر»

درس اوکراین کسي از سیاست مداران آلماني
استقبال نمي کند

گروه سیاست: در شــرایطی که این روزها شــاهد افزایش نرخ 
کاالهای اساسی و سیر صعودی بازار ارز و سکه هستیم، بسیاری 
معتقدند توقف مذاکرات وین و پیچیده ترشدن سرنوشت برجام 
از مهم ترین عوامل تشــدید بحران اقتصادی در کشــور اســت. 
با این حــال برخی از اقتصاددانان هم بــر این باورند که عالوه بر 

تأثیر پارامتر سیاست...

اقتصاد و معیشت، گروگان سیاست
«شرق» در گفت وگو  با حسین راغفر بررسی کرد

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۵۷ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آوریــل   ۱۴     ۱۴۴۳ رمضــان   ۱۲     ۱۴۰۱ فروردیــن   ۲۵ پنجشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۴

در «شرق» امروز  می خوانید:  دانشمندی که فهمید «اینشتین» اشتباه می کند، آقای وزیر! قول می دهید مردم شاد بمانند؟   هشدار کاهش سرمایه انسانی  در روزهای پیش روی جامعه   و یادداشت هایی از  فریدون مجلسی،  محمدصال مصلحیان

چند روز پس از بوریس جانسون، نخست وزیر 
بریتانیا،  رئیس جمهور آلمان نیز برای سفر به اوکراین 

اعالم آمادگی کرد؛ اما واکنش ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهوری اوکراین، کامال متفاوت با استقبال از 

جانسون بود

دولت محترم ســیزدهم سند تحول دولت را در ۲۴۴ صفحه منتشر 
کرده است. این کار به دو دلیل پسندیده است؛ نخست آنکه دولت تحول 
را بر خود الزم می بیند و دوم آنکه سند آن را در اختیار عموم قرار می دهد، 
ولی ای کاش این کار قبل از نهایی شــدن و ابالغ صورت می گرفت تا در 
بازه زمانی مناســبی نظرات مردم و به خصوص فرهیختگان را دریافت 
می کرد. با مالحظه این سند مشــاهده می شود که دو بخش عمده در 
این ســند وجود دارد؛ یکی مربوط به شرح اقدامات آتی و سیاست های 
وزارتخانه هــا و دیگر بخش مربوط به خود دولت تحت عنوان «بخش 
ســوم، نظام راهبری و پایش» که شــاید بتوان گفت سند تحول دولت 
بیشتر برچســب این بخش باید باشد. قسمت عمده سند تحت عنوان 
«بخش دوم برنامه تحول بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی» 
در ۲۲۲ صفحــه و ۹ فصل تدوین شــده که این ۹ فصــل عبارت اند از 
تولید و اشتغال، سرمایه گذاری و نظام تأمین مالی، نظام مالیه عمومی، 
زیرســاخت، امور اجتماعی و ســالمت، آموزش، فرهنــگ و هنر، نظام 
اداری و حقوقی، سیاســت خارجی و امنیت که البته همه آنها پیشران 
و فرابخشــی نیستند. در هر یک از فصول تحت عنوان «مبحث»، به دو 
تا هشــت «مبحث» ورود شــده و در هر مبحث مطالب مختلفی اعم 
از اهداف کمی، رویکردها و سیاســت های اجرائی آورده شــده است. 
با نگاهی به مطالب مطروحه می تــوان گفت که مطالب مندرج نوعا 
کارشناسی شده و مفید است و در صورت اجرا تحول الزم و کافی در اداره 
امور کشور، افزایش تولید ملی، افزایش خدمات و ارتباطات بین المللی 
حاصل خواهد شد. هرچند در برخی موارد وارد جزئیاتی مثل ناکارآمدی 
بازار صنعت پوشاک شده است. اینکه ما مطالب بسیار نیکویی با حجم 
بسیار باال در هر سند بنویسیم و آمال و آرزوهای خود را بیان کنیم، وافی 
به مقصود نیســت و بلکه ادامه راه را دچار چالش جدی می کند. این 
جدا از آن اســت که اصوال باید بدانیم وقتی صحبت از «تحول دولت» 
می شــود، مقصود چیســت؟ آیا مقصود برنامه ریزی بــرای نهادها و 
وزارتخانه هاســت   یا ارائه سیاست مدیریت نهادها و وزارتخانه ها و آیا 
تحول دولت به معنای متمرکزبودن قوای اجرائی است یا مردمی کردن 
و برون ســپاری کارها. اولین نقد ســند آن است که معنی تحول دولت 
معلوم نشده است. آنچه در بخش دوم و نه فصل زیرمجموعه آن آمده 
است تلفیقی از سیاست ها، برنامه های کلی و رویکردهای مختلف است 
که می توان گفت فراتر از برنامه ششــم توسعه است و احیانا می توان   
آن را برنامه هفتم توسعه و تحول رویکردهای کشور نام نهاد. همگان 
اطالع دارند که در تصویب برنامه ششــم گفته شد که برای اجرای آن 
۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار الزم است و می دانیم که در طول برنامه 
ششم حداکثر صد هزار میلیارد تومان به اجرای برنامه اختصاص داده 
شــد و چنین شــد که تقریبا همه احکام برنامه ششم معطل و بالاجرا 
شــد. اینک این ســند تحول بســیار فراتر از برنامه ششم است. نگارش 
آمال و آرزوها و درج جمالت زیبا و پســندیده بــه خودی خود کاری از 
پیش نمی بــرد. مطالب مندرج در بخش دوم و در ۲۲۲ صفحه نیاز به 
نیروی کارآمد، اعتبارات مکفی، سهولت تصمیمات برون سپاری، جذب 
ســرمایه داخلی و خارجــی و مدیریت قاطع و فــارغ از مزاحمت های 
اداری و یکپارچگی عوامل تصمیم گیرنده و نقادان مؤثر دارد و قاطعانه 
باید گفت چنین امری ممکن نخواهد بود و نوشته های مندرج در سند 
تحول هر یک به دلیلی به اجرا گذاشته نخواهد شد. تنها اگر به موضوع 
اعتبارات و نیازمندی های ارزی اجرای سند تحول بپردازیم، درمی یابیم 
آنچه بر ســر برنامه ششم توسعه آمد، بر سر این سند تحول نیز خواهد 
آمد و دلیل آن هم عدم تمایز اولویت های کشور است. وقتی همه مسائل 
کشــور به عنوان اولویت در دورخیز دولت مطرح شــود، طبیعی است 
که اعتبارات قطره چکانی حاکم می شــود و به سرنوشت هزاران طرح 
عمرانی نیمه تمام که تاریخ پایان آن معلوم نیست، دچار می شود بدون 
آنکه مســائل اصلی کشور دچار تحول شود. امروز به خوبی می توانیم 
اولویت های کشــور که حیات آتی ایران را به خطر انداخته، برشماریم. 
متأسفانه این امر از چشم دولت آقای روحانی به دور مانده بود و بیشتر 
سعی در تقسیم پول -بیش از دولت احمدی نژاد برای عادی نشان دادن 
جامعه- با وجود تحریم های شدید آمریکا می کرد و چنین شد که مسائل 
اصلی داخلی بدون اقدام باقی ماند. دولت سیزدهم نیز با وجود تالش 
رئیس آن به این اولویت ها بی توجه اســت و نشانه بارز آن همین سند 
تحول دولت اســت که هرگز به اجرا نخواهد رسید. سند تحول دولت 
عالوه بر آنکه می تواند شامل بخش سوم همین سند منتشرشده باشد، 
حداکثر می تواند متضمن اولویت های اصلی کشــور به تعداد محدود 
شــود و اعتبارات موردنظر و روش های اجرائــی در آن به نگارش آید 
و با تعیین نیازهای مالی و ســرمایه ای و منابع آن راه را برای پیشــبرد 
اولویت ها به کار بندد. البته انتشار سند تحول دولت حسن دیگری هم 
دارد و اینکه نشــان می دهد با وجود همه ادعاها تا چه حد کشــور ما 
چه از لحاظ شــیوه عمل و چه از لحاظ حجم عملیاتی دچار کاستی و 
مشکالت درونی اســت و صدالبته حل آنها به شیوه های معمول و با 
الگوی حکمرانی موجود و الگوی زندگی حاضر و ادعاهای بلندپروازانه 
میسر و ممکن نخواهد بود. جا دارد از کلیه کارشناسانی که مشکالت و 
مسائل را رصد کرده و در این سند گردآوری کرده اند، سپاسگزاری شود و 
نیز امید آن دارد که دولت محترم اولویت ها، منابع موردنظر برای اجرای 
اولویت ها، شــیوه های اجرائی و زمان بندی آن را معلوم کند و البته اگر 
اولویت ها از چند مورد فراتر رود به معنی برنامه ریزی برای عدم اجرای 
آن خواهد بود. به ضرس قاطع باید گفت اولویت های تهدیدکننده آینده 
حیات ایران کامال مشــهود اســت و اعالم نکردن آن به معنی عجز در 

ترسیم آینده کشور است.

تحول دولت بی اولویت
سـرمـقـالـه

سیدمصطفی هاشمی طبا

 رئیس جمهــور با ابــراز نارضایتی از گرانی کاالهای اساســی، به 
دستگاه های نظارتی دستور داد پشت پرده گرانی های اخیر را بررسی 
و دالیل آن را شناســایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت تأکید کرد 
اقدامات الزم بــرای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها را در دســتور کار 
قرار دهند. آیت اهللا ســید ابراهیم رئیســی در جلسه هیئت دولت بر 
ضرورت تقویت نظارت ها به منظور جلوگیری از نوسان قیمت کاالها 
در بازار تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با گران فروشی و 
سوداگری به مردم اجحاف و آنها را ناامید کنند. رئیس جمهور گرانی 
بی قاعــده را غیرقابل توجیه خواند و تأکید کرد: تغییر هرگونه قیمت 

کاال، نیازمند بررســی همه جوانب و اطالع رســانی مناسب به مردم 
اســت و اینکه یک شــرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد به 
صــورت ناگهانی قیمت کاالی خود را افزایش دهد، غیرقابل پذیرش 
است. آقای رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود، با اشاره به 
بیانات روز گذشــته مقــام معظم رهبری در دیــدار کارگزاران نظام، 
دولت را ملزم به اجرای فرامین ایشــان دانســت و تأکید کرد: همه 
مسئوالن اجرائی باید تالش کنند با اقدامات به موقع و کارآمد، مردم 

را امیدوار کنند.
رئیســی تأکید کرد: هر کاری که باعث ایجــاد یأس و ناامیدی در 

جامعه شود، نباید صورت بگیرد و این مسئله باید بیش از همه مورد 
توجه همکاران دولت باشد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از واردات 
کاالهای دارای مشــابه داخلی به کشــور، خاطرنشــان کرد: واردات 
بی رویــه قطعا به تولید آســیب می زند و اقتصــاد ملی را تضعیف 
می کند. رئیسی در ادامه به گالیه بسیاری از شرکت های دانش بنیان 
از واردات کاالهایی که امکان تولید آنها در کشــور وجود دارد، اشاره 
کرد و به دســتگاه های دولتی اکیدا دســتور داد تحت هیچ شرایطی 

کاالیی را که مشابه داخلی دارد، وارد نکنند.

رئیس جمهوری خطاب به دستگاه های دولتی
تحت هیچ شرایطی کاالیی که مشابه داخلی دارد، وارد نشود

  عکس: مجله بخارا

افغانستان، چین، پاکستان و هند   در مسیر راه ابریشم  اتحاد اقتصادی شکل داده اندچابهار در عزلت

چین درخواست افغانستان  را برای پیوستن به راه ابریشم پذیرفت  و  تکمیل مسیر با 
بندر گوادر پاکستان در اولویت قرار گرفت

دکتر ناصر تکمیل همایون تمایل چندانی ندارد که درباره مسائل سیاسی و وقایعی که در اوایل انقالب تجربه کرده 
است، سخنی بگوید. او دوســت دارد بیش از هر چیز درباره کتابش به گفت وگو بنشیند. کتابی که حاصل سال ها 
زحمت و پژوهش اســت: «دکتر محمد مصدق در دوران ســلطنت قاجار». این کتاب، کتاب ویژه ای است درباره 
مصدق از دوران طفولیت تا رســیدن به مرحله بلوغ سیاســی و آغاز سلطنت پهلوی. ناصر تکمیل همایون زندگی 
مصدق را به بخش های مختلفی از دوران زندگی اش تقســیم کرده اســت و در انتهای هر بخش چکیده ای از آن 

مقاله را آورده تا خواننده در میان انبوهی از اسم ها سردرگم نشود.

اغلب کتاب هایی که درباره محمد مصدق منتشــر شده است، به دوره های سوم و چهارم زندگی او می پردازد خاصه زندگی سیاسی او، از 
انتخاب شدن در مجلس چهاردهم تا ملی شدن صنعت نفت و سرانجام کودتا. ناصر تکمیل همایون درباره چگونگی نگارش این اثر می گوید: 
«در سال های ۴۱ و ۴۲ کلمه development  و مدرنیزاسیون را از زبان دکتر هوشنگ نهاوندی و دکتر احسان نراقی شنیدم. هر دو اینها معتقد 
بودند این مسائل از دوره قاجار شروع شده. من لیسانس را در ایران گرفته بودم و فوق لیسانس را در مؤسسه علوم اجتماعی. برای همین در 

خارج یکسره به مرحله دکترا رفتم و قرار شد روی طرحی با عنوان مدرنیزاسیون در دوره قاجار کار کنم.  
این گزارش را در صفحه   ۱۱ بخوانید

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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گزارش تیتر یک را در صفحه   ۵ بخوانید

محمد کرام الدینی
چه نوع پروتئینی می خواهید درون ســلول های بدن تان 
ســاخته شــود؟ فناوری های نوین ژنتیک کار را بسیار آسان 
کرده اند. برای این کار، فقط کافی اســت mRNA مربوط به 
پروتئیــن مد نظرمان را بســازیم و وارد ســلول کنیم. امروزه 
mRNA را می توان نوعی نرم افزار زیســتی قابل برنامه ریزی 
به شــمار آورد. کافی اســت کدهای هر نوع پروتئینی را که 
 mRNA می خواهیــم ســلول مان تولید کند، بنویســیم و در
رمزگذاری کنیم. حــاال، اگر بتوانیم آن را وارد ســلول کنیم، 
سلول دســتورهای آن را اجرا می کند و پروتئین مد نظر ما را 
می سازد. مالحظه کردید؟ تولید هر نوع پروتئین در هر یک از 
سلول های بدن مان از لحاظ نظری به همین آسانی است، اما 
دو چیز را نباید فراموش کنیم: یکی اینکه mRNA مولکولی 
بسیار شکننده است و خیلی زود تجزیه می شود، پس باید آن 
را در دماهای پایین، مثال ۶۰ تا ۸۰ درجه زیر صفر نگه داریم و 
دیگر اینکه باید برای وارد کردن آن به درون سلول هم فکری 
بکنیــم که در حال حاضــر مولکول هــای نانولیپیدی چنین 
کاری می کنند. می  دانیم که به تازگی پژوهشگران برای تولید 
واکســن های RNA در برابر بیماری کووید۱۹ از این ویژگی ها 
اســتفاده کرده اند؛ رشــته ای mRNA برنامه ریــزی کرده اند 
که کدهای ســاخت پروتئین خارهــای ویروس را درون خود 
دارد. این مولکول را ســاخته اند. حاال، اگر این RNA را وارد 
سلول های بدن ما بکنند، سلول های ما رمزهای این مولکول 
را می خوانند و پروتئینی را که خارهای ویروس از آن تشکیل 
شــده اند، می ســازند. اگرچه این پروتئین بــرای ما بیماری زا 
نیست، ولی بیگانه به شــمار می رود و پاسخی ایمنی ایجاد 
می کند که می توانــد از ما در برابر ویروس واقعی محافظت 
کند. ویژگی واکسن های مبتنی بر mRNA این است که بسیار 
سریع تر و آسان تر از انواع سنتی تولید می شوند، ارزان تر تمام 
می شــوند و به عالوه می توان به آســانی از آنها برای تولید 
واکســن های مختلف بهره گرفت. این رویکرد به زودی بستر 
کامال جدیدی بــرای مبارزه با ســرطان ها و دیگر بیماری ها 
خواهد بــود و همچنین کاربردهایی فراتر از واکسیناســیون 
خواهد داشــت. واکســن های mRNA برخالف واکسن های 
ســنتی که بــرای تحریک دســتگاه دفاعــی بــدن، پاتوژن 
ضعیف شــده، مرده یا جزئی از آن را در خــود دارند، نوعی 
mRNA مصنوعی دارند که کدهای آن با رایانه نوشــته شده 
است و به ســلول های ما آموزش می دهد تا پروتئین بیگانه 
اســپایک ویــروس SARS-CoV-2 را در بــدن تولید کنند. 
می دانیم که انقالب ژنتیک پیش از جهان گیری کووید۱۹ آغاز 

شده بود، اما جهان گیری کووید۱۹ آن را تسریع کرد...
ادامه در صفحه ۵

RNA واکسن های
امیدبخش یا ترسناک؟

یـادداشـت  روزنـامـه نـگـاران

واتس اپ ۰۹۳۵۵۰۷۱۴۸۳
۰۲۱-۸۸۹۰۳۵۴۸

برای سفارش
با شماره های زیر  تماس بگیرید

  را بخـــوانیـــد و بشـنـویـــد

ورزش برای زنان ایرانی در سال و ماه های اخیر با چالش های 
پیچیده ای همراه شده است. بدون درنظرگرفتن سختی کار برای 
ورزشــکاران زنی که قصد فعالیــت در عرصه های بین المللی 
را دارنــد، ایــن چالش وارد ورزش همگانی شــده و حاال درگیر 
بایدونبایدهای گســترده و تا حدودی ســلیقه ای است. پس از 
اعمال نظر شــخصی در تعــدادی از اســتان های خاص مبنی 
بر ممنوعیــت فعالیت دوچرخه ســواری و صخره نوردی برای 
زنان، حاال به نظر می رســد ایــن موضوع رفته رفتــه تبدیل به 
دستورالعمل شــده و فهرست ورزش هایی که ممنوعه است و 
دولــت مجوزی برای آنها صادر نمی کند رو به افزایش اســت. 
بیشــترین ســروصدا در این زمینه مرتبط با زمستان ۱۴۰۰ است 
که به طور رســمی بدن ســازی برای زنان ایرانی ممنوع اعالم 
شــد. البته که طبیعی بود زیرشــاخه های این رشــته از جمله 
بادی بیلدینــگ برای مســئوالن امر، ممنوعه اعالم شــود ولی 
رشته هایی همچون پاورلیفتینگ، مچ اندازی و فیتنس چلنج که 
پیش از این مجوز الزم را از وزارت ورزش وقت گرفته بودند هم 

توسط وزارت ورزش کنونی ممنوع اعالم شده است.
این گزارش را در صفحه   ۹ بخوانید

«شرق» اهمیت تدوین مواد آموزشی ویژه در 
تحصیل کودکان مهاجر در مدارس را بررسی کرد

بررسی   مناسبات قدرت های بزرگ پس از بحران اوکراین

فقدانی تاریخی

فهرست ممنوعه ها
برای زنان ایرانی!

شرِق ضعیف
غرِب سردرگم

۸

۳

نیمه غایب مصدق
روایت احمد غالمی از گفت وگو  با  دکتر  ناصر تکمیل همایون 

درباره کتاب «دکتر محمد مصدق در دوران سلطنت قاجار»


