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ائتالف ملی در کرونا را به دیگر عرصه ها تعمیم دهیم

حکم حبس و اعدام برای روحاهلل زم

ســخنگوی قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه دادگاه
 ۱۳مــورد از عناویــن اتهامــی مطــرح در پرونده
«روحاهلل زم» را از مصادیــق افســاد فــی االرض
تشخیص داده است از صدور حکم اعدام برای
او خبــر داد .بــه گفته غالمحســین اســماعیلی،
دادگاه همچنیــن بــرای چنــد مــورد دیگــر از
اتهامــات زم کــه در زمــره مصادیــق افســاد فی
االرض نبوده مجازات حبس تعیین کرده است.
اسماعیلی در عین حال تأکید کرد که این حکم
غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی
کشور است.
حکــم اعدام برای زم پس از برگزاری شــش
جلســه دادگاه صــادر شــد .او از قبــال مدیریت
کانــال تلگرامــی «آمدنیــوز» نقــش فعالــی در
ســازماندهی اغتشاشــات بــا اســتفاده از فضای
اعتراضهــای دی مــاه  96ایفا کرده بــود .زم در
دوران مدیریت این کانال در فرانسه ساکن بود،

دنبــال میکنــد .مــا اطمینــان داریــم که
نمایندگان محترم مجلس هم ،با درک
شرایط خطیر کشور ،در همین راستا گام
بر میدارند.
ëëاز انتقادپذیــری دولــت ســخن گفتید،
یکی از انتقاداتی که از گذشته درخصوص
دولت مطرح بوده و اخیراًتشــدید شــده،
این اســت که گفتــه میشــود دفتر رئیس
جمهــوری و جنابعالــی به عنــوان رئیس
دفتــر ،فراتــر از حــد اختیــارات قانونی در
امور اجرایی و مســائل دولت ایفای نقش
میکنید ،در این باره توضیح میدهید؟
مــن البته به طور کلــی این ذهنیت را
در فضای سیاســی و افکار عمومی کشور
آنچنــان پررنــگ یــا غالــب و تأثیرگــذار
نمیبینــم .با این حال معتقدم کســانی
کــه چنیــن چیــزی را طــرح میکننــد ،یــا
اغراض و نیات سیاســی دارند ،یا گردش
کار دســتگاههای زیرمجموعــه دولــت
و شــرح وظایــف مســئوالن و ســاختارها
را بــه درســتی نمیشناســند .دفتــر
س جمهــوری حامــل اراده رئیــس
رئیــ 
جمهــور اســت و آنچــه انجــام میدهد،
بــا اطالع کامل ایشــان اســت .بنــده هم
بــه عنوان مســئول دفتر رئیــسجمهور،
بــه نمایندگــی از ایشــان ،برای ابــاغ آرا
و نظــرات و پیگیــری دستوراتشــان،
روزانــه تماسهــا و مکاتبــات متعــددی
با اعضــای دولت ،دســتگاههای اجرایی
و حتــی مســئوالن و دســتگاههای خــارج
از دولــت دارم .تمــام ایــن مــراودات بــه
س جمهور و بــا اراده و
نمایندگــی از رئیــ 
اطــاع کامل ایشــان انجام میشــود .به
نظر میرســد این گونه مسائل بیاساس
بــرای اختالف افکنــی در دولــت و صرفاً
با هــدف حاشیهســازی و عملیات روانی
علیه دولت بیان میشود.
ëëایــن مســأله بعضــاً از ســوی برخــی
گروههــای سیاســی حامــی دولــت هــم
مطرح میشــود ،کســانی که طبعــاً نیت
حاشیهسازیوتفرقهافکنیندارند...
از ســوی هــر کســی کــه مطرح شــود،
ناصــواب و غیرمنصفانــه اســت .افرادی
کــه با روند معمــول اداره دولت ،گردش
کار دســتگاههای اجرایــی ،مــراودات
بین دســتگاهها و تعامــات دفتر رئیس
جمهوری با زیرمجموعهها آشنا هستند،
بــه شــرط انصــاف چنیــن مســائلی را نه
مطــرح و نه باور میکنند .گذشــته از این
طــرح چنیــن مســائلی ،فراتــر از نســبت
خالف واقــع بــه دفتــر رئیسجمهوری،
تعریــض بــه رئیــس جمهــوری محترم
و عمدتــاً ناشــی از عــدم شــناخت کافی
از شــخصیت و منــش مدیریتــی ایشــان
است .نگاه مبنایی در دولت ،قانونمندی
و تخصصگرایــی اســت ،هــر فــرد یــا

اما مهر سال  ۱۳۹۸طی یک عملیات اطالعاتی
در ســفری کــه به عراق داشــت ،دســتگیر شــد.
کیفرخواســتی که در دادگاه انقالب و به ریاست
قاضی صلواتی علیه او مطرح شد شامل  17بند
اتهامی از جمله «افســاد فی االرض»« ،تشکیل
و اداره کانــال معانــد آمدنیوز و صــدای مردم با
هــدف برهــم زدن امنیت کشــور»« ،جاسوســی
به نفع ســرویس اطالعاتی اســرائیل به واســطه
ســرویس اطالعاتی یکی از کشورهای منطقه»،
«جاسوســی به نفــع ســرویس اطالعاتی کشــور
فرانســه»« ،همکاری با دولت متخاصم امریکا
علیــه جمهــوری اســامی ایــران»« ،اجتمــاع و
تبانــی بــه قصــد ارتــکاب جرایــم علیــه امنیت
داخلــی و خارجــی کشــور»« ،تحریــک مؤثــر
نیروهــای رزمنــده و اشــخاصی که بــه نحوی در
خدمــت نیروهای مســلح هســتند بــه عصیان،
فرار ،تســلیم یا عــدم اجرای وظایــف نظامی»،

دستگاهی شرح وظایف و مسئولیتهای
خــاص خــودش را دارد و هیچ تداخل یا
اختالفی وجود ندارد .مهمتر از همه این
مســائل تســلط و احاطــه کامل شــخص
رئیس جمهوری به امور اجرایی و حیطه
اختیاراتشان است که امکان ایفای نقش
فراتــر از جایــگاه را بههیچ یک از مدیران
زیرمجموعه نمیدهد.
ëëیــک انتقــاد دیگــر ،ساختوســاز اخیر
نهاد ریاستجمهوری در منطقه جماران
تهــران اســت ،آقــای واعظــی ،واقعیت
این ساختوســاز چیســت ،چــرا اینقدر
اطالعاتمتناقضدربارهآنمنتشرشده؟
بله این بحــث هم از مــواردی بود که
در آن بــه رئیــس جمهــوری جفــا شــد و
غیرمنصفانه مسائلی را به ایشان نسبت
دادنــد .واقعیــت ماجرا بهطور شــفاف از
طــرف روابط عمومی ریاســتجمهوری
اطالعرســانی شــده .ملــک مــورد نظــر
از امــاک قدیمــی متعلــق بــه نهــاد
ریاســتجمهوری اســت و بههیچ عنوان
مالکیتشخصیندارد.اینملکقدیمی
بر اثر گذر زمان بشدت فرسوده شده بود و
بر همین اساس چند سال پیش تصمیم
گرفته شد ،تخریب و بازســازی شود .این
پــروژه چند ســال متوقف شــده بــود ،این
مســأله مورد اعتراض همســایگان بود و
بیــم آن میرفــت کــه گودبــرداری انجام
شــده در آنجــا بــه منــازل مجاور آســیب
بزنــد .بــه همیــن جهت ســاخت بنــا در
ســال گذشــته در دســتور کار قــرار گرفت
و ســازنده آن بنیــاد مســکن اســت .ایــن
ملک بــا هدف اســتفاده اداری مجموعه
نهاد ریاســتجمهوری ســاخته میشود
و هرگونه ادعا مبنی بر اســتفاده شخصی
از این ملک در حال و آینده کذب محض
است .ســاخت بنا نیز برخالف ادعاهایی
که مطرح شــد ،با مجوز شهرداری انجام
شده است.
ëëابهامــی کــه در حــال حاضــر در افــکار
عمومی به وجود آمده این اســت که چرا
شهرداری بخشــی از این ملک را تخریب
کرده است.
شــهرداری معتقد بود کــه نیمطبقه
بیــش از مجوز ســاخته شــده و بر همین
اساس آن نیم طبقه را تخریب کردهاند.
البتــه همانطــور کــه رئیــس محتــرم
شــورای شــهر هم اشــارهای داشــتند ،در
ایــن زمینــه کمی عجله شــد و بهتــر بود
ایــن مســأله در فضایــی آرام و بــهدور از
تنش و جنجالســازیها بررســی میشد
و در صورتــی که دوســتان به جمعبندی
میرســیدند ،تخریــب انجــام میشــد.
پروندههــای مشــابه دیگــری هســتند که
اجــرای حکم تخریــب در خصوص آنها
مدتهــا بــه طــول انجامیــده اســت .در

«توهین به مقدســات اســام» و توهین به امام
خمینــی (ره) و مقــام معظــم رهبــری و دیگــر
مقامات و مأموران در حال انجام وظیفه بود.
سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته همچنین
در نشست خبری با خبرنگاران به پرسشهای
مطرح درباره چرایی دســتگیری مؤســس و دو
تــن از اعضای جمعیت امام علی که مؤسســه
خیریــهای برای حمایــت از کودکان کار اســت،
این گونه پاســخ داد« :اینکه افرادی بازداشــت
شــدهاند را تأییــد میکنــم ،ایــن افــراد  ۳نفر از
وابســتگان این جمعیت هستند .این بازداشت
ربطــی به فعالیت آنها در مؤسســه و ســاختار
این مؤسســه ندارد بلکه به خاطــر اتهاماتی که
متوجه شــخص آنهاســت ،بازداشــت شدهاند.
امــا بــا توجــه بــه محدودیتهــای قانونــی در
مراحــل ابتدایــی رســیدگی ،توضیحات بیشــتر
امکانپذیر نیست».

حــال حاضر این ابهــام در افکار عمومی
بــه وجــود آمــده کــه ورود شــتابزده و
موضعگیریهای برخی مسئوالن شهری
به ایــن ماجــرا و پیگیری تخریب ســریع
بخشــی از ســاختمان از ســوی آنهــا چــه
وجهــی دارد و چــرا در خصــوص ســایر
موارد مشــابه ،چنین اهتمام و سرعتی را
شاهد نیستیم.
ëëآقای واعظی ،بحث بعدی نرخ فزاینده
ارز است که این روزها یک بار دیگر اغلب
شهروندانایرانیرانگرانکرده،دلیلاین
مسأله چیست و دولت برای مهار آن چه
برنام های دارد؟
در روزهــای گذشــته مســئوالن
اقتصــادی دولــت ،از جملــه رئیــس
محترم بانک مرکزی در این باره توضیح
دادهانــد .از نــگاه دولــت ،تحــوالت اخیر
در بازار ارز یک شــوک موقت و مقطعی
اســت .اتفاقات ناشــی از کرونا ،تضعیف
ارزش افــزوده فرآوردههــا ،بحــث نفت،
جو روانی بهوجود آمده پساز قطعنامه
آژانــس علیــه ایــران و ...عوامــل ایــن
تکانههــای مقطعی هســتند .معتقدیم
این شــوک گذراست و انشــاءاهلل بزودی
خواهیم توانســت اثــرات آن را مدیریت
کنیــم .در حــال حاضر یک ناتــرازی بین
عرضــه و تقاضــا بــه وجــود آمــده اما در
روزهــای آینده با تعــادل عرضه و تقاضا
در سامانه نیما ،اوضاع بهتر میشود.
ëëبا توجه به اینکه بارهــا بانک مرکزی در
دوره جدید اعالم کــرده ،قائل به مداخله
در بــازار نیســت ،مــردم نگرانند کــه این
روند افزایش قیمت بدون مداخله جدی
بانک مرکزی متوقف نشــود و ارزش پول
ملی روز به روز تضعیف شود.
این برداشــت غلطی از سیاستهای
اعالمــی بانــک مرکــزی اســت .بانــک
مرکــزی قائل به عــدم مداخله نیســت،
بلکــه بــا هوشــمندی و هدفمند بــازار را
مدیریــت میکند .آنچه که تأکید هســت
که از آن اجتناب شــود ،ارزپاشــی به بازار
برای تعدیل قیمتهاســت .ناکارآمدی
ایــن راهــکار در گذشــته روشــن شــده و
دولــت و بانــک مرکــزی ،اعتقــادی بــه
اجــرای آن ندارند .راهبــرد بانک مرکزی
بــرای مدیریــت بــازار ارز در حال حاضر،
مبتنــی بــر تأمیــن نیازهــای ارزی بــرای
واردات و تعادلبخشــی بــه عرضــه و
تقاضا در سامانه نیماست.
ëëخــب ایــن سیاســت حداقــل در یکی
دو مــاه اخیر چنــدان کارآمد نبــوده آقای
واعظی...
عــرض کــردم ،مــا معتقدیــم
تکانههایــی کــه در هفتههــای اخیــر بــه
وجــود آمــده ،موقتــی اســت و بهدلیــل
این شــوک مقطعی ،سیاستهای پولی

بــه گــزارش میــزان ،اســماعیلی دربــاره
صــدور حکم اعدام برای ســه جــوان که گفته
میشــود در جریان اعتراضات آبان ماه ســال
گذشــته دســتگیر شــده بودنــد ،با بیــان اینکه
«هنــوز پرونــدهای کــه در ایــن مورد باشــد به
دیــوان عالی کشــور ارســال نشــده اســت ،این
حکم هنوز اعاده نشده و تأییدی مبنی بر رأی
دیوان عالی کشــور در این پرونده به دست ما
نرســیده اســت» ،گفت« :ما چه در اعترضات
آبــان و چه در ســایر مــوارد ،اعــام کردیم که
بیــن اعتــراض و اغتشــاش تفــاوت قائلیــم و
تقاضــا میکنیــم از کســانی که دســت به قلم
هســتند که این سیاســت مــا را لحــاظ کنند».
او در ایــن بــاره افــزود« :در ایــن پرونــده هم،
اتهامات مربوط به این افراد صرفاً اغتشــاش
نیســت بلکــه ســرقت مســلحانه ،آدمربایی،
مزاحمت برای نوامیس هم داشتهاند .این را

صرفــاً به حوادث آبــان تقلیل ندهیم و اجازه
بدهیم مراجع قضایی رســیدگی کنند و حتی
ممکن اســت بین مرجع بــدوی و تجدیدنظر
اختالف نظری هم وجود داشته باشد».
اســماعیلی در پاسخ به ســؤالی درباره مرگ
مشــکوک قاضــی منصــوری و اینکــه جســد وی
رؤیت شــده اســت یا خیر ،گفت :روایت رومانی
ایــن اســت که کشــته شــده و مســتنداتی هــم از
جملــه تصویــر گذرنامــه او و تصویــری از جنازه
منتسب به وی ارسال شده است .حسب ظواهر
جســد مربوط به منصوری اســت ،امــا ما به این
مــوارد اکتفــا نمیکنیــم .بایــد دیانای منتقل
شود و با بستگان وی تطبیق داده شود .خانواده
وی هم طی نامهای درخواســت اســترداد جسد
را دادهانــد و مــا هم گفتهایم شــما که میگویید
خودکشــی بــوده جســد را منتقل کنید .بــرای ما
خودکشی یا قتل منصوری مبهم است.

خبــر اول اینکــه ،عضــو هیــأت رئیســه مجلــس از توقــف تشــکیل
فراکســیونها در مجلــس توســط هیأت رئیســه خبــر داد .بــه گزارش
فــارس ،علیرضــا ســلیمی گفــت :بــا تصمیم هیــأت رئیســه مجلس
تشکیل فراکسیونها در مجلس متوقف شده است .وی افزود :تاکنون
حدود  ۱۰۰درخواســت تشــکیل فراکســیون بــه هیأت رئیســه مجلس
واصل شــده کــه تعداد آنهــا همچنان رو بــه افزایش اســت .تعدادی
از فراکســیونها عمــاً در مســیر مــوازی بــا یکدیگر حرکــت میکنند و
ما شــاهد موازی کاری در تشــکیل این فراکســیونها هستیم؛ به عنوان
مثال فراکســیون تعاون و کار و فراکســیون تعــاون و همیاری از جمله
مواردی اســت که درخواست تشکیل آنها به هیأت رئیسه واصل شده
کــه هر ســه در واقع یک مســیر را دنبال میکند .ســلیمی خاطرنشــان
کرد :از سوی دیگر تشــکیل فراکسیونهای دیگری همچون فراکسیون
عدس و سیر به هیأت رئیسه واصل شده که سؤال اینجاست شأن یک
فراکســیون در ایــن حــد پایین آورده شــود؟ وی افزود :بــا توجه به این
موارد هیأت رئیسه تصمیم گرفته تا فعالً جلوی تشکیل فراکسیونها
گرفته شود تا سازوکار مناسبی برای تشکیل آنها در نظر گرفته شود.

واکنش امریکا به درخواست ایران برای بازداشت ترامپ

خبر دیگر اینکه ،امریکا به درخواست ایران از اینترپل برای تعقیب
قضایی رئیسجمهوری امریکا واکنش نشان داد .خبرآنالین نوشت:
برایــان هــوک ،نماینده ویژه دولت امریکا در امــور ایران برای اینترپل
درخصوص درخواســت ایران برای بازداشــت دونالــد ترامپ ،رئیس
جمهــوری امریکا تعیین تکلیف کرده اســت .هــوک در یک کنفرانس
خبری در ریاض در کنار وزیر مشاور عربستان سعودی در امور خارجی
گفــت :ارزیابی ما این اســت که اینترپل بــرای پروندههایی که ماهیت
سیاســی دارند ،اعــان قرمز صادر نمیکنــد .وی در ادامــه گفت :این
ماهیت سیاسی دارد .این مسأله ارتباطی با امنیت ،صلح بینالمللی
یا ارتقای ثبات ندارد .این یک حرکت تبلیغاتی اســت که کســی آن را
جدی نمیگیرد .گفتنی اســت دوشــنبه دادســتان تهران از شناســایی
 36نفر از افراد مرتبط با ترور شــهید ســلیمانی و صدور دســتور جلب
و اعــام وضعیــت قرمز بــه اینترپل خبــر داد کــه در رأس آنها دونالد
ترامپ رئیس جمهوری امریکاست.

روایت استاندار سیستان و بلوچستان از انفجار دیروز

دست آخر اینکه ،استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به حادثه
صبــح دیــروز در منطقه کورین سیســتان و بلوچســتان اظهار داشــت:
یک بمب کنار جادهای بوده که در منطقه کورین منفجر شــده و هیچ
خســارت جانــی و مالی هم دربر نداشــته اســت .به گــزارش ایرنا ،وی
دربــاره شــایعات مربوط به شــهادت فرمانده ســپاه منطقــه کورین و
راننــده او در ایــن عملیــات نیز گفت :ایــن خبر صحت نــدارد و کذب
محض است .استاندار سیستان و بلوچستان یادآور شد :این حادثه به
خاطر انفجار یک بمب کنار جادهای بوده است .البته یک بمب دیگر
هم در همان حوالی کارگذاشــته بودند که خنثی شــده است .موهبتی
عنوان کرد :گروهک جیشالظلم مســئولیت این انفجار را پذیرفته که
ایــن اطالعــات تنها در فضای مجازی مطرح شــده اســت و تحقیقات
ادامــه دارد و اطالعــات تکمیلــی اعــام خواهــد شــد .در ایــن زمینــه
نماینده مردم زاهدان در مجلس هم شــهادت فرمانده بسیج کورین
در عملیــات تروریســتی در زاهــدان را تکذیب کرد و گفــت این حادثه
تلفات جانی نداشــته اســت .فداحســین مالکــی ادامه داد :ســرهنگ
میرشکار فرمانده بسیج کورین فقط جراحت مختصری دیدهاند.

نشست خبری

ëëآقایدکتر!اینروزهاکشورشرایطویژهای
را میگذراند؛ در بحبوحــه نبرد همزمان با
تحریموکروناکههرکدامشانبرایازنفس
انداختــن یک کشــور کافی اســت ،چرا هر
ف نظرها در
از چنــدی ،اخبار برخی اختــا 
دروندولتبهگوشمیرسد؟
در ایــن حــوزه الزم اســت بیــن
واقعیتهــا و آنچــه در فضــای عمومــی
بازنمایی میشــود ،تفاوت قائل باشــیم.
از ابتــدای تشــکیل دولــت تدبیــر و امید،
انســجام و همگرایی همــه اجزا و عناصر
دولــت مــورد تأکیــد شــخص رئیــس
جمهــوری بوده و این رویکرد در شــرایط
فعلــی کــه شــما بخوبــی آن را توصیــف
کردیــد ،حتــی جدیتــر از گذشــته دنبال
میشــود .آنچــه در ماههای گذشــته و در
جریــان مدیریت بحــران کرونا در کشــور
اتفاق افتــاد  -که نظام حکمرانی کشــور
خوشــبختانه توانســت عملکــرد قابــل
قبولی را به ثبت برساند -در اصل نتیجه
همین انسجام حداکثری و همگرایی به
وجــود آمــده در درون دولت و همچنین
میــان دولــت و ســایر ارکان حاکمیــت
بــود .ایــن انســجام نتایــج ملموســی
داشــته و روشــن اســت کــه گمانهزنیها
و خبرســازیهایی کــه خــاف آن را القــا
میکننــد ،نمیتواننــد محلــی از اعــراب
داشته باشند.
ëëبه هــر حــال ولــی مصادیق روشــنی از
اختالف نظر میــان چهرههــای دولتی در
ماههای گذشــته در اذهــان عمومی ثبت
شده است...
واقعیــت ایــن اســت کــه همــه ایــن
مســئوالنی کــه گاهو بیــگاه درخصــوص
اختالفــات آنهــا بــا یکدیگــر یا بــا رئیس
جمهوری خبرســازی میشــود ،در طول
هفته حداقل چهار-پنج جلسه مشترک
دارنــد ،بــا هــم کار میکننــد ،مــراودات
مســتمری بیــن آنهــا در جریان اســت و
اساســاً مجــال و عرصــه وقوع ایــن مدل
کشــمکشها و بگومگوها وجود ندارد .از
این گذشته تک تک افرادی که در قامت
وزیــر یا معاون رئیسجمهــوری یا دیگر
مســئولیتهای کلیدی دولتــی فعالیت
میکننــد ،از نزدیــک دســتاندرکار اداره
کشــور هســتند و بیــش از همــه شــرایط
دشــوار کشــور را درک میکنند .آنها بهتر
از هــر کســی اثــرات واگرایــی و مباحــث
اختالفی را میداننــد و این را میفهمند
که بدون انسجام درون دولت ،نمیتوان
خواستار انسجام ملی شد.
ëëاگــر بــه تعبیــر شــما همــه اختالفــات
غیرواقعــی و منشــأ همه حاشیهســازیها
بیرونــی اســت ،بایــد بپرســیم که بــا چه
انگیزهای این کارها را میکنند؟
نمیدانم باید از خودشــان بپرســید؛
دشــواریهای اداره کشور در این روزهای
ســخت ،روشــنتر از آن اســت که نیاز به

سجاد صفری  /ایران

گروه سیاســی /دولت روحانــی همزمان
کــه ســرگرم مواجهه بــا ویــروس کرونا و
تحریم اســت ،باید بخشی از تمرکز خود
را نیــز صــرف شــایعات و تخریبهایــی
کنــد کــه کارآمــدی و انســجام داخلــی
آن را هــدف گرفتهانــد .در ایــن میــان بــا
برجستهنمایی نقش رئیس دفتر رئیس
جمهــوری ریشــه برخــی آنچــه اختالف
نظرها در کابینه خوانده میشــود هم به
محمــود واعظی نســبت داده میشــود.
ایــن هجمهها در شــرایطی که بــازار هم
دچــار تکانههایــی شــده ،نگرانیهایی را
برای مردم ایجاد کرده است .در این باره
بــا محمود واعظــی ،رئیــس دفتر رئیس
جمهــوری گفتوگو کردهایم که در ادامه
میخوانید.

توضیح اضافه داشــته باشد .دولتی که با
دشــوارترین تحریمهای تاریخ انقالب و
بحرانی به بزرگــی کرونا میجنگد ،نباید
با حاشیه و شایعه و امثالهم هم بجنگد.
شما فضای رسانهای رسمی و غیررسمی
کشــور را در چند ماه گذشته یک بار مرور
کنید ،هفتهای بوده که شــایعهای درباره
دولت منتشــر نشده باشــد؟! این دولت
روزی خواهــد رفــت و افــراد دیگــری
ســکاندار قوه مجریه کشــور خواهند شد،
این روحیه بــرای آینده کشــور خطرناک
اســت؛ اگر رقابت سیاســی ســالم ،جای
خــودش را بــه تخریب و تخطئــه بدهد،
همــه آســیب میبیننــد .آنچه کــه آینده
کشــور را میســازد ،انســجام ،همگرایــی
و پرهیــز از بخشــینگری و تنگنظــری
و رقابتهــای مخــرب سیاســی اســت.
جلــوهای از ایــن نــوع همگرایــی و نــگاه
ملــی را در نبــرد باکرونــا شــاهد بودیــم؛
صــرف نظــر از برخــی بداخالقیهــا و
حاشیهسازیها آنچه در فرآیند مدیریت
کرونــا به منصــه ظهور رســید ،حاکمیت
واحــد و ائتــاف ملــی بــرای حفاظــت از
زندگــی مردم بــود .چرا ایــن تجربه را به
ســایر امــور و عرصههــا تســری ندهیم؟
مشــکالت کشــور زیــاد و بزرگ اســت اما
همه این مشکالت با تعامل و یکپارچگی
همه ارکان و نیروهای سیاسی کشور حل
شدنی است.
ëëاز تعامل سخن گفتید ،مجلس یازدهم
تازه شــروع به کار کرده و ترکیب سیاســی
آن تقریباً نقطه مقابل نگاه سیاسی حاکم
بر دولت اســت ،از مواضع و سخنرانیها
و کنشهای نماینــدگان جدید هم چنین
برمیآید که یک سال نســبتاً سخت را در
تعامل بــا قوه مقننــه در پیــش دارید ،چه
برنامهایدارید؟
همه ما با هر گرایش یا نگاه سیاســی،
درون یــک کشــتی نشســتهایم .آنچــه ما
را بهــم پیونــد میدهــد ،منافــع ملــی و
مصالح کشور اســت .از نظر ما ،تعامل و
انسجام ملی نه تنها بهترین راهکار غلبه
بر مشــکالت ،کــه تنها راهــکار و ضرورت
اداره کشــور اســت .دولت برای پیشــبرد
امــور ،اداره کشــور و غلبــه بــر مشــکالت،
دست دوستی و یاری به سوی نمایندگان
محتــرم مجلــس دراز کــرده اســت .این
س جمهــور محتــرم از همــان روز
را رئیــ 
ابتدایــی مجلــس جدیــد گفتــه ،االن نیز
قائل به همین نــگاه و رویکردیم .میثاق
مــا در مــراوده بــا قــوای دیگــر از جملــه
مجلس شــورای اســامی ،قانون اساسی
و نگاهمان تعامــل و همکاری حداکثری
است.
ëëآنهــا هــم قائــل بــه تعامــل هســتند؟
برخی نمایندگان جزو مخالفان ســفت و
سخت سیاســی دولت هستند و علناًاین
را میگوینــد .ســخنرانیها و انتقاداتی که
در تریبون مجلس این روزها علیه دولت
مطرح میشود را شنیدهاید؟
بلــه؛ طــرح انتقاد از نــگاه ما منافاتی
با تعامل و همکاری برای حل مشکالت
مــردم نــدارد .دولــت هیچ وقــت تالش
نکــرده جلوی انتقــادات را بگیــرد ،اتفاقاً
طرح آزادانه انتقادات در فضای عمومی
را یک راهــکار مؤثر تحقق نظارت مدنی
و نظارت عمومی بر سیاســتگذاریها و
تصمیمات میدانیم .انتقاد و اظهارنظر
حــق نمایندگان محترم مجلس اســت،
دولــت هــم در حــد امــکان در راســتای
پاســخ به ابهامات و ســؤاالت و انتقادات
نماینــدگان گام برداشــته و برمــیدارد.
روابط دولت و مجلس از نگاه ما برادرانه
اســت و دولــت با حســن ظــن مواضع و
نظــرات و حتی انتقــادات نماینــدگان را

میانمــدت خود را تغییــر نخواهیم داد.
بانک مرکزی بدون تردید برای مدیریت
ایــن تحوالت برنامــه دارد اما این برنامه
مبتنــی بــر حــراج ذخایــر ارزی کشــور در
بــازار نیســت .از بیــن رفتن ذخایــر ارزی
کشور ،همانطور که رئیس محترم بانک
مرکزی اشاره کرده ،خواست امریکاست
و دولــت بیتردید در جهــت عکس این
خواســت گام برمیدارد .ما باید در عین
اینکه برای تعادل بخشــی در بازار تالش
میکنیم ،بایــد به فکر حفظ ذخایر ارزی
کشــور هم باشــیم .ایــن ذخایر ،پشــتوانه
روز مبادای کشــور اســت .در عین حال از
نظر اقتصادی هــم تزریق بیضابطه ارز
راهکار کارآمدی برای کنترل بازار نیست.
ëëدر دالیــل افزایــش مقطعی نــرخ ارز به
قطعنامه اخیر شورای حکام اشاره کردید،
ایــن قطعنامــه چــه تغییــری در مواجهه
ایران با تروئیکای اروپایی برجام به وجود
خواهد آورد؟
روابــط ایــران با ســایر کشــورها ،مثل
همیشــه بــر مبنــای ســه اصــل عــزت،
حکمــت و مصلحــت کــه رهبــر معظم
انقالب تبیین کردهاند و همچنین منافع
ملی تنظیم میشود .آنچه روشن است،
ســه کشــور اروپایی عضو برجام ،به جای
اینکــه تعهــدات مصــرح خــود در ایــن
توافقنامــه را اجرایــی کننــد ،تحــت تأثیر
فشــارهای امریــکا و رژیم صهیونیســتی،
متأســفانه قــدم در مســیری گذاشــتهاند
که با مواضع اعالمی آنها در تماسهای
تلفنی و گفتوگوهای دیپلماتیک زمین
تا آســمان متفاوت اســت .ملت و دولت
ایــران ،از تروئیکای اروپایــی انتظار دارد،
قصــور خــود را در اجرای برجــام جبران
و در راســتای ایفــای تعهداتــی کــه برای
جبران خــروج امریکا از برجــام به ملت
ایران قــول دادند ،گام بردارند .همنوایی
آنهــا بــا کســانی کــه دشــمنی آشــکار بــا
جمهــوری اســامی ایــران دارنــد ،اصــاً
پذیرفته نیست.
ëëآیاقطعنامهشورایحکامممکناست
بــه تحدید همکاریهــای ایران بــا آژانس
بینجامد؟
همــه میدانند کــه کاملتریــن رژیم
نظارتی و بازرسی آژانس در ایران برقرار
بــوده و در گزارشهای این نهاد به کرات
به همکاریهای ایران و اجرای تعهدات
برجامی تأکید شده است .حتی گامهای
پنجگانه کاهش تعهدات برجامی نیز در
اطــاع کامل و بــا نظارت آژانــس انجام
شد .همکاریهای قانونی ایران با آژانس
همانطــور که رئیس جمهــوری محترم
در جلســه اخیر هیأت دولــت تأکید کرد،
کما فیالســابق ادامه خواهــد یافت .اما
تحــت هیچ شــرایطی بــه خواســتههای
فراقانونــی و خــارج از روال و عــرف  -نــه
فقــط از ســوی ایــن نهــاد که از ســوی هر
نهاد بینالمللی دیگر هم -تن نخواهیم
داد .معتقدیــم حفــظ اعتبــار و حیثیت
حرفهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
در نظام بینالملل اهمیت بسیار باالیی
دارد و متولــی اصلــی این کار ،مســئوالن
آژانس هســتند .آنها باید هوشــیار باشند
کــه هرگونــه خدشــه بــه اعتبــار آژانــس،
ســبب تضعیف کلیت نظام منع اشاعه
در ســطح جهــان خواهــد شــد و چنیــن
چیزی طبعــاً نه مطلوب آژانس اســت،
نه مطلوب ما و نه مطلوب دیگر اعضای
جامعــه بینالملــل .برخورد سیاســی با
برنامه صلحآمیز هســتهای ایــران ،فراتر
از اینکــه اجحاف آشــکار و غیرقابل قبول
در حــق ایران اســت ،اعتبــار آژانس را به
مخاطــره میانــدازد و مســئوالن آژانس
باید از آن جلوگیری کنند.

دیگه چه خبر؟

واعظی در گفت و گو با « ایران» به انتقادها از دولت پاسخ داد

تقاضای تشکیل فراکسیون «سیر و عدس» در مجلس

ربیعی :بیش از  2میلیارد دالر طرح
در سال جاری افتتاح میشود

ســخنگوی دولــت گفــت :بنــای دولــت همکاری
صمیمانه ،همراهانه و همافزا برای عبور از شرایط
دشــوار امروز و پاســخ بــه نیازها و حل مشــکالت
مــردم اســت .بــه گــزارش ایرنــا ،علی ربیعــی در
نشســت خبری افــزود :دولت هــم در خط مقدم
مقابلــه بــا تهدیدهــای نظامی-امنیتــی و فشــار
بیســابقه و خشــن اقتصادی و همچنین سخت
شــدن زندگی مردم ناشــی از فشــارهای تحریم و
کرونا قرار دارد .در کنار این مسأله ،عملیات روانی گسترده هم در کشور صورت
میگیرد .عبور موفق از این مقطع وظیفه ملی همه ماســت .امروز باید بیش
از گذشــته همــه قوا ،نهادهای مدنی و مردم جامعــه در کنار هم قرار بگیریم.
وی ادامه داد :تولید عمده محصوالت کلیدی کشــور در  ۱۳۹۸بهگونهای بوده
که کنســانتره ،آهن اســفنجی ،فوالد خام ،مس و گندله همه رشــد داشتهاند و
برنامهریــزی بــرای ســال  ۱۳۹۹صورت گرفته اســت .ما حداقــل  ۱۰درصد در
فــوالد ۱۲ ،درصد در مس و  ۷۵درصد در آلومینیوم در ســال  ۱۳۹۹باید رشــد
کنیــم چرا که در این زمینه برنامهریزی کردهایم .ربیعی گفت :ما در ســال ۹۹
در مجمــوع ۲.۲ ،میلیارد دالر طرح افتتاح خواهیم کرد .االن طرح انتقال آب
خلیجفارس به استانهای هرمزگان و کرمان و یزد دنبال میشود .هفت طرح
فوالدسازی هم در حال تکمیل است ۱۷.۵.میلیون تن کنسانتره ۱۵.۵،میلیون
تن گندله در ســنگان از جمله پروژههایی اســت که در سال  ۹۹به بهر هبرداری
خواهــد رســید 70 .هــزار میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری انجام شــد کــه این
سرمایهگذاری باعث ایجاد ۴۰هزار شغل مستقیم ،افزایش صادرات غیرنفتی
و بازســازی فناوریهــای نویــن میشــود .حــدود  ۲۶درصد ســرمایهگذاریها
درمناطق محروم و کم برخوردار صورت گرفته که سبب رشد و تولید عادالنه
در کشــور شــده اســت .ربیعی خاطرنشــان کــرد :حــدود  ۷۱هــزار و  ۲۰۰طرح
پیشرفت  ۲۰تا  ۸۰درصد دارند و اجرای این طرحها نوید تولید بیش از  ۲هزار
شغل را تا سال  ۱۴۰۰میدهد .دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با
بیان اینکه «عادیسازی و سهلانگاری ،دستاوردهای مقابله با کرونا را از بین
میبرد» تأکید کرد :هم دولت و هم جامعه سالمت کشور درخواست دارد که
همه جامعه به پویش «همه ماسک میزنیم» بپیوندند.
ح آییننامه اجرایــی قانون حمایــت از تولید و
ربیعــی در ادامــه از اصــا 
عرضه مســکن خبــر داد و گفــت :زمین بــرای واحدهای مســکونی ،تجاری
و اداری به صورت  ۹۹ســاله واگذار میشــود و برای صنعتی ســازی مســکن،
پرداختیها از  ۵ســال به  ۱۰ســال افزایــش خواهد یافت .دســتیار ارتباطات
اجتماعــی رئیــس جمهوری گفت :هفته گذشــته همچنیــن تصمیم گرفته
شــد که از دوم تیرماه برای گرفتن پروانه کســب و اســتعالم از اماکن ،دولت
الکترونیک وارد عمل شود که با این اقدام ،مدت زمان این فرآیند از  ۵۶روز
به  ۴روز کاهش یافت و حدود  ۸۰۰هزار رفت و آمد کم شد.
وی دربــاره اقدامــات و پیگیــری دولــت دربــاره برگــزاری همه پرســی در
زمینــه نظارت اســتصوابی گفــت :برای اینکه اختالفهای ناشــی از تفاســیر
همهپرسی برداشته شود و وقت زیادی از کشور گرفته نشود ،دستور داده شد
که این موضوع در معاونت حقوقی ریاســت جمهوری و کمیسیون حقوقی
دولت بررسی شود .این الیحه را نمیتوان به صورت خام مطرح کرد و همه
جوانــب آن را بایــد در نظر گرفت چون بحثهای متعــددی دارد .این روند
طوالنی است و اکنون در جریان کار کارشناسی است.

