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خمینی به صورت عمومی برگزار نمیشود

خبــــر

مردم از ماههای آینده نتیجه ایستادگی خود مقابل امریکا را خواهند دید

یادداشت

گروه سیاسی  /پایان شب سیاه تحریمها
و فشــارحداکثری امریــکا ،ســپید خواهد
بود؟ حســن روحانی بهعنوان رئیس قوه
مجریــه چنیــن عقیــدهای دارد .رئیــس
جمهــوری روز گذشــته در جلســه هیأت
وزیــران ،بــا برشــمردن شکســت دونالد
ترامــپ و دولــت او در بــه زانــو درآوردن
ملــت ایــران ،ابــراز اطمینــان کــرد کــه
مقاومــت و ایســتادگی پایــان روشــنی
دارد و از ماههــای آینــده مــردم نتیجــه
ایــن صبر خود را خواهنــد دید .او چرایی
چنیــن خوشــبینی و پیشبینــی پایــان
روشــن برای ایســتادگی ملت را اینطور
تشــریح کرد :دولت بعــدی امریکا به هر
سیاســتی معتقد باشــد بخوبی میداند
که سیاســت فشــار حداکثری صددرصد
شکســت خــورده و ادامــه ایــن مســیر
امکانپذیر نیســت و حتی اگر ترامپ هم
موفــق میشــد ،حداقــل ایــن را بخوبــی
میدانســت با راهــی که در پیــش گرفته
بــود ،موفــق نخواهد شــد .البتــه او پایان
ریاست ترامپ بر دولت امریکا را همتراز
فرار شــاه در آستانه انقالب توصیف کرد
و آن را نشانه پایان بدفرجام قلدرمآبی،
نژادپرستی و زیر پا گذاشتن قانون در دنیا
دانســت .او گفــت روندهــا نشــان داد که
قانونشــکنیهای ترامــپ فقط منحصر
به سیاســت خارجــی نماند و ســرانجام
نوبت به خو ِد ملت امریکا هم رسید.
ëëپایان ترامپ؛ پایان تروریسم اقتصادی
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاست جمهوری ،حجتاالسالم حسن
روحانی شکســت و سقوط دولت ترامپ
در امریــکا را نشــانگر پایــان بدفرجــام
قلدرمآبی ،نژادپرســتی و زیر پا گذاشــتن
قانون در دنیا دانست و تأکید کرد که این
روزهــا در واقع پایان یک دولت نیســت،
بلکه شکســت سیاست فشــار حداکثری
و تروریســم اقتصــادی علیــه یــک ملت
بزرگ اســت .رئیس جمهوری ،فرار شاه

معــدوم بهعنــوان نماد پایان اســتبداد و
استعمار خارجی را با سقوط یک مستبد
دیگــر در امریکا مشــابه دانســت و تأکید
کــرد :امــروز بحــث پایــان یــک دولــت و
آغاز یک دولت جدیــد در امریکا مطرح
نیســت ،در آنجــا هــم ســقوطی همــراه
بــا ســرافکندگی و رســوایی از ســوی کاخ
ســفید را شــاهد هســتیم .او بــا اشــاره به
شکست سیاستهای فشــار حداکثری و
تروریسم اقتصادی دولت ترامپ گفت:
آنان میخواستند زندگی مردم را به هم
بریزند ،اما اکنون در پایان این ســه ســال
جنگ و خشــونت و اقدامات تروریستی،
شاهد احیای اقتصاد کشورمان هستیم و
امروز در پایان سال  99شاهد یک حرکت
باثبات در اقتصاد کشــور هستیم و مردم
یــک افــق روشــنتری را در پیش چشــم
خود میبینند.
رئیــس جمهــوری ،شــاخص رشــد
اقتصــادی کشــور در بخشهای مختلف
را به معنای شکســت قطعی تروریســم
اقتصــادی امریکا دانســت و افــزود :حاال
طراحــان ایــن سیاســت هــم در حــال
ســرنگونی هســتند و حیات سیاسی آنان
برای همیشــه تمام شــده است .روحانی
گفــت :یــک رئیــس جمهــوری کــه فهم
سیاســی نداشــت ،بر این کشــور مســلط
شــده بــود و متأســفانه یک وزیــر خارجه
ســفیه و یک مشــاور امنیت ملی افراطی
نــادان هــم در کنارش قــرار گرفتــه بود و
خــود او هم تفکر تاجرمآبــی و قماربازی
داشــت و با این تفکــر کار را پیش میبرد
و اکنون پایان کار آنان را دیدیم.
ëëپیــروزی ملت ایــران ،شکســت ملت
امریکا
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه در
روزی کــه مــردم ایران احســاس پیروزی
میکننــد ،مــردم امریــکا شــاهد یــک
شکست بزرگ هســتند ،ادامه داد :امروز
شاهد یک شکاف بزرگ در داخل امریکا

هستیم .ما میگفتیم وقتی فردی نسبت
بــه ملتهــای مظلــوم و مســتقل دنیــا
قانونشــکنی میکنــد ،روزی هــم نوبت
خــو ِد ملــت امریــکا میرســد ،اما کســی
باور نمیکرد که این انســان قانونشــکن
نســبت به ملــت ،امنیت و حتی نســبت
به مرکز قانونگذاری خودشان هم دستور
آشــوب بدهــد و مــردم را علیــه همــان
دموکراسی تحریک کند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه مســیر زیــر پــا
گذاشتن تعهدات و مقررات بینالمللی
نــه به نفع ملتهاســت نه به نفــع خو ِد
ملــت امریــکا ،تأکید کــرد :ملــت امریکا
شاهد بود که این فرد چه صدمههایی زد
و بازگشــت حیثیت و اعتمــاد جهانی به
امریکا سالها طول میکشد.
رئیس جمهــوری همچنین با اشــاره
به تالش رســانههای ضدایرانی خارج از
کشور ،گفت :این رسانهها به جای روایت
ظلمهــا و جنایــات امریکا دنبــال نادیده
انگاری همه این ظلمها و فشارها هستند
و بــا پردهپوشــی جنایــات امریــکا مــدام
میگویند مدیران ایران ضعیف هستند.
ëëتفــاوت  95و  99را بایــد در تروریســم
اقتصادیجست
روحانــی ،با بیــان اینکه در ســالهای
 95و  99مدیــران ایــن دولــت کشــور را با
روحیــه ،تجریــه و تــوان اداره کردهانــد،
تصریــح کــرد :هــر تفاوتی بین ســال 95
بــا 99وجــود دارد به جنایت و تروریســم
امریــکا و فشــارهای اقتصــادی غلــط و
نابجای این کشور مربوط میشود.
رئیــس جمهوری با تأکیــد بر ناموفق
بودن فشــارهای حداکثری و تحریمهای
امریکا علیه ملت ایران در طول سه سال
گذشته ،گفت :اطمینان دارم مقاومت و
ایستادگی پایان روشنی دارد و از ماههای
آینــده مــردم نتیجــه ایــن صبــر خــود را
خواهنــد دید .دولت بعدی امریکا به هر
سیاســتی معتقد باشــد بخوبی میداند
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که سیاســت فشــار حداکثری صددرصد
شکســت خــورده و ادامــه ایــن مســیر
امکانپذیر نیســت و حتی اگر ترامپ هم
موفــق میشــد ،حداقــل ایــن را بخوبــی
میدانســت با راهــی که در پیــش گرفته
بود ،موفق نخواهد شد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه صبــر مــردم،
درایت رهبــری ،تالش دولت و همکاری
و همراهــی قوای دیگر ما را به این نتیجه
رسانده است ،افزود :در مخیله دشمنان
ما این بود که سه ماه بعد از اعمال فشار
حداکثری ،نظــام ایران دیگر نیســت اما
نمیفهمیدند که ســه ســال بعــد از آن،
خودشــان هستند که ســرنگون میشوند
و پایان غم انگیز زندگی سیاســی خود را
رقم میزنند.
ëëمبنای بودجه ،الیحه دولت است
رئیــس جمهوری در بخش دیگری از
ســخنان خود ،همکاری دولت و مجلس
بــرای بررســی الیحــه بودجــه  1400را
ضــروری خوانــد و افــزود :الیحــه بودجه
بیشــتر رنــگ اجرایــی دارد و در قانــون
اساســی نیــز در مورد آن بــا لحن خاصی
صحبت شده است.
روحانی بــا بیان اینکه تهیــه و تدوین
الیحــه بودجــه با دولت اســت و مجلس

بایــد آن را رســیدگی و تصویــب کنــد،
اظهارکرد :مطابق قانون اساســی برنامه
و بودجــه کشــور بــه صــورت مســتقیم
برعهــده رئیــس جمهوری اســت و هیچ
جایی قانونگذار تعبیری به این محکمی
نــدارد .از ایــنرو آنچــه بایــد در مجلــس
تصویــب شــود الیحــه دولــت اســت نــه
طــرح مجلــس ،البته در مســیر تصویب
بودجه تغییراتی هم صورت میگیرد که
معموالً بین  2تا  3درصد بوده اســت .او
بــا تأکید بــر اینکه در الیحــه بودجه نباید
قانونگــذاری انجام شــود ،گفت :شــورای
نگهبــان هــم در ایــن زمینــه بســیار و در
مورد مسائل مالی حساس است ،دولت
و مجلــس باید در تصویب الیحه بودجه
با یکدیگر همکاری و همراهی کنند.
ëëبودجه سال آینده تورمزا نباشد
رئیــس جمهــوری دربــاره برخــی
مخاطــرات پیــش روی بودجــه ســال
آینــده نیــز گفت :خطــر این اســت که در
بررسی الیحه بودجه از سوی نمایندگان
درآمدهایــی در نظر گرفته شــود که تورم
ایجاد کند و تأکید دولت بر این اســت که
قــدرت خریــد مــردم را در ســال آینده تا
 25درصد باال ببریم و فشــار جدیدی به
مردم وارد نشود.

روحانی با تأکید بر اینکه مالیات باید
متعادل باشــد زیرا فشار آن در نهایت بر
دوش مــردم و مصرف کننــدگان خواهد
بــود ،افــزود :بایــد دقــت کنیــم که فشــار
نهایی در افزایــش مالیاتها بر کجا وارد
میشود.
رئیــس جمهــوری تقویــت ارزش
پــول ملــی را از نــکات مهم بــرای دولت
در الیحــه بودجــه عنــوان کرد و بــا تأکید
بــر تــاش دولــت بــرای کاهــش قیمت
دالر در ســال آینــده ،افــزود :قیمــت
امــروز دالر واقعــی نیســت و اگــر همین
امــروز منابــع ارزی مــا در خارج از کشــور
آزاد شــود ،قیمــت دالر به  15تــا  16هزار
تومان کاهش خواهد یافــت ،البته امروز
شــرایط ما نســبت به گذشــته بهتر است
و اطمینــان دارم کــه در آینده هم بهتر از
این خواهد شد.
رئیسجمهوری همچنین با اشاره به
اهمیت موضوع امنیت در اقتصاد کشور،
گفت :در مجلس چیزی تصویب شود که
امیــد و اعتمــاد مردم در ســرمایهگذاری
دچار مشــکل نشــود ،باید به این امنیت
توجــه کنیــم و چیزهایــی کــه دولــت،
مجلس و قانون به مردم قول داده دچار
تغییرات نشود.

رئیس دفتر رئیس جمهوری در گفتوگو با «ایران»:

میخواهیم دولت سیزدهم بدون تحریم به مردم خدمت کند
مرتضی گل پور

خبرنگار حوزه دولت

از پیشنهاد اصالحی که به اجرای بودجه کمک کند استقبال می کنیم

بــــرش

امروز در ســپهر سیاســی کشــور شــاهد
یــک تحــول گفتمانــی دربــاره برجــام
و قطعنامــه مرتبــط بــا آن ،یعنــی
قطعنامــه  2231هســتیم .در همــه 8
سال گذشــته دولت روحانی ،منتقدان
داخلی از هیچ حمله به او ،محمدجواد
ظریــف و برجــام دریــغ نمیکردنــد.
اما امــروز همه آن منتقــدان برای لغو
تحریمهــای یکســویه امریــکا ،بــاز هم
بــه برجــام یــا قطعنامه مرتبــط به آن
اســتناد میکنند .هرچند در این میان،
هســتند کســانی کــه از ضــرورت لغــو
تحریمهــای امریــکا ســخن میگویند،
اما ســعی میکنند بــه برجام که زمینه
و بســتر قانونــی ایــن خواســت اســت،
اشــاره نکننــد .باوجــود ایــن ،همیــن
ســکوت و صرفنظــر کــردن از حملــه
بــه برجــام نیز خود محــل تأمل جدی
اســت .دربــاره همین تغییــر گفتمانی
منتقــدان دولــت از محمــود واعظــی
پرسیدیم؛ پرســیدیم چه شد منتقدان
دولــت ،برخــاف اظهارنظرهــای تنــد
 8ســال گذشــته علیه برجام ،امروز به
استقبال آن رفتهاند؟ واعظی اما گفت
امــروز مســأله مــا تأمین منافــع ملی و
حــل کــردن مشــکالت مــردم اســت و
نمیخواهیم به این مســأله بپردازیم.
او البتــه ،حفظ برجــام ،به رغم خروج
یکجانبه امریکا را یکی از دستاوردهای
دولت دانست که امروز زمینه مناسب
بــرای رفــع تحریــم را فراهــم کــرد و
درعیــن حــال ،بــا اطمینــان گفــت که
بنــای مــا در دولــت دوازدهم ،بــر این
اســت کــه تحریمهــا برداشــته شــود و
دولــت ســیزدهم بــدون تحریــم بــه
مــردم خدمــت کند .گفتوگــوی کوتاه
بــا رئیسدفتــر رئیسجمهــوری را کــه
در حاشــیه نشســت روز گذشــته هیأت
وزیران انجام شده است،میخوانید.
ëëســؤالم را با یــک مثال آغــاز میکنم.
بــه تازگــی منتقــدان برجام در  8ســال
گذشــته ،به مدافــع آن تبدیل شــدهاند.
مثــاً آقــای ذوالنــوری کــه در مجلــس
برجام را آتــش زد یا روزنامــه کیهان که
این همه علیه برجام مطلب نوشــت،
امروز از امریــکا میخواهند یا به برجام
برگــردد یا به قطعنامــه  2231که مرتبط
بــا برجام اســت ،عمل کند .این نشــان

میدهد کســانی که  8ســال تمــام علیه
برجام نوشــتند ،امــا امــروز جایگزینی
برای آن ندارند.
دولــت از ابتدا میدانســت کــه برای
آنکــه امریــکا را از نظــر سیاســی در دنیــا
مفتضح کند و هم ما بتوانیم کار خود را
انجام دهیم ،نباید در زمین امریکا بازی
کنیم .زیرا امریــکا از زمان روی کارآمدن
ترامــپ دنبــال آن بــود تــا بــا اعمــال
فشــارهای مختلــف ،کاری کنــد ایــران از
برجام خارج شود .برای این منظور ،ابتدا
به اروپاییها فشــار آوردند ،اما دیدند که
آنــان همراهــی چندانــی نکردنــد ،بعد
هــم مــدام از تعهــدات خود کاســتند تا
جایــی که کامالً به آنها عمل نکردند .در
مرحله بعد بــه اروپاییها فشــار آوردند
تــا آنان هم بــه تعهــدات برجامی خود
عمل نکننــد و در نهایــت وقتی به همه
اهداف خود به طور کامل نرسیدند ،خود
امریکا از برجام خارج شد .امریکا به این
امیــد از برجام خارج شــد کــه بالفاصله
ایــران هــم از برجام خــارج شــود .اما ما
براســاس تحلیــل و شــناختی کــه از دنیا
داشــتیم ،وارد این بازی نشــدیم .زیرا در
یک ســالی که ترامپ سر کار بود ،دیدیم
کــه او تــاش دارد ایــران را ریشــه همــه
مشــکالت نشــان دهــد و انگشــت اتهام
همه را به ســمت ما برگرداند .براساس
همین تحلیل و بینش ،ما به جای اینکه
در زمین طراحی شده امریکا بازی کنیم
و از برجام خارج شــویم ،در  5مرحله که
هر کدام دو ماه فاصله داشت ،تعهدات
خــود را در برجــام کاهــش دادیــم ،امــا
درعیــن حال برجــام را حفــظ کردیم تا
اگر شــرایط جهانی بار دیگــر تغییر کرد،
بتوانیم برای احقــاق حقوق خود یعنی
رفع تحریمها ،در این بســتر تالش کنیم
و هم بتوانیم در همین چارچوب برجام
حقوق ملت ایران در سایر زمینهها را نیز
بگیریــم .براین اســاس از برجــام خارج
نشــدیم .امروز هم کــه میبینیم برجام
بســتر خوبی اســت تا در یک زمان کوتاه
بتوانیــم بــه آنچــه هدفگــذاری کردیــم
دست یابیم.
ëëامــا نکتــه اینجاســت کــه مخالفــان
برجــام در دو دولــت روحانــی ،هرچــه
توانستند علیه دولت و برجام گفتند ،اما
امروز جایگزینی بجز برجام ندارند و باز
هم امریکا را بــه توافقی ارجاع میدهند
که خود مطلقاً آن را قبول نداشتند.
امـــــروز و در ایـــــن شـــــرایط ،مـــــا

نمی خواهیم به این موضوع بپردازیم،
زیرا مســأله امروز ما تأمین منافع ملی
و حل مشــکالت مردم است .از این رو
ما اکنون نمیخواهیم این اشــتباهی را
که اینهــا (منتقدان دولت و برجام) در
این هشــت سال مرتکب شدند و مدام
بــا حرفهای خودشــان ،فشــار را بر ما
مضاعــف کردند ،برجســته کنیــم یا به
آن بپردازیــم .امــروز نمیخواهیــم به
جای یافتــن راه حل مشــکالت مردم،
دعــوای حاشــیهای درســت کنیــم .مــا
قضــاوت در این زمینه را به خود مردم
واگــذار میکنیــم تــا آنــان دربــاره ایــن
مسأله داوری کنند.
ëëامــروز چهرههــای شــاخص نظــام از
هــر دو جناح ،دربــاره برجــام و ضرورت
رفــع تحریمهــا در ایــن چارچــوب یــا
قطعنامه  2231یکپارچه شدهاند .چنین
اظهارنظرهــای یکپارچــهای این شــائبه
را مطــرح میکنــد که آیا از ســوی دولت
منتخب امریــکا با ایران تماســی برقرار
شده اســت که مطابق این تماس ایران
به دستورکارهای روشنی رسیده باشد؟
هیــچ تماســی بیــن ایــران و دولــت
منتخــب امریــکا برقــرار نشــده اســت.
حرفهایــی کــه مطــرح میشــود،
براساس تحلیلها اســت .ضمن اینکه
مقامهــای دولت منتخب امریکا یعنی
هــم آقــای بایــدن و هــم خانــم کامــا
هریــس ،معــاون ایشــان و هــم ســایر
اطرافیانشــان در دوران رقابتهــای
انتخاباتی بسیار درباره برجام صحبت
کردنــد .از ایــن رو این گمانههــا (درباره
رویکــرد دولــت آینــده امریــکا و رفــع
تحریمها) بیشــتر براساس حرفهایی
که قبالً زده شد ،مطرح شده است.
ëëآیا دولت آقای روحانــی بر این گمان
اســت که در مدت باقیمانده از فعالیت
خــود میتواند بــه موفقیتی به نــام رفع
تحریم دست یابد؟
مــن دو یــا ســه مــاه قبــل براســاس
تحلیلــی کــه داشــتم ،گفتــه بــودم کــه
پایــان کار دولــت فعلــی امریــکا اســت
و مــا انشــاءاهلل در آینــده تحریمهــا را
میشــکنیم و آنــان را برمیداریــم .در
آن زمــان بســیاری از ایــن گفته تعجب
کردنــد ،اما امــروز با اطمینان بیشــتری
میگویــم کــه بنــای مــا بــر ایــن اســت
کــه تحریمهــا برداشــته شــود و دولــت
ســیزدهم بــدون تحریــم بــه مــردم
خدمت کند.

ایسنا

طراحــي و توليــد واكســن يــك فرآينــد پيچيــده
علمــي اســت .از ســوي ديگــر ،اجــراي برنامههاي
واكسيناســيون فراگيــر ،منوط به مشــاركت اكثريت
مــردم و از ايــن جهــت ،مســتلزم اعتمــاد عمومي
باالســت .براي اينكه اعتماد عمومــي به يك پروژه
عباس رضایی
علمي جلب شــود ،اقناع ضــرورت دارد و اقناع جز
ثمرین
روزنامه نگار
با شــفافيت و اطالع رساني وسيع بدست نميآيد.
در كشــور مــا كه طي ســالهاي گذشــته ،مرجعيت
رسانههاي جريان اصلي ،دچار خدشه شده ،اساساًجلب اعتماد مردم به كمك
اين رسانهها كار دشواري است .اين دشواري وقتي بيشتر ميشود كه قرار باشد،
اعتماد مردم به كار ،فرآيند يا پروژهاي جلب شود كه يك طرف آن دولت – به
معناي اعم آن -اســت .طراحي و توليد انبوه واكســن ايراني ،به يك معنا شايد
مهمترين پروژهاي اســت كه امروز در كشــور در حال انجام است .ثمردهي اين
پــروژه عالوه بر موفقيت در آزمايشــات علمي ،بــه دليل اينكه عميقاً با اعتماد
عمومي گره خورده ،در گروي اتخاذ اســتراتژي رسانهاي مناسب هم هست .در
سطور پيش رو ،به برخي بايدها و نبايدهاي مهم در اين حوزه پرداختهام؛
يك-اولين مسأله مهم اين است كه نبايد اطالع رساني درباره واكسن ايراني
كرونا به كانال رســانههاي رسمي محدود شــود .هر گونه طرح و برنامه در زمينه
اطالعرساني در شرايط رسانهاي امروز ،بدون توجه به نقش رسانههاي اجتماعي
ابتر خواهد ماند .جلب اعتماد عمومي به واكســن ايراني ،مستلزم انگارهسازي
اصولــي از اين واكســن و اين مهم در گروي داشــتن اســتراتژي دقيــق براي همه
پلتفرمهاست .معاالسف تا امروز حتي نشانهاي از وجود اين استراتژي ،مشاهده
نشده .داشتن استراتژي براي رسانههاي اجتماعي البته به معناي استخدام كاربر
انبوه يا بكارگيري رباتها يا پولپاشــي به كانالهاي تلگرامي نيســت .توفيق در
رســانههاي اجتماعي بيش از همه چيز مشــروط به توليد محتواي موثر و مور ِد
پسند كاربران اين رسانههاست؛ محتواي خوب معموالً راه خودش را پيدا و شما
را از سرمايهگذاري آنچناني در فاز توزيع بينياز ميكند.
دو-واكسنسازيچنانكهاشارهشديكپروژهعلمياستوبايداطالعرساني
درباره آن به اهل علم و دانش سپرده شود .اگر نگران پيچيدگيهاي زبان علم
كار روزنامهنگاري علم دقيقاً همين اســت كه مفاهيم
هســتيد ،بايد بگويم كه ِ
پيچيده علمي را براي مخاطب عام رسانهها قابل فهم كند .محوريت سياسيون
در اطالعرســاني واكســن ايراني ،به فرآيند اعتمادسازي صدمه ميزند .تجربه
دنيــا در طراحــي و توليــد واكســن كوويد  ،19مبتنــي بر عامليت دانشــمندان و
شــركتهاي دانشبنيــان و البتــه حمايتهــاي كالن دولتــي اســت .اصــرار به
برجستهسازي عامليت يا تصديگري دولتي يا حاكميتي در بازنمايي رسانهاي،
به ضرر كووايران و دانشمنداني است كه آن را ساختهاند.
سه-حافظهجمعيايرانيان،مشحونازانبوهپروژههايشبهعلميناموفقي
است كه با عناويني مثل بوميسازي و داخليسازي و غيره صرفاًبودجه عمومي
را مكيــد ه و كاركــردي جز پروپاگاندا نداشــتهاند .موتورهاي جســتوجوي ملي
را يادتان هســت كه در زمان قطع اينترنت بينالمللي معلوم شــد ،چيزي جز
يك پوسته نبودهاند و عمليات جستوجو در آنها متكي به موتورهاي خارجي
بوده اســت؟ واكســن ايراني كرونا البته به اعتقاد نگارنده ،به دليل جايگاه قابل
قبول ايران در علم پزشكي و سابقه ديرين كشور در توليد واكسن ،پروژهاي از اين
جنس نيســت .با اين حال هر گونه كمدقتي در طراحي اســتراتژي رسانهاي ،به
راحتي ميتواند «كووايران» را هم در اذهان عمومي در كنار آن پروژههاي كمثمر
ناموفق بنشــاند .استراتژي رسانهاي در صورتي موفق اســت كه نام كووايران در
اذهان عمومي بهعنوان يك تالش علمي جسورانه ،شفاف و آزمونپذير تداعي
شــود ،نه واكســني كه تنها گزينه در دسترس مردم و دولت اســت و آن را از روي
ناچــاري و تحريــم و عدم دسترســي بــه نمونههــاي خارجي انتخــاب كردهاند.
امــروز اگر تصوير عمومي از كووايران ،واجد چنين ويژگيهايي اســت يعني راه
به درســتي طي شــده اما اگر نيست ،معنايش اين است كه نيازمند بازنگري در
طراحي رسانهاي و تاكتيكهاي اطالعرساني هستيم.
چهــار -پروژه واكســن ايراني قطعــاً جزء افتخــارات جامعه علمي كشــور و
مسئوالن و نهادهايي است كه حامي يا متولي آن بودهاند .بدون ترديد مجموعه
ســازنده و سرمايهگذار اين واكســن ،حق دارد از انتفاع مادي و معنوي كار بديع
و بزرگي كه به ثمر رســانده بهره ببرد اما بايد توجه كرد كه هر گونه شــتابزدگي
براي بهرهبرداري تبليغي ،ممكن اســت سبب بدبيني و شكاكيت مردم شود.
ايــن بدبيني اقناع عمومي را دشــوار ميكند و بدون اقناع ،واكســن ايراني- ،هر
چقدر هم درخشان و كارآمد باشدَ -ره به جايي نخواهد برد .اين مسأله ،از قضا
در دراز مــدت انتفاع مادي و حســن شــهرت برآمده از واكســن را هم به محاق
ميبرد .شتابزدگي ،كاركرد منفي ديگري هم دارد و آن اين است كه تلقي نوعي
آســانگيري را در آزمايشــات علمي مربوطه بوجود مــيآورد .اين تلقي ،اعتبار
تالشهاي ارزشــمند دانشــمندان ايراني سازنده واكســن را خدشهدار ميكند و
الزم است از آن پيشگيري شود.
پنج -اعتماد عمومي به واكســن ايراني ،از رهگــذر پمپاژ اخبار منفي درباره
واكسنها و واكسنســازهاي خارجي نميگذرد .اساساً مدلهاي نفوذ و تأثير در
افــكار عمومي امروزه ديگر اينقدر ســاده و خطي نيســت .اين گونــه اخبار ،با در
نظر گرفتن ســطح متوسطي از سواد رسانهاي براي عموم مردم ،بيش از اينكه
سبب جلب اعتماد به واكسن ايراني شود ،مردم را عصباني ميكند .عصبانيت،
آدمها را به ورطه لجاجت ميكشــاند و لجاجت امكان اقناع را از ميان ميبرد.
راه انداختن جنگ حيدري-نعمتي حول واكســن ،اول از همه به ضرر واكســن
ايراني است ،اين كار عدهاي از مردم را كه اساساً دانش قضاوت درباره كارآمدي
واكسن را ندارند ،بيهوده به ورطه مخالفت با واكسن ايراني هل ميدهد .افزون
بــر ايــن ،بارها گفتــه شــده وارد كردن موضوعــات مرتبط به ســامت عمومي،
بــه دوقطبيهــاي مبتني بر تعصــب و لجبازي ،كار غلطي اســت .متخصصان
ميگويند براي قطع زنجيره واكسن كرونا بايد حداقل 70درصد مردم را واكسينه
كنيم ،در عين حال اين را هم ميدانيم كه واكسيناســيون امري اختياري است.
ماشين دوقطبيسازي ،عدهاي را طرفدار متعصب واكسن ايراني و عده ديگري
را هــوادار متعصب واكســن خارجي ميكند .چنين شــرايطي ،طبعاً هر برنامه
واكسيناسيون فراگير را -چه با واكسن ايراني و چه با واكسن خارجي -به شكست
ميكشاند .چون به هر حال شمار قابل توجهي از مردم به واكسني كه در كشور
استفاده ميشود بدبين و بياعتماد شده و به آن تن نخواهند داد .گذشته از اين،
فضاي غبارآلوده منتج از نزاعهاي سياسي ،عرصه را براي سوءاستفاده گروههاي
مخالف اصل واكسيناســيون هم فراهم ميكند .از اين جهت ،دوقطبيســازها
بايد بدانند نه تنها كمكي به واكسن ايراني نميكنند بلكه تيشه به ريشه سالمت
يزنند.
عموميم 
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رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت:

(س)

م عــزاداری ایام
دفتــر مقــام معظم رهبــری در اطالعیهای اعالم کرد ،مراســ 
فاطمیه در حســینیه امــام خمینی(ره) به صورت عمومی برگزار نمیشــود و
مشــروح برنامههای عــزاداری در حضور رهبر انقالب اســامی از شــبکههای
تلویزیونی پخش خواهد شد .در متن اطالعیه دفتر مقام معظم رهبری آمده
است«:ضمنعرضتسلیتبهمناسبتفرارسیدنایامشهادتصدیقهکبری
حضرت فاطمهزهرا ســاماهللعلیها به اطال ع میرساند مراسم عزاداری آن
بانوی بزرگ اســام که هر سال با حضور انبوه دلباختگان اهل بیت عصمت
و طهارت علیهمالســام در حســینیه امام خمینی(ره) برگزار میشد ،امسال
به علت شــیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت کامل شــیوهنامههای بهداشتی و
مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا بدون حضور جمعیت برگزار و مشــروح
برنامههای عزاداری در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی (مدظلهالعالی)
هر شب از شبک ه یک سیما و سایر شبکههای تلویزیونی پخش خواهد شد».
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رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری ،ضمــن پرهیــز دادن
همــگان از برخورد سیاســی بــا الیحه بودجــه و تبدیل آن
بــه یک بحــث و بهانــه انتخاباتی ،اعالم کرد کــه دولت از
پیشــنهادهای اصالحی برای بودجه استقبال میکند ،اما
این پیشــنهاد باید در چارچوبهای کارشناســی باشــد که
الیحه براساس آن تدوین شده است.
بــه گزارش «ایــران» ،محمــود واعظی روز گذشــته در
حاشــیه جلسه هیأت وزیران ،از برگزاری مستمر جلسات
ســران قــوا ابــراز خرســندی کــرد و بــا بیــان اینکــه هر چه
انســجام ،همفکری و مشورت میان ســران سه قوه بیشتر
باشــد امور راحتتر پیش میرود ،گفت :پــس از ترامپ،
شرایط جهانی برای همکاری کشورهای مختلف با ایران
در زمینههــای بانکی ،صــادرات و واردات بهتر از گذشــته
خواهد بود ،طبیعی است که این تحوالت باید نتیجه خود
را در ســفره مردم نشان بدهد و به همین جهت قرار شد
در بودجه به گونهای رفتار کنیم که گشایشــی در معیشت
مردم و کاهش قیمتها به وجود بیاید.
او بــا اشــاره به اینکه در جلســه ســران قوا و نیز جلســه
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی قــوا ،توافــق شــد
جلســههای مســتمری میــان کمیســیون تلفیــق و ســتاد
اقتصــادی دولــت و مشــخصاً ســازمان برنامــه و بودجــه
برگزار شــود ،اظهار کرد :رئیس جمهوری هم اشاره کردند
هر وقت الزم هســت ،آمادگی دارند در آن جلســه حضور
داشــته باشــند .واعظی ،در پاسخ به این پرســش «ایران»
کــه آیا مصوبات کمیســیون تلفیق در چارچــوب توافقات
دولت و مجلس است ،اظهار کرد :بنای ما بر این است که
آخرین بودجــه این دولت ،قابل اجرا و در راســتای منافع
کشور و مردم باشد ،به همین دلیل قبل از تقدیم الیحه به
مجلس هم از هر پیشنهادی استقبال کردیم و امروز هم از
هر پیشنهادی که از سوی نمایندگان یا مرکز پژوهشهای
مجلس ارائه شود استقبال میکنیم .چرا که نمیخواهیم
بگوییم چون بودجه از ســوی ما تدوین شــده اســت ،هیچ
انعطافی برای پذیرش اصالحات مجلس نداریم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه ممکن اســت در برخی
موارد کار کارشناســی ما با ایدههایی مانند افزایش میزان

مالیات دریافتی که در مجلس مطرح میشود همسویی
نداشــته باشــد ،اظهــار کــرد :مــا از هرگونــه پیشــنهادات
اصالحــی که بتواند به اجرای بودجه کمک کند اســتقبال
میکنیم ،اما اگر پیشــنهاداتی باشــد که شاکله الیحه را به
هم بزند ،قطعاً نمیتوانیم استقبال کنیم.
واعظــی در پاســخ به ســؤالی دربــاره اظهــار نظرهای
سیاســی نسبت به بودجه همچون این شائبه که «بودجه
برای فروپاشــی اســت» ،گفت :این حرف دقیقی نیســت
و نبایــد بودجه را سیاســی کنیم ،بودجــه را نباید بهانهای
بــرای انتخابــات  ۱۴۰۰کنیــم و نباید به بودجــه به صورت
تبلیغاتی پرداخته شود.
او بــا ابــراز تأســف از اینکه افــراد مختلــف در مجلس
دربــاره بودجــه صحبــت میکننــد ،افــزود :وضعیــت به
گونــهای شــده کــه در همــه ســخنرانیها و تریبونهــای
مجلــس ،به جــای اینکــه به موضوعــات مختلف اشــاره
شــود ،موضــوع بودجه به عاملــی برای تبلیغــات تبدیل
شده است که این روند باید اصالح شود.
رئیس دفتر رئیس جمهــوری با بیان اینکه دنبال این
هســتیم تا دولــت بعد بتواند بخوبــی کشــور را اداره کند،
تصریــح کــرد :نــه فقــط بــرای بودجــه بلکه حتــی تالش
میکنیــم تحریــم برداشــته شــود و دولــت بعــد بتوانــد
راحتتر کشور را اداره کند.
او درباره تهیه واکسن کرونا از طریق کواکس نیز با بیان
اینکه کواکس نه شــرکت ،بلکه ســبدی اســت که از ســوی
ســازمان بهداشــت جهانی تعریف شــده تا همه کشورها
به درصدی از این واکســن دسترسی داشته باشند ،گفت:
کاری کــه با ســازمان بهداشــت جهانی و کواکــس کردیم
تعارضی با نظر رهبری ندارد و واکسن را میخریم و وارد
کشــور میکنیم .این ســهمیه مــا در کواکس اســت که ۵۲
میلیون یورو بابت قسط اول ریختیم و به محض تحویل،
بقیه را هم پرداخت میکنیم.
واعظــی همچنین ادعای پمپئو درباره همکاری ایران
و القاعــده را یــک جنــگ روانــی در روزهــای پایانــی عمر
سیاسی دولت ترامپ توصیف کرد که نه در منطقه اثری
میگذارد و نه خریداری دارد.

