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خبر
ظریف :سخنانم از نقش شهید
سلیمانی در امنیت منطقه نمیکاهد

محمد جواد ظریف در یک پست اینستاگرامی نوشت:
عرایض بنده ذرهای از عظمت شهید سلیمانی و نقش
بیبدیل او در بازآفرینی امنیت ایران ،منطقه و جهان
نمیکاهد .در بخشی از این پیام آمده است«:پروردگارا!
ما و برادران ما را كه در ايمان بر ما ســبقت گرفتند،
ببخش و در دلهايمان كينهاى نسبت به اهل ايمان
قــرار مده كه تو رئــوف و مهربانى.فرا رســیدن ایام
شهادت موالی متقیان را تسلیت عرض میکنم.همو
که بقول موالنا:من چو تیغم پر گهرهای وصال /زنده
گردانم نه کشته در قتال»
در ادامه پست اینســتاگرامی وزیر امورخارجه آمده
است:یک هفته ایســت که در پی پخش برداشت و
تحلیل تلخ این دانشجوی روابط خارجی از یک برهه
تاریخی—آن هم صرفا برای انتقال صادقانه تجربیات
به مســئولین آینده و بــدون هیچگونه قصدی برای
انتشار وسیع و یا حتی محدود آن—احساسات پاک
عاشقان شهید واالمقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی
و خانواده آن شهید و بخصوص شیر دخترش زینب
خانم –که برایم همچون فرزندان خودم عزیز است—
جریحهدار شــده اســت .برخی هم تالش کردهاند از
این شــرایط ناگوار وسیلهای برای برهم زدن همدلی
میــان آحاد مــردم دالور این مرز و بــوم و یا ابزاری
برای اهداف کوتاه سیاسی بسازند.از همه بزرگوارانی
که در این روزها-با علم به عشــق و همراهی دیرینم
با شهید ســلیمانی-با حمایت و روشنگریهای خود
بنده را مرهون لطفشان قرار دادهاند سپاسگزارم.الزم
است تأکید کنم که عرایض بنده-که هیچ ادعایی جز
ت آن ندارم-ذرهای از عظمت شهید
صداقت بر قطعی 
ســلیمانی و نقش بیبدیــل او در بازآفرینی امنیت
ایران ،منطقه و جهان نمیکاهد .ولی اگر میدانستم
جملهای از آن عرایض انتشــار عمومی پیدا میکند،
حتما همچون گذشــته آن را بر زبان نمیآوردم .نه
برای اینکه مردم را محرم نمیدانم ،بلکه از آن جهت
که در جهان به هم پیوسته کنونی که انتخاب مخاطب
را ناممکن ســاخته و در آشفتهبازار سیاست ،اغیار را
محرم نمیشــمارم .هر چه داریم از این مردم است و
همانگونه که برادرم شهید حاج قاسم جانش را فدای
این مردم نمود ،من هم اگر آبرویی دارم آنرا با افتخار
مردم میکنم که:ما را سریست با تو که
فدای همین 
گر خلق روزگار /دشــمن شوند و سر برود هم بر آن
سریم».
ظریف افزود«:در سحرگاه ضربت خوردن شاه مردان
و به هنگام اعمال شــب قدر ،همه کسانی که به باور
خودم بــه من تهمت و افترا زدهبودند را بخشــیدم.
امیدوارم مردم بزرگوار ایران و همه عاشــقان سردار
و بــه ویژه خانواده بزرگوار ســلیمانی عزیز نیز بنده
را ببخشــایند ».ظریف با این شعر پیام خود را پابان
داد«:رو سینه را چون سینهها هفت آب شو از کینهها/
وآنگه شــراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو /باید که
جمله جان شــوی تا الیق جانان شــوی /گر سوی
مستان میروی مستانه شو مستانه شو».
رئیسی در دیدار با اصحاب هنر:

آسیبهای اجتماعی را بررسی
و بر اساس آن فیلم بسازید

بیست و ششمین نشست نخبگانی رئیس قوه قضائیه
با موضوع بررسی «نقش سینما در کاهش آسیبهای
اجتماعی و مبارزه با مفاسد اقتصادی» باحضور جمعی
از هنرمندان برگزار شد .به گزارش ایلنا ،سید ابراهیم
رئیســی در بیست و ششمین نشست نخبگانی ویژه
ماههای رمضان که در دوره تحول برگزار گردیده است،
در پاسخ به درخواستهای تعدادی از سینماگران ،با
رعایت پروتکلهای بهداشتی میزبان جمعی از تهیه
کنندگان و کارگردانان ســینما بود تا با آنها درباره
«نقش سینما در کاهش آسیبهای اجتماعی و مبارزه
با مفاســد اقتصادی» هم اندیشــی کند .تاکید مقام
معظم رهبری در دیدار با مسئوالن عالی قوه قضائیه
مبنی بر ضرورت توجه قوه قضائیه در دوره تحول به
پیوست هنری اقدامات خود ،از جمله دالیل برگزاری
این نشست بود .وی در بخشی از سخنانش با ضروری
خواندن «پیوست فرهنگی و هنری برای تصمیمات
و آرای قضایی» گفت :در دوره تحول ،ســازوکارهایی
برای تقویت ارتباط با نخبگان و تبیین فلسفه و دالیل
صدور برخی احکام طراحی کردیم تا مردم در جریان
مسائل قرار گیرند .رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری
از ســخنانش از هنر به عنوان یک موهبت الهی یاد
کــرد و گفت :هنر ابزار حفــظ هویت و تمدن ایرانی
و اســامی و ایجاد امید در جامعه است و هنرمندان
نقش مهمــی در ارتقای وضعیت موجود به وضعیت
مطلوب دارند .وی افــزود :نگاه غربی به جوامع ،نگاه
سودجویانه و منفعت طلبانه و سلطه جویانه است و
هنر را هم در همین مسیر به کار میگیرد ،اما در نظام
اسالمی از هنر برای تحقق اهداف و آرمانهای عالیه
استفاده میشود .رئیس قوه قضائیه نقش هنرمندان را
در کاهش آسیبهای اجتماعی بسیار مهم دانست و
گفت :پدیدههای مذمومی مانند طالق و اعتیاد باید
طوری در جامعه نشــان داده شــوند که یک نفرت
عمومی نســبت به آنها به وجود بیاید و از آن طرف
ازدواج و جامعه سالم باید مورد تأکید قرار گیرد .وی
افزود :گاهی دهها و صدها سخنرانی نمیتواند به اندازه
تولید یک اثر هنری اثرگذار جامعه را نسبت به قبح
یک پدیده مذموم و منکر مثل فساد اقتصادی و فساد
اداری آگاه کــرده و در افکار عمومی نفرت به وجود
بیاورد .رئیسی ،پیشگیری از وقوع جرم را نیز به موازات
رســیدگی به پروندهها از مأموریتهای مهم دستگاه
قضا دانســت و گفت :یکی از وظایف ما این است که
آسیبهای اجتماعی کاهش پیدا کند و این کار تنها
با برگزاری نشست و سخنرانی کردن تحقق نمییابد.
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گام اول اصالحطلبان برای انتخابات ریاست جمهوری برداشته شد؛

نامزدهای اصالحات به ترتیب تعداد پیشنهاد

همدلــی| باالخــره جریان اصالحــات نیز
به مرحله بحث و بررســی نامــزد انتخاباتی
برای ریاســت جمهوری رسید .دیروز جبهه
اصالحطلبــان ایــران اعالم کرد کــه احزاب
مختلــف عضو این جبهه پیشــنهادات خود
را دربــاره نامزدهــا اعالم کردهانــد و بر این
اساس یک فهرســت  14نفره تشکیل شده
اســت .دیرو ز آذر منصوری ،سخنگوی جبهه
اصالحات ایران ،اظهار کرد :فهرســت افرادی
که توســط حداقل ۱۰عضو مجمع عمومی
جبهه اصالحات ایران بــرای ارزیابی نامزدی
ریاستجمهوریشان در جبهه اصالحات ایران
به دبیرخانه مجمع پیشــنهاد شدهاند از این
قرار اســت (به ترتیب تعداد پیشنهاددهنده):
 -۱جواد ظریف (۳۷پیشــنهاد)  -۲اســحاق
جهانگیری (۳۵پیشنهاد)  -۳مصطفی تاجزاده
(۳۲پیشــنهاد)  -۴مسعود پزشــکیان (۲۵
پیشنهاد)  -۵محمدرضا عارف (۲۱پیشنهاد)
 -۶محسنهاشمی ( ۲۰پیشنهاد)  -۷محمد
شریعتمداری ( ۱۹پیشــنهاد)  -۸مصطفی
کواکبیان ( ۱۵پیشنهاد)  -۹محمد صدر (۱۳
پیشنهاد)  -۱۰محمود صادقی ( ۱۲پیشنهاد)
 -۱۱شــهیندخت موالوردی ( ۱۱پیشنهاد)
 -۱۲زهرا شجاعی ( ۱۱پیشنهاد)  -۱۳عباس
آخوندی ( ۱۱پیشــنهاد)  -۱۴صادق خرازی
( ۱۰پیشنهاد)
به محض انتشار این فهرست بحث و بررسی
درباره آن شــروع شد و واکنشهای مختلفی
را برانگیخت .بخصوص  5نفر اول این لیست
مورد توجه و نقد قرار گرفت .نفر اول فهرست،
محمدجواد ظریف اســت او که تاکنون بارها
اعالم کرده اســت قصــد کاندیداتوری ندارد.
حاال این سوال مطرح شده که چگونه جبهه
اصالحات فردی را در رأس لیست کاندیداهای
خــود قرار داده که اصال قصــد کاندیداتوری
ندارد؟ اگر هم قصدی برای این کار دارد ولی
اعالم نشدن آن و همچنین تکذیب آن موجب
عمومی میشــود .بهعالوه برخی

بیاعتمادی
میگویند چنانچه واقعا ظریف قصدی دارند
و ممکن اســت به خاطر فشار اصالحطلبان
تصمیم بگیرد آیا این تصمیم او محل ســوال
نیســت ،چرا که چگونه ممکن اســت فردی
در بــدون برنامهریــزی وارد رقابت انتخابات
ریاست جمهوری شود؟ محمد مهاجری فعال
سیاســیاصولگرا درباره ظریف به همدلی
میگوید«:قبــل از این اتفاقات انتشــار فایل
صوتی ،من یقین داشتم که آقای محمدجواد
ظریف کاندیدا نمیشــود .االن هم معتقدم
که ایشــان کاندیدا نمیشود .به همین خاطر
معتقدم که انتشــار آن فایل صوتی در آینده
سیاســی آقای ظریف تأثیر خاصــی ندارد و
تغییری ایجــاد نمیکند ».مهاجــری ادامه
میدهد« :آقای ظریف در تمام طول سالهای
گذشــته فقط در حوزه دیپلماسی فعال بوده
است .ایشــان به عنوان یک کارشناس ارشد
حوزه مسائل سیاســت خارجی و دیپلماسی
حضور داشته اســت .آقای ظریف قبل از این
دولت و حتــی در دولت محمود احمدینژاد
و قبــل از آن با این که در حوزه دیپلماســی
مشغول به کار بودند ولی هیچ گاه وارد فضای
سیاست داخلی و بخصوص انتخابات نشدند.

حاشیههای سیاست
یک عضو هیاترئیسه مجلس گفت :طرح اصالح
قانون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در کمیسیون
نهایی شده و آماده ارائه به صحن است؛ ضمن اینکه
اصالحات بسیار خوبی در کمیسیون آییننامه برای
این قانون صورت گرفته است(.خانه ملت)
وزیــر امورخارجه انگلیس دیروز (یکشــنبه ۱۲
اردیبهشــت) در گفتوگویی دربــاره نازنین زاغری
شــهروند دوتابعیتی که در ایران در حبس به ســر
میبرد ،اظهاراتی مداخلهجویانه مطرح کرد و خواستار
آزادی او شد(.ایسنا)
دیــروز برخی منابع خبری اعالم کردند که با نظر
ستاد کل نیروهای مسلح از این پس سپاه پاسداران
دربــاره اقدامات حفاظتی ســایتهای هســتهای
تصمیمگیــری میکند ،در حالی کــه پیش از این
حفاظت ســایتها بر عهده سپاه نبوده است .روابط
عمومی شــورای عالی امنیت ملی در این باره گفته
که شورای عالی امنیت ملی اگر الزم باشد تصمیمات
اتخاذ شده خود را اطالعرسانی کند ،از طریق سخنگو
و منابع رسمی این شوراها اقدام خواهد کرد(.باشگاه
خبرنگاران)

خبر
االن هم احتماال همین تصمیم را بگیرند».
فکــر میکنم

مهاجــری تأکید کــرد« :من
اصالحطلبان بیشــتر از آن کــه به فکر آقای
ظریف باشند به فکر خودشان هستند .یعنی
دیگر میخواهند با قرار دادن اســم
به عبارت 
آقای ظریف در لیســت خود برای کاندیدای
بعدی و اصلی خود رأی جمع کنند».
جهانگیری و چالش دولت
جایگاه دوم این لیست به اسحاق جهانگیری
اختصاص پیدا کرده است .او به تازگی نشان
داده که مایل است در انتخابات شرکت کند،
ولی در انتظار دعوت اصالحطلبان است .حاال
ایــن رأی جبهه اصالحات نیــز او را ترغیب
میکند که وارد میدان شود اما جهانگیری نیز
محل انتقادات جدی حامیان اصالحطلبان قرار
دارد چرا که او فرد موثــری در دولت بوده و
برخی میگویند احتمال اینکه بتواند حمایت

عمومی را به دســت بیاورد دور از ذهن است.
به هرحال دولت روحانی در اداره امور کشــور
نارساییهایی داشته است؛ بخصوص در بحث
کنترل شــیوع کرونا به اعتقاد کارشناســان
ناموفق عمل کرده اســت .مصطفی تاجزاده
هرچند آرای قابل توجهی بین اصالحطلبان
به دست آورده اما در بین همین اصالحطلبان
مخالفان جدی دارد .بخصوص کارگزاران پیش
از ایــن بارها اعالم کردند که حضور او به نفع
جریان اصالحات نیســت .بهعالوه بسیاری بر
این باورند که او حتما از فیلتر شورای نگهبان
صالحیت میشــود .در

عبور نمیکند و رد
فهرســت اصالحطلبان جایگاههای چهارم و
پنجم به مسعود پزشکیان و محمدرضا عارف
رسیده است .هر دو این شخصیتها در مجلس
دهم حضور داشتند و به خاطر عملکرد مجلس
دهم مورد انتقاد جدی حامیان اصالحطلبان
هستند .بخصوص عارف که طی ماههای اخیر
کامال با تشــکیالت اصالحطلبان قطع رابطه
کرده بود .بسیاری معتقدند که او منفعل است
کنار میکشــد .به
و در حوادث مهم خود را 
هرحال فعال ظریف محل توجه همه است.
داریوش قنبری عضو شــورای مرکزی حزب
مردمساالری درباره تمایل اصالحطلبان برای

معرفــی محمدجواد ظریف بــرای انتخابات
۲۸خــرداد به ایرنــا گفته«:ظریــف یکی از
گزینههــای جدی جبهه اصالحات اســت و
یقینــا نظر جمع کثیــری از اصالحطلبان بر
اعالم داوطلبی او اســت .جریانهای مختلف
اصالحطلب نمیتوانند به تنهایی در انتخابات
ریاست جمهوری وارد عمل شوند ،نیاز است
احزاب بهشکل اجماعی وارد عمل شوند چون
انتخابات ریاســت جمهوری به کار جبههای
نیــاز دارد ».وی تاکید کــرد«:در حال حاضر
اصالحطلبان داوطلبان زیادی چون اســحاق
جهانگیری ،محمدرضا عارف ،محسنهاشمی،
علی الریجانی ،مســعود پزشــکیان و سید
مصطفی تاجزاده را در لیســت خود دارند و
ممکن است زمان ثبت نام به تعداد داوطلبان
افزوده شود».
ساز مخالف اعتماد ملی
در ایــن بیــن این گونه نیســت کــه همه
اصالحطلبان درباره این لیست همنظر باشند.
دیروز سخنگوی حزب اعتماد ملی از مخالفت
خود با ســازوکار جبهه اصالحات خبر داد و
گفت«:شــورای مرکزی حــزب اعتماد ملی
با مصوبه جبهه اصالحــات مبنی بر انتخاب
گزینهای نهایی با دو ســوم آرای اعضای این
جبهــه مخالف بود ،بنابراین بــرای انتخابات
نامزدی از حزب اعتماد ملی معرفی نمیشود
و اعتماد ملی نامزد حزبی ندارد» اســماعیل
گرامی مقدم افزود« :این حزب برای انتخابات
ریاست جمهوری نامزد حزبی معرفی نخواهد
کرد .شورای مرکزی کمیته تعامل حزب مامور
داده است در راستای رسیدن به نامزد اصلی
و اصلح اقدام کند .و آن را در شورای مرکزی
معرفی کند و اگر آن فرد رای شورای مرکزی
را به دست آورد ،در جبهه اصالحات از او دفاع
کند .کمیته تعامل هم تاکنون ســه جلســه
گذاشته و از میان بیش از  ۲۰نامزد منتسب
به اصالحطلبان به افراد کمی رسیده است .و تا
رسیدن به مرحله ارائه برنامهها توسط نامزدها،
حزب هم نامزد یــا نامزدهای خود را معرفی
میکند .ما تاکید داریم همچنان در چارچوب
اقدام میکنیم».
جبهه اصالحات 

نگرانی از شورای نگهبان
در همین حال نگرانی اصلی جریان اصالحات
موضوع تأیید صالحیت نامزدهای انتخاباتی
اســت که همچنان پابرجاست و باعث شده
که اصالحطلبــان نتوانند دربــاره انتخابات
ریاست جمهوری تصمیم قطعی بگیرند .دیروز
محمدعلی نمازی از اعضای حزب کارگزاران
سازندگی در این باره گفت«:وقتی جریانی در
تایید صالحیت مشکالت داشته باشد ،مجبور
است به سمت کاندیداهایی برود که عالوه بر
داشتن شرایط الزم ،احتمال تایید صالحیت
آن نیز باال باشد».
عضــو شــورای مرکــزی حزب کارگــزاران
ســازندگی تصریح کرد«:اصولگرایان هنگام
انتخاب کاندیدای مورد نظر خود به دو موضوع
داشــتن شــرایط الزم و اقبال عمومی توجه
میکنند ،اما اصالحطلبان عــاوه بر این دو
شرایط باید این را درنظر بگیرند که گزینهشان
مورد تایید شورای نگهبان هست یا خیر ».وی
خاطرنشان کرد«:این موضوع تایید صالحیت
اســت که باعث میشود اصالحطلبان نتوانند
کاندیدای شــاخص جریان خــود را معرفی
کنند و به این ترتیب چندین کاندیدا معرفی
میشود ،اما براساس فرآیندی که اصالحطلبان
تعریف کردهانــد در این دوره در نهایت فقط
یک یا دو نامزد معرفی خواهند شد».
نظر میرســد که همین مسئله تأیید
حاال به 
صالحیــت نامزدها هم محــل اختالف بین
اصالحطلبان شده است .بخصوص بعد از اعالم
نتایج بررســی صالحیتها از ســوی شورای
نگهبان چرا که ممکن اســت افرادی از سوی
شورای نگهبان تأیید صالحیت شوند که مورد
حمایت حداکثری اصالحطلبان نباشــند ،در
آن صورت ممکن است اختالفات زیادی بین
اصالحطلبان به وجود بیاید .هرچند که االن
هم نظرات مختلفی درباره کاندیداها هست و
این بحــث وجود دارد که برخی از چهرههای
مهم به خاطر این ســازوکار دو ســوم آرا در
جبهه اصالحات نتوانســتهاند به عنوان نامزد
همین میتواند باعث ایجاد

مطرح شــوند و
دلخوری در جریان اصالحات شود.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری هم شفاف سخن نگفت

لگرایان درباره الریجانی
مواضع مبهماصو 
همدلی| در جبههاصولگرایی اگر چه نامهای ریز و درشتی
بــرای حضور در انتخابات ریاســت جمهوری مطرح شــده و
بیشتر از انگشتان یک دست تاکنون اعالم حضور کردهاند ،اما
بــدون تردید این جناح در انتظار تصمیم دو نفر اســت ،یکی
سیدابراهیم رئیسی و دیگری علی الریجانی .هر روزه در فضای
عمومی کشــور به خصوص جناحاصولگرا دعوتها ،شایعات
و گمانهزنیهایــی مبنی بر حضور رئیســی در انتخابات دیده
میشود ،اما الریجانی تاکنون نه خودش و نه نزدیکانش عالمت
واضحی از خود بروز ندادهاند که نشاندهنده حضور یا غیبتش
باشــد .با این همه بخش زیــادی از نامزدهای احتمالی جناح
اصولگرا نیز به تصمیم او چشم دوختهاند.
روز گذشــته محمدرضــا باهنر یکی از اعضــای بانفوذ جناح
اصولگــرا درباره وی ســخنانی گفت کــه مهمترین واکنش
این جناح به وضعیت علی الیجانی اســت؛ واکنشی که البته
چندان شــفاف نیست و بیشــتر به ابهام پهلو میزند .وی در
مصاحبه با ســایت مدارا گفت«:اواخر ماه شعبان من با آقای
الریجانی مالقات داشتم ،ایشان به صورت جدی میگفت «من
نامزد نیســتم» .شــورای وحدت تا جایی که ما اطالع داریم،
ســراغ کسانی رفته که اینها خودشان اعالم کردند «ما نامزد
هستیم» یا یکی از نزدیکانشان گفته ایشان نامزد هست و آن
فرد هم موضوع را تکذیب نکرده ،ولی آقای الریجانی هر کسی
از ایشان سوال میکند ،میگوید «نه ،من نیستم» .باز میگویم
در عالم سیاســت معنایش این نیست که ایشان متعهد است،
قسم خورده است یا به کســی امضاء داده است که نیاید ،اما
در فضای سیاســی ایشــان االن خودش که اعالم کند «جزو
کاندیداها نیستم».
وی در پاسخ به این سوال که چرا شورای وحدتاصولگرایان
به آقای الریجانی حتی یک تعارف خشک و خالی هم نکرد؟ و
آیا واقعا شورای وحدت از آقای الریجانی عبور کرد؟ گفت«:خیر
این طور نیست ،از روز اول که شورای وحدت راه افتاد ،شورای

ائتــاف نیروهای انقالب یک بیمعرفتــی کرد و گفتند «این
شورای وحدتیها دنبال نامزدی آقای پورمحمدی هستند و اگر
نشد ،آقای الریجانی نامزد شورای وحدت میشود» .به همین
دلیل شــاید شورای وحدت یک مقدار محتاطانه دارد برخورد
ن رویکــرد نه ل َ ِه آقای الریجانی و نه علیه آقای
میکند ،اما ای 
الریجانی است.
باهنر شــایبههای عدم حمایت شورای وحدت از الریجانی به
واســطه تصویب برجام در مجلس و حمایتهای بیدریغی از
دولت روحانی را تکذیب کرد و گفت«:خیر این طور نیســت،
من به جلسات شورای وحدت میروم و شرکت میکنم .زمان
برجام ما در مجلس بودیم و مواضع ما با مواضع آقای الریجانی
تفاوتی نداشت .البته شاید در برخی موضوعات دیگر من با آقای
الریجانی اختالفنظرهایی هم داشــته باشیم .در کل شورای
ائتالف خیلی آبش با آقای الریجانی در یک جوی نمیرود؛ نه،
شورای وحدت .شورای وحدت نه صددرصد رد و نه صددرصد
تأیید میکند ،بلکه مثل بقیه به آقای الریجانی نگاه میکند.

البته اگر یک زمانی آقای الریجانی بیاید و بگوید من کاندیدا و
نامزد هستم ،میتواند جزو افرادی باشد که در شورای وحدت
بررسی میشــود.االن یک تعداد از عزیزان نامزدهای ریاست

جمهوری هستند که به شورای وحدت پیغام دادند «شما چرا
 ۱۰نفر را دعوت کردید ،چرا ما را دعوت نکردید؟» .گفتیم فعال
ما این  ۱۰تا را گفتیم و پس فردا شــاید پنج نفر دیگر را هم
اضافه کنیم».
ی الریجانــی از جامعه روحانیت و جبهه
باهنــر درباره دلخور 
پیروان نیز گفت «:خیر مسئله خاصی نیست .من در جلسهای
که اواخر شعبان با آقای الریجانی داشتم از ایشان سوال کردم
و گفتم «شما برای ریاســت جمهوری میآیی؟» گفت «من
نمیآیم»؛ البته من یک شوخی طنز سیاسی با او کردم و گفتم
«آره ،مگر اینکه چی بشه» .این چی بشه یک واژه عرفی است.
بقیه را هم من ســوال میکنم و میگویند ما نیستیم ،این را
میگویم که «مگر چه اتفاقی بیفتد».
عضو شــورای وحدتاصولگرایان درباره تحوالت و تغییرات
سیاسی الریجانی گفت«:من به بعضی از آقایان ،میگویم آن
آقای منتسکیو هم که یک زمانی گفته تفکیک قوا ،با بسیاری
از اصول دموکراسی ،مقصودش این نبوده که سه قوه در مقابل
هم و علیه هم باشند ،مقصود این بوده که سه قوه با همدیگر
مملکت را اداره کنند .بنده در طول هفت دورهای که در مجلس
بودم ،چه زمان آقای ناطق ،چه زمان آقای حداد که نایب رئیس
بودم و چه در زمان آقای الریجانی اصوال معتقد بودم که مجلس
باید راهانداز و گرهگشای کار دولت باشد ،یعنی دولت را باید هم
هدایت کند ،هم حمایت کند ،هم رصد کند ،هم نظارت کند.
اینکه مجلس فکر کند فقط باید دنبال مچگیری از دولت باشد
و دولت هم به این جمعبندی برســد که این مجلسیها اصال
متوجه نیســتند و من باید کار خودم را بکنم ،قوه قضائیه هم
بگوید در این مجلســیها و دولتیها نفوذی اســت ،یک عده
را بگیریم ،یک عده را بازداشــت کنیم ،این طوری نمیشــود
مملکت را اداره کرد ».وی افزود«:آقای الریجانی به دولت آقای
روحانی اگر کمکی کرده ،در این راستای همکاری دو قوه است،
نه در راستای هماهنگی دو تا جریان سیاسی».

روحانی :تامین فوری واکسن در
پیچ و خم اداری معطل نشود

رئیسجمهور گفت :هیچ یک از دســتگاههای ذیربط
نباید اجازه دهند تامین فوری واکســن در پیچ و خم
اداری معطل شود .به گزارش تسنیم ،دویست و بیست
و دومین جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت
صبح یکشــنبه به ریاست حجتاالسالم والمسلمین
حســن روحانی رئیس جمهور برگزار شد و در ابتدای
جلسه اقدامات انجام شده برای تامین اعتبار ریالی و
ارزی تامین و خرید واکسن مورد بحث و بررسی قرار
گرفت .سرعت بخشــیدن در تولید و واردات واکسن،
تســریع در تخصیص اعتبار ارزی و ریالی از ســوی
بانک مرکزی ،هماهنگی میان دستگاههای مختلف در
داخل و نمایندگیهای ایران در خارج از کشــور برای
تسهیل واردات و استفاده وزارت بهداشت و درمان از
ظرفیت بخش خصوصی برای واردات واکسن 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 رعایت دســتورالعملها و واکسیناسیون است.
همان طور که رعایت دستورالعملها وظیفه همه اقشار
مردم اســت ،دولت نیز تامین و ساخت واکسن را به
عنوان اصل اول همــه فعالیتهای خود تعیین کرده
اســت .روحانی ادامه داد :دولت با اختصاص ارز الزم
مشــکل تامین منابع را برای خرید و واردات واکسن،
حل کرده است و از این نظر هیچ یک از دستگاههای
ذیربط نباید اجازه دهند تامین فوری واکسن در پیچ
و خم مراحل اداری معطل شــود و واکسن الزم طبق
اولویتهای تعیین شده ،در اختیار گروههای مختلف
جامعه قــرار گیرد .به دنبال تزریق بــه کادر درمان،
افراد در گروههای ســنی بیش از  65ســال و افراد با
بیماریهای زمینه ای در اولویــت ارائه خدمات قرار
میگیرند.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و افق مثبت با
توجه به تحوالت مورد انتظار پیش رو ،موضوع بعدی
جلســه بود و استفاده از شــرایط مساعد برای تعادل
در بازار و واقعی شــدن نرخ ارز مورد بحث و بررســی
قرار گرفت .رئیس جمهور با تاکید بر شکست دشمن
به بینتیجه بودن
در جنــگ اقتصادی و اذعــان آنان 
سیاست فشار حداکثری گفت :با شکست دشمن در
جنگ اقتصادی و نزدیک شدن به آستانه رفع تحریمها
اخیر ،میتــوان امیدوار بود که
با توجــه به مذاکرات 
اقتصاد کشور به مسیر تعادل و شکوفایی سالهای 93
تا  96بازگردد.
سازمان قضایی نیروهای مسلح:

منع تعقیب متهمان پرونده هواپیمای
اوکراینی صحت ندارد

یک مقام آگاه در ســازمان قضایی نیروهای مســلح
«ادعاهای مطرح شــده درباره صدور قرار منع تعقیب
برای متهمان اصلی پرونــده هواپیمای اوکراینی» را
تکذیب کرد .به گزارش ایســنا ،این مقام آگاه تصریح
کرد :همانگونه که قب ً
ال اشــاره شــد برای  ۱۰نفر از
متهمان این پرونده به دلیل قصور و سهل انگاری ،قرار
جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست
به دادگاه ارســال شده اســت .وی خاطر نشان کرد:
بالفاصله پس از ارســال پرونده به دادگاه ،کار مطالعه
پرونده توسط قاضی رسیدگی کننده آغاز و برای فراهم
ساختن مقدمات تشکیل دادگاه با حضور اولیاء دم و
وکالی آنان جلسات متعددی برگزار شده است.

جهانگیری :کارگران حق دارند
معترض باشند

معاون اول رئیس جمهوری با گرامیداشت روز کارگر
تاکید کرد :دولت در حد توانش تالش کرده تا مشکالت
معیشتی آنها را کم کند؛ میدانم در این زمینه موفقیت
الزم را نداشــتهایم و حق دارند که معترض باشــند.
اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیس جمهوری در
حساب کاربری خود در اینستاگرام با تبریک روز کارگر
نقش بیبدیل کارگران سخت کوش و عزیز در
نوشت « :
تولید کشور 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 مشکالت معیشتی
آنها را کم کند .میدانم در این زمینه موفقیت الزم را
نداشتهایم و حق دارند که معترض باشند .امیدوارم با
بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور بتوانیم این دین را
ادا کنیم».

