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ناتمامناتمامرر راهراه
اولیــن دوره ریاســت جمهوری در 
حالــی برگــزار شــد کــه مهنــدس 
بــازرگان، نخســت وزیر موقت بعد 
از حادثــه تســخیر النه جاسوســی 
به دســت دانشــجویان پیــرو خط 
ــن  ــود. در ای ــام اســتعفا داده ب ام
ــه  ــی ب ــزب و جریان ــر ح دوره ه
موردنظــر  کاندیــدای  معرفــی 
ــت آزادی  ــت. نهض ــود پرداخ خ
ــامی از  ــوری اس ــزب جمه و ح
حســن حبیبــی حمایــت کردنــد. 
ــی،  ــار مدن ــان از تیمس ملی گرای
وزیــر دفــاع دولــت بــازرگان بــود 
ــت کردنــد. در ایــن دوره  حمای
همچنیــن ســه نفــر از مشــاوران 
و نزدیــکان بــه حضــرت امــام 
یعنــی آقایــان قطــب زاده، صــادق 
نیــز  خلخالــی  و  طباطبایــی 

ــا  ــه بعده ــد ک ــام کردن ثبت ن
نفــع  بــه  خلخالــی  آقــای 
بنی صــدر کنــار کشــید. نکته 
ــه  ــت ک ــن اس ــل ای قابل تأم
ــامی  ــوری اس ــزب جمه ح
و دبیــر آن یعنــی شــهید 

راشد عباسی
بهشــتی و دیگــر اعضــا ماننــد دانشجوی فقه و حقوق

هاشــمی  و  خامنــه ای  آقایــان 
بــه حمایــت  ابتــدا حاضــر  از 
برخــاف  نشــدند  بنی صــدر  از 

ــارز! ــت مب ــه ی روحانی جامع

ایده پرداز اقتصاد توحیدی
کــه  شــخصی  مهم تریــن  امــا 
ــود  ــدا می ش ــن دوره کاندی در ای
ابوالحســن بنی صــدر بــود. وی 
کــه از نزدیــکان حضــرت امــام در 
فرانســه و همچنیــن از ایده پــرداز 
»اقتصــاد توحیــدی« و بانکــداری 
ــود را  ــت خ ــود توانس ــامی ب اس
فــردی انقابــی و مکتبــی نشــان 
ــام  ــد ثبت ن ــه قص ــد. روزی ک ده
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پیش اصلی،  بیماری  یک   اعتیاد 
 رونده و کشنده است. این عارضه،
 نوعی ارتباط تسکین دهنده با یک
 ماردۀ روان گردان یا تأثیر گزار بر
 ذهن و یا رفتاری که مارا در برابر
 میل بیش از حد، ناتوان می کند می
 باشد. اعرتیاد به عنوان حالتی که در

ر

ــه  ــدا ب ــات را داشــت ابت در انتخاب
منــزل امام رفــت ســپس بافاصله 
ــام رفــت. همیــن  بــه محــل ثبت ن
اتفــاق موجــب شــد تــا ایــن تصور 
در میــان مــردم ایجــاد شــود کــه 
وی کاندیــدای موردنظر امام اســت 
کــه بــا حمایــت و دســتور امــام پــا 

بــه عرصــه انتخابــات گذاشــته!

 اختالف برسر نخست وزیر
یکــی دیگــر از عللــی کــه می تــوان 
بنی صــدر  پیــروزی  در  مؤثــر 
در انتخابــات دانســت تبلیغــات 
شهرســتان ها  در  وی  گســترده 
ــا  ــایر کاندیداه ــاف س ــود برخ ب
بــه  محــدود  تبلیغاتشــان  کــه 
تهــران بــود. از آنجــا کــه بنی صــدر 
مؤســس و مدیــر روزنامــه انقــاب 
اســامی بــود ایــن موقعیــت و 

ــه در  ــتن روزنام ــاز داش امتی
ی  ر گا ز و کــه ر
یل  ســا و

ارتباطــی 
جــز 

روزنامــه رایــج نبــود کمــک زیادی 
کــرد.  او  پیــروزی  در جهــت 

در پایــان بنی صــدر بــا ۷۶ درصــد 
آرا اولیــن رئیس جمهــور ایــران 
ــرای  ــت ب ــدا می خواس ــد. او ابت ش
ــید  ــام س ــت ام ــه بی ــی ب نزدیک
احمــد خمینــی را نخســت وزیر 
کنــد. امــا امــام اجــازه ایــن اقــدام 
ــا  ــر او ب ــداد. اختاف نظ ــه او ن را ب
ــت وزیر  ــه نخس ــی ک ــهید رجای ش
دولــت او بــود باعــث شــد تــا ماه ها 
ــر  ــدون وزی ــه ب ــن وزارتخان چندی
بمانــد. اختافــات ســران کشــور با 
او پس از ســقوط خرمشــهر شــدت 
ــد  می گیــرد. عــده زیــادی معتقدن
یکــی از دالیــل اصلــی ســقوط 
خرمشــهر کوتاهــی وی در کمــک 
بــه جبهه هــا بــود. ســرانجام وی از 
ــود  ــزل می ش ــت جمهوری ع ریاس
بــه همــراه مســعود رجــوی  و 
خــارج  کشــور  از 

می شــوند.
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ظریفیم؟ ظریفیم؟ چقدر چقدر ماما
رهبــری در ســخنرانی اخیــری که 
ــق نســبتاً کوتاهــی  داشــتند، دقای
وزیــر  بــه حواشــی صــوت  را 
خارجه مــان در جامعــه ایجــاد 
ــد و خطــاب  ــود، پرداختن ــرده ب ک
بــه جنــاب ظریــف نقــد و تذکــری 
بــا لحــن و ادبیــات بی ســابقه 
داشــتند. پــس از آن ظریــف در 
صفحــه مجــازی خــود ضمــن 
ــای  ــتن حرف ه ــی دانس کارشناس
رهبــری، از ایشــان بابــت مواضــع 
ــبت  ــرد. نس ــی ک ــود عذرخواه خ
بــه نقــد رهبــری و واکنــش ظریف 
ــیاری  ــای بس ــؤاالت و چالش ه س
مطــرح شــده اســت. مثــًا ســؤال 
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــن ای ــود م خ
ظریــف نمی توانســت واکنشــی 
دیگــر داشــته باشــد؟ آیا بــرای او، 
رفتن و کنار کشیدن از کار و ایران 
بســته بــود؟ و یــا اینکــه در تــوان 
ــده  ــراه و هدایت کنن ــات هم جریان
ــه  ــد ب ــخی ده ــه پاس ــود ک او نب

سوزنی به ما انقالبی هاسوزنی به ما انقالبی ها

رهبری کــه انتخابــات را به چالش 
ــاند؟ بکش

کوتاهی هایمان
البتــه برای مــن ســؤال اصلی چیز 
ــان  ــا کــه مدعی دیگــری اســت. م
والیت مــداری و حزب اللهــی بــودن 
هســتیم و االن ظریــف را بابــت 

آنچــه کــرده و آنچــه گفتــه و آنچه 
ــت  ــد، مام ــر داده ان ــری تذک رهب
می کنیــم، خودمــان چقــدر ظریف 
هســتیم؟ یعنــی چــه آن زمــان که 
رهبــری ازمابه عنــوان والیت مــدار، 
ــار  ــی داشــته و مــا در رفت مطالبات
ــم،  ــل کرده ای ــف عم ــد ظری مانن
ــه  ــم؟ و چ ــباهت داری ــدر ش چق
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آن زمــان کــه رهبــری خواســته 
کوتاهی هــای  بابــت  باشــند 
یمــان،  کج فهمی ها یــا  و 
اخیرشــان،  ماننــد ســخنرانی 
ــرار  ــر ق ــد و تذک ــورد نق ــا را م م
ــف  ــبیه ظری ــدر ش ــد، چق بدهن
می دهیم؟به راحتــی  پاســخ 
می تــوان مطالبــات رهبــری از 
ــاً  ــه اتفاق ــگاه ک ــوزه و از دانش ح
کوتاهــی در همین هــا، عامــل 
وضــع موجــود اســت، را لیســت 
کــرد و همچنیــن به راحتــی نیــز 
می تــوان واکنش هــا و توجیهــات 
دوســتداران والیت را لیســت کرد 
که حتی در آن لیســت، پاســخی 
همچــون ظریــف بــه رهبــری، در 
بهتریــن آن واکنش ها قــرار دارد.

مشی حاج قاسم
در ایــن شــرایط اگــر حاج قاســم، 
ــش،  ــوع چال ــوان موض ــه به عن ن
بلکــه در کنــار ایــن چالش حضور 
داشــت، چه کاری می کرد؟ مشــی 
ــی  ــن مواقع ــی او در چنی سیاس
چــه بــود؟ یــا حتــی از دوســتان 

قاســم،چرا  حــاج 
ن  مشــا ا هیچ کد

از رابطــه دوســتانه 
بینشــان  شــخصی 

نمی گویــد؟  چیــزی 
مشــی سیاســی ســردار در چنین 
مواقعــی حفــظ عوام و خــواص در 
دایــره انقــاب بــود. او در چنیــن 
ــوع،  ــوان موض ــه به عن ــرایط ن ش
یــک ســرباز  به عنــوان  بلکــه 
ــه ســراغ  ــرای انقــاب، حتمــاً ب ب
ــع  ــظ مواض ــا حف ــت و ب او می رف
خــود و خط قرمــزش کــه رهبــری 
باشــد، از ظریــف حتمــاً دلجویــی 
ــت  ــی اس ــن در حال ــرد. ای می ک
ــان  ــه را نش ــا کین ــار م ــه رفت ک

ــری.  ــز دیگ ــه چی ــد، ن می ده
خاصــه مطلــب همیــن اســت که 
مــا چقــدر ظریفیــم؟ کــه پاســخ 
ایــن ســؤال شــاید از مامــت 
کــردن ظریــف بکاهد، بــه مامت 
ــا  ــد. کج ــان بیفزای ــردن خودم ک
رفتارمــان همچــون گفتــار ظریف 
و کجــا  بــوده  دشمن شــادکن 
واکنش هایمــان، همچــون واکنش 
ظریــف تســلیم رهبــری بــوده؟ و 
البتــه تــا چه میــزان حاج قاســم را 
می شناســیم و مشــی 
ــبیه  ــی مان ش سیاس

او اســت؟

4



  مذاکرهمذاکرهیی ها هادامدام
»بعــد از آنکــه تاش هایمــان برای 
آغــاز مذاکــره با ایران رد شــد و در 
شــرایطی که این کشور وارد چرخه 
ــتر  ــرکوبگری بیش ــرج و س هرج وم
می شــد مــا راهبردمان را به ســمت 
دومیــن گام راهبرد منع اشــاعه ای 
ــی  ــم: یعن ــر دادی ــان تغیی خودم
بســیج کــردن جامعــه بین المللــی 
تحریم هــای  اعمــال  بــرای 
اقتصــادی ســخت و چندجانبــه ای 
ــه  ــران را وادار ب ــد ای ــه می توان ک
ــد.«  ــره کن ــز مذاک ــور در می  حض
اینهــا جماتــی از صفحــه ۲۰۲ 
ــاراک  ــود ب ــرزمین موع ــاب س کت
اوبامــا اســت کــه اشــاره بــه نحــوه 
ــته ای  ــه هس ــا برنام ــه او ب مواجه
دارد   ۸۸ فتنــه  از  پــس  ایــران 
اوبامــا در آن مقطــع زمانــی بــرای 
اســتفاده از فرمــول فتنــه - تحریم 
علیــه برنامــه هســته ای ایــران بــه

ــرح  ــت: اوالً ط ــاز داش ــز نی دو چی
دربــاره  بهانه هایــی  و  ادعاهــا 

ــاً  ــران و ثانی ــته ای ای ــه هس برنام
اعمــال تحریم هــای فلج کننــده؛ 
تحریم هایــی کــه در دوران ترامــپ 
هــم به عنــوان اهــرم فشــار ادامــه 
پیــدا کــرد و بــر تعــدادش افــزوده 
شــد تــا جایــی کــه امــروز حــدود 
۱۵۰۰ تحریــم متوجــه جمهــوری 

اســامی اســت.
معمــاران تحریــم در آمریــکا بارهــا 
ــد  ــی بای ــا جای ــم ت ــد تحری گفتن
ادامــه پیــدا کنــد که اثرگذار باشــد 
و ایــران نتوانــد راه هــای جایگزیــن 
دائمــی بــرای حــل مشــکات پیدا 
کنــد. امــروز امــا پــس از یــک دهه 
پرفرازونشــیب از جملــه تجربــه 
برجــام طــرف غربــی و آمریــکا در 
بعــد ســلبی و ایجابــی مجبــور بــه 
ــم  ــرد تحری ــل راهب ــر و تعدی تغیی

شــده اند.

 تغییر رفتار ایران
ــان  ــا اذع ــه ب ــد ســلبی آنک  در بع
شکســت  بــه  برجــام  طرفیــن 
حداکثــری،  فشــار  سیاســت 
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جمهــوری اســامی ایــران طبــق 
بــه  دســت  برجــام  بندهــای 
ــی زد و  ــدات برجام ــش تعه کاه
ــو  ــردی لغ ــون راهب ــس از قان پ
اجــرای  مجلــس  تحریم هــای 
پروتــکل الحاقــی را متوقــف کرده 
و شــروع بــه افزایــش ســطح 
و  درصــد   ۲۰ تــا  غنی ســازی 
ــه  ــازی ب ــوان غنی س ــش ت افزای
۱۶۵۰۰ ســو کرد. البته در همین 
دورزدن  سیاســت های  راســتا 
تحریــم هــم از اثــر تحریم هــا 
ــی هــم  کاســت. در بعــد ایجاب
آمریــکا  و  اروپایــی  تروئیــکای 
کــردن  نامحــدود  دنبــال  بــه 
تعهــدات هســته ای ایــران و نیــز 
ــی   ــات دفاع ــن موضوع قرارگرفت
ــا  ــد ت ــل برجام ان ــکی ذی و موش
ــران  ــان ای ــم خودش ــه به زع اینک

رفتــار خــود را در منطقــه 

ــعودی و  ــتان س ــال عربس در قب
رژیــم اشــغالگر قــدس تغییــر 

ــد. ده

 دام فرسایش
در مقابــل امــا، رهبــر معظــم 
ســخنرانی  در  انقــاب 
نوروزی شــان سیاســت قطعــی 
نظــام را در لغــو یکبــاره و یکجای 
ــرده  ــام ک ــا اع ــی تحریم ه تمام
بــر  بودنــد آن هــم مشــروط 
آنکــه راســتی آزمایی از طــرف 
راهبــرد  شــود.  انجــام  ایــران 
هوشــمندانه ای کــه از طرف همه 
مســئولین تکــرار شــد و موضــع 
قدرت ایــران را در مذاکرات ثابت 
کــرد. امــا آنچــه تــا زمان نــگارش 
این متــن اتفاق افتاده، این اســت 
ــر  ــا حاض ــا تنه ــه آمریکایی ه ک
بــه لغــو بخشــی 
از تحریم هــا 
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. شــده اند
 آمریکایی هــا تحریم هــا را بــه 
ــام،  ــا برج ــر ب ــته مغای ــه دس س
ســازگار بــا برجــام و قابل مذاکــره 
ــظ  ــا حف ــا ب ــد ت ــیم کرده ان تقس
شــاکله تحریم هــا به عنــوان 
ــرای  ــن حــق را ب ــرم فشــار ای اه
خــود بــه وجــود بیاورنــد تــا بعــد 
از دوره بازگشــت بــه برجــام، 

تحریم هایــی در حوزه هــای 
غیرهســته ای علیــه ایــران وضــع 
کنــد و جمهوری اســامی وادار به 
ــی  ــی فرسایش ــتمرار مذاکرات اس
بــرای لغــو همــه تحریم هــا شــود 
و ایــن همــان ســخن آمریکایی ها 

اســت کــه دربــاره توافــق جامعی 
در حوزه هــای مختلــف از آن یــاد 

می کننــد.
امیــد اســت کــه اعضــای   
ــوان  ــاً به عن ــه صرف وزارت خارج
مجریانــی بتواننــد سیاســت 
اباغــی رهبــری را به درســتی در 
ــد و  ــرا کنن کارزار دیپلماســی اج
ــزار  ــا سیاســت حــرف قطــع، اب ب

تحریــم از دســت آمریکایی هــا 
ــم  ــرد تحری ــود و راهب ــارج ش خ

ــد.   ــان یاب پای
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یا نه؟یا نه؟   واکسنواکسن

کدام واکسن؟ کدام ملیت؟کدام واکسن؟ کدام ملیت؟

ــی کرونا  تمام واکســن های فعل
در جهــان را می تــوان در چهار 
گــروه قــرارداد: واکســن های 
ژنــی mRNA، واکســن های 
واکســن های  آدنوویروســی، 
ــده/ضعیف  ــته ش ــروس کش وی
شــده و واکســن های پروتئیــن 
ــز  ــود ج ــران خ ــب ای نوترکی
کشــورهای پیشــتاز در حوزه ی 
تولید واکسن کروناست. در حال 
حاضر دوازده تیم بر روی تولید 
ــن کرونا کار می کنند که  واکس
ــت پروژه ی آن ها به صورت  هش
ــتند.  ــروتر هس ــر و پیش فعال ت
ماننــد واکســن ســتاد اجرایــی 
فرمان امــام خمینی )ره( به نام 
»کــوو ایران برکــت« در پلتفرم 
ویروس کشــته شــده، واکســن 
مؤسسه ی سرم و واکسن سازی 
ــارس«  ــوو پ ــام »ک ــه ن رازی ب

در پلتفــرم پروتئیــن نوترکیب، 
واکســن انســتیتو پاســتور ایران 
کــه محصول مشــترک ایــران و 
کوباســت به نام »سوبرنای دو« 
بر اســاس پروتئیــن نوترکیب و 
واکسن وزارت دفاع و پشتیبانی 
)واکســن شــهید فخری زاده( به 
نام واکســن »فخــرا« در پلتفرم 

ویروس کشــته شــده.
بــا توجــه بــه صحبت هــای 
رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان 
امــام تــا پایــان تیرمــاه هجده تا 
بیســت میلیــون واکســن »کوو 
ایــران برکــت« تولیــد می شــود 
و پــس از تأمیــن نیــاز داخلــی 
ــه  ــی و س ــه دو کشــور اروپای ب
ــور  ــه ط ــه ب ــه ک کشــور منطق
ــره  ــال مذاک ــه دنب ــوب ب مکت
هســتند صــادر خواهــد شــد و 
ــن های  ــز واکس ــس از آن نی پ
ــوبرنای  ــارس« و »س ــو و پ »ک
ــد  ــس از تأیی ــه پ دو« بافاصل
فــاز ســوم توزیــع خواهند شــد. 
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ــا  ــد ت ــت می توان ــن دول دراین بی
زمانــی کــه واکســن های داخلــی 
بــه بــازار عرضــه شــوند واکســنی 
ایمــن و کــم عارضــه از کشــوری 
تهیــه  بــرای مــردم  مطمئــن 
کنــد. حــال اینکــه آیــا می شــود 
ــکا و انگلیــس و بعضــی  ــه آمری ب

بــرای  اروپایــی  کشــور های  از 
ــرد؟  ــاد ک ــه ی واکســن اعتم تهی
آن هــم بــا آن پرونــده ی ســیاهی 

ــد؟  ــخ دارن کــه در تاری

ــی  ــه بعض ــود ب ــرا نمی ش چ
ــرد؟ ــاد ک ــن ها اعتم واکس

صحبــت از مخالفــت بــا واکســن 
نیســت. به طورکلــی هیچ کــس 
نبایــد بــا واکســن مخالــف باشــد، 

کــدام  بگوییــم  دقیــق  بایــد 
واکســن منظــور ماســت کــه آن 
را نمی خواهیــم. در مــورد برخــی 
وجــود  نقدهایــی  واکســن ها 
دارد، مثــل واکســن هایی کــه 
آمریــکا و انگلیــس ســاخته اند 
یعنــی واکســن های mRNA و 

آدنوویروســی. ایــن دالیــل صرفــاً 
سیاســی و بــه دوراز علم نیســتند 
و کامــًا علمــی مطرح می شــوند. 
واکســن ها  ایــن  اینکــه  اول 
ــد  ــا تولی ــار در دنی ــرای اولین ب ب
روی جمعیــت  بــر  و  شــده اند 
در  دوم،  می شــوند.  امتحــان 
ــق  ــی تحقی ــیار کوتاه ــان بس زم
ــه  ــا انجام گرفت ــعه ی آن ه و توس
اســت و فاز هــای بالینی شــان یک 
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الــی یــک و نیــم مــاه بوده اســت. 
ســوم، هیچ سابقه ای از استفاده ی 
ایــن واکســن ها در تاریــخ وجــود 
ــن های  ــه واکس ــدارد درحالی ک ن
کشته شــده/ضعیف  ویــروس 
شــده بــه طــور گســترده بیــش از 
هشــتاد ســال اســت کــه تولیــد 
شــده و میلیارد هــا نفــر از آن هــا 
عــوارض  و  کرده انــد  اســتفاده 
جــدی ای نداشــته اســت. چهارم، 
مجــوزی کــه بــه ایــن واکســن ها 
داده شــده مجوز اورژانســی است. 
ــه شــدت  چــون ایــن کشــورها ب
آلــوده بــه ایــن ویــروس هســتند 
ایــن  جلــوی  می خواهنــد  و 
همه گیــری را بگیرنــد ناچارند که 
همــه ی مســیرها را امتحان کنند. 
ــا مثــل  ــی وضعیــت کشــور م ول
آن هــا نیســت و نیــازی بــه ایــن 

پنجــم،  نداریــم.  واکســن ها 
واکســن   mRNA یــا  این هــا 
ــروس  ــوع وی ــک ن ــا ی هســتند ی
ایــن  آدنوویــروس.  اســم  بــه 
هســتند،  ژنــی  واکســن ها 
یعنــی یــک قطعــه ژن بــه بــدن 
ــه  ــه ب ــود ک ــق می ش ــرد تزری ف
ولــی  اســت   mRNA شــکل 
ــت، دارای  ــص نیس mRNA خال
اســت.  ژنتیکــی  ســاختار هایی 
ایــن mRNA را بــه داخل ذره ای 
ــکل  ــو پارتی ــد نان ــام لیپی ــه ن ب
قطــره ای کــه بســیار کوچــک 
اســت )یک حبــاب چربی اســت( 
منتقــل می کننــد کــه در آن هــم 
مــواد آلرژنــی وجود دارد به اســم 
پلی اتیلــن گایکــول کــه بعضــی 
ــرژی  ــه شــدت آل ــه آن ب افــراد ب
ــن ها  ــن واکس ــم، ای ــد. شش دارن
ــه در  ــت ک ــی اس ــدت کوتاه م
حــال تزریــق بــه مــردم هســتند 

و مــا هیــچ اطاعــی از 
ــی درازمدت  ایمن

ن هــا  آ
ریــم  ندا
ــه  ــا اینک و ی
نــوع  ایــن 
باعــث  واکســن 
اختــال در عملکــرد دیگر 
ژن هــای ســلول می شــود یا 
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خیــر؟ فعــًا هیچ چیــز مشــخص 
نیســت و ســایر دالیلــی کــه 

هســتند. تخصصی تــر 

چــه ضرورتــی در تولیــد 
واکســن داریــم؟

انتخــاب  معیــار  به طورکلــی 
و  تأثیرگــذاری  بایــد  واکســن 
ــون  ــد، چ ــه باش ــل عارض حداق
هیــچ واکســن بــی عارضــه ای 
ــروس  ــدارد. واکســن وی وجــود ن
کشــته شــده و بعد از آن پروتئین 
و  کم خطرتریــن  از  نوترکیــب 
ــتند.  ــن ها هس ــن واکس ایمن تری
ــال   دو  ــی از س ــن های ژن واکس
ــده اند و  ــف ش ــج کش ــزار و پن ه
تاکنــون هیچ پیشــرفتی در آن ها 
رخ نــداده اســت. چــرا و بــه چــه 
دلیــل در ایــن وضعیــت حســاس 
بایــد ســراغ یــک روش مجهــول 
رفــت کــه هیــچ شــناختی از 

ــت؟ ــود نیس ــده ی آن موج آین
ــای واکســن   همــه ی مؤسســه  ه
ــی  ــخصی م ــا دوز مش ــازی ت س
ــرای  ــه آن هــم ب ــد ک ــد کنن تولی
واکســینه کردن تمام کشورشــان 
کفایــت نمی کنــد. در نتیجــه هــر 
ــرای  ــودش ب ــد خ ــوری بای کش
خــودش واکســن بســازد و در 

صــورت تأمیــن نیازهــای داخلــی 
بتوانــد بــه کشــورهای دیگــر 

ــد. صــادر کن
ســؤال اینجاســت کــه چــرا این ها 
بایــد ایــن دوز از واکســن هایی 
کــه ســاخته اند را بــه کشــورهایی 
مثــل ما بفروشــند؟ چــه ضرورتی 
ــا را  ــا آن ه ــا ایرانی ه ــه م دارد ک

ــداری کنیم؟ خری

مدیر مسئول: علیرضا صفایی

جانشین رسدبیر: خانم یاوری

طراح: امیرحسین پناهی

ــان ــی، ای ــد عباس ــه: راش  تحریری

 حیرانــی، خانــم علیمــرادی، خانــم

علــوی
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