گفتوگو

فؤاد ایزدی ،تحلیلگر مسائل بینالملل:

مصوبه مجلس ،پشتوانه قوی دولت
برای دفاع از منافع ملی است
گروه سیاسی
فؤادایزدی ،کارشناسآمریکاوتحلیلگر
مسائلبینالمللدر گفتوگوبا«رسالت»پیرامون
هجمه دولتیها علیه قانون مصوبه مجلس
درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و نیز
اظهاراتاخیررئیسجمهوردرانتقادبهایناقدام
مجلس،اظهارداشت:عملکرددولتروحانیدر
حوزهسیاستخارجیچنداننیازیبهتوضیح
ندارد.دردورهای کهرئیسجمهورروحانیمدیریت کشوررابرعهدهدارد،
تحریمهاعلیه کشورمانافزایشپیدا کردوحتیبعدازتوافقبرجامبیشتر
از زمان ماقبل برجام و به امضا رسیدن توافق بود .همانطور که شاهد
هستید فروش نفت بعد از تصویب برجام در مقایسه با قبل از آن کاهش
چشمگیری داشته است .همچنین توانمندیهای هستهای کشور که
آنرا در اثر قبول برجام به طرف غربی بخشیدند ،از دست رفت .بنابراین
عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی جای دفاع ندارد.
ایزدی ادامه داد :در چنین شرایطی ،تصویب قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها ،در واقع در راستای کمک به دولت است .فردی
که اندک آشنایی هم با حوزه روابط بینالملل داشته باشد ،به خوبی
ن که اهرم قوی
میداند ا گر کشوری دیپلماتهای خودش را بدون ای 
و برگ برنده جدی در دست داشته باشد ،به پای میز مذا کره بفرستد
قطعا در راستای منافع ملی کشور نخواهد بود .اقدامی که مجلس در
راستای کاهش تعهدات هستهای و تصویب این قانون انجام داد ،در
راستای افزایش توانمندیهاست تا ا گر روزی هم کشور تصمیم گرفت
با طرف مقابل مذا کره کند امکانات و قدرت ایران در سطحی مناسب
و دارای توان چانهزنی و قدرت باالی مذا کره باشد و امتیازی به طرف
غربی داده نشود.این تحلیلگر مسائل بینالملل افزود :در مذا کرات
قبلی که با غربیها داشتیم و نتیجه آن به تصویب برجام منتهی شد،
ایران دارای 10تن اورانیوم غنیسازی شده و تأسیسات هستهای فردو،
ارا ک و نطنز بود .همچنین حدود 19هزار سانتریفیوژ داشت .ایران با
داشتن چنین دستاوردها و امکاناتی با طرف غربی مذا کره کرد و نتیجه
آن به برجام منتهی شد ،در حالی که ما در حال حاضر بیش از دو یا سه
تناورانیومغنیشدهنداریم.مذا کره کنندگانبا10تناورانیومتوانستند
ی که باید پرسید با دو تن اورانیوم
برجام را به تصویب برسانند ،در حال 
موجوددر شرایطفعلیمیخواهندبه کدامدستاورددر مذا کراتدست
یابند.در حالی کهبهنظرمیرسید،رئیسجمهور بادرنظرداشتنچنین
ی کرد کهپشتوانهخوبیراایجاد
موضوعاتیبایداز مصوبهمجلستشکرم 
کرد تا مسئوالن از منافع ملی کشور دفاع کنند اما شاهدیم به مجلس
ی کنند.وی همچنین تصریح کرد :کشور حتی ا گر در آینده
هجمه وارد م 
به دنبال مذا کره احتمالی باشد ،کاری که مجلس انجام داد به حضور
قوی در مذا کرات و داشتن پشتوانه قوی کمک خواهد کرد .با تجربهای
که دولت طی بیش از هفت سال اخیر داشته ،بهترین کاری که میتواند
انجام دهد این است که نگاه به گذشته و عملکرد خودش داشته باشد
وآسیبشناسی کندببیندچهمشکالتیپیراموناقداماتو کارنامهاش
وجود دارد .قطعا یکی از مشکالت ،همین ذوقزدگی بود که متأسفانه
در هفتههای اخیر نیز در رفتارها و اظهارات مسئوالن دولتی بیشتر دیده
ی کنند ،بدین
میشود .کسانی که هر روز درباره فرصتسوزی صحبت م 
معناست که ذوق زده شدهاند و این ذوقزدگی برای مذا کره با آمریکا،
قطعابهنفع کشور نیست.ذوقزدگیبرایمذا کرهباآمریکا،بهتندروهادر
ی کند تا بگویند نتایج تحریمها و تحت فشار بودن
داخل آمریکا کمک م 
ایران است که االن ذوق زده و عالقهمند به مذا کره شدهاند و مدعی
شوند ،سیاست فشار حدا کثری جواب داده است پس نباید از سیاست
فشار به ایران برای دستیابی به اهداف خود عقب نشینی کرد.ایزدی
همچنین درباره تالش دولت به مذا کره با دولت بعدی آمریکا بیان کرد:
ا گر کسیعالقهمندبهمذا کرهاستچنانکهدولتنیزنشانداده کهعالقه
شدیدی به مذا کره دارد ،در شرایط فعلی هر اقدام عجوالنه و غیر حساب
شدهای کهانجامدهد،عمالبهمذا کرهودستاوردهایاحتمالیآنضربه
ی گوید ا گر سیاست فشار حدا کثری
خواهد زد زیرا طرف غربی با خود م 
جواب داده و ایرانیها تحت همین اقدامات است که خواهان مذا کره
هستند پس باید همین سیاست ادامه یابد .از این جهت تناقضهای
زیادی در عملکرد دولت قابل تشخیص است که در همین راستا انتظار
میرودافرادی کهحدود40سالدرگیرمباحثسیاستخارجیبودهاند
کمی از تجربیات گذشته درس بگیرند.

خبر
اسماعیل بقایی هامانه ،نماینده دائم ایران در ژنو:

ترور شهید فخریزاده مصداق
«تروریسم دولتی جنگطلب» است

نمایندهدائمایراندر ژنو،ترورشهیدفخریزادهرامصداقبارز«تروریسم
دولتی جنگطلب» عنوان کرد که هیچ ارزش و اعتباری برای ارزشهای
اخالقی و انسانی و قواعد و موازین بینالمللی قائل نیست.
اسماعیل بقایی هامانه ،نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد دفتر
سازمان ملل در ژنو ،با ارسال نامهای به «تدروس آدهانوم» مدیرکل
سازمان جهانی بهداشت ،با اشاره به ترور شهید محسن فخریزاده ،بر
ضرورتوا کنشقاطعجامعهبینالمللینسبتبهایننخبه کشیرذیالنه
تأ کید کرد.وی ضمن تشریح خدمات ارزنده این پژوهشگر برجسته در
حوزه بهداشت و درمان ،در تولید اولین مجموعه از کیتهای تشخیص
کرونا در ایران و همچنین مدیریت پروژه تولید وا کسن کووید  ،۱۹ترور
سبعانه وی را در ادامه سیاست فشار همه جانبه بر ملت ایران توصیف و
تأ کید کرد :سکوت و بی عملی در برابر این آدمکشی به هیچ عنوان جایز
نیست چرا که باعث عادی شدن و تکرار چنین جنایاتی در اقصی نقاط
جهان خواهد شد.
نماینده دائم کشورمان ،ترور شهید فخری زاده را مصداق بارز «تروریسم
دولتیجنگطلب»عنوان کرد کههیچارزشواعتباریبرایارزشهای
اخالقیوانسانیوقواعدوموازینبینالمللیقائلنیست.بقاییهامانه
قبلاز اینباارسالنامههایجدا گانهبه کمیسرعالیحقوقبشر،رئیس
شورایحقوقبشرو کشورهایعضوجنبشعدمتعهد،ضرورتوا کنش
قاطعبینالمللینسبتبهاقدامتروریستیعلیهدکترفخریزادهرامتذکر
شدهبود.تا کنونبسیاریاز کشورهاوشخصیتهاترورشهیدفخریزاده
را محکوم کردهاند.

خطیبزاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه:

سیاست تنشآفرینی دیگر قابل تداوم نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه در وا کنش به اظهارات «عادل الجبیر»
ن کهسعودیهابایداینرویهراتغییردهند،نوشت:
علیهایرانبابیانای 
سیاست تنشآفرینی دیگر قابل تداوم نیست.
سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری
خود در تویيتر ،نوشت :برای چندین دهه ،وهابیت  -پرورش یافته
قدرتهای استعماری  -یگانه منبع تعصب کور ،نفرت و تروریسم در
منطقه ما و فراتر از آن بوده است.
ن که همه گروههای تروریستی در منطقه ما آموزشدیده
وی با بیان ای 
مدارس و مکتب تحت حمایت مالی عربستان سعودی هستند ،تأ کید
کرد:هیچمیزانیاز ابهامآفرینیتوسطسعودیهانمیتوانداینواقعیت
کریه را پنهان کند.سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه مطلب خود
آورده است :جنایات در یمن و پرونده بدنام خاشقچی برخی از دیگر
شیرین کاریهای آنهاست.خطیبزاده با بیان این که تازهترین
مورد،ایستادندوشادوشحامیاصلیتروریسمدولتی[اسرائیل]علیه
فلسطینیها است ،نوشت :سعودیها باید این رویه را تغییر دهند.
سیاست تنشآفرینی دیگر قابل تداوم نیست.
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تغییرموازنهقدرتبهسودایران
مصوبه اقدام راهبردی لغو تحریمها واکاوی شد؛

معصومه پورصادقی -دبیر سیاسی
مجلسشورایاسالمیروزچهارشنبه
«اقدام راهبردی لغو تحریمها» را با
اصالحیهای کوچک تصویب کرد که عصر
همان روز به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیسمجلس بالفاصله طی نامهای به
رئیسجمهور قانون جدید را برای اجرا
ابالغ کرد.
قانون جدید مجلس این روزها بحث و
گفتوگوهایی را درباره سرنوشت توافق
هستهای و نسبت آن با هر گونه مذا کره یا
رفع تحریمها ایجاد کرده است .در ادامه
نکاتی درباره ماهیت و اهداف این قانون
جدید مطرح میشوند.
 . 1اصل موضوع از این قرار است که این
قانونبهدنبالتقویتاهرمچانهزنیدولت
به منظور رفع تحریمهاست .همان گونه
که در عنوان آن آمده ،هدف غایی آن رفع
تحریمهاست.نمایندگانمردمدرمجلسبر
ایناعتقادندمادامی کهطرفمقابلاعمال
فشار و تحریم خود را بدون هزینه ببیند ،به
ادامه سیاست فعلی و عدم پایبندی به
تعهداتادامهخواهدداد.محاسبهوادرا ک
اعضایبرجاموآمریکابهنوعیتثبیتشده
که گویی ایران تحت هر شرایطی در برجام و
تعهدات برجامی باقی خواهد ماند .چنین
وضعیتی باعث میشود که حریف انگیزه
و دلیلی را برای تغییر رفتار و لغو تحریمها
نداشتهباشد.بنابراینچارهای کهپیشرو
میماند،تغییراینمحاسباتاست.مسیر
این تغییر محاسبه هم انجام رفتاری است
که طرف مقابل انتظار آن را ندارد یا از وقوع
آن دچار رنجش و نگرانی میشود .افزایش
فعالیتهای هستهای کشورمان و کاهش
بازرسیهای فراپادمانی آژانس از برنامه
هستهای ایران طبق چارچوبهای زمانی
تعیین شده در این قانون جدید ،با هدف
تغییرمحاسبهودرنتیجهرفتارحرفتنظیم

شده است .بنابراین ،باطن اقدام جدید
مجلس،برخالفتبلیغاتغیرواقعیدرباره
آن ،عمدتا به دنبال ایجاد «گشایش» به
مفهوم واقعی آن است .هر چند که تحقق
اینامرمنوطبهاستفادهبهینهاز آنتوسط
دولت است.
 .2دولت و حامیان اصالحطلب آن نسبت
به قانون جدید مجلس معترض و منتقد
هستند .استدال ل آ نها این است که
چنین مصوبه و اقدامی در وضعیت فعلی
میتواند باعث ایجاد انسجام بین دولت
ن که
آتی آمریکا و اروپا شود .قطع نظر از ای 
آیا چنین قانونی در مجلس ایران تصویب
می شد یا نه ،همگرایی ترانس آتالنتیک
بینآمریکاواروپاتقریباامریمحتومبهنظر
ن کهدرآیندهمقصرایجادچنین
میرسد.ای 
انسجامی،ابتکارعملمجلسمعرفیشود،
گزارهایغیرحقیقیاست کهنسبتیباواقعیت
ندارد.بنابراین ،منتقدان دولتی ،شاید به
جای تمرکز بر حاشیهها ،بهتر باشد انرژی و
هموغمخودرابرایاستفادهاز اینطرحبه
نفع خود بهره گیرند؛ چرا که قانون مجلس
ظرفیتی را در اختیار دولت قرار میدهد تا
با اجماع حتمی آمریکا ،اروپا و حتی سایر
اعضای برجام مقابله کند.
 .3نکته دیگر این که ابتکار عمل جدید
مجلسباهدفتغییرمحاسبهورفتار طرف
مقابل است .بنابراین اجماع و همگرایی
احتمالی آمریکا با اعضای برجام نباید به
مؤلفهایبرایتغییرمحاسبهتهرانتبدیل
شود؛ چرا که هر گونه انفعال در قبال حریف
بهفعالشدنآنمنجرخواهدشد.لذاباید
با آ گاهی و هوشمندی از بستری که ایجاد
شده،نقشآفرینیفعالیرادر زمینهمجاب
کردن طرفهای مقابل برای بازگشت به
تعهدات و رفع تحریمها انجام داد.
 .4ابتکارعمل مجلس ،به هیچ عنوان ضد
برجام نبوده و برخالف تبلیغات هدفمند،

نقشه راهی برای خروج از توافق هستهای
محسوب نمی شود .هدف این قانون این
است که بالعکس برجام برای اعضا صرفه
اقتصادی و سیاسی داشته و شانس ابقای
آنافزایشیابد.امانگریستنبهاینموضوع
از این زاویه که این قانون به یکطرفه بودن
برجامپایانمیدهد،درستاست.چرا که
هیچ توافق و قرارداد یکطرفه ای ضمانت و
شانسی برای بقا ندارد.
.5بهفرضا گرچنیناقدامیموجبهمگرایی
طرف مقابل شود ،اما این دلیل نمیشود
که ایران از هراس همگرایی  1+4با آمریکا از
خیر تمامی منافع اقتصادی خود در توافق
هستهایبگذرد.قرار نیست،تهراناز ترس
مرگ خودکشی کند.
طبقاظهاراترئیسجمهوردررقابتهای
انتخاباتی دور اول ریاستجمهوریاش،

هدف برجام ،رفع تحریمها بود به نحوی
که به قول آقای روحانی هم چرخ اقتصاد
بچرخد و هم چرخ سانتریفیوژها .بنابراین
زمانی که ایران هیچ نفعی را از محل رفع
تحریمها نمیبرد ،چه دلیل بر باقی ماندن
در چنینوضعیتیاست.مقاماتدولتیاز
جملهوزارتامور خارجهسال گذشتهبارها
گفتند کهتعادلموجوددر توافقهستهای
با خروج آمریکا و بازگشت تحریمها به هم
خورده است.
بر اساس همین استدالل ایران از تعهدات
ن که تعادل کمی برگردد و
خود کاست تا ای 
طرف مقابل برای بازگشت به تعهداتش
تحت فشار قرار گیرد .از آنجایی که میزان
کاهش تعهدات ایران برای طرف اروپایی و
اعضای باقیمانده برجام ،قابل پیشبینی
بود،منتجبهنتیجهمطلوبنشد.بنابراین

نیاز به این بود که کشورمان طرحی نو در
بیندازد و برای خود برجام هم که شده
دست به کار شود.
 .6به همان میزان که قانون جدید مجلس
بتواند مذا کرات را سخت کند ،به همان
میزان هم میتواند اعضای برجام را تحت
فشار زمان قرار دهد تا از ترس توسعه برنامه
هستهایایرانهرچهزودتربهتعهداتبرجامی
بازگردند .در نتیجه این طرح به جای ایجاد
تأخیریادشواریاینامکانرادارد کهرسیدن
به نتیجه را تسریع کند .در چنین شرایطی،
محصول این طرح حتی به نفع دولت فعلی
ودرنهایتبهنفعمردمخواهدبود.ازهمین
رو است که انتظار میرود ،دولت محترم به
ع گیری و قضاوت نسنجیده ،با
جای موض 
چنین طرحی همراهی کند.
.7برخیازمفادقانونجدیدبرایوقوعبرخی

موارد مانند توقف اجرای پروتکل الحاقی،
مهلت دو ماههای را تعیین کرده است .جو
بایدن ،رئیسجمهور جدید آمریکا در کمتر
از  50روز وارد کاخ سفید خواهد شد .ا گر او،
بر اساس تصور طیفی در داخل ،بنا داشته
باشدفوریوهمانروزهایاولبهتعهدات
برجامی یا لغو تحریمها روی بیاورد ،فرصت
این کارراخواهدداشت.تعللاوهمبهمعنای
کاسبکاریبودهونشانخواهدداد کههدف
آنبازگشتبهبرجامورفعتحریمهانیست،
بلکه اعمال محدودیتها و فشار بیشتر از
طریق برجام است .جو بایدن در مصاحبه
جدیدخودباتوماسفریدمن،ستوننویس
روزنامه نیویورک تایمز با تأیید مواضع قبلی
خود در یادداشت  CNNکه در آن گفته بود
ت گیری
راههایهوشمندانهتریبرایسخ 
علیه ایران وجود دارد ،این بار گفت که به
دنبال این است که با بازگشت به چارچوب
برجامبهدنبالاعمالمحدودیتهایبیشتر
در حوزه هستهای ،منطقهای و موشکی
است .او صراحتا به همه این موارد اشاره
کرد .بایدن با اظهارات جدیدش نشان داد
که او بازگشت اعالمی به برجام را مبتنی بر
همان شروطی میداند که دونالد ترامپ
مطرح کرده بود.
 .8نکته آخر این که ،به فرض همگرایی و
فشار طرف مقابل ،دیگر امکان فشار بیشتر
برایراننماندهاست.ترامپباسیاستفشار
حدا کثریخودخصومتباایرانراتاحداعلی
رساند.بنابرایناتفاقچندانجدیدیبرای
ایران نخواهد افتاد .االن نوبت ایران است
کهبرفشار خودبرطرفمقابلبیفزاید.البته
هدفاینافزایشفشاروتحمیلهزینه،صرفا
تقابلوبهعبارتیلجبازینیست.بلکهمراد
از این کار این است که طرف مقابل تحت
فشارموضعخودرانرمتر کردهوامتیازبهتری
را به ایران بدهد یا دستکم به تعهدات خود
برگردد که همان رفع تحریم هاست.

محمد باقر قالیباف ،رئیسمجلس شورای اسالمی در گفتوگوی تلویزیونی:

به دنبال گرهگشایی از کار دولت هستیم
رئیسمجلس شورای اسالمی با بیان
ی گویند مجلس هول
ن که عدهای م 
ای 
شده اما کسی هول نشده است ،خطاب به
رئیسجمهور ،گفت :همه ما هفت ساله
منتظریم کاری انجام بدهید.
محمد باقر قالیباف در گفتوگوی زنده
تلویزیونی که به صورت زنده از شبکه اول
سیماپخششدضمنتسلیتشهادتشهید
فخریزاده ،گفت:همچنینمتأسفانهشاهد
آبگیری و سیل در استان خوزستان هستیم
که ا نشاءاهلل نیروهای دولتی و مردمی
کمک کنند تا هر چه سریعتر این مشکل
حل و فصل شود.
با گرانیها آشنا هستیم
ن که شما
وی در وا کنش به سؤالی مبنی بر ای 
تا چه حد از گرانیها خبر دارید ،افزود :ما به
عنوان نمایندگان مردم نباید دغدغهای جز
دغدغه مردم داشته باشیم و با گرانیها آشنا
هستیم و در نظارتهای میدانی خود شاهد
این موضوع بودیم و با این دغدغه مردم
آشنا هستیم.
ن که
رئیسمجلسشورایاسالمیبااشارهبهای 
مردم به طور جدی در این بخش گلهمند
هستند،تصریح کرد:دریکیازبازدیدهادیدم
کهپشتنانوایینوشتهشدهبود کهناننسیه
داده نمیشود و بنده تعجب کردم و صحبت
کردم و فهمیدم کارگران روزمزدی هستند که
بعضی اوقات کار ندارند و برای خرید نان هم
دچار مشکل هستند.
قالیبافافزود:مشکالتمردمبسیارزیاداست
وازتهیهنان کهسادهترینموضوعاستتادیگر
اقالم اساسی چون مر غ مشکل دارند.
ن کهمجلس
ویدر پاسخبهسؤالیمبنیبرای 
چه اقداماتی انجام داده تا جلوی گرانیها را
بگیرد؟ گفت :زمانی که شرایط تحریم و کرونا
را نداشتیم مردم پذیرفته بودند که نزدیک
به ایام عید ،تورم  ۲۰تا  ۲۵درصدی خواهیم
داشتواینموضوعبرایمردمامریطبیعی
ی کشیدنداما
بودوسالییکبار انتظار آنرام 
علت ناراحتی فعلی مردم این است که االن
آنانشاهد گرانیهایچندبارهدر سالوعدم
ثبات در قیمتها هستند.
بودجه  ۱۴۰۰شامل کسری بودجه
است
ن که
رئیسمجلسشورایاسالمیبااشارهبهای 
این مسئله به کسری بودجه بازمی گردد،
گفت :حتی در بودجهای که اخیرا [بودجه
 ]۱۴۰۰به مجلس ارائه شد نیز شاهد کسری
بودجه هستیم.
قالیباف تأ کید کرد :همچنین ما در شبکه
تهیه ،تأمین و توزیع کشور دچار مشکالت
جدی هستیم و این شبکه درست نیست که
به دلیل سوء مدیریت است و ما در نظارتها
دچار مشکل هستیم.
وی تصریح کرد :ارز  ۴۲۰۰تومانی باید برای
تهیه کاالهای اساسی اختصاص داده شود
و در  ۶ماهه اول امسال بیش از  ۴میلیارد دالر
به اقالم اساسی ارز دولتی داده شد اما امروز
قیمت مر غ گران شده و مردم قدرت خرید
خود را از دست دادهاند.
مجلس و ا ر د حیطه کا ر د و لت
نمیشود

رئیسمجلسشورایاسالمیاظهارداشت :کار
اجراییدستمجلسشورایاسالمینیست
و تأ کید ما این است که مجلس نباید به جای
دولت کار اجرایی انجام دهد و اصال مجلس
وارد حیطه کار دولت نمیشود.
قالیبافتأ کید کرد:قانونگذاریحققانونیما
ن گذاریوسیاستگذاری
استووظیفهماقانو 
است و سیاستهای کالن را هم باید در
قانونگذاری خود مورد توجه قرار دهیم و
ل گذاری کار مجلساست
تصویبقانونوری 
امادراجرانبایددخالت کنیموتأ کیدبندههم
همواره روی این مسئله است.
وی اظهار داشت :ا کثر مردم ،متخصصان و
نخبگاندوعاملرابرایعلتمشکالتمردم
ن کهیکعاملسوءمدیریتو
میدانندمبنیبرای 
عاملدیگرتحریماستوموضوعسوءمدیریت
راعاملمهمتریازتحریممیدانندومامدیران
آمدهایم که مشکالت را حل کنیم و معتقدیم
که این مشکالت قابل حل است.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :زمانی
ی کنیم به این
که از کسری بودجه صحبت م 
معنا است که دخل و خرج دولت با یکدیگر
همخوانی ندارد و باید منابع و مصارف را به
گونهای تنظیم کنیم که بین منابع و مصارف
تراز برقرار باشد و کسری نداشته باشیم در
صورتی کهاز یکدرآمدپایدار برخوردار باشیم
دچار کسری بودجه نمیشویم.
قالیبافتأ کید کرد:درهمهاقتصادهایدرست
دنیا شاهدیم که اقتصاد آنان متکی به منابع
پایدار است که مالیات و گمرکات درآمدهای
پایدار هستند اما نفت و اوراق قرضه جزء
درآمدهای پایدار نیستند.
وی گفت:زمانی کهمنابعمابهسمتدرآمدهای
غیر پایدار مانند نفت و اوراق قرضه سوق پیدا
ی کند به معنای کسری بودجه است.
م 
 ۶۰تا  ۶۵درصد مشکالت به دلیل
سوء مدیریتهاست
رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به
سؤالیدرخصوصسهمسوءمدیریتوتحریم
دراقتصاد کشور ،گفت:من کارشناسی کهنگاه
ی کنم،برایما۶۰تا۶۵درصدسوءمدیریت
م 
است و  ۳۰تا  ۳۵درصد بحث تحریم است.
قالیباف گفت :وقتی در بحث تحریم حرف
میزنیم و همین چند وقت پیش که دولت
ی کرد،حرفشچهبود؟
فرانسهباماصحبتم 
میخواستپنجمیلیارددالربهماوامبدهندو
تحریم کهاینطورشد،ماهمنفتبدهیم.به
صندوقبینالمللیپولنامهنوشتیم کهپنج
میلیارد دالر به ما پول بدهند .ما یک مرتبه
تصمیم گرفتیم که قیمت ارز را  ۴/۲۰۰تومان
کنیم که اصال معلوم نشد مبنای این ۴/۲۰۰
تومان از کجا درآمد.
وی افزود :االن که  ۱۵میلیارد دالر داریم ،چه
کار کردهایم؟ بخشی از آن را در  ۶ماه اول به
نهادههای دامی دادیم و مر غ کیلوی  ۹هزار
تومان را  ۲۹هزار تومان کردیم.
رئیسمجلسشورایاسالمیتأ کید کرد:پول
ایننهادههارابهارز۴۲۰۰تومانیاز ما گرفتند،
این اوج بیعرضگی و چوب حراج زدن به
ُ
اموالبیتالمالاست،خباینیکواقعیت
است .روزی بوده است که در این کشور نفت
ما بشکهای  ۱۱۰دالر و درآمد کشور  ۱۰۰میلیارد

دالر شده است ،در آن شرایط تورم  ۲۰درصد
و همین کسری بودجه را داشتیم .روزی هم
کهدرآمد کشور ۲۴میلیارددالربود،وضعمان
ی گویم سیستم بانکی االن
بهتر بود .من نم 
در تحریم و فشار نیست.
قالیباف گفت:مااینهمهمیخواهیمحرف
بزنیم که پنج میلیارد دالر بگیریم اما به ۱۸
ُ
میلیارددالرچوبحراجمیزنیم.خبتحریم
هم برداشته شود و آن پولها را بگیریم چه
تغییریدراقتصادمردممیافتد.اینجاست که
ی گویم۳۰تا۳۵درصدتحریمو۶۵
بهجرئتم 
درصدسوءمدیریتاست،اینواقعیتهایی
است که وجود دارد و باید بپذیریم.
نمیخواهم مانند مدیران دولتی
صحبت کنم
ن که من نماینده مردم هستم و
وی با بیان ای 
نمیخواهممثلمدیراندولتیصحبت کنم،
اظهار داشت :مردمی که مالیات میدهند،
ی گویندمالیاتتان
برخیازممیزهایمالیاتیم 
ی گوید۱۰۰میلیونتومان،
چقدراست؟مثالم 
ی گویدا گر۲۰میلیونتومانبهمن
بعدممیزم 
بدهی ،این  ۱۰۰میلیون تومان ۵۰ ،میلیون
تومان میشود .این که می گوییم رویکرد
هوشمندسازی ،در قانون مالیاتی مصمم
هستیم که همه اینها را هوشمند سازی
کنیم و دنبال کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :امروز
قانون مربوط به حوزه توزیع تصویب شده
است و باید از نیمه دوم امسال اجرا شود که
یک مقدار با تأخیر انجام خواهد شد .االن
دولت در الیحه بودجه  ۱۴۰۰پیشبینی
فروش داخلی یا خارجی  ۲/۵میلیون بشکه
ُ
نفت را کرده است .خب ما چرا کاهش هزینه
نمیدهیم!؟آنروزی کهتحریمنبودیم2/5،
میلیونبشکهنفتصادراتیرانمیتوانستیم
ی گوییمنباید
بهفروشبرسانیم.ماخودمانم 
خام فروشی بکنیم.
قالیباف گفت:مادر حوزهتحریم،نفتخامرا
ی کنیم ،صادر
که تبدیل به فرآورده یا بنزین م 
ی گردد اما آنجایی
ی کنیم و پول آن هم برم 
م 
که خامفروشی می کنیم هم ارزانفروشی
می کنیم و از ما نمی خرند ،ا گر هم بخرند
پولش را نمیدهند .آیا این سوء مدیریت

هست یا نیست؟ شما امروز رشد نقدینگی
ی کنیم
را نگاه کنید ،وقتی از بانکها قرض م 
معنی آن افزایش پایه پولی و یعنی خلق پول
ی گویند اینها
است .مردم به زبان عامیانه م 
ی کنند و میدهند.
اسکناس چاپ م 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس نباید
بر حسن اجرای قانون نظارت کند؟ ،گفت:
ما در مجلس شورای اسالمی یک برنامه
یک ساله داریم .ما از خرداد ماه آمدهایم و دو
ماهطول کشیدتاسازوکارمجلسشکل گرفت
و  ۴ماه است که عملیاتی شدهایم و بر قوانین
ی کنیم .گام بعدی ما برای بودجه
نظارت م 
 ۱۴۰۰است که امروز آمده است.
بهدنبال گره گشاییاز کاردولتهستیم
نمیخواهیم مچ گیری کنیم
قالیباف گفت :ما نمیخواهیم مزاحم دولت
شویمبلکهمیخواهیماز کاردولت گره گشایی
کنیم و به دنبال مچ گیری نیستیم .ما باید
اجازه دهیم افراد قوی و با شجاعت تصمیم
بگیرند ،یکی از مشکالتی که وجود دارد این
است کهمدیراننمیتوانندباشجاعتتصمیم
بگیرند .ما دنبال آن هستیم که مدیران با
شجاعت و با قدرت تصمیم گیری کنند و از
ی کنیم.
آنها حمایت م 
ن که هر قول و وعدهای که
وی با تأ کید بر ای 
میدهیمبهدنبالاجرایی کردنآنهستیم،
افزود :ما در بودجهای که به ما ارجاع شده
قطعا در آن تغییرات اساسی ایجاد خواهیم
کرد .دولت نیز این همراهی را با ما دارد که
بتوانیم بودجه را اصالح کنیم.رئیس مجلس
شورای اسالمی در خصوص هدفمندی یارانه
در سال آینده و میزان پایین یارانهها با توجه به
گرانیها ،گفت:متأسفانهپولیرابافروشاوراق
ی کنیمواوج
قرضهووا گذاریداراییهاتأمینم 
غصه اینجاست که این پول را به بدترین شکل
ممکن خرج کنیم .وقتی حرف از هدفمندی
یارانهها می زنیم و میخواهیم یارانه پرداخت
کنیمنمیخواهیمبههمه۸۵میلیوننفریارانه
ن که مالیات زمانی
بدهیم.قالیباف با بیان ای 
میتواندشکلبگیرد کهبهتأمیناجتماعیوصل
باشد،افزود:برایافرادی کهدخلوخرجشان
یکی است ،نباید مالیات بگیریم ،برای افرادی
کهخرجشانبیشازدخلشاناست،دولتباید

با سیاستهای جبرانی ،به آنها کمک کند.
وی با اشاره به وضعیت یارانهها در سال آینده،
گفت :ما در سال آینده ارز  ۴۲۰۰تومانی داریم اما
آن را هدفمند خواهیم کرد ،یک میلیارد دالر با
قیمت ارز آزاد به معنای  ۲۵هزار میلیارد تومان
است که باید به این موضوع دقت کنیم و در
بخشریالینیزاز۲۵۰هزارمیلیاردتومان کهبرای
یارانهمیدهیمبایداولویترابراینبگذاریم که
دهکهایی که آسیب بیشتری میبینند کما
اینکهبرخیافرادازوضعیتناشیازشیوع کرونا
نیز آسیب دیدهاند باید درست کنیم و نباید به
دهکهای باال که برخوردارتر هستند یارانه
بپردازیم و اینجا بحث مدیریت مطرح است
که باید برمبنای رویکرد هوشمندسازی بدان
بپردازیم.رئیسمجلسشورایاسالمیافزود:ما
در۲سال گذشتهپایگاهدادههارادقیقتر کردیم
تا بدانیم که چه کسانی بیشتر آسیب میبینند
که به آنها کمک کنیم.قالیباف تأ کید کرد :ما
به عنوان یارانه یک ۴۵ ،هزار تومان ،یک۷۵ ،
هزار تومان و یک طرح معیشت میپردازیم که
بایددراینزمینهیکپارچهسازیشودودرقالب
بودجه یارانهها را هدفمند کنیم.
آقایروحانی!ماهولنیستیم؛منتظریم
کاری کنید
قالیبافبااشارهبهماده۷قانوناقدامراهبردی
برای لغو تحریمها گفت :بر اساس این ماده
هرگاهطرفمقابلبهتعهداتخودعمل کند
ی گردیمپس
مابالفاصلهبهتعهداتخودبازم 
این ماده نشان دهنده آن است که قابلیت
برگشت پذیری پابرجا است.
ن کهبرخی
ویدر وا کنشبهسؤالیمبنیبرای 
ازدولتمرداننسبتبهطرحهستهایمجلس
موضع گرفتند و پاسخ شما چیست گفت:
خواهشبنده از رئیسجمهور آن است که
در موضوعات ملی و امنیت ملی و منافع ملی
باید یک صدا و یک زبان باشیم و همدلی و
همزبانی و یک صدایی اهمیت زیادی دارد.
رئیسمجلسشورایاسالمیبیان کرد:رئیس
جمهور فرمود که یک عده هول شدند و اجازه
دهید ما کارمان را انجام دهیم که بنده عرض
ی کنم که کسی هول نشده و از قضا همه ما
م 
و مردم هفت سال است که منتظریم کاری
انجام شود.

آرزو میکنیم رفع تحریم به دست دولت
فعلی اتفاق بیفتد
قالیباف تأ کید کرد :همه آرزوی ما آن است
که در این چند ماه باقی مانده از عمر دولت
حتما کاری انجام شود و مردم با خاطره
خوشی با دولت دوازدهم خداحافظی کنند
و آرزوی ما آن است که رفع تحریم به دست
این دولت اتفاق بیفتد.وی تأ کید کرد :طرح
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها برای کمک
به رفع تحریمها است و در مجلس ما در حوزه
اقتصادیبهدنبالخنثیسازیاثراتتحریم
هستیمومابایدقویشویمچرا کها گرماقوی
نشویم دنیا از روی ما رد میشود و عزت ما را
ی کنند.رئیسمجلسشورایاسالمی
لگدمالم 
متذکرشد:امروزوزیرامور خارجه کشورمانبه
صورت ویدئو کنفرانس با اروپاییها صحبت
ی کردوخیلیصریحوروشن گفت کهماممکن
م 
استنقدیبهطرحهستهایمجلسداشته
باشیم اما قانون و الزم االجرا است و آن را اجرا
میکنیم.قالیبافتصریح کرد:بعضابرخیافراد
ی گویند کهاینموضوعدراختیاراتشورای
م 
عالیامنیتملیوبرخالفقانوناست کها گر
بر خالف قانون بود شورای نگهبان آن را تأیید
ی کرداماشوراینگهبانآنراتصویب کردو
نم 
نباید این حرفها گفته شود.وی گفت :امروز
مردم ما در داخل از همه مسئوالن به ویژه
سران قوا و همکاری ،همدلی و حل مشکالت
اقتصادی مردم را میخواهند.
مجلس در حل مشکالت مردم ،همکار
و پای کار دولت است
رئیسمجلسشورایاسالمیمتذکرشد:بنده
در جلسه شورای عالی اقتصادی با صراحت
خدمت رئیس جمهور گفتم که ما در حل
مشکالتمردمحتماهمکار وپای کار بادولت
هستیم و در عرصه بینالمللی باید یک زبان،
یک صدا و قوی باشیم.
قالیباف اظهار داشت :باید اقتصاد را قوی
کنیم تا اثرات تحریم را کاهش دهیم و قانون
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها به رفع
ی کند و ما قراردادی را امضا
تحریمها کمک م 
کردیم که طرف مقابل هیچیک از مفاد آن را
ی کند و منطقی نیست که ما همه آن
اجرا نم 
را اجرا کنیم.

