
رسوایی برای جر یان هشتگ واکسن
ضررمردم از یک 

تصمیم اشتباه

ضدیت با ایران و 
ایرانی در اندیشه
 فائزه هاشمی 
اصالح طلب

حمل پرچم رژیم 
صهیونیستی در یورش 

به کنگره
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وقتی نژادپرستی اسراییلی در 
ٓامریکا ٓاشوب به پا می کند

سیاست روز اثراقدامات دستوری 
دربازارسرمایه رابررسی می کند؛
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سرلشکر رحیم صفوی:

ٓامریکایی ها از مکتب شهید سلیمانی 
شکستی راهبردی خوردند
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کرونــا همچنان اصلــی ترین بحــران جهان را 
تشکیل می دهد به گونه ای که تقریبا کشوری را 
نمی توان یافت که درگیر مقابله با کرونا نباشد. در 
کنار اقدامات گسترده ای که در حوزه بهداشت و 
درمان کشور برای مقابله با کرونا صورت می گیرد 
و مجمــوع فعالیت هــای اقتصــادی، فرهنگی و 
اجتماعی برای کم کردن پیامدهای منفی کرونا 
بر کشــور، نکته مهم نحوه دست یابی به واکسن 
به عنوان اقدامی ریشــه ای بــرای مقابله با این 
ویروس است. مســئله ای که جمهوری اسالمی 
نیز در جمع پیشــگامان ایــن عرصه قرار دارد و 
تست واکســن ایرانی ضدکرونا به مرحله انسانی 
رســیده است و به گفته مســئوالن بهداشتی و 
درمانی کشــور در بهار به مرحله اجرایی نهایی 
خواهد رســید. در کنار اقدامات تحسین برانگیز 
دانشــمندان ایرانی برای دســتیابی به واکسن، 
مسئوالن کشور بر تهیه واکسن از طریق مشارک 
در ساخت با سایر کشورها و نیز خرید واکسن از 

سایر کشورها تاکید کرده اند.
مجموع این اقدامات درحالی صورت می گیرد که 
یک نکته قابل توجــه وجود دارد و آن مواضع و 
رفتارهای محافل رســانه ای و سیاسی غربی در 
باب بیانات رهبری مبنی بر ممنوعیت وارد کردن 
واکســن از آمریکا، انگلیس و بعضا فرانسه است. 
رسانه هایی همچون بی.بی.سی، وی .او.ای، ایران 
اینترنشــنال و ... در گزارش هــا و مصاحبه های 
مختلــف تالش کرده اند تا مخالفت رهبر انقالب 
را از یک ســو مخالف با واردات واکســن عنوان 
نمایند و بعضا نام ســه کشور را در گزارش های 
خود حذف می کنند و از سوی دیگر تالش دارند 
تا این ممنوعیت را بی توجهی نظام به ســالمت 
مردم عنوان دارنــد در حالی که جهانیان اذعان 
دارند که جمهوری اسالمی در جمع موفق ترین 
کشــورهای جهان در حمایــت از مردم و مقابله 
با کرونا قرار دارد. حال این ســوال مطرح است 
که چرا رهبر انقالب رســما بر مخالفت با واردات 
واکســن از آمریکا، انگلیس و بعضا فرانسه تاکید 

کردند؟ 
هر چند که همان محافل رســانه ای و سیاسی 
برآنند تا این مخالفت را با جنبه های سیاســی و 
حتی در ارتباط با برجام نشــان دهند اما بررسی 
ریشه ای موضوع نکات دیگری را نشان می دهد. 
نخست آنکه اگر واکسن این کشورها واقعا نتیجه 
بخش بود این ســه کشــور در راس مرگ و میر 
و مبطالیــان بــه کرونا قرار نداشــته حال آنکه 
آمارهای جهانی، آمریکا، انگلیس و فرانسه را در 
راس ناتوانان در مقابله با کرونا قرار داده اســت. 
عقــل حکم می کند که به کشــوری که در مهار 
کرونــا در داخل ناموفق بــوده اعتماد نکرد و به 
دنبال گزینه هــای جایگزین بود چنانکه رهبری 
تاکید کردند که با واردات واکســن از این ســه 
کشــور مخالف هســتند و نه یا واردات واکسن 

کرونا از سایر کشورها. 
دوم آنکه ســابقه تاریخی این کشورها در جهان 
بســیار تیره و تار اســت چنانکــه آزمایش های 
دارویــی و ویروســی، مکمل تحــرکات نظامی 
غرب علیه ســایر کشــورها بوده که در بسیاری 
از کشورهای آفریقایی به صراحت می توان ابعاد 
آن را مشــاهده کرد. ســوم آنکه این سه کشور 
در حالی در لیســت فروشــندگان واکسن قرار 
گرفته اند کــه کارنامه آنها در قبــال ایران نیز 
جــای تامل دارد. نزدیک به یک ســال از وجود 
کرونــا در ایران می گذرد در حالــی که به رغم 
درخواســت های جهانی این کشورها از برداشتن 
تحریم ها و اجازه واردات دارو و وسایل مورد نیاز 
مبارزه با کرونا خودداری می کنند. آنها همچنین 
رســما مانع از ورود داروی بیماری های خاص به 
کشور می شــوند، در این شرایط چگونه می توان 
پذیرفت که کشورهایی که شدیدترین تحریم ها 
را علیــه ملت ایران وضع کــرده و در این دوران 
تقریبا یک ســاله نیز اقدامی برای لغو تحریم ها 
صورت نداده اند، اکنون دلســوز ملت ایران شده 
و تامین کننده واکسن مورد نیاز ایرانیان باشند؟ 
با توجه به این حقایق این سوال مطرح است که

یک ممنوعیت و چند نکته
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ــر ــبـ خـ

امیر حاتمی: 

دشمنان جز زبان قدرت زبان 
دیگری نمی فهمند
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سرمقاله

پشتوانه علمی در ممنوع اعالم کردن واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی به ایران

صفحه ؟

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

ٓایت هللا رئیسی:

انتظار مردم از قوای سه گانه، اقدامات امیدٓافرین و 
گره گشا است

نشست مشترک سران قوا، روز  سه شنبه به میزبانی آیت اهلل رئیسی، رئیس قوه قضائیه و با حضور 
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 

اسالمی برگزار شد.
آیت اهلل رئیســی در پایان نشست ســران قوا با بیان اینکه امروز انتظار مردم از قوای سه گانه آن 
اســت که در اقدامات شــان امیدآفرین و گره گشا باشند، اظهار داشــت: انتظار مردم آن است که 
دغدغه های معیشتی رفع شــود و نکته راهبردی ما آن است که اقدامات قوای تقنینی، اجرایی و 
قضایی و مجموعه نهادهای حکومتی هر چه بیشــتر به امیدآفرینی در مردم و یأس و ناامیدی در 

دشمن بی انجامد.
آیت اهلل رئیســی با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری در ۱۹ دی و تاکیــد معظم له بر موضوع 
خنثی ســازی تحریم ها، گفت: تالش همه دســتگاه ها باید با تکیه بر شعار »ما می توانیم« تالش 
و مجاهدت در راســتای خنثی ســازی و بی اثر کردن تحریم ها باشــد؛ از مدیران و کارآفرینان و 

سرمایه گذارانی که در این میدان باشند، پشتیبانی خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه افزود: کشــور از وجود نیروهای کارشناس و دلسوز و سرمایه گذاران و مبتکرانی 
که در میدان خنثی سازی تحریم ها باشند و بتوانند در حوزه های مختلف اقتصادی، حقیقتاً تولید 

را جهش بدهند و  موانع تولید رفع کنند، بهره مند است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دو محور مورد بحث سران قوا یعنی معیشت و سالمت مردم، گفت: 
این موارد باید برای همه مسولین مورد توجه و تاکید باشد؛ سالمت از نکاتی است که مورد توجه 
و انتظار مردم است، ما نیز بر این مسئله تاکید می کنیم که می تواند سالمت اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی و یک نظام سالم اداری را رقم بزند.
آیت اهلل رئیسی تاکید کرد: این نظام سالمت اداری می تواند برای مردم رفع دغدغه کند و برای آنها 
افزایش امید و اعتماد بدنبال داشــته باشد. رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: انشاهلل همکاری، 
همراهی و انســجام ســه قوه و همه نهاد ها در نظام تحت رهبری های خردمندانه رهبری حکیم و 

فرزانه بتواند راه را به پیش ببرد و دشمن را روز به روز ناامید و دوستان را امیدوار کند.
حجت االســالم و المســلمین روحانی رئیس جمهور نیز در پایان نشست مشترک سران قوا گفت: 
امروز در خصوص مسائل متخلفی با هم بحث کردیم و اگر بخواهم خالصه کنم تیتر آن عبارت از 

سالمت، معیشت، بی اثر کردن تحریم و لغو تحریم های ظالمانه است.
رئیس جمهــور افــزود: تالش داریم بودجه جاری را از نفت برای همیشــه قطع کنیم و امیدواریم 

هزینه های جاری ما به نفت وصل نشود و از منابع دیگر تامین شود.
وی اظهار کرد: در زمینه ســالمت مردم کار بســیار بزرگی در این مدت انجام دادند و با اجرای 
پروتکل های دقیق و بهداشــتی آمار فوتی ها دوباره به دورقمی برگشت و برای ما بسیار مهم است 
که این آمار را پایدار نگه داریم. وی با تاکید بر اینکه مســاله ســالمت مردم و مقابله با کرونا جزو 
موارد اصلی و مورد توجه ویژه دولت است، گفت: در فضای مجازی صحبت ها و دغدغه هایی درباره 
واکســن برای مردم درست می شــود. بدون تردید یکی از مسائل مهم دولت در این مقطع تأمین 
واکســن مورد نیاز مردم است. چه ســاخت داخلی و چه خرید از شرکت های مطمئنی که مورد 

اعتماد صددرصد است و دولت می تواند در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهد.
رئیس جمهور اضافه کرد: دولت هم در زمینه تهیه واکســن از کواکس درخواست را مطرح کرده 
و هم پول آن را پرداخت کرده اســت و میلیون ها دوز واکسنی که از این طریق خریداری شده در 
اختیار قرار می گیرد و از منابع دیگر هم دنبال تهیه واکســن هستیم بنابراین مردم در این زمینه 

اصاًل نگرانی نداشته باشند.
 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در پایان نشســت ســران قوا، بیان کرد: در حوزه راهبردها 
پیرامون سند مالی بودجه که امروز بخش عمده ای از بحث جلسه سران را به خود اختصاص داد، 
هماهنگی کامل بین قوا برقرار بود و هر سه قوه به دنبال این هستیم که کاهش وابستگی به نفت 
را بیشتر از گذشته پیش ببریم و به سمت صفر حرکت کنیم و بودجه نفت را در هزینه های جاری 
صرف نکنیم. قالیباف تصریح کرد: در بودجه، اهداف مشــترکی است اما اختالف سلیقه در روش 
ها وجود دارد و قرار شــد هفته آینده روســای کمیته درآمد و مصرف و رئیس تلفیق جلسه ای را 
با ســتاد اقتصادی دولت داشته باشــد تا در روش ها و اختالف سلیقه ها بتوانیم با وحدت بیشتر 

کار را پیش ببریم.
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 دم خروس 2030 از بودجه 1400 بیرون زد
دیپلماسی 

اقتصادی مکمل 
وظایف دستگاه های 

مسئول است

دردسرهای ناتمام 
انگلیس برای جهان

بررسی مفهوم 
ناکارآمدی در

 تامين اجتماعی
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چالش قانون گزارش های پژوهشی 
پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، 

نقد و بررسی 208 می کند: 

خطیب زاده در پاسخ به سیاست روز:  
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متفکر آزاد:

دست ما را در شرایط  FATF پذیرش
تحریم می بندد
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آقای روحانی روز گذشته در سخنانی بر این مسئله 
تأکید کرد که ما »اصاًل در قانون اساسی نظارت بر 

کار دولت نداریم.«
چنین ســخنی برداشــت رئیس جمهور از قانون 
اساسی است که نشان از تفسیر او از قانون می دهد. 
یک نکته  دیگر که شخص رئیس جمهور در سخنان 
روز گذشــته خود به آن اشــاره کرد این است که 
گفت؛»قوای ســه گانــه فهم مشــترکی از قانون 
اساســی ندارند.« درباره موضوع اول باید گفت که 
در قانون اساســی وظایف همه قوا مشخص شده و 
هیچ شبهه ای در آن وجود ندارد. در قانون اساسیی 
اصل بر تفکیک و استقالل قوا بر اساس قانون است.
آیا یک قوه می تواند ســاز خود را بنوازد و توجهی 
به وظایف و اختیــارات دیگر قوا که در قانون برای 
آن تعیین شــده نداشته باشد؟ قطعاً چنین چیزی 
در قانون اساســی وجود ندارد و همه قوا باید فهم 
مشــترک از قانون اساسی داشــته باشند در غیر 
این صورت هر قوه، برداشــت و تفســیر خود را از 
قانون خواهد شــد و آنگاه کارها گره خواهد خورد 
و ســنگ روی سنگ بند نخواهد شد. این که آقای 
روحانی برای مجلس شورای اسالمی جایگاه نظارتی 
نمی بیند، برگرفته از همان فهم نامشــترکی است 
که ایشان در سخنان خود به آن اشاره کرده است. 
رئیس جمهور برداشــت و تفســیر خود را از قانون 
اساســی در این می بیند که مجلس حق نظارت بر 
کار دولت را ندارد.آیا وظیفه مجلس شورای اسالمی 
تنها تصویب و وضع قانون است و نباید هیچ نظارتی 

بر حسن اجرای آن داشته باشد؟
مواضع و سخنان روحانی در باره اختیارات و وظایف 
مجلس شــورای اســالمی از آنجا شدت گرفت که 
مجلــس قانونی را تصویب کرد و به تأیید شــورای 
نگهبان و شــورای عالی امیت ملی نیز رســید که 
دولت را موظف بــه اجرای قانون راهبردی مجلس 

برای لغو تحریم ها کرده است.
در این قانون حتی بندی برای مجازات اجرا نکردن 
این قانون گنجانده شده که به دولت باز می گردد. اما 
در بحث کلی، آیا مجلس شورای اسالمی در قانون 
اساسی اختیار نظارت بر دولت را دارد یا نه؟ مجلس 
شورای اسالمی به منظور تحقق امر نظارت ۱۴ ابزار 
در اختیار دارد. ۱- تذکر  2- ســوال 3- استیضاح 
۴- تحقیــق و تفحــص 5- رأی اعتماد 6- نظارت 
بر اســاس آیین نامه داخلی مجلس 7- کمیسیون 
اصل ۹۰ قانون اساسی 8- نظارت دیوان محاسبات 
۹- نظارت رئیس مجلس بر مقــررات دولت ۱۰- 
نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی ۱۱- دریافت 
گــزارش از نهادهــای دولتــی ۱2- نظارت خاص 
کمیســیون های تخصصی ۱3- ایجاد کمیسیون 
ویژه به منظور نظــارت ۱۴- تصویب برخی موارد 
اجرایی خاص و مهم با وجود این ابزارها که همگی 
قانونی است، آیا می توان ادعا کرد که مجلس وظیفه 
نظارت بر کار دولت را ندارد؟ رئیس جمهور، دولت را 
مجری قانون اساسی می داند که البته درست است و 
در قانون اساسی به آن تأکید شده است، اما دولت 
و یا هر دولتی که بر سر کار است، قانون اساسی را 
تاکنون مو به مو اجرا کرده اســت؟ یک نمونه تر و 
تــازه برای مثال بازگو می کنیم. دولت بدون آن که 
از مجلس شورای اسالمی اجازه بگیرد، سند 2۰3۰ 
را اضمــا و اجرای آن را از ســال ها پیش آغاز کرده 
است، در حالی که بر اســاس قانون اساسی دولت 
باید و موظف است که چنین قراردادهای بین المللی 
را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسالمی 
بدهد و در صورت تصویب مجلس و تأیید شــورای 
نگهبان، دولت می تواند آن را اجرا کند.اما در ســند 
2۰3۰ چنین روندی طی نشــده است. حتی رهبر 
معظم انقالب نیز نسبت به اجرای سند 2۰3۰ انتقاد 
کرده و خاهان قطع اجــرای آن در نظام آموزش و 
پرورش کشور شدند. روز گذشته نمایندگان مجلس 
از ردیف بودجه برای اجرای ســند 2۰3۰ در الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ خبر دادند که نشان دهنده عزم دولت 
برای اجرای آن اســت.آیا چنین رفتاری از ســوی 

دولت تدبیر و امید مغایر قانون اساسی است یانه؟
اگر رئیس جمهور اعتقــاد دارد که در قانون بحث 
نظارت بر دولت ذکر نشده پس وجود نهادهای دیگر 

همچون مجلس شورای اسالمی برای چیست؟

چه کسی قانون را شخصی 
تفسیر می کند؟

ادامه صفحه 2

ــر ــبـ خـ

روحانی: 

ما اصالً در قانون اساسی نظارت بر 
کار دولت نداریم
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سرمقاله

صفحه 8

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

روحانی: 

دولت در راستای تأکید رهبر انقالب درباره حمایت هایی 
نظیر آب و برق رایگان اقداماتی داشته است

رئیس جمهور گفت: درباره موارد تاکید مقام معظم رهبری در جهت حمایت از اقشار کم درآمد، نظیر 
رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار ضعیف جامعه، دولت اقداماتی را انجام داده که می تواند عالوه 

بر کمک به اقشار ضعیف جامعه به اصالح الگوی مصرف در کشور بینجامد.
پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز )دوشنبه ۱ دی ماه( به ریاست 
رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه چگونگی اجرایی شدن رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری به 
شورا درخصوص راهکارهای رفع مشکالت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، دبیرخانه شورا نیز 
گزارشی از ابالغ محورهای ۱۴ گانه بیانات و دستورات رهبر معظم انقالب به دستگاه های اجرایی مرتبط 
توسط ریاست محترم جمهور ارائه کرد. در این نشست، حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور با 
اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور رهبر معظم انقالب و دیدگاه های 
مطرح شــده از ســوی مقام رهبری در این دیدار، گفت: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ظرفیت 
ارزشمندی است که بر حسب رهنمودهای مقام معظم رهبری می تواند طرح های مؤثر در اقتصاد کشور 
که با همکاری بدنه کارشناسی کشور و متخصصان به ویژه با بهره گیری از مساعی و کمکهای سایر قوا 

تهیه شده است تصویب و موانع را از سر راه دستگاههای مرتبط کشور بردارد.
روحانی افزود: درخصوص موارد تاکید مقام معظم رهبری در جهت حمایت از اقشــار کم درآمد، نظیر 
رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار ضعیف جامعه، دولت اقداماتی را انجام داده که می تواند عالوه 

بر کمک به اقشار ضعیف جامعه به اصالح الگوی مصرف در کشور بینجامد.
وی ادامه داد: در مورد بخش های دیگر نیز راهکار اجرایی همه موارد در دســتور کار جلســه شــورای 
هماهنگی قرار می گیرد. روحانی در ادامه با تاکید بر موضوع امنیت سرمایه گذاری در کشور و تشویق 
و افزایش امید و اعتماد ســرمایه گذاران و ضرورت رفع موانع ســرمایه گذاری، گفت: عمده ترین راه 
نجات اقتصاد کشور افزایش امید و تقویت اعتماد در میان فعاالن اقتصادی است و با اصالح رفتاری و 
ساختاری باید سرمایه گذاری را رونق ببخشیم. رئیس جمهور افزود: همه ما موظف به حمایت و تامین 
امنیت سرمایه گذاران هستیم و ضروری است که طرح مدونی در این زمینه تدوین و پیاده شود و همه 
قوا کمک کنند تا ســرمایه گذاران داخلی ســرمایه خود را در داخل کشور فعال کنند. روحانی با بیان 
اینکه در زمینه ارتقا و امنیت ســرمایه گذاری، دولت به تنهایی نمی تواند همه شرایط را فراهم کند و 
نیاز به مساعدت و همکاری سایر قوا دارد، افزود: ضروری است که روسای قوای سه گانه برای رسیدن 
به تفسیر واحد از مسائل با یکدیگر همراهی و رایزنی های نزدیک تر داشته باشند. رئیس قوه قضائیه 
نیز طی ســخنانی در این جلسه با اشاره به اقدام مثبت رئیس جمهور در ابالغ دستورات مقام رهبری 
به دستگاه های اجرایی کشور، ایجاد ساز و کار کارشناسی فراگیرتر در بررسی های مقدماتی تصمیمات 
شــورای هماهنگی سران قوا با مســاعی و مشارکت دیگر قوا را مورد اشــاره قرار داد. حجت االسالم 
ســید ابراهیم رئیسی، در ادامه افزود: ایجاد سازوکاری برای پیگیری چگونگی اجرای مصوبات شورای 
هماهنگی ســران قوا می تواند در سرعت و تأثیر تصمیمات براساس محورهایی که مقام معظم رهبری 
دستور فرموده اند، مؤثر باشد. رئیس قوه قضائیه همچنین درخصوص موضوع واگذاری ها و تأثیر آن در 
ایجاد رونق تولید و فضای اقتصادی کشور، گفت: با اصالح ساختار واگذاری ها می توانیم امیدوار باشیم 
که با طی شدن روند قانونی این فرایندها، اعتماد سازی مؤثری درمیان صاحبان سرمایه و عالقمندان به 
تولید ایجاد کنند. حجت االسالم رئیسی افزود: در واگذاری هایی که ساز و کار دقیق واگذاری و نظارت 
بر آنها رعایت شــده و فرایند قانونی را طی کرده اند، نتایج مثبتی را در کیفیت تولید و رونق آن شاهد 
هستیم. رئیس مجلس شورای اسالمی نیز طی سخنانی در این جلسه، گفت: مقام معظم رهبری همواره 
تاکید بر هماهنگی ســران قوا داشته اند و این بر دوش همه ما است و ما موظف هستیم با همکاری و 
همدلی کارها را پیش ببریم. محمدباقر قالیباف افزود: نمونه بارز این همکاری، کمک های حمایتی برای 
مردم است که با همکاری دولت و مجلس به سرانجام رسید و حاصل هماهنگی میان سران قوه مجریه 
و مقننه بوده است. قالیباف افزود: مطالبی که مقام معظم رهبری گفته اند تکلیف و وظیفه است و این 
جلسات باید سازوکارهای عملی تحقق آن را فراهم کند. رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در 
شرایط سخت امروز همه وظیفه داریم به دولت کمک کنیم و همه باید تالش کنیم که امور کشور پیش 
برود، افزود: شــورای عالی اقتصادی سران قوا جایگاه ویژه ای در رفع موانع و حل مشکالت و معضالت 
اقتصادی کشور دارد و می تواند با اتخاذ تصمیمات مؤثر که با همفکری و هماهنگی قوای کشور انجام 

می گیرد به بهبود روند امور کمک کند.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
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صفحه 2

شرایط امروز 
کشور حاصل 

بی نظارتی است

نقدی بر سخنان رئیس جمهور در خصوص بازنگری در 
قانون اساسی و انتقاد از نظارت مجلس  

کرونای انگلیسی، اتحادیه اروپا را به 
جلسه اضطراری کشاند

انتظارمردمازقوایسهگانه
اقداماتامیدآفرینوگرهگشااست

رئیس قوه قضائیه:


