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سرمقاله
ایران ـ آمریکا؛ تغییر در سطح
منازعه
ادامه از صفحه یک
اما تغییر اوضاع و سرریز شدن ظرفیت
تحمل دشمنیهای دوسویه بهگونهای است
که پنجاه و نهمین انتخابات ریاستجمهوری
ایاالتمتحده برسرانجام دشمنیهای تهران و
واشنگتن تأثیر مستقیم گذاشته و یا آن را
از بالتکلیفی مزمن بیرون میآورد .مصداق
مدعای باال اذعان مقامهای دولت ترامپ در
پر شدن ظرفیت اقدام های تحریمی علیه
ایران است .به عبارت دیگر در چهار سال
گذشته ،دولت ترامپ هرآنچه در دو حوزه
سیاسی و اقتصادی ممکن بود را علیه ایران
به اجرا گذاشت .هدف کانونی ترامپ در همه
اقدامهای ایذایی علیه ایران ،کسب «پیروزی
بدون جنگ» بوده است .او نه میخواست و
نه فضای عمومی جامعه آمریکا و بینالملل
به او فرصت جنگ افروزی تازه در منطقه را
میداد .بنابراین فرسوده سازی ایران با شدت
باال در دستورکار قرار گرفت .نتیجه اما توقف
در همان نقطه صفر است.
نتیجه انتخابات نوامبر به هر شکل که
باشد ،صفحه جدیدی را در منازعه ایران
و آمریکا رقم خواهد زد .رئیس جمهوری
آینده ایاالت متحده ترامپ باشد یا بایدن،
تفاوت نمیکند .تنش میان دوکشور در
نقطهای است که تصمیم سازی و ارادهای
متفاوت از گذشته را طلب میکند .ترامپ
ماجراجوست و در صورت موفقیت در
انتخابات ،برای واداشتن تهران به گفتوگو
و توافق با نتیجهای که او و متحدانش درپی
آن هستند ،بیمیل به اقدام با شدت بیشتر
نیست.
موفقیت جوبایدن نیز تفاوت زیادی را در
صورت مساله اختالفات ایران و آمریکا ایجاد
نمیکند .او همان مطالباتی را از تهران دارد که
ترامپ در چهار سال گذشته بر آنها پافشاری
کرده است .اعتراض بایدن و جناح هوادار
او به بینتیجه بودن اقدامهای ضد ایرانی
ترامپ از یکسو و نیز رویکرد یکجانبهگرای
او در اجرای سیاستهایش بدون مشارکت
دادن متحدان اروپایی آمریکاست.
بایدن درصورت بازگشت به برجام ،این
توافقنامه را محدود به تکنولوژی هستهای
ندانسته و مانند ترامپ خواستار گسترش
دامنه آن در سطوح دیگری است که تاکنون
خط قرمز تهران در قبول هرگونه گفتوگوی
احتمالی اعالم شده است .عالوه براین
مشاوران بایدن تصریح کردهاند که سیاست
فشار حداکثری علیه ایران را تا کسب نتایج
دلخواه از توافق با تهران ادامه خواهند داد.
بایدن براین ادعاست که با اصالح رویکرد
واشنگتن در دوران ترامپ ،به نتایجی دست
خواهد یافت که رقیب او در این کار ناکام
بوده است.
تهران در نزدیک به چهار سال گذشته و با
تحمل همه تغییراتی که در صحنه منازعات
با واشنگتن ایجاد شد ،توانست از اقدامهای
ایذایی خود را به در برد .شروع چهار سال
آینده در هر صورت نمیتواند در سطحی
باقی باشد که در گذشته بود .ظرفیت کنونی
منازعات ،آمادگی تازهتری را میطلبد که در
آن حفظ منافع و مواضع اصولی سختترین
کار است.

اخبار
جلسه مجمع روحانیون مبارز
برگزار شد
مجمع روحانیون مبارز در ادامه جلسات
نوبهای خود  ۵آبان ماه جلسه مجازی به
ریاست حجتاالسالم والمسلمین سید محمد
خاتمی برگزار کرد.
به گزارش ایسنا ،در این جلسه پس از
ارائه اخبار سیاسی و فرهنگی ،مشکالت حاد
اقتصادی و معیشتی مردم و عوامل دور و
نزدیک آن مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و
سپس گزارشی از آخرین نظرسنجی از میزان
تاب آوری اجتماعی که گزارش مهمی بود به
جلسه ارائه شد .دستور اصلی جلسه موضوع
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بود و
اولین نکته مهمی که مورد توجه قرار گرفت
حراست از اصل اساسی انتخابات و نقش
مردم به عنوان نماد جمهوریت نظام و از
بین بردن موانع انتخابات واقعی بود .در این
جلسه با یادآوری و توجه ویژه به این نکته
که بحران کرونا در جهان به ویژه در ایران و
مشکالت طاقت فرسای اقتصادی و معیشتی
جامعه به ویژه اقشار گسترده آسیبپذیر
مجال پرداختن به هر موضوعی را تنگ
کرده است ،ولی یادآوری شد که انتخابات
موضوعی است که اگر رها شود سر رشته
امور را از دست همه خارج خواهد ساخت .بر
این اساس مجمع ،کمیتهای از اعضای خود را
مامور کرد که شرایط انتخابات را بررسی کنند
و برنامهای برای ورود مؤثر مجمع در بحث
انتخابات و شرایط الزم برای مشارکت فعال
تهیه و در جلسه آتی مجمع ارائه کنند.
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آمریکا درصورت بازگشت به برجام ،آماده سپردن تعهدات جدید برای پرهیز از قانونشکنی باشد

واکنش سخنگوی دولت به ماجرای «حساب خاص رئیسجمهوری»
علی ربیعی ،سخنگوی دولت در ابتدای سخنان
خود با یادآوری اینکه در آستانه هفته وحدت قرار
داریم اظهار کرد :نفس ابتکار هفته وحدت ،نمادی
است که نشان میدهد این امت در کلیت محمدی
خود میتواند اختالفها را و آشفتگیها را تبدیل به
نقطه قوت کند .انقالب اسالمی پس از آن ممکن شد
و در افق رویتپذیر جامعه اسالمی قرار گرفت که
پیشگامان روشنگری دینی از عالمه نایینی تا اقبال
الهوری و شهید مطهری و شریعتی و دیگر بزرگان
موفق شدند یک نوع اتصال و پیوند میان هویت ملی
و هویت امت به وجود آورند .سخنگوی دولت در
ادامه خاطرنشان کرد :هفته وحدت به این اعتبار،
باید تبدیل به یک فرصت جهت اندیشیدن به موضوع
صلحسازی در گستره همسایگانی و منطقهای شود .ما
همیشهازنفوذتفرقهافکنانهقدرتهایبرونمنطقهای
در منطقه سخن گفتهایم .اما باید توجه داشت که
بستن راه نفوذ قدرتهای جنگ افروز و تفرقهافکن در
پیکره امت ،فقط با شعار وحدت ممکن نخواهد شد.
ما باید مکانیزمهای حل و فصل اختالف همسایگانی
را نیز در سطح مناسبات منطقهای ایجاد کنیم .وی
افزود :توانمندسازی سازمان همکاری در منطقه یکی
از این مکانیزها میتواند باشد که میتواند موجب
تقویت وحدت امت اسالمی در منطقه و جهان گردد.
از سوی دیگر هفته وحدت فرصتی است تا مقومهای
وحدتساز داخلی خود و الزاماتی را که همگان باید
برای حفظ وحدت به آن پایبند باشیم ،مرور کنیم.
ربیعی در ادامه با بیان اینکه امروز در داخل کشور
عزیزمان ایران،همان گونه که رهبری معظم نیز در
دیدار با اعضای ستاد ملی کرونا مطرح کردند ،نیازمند
شناخت عمیق از مهمترین مسائل و اقدامات یکپارچه
بین ملت و حاکمیت هستیم ،اظهارکرد :همچنین
بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقالب در تقارن
ش روی قوا،
با هفته وحدت ،معنابخش مسیر پی 
انسجام ملی و پشتوانه پشت سر گذاشتن بحرانهایی
است که کشور در این مقطع با آن مواجه است.
وی ادامه داد :در هفتههای اخیر شاهد هجمههای
ناجوانمردان ه زیادی به دولت بودیم .اگر این رویه
ناصواب ادامه داشت و به جامعه تسری مییافت،
قطعا آسیبهای جبرانناپذیریی تحمیل میکرد؛
آسیبهایی که فکر میکنم وحدت و یکپارچگی کشور
را نشانه گرفته بود و اگر با هشدار صریح رهبر انقالب
متوقف نمیشد ،تضعیف ما را در مسائل جهانی و
منطقه موجب میشد و نهایتا باعث انشقاق ملی
نیز میگردید .وی گفت :همان طور که رهبر انقالب
فرمودند باید بین نقد و اهانت تفکیک قائل بود .نقد
بخشی از ادب جمهوریت است .اهانت و هتک حرمت
نیز ناقض ادب اسالمی است و رهبری با درکی عمیق
از هر این دو مولفه ،نسبت به نارسایی که در حال
شکلگیری بود ،هشدار دادند .نارسایی که اخالق
سیاسی و انسجام ملی را نشانه گرفته بود .سخنگوی
دولت همچنین اعالم کرد :از مقام معظم رهبری به
خاطر روشنگریهای مبتنی بر بینش اسالمی و منطق
حکمرانی که همواره رهنمون داشتهاند؛ سپاسگزارم.
دولت نیز همچون گذشته خود را مقید و موظف
به تبعیت از رهنمودهای ایشان دانسته و امیدواریم
توجه به رهنمونهای اخیر ایشان در شرایط فعلی
کشور  ،مورد اهتمام همه ارکان و گروهها قرار بگیرد.
ربیعی همچنین به تصمیماتی که در ستاد ملی
کرونا که با حضور مقام معظم رهبری اتخاذ شد
پرداخت و با بیان اینکه این تصمیمات ما را وارد
مرحله جدیدی کرده است ،.گفت :تاثیر گذاری
کرونا بر عرصه های سالمت ،اقتصاد و جامعه و حتی
امنیت هر روز ابعاد جدیدی یافته و در حال گسترش
است .تصور آن که کرونا در چند ماه به پایان خواهد
رسید ،امروز به یک خوشخیالی خطرناک میماند.
برخی حتی چشمانداز  3ساله برای دستیابی و امنیتی
عمومی را مطرح میکردند و برخی کرونا را ویروس
ماندگار مانند آنفوالنزا برای آن به کار بردند .لذا ما

سخنگوی دولت اعالم کرد که برای ایران فرقی ندارد چه کسی رئیسجمهوری آمریکا میشود و کدام رئیسجمهوری به برجام بازمیگردد .باید آماده
سپردن تعهدات جدید باشند.
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با خصوصیات بحرانی با طول زمان زیاد و اثر شدید
و ریسک باال و پرمخاطره روبرو هستیم .وی افزود:
جهش ویروس غیرقابل پیشبینی است .امروز اگر ما
تا دیروز با دو متغیر جان  -سالمت و جان  -معیشت
روبرو بودیم امروز ابعاد روانی و اجتماعی و امنیت
اجتماعی به آن افزوده شده است .بنابراین ما نیازمند
حکمرانی مبتنی بر کرونا هستیم .ما به سطح باالیی
از نظم ساختاری و نظم اجتماعی و نهادینه شدن
رفتارهای مبتنی بر مقابله با کرونا هستیم  .وی با
بیان اینکه بی توجهی و عدم همراهی با پروتکلها و
دستورالعملهای بهداشتی بنا بر تحقیق صورت گرفته
و همچنین تغییرات جهشی در ویروس که ضریب ابتال
را از  1.3به  1.9رسیده است باعث افزایش ابتال به آن
شده است ،افزود :البته در دنیا هم وضعیت مشابهی
را داریم .برخی از کارشناسان ما معتقدند ویروسی
که از چین تسری پیدا کرد با ویروسی که از غرب و
اروپا است متفاوتتر است .وی ادامه داد :دولت در
یک مرحله فقط  60میلیارد تومان به بحث مطالعات و
تحقیقات علمی در حوزه بهداشت و درمان تخصیص
داده است .خوشبختانه مقاالت علمی زیادی از سوی
ایرانیان در جهان منتشر شده است .ما با طرحهای
تحقیقاتی سازمانی بهداشت جهانی مشارکت داریم.
باز هم آخرین بررسی سازمان بهداشتی این است
که هیچ یک از داروها تاثیر چندانی ندارد و راهی
جز بهداشت و پیشگیری نداریم .سخنگوی دولت
خاطرنشان کرد :ما امروز نیازمند برنامهریزی حداقل
برای یک سال آینده هستیم .مطالعات نشان میدهد
عامل جمعیت در سنین باال ،دیابت ،فشار خون،
چاقی ،بیماریهای قلبی و عروقی در ایران منجر به
افزایش تعداد مرگ و میر شده است .دولت اقدامات
خود را برای تولیدات مورد نیاز ادامه داده است.
از همین تریبون از انتظار برای تولید یک میلیون
ماسک هم صحبت شد .اما امروز روزانه  21میلیون
عدد ماسک تولید میکنیم .و تجهیز و اضافه کردن
تختهای بیمارستانی را هم در دست اقدام داریم
توجه دولت به فضای مجازی و دولت الکترونیک در
این ایام به ما کمک کرد .سرعت بخشیدن به دولت
الکترونیک یکی از اقدامات زیرساختی برای مقابله با
گسترش ویروس است .وی با بیان اینکه  کمک به
زندگی اقشار آسیب دیده از کرونا از موضوعات مهمی
است که این روزها در دستور کار دولت قرار دارد،
گفت :اما رسیدگی به افرادی که مشاغل آزاد داشتند

و مشمول هیچ بیمه ای نبودند شناسایی این افراد
توسط وزارت رفاه صورت گرفته و در یک مرحله هم
به  3میلیون از این افراد بسته غذایی تخصیص یافت
و چگونگی کمک به آنها در دستور کار قرار دارد .وی
تاکید کرد :اما به هرحال باید زنجیره شیوع شکسته
شود .مبداء شکستن زنجیره راه اصلی مقابله با شیوع
است .بیماران قطعی با انضباط بیشتری مورد نظر
قرار خواهند گرفت و قرنطینه برای آنها اجباری است.
اطرافیان و افراد مورد تماس نیز باید مورد آزمایش
قرار گیرند .تصمیماتی در زمینه تعطیلی های ناگریز
برای شکستن زنجیره اتخاذ شد و همراه با کنترل مراکز
دنبال خواهد شد و در صورت لزوم در مورد تداوم
زمانی و گسترده کردن طبقه بندی ها تصمیم گیری
جدید خواهد شد.
ربیعی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به
سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اگر بایدن پیروز
انتخابات باشد و به برجام بازگردد ،رفتار ایران چگونه
خواهد بود گفت :شرایط کامل ما برای انجام تعهدات
در برجام روشن است .با خروج ترامپ ما از برجام
خارج نشدیم .تصور میکردند ما خارج میشویم و
کل جهان کنار آمریکا قرار میگیرد .اما ما ماندیم.
همان زمان به اروپا مهلت دادیم به تعهداتش عمل
کند .امروز هم اعالم میکنیم کاهش تعهدات ایران
عکسالعملی به خروج امریکا و کاهش تعهدات اروپا
است .وی خاطرنشان کرد :بارها اعالم کردیم این
اتفاق برگشتپذیر است .تقدم و تاتر بازگشت به
تعهدات متناسب با همان تاخر و تقدمی است که
کاهش تعهدات صورت گرفته است .برای ما فرقی
ندارد چه کسی رئیسجمهوری آمریکا خواهد بود.
برای ما هم فرقی ندارد کدام رئیسجمهوری امریکا به
برجام باز میگردد .باید آماده سپردن تعهدات دیگری
برای عدم تکرار این گونه قانونشکنیها نیز باشیم.
علی ربیعی همچنین در پاسخ به سوالی درباره
«حساب خاص رئیسجمهوری» گفت :اصل ماجرا
این است که ما در ابتدای امسال مبالغی را در بودجه
 ۹۹ندیده بودیم ،بر اساس عملکرد  ۹۸درآمدهایی
حساب نشده بود و در سال  ۹۹بخشی از این پولها
آماده شده است .ما بر اساس قانون در سال  ۹۹طبق
قانون اجازه گرفتیم بتوانیم  ./۲۰از پول هدفمندی را
برای طرحهای عمرانی هزینه کنیم .قرار شد برای طرح
های ملی رو به اتمام و طرحهای استراتژیک و بخشی
از طرحهایی که پایان یافتنش برایمان مهم است از این

نگاهی به سیر صعودی سن کاندیداها و برگزیدگان انتخابات ریاست جمهوری در دورههای گذشته
در طول  ۴دهه تاریخ جمهوری اسالمی  ۱۲دوره انتخابات ریاست
جمهوری برگزار شده است که در هر دوره کاندیداهایی با سنین
مختلف در آن حضور داشتند .حال نگاهی به پیرترین و جوانترین
ادوار انتخابات میاندازیم.
خبرآنالین نوشت ۴ :سال پیش بود که مثل هر دوره  ۵روز فرصت
برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری اعالم شد اما ساختمان
وزارت کشور باز هم با شگفتیهایی روبهرو شد ،جمعیت زیادی از
نوجوانان گرفته تا پیرمرد هفتاد و چند ساله شناسنامه به دست
مقابل وزارت کشور صف کشیدند؛ همه متعجب و انگشت به دهن،
رفت و آمد افرادی را نگاه میکردند که میخواستند در مقابل لنز
دوربین خبرنگاران خودشان را رئیسجمهوری آینده معرفی کنند .این
اتفاق آنقدر بازتاب داشت که صدای اعتراض دبیر شورای نگهبان هم
بلند شد و توصیه کرد برای اصالح این وضعیت باید دستی به سر و
روی قانون انتخابات ریاست جمهوری کشیده شود و مهمتر از همه
قرار دادن فیلتری از نظر سن و سال برای کسانی است که داوطلب
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هستند.
حاال تا سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری  ۶ماه دیگر زمان باقی
مانده  و در این فرصت چند ماهه  بهارستانیها تصمیم گرفتهاند تا
طرحی ارائه کنند و محدودیت سنی  ۴۵تا  ۷۰سال را برای انتخابات
 ۱۴۰۰اعمال کنند .همین بهانه کفایت میکند تا نگاهی به سن و سال
کاندیداهای دوازده دوره انتخابات ریاست جمهوری بیندازیم.
سال  ۵۸جوانان انقالبی که هنوز شور هیجانی زیادی برای یک
شروع داشتند به صف شدند تا سکان قوه مجریه را به دست بگیرند

محل برداشت شود؛ لذا پروژههای خاص نامیده شد.
طرحهایی مثل راه آهن ،دانشگاهها ،کشاورزی و حتی
کمک به ستاد کرونا از این محل انجام شده است .وی
همچنین از نوبخت درخواست کرد که لیست هزینه
کرد این بودجه را منتشر کند ،افزود  :نمیدانم چرا
خوانش نا صحیح میشود .هر روز با حرفهای جدید
مواجه میشویم ،مثال سه خزانه وجود دارد؛ این حرف
ناصحیح است .کسانی که این ادعا را کردند امروز ،آن
روز عضو کمیسیون برنامه و بودجه بودند .یارانهها و
کمکهای معیشتی از این محل است .در شرایطی که
جامعه تلخ است بگویم سه خزانه داریم و بگویم به نام
خاصی است ،اینها جفای به جامعه است .ربیعی
افزود :خواهش میکنم کسانی که تریبون دارند به
نوع بیانشان توجه کنند .چه لزومی دارد وقتی هنوز
شفاف نکردید به مطبوعات میکشانید .انگار عصر
افشاگری است .مثل اینکه فقط ستارهها نیستند که به
دنبال الیک گرفتن هستند انگار این موضوع به سطح
سیاستمداران هم رسیده است .وی خاطر نشان کرد:
بیش از هر زمانی نیازمند این هستیم که آرامش را به
جامعه بیاوریم .نباید به بهانه سیاسی حرفهایی را در
سطح جامعه بیاوریم .بدون تخصیص سازمان برنامه
و بودجه این پول به کسی داده نمیشود .تا کنون ۱۰
تا دانشگاه از این بودجه استفاده کردهاند.

ربیعی درباره ضررهایی که نپیوستن به افایتیاف
به کشور وارد کرد نیز گفت :ما میتوانستیم و
میتوانیم لوایح افایتیاف که در مجلس رد شد
را دنبال کنیم .به رغم مشکالتی که در حوزه مالی
ایجاد میشود این لوایح تصویب نشد .مثل روزی که
میگفتند بالفاصله از برجام بیاید بیرون که حرف
غلطی بود .وی اضافه کرد :میگویند این لوایح را
فراموش کنید .مشکل ما این است که کشورهایی
که در تحریم با ما ایستادند میگویند در موضوع
لیست سیاه افایتیاف و قواعد پولشویی وانیم
کنارتان باشیم .گشایش حساب برای ایرانیان و
تراکنش مالیشان دارد محدود میشود .در بانکهای
مختلف مشکالتی پیش میآید .برخی مدیران بانکی
ریسک همکاری با ایرانیان را افزایش و خواستار بسته
شدن حساب آنان شدند .همپوشانی تحریمهای
امریکا و لیست سیاه افایتیاف زندگی اقتصادی
را برای ایرانیان سخت میکند .خارج شدن از این
لیست سیاه کار سختی است .امیدواریم با تالش
همکارانمان در این مشکالت حل شود.

دولت پیر دگر باره جوان میگردد؟

و آرمانهایی را که به خاطر رژیم پهلوی را ساقط کرده بودند پیاده
کنند برای همین اولین دوره انتخابات پر بود از کاندیداهای جوان به
طوری که «صادق طباطبایی» با  ۳۶سال سن مجوز حضور در دایره
رقبای ریاست جمهوری را پیدا کرد؛ سنی که بیسابقه بود و دیگر هیچ
وقت هیچ دورهای از انتخابات کاندیدایی را با این سن و سال به خود
ندید .همانطور که در سومین دوره انتخابات مردم ،آیت الله سیدعلی
خامنهای را با  ۴۲سال سن به عنوان رئیس دولت انتخاب کردند و
ایشان جوانترین رئیسجمهوری ایران در چهار دهه تاریخ جمهوری
اسالمی شد .البته تاریخ  ۴۰ساله انقالب کاندیداهایی با سن باالی ۷۰
را هم به خود دیده است؛ مهدی کروبی در دهمین انتخابات ریاست
جمهوری و محمد غرضی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری
با  ۷۲سال سن به عنوان پیرترین کاندیداهای انتخابات ریاست
جمهوری شناخته میشوند.
با اولین نگاه به سن و سال کاندیداهایی که مجوز حضور در
رقابتهای ریاست جمهوری را پیدا کردهاند آنچه مانند یک آژیر
هشدار به چشم میآید ،پیر شدن انتخاباتهای ریاست جمهوری
است به طوری که در اولین دوره انتخابات که سال  ۱۳۵۸برگزار
شد میانگین سنی کاندیداها  ۴۷سال بود و روند کاهشی آن تا دو
دوره بعد که به دلیل اتفاقات سیاسی و ترورهای سیاسی دو سال
بعد یعنی سال  ۶۰تکرار شد ،ادامه داشت تا آنجا که در دومین
انتخابات سال  ۶۰میانگین سنی به  ۴۳سال رسید .اما در سال ۶۴
روند پیر شدن انتخابات آغاز شد و این روند آنقدر به پیش رفت
تا اینکه میانگین سنی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری یعنی

انتخابات  ۹۶به  ۶۴سال رسید.البته برای این پیر شدن یک دلیل دیگر
هم وجود دارد و آن اینکه رجل سیاسی تنها از میان افرادی انتخاب
میشوند که از نسل اول انقالب هستند و چون هر سال سن این
حلقه اول افزایش پیدا میکند در نتیجه سن انتخاباتها هم افزایش
پیدا کرده است .با همه این اوصاف اگر قرار باشد مدال پیرترین و
جوانترین برای ادوار انتخابات در نظر بگیریم سومین دوره انتخابات
با میانگین سنی  ۴۳سال جوانترین و دوازدهمین انتخابات با میانگین
سنی  ۶۴سال پیرترین دوره انتخابات محسوب میشود.
باید گفت در شرایطی که شعار جوانگرایی سالهاست در کشور
مطرح شده و البته به ندرت مورد توجه قرار گرفته است – چنانکه
انتخاب یک وزیر دهه شصتی در دولت یازدهم صفت «وزیر جوان»
را به طور انحصاری به تنها یک وزیر اختصاص داده است – یافتن
فردی جوان با شاخصههای مطرح شده برای کاندیداتوری ریاست
جمهوری دشوار است .در عین حال در ادبیات سیاسی ایران ،افراد
 45تا  55سال هم همچنان در رده مدیران جوان محسوب میشوند.
رهبر انقالب نیز اردیبهشت ماه امسال در ارتباط تصویری با
ی را عالج
نمایندگان تشکلهای دانشجویی ،دولت جوان حزباللّه 
مشکالت کشور دانستند و افزودند :البته معنیاش این نیست که
ت
مثال ًرئیس این دولت یک جوان سیودوساله باشد؛ بلکه یعنی دول ِ
سرِپا ،بانشاط ،آماده و در سنین ِ کار و تالش باشد.
با این تفاسیر باید دید سن و سال کاندیداهای انتخابات  1400چگونه
خواهد بود و آیا میتواند روند پیرسالی در کاندیداها و برگزیدگان را
بشکند یا نه؟

با حکم رئیسجمهوری انجام شد

انتصاب فرمانده قرارگاه عملیاتی و
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا
رئیسجمهوری در حکمی عبدالرضا رحمانی
فضلی وزیر کشور را به عنوان «فرمانده قرارگاه
عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا» منصوب
کرد و از وی خواست اقدامات قرارگاه را با توجه
به وظایف و اولویتهای هشتگانه ،برنامهریزی
و اجرا کرده و نتایج آن را مستمرا گزارش کند.
در متن حکم حسن روحانی به رحمانی
فضلی آمده است« :پیرو فرمایشات و
توصیههای مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
در جلسه مورخ  03/08/1399ستاد ملی مبارزه
با کرونا مبنی بر تشکیل قرارگاه عملیاتی و
لزوم مشارکت و همکاری حداکثری در کنترل،
پیشگیری و درمان بیماران کرونایی و تقلیل
میزان فراگیری این ویروس و استمرار آگاهسازی
وآموزش همگانی در نحوه مراقبت و مقابله با
این بیماری ،به موجب این حکم جنابعالی را
به عنوان «فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی
مبارزه با کرونا» منصوب مینمایم.
ضروری است اقدامات قرارگاه را با توجه به
وظایف و اولویتهای ذیل برنامهریزی و اجرا
نموده و نتایج آن مستمرا ً به اینجانب گزارش
شود.
 .1تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق و
به موقع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و
رفع موانع احتمالی.
 .2تدوین دستورالعمل اجرایی برای
عملیاتی شدن مصوبات ستاد ملی با توجه بر
واقعیتهای میدانی با هماهنگی دستگاههای
ذیربط.
 .3استفاده از ظرفیتهای مردمی از جمله
مساجد ،بسیج ،خیرین و سمنها و سایر
سرمایههای عمومی برای حمایت از اجرای
مصوبات و کمک به تامین معیشت اقشار
آسیبپذیر.
 .4ایجاد تفاهم میان نیروهای اجتماعی،
تقویت روحیه همکاری و تحکیم مسئولیتهای
عمومی در مواجهه با شرایط پیچیده کنونی.
 .5ارتقاء فضای همافزایی ،همکاری و همدلی
میان بخشهای دولتی و خصوصی و قوای
کشوری و لشکری.
 .6افزایش حضور محسوس ضابطین و
ناظرین پروتکلهای مصوب و ترغیب اقشار
مردم به رعایت الزامات بهداشتی.
 .7آموزش و فرهنگسازی به منظور ایجاد
اعتماد و انگیزه اجتماعی نسبت به اجرای
مصوبات ستاد ملی.
 .8ایجاد هماهنگی بین کمیتههای مختلف
ستاد و نظارت بر حسن اجرای وظایف هر یک
از آنها».
رئیسجمهوری همچنین در حکمی با انتصاب
علیرضا رئیسی ،معاون وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی به عنوان «سخنگوی ستاد ملی
مبارزه با ویروس کرونا» ،تاکید کرد که از این
تاریخ ،تنها مرجع موثّق و قابل استناد در مورد
اعالم برنامهها و مصوبات ستاد ملی مبارزه با
کرونا ،سخنگوی ستاد خواهد بود.

رئیسجمهوری در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت:

دولت از پیشنهادات سایر قوا و
فعاالن اقتصادی در حل معضالت
مردم استقبال میکند

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت صبح سه شنبه به
ریاست حسن روحانی رئیسجمهوری برگزار
شد.
در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه
گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص
همسانسازی مستمری بازنشستگان و
افزایش درآمد کارگران و کارکنان در جهت
تامین معیشت و جبران بخشی از آثار تورم
در قیمت کاالها و خدمات ارائه کرد .روحانی
با اشاره به حساسیتها و پیچیدگیها در
زمینه مدیریت وضعیت اقتصادی ،تاکید
کرد :دولت ،تامین معیشت مردم و جبران
تورم را وظیفه خود میداند و از همه طرحها
و پیشنهادات سایر قوا ،فعاالن و متخصصین
اقتصادی در حل معضالت مردم استقبال
میکند.
رئیسجمهوری در عین حال تاکید کرد که باید
مراقبت کرد ارائه برخی طرحها که منابع آن
دیده نشده باشد ،نمیتواند به رفع معضالت
کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکالت
تورمی و یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی
شود؛ لذا مالحظه منابع و فراهم آوردن شرایط
اجرایی آن ،الزمه توفیق در خدمت به مردم و
جلب رضایت آنهاست.
در ادامه این جلسه پیشنهادهای وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و بانک مرکزی در
خصوص تسهیالت الزم برای گسترش صادرات
و استفاده از ارز صادراتی برای تامین واردات
مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور مورد بررسی
قرار گرفت و تصمیمگیری درباره آنها به جلسه
فوقالعاده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
موکول شد.

