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اخبــــار

دورخیز برای نظارت سختگیرانهتر در انتخابات ریاست جمهوری

ابالغ سالم رهبر انقالب به کارکنان پدافند هوایی

دعوت روحانی از پادشاه مالزی برای سفر به ایران

رئیس جمهوری در پیامی به «ســلطان عبــداهلل رعایهالدین المصطفی باهلل
شــاه» پادشــاه مالزی ضمن تبریک فرا رســیدن روز ملی این کشور به دولت و
مردم مالزی و دعوت از او برای سفر به ایران ،ابراز امیدواری کرد در پرتو اراده
سیاسی موجود ،همبستگی میان دو ملت و روابط فیمابین در کلیه زمینههای
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و بینالمللی ،بیش از پیش توسعه یابد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،حجتاالســام حســن
روحانــی در ایــن پیــام تأکیــد کــرد :جمهوری اســامی ایــران ضمن تحســین
مواضــع و تالشهــای دولــت و مــردم مالــزی و دیدگاه مشــترک دو کشــور در
مقابلــه بــا بحرانهای جهان اســام از جمله اشــغال فلســطین و آالم مردم
مظلوم آن ،تنها راه برونرفت از مشکالت پیش روی دنیای اسالم را گفتوگو
و تعامل ســازنده میان دولتهای اســامی میداند .رئیــس جمهوری افزود:
در ایــن چارچــوب مایلــم از آنجناب برای ســفر بــه جمهوری اســامی ایران
بــه منظور گفتوگو و تبادل نظر پیرامون مســائل و مشــکالت جهان اســام و
ابتکارات جمهوری اسالمی ایران در راستای تقویت صلح و ثبات و همچنین
توســعه هر چه بیشــتر روابط دوجانبه با کشــور دوســت و برادر مالزی دعوت
کنــم .روحانــی در پیامهــای دیگری به «نگویــن فوترونگ» رئیــس جمهوری
سوسیالیستی ویتنام و «سورنبای جئین بکوف» رئیس جمهوری قرقیزستان،
فرارسیدن روز ملی این کشورها را به دولت و ملت آنان تبریک گفت.

امیدواری به بازگشت امام موسی صدر

قاضی حســن شامی ،گزارشگر کمیته رسمی پیگیری پروند ه ربودن امام موسی
صــدر و دو همراهــش به مناســبت ســالگرد ربودن آنهــا در بیانیهای نوشــته که
همچنــان منتظــر پیدا شــدن امام موســی صدر اســت .به گــزارش ایســنا وی با
بیان اینکه برخی میپرســند میخواهید باور کنیم تمام این مدت واقعاً منتظر
بودهاید ،نوشــته :عجبا! حال که ما حداقل ســه زندان پیشین موســی صدر را در
مناطــق جنــزور و ســبها و مکتــب النصر شناســایی کردهایــم و دیدهایم ،دســت
برداریــم؟! احمــد زبیــر ســنونی  ۳۵ســال در زندانهــای مخفــی قذافی به ســر
برد و ســال  ۲۰۱۱در حالی که بیش از  ۹۰ســال ســن داشت آزاد شــد .حال که او و
بســیاری از موارد مشابه را دیدهایم ،ناامید باشــیم؟! شامی افزوده :اگر بخواهم
وضعیت امروزمان را بیان کنم باید بگویم :ما فقط و فقط زندان فعلی ایشــان
را پیدا نکردهایم .به جز این ،هیچ واقعیت دیگری برای ما ثابت نشده است که
پنهانش کرده باشیم و منفعتی نیز در کتمان کردن یا دروغ گفتن نداریم.

قانونگــذاری ،لوایــح دولــت خواهــد
بود.
ëëشرطگذاری برای
شروط ریاست جمهوری
در طرح جدید مجلس برای قانون
انتخابــات ریاســت جمهــوری ماننــد
روال همــه ســالهای گذشــته تأکیــد
شده که احراز شرایط «رجل سیاسی»
بســته به تفسیر شورای نگهبان است.
اما بــرای اولین بار در بخشــی از ماده
 3ایــن طــرح معیارهایی برای شــرط
«رجــل سیاســی» بــودن نامزدهــای
ریاســت جمهــوری تعییــن شــده
اســت؛ «بهرهمنــدی از اطالعات الزم
در حــوزه اعتقــادات و اصــول دیــن و
مذهــب در حــد اثبــات حقانیت دین
اســام و مذهــب تشــیع»« ،توانایــی
علمــی در پاســخگویی بــه شــبهات و
تهدیدات در حــوزه موضوعات دینی
و مذهبــی»« ،دفــاع از آرمانهــای
اسالمی در امور مختلف از جمله امور
اجتماعی ،فرهنگی و سیاســی مبتنی
بــر مبانــی معرفتــی و اعتقــادی»،
«ثبات و اســتواری در اعتقــاد و التزام
بــه عقایــد ،احــکام و اخالق اســامی
از جملــه رعایــت احــکام شــرعی و
اشــتهار بــه آن»« ،اعتقــاد و التــزام
بــه ایجــاد حکومت جهانــی حضرت
ولیعصر(عــج)» و «مشــارکت در
مراســم دینی و مذهبی و بزرگداشت
شعائر دینی» مجموعه این شروط را
تشــکیل میدهند .در کنــار این بخش
دیگــری از همیــن مــاده 12 ،شــرط را
هــم بــرای احــراز شــرط مدیــر بــودن
داوطلبان ریاســت جمهــوری تعیین
کــرده اســت .شــروطی کــه از جملــه
شــامل «تجربــه ،کفایــت ،لیاقــت،
کارآمدی و آشنایی با موضوعات کالن
مدیریتــی مربــوط بــه صالحیتها»،

رئیس جمهوری در دومین جلسه «توسعه همکاری با همسایگان»:

همه وزارتخانهها برای گسترش روابط خارجی
وارد عرصه شوند

«آرمانخواهــی بــا در نظــر گرفتــن
واقعیتهــا»« ،برخــورداری از ســعه
صــدر در پیشــبرد اهــداف و تعامل با
دیگران»« ،توجه و اتکا به تواناییها و
ظرفیتهای داخلی و ملی و استفاده
بهینــه از آنهــا و عــدم تأثیرپذیــری
از فشــارهای داخلــی و خارجــی» و
«مشــورتپذیری و نقدپذیــری در
انجــام وظایــف» میشــوند .امــا ایــن
پایان ماجرا نیســت ،چــرا که طراحان
ایــن طــرح در بخشــی دیگــر  4شــرط
را هــم بــرای احــراز «مدبــر» بــودن
داوطلبــان قــرار دادهاند؛ «شناســایی
بموقع مســائل و ضرورتهــای مورد
نیــاز کشــور و اولویتبنــدی امــور»،
«توانایــی تحلیــل مناســب وضعیت
موجــود و برنامهریزی جهت آینده»،
«پیشبینــی آســیبها ،تهدیدهــا،
مزیتهــا و فرصتهــا و تــوان اتخــاذ
راهکارهای مناســب» و «توانایی الزم
در اتخاذ تصمیمهای حســاس ،کالن
و ضــروری» .در قوانین موجود کشــور
تاکنون شــرایط مدنظر قانون اساسی

بــرای داوطلبــان انتخابــات ریاســت
جمهــوری بــه هیــچ عنــوان ناظــر به
چنین شــروطی با این حد از جزئیات
نشده بود.
ëëآزمون احراز شرایط برای نامزدها
ســؤالی که پیش میآید این اســت
کــه احــراز ایــن مجموعــه شــرایط پر
تعــداد و جزئی چگونه ممکن اســت
و اساســاً متــر و معیــار خاصــی بــرای
آن وجــود دارد یــا خیــر؟ طراحــان
ایــن طــرح در ایــن زمینــه پیشــنهاد
مشــخصی دارنــد؛ گرفتــن آزمــون از
نامزدهــای انتخابــات بــرای احــراز
شــرایط یــاد شــده .در بخشــی از
مــاده  14ایــن طــرح آمده که شــورای
نگهبان میتواند از طریقهایی مانند
اســتعالم از مراجع ذیصالح ،انجام
تحقیقــات ،بررســیهای مســتقل
ســوابق داوطلبان ،صالحیــت آنها را
احــراز کند و امــا در ادامه تأکید شــده
کــه ایــن شــورا میتوانــد از نامزدهــا
«حســب مورد جهت انجام مصاحبه
تخصصی ،آزمون و ارزیابی توانمندی

افــراد همــکار و برنامــه پیشــنهادی
دعــوت نمایــد ».نکتــه اینجاســت که
در ایــن زمینــه باز هم معلوم نیســت
کــه شــورای نگهبــان بــر اســاس چــه
معیاری میتواند یــک داوطلب را به
این جلســات دعوت و یا او را از انجام
مصاحبــه تخصصــی معــاف کنــد.
البتــه در ایــن بخش« ،اخــذ تأییدیه»
از «شــخصیتهای برجســته مذهبی
یا سیاســی» هم یکی از راههای احراز
صالحیــت نامزدهــا بــرای شــورای
نگهبــان اســت امــا بــاز هــم معلــوم
نیســت کــه منظــور تدوینکننــدگان
طرح از این شــخصیتهای برجســته
چیست و چه کسانی در چه سطوحی
را شامل میشود.
ëëبررسی برنامه نامزدها
پیش از رأی مردم
ابهامــات این طرح امــا در جاهای
دیگری بیشــتر هم میشــود .از جمله
در مــاده  8طــرح که وظایفــی را برای
داوطلبــان هنــگام نامنویســی تعیین
کرده .از جمله ارائــه «برنام ه مکتوب

مبتنــی بــر اســناد باالدســتی از جمله
قانــون اساســی جمهــوری اســامی
ایــران و سیاســتهای کلــی نظــام در
حوزههــای اقتصــادی ،اجتماعــی،
سیاســی و فرهنگی» .طراحــان تأکید
کردهانــد کــه «برنامــه مزبــور بایــد به
نحوی تنظیم شــود کــه از لحاظ کمی
و کیفــی قابــل ارزیابــی باشــد ».امــا
اینکــه لــزوم و هدف این کار چیســت،
مشــخص و روشــن نشــده اســت.
اینکــه آیا ایــن کار ارتباطی با بررســی
صالحیتهــای آنهــا دارد و یــا خیــر؟
گمــان دیگــر میتوانــد ایــن باشــد که
ایــن کار بــا هــدف ارزیابــی عملکــرد
نامزد پیروز در قیاس با برنامههایش
در مقــام رئیــس جمهــوری انجــام
میشود.
اما باز هم این ســؤال پیش میآید
کــه نقــش نظارتــی مجلــس در اینجا
چــه جایگاهــی دارد و یــا اینکــه اگر بر
اثر شــرایطی ضرورتهای اداره کشور
تغییــر کــرد ،تکلیــف چــه میشــود؟
در جــای دیگــری مــاده  9ایــن طــرح
هــم نامزدهای ریاســت جمهــوری را
مکلــف کــرده کــه «موظفند بــرای هر
یک از حوزههای فرهنگی ،اجتماعی،
سیاســی ،اقتصــادی ،بینالمللــی و
امنیتــی ،دفاعــی حداقــل یــک نفــر
(مجموعــاً  ۵نفــر) بــه عنوان مشــاور
هنگام ثبتنام معرفی نمایند ».این
مــاده گفتــه اســت« :در صــورت لزوم
ارزیابــی برنامــ ه داوطلبــان از طریــق
مصاحبــه بــا مشــاوران موضــوع این
مــاده توســط شــورای نگهبــان انجام
میپذیــرد ».چیــزی کــه این ســؤال را
پیش میآورد این است که آیا ارزیابی
برنامــه نامزدهــا بایــد بــه نهادهــای
برگزارکننــده انتخابات واگذار شــود یا
رأی مردم؟

باهنر :صندوق رأی جایگزین لشکرکشی خیابانی برای پیگیری مطالبات شود
دیپلماسی فعال ،مدیریت کرونا و طرح نظام سالمت از اقدامات خوب دولت است

ادامه از صفحه اول

دبیــرکل جامعه اســامی مهندســین
معتقد اســت که باید بــرای انتخابات
در ایــران کاری کــرد کــه مطالبــات
جامعه به جای لشکرکشــی خیابانی،
پــای صنــدوق رأی پیگیــری شــوند.
محمدرضــا باهنــر در گفتوگــو بــا
ایرنــا همچنیــن بــه اظهارنظــر درباره
وضعیــت و رویکــرد مجلــس فعلی،
کارنامــه  7ســاله دولــت و نقــش
تحریمهــا در شــرایط کنونــی کشــور
پرداخــت .وی دربــاره راهکارهــای
حضــور باشــکوه مــردم در انتخابــات
ریاســت جمهــوری و بــاال بــردن نــرخ
مشــارکت بــا ایجــاد فضــای دوقطبی
گفت :پیشنهاد میکنم درباره نرخ کم
مشــارکت رأیدهنــدگان در انتخابات
دوم اســفندماه  ۹۸کار پژوهشــی
عالمانــه و عادالنــه انجــام شــود .وی
عواملــی ماننــد مشــکالت اقتصادی،
بیکاری ،رکود ،رد صالحیت نامزدها و
حتی کرونا را در کاهش نرخ مشارکت
انتخاباتی دخیل دانست.
باهنــر دربــاره عملکــرد مجلــس
یازدهم هم با اشــاره به عدم شناخت
نماینــدگان از حــدود اختیــارات
نمایندگــی گفــت :بعضیهــا فکــر
میکننــد هرچــه پرخاشــگرتر باشــند
خیلی مشهورتر میشوند و سرزبانها
میافتند و زمان انتخابات یک ســری
وعدههــای عجیب و غریــب به مردم
میدهند.
او بــه حضــور وزیــر امــور خارجــه در
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نشست وین؛ جستجوی راهکارهای تازه
برای مقابله با یکجانبهگرایی

رئیــس جمهــوری روز گذشــته در دومیــن جلســه «توســعه و همــکاری با
همســایگان» کــه بــه ریاســت وی تشــکیل شــد ،توســعه و تقویــت روابــط
راهبــردی با همســایگان بویژه در حوزههای تجــاری و اقتصادی را اولویت
جمهــوری اســامی ایــران برشــمرد و تأکیــد کرد کــه پیوندهــای تاریخی و
فرهنگی ملتهای منطقه ،پایه مستحکمی برای توسعه و ارتقای بیش از
ی کشورهای همسایه و به تبع آن ،تأمین کننده منافع
پیش ســطح همکار 
مشترک ملتها و دولتهای منطقه است.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهــوری ،حجت االســام
حسن روحانی در این جلسه که برای بررسی راههای تقویت هر چه بیشتر
روابط با کشــورهای همســایه و با حضور وزیران مرتبط در کابینه و رؤســای
کمیســیونهای مشــترک همکاریهای دوجانبه برگزار شد ،افزود :تقویت
و گســترش هر چــه بیشــتر همکاریهای اقتصادی با کشــورهای همســایه
میتواند نقش مهمی در عبور از مشکالت ایفا کند.
رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد مجدد بر ایــن موضــوع که روابــط خارجی
معنای گســترده و بســیار وســیعتری از سیاســت خارجی دارد ،گفت :البته
سیاســت خارجی بر عهده وزارت خارجه اســت و در زمینه روابط خارجی
همه وزارتخانهها از فرصت ارتباط و تبادالت خارجی برخوردارند و باید از
همه ظرفیتها بهرهبرداری کنند.
روحانــی بــا بیــان اینکه ملــت و دولــت ایــران همــواره در کنــار ملت و
دولتهــای دوســت و برادر همســایه بوده و از گســترش روابــط دوجانبه و
منطقــهای بــا همســایگان اســتقبال میکنــد ،اضافه کــرد :ما بایــد با همه
برادرانمــان در منطقه و همســایگان ایران با صمیمیت برای توســعه کل
منطقــه تــاش کنیــم .اقتصاد هماهنــگ و اشــتراکی در منطقه بــه تأمین
صلح و امنیت کمک خواهد کرد.
رئیس جمهوری ،تقویت رفت و آمد میان ملتهای منطقه و توســعه
گردشــگری ،سرمایه گذاری های مشترک و گســترش همکاریهای بانکی
و مالــی میان همســایگان را گامی مهــم و ارزنده در مســیر تقویت بیش از
پیش روابط خواند.
در این جلســه پس از گــزارش وزرای مختلــف ،همکاریهای گمرکی و
حمــل و نقــل و تبــادل کاال میان بخشهــای خصوصی ایران و کشــورهای
همسایه از دیگر مواردی بود که در جلسه «توسعه همکاری با همسایگان»
مورد تأکید رئیس جمهوری قرار گرفت.
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گــروه سیاســی /نایب رئیــس مجلس
میگویــد احتمــاالً اصالحــات قانــون
انتخابات ریاست جمهوری تا آذرماه
به نتیجه خواهد رســید و ابالغ خواهد
شــد .کاری کــه بــه گفتــه امیرحســین
قاضــیزاده هاشــمی بــا همــکاری
شــورای نگهبــان در جریــان اســت.
طرح اصالح قانون انتخابات ریاست
جمهــوری هماکنــون در مرحلــه
بررسی در کمیسیون شوراها قرار دارد
و قاضیزاده هاشمی گفته که پیش از
آن روی این قانون یک ماه کار صورت
گرفته اســت .او دیــروز در گفتوگویی
بــا خانــه ملــت دربــاره جزئیــات این
اصالحــات هــم اینگونــه گفــت :در
ایــن طرح بــرای داوطلبــان انتخابات
ریاســت جمهــوری معیارهایــی
همچــون ســن ،مــدرک تحصیلــی و
ســابقه مدیریتــی در نظر گرفته شــده
اســت .بــه گفتــه نایــب رئیــس اول
مجلــس« ،بــر اســاس این طــرح ،هر
کســی نمیتواند در انتخابات ریاست
جمهــوری ثبتنــام کنــد و بایــد جزو
مقامات سیاسی باشد».
طــرح اصــاح قانــون انتخابــات
ریاســت جمهــوری یکــی از طرحهای
ســهگانه انتخاباتــی اســت که مجلس
یازدهــم در ســه مــاه ابتدایی عمرش
از آن رونمایی کرده است .اقدامی که
از یک جنبه مورد انتقاد بخش زیادی
از کارشناسان و ناظران قرار گرفته؛ در
حالــی کــه بیــش از یک ســال و نیم از
معطل ماندن الیحه جامع انتخابات
در مجالــس دهــم و اکنــون یازدهــم
میگذرد ســؤال عده زیادی از ناظران
این است که ضرورت تدوین شتابزده
چنین طرحهای انتخاباتی چیســت؟
آن هــم در شــرایطی کــه اعالم شــده
بــود اولویــت مجلــس یازدهــم برای

ســردار ســرتیپ بســیجی محمد شــیرازی ،رئیس دفتر فرماندهی معظم کل
قوا ،در تماس تلفنی با فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش ،ســام و قدردانی
رهبــر انقــاب اســامی را به وی و آحــاد فرماندهــان ،کارکنــان و خانوادههای
پدافند هوایی کشور ابالغ کرد.
به گزارش ایرنا ،ســردار شــیرازی در تماس تلفنی با سرتیپ علیرضا صباحی
فرمانــده نیروی پدافند هوایی ارتش گفــت :فرمانده معظم کل قوا فرمودند:
سالم مرا به کارکنان هوشیار پدافند هوایی کشور برسانید ،امنیت کشور مرهون
آمادگــی و بیــداری پدافند هوایی اســت .مردم متدین ما قــدردان تالشهای
بیوقفه شما هستند ،این را پاس بدارید.

اگر کشورهای اروپایی تا پیش از این مدعی بودند که به دلیل استقالل مالی شرکتها
و کمپانیهــای اروپایــی نمیتوانند ارتباط اقتصادی آنها با ایران را زیر فشــار امریکا
تحمیــل کنند ،اما در موضوع دیپلماســی نمیتوانند چنین موضعــی بگیرند؛ زیرا
این کشــورها در اینجا میتوانند با تصمیم سیاســی و دولتی در برابر یکجانبه گرایی
امریــکا بایســتند و یــک بار برای همیشــه نشــان دهنــد دورهای کــه قدرتها تالش
میکردنــد کامــاً یکســویه اهــداف خود را بــه مجامــع بینالملل تحمیــل کنند ،به
پایان رســیده اســت .در همین چارچوب چاره کار این اســت که کشــورهای اروپایی
در مجامــع دیپلماتیک همچون شــورای امنیت ســازمان ملل مانع از اجــرای اراده
امریکا برای ســوء استفاده از قطعنامه  2231شوند .چنانکه اتفاقات هفتههای اخیر
در شــورا نشــان داد این مقاومت میتواند عمالً اهرم سیاســی امریکا را برای تحقق
اهدافــش علیــه برجام و ایران بــی اثر کند .چنانچه امریکا مدعی شــود کــه قادر به
احیای مکانیسم ماشه خواهد بود که این مسأله در واقعیت هم اتفاق افتاده است،
اما سایر کشورهای عضو برجام میتوانند با رد این ادعا و عدم پیروی از آن ،امریکا را
از نظر تئوری شکست دهند ولو اینکه مقامهای این کشور برای مصرف داخلی خود
همچنان ادعا کنند که سازوکار بازگشت تحریمها در چارچوب قطعنامه  2231را به
جریان انداختهاند .به رغم ناکامی اروپا در تحقق منافع اقتصادی ایران در چارچوب
برجام ،برگزاری نشست کمیسیون مشترک بعد از ناکامی بزرگ امریکا درباره این
توافق میتواند به یکدســتتر شــدن مواضع و هماهنگی بیشــتر و همچنین یافتن
راهکارهــای تازه برای مواجهه با یکجانبه گرایی امریکا بینجامد .حفظ همبســتگی
کشــورهای طرف برجام به رغم وجود اختالف نظرها دســتاورد بســیار بزرگی است
زیرا همه این کشورها یک هدف را دنبال میکنند و آن حفظ توافق هستهای از گزند
کارشکنیهایامریکاست.
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مراسم شام غریبان با حضور رهبر معظم انقالب

مراســم عــزاداری شــام غریبــان بــا حضور رهبــر معظــم انقالب اســامی در
حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر مقام معظم رهبری ،در این مراســم
حجتاالســام والمســلمین عالی در ســخنانی ،یکی از برنامههای شــیطان و
جریانهــای تابــع آن را نابود کردن اجتماع مؤمنیــن و قطع ارتباطات ایمانی
آنان با یکدیگر دانست و گفت :هر چه صفات برجستهای مانند تعاون ،ایثار،
همدلی و همدردی ،احساس مسئولیت و رحم به یکدیگر در جامعه اسالمی
افزایش یابد ،آن جامعه از منیت و فردگرایی خارج میشــود و با غالب شدن
یــک روح جمعــی مؤمنانه بر آن ،مســتعد و آماده دریافــت والیت اجتماعی
یعنــی دوران ظهــور خواهــد شــد .همچنیــن در این مراســم ،حجتاالســام
سیدبهاءالدین ضیایی به ذکر مصیبت و مقتلخوانی پرداخت.
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مجلس اشــاره کــرد و گفــت :نماینده
بلنــد میشــود بــه یــک وزیــر توهیــن
میکنــد .او فکــر میکنــد شــجاعت
یعنی اینکه به یک مســئول بد و بیراه
بگویــد .باهنر تأکید کرد :باید بپذیریم
مملکــت را ســه قــوه باهــم اداره
میکننــد .اداره کشــور در وضعیتی که
ســه قوه علیــه هــم باشــند امکانپذیر
نیست .اگر قرار باشد سه قوه هر کدام
مملکت را به طرفی بکشند ،چیزی از
توســعه و آبادانی نمیماند .بنابراین
اینهــا باید در یک جهت حرکت کنند.
البتــه طبیعــی اســت تذکــر هــم باید
بدهند.
نماینــده ادوار مجلس درباره وظایف
نمایندگان مجلس گفت :در  ۳۰تا ۴۰
اصل قانون اساسی وظیفه نمایندگان
مجلس ذکر شــده است .مجلس باید
ســعی کنــد اقتصــاد مملکــت در ریل
اصلــیاش قرار بگیــرد .اینکه مجلس

مثــاً تصویــب کنــد کــه از فــردا تــورم
نباشــد تورم که گوش به ما نمیدهد.
بنابراین عوامــل بهوجود آورنده تورم
را بایــد شــناخت و راهــکار ارائــه کرد.
باهنر تصریح کرد :بعضی از دوستان
تصور میکنند کــه اگر به دولت گفتند
از فــردا دیگر تورم نباشــد تورم از بین
میرود! اگر شــما هزینههای دولت را
اضافــه کنید و دولت منابعی نداشــته
باشد میشــود تورم .اگر بانک مرکزی
یــک خــط اعتبــاری جدید ایجــاد کند
کــه به برخــی وام دهــد ،بــرای برخی
مســکن بســازد و ...این خــط اعتباری
جدید میشود تورم.
باهنــر همچنیــن دربــاره عملکــرد
ک ســال اخیــر ،اداره کردن
دولت در ی 
مملکت با وجود مشــکالت اقتصادی
و بیــکاری ناشــی از تحریــم و کرونــا را
کار ســختی توصیف کرد .وی با اشــاره
به کارهــای موفق و اشــتباهات دولت

نشست کمیسیون مشترک برجام بعد از دو ناکامی بزرگ امریکا
وین امروز برای نخســتین بار در ســا 
ل
جــاری میزبــان نشســت کمیســیون
مشــترک برجام با حضــور نمایندگان
کشــورهای عضــو توافــق هســتهای
خواهد بود.
ســید عباس عراقچی ،معاون سیاسی
وزیــر امــور خارجــه ایــران و هلــگا
اشــمید ،معــاون مســئول سیاســت
خارجــی اتحادیــه اروپــا ریاســت ایــن
دور از نشســت را برعهــده دارنــد .این
نشســت چنــد روز پــس از آن برگــزار
میشــود کــه امریــکا بهعنــوان یکی از
اعضای ســابق برجــام دو تالش ناکام
را بــرای به بنبســت رســاندن اجرای
این توافق پشــت ســر گذاشــته اســت.
فرانســه ،آلمــان و انگلیس ســه عضو

اروپایــی برجام در کنار روســیه و چین
به قطعنامــه پیشــنهادی امریکا برای
تمدیــد تحریم تســلیحاتی ایران روی
خــوش نشــان ندادنــد و همچنیــن
مانــع از به جریان انداختن مکانیســم
ماشــه از ســوی امریکا شــدند .هرچند
کــه مقامهــای ایــن کشــور بــ ا وجــود
مخالفت سایر اعضای برجام با فعال
شدن ســازوکار ماشــه مدعی بازگشت
خــودکار تحریمها در ســیام شــهریور
مــاه شــدهاند امــا بــه نظر میرســد که
این ادعا هم از ســوی ســایر کشورهای
طــرف توافق بــا اقبالی رو بهرو نشــود.
نمایندگان کشــورهای طرف توافق در
چنین شــرایطی راهــی وین شــدهاند.
بیتردیــد نحــوه مواجهــه بــا تــاش

مســتمر امریکا برای تداوم بخشــیدن
بــه جنجــال ســازوکار ماشــه و ادعــای
بازگشــت اتوماتیــک تحریمهــا یکــی
از محورهــای اصلــی گفــت وگوهــای
ویــن خواهــد بــود .خاصــه آنکــه
«جــوزپ بــورل» ،مســئول سیاســت
خارجــی اتحادیــه اروپا چنــد روز بعد
از شکســت امریــکا در شــورای امنیت
بــرای متوقــف کــردن اجــرای برجام،
بــر لزوم حفــظ این توافــق تأکید کرده
اســت« .میخائیل اولیانوف» ،نماینده
روســیه در سازمانهای بینالمللی در
وین هم با اشــاره به برگزاری نشســت
کمیسیون مشــترک برجام در صفحه
توئیتــرش بــا اشــاره بــه دیدارهــای
مقدماتــی در ویــن دربــاره جلســه

در  7ســال گذشــته ،برجــام را نقطــه
قوتــی در کارنامــه دولــت دانســت و
گفت :حاال یک دیوانهای مثل ترامپ
از برجــام خارج شــده اســت ،باالخره
مشــکالت را زیاد میکند .باهنر یادآور
شــد :دولت در کنترل تورم  ۴تا  ۵سال
خــوب عمــل کــرد امــا بعــد موضــوع
تحریمهــا پیــش آمــد .در جریــان
شــیوع ویروس کرونا خیلی از مشاغل
تعطیل شــدند .کشــورهایی داریم که
در اثر کرونا  ۱۰تا  ۱۲درصد رشد منفی
داشــتند ولــی دولــت توانســت  ۲تا ۳
درصد رشــد منفی را کنترل کند که کار
خوبــی اســت .باهنر همچنیــن گفت:
دیپلماســی فعال ،مدیریــت ویروس
کرونــا ،طــرح تحــول نظــام ســامت
از اقدامــات خــوب دولــت بــود .در
مقایســه با کشورهای جهان ،در زمینه
کرونــا کشــور خوب اداره شــده اســت.
نایــب رئیــس ســابق مجلــس درباره
هجمــه منتقــدان بــه دولــت گفــت:
زمــان احمدینژاد گفتم که تحریمها
عامــل  ۳۰درصــد مشــکالت کشــور و
بیتدبیریهــای داخلــی  ۷۰درصــد
اســت اما تحریمهــای ایــن دوره یک
مقدار سختتر از دوره قبل است.
وی همچنیــن فضــای مجــازی را
شمشــیر دو لبــهای توصیــف کــرد کــه
میتواند مخرب و مفید باشــد و گفت
که با حذف این ابزار نمیشود صورت
مســأله را پــاک کــرد بلکه بایــد از این
فضا استفاده مفید شود.

کمیســیون مشترک برجام تأکید کرده
اســت که اعضای کمیســیون مشترک
برجــام موضوعــات زیــادی بــرای
گفتوگو دارند.
عراقچــی که یک روز پیــش از برگزاری
نشســت کمیســیون برجــام راهی وین
شــده اســت ،روز دوشــنبه بــا برخــی
رؤســای هیأتهــای شــرکت کننده در
نشســت بهصورت دوجانبه دیدار کرد
و همچنیــن نشســتهای کارشناســی
اعضای برجام نیز برگزار شــد .معاون
سیاســی وزارت خارجــه ایــران در این
ســفر بــا «رافائــل گروســی» ،مدیرکل
آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی و
وزیــر امــور خارجه اتریش نیــز دیدار و
گفتوگو خواهد کرد.

