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اشغالگريبهسبكوسياقامريكاييها
احسان س��لطاني يكي از كاربران فضاي مجازي در 
صفحه توئیتر خود با انتش��ار تصوي��ري از تظاهرات 

ضدامريكايي مردم عراق در هفته اخیر نوشت:
 ۱۷۰عضو پارلمان با میزان كافي رأي براي تصويب يك قانون، به خروج 
امريكا از عراق رأي داده اند. نخست وزير رسماً از امريكا خواست نیروهايش 
را خارج كند. بخش قابل توجهي از مردم به خیابان ها آمده اند كه كشورم 
را ترك ك��ن. امريكا مي گوي��د نمي روم. اص��رار كنید تحري��م مي كنم. 
»اشغالگري« جز اين اس��ت؟  مهم اس��ت بدانیم قانون اساسي عراق در 
سال۲۰۰۳ توسط ش��ورايي )از تمامي احزاب از جمله بارزاني، طالباني، 
بهاءالدين، دارا نورالدين، محمود عثمان( زير نظر امريكا تنظیم شد و پس از 
انجام اصالحات در سال۲۰۰۵ به همه پرسي گذاشته شد. رأي ۱۷۰نماينده 

بر اساس قانون اساسي براي تصويب قانون كافي بوده است.
........................................................................................................................

پيامدهايحضورامريكاييهادرعراق
نجاح محمدعلي كارشناس مشهور عراقي در توئیتر نوشت: در صورتي كه 
نظامیان امريكايي از عراق خارج نش��وند عملیات ترور در اين كشور تكرار 
خواهد ش��د. مي گويند چرا مطالبه و درخواس��ت مردم عراق براي خروج 
نظامیان امريكايي از كشورشان پس از ترور شهید قاسم سلیماني و شهید 
ابو مهدي المهندس مطرح شده است؟! من مي گويم زيرا عملیات تروريستي 
امريكا نشان داد كه نیروهاي امريكايي خطري هستند كه امنیت و حاكمیت 
عراق را بیش از هر زمان ديگري تهديد مي كنند و در صورتي كه نیروهاي 

امريكايي از عراق خارج نشوند اين ترورها تكرار خواهد شد. 
........................................................................................................................

سيليمحكمترينيزنيازاست
محمدصادق كوشكي در صفحه شخصي توئیتر خود نوشت:۱ - امريكا 
تهديد كرد كه سردار قاآني را ترور خواهد كرد! و اين يعني يانكي ها براي 
آدم شدن بايد سیلي محكم تري بخورند. ۲- تظاهرات میلیوني بغداد 
با شعار مرگ بر امريكا مثل میخ به چش��م آنهايي فرو رفت كه مقابل 

دانشگاه امیركبیر براي همراهي با ترامپ، خوش رقصي كردند. 
........................................................................................................................

مواضعآيتاهللخامنهايدرنخستينانتخابات
همزمان با سالگرد نخستین دوره انتخابات رياست جمهوري صفحه مجازي 
تاريخ ايران و جهان منتسب به دفتر حفظ و نشر حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با انتشار پس��تي جديد مواضع رهبرمعظم انقالب در نخستین انتخابات 

رياست جمهوري را منتشر كرد. در متن كامل اين پست آمده است:
»موعد نخس��تین دوره انتخابات رياس��ت جمهوري تاري��خ ايران در 
پنجم بهمن ۵۸ تعیین ش��ده بود. آيت اهلل خامنه اي و همفكرانش��ان 
در ابتدا قصد داشتند دكتر بهش��تي را براي رياست جمهوري مطرح 
كنند اما با مخالفت امام با نامزدي روحانیون، قضیه منتفي ش��د. امام 
در گفت وگويي در هفتم دي اعالم كردن��د: »]روحانیت[ نمي خواهد 
نخست وزير و رئیس جمهور بشود و صالحش��ان هم نیست كه اينها 

بشوند، لكن ]روحانیت[ مراقبت دارد، نقش دارد.« 
به اي��ن ترتی��ب، ۱۱دي، حزب جمهوري رس��ماً در مراس��مي با حضور 
شخصیت هاي حزبي، جالل فارس��ي، از مبارزان فعال نهضت را به عنوان 
نامزد نهايي خود معرفي كرد. فارس��ي در اين جلسه هدف اصلي خود از 
نامزدي در انتخابات را »برانداختن نظام طبقات��ي و پايان دادن به اينكه 
جمعي ثروتمند ستمكار و توده هاي گرسنه، ستم زده باشند« عنوان كرد. 
آيت اهلل خامنه اي، فعاالنه از نامزد منتخب حزب حمايت كرد. ايش��ان 
در توضیح علل انتخاب جالل فارس��ي گفت: »علت اين اس��ت كه در 
طول بیست و چند سالي كه ما اين چهره مسلمان را مي شناسیم، در او 
انديشه سالمت و درست اسالمي را ديده ايم... اسالم او التقاطي نیست.« 
از نظر آيت اهلل خامنه اي اهمیت مطرح كردن فارس��ي و كوشش براي 
انتخاب او از سوي مردم به اندازه اي بود كه اعتقاد داشتند »اگر جالل 
فارس��ي انتخاب نش��ود اين انقالب براي تداوم خود تضمیني ندارد.« 
ايش��ان بعداً توضیح دادند كه منظورش��ان اين نبوده كه با انتخاب هر 
كسي جز فارسي، انقالب تمام خواهد ش��د، بلكه منظور اين بوده كه 
»اگر فالني مورد نظر سر كار بیايد همه  خواس��ته ها و آرمان ها از نظر 
ما صددرصد تضمین شده است.« در نهايت، فارسي به نفع كانديداي 
خاصي كناره گیري نكرد و حزب جمهوري هم در بیانیه اي اعالم كرد كه 
»هیچ كانديدي ندارد.« در چنین شرايطي، نیروهاي انقالبي و از جمله 
آيت اهلل خامنه اي موضع گیري رسمي ديگري نداشتند. اين گونه بود 
كه سیدابوالحسن بني صدر، بدون وجود رقیبي قابل توجه در انتخابات 

پیروز و به عنوان نخستین رئیس جمهور تاريخ ايران معرفي شد.«
........................................................................................................................

نوشتهشهيدنوابصفويدرنوجوانيبهمادرش
محمدرضا كائیني فعال رسانه اي با انتشار عكسي از 
دوران نوجواني شهید نواب صفوي در كانال تلگرامي 
خود نوشت: ديدن شمايل و ش��كل لباس پوشیدن 
شهید سید مجتبي نواب صفوي در نوجواني و پیش از 
تعّمم، آن هم پس از س��پري گشتن 64س��ال از تیرباران او، براي بسا 
عالقه مندان و ايضاً تاريخ پژوهان معاصر، ج��ذاب تواند بود. اين فعال 
رسانه اي پشت نويس عكس را نیز كه شهید نواب آن را به مادرش تقديم 
كرده است، منتشر مي كند كه در آن آمده است: »در تاريخ ۱۳۲۱/۱۲/۷ 

برداشته شد و خدمت خانم جانم تقديم مي دارم. با عدم قابلیت.«
شايان ذكر است رهبر فدائیان اسالم در نوجواني، نخست در دبستان 
حكیم نظامي و سپس در مدرسه صنعتي آلماني ها به تحصیل پرداخت. 
او در سال ۱۳۲۲ به استخدام شركت نفت درآمد و پس از چندي و در پي 
اعتراض به سیلي زدن يكي از متخصصان انگلیسي به يك كارگر ايراني و 
متعاقب آن، پیگرد از سوي پلیس و نیروهاي نظامي، براي تحصیل به 

نجف رهسپار گشت. يادش گرامي.

اميري:
  خاورميانه و اروپا 

مديون »سردار سليماني« است
ازويژگيهايسردارس�ليمانياينبودكهبرايصلحميجنگيدو
كشورما،خاورميانهوحتياروپاييهامديونسردارسليمانيهستند.
به گزارش مهر، حس��ینعلي امیري معاون پارلماني رئیس جمهور در 
رابطه با فرمايش��ات مقام معظم رهبري در مورد »مكتب سلیماني«، 
گفت: سردار س��لیماني انساني بسیار بزرگ و س��رداري ملي بود و به 
عنوان نماد مبارزه با تروريس��م در عصر حاضر باي��د از او ياد كرد. وي 
با بیان اينكه بعضي ها مي جنگند براي جنگ اما از ويژگي هاي سردار 
س��لیماني اين بود كه براي صلح مي جنگید، عنوان كرد: كش��ور ما، 
خاورمیانه و حتي اروپايي ها مديون سردار سلیماني هستند. اگر سردار 
سلیماني در جبهه هاي مبارزه با داعش در سوريه و عراق حضور پیدا 
نمي كرد قطعاً منطقه با مشكالت اساس��ي روبه رو بود و تروريست ها 

امنیت امريكا و اروپا را نیز تهديد و ناامن مي كردند. 
معاون پارلماني رئیس جمهور خاطرنش��ان كرد: س��ردار سلیماني 
انسان بزرگي بود و در بزرگي اش همین بس كه زمان شهادت ايشان 
بي نظیرترين تش��ییع پیكر يك س��ردار نظامي را براي اولین بار در 

ايران ديديم. 
امیري در پايان تأكید كرد: شهادت سردار سلیماني دنیا را تحت تأثیر 
قرار داد و در جاهاي مختلف دنیا براي سردار سلیماني يادبود گرفته شد. 
اين موضوع به اين راحتي ها جبران نمي شود مگر اينكه خداوند متعال 

همانطور كه صالح مي داند جبران كند.

مهدی پورصفا
   گزارش  یک

نمايندگانمجلسدي�روزطرحيرابهتصويب
رس�اندندكهدس�تكانديداهايمجلسرادر
ريختوپاشه�ايتبليغاتيميبن�دد،بعداز
اينآنهاازهرگونهكم�كنقديوغيرنقديبه
مردمدرراستايتبليغاتمنعمیشوندوبايد
منابعماليهزينههايخودرانيزشفافكنند.
نمايندگان مجلس روز گذشته طرحي را به تصويب 
رساندند كه دست كانديداهاي مجلس را در ريخت 
و پاش هاي تبلیغاتي مي بن��دد به نحوي كه بعد از 
تصويب اين قانون پرداخت كمك هاي نقدي و غیر 
نقدي از سوي كانديداها به مردم ممنوع مي شود 
و چارچوبي براي هزينه هاي انتخاباتي كانديداها 
تعیین مي شود كه از س��وي هیئت هاي نظارت و 

وزارت كشور به طور دائم قابل رصد خواهد بود. 
اشخاصحقوقيوخارجيها

نميتوانندبهكانديداهاكمككنند
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه روز 
گذش��ته خود و در جريان بررسي طرح شفافیت 
و نظارت بر تأمین مال��ي فعالیت هاي انتخاباتي 
در انتخاب��ات مجلس ش��وراي اس��المي، منابع 
مالي قانوني تبلیغات كانديداه��اي انتخاباتي را 

مشخص كردند. 
براساس ماده۳ مصوب اين طرح، امكانات و منابع 
قانوني تأمین مالي تبلیغات و فعالیت هاي انتخاباتي 
نامزده��اي انتخاب��ات، اعم از نق��دي و غیرنقدي 
و مس��تقیم و غیرمس��تقیم منحصراً شامل موارد 
اموال و دارايي ش��خصي نامزد، كمك هاي احزاب 
و گروه هاي سیاسي، كمك هاي اشخاص حقیقي 
ايرانی و منابع و امكانات عموم��ي كه مطابق اين 
قانون و س��اير قوانین مرتبط اس��تفاده از آن براي 

انجام فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتي مجاز است. 
تبصره يك اين ماده مقرر مي دارد اشخاص حقوقي 
به جز اح��زاب و گروه ه��اي سیاس��ي، از هرگونه 
كمك به فعالیت هاي انتخاباتي تحت هرعنواني به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع مي باشند، 
اعم از اينكه به  صورت كمك نق��دي يا غیر نقدي 
باش��د يا اينكه اموال، خدمات يا ديگ��ر امتیازات 
مستقیم يا غیرمستقیم را به قیمتي كمتر از آنچه 
قیمت متعارف آنهاست، براي نامزدها يا درجهت 

فعالیت هاي انتخاباتي و تبلیغات فراهم نمايند. 
همچنین تبصره۲ اين ماده تأكید دارد، نامزدها و 
احزاب و گروه هاي سیاس��ي حق ندارند هیچ گونه 
كمك مالي و غیر مالي اشخاصي كه داراي تابعیت 
غیرايراني باشند يا اشخاصي را كه به يكي از جرائم 
اقتصادي محكوم مي باش��ند، اعم از مس��تقیم و 

غیرمستقیم دريافت دارند. 
هوي�تكمككنن�دگانب�هنامزده�اي

انتخاباتبايدشفافباشد
نمايندگان همچنین با تصوي��ب ماده4 اين طرح 
مقرر كردند دريافت و پرداخت كمك مالي نقدي 

يا غیرنقدي براي تأمی��ن منابع مالي فعالیت هاي 
انتخاباتي بايد شفاف بوده و هويت پرداخت كننده 

و دريافت كننده آن معلوم باشد. 
بر اساس تبصره اين ماده هرگونه پرداخت و كمك 
نقدي باي��د از طريق اس��ناد بانكي ي��ا به صورت 
الكترونیكي و از طريق ش��ماره حس��اب موضوع 

ماده۷ اين قانون انجام گیرد. 
تبصره ديگر اين ماده تأكید دارد كه در صورت عدم 
رعايت الزامات و ضوابط قانوني مقرر در خصوص 
وجوه پرداختي، نامزدها حق استفاده از آن را ندارند 
و بايد وجوه دريافتي به پرداخت كننده عودت داده 
شود. نمايندگان مجلس با ماده۵ اين طرح تصريح 
كردند كه حداكثر هزينه ه��ر نامزد انتخاباتي، در 
هر دوره انتخابات متناسب با پراكندگي جمعیت 
و محدوده جغرافیايي و تعداد كرسي هاي هر حوزه 
انتخابیه با پیش��نهاد وزارت كشور به تأيید هیئت 

مركزي نظارت مي رسد. 
پرداختكمكهاينقديوغيرنقديتوسط

نامزدهايانتخاباتبهمردمممنوعشد
وكالي مل��ت در ادامه بررس��ي طرح ش��فافیت 
هزينه هاي انتخابات��ي پرداخت ه��ر گونه كمك  
نقدي و غیرنقدي توس��ط نامزدهاي انتخابات به 
مردم را كه در حك��م خريد و فروش رأي اس��ت، 

ممنوع كردند. 

مجلس��ي ها در جريان بررس��ي ماده 6 اين اليحه 
هزينه هاي  انتخاباتي هر داوطلب و موارد آن را نیز 

تعیین كردند. 
در تبصره ماده6 آمده است: ساير هزينه ها و تعهدات 
به جز موارد موضوع اين ماده، از جمله ارائه كمك 
و خدمات نقدي و غیرنقدي به افراد توسط نامزد يا 
از طرف وي ممنوع و در حكم خريد و فروش رأي 
محسوب مي شود. فرمانداري ها و بخشداري های 
مربوط��ه مكلفند ضمن ارائه تذك��ر كتبي و انجام 
اقدامات الزم جه��ت جلوگیري از اي��ن اقدامات، 
مراتب را به مراج��ع قضايی صال��ح و هیئت هاي 

اجرايی و نظارت گزارش دهند. 
داوطلبانانتخاباتبايدحساببانكيخود

رابهوزارتكشوراعالمكنند
در ادام��ه مصوبات دي��روز مجلس مق��رر كرد تا 
داوطلبان انتخابات، حسابي را جهت واريز، برداشت 
و هرگونه نقل و انتقال وجوه مربوط به هزينه هاي 
انتخاباتي، نزد يكي از بانك هاي داراي مجوز از بانك 
مركزي، تعیین و به وزارت كشور و هیئت مركزي 

نظارت ارائه دهند. 
در انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسالمي 
اين تكلیف بايد تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات 

انجام شود. 
براساس تبصره ماده۷ مصوب، بانك نگهدارنده اين 

حساب مكلف است در ضمن برگزاري انتخابات و 
همچنین پس از آن اطالعات مربوط به حساب هاي 
ياد شده را بنا به درخواست رسمي وزارت كشور و 
هیئت مركزي نظارت جهت اقدامات قانوني الزم 

در اختیار اين مراجع قرار دهد. 
نمايندهمالينامزدهابايدتمامیكمكها

ومنابعتأمينماليتبليغاتراثبتكند
بر اس��اس اين گزارش طبق م��اده۸ مصوب اين 
طرح همه نامزدها موظفند، عالوه  بر اعالم شماره 
حس��اب، ش��خصي را به  عنوان نماينده مالي، به  
همراه مش��خصات كامل آن هنگام درخواس��ت 
مجوز يا ثبت نام حس��ب مورد به وزارت كش��ور، 
فرمانداري ها يا بخشداري  ها معرفي نمايند. تغییر 
نماينده مالي صرفاً با اعالم رس��مي آن به مراجع 
مربوطه امكانپذير است. تمامی هزينه هاي مربوط 
به احزاب و گروه هاي سیاسي و هزينه هاي مربوط 
به انتخابات توسط نامزدها بايد از طريق نماينده 

مالي صورت گیرد. 
به موجب اين مصوبه در انتخاب��ات دوره يازدهم 
مجلس شوراي اسالمي اين تكلیف بايد تا قبل از 

شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
ثب�تكمكه�ايدريافت�يداوطلب�ان
نمايندگيمجلسدرسامانهماليانتخابات

در يك��ي ديگ��ر از مصوب��ات دي��روز مجل��س 

و بر اس��اس ماده۹ اي��ن طرح نامزده��ا موظفند 
تمامي مصارف و مخارج مرتب��ط با فعالیت هاي 
انتخابات��ي و هزينه هاي تبلیغاتي خ��ود و منابع 
تأمین مالي اي��ن هزينه ها و می��زان كمك هاي 
مالي نقدي و غیرنقدي دريافتي را به نحو شفاف 
در س��امانه مالي انتخاب��ات ثبت كنن��د، وزارت 
كشور موظف است ظرف يك سال پیش از صدور 
و اعالم دس��تور آغ��از فرآيند انتخابات س��امانه 
را به گون��ه اي طراح��ي كند ك��ه اطالعات ثبت 
ش��ده در آن از طريق كمیس��یون ماده۱۰ قانون 
 نحوه فعالیت احزاب و گروه هاي سیاسي مصوب

۱۳۹۵/۸/۸ مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام و 
هیئت ه��اي اجرايی و نظارت حس��ب مورد قابل 

دسترسي، حسابرسي و رسیدگي باشد. 
به موجب اين مصوب��ه مراجع مربوطه موظفند در 
صورت مش��اهده موارد تخلف را به هیئت نظارت 
استان مربوطه گزارش نموده، هیئت مذكور پس 
از بررسي موارد ذي ربط را به مرجع صالح قضايی 

ارجاع مي كند. 
نامزدهايمتخلفمحرومميشوند

ديروز و در ادامه مصوبات نماينده ها براي شفافیت 
هزينه ه��اي انتخاباتي نماين��دگان مجلس مقرر 
كردند در صورتي كه نامزدهاي انتخابات بر خالف 
قانون شفافیت هزينه هاي انتخاباتي شوند عالوه بر 
مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدي در 
تمامی انتخابات ها از يك تا دو دوره از سوي مراجع 

صالح قضايی مي باشد. 
در ماده۱۰ اين طرح آمده است: نامزدها مكلفند، 
عالوه  بر ارائه اس��ناد و مدارك الزم در طول دوره 
برگزاري انتخابات به مراج��ع ذي صالح، گزارش  
مال��ي خود را ك��ه بیانگ��ر مجموع مناب��ع تأمین 
هزينه هاي انتخاباتي و تبلیغاتي به تفكیك موارد 
مذكور در ماده۳ اين قانون و همچنین تفصیل اين 
منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات 
كامل اشخاص يا احزاب كمك كننده و همچنین 
امكاناتي كه از محل منابع عمومي دريافت گرديده 
است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالي الزم 
در خصوص درياف��ت و هزينه از حس��اب  معرفي 
شده، حداكثر ۲۰روز بعد از رأي گیري به فرمانداري 
ذيربط جهت ارس��ال ب��ه وزارت كش��ور و هیئت 

مركزي نظارت ارائه دهند. 
در م��اده۱۱ طرح مذك��ور آمده اس��ت: تخلف از 
مفاد اين قانون و انج��ام هرگونه هزينه  تبلیغاتي و 
انتخاباتي برخالف اح��كام آن جرم بوده و مرتكب 
به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه6 به استثناي 
مجازات حبس محكوم مي ش��ود و در صورتي  كه 
نامزدهاي انتخابات مرتكب اين جرم شوند عالوه بر 
مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدي در 
تمامی انتخابات ها از يك تا دو دوره از سوي مراجع 

صالح قضايی مي باشد.

نمايندگانمجلسموادديگریازطرحشفافيتفعاليتهایانتخاباتیراتصويبكردند

کمک اشخاص حقوقی و خارجی به نامزدهای انتخاباتي ممنوع

يك�يازراهكاره�اياصل�يواساس�يب�رايق�وي
ش�دندرح�وزهاقتص�ادتوج�هوتمرك�زوزارتام�ور
خارجهدرح�وزهديپلماس�ياقتص�اديب�هخصوصدر
كش�ورهايهمس�ايهوقارهه�ايآس�ياوآفريقاس�ت.
به گزارش مهر، همانطور كه رهبر معظم انقالب اسالمي بارها 
تأكید كرده اند، جمهوري اسالمي بايد در عرصه هاي گوناگون 
قوي ش��ود تا بتواند توطئه ها و دش��مني هاي متعدد و متنوع 
دشمن را خنثي سازد، يكي از عرصه هاي قوي شدن، اقتصاد و 
نسبت آن با ديپلماسي است. سیاست خارجي مي تواند سهم 
بسزايي در »قوي شدن« اقتصاد كشور داشته باشد و همانطور 
كه وزير امور خارجه گفته بود ديپلماسي بايد در خدمت اقتصاد 
كشور قرار بگیرد تا بتوانیم تحولي جدي در حوزه اقتصاد و بهبود 

شاخصه هاي اقتصادي كشور شاهد باشیم. 
در اين راستا بهترين ريل گذاري در حوزه سیاست خارجي براي 
شكوفايي اقتصادي كشور مي تواند تمركز و توجه ديپلماسي 
سیاس��ي و اقتصادي بر كشورهاي همس��ايه، قاره آسیا و قاره 
آفريقا قرار گیرد تا جهش��ي را در حوزه اقتصادي كشور ايجاد 
كند، البته الزم به يادآوري اس��ت در طول شش سال گذشته 
تجربه نش��ان مي دهد تمركز و توجه به كدخداانگاري امريكا 
و تكیه ب��ر وعده وعیدهاي غ��رب نه تنها گرهي از مش��كالت 
اقتصادي كش��ور باز نكرد بلكه كالف اقتصاد را در هم پیچید 
و مشكالت را بیشتر كرد، از اين رو براي قوي شدن در اقتصاد 
كش��ور در كنار اقدامات و ريل گذاري هايي كه در ابعاد داخلي 
صورت مي گیرد، سیاستگذاري و ريل گذاري در ابعاد سیاست 
خارجي نیز بايد مورد توجه قرار گیرد، زيرا دستگاه ديپلماسي 
كش��ور مي تواند با روابط ديپلماتیكي ای كه دارد ديپلماسي را 
در خدمت اقتصاد هم بیاورد و با فراهم كردن بسترهاي الزم، 
ظهور و بروز بنگاه هاي اقتصادي جمهوري اسالمي ايران را در 
عرصه بین الملل گسترش دهد و به صادرات محصوالت ايراني 
كمك كند، بر همین اساس به بررسي ظرفیت هاي كشورهاي 

همسايه، قاره آفريقا و قاره آسیا مي پردازيم. 
۱-كشورهايهمسايهايران

6۰۰میلیون جمعیت كش��ورهاي همس��ايه اي��ران مي تواند 
ظرفیت بسیار بزرگي در زمینه صادرات براي كشور ايجاد كند 
ولي سهم ايران در تأمین نیاز همسايگان، تنها ۲درصد است، 
يعني به  رغم رشد تجارت ايران و همسايگان هنوز نتوانسته ايم 
از ظرفیت 6۰۰میلیون نفر همس��ايه خودمان استفاده كنیم؛ 

موضوعي ك��ه حمید زادبوم مع��اون وزير صنعت با اش��اره به 
ظرفیت كشورهاي همسايه اعالم كرده است. زادبوم مي گويد: 
میزان صادرات ايران به كشورهاي همسايه اكنون ۲4میلیارد 
دالر در سال است كه مي تواند به ۱۲4میلیارد دالر افزايش پیدا 
كند، البته اين میزان از ص��ادرات فقط مختص صادرات نفتي 
نیست و سرپرست معاونت توسعه بازارهاي صادراتي سازمان 
توس��عه تجارت ايران مي گويد در ۱۵گروه كاال شامل صنايع 
فلزي، غیرفلزي، پتروشیمي، صنايع غذايي، لوازم خانگي، برق 

و الكترونیك و... ظرفیت صادراتي داريم. 
۲-آفريقا

به رغم اينكه تصوير صحیح و مطلوبي از قاره آفريقا وجود ندارد 
و به نوعي از اين قاره تصويرسازي صورت گرفته است كه انگار 
نه تنها ظرفیتي در اين قاره وجود ندارد بلكه ممكن است با ورود 
به قاره آفريقا متحمل هزينه ها و خسارت هاي بسیاري شويم 
اما واقعیت اين است كه قاره آفريقا در توسعه صادرات و جهش 
اقتصادي كشور مي تواند نقش بسیار مؤثري را ايفا كند. براي 
بررسي اين موضوع بهتر اس��ت ابتدا به مختصات جغرافیايي 
و جمعیتي اين كش��ورها بپردازيم. قاره آفريقا حدود ۷درصد 
جغرافیاي جهان است و بیش از يك میلیارد نفر جمعیت دارد. 

بر اساس همین ظرفیت جغرافیايي و جمعیتي آفريقاست كه 
محمدرضا مودودي سرپرست سابق س��ازمان توسعه تجارت 
مي گويد: آفريقا براي كشور ما س��كوي پرتاب است و با توجه 
به تحريم ها ما مي توانیم از ظرفیت هاي كش��ورهاي آفريقايي 
در حوزه هاي س��رمايه گذاري، خدمات فني مهندس��ي و… 

استفاده كنیم. 
۳-آسيا

آسیا به عنوان يكي از پرجمعیت ترين قاره ها به شمار مي رود؛ 
قاره اي كه ايران با بس��یاري از كش��ورهاي مهم و مؤثر آن به 
ويژه روس��یه و چین ارتباط ديپلماتیك سیاسي و اقتصادي و 
حتي نظامي دارد و مي تواند در جهت رش��د و توس��عه آن نیز 

قدم بردارد. 
عالوه بر اينكه ايران با بسیاري از كشورهاي آسیا ارتباط بسیار 
نزديكي دارد و يكي از اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراسیاس��ت 
مي تواند بستر بسیار مناسبي را براي همكاري هاي اقتصادي با 

كشورهاي اين قاره داشته باشد و از ظرفیت آن استفاده كند. 
همچنین بايد به اين مس��ئله توجه كرد كه كش��ورهاي شرق 
و جنوب آس��یا با صادرات بی��ش از ۷/۳تريلی��ون دالر كاال به 
سراس��ر جهان بزرگ ترين قدرت صادراتي در جهان به شمار 

مي روند و بس��یاري از بنگاه هاي اقتصادي اي��ران مي توانند از 
ظرفیت كشورهاي آس��یايي به عنوان سكوي پرتاب صادرات 

خود استفاده كنند. 
بنابراين بر اساس آنچه از ظرفیت قاره هاي مختلف بیان شد به 
نظر مي رسد ريل سیاست خارجي كشور در دستگاه ديپلماسي 
و دولت بايد به جاي تمايل به غرب و امريكا به قاره هاي آسیا و 
آفريقا چرخش داشته باش��د تا از گذرگاه آن بتوانیم میوه هاي 
ارتباط با كشورهاي همسايه و قاره هاي آفريقا و آسیا را در حوزه 

»قوي شدن« اقتصاد كشور بچینیم. 
اما متأسفانه به رغم اينكه بر مبناي ديدگاه محمدجواد ظريف 
در وزارت امور خارجه، معاونت ديپلماسي اقتصادي در ساختار 
وزارتخانه قرار مي گیرد و اين معاونت مهم ترين مس��ئولیتش 
شناسايي ظرفیت هاي كشورها با رويكردهاي تجارت و اقتصاد 
اس��ت اين امر هیچ گونه دستاوردي را براي كش��ور به ارمغان 

نمي آورد. 
س��عداهلل زارعي كارشناس ارش��د مس��ائل بین الملل در اين 
باره مي گويد: »كاري كه در وزارت خارج��ه در ايجاد معاونت 
اقتصادي صورت گرفت، بیشتر به يك »شوخي« شباهت دارد 

و هیچ مشاهده اي از كار هم در آن نداريم.«
عالوه بر اين نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي نیز معتقد 
هس��تند وزارت خارجه نتايج ملموس��ي در زمینه ديپلماسي 
اقتصادي ندارد. محمدرضا پورابراهیمي رئیس سابق كمیسیون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي مي گويد: دستگاه ديپلماسي 
تاكنون هیچ گزارش مكتوبي از عملكرد خود به كمیسیون اعالم 
نكرده اس��ت. وزارت امور خارجه در حوزه اقتصاد تنها تغییري 
ش��كلي پیدا كرده و هنوز از لحاظ محتوا شاهد اتفاق ملموسي 

نیستیم. 
و در نهايت هم كار به جايي مي رسد كه محمدجواد ظريف براي 
بازخواست شدن در زمینه معاونت اقتصادي به مجلس احضار 
مي شود و در مقابل س��ؤال هاي محمدعلي پورمختار نماينده 
مجلس قرار مي گیرد و باز هم نمي تواند مجلس را به طور كامل 

قانع كند و از مجلس به صورت »مشروط« تأيید مي گیرد. 
بنابراين يكي از راهكارهاي اصلي و اساس��ي براي قوي شدن 
در حوزه اقتص��اد توجه و تمركز وزارت ام��ور خارجه در حوزه 
ديپلماس��ي اقتصادي به خصوص در كش��ورهاي همس��ايه و 
قاره هاي آس��یا و آفريقاس��ت و اين وزارتخانه مي تواند نقش 

بسزايي در حوزه اقتصادي ايفا كند.

معاونتاقتصاديوزارتخارجهدیدهنمیشود!
وزارتامورخارجهدرحوزهاقتصادتنهاتغييريشكليپيداكردهوهنوزازلحاظمحتواشاهداتفاقملموسينيستيم
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