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سرمقاله

خبر
محسنهاشمی:

قصد نامزدی در انتخابات ریاست
جمهوری را ندارم
رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
ایران با تاکید بر عالقه اصالحطلبان برای حضور
ا نتخابات  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰سیزدهمین دوره
ر یاست جمهوری ،گفت :قصد نامزدی در
انتخابات ریاستجمهوری را ندارم.
محسن هاشمی در گفتوگو با ایرنا درباره
ا نتخابات ریاست جمهوری افزود :این
انتخابات برای ایران پیشرو بسیار مهم است
و باید احزاب قوی با ارائه برنامه مشخص برای
انتخابات ۱۴۰۰برنامه ریزی کنند.
ر ییس شورای شهر تهران افزود :اصالح
طلبان باید از ایران و آینده تصویر سازی کنند.
برنامه های خود را به مردم بگویند و روشنگری
کنند و تیمی را معرفی کنند که بتواند این برنامه
را اجرا کنند.
ی ازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
ه مزمان با انتخابات ششمین دوره شوراهای
اسالمی شهر و روستا و میاندورهای مجلس
ی ازدهم و مجلس خبرگان رهبری  ۲۸خرداد
 ۱۴۰۰برگزار خواهد شد.
ب ه گفته مدیرکل انتخابات وزارت کشور،
انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسالمی
د ر  ۶حوزه ،میاندورهای مجلس خبرگان
ر هبری در  ۳حوزه انتخاباتی و انتخابات
ش وراهای اسالمی شهر و روستا در یک هزار
و  ۳۷۲شهر و چهل هزار و  ۶۲۰روستا و تیره
عشایری برگزار میشود.

اخبار

همسو شدن دولت و مجلس چه تبعاتی برای کشور دارد؟

پولسوزی به قیمت
از دست رفتن اعتماد مردم
ادامه از صفحه یک
گ ره خوردن بیش از حد امر اقتصاد با امور
سیاسی عمال ً ریسک دولتی در اقتصاد ایران باال
برده است .همچنین دخالت دولت و سایر نهادها
مانند مجلس در بازارها ،تصمیم های غیر منطقی
و البته پر حرف و حدیث مانند قیمتگذاریهای
دستوری عمال ًبرای سرمایه گذار یک ریسک غیر
قابل پیش بینی محسوب می شود.
دولت به وضوح طی یک سال گذشته مردم
را تشویق به سرمایه گذاری در بورس می کند
و البته بخشی از کسری بودجه خود را با همین
بازار و در واقع با پول مردم تامین میکند اما در
ادامه حمایتها عمال ًدر حد جلسه گذاشتنهای
ب یفایده ادامه پیدا میکند و سهامدار تشویق
ش ده از سوی دولت که هیچ آموزشی هم برای
ورود به این بازار ندیده است با بیاعتمادی تمام
سعی در خروج از این بازار را دارد .وضعیتی که
هیچ تحلیلی نمیتواند چشم انداز مشخصی از
آن ارائه کند و نقدینگی بخش زیادی از مردم
به واسطه اعتماد به نهادی مانند دولت از بین
م یرود .آیا می توان در این شرایط به سهامدار
گفت اختیار داشتید و می توانستید در بازار سهام
سرمایه گذاری نکنید؟ آیا می توان گفت همان
طور که در موسسات مالی اعتباری دفتردار در
سطح شهر سرمایه گذاری کردید و ضرر دیدید
در بورس هم نباید وارد می شدید؟ بله هر چیزی
را میتوان گفت اما آیا در ادامه دولت میتواند
انتظار داشته باشد که مردم نیز در بزنگاهها بار
دیگر همراه سیاستهای حتی مثبت آن حرکت
کند و به آن اعتماد کند؟ دولت حتی اگر با این
تصور که چیزی به پایان عمر دولت باقی نمانده
است و در آخر می تواند با آمارهای پر ایراد از
عملکر خود دفاع کند یک بدعت بد را در رابطه
د ولت و مردم بنا گذاشته و آن شکاف عمیق
ب ین اعتماد مردم به دولت است که پر شدن
این شکاف به این سادگی امکان پذیر نیست.
بورس میتوانست فرصت مناسبی برای اعتماد
سازی بیشتر بین دولت و مردمی باشد که سال
هاست سیاست های آن تنها به ضعیفتر شدن
سفرههایشان منجر شده است .فرصتی که البته
تا اینجای کار از دست رفته است.

سیاستروز
حسن روحانی:

رویای خطرناک یکدست شدن
هر روز که به پایان سال  ۹۹نزدیکتر میشویم،
به لیست چهرههای سیاسی که تا پیش از این تقریبا
سکوت اختیار کرده و حاال سکوت خود را با هدف
فعالیتهای انتخاباتی میشکنند ،افزوده میشود.
ح دادعادل یکی از این افراد است که از روزهای
آغازین دی ماه ،رسما به جرگه فعاالن انتخابات
۱۴۰۰پیوست؛ آن وقت که اولین نطق سیاسی خود
را در جلسه شورای راهبردی شبکهسازی اجتماعی
ا ئتالف نیروهای انقالب اسالمی ،با چشم انداز
دولتسیزدهم انجام داد.
حدادعادل که این بار هم با عنوان رئیس شورای
ائتالف نیروهای انقالب اسالمی وارد این دوره از
ک اروزار سیاسی شده ،فعالیت انتخاباتی خود را
م انند همفکران خود با حمله به دولت و رئیس
جمهوری آغاز و البته تاکید کرد که انتخابات آینده
باید ذیل عنوان شورای ائتالف مدیریت شود.
استارت انتخاباتی با چاشنی انتقاد از دولت
حدادعادل همچنین در همایش روسا و دبیران
استانهای شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی
افزود که «از مردم خجالت میکشم»! و در تشریح
علت خجالت زدگی خود هم ،این موارد را گفت:
«چون یک روز بحث گوشت و یکی روز فوالد و و
روز دیگر بحث بورس است و روی هرچه دست
میگذاریم ،میبینیم که هم کمکاری و هم بدکاری
و هم ناهماهنگی است».
او ضمن تداوم حمله به دولت روحانی با افزودن
این جمله که «بعید نیست که مقداری ارز آزاد
ک نند یا قولش را بدهند یا با معادالت پولی و
مالی بازی کنند و قیمت ارز و سکه پایین بیاید
و مردم به یک سمت و سوی بروند»؛ صراحتا
نقش تحوالت آمریکا و حذف ترامپ از معادالت
جهانی و اثرگذاری تحریم های کاخ سفید را نفی
کرد .در ادامه  ،به زعم خود الگوی خوب هم برای
دولت سیزدهم به عنوان نمونه ،ذکر کرد و ابراز
امیدواری هم می کند که در  ۱۴۰۰دولتی مانند
مجلس انقالبی سرکار بیاید .مجلسی که به گفته
او در کمتر از یک سال ،کارهای مثبتی! انجام داده
است؛ کارهایی مثل «تصویب قوانینی مانند مالیات
بر خانه های خالی ،بحث هستهای و اصالح قانون
انتخابات».
نقد عملکرد مجلس مورد تایید حدادعادل
ا ما نقطه اوج سخنان حدادعادل که سابقه
ریاست مجلس و کمیسیون فرهنگی در دورههای
ه فتم و هشتم را هم ،در کارنامه خود دارد؛
آنجاست که میگوید« :مسلما نظام سلطه راضی
ن یست که ما در انتخابات ۱۴۰۰دولتی از جنس
مجلس داشته باشیم و حتما آنها برای اینکه این
نتیجه به دست نیاید برنامه اقتصادی و سیاسی

عضو شورای شهر تهران:

فاز اول واکسیناسیون کرونا تا آخر
امسال اجرا میشود

حدادعادل یکی از این افراد است که از روزهای آغازین دی ماه ،رسما به جرگه فعاالن انتخابات ۱۴۰۰پیوست؛ آن وقت که اولین نطق سیاسی خود را در
جلسه شورای راهبردی شبکهسازی اجتماعی ائتالف نیروهای انقالب اسالمی ،با چشم انداز دولتسیزدهم انجام داد.

حالهمسویی
دولت و مجلس
در آن مقطع
به لحاظ پایگاه
سیاسی ،نه تنها
باعثتوسعه
کشور در آن
سالهانشد
بلکه جامعه را
باخسارتهای
اقتصادی و
بداخالقی های
سیاسیمواجه
کرد
دارند و با افکار عمومی بازی میکنند».
همین بخش از سخنان حدادعادل کافی بود تا
مورد نقد به خصوص در فضای مجازی قرار بگیرد.
د امنه این انتقادات ،هم به مسائل امروز اشاره
دارد و هم عملکرد مجلس و دولتی را با چالش
مواجه میکند که در روزگاری نه چندان دور ،مورد
ل و همطیفانش قرار داشت.
حمایت حدادعاد 
باال ماندن قیمت ارز و سکه به نفع کیست؟
بیشترین انتقادها با طرح این سوال بیان شد که
«باال ماندن قیمت دالر و ارز و سکه برای حدادعادل
و یارانش چه آوردهای دارد که اینگونه نگران پایین
آمدن قیمتش هستند؟»
ن کته جالب دیگری که مورد توجه قرار گرفت،
این بود که حدادعادل در حالی به مصوبه مجلس
د رباره مالیات بر خانههای خالی به عنوان یک
دستاورد قابل افتخار اشاره می کند که این مصوبه
در ابتدا به علت وجود برخی ابهامها و مغایرتها،
توسط شورای نگهبان رد شد و بعد از دو بار رفت
و آمد میان بهارستان و شورای نگهبان ،سرانجام
درحالی به تصویب رسید که به خاطر تغییرات

اِعمال شده ،نتوانست نقشی در ساماندهی بازار
مسکن ایفا کند.
د ر عین حال ،برخی طرح ها و پیشنهادهای
م جلس یازدهم ،چنان با واکنش منفی افکار
عمومی مواجه شده که در واقع تبدیل به ضد تبلیغ
شده و به عنوان عملکرد منفی مجلس تا اینجای
کار ،برشمرده میشوند .موافقت با پیشنهاد حذف
بودجه طرح غربالگری زنان باردار در بودجه ۱۴۰۰
که این روزها زمزمه آن مطرح است ،جدیدترین از
این دست موارد است.
رویای یکدست شدن مجلس و دولت به کجا
میرسد؟
ا ما موضوع مهمی که حدادعادل موقع بیان
اظهاراتش ،آن را فراموش کرده بود درنظر بگیرد؛
ا ین نکته است که او در حالی آرزوی تشکیل
مجلس و دولتی همسو و از یک جنس را مجددا
یراند که پیش از این یک بار ،رویای او
بر زبان م 
و دوستانش محقق شده بود .رویایی که در سال
 ۸۴و  ۸۸تعبیر شد و در نتیجه آن ،در حال حاضر،
ک متر شخصیت سیاسی وجود دارد که بتواند

و بخواهد با افتخار بگوید حامی دیروز محمود
احمدی نژاد بوده است.
در عین حال همسویی دولت و مجلس در آن
مقطع به لحاظ پایگاه سیاسی ،نه تنها باعث توسعه
کشور در آن سالها نشد بلکه جامعه را با خسارتهای
اقتصادی و بداخالقی های سیاسی مواجه کرد که
آثار آن ،کماکان پابرجاست؛ به گونه ای که حتی
خود حدادعادل نیز در اظهارات اخیرش با بیان این
جمله که «ما برای پیروز شدن تهمت نمیزنیم ولی
م ثالهای بیتدبیری و نگاه های سیاسی نسبت
به مسائل بین المللی از یکی دوتا گذشته است »
 ،سعی کرد تاثیرپذیری اش از میراث فرهنگی به
جامانده از دوره احمدی نژاد را نفی کند و خود را
مبرا از بیان انتقادهایی نشان بدهد که صرفا رنگ و
بوی سیاسی دارد.
البته این تالشحدادعادل  ،پیشاپیش با شکست
مواجه شده است زیرا مردم سهم او و همکفرانش
را در به وجود آمدن مشکالت اقتصادی و معیشتی
کشور در همسویی با دولت احمدی نژاد و سکوتی
که در آن  ۸سال داشتند ،از یاد نبرده اند.

هر سال در دی ماه به خاطر آلودگی ،میزان مرگ و میر  ۱۰درصد افزایش مییابد
محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران می گوید نباید بگذاریم
شاخص کیفیت هوا از عدد  ۱۰۰باالتر رود و اگر این عدد را در کمتر
از  ۱۰۰نگه داریم واقعا کار هنرمندانهای صورت گرفته است.
به گزارش «انتخاب» ،میرلوحی افزود :آلودگی امسال تفاوت
چندانی با سالهای گذشته ندارد متأسفانه فراموشکار شدهایم هر
ساله در زمستان به ویژه در ماه دی با معضل آلودگی شدید هوا
مواجه هستیم و آمار فوتیهای ثبت شده در بهشتزهرا (س) نیز
مؤید وضعیت بد هوا در زمستان در پایتخت است.
وی که با فارس گفتوگو می کرد ادامه داد :حدودا در دی
ن سبت به ماههای قبل میزان مرگ و میر بیش از  ۱۰درصد
افزایش مییابد و این نشان میدهد در این ماه که اوج آلودگی
هوا بروز میکند میزان مرگ و میرها بر اساس گزارشات سازمان
بهشت زهرا(س) بیشتر میشود .بیماران قلبی و عروقی و دارای
ب یماریهای زمینهای و جزو گروههای حساس جامعه هستند
که آلودگی هوا وضعیت سالمتشان را بیشتر تهدید میکند و
این افراد بیشتر در معرض خطر مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا
هستند .بنابر این توصیه میشود در روزهایی که هوا آلوده است
این افراد حتیالمقدور از منزل خارج نشوند و ترددی در سطح
شهر نداشته باشند.
میرلوحی ادامه داد :سوخت مازوت نیز مسأله جدیدی نیست

س الهای قبل هم این مشکل وجود داشته روزانه یک میلیارد
و  ۲۰۰متر مربع گاز در کشور تولید و مصرف میشود این در
حالی است که سالهای گذشته تولید روزانه گاز کمتر بود و حتی
صادرات هم انجام میگرفت در حال حاضر همه این گازها مصرف
میشود از طرفی روزانه  ۱۰۰میلیون لیتر بنزین و  ۱۵۰میلیون لیتر
گازوئیل مصرف میشود و همه این مسائل در کنار هم هوا را
آلوده کرده از طرفی سردی هوا و وارونگی دما وجود دارد و سبب
فرونشست آلودگی در سطح شهر میشود .همچنین تهران از سه
طرف شمال ،شرق و غرب دارای کوه است و این مسأله سبب
آلودگی جابهجا نشود و در صورتی که باد و باران بوزد جابهجایی
هوا صورت میگیرد.
او در بخش دیگری از این گفتوگو اظهار کرد :خوشبختانه
ش رایط پایتخت به لحاظ کرونا و آمار متوفیان و مبتالیان روند
کاهشی داشته است ،ولی نگرانی و دغدغه ما از عادیپنداری
م وضوع کرونا است هنوز این ویروس منحوس مهار نشده و
نباید کاهش آمار سبب غفلت مردم و مسئوالن شود .استفاده
توشوی مداوم دستها همچنین رعایت فاصله
از ماسک و شس 
اجتماعی از ارکان اساسی مقابله با کرونا است که انشاءالله با
توجه به این موضوعات خواهیم توانست با ویروس جدید انگلیسی
کرونا نیز مقابله کنیم.

رئیس جمهوری گفت  :ما دنبال این هستم
در سال  ۹۹کادر درمان و کسانی که شرایط
پرخطری دارند امسال واکسیناسیون شوند.
ب ه گزارش «انتخاب» ،حسن روحانی
رئیس جمهور صبح امروز در جلسه ستاد
م لی مقابله با کرونا طی سخنانی اظهار
داشت :موضوعی که باید رعایت شود مسئله
ت جمعات و اجتماعات است انشاالله مردم
این را هم مراعات می کنند تردد درون و برون
ش هری و حضور در اجتماعات خانوادگی
را هم باید خیلی مراعات کنیم و بداینم در
مواجه با کرونا لب مرز هستیم و ممکن است
با خطر دیگری مواجه شویم.
وی افزود :دکتر نمکی نسبت به آینده و
ابتال به موج چهارم در صورتی که توجه ها
ض عیف شود اظهار نگرانی می کنند خوب
ح تما نگرانی وجود دارد که مسئوالن اظهار
نگرانی می کنند و این اظهار نگرانی به سه
دلیل به حق است.
روحانی ادامه داد :یک نگرانی نسبت به
ویروس جهش یافته است این نگرانی وجود
دارد و می بینیم که در آمریکا و اروپا با چه
م شکلی مواجه هستند در عین حال ممکن
ا ست این مشکل ممکن است پیش روی
م ا هم باشد نگرانی دوم در مورد زمستان
و سردی هوا است تا آخر زمستان هم این
ن گرانی وجود دارد مسئله بعدی موضوع
آ لودگی هوا است وقتی وارونگی هوا اتفاق
میافتد هوا نامساعد میشود و این به شیوع
ویروس کمک میکند.
و ی گفت :به این سه دلیل باید بیشتر
م راعات کنیم و از مراکز دینی و مذهبی
ا نتظار داریم بیشتر مراعات کنند همچنین
ا مروز ما برای مراسم  22بهمن تصمیم
گرفتیم و روی این موضوع هم بحث شد که
این مراسم باید با شرایط خاصی برگزار شود
این مراسم باید عمدتا باید به صورت نمادین
خودرویی و موتوری برگزار شود که جزئیات
آن اطالع رسانی خواهد شد.
روحانی ظهار داشت :امروز همچنین یک
بحثی هم راجع به واکسن داشتیم .ما در چند
مرحله باید دنبال واکسیناسیون برویم یکی از
این مراحل در زمستان است و ما دنبال این
هستم در سال  99کادر درمان و کسانی که
ش رایط پرخطری دارند امسال واکسیناسیون
ش وند واکسن هایی که از کواکس خریدیم
اواخر امسال به دست ما میرسد و واکسن
های دیگری هم هست که آنها هم امسال به
دست ما میرسد یک واکسن هم با مشارکت
کشور دیگری ساخته ایم به نام واکسور که
بهار سال آینده به دست ما میرسد و واکسن
های داخلی هم برای تابستان سال آینده به
دست ما خواهد رسید.

صباحزنگنه:

تعلل در تعامل با کشورها به نفع ما نیست
کارشناس ارشد مسائل منطقه با تاکید بر اینکه تعلل در تعامل با کشورهای
منطقه به نفع ما نیست ،گفت :بهبود روابط با کشورهای منطقه و جهان میتواند
قدرت ژئوپلیتیک و و ژئواستراتژیک ایران را از حالت بالقوه به صورت بالفعل
درآورد.
صباح زنگنه در گفتوگو با ایرنا درباره تالشهای دیپلماتیک عربستان برای
ع ادیسازی روابط با قطر و سفر وزیر خارجه این کشور به روسیه و در عین
حال تالش این کشور برای بهبود روابط با ترکیه بعد از شکست دونالد ترامپ در
انتخابات ریاست جمهوری گفت :در زمان ریاست جمهوری ترامپ ،این کشورها
جوالن میدادند؛ مرتکب جرم و جنایت میشدند؛ منطقه را به هم میریختند و
ترامپ هم از اقدامات آنها حمایت میکرد .وی ،نگرانی گسترده متحدان منطقهای
ترامپ از قرار گرفتن جو بایدن در راس کاخ سفید را یادآور شد و افزود :متحدان
منطقهای ترامپ به خوبی میدانند که سیاستهای بایدن بر خالف سیاستهای
ترامپ خواهد بود و وی قدرت مانور ترکیه و عربستان را محدود خواهد کرد و حتی
رژیم صهیونیستی هم در موقعیت گذشته نخواهد بود و از چراغ سبز آمریکا برای
انجام هر جنایتی مثل دوره ترامپ برخوردار نمیشود.
دوران انتقال قدرت در آمریکا دوره کلیدی برای کشورهاست
این کارشناس مسائل غرب آسیا وضعیت را برای دیگر متحدان منطقه ای ترامپ

مثل امارات و مصر هم ناخوشایند ارزیابی کرد و گفت :این کشورها به خوبی
م یدانند که در وضعیت جدید ،سیاستهای گذشته قابل اجرا نخواهند بود و
باید رویه خود را تغییر دهند .زنگنه ،دوران انتقال قدرت از ترامپ به بایدن را یک
دوران کلیدی برای سیاست خارجی کشورها ارزیابی کرد و گفت :نگرانی از آمدن
بایدن ،متحدان ترامپ را به سمت همدیگر هدایت میکند و آنها را به فکر ایجاد
نوعی ائتالفهای گذرا میاندازد تا از این شرایط کمتر آسیب ببینند .وی در عین
حال این ائتالفها و نزدیکیهای دیپلماتیک بین رقبای منطقهای را موقت دانست
و خاطرنشان کرد :این کشورها سعی میکنند با نزدیک شدن به یکدیگر برای خود
چتر امنیتی ایجاد کنند اما هرگز آنها نمیتوانند با هم یک اتحاد دائمی داشته
باشند .این دیپلمات پیشین با بیان اینکه آب امارات و ترکیه هرگز وارد یک جوی
نمیشود ،گفت :ابوظبی و آنکارا میخواهند با کاهش تنشها از طوفانی که ممکن
است از سوی دولت جدید آمریکا به سمتآنها جریان پیدا کند ،کمتر آسیب
ببینند و انرژی خود را روی کاهش فشار واشنگتن دوران بایدن متمرکز کرده اند.
تحوالت جدید فرصتی برای ایران است
زنگنه تحوالت جدید جهانی و منطقهای را فرصتی برای جمهوری اسالمی عنوان
کرد و گفت :البته همه این اقدامات میتواند فضای مناسبی برای جمهوری اسالمی
ایران ایجاد کند و ایران میتواند زمینههای همکاری با این کشورها را مورد بازسازی

قرار دهد .وی ،سفر وزیر خارجه عربستان به روسیه را یادآور شد و گفت :مسکو
به خوبی از شرایط جدید استفاده کرده و حتی ممکن است برای بهبود روابط
تهران و ریاض هم تالش و میانجیگری کند .کارشناس مسائل منطقه به تحوالت
سیاست خارجی آمریکا بعد از روی کار آمدن تیم بایدن اشاره کرد و گفت :روسیه
به صورت پیشدستانه در حال شکل دهی به تحوالت منطقه است تا بتواند
همکاریهای منطقهای را در چارچوب منافع خود شکل دهد.
تعلل در تعامل با کشورها به نفع ما نیست
زنگنه درباره بایدها و نبایدهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی در دوره
بایدن گفت :سیاست کلی که باید دنبال کنیم سیاست گشودن درها به روی همه
کشورها به غیر از رژیم صهیونیستی است .وی با بیان اینکه تعلل در گشودن درها
به روی تعامل با دیگر کشورها به نفع ما نخواهد بود ،تصریح کرد :دنبال کردن این
سیاست ،امنیت کشور را که البته مبتنی بر قدرت ذاتی و داخلی است ،محکمتر و
منافع کشور را بیشتر تامین و تضمین خواهد کرد.
این کارشناس مسائل غرب آسیا ،سیاست گشودن درها به روی جهان را عاملی
دانست که میتواند قدرت مانور جمهوری اسالمی را افزایش دهد و ادامه داد:
بهبود روابط با جهان میتواند قدرت ژئوپلیتیک و و ژئواستراتژیک ایران را از حالت
بالقوه به صورت بالفعل درآورد و به صحنه بیاورد.

زنگنه با یادآوری اینکه تعامل با هر کدام از کشورهای جهان به شکلی قدرت
جمهوری اسالمی را افزایش خواهد داد و بخشی از نیازهای اقتصادی و سیاسی
نرا تامین خواهد کرد ،گفت :جمهوری اسالمی باید مراقب باشد تا در دام
آ 
سیاستهای یکجانبهگرایانه نیفتد و از طریق بهبود روابط با روسیه ،چین ،اروپا
و حتی تنشزدایی در روابط با آمریکا میتواند معادالت جدیدی را در منطقه رقم
بزند و توازن و تعادل را در اینروابط برقرار کند.

