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از «وین نان نمیشود» تا صحن علنی؛

روز هجمههای
هیجانینمایندگان
علیهظریف

وزارت خارجه و شخص محمدجواد ظریف
دیروز را زیر توپخانه سنگین بهارستان ،آن
هم از دو جبهه به ســر بردند؛ یک جبهه در
تاالر بصیرت سفارت سابق آمریکا در تهران
یا همان النه جاسوســی و یک جبهه هم در
صحن علنی مجلس.
در جبهه تاالر بصیرت ســفارت ســابق
آمریکا ،همایش «وین نان نمیشود» برقرار
بود که ظاهرا با همت بســیج دانشــجویی

هشت دانشــگاه تهران برگزار شــده بود و
در خود بهارســتان هم دیــروز ظریف برای
توضیح دربــاره فایل صوتی لو رفتــه از او به
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
احضار شده بود که گرچه آن جلسه غیرعلنی
بود اما نمایندگان در جلســه علنی هجمهها
و انتقــادات تندی را به ســوی ظریف روانه
کردند .همایش «وین نان نمیشود» گرچه
علیالظاهر همایشی دانشجویی بود...
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رئیسجمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

۱۳میلیوننفر ازگروه پرخطر تا پایان تیرماه واکسینه میشوند

رئیسجمهوری با بیان اینکه تهیه ،تامین
و ساخت واکســن اصلیترین اولویت کاری
ســازمان برنامه و بودجه ،بانــک مرکزی و
وزارت بهداشــت اســت ،گفت :طبق برنامه
وزارت بهداشــت ،تا پایان تیرماه ۱۳میلیون
نفر گــروه پرخطــر درکشــور واکســینه
خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهوری ،دویست و بیست و سومین جلسه
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه
به ریاست حســن روحانی رئیسجمهوری
برگزار شــد .در ابتــدای این جلســه پیرو
تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
برای تامین منابع الزم و اولویت بخشــی در
پرداختهای ضروری تهیــه ،تامین و خرید
واکسن ،دســتگاههای مختلف گزارشهای
اقدامات انجام شــده در این زمینــه را ارایه
کردند.
تهیــه و تامیــن واکســن از صنــدوق
کوواکس و خرید و واردات واکســن مطابق
توافقات انجام شــده با برخی از کشــورها،
تســریع در پرداخت منابــع تخصیص یافته
و هماهنگیهــای الزم میــان دســتگاهها
برای پیشــبرد امور ،از جمله مباحث مطرح
شــده در این جلســه بــرای تامیــن فوری
واکسن بود.
رئیسجمهوری با اشاره به اهمیت اجرای
ســند واکسیناســیون ،گفت :اگرچه مسیر
تهیه و تامین واکســن چندان هموار و آسان
نیست اما به رغم محدودیتهایی که در این
خصوص در جهان وجود دارد و همچنین به
جهت محدودیت های تحریمــی در زمینه
اختصاص منابع ارزی آن ،با عنایت به تالش
ها و اقدامات انجام شــده می توانیم امیدوار
باشــیم که تامین و واردات واکســن به یک
روال قطعی با ســرعت الزم برسد به گونه ای
که هیچ ناهماهنگی و مانعی در این مســیر
وجود نداشته باشد.
روحانی با اشــاره به ماموریــت و وظایف

دستگاه های مختلف در این خصوص افزود:
همان طــور که دولــت اعالم کرده اســت،
تهیه ،تامین و ســاخت واکســن اصلی ترین
اولویت کاری ســازمان برنامه و بودجه ،بانک
مرکزی و وزارت بهداشــت و درمان بوده که
البتــه در این زمینه وزارت امــور خارجه نیز
اهتمام ویــژه و موثری در دســتور کار خود
قرار داده است.
رئیسجمهــور تاکیــد کــرد :اولویــت
سیاســتی دولت ،ایجاد تــوان تولید داخلی
در امر واکســن اســت ،ولی از نظر زمانی تا
رســیدن به نقطه تکافوی تامیــن داخلی،
برای حفظ جان مردم نباید زمان را از دســت
داد و نیاز کشــور باید از محل واردات واکسن
تامین شود به همین منظور وزارت بهداشت
همزمــان بــا واردات ،برای خرید واکســن
تولیــد داخــل از تولید کننــدگان داخلی،
قرارداد منعقد کــرده و پرداخت های الزم را
صورت می دهد.
روحانــی با تاکید بــر الزام اجرای ســند
واکسیناســیون ،گفت :طبــق برنامه وزارت
بهداشت و درمان تا پایان تیرماه  ۱۳میلیون
نفر گروه پرخطر در کشور ،واکسینه خواهند
شد و روند اجرای عملیات واکسیناسیون به
نحوی انجام خواهد گرفــت که تزریق روزانه
واکسن در سایت مربوطه ثبت و بطور منظم
افزایش یابد.
در ایــن جلســه ،حمایــت از خانوارها و
کســب و کارهای آســیب دیده از کرونا در
سال  ۱۴۰۰با ارائه بسته های حمایتی مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و تاکید شد با توجه

به اینکه اصناف در طول یکســال گذشته با
همه توان خــود به میدان آمدنــد و با وجود
زیان مالی گسترده ،به ادامه حیات اقتصادی
کشور کمک کردند ،الزم است حمایتهای
جامع دولت از اصناف ،خانواده ها و کســب
و کارهای آســیبدیده تا پایان شیوع کرونا
ادامه یابد.
روحانی پس از گزارش ســازمان برنامه و
بودجه از میزان حمایت های مختلف از جمله
کســب و کارها و خانوارهای آسیب دیده از
کرونا در سال گذشته و برنامه های حمایتی
در ســال جاری در این زمینه ،گفت :آسیب
گسترده پاندمی کووید  ۱۹به اقتصاد ،مانند
خود این بیماری امری فراگیر و جهانی بوده
و هیچ کشوری از خســارت های آن مصون
نمانده است اما فشــار اقتصادی این بیماری
به کشــور و ملت ما بسیار بیشــتر و مضاعف
بوده چرا که ایران در شــرایط سخت ترین و
غیر انســانی ترین جنگ اقتصــادی جهان،
با ایــن بیماری و عوارض ناشــی از آن مقابله
کرده است.
رئیسجمهور با اشــاره به اقدامات انجام
شــده در این زمینه گفت :در شرایط جنگ
اقتصادی بــا وجود کمترین میــزان فروش
نفت و دریافت ارز به سبب تحریم های سخت
دشمن ،دولت در سال گذشــته با تمهیدات
قانونی الزم ،به کســب و کارها و خانوارهای
آســیب دیده از کرونا و تقویت زیرســاخت
های بهداشــت و درمان و تامیــن تجهیزات
پزشکی و بدهی خود به گروه های مختلف از
جمله پرستاران به صورت پرداخت مستقیم،
تسهیالت بانکی و یا افزایش توان خرید کمک
کرده است و تصمیمات الزم را برای تسهیل
کار و امهــال فرصت های مالیاتــی و تامین
اجتماعی را اتخاذ نموده است.
روحانی افزود  :برای سال  ۱۴۰۰هم ،پیش
بینی های الزم برای تامین واکسن و حمایت
های مالی و بانکی انجام شده و به مرحله اجرا
درخواهد آمد.

سید جالل ساداتیان در گفتوگو با ایلنا:

میترسند با احیای برجام ،به اهداف انتخاباتی خود نرسند

دیپلمات پیشــین کشــورمان به بررسی
هجمههای برخی تندروهــای داخلی به تیم
دیپلماســی پرداخت و گفت :برخــی از این
هجمهکنندگان به دنبــال منافع خارجیها
هستند و برخی دیگر به دنبال منافع گروهی
و شخصی خود که با نزدیکی به زمن انتخابات
ظن آن بیشتر میشود.
سید جالل ساداتیان در گفتگو با خبرنگار
ایلنا درباره تحلیل فشــارهای درونی که در
مواقع مذاکرات حساس و همسو با پروپاگاندای
کشــورهای معاند خارجی به تیم دیپلماسی
وارد میشــود ،اظهار داشــت :از ابتدایی که
موضــوع برجام مطرح شــد ،عــدهای که به
عنوان دلواپسان و یا کاسبان تحریم شناخته
میشدند و عبارات مختلفی در مورد آنها بیان
شد ،هم قبل از برجام و هم در حین مذاکرات
برجام و نیز پس از آن ابراز مخالفت میکردند
و اکنون نیز که ایاالت متحده در حال بازگشت
به برجام است ،باز با همان روش و رویه با آن به
مخالفت میپردازند و آنچه که از ناحیه برجام
برای کشور حاصل شــد را نیز نفی میکنند و
میگویند برجام هیچ دستاوردی برای کشور
نداشته است.
وی با بیــان اینکــه بارهــا تحلیلگران و
متخصصــان مختلف از برجام دفــاع کرده و
دســتاوردهای برجام را برای کشور تشریح
کردهاند ،گفت :عالوه بر ســودهای اقتصادی
که بعد از برجام نصیب کشــور شــد؛ حداقلِ
قضیه برجام این بود که مــا را از ذیل ماده ۴۱
فصل هفتم شورای امنیت ســازمان ملل که
عمدتاً تحریمهای اقتصادی را شامل میشود،
خارج کرد و همه کسانی که متخصص این کار
و دست اندر کار هســتند ،میدانند که ما در
آستانه ورود به ماده  ۴۲منشور شورای امنیت
بودیم که کشورهای مختلف را موظف میکند
علیه ایران وارد درگیری نظامی شوند.
مدیرکل پیشین آسیاســی شرقی وزارت
امور خارجه با تاکید بر اینکه بزرگوارانی که با
برجام مخالفت دارند حتی حداقلها را نیز نفی

میکنند و اکنون نیز که آمریکا میخواهد به
برجام بازگردد ،ســر و صدایی پیرامون صوت
آقای دکتر ظریــف راه انداختهانــد ،گفت:
گفتوگویی از وزیر امــور خارجه که بنا نبود
منتشر شود و مشخص نیست چه کسی آن را
منتشر کرده امروز هیاهو به راه انداخته است؛
ظریــف در آن صوت حرف خاصــی هم نزده
بود ،گفته بود نظرات کارشناسی متفاوتی در
خصوص مسائل اجرایی و مسائلی که در کشور
باید مطرح شود ،وجود دارد؛ همچنین گفت
که مجری بوده و آنچه را کــه تصمیم گرفته
میشد به خوبی اجرا کرده است.
وی ادامه داد :اکنون نیز کامال مشــخص
شده و مقام معظم رهبری نیز مطرح کردند که
مقامهای باالتر از تیم دیپلماسی هستند که
سیاستهای خارجی را طرح میکنند؛ پس
مشخص است که از ابتدا موضع وزارت خارجه
اجرای برجام بوده است که امروز نیز به خوبی
مذاکره کردند و دیگر دلیل ندارد که این آقایان
بخواهند مخالفت کنند.
ساداتیان با بیان اینکه آنچه در برجام اتفاق
افتــاده در چارچوب منافع ملی بوده اســت،
تصریح کرد :تصمیمات سیاســت خارجی در
چارچوب منافع ملی اســت که پایینتر از آن
منافع گروهها ،اشخاص و جناحهایی که بعضاً
دنبال منافع برخی خارجیها هســتند یا به
دنبال منافع گروهی یا حتی منافع شــخصی
خودشان هستند ،قرار میگیرد .این افراد فکر
میکنند اگر برجام احیا شود ،منافع آن به ملت
برسد و عامه مردم از بند این تحریمها خالصی
پیدا کنند ،آنها دیگر توان بازنمایی خودشان
را ندارند.
وی در پاسخ به این ســوال که این گروهها
به دنبال چه هســتند و چرا بــر خالف منافع
ملی رفتار میکنند ،با تاکیــد بر اینکه برخی
به دنبال منافع گروههای خارجی هســتند،
خاطرنشــان کرد :برخی نیز به دنبال منافع
خارجی نیســتند اما منافع گروهی خودشان
در اولویت و بزرگتر از منافع ملی است و اکنون

که در آســتانه انتخابات هســتیم این ظن و
تحلیل تقویت میشود که اگر گروه دولت به
عنوان طرح تدبیر و امید که یک گروه میانهرو
است به پیروزی برسند یا شخص آقای ظریف
موفق شود این کار را انجام دهد ،محبوبیت او
چه اینکه بخواهد کاندیدای انتخابات شود و
چه بخواهد از کاندیداهای دیگر حمایت کند،
ممکن است آنها را ناامید کند و آنها در هدف
گذاریهای خود در انتخابات ناکام بمانند.
وی افزود :این وجــه از کار در حال تقویت
شدن اســت و آقایان میخواهند بگویند که
دنبال منافع ملی هستند و خودشان را پشت
شــهید بزرگوار حاج قاسم ســلیمانی پنهان
کنند و بگویند به ایشان اهانت شده و بخواهند
از آن طریق اقدام کنند .این کارشناس ارشد
مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه در دنیا
همه سیاستمدارانی که در سیاست خارجی
فعالیــت میکنــد از همه ابزارهــای قدرت
اســتفاده میکنند ،گفت :قــدرت نظامی یا
به تعبیری که مطرح شــده ،قــدرت میدان،
توأم با قدرت دیپلماســی است و حتی شهید
بزرگوار در آخرین ســفری که به عراق رفت
برای دیپلماسی بود که این نشان میدهد که
میدان بدون مذاکره و گفتوگو کاربردی ندارد
و مذاکره هم یکی از ابزارهایی است که باید در
خدمت قدرت نظامی باشد .قدرت اقتصادی و
قدرت حمایت مردم که حرف اول را میزند و
باید پشتوانه حاکمیتی باشد و جزء عناصری
هســتند که امروزه به عنوان عوامل موثر در
قدرت نقش ایفا میکنند.
وی در پایان تصریح کــرد :اینکه مجموعه
باید یکپارچه عمل کرده و پشتیبان یکدیگر
باشند این نیست که یک بخشی برای خودش
باشد و بخش دیگر نیز برای خودش عمل کند
بلکه به این معنی اســت که اشکاالتی ایجاد
میشود اما اگر این دو با هم باشند و همه عوامل
به کمک و پشــتیبانی هم بیایند دیپلماسی
میتواند از همه این ابزارهای قدرت به خوبی
بهره بگیرد و اهداف کشور را به پیش ببرد.

