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اخبار کوتاه

معاون اول رئیس جمهوری:

کارگران حق دارند معترض باشند

معاون اول رئیس جمهوری با گرامیداشــت روز کارگر تاکید کرد :دولت در
حد توانش تالش کرده تا مشــکالت معیشتی آنها را کم کند؛ میدانم در این
زمینه موفقیت الزم را نداشتهایم و حق دارند که معترض باشند.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در حساب
کاربری خود در اینســتاگرام بــا تبریک روز کارگر نوشــت« :نقش بی بدیل
کارگران ســخت کوش و عزیز در تولید کشــور به خصوص در دوران سخت
تحریم و همه گیری کرونا از هر زمان دیگری بر همگان روشن شد .دولت در
حد توانش تالش کرده تا مشــکالت معیشتی آنها را کم کند .میدانم در این
زمینه موفقیت الزم را نداشــتهایم و حق دارند که معترض باشند .امیدوارم با
بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور بتوانیم این دین را ادا کنیم».

معلمان و استادان از جمله باالترین گروههای مرجع
جامعه ما هستند

معــاون اول رئیس جمهوری در پیامیبه مناســبت فرارســیدن روز معلم
تاکید کرد :باید منزلت اجتماعی معلمان و اســتادان را به امکانی برای ارتقای
فرصتها و ســرمایههای اقتصادی و انســانی و علمیکشــور و حل مسائل و
مشکالت این طبقات مولد و آینده ساز تبدیل کنیم.
به گزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیــری معاون اول رئیــس جمهوری در
حســاب کاربری خود در توئیتر با تبریک به مناســبت فرارســیدن روز معلم
نوشــت« :معلمان و استادان گرانقدر از جمله باالترین گروههای مرجع جامعه
ما هســتند .باید این منزلت اجتماعی را به امکانی بــرای ارتقای فرصتها و
ســرمایههای اقتصادی و انسانی و علمیکشــور و حل مسائل و مشکالت این
طبقات مولد و آینده ساز تبدیل کنیم».

منتجب نیا:

ایجاد دوقطبی برای انتخابات اشکالی ندارد

دبیرکل حزب جمهوریت ایران اســامیبا بیان اینکــه ایجاد دوقطبی در
انتخابات خوب است و اشــکالی ندارد ،گفت :این برخورد حذفی مسئوالن یا
رفتار غیراخالقی مسئوالن و هواداران آنهاست که مضر است.
رســول منتجب نیــا در گفت و گو با ایســنا ،در تحلیل خــود از آرایش
جناحهای سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری ،اظهار کرد :جناح اصولگرا
در نهایت به وحدت نظر رســیده و یــک کاندیدای جدی را معرفی میکند و
ســایر کاندیدهای این جناح هم کنار خواهند رفت .اصالح طلبان هم باید به
اجماع برســند در غیر این صورت ســبد آرای آنها خرد و سرنوشت  ۸۴تکرار
میشود.
وی ادامه داد :اصــاح طلبان نباید اجازه دهند اختالف نظرها ادامه یابد و
باالخــره یک گزینه را با هر معیاری انتخاب کرده و روی آن فرد اجماع کنند،
زیرا اصولگرایان مسایل داخلی خود را حل کرده و با یک گزینه وارد انتخابات
میشوند .اگر اصالح طلبان به وحدت نرسند ،شکست آنها قطعی خواهد بود.
منتجب نیا با بیان اینکه بهترین شرایط برای انتخابات این است که هر دو
جناح گزینه نهایی خود را معرفی کرده و رقابت سالمیداشــته باشند ،تصریح
کرد :دستگاههای اجرایی و نظارتی هم با سعه صدر برخورد کرده تا در جامعه
احســاس محرومیت ،ممنوعیت و برخوردهای حذفی شــکل بگیرد .اگر این
اتفاق رخ دهد در بین مردم و سیاسیون دلسردی ایجاد میشود.
ایــن فعال سیاســی درباره امکان شــکل گیری دو قطبــی در انتخابات،
خاطرنشــان کرد :تصور بعضی این است که دو قطبی شدن برای جامعه مضر
اســت ،در حالیکه برای یک جامعه پویا دوقطبی بودن خوب اســت و اشکالی
نــدارد ،زیرا هر دو جنــاح برنامههای خود را ارائه و با هــم رقابت کرده و در
نهایت این مردم هستند که انتخاب میکنند .برخورد حذفی مسئوالن یا رفتار
غیراخالقی مسئوالن و هواداران آنها مضر است و صرف رقابت سالم از اجزای
یک انتخابات رقابتی است.
دبیرکل حزب جمهوریت ایران اســامیدرباره هم وزن نبودن گزینههای
اصولگرایــان و اصالح طلبــان گفت :قبول ندارم کــه کاندیدهای اصولگرایان
از نظر ســلبی و ایجابی وزین تر و ســنگین تر از اصالح طلبان هســتند ولی
کاندیــد اصولگرایان در نهادهــای غیرانتخابی دارد میشــوند تا زمینه برای
مطرح شدن آنها فراهم شــود ،در واقع به آنها میدان داده میشود .در مقابل
اصالح طلبان نیروهای کارآمد ،موفق و مجرب زیاد دارند ولی مهم این اســت
که آنها وحدت داشــته باشــند و اجماع را بر حزب گرایی و شخص محوری
اولویت دهند.

جزئیات جلسه فوق العاده شورای نگهبان
درباره طرح جهش تولید مسکن

یک عضو حقوقدان شــورای نگهبان گزارشــی از جلسه فوق العاده شورای
نگهبان درباره طرح جهش تولید مسکن ارائه کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالعرسانی شورای نگهبان،هادی طحان
نظیف عضو حقوقدان شــورای نگهبان در گزارش  ۷۶از سلســله گزارشهای
خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
شورای نگهبان دوشنبه ششم اردیبهشتماه سال  ،۱۴۰۰جلسه فوق العاده
داشت .در این جلســه «طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن» در دستور کار
بود.
این طرح دوفوریتی بود اما شورای نگهبان به خاطر تعداد مصوبات ارسالی
از طرف مجلس شورای اسالمی ،حجم و اهمیت این مصوبه ،به استناد نظریه
تفسیری شماره  ۱۲۸۵مورخ  ۱۳۶۸/۸/۱۵خود ،طی نامهای به مجلس محترم
اعالم کرده بود که این طرح را مصداق اصل  ۹۷قانون اساسی نمیداند و نظر
را خود نســبت به آن در مهلت مقرر در اصول  ۹۴و  ۹۵قانون اساســی یعنی
ظرف نهایتا  ۲۰روز به مجلس اعالم خواهد کرد.
موضــوع این طرح یعنی مقوله مســکن ،یکــی از دغدغههای اصلی مردم
اســت و در بررسی این طرح در شورای نگهبان ،اشکاالت زیادی مطرح نشد و
موارد مطروحه بیشــتر ابهاماتی بود که نسبت به این طرح وجود داشت که با
رفع ابهام و دقیقتر شــدن این موارد شاید بتوان قانون کارآمدتری را به اجرا
در آورد.
یکی از ابهاماتی که از نظر اعضا در خصوص این طرح وجود داشــت درباره
رعایت حقوق مردم در ماده  ۱۸بود .بر اســاس این ماده ،در راســتای رصد و
نظارت بر بازار مســکن ،درج کلیه معامالت خرید ،فروش ،پیشخرید ،رهن و
اجاره مسکن در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور و اخذ شناسه
(کد) رهگیری الزامیاســت که از نظر اعضای شورای نگهبان ،این ابهام مطرح
بود که درست است چنین حکمیبه منظور رصد و نظارت بر بازار مسکن است
ولی از این جهت که مشــخص نیست که آیا الزام مذکور موجب ایجاد هزینه
برای مردم میگردد یا خیر ،ابهام دارد.
همچنیــن قبال چندین بار از مقولهای تحت عناوینی تکرار در قانونگذاری
یــا قانونگذاری تکراری یا تاکیدی صحبت کرده بــودم .به این معنا که یک
موضوع مشــابه یا عینا در قوانیــن مختلف ذکر میگــردد و مقنن با چنین
ابزاری ،ســعی در پافشــاری در اجرای حکمیدارد که قبــا آن را به قانون
در آورده اســت .ماده  ۲۴این طــرح مثال دیگری از این موضوع میباشــد.
جالــب اســت بدانید این مــاده که احکام خوبــی را در بــر دارد ،به جز بند
اول ،شــش بند دیگر آن پیــش از این در بند «ث» مــاده  ۳۷قانون احکام
دائمیبرنامههای توسعه کشور و ماده  ۹۵قانون برنامه ششم توسعه عینا ذکر
گردیده اســت .با صرف نظر اینکه به نظر میرســد این امر با جز هشتم بند
نهم سیاســتهای کلی قانونگذاری سازگار نیســت ،امیدوارم بعد از چند بار
قانونگذاری ،این بار همت و اراده بیشــتری برای اجرای احکام قانونی وجود
داشته باشد.
بررســی این طرح در این جلسه به اتمام نرسید و مابقی آن به جلسه بعد
موکول گردید.

یک نظامیو یک احمدی نژادی
به کاندیداها اضافه شدند

صــادق خلیلیان ،با صدور بیانیهای ضمن تشــریح برنامهها و ســوابق در
ســیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری اعالم کاندیداتوری کرد .وی در دوره
دوم دولت احمید نژاد وزیر کشــاورزی بود کــه پس از آن هم برای انتخابات
ریاســت جمهوری ثبت نام کرد ولی صالحیتش از سوی شورای نگهبان احراز
نشد .همچنین سرتیپ افشار رییس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه دفاع ملی با
برگزاری نشستی خبری و ارائه بیانیهای ،آمادگی خود برای حضور در انتخابات
ریاست جمهوری را اعالم کرد.

رهبر انقالب:

سیاست خارجه در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشود

آیتاهلل خامنهای تاکید کردند :نیروی قدس مهمترین
عامل بــرای جلوگیری از دیپلماســی منفعالنه در غرب
آسیاست.
به گزارش ایسنا ،گزیده بیانات رهبری انقالب اسالمی
در روز گذشته به شرح زیر است:
 در مورد امیرالمومنین (ع) و معرفی شــخصیت اینبزرگوار ،یــک مرحله ،امامت آن بزرگوار اســت که البته
منظور امامتی اســت که امری معنوی است و با ترازوهای
عرفی ما قابل اندازهگیری نیست.
 نخبــگان و بزرگانی هم بودند کــه به مفاهیم عالیامامت دست پیدا کردند ،کسانی که یا در زمان ما زندگی
کردند و یا آثارشان به ما رسیده است.
 بــا قطــع نظــر از ایــن رتبــه معنــوی بــاال نیز،امیرالمومنین(ع) برحســب معیارهای دنیوی و بشری هم
بعد از پیغمبر اکرم (ص) شخصیتی بزرگ و واالمقام است.
 عدالت بیاغماض ،گســترده ،بدون هیچ مالحظه وعجیب و غریب که انسان از شنیدن موارد آن شگفتزده
میشــود ،درکنار سادهزیســتی آن بزرگوار ،شجاعت آن
بزرگوار ،فداکاری او در راه حق ،دریای حکمت او از جمله
ویژگیهای خاص شخصیتی امیرالمومنین (ع) است.
 ما هم از لحاظ شــخصی باید از این بزرگوار پیرویکنیــم و هم دربــاب حکومــت؛ امروز حکومت دســت
عالقمندان امیرالمومنین (ع) اســت و باید همین عدالت،
همین شــجاعت ،همین ویژگیها را پیاده کنیم که البته
در این زمینه خیلی عقب هستیم.
 شهادت در میدان جنگ چیز دشواری نیست .در آنزمان شمشیری اصابت میکرد و امروز گلولهای این کار را
میکند .پس این امر همچنان ممکن است ،اما صبر برای
رسیدن به این شهادت اهمیت دارد.
 خدا را شکر که مردان فداکاری در زمان ما هستند وبودند و دیدیم که پیرو امیرالمومنین (ع) در این امر صبر
بر فرارسیدن زمان شهادت بودند ،عاشق شهادت بودند و
منتظر آن بودند و خداوند نصیبشان کرد.
 شــهید سلیمانی وقتی تهدید دشمنان به شهادت راشــنید گفت این همان چیزی اســت که من در کوهها و
جبههها به دنبال آن میگردم ،دشمن چطور من را با آن
تهدید میکند؟
 شــهید مطهری مخاطب خود را هدایت میکرد ،بهاو اطمینان میبخشــید .او تکلیفگرا بود و دغدغه تکلیف
داشــت .او هرگز بیــکار نماند .میراث فکری پیشــینیان
را داشــت و خود بــر آن افزوده بود و ایــن را در اختیار
مخاطبان و شاگردان خود میگذاشت.
 مهم این بود که شــهید مطهــری همه ظرفیتهایحوزه فکر و علم را به اولویتهای فکری جامعه میرساند
و متصــل میکرد و این باید مورد توجــه معلمان ما هم
باشد.
 کار معلــم انتقــال میــراث فکری بشــر به نســلبعــدی اســت و باید با امانتــداری تمام این مســئولیت
ســنگین را پشــت ســر بگذارد -.امــروز در کشــور ما
امکان آموزش به شــکل گســتردهای وجــود دارد و در
گذشــته هرگــز چنین امکانــی فراهم نبــود و امروز به

برکت انقالب اســامی و جمهوری اســامی این امکان
فراهم است.
 میتوان اینطور گفت که معلمان ،افسران جوان سپاهپیشرفت کشــور هستند .معلمان باید خودشان این نقش
تاریخی را باور کنند که اگر چنین شــود خود احســاس
مسئولیت خواهند کرد.
 امروز جوانان ما در یک تهاجم بیسابقه و همهجانبهاز سوی بیگانگان مواجه هستند .معلمان باید کاری کنند
که ریزشها نزدیک به صفر باشــد و رویشها در باالترین
حد قرار گیرد.
 همه ما وظیفه داریم که شأن معلمان را حفظ کنیماین شــأن باید شناخته شــود و همه نسبت به آن تفهیم
شوند ،همچنان که در مورد کارگران هم همین است.
 البته باید به مسائل معیشتی معلمان هم توجه کرد.باید از نقش معلمان در این دوره همهگیری کرونا تشــکر
کنیم که وظایف و مسئولیت آنان را افزایش داد.
 در مورد تمجید از کارگران همین بس که دســت اورا خداوند و پیغمبر دوست دارند .پیغمبر هم دست کارگر
را بوسیده است .در اقتصاد مستقل هم کارگر نقش مهمی
بازی میکند و ستون اصلی این اقتصاد است.
 در جمهوری اســامی البته حــق کارگران بیش ازجاهای دیگر اســت ،علت آن هم این اســت که از ابتدای
انقالب دشمنان کوشیدند جامعه کارگری را مقابل انقالب
قرار دهند اما آنان در دفاع مقدس حتی جانشــان را هم
فدای انقالب اسالمی کردند.
 یکی از مهمترین انواع پشتیبانی از تولید ،پشتیبانیو حمایت از کارگران اســت .حمایــت از کارگران یعنی
حمایت از تولید داخلی .حمایت از کارگر حمایت از ثروت
ملی است که برای کشــور آبرو ،استقالل و قدرت هم در
پی خواهد آورد.
 حمایــت از کارگر فقط این نیســت که پایه حقوقیآنان را متناســب بــا تورم باال ببریم ،این یک شــکل آن
است .اما مهارتآموزی کارگران مهم است .سطح تخصص

آنان باید باال برود که هم برای آنان نافع اســت و هم برای
افزایش کیفیت تولید.
 توجــه به بیمه ،بهداشــت و درمان کارگران در کنارحفظ امنیت شغلی آنان اهمیت دارد .آنان باید بدانند که
شغلشان تضمین شــده است .برای مسکن آنان هم باید
فکر اساســی کرد ،چرا که بخش عمدهای از پول آنان به
اجاره میرود.
 ایجاد روابط عادالنه بیــن دولت ،کارفرما و کارگرانیکی از مهمترین موارد برای حمایت از کارگران است.
 ایجاد اشــتغال برای کارگران ،فقط برکات اقتصادیندارد ،بلکه بــرکات اجتماعی و سیاســی هم دارد .خود
ایجاد اشتغال منجر به نشــاط و شادابی جوانان میشود.
کارگر و کارفرما و جوانی که اشــتغال داشته باشد بسیار
سرزنده خواهد بود و دولتها باید یکی از برنامههای مهم
خود را همین قرار دهند.
 باید به کســانی که عامل تعطیــل کارخانهها بودندهشــداری دهم؛ کســانی که برای منافع خود کارخانه را
میگیرنــد و برای اســتفاده از زمین کارخانــه ،کارگر را
اخراج میکنند ،وســایل و ابزار را میفروشند و بعد زمین
را نگاه میدارند تا برای ساخت و ساز بفروشند ،بدانند که
چه آگاهانه چه ناآگاهانه در حق جامعه و کشــور خیانت
میکنند.
 دولت و مشخصاً وزارت صنایع و کشاورزی که شغلبیشتری ایجاد میکنند باید به این موارد اشاره شده توجه
بیشــتری داشته باشند .باید با کسانی که کارخانهها را به
تعطیل میکشانند ،به نحوی برخورد شود.
 تشکیل کارگاههای کوچک و متوسط باید در کشورافزایش یابد و باید این کارگاهها زنده شــوند چه بسیار به
اقتصاد کشور کمک میکند.
 بهترین و موفقترین کار برای خنثیکردن تحریمها،تالش واقعــی بــرای تقویت تولیــد ملی اســت .اگر با
برنامهریزی و پیگیری آن را دنبال کردیم ،مطمئن باشیم
که تحریمها اول بیاثر و بعد برداشته میشوند.

 انتخابــات به معنای واقعی کلمــه یک فرصت مهماست و نباید مردم را دلسرد کرد.
 انتخابات را با حرفهای بیهوده و وعدههای فریبندهنباید خراب کرد .کســانی که میخواهنــد در این کارزا
شرکت کنند واقعاً فکر کنند و برنامه به مردم ارائه دهند.
 حضور مردم که مظهر مهم آن انتخابات است ،برایحفظ اقتدار و امنیت خودشان و آینده کشور دارند تالش
میکنند .عدهای مردم را دلســرد میکنند ،خدشه کردن
در کار مسئوالن و شورای نگهبان غلط است.
 بنــده چون مســئله را دنبال کــردم و در مواردیشــکایاتی انجام شــده بود ،بررســی کردیم ،اما در هیچ
انتخاباتی تخلف جدی که منجر به تغییر نتیجه شــود را
نداشتهایم.
 البتــه برخــی انتخابــات را زمانی ســالم میدانندکــه نتیجه مطلــوب آنان را داشــت ،اگر چنین نباشــد
دیگر تمام کســانی که در آن مســئول بودنــد را متهم
میکنند.
 گاهی هم مثل سال  ۸۸اغتشاش ایجاد میکنند کهآن اتهامات بیانصافی و این اغتشاشات جرم است.
 برخی کســانی کــه در این میــدان انتخابات واردشــدهاند بــدون آنکه محاســبه درســتی کرده باشــند
وعدههایــی میدهند که نباید اینگونه باشــد .باید برنامه
داشته باشند تا در نظر کارشناسان حرفهایشان نادرست
نباشد.
 یا گاهی برخی حرفهایی میزنند که مشخص استقانون اساســی کشور را قبول ندارند .اگر کسی میخواهد
کاندیدای ریاستجمهوری شود باید اسالم و قانون اساسی
و اصول آن را قبول داشــته باشــند ،جز این اگر باشد که
فرد ،شایسته ریاستجمهوری نیست.
_از بعضی از مسئولین کشور هم این روزها حرفهایی
شنیده شد که مایه تاسف و تعجب است؛ رسانههای دشمن
این حرفها را پخش کردند .حرفهایی که متناسب با این
وظیفه مهم نیست .بعضی از این حرفها تکرار حرفهای
خصمانه دشمنان و تکرار حرفهای آمریکاست.
 ما نباید حرفی بزنیم که این معنا را تداعی کند که ماداریم حرف دشمنان را تکرار میکنیم؛ چه درباره نیروی
قدس و چه درباره شهید سلیمانی.
 دشــمنان مدتهاست از نفوذ نیروی قدس در منطقهناراحت هستند.
 اینکه بخشــی بیاید و بخش دیگری را نفی کند اصألمعنایی ندارد و نباید از مسئوالن جمهوری اسالمی چنین
رفتاری سر بزند.
 نیــروی قــدس مهمترین عامل بــرای جلوگیری ازدیپلماسی منفعالنه در غرب آسیاست.
 همه این را بدانند که سیاست خارجی در هیچ کجایدنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشود.
 مســئوالن عالیرتبه و فراتر از وزارت خارجه هستندکه آن را تبیین میکنند؛ کاری که در شورای عالی امنیت
ملی انجام میشــود و البته وزارت خارجه هم در آن نقش
دارد اما ایــن سیاســتگذاری در وزارت خارجه محدود
نمیشود.

جبهه اصالحات ایران در حمایت از محمدجواد ظریف بیانیه داد

معرکهگیری و بهرهبرداری مغرضانه از سخنان ظریف ممنوع!
جبهــه اصالحات ایران در بیانیــهای ضمن حمایت از
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نوشت :معرکهگیری
و بهرهبــرداری مغرضانه و تحریفگرانــه از محتوای این
مصاحبــه علیه وزیری که امروز در صف مقدم تالش برای
حل و فصل یکی از مهمترین پروندههای سیاست خارجی
کشور قرار دارد ،نباید جایگاه وی را تضعیف کند.
به گزارش ایرنــا ،جبهه اصالحات ایــران در بیانیهای
در حمایت از ظریف نوشــت :انتشــار اظهارات وزیر امور
خارجه در قالب مصاحبهای که با هدف ثبت دســتاوردها
و ناکامیهــای مدیران عالی دولــت یازدهم و دوازدهم با
دســتور رییس جمهوری صورت گرفته است ،بازتابهای
گستردهای در مجامع سیاسی ،رســانهها و افکار عمومی
داشت.
این بیانیه افزود :در اغلب کشــورهای درگی ِر جنگها و
تنشهای نظامی ،بحث بر ســر اینکه استراتژی و سیاست
خارجی کالن کشــور بایــد عمدتاً در «میدان» توســط
نظامیان تعیین شود یا در «پایتخت» توسط سیاستمداران
و دیپلماتها ،بحث متداولی اســت .در یک فضای سالم،
سیاستمداران ،جامعهٔ مدنی ،رسانهها و تحلیلگران قادرند
بــه واکاوی ابعاد مختلف این بحث بپردازند و در نهایت با
نقشآفرینی نهادهای اجماعساز ملی به اصالح فرایندها و
ایجاد «توازن» و «هماهنگی» و «همافزایی» میان میدان
و دیپلماســی کمک و هر دو را خادم منافع و توسعهٔ ملی
و خیر همگانی کنند.
گروه سیاسی – خاطره میرزا :اولین گام اصالحطلبان
برای رســیدن به اجماع در انتخابات ریاســت جمهوری با
معرفی چهارده نامزد برداشــته شــد .این اقدام با معرفی
کاندیداهای پیشنهادی اعضا در جلسه روز یکشنبه جبهه
اصالحات ایران صورت گرفت .در این جلسه اعضای مجمع
عمومی جبههٔ اصالحات ایران فهرســت نامزدهای خود را
معرفــی کردند و چهارده نفــر از کاندیداهایی که بیش از
ده عضو این جبهه آنها را به عنوان کاندیدای پیشــنهادی
معرفی کرده بودند ،به عنوان کاندیداهای پیشنهادی جبهه
اصالحات ایران شناخته شدند.
ایــن افراد بــه ترتیــب تعــداد پیشــنهاد عبارتنداز:
محمدجواد ظریف ،اســحاق جهانگیری ،مصطفی تاجزاده،
مسعود پزشکیان ،محمدرضا عارف ،محسنهاشمی ،محمد
شــریعتمداری ،مصطفی کواکبیــان ،محمد صدر ،محمود
صادقی ،شــهیندخت مــوالوردی ،زهرا شــجاعی ،عباس
آخوندی و صادق خرازی .
این افراد در مرحله اول تصمیم گیری انتخاب شده اند
و از میــان آنها مجدد انتخاب صــورت خواهد گرفت .در
دویســت و بیســت و دومین جلسه ســتاد هماهنگی
اقتصادی دولت صبح یکشــنبه به ریاست حسن روحانی
رئیــس جمهور برگزار شــد و در ابتدای جلســه اقدامات
انجام شده برای تامین اعتبار ریالی و ارزی تامین و خرید
واکسن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایســنا ،سرعت بخشیدن در تولید و واردات
واکسن ،تسریع در تخصیص اعتبار ارزی و ریالی از سوی
بانــک مرکزی ،هماهنگی میان دســتگاههای مختلف در
داخــل و نمایندگیهــای ایران در خارج از کشــور برای
تســهیل واردات و استفاده وزارت بهداشــت و درمان از
ظرفیت بخــش خصوصی برای واردات واکســن از جمله
موضوعات مورد بحث درخصوص تامین واکسن بود.
رئیس جمهور با تاکید بر اولویت تهیه و تامین واکسن
در برنامههــای دولت گفت :مقابله با کرونا در گرو دو اصل

جبهه اصالحات ایران تصریح کرد :متاســفانه اما شاهد
شــدن سخنان محرمان ٔه وزیر امور
بودیم حتی صرف فاش
ِ
خارجه ایــران در این باره مایه تقبیــح و تکفیر و تهدید
ناروای او شــد! عجیب اینکه صدا وســیمایی که چند روز
پیــش در برنامــهای به رئیس جمهور اتهام ســهمگین و
ناروای گرا دادن برای ترور شــهید سلیمانی را زد اکنون
از نقد کارشناســانهٔ وزیر خارجه در نشســتی غیرعمومی
برآشفته است.
این بیانیه خاطرنشان کرد :در یک عرص ٔه سیاسی سالم
و دموکراتیک ،وزرای امور خارجه قادرند مسائل ،معضالت
و چالشهایشــان را در رســانهها و تلویزیون ملی با مردم
در میان بگذارند و برای رفع موانع رایزنی و چارهاندیشــی
کنند .متاسفانه اما شــاهد بودیم صرفِ بیان چالشها در
چارچوب یک گفت وگوی محرمانه پشــت درهای بسته
برای وزیر امور خارجه ایران هزینه میسازد!
جبهه اصالحات ایران تصریح کرد :باعث تاســف است
که شبک هٔ تلویزیونی عربستان سعودی (ایراناینترنشنال)
موفق شــده با تقطیع ســخنان ظریف و ترویج تفسیری
مغرضانــه از اظهــارات محرمان ٔه او بــا همراهی افراطیون
داخلــی فضای سیاســی کشــور را گلآلــود و مدعیان
«بصیــرت» و «دشمنشناســی» را به ایجــاد دوگانهای
برســاخته ،خطرناک و زیانبار میان «ظریف» و «شــهید
ســلیمانی» ترغیب کند .امروز میدانیــم که حتی الزمهٔ
توفیق ایران در امضای قراردادهای اســتراتژیک با ســایر

کشــورها (از جمله چین) احیای برجــام ،رفع تحریمها
و خروج از لیســت ســیاه افایتیاف اســت که جملگی
مستلزم دیپلماسی تواناست.
ایــن بیانیه یادآور شــد :گفت وگو با جــواد ظریف در
چارچوب یک پروژه تحقیقاتی تاریخ شفاهی صورت گرفته
است .عجب اینکه گویی برخی انتظار داشتند جواد ظریف
حتی در چارچوب یک گفت وگوی محرمانهٔ درونسازمانی
به آیندگان و کسانی که بناست بعدها از تجربیات او درس
بیاموزند دروغ بگوید و عافیتطلبانه سخنانی بر زبان براند
که نافع موقعیت کنونی سیاسی اوست!
جبهه اصالحات ایــران اضافه کرد :با دقت در محتوای
کامل این مصاحبه به روشــنی میتــوان دریافت یکی از
کارگزاران باســابقهٔ نظام جمهوری اســامی که در فراز
و نشــیبهای روابط بینالمللی  ۴۲ســال ٔه پس از انقالب
نقشآفرین بوده اســت صادقانه و صریح ابعاد توانمندیها
و ابزارهای در اختیار دســتگاه دیپلماسی کشور برای حل
مسائل و بحرانهای سیاست خارجی کشور را برمیشمارد
و به پارهای از ضعفهای ســاختاری ،راهبردی و عملیاتی
بر اساس تجربه و نمونههای روشن تاریخی اشاره میکند.
ایــن بیانیه تصریح کــرد :فحوای کلــی این مصاحبه
گویای آن اســت که در طول  ۴۲ســال گذشــته هرگاه
دستگاه دیپلماسی کشور بر اساس سیاستهای کلی نظام
وارد میدان شــده اســت و همهٔ مولفههای قدرت ملی و
امکانات کشــور از جمله اجزای سیاســت داخلی ،قدرت

گام اول اصالح طلبان برای اجماع در انتخابات برداشته شد

معرفی  14کاندیدای اولیه جبهه اصالحات ایران

واقع این افراد از  13تا  ۱۸اردیبهشــت فرصت دارند تا با
حضور در مجمع ملــی جبهه اصالحات برنامههای خود را
برای اعضای مجمع ارائه دهند تا در نهایت اعضای جبههی
اصالحات دربارهی این افراد رای گیری کرده و کاندیداهای
نهایــی اصالح طلبان برای انتخابات ریاســت جمهوری را
انتخــاب کننــد ۲۷ .حزبی که در جبهــه اصالحات ایران
حضور دارنــد عبارتند از حــزب ندای ایرانیــان ،انجمن
اســامی مدرســین دانشــگاهها ،حزب همبستگی دانش
آموختگان ایران ،انجمن اســامی معلمــان ایران ،انجمن
اســامی جامعه پزشــکی ایران ،مجمع ایثارگران ،مجمع
فرهنگیان ایران اســامی ،ســازمان عدالت و آزادی ایران
اسالمی ،حزب همبســتگی ایران اسالمی ،انجمن اسالمی
روزنامهنگاران زن ایران ،حزب پیشــرو اصالحات ،جمعیت
تولیدگرایان ،حزب توسعه ملی ایران اسالمی ،مجمع دانش

آموختگان ایران اسالمی ،جمعیت زنان مسلمان نو اندیش،
حزب کارگزاران سازندگی ایران ،حزب مردمساالری ،حزب
جوانان ایران اســامی ،حزب آزادی ،حزب اســامی کار،
حزب وحدت و همکاری ملی ایران اســامی ،حزب اتحاد
ملت ایران اســامی ،مجمع نیروهــای خط امام ،جمعیت
حمایت از حقوق بشــر زنان ،حزب اعتماد ملی ،ســازمان
معلمان ایران و انجمن مهندسان ایران.
این جبهه در اسفندماه ســال گذشته تشکیل و مجوز
فعالیت دریافت کرد.
از ســوی دیگر ســخنگوی حزب اعتماد ملی گفت این
حزب برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد حزبی معرفی
نخواهد کرد .پیش از این محمدعلی افشانی شهردار سابق
تهــران و عضو این جــزب به عنوان یکــی از کاندیداهای
احتمالی مطرح بود.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

تامین فوری واکسن در پیچ و خم اداری معطل نشود
رعایت دســتورالعملها و واکسیناســیون است .همانطور
که رعایت دســتورالعملها وظیفه همه اقشار مردم است،
دولت نیز تامین و ســاخت واکســن را به عنوان اصل اول
همه فعالیتهای خود تعیین کرده است.
روحانی ادامه داد :دولت با اختصاص ارز الزم مشــکل
تامیــن منابع را برای خرید و واردات واکســن ،حل کرده
اســت و از این نظر هیچ یک از دستگاههای ذیربط نباید
اجــازه دهند تامین فوری واکســن در پیچ و خم مراحل
اداری معطل شود و واکسن الزم طبق اولویتهای تعیین
شــده ،در اختیار گروههای مختلــف جامعه قرار گیرد .به

دنبال تزریق به کادر درمان ،افراد در گروههای سنی بیش
از  65سال و افراد با بیماریهای زمینه ای در اولویت ارائه
خدمات قرار می گیرند.
گزارش بانــک مرکزی از وضعیت بازار ارز و افق مثبت
با توجه به تحوالت مــورد انتظار پیش رو ،موضوع بعدی
جلسه بود و استفاده از شرایط مساعد برای تعادل در بازار
و واقعی شدن نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور با تاکید بر شکســت دشــمن در جنگ
اقتصادی و اذعان آنان به بی نتیجه بودن سیاســت فشار
حداکثری گفت :با شکســت دشمن در جنگ اقتصادی و

اقتصادی و توان بازدارندهٔ نظامیایران پشــتوان ٔه آن بوده
است کامیابی برای ملت ایران به دست آمده و افتخار این
کامیابی نصیب همهٔ ایرانیان شــده است و در مواردی که
به هر دلیل میان دســتگاه دیپلماسی و سایر ارکان نظام
در پیگیــری راهبردها و برنامههای عمل شــکافی افتاده
اســت ،دســتاوردی به بار ننشســته و ملت ایران متضرر
شده است.
جبهه اصالحات ایران افزود :معرکهگیری و بهرهبرداری
مغرضانــه و تحریفگرانه از محتوای ایــن مصاحبه علیه
وزیــری که امروز در صف مقــدم تالش برای حل و فصل
یکی از مهمترین پروندههای سیاســت خارجی کشور قرار
دارد ،نبایــد جایگاه او را تضعیف کنــد .از دکتر روحانی
رییس جمهوری و دســتگاه اطالعاتی کشور انتظار داریم
عامل یا عوامل مقصر در انتشــار این مصاحبهٔ محرمانه را
شناســایی و با مرتکبان این رخــداد برخورد قانونی کنند
و برای کاهش
آســیب فضاســازیهای حول این ماجرا و
ِ
اطالعرسانی عمومی شفاف هرچه سریعتر اقدام کنند.
جبهــه اصالحات ایــران ضمن آرزوی توفیق بیشــتر
برای محمدجواد ظریــف وزیر خارجه در مذاکرات جاری
و قدردانی از دســتاوردهای گذشــته او ،نسبت به تبعات
دوگانهســازیهای مخرب میان میدان و دیپلماســی (که
باید متــوازن و خادم یکدیگر و منافــع ملی بمانند) در
آستانهٔ احیای برجام و رفع عزتمندانه تحریمهای ظالمانه
علیه ملت ایران ،ابراز نگرانی میکند.
اســماعیل گرامی مقدم درباره آخرین اقدامات اعتماد
ملی برای انتخابات ریاســت جمهوری اظهار کرد :شورای
مرکزی حزب اعتماد ملی با مصوبه جبهه اصالحات مبنی
بر انتخــاب گزینه ای نهایی با دو ســوم آرای اعضای این
جبهه مخالــف بود و آن ســازوکار را مغایر دموکراســی
میدانست،بنابراین برای انتخابات نامزدی از حزب اعتماد
ملی معرفی نمی شود و اعتماد ملی نامزد حزبی ندارد.
وی ادامه داد :شورای مرکزی کمیته تعامل حزب مامور
داده است در راستای رسیدن به نامزد اصلی و اصلح اقدام
کند .و آن را در شــورای مرکزی معرفی کند و اگر آن فرد
رای شــورای مرکزی را به دست آورد ،در جبهه اصالحات
از او دفاع کند .گرامی مقدم همچنین تصریح کرد :کمیته
تعامل هم تاکنون ســه جلسه گذاشــته و از میان بیش از
 20نامزد منتســب به اصالح طلبان به افراد کمی رسیده
اســت .و تا رسیدن به مرحله ارائه برنامهها توسط نامزدها،
حزب هــم نامزد یا نامزدهای خــود را معرفی می کند ما
تاکید داریم همچنــان در چارچوب جبهه اصالحات اقدام
می کنیم.
نزدیک شدن به آستانه رفع تحریمها با توجه به مذاکرات
اخیر ،می توان امیدوار بود که اقتصاد کشــور به مســیر
تعادل و شکوفایی سالهای  93تا  96بازگردد.
روحانی با اشــاره به سواســتفاده عده ای در داخل و
خارج از تحریمها ،اظهار داشت :این عده برای ممانعت از
کاهــش احتمالی نرخ ارز ،کماکان به دنبال ایجاد مانع در
برابر گشــایشهای احتمالی و ایجاد هراس و ناامیدی در
میان جامعه و مردم به ویژه فعاالن اقتصادی هستند ولی
یکی از اهداف مهم دولــت و بانک مرکزی ،تعادل قیمت
ارز ،باالبردن ارزش پول ملی و شرایط مناسب قیمت کاال
است.
رئیس جمهور تصریح کرد :بدون تردید با حفظ انسجام
و هماهنگی در کشــور می توانیم در هفتههای آتی شاهد
گشایشهای امیدبخش باشیم.

