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سالسوم

قاسم محبعلی در گفتوگو با «همدلی»:

برجام زمینگیر شود ،ایران هم ضرر میکند
مجید مسعودی -انتظارها به ســر آمد و جمعه شب،
ترامپ با اکراه ســند پایبندی ایــران به برجام را امضا کرد.
البتــه از ایــن گفت که اگر شــرایطش طی  4مــاه آینده
برآورده نشود ،آن را دیگر تایید نخواهد کرد .وضع اقدامات
ســختگیرانه در توافق هســتهای و دسترســی گستردهتر
ناظران به ســایتهای نظامی ایــران ،مذاکره در مورد توان
موشکی ایران و دائمی شدن محدودیت غنیسازی شرایطی
اســت که در بیانیه کاخ سفید ذکر شده است .متعاقب این
بیانیه ،وزارت خارجه ایران بیانیهای صادر کرد و از این گفت
که «برجام قابل مذاکره مجدد نیســت ».همچنین مقامات
کشــورمان بارها از این گفتهاند که توان موشکی ایران قابل
مذاکره نیســت و ارتباطی به برجام پیدا نمیکند .قاســم
محبعلی ،کارشناس سیاســت خارجی ایران در گفتوگو با
«همدلی» از این میگوید که «حلوفصل مســائل ایران و
آمریکا در گرو این مســئله اســت که ایران و آمریکا تمام
مسائل فیمابین خود را در یک پکیج حل کنند».
ملغمهای از «ترامپ» و نظام کارشناسی
دیپلمات سابق کشــورمان در پاسخ به این سوال که این
تصمیم ترامپ در چه بستری اتخاذ شد؟ میگوید« :در یک
ســوی ماجرا نظام کارشناســی آمریکا هستند که خواهان
حفظ برجام هســتند .در ســوی دیگر ترامپ قرار دارد که
خواهان برهم زدن برجام است ،چون معتقد است که اوباما
باید در برجام به ســایر موضوعات هم میپرداخت .تصمیم
جمعه شب ترامپ در چنین ساختار تصمیمگیریای اتخاذ
شد .یعنی هم برجام به توصیه مشاوران ترامپ حفظ شد و
هم ترامپ سعی کرد به متحدان اروپا فشار بیاورد که ایران
را به دلیل موضوعات دیگر تحت فشار قرار دهند».
محبعلــی البتــه اضافــه میکنــد« :یکــی از انتقادات
دموکراتهــا و جمهوریخواههــای رئیس جمهور ســابق
آمریکا ایــن بود که چرا در جریان مذاکرات برجام ،ســایر
موضوعات فیمابین ایران و آمریکا در دستور کار قرار نداده
است و حاال با سیاستهای تهاجمی آمریکا علیه ایران ،این
نیروها فرصت یافتهاند که دســتور کار سیاســی خود را به
پیش ببرند».
فقدان مناسبات سیاسی ناهنجاری است
این دیپلمــات موضوعات فیمابین ایــران و آمریکا ،توان
موشــکی ایران ،سیاستهای منطقهای کشورمان و موضوع
حقوق بشــر عنــوان میکنــد و میگوید« :امــا ورای این
مباحث و به عنوان مهمترین بحث فیمابین ایران و آمریکا،
موضوع خود رابطه ایران و آمریکا اســت ».این کارشــناس
سیاســت خارجی ایران ادامه میدهد« :یکی از چالشهای

همه روســای آمریکا ،نوع رابطه با ایران اســت چون میان برخی موضوعات زمانبر اســت .مثال برای حل و حلوفصل
ایران و آمریکا دیپلماتیکی وجــود ندارد ».محبعلی معقتد چالش سیاستهای منطقهای ایران ،ما باید روابط خود را با
است «برخورد آمریکا با مســئله حقوق بشر ،سیاستهای کشورهای منطقه بهبود ببخشیم و بهگونهای عمل کنیم که
منطقهای ایران ،مســئله امنیت اسرائیل ،مسئله هستهای ،صلح و ثبات و امنیت به منطقه بازگردد».
محبعلی ادامه میدهد« :این مســئله جزء مسائل زمانبر
مسئله موشــکها ،مســئله تروریزم ... ،ذیل مسئله اصلی
که فقدان مناسبات دوســتانه میان ایران و آمریکا و وجود اســت امــا در چنین شــرایطی میتواند موضــع ایران در
مذاکرات احتمالی با آمریکا را تقویت
بی اعتمادی میان دو کشــور است»
کند .حلوفصــل روابط بــا آمریکا،
معنایابی میشود.
موضوع حقوق بشر ،به خود ما بستگی
مجموعهای از سیاســتها میخواهد
کنیم
حل
باهم
همهچیز را
دارد .اگر ما بتوانیم خانه خود را مرتب
که یکــی از آنها ،کاهــش تنش با
که
سوال
این
به
پاسخ
محبعلی در
کنیم و مشکالتی را که در این زمینه
دیگر کشــورهای همســایه است .ما
سیاست
فعلی،
شــرایط
«با توجه به
وجود دارد حلوفصل کنیم ،اساسا
باید به ســمت بازسازی روابط برویم
مطلــوب ایــران چه باید باشــد؟»
چنین موضوعی از دستور کار کشورهای
غربی خارج خواهد شد .هر کشوری
و روابطمــان را دوســتانه بکنیــم.
معتقد اســت «برجام به هر شکلی
که در درون از دموکراسی قویتری
درگیریهــا را منطقه کاهش بدهیم.
بههم بخورد به ضرر ایران است .در
برخوردار باشد ،در مذاکرات بینالمللی
چنین کاری بر اساس سیاست توسعه
صورت بههم خــوردن برجام ،همه
موضع قدرتمندتری دارد
روابط سیاسی و اقتصادی و گسترش
تحریمهای بینالمللی برمیگردد و
صلح و ثبات و امنیت در منطقه ایجاد
مجددا مناسبات اقتصادی ،سیاسی
میشود».
و بینالمللی ایران دچار چالشهای
محبعلی حقوق بشــر را از جملــه موضوعاتی میداند که
عمده و جدی میشود و بنابراین باید حفظ برجام سرلوحه
سیاســت خارجی ایــران قرار گیــرد ».از همیــنرو این در ایران میتوانــد در یک بازه کوتاهمــدت ،به حلوفصل
کارشناس سیاست خارجی ایران برای حفظ برجام پیشنهاد آن بپردازد .وی میگوید« :موضوع حقوق بشــر ،به خود ما
میکند «که تمام مشــکالت میان ایــران و آمریکا باید در بســتگی دارد .اگــر ما بتوانیم خانه خــود را مرتب کنیم و
یک بسته حلوفصل شــود ».او میگوید« :البته حلوفصل مشــکالتی را که در این زمینه وجود دارد حلوفصل کنیم،

اساسا چنین موضوعی از دستور کار کشورهای غربی خارج
خواهد شد .هر کشوری که در درون از دموکراسی قویتری
برخوردار باشد ،در مذاکرات بینالمللی موضع قدرتمندتری
دارد ».این کارشــناس سیاسی ،مشــکل کشورهایی چون
مصر ،سوریه ،لیبی ،سوریه و یمن را در درجه اول «داخلی»
ارزیابی کرد و گفت« :بنابرایــن موضوعاتی که ذیل حقوق
بشر مطرح میشود بســتگی زیادی به خودمان دارد و اگر
اراده اینکار باشــد ،به ســادگی میتوانیم این مســائل را
حلوفصل کنیم».
نیاز به میز مذاکرات داریم
اما مذاکــره پیرامون هــر موضوعی ،نیاز بــه یک کانال
ارتباطــی دارد .کانالی که به نظر میرســد در حال حاضر
وجود ندارد .محبعلی میگوید« :یکی از مشکالتی که میان
ما و آمریــکا قرار دارد ،فقدان میز مذاکره اســت .در میان
خیلی از کشــورها ،ممکن اســت اختالفات خیلی دیرینه
وجود داشــته باشــد .ولی در عین حال میــز مذاکره هم
میانشان هســت .یعنی به جای اینکه از طریق تریبونهای
تبلیغاتــی با یکدیگر صحبت کنند ،یــا از طریق طرفهای
دیگری -که ممکن اســت آن طرفها خود از افزایش تشنج
نفع ببرند -با یکدیگر گفتوگو کنند ،مســتقیم با یکدیگر
گفتوگو میکنند».
محبعلی البته معتقد اســت که میتوان روابط سیاســی
رســمی با کشــوری نداشــت ،اما میــز مذاکره داشــت.
میگوید«:میــز مذاکره به این معنا نیســت که موقعی که
روابط دیپلماتیک نداشتیم ،نمیتوانیم مذاکره داشته باشیم.
ما با آمریکا در موضوع افغانســتان در یک مقطعی مذاکره
داشــتیم همچنین برای موضوع عــراق .بنابراین مذاکرات
میتواند آن سوءتفاهمات را کاهش بدهد و دو طرف فرصت
پیدا میکنند نقطهنظرات یکدیگر را بدون واسطه دریابند و
ارزیابی درستتری از مواضع یکدیگر داشته باشند».
آینده برجام چه میشود؟
اما ســوالی که مطرح اســت اینکه در نهایت آینده برجام
چه میشــود .آیا ایران عالقهای به حلوفصل مســائل خود
با آمریکا دارد؟
محبعلی میگوید«:این بســتگی به شرایط دارد .بستگی
به این دارد که ارزیابی مســئوالن ما چه باشد و منافع ملی
ما چه باشــد .آیا ما میخواهیم مسیری که در حال حاضر
میرویــم را ادامه دهیم یا به ســمت تشــنجزدایی حرکت
کنیم .این مهم اســت که چه مســیری را برگزینیم ».او در
نهایت اینگونه پیشبینی کرد« :به نظر من شاید دولتمردان
ما عالقه داشته باشند تشنج کاهش یابد».

گزارش

اتحادیه اروپا و مقامات ایران به اظهارات ترامپ و جو ویلسون ،عضو کنگره آمریکا پاسخ دادند

وزارت خارجه :برجام قابل مذاکره نیست

گروه سیاســی -ترامپ جمعه شــب در اظهاراتی ایــران را به نقض روح
برجام متهم کرد و از خزانهداری خواســت تا تحریمهای جدیدی را علیه ایران
اعمال کند .در اظهارنظری تاییدی ،جو ویلســون عضو کنگره آمریکا گفت« :از
رئیسجمهور ترامپ به دلیل افزایش فشــار بر ایران سپاســگزار است ».این در
حالی اســت که اروپاییــان توافق برجام را حائز اهمیت و دنیــا را با آن امنتر
دانستند.
در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی و پیرامون تمدید تعلیق تحریمهای
برجام و برخی تحریمهای جدیــد ،وزارت خارجه ایران بیانیهای صادر کرد .در
بخشی از بیانیه صراحتاً آمده است که بیانیه شب جمعه ترامپ در تعارض صریح
با بندهای  ۲۸ ،۲۶و  ۲۹برجام است و جمهوری اسالمی ایران این تخلف آشکار
را به کمیسیون مشترک برجام گزارش و آن را پیگیری خواهد کرد.
مجلــس ایران نیز نســبت بــه تصمیم جدیــد آمریکا موضعگیــری کرد.
«سیدحسین نقوی حســینی» سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی گفــت« :برنامه دفاعی ایران ارتباطی به هیچ کشــوری ندارد ».کمال
دهقانی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دیگر نمایندهای
بود که در این باره اظهارنظر کرد .او در تاکید بر اینکه ایران در مقابل هرگونه
موضعگیری آمریکا ســناریو دارد ،گفت« :ایران در راســتای منافع ملیاش به
برجــام عمل میکند؛ لذا اگر منافع ملی ایــران مورد تهدید قرارگیرد اقداماتی
مناســب و متقابل انجام خواهد گرفــت ».محمدابراهیم رضایی دیگر عضو این
کمیسیون با بیان اینکه آمریکاییها به دنبال عملیات روانی برای کشاندن ایران
به پای میز مذاکره هستند ،گفت« :آمریکاییها بدانند که ایران در هیچ موضوع
دیگری با آنها مذاکره نخواهند کرد و موضوع دفاعی نیز قابل مذاکره نیست».
انگلیس ،فرانسه و آلمان؛ به تداوم اجرای کامل برجام متعهدند
«ژرار آرود» ســفیر فرانســه در واشــنگتن پس از تمدید تعلیق تحریمهای
هســتهای ایران از سوی ترامپ ،در پیامی توئیتری بر تعهد کشورش بر اجرای
کامل برجام تاکید کرد .آرود نوشت :تایید برجام تصمیمی صرفاً داخلی و مربوط
به آمریکا اســت .اروپاییها دخالتی در آن نکردند .ما بر تعهدمان در قبال برجام
متعهد هستیم.
وزارت امور خارجه آلمان نیــز تاکید کرد که برلین همچنان به ادامه اجرای
کامل توافق هستهای با ایران متعهد است.
اتحادیــه اروپا هم بر تعهد خود به ادامه اجــرای کامل و موثر برجام تاکید و
اعالم کرد که با اعضای اتحادیه برای ارزیابی مشترک بیانیه آمریکا و پیامدهای
آن هماهنگی خواهد کرد.
در پایان بیانیه اتحادیه اروپا آمده است :آنها همچنان به ادامه اجرای کامل و
موثر «برنامه جامع اقدام مشترک» متعهد هستند.
وزارت خارجه ایران :برجام قابل مذاکره نیست
در واکنش به تصمیم جمعه شــب رئیس جمهور آمریکا ،وزارت خارجه ایران
بیانیهای صادر کــرد .در بند اول بیانیه ،با تاکید بر اینکه «برجام به هیچ عنوان
قابل مذاکره مجدد نیست»« ،برجام را یک سند معتبر بینالمللی» عنوان کرد.
در بند دوم ،جمهوری اســامی ایــران صراحتاً تاکید مینماید که «هیچ اقدامی
فراتــر از تعهدات خود در برجام را انجام نخواهد داد ،هیچ تغییری در این توافق
را نــه اکنون و نه در آینده نخواهد پذیرفت ،و اجازه نمیدهد هیچ ارتباطی بین
برجام و هر موضوع دیگری برقرار گردد ».در بند سوم تاکید شده است «آمریکا
موظف به اجرای تمامی تعهدات خود میباشــد ».بند چهارم« ،بیانیه روز جمعه
ترامــپ» را «در تعارض صریح با بندهای  ۲۸ ،۲۶و  ۲۹برجام» عنوان کرد و از

این گفت که این مسئله «به کمیسیون مشترک برجام گزارش خواهد شد ».بند
پنجم «تصمیم آمریکا برای افزودن تعدادی از اتباع ایرانی و غیرایرانی به فهرست
خودســاخته و غیرقانونی تحریمی آمریکا» را «فقط و فقط اثباتکننده استمرار
خصومت هیات حاکمه آمریکا علیه ملت بزرگ ایران» عنوان کرد .بند ششــم از
این گفت که «قرار دادن نام آیتاهلل آملی الریجانی در فهرست تحریمهای جدید
خالف اصول آمره حقوق بینالملل و نقض تعهدات دوجانبه و بینالمللی» است.
بند هفتم این بیانیه «تحریم» را با «اســتناد به مفهوم واالی حقوق بشــر برای
تحریم مقامات و شــهروندان ایرانی ،ناقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در
تاریخ معاصر» عنوان کرد .بند هشتم این بیانیه کارنامه دولت آمریکا را «سیاه»
ارزیابی کرد و از این گفت که این دولت «با انجام اعمالی چون سرکوب ملتهای
آزادیخواه و حمایت از رژیمهای ســرکوبگر ،اشــغال فلسطین ،بحرین ،یمن و
 ...مدعی حقوق بشــر میباشد ».در بند نهم از این گفت که «اعمال تحریمهای
غیرقانونی ،و اظهارات و تحرکات خصمانه دولت آمریکا علیه مســئولین و ملت
رشــید ایران ،از ماهیت زیادهخواهی و خوی سلطهطلبی حاکمان آمریکا ناشی
میشــود ».در بند دهم آمده است«:ایاالت متحده باید بیاموزد که تمامی ارکان
مقتدر نظام جمهوری اسالمی ایران که مستظهر به پشتیبانی قاطبه ملت همیشه
سرفراز ایران هســتند ،با همدلی و وحدت کلمه ،وقعی به این نوع سیاستها و
اســتانداردهای دوگانه و خصمانه علیه کشور خود نگذاشته و در زمان مقتضی
پاسخ مناسبی به اینگونه اقدامات خصومتآمیز آمریکا خواهد داد».
آیا ایران میتواند مقابله به مثل کند؟
اما فارغ از اینکه آمریکا طی ماههای آینده چه اقدامی انجام میدهد ،سوال این
اســت که آیا سیاستگذاران سیاست خارجی ایران برای هر کدام از سناریوهای
محتمل برنامهای دارند؟ نقوی حســینی ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس در اینباره به ایسنا میگوید« :گذاشتن پیش شرط
و شــروط تنها نشان میدهد که آمریکاییها به دنبال بهانهجویی و پیدا کردن
مفری برای خروج از پارادوکس دچار شده هستند .در این بین موضع جمهوری
اسالمی ایران روشن است».
او توضیح داد« :اگر آمریکاییها از برجام خارج شــوند دو حالت پیش میآید؛
اول اینکه کشــورهای دیگر عضو  ۵+۱به اجرای برجام اصرار کنند و در مقابل
رفتارها و اقدامات آمریکا و خروج از برجام اعالم کنند که به ادامه برجام پایبند
بوده و مشــکلی برای برجام به وجود نمیآید که قطعاً در این شرایط جمهوری
اسالمی تصمیمی اتخاذ خواهد کرد».
او ادامه داد« :حالت دوم آن اســت که کشورهای اروپایی موضع سکوت اتخاذ
نموده و با آمریکا همراهی کنند .در این شــرایط قطعاً جمهوری اسالمی ایران
برنامه مفصلی خواهد داشــت که به نفع منافع ملی است و راههایی برای مقابله
با این اقدامات خصمانه در پیش خواهد گرفت».
کمال دهقانی دیگر عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ایران با تاکید بر اینکه «جمهوری اســامی ایران برای هرگونه تصمیم آمریکا
سناریو دارد» گفت« :مبنای سناریوهای ایران قانون اقدام متناسب و متقابل در
اجرای برجام مصوب  21مهر  94اســت ،در این قانون به هیات عالی نظارت بر
اجرای برجام تکلیف شــده که همچون دیدهبانی ـ عملکرد طرف مقابل را زیر
نظر داشته باشد تا اگر نقض فاحشی در انجام تعهدات طرفین دید آن را اعالم
کرده و دستگاههای ذیربط اقدام متناسبی انجام دهد».
او بــا تاکید بر اینکه «مبنای ایران بر همــکاری در عرصه بینالمللی و انجام
تعهدات در زمینههای مختلف اســت» گفت« :قطعاً اگر طرف مقابل نقض عهد

کند رفتار ایران نیز به گونهای دیگر خواهد شد .البته نقض عهد آمریکاییها نه
تنها در برابر ایران بلکه در مقابل جامعه جهانی شناخته شده است».
او تأکید کرد« :ایران با داشتن سیاست مستقل همواره در چارچوب توافقات
بینالمللی و تعهدات دوجانبه سیاست اصولی و حکیمانهای را دنبال کرده و لذا
اکنون نیز تسلیم سلطهگرایی هیچ قدرتی از جمله آمریکا در عرصه بینالمللی
نخواهد شد که میخواهد بر خالف قوانین بینالمللی عمل کند».
محمدجواد جمالی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی ،در واکنش به تصمیمات
اخیــر ترامپ و دولت آمریکا علیه ایران اظهار کرد« :متاســفانه آمریکا چه در
دولــت اوباما و چه در دولت ترامپ به روح برجام پایبند نبود و آنچنان که در
این توافق بینالمللی آمده است اقداماتی همچون افزایش مناسبات بینالمللی و
سرمایهگذاریهای اقتصادی را نداشته است .ایران از برخی از حقوق خود مثل
غنیســازی 20درصد و تاسیسات اراک و فردو گذشت کرد .در مقابل قرار بود
فضایی و گشایشهایی در ابعاد اقتصادی و سیاسی ایجاد شود که این اتفاق رخ
نداده است».
جمالی توضیح داد« :ایران بر اساس منافع ملی به برجام عمل کرده و در ادامه
نیز در همین راســتا تصمیم میگیرد؛ لذا نباید خویشتنداری ایران در مقابل
نقض مکرر برجام از ســوی آمریکا منجر به سوءبرداشت در بین اروپاییها شود
که ایران دچار ضعف هســت چون ایران ظرفیتهای زیادی برای مقابله با این
اقدامات دارد».
آیا میتوان در رابطه با موضوع دفاعی و امنیتی مذاکره کرد؟
محمدابراهیم رضایی عضو هیات رئیســه کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس با بیان اینکه آمریکاییها به دنبال عملیات روانی برای کشاندن
ایران به پای میز مذاکره هســتند ،گفت« :آمریکاییها بدانند که ایران در هیچ
موضوع دیگری با آنها مذاکــره نخواهند کرد و موضوع دفاعی نیز قابل مذاکره
نخواهد بود».
او در واکنش به شروط آمریکا برای ادامه اجرای برجام ،گفت«:تاکنون آمریکا
به صورت مستمر برجام را نقض کرده و رفتارهایی نشان داده است که همگان
به این موضوع پی برده که نمیتوان با آمریکا اعتماد کرد .اکنون نیز آمریکاییها
به دنبال عملیات روانی و بازی هستند تا ایران را از مزایای برجام محروم کرده و
از طرف دیگر با ایجاد رعب و وحشت و عملیات روانی ایران را پای میز مذاکره
بکشانند».
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خبر
بروجردی در هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین

جمهوری اسالمی نه خواهان جنگ
و نه تشکیل دو دولت در فلسطین

ایرنا -عالءالدین بروجردی امروز در هشــتمین
نشســت کمیته دائمی فلســطین اتحادیه مجالس
کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی که در تهران
برگزار شــد ،تصریح کرد« :همچنین طرح جمهوری
اسالمی ایران ،طرحی دموکراتیک و مطابق با قوانین و
نرمهای جهانی و مبتنی بر تعیین حق سرنوشت توسط
مردم اصلی فلسطین و برگزاری رفراندوم در فلسطین
اشغالی با مشارکت فلسطینیها ،مسیحیان و یهودیانی
که مهاجر محسوب نشوند است».
او اضافه کرد« :امیدواریم این طرح در آینده نزدیک
به عنوان یک موضع واحد از طرف کشورهای اسالمی
و عربی در دستور کار اجالسها و سازمانهای ذیربط
گنجانده شود».
بروجردی گفت« :موضع قوی جهان اســام باعث
مخالفت سازمان ملل با انتقال سفارت آمریکا به بیت
المقدس شــد .در ادامه افزود« :جهان اســام بعد از
اقدام غیرقانونی و ضد قوانین بینالمللی آقای ترامپ
درخصوص اعالم قدس شــریف بــه عنوان پایتخت
رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت این کشور به بیت
المقدس ،به شــکل یکپارچه و متحد با این سیاست
آمریکا مقابله کرد».
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس دهم اضافه کرد« :آمریکا در ادامه سیاســت
های تفرقه افکنانه خود و تداوم دشــمنی با اسالم و
مسلمین و با اطالع کامل از حساسیت شهر قدس و
مواضع کشورها و ملت های اسالمی ،عامدانه با اعالم
قدس شریف به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در
صدد تشــدید جو ناامنی و پرورش و ایجاد گروههای
تروریســتی جدید بــرای فراگیرکردن بــی ثباتی و
جنگهای نیابتی در منطقه است.
او در آخــر افزود« :پارلمانهای اســامی در زمینه
متحد کردن مواضع و فعالیتهای کشورهای اسالمی
و همچنین کاهش اختالفات بین کشورهای اسالمی
میتواننــد نقش مهمی ایفــا کنند» ،عنــوان کرد:
«سیاست جمهوری اســامی ایران حل مشکالت و
اختالفات بین کشورها از طریق رایزنی و تفاهم بوده و
در این زمینه از نشستهای دوجانبه و چندجانبه بین
کشورها حمایت میکند».

تعیین مصادیق رجل سیاسی توسط
شورای نگهبان شائبه سیاسیکاری آن را
برطرف می کند

خانه ملت -جالل میرزایی عضو فراکســیون امید
درخصوص تعییــن مصادیق رجل سیاســی گفت:
«شــورای نگهبان در تعریف آن میتواند به مشروح
مذاکرات خبرگان قانون اساسی در زمان تدوین قانون
اساسی توجه داشته باشد یا در تعیین مصادیق رجل
سیاسی بر اساس سالیق و شرایط موجود در جامعه به
تعریف کاملی دست یابد».
نماینده مردم ایالم ،ایوان ،شیروان ،چرداول ،مهران و
ملکشاهی در مجلس شورای اسالمی افزود« :بسیاری از
فعاالن سیاسی و احزاب ،رجل سیاسی بودن را منحصر
به مرد بودن نمیدانند و تعریفی عام از آن اســتنباط
میکنند،اما طبق قانون وظیفه شورای نگهبان است که
مصادیق رجل سیاسی را با همفکری ـ با حقوقدانهای
برتر کشور و همچنین مشورت با نمایندگان مجلس
تعیینکند».
این نماینده مجلــس در دوره دهم تاکید کرد« :با
تعیین مصادیــق رجل سیاســی،احزاب و گروههای
سیاســی میتوانند معیارهای آن را در تربیت نفرات
خود بکار گیرند و این مسئله به حضور پررنگتر احزاب
در انتخابات ها کمک شایانی میکند».

وظیفه این است که هزینهکرد مالیات
را شفاف بیان کرد

ایسنا -ذبیحاهلل نیکفر نماینده الهیجان و سیاهکل
در مجلــس با تاکید بر اهمیت جلب اعتماد مردم در
وصول مالیات ،متذکر شد« :مردم باید بدانند پولی که
به عنوان مالیات پرداخت میکنند ،کجا هزینه میشود
وظیفه است به طور شفاف برای مردم موضوع مالیات
را بازگو کرد».
نیکفر با بیان اینکه« :اگر بانک اطالعات مالیاتی به
طور کامل راهاندازی شود ،جلوی فرار مالیاتی گرفته
میشــود» ،تصریح کرد« :امیدواریم در آینده شاهد
افزایش درآمدهای مالیاتی بود که نتیجه آن توســعه
کشور و استان خواهد بود».
در ادامه انوری مدیرکل امور مالیاتی استان گیالن نیز
با اشاره به باز بودن درب اتاقش به روی همه مراجعین،
گفت« :هر وقت اربــاب رجوع مراجعه نماید آمادگی
برای مالقات با آنان وجود دارد و همیشه به همکاران
نیز درخصوص تکریم ارباب رجوع و سعه صدر داشتن
در برخورد با آنان متذکر شده و در چارچوب قانون در
کار ایشان تسریع کنند».
انوری ضمن ارائه گزارشی از پروندهها و درآمدهای
مالیاتی خصوصاً وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی،
گفت« :این ادارهکل آمادگی دارد تا پایان سال حداکثر
بخشودگی جرایم را برای مودیانی که اصل مالیات خود
را پرداخت نمایند ،در نظر بگیرد».
وی همچنین به اصالحیه قانــون مالیات بر ارزش
افزوده کــه در آینده نزدیک در صحن علنی مجلس
شــورای اسالمی طرح خواهد شد اشاره و عنوان کرد:
«اجرای کامل قانون مالیات بــر ارزش افزوده یکی از
مهمترین راهکارهای نظام مالیاتی کشور در مقابله با
فرار مالیاتی است».

