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گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و افغانستان

وزرای امور خارجه ایران و افغانستان در خصوص توسعه روابط
دوجانبه تلفنی رایزنی کردند.به گزارش اداره کل اطالع رسانی
و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ،آقای محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز در گفتگوی تلفنی با آقای
حنیف اتمر وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان ،کسب
رای اعتماد از نمایندگان مجلس افغانستان و انتخاب وی به سمت
وزیر امور خارجه را تبریک گفت و آمادگی کشورمان برای تداوم
همکاریهای فیمابین را به همتای افغانستانی خود اعالم کرد.وزیر
امورخارجه افغانستان نیز ضمن تشکر ،بر عزم کابل برای ارتقاء همه
جانبه روابط با جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد.

وزیر کشور :انتخابات  ۱۴۰۰با هماهنگی
وزارت بهداشت برگزار میشود

وزیر کشور گفت :انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰با
هماهنگی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی برگزار میشود.
به گزارش خانه ملت ،عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به
سوالی درباره تمهیدات وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری سال ۱۴۰۰با توجه به تداوم شرایط کرونایی اظهارداشت:
هماهنگیهای الزم را با وزارت بهداشت انجام دادهایم و تجربیات
کشورهای دیگر که در این شرایط ،انتخابات برگزار کردهاند را
نیز مطالعه کرده و از آن استفاده میکنیم.وزیر کشور یادآورشد:
هنگامی که وزارت کشور به جمعبندی مناسب برسد ،موضوع را با
شورای نگهبان مطرح میکند و نظر شورای نگهبان را هم خواهیم
گرفت و بعد از آن گزارش نهایی را به مجلس شورای اسالمی
میفرستیم.بر اساس اظهارات جمال عرف معاون سیاسی وزارت
کشور  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.

تالش مجلس برای رفع مشکالت
اصحاب فرهنگ و هنر

نشست نایب رئیس مجلس با رئیس سازمان تبلیغات اسالمی
به منظور رفع مشکالت اصحاب فرهنگ و هنر که در زمان شیوع
کرونا به طور جدی آسیب دیدهاند ،برگزار شد.
به گزارش خانهملت ،آقای علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس
مجلس شورای اسالمی امروز (شنبه) در دیدار با آقای محمدقمی
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و معاونان وی که به منظور بررسی
مشکالت حوزه فرهنگ و هنر برگزار شد ،گفت :در پی تحقیقات
میدانی مشخص شد که اصحاب فرهنگ و هنر با مشکالت عدیدهای
مواجه شدهاند ،بنابراین این نشست با هدف رفع مشکالت افراد
فعال در این حوزه برگزار شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :هماکنون
بسیاری از افراد فعال در حوزه فرهنگ و هنر اعم از هنرمندان
به دلیل تعطیلی سینماها ،تئاتر ،فرهنگسراها و  ...ناشی از شیوع
کرونا با مشکالت اقتصادی جدی مواجه شدهاند بنابراین الزم است
تدابیری جهت رفع دغدغههای این قشر اتخاذ شود.
وی با اشاره به اهمیت نقش فرهنگ در ارتقاء کشور ،گفت :اگر
بخواهیم در کشور به جایی برسیم باید از ظرفیت نیروهای انسانی
فعال در حوزه فرهنگ و هنر به ویژه آنهایی که تمام تالش خود را
در جهت توسعه هنر انقالبی به کار گرفتهاند ،استفاده کنیم.
آقای محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی هم در این
دیدار گفت :مهمترین دغدغه کنونی ما مظلومیت حوزه فرهنگی
است ،آن هم در شرایطی که مردم در شرایط سخت اقتصادی
قرار دارند ،بنابراین الزم است به غیر از اصالحاتی که باید در
رویههای اقتصادی کشور ایجاد شود به اصحاب فرهنگ نیز به
طور جدی کمک شود تا بتوانند این مقطع زمانی را بهتر پشت
سر بگذارند.وی با تاکید بر اینکه از مظلومیت درآوردن فرهنگ و
اصحاب آن دغدغه مشترک اهالی این نشست است ،تصریح کرد:
سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه هنری به طور جد درصدد بهینهتر
کردن و برنامهمند کردن فعالیتهای فرهنگی هستند تا اقدامات
صورت گرفته در این حوزه اثربخشتر باشد.آقای قمی با اشاره به
اهمیت تامین اعتبارات الزم جهت رفع مشکالت اصحاب فرهنگ
و هنر ،تاکید کرد :هماکنون الزم است اصالح رویهها و سامانههای
بودجهریزی در خصوص مقوله فرهنگ و هنر در دستورکار قرار
گیرد ،ضمن اینکه به این نکته توجه شود که استفاده بهینه از
بودجه تنها با تغییرات اعداد و ارقام امکانپذیر نیست بلکه باید در
جهت اصالح رویهها از طریق هوشمند کردن برنامهها با هدف بهبود
اوضاع فرهنگی کشور تدابیری اتخاذ کرد.

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا اعالم کرد؛

کمک بالعوض دولت به  ۳۰میلیون نفر

رییس جمهور با بیان اینکه ما باید همه پروتکلها
را رعایت کنیم تا فشار اقتصادی بر کسبوکارهایی که از
امروز ممنوع میشوند ،زودتر برطرف شود ،گفت :اگر در
این دو هفته هم خدای نکرده به نتیجه مطلوب نرسیم.
ممکن است باز هم این تعطیلی ادامه یابد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه
ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه امروز آغاز طرح
جامعی است که باید در شهرهای قرمز ،زرد و نارنجی
اجرایی و عملیاتی شود ،اظهار کرد :ما دوره بسیار سختی
در کرونا داشتیم که اسفند پارسال و فروردین امسال بود
اما از اردیبهشت که شرایط بهتر شد تا االن ،مواجه با
موج دوم کرونا و بعد موج سوم کرونا شدیم و تصمیم به
تعطیلی هوشمند شهرها گرفتیم.
وی افزود :هدف اصلی از این کار این است که شیوع
ویروس را کنترل کنیم و افرادی که مبتال میشوند را
زودتر شناسایی کنیم و آنانی که باید قرنطینه شوند هم
در این مسیر قرار گیرند.
رییس جمهور با بیان اینکه ما باید همه پروتکلها
را رعایت کنیم تا فشار اقتصادی بر کسبوکارهایی که از
امروز ممنوع میشوند ،زودتر برطرف شود ،اظهار کرد:
اگر در این دو هفته هم خدای نکرده به نتیجه مطلوب
نرسیم .ممکن است باز هم این تعطیلی ادامه یابد .پس
عالوه بر رعایت پروتکلها برای سالمتی خود و خانواده
و کاهش فشار بر کادر درمان ،باید برای رفع تعطیلی
مشاغل هم به رعایت پروتکلها توجه کنیم.

قالیباف درافتتاح مجازی
طرحهای عمرانی قم:

عزم جدی دولت
و مجلس تامین
ارزان کاالهای
اساسی مردم
است

دریادار خانزادی از پیشرفت مراحل ساخت ناو اطالعاتی شیراز
خبر داد و گفت :این شناور که از ویژگیهای خاصی برخودار است
تا سال آینده به ناوگان نداجا ملحق خواهد شد.به گزارش ارتش،
امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره
ساخت شناور اطالعاتی شیراز اظهار داشت :این شناور جدید دارای
ویژگیهای خاصی است که کار ساخت سازه آن به اتمام رسیده و
هماکنون در حال تجهیز سامانههای آن هستیم و برای سال آینده
پیشبینی کردهایم تا این شناور جدید را به ناوگان نیروی دریایی
ملحق کنیم.فرمانده نداجا همچنین در خصوص مقدمات ساخت
شناورهای تریماران گفت :ساخت این شناور که بیش از سه هزار تن
وزن دارد و از قابلیتهای تهاجمی خوبی برخوردار است در دستور
کار نیروی دریایی قرار گرفته و طراحیهای مفهومی و جزئی آن
نیز انجام شده است و انشاءاهلل برنامه ساخت آن به طور جدی در
سالهای آینده آغاز میشود.دریادار خانزادی با اشاره به توانمندی
کارکنان با تجربه و جوان نیروی دریایی عنوان کرد :امروز نیروی
دریایی به سطحی از توانمندی رسیده که قادر است بسیاری از
نیازهای خود را در داخل و توسط متخصصان جوان و کاردان تأمین
کند و این روحیه خوداتکایی و اعتماد به نفس در تمامی بخشهای
تسری یافته است.
نیروی دریایی ّ

سفر ظریف به جمهوری آذربایجان
و روسیه به تعویق افتاد

سخنگوی وزارت امور خارجه از تعویق سفر محمد جواد
ظریف به روسیه و جمهوری آذربایجان خبر داد.به گزارش اداره
کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ،سعید
خطیب زاده علت تعویق برنامه سفر هفته جاری ظریف به مسکو
و باکو را برنامه فوقالعاده هیات دولت برای برگزاری جلسات
صبح و عصر بودجه طی هفته جاری و ضرورت حضور کلیه وزرا
و اعضای محترم کابینه در این نشستها و جلسات ذکر کرد.
سعید خطیب زاده پنجشنبه شب در حساب کاربری خود در
توییتر از سفر وزیر امور خارجه در روزهای سوم و چهارم آذرماه
به روسیه و جمهوری آذربایجان خبر داده بود.

استقبال مردم و کسبه
از محدودیتهای کرونایی

روز نخست محدودیتهای کرونایی با استقبال گستره مردم و
کسبه در شهرهای داری وضعیت قرمز آغاز شد .البته در این میان
هنوز برخی مراکز و محل های داری تجمع وجود دارند و ترافیک
شهری نیز در برخی نقاط به چشم می خورد.قاعدتا مهار ویروس
کرونا نیازمند تدبیر متقابل مردم و مسئوالن است .مردم باید
مسئوالنه از تجمع و عبور و مرور غیرضرور پرهیز کنند و مسئوالن
نیز باید با استفاده از طرح های حمایتی ،آن دسته از شهروندانی را
که به دلیل اعمال محدودیت ها متضرر می شوند ،حمایت کنند.

روحانی با انتقاد از افزایش دورهمیهای خانوادگی
در ماههای اخیر ،گفت :قب ً
ال مطرح بود که اگر کسی مبتال
باشد و در جمع خانوادگی که معموالً با استفاده نکردن از
ماسک هم همراه میشود ،عطسه یا سرفه کند ،میتواند
پنجاه نفر را مبتال کند .به خصوص که ممکن است در
خانهها سیستم تهویه مناسبی هم وجود نداشته باشد.
حتی گفته میشود حرف زدن فردی که مبتالست نیز
میتواند منجر به انتقال ویروس شود.
وی با تاکید بر اینکه همه دستگاههای انتظامی
باید در رعایت پروتکلهای بهداشتی در دو هفته

رییس مجلس شورای اسالمی گفت:
امروز دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که
کاالهای اساسی باید با کمک مالی مستقیم و
ارزان به دست خانوادهها بهویژه خانوادههای
مستضعف و دورافتاده برسد.
محمدباقر قالیباف عصر شنبه در آیین
مجازی افتتاح ،رونمایی و آغاز عملیات اجرایی
پروژههای شهرداری قم با اعتباری بالغ بر ۱۰
هزار میلیارد ریال ،اضافه کرد :اینکه چهکاری
توسط چه فردی انجام بشود مهم نیست؛ مهم
این است که آن کار انجام بگیرد و گرهای از
مشکالت مردم باز شود.
رییس مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :مهم نیست این کارها توسط دولت یا
مجلس انجام بگیرد بلکه مهم این است که این
کاالها بهصورت دقیق و بهموقع به دست افراد
آسیبدیده از کرونا و فاقد اشتغال و درآمد برسد.
رییس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:

اخیر همکاری الزم را داشته باشند ،اظهار کرد :همه
دستگاههای دولتی و غیردولتی باید در امر انجام این
کار همکاری کنند و فقط به نیروهای انتظامی یا دولتی
سپرده نشود .همه نیروهای بسیج و معتمدان محلی نیز
باید برای هدایت افراد مبتال به مراکز تستگیری کمک
کنند و نیز نیازهای روزمره کسانی که در خانه بستری
هستند را با کمک خود برطرف سازند.
روحانی یادآور شد :اطالعرسانی به موقع و شفاف و
روشن تصمیمات ستاد ملی کرونا و قرارگاه و خود وزارت
بهداشت باید به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد تا بدانند

کشور ما امروز در برابر دو فشار سنگین تحریم و
کرونا قرار دارد و مردم ایران در برابر هر دو فشار،
نجیبانه مقاومت کردهاند.
وی یادآور شد :مردم ما با مقاومت خود
طرح فشار حداکثری ترامپ را با شکست روبهرو
کردند.قالیباف تاکید کرد :امروز همه از اینکه
دیگر ترامپ در مسند قدرت نیست ،خوشحالیم.
قالیباف تصریح کرد :اگر ایستادگی
و مقاومت مردم نبود ایران نمیتوانست به
موفقیتهای خود در رابطه با فشار حداکثری و
کرونا نائل بیاید.
رییس مجلس شورای اسالمی گفت:
جواب ایستادگی و محبت مردم بهنظام در برابر
فشارهای تحریم ،تالش برای باز کردن گرههای
مشکالت است و نباید گرهای تازه به چالشهای
موجود زده شود.
رییس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:
نقدها و انتقادها باید منصفانه و باهدف پیشبرد

شرایط چگونه است .همچنین باید مردم را اقناع کنیم که
هیچ راهی جز رعایت توصیه و پروتکل وجود ندارد.
رییس جمهور با بیان اینکه به سمت انجام تست
 ۱۰۰هزار نفری در روز میرویم ،تاکید کرد :باید تجمع و
تردد را کاهش دهیم؛ در بعضی مناطق ناچار به تعطیلی
شدیم تا شدت تجمع و تردد کمتر شود .همچنین
امروز صحبت شد و قرار است قرارگاه بررسی کند که
تمام افرادی که بیرون میآیند حتما کارت شناسایی
همراهشان باشد تا کسانی که مبتال هستند از ورود به
اماکن عمومی باز داشته شوند.
وی با بیان اینکه صداوسیما باید برای ساعات فراغت
مردم و در خانه ماندنشان برنامههای مفرحی داشته باشد،
گفت :همچنین باید فرزندان ما که در خانهها هستند امر
آموزش را از طریق صداوسیما دنبال کنند و با معلمان
خود در ارتباط باشند.
روحانی با اشاره به اینکه در نظر داریم با اقدامات
حمایتی مردم را در شرایط فعلی کمک کنیم ،تصریح کرد:
امروز مصوب شد که برای نزدیک به  ۳۰میلیون نفر تا پایان
سال در هر ماه ۱۰۰ ،هزار تومان بالعوض بدهیم و هم برای
 ۱۰میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی در نظر گیریم.
همچنین برخی موارد حمایتی دیگر نیز وجود دارد.
رییس جمهور در پایان گفت :اگر مردم رعایت کنند
و با مدارا نسبت به این ویروس عمل کنند حتی به یک
ساعت تعطیل نیز نیاز نداریم .امیدوارم که در دو هفته
پیشرو نتایج مثبتی به دست آید و شرایط بهتر شود.

کارها و حل مشکالت انجام بگیرد.
قالیباف همچنین عنوان کرد :از اولویتهای
مجلس در طرحهای جدید ،تحول و نقشآفرینی
بیشتر شهرداری و دهیاریها در سراسر کشور
است.رییس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد:
نبود درآمد پایدار رنج و زخم کهنهای است که در
تمام شهرداریها مانع از خدمات بیشتر میشود.
وی اظهار داشت :عدم درآمد پایدار
شهرداریها از مشکالت قانونی نشات گرفته
است و مجلس شورای اسالمی در برنامه  ۵ساله
هفتم خود ،این مشکل قدیمی را در دستور کار
خود قرار خواهد داد.
قالیباف ادامه داد :طرح جامع خدمات
شهری موضوع دیگری است که مجلس برای
کارآمدی و تاثیر گذاری بیشتر شهرداریها و
دهیاریها دنبال خواهد کرد.
وی اضافه کرد :برای تاثیر گذاری ،نظارت
و پیگیری دقیقتر اقدامات و فعالیتهای

شهرداریها ،قانون شوراها و انتخابات باید اصالح
شود و این مساله نیز در قانونگذاریهای جدید
لحاظ خواهد شد.
قالیباف یادآور شد :تاکنون نسبت به
اهمیت و اثرگذاری شهرداریها و دهیاریها در
قانونگذاری توجه الزم صورت نگرفته است.
رییس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد:
قوای مقننه و مجریه برای افزایش کارایی و
کارآمدی باید بخشی از مسئولیتهای متمرکز
خود را برای رفاه بیشتر مردم و بهبود خدمات به
شهرداریها و دهیاریها واگذار کنند.
وی اظهار داشت :شهرداریها به خاطر
عدم وابستگی به بودجههای عمومی بهتر از سایر
نهادها میتوانند چالشهای موجود را مدیریت
کنند.
قالیباف عنوان کرد :باوجود تحریم،
شهرداریهای کشور پروژههای مهمی را در
کشور اجرا و به سرانجام رساندند.

جوزپ بورل :احیای برجام آسان نخواهد بود

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدگاهش را درباره مسیر جو
بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا برای تعامل با ایران و بازگشت به توافق
هسته ای بیان کرد.
مجله تایم درباره انتخابات آمریکا و تاثیر آن بر تعامالت این کشور
نوشت :بایدن گفته است که دوباره به توافق هستهای  ۲۰۱۵ایران که
شامل  ۱۲سال مذاکره با ایاالت متحده ،اتحادیه اروپا ،سازمان ملل ،روسیه
و چین است ،خواهد پیوست .ترامپ در سال  ۲۰۱۸ایاالت متحده را از
توافق بیرون کشید و درواقع کل توافق را نابود کرد .سپس ایاالت متحده
تحریمهای سختگیرانهای را اعمال کرد ،صادرات نفت ایران ،مایه حیات
اقتصادی آن را متوقف کرد و هر شرکتی را که در ایران سرمایهگذاری
انجام میدهد را تهدید به ممانعت از فعالیت تجاری و اقتصادی در آمریکا
کرد .این تهدید شرکتهای عظیم اروپایی ،از جمله خودروساز فرانسوی
پژو -سیتروئن و توتال غول انرژی را مجبور به رها کردن سرمایهگذاریهای
بزرگ در ایران کرد.
جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وجود تعهد بایدن
به توافق هستهای ایران در گفتوگو با مجله تایم میگوید که «احیای آن

فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد

ناو اطالعاتی «شیراز» تا سال آینده
به ناوگان نداجا ملحق میشود

خبر

اکنون آسان نخواهد بود ،به این دلیل که امضاکنندگان میتوانند در مورد
لغو مجدد آن توسط رئیسجمهور آینده ایاالت متحده محتاط باشند» .
مجله تایمز مینویسد :از زمان خروج ترامپ در سال  ،۲۰۱۸ایران
برنامه هسته ای خود را تسریع کرده است که لغو تحریمهای ایاالت متحده
را برای دولت بایدن دشوار خواهد کرد ،چیزی که ایران به عنوان پیششرط
توقف دوباره برنامه غنی سازی اورانیوم به آن نیاز دارد.
بورل در این باره به تایم میگوید :این توافق فقط یک توافق هستهای
نیست .این یک توافق اقتصادی است و ایران انتظار دارد مبادلهای برای
متوقف کردن برنامه هستهای خود داشته باشد.
او همچنین با بیان این که مذاکرات مقدماتی میتواند به سرعت پس از
تحلیف بایدن اتفاق بیفتد ،ادعا کرد :این توافق تنها راه ممانعت ایران از تبدیل
شدن به یک قدرت هسته ای است .فکر نمی کنم راهکار دیگری باشد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه این گفتوگو اظهار
کرد :شما هرگز تاریخ را به عقب نخواهید برگرداند .طی چهار سال
رئیس جمهوری دونالد ترامپ ،که اتحادیه اروپا را« دشمن» توصیف کرد
و تعرفههایی بر کاالهای اروپایی وضع کرد ،این احساس دائمی را برای

اروپاییها بهجای گذاشت که حمایت ایاالت متحده لزوماً قابل اعتماد
نیست .ترامپ نوعی بیدارکننده بوده است و من فکر میکنم ما باید بیدار
بمانیم ،ما نمیتوانیم بگوییم خوب ترامپ دیگر نیست ،ما میتوانیم به حالت
قبلی خود برگردیم.
تایم همچنین مطرح کرد :تقریباً همه رهبران اتحادیه اروپا با ارسال
پیامهای حسن نیت ،پیروزی بایدن را جشن گرفتند .اما در پشت صحنه،
در روزهای اخیر مقامات اتحادیه اروپا همچنین در مورد محتاط بودن در
مورد ایاالت متحده هشدار داده اند ،زیرا نظرات ملیگرایانه ترامپ آشکارا
در میان آمریکاییها از حمایت قوی برخوردار است و این نظرات می تواند
در انتخابات ریاست جمهوری بعدی در سال  ۲۰۲۴مجددا مطرح شوند.
این مجله در بخش دیگری از گزارشش نوشت :کلمن بون ،وزیر مشاور
فرانسه در امور اروپا ،جمعه گذشته در مجمع صلح پاریس در یک نشست
مجازی با مشارکت رهبران ،دیپلماتها و مقامات جهانی گفت :آنچه
که منجر به انتخاب دونالد ترامپ در چهارسال پیش شد ،همچنان باقی
است .این نوع ناراحتی از جهانی شدن ،این ترس از چین و این نگرانی از
چندجانبهگرایی همچنان وجود دارد.

حمایت مشروط وزیر خارجه احتمالی دولت بایدن از بازگشت آمریکا به برجام

وزیر امور خارجه احتمالی دولت بایدن گفت که به شرط مذاکره درباره
برنامه موشکی ایران و نقش ایران در منطقه از بازگشت آمریکا به توافق
هستهای(برجام) حمایت میکند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،کریس کونز سناتور
آمریکایی و وزیر امور خارجه احتمالی در دولت جو بایدن ،رئیس جمهور
منتخب آمریکا روز جمعه گفت که تنها در صورتی از بازگشت به توافق
هستهای حمایت میکند که راهی برای محدود کردن برنامه موشکی ایران
و حمایتش از نیروهای نیابتی در منطقه وجود داشته باشد.
کونز با تاکید بر این که او فقط موضع خودش را بیان میکند ،گفت
که «واشنگتن پس از این که از بازگشت به برجام حمایت کند ،راهی رو به
جلو در زمینه محدود کردن برنامه موشکی آن ها و حمایتشان از نیروهای

سرمقاله

برای خانواده تعریف میکنی که آلونک یک زن تنها را خراب کردی؟

مصطفی داننده -روزنامه نگار :جمله «ما ماموریم و معذور» یک خیانت
بزرگ به وجدان است ،یک جور کاله گذاشتن سر انسانیت .اینکه یک سری آدم
بتوانند به همین بهانه آلونک یک خانواده را روی سرشان خراب کنند ،دردآور است.
بله ،آنها خالف قانون ،در مکانی که نباید خانهای کوچک با چند بلوک
سیمانی ساختهاند اما گاهی میشود مجریان قانون چشمهای خود را ببندند و
اجازه بدهند ندارها به داشتن یک آلونک دلخوش کنند.
این آلونک ویالی آخر هفته قشر مرفه نبود .این آلونک خانه دوم و سوم فالن
آقازاده یا بهمان سفارش شده توسط یک مسؤول نبود ،این آلونک تمام داراییهای
یک خانواده بود .آنقدر مهم بود که زن به خاطر آن خود را به آتش بکشد تا
صدایش را به همگان برسد که آهای مردم ،سقف خانهام را روی سرم خراب کردند!
کسی هست کمک کند.
متاسفانه زور قانون در کشور ما به آلونک نشین و دستفروش میرسد.
کسانی که جز خدا در این دنیا کسی را ندارند .و اگر نبود فضای مجازی شاید

یادداشت

نیابتی نیاز خواهد داشت .این دو باید همزمان اتفاق بیفتند.
اظهارات این سناتور آمریکایی در پی این مطرح می شود که بایدن وعده
داده است با روی کار آمدنش ،در صورت «بازگشت ایران به پایبندی کامل به
تعهدات هسته ای اش» به توافق هسته ای باز می گردد.
بایدن همچنین گفته است که در صورت بازگشت آمریکا به این توافق،
موضوع برنامه موشکی ایران و نقش ایران در منطقه نیز باید در مذاکرات در
چارچوب این توافق مطرح شود.
این در حالی است که مقامات کشورمان تاکید کرده اند برای توافق
هسته ای پیش از این مذاکرات الزم انجام شده است و این توافق با پشتوانه
قانونی قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل به امضای طرفین رسیده
است که آمریکا نیز عضوی از آن بود.

سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در نشست خبری
اخیر خود گفت :برجام اقدام جامع مشترکی است که بین ایران و گروه ۵+۱
امضا شده است .البته آمریکا به مشارکت خود در این برنامه پایان داده است.
مذاکره در مورد این برنامه مشترک چندین سال به طول انجامید و بعد از
این مذاکرات جمع بندی شد و برای اجرا مهر و موم شد.
وی ادامه داد :برجام باید در چارچوب خود برجام اجرایی شود .طرف
های اروپایی باید به تعهدات خود بازگردند و باید بپذیرند که خسارت
عظیمی به ایران از بابت عدم تعهدات آنها وارد شده است و اگر آمریکا نیز
میخواهد به این مسیر برگردد باید به اجرای تمام و کمال برجام بدون کم
و کاست آن بازگردد و این مسیر اجرای برجام است و برجام چیزی نیست
که قابل مذاکره مجدد باشد.

صدایشان به گوش هم محلهها هم نمیرسید چه برسد به تمام مردم ایران.
واقعا از بیقانون دفاع نمیکنم اما میخواهم بگویم  ،قانون میتواند کمی هم
مهربان باشد .قانون هم میتواند کمی دست و دلباز باشد البته نه برای آنکه هزار
دارد و دنبال هزار و یک است بلکه با کسی که هیچ ندارد .آلونک هیچ است .تنها
آدمی از شر سوز و سرما در امان نگه میدارد.
کاش میشد با آنهایی که آلونک خراب میکنند یا به بساط دستفروشها
میزنند ،گفتوگو کرد و از آنها پرسید آن لحظه چه حسی دارید؟ کاش میشد
از آنها پرسید وقتی به خانه میروید برای زن و بچهتان ،تعریف میکنید که چه
کردهاید؟ مثال میگویید عزیزم ،امروز آلونک یک زن و چند فرزند را خراب کردیم؟
همیشه مامور و معذور نباشید ،کمی هم مسئول باشید .واقعا چگونه میشود
در میان آن همه گریه و آه و ناله ،دستور تخریب را اجرا کرد .قلبتان را کجا جا
گذاشتهاید؟
به خدا این قشر از جامعه ،زمینخوار ،مال مردم خور و اینها نیست .ندارد و

مجبور است به خاطر اینکه آسمان سقف خانهاش نشود ،در بیابانی ،کنار رودی
برای خود سقفی دست و پا کند .جبر روزگار است دیگر.
یکی هم به این سوال پاسخ دهد سهم آن زن از این خاک ،اگر آن آلونک نبود
چقدر است؟ اگر آن زن حق آن سرپناه را هم ندارد چه حقی دارد؟
روزگار برای دارها ،سخت میگذرد چه برسد به ندارها .چه برسد به امثال این
خانواده بندرعباسی که تنها دلخوشیشان همان سقف نیم بند خانه کوچکشان است.
شهردار بندرعباس گفته است «:زمین تصرفی بود  ،باید طبق قانون تخریب
می شد ».باید از شهردار پرسید تنها بیقانونی همین آلونک نیم بند بود؟ دیگر
بیقانونی اتفاق نمیافتد که در برابر آن قد علم کنید؟ گویی زور بیلهای مکانیکی
در این کشور ،تنها به آلونکها و خانههای نیم بند ندارها میرسد.
حتی اگر در برابر تمام ناعدالتیها و تبعیضها ایستاده بودید و فقط مانده بود
تخریب این آلونک ،بازهم کارتان زشت بود و روا نبود سقف خانهای را خراب کنید
چه برسد به حاال که تبعیض از در و دیوار شهرها باال میرود.

طبقه متوسط هم به جمع یارانه بگیران نیازمند پیوسته اند

حمید حاج اسماعیلی-فعال بازار کار و کارگری :مساله چگونگی
حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه و شناسایی آنها دیگر بار توسط
دولت و مجلس شورای اسالمی مطرح شده است .علیرغم اینکه دولت برای
شناسايی گروه های آسیب پذیر جامعه و ارائه حمایت های اجتماعی به
آنها تالش کرد تا اطالعات جمعیتی خوبی کسب کند و در اختيار داشته
باشد .تقریباً می توان گفت دولت در حال حاضر بانک جامع اطالعاتی
خوبی در خصوص وضعیت معیشتی و طبقات اجتماعی در سطح کشور
در اختیار دارد.
آنچه به عنوان یارانه در دولت دهم گ شکل گرفت مبتنی بر بسته بانک
جامع اطالعات جمعیتی است که در کشور وجود دارد .اما متاسفانه علیرغم
همه زیرساختهای موجود که برای فراهم سازی جامعه اطالعاتی انجام شده
همچنان شاهد هستیم هنوز هم گروه های مختلفی نیازمند حمایت جدی

دولت هستند
با اینکه مجموعه و گروه هایی از خانواده های آسیب دیده جامعه تحت
پوشش و حمایت کمیته امداد و بهزیستی هستند و اطالعات آنها روشن است
و اطالعات این گروه ها برای ارائه حمایت ،کار دولت را راحت تر می کند اما
متاسفانه به دلیل افزایش نوسانات اقتصادی در کشور و رشد منفی اقتصادی و
افزایش تورم با کاهش شدید قدرت خرید طبقات متوسط اجتماعی بسیاری از
گروه های جامعه که تا پیش از این جزء گرو ه های برخوردار در حد متوسط
معیشتی بودند مثل کارمندان اینک در گروه حمایتی دولت قرار گرفتند و
نیازمند حمایتهای اجتماعی دولت هستند.
افت کیفیت معیشتی گروه های متوسط جامعه کار دولت را در اعطای
هر گونه حمایت جدی تر سخت کرده است ،بنابراین کار دولت در شناسایی
گروههای هدف برای حمایت های الزم بسیار سخت شده و قطعاً با نقصهایی

همراه خواهد بود.
به هر حال در شرایط فعلی مهمترین وظیفه دولت در قبال مردم حمایت
های معیشتی است ،البته به شکل مطلوب نه همانند دو سال گذشته که با
نقایص و معایب جدی هم در بحث هدفمندی یارانه ها و بسته های حمایت
نقدی و هم کمک معیشتی رو به رو بودیم .
به هر حال مبالغ حمایتی دولت در حد و اندازه  ١٠٠هزار تومان قادر به
رفع کمترین مشکل معیشتی مردم نیست و اثربخشی الزم را نداشته و ندارد.
اگر دولت به دنبال حمایت از مردم است می تواند در چهار ماه باقیمانده
از سال که شرایط خوبی بعد از انتخابات آمریکا در عرصه سیاستهای پولی و
مالی و ثبات اقتصادی برای کشور فراهم شده با انجام کار کارشناسی و منطقی
با آزاد سازی منابع ایران و استفاده از همه فرصت های موجود و فرصت های
آتی گروه هدف را مورد حمایت های مطلوب خود قرار دهد.

