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سیاست

رئیسی در دیدار وزیر امور خارجه ونزوئال:

سیاست ما توسعه روابط با کشورهای
آمریکای التین به ویژه ونزوئال است

رئیسجمهور روابط با ونزوئال را دوستانه
توصیف کرد و گفت :سیاســت جمهوری
اســامی ایران توســعه معنادار روابط با
کشــورهای درحال توســعه بخصوص
کشــورهایی که به دنبال حفظ استقالل
خود هستند،است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست
جمهوری ،حجت االســام سید ابراهیم
رئیسی روز دوشــنبه در دیدار «فلیکس
پالسنسیا گونســالس» وزیر امور خارجه
ونزوئال ،گفت :آمریکای التین بخصوص
ونزوئال جــزو اولویتهای دیپلماســی
اقتصادی جمهوری اســامی ایران است
و ما مصمم هســتیم روابط خود را با این
کشورها توسعه دهیم.وی با بیان اینکه ما
مسیر پیشــرفت را با قدرت ادامه خواهیم
داد ،افزود :در این دولت مصمم هســتیم
مشکالت ایجاد شده از سوی دشمنان را
کنار بزنیم و مسیر پیشرفت کشور را ادامه
دهیم.رئیسجمهور بــا تاکید بر ضرورت
گســترش روابط تهــران  -کاراکاس در
حوزههای مختلف ،گفت :برای توســعه
مناسبات دوجانبه باید برنامه روشن و بلند
مدت طراحی شود تا چشم انداز روابط به
سمت تقویت حداکثری حرکت کند.
رئیســی با تحســین همراهی ونزوئال با

ایران در مجامع بینالمللی ،افزود :با برنامه
همکاریهای بلند مدت میان دو کشور،
چشمانداز روشنی برای گسترش و تعمیق
روابــط وجود دارد.رئیسجمهــور با بیان
اهمیت دولت ونزوئال در سیاست خارجی
ایران ،ابراز امیدواری کرد :با ســفر رئیس
جمهور ونزوئال به تهران در آینده نزدیک،
گامهــای جدیدی بــرای همکاریهای
بلندمدت دو کشور برداشته شود.وزیر امور
خارجه ونزوئال نیــز در این دیدار با ابالغ
سالمهای گرم رئیس جمهور کشورش به
رئیس جمهوری اسالمی ،ایران و ونزوئال
را دو کشور دوست توصیف کرد و گفت:
دو کشور در مقابل نظام سلطه و کسانی
که میخواهند به اســتقالل ما لطمه وارد
کنند ،متحد هســتند«.فلیکس پالسنسیا
گونسالس» از ایران به عنوان کشور مهم و
تأثیرگذار منطقه نام برد و گفت :جمهوری
بولیواری ونزوئال در کنار ایران به دفاع از
چندجانبهگرایی و مقابله با مداخله آمریکا
متعهد است.وزیر امور خارجه ونزوئال هم با
تاکید بر ضرورت گسترش روابط دو کشور،
گفت :تدویــن برنامه روابط بلند مدت دو
کشور میتواند در تحقق این هدف مؤثر
باشد و ونزوئال آماده توسعه روابط درهمه
زمینهها با جمهوری اسالمی ایران است.

خطیبزاده در نشست خبری:

مذاکره با اروپا در بروکسل ادامه
دارد

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفت:
گفتگوهــای «علی باقــری» و «انریکه
مورا»  ،خوب و ســازنده بــود و مذاکره با
اروپا در بروکسل ادامه پیدا میکند.
به گزارش خبرنگار مهر ،سعید خطیبزاده
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان
صبح امروز (دوشــنبه) در جریان نشست
خبری خود بــا خبرنگاران ،در پاســخ به
ســوالی در خصوص فرآیند رونــد ادامه
مذاکــرات ،گفت :گفتگوهای پنجشــنبه
گذشــته علی باقــری و «انریکــه مورا»
معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا  ،خوب
و سازنده بود .نکاتی که جمهوری اسالمی
ایران باید به طــرف اروپایی میگفت آنرا
منتقل کرد.وی افزود :توافق شــد که در
چند روز آینده در بروکسل گفتگوها ادامه
پیدا کند و این توافق دو سویه بوده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان
تصریح کرد :قطعــ ًا موضوعات ،چالشها
و موانعــی کــه در  ۶دور گفتگوهای وین
به نتیجه نرســید ،باید مــورد رایزنی قرار
گیرد.خطیــبزاده ادامــه داد :در مــورد
عربستان  ۴دور گفتگوها انجام شده است
و گفتگوهــا در فضای مثبــت و در حوزه
موضوعات دوجانبــه و منطقهای پیگیری
شــده اســت.وی با بیان اینکه یکسری
نــکات را به عنــوان نقاط مــورد اهمیت
بیان کردیم،اظهار داشــت :این گفتگوها،
محترمانهو به همان اندازه جدی اســت.
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی در پاسخ
به ســوالی در خصوص ســفر یک هیئت
ســعودی به تهران برای بازدید از اماکن
دیپلماتیــک ،گفــت :در خصوص ســفر
هیئتی از عربســتان ســعودی به ایران،
این خبــر تایید نمیشــود.وی همچنین
اعالم کرد :امــروز در تهران میزبان وزیر
امــور خارجه ونزوئال هستیم.ســخنگوی
وزارت امور خارجه در پاســخ به ســوال
خبرنگار مهر ،در خصــوص ادامه جنایت
علیه شیعیان افغانســتان و نحوه پیگیری
وزارت امور خارجه کشــورمان برای عدم
تکرار ایــن جنایات از طریق مســئوالن
فعلی افغانستان ،گفت:سوال خیلی مهمی
است .ما در افغانســتان با همه گروهها به
شمول طالبان در گفتگو هستیم .آنچه که
مشــخص اســت طالبان در حفظ امنیت،
آرامش و سالمت مردم افغانستان از جمله

شیعیان و هزارهها مسئولیت مستقیم دارد.
خطیبزاده تاکید کرد :جمهوری اسالمی
ایران نسبت به تمام آنها حساسیت ویژهای
دارد.وی تصریح کرد :از طالبان شنیدهایم
که تمام تالششــان را میکننــد که این
موضوع تکرار نشــود .ما فکــر میکنیم
جامعه جهانی باید به طور مشخص نسبت
به ادامه این خشــونتها و بــاال گرفتن
این خشونتها حساســیت ویژهای داشته
باشد.سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه
کرد :با اســتفاده از هم ه ابزار و کانالهای
دیپلماتیــک با همــه گروههــا از جمله
طالبان ،تمام تالشــمان را انجام میدهیم
که افغانســتان وارد چرخه خشونت و ترور
نشــود.خطیبزاده گفت :من فکر میکنم
که مهمترین ویژگی آینده افغانســتان این
اســت که افغانســتان عاری از خشونت و
افراط باشــد.وی همچنیــن در خصوص
وضعیت قــرارداد بین ایران و چین ،گفت:
آنچــه در مورد این قرارداد مطرح اســت
این اســت که یک چارچــوب حقوقی و
عملی برای روابــط بلند مدت و راهبردی
بین ایران و چین باشد.ســخنگوی وزارت
امور خارجه ادامه داد :ایــن روابط ابعاد و
اجزای مختلفــی دارد .برخی از این اجزا و
ابعاد به وزارتخانههای اقتصادی ،فرهنگی،
مجلــس و قوه قضاییه مربوط میشــود.
خطیبزاده تصریح کــرد :امیرعبداللهیان
بعد از اینکه به وزارت آمد ،یک ارزیابی از
عملیاتی شدن این توافق داشتند و این را
در هیئت دولت نیز مطرح کردند و مجددا
برای تمامی دســتگاه وظایف خودشان را
با نگاه جدیــد فرســتادند و در چارچوب
بسیار خوبی این موضوع جلو میرود .وی
همچنین در پاسخ به سوالی در مورد تغییر
مســئول پیگیری این پرونده ،گفت :این
موضوع به عنــوان یک موضوع حاکمیتی
در حال پیگیری اســت و مسلما در فضای
ملی خودش پیگیری میشــود .سخنگوی
وزارت امــور خارجه همچنین در پاســخ
به ســوالی در خصــوص پیگیری آخرین
وضعیت مفقودی ســردار احمد متوسلیان
و دیپلماتهــای ایرانی در لبنان گفت :ما
هیچــگاه پیگیری را متوقف نکردیم و به
رغم گزارشهای متعددی که در خصوص
شهادت این عزیزان گرفتیم ،اما هیچ وقت
فعالیت خود را متوقف نکردیم.

معاون اقتصــادی رئیسجمهور گفت:
ایران همانگونه که در مرحله مقاومت
کنار ونزوئال ایستاد ،در عرصه سازندگی
و پیشرفت اقتصاد نیز کنار این کشور
میایستد.
به گزارش مهر ،محسن رضایی معاون
اقتصادی رئیسجمهــور بعد از ظهر
دوشــنبه در دیدار «فلیکس پالسنسیا
گونســالس» وزیر امور خارجه ونزوئال
با بیــان اینکه امروز زمان آن اســت
که دولت و ملت ونزوئال نشــان دهند
همانطور که در عرصه مقاومت توانمند
بودند ،در عرصه سازندگی و اقتصاد نیز
توانمند هستند ،گفت :ایران همانگونه
که در مرحله مقاومت کنار شما ایستاد،
در عرصه سازندگی و پیشرفت اقتصاد
نیز کنار شما میایستد.
وی با بیــان اینکه ایــران و ونزوئال
تصمیم دارند همکاریهای اقتصادی
خود را در یک مســیر روشــن ادامه
دهند ،گفت :تهــران و کاراکاس ثابت
کردند که اراده ملتهــا باالتر از اراده
ابرقدرتهاســت و همکاری دو کشور
میتوانــد الگویی برای کشــورهای
دوست باشد.
معاون اقتصادی رئیسجمهور با تأکید
بر اینکه دو کشــور آمادگــی دارند در
مرحله ســازندگی هم گامهای بلندی
در کنار هــم بردارند ،گفت :جمهوری
اســامی ایــران عالقمند بــه ارتقاء
ســطح تعامالت خود بــا ونزوئال در
زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی،
ساخت پاالیشگاه و مجتمع پتروشیمی،
اســتخراج نفت ،تولید فوالد و ســایر
عرصههای صنعتی و معدنی است.
رضایی با بیــان اینکه آمریکاییها به
هیچوجه قابل اعتماد نیستند ،گفت :راه
نجات ملتهای ما همکاری کشورهای
دوست با یکدیگر اســت و مطمئنا با
ادامه این راه میتوانیم از مشکالت و
موانع عبور کنیم.
«فلیکس پالسنسیا گونسالس» وزیر
امور خارجه ونزوئــا نیز در این دیدار
بــا بیان اینکــه دو دولــت متعهد به
حمایت از یکدیگر در عرصه بینالمللی
هســتند ،اظهار کــرد :توافــق برای
برگزاری نشست کمیسیون مشترک
همکاریهــای اقتصادی دو کشــور
قبل از پایان ســال جاری میالدی از
مهمترین دستاوردهای این سفر است.
وزیر امور خارجه ونزوئال افزود :شخصا
پیگیر اجرای توافقات و توسعه روابط دو
کشور خواهم بود و به زودی نتایج آن
را خواهیم دید.

قالیبافبرتحکیم
ارتباطاتپارلمانی
ایران و روسیه تاکید کرد

رئیس مجلس شــورای اســامی بر
تقویت و تحکیــم ارتباطات پارلمانی
میــان مجلس شــورای اســامی و
فدراسیون روسیه تأکید کرد.
به گزارش مهر ،محمــد باقر قالیباف
رئیس مجلس شــورای اسالمی طی
س تلفنی با «ویاچسالو والودین»
تما 
رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه
گفتگو کرد.
قالیباف در ابتدای این گفتگوی تلفنی
ضمــن تبریک به مناســبت انتخاب
مجدد ویاچســاو والودین به عنوان
رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه
بر تقویت و تحکیم ارتباطات پارلمانی
میــان مجلس شــورای اســامی و
فدراسیون روسیه تأکید کرد.
وی بــا اشــاره به نقش کمیســیون
مشــترک عالی پارلمانی در پیشــبرد
اهداف اقتصادی و رفع موانع احتمالی
میــان دو کشــور ،افــزود :مجلس
شورای اســامی برای حفظ و تداوم
همکاریهای اقتصــادی و تجاری از
برگزاری جلسات کمیسیون مشترک
اقتصادی و کمیسیون مشترک عالی
پارلمانی فیمابین اســتقبال و حمایت
میکند.رئیس مجلس شورای اسالمی
در بخش دیگری از ســخنان خود بر
نقش مجالس جمهوری اسالمی ایران
و فدراسیون روسیه در تسهیل و تسریع
همکاریهای دو دولت در عرصه های
مختلف سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
تأکید کرد.
ویاچســاو والودین ،رئیــس دومای
دولتی فدراسیون روســیه نیز در این
گفتگوی تلفنی ضمن تشکر از تبریک
رئیس مجلس شــورای اســامی بر
لزوم توسعه و گسترش همکاریهای
پارلمانــی در ســطوح مختلف تأکید
کرد.وی در ادامه با اشــاره به روند رو
به رشد مناســبات فدراسیون روسیه و
جمهوری اسالمی ایران در عرصههای
مختلف تصریح کرد :روابط دو کشور
مبتنی بر احتــرام متقابل بوده و هدف
ما در پارلمان روســیه توسعه و تقویت
تعامــات و اجرایی شــدن توافقات
فیمابین میباشد.

راستیآزمایی مجلس از اموال مسئوالن

اصرار تدبیریها بر «محرمانگی»
نماینــدگان مجلس یازدهــم برای
راستی آزمایی اموال مسئوالن دست
به کار تدوین طرح جدیدی شدهاند تا
همه ســامانههای مربوط به اموال و
اسناد به سامانه ثبت اموال مسئوالن
وصل شود.
خبرگزاری مهر :این روزها رسانههای
اصالحطلب به بهانه بررســی طرحی
در مجلس یازدهم بــا عنوان «طرح
اصــاح قانون نظــارت بــر اموال
مقامــات و کارگــزاران جمهــوری
اســامی» ،که هنوز تمــام مواد آن
در داخل کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس به تصویب نرســیده اســت،
انتقاد و حمله به مجلس را در دستور
کار خــود قرار دادند و بــا قلب یک
واقعیت ،اصــرار دارند مصوبه مجمع
تشــخیص مصلحت نظام در دوران
ریاست مرحوم هاشــمی رفسنجانی
مبنــی بــر محرمانه بــودن دارایی
مسئوالن را به طرح مذکور و مجلس
یازدهم منتسب سازند.
امــا واقعیت این مســاله بــه قدری
روشــن اســت که ناظران سیاسی را
به این نتیجه رســانده که خط برخی
رســانههای اصالحطلب صرفا برای
تخریب مجلس یازدهم و ســرپوش
گذاردن بر یک واقعیت دیگر است.
برری روند رســیدگی بــه این قانون
نشــان میدهــد «طرح رســیدگی
بــه دارایــی مقامات ،مســئوالن و
کارگزاران نظام جمهوری اســامی
ایران» توســط تعدادی از نمایندگان
مجلس شــورای اسالمی دوره هفتم
تهیهشده بود و در تاریخ ۱۹۷/۱۳۸۵/
بــا قید یکفوریت برای بررســی به
کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان
کمیسیون اصلی ارسال شد.
بــر خــاف ادعــای رســانههای
اصالحطلب ،بررســی ایــن طرح در
مجلــس هفتم به ریاســت غالمعلی
حدادعــادل به اتمام نرســید و عمال
مجلــس هفتــم مصوبــهای در این
خصوص نداشــت؛ بنابرایــن مجددا
در مجلس هشتم با پیشنهاد تعدادی
از نماینــدگان و اعالم وصول مجدد

طرح «رســیدگی به دارایی مقامات،
مســئوالن و کارگــزاران جمهوری
اسالمی ایران» ،بررسی آن در دستور
کار کمیســیون قضائی و حقوقی قرار
گرفت.
باالخــره ســال  ۱۳۹۱بــا پیگیری
نماینــدگان مجلس هشــتم «قانون
رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن
و کارگــزاران جمهــوری اســامی
ایران» مصوب شــد که بر اساس آن
تمام مقامات کشوری اعم از شهردار،
رئیسجمهــور ،وزرا و نماینــدگان
مجلس باید فهرســت اموالشان را در
سامانه ای که از ســوی قوه قضائیه
طراحی میشــود ،اعــام کنند .این
طرح تا ســال  ۹۴برای رفع ایرادات
شورای نگهبان ،بین مجلس ،شورای
نگهبان و مجمع تشخیص در رفت و
آمد بود و باالخره در تاریخ  ۹آبان ۹۴
مجمع تشخیص مصلحت به ریاست
هاشمی رفســنجانی این طرح را به
تصویب رســاند و قیــد «محرمانه»
بودن لیســت اموال مسئوالن هم به
آن اضافه شد.
بر اساس ماده  ۸این قانون« ،فهرست
دارایی مقامات مســئول و سمتها و
مشخصات افراد مشــمول و اسناد و
اطالعــات مربوط بــه آن که به قوه
قضاییه ارائه میشــود ،محرمانه بوده
و افشــای آن ممنوع است .مقامات
مسئول میتوانند شــخص ًا اطالعات
خود را افشا کنند».
به گفته احمد امیرآبادی نماینده مردم
قم در مجلس هشتم «در همان زمان
نماینــدگان و جریــان انقالبی انتقاد
جدی را به موضوع محرمانگی اموال
مسئوالن داشتند اما مجمع بر مصوبه
خود اصرار کرد ».اما به هرحال ،علی
الریجانی رئیس مجلس نهم شورای
اسالمی این قانون را ( ۱۴آذر )۱۳۹۴
به حســن روحانــی رئیسجمهور و
آملی الریجانی رئیــس قوه قضائیه،
جهت اجرا ،ابالغ کرد.
طبــق ماده  ۶این قانون ،قوه قضاییه
مسئول ایجاد ســامانهای برای ثبت
اموال مسئوالن شد.

امــا واکنشها نســبت بــه تصویب
قید «محرمانگی اموال مســئوالن»
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام
متفاوت بود.
محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص
مصلحــت نظام در رابطه با این طرح
میگفت «در طــرح مجلس موضوع
افشای اموال مســئوالن مطرح نبود
بلکه قوه قضاییه باید ســازوکار الزم
در این خصــوص را تدوین کند .اگر
قــوه قضاییه الزم دانســت میتواند
لیســت اموال را در اختیار مردم قرار
دهد یا دادگاههایی برای رسیدگی به
اموال تشکیل دهد».
در دیگــر ســو ،دولــت روحانی در
آن مقطــع نه تنهــا هیــچ انتقاد و
اعتراضی بــه مصوبه مجمع در مورد
«محرمانگی اموال مسئوالن» نکرد
بلکــه محمدباقر نوبخت ســخنگوی
دولت نیز از قیــد محرمانه بودن این
طرح دفاع کرد و گفــت« :باید همه
اموال و دارایی مســئوالن مشخص
بــوده و به مرجــع قانونــی که قوه
قضاییــه اســت ارجاع شــود و همه
مســئوالن تحت مراقبت باشند .اما
مقتضی نیست لیست اموال مسئوالن
اطالعرسانی شود».
به گفته محســن رضایی دبیر مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام «قوه
قضاییه الزم دانســت میتواند لیست
اموال را در اختیــار مردم قرار دهد»
اما در آن زمان قوه قضائیه به ریاست
صادق آملی الریجانی نه تنها اقدامی
برای اعالم اموال مســئوالن انجام
نداد بلکــه حتی آیین نامــه اجرایی
این قانــون را جهت اجــرا و ایجاد
ســامانه ثبت اموال مسئوالن تدوین
و ابــاغ نکرد.در نهایت در تاریخ ۲۰
خرداد ماه ســال  ۹۸پس از انتصاب
سید ابراهیم رئیســی به ریاست قوه
قضائیــه ،آییننامه اجرایی این قانون
از ســوی وی ابالغ و ســامانه ثبت
اموال مسئوالن راه اندازی شد.
در این میــان ،برخی ایرادات «قانون
رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن
و کارگــزاران جمهــوری اســامی

ایــران» موجــب شــد نماینــدگان
مجلــس یازدهم بــرای تقویت این
قانون دســت به کار شوند و پس از
پایان دولــت تدبیر« ،طرح ممنوعیت
خروج مســئوالن از کشــور پس از
اتمام مســئولیت» را تدویــن کنند؛
طرحــی که بعد از اعــام وصول در
دستور کار کمیسیون قضایی مجلس
قرار گرفت.
مجازات مســئوالنی که اموالشان را
در سامانه ثبت نمیکنند
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت
رئیســه مجلس در رابطه با این طرح
به خبرنگار مهــر میگوید« :پس از
بررسیها در کمیسیون قضایی مقرر
شــد این طرح به قانون رسیدگی به
اموال مســئوالن ضمیمه شــود .در
طرح جدیــد ســاز و کارهایی برای
راستی آزمایی اموال مسئوالن تدوین
شد».
بــه گفته عضو کمیســیون قضایی و
حقوقی مجلس «بر اساس این طرح
اگر مســئوالن ،مقامات یا کارگزاران
نظــام اموال خود را در ســامانه ثبت
داراییها ،ثبت نکنند ممنوع الخروج
شــده ،حکــم کارگزینی بــرای آنها
صــادر نمیشــود و نمیتواننــد از
سیستم دولتی حقوقی دریافت کنند.
برای راســتی آزمایی دقیقتر اموال
مسئوالن ،مقامات و کارگزاران نظام
نیز مقرر شد تمام سامانههایی که رد
پایــی از اموال منقــول و غیرمنقول
مســئوالن در آنهــا وجــود دارد به
ســامانه ثبــت دارایی هــا و اموال
مسئوالن ،مقامات و کارگزاران نظام
متصل شود».
به اعتقاد عضو هیات رئیســه مجلس
«بر اســاس این طرح ،ســامانه ثبت
اسناد و امالک ،سامانه امور مالیاتی،
ســامانه راهنمایی و رانندگی ،سامانه
بانکها و موسســات مالی و اعتباری
و ســامانه بــورس باید به ســامانه
ثبت اموال و داراییهای مســئوالن،
مقامــات و کارگــزاران نظام متصل
شوند .در مادهای تاکید شده که همه
این سامانهها با رعایت مسائل فنی و
محرمانگی باید به هم متصل شوند».
حاجی دلیگانی در توضیح این مطلب
میگوید« :زمانی که این سامانهها به
هم متصل شــوند ،خطر هک شدن و
نفوذ به آنها و افشای اموال شخصی
مردم وجــود دارد چراکه اموال همه
ملت در این ســامانه ها ثبت اســت
و بایــد دقت کــرد که اتصــال این
ســامانهها به یکدیگر موجب دستبرد
افراد نفــوذی نشــده و همچنین از
طرف ســرویسهای جاسوسی هک
نشوند».
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون
حقوقــی و قضایی مجلس شــورای
اســامی نیــز در گفتگو بــا مهر در
خصــوص «طــرح اصــاح قانون
رســیدگی به اموال مسئوالن» گفت:
«طرحی در مــورد ممنوع الخروجی
برخــی مســئوالن کــه در اموال و
دارایی های آنها ابهامی وجود داشته
باشــد به کمیســیون قضایی ارجاع
شده اســت که این طرح ارتباطی به
محرمانه بودن ثبت اموال مســئوالن
ندارد».

بادامچیان:

نمایندگان مجلس با دقت بودجه و تفریغ آن را بررسی کنند
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی از
نمایندگان مجلس خواست ضمن
بازنگــری در بودجه نویســی ،با
دقــت در گــزارش تفریغ بودجه
 ،۹۹بودجــه  ۱۴۰۱را به گونهای
تدوین کنند کــه درآمد و هزینه
کشور واقعی شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر،
اســداهلل بادامچیــان دبیــرکل
حــزب موتلفه اســامی در بیان
مواضــع هفتگی ایــن حزب با
تشــکر از ارائه به موقع گزارش
دیوان محاسبات از تفریغ بودجه
،۹۹گفت :اعالم شــده انتشــار
تفریغ تبصرههای  ۵ ،۴ ،۱و ۱۴
ماده واحــده دارای طبقه بندی
اســت و فقط در اختیــار رئیس
مجلس قرار میگیرد.
وی تصریح کرد :بدیهی اســت
که اســناد و مــوارد محرمانه و
ســری به طور علنی اعالم نمی
شــود اما اطالع مردم از بودجه
و تفریــغ آن حق عام اســت که
در اصل  ۵۵قانون اساسی به آن
توجه شده است و رئیس مجلس
نیز باید به این اصل توجه داشته
باشد.
دبیرکل حزب موتلفه اســامی
گفت :دیوان محاســبات کشــور
باید با دادستانی خود با متخلفین
از بودجــه برخورد کنــد زیرا در
گزارش آمده اســت که از ۲۷۲
تبصــره و بند فقــط  ۲۸درصد

احکام تحقق یافته اســت و بقیه
یا اجرا نشده ،یا اهداف قانونگذار
به هنگام اجرا محقق نشــده ،یا
بخشی به طور ناقص اجرا شده و
یا  ۳۴۵دستگاه اجرایی دریافتها
و پرداختهای خــود را از طریق
خزانه داری کل انجام نداده اند.
بادامچیــان ادامه داد :نمایندگان
مجلس به این امر توجه الزم را
داشته باشند زیرا طبق اصل ۵۳
باید کلیــه دریافتهای دولت به
خزانــه واریز شــود و پرداختها
طبق ردیف بودجه انجام شــود
تا بــی نظمی در خزانــه و بیت
المال پدیــد نیایــد.وی با بیان
اینکــه نماینــدگان مجلــس با
دقــت بودجــه و تفریــغ آن را
بررســی کنند ،اظهار امیدواری
کرد که نمایندگان از هم اکنون
تمهیدات الزم را برای بازنگری
در بودجه نویسی و تنظیم بودجه
 ۱۴۰۱در نظر بگیرند.
دبیرکل حزب موتلفه اســامی
تصریــح کــرد :مجلــس بایــد
تحرک بیشــتری از خود نشــان
دهــد .نزدیــک به دو ســال از
عمر مجلــس یازدهم می گذرد
و انتظــار از این مجلس و رئیس
مجلس برآورده نشده است.
بادامچیان همچنیــن با محکوم
کــردن جنایــات داعــش در
افغانستان که با هدفی مشخص
در جهت اجــرای توطئه خبیثانه

آمریــکا در ایجــاد جنــگ بین
شــیعه و ســنی در آن کشــور
صورت گرفته اســت ،با خانواده
های شــهدا و مجروحان اظهار
همدردی کرد.
وی گفــت :حاکمــان فعلــی
افغانســتان مســئول برقــراری
امنیت همه شــهروندان هستند و
باید پاسخگوی مردم مظلوم این
کشور باشند.
دبیرکل حزب موتلفه اســامی
افزود :انفجار در دو مســجد در
قندوز و قندهار در روز جمعه که
عید مسلمانان است ضد موازین
انسانی ،وجدانی و دینی در تمام
مذاهــب اســت و اگرحاکمــان
نتواننــد جلــوی ایــن اقدامات
خائنانــه را بگیرند ملــت افغان
خود باید اقــدام کنند.بادامچیان
در ادامه درباره مذاکرات برجامی
و درخواســتهای اروپاییهــا
تاکیــد کرد :مذاکــره باید نتیجه
الزم را داشــته باشد و آمریکا و
همدستانش باید بدانند که ایران
از حقوق حقه و مسلم خود گامی
عقب نخواهد گذاشت.
وی اضافه کــرد :آمریکا اگر در
پی مذاکره اســت ،ناچار است با
لغو تحریم ها ،آزاد کردن دارایی
های ایران ،قبول راستی آزمایی
زمان دار ایران ،احترام به قوانین
بیــن الملل و احتــرام به حقوق
حقه ملت ایران مســیر را هموار

سازد.
دبیرکل حزب موتلفه اســامی
تصریــح کرد :با زیــاده خواهی
های آژانس بیــن الملل انرژی
هســته ای ،دلیلی بــرای ماندن
ایران در پیمان « »NPTباقی
نمانده است و عضویت ایران در
این پیمان هیچ فایده ای ندارد.
بادامچیــان همچنیــن دربــاره
انتخابــات عراق ،گفــت :احترام
به نتایــج آراء مردم عراق امری
ضــروری اســت و تقلــب در
انتخابــات قابل قبول نیســت و
اگر معلوم شــود که در آراء مردم
دست کاری شده ،این انتخابات
باطل خواهد شد.
وی بــا تبریک هفتــه وحدت،
اظهار داشــت :وحدت مسلمانان
خواســت پیامبر اســام است و
رمز پیروزی و اعتبار مســلمانان
می باشد.
دبیرکل حزب موتلفه اســامی
با بیان اینکه مســلمانان با خطر
توطئه های تفرقــه انداز عوامل
بیگانه و اســتکبار جهانی روبرو
هســتند گفت :بایــد وحدت را
با هوشــیاری و گذشــت حفظ
کــرد و کشــورهای منطقــه به
ویژه کشــورهای اسالمی باید با
تمسک به قرآن و حبل الهی در
خنثــی کردن طرح هــای تفرقه
آمیــز و مقابله با درگیری و تنش
کوشا باشند.

اخبار

دیپلماسی اقتصادی ابزار
موثر برای بیاثر کردن
تحریمها

دولت سیزدهم دیپلماسی اقتصادی را
از اولویتهای خود در حوزه سیاســت
خارجی اعالم کرده است .توجه جدی
به این رویکرد و تداوم آن میتواند گره
گشای مناسبات ایران در روابط خارجی
شده و تحریمهای ظالمانه علیه کشورها
را به طور موثری بی اثر و اقتصاد ایران
را تحریمناپذیر کند.
بــه گزارش ایرنا ،اســتفاده از مفهوم و
عبارت «دیپلماســی اقتصادی» طی
ســالهای اخیــر در ادبیات سیاســی
و سیاســت خارجی ایران گســترش
یافته اســت .یکــی از موضوعایت که
کارشناســان در آسیب شناسی دستگاه
سیاســت خارجی بر آن اذعان میکنند
غلبــه رویکــرد سیاســی و امنیتی بر
رویکردهای اقتصادی است .با این حال
طی سالهای اخیر تالشهایی در زمینه
تغییر این رویکرد صورت گرفته اســت
که از آن جمله میتوان به تغییر ساختار
وزارت امور خارجه و راه اندازی معاونت
دیپلماســی اقتصادی در دولت گذشته
اشــاره کرد .عالوه بــر این طی یکی
دو سال اخیر موضوع تحرک و تالش
بیشتر ســفارتخانهها و نمایندگیهای
ایران در زمینه همکاریهای اقتصادی
و تجاری و اعــزام رایزنهای بازرگانی
به کشورها از دیگر نمودها و نشانههای
تغییــرات در رویکرد کالن دســتگاه
سیاست خارجی به شمار میرود.
طی سالهای اخیر آمریکا با بهره گیری
از ظرفیتهــا و ابزارهای متنوعی که
داشته تحریم را به عنوان ابزار موثری
برای تنبیه کشــورهای غیرهمســو و
مستقل در پیش گرفته است .ایران طی
چهار دهه اخیر تحت طیف گسترده ای
از انواع تحریمهای اقتصادی بوده است
به طوری که شبکه گســترده و تو در
تویــی از تحریمها علیــه ایران اعمال
شده اســت با این حال از زمان ریاست
جمهوری اوباما به بهانه برنامه هسته ای
ایران تحریمها علیه ایران سمت و سوی
هوشــمندانهای یافت .هر چند ایران و
گروه  ۵+۱در سال  ۲۰۱۵توافق هسته
ای را امضا کردند و بنا شد در ازای رفع
نگرانیهای هسته ای طرفهای غربی،
تحریمهای اقتصادی ایــران برطرف
شــود .با این حال از همان ابتدا معلوم
شد که غربیها و مشخصاآمریکا حاضر
نیستند از ابزار تحریم علیه ایران دست
بردارند.
تداوم این سیاســت به نوعی این تفکر
را در ایران تقویت کرد که باید چارهای
اساسی برای مقابله با تحریمها اندیشیده
شود .بخشــی از این راهبرد طبیعتا با
دروزا کــردن اقتصاد رقم می خورد که
عمدتا بر استفاده از منابع درون زا تاکید
دارد بــا این حال رکــن دوم کارآمدی
این سیاســت برون گرا بودن آن است
از این جهت دیپلماسی اقتصادی نقش
بی بدیلی در خنثی کــردن تحریم به
عنوان یک ابزار فشــار بــر ملت ایران
حائز اهمیت اســت.تاکید رهبر معظم
انقالب بر ضرورت تحقق دیپلماســی
اقتصــادی در اولیــن دیــدار با هیات
دولت ســیزدهم نشان دهنده جایگاه و
اهمیت این مقوله در سیاســت خارجی
ایران و ضرورت پرداختن به آن اســت.
ایشان در این جلســه موضوع اقتصاد
را به عنوان مهمترین اولویت کشــور
معرفی و بر لزوم تفکیک بین مســیر
حل مشــکالت اقتصــادی از موضوع
ضرورت رفع تحریمها و افزایش تحرک
کشــور در حوزه دیپلماســی اقتصادی
مورد تاکید قــرار داده و تصریح کردند
که این رویکــرد نباید منحصر به چند
کشــور که به صورت یک سیاســت
فرامنطقهای دنبال شود.دولت سیزدهم
عالوه بر تالشهــا و پیگیریها برای
رفع تحریمهای ظالمانــه ،رویکردی
اقتصادمحور را در اولویت روابط خارجی
خود قرار داده اســت .اسناد باالدستی
از جمله سند چشــم انداز بیست ساله
کشــور نیز بازیگری فعال و تأثیرگذار
در فضای اقتصاد جهانی در عین حفظ
ارزشهــا و آرمان های نظــام تاکید
دارند .این راهبرد در دستور کار دستگاه
دیپلماسی دولت ســیزدهم قرار گرفته
است.به گفته سیدنظامالدین موسوی،
سخنگوی هیئترئیسه مجلس ،یکی
از مباحث مهم مطرح شــده در جلسه
غیرعلنی روز سه شنبه ،ضرورت روابط
تجاری با همسایگان بوده است چرا که
نمایندگان مجلس در زمان رأی اعتماد
به وزرا نیز تأکید کرده بودند که باید از
ظرفیت دیپلماسی اقتصادی به خوبی
استفاده شــود و امیرعبداللهیان در این
باره هم توضیحاتی ارائه داد.بر اســاس
اظهارات وزیر امور خارجه در راســتای
تحقق دیپلماسی اقتصادی قرار است به
زودی  ۳۵رایزن بازرگانی توسط وزارت
امور خارجه و با هماهنگی دستگاههای
ذیربط انتخاب شوند تا یک دیپلماسی
فعال و پویایــی در زمینه اقتصادی به
خصــوص در منطقه و با کشــورهای
همسایه شکل بگیرد.

