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روحانی در اجالس شانگهای:

دولت آمریکا به تهدیدی جدی برای ثبات جهان تبدیل شده است

رئیسجمهور با بیان اینکه دولت آمریکا کلیه ساختارها
و قواع��د بینالملل��ی را بر هم زده اس��ت ،گفت :دولت
آمری��کا طی دو س��ال گذش��ته با اس��تفاده اب��زاری از
ظرفی��ت اقتصادی ،مال��ی و نظامی خ��ود به تهدیدی
جدی برای ثبات جهان تبدیل ش��ده است .به گزارش
«عصر ایرانیان» به نقل از پایگاه اطالعرس��انی دولت،
حجتاالسالم حس��ن روحانی رئیسجمهور در نشست
شورای سران کشورهای س��ازمان همکاری شانگهای
در بیش��کک پایتخت قرقیزس��تان برجام را دس��تاورد
مهم دیپلماس��ی چندجانبه خواند و اظهارداش��ت :دولت
آمریکا طی دو سال گذشته با استفاده ابزاری از ظرفیت
اقتصادی ،مالی و نظامی خود و با اتخاذ رویکرد تهاجمی،
کلیه س��اختارها و قواعد بینالمللی را ب��ر هم زده و به
تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و جهان تبدیل ش��ده
است .وی بیان کرد :همه ملتها و همه دولتها صرف
نظ��ر از باورها و فرهنگهای خود در پی رفاه ،توس��عه،
آزادی و حقوق خویش هستند و با حفظ ارزشهای دینی
و اخالقی و ملی خویش میخواهند در تعامل با یکدیگر
در برابر دشمنان مشترک بشریت ایستادگی کنند .امروزه
همه ما از ش��رق تا غرب در برابر خطر افراطگرایی باید
متحد باشیم .چرا که افراطگرایی توسعه ،صلح و امنیت
جهان را تهدید میکند .مهم نیست مسلمان،مسیحی،
یهودی ،بودایی یا به هر دین وآئین دیگری باشیم؛ مهم
این اس��ت که در براب��ر افراطگرایی از هر رنگ و نژاد و

مذهب متحد باشیم .ما از آن جهت با داعش در عراق و
س��وریه جنگیدیم چون تفکر آنان را تفسیری افراطی و
ضدانسانی از دین علیه انسانیت میدانستیم و در دفاع از
مسلمان این کشورها نیز تردید نکردیم.
شهروندان غیر
ِ
ن را یک
ما از آن جهت با صهیونیس��م مخالفی��م که آ 
ایدئولوژی انحرافی در دین یهود میدانیم که با ارزشهای
انسانی در ستیز است .رئیس جمهور ادامه داد :جمهوری
اس�لامی ایران معتقد است که امروزه جامعه بینالمللی
بیش از پیش با معضل یکجانبهگرایی به چالش کشیده
شده و همچنین مشکالت و پیچیدهگیهای جهان امروز
ب��ه ویژه تروریس��م ،افراطگرایی و قاچ��اق مواد مخدر،
چندجانبهگرایی را به یک ضرورت تبدیل کرده اس��ت.
وی تصریح کرد :برجام دستاورد مهم دیپلماسی چندجانبه
است که اثبات کرد چنانچه اراده سیاسی الزم وجود داشته
باش��د میتوان ،برای حل هر مشکلی به جای تحریم و

جنگ از طریق گفتوگو و مصالحه بهتر به نتیجه رسید.
ش آژانس
جمهوری اس�لامی ایران به تصریح  15گزار 
بینالملل��ی انرژی اتمی به کلی��ه تعهدات خویش عمل
کرده است ،اما متأسفانه آمریکا بهطور یکجانبه از برجام
خارج شده و دیگر طرفها و کشورها را نیز مورد تهدید
قرار میدهد تا قطعنامه  2231ش��ورای امنیت سازمان
ملل ،که خواس��تار روابط عادی تجاری با ایران است ،را
نقض کنند .روحانی خاطرنشان کرد :جمهوری اسالمی
ایران در چارچوب ظرفیتهای برجام از اعضای باقیمانده
در توافق میخواهد ،هر چه س��ریعتر به تعهدات خود در
بهرهمندی جمهوری اس�لامی ایران از منافع اقتصادی
برجام عمل کنند.وی گفت :جمهوری اس�لامی ایران،
کشوری است با موقعیت جغرافیایی استثنایی و راهبردی
که از نظر ذخایر انرژی و معدنی بس��یار غنی است و در
تالقی کریدورهای تجاری ش��رق به غرب و ش��مال به
جنوب واقع شدهاست .این ویژگیها در کنار امنیت پایدار
و نیروی انسانی تحصیلکرده ،فرصتهای بیشماری را
تجار کشورهای عضو سازمان
در اختیار سرمایهگذاران و ّ
همکاری ش��انگهای ق��رار میدهد و اس��تفاده از آنها،
میتواند زمین ه جهش اقتصادی در کش��ورهای عضو را
فراهم آورد .دولت جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد
هم ه تسهیالت را برای فعالیتهای اقتصادی شهروندان،
ش��رکتها و دولتهای عض��و این س��ازمان در ایران
فراهم آورد.

پورمختار مطرح کرد

لزوم استفاده از دیپلماسی پارلمانی برای دورزدن تحریمها

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت :اهداف
اصلی تش��کیل فراکس��یون مقابله با تحریم این است
که ب��رای مقابله با تحریمه��ای ظالمانه ،غیرقانونی و
یکجانبه آمریکا از ظرفیت بزرگی که مجلس شورای
اس�لامی و دیپلماس��ی پارلمانی دارد ،اس��تفاده کنیم.
محمدعل��ی پورمخت��ار در گفتوگ��و ب��ا خانهملت در
توضیح تشکیل فراکس��یون مقابله با تحریمها گفت:
اعضای فراکسیون مقابله با تحریم در حدود  ۸۰نفر از
نمایندگان هستند .نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در
مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد :اهداف اصلی آن این

است که برای مقابله با تحریمهای ظالمانه ،غیرقانونی
و یکجانبه آمریکا از ظرفیت بزرگی که مجلس شورای
اس�لامی و دیپلماسی پارلمانی دارد ،استفاده کند .برای
مقابله با این تحریمه��ا اقدامات قانونی میتوان انجام
داد و ایجاد یک ساختاری متشکل از کشورهای تحریم
ش��ده ،یکی از اهداف مهم این فراکسیون است .عضو
کمیس��یون قضای��ی و حقوقی مجلس ب��ا تأکید براین
موضوع که االن تقریبا بیش از  ۲۵کشور در دنیا توسط
آمریکا به اش��کال مختلف تحریم شده اند ،تاکیدکرد:
کش��ورهای تحریم ش��ده توس��ط آمریکا ،مش��کالت
عدیدهای دارند؛ تشکل کشورهای تحریمی را تشکیل
خواهیم داد و با استفاده از همین ظرفیت نظام پارلمانی
به دولت و وزارت خارجه کمک خواهیم کرد .پورمختار
در ادامه ،مطرح کرد :نمایندگان که به صورت انفرادی
یا به صورت مجمع نمایندگان اس��تان ها ،خصوصا در
استان های مرزی اعالم آمادگی کردند که ما از طریق
ارتباط با کش��ورهای همسایه بخشی از این امر مهم را
ب��ر عهده بگیرند و کار را دنبال کنند .این نماینده مردم
در مجل��س دهم درادامه افزود :از ط��رف دیگر اعتقاد

داری��م به لحاظ ارتب��اط نزدیک نماین��دگان با بخش
خصوصی ،میتوانند تحریمه��ا را دور بزنند و آمادگی
دارند .ممکن اس��ت دست مس��ئوالن دولتی نرسد؛ اما
اگر هم دستشان برسد مس��ئوالن دولتی خیلی تمایل
به این موضوع نشان ندادند ،بنا به دالیل و توضیحاتی
که خودشان دارند ،ولی این فراکسیون ارتباط با بخش
خصوص��ی به منظ��ور دور زدن تحریمه��ای ظالمانه
آمری��کا را فراه��م خواهد کرد .وی با بی��ان اینکه باید
از این امکان بخش خصوصی برای دورزدن تحریمها
استفاده حداکثری کنیم ،تصریح کرد :به منظور تقویت
مواضع و ایجاد وحدت برای مقابله جدی با تحریمهای
یکجانبه آمریکا این فراکس��یون تشکیل شده است و
 80نفر از نمایندگان طرح تش��کیل فراکس��یون مقابله
با تحریمه��ا را امضا کردند .رئیس فراکس��یون مقابله
با تحری��م در مجلس مط��رح کرد :ن��واب رئیس این
فراکس��یون آقایان حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند
در مجلس و س��یدتقی کبیری نماین��ده مردم خوی و
چایپاره هس��تند و س��خنگوی آن س��ید احسن علوی
نماینده مردم سنندج است.

میتوان کشور را بدون نفت
اداره کرد

روزنامهصبحايران

کارشناسان ردپای رژیمهای
صهیونیستی و آلسعود را در حادثه
دریای عمان مشهود میدانند

یادداشت

ایده اداره کش��ور بدون نفت قابلیت اجرا
دارد .حتی در صورت صفر شدن صادرات
نف��ت ،امکان مدیریت ت��راز پرداختها و
ب��ازار ارز با ایجاد اصالحات��ی وجود دارد.
مؤثرترین و پایدارترین راه مقابله با استفاده
از اهرم نفت علیه ایران ،اداره ارادی کشور
بدون نفت است .برنامه اداره کشور بدون
نفت ،از دو بخش تشکیلش��ده اس��ت؛
در بخ��ش اول ،برنام��ه ارادی و فعاالنه
ب��رای صفر کردن منابع نفت��ی از بودجه
عمومی دولت (نه صف��ر کردن صادرات
آن) ارائهش��ده و در بخ��ش دوم ،برنام��ه
الزم ب��رای خنثی کردن اث��رات کاهش
احتمالی تحمیل��ی صادرات نفت ــ حتی
ت��ا مرز فرضی صفر ــ در تراز پرداختها
و بازارهای مرتبط توضیح دادهشده است.
یکی دیگر از ش��روط موردنیاز برای اداره
کش��ور بدون اراده و روحیه جهادی است
اگر دولت عزمی برای این کار داشته باشد
بهراحتی میتوان بدون اتکا به درآمدهای
نفتی کشور را اداره کرد.یکی از درآمدهایی
که میتواند جایگزین درآمد نفتی ش��ود،
مالیات اس��ت دراینبین دولت اگر بتواند
فرارهای مالیاتی را شناسایی کند به درآمد
قابلتوجهی دست پیدا میکند.سال گذشته
از اس��تان اصفهان ح��دود  6هزار میلیارد
تومان مالیات دریافت ش��د ،طی گزارشی
از سوی مدیریت کل سازمان امور مالیاتی
اس��تان ،مطرح ش��د که به همین میزان
فرار مالیاتی در این اس��تان شناساییشده
که دنبال دریافت آن هستند.بسترها برای
شناسایی فرارهای مالیاتی فراهم است و
بهراحت��ی میتوان درآمد مالیاتی را از این
طریق افزای��ش داد.ازآنجاییکه نهایت تا
سه ماه آینده میتوان با فروش نفت برای
کشور درآمدزایی کرد ،باید هر چه سریعتر
عدم وابس��تگی به نفت را عملیاتی کرد.
برنامه قطع وابس��تگی به نفت باید بتواند
بهصورت عملیاتی و قابلاجرا ،با کمترین
تنش اجتماعی و سیاسی ،با حداقل تالطم
غیرقابلاجتن��اب در محیط اقتصاد کالن
و با لح��اظ حمایتهای اقتصادی الزم از
اقش��ار آسیبپذیر ،منابع نفتی بودجه را از
لحظه شروع برنام ه به صفر برساند.

