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سیاسی

ایراد هیئت عالی نظارت به طرح ساماندهی صنعت خودرو

هادی طحان نظیف ،سخنگوی شورای نگهبان گفت :طرح ساماندهی صنعت خودرو
در جلسه شورای نگهبان بررسی نشد و رسیدگی به آن به هفته بعد موکول شد.هیئت
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح ساماندهی صنعت خودرو» را مغایر با
سیاستهای کلی نظام طی نامهای اعالم کرده که ایرادات سابق این هیئت ،همچنان به
قوت خود باقی است لذا مراتب به مجلس اعالم خواهد شد/.ایسنا

روی خط آفتاب
پیامک 0921 355 3193
واتساپ و تلگرام 0921 355 3193
پیام کوتاه 300014 1427

 -2140با اینکه از نرخ مرغ مصوبه  25هزار
تومانی میگویند ما که هر جا رفتیم مغازهها
مرغ قیمت آزاد دارند)8/12( .
 -2201برخی کارشناسان نگرانند دستگاه
دیپلماسی نتواند در مذاکرات آینده در وین
به نتایج خوبی دست یابد .امیدواریم که شاهد
اتفاقات خوبی باشیم)8/12( .
 -2030متاسفانه طبق گفته علوم پزشکی
ته��ران  25درصد جمعیت کش��ور در برابر
تزریق واکسن مقاومت میکنند .به نظر من
این نتیجه کار واکسن هراسان است)8/12( .
 -2102آمریکاییه��ا ه��م اع�لام کردن��د
نمیتوانند برای عدم خروج از توافق در دولت
بعدیآمریکاتضمینبدهند)8/12(.
 -2110صحبتهای رئیس ش��ورای شهر
بوشهر در مورد اینکه گفتند اجازه نمیدهیم
کس��انی که فرهنگ غربی دارند از امکانات
ش��هری و پیادهروها اس��تفاده کنند بسیار
عجیب و غیرقابل قبول است)8/12( .
 -2011آخرین آمار از واکسینه شدن مردم
کش��ورمان چه میزان اس��ت .چند درصد از
مردم واکسینه شدهاند؟ ()8/12
 -2012تو این کش��ور فقط حرف و ش��عار
ش��نیده میش��ود مجلس یک طرحهایی
میدهدقابلاجرانیست.معاونرئیسجمهور
وع��ده و وعیدهایی میدهد که در هالهای از
ابهام است)8/12( .
 -2015ای��ن بنزین جبرانی چه زمانی واریز
میش��ود ،مقدار آن هم اطالعرسانی کنند.
()8/12
 -2017آیا قرار است سهام عدالت به کسانی
هم ک��ه تاکنون نگرفتهاند پرداخت ش��ود؟
()8/12
 -2020در خبرها ش��نیدیم ح��ال اردوغان
رئیسجمهور ترکیه خوب نیست .اما دقیقا
مشخص نشده علت آن چیست؟ ()8/12
 -1901اساس��ا این طرحهای تشویقی که
مجلس برای فرزن��دآوری ارائ��ه کرده قابل
اجرای��ی هس��ت؟ ما که گم��ان نمیکنیم.
()8/12
 -1912واقعا با برخی از انتصاباتی که صورت
گرفته به نظر شایستهساالری چندان مدنظر
نبوده)8/12( .
 -1920اگر این خب��ر صحت دارد چرا باید
نف��ت به هند بفروش��یم به ج��ای آن برنج
بیکیفیتهندیبگیریم؟()8/12
 -1931ط��رح جوانی جمعیت که مجلس
مطرح کرده ب��دون ایجاد اش��تغال و رونق
اقتصادی که امکان پذیر نیست)8/12( .
 -1941اظه��ارات آق��ای رافائل گروس��ی
مدیرکل آژانس بینالملل در مورد ایران خیلی
متناقض است .گاهی مثبت و گاهی منفی.
()8/12
 -1301مهمترین مطالبه م��ا در مذاکرات
آتی وین ،لغو تحریمهای ظالمانه آمریکاست.
()8/15
 -1131م��ردم ب��ه خاطر برخی تصمیمات
کرونای��ی و برخ��ی تصمیمات س��لیقهای
دچار سردرگمی شدند .واقعا برخی کارها و
سیاستگذاریهامتناقضاست)8/15(.
-1141مدارسزمانیبازگشاییشدهاستکه
هنوز دغدغه پیک ششم وجود دارد)8/15( .
 -1201مردم در درج��ه اول رفع تحریمها
و س��پس خنثیس��ازی آنه��ا را خواس��تار
هستند .بهترین راه خنثیسازی همان رفع
تحریمهاست!()8/15
-1210دیداررئیسجمهوربامدیراناصحاب
رسانه قابل تقدیر بود .همین دیدارها میتواند
روحیهبخش باش��د .رسانهها و مردم امید به
گشایش در کارها پیدا کنند)8/15( .
 -1220م��ردم از ح��ذف ارز  4200تومانی
بیمناک هستند دلیل آن هم نگران افزایش
بیشترقیمتهاهستند)8/15(.
 -1052چقدر به مشکل زلزلهزدگان اندیکا
ک��ه در ح��ال حاضر به خاطر س��رمای هوا
ش��رایط س��ختی هم دارند رسیدگی شده
است؟ ()8/15
 -1102ما باید به شرایطی برسیم که بدون
تحری��م و ب��دون دغدغه نفت بفروش��یم با
کشورهای دنیا روابط تجاری داشته باشیم و
از این حالت اقتصادی که مناسب هم نیست
خارج شویم)8/15( .
 -1110آن رس��انههایی که خبر از احتمال
افزایش قیمتها و موجه��ای جدید گرانی
میدهن��د ،بدانن��د م��ردم به ان��دازه کافی
اعصابشان خرد هس��ت آنها بیشتر باعث
ناراحتی مردم نشوند)8/15( .
پیامهای مردمی در صفحات4-2

خبر ویژه
رهبر معظم انقالب در پیام تبریک
به مناسبت هفته بسیج تاکید کردند

مشکلگشاییدرهمهمسائل
با همت بلند ،خردمندی،
درستاندیشی و توکل به خدا

حضرت آیتاهلل خامن��های در پیامی با تبریک
هفت��ه بس��یج« ،هم��ت بلن��د ،خردمن��دی،
درستاندیش��ی و توکل به خ��دا» را ابزارهای
تجربهش��ده ب��رای غلبه بر مش��کالت کش��ور
دانستند.
به گزارش ایسنا ،متن پیام رهبر انقالب اسالمی
به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
هفتهی بس��یج بر همگان مبارک باد ،بویژه بر
رویشهای تازه و با طراوت بسیجی که همچنان
مانند نسل پیش از خود ،فرزندان محبوبِ امام
راحلعظیمالشأنند.
عزیزان!
قدرش��ناس جایگاه خود باش��ید و بدانید که با
همت بلند و در پرتو خردمندی و درستاندیشی
ّ
و ب��ا اعتم��اد و تو ّکل ب��ه خداوند دان��ا و توانا،
میتوانید در هم ه مسائل عمومی کشور و ملت،
اثربخش و مشکلگش��ا باشید .این تجرب ه چند
ده ه ملت ایران است.
و السالم علیکم و رحمةاهلل
س ّیدعلیخامنهای
۳آذر ۱۴۰۰

دولت
رئیس جمهور:

به حقوق نجومی
باید خاتمه داده شود

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

رئیس جمهور با اشاره به موضوع حقوقهای
غیر متعارف تصری��ح کرد :حقوق یک حدی
دارد که حد آن باید برای تمام افراد ش��اغل
در دول��ت و ش��رکتهای دولتی مش��خص
ش��ود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت
ش��ود .مردم انتظار ش��نیدن اخباری درباره
حقوقه��ای چند ده میلیون��ی را ندارند و به
حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.
ب��ه گزارش ایس��نا ،آی��ت اهلل س��ید ابراهیم
رئیس��ی در جلس��ه هیئ��ت دول��ت ضم��ن
گرامیداش��ت هفته بسیج و تشکر از خدمات
بس��یجیان به همه بخشهای کش��ور گفت:
بسیج در مس��کن س��ازی ،اقتصاد مقاومتی
و فض��ای مجازی اقدام��ات خوبی انجام داده
است و میتواند برای همه بخشها گره گشا
باشد.
رئیس جمهور با اش��اره به فعالیت بسیج در
طرح غربالگری شهید سلیمانی اظهار داشت:
نقش بسیج بس��یار اثرگذار است و بسیجیان
نیروهای مخلص و کارآمد هستند و استفاده
از ای��ن ظرفیت میتواند کاره��ا را دقیقتر و
س��ریع کند .امروز بس��یجی بودن و داشتن
روحیه بسیجی از ش��اخصهای مهم تحرک
و پویایی در دولت است.
رئیس��ی با اش��اره به ش��یوع بیم��اری کرونا
و موفقی��ت دول��ت در تامی��ن واکس��ن و
واکسیناس��یون عموم��ی بیان داش��ت :پس
ازموضوع کرونا مس��ئله اصلی دولت معیشت
مردم است ،وزرا نیز اقدامات انجام شده خود
در این زمینه را برای مردم تبیین کنند.
رئیسی در مورد مشکالت آب در استانهای
اصفه��ان و چهارمح��ال و بختی��اری گفت:
بای��د مصوباتی که در این مورد انجام ش��ده،
پیگیری و نتیجه به مردم گفته شود .مسئله
تامین آب شرب و کشاورزی مردم مهم است.
رئی��س جمهور ضمن تش��کر از سرپرس��ت
وزارت آم��وزش و پ��رورش ب��رای برگزاری
کالسهای مدارس بص��ورت حضوری ،بیان
داش��ت :والدین دانشآموزان هم از برگزاری
توام��ان کالسه��ا به ص��ورت حض��وری و
غیر حضوری راضی هستند.
رئیس��ی با اش��اره ب��ه موض��وع حقوقهای
غیر متعارف تصری��ح کرد :حقوق یک حدی
دارد که حد آن باید برای تمام افراد ش��اغل
در دول��ت و ش��رکتهای دولتی مش��خص
ش��ود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت
ش��ود .مردم انتظار ش��نیدن اخباری درباره
حقوقه��ای چند ده میلیون��ی را ندارند و به
حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.
رئی��س جمهور در همین زمینه از س��ازمان
اداری و اس��تخدامی کش��ور خواست هر چه
س��ریعتر و قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱
نسبت به تدوین نظام پرداخت عادالنه حقوق
و دستمزد اقدام کند.
رئیس جمهور تاکید کرد :ش��اید طبق قانون
دس��تگاههایی اج��ازه تعیی��ن حق��وق برای
شرکتها و یا افراد دولتی را داشته باشند که
باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام ش��ود.
پرداختهای نابرابر و غیرمتعارف در دولت و
شرکتهای دولتی قابل تحمل نیست.
رئیس��ی با تاکید بر اهمی��ت یک صدایی در
دولت گفت :سند تحول دولت در  ۳۷مسئله
اصلی کش��ور تدوین ش��ده که بزودی اعالم
خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه در مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان
تهران حضور یافت و در نشستی با قضات این دادگاهها،
گفت :باید حجم کار قضات را کم کنیم تا کیفیت کار باالتر
رود.به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین محسنی
اژهای گفت :از ابتدای تصدی مسئولیت دستگاه قضا تمرکز
خود را بر روی بررسی و حل و فصل مسائل قضائی گذاشته و همه
باید تالش کنیم به یک نظام قضائی در تراز گام دوم انقالب اسالمی
دس��ت یابیم.اگرچه تقریباً کل عمر کاری خود را در دستگاه قضائی

باید حجم کار قضات را کم کنیم

گذرانده ،اما هنوز برای آشنایی بیشتر با ابعاد و زوایای
مختلف کار نیاز به تحقیق و شنیدن نظرات دلسوزان
و خیرخواه��ان دارد.رئیس ق��وه قضائیه گفت که در
همین راستا از تیر ماه سال جاری که ریاست عدلیه را
برعهدهگرفتهتاکنوندرحدتوانباهمکارانبخشهای
مختلف قضائی و نخبگان و اقشار مختلف جامعه و همچنین سران قوا،
معاونان رئیس جمهور ۶ ،وزیر ،هیئت رئیسه و اعضای ۹کمیسیون و
فراکس��یون مجلس و همچنین کارشناس��ان حوزهه��ای قضائی و

تبعات فروش اوراق از سوی دولت برای جبران کسری بودجه

موکولکردنکسریبودجه بهآینده؟

آفت�اب یزد« :دولت برای تامین بودجه از بانک مرکزی اس��تقراض
نکرد ».این گفته س��ید مس��عود میرکاظمی ،رئیس سازمان برنامه و
بودجه اس��ت که نشان میدهد دولت سیزدهم برای تامین بودجه به
فروش اوراق یا اموال دولتی روی آورده اس��ت .این در حالی است که
با کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی در بودجه ،در سالهای اخیر
روند فروش اوراق جهت تامین مالی روند رو به رشدی طی کرده ولی
در ه��ر حال ب��ا وجود امتیازهایی که فروش اوراق ب��رای دولت دارد،
برگش��ت اصل و سود آن در زمان سر رسید و به عبارتی بدهی ایجاد
ش��ده برای دولت ،موضوعی است که بارها از سوی کارشناسان مورد
تاکید قرار گرفته اس��ت.در سال گذش��ته با توجه به کسری بودجه،
دولت حدود  ۱۰۰هزار میلیارد اوراق بدهی منتشر کرد ولی در سال
جاری این روند کند ش��د و آنطور که انتظار میرفت اجرایی نش��ده
اس��ت ،همین جریان حواشی زیادی در رابطه با ارتباط اوراق فروشی
دولت و وضعیت بازار س��رمایه به وج��ود آورد و برخی معتقدند این
طرح یکی از عوامل ریزش بورس بوده است.موضع اخیر میرکاظمی به
نوعی واکنش به این جریان بود و او در آماری که اعالم کرد بر اینکه
دولت بیش از فروش اوراق جدید به دنبال تس��ویه اصل و سود اوراق
گذش��ته است تاکید داشت.طبق اعالم میرکاظمی دولت باید تا سال
 ۱۴۰۵حدود  ۵۳۵هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق دولت
قبل پرداخت کند.بررس��ی وضعیت فروش اوراق در مدت اخیر نشان
میده��د که در آبان م��اه  ۱۱هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان بابت اصل و
س��ود اوراق منتشر شده در گذشته پرداخت کرده است.این در حالی
است که  ۷۵۰۰میلیارد تومان اوراق جدید برای تامین منابع بودجه
منتشر شده است.روند پرداخت  ۱۱هزار و  ۴۰۰میلیارد تومانی بابت
اصل و س��ود اوراق گذشته تا پایان سال در حالی ادامه دارد و حدود
 ۴۵هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان باید پرداخت شود که وضعیت فروش
اوراق جدید برای تامین منابع بودجه تکلیف مشخصی ندارد.
>دولت چقدر اوراق فروخت؟

طبق اعالم بانک مرکزی ،وضعیت فروش اوراق مالی اسالمی تا پایان
مردادماه سال جاری نشان میدهد مجموع اوراق بدهی منتشر شده
در این مدت ۳۳ ،هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه
گذشته ،با افزایش  ۷۲.۲درصدی مواجه شده است.
این در حالی اس��ت مجموع این اوراق در پنج ماه نخست سال جاری
به رقم  ۷۰هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان رس��یده که نسبت به پنج ماه
نخس��ت سال قبل ۷.۸ ،درصد کاهش یافته است.عالوه براین ،میزان
انتش��ار اوراق بدهی دولتی در مردادماه امسال با  ۱۶۱.۴درصد رشد
نس��بت به ماه قبل ۳۲ ،هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان بوده است.این در
حالی اس��ت که اوراق بدهی دولتی منتش��ر شده در پنج ماه ابتدایی
سال جاری با افت  ۱۲.۱درصدی نسبت به پنج ماهه سال گذشته به
رقم  ۵۷هزار و  ۹۱۰میلیارد تومان رسیده است.
از س��وی دیگر ،در بخش اوراق بدهی ش��هرداری در مردادماه امسال
اوراقی در این خصوص منتشر نشده است .هرچند انتشار اوراق بدهی
ش��هرداری در پنج ماهه ابتدایی س��ال جاری با بیش از  ۱۰۰درصد
افزایش نسبت به پنج ماهه نخست سال قبل ،به رقم  ۶۷۰۰میلیارد
تومان رسیده است.همچنین ،در بخش اوراق بدهی شرکتی بر اساس
اطالعات منتشر شده توسط بانک مرکزی ،انتشار این اوراق در دومین
ماه تابس��تان سال جاری به رقم  ۷۰۰میلیارد تومان رسیده است که
نسبت به ماه قبل ۹.۱ ،درصد کاهش داشته است.عالوه براین ،انتشار
این اوراق در پنج ماهه امس��ال نیز با افت  ۱۹.۳درصدی نس��بت به
مدت مشابه سال گذشته ،به رقم  ۵۵۰۰میلیارد تومان رسیده است.
از س��وی دیگر عملکرد بودجه س��ال  ۱۴۰۰در نیمه نخس��ت نشان

میده��د دولت  ۹۵درصد اوراق مالی که در بودجه مصوب ش��ده را
فروخته است.
در همین باره یک مقام مس��ئول در سازمان برنامه و بودجه به فارس
گفته است «:در قانون مجوز فروش  ۱۳۲هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
اوراق وجود دارد که در  ۶ماهه امسال حدود  ۱۲۶هزار میلیارد تومان
آن به فروش رسید و حدود  ۵هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است.
احتمال دارد با توجه ب��ه هزینههای بودجه و عدم تکافوی درآمدها،
پیشنهادی به سران قوا برای انتشار اوراق جدید ارائه شود».
این مقام مسئول با بیان اینکه عمده اسناد خزانه برای طلب پیمانکاران
واگذار شد ،تاکید کرد« :پیشنهادات مختلفی در مورد رقم انتشار اوراق
مطرح میشود که از  ۵۰تا  ۱۵۰هزار میلیارد تومان مطرح است».
>فروش اوراق دولتی چراغ قرمز بورس را روشن کرد

یکی از انتقادات این روزهای کارشناس��ان بورس متوجه فروش اوراق
مالی دولت است که نقدینگی بازار بورس را به خود اختصاص داده و
چراغ قرمز بورس را روشن کرد ،با این وجود مسئوالن دولتی و بورس
معتقدند که از مهرماه تاکنون اوراقی از سوی دولت منتشر نشده است.
مجید عش��قی رئیس سازمان بورس در واکنش به این مباحث گفته
بود «:انتش��ار اوراق برای تامین مالی دولت س��ال گذشته هم وجود
داشت و بالغ بر  ۱۹۰هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد .امسال نیز
از اوایل سال این روند شروع شد و ادامه پیدا کرده است.بخشی از این
اوراق برای بازپرداخت اوراق قبلی است و پولی از بازار خارج نمیشود.
در واقع صندوق پول اوراق سررس��ید ش��ده را پس میگیرد و اوراق
جدید دریافت میکند».
وی تاکید کرد« :توجه کنید اوراق را براس��اس کش��ش بازار منتشر
میکنیم .اشتباهات و ش��ایعاتی که در اطالعرسانی رخ داد که اوراق
معامله ش��ده میان سیس��تم بانکی را اوراق منتشر شده دولت تلقی
کردن��د که مقداری همه را نگران کرد .در چند روز گذش��ته در تاالر
فرابورس  ۶۰هزار میلیارد تومان اوراق بین بانکی معامله شده و ربطی
به دولت ندارد».
>گالیه رئیس سازمان برنامه و بودجه
از میزان فروش اوراق در دولت قبل

با این حال روز گذش��ته مس��عود میرکاظمی رئیس س��ازمان برنامه
و بودجه کش��ور ب��ا انتقاد از میراث به جا مانده ف��روش اوراق دولتی
در دولت گذش��ته ،اظهار کرد« :س��ال  ۹۶فض��ا برای بهبود وضعیت
اقتصادی کش��ور بیش از ام��روز فراهم بود اما با ای��ن وجود فعالیت
ب��رای افزایش درآمد و مدیریت بر هزینهها ادامه خواهد داش��ت ،اگر
به جای کدخدا به خدا اتکا ش��ود بسیاری از مشکالت حل میشود».
میرکاظمی چندی پیش هم از میزان تس��ویه اوراقهای منتشر شده
در دول��ت قب��ل در توئیتی نوش��ته بود «:تا س��ال  1405دولت باید
 535ه��زار میلیارد تومان اصل و س��ود اوراق دولت قبل را پرداخت

حقوقی ،کانون وکال ،کانون کارشناسان دادگستری ،اتاق بازرگانی و
اتاق اصناف ،چهرههای سیاسی ،اجتماعی و اصحاب رسانه جلساتی را
برگزار کرده است.این جلسات با اهداف مشخص و به صورت کاربردی
برای رسیدن به فهم مشترک درباره مشکالت و راهکارهای آنها و
اس��تفاده از ظرفیتهای موجود در کشور برای حل مشکالت مردم
به ویژه در حوزه قضائی بوده است.رئیس قوه قضائیه گفت :با اینکه
در تهران  ۱۱۵شعبه تجدیدنظر مصوب داریم ،ولی به لحاظ کمبود
قاضی فع ً
ال فقط  ۸۲شعبه تجدیدنظر فعال است.
سید مرتضی افقه :ما کسری بودجه عظیمی داریم
و قطع درآمدهای نفتی خأل شدیدی در بودجه
ایجاد کرده و این موضوع به تنهایی میتواند ما را
به ورشکستگی ببرد البته اگر نتوانیم درآمدهای
مطمئن ایجاد کنیم .فروش اوراق بدهکار گردن
دولت است که سبب میشود ورشکستگی به
آینده موکول شود .قطعا اگر درآمدهای دائم
نداشته باشیم هر گونه استقراض ما را دچار
مشکل جدی و ورشکستگی میکند .مگر اینکه در
آینده مشکل فروش نفت مرتفع شود و یا اینکه
تولید را در داخل به قدری رونق ببخشید که از
طریق مالیاتهای داخلی کسری بودجه برطرف
شود که البته رونق اقتصادی در داخل همچنان
هیچ افق روشنی ندارد .بنابراین یا باید مشکل
تحریم برطرف شود و یا اینکه مسیر به سمت
ورشکستگی اقتصادی پیش خواهد رفت
کند ،دولت س��یزدهم تاکنون بیش��تر از آن که اوراق بفروش��د اوراق
تسویه کرده است».
>ورشکستگی اقتصادی نزدیک است

با این حال باید نظر کارشناس��ان در خصوص ف��روش اوراق دولتی
چیس��ت؟ س��ید مرتضی افق ،اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه در این
خص��وص به آفتاب یزد گفت«:فروش اوراق یکی از ابزار رایج دولتها
در مواجهه با کسری بودجه است که البته یکی از بهترین هاست چون
کمتر تورم را تحمیل میکند؛با این حال اصل و فرع این اوراق باید در
موعد مقرر برگردد و دولتی که استقراض میکند باید مطمئن باشد
که موقع س��ر رس��ید به اندازه کافی درآمد دارد تا بتواند اصل و سود
این اوراق را بپردازد ،اما از آن جایی که ما در سالهای اخیر با کسری
بودجه ناشی از تحریمها مواجه بودیم اوراق زیادی منتشر کردیم ،به
نظر میرس��د اگر در سال آینده دولت مش��کالت تحریم را بر طرف
نکرده باشد در بازپرداخت این اوراق به شدت با مشکل مواجه خواهد
ش��د .تصور من این است که در ش��رایط فعلی این اوراق قابل فروش
نیستند چون سود این اوراق حدود  20درصد است و تورم حدود 45
درصد؛ یعنی کسانی که این اوراق را میخرند سالی حدود  25درصد
ضرر میکنند و قدرت خریدشان کاهش مییابد».
وی تصری��ح کرد «:احتم��اال این اوراق را به پیمان��کاران و طلبکاران
دول��ت تحمیل ک��رده اند .در واقع با این کار ظلم ک��رده اند .اگر این
اوراق را از بانک مرکزی بگیرند مش��کل تورم بیشتر خواهد شد چون
نقدینگی از تولید پیش��ی گرفته اس��ت .بنابراین دولت باید مطمئن
باش��د در س��ال آینده توان پرداخت اصل و فرع این اوراق را خواهد
داشت».
وی در پاس��خ به این سوال که فروش این اوراق ما را به ورشکستگی
اقتص��ادی نزدیک میکند یا دور گفت «:ما کس��ری بودجه عظیمی
داری��م و قطع در آمدها نفتی خأل ش��دیدی در بودج��ه ایجاد کرده
و ای��ن موضوع به تنهای��ی میتواند ما را به ورشکس��تگی ببرد البته
اگ��ر نتوانیم درآمده��ای مطمئن ایجاد کنیم .ف��روش اوراق بدهکار
گردن دولت اس��ت که سبب میش��ود ورشکستگی به آینده موکول
ش��ود .قطعا اگر درآمدهای دائم نداش��ته باش��یم هر گونه استقراض
م��ا را دچار مش��کل جدی و ورشکس��تگی میکند .مگ��ر اینکه در
آینده مش��کل فروش نفت مرتفع ش��ود و یا اینکه تولید را در داخل
به قدری رونق ببخش��ید ک��ه از طریق مالیاتهای داخلی کس��ری
بودجه برطرف ش��ود که البت��ه رونق اقتص��ادی در داخل همچنان
هیچ افق روش��نی ندارد .بنابراین یا باید مشکل تحریم برطرف شود
و یا اینکه مس��یر به س��مت ورشکس��تگی اقتص��ادی پیش خواهد
رفت».

آیا تضمینی برای عدم خروج دوباره آمریکا از برجام وجود دارد؟

کمتر از دو هفته دیگر هفتمین دور مذاکرات احیای برجام در وین
آغاز میش��ود ،مهمترین نگرانی ایران در این مذاکرات خلف وعده
مجدد طرف آمریکایی است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،دفعه قبل آمریکاییها بعد از
اج��رای کامل تعهدات ایران ،از اجرای تعهدات خود س��ر باز زده و
از برجام خارج ش��دند ،قرار بود طرف اروپایی به عنوان میانجی با
ابزارهایی همانند اینستکس زیان ایران را جبران کند ،اما در عمل
هیچ کاری پیش نبرد.
دولت ای��ران به دنبال دریافت «تضمین» از دولت آمریکاس��ت تا
اطمین��ان حاصل کن��د در صورت توافق در وی��ن ،آمریکا در دوره
بایدن و متعاقبا در دوره رؤس��ای جمهور بع��دی مجددا از برجام
خارج نخواهد شد.
خروج آمریکا از برجام آس��یب و صدمات غیرقابلمحاس��بهای به
اقتص��اد ایران وارد ک��رد و زخمهای بعض��ا جبرانناپذیری نیز در
دوران کرونا بر پیکر جامعه ایران بر جای گذاش��ت .در واقع ،حتی
مقامات اروپایی و بعضا حتی برخی اعضای ارشد تیم مذاکرهکننده
آمری��کا نیز به اینک��ه انتظار ای��ران برای اخذ «تضمی��ن» انتظار
قابلدرکی است ،اذعان داشتهاند.
س��یدرضا میرطاهر کارشناس مس��ائل بینالملل در همین زمینه
میگوید که یکی از خواس��تههای هیئت ایران��ی و آقای عراقچی
مذاکرهکننده ارش��د ایران در دولت قبل این بوده است که آمریکا
بای��د تضمین بدهد که بار دیگر از برجام خارج نمیش��ود تا ایران
اطمین��ان حاص��ل کند با س��ناریو مش��ابه دوره ترام��پ و اعمال
تحریمهاییک جانبه مواجه نمیشود.
او معتقد اس��ت که این مس��ئله از س��وی تحلیل گران آمریکایی
مورد توجه قرار گرفته اس��ت ،ام��ا آنها معتقدند تفاهم برجام اگر
میخواه��د صورت قانونی پیدا کند ،باید در س��نای آمریکا مطرح
ش��ود و در آنجا با دو سوم آرا به تصویب برسد و با توجه به حضور
اکثریت جمهوری خواهان در سنا امکان تحقق این امر وجود ندارد،
از این رو این خواس��ته ایران به لحاظ قوانین داخلی آمریکا منتفی
اس��ت ،هر چند که این خواسته ایران منطقی است که نمیخواهد
دوباره شاهد اتفاقی باشد که در دولت ترامپ روی داد.
االن این س��وال به درستی مطرح اس��ت که هر چند در سال اول
دولت بایدن هس��تیم ،اما بعد از  ۴س��ال ،اگ��ر یک رئیس جمهور
متفاوت در آینده در آمریکا روی کار بیاید یعنی یک جمهوری خواه
چه تضمینی اس��ت که تجربه دوره ترامپ تکرار نشود؟ باید گفت
که هیچ تضمینی نیس��ت .درباره بحث برجام این احتمال اس��ت
حتی اگر در س��نا به تصویب برس��د ،اگر رئیس جمهوری آمریکا
واقعا بخواهد میتواند از آن خارج ش��ود ،اما اگر در سنا به تصویب
برس��د مزیتاش این اس��ت که احتمال خروج را کم میکند ،این

موضوع فرضیهای بود که میرطاهر مط��رح کرد.داوود آقایی دیگر
کارش��ناس حقوق بینالملل هم با بیان اینک��ه حق طبیعی ایران
در فرآیند برجام اس��ت که به دنبال گرفت��ن تضمین برود ،یادآور
شد که موفق شدن در روند گرفتن تضمین کمی دور ذهن است،
چراکه در آمریکا بای��دن موقعیت قوی زیادی ندارد و این موضوع
در اختیار کامل دموکراتها و تیم بایدن نیست ،هرچند که در بین
دموکراتها هم اختالف نظر اس��ت .برخ��ی از نمایندگان مجلس
س��نا هم مخالف این هس��تند که آمریکا دوباره ب��ه برجام برگردد
یا جمهوری خواهان که به ش��دت مخالف هس��تند ،بنابراین آنها
راضی نیستند که حتی آمریکا به برجام برگردد چه برسد به اینکه
تضمینهای قابل قبولی را ارائه دهد.
این کارش��ناس حقوق بینالملل معتقد است که دست اندرکاران
دیپلماس��ی و مذاکرهکنن��دگان ما باید در مس��یر تضمین گرفتن
پیش بروند ،اما در مذاکره از همان ابتدا نمیش��ود شروط سختی
را گذاش��ت که اصل مذاکره را زیر س��وال ببرد و اصال مذاکره آغاز
نش��ود ،لذا دست اندرکاران دیپلماسی کشور شرایط شروع مذاکره
را بگذارند و در حین مذاکره ش��روط را تعیین کنند؛ این میتواند
راهگشایی برای دستیابی به نتایجی تا حدودی مورد انتظار باشد.
حسن هانی زاده کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به سابقه آمریکا
برای نادیده گرفتن قوانین بینالمللی میگوید که به نظر میرسد
هیچ گونه اطمینانی به آمریکا وجود ندارد ،اما سازوکارهای قانونی
ه��م در روابط بینالمللی وج��ود دارد و آن اینکه آمریکا با حضور
اتحادیه اروپا ،روس��یه و چین تعهد قطع��ی دهد که اگر مذاکرات
آینده وین با شرکت ایران و کشورهای  ۴+۱و حتی اگر آمریکا هم
به این مذاکرات بپیوندد به تمام تعهدات خود عمل کند.
این کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به تحریمهایی که آمریکا
برای فش��ار آوردن بر ایران اعمال کرده ،معتقد است که ایران باید
آمریکا را وادار کند که بخشی از تحریمهای اعمال شده علیه ایران
از سال  ۲۰۱۸تاکنون لغو شود تا یک نوع راستی آزمایی بین ایران
و آمریکا به وجود بیاید و س��پس آمریکا با حضور نماینده اتحادیه
اروپا و کشورهای فرانسه ،انگلیس ،آلمان ،روسیه و چین در وین و
در برابر افکار عمومی تعهد کتبی بدهد که اگر مذاکرات به نتیجه
برس��د این به عنوان یک سند بینالمللی تلقی شود و آمریکا حق
نادیده گرفتن تعهدات خود را نخواهد داشت.
اما رحیم بایزیدی کارشناس مسائل بینالملل بر این باور است که
در س��طح بینالمللی هیچ مکانیسم کارآمدی برای اخذ تضمین از
عدم خروج دوباره آمریکا قابل تحقق نیس��ت .زمانی که آمریکا به
قطعنام��ه الزامآوری که خود این کش��ور به همراه متحدانش امضا
کرده پایبند نباش��د ،هر تضمین بینالملل��ی دیگری ،صرفا جنبه
حقوقی داش��ته و ممکن اس��ت مج��ددا در مس��یر قبلی به پیش

ب��رود ،البته در این حوزه تنها راه حلی که به ذهن من میرس��د،
تعیین ی��ک مرجع حقوقی بیطرف همچ��ون «دیوان بینالمللی
دادگستری» برای راس��تی آزمایی پایبندی آمریکا و سایر اعضای
برجام به تعهداتشان و احتماال تعیین خسارات وارده ناشی از اعمال
غیرقانونی کشورهای عضو است .این پیشنهاد از این نقص در برجام
ناشی میشود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی مسئولیت بررسی
پایبندی ایران به تعهدات برجام را بر عهده دارد ،اما هیچ نهاد ثالثی
مس��ئولیت راستی آزمایی س��ایر اعضای برجام در زمینه تعهدات
تحریمی را بر عهده ندارد.
این کارش��ناس مس��ائل بینالملل با بیان اینکه در س��طح داخلی
آمریکا ،وضعیت اخذ تضمین حتی پیچیدهتر از س��طح بینالمللی
است ،یادآور شد که قویترین معاهدات بینالمللی آمریکا ،آنهایی
هس��تند که توسط کنگره این کشور (مجلس نمایندگان و مجلس
س��نا) به تصویب برسند .با وجود اینکه دموکراتها اکثریت هر دو
مجل��س را در اختیار دارند ،اما تصویب برجام در کنگره از احتمال
بس��یار کمی برخوردار اس��ت و ب��ا توجه به همین مس��ئله ،عمال
گزینهای نیست که دولت آمریکا مد نظر داشته باشد .ضمن اینکه
حتی معاهدات بینالمللی که به تصویب کنگره هم برسد ،قابلیت
لغو توس��ط این نهاد را دارد .این مس��ئله با توج��ه به این واقعیت
که هر چند س��ال یک بار ترکیب کنگره تغییر میکند ،از اهمیت
بیش��تری برخوردار اس��ت؛ بنابراین تصور اینکه تصویب برجام در
کنگره آن را به صورت دائمی به یک قانون مبدل میسازد ،تصوری
اشتباه است.
بایزیدی همچنین میگوید س��ناریوی حقوقی دیگر این است که
همانن��د دوران اوباما ،رئیس جمه��ور آن را در قالب یک توافق به
امضا برساند .این وضعیت نیز نمیتواند چندان پایدار باشد ،چراکه
رئی��س جمهوری بعدی آمریکا به راحت��ی و با یک فرمان اجرایی
امکان خروج مجدد از برجام را خواهد داشت .فرمان اجرایی دیگر
مکانیسم حقوقی و سیاسی است که رئیس جمهور آمریکا میتواند
از آن ب��رای قانون کردن توافقات امضا ش��ده اس��تفاده کند .البته
فرامین اجرایی نیز به راحتی توس��ط روسای جمهور بعدی و حتی
دادگاههای آمریکایی قابل لغو هس��تند؛ بنابراین این مکانیسم هم
تضمین قابل توجهی ارائه نمیدهد ،چه در سطح بینالمللی و چه
در سطح ملی (در آمریکا) ،تضمین حقوقی و سیاسی پایدار و قابل
اتکایی برای عدم خروج مجدد آمریکا از برجام وجود ندارد .در این
فضا بهترین تضمینی که میتوان به آن دست یافت ،برگشت پذیر
ساختن برنامه هستهای ایران است .در شرایط فعلی ،دولت آمریکا
در م��دت زمان کوتاهی و تنها در عرض یک روز میتواند با صدور
یک فرمان اجرایی نه تنها تحریمهای لغو یا تعلیق ش��ده قبلی را
بازگرداند ،بلکه تحریمهای جدیدی را نیز علیه کشور وضع کند.

