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همکاری را جایگزین تقابل در منطقه کنیم

گروه سیاســی /دومین مجمــع گفتوگوی تهران
روز گذشــته بــا هــدف بررســی آخریــن وضعیت
تحــوالت منطقــه خلیــج فــارس ،طرحهــای
همــکاری منطقــهای بویــژه طــرح صلــح هرمــز
توگــو در خصــوص
و همچنیــن بحــث و گف 
مؤلفههای اصلی برای ترتیبات جدید منطقهای
باحضــور اندیشــمندان و برخــی مقامهــای
کشــورهای منطقه بهصورت مجــازی و با حضور
شــرکت کنندگانی از داخــل و خــارج از کشــور
برگزار شــد .هــم اندیشــی و تبادل نظــر مقامات
ارشــد سیاســی و رؤسای مؤسســات مطالعاتی و
اندیشــکدهها از منطقه و جهان پیرامون شــرایط
منطقهای ایــران از جمله خلیج فارس ،آســیای
مرکزی و قفقاز و افغانســتان و همچنین بررسی
پیامدهــای امنیتــی و سیاســی ایــن تحــوالت بــر
روندهــای منطقــهای از جملــه محورهــای مهم
ایــن مجمــع اســت کــه میکوشــد از ایــن طریق
بــه یــک فهــم مبتنــی بــر واقعیــات از روندهای
جــاری منتهــی شــود و زمینــه را بــرای همفکری
بــرای یافتــن راه هــای همــکاری بین کشــورهای
منطقــه در جهــت ایجــاد صلح و ثبــات ،امنیت
و رفــاه مــردم منطقــه و چگونگی نقــش آفرینی
بازیگــران منطقــهای و بینالمللــی در راســتای
ایجاد ثبات یا بیثباتی فراهم کند .به گفته سعید
خطیبزاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه عالوه
بــر حضــور و ســخنرانی مقامات ارشــد سیاســی
کشــورهای منطقــه شــامل مقامــات سیاســی
کشــورمان ،تعدادی از رؤســای مراکز مطالعاتی
و اندیشــکدههای داخلــی ،منطقــهای و جهانــی
و صاحــب نظــر در مســائل منطقــهای نیــز در
نشستهای سه گانه شــامل پویاییها و تحوالت
مهم منطقه ای؛ مفهوم همسایگی در غرب آسیا
بــا تکیه بر مناطــق و ماهیت و نحوه ســاماندهی
ارتباطات فیمابین و در نهایت پروندههای مهم
سیاســی -امنیتی منطقه تبادل نظر میکنند .در
این نشســت وزیــران خارجه برخی از کشــورهای
منطقــه از جملــه مولــود چــاووش اوغلــو ،وزیــر
خارجه ترکیــه ،محمدحنیف اتمــر ،وزیر خارجه
افغانســتان ،فیصل المقداد وزیر خارجه ســوریه
و ..سخنرانی کردند.
ëظریف :امریکا بهدنبال فروش تســلیحات خود
است
وزیــر خارجــه ایــران در ســخنانی در دومیــن
نشســت مجمــع گفتوگوی تهــران به تشــریح

وضعیــت منطقــه غــرب آســیا پرداخــت.
محمدجــواد ظریــف ،وضعیــت کنونــی منطقه
را نامناســب ارزیابــی کــرد و در ادامه ســه ریشــه
اصلی را برای مشکالت منطقه برشمرد و گفت:
«معتقدم ســه ریشــه اصلی برای این مشکالت
وجــود دارد کــه شــامل مداخــات بینالمللــی،
امنیتی کردن و اولویتســازی کردن است .شکی
نیســت کــه یکــی از مهمتریــن دالیل مشــکالت
موجود ،مداخله طوالنی و خطرناک بینالمللی
در منطقه ما اســت .منطقه مــا هدف طرحهای
ژئوپلتیک از ســوی بازیگران خــارج از منطقه در
پنج قرن گذشــته بوده اســت .در حافظــه اخیر،
امریــکا ناامنــی و بیثباتی در منطقه را بیشــتر از
هر جای دیگری تشــدید کرده اســت .همانطور
که آمار خود آنها (امریکاییها) نشــان میدهد،
چیــزی حدود هفت تریلیــون دالر در جنگهای
بیپایــان و مداخلــه نظامــی در ایــن منطقــه در
کمتــر از دو دهه هدر رفته اســت» .ظریف تأکید
کــرد :امــا مداخلــه امریکاییهــا تنهــا بــه حــوزه
نظامی محدود نبوده اســت .اقدامات اقتصادی
تحمیلی امریکا که علیه مردم ایران انجام شده
بخصــوص در دوران همهگیــری ،چیزی کمتر از
جنگ اقتصادی نیســت .با ایــن حال همانطور
که اکنون شاهد هستیم ،در دنبال کردن سیاست
شکســت خــورده فشــار حداکثــری تفاوتــی بین
رئیسجمهــوری ســابق و کنونی امریکا نیســت.
وزیــر خارجه ایران با بیان اینکــه امریکا بهدنبال
امنیتــی کردن همه چیز با هدف تســلط اســت،
افزود :این کشور به همه چیز از جنبه نظامی نگاه
می کند .به منطقه به چشم منطقه نظامی نگاه
میشــود و ماهیت غالــب تعامــات در منطقه
نظامی اســت .ایــن امتیاز دیگری بــرای امریکا و
شــرکای غربــی آن دارد و آن فــروش و صادرات
تسلیحات نظامی آنهاســت .وی در تشریح این
مسأله گفت :شش همسایه جنوبی ما در خلیج
فارس با جمعیت کلــی کمتر از  ۴۰میلیون نفر،
یــک چهــارم همه تســلیحاتی کــه در جهــان به
فروش میرسد را خریداری کردهاند .یکی از آنها
بیش از  ۶۰میلیارد دالر ســال گذشــته در این راه
هزینه کرد و دیگری با جمعیت تنها  ۱.۵میلیون
نفر ۲۲ ،میلیارد دالر هزینه کرد.
وزیــر خارجــه اظهــار داشــت :بــرای امنیتــی
کردن الزم اســت تهدیدها و دشــمنان ساختگی
(بــرای توجیه) و همچنین دوســتان ســاختگی و

ناطق نوری و الریجانی کاندیدای  1400نمیشوند

ادامه از صفحه اول

به انتخابات ریاســت جمهوری نیــز باید به پیام
انتخاباتی ســیدمحمد خاتمی به دومین کنگره
ملی مجمع ایثارگران اشاره کرد.
به گــزارش جماران ،خاتمــی در این پیام با
بیــان اینکــه «انتخابــات آزاد نمــاد جمهوریت
اســت کــه مشــروعیت ارکان قــدرت و همــه
حکومت را مشخص میکند و حاکمیت مردم
بر سرنوشــت را متجلــی مینمایــد» ،ایثارگر را
کســی توصیف کرد کــه مصلحت آیین ،کشــور
و مــردم را بر منافع شــخصی و گروهی ترجیح
داده و در دفــاع از جمهوریــت ،تمامیت ارضی
و نیــز دفــاع از آییــن و میهــن و مــردم در برابــر
فزونخواهــی و تهدیدها و توطئههای بیرونی و
حق و حرمت مردم که صاحبان اصلی انقالب
و کشــورند پیــشگام اســت و در عیــن حــال بر
تعامل ســازنده با رعایت اصــول با جهان برای
تأمین مصالح ملی پیشقدم است.
از دیگــر خبرهــا اینکــه به گــزارش نامــه نیوز
حسین سبحانینیا فعال سیاســی اصولگرا رأی
ســعید محمــد را قابــل اعتنــا ندانســته و درباره
آخریــن وضعیــت کاندیداتــوری ســیدابراهیم
رئیســی برای انتخابات ریاســت جمهوری سال
 ۱۴۰۰به نقل از بعضی نزدیکان او گفت« :ایشان
حضوری برای انتخابات نخواهد داشت».
توگویــی بــا
امــا محمدرضــا باهنــر در گف 
فارس از فعال بــودن و چانهزنی اصولگرایان
بــرای بــه میــدان آوردن رئیســی خبــر داده و
گفتــه :چهرههایــی همچون آقایــان علی اکبر
ناطــق نــوری و علــی الریجانی قصــدی برای
کاندیداتوریندارند.

تأکید پزشکیان بر ضرورت برنامه محوری برای اداره کشور

ســخنگوی دولت با بیــان اینکه براســاس گزارش
بانک مرکزی در مجموع  9ماهه سالجاری تولید
ناخالص داخلی با نفت  2.2درصد رشــد داشته و
بدون نفت نیــز  1.1درصد مثبت شــدهایم ،اعالم
کــرد :در آخریــن فصل ســال  99ما از رکــود خارج
شــدیم .به گزارش ایرنــا ،علی ربیعــی در آخرین
نشست خبری خود در سال  99که به دلیل شرایط
کرونایــی به صــورت برخــط برگزار شــد ،جزئیات
رشد در بخشهای مختلف اقتصاد را به این شرح
اعــام کــرد :بنابر گزارش بانــک مرکزی در بخش
کشــاورزی  4.6درصــد ،در بخــش نفــت  3.2و در
بخش صنایع و معادن  6درصد مثبت شــدهایم.
در بخش خدمات هم که به علت شــیوع ویروس
کرونــا و تعطیلیهــای اجباری در ســال  98دارای
رشد منفی زیادی بودیم ،با سیاستهای اعمالی
بتدریــج در فصل اول ســال  99رکــود به منفی 1.9
درصد رسید ،در نهایت با مقداری بهبود در فصل
دوم و سوم ودرنهایت منفی  0.3درصد هستیم.
او بــا بیــان اینکــه در مجمــوع  9ماهــه تولیــد
ناخالــص داخلی با نفت  2.2درصد رشــد و بدون
نفت نیز  1.1درصد مثبت شــدهایم ،تصریح کرد:
این در حالی اســت که در  15ســال قبل از تحریم،
میانگیــن درآمــد ارزی  45میلیــارد دالر بــوده و
امســال ما فقط  10درصد این میــزان درآمد ارزی
داشــتهایم .ربیعی پس از بیان این گزارش ،تأکید
کرد که هــدف اصلــی تحریمها ،قــرار دادن ایران
در دو راهــی «گرســنگی کشــیدن مــردم یــا تبدیل
شــدن به یک جامعه پلیســی» بود کــه دولت ،نه
تنها اجازه نداد هیچکدام از این دو سناریو محقق
شــود ،بلکــه تــاش کرد تــا جــای ممکــن نتایج و

را گرفت.
چگونه میشــود کاری کــرد که من حتی اگر
دزد ماهری هم باشــم نتوانم در این مملکت
یــک میلیــون تومــان پــول را بــه ایــن راحتــی
جابهجــا کنم ،نه اینکــه  ۱۰۰میلیــون ،نه اینکه
 ۱۰۰میلیــارد ،نــه اینکــه  ۷۰هزار میلیــارد پول
در ایــن مملکت گم شــود و این آقایان خبردار
نشــوند! بعد بگویند ما گرفتیــم! خوابت برده
بــود کــه حــاال اینهــا خوردنــد و بردنــد؟! کجــا
بودی؟! اگر سیســتم وجود داشــته باشد ،حتی
 ۱۰تومــان هــم از خارج به حســاب مــن بیاید،
میفهمند .االن دنیا دنیایی نیســت که بشــود
به این راحتی در آن پول جابهجا کرد.

اثرات تحریم بر زندگی مردم را دور کند و درعین
حال برای حفظ آزادیهای سیاسی و مدنی مردم
هم ایســتادگی کرد .ســخنگوی دولــت ،همچنین
میانگین اشتغال کشور در این سالها را  551هزار
نفــر اعــام و تأکید کرد کــه این آمار بهرغم فشــار
تحریمها حاصل شده است ،از این رو میتوان آن
را عدد قابل قبولی دانســت .ربیعی علت اختالل
در بازار مرغ را نیز سه عامل محدودیتهای ایجاد
شده از تحریم ،کاهش درآمد ارز اختصاصی برای
نهادهها برای موعد مقرر و نیز سودجویی عدهای
برشــمرد و اعالم کرد :با توجه به در پیشرو بودن
مــاه مبــارک رمضــان و افزایــش ذخایر گوشــتی و
برگردانــدن تعــادل به بــازار بهرغــم جوجهریزی
مناســب و تولید قابل قبول مرغ بــرای حمایت از
مصرفکنندگان ،دولت به شــرکت پشتیبانی امور
دام کشــور اجازه داد تا  ۵۰هزار تن گوشــت مرغ با
اســتفاده از ارز ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی خریداری و

انصاف نیوز

مســعود پزشــکیان ،نماینده مجلس شــامگاه
یکشــنبه در یــک ســخنرانی در مســجد
ولیعصر(عــج) ،در جمع تعــدادی از فعاالن
سیاســی -شــهری تهــران و البــرز بــر برنامــه
محوری برای اداره کشور تأکید کرد.
بــه گــزارش انصــاف نیــوز ،نایب رئیــس
ســابق مجلس با انتقاد از ســاختار و وضعیت
کنونــی کشــور در حــوزه پاســخگویی و توزیــع
مســئولیتها گفت :االن در ساختار کشور ما نه
استاندار ،نه فرماندار نه امام جمعه هیچکس
اختیــار تــام نــدارد .هــر کــس یــک قســمتی از
قــدرت دســتش اســت و هیچکــس پاســخگو
نیســت .بعــد میگوینــد چــرا ســؤال میکنی؟

چــرا مطالبهگــری؟ بــرای اینکه هر کســی یک
قســمتی از کار دســتش اســت .حل نمیشود.
چون عملکر ِد روشــن دستمان نیست؛ اینکه
چه باید بکنیم و اختیار این عملکرد ،دست ۱۰
نفر آدم اســت .در نتیجه اجرا نمیشود و قابل
اجرا نیســت .نماینــده تبریز در مجلس ضمن
تأکیــد بر ضرورت وجود برنامه و ســاختار قوی
در کشــور ،افــزود :بحثهــای مفصلی هســت
بــرای اینکــه بتوانیــم جلــوی رانــت ،دزدی،
قاچــاق و زمینخواری را بگیریم .اگر قرار شــد
کســی از بیــن ما بــاال بیایــد ،آنوقت میشــود
نشســت و با همدیگر برنامه را درآورد و در آن
برنامه گفت که چگونه میشــود جلوی دزدی

واردات  50هزار تن گوشت مرغ به کشور

ایرنا

گــروه سیاســی /مهلــت ثبــت نــام داوطلبــان
انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر
در ســاعت  24:00نیمه شب سهشنبه  26اسفند
پایان یافت .پیشتر آخرین مهلت قانونی ساعت
 18روز سهشنبه اعالم شده بود اما ستاد انتخابات
کشــور ظهر دیروز با صــدور اطالعیهای ثبت نام
داوطلبان انتخابات شوراها در فرمانداریها را تا
ساعت  ۲۰و ثبت نام از طریق اپلیکیشن موبایل،
رایانــه شــخصی و دفاتر پیشــخوان را تا ســاعت
 ۲۴:۰۰تمدید کرد .پیشتر و در ساعات پایانی روز
دوشنبه سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی
ستاد انتخابات کشــور در ارائه گزارش تجمیعی
ثبتنام انتخابات شوراها تا پایان روز ششم گفته
بود« :تا ساعت  ۱۸امروز دوشنبه بیست و پنجم
اسفند ماه ،ثبت نام  ۲۵۵۸۵نفر برای انتخابات
شــوراهای شهر ،نهایی شــد» .از این تعداد تنها
حدود  ۲۷درصــد روشهای الکترونیک را برای
ثبــت نــام انتخــاب کردنــد ۱۹ ،درصــد بــه دفاتر
پیشــخوان دولــت مراجعــه کردنــد و  54درصد
همچنــان مراجعه حضوری بــه فرمانداریها را
برای ثبت نام انتخاب کردند.
همچنین به گزارش ایســنا و بر اساس اعالم
شکراله حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان
تهــران تــا ظهــر دیــروز  3691نفــر در انتخابــات
شــوراهای شهر اســتان تهران ثبت نام کردند که
 15درصد زن و  85درصدشــان مرد بودند .شهر
تهــران تا ظهر دیروز با  ۱۳۰۷نفر ثبت نام دارای
بیشــترین تعــداد داوطلــب انتخابات شــوراها و
فیروزکــوه بــا  ۳۶نفــر ثبــت نــام دارای کمتریــن
تعداد داوطلب است .در مجموعه اخبار مربوط

اتحادهای ســطحی داشته باشــید .امنیتی کردن
همچنیــن اولویتهــای منطقــه را از مهمتریــن
چالشها و تهدیدهای امنیتی واقعی به رسیدگی
به موارد جعلی تغییر میدهد.
ëمسألهفلسطینبایداولویتمنطقهباقیبماند
وی در ادامــه گفت :شــاید یکی از انگیزههای
اصلــی در اولویــت قــرار دادن ایــن تهدیدهــای
امنیتی ســاختگی در منطقه ما ،به عقب راندن
مسأله فلسطین و حتی اگر ممکن باشد ،نادیده
گرفتن آن باشد .پایان دادن به وضعیت بغرنج
فلســطین بایــد طوالنیتریــن اولویــت منطقــه
باقی بماند .این یک مسأله جهانی است .هیچ
صلــح و ثباتی در منطقه و جهان با وجود ادامه
وحشــیگری صهیونیســتها علیه فلســطینیان
نمیتوانــد برقرار باشــد .وزیــر خارجه ایــران در
توضیــح اولویــت دیگر منطقــه گفــت :اولویت
دیگر منطقه باید رســیدگی به فهرست طوالنی
مســائلی باشــد کــه مرتبط بــا معیشــت روزانه
مردم اســت .به عقیده من برای بهبود شــرایط
زندگی مردم باید تقابل را با همکاری جایگزین
کنیــم .ایــن البتــه نیازمنــد تعهد بــه گفتوگو و
دیپلماسی است.
وی در ادامه با ابراز تأسف از اقدامات برخی
بازیگــران منطقــهای خالف این جهــت ،افزود:
واقعیــت ایــن اســت که هیــچ چیزی بــه لحاظ

ماهیتی در منطقه ما اشــتباه نیست و بحرانها
ساخته انسانها هستند.
ëکلیدرفعمشکالتمنطقه،گفتوگو است
ظریــف بــا تأکیــد بــر اینکــه مــردم منطقــه
میتواننــد با صلــح کنار هم زندگی کننــد ،افزود:
مــا میتوانیــم اختالفاتمــان را بــا عقالنیت حل
کنیــم همانطور کــه قرنهــا ایــن کار را کردهایم.
البته کلید آن گفتوگو و دیپلماســی است .ایران
عالقهمند به مذاکره با همه همسایگانش است.
مــا نیــازی بــه خارجیهــا بــرای شــکل دادن بــه
سرنوشت منطقهای خود نداریم .مذاکره اساس
دیپلماسی است و متأسفانه کمبود آن در منطقه
ما وجــود دارد .هیچ جایگزینی برای دیپلماســی
وجود نــدارد ،دیپلماســی میتواند بــه نفع همه
باشد اگر بدرستی و با احترام متقابل به کار گرفته
شــود .ظریف در ادامه ســخنانش گفت :ایران به
طــور مداوم مذاکره و دیپلماســی منطقهای را در
خلیــج فــارس رواج داده همانطور کــه در ابتکار
صلــح هرمــز رئیسجمهــوری روحانی نیــز این
موضوع منعکس شد .ایران همچنین بشدت به
مذاکره با همسایگان خود اعتقاد دارد .وی با بیان
اینکــه از طریــق دیپلماســی و مذاکــره میتوانیم
بــه منطقــه شــکل جدیــدی بدهیم و بــر صلح و
ســعادت تمرکز کنیم ،اظهار داشــت :میتوانیم
دربــاره چالشهــای مشــترک همــکاری کــرده و

برای اســتفاده از فرصتهای مشترک همافزایی
کنیم .میتوانیم به طور مشــترک پیشــرفتهای
اقتصــادی ،اجتماعــی و مهمتــر از همه انســانی
منطقــه را پیــش ببریــم .به بــاور ظریــف فضای
جدید منطقهای میتواند شــکل بگیرد ،اما برای
این نیاز به یک بنیان شــناختی جدید است و این
که دیپلماسی باید جدیتر گرفته شود.
ëتوصیهبهکشورهایمنطقه
وزیــر خارجــه خطــاب بــه همســایگان عنوان
کــرد ،هرگز در ایــن چارچوب خطرنــاک مبنی بر
اینکه ایران یک تهدید منطقهای است ،مشارکت
نکنید .وی اظهار داشــت «صدام حسین» اولین
بــار موضوع تهدیــد ایران برای منطقــه را مطرح
کرد و وقتی صدام علیه حامیان مالی خود اقدام
کرد ،نتانیاهو جا پای او گذاشت و حدود سی سال
اســت کــه در حال انتقال این پیام اشــتباه اســت.
ایــن دو مجــرم در مجمــوع تعــداد بیشــتری از
اعراب را در مقایســه با هر کس دیگری کشتهاند.
ظریــف تأکید کرد ایران به ثروت و ســرزمینهای
همسایگان خود نیازی ندارد و فقط در همسایگی
خود نیازمند صلح است .وی افزود ایران همیشه
مانند ســه هزار و چندی ســال قبل ستون صلح و
بازیگر منطقهای مســئول باقــی میماند و آماده
اســت هر قدمی در جهــت صلح ،امنیــت و رفاه
منطقه بردارد.

سخنگوی دولت اعالم کرد

محمدرضا باهنر:

پنجشنبههایافتتاحنمایینزدیکتراز
خط مقدم جنگ اقتصادی

جنگ اقتصادی تحمیلی ،واقعیت تلخ کشــور ما و عالمگیری کرونا پدید ه
دردنــاک جهــان ماســت اما اگر قــرار باشــد در کنار تمــام تبعات فرســاینده و
ناخوشــایند توأمانــی تحریــم و بیمــاری ،یــک کالنتصویر ،قامــت زخمی اما
ایستاده ایران را به رخ بکشد ،افتتاح مکرر پروژههایی است که حتی در روزگار
عادی ایران نیز ،اتفاقی مهم و یا حتی تاریخی محسوب میشدند.
دولتــی که میتوانــد خالق زنجیر ه اینچنیــن از طرحها و ابرپروژهها باشــد،
دولتی که میتواند «بیدبلند» را به سرانجام برساند و باالخره و پس از سالها
از شعلههای مشعل ،خوراک پاالیشگاه بسازد ،دولتی که میتواند با خط لوله
گوره-جاسک ،صادرات نفت ایران را از آن سوی تنگه نیز ممکن کند و امنیت
صــادرات نفــت ایــران را تضمیــن نماید ،دولتــی که میتوانــد با پــروژه ریلی
خواف-هرات ،جاد ه ابریشــم را احیا کند و به تجارت فرامرزی ایران از اروپا تا
چین ،میدانی تازه ببخشــد ،دولتی که میتواند با آبرســانی به فالت مرکزی و
شــرق ایران ،توســعه متوازن را از رؤیایی در دوردســت به فرایندی در جریان،
بدل کند و دهها تصفیهخانه آب و فاصالب در یک ســال بســازد و تنها درسال
 ،99یک میلیون روســتایی دیگر را به آب بهداشــتی و پایدار برســاند ،بیگمان
دولتی نشســته و خســته نیســت .رویــداد افتتــاح پروژههای ملی ،کلیشــههای
فضاســازیهای روانی ضد دولت را زیر سؤال میبرد ،فضاسازیها و عملیات
روانی که شوربختانه «دولت جنگ» را هدف قرار داده بود.
دولــت محــدود بــه رئیسجمهــور ،محدود بــه پاســتور و حتی محــدود به
کابینه نیست .دولت بدن ه فراگیری از مجریان ،کارشناسان و کارکنانی است که
تصویر راستین دولت هستند ،تصویری واقعی از اراده و تکاپو برای اداره کشور
در تمامی شرایط ،از مذاکره تا تحریم ،از صلح تا جنگ اقتصادی .افتتاحهای
برخــط گرچــه روشــی ناگزیــر از شــرایط و محدودیتهــای فیزیکــی در دوران
کرونــا بود و همچنان هســت اما دادههای روشــنتری را از مراحــل اجرایی به
شهروندان بیشتری انتقال میداد و البته تصویر دقیقتری از دولت را در ذهن
شهروندان میساخت .شهروندان در آیین برخط افتتاحها دریافتند که دولت
مشــابه نهادهــای دیگر ،ترکیبــی از چهرههــای محدود نیســت؛ دولت همان
مجموعــهای اســت کــه خالق صدهــا و هزاران پروژه تنها در یک ســال اســت.
اصــل تفکیک قوا به معنای این همانی نهادها و قوا نیســت و نهاد دولت چه
ظرفیــت اجراییاش و چه توان کارشناســیاش نمیتواند در تراز نهاد دیگری
باشــد؛ تعدد آییــن افتتاحها و به عبارتی تعدد طــرح و ابرپروژههای ملی این
گزاره را تثبیت و آشکار نمود که دولت ،به معنای واقع کلمه ،نهاد اداره کشور
است و در جنگ اقتصادی ،خط مقدم.
جهــش تولیــد در ســال  99و افتتــاح طرحهای بزرگ ملــی در کوران جنگ
اقتصــادی مرهون ســالهایی اســت که ایران بــا انتخاب شــهروندانش از انزوا
و تحریــم گریخــت و منابــع و توانمندی الزم را برای توســعه مهیــا کرد .آنچه
تســلیمناپذیری ما را در روزگار جنگ برجســته میکند محصول دستاوردهای
ایران در سالهای صلح و دیپلماسی است .دولت دوازدهم در سال  99نشان
داد که دیپلماســی میتواند و باید پشــتوانه ایســتادگی باشــد و البته ایستادگی
این روزها نیز به پشــتوانه دیپلماســی در آینده تبدیل خواهد شــد و این جز با
دولتــی کــه مذاکره را بــه وقت مذاکره و ایســتادگی را به وقت ایســتادگی بهکار
برد ،ممکن نمیشود.
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ظریف در دومین مجمع گفتوگوی تهران:

نمایندگان ایرادات شورای نگهبان
به اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصالح کردند

گروه سیاســی /نمایندگان مجلس دیروز در اثنای رســیدگی به الیحه بودجه
برگشــتی از شــورای نگهبــان که بــرای دومین بــار در ایــن هفته اتفــاق افتاد؛
ایــرادات طــرح اصــاح قانــون انتخابات ریاســت جمهوری را هم در دســتور
کار داشــتند .همان طرح پرحرف و حدیثی که در میان شــعارهای معیشــتی
بهارستان نشینان سربرآورد و نمایندگان اصرار داشتند که آن را به انتخابات
 1400برســانند ،دیــروز بــار دیگــر به صحــن آمد و مجلســیها جهــت تأمین
نظر شــورای نگهبان حداکثر ســن داوطلبــان انتخابات ریاســت جمهوری را
 ۷۵سال و حداقل آن را  40سال تعیین کردند.
بــر اســاس اصالحیــه دیــروز مجلــس در جــزء ( )۲بنــد (الــف) شــرط
ایرانی االصــل و تابعیــت ایران به تصویــب نمایندگان رســید .بنابراین اتباع
ایرانی با تابعیت کشــور دیگر و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب
کردهاند ،نمیتوانند در انتخابات ثبتنام کنند .پیشتر در این جز از این شرط
برای داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری قید شــده بــود که ایرانی االصل
و صرفــاً تابــع ایران بوده و مجوز اقامت از ســایر کشــورها به غیــر از مأموریت
تحصیلــی ،علمــی و اداری آن هــم توســط دســتگاههایی کــه مجــوز اعــزام
میدهند را کسب نکرده باشند.
در اصــاح دیگــر نماینــدگان حداقــل ســن داوطلبــان انتخابات ریاســت
جمهوری  ۴۰سال تمام و حداکثر سن  ۷۵سال تمام در هنگام ثبتنام است
که پیش از این در مصوبه مجلس حداکثر سن  ۷۰سال تعیین شده بود.
همچنیــن در اصالحیــه دیگــری مصــوب شــد که داوطلبان ،ســوء ســابقه
امنیتی یا عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی نداشته باشند.
همچنیــن تبصره یک ماده یک این طرح اینگونه اصالح شــد که مقامات
و مدیرانــی که به تشــخیص شــورای نگهبان همطراز و هم ســطح اشــخاص
موضــوع جــزو  ۱۰بنــد ب ایــن مــاده محســوب میشــوند و نیز افــرادی که به
تشــخیص ایــن شــورا واجــد شــرایط اصــل  ۱۱۵قانــون اساســی و بنــد ۵ – ۱۰
سیاستهای کلی انتخابات هستند ،میتوانند در انتخابات ثبتنام کنند.
تبصــره  ۳ماده یک هم کــه در آن آمده بود داوطلبان ریاســت جمهوری
مکلفنــد بــه هنــگام ثبتنــام ســوابق قابــل ارزیابــی در خصــوص تصــدی
مســئولیتها و مدیریتهــای محولــه را ارائــه دهند در اصالحیــه نمایندگان
حذف شد.
طبــق اصالحیــه مجلــس در مــاده  ۴بندهــای الــف و ب و تبصــره ماده ۴
بهعنوان بندهای «ج» و «د» به ماده  ۲این قانون الحاق و ماده  ۴حذف شد.
همچنین ماده  ۱۱به شرح زیر اصالح شد:
در راســتای بنــد ( )۱۰-۲سیاســتهای کلــی انتخابات مبنی بر شناســایی
اولیه توانایی و شایســتگی داوطلبان ،شــورای نگهبان ســهماه پیش از صدور
از دســتور شــروع انتخابــات ریاســت جمهوری و در صورت مشــخص شــدن
داوطلبــی افراد ،میتواند از آنها دعوت به عمــل آورده تا برنامههای آنان را
بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخصهای مورد نظر شورای نگهبان
موضوع بند ( )۱۰-۵سیاستهای کلی انتخابات بررسی نمایند.
تبصــره -وزارت اطالعــات ،ســازمان اطالعــات ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی ،ســازمان بازرسی کل کشــور ،دیوان محاسبات کشــور و سایر مراجع
ذیصــاح مکلفنــد ظــرف مهلــت پانــزده روز از تاریــخ درخواســت اداره
انتخابات شورای نگهبان یا هر یک از اعضای اداره انتخابات شورای نگهبان
و هــر یک از اعضای شــورای نگهبان ،مدارک یا ســوابق مربــوط به داوطلبان
ریاســت جمهــوری را بهصورت کامل تحویــل نمایند .تأخیر مخل به کشــف
صالحیــت یــا تخلــف از اجرای حکــم این ماده توســط هر یــک از مقامات یا
کارکنــان دســتگاههای ذکــر شــده مســتوجب یکــی از مجازاتهــای تعزیری
درجه پنج موضوع ماده( )۱۹قانون مجازات اســامی مصوب ۱۳۹۲.۰۲.۱۱در
دادگاههای صالح است.
مجلــس دیــروز نشســت غیرعلنــی هم داشــت .پیــش از آغاز جلســه روز
سهشــنبه نماینــدگان در جلســه غیرعلنــی عملکــرد  9ماهه خود را بررســی
کردند که گزارشی از آن بیرون نیامد.
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نایــب رئیــس ســابق مجلــس همچنیــن
بــا طــرح ایــن ســؤال کــه «چــرا مــا از FATF
میترســیم؟» ،گفــت« :مــن بارهــا بــه ایــن
عزیــزان گفتــم ،آقــا شــما بیاییــد  FATFرا در
جمهوری اســامی پیاده کنید .بــرای اینکه اگر
 FATFدر این مملکت پیاده شود ،پول به این
ســادگی نمیتوانــد جابهجا شــود .هیــچ پولی

وارد کشور کند.
ســخنگوی دولــت در بخــش دیگــری ،دربــاره
دسترســی مــردم ایــران بــه اینترنت ماهــوارهای،
اینترنــت ماهوارهای را ضرورتــی در عصر اقتصاد
دیجیتال دانست و افزود :دولت هم برای توسعه
دسترســی بــه اینترنت در سیســتان و بلوچســتان
و همچنیــن اخیــراً در بشــاگرد از آن بهــره گرفتــه
است و در ســازمان فضایی ایران و کمیسیونهای
تخصصی شــورای عالــی فضایــی ،برنامه مدونی
برای توســعه و نیــز همکاریهــای بینالمللی در
جهــت بهرهبــرداری از ایــن تکنولــوژی ،ترســیم
شــده اســت .دســتیار ارتباطات اجتماعــی رئیس
جمهوری اضافه کرد :هر شرکت بینالمللی برای
ارائه خدمات میتواند پس از اخذ مجوز ،در ایران
خدمترسانی کند و دولت نگاه تهدید محوری به
این فناوری ندارد.
علــی ربیعــی در واکنش به اظهــارات نماینده
بایــدن مبنی بــر تأثیر نداشــتن جــدول زمانبندی
مذاکره هســتهای از ســوی ایــران در سیاســت این
کشــور نیز گفت :ما از این موضع غافلگیر نشدیم،
زیــرا انتخابــات پیشــین امریــکا هــم تأثیــری بــر
سیاســت ما نداشــت .او تأکید کرد :حتی در دولت
قبلی امریکا هم اعتقاد داشتیم که اتالف وقت در
بازگشــت همه طرفها به تعهدات شــان ،اشتباه
و همراه با پیامدهــای زیانباری خواهد بود .امروز،
روزنــ ه فرصت باقــی مانده برای حــل اختالف به
شــیوه رضایتبخــش برای همــه طرفها تنگتر
از ســابق اســت و اگــر از این زمان طالیی اســتفاده
نکننــد ،در آینــده نزدیک بهخاطر از دســت دادن
آن افسوس خواهند خورد.

نمیتواند بیحسابکتاب به حساب من ،بچه
مــن ،عمه من ،خاله من و دایی من برود .باید
ورود و خروجش معلوم باشد».
مســعود پزشــکیان همچنیــن افــزود :برای
همــه چیــز راه حــل وجــود دارد .بــرای همــه
مشــکالت در دنیــا نهتنهــا یــک راهحــل بلکــه
صدها راهحل وجود دارد .مشکل در کشورهای
در حــال توســعه و نبــود راهحل نیســت ،بلکه
نبــود آدمهایــی اســت که بداننــد یــا بتوانند یا
بخواهنــد کــه ایــن کار را بکننــد .یعنی مشــکل
نبود اینهاســت وگرنه تا دلت بخواهد میشود
راهحــل درآورد و از تجربههــای مختلــف در
جاهای مختلف استفاده کرد.

