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یادداشت

اســت و هــر روز دلــدادگان این پیــام در
سراســر جهــان بیشــتر میشــوند .وی با
تأکیــد بــر ماهیــت زنــده و حیاتبخش
پیــام عاشــورا ،آن را اتمــام حجتــی بــا
انسانهای تمامی اعصار و قرون خواند
و گفــت :پیــام محــوری حادثــه عاشــورا
عدالتخواهــی و ظلمســتیزی اســت
که گذشــت زمــان نــه تنها از درخشــش
آن نکاســته ،بلکــه ایــن پیــام روز بــه روز
فراگیرتر میشود .رئیس جمهور با بیان
اینکــه عدالتخواهــی و ظلمســتیزی
گرایشهای فطری همه انسانهاســت،
گفت :رمــز و راز ماندگاری قیام عاشــورا
همیــن درهــم تنیدگــی عمیــق آن بــا
آرمانهــای انســانی همچــون آزادگــی،
عدالتخواهی و ظلمستیزی است.
ëëآغاز کار بزرگ در حوزه دارو
آیــتاهلل رئیســی در ادامــه پــس از
اســتماع گزارشــی از رونــد اجــرای طرح
«دارویــار» از ســوی وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشکی ،نگاه منصفانه
را الزمــه قضــاوت دربــاره طرحهــای
بزرگ در دســت اجرای دولت دانســت
و گفــت :اجــرای ایــن دســت طرحهــا،
نیازمنــد هماهنگیهــای بیــن بخشــی و
ظرافتهــای بســیاری اســت کــه گاهــی
در اظهارنظرهــا و قضاوتها نســبت به
آن کمتوجهــی میشــود .کار بزرگــی در
حــوزه دارو آغــاز شــده که ممکن اســت
در ابتــدای انجــام آن ،برخــی نقایــص
و کاســتیها هــم وجود داشــته باشــد اما
امــروز کمتــر کســی در اصل اجــرای این
طرح تردید دارد.
ëëتوفیق دارویار در گرو روایت مسئوالنه
وی حکمرانی عالمانه و مســئوالنه را
در گرو شجاعت دولت در تصمیمگیری
دانســت و اظهــار کــرد :مــا نبایــد متأثــر
از برخــی حواشــی و پیامدهــای کوچــک
احتمالــی ،از زیــر بــار مســئولیت
تصمیمــات بــزرگ و ضــروری بــرای
کشــور شــانه خالی کنیــم .دولــت تجلی

اراده مــردم اســت و بایــد در راســتای
تأمیــن خیــر عمومــی و منافــع مــردم
گام بــردارد .آیــتاهلل رئیســی توفیــق
در اجــرای طرحهــای بزرگــی همچــون
دارویــار را در گرو اطالع رســانی جامع و
دقیــق و روایتگری مســئوالنه دانســت و
تأکید کــرد :در اجرای چنیــن طرحهایی
الزم اســت نســبت بــه گرههــای ذهنی و
ابهاماتــی کــه در افکارعمومــی به وجود
میآیــد حســاس باشــید و بــا ســرعت و
دقــت در این زمینه اطالعــات الزم را به
مــردم بدهیــد .رئیــس جمهور بــا تأکید
بــر اهمیت روایتگــری و اقدامات تبیینی
از سوی دســتگاههای اجرایی ،افزود :اگر
دستگاههای مجری ،خود روایت درست
و بهنــگام از اقداماتشــان را ارائــه نکنند،
دیگران این اقدامات را به شکلی روایت
میکنند که نتایــج اقدامات مهم دولت
زیر ســؤال میرود و بعضاً نقاط قوت در
افکارعمومــی نقطه ضعــف جلوه داده
میشود.
ëëتحقق آرزوی دیرینه کشور
آیــتاهلل رئیســی در ایــن زمینــه
موضــوع بیمه رایــگان افــراد فاقد بیمه
را مثــال زد و اظهار کــرد :مثالً تا به امروز
حــدود  ۶میلیون نفر از افــراد فاقد بیمه
تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتهاند
و بررســی پرونــده افــراد باقیمانده هم
ادامــه دارد اما نباید در اظهارات و اخبار
اقــدام مهم دولــت در پوشــش بیمهای
 ۶میلیــون نفــر به حاشــیه بــرود .رئیس
جمهــور برخــی کارهــای انجام شــده در
ایــن دولــت را از آرزوهای دیرینه کشــور
برشــمرد و گفــت :از بیــن بــردن زمینــه
رانــت و قاچــاق دارو بــا اجــرای طــرح
دارویــار ،ســاماندهی صــدور مجوزهــا و
اجرای بخشهای اصلی ســامانه جامع
تجارت ،از جمله مواردی اســت که باید
به خوبی برای افکارعمومی تبیین شــود
تا بزرگــی کاری که انجام شــده از نظرها
پنهان نماند.

ëëمأموریت به وزارت ارتباطات
آیتاهلل رئیسی در ادامه جلسه پس از
ارائه گزارشــی از وضعیت اختالالت شبکه
ارتباطی و اینترنت ثابت و همراه در کشور،
از سوی وزیر ارتباطات ،به برخی گالیههای
مردمــی در این زمینه اشــاره کــرد و گفت:
وزارت ارتباطات با دقت و جدیت مواردی
از ایــن دســت را پیگیــری کند تــا خللی در
خدماترسانی به مردم و فعالیت کسبو
کارها و مشاغلی که در بستر فضای مجازی
جریان دارد ،ایجاد نشود.
ëëمأموریتدولتدرآستانهیکسالگی
در پایــان این جلســه رئیــس جمهور با
اشاره به اینکه در آستانه اولین سالروز آغاز
دولت مردمی قرار داریم ،گفت :رســانهها
به طور طبیعــی در چنین مناســبتهایی
بــه ارزیابی عملکــرد دولــت میپردازند و
اگر وزرا و مدیران اجرایی نتوانند اطالعات
الزم درخصــوص عملکرد دســتگاه تحت
مدیریت خود را در اختیار رسانهها بگذارند
یا خود در اطالعرسانی عملکردشان ابتکار
عمل را در دســت نداشــته باشند ،ممکن
اســت روایت خدمات دولــت ،آنچنان که

شایسته است صورت نگیرد.
آیــتاهلل رئیســی بــا تأکید بــر ضرورت
اســتفاده از همــه ظرفیت رســانهای برای
اطالعرســانی مؤثــر بــه مــردم ،اذعــان
کــرد :صــرف ارائــه عــدد و رقــم و آمــار
پاسخگوی نیاز افکارعمومی نیست و باید
اطالعرسانی دستگاههای دولتی ،هدفمند
و معطــوف بــه نیازهــای افکارعمومــی و
شــبهات مطرح شــده در فضای رسانهای
کشور باشد.
ëëاجرایقانونپایانههایفروشگاهی
همچنیــن در جلســه ســتاد هماهنگی
اقتصــادی دولــت کــه سهشــنبه شــب بــه
ریاست آیتاهلل رئیســی برگزار شد ،اعضا
پــس از ارائه گــزارش رئیس ســازمان امور
مالیاتی کشور مبنی بر موفقیت در فراهم
آوردن زیرســاختها و ســامانههای الزم
برای اجرای قانون پایانههای فروشــگاهی
و ســامانههای مؤدیــان ،مقــرر کردنــد این
قانــون بــه شــکل تدریجی اجــرا شــود .در
گزارش رئیس ســازمان امور مالیاتی کشور
اعالم شد که در دولت سیزدهم کوتاهی و
عقبماندگی در اجرای این قانون جبران

و زیرســاختهای الزم با دقــت و مجدانه
فراهــم شــد و اکنــون زمینه اجــرای قانون
پایانههــای فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان
مالیاتی فراهم آمده است.
رئیــس جمهــور در ایــن جلســه تأکید
کرد :الزم اســت درباره ویژگیها و مزایای
اجــرای این قانــون اطالعرســانی و تبیین
الزم بــرای افکارعمومی صــورت گیرد .به
موجب ایــن مصوبه قانونی ،مشــموالنی
که برای عضویت دراین ســامانه فراخوان
میشــوند ،مکلفنــد برای خریــد و فروش
تمــام کاالها صــورت حســاب الکترونیک
صــادر کــرده و نســخهای از آن را بــرای
ســامانه پایانههــای فروشــگاهی ارســال
کنند .با اجرای ایــن قانون ضمن افزایش
شــفافیت در اقتصــاد ،امــکان نظــارت بر
قیمتهــا فراهــم خواهــد شــد و مالیــات
بــر اســاس عدالــت و بــدون تبعیــض در
زنجیــره تولید تا مصرف وصول میشــود.
براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی،
دولــت اجــرای ایــن قانــون را از مؤدیــان
بزرگ شــروع کرده و اجــرای کامل آن را با
مشوقهای الزم انجام خواهد داد.

رئیس جمهور در جلسه شورای عالی علوم ،تأکید کرد

متناسب سازی پژوهشها با اقتضائات روز

آیتاهلل رئیســی ظهر دیروز در جلسه
ی عالــی علــوم ،تحقیقــات و
شــورا 
فنــاوری ،رهنمودهــای رهبــری در
دیدارهــای مختلف با دانشــگاهیان را
گنجینهای ارزشمند در پیشبرد اهداف
نظام در حوزه علم و فناوری توصیف
و بــر ضــرورت انجــام پژوهشهــای
متناســب با اقتضائات روز کشور تأکید
کرد.
رئیس جمهــور گفت :گاهی مشــاهده
میشــود دانشــگاههای مــا گرفتــار
رشــتهها یــا پژوهشهایــی هســتند که
بیربــط با فرهنگ ،شــرایط و نیازهای

کشور مااست که این وضعیت نیازمند
اصالح است.
ëëحمایت از پژوهشهای مستقل
آیــتاهلل رئیســی در ادامــه
ضمــن تأکیــد بــر پرهیــز از انحصــار
پژوهــش در هیأتهــای علمــی
تصریــح کــرد :پژوهشــگران مســتقل
کــه غالبــاً دارای نظراتــی ارزشــمند
در حوزههــای مختلــف هســتند نیــز
باید مــورد حمایت باشــند تــا در این
تکثــر و تضــارب آرای علمــی ،شــاهد
شــکوفایی واقعــی علم و فنــاوری در
کشــور باشیم .وی در بخش دیگری از

سخنان خود ضرورت توجه بیشتر به
حوزه علوم انسانی را مورد تأکید قرار
داد.آیتاهلل رئیسی در این باره گفت:
در طول تاریخ ،دانشمندان ایرانی در
بســیاری از عرصههای علوم انســانی
ســرآمد و پیشــرو بودهاند اما با وجود
ایــن مزیتهــای تاریخــی ،در دوره
معاصــر پیشــرفت الزم را در عرصــه
علوم انســانی نداشتهایم که رفع این
عقبماندگیهــا نیازمنــد توجه ویژه
در سیاســتگذاری و اجراســت.رئیس
جمهور بــا تأکید بر جایگاه خطیر این
شــورا در ارتقــای نهاد علم در کشــور،

بــه حقــوق و تکالیــف آن در قانــون
اشــاره کرد و گفت :قانون برنامه سوم
توســعه ،اهــداف مهمــی بــرای ایــن
ی عالی تعیین کرده ،اما در کنار
شورا 
آن تکالیــف مهمــی را نیــز متوجه آن
کــرده کــه نیازمند توجه ویــژه و فعال
کــردن ظرفیــت ایــن شــورای عالــی
است.
ëëنقش دانشگاه در افزایش بهره وری
افزایش بهــرهوری و نقشآفرینی
نهــاد علــم در ایــن فراینــد ،موضــوع
بعدی ســخنان رئیس جمهور در این
جلســه بود .آیــتاهلل رئیســی در این

باره گفت :مراکز علمی و دانشــگاهی
بایــد بــه افزایش بهــرهوری در کشــور
کمک کنند.
اساســاً ایــن وظایــف نهــاد علــم
اســت کــه بــا شــاخصههای معیــن
میــزان بهــرهوری و پیشــرفت کشــور
را بــه صــورت مســتمر پایــش کنــد.
آیتاهلل رئیســی در ادامه این جلسه،
موضــوع مهاجــرت نخبــگان را مورد
توجه قــرار داد و اضافه کرد :نهادها و
دستگاههای مسئول موظفند زمینه را
برای اشتغال نخبگان و رفع نیازهای
آنهــا فراهم کنند تا زمینه اســتفاده از

دانش و ظرفیت آنان در ارتقای علم
و فناوری در کشور ،فراهم شود.
پیــش از ســخنان رئیــس جمهــور
در ایــن جلســه مســائل مختلفــی از
جملــه طــرح تأســیس شــبکه ملــی
آزمایشــگاهی و طــرح ملــی جــذب
نخبگان و محققان در دوره پســادکترا
بــه عنــوان پژوهشــگران مســتقل
و همچنیــن طــرح ملــی مقابلــه بــا
مهاجــرت نخبــگان مــورد بحــث و
بررســی اعضــا قــرار گرفــت و رئیــس
جمهور دســتورات الزم برای پیگیری
آنها را صادر کرد.

اعضای کابینه پس از جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند

احیای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

اخـــبار

آییــن تشــییع و بدرقــه پیکــر مطهــر پنــج شــهید مدافــع حــرم تــازه
تفحصشده ،امروز از ساعت  ۱۸در میدان امام حسین(عج) تهران برگزار
میشــود .هویت ســرداران شــهید «عبداهلل اســکندری» و «رحیم کابلی»،
همچنیــن شــهیدان «مصطفــی تاشموســی»« ،محمد امیــن کریمیان»
و «عبــاس آســمیه» از شــهدای مدافــع حرم اســتانهای مازنــدران ،البرز
و فــارس از طریــق تطبیــق نمونــه  DNAدر مرکز ژنتیک ســپاه پاســداران
شناســایی شــده اســت .به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،پیکر این شــهدا که
در مناطــق حلب ،خانطومان و مورک ســوریه تفحص شــده اســت ،پس
از تشییع در تهران برای خاکسپاری به استانهای مازندران ،البرز و فارس
منتقل خواهد شد.

گروه سیاسی /رئیس جمهور روز گذشته
در هیــأت وزیران از انجــام کارهایی خبر
داد کــه آرزوی دیرینــه کشــور بــود .بیمه
شــدن  6میلیــون ایرانــی فاقــد پوشــش
بیمــه و اجــرای طــرح دارویــار کــه منجر
به قطع دســت دالالن و رانــت و قاچاق
دارو شــد ،از جمله ایــن اقدامات درخور
توجــه در یــک ســال فعالیــت دولــت
ســیزدهم اســت .امــا ایــن دســتاوردها
کــه به دنبــال گرهگشــایی اســت و منافع
ملــی را تأمیــن میکند ،چگونــه حاصل
شــده است؟ این دســتاوردها را میتوان
محصول رویکرد دولــت مردمی ،یعنی
برنامهریزی و عمل برای تحقق عدالت
دانســت .آیــتاهلل رئیســی در ایــن بــاره
گفــت« :ما نباید متأثر از برخی حواشــی
و پیامدهــای کوچــک احتمالــی ،از زیــر
بــار مســئولیت تصمیمــات بــزرگ و
ضروری برای کشــور شــانه خالی کنیم».
دستکم در دو دستاورد مورد اشاره ،به
نظر میرســد شــانه خالی نکردن دولت
از زیــر بــار مســئولیتها و تصمیمــات
سنگین و اتفاقاً شانه دادن زیر این بارها
منجر به این اتفاقات بزرگ شــده است.
هرچنــد رئیــس جمهــور در ادامــه ایــن
اظهــارات ،اعضــای دولــت را بــه تبیین
این دستاوردها فراخواند ،زیرا در فقدان
این تبیین ،چه بسا روایتگری در انحصار
جریانهایــی قــرار بگیــرد کــه بــا منافــع
مردم و نظام سر آشتی ندارند.
 ëëعدالــت خواهی و ظلم ســتیزی؛ پیام
عاشورا
آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی سخنان
خود در جلســه روز گذشته هیأت وزیران
را بــا تبییــن فلســفه قیــام عاشــورا آغــاز
کــرد .بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی
ریاســت جمهــوری ،رئیــس جمهــور،
آزادگــی ،عدالتخواهی و ظلمســتیزی
را فلسفه اصلی نهضت عاشورا دانست
و گفــت :انقــاب اســامی در جهــان
امــروز پرچمــدار آرمانهای عاشــورایی

بــــرش

یاران حاج قاسم ،امروز در تهران تشییع میشوند

آیتاهلل رئیسی :نگاه منصفانه ،الزمه قضاوت درباره طرحهای بزرگ در دست اجرای دولت است
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همزمان با ایام شــهادت حضرت اباعبداهلل الحســین (علیهالســام) و
اصحاب باوفای ایشان ،مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی(ره) و در
حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار میشود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
دفتــر مقام معظم رهبری ،به علت اوجگیری مجدد بیماری کرونا و لزوم
رعایت دســتورالعملهای بهداشــتی ،امســال نیز مطابق دو سال گذشته،
مراســم بــدون جمعیــت و تنهــا با حضــور یــک ســخنران و مــداح برگزار
میشــود .این مراســم به مدت شش شب از شــب هفتم تا شب دوازدهم
محرم الحرام (پنجشــنبه  ۱۳مرداد تا سهشنبه  ۱۸مرداد) برگزار و مشروح
برنامههای سخنرانی و عزاداری هر شب از رسانه ملی پخش خواهد شد.

اصالحاتسهگانه

گــروه سیاســی /روز گذشــته پــس از پایــان
جلســه هیــأت وزیــران ،اعضــای دولــت
بــا حضــور در میــان خبرنــگاران آخریــن
اقدامــات و تصمیمــات دولت را تشــریح
کردنــد .از جملــه این تصمیمــات ،تدبیر
دولت بــرای جبران خســارت ســیلزدگان
و زلزلــهزدگان از طریــق صنــدوق بیمــه
همگانی ساختمان است .مطابق تصمیم
دولت  2.5هزار میلیارد تومان به صندوق
حــوادث طبیعــی ســاختمان اختصــاص
مییابد تا پس از وارد شدن هر خسارت به
زندگی مــردم پس از بروز بالیای طبیعی،
خســارتها از طریــق ایــن صنــدوق و بــا
استفاده از ســازوکارهای بیمهای پرداخت
شود ،به جای اینکه پس از بروز هر حادثه،
دولــت به صورت مجزا بــرای آن تصمیم
بگیرد و در نهایت دستگاهها و حتی مردم،
منتظــر طــی شــدن فرایند طوالنــی مدت
تخصیــص از ســازمان برنامــه و بودجــه
باشــند .در پایان جلســه روز گذشته هیأت
دولــت ،مراســم عــزاداری و ســینهزنی در
محوطه نهاد ریاســت جمهوری با حضور
کارکنان و مدیران این نهاد برگزار شد.
ëëخاندوزی ۲.۵ :همت برای بیمه حوادث
طبیعیساختمان
سیداحســان خانــدوزی ،وزیــر اقتصاد
و ســخنگوی اقتصادی دولت اعــام کرد:
هیأت دولت مصوب کرد  ۲.۵هزار میلیارد
تومــان ( 2.5همــت) بــرای ســال  ١۴٠٠به
صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان
اختصاص یابد تا از طریق قرارداد با ســایر
شــرکتهای بیمــه بتوانیــم در کوتاهترین
زمان ممکن خســارتهای ناشــی از سیل

و زلزلــه را جبــران کنیم .وی بــا بیان اینکه
پــس از بازدیــد رئیــس جمهــور از مناطق
سیلزده ،شیوههای رســیدگی به خسارات
ناشــی از ســیل بررســی و درباره تغییر آن
تصمیــم گیــری شــد ،اظهارکــرد :تخریب
ســرپناه مــردم بســیار دردنــاک و نیازمند
چارهجویی فوری اســت ،اما پیــش از این،
جبــران خســارتها از طریــق تخصیــص
بودجههای الزم بــرای مدیریت بحران یا
جبران خسارت سیل و زلزله انجام شد.
خانــدوزی ادامــه داد :وزارت امــور
اقتصــادی و دارایــی گزارشــی بــه هیــأت
دولت ارائــه کرد تا برای جبران خســارات
ناشــی از ســیل و زلزله از ظرفیت صنعت
بیمــه که در بســیاری از کشــورها به عنوان
شــیوهای کارآمــد اســتفاده میشــود و در
احکام قانونی هم درج شــده اســت ،بهره
ببریم .وی با اشاره به اینکه صندوق بیمه
همگانی ساختمان در کشور از سال گذشته
فعــال شــد ،امــا به دلیــل تعریف نشــدن
بودجههــای الزم آن طــور کــه بایــد فعال
نبــود ،اظهار کرد :به همیــن منظور هیأت
دولــت مصــوب کــرد  2/5هــزار میلیــارد
تومــان برای ســال  ١۴٠٠بــه صندوق بیمه
حــوادث طبیعــی ســاختمان اختصــاص
یابد تا از طریق قرارداد با سایر شرکتهای
بیمــه بتوانیم در کوتاهتریــن زمان ممکن
خســارات ناشــی از ســیل و زلزله را جبران
کنیم .خاندوزی تصریح کرد :اگر خودروی
مردم نیز در حوادث ناشــی از ســیل دچار
مشــکل شــود ،بــ ه راحتــی میتواننــد بــه
شــرکتهای بیمــه مراجعــه کــرده و در
کوتاهترین زمان خسارت بگیرند.

ëëفرجام بسته 10گانه بورس
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی درباره
فرجام ابالغ بسته  ۱۰گانه بورس نیز گفت:
پیــام مهــم ایــن بســته کــه در اواخر ســال
گذشــته از ســوی معاون اول ابالغ شد این
بود که با مراعات دستورالعملها بتوانیم
بیشــترین اطمینان خاطر را برای فعاالن
بــازار ســرمایه فراهــم کنیــم .وی ادامــه
داد :رئیــس جمهــور تأکیــد دارد کــه همه
دســتگاهها بــه مصوبات پیشــین پایبندی
داشــته و از بــازار ســرمایه حمایــت کننــد.
وزیر اقتصاد درباره برگزاری نشستی برای
تعیین افزایش حقوق بازنشستگان گفت:
این جلســه برگزار شــده است و سرپرست
وزارت کار ،تعــاون و رفاه اجتماعی در این
باره سخن خواهند گفت.
ëëســخنگو :متولدان  ۱۴۰۰و  ۱۴۰۱ســهامدار
میشوند
علــی بهــادری جهرمــی ،ســخنگوی
دولــت بــه تصویب بســته حمایتی دولت
به خانوادهها بــرای فرزندآوری ،مطابق با
قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت:
این مصوبه مقرر میکند ســهامی معادل
یک میلیون تومان به هر متولد سال ۱۴۰۰
و سهامی معادل  1/5میلیون تومان برای
فرزنــدان متولــد ســال  ۱۴۰۱اختصــاص
یابــد که ایــن ســهام از ســبد صندوقهای
ســرمایهگذاری به نــوزادان متولــد این دو
ســال واگــذار میشــود .وی افــزود :دولــت
مقــرر کــرد متناســب بــا تــورم ســاالنه در
سالهای آتی این واگذاری سهام استمرار
یابد.
رئیــس شــورای اطالعرســانی دولــت
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برنامه عزاداری ایام محرم در حسینیه امام خمینی

(ره)
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رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت توضیحاتی درباره طرحهای بزرگ در دست اجرا ارائه داد

بازی دو سر باخت بایدن در مذاکرات هستهای

امریکاییهــا دچــار اســتیصال شــده و رفتــار
متناقضــی از خــود نشــان میدهنــد .مقامــات
امریکایــی در همــه ســطوح ،اذعــان دارنــد که
سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ ،رئیس
ناصر نوبری
جمهــور ســابق ایــاالت متحــده ،یــک اشــتباه
دیپلمات
تاریخــی بوده و شکســت خــورده اســت .اما در
و استاد دانشگاه
عیــن حــال همزمــان ،خودشــان هــم همیــن
سیاســت را اعمال کرده و اقدام به تحریمهای جدیدی میکنند که نتیجتاً
واکنش شــدیدتر ایران را در پی داشته اســت .این امر نشان میدهد که در
امریکا جمهوریخواهــان ،دموکراتهای حاکم را در هچل انداخته و آنها
را در کانال دو سر باخت افکندهاند .آنان از یک طرف دموکراتها را مجبور
ســاختهاند که برای نمایــش قاطعیت ،مرتباً به تحریمها و سیاســتهای
ترامپ ادامه دهند و از این طریق بر مینهای مانع سازش ،عمالً بیفزایند
و از طرف دیگر دموکراتها را هم برای مماشات با ایران تقبیح میکنند و
مانع انعطاف و امتیازدهی و پیشرفت مذاکرات میشوند.
نتیجــه آن میشــود کــه دموکراتهــا در وضعیــت دو ســر باخــت قرار
گرفتهانــد؛ هــم متهــم بــه مماشــات با ایــران هســتند و هــم مذاکــرات را
بــا ناتوانــی در انعطــاف نمیتواننــد بــه نتیجــه برســانند .بدیــن ترتیــب
جمهوریخواهــان ،دموکراتهــا را در وســط قــرار داده و آچمــز کردهانــد.
دموکراتهــا بــرای خــروج از ایــن هچــل ،بایــد بــدون واهمــه از تبلیغات
جمهوریخواهــان ،هــر چه زودتــر با انعطــاف الزم مذاکــرات را به نتیجه
برســانند و در انتخابات سه ماه آینده مفصل بر سر این موضوع تبلیغات
کنند که سیاست جمهوریخواهان ،ایران را به آستانه هستهای رسانده اما
دموکراتهــا اوضــاع را متحول کردند و با توافق ،بحــران بزرگ و وخامت
اوضــاع را برطرف کردند .دموکراتها فقط از این طریق میتوانند خود را
از هچل جمهوریخواهان خارج کرده و به کریدور خود بازگردند و اوضاع
را برای انتخابات بهتر کنند.
بــا اینکــه رفتــار ایــران در قبــال اقدامــات امریکا ،ثابــت کرده که فشــار
حداکثری شکست خورده و نتیجه بخش نیست اما آنها در استیصال رفته
ن را ادامــه میدهنــد .واکنش شــدید اخیــر ایران مبنی بــر تزریق گاز به
وآ 
صدها ماشین سانتریفیوژ پیشرفته از سوی سازمان انرژی اتمی کشورمان،
زیانــی فوقالعــاده بــرای اســتراتژی امریکاییهــا اعــم از جمهوریخواه و
دموکــرات به همراه دارد و قاعدتاً باید بازدارندگی برقرار کند .بهتر اســت
کــه امریکاییها به جای روند همیشــگی رشــد تضاد و تخاصــم ،یکبار هم
بــه حســن نیت و اقدام مثبت روی آورند و ایــن را نه مخفی بلکه علناً هم
اعالم کنند .خصلت ایرانیان این اســت که اساســاً در واکنش ،چه به رفتار
منفی و چه به رفتار مثبت به طور مضاعف عکسالعمل نشان میدهند.
در ســویی دیگــر ،در شــرایط کنونــی ایــران در واکنــش بــه اقدامــات
امریکاییها ،توانایی هســتهای صلحآمیز خود را به ســطح باالتری منتقل
کرده است .رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اقدام
کشورمان را بلندپروازانه خواند.
این ادعای گروســی با توجه به پیشینه اظهاراتش قابل تأمل است .وی
اساســاً با سفر به سرزمینهای اشغالی و متعاقب آن محکومیت ایران در
آژانس ،نشــان داد که در موقعیت رئیس یک ســازمان بیطرف فنی قرار
ندارد .رژیم صهیونیســتی دارای ســاح اتمی و در تخاصم با ایران بوده و
عضو ان .پی .تی نیســت و آقای گروســی در زمینه همکاری با ایران با این
رژیم مشــاوره کرده و ایران را محکوم میکند .گروســی که با این سفر ،خود
را بی اعتبار و از بیطرفی ساقط کرده اظهاراتش دیگر اعتبار یک سازمان
فنی بی طرف را ندارد.
بــا ایــن حال ،اقدامــات متقابــل و متناظر تنها اســتراتژی قابــل اتکا در
بحران هســتهای اســت .برخی دچار اشتباه اســتراتژیک و به دنبال اجرای
اســتراتژی اعتمادســازی بودنــد .اســتراتژی اعتمادســازی اساســاً معامله
نقد با نســیه اســت .در این  20سال همیشــه به بهانه اعتمادسازی ابتدا ما
اقدامــات خودمــان را انجام دادهایم بعــد وقتی نوبت آنها شــده ،نه تنها
اعتماد پیدا نکردهاند و به تعهدات خود عمل نکرده و طفره رفتهاند بلکه
فشار علیه ایران را افزایش دادهاند.
در معاملــه نقــد بــا نســیه ،شــما باید بــه دنبــال تضمین بــرای اجرای
تعهدات نســیه طرف مقابل باشــید .در ســاختار امروز جامعه بینالملل
بــرای موافقتنامــهای مثــل برجام هیچ گونــه تضمین قابــل اتکایی وجود
ندارد .تجربه سه سال گذشته نشان داد که نه قطعنامه شورای امنیت و نه
دیگر کشــورهای اروپایی و ...جلودار امریکا نمیتوانند باشند و امریکا همه
را نقــض و تحریمهایش را اعمال میکند .حتــی اگر مجلس امروز امریکا
برجــام را تصویــب کند با تغییر چنــد نماینده یا تغییر نظــر آنها میتواند
مصوبــه تغییر کند .هیچ مکانیزم قابل اتکایــی نه در داخل امریکا و نه در
خارج امریکا به عنوان تضمین وجود ندارد.
بزرگتریــن نقــص برجــام همیــن معامله نقد با نســیه بــدون مکانیزم
تضمیــن قابــل اتکا برای اجرای تعهدات نســیه طرف مقابل بوده اســت.
تنهــا تضمین ممکن در اراک و نطنز و فردو و اصفهان و تهران قرار گرفته
اســت و همیــن اقدامــات متقابــل در آنجاســت که اکنــون بعد از ســالها
اشــتباه تحت عنوان «اعتمادســازی» و ورود خســارات گزاف بر کشــور ،آن
را اجــرا میکنیــم .در حــال حاضر تیــم مذاکره کننده هم بایــد توجه کنند
و در تضمینیابــی بیراهــه نرونــد و موافقتنامــه را طــوری تنظیــم کنند که
مکانیــزم اقدامــات متقابــل فــوری در صــورت نقــض طرفهــای مقابل،
مشروع و قانونی گردد .در چنین شرایطی دیگر نگرانی از تغییر دولتها و
نقض تعهدات توسط امریکا و دیگر کشورها وجود نخواهد داشت و مانند
همین اقدام اخیرمان فوراً به تحریمشان پاسخ خواهیم داد.
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همچنیــن به تصویــب آییننامــه اجرایی
ایجــاد نظام یکپارچــه مدیریتی در بخش
عمومــی اشــاره کــرد و گفت :ایــن امر گام
بزرگی در راستای تحقق دولت الکترونیک
و یکپارچهســازی دادههــای مالــی در
حوزههای عمومی است.
بهــادری جهرمــی بــا اشــاره بــه
تصمیمات دولت برای حمایت از تأمین
امنیــت غذایــی اظهــار کــرد :بــه منظــور
حمایت از تأمین امنیت غذایی و افزایش
صادرات محصوالت کشاورزی و کمک به
ســرمایهگذاری و تقویت حوزه کشاورزی و
حمایــت از بخــش خصوصــی و فعالیت
تعاونیهــا در ایــن حــوزه ،مشــوقهایی
تصویــب شــد که در قالــب یارانه و ســود و
کارمــزد تســهیالت بانکی به ایــن حوزهها
تخصیــص مییابــد .ســخنگوی دولت در
ادامــه ،از صــدور مجــوز امضــای موقــت
منشــور مجمــع همــکاری ســازمانهای

مالیاتی کشورهای عضو اکو از سوی دولت
خبر داد که باهدف یکپارچگی کشــورهای
عضو اکو دنبال میشود.
ëëمعــاون زنــان :ارتقای جایگاه مشــاوران
امور زنان در نظام اداری کشور
معــاون امــور زنــان رئیــس جمهــور
از تدابیــر دولــت بــرای ارتقــای جایــگاه و
رتبه زنــان در نظــام اداری کشــور خبرداد.
انســیه خزعلی با اشــاره به ارتقای ساختار
مشــاوران امور زنان در دستگاههای دولتی
گفت :این موضوع چند ماه پیش در ستاد
خانواده تصویب و ســپس بــه بخشهای
مختلف حقوقی ،سازمان برنامه و بودجه
و سازمان اداری و استخدامی ارسال شد که
نهایتاً در جلسه گذشته دولت توانست رأی
موافق را بگیرد .وی اظهار کرد :با این اقدام
وضعیت مشاوران امور زنان در دستگاهها
ارتقــا مییابد ،البته ســال  ۹۲پســت مدیر
مشاوره زنان تعریف شده بود ،اما زیر نظر

این پست هیچ گونه ســاختار و کارشناسی
وجود نداشــت .به گفته انســیه خزعلی ،با
این تصمیم دولت ،جایگاه مشاوران امور
زنان در حد معاون وزیر یا مدیرکل خواهد
بــود کــه ایــن امــر از نظــر ســاختار جهش
خوبی محسوب میشــود و از این پس این
مشاوران باید در شــوراهای تصمیمگیری
شــرکت داده شــوند ،همچنیــن در آییــن
نامههــا و دســتورالعملهایی کــه در هــر
دســتگاه مصوب میشــود ،مشــاوران امور
زنــان هم باید نســبت بــه آن نظــر دهند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور
همچنیــن دربــاره برنامــه ایــن معاونــت
برای حجاب گفت :نشستهای مختلفی
دربــاره مســأله حجــاب برگــزار شــد که در
آن برنامههای بســیاری تصویب شــد ،اما
در مجمــوع  ٢۶دســتگاه دربــاره حجــاب
دســتاندرکار هســتند و ما نقش ستادی و
نظارتی داریم.

