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انتقاد از حاشــیههای سفر خارجی رئیس مجلس در صحن مجلس

دستیار قالیباف ادعای سخنگوی مجلس را رد کرد

خانه ملت

گروه سیاسی /محمد باقر قالیباف پس
از ســفر پر حاشیه به روســیه ،دیروز در
بهارســتان حاضر شــد و در جلســهای
غیرعلنــی گزارشــی بــه نماینــدگان
ارائــه داد؛ جلســهای کــه البتــه در
همان غیرعلنی بودن خالصه نشــد و
نمایندگان بحث در مورد این سفر را به
جلســه علنی هم کشــاندند و به انتقاد
از رئیــس مجلــس هــم پرداختنــد .در
این میان محمــود احمدی بیغش که
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجــی مجلــس اســت در انتقــاد به
حاشــیههای ســفر رئیسمجلــس بــه
روســیه و لغو دیــدار پوتین بــا قالیباف
گفــت کــه بــا وجــود ایــن همه مشــاور
و دســتیار «مدعیالتیــم» عریــض و
طویل تشــریفات رئیــس مجلس ،چرا
یــک ســفر رســمی و معمولــی نبایــد
بدرســتی راهبــری و مدیریت شــود که
ایــن همه جنجال به پــا کند .او خطاب
به قالیباف گفت که آیا بهتر نیست در
حجــم ،کمیــت ،کیفیت و مشــاوران و
دستیاران و برنامهریزان دفتر خودتان
تجدیدنظر اساســی کرده و اندکی هم
بــرای انتخــاب ،نماینــدگان مجلــس
را بــه حســاب بیاوریــد .ســادهانگاری
نســبت به کشــور روســیه و آداب بسیار
ســخت و پیچیــده رســمی در ســاختار
حاکمیت این کشــور است که در قصور
مســئوالن ســفارت ایــران در روســیه و
متأســفانه تیم غیرحرفهای برنامهریز
مجلــس مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و
منجــر بــه این حــد از حــرف و حدیث
بــرای مجلــس شــده اســت .احمــدی
بیغش اشارهای هم به جلسات رئیس
مجلس در تهران داشــت کــه بهدلیل
همیــن موضــوع کرونــا از حضــور در
آن ممنــوع شــده بــود .او گفــت :آقای
قالیبــاف در کشــور خودمــان بهدلیــل
مبتال شــدن به کرونــا رئیسجمهوری
روحانــی بــه جنابعالــی برای تشــکیل
جلســه و نشست ســران قوا وقت نداد
و آن نشســت را کنســل کرد .حال شما

انتظار دارید پوتین که از حرفهایترین
و مرموزترین سیاســتمداران دنیاست
بــدون اطمینــان از ســامت کرونایــی
شــما و هیــأت همــراه بــا جنابعالــی
مالقات کند؟ صــدای تریبون احمدی
بیغــش در ادامــه و در حالــی کــه
میگفت«:اگر این اتفاق مهم و رخداد
تلخ را مقایســه کنیم بــا نامه حضرت
امــام به گورباچــف و عظمت ،ابهت و
اقتــدار نمایندگان حضــرت امام برای
انتقــال نامــه به رهبــر اتحــاد جماهیر
شــوروی» ...بهدلیل اتمــام زمان مقرر
شده برای بیان نطق قطع شد.
پس از پایان نطق احمدی بیغش،
علــی نیکــزاد در پاســخ بــه او گفــت:
مقایسه سفر فرستاده امام راحل برای
ارائه پیام بنیانگذار انقالب اسالمی به
گورباچف با ســفر اخیر رئیس مجلس
بــه روســیه ،درســت نیســت .آن ســفر
تنهــا بــرای تســلیم پیــام امــام راحــل
انجــام شــد ،ولــی ســفر قالیبــاف یک
ســفر بین پارلمانی بود کــه در کنار آن
قــرار بــود پیــام رهبــر معظــم انقالب
نیز بــه پوتین رئیسجمهوری روســیه
تســلیم شــود .عزیزان ایــن موضوع را
در نظر داشته باشــند .در ادامه جلسه
علنی دیروز ،رئیس کمیســیون امنیت
ملــی و سیاســت خارجــی در واکنــش
بــه صحبتهــای احمــدی بیغش به
دفــاع از قالیبــاف و ســفر او بــه مســکو
پرداخت و گفت :سفر هیأت پارلمانی
کشــورمان به روســیه موجب آشفتگی
و عصبانیــت اردوگاه غربیهــا بویــژه
امریکاییها و همپیمانانشــان شــد که
دلیلی بر درست بودن و موفقیتآمیز
بودن این سفر است.
ëëطرح شــفافیت آرای نماینــدگان بار
دیگر در صحن؟
اما طرح شفافیت آرای نمایندگان
کــه در هفتههــای گذشــته کلیــات آن
بــا همــه وعدهوعیدهــای نماینــدگان
اصولگــرای مجلــس یازدهــم بــه
تصویــب نرســید همچنــان دغدغــه

مجلــس اســت و برخی از مجلســیها
در تــاش هســتند تا بار دیگــر آن را به
صحن بیاورنــد .محمدجواد نیکبین
نماینده کاشــمر در جلسه علنی دیروز
در تذکــری آییننامهای گفــت :بعد از
رأی نیــاوردن کلیــات طــرح شــفافیت
آرای نماینــدگان ،هجمههایــی علیــه
مجلس شــکل گرفت .وی بــا انتقاد از
شرکت نکردن نمایندگان در رأیگیری
گفــت :بایــد ضمن حفــظ انتظــام در
مجلس شــورای اســامی فــرق خادم
و خائن مشــخص شــود .مــردم با فرد
منافــق برخــورد میکننــد درخواســت
مــا این اســت کــه موضــوع شــفافیت
آرای نمایندگان در دســتور کار جلســه
روز سهشــنبه مجلس شــورای اسالمی
قــرار گیــرد .در پاســخ بــه ایــن تذکــر،
محمدباقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس
در توضیحاتــی اعــام کــرد کــه کلیات
طــرح شــفافیت آرای نمایندگان برای
تصویــب بــه رأی دو ســوم نمایندگان
نیاز داشــت که تنها ســه رأی کم آورد.
او از پیگیــری نمایندگان برای بررســی
دوباره این طرح خبر داد و گفت :طبق
مــاده  ۱۳۰آییننامه در صورتی که ۵۰
نماینــده درخواســتی را امضــا کنند که
طــرح  ۶مــاه زودتــر در دســتور کار قرار
گیــرد میتوان مجــدداً آن طــرح را در

دســتور مجلس قــرار داد .بیــش از ۵۰
نماینده این درخواست را امضا کردند
لــذا طــرح شــفافیت آرای نماینــدگان
میتوانــد در دســتور هفتــه جــاری
مجلس شورای اسالمی قرار گیرد.
ëëاحضار وزیران ارتباطات و اطالعات
به مجلس
نماینــدگان بار دیگر ســراغ وزیران
س از محمدجواد
کابینــه هم رفتند .پــ 
آذری جهرمی کــه بهدلیل اظهاراتش
مبنــی بــر اینکــه «امــام یــاد داد نــه به
کاخ ســفید اعتمــادی هســت ،نــه بــه
کاخ کرملیــن امیــدی» ،مــورد هجمــه
نماینــدگان قــرار گرفــت و بهدلیــل
همزمانــی ایــن صحبتهــا بــا ســفر
قالیبــاف بــه روســیه ،مجلســیها
بهدنبال جمعآوری امضا برای ســؤال
از وزیــر ارتباطــات هســتند ،نوبــت بــه
ســیدمحمود علــوی هــم رســید .وزیر
اطالعات که در گفتوگوی ویژه خبری
شــبکه دوم ســیما در  ۲۰بهمن حاضر
شــده بود و در مورد سیاستهای کلی
جمهوری اســامی در خصوص تولید
ســاح هســتهای صحبت کــرد ،دیروز
نمایندگان را به تکاپو انداخت تا طرح
ســؤال از او را هــم کلیــد بزننــد .علــی
توگو
خضریان نماینده تهــران در گف 
بــا ایســنا بــا اعــام ایــن خبر گفــت :با

توجه به اظهارات ســید محمود علوی
وزیر اطالعات پیرامون احتمال نقض
سیاســتهای کلی جمهوری اســامی
و در مخالفــت بــا فتــوای رهبر معظم
انقالب درباره حرام بودن تولید سالح
هستهای که متأســفانه منجر به ایجاد
هزینــه سیاســی برای نظــام جمهوری
اسالمی شده ،طرح ســؤال از وی تهیه
و در سامانه مجلس ثبت شده است تا
این عضو کابینه پاسخگوی نمایندگان
باشــد .وی با بیان اینکه وزیر اطالعات
بعــد از گذشــت چنــد روز درصــدد
جبران اظهــارات خــود اقدامی نکرده
است ،افزود :اظهارات علوی بر خالف
جایــگاه ســازمانی وزارت اطالعــات
مبنی بر افزایش امنیت برای کشورمان
بــوده و امنیــت ملــی را دچــار مشــکل
کــرده اســت .ضمــن اینکــه در حــوزه
سیاست خارجی هم ممکن است این
اظهــارات ،جمهوری اســامی را دچار
مشــکالتی کند .رئیس کمیته سیاسی،
نظامــی و امنیتی کمیســیون اصل نود
ادامــه داد :هیــأت رئیســه کمیســیون
اصــل  ۹۰مجلــس ،کمیتــه سیاســی،
نظامــی و امنیتــی ایــن کمیســیون را
موظف کرده تا نســبت بهطــرز کار این
موضــوع بررســیهای الزم را صــورت
دهد که اگر ایــن اظهارات از منظر این

کمیسیون امکان بررســی داشته باشد
و خســارتبار بــودن اظهــارات وزیــر
اطالعات محرز شــود ،موضوع بررسی
شــده و پس از طی مراحل الزم از وزیر
اطالعــات توضیحاتــی پیرامــون ایــن
موضوع خواســته شود تا رسیدگیهای
الزم به این پرونده انجام شود.
ëëاعــام وصــول طــرح ممنوعیــت
انتخــاب یا انتصاب مقامــات و مدیران
دارای تابعیت مضاعف
در جلســه دیروز مجلس مصوباتی
هم به تصویب رســید و چند طرح هم
اعالم وصول شد .در ادامه بررسیهای
مرتبــط با طرح جهــش تولید و تأمین
مســکن  ،نماینــدگان مجلــس در
مصوبهای مقرر کردند وزارت راه برای
اجــرای برنامههــای حمایتــی نســبت
به واگــذاری اراضی مورد نیاز ســاخت
مسکن به صورت اجاره  ۹۹ساله اقدام
کنــد .همچنیــن نماینــدگان ســازمان
ملی زمیــن و مســکن را مکلف کردند
زمینهای مســتعد توســعه شــهری با
اولویت شــهرهای در حــال تهیه طرح
جامع شــهری را شناســایی و مقدمات
الحــاق آنهــا بــه شــهرها را فراهــم
نمایند .در مصوبهای دیگر با تصویب
مجلــس ،مددجویــان ،معلــوالن و
ایثارگــران از پرداخــت هزینه خدمات
نظــام مهندســی برای یکســال معاف
شدند.
همچنیــن ســیدناصر موســوی
الرگانــی  ،عضو هیأت رئیســه مجلس
در پایــان جلســه علنی دیــروز از اعالم
وصــول طــرح ممنوعیــت انتخــاب یا
انتصــاب مقامــات و مدیــران دارای
تابعیت مضاعف مرتبط با کشورهای
خارجــی خبر داد .ســؤال ملی مجتبی
یوســفی نماینــده اهــواز و تعــدادی از
نماینــدگان از عبدالرضــا رحمانــی
فضلی وزیر کشــور هم دربــاره نظارت
بر عملکرد شهرداریها و عدم اجرای
مفاد قانون شرایط انتصاب شهرداران
اعالم وصول شد.

تردیدهای کاخ سفید هزینه احیای برجام را افزایش میدهد

واشنگتن پست

پیامدهــای سیاســت فشــار حداکثری
و ظرفیتســازی و اهرمســازی دولت
ترامــپ در برابــر ایــران ذیــل فشــار
حداکثری بهره ببرد.
قابــل انتظــار اســت کــه اگــر چنین
دیدگاهــی در واشــنگتن در رابطــه
بــا ایــران شــکل گرفتــه باشــد ،دیدگاه
مخالفــان برجــام در ایــران کــه از
مدتهــا پیــش اینطــور اســتدالل
میکردند کــه بیتحرکی دولت جدید
امریکا نســبت به برجام نشــان داد که
هیــچگاه نمیتــوان به امریــکا اعتماد
کرد ،حامیانی افزونتــر پیدا میکند و
در همین حال کشورهای مخالف این
توافــق از جملــه عربســتان ســعودی،
امــارات و رژیم اســرائیل هم در ایجاد
هماهنگــی اقدامات ضــد ایرانی خود
فرصت بیشتری به دست بیاورند.
ëëگامهای لرزان
فقــدان اراده بــرای تصمیمگیــری
راهگشــا از ســوی امریــکا در حالــی
اســت کــه خبرگــزاری امریکایــی
بلومبــرگ اخیراً به نقــل از منابع آگاه
درون دولــت امریــکا گــزارش داده
بــود کــه «بایــدن» قصــد دارد بــدون
لغــو تحریمهای اساســی ایــران نظیر
نفــت و بانک مرکــزی ،فشــار مالی بر
ایــران را تــا حــدودی کاهــش دهــد .از
جملــه اقدامــات مــورد اشــاره در این
گــزارش تصمیــم احتمالی واشــنگتن

اعالم جرم دادستان زنجان علیه آذری جهرمی

دست آخر اینکه ،پس از نقل قول آذری جهرمی از امام خمینی(ره) درباره
عدم دل بســتن به کاخ کرملین ،دادستان زنجان علیه جهرمی اعالم جرم کرد.
به گزارش ایســنا ،رئیسکل دادگســتری استان زنجان دیروز در جمع خبرنگاران
گفت :در پی صحبتهای نادرســت و خالف سیاســتهای نظام آذری جهرمی
پرونــده قضایــی در دادســرای زنجــان علیــه وی تشــکیل شــد .صادقــی نیارکی
بــا اعــام این خبــر گفت :با توجه به اینکه هفته گذشــته یکی از مســئوالن کشــور
در زنجــان صحبتهای نادرســت و خالف سیاســتهای نظام ایــراد نمودند که
بالفاصلــه مســتندات جمــعآوری و با فوریت علیــه این مســئول پرونده قضایی
تشــکیل شــد .رئیس شــورای قضایی اســتان زنجان اظهار کرد :با توجه به اینکه
رســیدگی به اتهامات اینگونه مقامات در صالحیت دادســرای تهران میباشــد
پرونــده بــا عدم صالحیــت به مرجع مذکور جهت رســیدگی ارســال شــد .هفته
گذشــته آذری جهرمــی ،وزیر ارتباطات در زنجان گفته بــود همانگونه که به کاخ
سفید اعتمادی نیست ،امید بستن به «کاخ کرملین» هم راهبرد درستی نیست.
امام به ما یاد دادند که به «مردم» بویژه کوخنشینها تکیه کنیم.

درخصوص پولهای بلوکه شده ایران
در کره جنوبــی و همچنین حمایت از
اعطای وام صنــدوق بینالمللی پول
به ایــران و صدور مجوز بــه تجهیزات
پزشــکی و کمکهای بشردوســتانه در
زمینــه مبــارزه با ویــروس کروناســت.
انتشــار چنیــن خبرهایی موجب شــد
تا مقامهــای دیپلماتیک ایران بر این
دیــدگاه که چنیــن اقداماتــی میتواند
حرکتــی اعتمادســاز از ســوی امریــکا
تلقــی شــود خــط بطــان کشــیدند و
گفتند که قدم نخست امریکا باید لغو
همــه تحریمهــا باشــد .چنانکه ســید
عباس عراقچــی ،معاون وزیر خارجه
ایــران در صریحتریــن موضعگیــری
اعــام کــرده اســت« :بــرای مــا مهــم
نیســت کــه امریــکا امضــا میکنــد که
ایــران بتوانــد نفت بفروشــد یا تحریم
خودش را بر نفــت ایران برمیدارد یا
متوقف میکند ،بلکه مهم این اســت
که نفــت ما فــروش برود و مشــکالت
مربــوط بــه حملونقل ،بیمــه و همه
مســائل جانبــیاش حــل بشــود .در
واقع نفت ما به دســت خریدار برســد
و مبلغــش از طریــق بانــک به دســت
ما برسد .این تأثیر رفع تحریمهاست
کــه در عمــل بایــد خــودش را نشــان
بدهد .اگر این پروســه اتفاق بیفتد ،ما
میتوانیم بگوییــم که تحریمها واقعاً
برداشته شده است».

ëëضرباالجل تهران
آنچــه کار دولــت «بایــدن» بابــت
تأخیــر در تصمیمگیــری پیرامــون
برجــام و لغــو تحریمهــا را دشــوارتر
میکند ،ضرباالجلی اســت که ایران
دربــاره متوقف کردن اجــرای پروتکل
الحاقــی تعییــن کرده اســت .ایران در
ماهها و بویژه هفتههای اخیر اقدامات
کاهــش تعهــدات خــود در برجــام را
ســرعت بخشــیده اســت .رویکــردی
کــه بیتردید با هــدف افزایش قدرت
چانهزنــیاش پــای میــز مذاکــره
احتمالــی بــا دولــت جدید امریــکا در
دستور کار قرار داده است .اما این روند
از ســوی ایــران تــا مرحلــه جدیتــری
یعنی توقــف اجرای پروتــکل الحاقی
ادامــه خواهــد یافــت .طــرح توقــف
نظــارت آژانــس بینالمللــی انــرژی
اتمی بر فعالیت هســتهای ایران پس
از آن در دســتور کار مقامهــای دولــت
قــرار گرفته اســت که مجلس شــورای
اســامی در اواســط آذرمــاه گذشــته
طــرح دوفوریتــی اقــدام راهبــردی
بــرای لغــو تحریمهــا و صیانــت از
منافــع ملــت را تصویــب کرد کــه این
طــرح پــس از تأیید مراجع باالدســتی
بــرای اجــرا در دســتور کار دولــت قرار
گرفت .بــر پایه همین دســتورالعمل،
ایــران موظف اســت در صــورت عدم
اجــرای کامــل تعهــدات کشــورهای
طرف توافق هســتهای و عادی نشدن
روابــط کامل بانکی و عــدم رفع کامل
موانع صــادرات و فــروش کامل نفت
و فرآوردههــای نفتی ایران و برگشــت
کامــل و ســریع ارز منابــع حاصــل از
فــروش ،دو مــاه پــس از الزماالجــرا
شــدن این قانــون در مجلس شــورای
اســامی ،نظارتهای فراتر از پادمان
از جملــه اجرای داوطلبانــه الحاقی را
متوقف کند.
«بهــروز کمالونــدی» ســخنگوی
ســازمان انــرژی اتمــی کــه ســازمان
متبوعــش بزودی مجری این تصمیم
خواهــد بــود ،پیشــتر در ایــن رابطــه
گفتــه بــود« :بر اســاس این قانــون اگر
تحریمهــا لغو نشــود ،در موعــد مقرر
اجــرای داوطلبانــه پروتــکل الحاقــی
متوقــف میشــود .او ایــن اقــدام را

بــه معنــای اخــراج بازرســان آژانــس
ندانســته امــا تأکیــد کــرده کــه بخــش
مهمــی از بازرســیهای آژانــس در
چارچوب پروتکل متوقف میشــود».
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه
ایران هم در ســفری کــه در بهمن ماه
به روســیه داشــت بــر محتمــل بودن
اجرای این تصمیــم در صورت تداوم
وضعیــت موجــود صحــه گذاشــت
و گفــت« :مجلــس شــورای اســامی
مصوبــهای را تأییــد کــرده کــه بر طبق
آن موظــف هســتیم برخــی اقدامات
را انجــام دهیــم؛ یکی غنیســازی ۲۰
درصــد بــود که شــروع شــده و دیگری
پایــان دادن به اجرای پروتکل الحاقی
اســت کــه از  ۲۱تــا  ۲۳فوریــه بایــد
عملیاتی شود و ما طبق قانون موظف
هستیم این کار را انجام دهیم».
بــا نزدیکتــر شــدن بــه موعــد
ضرباالجــل ایــران یعنــی ســوم
اســفندماه نمایندگان مجلس هشدار
دادهانــد کــه ایــن اقــدام بهطــور قطع
اجــرا خواهــد شــد .علیرضــا زاکانــی،
رئیــس مرکــز پژوهشهــای مجلــس
دیــروز بــا بیــان اینکــه برجام ســندی
اســت که جــز به رفــع تحریمهــا باقی
نخواهــد مانــد؛ گفته اســت« :مجلس
شــورای اســامی در  12آذر امســال بــا
تصویــب طرح اقــدام راهبــردی برای
لغــو تحریمهــای ظالمانــه ،بــر مبنی
گام به گام عمل کردن توانمندیهای
هســتهای و رجــوع بــه توانمندیهــا
شــرایط جدیــدی را رقــم زد؛ معنــی
ایــن حــرف رأس امور بــودن مجلس
است؛ لذا دســت دولت را باز گذاشت
و اگر امریکا ،انگلیس ،فرانسه و آلمان
حرکت نکنند ،اسفند ماه خداحافظی
بــا پروتــکل الحاقــی و خــروج ناظران
افــزون بــر آنچــه در انپیتــی اعــام
کردهایم را شاهد خواهیم بود».
زمــان زیادی تا ضرباالجل تهران
بــرای متوقــف کــردن بخــش دیگری
از تعهداتــش باقــی نمانــده اســت و
بایــد منتظــر مانــد و دید که آیــا عدم
دسترســیهای گســترده آژانــس بــه
فعالیتهای هســتهای ایران میتواند
تصمیمگیــران واشــنگتن را از ایــن
انفعال خارج کند یا نه.

معمــوالً ســرمایهگذاران در ردههای مختلف ،از ســرمایهگذاران کالن گرفته
تــا خردتریــن آنهــا یــا تصمیــم نمیگیرند  ،یــا اگر بگیرنــد روی بــه تصمیمات
کوتــاه مــدت میآورنــد .به این معنــا که ســراغ روشهایی ماننــد بورسبازی و
معاملهگری در بازارهای غیر مولد میروند .اقتصاد ایران تحت تأثیر دو عامل
فراگیری کرونا و سرنوشــت تحریمهای امریکا و برجــام به طور خودکار در حال
تحمــل میــزان باالیی از عدم اطمینان بســر میبرد .مســأله تحریمهای امریکا
از ســال  97عمــاً نه تنها «عــدم قطعیت» حاکم بر اقتصاد ایران در ســالهای
قبــل از  92را احیــا کــرد بلکه نوع رفتــار ترامپ و مختصــات تحریمهای جدید،
باعث تشــدید بی سابقه این عدم قطعیت شــد .همین عامل به تنهایی تقریباً
تمام معادالت و فضای اقتصادی کشــور را از خود متأثر کرد .از بهمنماه ســال
گذشــته تاکنون موضوع جهانــی کرونا بار مضاعفی بر این وضعیت گذاشــت و
باز هم چشــماندازهای اقتصادی کشــور را به ســمت ابهامات بیشتری برد .این
یعنی آنکه حتی اگر چالش بودجه را هم از اقتصاد ایران حذف کنیم ،ما به طور
خودکار در معرض دو مسأله بسیار مهم با دامنه تأثیرگذاری فوقالعاده وسیع
هســتیم؛ در چنین شــرایطی اســت که تکمیل مثلث تنش اقتصادی با موضوع
بودجه کامالً غیر عقالنی به نظر میرسد.
قوانیــن بودجــه در اقتصــاد مــا دارای یک نقش بســیار اساســی و بنیادی در
ایجاد چشــماندازهای یک ســاله اقتصادی هســتند چرا که بر کل سیاســتهای
پولــی ،مالی ،مالیاتی ،ارزی ،تجاری و صنعتی تأثیر میگذارند .به عبارتی حتی
جزئیترین بخشهای اقتصادی کشــور به واســطه تعیین تعرفهها ،مالیاتها،
قیمت ارز و ...از قوانین بودجه ســاالنه متأثر میشــوند .این بدان معناســت که
محتــوای بودجــه و البته به طریق اولی سرنوشــت آن در هر مرحلــ ه یک پیام و
پالس برای بخشهای مختلف اقتصادی کشــور اســت تا آنها بر اســاس همین
پالسها ،نوع رفتار خود را برای آینده تنظیم کنند .با این توصیف ،عدم تعیین
تکلیف سرنوشــت بودجه در زمان مشخص آن و البته در فضای آرام و احتماالً
رفتــن بــه ســمت وضعیتهایــی نظیر اجــرای بودجــه چنــد دوازدهــم ،به آن
معناســت که نه تنها تصمیمگیران اقتصادی باید بخشــی از ســال را در تعلیق
مضاعف برای تصمیمگیری درباره بودجه بمانند بلکه بخش دیگر سال را نیز
با عدم اطمینان کافی نسبت به کیفیت بودجه و اجماع بر سر آن طی خواهند
کرد .چالش بودجه در شــرایط فعلی اما تنها این مســأله نیســت؛ در این میان
بحــث کیفیــت بودجــه و محتــوای منطقــی آن هم مطرح اســت؛ اینکــه قانون
بودجه کشور در زمان مقتضی نهایی شود اما در فرآیند نهایی شدن کیفیت فنی
آن تنزل یابد نیز فضای اقتصادی کشــور را با عدم قطعیت مواجه خواهد کرد.
کما اینکه تنش بیش از اندازه میان قوای مجریه و مقننه و برخی اظهار نظرهای
شــاذ سیاســی درباره بودجه ،جز این پیامــی به جامعه ندارد کــه این بودجه نه
حاصــل یک فرآینــد همکاری کارشناســی بلکــه محصول یک دعوای سیاســی
است .با این تفاسیر الزم است برای بودجه سال  1400که به جهات مختلف یک
بودجه حیاتی برای کشــور محســوب میشــود ســه عامل تصمیمگیری بموقع،
بررسی فنی و منطقی بودجه و در نهایت پرهیز از کشمکشهای سیاسی بر سر
آن به طور دقیق رعایت شوند .کرونا و تحریم عواملی هستند که تصمیمگیری
تمــام و کمــال دربــاره آنهــا در اختیار مــا نیســت و در عین حال تأثیرات بســیار
عمیقــی بر اقتصــاد ما دارند .ما بایــد برای بهبود وضعیت اقتصادی بکوشــیم
و در قبــال ایــن دو عامل بیشــترین حــد از امــکان تأثیرگذاری مؤثر را به دســت
بیاوریم؛ در چنین شــرایطی قطعاً پذیرفته نیســت که عامل سوم یعنی بودجه
که کل سرنوشت آن در اختیار خودمان است را نیز تبدیل به مشکلی تازه کنیم.
از فضای فعلی به نظر میرسد سال آینده از یک سو در حوزه برجام و تحریمها
سال مهمی برای کشور باشد و از سوی دیگر بابت موضوع کرونا شاهد تحوالت
و موقعیتهای تازهای باشیم ،هر چند که جای امیدواری باالست که آثار منفی
هر دو این مسائل در سال  1400تعدیل شوند ،اما در هر صورت واضح است که
یک بودجه پر مناقشــه ،دیرهنــگام و غیرمنطقی و رؤیاپردازانه نمیتواند نقطه
عزیمت مطمئنی برای کشور جهت رفتن به سمت این تحوالت باشد.

ادامه از صفحه اول

گروه سیاسی /کشورهای اروپایی طرف
برجام در شــرایطی از بازگشت امریکا
بــه برجام اســتقبال کــرده و خواســتار
اجــرای کامــل تعهــدات برجامــی
ایــران شــدهاند کــه هنــوز نشــانهای از
عــزم دولــت جدیــد واشــنگتن بــرای
اجرای تعهداتش در چارچوب توافق
هســتهای دیــده نمیشــود« .جیمــز
کلیفرلــی» ،معــاون وزیــر خارجــه
انگلیــس در گفتوگــو بــا روزنامــه
سعودی الشــرق االوســط به استقبال
انگلیــس از تمایــل جو بایــدن ،رئیس
جمهــور امریــکا و تالشهایــش برای
وارد شــدن در نســخه جدیــد برجــام
اشــاره کرده و موضع ثابــت تروئیکای
اروپایــی را بازگشــت کامــل ایــران بــه
تعهداتــش از جملــه متوقــف کــردن
غنیســازی  20درصــد دانســته اســت
امــا این در حالی اســت که این موضع
و مواضــع مشــابهی که بعــد از حضور
«بایدن» در کاخ سفید از سوی شرکای
اروپایی برجام مطرح شــده در عرصه
عمل راهی پیدا نکرده است.
بهرغم پیشبینیها که از تغییرات
زودهنــگام پســاانتخابات امریــکا در
صحنــه برجــام حکایــت میکــرد بــا
شــروع بــه کار دولــت بایــدن هیــچ
روزنــهای بــرای بازکــردن کالف درهم
تنیــده ایــن توافــق بــه صــورت عملی
هنوز گشــوده نشده است .با وجود این
مقامهــای دیپلماتیک دولــت جدید
امریکا کــه همگی در رابطــه با پرونده
هســتهای ایران تجربیــات مهمی را از
ســرگذراندهاند ،همچنان بــر پیگیری
مســیر دیپلماســی بــا ایــران تأکیــد
میکننــد .در جدیدترین موضعگیری
«آنتونی بلینکن» ،وزیر خارجه امریکا
در یادداشــت توئیتــری خــود بــه آغاز
خــوب رابــرت مالــی ،نماینــده ویــژه
رئیــس جمهوری در امور ایران اشــاره
و از ایــن رویــداد ابراز خرســندی کرده
اســت .او در ادامه دیپلماســی اصولی
را بهتریــن راه بــرای اطمینــان از عدم
دســتیابی ایــران بــه ســاح هســتهای
دانسته است.
موضعگیــری «بلینکــن» در حالی
اســت کــه «بایــدن» بالفاصلــه بعــد
از اســتقرار در کاخ ســفید  17فرمــان

ماجرای عنابستانی ب ه کجا رسید؟

خبر دیگر اینکه ،ماجرای عنابســتانی ،سیلی و سرباز به کجا رسید؟ این سؤال
مهمی اســت که این روزها بخشــی از مردم از خود میپرســند .ماجرا که معلوم
اســت ،ســیلی نواختــه شــده و حرفهایی رد و بدل شــده اســت ،پــس این همه
معطلی برای چیست؟عصر ایران در همین باره نوشته است :چرا هیأت نظارت
بر رفتار نمایندگان نظر خود را در مورد ماجرای نماینده سبزوار اعالم نمیکند؟
واقعاً بررســی این داســتان ،احتیاج به این همه زمان دارد؟ نکند خدای ناکرده
بــه عمــر مجلس یازدهم قــد ندهد؟قطعاً اگر ایــن اتفاق برعکس افتــاده بود و
نماینده مجلس سیلی خورده بود ،االن پارلمان تا ته ماجرا را در نمیآورد ،آرام
نمیگرفت .نویســنده افزوده :انتظار زیادی نیســت .مردم دوســت دارند بدانند
بر ســر یک نماینده مجلس که بهصورت یک ســرباز آن هم حین انجام وظیفه،
ســیلی زده اســت ،چه میآید .اعتمادسازی مثل باران نیست که از آسمان ببارد
و مــردم متوجه آن شــوند .اعتمادســازی با همین تصمیمها ســاخته میشــود.
وقتی مردم ببینند تخلفی انجام شــده و بســرعت به آن رسیدگی میشود ،خود
به خود اعتماد میکنند .به نظر میرســد همه دســت روی دســت گذاشــتهاند تا
فصل فراموشی از راه برسد و کمکم همه از یاد ببرند ،روزی نماینده مجلسی از
ماشین دناپالسش پیاده شد و به صورت سرباز راهنمایی و رانندگی سیلی زد.

ضرورت تعیین تکلیف بودجه

ضرب االجل اسفند

اجرایــی صادر کــرده که برجــام و لغو
تحریمها در میان آنها جایی نداشــته
اســت .رئیــس جمهــوری امریــکا در
جدیدتریــن موضعگیری خــود درباره
برجــام اعالم کرده که ایــاالت متحده
بــرای بازگردانــدن ایــران پــای میــز
مذاکــره تحریمهــا را لغــو نخواهــد
کــرد .موضعــی که بــه این معناســت
ایــران باید ابتــدا غنیســازی اورانیوم
را متوقــف کنــد .ایــن در حالــی اســت
کــه متقابالً محــور ثابــت موضعگیری
مقامهــای بلندپایــه کشــورمان هــم
برداشــتن اولیــن قدم از ســوی امریکا
با لغو تحریمهاست .اقدامی که گفته
شــده باید آثار ملموس آن بر اقتصاد
تحریــم زده ایــران مشــاهده شــود.
هرچنــد که ناظران طــرح این مواضع
حداکثری را ارزیابــی طرفین از میزان
عــزم یکدیگــر بــرای ورود بــه صحنــه
چانهزنــی غیــر رســمی و تمایــل بــه
حــل بحران جاری میداننــد اما نباید
فرامــوش کــرد کــه ایــران اعــام کرده
طرفهای توافق فرصت زیادی برای
این ارزیابیهای میدانی ندارند.
دولــت بایدن نگرانیهایــی درباره
فعالیتهــای هســتهای ایــران دارد و
مدعی اســت کــه زمان گریز هســتهای
ایــران و رســیدن آن بــه نقطــه بــدون
بازگشــت ،بســیار محــدود اســت.
چنانکه وزیــر خارجه امریــکا اخیراً در
گفتوگو با «انبیســی» مدعی شــده
کــه ایــران تنهــا چند مــاه تا دســتیابی
بــه مــواد شــکافتپذیر بــرای تولیــد
ســاح هســتهای فاصلــه دارد ،امــا در
صورتــی کــه همچنــان بــه برداشــتن
محدودیتهــای هســتهای خود ادامه
دهــد ،این فاصله به چند هفته تقلیل
خواهد یافت.
با احتساب این نگرانی ،سادهترین
راه بــرای ممانعــت از رســیدن بــه
چنین وضعیتی توســط ایران این بود
کــه «بایــدن» بــا یــک دســتور اجرایی
تحریمهــا را لغــو کنــد تــا زمینــه برای
تنشزدایــی مهیــا شــود امــا بــا تأخیر
ملمــوس در ایــن زمینــه ایــن تصــور
ایجــاد شــده کــه رئیــس جمهــوری
امریــکا دســتکم در موضــوع برجام
و ایــران میکوشــد بهخوبــی از

دیگه چه خبر

قالیباف درتیم مشاوران و برنامهریزان خود تجدیدنظر کند

خبــر اول اینکه ،معاون بینالملل مجلس با بیان اینکه درباره عدم دیدار با
پوتین ،بحثی مبنی بر کم کاری وزارت خارجه مطرح نیست ،گفت :پروتکلهای
بهداشــتی مانــع ایــن دیــدار شــد.به گــزارش فــارس ،حســین امیرعبداللهیان،
درمــورد برخی بحثها پیرامون ســفر اخیر قالیباف به روســیه تأکید کرد :درباره
عدم برگزاری دیدار رئیس مجلس با رئیسجمهوری روســیه قبالً هم بهصورت
شــفاف ذکر شــده بود که پروتکلهای بهداشــتی مانع این دیدار شــد .وی افزود:
همانطــور که قبالً نیز بارها ذکر شــده اســت ،این ســفر به دعــوت آقای والودین
رئیس مجلس دومای روسیه انجام و نشستهای الزم با همتای رئیس مجلس
در ســطحی بــاال برگزار شــد .امیرعبداللهیان دربــاره برخــی اظهارنظرها درباره
کــم کاری وزارت خارجه در این باره تأکید کرد :چنین بحثی مطرح نیســت و اگر
افرادی چنین چیزی مطرح کردهاند ،یا اشــرافی به موضوع نداشــتهاند یا شــاید
منظور دیگری داشــتند .گفتنی اســت محمد حســین فرهنگی ،سخنگوی هیأت
رئیســه مجلس شــنبه مدعی شــده بود که انجام نشــدن دیدار پوتین با قالیباف
بهخاطر کم کاری وزارت خارجه بوده است.

