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رئیس جمهور ی جدید بولیوی در دیدار وزیر خارجه ایران مطرح کرد

ممکن است طرح یارانه کاالهای اساسی رد شود

به نمایندگان گفتیم محل تأمین اعتبار هزینههای طرح ،باید یک «منبع واقعی» باشــد

ایرنا

امیر رجبی /ایران

وزیر امور خارجه ایران در پیامی ،سفر خود به بولیوی به منظور حضور
در مراســم تحلیــف رئیس جمهوری جدید این کشــور را مشــارکت در
ثمــره تالش مردم بولیوی جهت احیای فرآیند دموکراســی دانســت.
محمدجــواد ظریــف در ســومین مقصد ســفر خود به امریــکای التین
راهــی بولیوی شــد تا در مراســم تحلیف «لوئیس آرســه» که به تازگی
بــه مقــام ریاســت جمهــوری این کشــور رســیده اســت ،حضــور یابد.
ظریــف در مهمترین برنامه حضورش در «الپــاز» ،پایتخت بولیوی با
رئیسجمهوری منتخب این کشور و معاون وی دیدار و گفتوگو کرد.
«لوئیــس آرســه» در این مالقات ضمــن قدردانی از حضــور وزیر امور
خارجه جمهوری اســامی ایران در مراسم تحلیف ریاست جمهوری
بولیوی گفت که کشــورش درصدد اســت روابط با جمهوری اســامی
ایــران را ارتقا بخشــد .ظریف هم پس از این دیــدار در پیامی توئیتری
بــه دیدارش با رئیسجمهور منتخب بولیوی و «دیوید چوکوهانســا»،
معــاون او اشــاره کرد و گفت که در این دیدارها دربــاره روابط برادرانه
ایران و بولیوی در زمینه های ،سیاســی و اقتصادی و همچنین راههای
توسعه آن گفتوگو کرده است.
وزیــر خارجه ایران پیشــتر در توئیتــی از حضورش در مراســم تحلیف
رئیــس جمهــور جدید این کشــور ابراز خوشــحالی کرده و نوشــته بود:
«مــن وارد الپــاز شــدم تــا بــا بولیویاییهــا ثمــره مبــارزه بــرای احیای
دموکراسیشــان را جشــن بگیــرم و مفتخــرم کــه در مراســم تحلیــف
رئیس جمهور آرســه شرکت کنم .مشــاهده شور و شعفی که مردم در
جشــن احیای آزادی و دموکراســی خود نشــان میدهنــد ،فوقالعاده
اســت ».رئیــس دســتگاه دیپلماســی همچنیــن در خالل این ســفر با
«دنیس مونکادا» وزیر روابــط خارجی نیکاراگوئه تلفنی گفتوگو کرد
و در ایــن گفتوگو با تأکید بر روابط دوســتانه دو کشــور ابراز امیدواری
کــرد کــه در آینده نزدیک به این کشــور ســفر کند .وزیــر روابط خارجی
نیکاراگوئــه نیــز در این گفتوگوی تلفنی با اســتقبال از ســفر مقامات
جمهوری اســامی ایران ،افزایش سطح همکاریها و روابط دوجانبه
را مورد تأکید قرار داد .پیشــتر ظریف به ونزوئال و کوبا ســفر کرده بود و
در خالل این سفرها با مقامهای بلند پایه این کشورها درباره گسترش
مناســبات و همکاریهــا در حوزههــای مختلــف بخصــوص در زمینه
تولید واکسن کرونا گفتوگو کرده بود.

گروه سیاسی /دو هفته بعد از تصویب
کلیــات طرح پرداخــت یارانه کاالهای
اساســی در مجلــس ،پیشبینیهــای
دولت و کارشناســان مبنی بر احتمال
رد ایــن طــرح در شــورای نگهبان حاال
دارد محقق میشود .دیروز عباسعلی
کدخدایی ســخنگوی شــورای نگهبان
در گفتوگــو بــا مهــر گفت کــه ممکن
است مصوبه مجلس درباره پرداخت
یارانه برای تأمین کاالهای اساســی در
این شورا رد شود.
مصوبــه مجلــس دولــت را مکلف
میکنــد «بــرای تأمیــن بخشــی از
نیازهــای معیشــتی خانوارهای کشــور
بویــژه خانوارهــای کــم برخــوردار ،از
ابتدای شــش ماهه دوم سال  ۱۳۹۹به
صــورت ماهانه ،به تعــداد حداقل ۶٠
میلیــون نفــر ،از طریق واریــز اعتبار به
کارت یارانــه نقــدی سرپرســت خانوار
بــه مبلــغ  120هــزار تومــان بــرای هــر
یــک از افراد ســه دهــک اول از جمله
افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد
امــام خمینــی ،ســازمان بهزیســتی،
رزمنــدگان معســر و افــراد بــا درآمــد
کمتــر از حداقــل حقــوق و دســتمزد و
مبلــغ  60هــزار تومان بــرای هر یک از
افراد سایر دهکها اقدام کند».
دولت از ابتدا مخالفت خود با این
طــرح را اعــام و تأکید کرد کــه تأمین
منابع آن میســر نیســت .کارشناســان
هــم تصریــح داشــتند کــه بــا توجه به
کسری بودجه امکان تأمین منابع 30
هزار میلیــارد تومانی مصوبه مجلس
فراهم نیست.
حــاال ســخنگوی شــورای نگهبــان
پیش از رسیدن این مصوبه به شورا ،از
بررسی جزء به جزء منابع مالی درنظر
گرفته شده برای طرح پرداخت یارانه
کاالهای اساســی خبــر داد و گفت :اگر
ایــن منابع قابــل تحقق نباشــد ،طرح

«رد» خواهد شد.
او یادآور شد :تاکنون چند جلسهای
بــا نماینــدگان طــراح ایــن طــرح در
شــورای نگهبــان برگــزار کردهایــم؛
نکاتــی کــه احیاناً محــل ایراد بــود ،به
آنهــا یادآوری شــده اســت؛ امــا مانند
قانــون انتخابــات ،وقتی ایــن طرحها
در مجلس بررســی میشــود ،در حین
مذاکــرات و پیشــنهادهای نمایندگان
نیز قطعــاً با تغییراتی روبــهرو خواهد
شد.
کدخدایــی یکی از ایرادات شــورای
نگهبــان بــه مصوبــه یارانــه کاالهــای
اساســی مجلــس را ایــراد اصــل ۷۵
قانون اساســی دانســت و گفــت :ما در
شــورای نگهبــان بــه نماینــدگان تذکر
دادیــم کــه در برابــر هزینــه ثابتــی که
ایجــاد میشــود ،درآمد ثابتــی هم در
نظــر گرفتــه شــود؛ بــه عبــارت دیگــر،
محل تأمیــن اعتبار این هزینهها ،باید
یــک «منبع واقعی» باشــد .او با طرح
این ســؤال که آیا فروش اموال دولت،
میتوانــد یــک منبــع واقعــی باشــد یا

خیــر؟ ،افزود :باید دیــد منبعی مانند
فروش اموال دولت ،میتواند تکافوی
هزینه مصــوب در این طرح ( ۳۰هزار
میلیارد تومان) را بدهد یا نه.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ
به این پرســش که «آیا شورای نگهبان
میتواند به اســتناد استفساریه شورای
نگهبــان از قانــون اساســی که مجلس
نمیتواند در ســرجمع قانــون بودجه
تغییراتــی ایجــاد کنــد و هرگونه تغییر
در قانــون بودجــه ،نیازمنــد الیحــه
دولت است نه طرح نمایندگان ،برای
رد یــا تأییــد مصوبــه «یارانــه کاالهای
اساســی» اســتناد کنــد هم گفــت :این
استفســاریه در دو نوبت مورد اســتناد
قــرار گرفت؛ یکــی اواخر دهــه  ۷۰بود
کــه شــورای نگهبــان اعــام کــرده بود
مجلس نمیتواند تغییرات عمدهای
در بودجــه ایجاد کند؛ مــورد دیگر هم
در سالهای اخیر که موضوع به هیأت
عالــی حــل اختالف ارجاع و ســپس از
شورای نگهبان درخواست تفسیر شد؛
شــورای نگهبان هم مجدداً اعالم کرد

کــه مجلس نمیتوانــد در مفاد قانون
بودجــه تغییــری ایجاد کند که شــاکله
بودجه دســتخوش دگرگونی شود .اگر
مصوبه یارانه کاالهای اساســی هم در
این حد باشــد که به تشخیص شورای
نگهبــان ،رقمــش شــاکله بودجــه را
تغییــر میدهد ،طبیعتاً ممکن اســت
محل ایراد از این زاویه هم باشد؛ فارغ
از اینکه مغایر اصل  ۷۵قانون اساسی
باشــد یا خیر.عضو حقوقدانان شورای
نگهبــان تأکیــد کــرد :اگــر تشــخیص
دهیم کــه این طرح میتواند در نقش
متمم بودجه عمل کند ،قطعاً متمم
بودجه باید در شــکل الیحه و از ســوی
دولــت ارســال شــود امــا اگــر متمــم
بودجــه نباشــد ،باید منبــع مالی آن از
جایی تأمین شود.
کدخدایی در پاســخ به این پرسش
کــه در حــال حاضر ،در مصوبــه یارانه
کاالهــای اساســی ،اگرچــه ردیفهای
اعتبــاری بــرای اجــرای ایــن طــرح
دیــده شــده ،امــا ردیفهــای مذکــور
بــا کســری مواجــه اســت ،آیــا شــورای
نگهبــان میتوانــد بــا اســتناد بــه ایــن
کســری اعتبار ،از تأییــد مصوبه مذکور
خــودداری کند؟ ،تأکیــد کرد :بله ما در
شــورای نگهبان به چنین مواردی هم
ایــراد میگیریم؛ مثالً مواردی بوده که
ردیف اعتبار در مصوبهای لحاظ شده
سپس ما در شورای نگهبان به بررسی
آن ردیــف تأمیــن اعتبــار در بودجــه
میپردازیــم و میــزان هزینــه کــرد آن
ردیــف اعتباری تا آن تاریخ را بررســی
میکنیــم کــه آیــا چیــزی از اعتبــارات
آن ردیــف بودجــه باقی مانــده یا نه؟
از دولت هم کســب اطالع و اســتعالم
میکنیم؛ اگــر بــرای آن ردیف بودجه
چیــزی باقــی نمانــده باشــد ،مطمئناً
بــا مخالفــت شــورای نگهبــان مواجه
خواهد شد.

خبر اول اینکه ،روزنامه جمهوری اسالمی در سرمقاله دیروز خود با اشاره
به پیروزی جو بایدن در انتخابات امریکا نوشت :با توجه به قاعده روشنی که
از دوران امــام خمینی درباره رابطه جمهوری اســامی ایران با امریکا وجود
داشــته و اکنــون نیز مــورد تأیید نظام اســت ،کنــار رفتن یــک رئیسجمهور
شــرور در امریکا اگر بتواند به اصل شرارت پایان دهد ،زمینه مساعدی برای
برطرف شــدن تشــنج در روابط دو کشــور به وجود خواهد آمــد .قاعده مورد
ش مداخلهگرانه خود نســبت
نظــر این بوده و هســت کــه دولــت امریــکا رو 
بــه ایران را کنار بگذارد ،نســبت به عدم بازگشــت به سیاســت مداخلهگرانه
متعهد شود و اموال بلوکه شده ایران را پس بدهد.
این اقدامات میتوانند راه را برای حرکت به ســوی حل مشــکالت فیمابین
همــوار نماینــد .در ادامــه ایــن یادداشــت آمــده :هیچکس در ایــران معتقد
نیســت که منازعات میان تهران و واشــنگتن باید ابدی باشد .همه میگویند
اگــر دولتمردان امریکایی دســت از خــوی مداخلهگرانــه بردارند و در جهت
پذیــرش روابــط عادالنــه حرکت کننــد ،میتواننــد به آینــده روابط بــا ایران
امیدوار باشند.
شکســت ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری اگر این فرصت را در امریکا
پدیــد بیــاورد میتــوان به چنیــن آیندهای چشــم دوخــت .قطعــاً افراطیون
امریــکا و ایــران ،تالشهایــی بــرای جلوگیــری از پدید آمــدن چنین فرصتی
خواهنــد کرد ولی عقــای دوطرف میتوانند این تالشهــای منفی را خنثی
کنند و در جهت تأمین مصالح عادالنه دو ملت حرکت نمایند.

دیگه چه خبر

ما به دنبال ارتقای روابط با ایران هستیم

عباســعلی کدخدایی آب پاکی را روی دست نمایندگان ریخت

دشمنی ایران و امریکا ابدی نیست

سؤال معنادار فریدون از کیهان

دســت آخــر اینکه ،حســین فریــدون ،دســتیار ســابق رئیسجمهوری در
پاســخ به اتهامات روزنامه کیهان نســبت به خود ،نوشــته که ذرهای خیانت
در امانــت و دســتدرازی بــه امــوال عمومی نکــردهام .به گــزارش «ایران»
وی خطــاب به مدیرمســئول این روزنامــه افزوده :جســتوجوی نام من در
هــر پروندهای نتیجهای نخواهد داشــت چرا که من نه امامی (محمد امامی
متهم پرونده بانک ســرمایه) را میشناســم و نه طبــری (اکبر طبری معاون
ســابق رئیس قوه قضائیه که به اتهام فســاد در دادگاه محکوم شده است) را
که کنار گوش دوســتان این روزنامه بود و نمیخواســتند او را ببینند و جرأت
نمیکردند درباره او افشــاگری کنند .من نمیدانم این حس عدالتخواهی
دوســتان این روزنامه در  10ســال حکومــت مطلقه آقای طبــری کجا بود که
حال که او در بند افتاده ،آقایان شــیر شــدهاند و میکوشــند هر شخصی را به
ریش او ببندند.
فریــدون نوشــته :همچنین من برای اولیــن بار در عمرم ،چنــدی قبل آقای
محمــد امامــی را اتفاقی در زندان دیدم و بــس؛ و هیچ مقام قضایی تاکنون
نامــی از بنــده در ایــن پروندهها نبرده اســت ،البته اهالی ایــن روزنامه که در
تشــکیل پروندههــا مهارتــی فزونتــر از قضــات شــریف دادگســتری دارنــد،
شــاید از پروندهســازی تازهای خبر دارند که در شرف ســاختن است و الجرم
متهــم ،مطلع و حتــی قاضی هم از آن بیخبر هســتند ...اطالع این روزنامه
از پروندهای که وجود ندارد و اتهامی که قرار است ،زده شود ،یادآور روزنامه
«پــراودا» در اتحاد شــوروی اســت کــه غیبگویی میکــرد و از خبــر ،پیش از
وقــوع آن آگاه بودــ! و همه آن را نه برای مطالعه اخبــار رخ داده دیروز بلکه
بــرای اخبار روی داده در فردا میخواندند تا بدانند چه کســی عزل یا اعدام
یا حبس میشود!

