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رئیس جمهور خواستار تدوین نظام پرداخت عادالنه حقوق و دستمزد و اعمال آن در بودجه سال  1401شد

رهبرمعظم انقالب در پیامی به مناسبت هفته بسیج
خطاب به بسیجیان تأکید کردند:

می توانید در همه مسائل کشور مشکل گشا باشید
اخبــــار
Leader.ir

رئیسجمهــور از کارگــروه تحــول در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
خواست با دقت و بررسی همه جانبه ،پیشنهادات موجود در این زمینه
را جمعبندی و برای تصمیمگیری در جلسه بعدی ارائه دهد.
بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری ،آیــتاهلل ســید
ابراهیــم رئیســی در جلســه شــورای عالی انقــاب فرهنگی بــا تبریک و
گرامیداشــت هفتــه بســیج ،از نقــش برجســته و ممتــاز ایــن مجموعــه
عظیــم برآمــده از متن مــردم و خون پاک شــهیدان تجلیــل و قدردانی
کــرد و اظهارداشــت :فرهنگ و تفکر بســیج از ویژگیها و شــاخصههای
ارزشــمندی برخوردار است که ترویج و نهادینه کردن آن در بخشهای
مختلف جامعه ،از جمله در مســائل فرهنگی بسیار سازنده و تأثیرگذار
بــوده و خواهــد بود .رئیسجمهــور با تأکید بــر اهمیت ایجــاد تحول در
ســاختار ،وظایف و مأموریتهای شورای عالی انقالب فرهنگی با توجه
بــه رهنمودهــای رهبر معظم انقالب در پیوســت حکــم اعضای جدید
شورا ،از کارگروه تحول خواست با دقت همه پیشنهادات موجود در این
زمینه را جمعبندی و برای تصمیمگیری در جلسه بعدی ارائه دهد.
در جلســه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،موضــوع شــرح وظایف
قــرارگاه فرهنگــی در راســتای اجرایی شــدن رهنمودهــای رهبر معظم
انقالب در پیوســت حکم اعضای جدید بــرای ایجاد تحول در وظایف و
مأموریتها و راهبرد شورای عالی انقالب فرهنگی ،مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت و ادامه آن به جلســه بعدی شــورا موکول شد .همچنین
در این جلســه ســند سیاســتها و اقدامــات تقویت و ترویــج نامگذاری
متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ اسالمی ایرانی به تصویب رسید.

خــود ،بــا تأکید بر اهمیــت یکصدایــی در دولت
گفــت :ســند تحــول دولــت در  ۳۷مســأله اصلی
کشور تدوین شده که بزودی اعالم خواهد شد.
ëëرأی اعتمـــاد هیـــأت وزیـــران بـــه اســـتاندار
خراسانجنوبی
در جلســه روز گذشــته هیــأت وزیران ،ســازمان
برنامه و بودجه گزارشی از کلیات الیحه بودجه
سال  ۱۴۰۱کل کشور ارائه داد و کلیات این الیحه

از سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت.
همچنین هیأت وزیران پس از بررسی سوابق و
برنامههای جواد قناعت ،به وی به عنوان استاندار
خراســان جنوبی رأی اعتماد دادند .جواد قناعت
متولد ســال  ۱۳۴۴و دارای مدرک دکترای شــیمی
آلی ،کارشناسی ارشد شــیمی تجزیه و کارشناسی
شیمی محض است.

اظهارات منفی سخنگوی وزارت خارجه امریکا در آستانه مذاکرات وین

امیدواریم دوباره با برجام محدودیتهای دائمی را
اعمال کنیم!

لزوم همکاری سه قوه برای پیگیری تخلفات ارز  4200تومانی

عکس :خبرگزاری امارات

نماینــده رهبر انقــاب در شــورای عالی امنیت
ملــی در دیدار با جمعــی از نمایندگان مجلس
با اشــاره به اختصاص بیش از  57میلیارد دالر
ارز با قیمت  4200تومان در چند ســال گذشته،
خواستار همکاری ســه قوه برای بررسی فرجام
تحقــق ایــن تخصیــص و همچنیــن برخــورد
قانونــی و قضایــی بــا گیرنــدگان متخلــف ایــن
منابع شد.
ســعید جلیلی تأکید کرد :در شــرایط فعلی
کــه دولــت نیازمنــد منابع مالی بــرای کمک به
معیشــت مــردم اســت ،بازپسگیــری ارزی که
به مصــرف صحیح نرســیده اســت و توزیع آن

بیــن آحاد مــردم ،یکــی از مؤثرتریــن اقداماتی
اســت که باید با دقت پیگیری شــود .وی ضمن

یــادآوری راهکارهــای ارائــه شــده بــه مجلــس
دهم و یازدهــم در زمینه توزیع کاالهای هدف،
روش توزیــع مویرگــی کاالهای اساســی در همه
واحدهــای تجــاری (ماننــد ســوپرمارکتها و
قصابیها و )...با اســتفاده از ظرفیت تلفنهای
همــراه و کارت بانکی متصل به یارانه را روشــی
ســاده و بــا کمتریــن انحــراف بــرای رســاندن
منفعت مدنظر دولت به شــهروندان برشمرد.
جلیلــی همچنیــن عنــوان کــرد کــه بــا ایجــاد
این ســاختار ،عــاوه بــر جلوگیــری از هدررفت
منابع ارزی ،میتوان بســتر اجرای «طرح ســبد
مطلوب غذایی ایرانیان» را نیز اجرا کرد.

پرایس؛ سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا

رئیس عدلیه در دیدار با قضات:

تاجایی که امکان دارد حکم زندان و حبس داده نشود
رئیــس قــوه قضائیــه بــا اشــاره به گزارشــی کــه از
لغــزش یکی از قضات بازداشــت شــده بهدســت
او رســیده بــود ،خواســتار بررســی علــل لغزش و
آسیب ،انگیزه و عوامل آن شد تا جلوی لغزش از
مبدأ گرفته شــود ،نه آنکه افراد سقوط کنند و بعد
برایشان ابراز تأسف شود.
بهگزارش میزان ،حجتاالســام والمسلمین
محســنی اژهای کــه روز گذشــته در مجتمــع
دادگاههای تجدیدنظر استان تهران حضور یافته
بود ،در نشســتی با قضات این دادگاهها ،مراقبت
نســبت به هواهای نفسانی و وسوسههای شیطان
و شــیطان صفتان را ضروری خواند و گفت :گاهی
انســان بر اثر هواهای نفســانی و وسوســه شیطان
لغــزش پیــدا میکند ،امــا گاهی هم برای انســان
برنامهریزی و نقشــه طراحی میکنند و دام بر سر
راهش میگذارند که باید بیشتر مراقب بود.
رئیــس قــوه قضائیــه با اشــاره بــه گزارشــی که
بهتازگــی از تخلــف یــک قاضــی بازداشــت شــده
مطالعــه کرده اســت ،افــزود :بعــداز خواندن این
گــزارش بالفاصلــه رئیــس دادگســتری و رئیــس
مجتمــع قضایــی و بازپــرس ایــن پرونــده را بــه
دفتــرم دعــوت کردم تــا علل لغزش را بررســی و
آسیبشناسی کنیم که چه انگیزه و عواملی باعث
لغزش شــده و آیا امکان پیشــگیری وجود داشته
است یا خیر.
او تأکیــد کــرد :بایــد جلــوی لغــزش را از مبــدأ
گرفــت نــه آنکه اجازه دهیــم افراد ســقوط کنند و
بعد برایشان ابراز تأسف کنیم.
اژهای خطاب به قضات ،خواســتار تدبیر برای
تســریع در رســیدگی بــه پروندههــا شــد و گفــت:

عکس :میزان

آیــتاهلل احمــد جنتی ،دبیر شــورای نگهبان روز گذشــته در جلســه این
شــورا بســیج را متعلق به همه اقشــار مردم دانســت و با تأکید بر اینکه
بســیج بایــد همیشــه محفوظ بمانــد ،گفت :اگــر روحیه بســیجی حاکم
باشــد ،همه مشــکالت حل میشود و مســئوالن باید تمام تالش خود را
برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی به کار گیرند.
بــه گــزارش ایســنا ،دبیر شــورای نگهبــان افــزود :این مــردم که همه
چیزشــان را در راه اســام و انقــاب فــدا کردهاند و در همــه صحنههای
دفاع از اسالم و انقالب حاضر بودهاند ،باید مشکالتشان برطرف شود.
آیــتاهلل جنتی با بیان اینکه باید قدردان مردم باشــیم ،اضافه کرد:
باید تا آنجا که میتوانیم مشــکالت اقتصــادی را کم کنیم ،نباید در این
مملکت کسی پیدا شود که شب را گرسنه بخوابد.
او با ابراز خوشــحالی از اینکه بچههای انقالبی روحیه بســیجی دارند
و هر جا اتفاقی مثل ســیل و زلزله رخ دهد ،در صحنه حضور دارند و به
کمــک مــردم میآیند ،روحیه بســیجی را یک روحیه اســامی و انقالبی
دانســت که باید در همه عرصهها و دستگاهها همچون دولت ،مجلس،
قوه قضائیه ،حوزههای علمیه ،دانشگاهها و مدارس حاکم شود.

رئیــس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ،بــا اشــاره بــه موضــوع حقوقهای
غیرمتعارف تصریح کرد :حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شــاغل
در دولت و شرکتهای دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود.
آیتاهلل رئیســی با تأکید بر اینکه مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوقهای چندده
میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شــود ،از ســازمان اداری و استخدامی
کشــور خواســت هر چه ســریعتر و قبل از نهایی شــدن بودجه  ۱۴۰۱نســبت به تدوین نظام
پرداخت عادالنه حقوق و دستمزد اقدام کند .وی اضافه کرد :شاید طبق قانون دستگاههایی
اجازه تعیین حقوق برای شــرکتها یا افراد دولتی را داشــته باشند که باید در این زمینه نیز
اقداماتی انجام شود .رئیس جمهور تأکید کرد :پرداختهای نابرابر و غیرمتعارف در دولت
و شرکتهای دولتی قابل تحمل نیست.

او از ســال  ۱۳۹۸تاکنــون بــه عنــوان معــاون
امور توســعه مدیریت و منابع بنیاد مســتضعفان
فعالیــت داشــته و پیــش از آن نیــز دارای
مســئولیتهایی همچــون اســتاندار گلســتان
( )۱۳۸۸-۱۳۹۲و معــاون سیاســی و امنیتــی
استانداری مازندران ( )۱۳۸۴-۱۳۸۸بوده است.
ëëکاهش نرخ ماهانه تورم و تثبیت قیمت اقالم
خوراکی
همچنین در جلسه ستاد اقتصادی هماهنگی
دولت که سهشــنبه شــب با ریاست رئیس جمهور
برگزار شــد ،گــزارش مرکز آمــار ایران ارائه شــد که
مطابق آن ،نرخ ماهانه تورم کاهش یافت و قیمت
اقالم خوراکی در هفتههای اخیر تثبیت شد.
رئیــس جمهور نیز بــا ضروری خوانــدن ایجاد
آرامــش در بــازار و تثبیــت قیمت اقــام خوراکی،
گفت که برقراری چنین شــرایطی میتواند نتیجه
همــکاری و هماهنگی مؤثر تیــم اقتصادی دولت
باشــد ،از این رو ضرورت دارد ایــن همکاریها به
صــورت منظــم ،مســتمر و تا رســیدن به شــرایط
مناســب ادامه یابد .در ادامه ،وزیر امور اقتصادی
و دارایــی دربــاره مولدســازی داراییهــای دولــت
گــزارش داد .بر اســاس این گــزارش تدابیر مؤثر و
کارآمــدی در حــوزه منابــع بودجه ســالجاری در
نظر گرفته شــده که بر مبنای آن مقرر شد بخشی
از منابــع درآمدی مولدســازی داراییها در اختیار
دســتگاههای اجرایــی اســتان محل واگــذاری قرار
گیرد تا منشأ سرمایهگذاری مطمئن در استانهای
مختلف باشد.
رئیس جمهور نیز در این باره گفت :الزم است
تمام وزرا ،رؤســای ســازمانها و اســتانداران برای
مولدســازی داراییها نســبت بــه واگــذاری اموال
مازاد دولت برای جبران کسری بودجه سالجاری
با جدیت و بدون کوچکترین وقف ه اقدام کنند.
آیــتاهلل رئیســی تأکیــد کــرد کــه کوتاهــی در
ل مــازاد پذیرفتــه نیســت .در ادامه
واگــذاری اموا 
جلســه همچنین پس از بحث و تبادل نظر درباره
گــزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی ،تصمیماتی
در زمینــه ضمانتهــای اجرایــی و تأمیــن منابــع
مالی برای بودجه سال  ۱۴۰۱اتخاذ شد.

گـزارش

آیتاهلل جنتی :اگر روحیه بسیجی حاکم باشد
همه مشکالت حل میشود

ضرورت خاتمه دادن به حقوق نجومی

جلیلی در دیدار با نمایندگان مجلس مطرح کرد

ت و گوی باقری کنی با انور قرقاش
گف 
درباره مسائل منطقه

علی باقری کنی ،معاون سیاســی وزیرامور خارجه کشورمان روز گذشته
س این کشور
در ســفر به امارات با «انور قرقاش» مشاور دیپلماتیک رئی 
دیدار و درباره روابط میان دو کشور و مسائل منطقهای گفت و گو کرد.
به گزارش ایسنا ،خبرگزاری امارات اعالم کرد که این دیدار در حضور
خلیفه شــاهین المرر ،وزیر مشــاور دولت در امورخارجه امارات صورت
گرفت و در آن درباره روابط میان ایران و امارات متحده عربی گفتوگو
شــد .طرفیــن دراین دیدار همچنین بر لزوم تقویت اســاس همســایگی
خــوب و احتــرام متقابل در چارچوب منافع مشــترک بــا هدف حصول
ثبات و شــکوفایی در منطقه و گســترش روابط اقتصادی و تجارب میان
دو کشــور تأکید کردند .در این دیدار همچنین درباره تحوالت منطقهای
و بینالمللی مورد اهتمام دو طرف گفت وگو شد.

گروه سیاسی  /در جلســه روز گذشته هیأت وزیران
که به ریاســت رئیس جمهور تشکیل شد ،گزارش
ســازمان برنامــه و بودجه از کلیــات الیحه بودجه
 1401بــه هیــأت وزیــران ارائــه و کلیات ســند مالی
ســاالنه کشــور بررسی شــد .آیتاهلل ســیدابراهیم
رئیســی پس از بحث و بررسی این سند ،به یکی از
مهمترین مباحث مطرح در کشور و بودجه یعنی
 :تعیین تکلیف پرداختها و حقوقها در دولت و
شرکتهای دولتی اشاره کرد.
رئیــس جمهــور پرداختهــای نابرابــر و
غیرمتعــارف در دولــت و شــرکتهای دولتــی
را غیرقابــل تحمــل دانســت و بــا تأکیــد بــر اینکه
«بــه حقــوق نجومی بایــد خاتمه داده شــود» ،به
ســازمان اداری و استخدامی کشــور مأموریت داد
قبل از نهایی شــدن بودجه  ۱۴۰۱نسبت به تدوین
یک نظــام پرداخــت عادالنــه حقوق و دســتمزد
اقــدام کنــد .چراکــه به بــاور آیتاهلل رئیســی ،هم
پرداختهــای نابرابــر و غیرمتعــارف در دولــت
و شــرکتهای دولتــی قابــل تحمل نیســت و هم
مردم انتظار شــنیدن اخباری دربــاره حقوقهای
چند ده میلیونی را ندارند.
ایــن تأکیدهــا درحالــی اســت کــه بــه تازگــی
انتشــار فیشهــای حقوقــی نامتعــارف در یکــی
از شــرکتهای مطــرح پتروشــیمی ،واکنشهــای
بسیاری را در سطوح عالی دولت به دنبال داشت،
از جملــه رئیــس جمهــور کــه دســتور بررســی و
ممانعت از پرداخت این مبالغ کالن را صادر کرده
بود .به دنبال آن ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
نیز طی دســتورالعملی به همه زیرمجموعههای
ایــن وزارتخانه ،خواســتار قطع هرگونــه پرداخت
خارج از ضوابط حقوقی و قانونی شده بود.
از ایــن رو مأموریت رئیس جمهور به ســازمان
اداری و اســتخدامی بــرای تدوین نظــام پرداخت
عادالنــه حقوق و دســتمزد را میتوان خط پایانی
برای حقوقهای نامتعارف و تکرار چنین اتفاقاتی
دانست ،بویژه اینکه مطابق تأکید رئیس جمهور،
این نظام پرداخت پیش از تصویب بودجه تنظیم
خواهد شــد تا در این الیحه بــه عنوان اصلیترین
ســند مالی کشور نیز اعمال شود .در همین جلسه

رئیــس جمهــور گام دیگــری نیز بــرای هماهنگی
و همصدایــی بیشــتر دولــت در حــوزه اقتصــادی
برداشــت .وی با تأکید بر اهمیــت یکصدایی در
دولت ،از تدوین ســند تحول دولت در  ۳۷مسأله
اصلــی کشــور خبــرداد و اعــام کــرد که این ســند
بزودی اعالم خواهد شد.
ëëقدردانی از خدمات بسیجیان
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهوری ،آیتاهلل رئیسی در ابتدای سخنان خود
در جلســه روز گذشــته دولت ،ابتدا با گرامیداشت
هفتــه بســیج ،از خدمــات بســیجیان بــه همــه
بخشهای کشــور قدردانی کرد و گفت :بســیج در
مسکنســازی ،اقتصاد مقاومتی و فضای مجازی
اقدامات خوبی انجام داده اســت و میتواند برای
همــه بخشهــا گرهگشــا باشــد .رئیس جمهــور با
اشاره به فعالیت بسیج در طرح غربالگری شهید
ســلیمانی ،نقــش بســیج را اثرگــذار و بســیجیان
را نیروهــای مخلــص و کارآمــد دانســت و افــزود:
اســتفاده از این ظرفیت میتواند کارها را دقیقتر
و ســریع کند .به باور رئیســی ،امروز بسیجی بودن
و داشــتن روحیــه بســیجی از شــاخصهای مهم
تحرک و پویایی در دولت است.
ëëمعیشت مردم ،مهمترین مسأله پس از کرونا
آیــتاهلل رئیســی در ادامه ،با اشــاره به شــیوع
بیماری کرونا و موفقیت دولت در تأمین واکسن و
واکسیناسیون عمومی گفت :پس از موضوع کرونا
مسأله اصلی دولت معیشت مردم است ،وزرا نیز
اقدامــات انجام شــده خــود در این زمینــه را برای
مردم تبیین کنند.
او درباره مشکالت آب در استانهای اصفهان
و چهارمحــال و بختیــاری نیــز خواســتار پیگیــری
مصوباتی شد که در این موارد تدوین شده و تأکید
کرد که نتیجه آنها به مردم گفته شود.
رئیــس جمهــور همچنیــن ضمــن تشــکر از
سرپرست وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری
کالسهــای مــدارس به صورت حضــوری ،گفت:
والدیــن دانشآمــوزان هــم از برگــزاری توأمــان
کالسهــا بــه صــورت حضــوری و غیرحضــوری
راضی هســتند .رئیســی در بخش پایانی ســخنان

بــــرش

تأکید رئیسی بر تحول در ساختار شورای
عالی انقالب فرهنگی

پرداختهای نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکتهای دولتی قابل تحمل نیست
مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوقهای چند ده میلیونی را ندارند
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حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در پیامی بــا تبریک هفته بســیج« ،همت
بلنــد ،خردمندی ،درستاندیشــی و توکل بــه خــدا» را ابزارهای تجرب ه
شده برای غلبه بر مشکالت کشور دانستند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
هفته بسیج بر همگان مبارک باد ،بویژه رویشهای تازه و با طراوت
محبوب امام
بســیجی که همچنان مانند نســل پیــش از خود ،فرزنــدان
ِ
راحل عظیمالشأنند.
عزیزان!
همت بلنــد و در پرتو
قدرشــناس جایگاه خود باشــید و بدانیــد که با ّ
خردمنــدی و درستاندیشــی و با اعتماد و توکل بــه خداوند دانا و توانا،
میتوانید در همه مســائل عمومی کشور و ملت ،اثربخش و مشکلگشا
باشید .این تجربه چند دهه ملت ایران است.
و السالم علیکم و رحمةاهلل
سیدعلی خامنهای
 ۳آذر ۱۴۰۰

پایان حقوقهای نجومی

نبایــد اجــازه داد یــک پرونــده یــک ســال بماند و
بعــد بررســی و معلوم شــود نقــص داشــته و تازه
بخواهیــد بــرای رفــع نقــص آن را عــودت دهید.
وقتــی پرونــدهای ارجــاع شــد ترتیبی اتخــاد کنید
اجمــاالً نگاه کنید و اگر نقص داشــت همان موقع
برای رفع نقص اقدام کنید یا اگر نیاز به کارشناسی
داشت زودتر اقدام شود.
رئیــس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه همه
باید تــاش کنیم به یک نظام قضایی در تراز گام
دوم انقــاب اســامی دســت یابیــم ،اظهارکــرد:
در تهــران  ۱۱۵شــعبه تجدیدنظر مصــوب داریم،
ولی به لحاظ کمبود قاضی فعالً فقط  ۸۲شــعبه
تجدیدنظر فعال است.
او از رئیــس کل دادگســتری اســتان تهــران و
مسئوالن کمیسیون نقل و انتقاالت خواست که با
افزایش قضات و مستشاران مورد نیاز دادگاههای

تجدیــد نظر ،در حد مقدورات تعداد شــعب این
دادگاههــا را افزایــش دهنــد تــا روند رســیدگی به
کار مردم تســریع شود .محســنی اژهای گفت :امر
قضایــی ســنگین اســت و در حال حاضــر بیش از
حــد متعارف کار برای کارمندان و قضات تعریف
شده است ،لذا باید حجم کار قضات را کم کنیم تا
کیفیت کار باالتر رود.
رئیس قــوه قضائیــه دربــاره برخی احــکام در
محاکــم تجدیدنظــر نیز بــا بیــان اینکــه مجازات
بایــد متناســب با جرم باشــد؛ از قضات خواســت
وضعیــت زندانیــان را بهصــورت مســتمر مــورد
پایــش و ارزیابــی قــرار دهند تا کســانی کــه امکان
اســتفاده از ارفاقــات قانونــی همچــون آزادی
مشــروط و مرخصــی دارنــد ،بیدلیــل در زنــدان
نمانند ،ضمن اینکه تاجایی که امکان دارد حکم
زندان و حبس داده نشود.

ســخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در یک
کنفرانــس خبــری بــه ســؤاالت خبرنــگاران
دربــاره مواضــع دولــت بایــدن در قبــال
ازســرگیری مذاکرات احیای توافق هســتهای
در وین پاسخ داد.
به گــزارش ایســنا ،نــد پرایس ســخنگوی
وزارت امور خارجه این کشور در یک کنفرانس
خبــری در پاســخ به این ســؤال کــه از دیدگاه
دولت بایــدن ،آیا مذاکرات وین روز دوشــنبه
هشــتم آذر [ ۲۹نوامبــر] نتیجــه مثبتــی دربر
خواهد داشت ،گفت :همان طور که میدانید،
مــا چند مــاه ســعی کردهایم مذاکرات از ســر
گرفتــه شــوند .پیشــرفت خوبی در شــش دور
قبلــی مذاکــرات انجــام شــده بــود .از زمــان
روی کار آمــدن دولــت جدید ایــران ،وقفهای
چندماهــه در این مذاکــرات افتــاد .بنابراین،
امیدواریم دولت جدیــد ایران در وین حاضر
شــده و بــا حســننیت ،پیشــرفتهایی را کــه
در شــش دور قبلی مذاکرات انجام شــده بود
مبنای کار قرار دهد.
پرایــس ادامــه داد :مــا همچنــان بــر این
باوریم که بازگشــتی دوجانبه بــه پایبندی به
برجام [توافق هستهای] ،بهترین و مؤثرترین
ابزار اســت که میتوان با آن محدودیتهای
دائمــی و قابــل راســتیآزمایی را دوبــاره بــر
برنامــه هســتهای ایــران اعمــال کــرد و مانع
دستیابی ایران به یک سالح هستهای شد.
او در ادامــه در پاســخ به این ســؤال که آیا
دولت بایدن در نظر دارد برای جلب اعتماد
اقداماتــی انجام دهد که رونــد این مذاکرات
آسانتر شود ،بیان کرد :ما به وضوح گفتهایم
کــه حاضــر نیســتیم بــرای چنیــن چیــزی
اقدامات یکجانبهای انجــام دهیم .به نظرم
ایــن موضوع را از ماه آوریل روشــن کردهایم.

امیــدوارم همیــن جدیــت در هــدف را در
ایرانیهــا هم موقع بازگشتشــان به وین در
هفته بعد ،شاهد باشیم.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه امریکا در
توضیح اینکه آیا امریکا راغب به انجام دادن
توافقــی موقتــی بــا ایران اســت یا نــه ،گفت:
مــا راغب بــه آزمــودن این طرح هســتیم که
ببینیم آیا میتوانیم به بازگشتی دوجانبه به
پایبندی به برجام برســیم یــا نه .این اولویت
ماســت چــون بهتریــن راه بــرای اطمینــان
یافتــن از این اســت که از دســت یافتن ایران
به یک سالح هستهای ،به طور دائمی و قابل
راســتیآزمایی ممانعــت شــود .محتاطانــه
نیســت کــه فرضیــات و احتمــاالت را قبــول
کنیم ،دقیقــاً به این خاطر کــه فرصتی کمتر
ک هفته برای آزمودن ایــن امر داریم که
از یــ 
آیــا دولت جدید ایران با حســن نیت مذاکره
خواهــد کــرد یــا نــه .بعــد از آن بــه چیزهای
بیشتری پی خواهیم برد.
پرایس در پاســخ به این ســؤال که آیا تیم
مذاکره کننــده امریکا برای دیدن این حســن
نیــت از جانب ایران ،یک بازه زمانی درگرفته
اســت یــا نــه ،توضیــح داد :متأســفانه یکی از
پیچیدگیهــا این اســت کــه این مذاکــرات به
طــور غیرمســتقیم بــا ایــران انجام میشــود.
بنابراین ،این روندی اســت کــه به نوعی باید
تکرار شود .این روند ،روندی است که مستلزم
رایزنیهــای عمیق مــا با شــرکایمان در گروه
 ۵+۱در وین است .آنها در برخورد اول متوجه
خواهند شــد دولت جدید چه رویکردی را در
پیش میگیرد و ما هم ارتباط نزدیکی با آنها
خواهیم داشــت .طبعاً این کاری اســت که ما
از زمان پایان یافتن دور ششــم مذاکرات و در
چندین ماه پیش انجام دادهایم.

