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رئیس جمهور گفــت: ما هــم در حال خرید 
واکســن و هم در حال تولید آن هستیم. قیمت 
واکسن خارجی هم مختلف است و کمتر یا بیشتر 
از ۱۰ دالر است. قیمت واکسن داخلی را هم وزارت 
بهداشت بر اســاس هزینه ها و سود آن محاسبه 
می کند. جای خیلی دعوا و نزاع هم نیست که قیمت 
واکسن چقدر باشد. هنوز قیمت دقیقی مشخص 

نشده است. 
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا با گرامیداشــت یاد و خاطره 
شهدای هفتم تیر اظهار کرد: شهید بهشتی یکی از 

مظلوم ترین چهره های تاریخ انقالب است.
روحانــی در بخــش دیگــری از اظهاراتش، 
خاطرنشــان کرد: ســال ۹۹ حرف هــای بدون 
محاسبه برای تعطیلی مشاغل می زدند. آموزش را 
به فضای مجازی بردیم اما کنکور را برگزار کردیم و 
گفتیم نمی شود برنامه میلیون ها جوان را برای یکی 
دو سال بهم بزنیم و می شود هم پروتکل ها را رعایت 
کرد و کنکور و امتحان سراســری برگزار کرد که 

وزارت بهداشت هم راضی بود.
وی در ادامه با بیان اینکه ما از فضای مجازی هم 
بعدها می توانیم استفاده کنیم، افزود: بسته جامع 
معیشتی در حد توان کشــور پراخت کردیم. در 
مالیات امهال دادیم، وام دادیم، در پرداخت هزینه 
آب و برق فرصت دادیم. کمکی برای مســکن به 

مستاجران پرداخت کردیم.
رئیس جمهور در خصوص ساخت واکسن اظهار 
کرد: ساخت واکسن ساده نیست، اما ما از روز اول 
برای ساخت واکسن وارد عمل شدیم. در ماه های 
اول شیوع کرونا تصمیم ما این بود که از شرکت ها 
و نهادهایی که قصد ساخت واکسن دارند، حمایت 
کنیم و وزارت بهداشت هم نظارت داشته باشد و هر 
وقت این شرکت ها به نتیجه رسیدند، مجوز تولید 

داده شود. این تصمیم درستی بود که ما گرفتیم.
وی گفت: خیلی ها به من نامه نوشتند که وقت 
تلف می کنید و واکسن به این زودی ها تولید نمی 
شــود. در مقابل برخی می گفتند که باید شرکت 
های داخلی را تشویق کنیم که ما راه دوم را انتخاب 
کردیم؛ البته به محض اینکه شرکت های دانش 

بنیان تحقیقات خود را شروع کردند، عده ای گفتند 
نباید واکسن خارجی بخریم که ما گفتیم این حرف 

اشتباه است.
روحانی تصریح کرد: ما گفتیم هر واکسنی که 
وزارت بهداشت و سازمان های جهانی آن را تأیید 
کردند، در حد توان می خریم که این تصمیم درست 
و استراتژیک بود. سازمان بهداشت جهانی بنا شد 
مسئولیت کواکس را بر عهده بگیرد. ما هم ثبت نام 
کردیم و هزینه خرید واکسن را هم پرداخت کردیم. 
ما هم دیدیم واکسن خارجی زودتر به دست ما می 
رسد. ۲۱ بهمن ۹۹ اولین واکسن خارجی را تزریق 
کردیم؛ یعنی شش ماه پیش و االن به واکسن داخلی 
رسیدیم. آیا می توانستیم شش ماه واکسن تزریق 
نکنیم؟ امروز هم واکسن ایرانی به اندازه کافی نیست 
و الزم است همچنان واکسن خارجی را بخریم؛ البته 
ممکن است دو ماه دیگر واکسن داخلی به اندازه 

کافی در دسترس باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه پلتفرم واکســن 
های داخلی مثل برکت با پاســتور متفاوت است، 
اما هر دو واکسن مجوز دریافت کرده اند، بیان کرد: 
ممکن است هفته های آینده واکسن هایی مثل 
اسپوتنیک داخلی به بازار بیاید یا واکسن رازی و 
فخرا ممکن است هفته ها یا ماه های آینده به تدریج 

به بازار بیاید.
روحانی افزود: ۱۶.۸ میلیون دوز واکســن از 
کواکس خریدیــم، از چین ۱۰ میلیــون دوز و از 
روسیه هم خرید کردیم، اما کشور به ده ها میلیون 
دوز واکسن نیاز دارد. اگر ۶۰ میلیون دوز از جمعیت 
کشور به واکسن نیاز داشته باشند، ۱۲۰ میلیون 
دوز نیاز داریم و اگر دوز سوم هم نیاز باشد، به ۱۸۰ 
میلیون دوز نیاز خواهیم داشت؛ بنابراین ما هم در 

حال خرید واکسن و هم در حال تولید آن هستیم. 
قیمت واکسن خارجی هم مختلف است و کمتر 
یا بیشتر از ۱۰ دالر است. قیمت واکسن داخلی را 
هم وزارت بهداشت بر اســاس هزینه ها و سود آن 
محاسبه می کند. جای خیلی دعوا و نزاع هم نیست 
که قیمت واکسن چقدر باشد. هنوز قیمت دقیقی 
مشخص نشده است، اما بنای ما برای تعیین قیمت 
ریال اســت نه ارز. دوگانه بیخودی در این زمینه 

بوجود آمده که برخی به آن دامن می زنند.
روحانی تأکید کرد: ما باید به واکســن داخلی 
افتخار کنیم. دانشمندان و شرکت های دانش بنیان 
ما به میدان آمدند و در مدت کوتاهی راه طوالنی طی 

کرده و واکسنی تولید کردند که قابل قبول است.
وی با اشــاره به تزریق واکسن داخلی به رهبر 
انقالب گفت: ماه ها پیش با ایشان در این زمینه بحث 
داشتیم و ایشان در حالی که می توانستند واکسن 
خارجی تزریق کنند، بیان کردند که واکسن داخلی 
را ترجیح می دهند و صبــر هم کردند تا زمانی که 
واکسن در اختیار تمام افراد سن خاص یعنی 75 
سال به باال وجود داشته باشــد و سپس واکسن 
داخلی را تزریق کردند که این اقدام ایشان تشویق 

فوق العاده ای برای دانشمندان ما بود.
روحانی افزود: در زمان جنگ دانشــمندی 
ســه ماه در یک ســوله ماند و وظیفه ای که به 
عهده او گذاشــته بودیم را انجام داد. وزیر دفاع 
وقت هم آن فرد را نزد امام برد و امام هم پیشانی 
او را بوسید و او دیگر هیچ تشویقی از ما را قبول 
نکرد و گفت بوســه امام باالترین تشویق برای 
اوســت و دیگر هیچ چیزی نمی خواهد. گاهی 
تشویق معنوی با مســائل مادی قابل مقایسه 
نیست. اقدام رهبری هم تشــویق بزرگی برای 
دانشمندان و شرکت های دانش بنیان ما بود. از 
ایشان سپاسگزاری می کنم که همیشه مشوقی 

برای علم، دانش، تحقیقات و فناوری هستند.
رئیس جمهور در پایان گفت: خیلی امیدواریم 
که تا پایان ایــن دولت بتوانیم واکسیناســیون 
افراد سن باال را انجام دهیم و در زمان تحویل این 
دولت، چهار، پنج واکســن داخلی در بازار باشد تا 

با واکسیناسیون مردم، آن ها آرامش پیدا کنند.

یک فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد: تمامی 
مذاکرات برجام زیر نظر مقام معظم رهبری است و 
دولت آن را ادامه خواهد داد، انتخاب رئیسی خللی در 

ادامه مذاکرات وین ایجاد نمی کند. 
علی صوفی در گفت وگو با ایلنا، درباره این که سید 
ابراهیم رئیسی به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور 
ایران در کمتر از چهل روز دیگر قرار است روی کار 
بیاید و اینکه چقدر ضرورت دارد وی به وعده  های 
انتخاباتی خود در زمان انتخابات مخصوصا در رابطه با 
برجام جامه عمل بپوشاند، گفت: رفتار دولت در رابطه 
با برجام و دیپلماسی بسیار روشن است، مسیری که 
تا به امروز دولت روحانی طی کرده است، همسو با 
نظرات مقام معظم رهبری و حاکمیت بوده و زاوی ایه 
هم نداشته است که بگویم چیزی غیر این راه ادامه 

داده شده است.
این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد: 
مقام معظم رهبری در  رابطه با برجام حساســیت 
خاصی داشتند، ایشان تمام جزئیات مذاکرات و مفاد 
برجام را زیر نظر داشتند و در حال حاضر هم سیاست 
ادامه مذاکرات به همان روشــی که وجود داشته 
است، اتخاذ کرده اند. پس هنگامی که حضرت آقا و 
مجموعه حاکمیت اینگونه رفتار می کنند باید این 

روند ادامه پیدا کند.
وی یادآور شد: اتفاقا آقای رئیسی طی این سال ها 
در قوه قضاییه حضور داشته و جدا از حاکمیت نبوده 
است، بنابراین با خط مشی که در سیاست خارجی 
در پیش گرفته شده است، آشــنایی دارد. من فکر 
نمی کنم انتخاب آقای رئیســی خللــی در ادامه 

مذاکرات به وجود بیاورد.
تحریم ها وصل به مذاکرات است

صوفی ادامه داد: عده ای مانند جریان پایداری 
و کاســبان تحریم مخالف برجام هستند که اتفاقا 
همه این ها باالخره جزو مجموعه های هستند که 
در این انتخابات از رئیســی حمایت کردند و شاید 
او هم مجبور باشد که با این ها کار کند اما این افراد 
تاثیرگذار نیستند؛ چراکه تصمیم درباره برجام و 
مذاکرات، یک تصمیم حاکمیتی اســت و شخص 
نمی تواند در آن تاثیرگذار باشد بنابراین برجام به راه 

خود ادامه خواهد داد.

وی تاکید کرد: تحقق وعده های آقای رئیسی 
بدون پیمودن این راه و ادامه راهی که دولت قبلی 
در این رابطه طی کرده است، امکان پذیر نیست؛ 
چراکه تحریم ها وصل به مذاکرات اســت و برای 
گشــایش اقتصادی که الزمه تحقق وعده های 
آقای رئیسی یا هر رئیس جمهور دیگری این است 
نیاز اســت که این راه را ادامه دهند و تحریم ها را 

از میان بردارند.
برای تثبیت نرخ ارز دیپلماسی در سطح 

بین المللی الزم است
این فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره به این که 
رئیس جمهور منتخب گفته است معیشت مردم را 
با ارز گره نخواهد زد، گفت: بحثی که آقای رئیسی 
در رابطه با ارز مطرح می کنند سیاست کشوری و 
استراتژیک نیست و در قالب همان استراتژی هایی 

که در حال حاضر وجود دارد جست وجو می شود.
وی افزود: دولت آقای روحانی ارز را رها کرده بود 
و ارز برای خودش جوالن می داد، به خاطر داشــته 
باشید از سال ۹۶ به این طرف این ارز بود که در کشور 

همه چیز را تعیین می کرد .
صوفی یادآور شــد: مشــاوران آقای روحانی و 
تیم اقتصادی وی نئولیبرال بود و رهاســازی ارز را 
به اجرا گذاشته گذاشتند و تعادل در اقتصاد کشور 
بهم خورد، به طوری که با قضایایی مانند انتخابات 
آمریکا و صحبت های یک سناتور نرخ ارز تحت تاثیر 
قرار می گرفت و عماًل در جاهایــی حتی اقدامات 

دولت کارساز نبود.
وی ادامه داد: حال رئیسی آمده و می گوید من 
اجازه نمی دهم معیشــت مردم به ارز گره بخورد، 
برای این کار الزم اســت ابتدا دولــت قیمت ارز را 
کنترل و ثابت نگه دارد و مشکالت معیشتی مردم 

را حل کند بنابراین من فکــر می کنم برای این کار 
دیپلماسی در سطح بین المللی الزم است و در سطح 
کالن اســتراتژی و تاکتیک ها تغییراتی به وجود 

نخواهد آمد.
وزارت کشور و وزارت امور خارجه دولت آینده 

باید توسط چهره های متعادل هدایت شوند
این فعال سیاســی اصالح طلب در پاسخ به 
سوالی مبنی بر این که در زمان تبلیغات انتخابات 
برخی افراد تندرو در ســتاد رئیسی مشغول به 
فعالیت بودند و حال جامعــه از این قضیه نگران 
است که این افراد در دولت وی هم به کار گرفته 
شــوند، گفت: بعضی از وزارتخانه ها هستند که 
نقش تعیین کننده ای دارند و حضور هر گرایش 
فکری در آن وزارتخانه هــا می تواند در اوضاع و 

احوال داخلی و بین المللی تاثیرگذار باشد.
وی با بیان این که هریک از وزارت خانه ها نقش 
تعیین کننده ای دارند، اظهار داشــت: مهم ترین 
وزارت خانه ای که باید بســیار به آن توجه کرد، 
وزارت امور خارجه اســت؛ چرا که اگر بخواهند 
از یک چهره وابســته به جریان تندرو اســتفاده 
کنند، قطعــاً هیچ امیدی هم به تعامــل با دنیا و 
حل مشــکالت ما وجود وجود نخواهد داشت و 
این گونه آقای رئیســی هم فرصت خودش را از 

دست خواهد داد.
 صوفی ادامه داد: وزارت خانه بعدی که بسیار 
حائز اهمیت اســت، وزارت کشــور است که در 
اســتان ها هم می تواند آرامش ایجــاد کند هم 
می تواند از نظر اجتماعی فضــای ملتهبی را به 
وجود بیاورد به طوری که ما هر روز در گوشه و کنار 
کشور شاهد التهاب باشیم؛ از همین رو معتقدم 
اینجا هم اگر از یک شخصیت متعادلی استفاده 

نشود، به زیان کشور خواهد بود.
 وی خاطرنشان کرد: باالخره ایران یک کشور 
متکثر  از نظر قومی، قبیله ای و مطالبات گوناگون 
است و وزارت کشور از این نظر که کنترل اوضاع 
و حفظ آرامش را ایجاد کند، بســیار تاثیرگذار 
اســت، به ویژه این که باتوجه به دلیل نارضایتی 
مردم، ما در یک شرایط اجتماعی حساس و لرزان 

قرار داریم.

گفتوگوخبر

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

قیمت واکسن محل دعوا و نزاع نیست
صوفی در گفت وگو با ایلنا: 

انتخاب رئیسی خللی در ادامه مذاکرات وین ایجاد نمی کند

پدر فرزندکش قصاص نمی شود؛ حداکثر ۱۰ سال حبس می کشد؛

عدم تناسب جرم و مجازات؛ 
استخوانی گلوگیر در ایران

سياست 2

شهرنوشت 6

موضع تهران در قبال سقوط سریالی شهرها در افغانستان 
چه خواهد بود؟

ایران و ترکتازی 
بی امان »طالبان 2021«

»قرار است از این به بعد تروریسم را به دو 
دسته خوب و بد تقسیم کنیم و برای مذاکره با 
گروه تروریستی طالبان این توجیه را بتراشیم 
که این گروه از مصادیق تروریسم خوبست؟!« 
این بخشی از یادداشت بهمن پارسال روزنامه 
جمهوری اســالمی در واکنــش به حضور 
مقامات طالبــان در تهران بــرای مذاکره با 

مسئوالن جمهوری اسالمی است. 
البته این تنها روزنامه جمهوری اسالمی 
نبود که به این ســفر و دیــدار معترض بود. 
پارســال وقتی تصاویر میزبانی مســئوالن 
ایرانی از مردان طالبانی در رسانه ها و فضای 

مجازی منتشر شد، صدای اعتراض خیلی ها، 
از فعــاالن سیاســی و مردم عــادی ایران و 
افغانســتان و به ویژه برخــی مقامات دولت 
افغانستان بلند شــد که »چرا پای مذاکره با 

یک گروه تروریستی نشسته اید؟«
وزارت خارجه و مشخصا ظریف به عنوان 
رئیس دستگاه دیپلماســی آن زمان اعالم 
کردند که ایــران هنوز طالبان را از لیســت 
تروریســتی خارج نکرده امــا در عین حال 
»طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است.«

آن زمان شــاید کســی فکــرش را هم 
نمی کرد که به فاصله چند ماه بعد،...

کارگران معترض صنعت نفت در آستانه اخراج هستند

لب تیـغ
دسترنج 4


