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اخبار
موضع رهبر انقالب در دیدار نخست
وزیر ژاپن دولت آمریکا را تحقیر کرد

دبیر شورای نگهبان گفت :موضع رهبر انقالب
در دیدار نخس��ت وزیر ژاپ��ن دولت آمریکا را
تحقیر کرد و در تاریخ ماندگار شد .به گزارش
«عصر ایرانیان» ،آیتاهلل احمد جنتی در نطق
پیش از دستور خود در جلسه شورای نگهبان
گفت :برخی رخدادها و شخصیتها نامشان در
تاریخ همواره ماندگار بوده و هست؛ از جمله این
شخصیتهای بزرگ ،جناب حمزه سیدالشهدا
(ع) و حضرت عبدالعظیم حس��نی (ع) هستند
که نامشان در تاریخ اسالم ماندگار شده است.
وی در ادامه سخنان خود به دیدار اخیر نخست
وزیر ژاپن با رهبر معظم انقالب اش��اره کرد و
اظهار داشت :همانطور که نمایندگان محترم
مجلس در بیانیه تشکرآمیز خود مطرح کردند،
نوع رفتار رهبر انقالب با نخست وزیر ژاپن بر
 ۳اصل عزت ،حکمت و مصلحت استوار بود.
جنتی با قدردانی از مواضع قاطعانه و حکیمانه
رهبر معظم انقالب در قبال دولت آمریکا که در
دیدار نخست وزیر ژاپن از سوی ایشان مطرح
شد ،تأکید کرد :مواجهه هوشمندانه مقام معظم
رهبری با آمریکاییها یادآور این جمله حضرت
ام��ام بود که میفرمودند «آمریکا هیچ غلطی
نمیتواند بکند»؛ این موض��ع رهبری ،دولت
آمریکا را تحقیر کرد و در تاریخ ماندگار شد.
حتی متحدان آمریکا هم به شواهد
حمله به نفتکشها شک دارند

وزیر خارجه روسیه میگوید که مدارک آمریکا
درب��اره حمله به نفتکشه��ا در دریای عمان
مخدوش است و حتی متحدان این کشور نیز
به آن شک دارند .به گزارش فارس« ،سرگئی
الوروف» وزیر خارجه روسیه با اشاره به حمله
به دو نفتکش در روز پنجش��نبه گذشته گفت
که هنوز مشخص نیست در دریای عمان چه
اتفاقی افتاده است.وی با اشاره به شواهد آمریکا
در زمینه متهم کردن ایران به دس��ت داشتن
در این حم�لات نیز گفت« :ش��واهد آمریکا
مخدوش اس��ت و حتی متحدان این کش��ور
نیز درباره آن شک و تردید دارند».وزیر خارجه
روسیه افزود« :یک تحقیق همهجانبه در این
زمینه مورد نیاز است و همچنین گفتوگو بین
کشورهای خلیج فارس از جمله پادشاهیهای
عرب��ی و ایران».الوروف در ادامه درباره روابط
مسکو-کاراکاس نیز گفت« :ونزوئال و روسیه
در حوزههای سیاس��ی ،نظام��ی ،اقتصادی و
بشردوس��تانه همکاری نزدی��ک دارند .وی با
انتقاد از مداخالت آمریکا در زمینه روابط مسکو
و کاراکاس گفت ک��ه توصیههای بیرونی در
این زمینه نامربوط است هرچند که این روزها
آمریکا همه را نصیحت میکند».
اروپاییها یاد گرفتند که همیشه طلبکار
باشند

عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون امنیت ملی
مجلس در پاسخ به هشدار  ۱+۴درباره برجام
به ایران ،گفت :متأسفانه اروپاییها یاد گرفتند
که همیشه طلبکار باش��ند اما بدانند که ایران
با خویشتنداری در قِبال برجام متعهدانه عمل
کرده اس��ت .محمدجواد جمالینوبندگانی در
گفتوگ��و با خانهملت ،در واکنش به هش��دار
کش��ورهای اروپای��ی و چین به ای��ران درباره
جلوگی��ری از افزایش غنیس��ازی اورانیوم و
عبور از برجام ،گفت :همه کش��ورهایی که ما
را ب��ه تعهدات برجامی توصی��ه میکنند باید
توضیح دهن��د که در ارتباط ب��ا تعهدات خود
چه گامی را برداشتهاند.همچنین این کشورها
باید پاس��خ دهند که اگ��ر همانند ایران تحت
فشارهای اقتصادی و تحریمی قرار میگرفت،
چه اقدامی انجام میدادند؟وی افزود :مش��اور
خانم موگرینی اخیراً منصفانه در این خصوص
اظهارنظر کرد ،آنها جمهوری اس�لامی ایران
را تحت شدیدترین فش��ارهای اقتصادی قرار
دادند و به شکل معلق آن را نگاه داشتند اما نه
تنها با آمریکا به جهت این رفتارها برخوردی
نشد بلکه هیچ اقدامی برای عبور ایران از این
وضعیت نکردند.جمالی نوبندگانی معتقد است:
توصی��ه کردن کار راحتی اس��ت ام��ا ما باید
جوابگوی ملت باش��یم ،ما نمیتوانیم بیش از
این به اروپاییها فرصت دهیم آنها در یک سال
اخیر هیچ گامی برنداشتند ،متأسفانه اروپاییها
یاد گرفتند که همیش��ه طلبکار باشند اما باید
بدانند که وجه ممیز جمهوری اسالمی ایران با
ایران زمان پهلوی این است که دیگر سفرای
آمریکا یا انگلیس برای ما تعیینکننده نیستند.
جمهوری اسالمی به دنبال حفظ استقالل خود
است ،در قِبال برجام هم متعهدانه عمل کردیم
و با خویش��تنداری رفتار کردیم .لذا وقت آن
است که سایر طرفهای برجام بر مدار قانون
حرکت کنند.

پذیرش « »FATFتکرار داستان برجام است

جانش��ین قرارگاه ث��اراهلل گفت :تن دادن
به  FATFتکرار داس��تان برجام اس��ت
و همان ط��ور که آمریکا ب��ه وعدههای
خ��ود در برج��ام عمل نکرد ب��ا پذیرش
ای��ن خواس��ته آنها ه��م دردی از ایران
دوا نمیش��ود .ب��ه گ��زارش خبرگزاری
تس��نیم ،سردار محمد اس��ماعیل کوثری
در جمع خبرنگاران در دانشگاه آزاد واحد
همدان اظهار داش��ت :آمریکا قصد دارد

ب��ه وس��یله الیح��ه  FATFاز گردش
مال��ی همه نهاده��ای ای��ران و جزئیات
مالی و اقتصادی کش��ور مطلع ش��ود در
حالی که قان��ون مبارزه با پولش��ویی در
کش��ور وجود داش��ته و نیازی ب��ه لوایح
خارجی نیست .وی بیان کرد :برخی ادعا
میکنند پذیرش  FATFکشور را از بن
بس��ت خارج میکند ،اما پاس��خ دهند که
با پذیرش این الیح��ه چه امتیازی برای

کش��ور به دس��ت می آید و آیا مشکالت
مالی و اقتصادی برطرف می شود یا خیر؟
جانش��ین قرارگاه ثاراهلل با مشابه دانستن
ماج��رای  FATFو داس��تان برج��ام
تصری��ح کرد :بر اس��اس تواف��ق برجام،
رآکت��ور  40مگاواتی در خنداب اراک که
 91درصد پیشرفت داشت را بیرون آورده
و بتن ریختند مشروط بر اینکه آمریکایی
ها هزینه س��اخت راکتور  20مگاواتی را

داده و چینی ها آن را بسازند و ایران بهره
بردار باشد .کوثری گفت :آمریکا تاکنون
ب��ه این وعده خود عمل نکرده و به یقین
یک دالر هم ب��رای این کار هزینه نمی
کند و پذیرش  FATFهم تکرار داستان
برجام است .وی با اشاره به نقشه دشمن
ب��رای ناکارآمد نش��ان نظ��ام جمهوری
اسالمی با به راه انداختن جنگ اقتصادی
افزود :تشکیل صف های طوالنی مرغ و

مناسباتباکشورهایهمسایهمیجلوی
متغیرهایناامنسازمنطقهرامیگیرد

گوشت و کاالهای اساسی ،اتفاقی عادی
نیس��ت و می خواهند ای��ن روحیه را القا
کنند که جمهوری اس�لامی به مش��کل
برخ��ورده؛ بنابراین دول��ت و مجلس باید
برای کنترل بازار برنامه داشته باشند.

هشدار به بدعهدان برجام از قلب راکتور آبسنگین اراک؛

آغاز حرکت انقالبی در صنعت هستهای

گروه سیاسی 18 :اردیبهشت با گذشت یک سال از خروج
آمریکا از برجام،در واکنش به نقض عهد از سوی یک عضو
برجام و عمل نکردن دیگر اعضا به تعهداتشان جمهوری
اس�لام ایران اعالم کرد برخی تعهدات برجامی خود را در
چند گام کاهش میدهد .ایران هم چنین اعالم کرد ،اگر در
فرصت  ۶۰روزه نخست طرفهای اروپایی اقدامی عملی
در راستای تسهیل فروش نفت و نقل و انتقاالت مالی ایران
والبته برداشتن تحریم ها و بازگشت به تعدات برجامی با
پر کردن خالء نبود آمری��کا در برجام انجام دهند اجرای
تعهدات هس��تهای از س��وی ایران به مسیر گذشته بازمی
گردد.با اعالم بهروز کمالوندی س��خنگوی سازمان انرژی
اتمی ،کش��ورمان در گام دوم تا ششم تیر ماه  98از سقف
تولید 300کیلوگرم اورانیم غنی شده ِی 67/3عبور می کند
و در مسیر انباشت 130تن آب سنگین قرار می گیریم و اگر
مسیر تحریم ها به گونه ای باشد که خرید آب سنگین از
ایران انجام نشود این میزان افزایش نیز می یابد.
کاهش تعهدات برجامی حداقل اقدام تهران است


حجتاالسالم حسن روحانی در جلسه هیئت دولت توقف
برخ��ی اقدامات در چارچوب بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام را به
رغم تبلیغات ناصحیح بعضی کشورها ،حداقل اقدام تهران
در واکن��ش به نادیده گرفتن روح اصلی برجام از س��وی
برخی طرفها دانس��ت و تاکید کرد :آمری��کا با اقدامات
خود علیه ملت ایران ،به جنایت علیه بشریت و تروریسم
اقتصادی دس��ت زده است.وی تحوالت هفته گذشته در
منطقه و جمهوری اسالمی ایران را بسیار مهم برشمرد و
با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن به تهران و دو اجالس
منطقهای گفت :در هفته گذش��ته ،مذاکرات بسیار مفید و
ارزشمندی با نخس��ت وزیر ژاپن در حوزه روابط دوجانبه،
مس��ائل منطقهای و بین المللی داش��تیم و همچنین دو
اجالس مهم شانگهای و سیکا در کشورهای قرقیزستان
و تاجیکستان برگزار شد.رئیس جمهور اظهارداشت :در این
اجالس ها و هفت مالقات دوجانبه حاشیهای آن ،منطق
ایران به خوبی تش��ریح و تبیین شد.روحانی با بیان اینکه
آمریکا به دنبال انزوای ایران و ایران هراسی مجدد است
و می کوشد در برابر زیرپا گذاشتن معاهدات و تخلفاتش،
هزین��های پرداخ��ت نکند ،گفت :به رغ��م این تالشها،
آمریکا امروز در حال پرداخت هزینه بسیار باالیی در برابر
این تخلفاتش اس��ت و به استثنای دو سه کشور کوچک
که کار آمریکا را تأیید میکنند ،مقام و یا کشوری نیست
که صبر ،متانت و اخالق ایران را منکر شود.همه معتقدند
ایران صبر راهبردی و منطق و استدالل داشته و اقداماتش

رئیس ق��وه قضاییه گفت :ن��گاه مدیریتی به
فضای مجازی کمرنگ است و آنچه در حال
حاضر وجود دارد ،یا نگاه مسدودس��ازی است
ی��ا نگاه آزادی بیضابط��ه .به گزارش «عصر
ایرانیان» به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه،
حجتاالسالموالمسلمین سید ابراهیم رئیسی
در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰
مجلس ش��ورای اسالمی ،این کمیسیون را از
نهادهای مهم مورد رجوع مردم دانس��ت و با
اشاره به رسیدگیهای قضائی به گزارشهای
جزئ��ی و کل��ی ای��ن کمیس��یون جهت حل
مشکالت مردم تصریح کرد :یکی از مهمترین
نکات��ی که در خص��وص ارتباط کمیس��یون
اصل  ۹۰و دس��تگاه قضائی بای��د مورد توجه

کرد ،اما نتوانس��ت به ملت ایران پاس��خ دهد که در ازای
آنچه امضا ش��ده ،برای ملت ما ،چه بوده است.ش��مخانی
افزود :این بدعهدی نیازمند این بود که صدای ملت ایران
در فعالیت های فنی غنی س��ازی ،فعالیت های مربوط به
تولید آب س��نگین و اگر الزم باشد فعالیت های دیگر در
چارچوب بنده��ای  ۲۶و  ۳۶برجام به طرف های خاطی
منعکس ش��ود ،لذا این تصمیم جدی جمهوری اسالمی
ایران اس��ت و تا زمانی که نقض کنندگان برجام به مسیر
توافقات و تعهدات بازنگردند ،مرحله به مرحله و با جدیت
آن را ادامه خواهیم داد.دبیر شورای عالی امنیت ملی ابراز
امیدواری کرد :اعضای باقیمانده در برجام به تعهدات خود
عمل کنند تا ایران هم بتواند پاس��خ قانع کننده ای برای
ملت خود داشته باشد.

مهلت ایران به طرف های باقی مانده در برجام تمدید

نمی شود

منطبق با مقررات بین الملل��ی بوده و اقدامات اخیر برای
کاس��تن از تعهداتش ،طبق برجام و بندهای  ۲۶و  ۳۶آن
اس��ت.روحانی با بیان اینکه «روح برج��ام از طرف آنها و
برخی متعهدان مقابل ما متأس��فانه صدمه دیده» ،گفت:
روح برجام روابط تجاری و بازش��دن مسیر اقتصاد است.
هدف برجام این بود که ایران بتواند به لحاظ روابط تجاری
و اقتصادی در یک شرایط مناسب با دنیا تعامل داشته باشد
و از آن طرف ،نکته اصلی برجام نظارت آژانس بین المللی
انرژی اتمی و اثبات این موضوع است که فعالیت هستهای
ایران ،صلح آمیز است.رئیس جمهور افزود :ایران تعهدات
خود را کام ً
ال انجام داده است .آژانس بر عملکرد ما نظارت
میکن��د و ما طبق مقررات پادمان و البته داوطلبانه ،حتی
طب��ق مقررات پروتکل الحاقی عمل میکنیم .به عبارتی
روح برج��ام از طرف ما به طور کامل حراس��ت و حفاظت
شده اما اساس برجام و روح برجام از طرف دیگر متعهدان،
مورد صدمه جدی قرار گرفته اس��ت.روحانی اظهارداشت:
کاری که ما انجام میدهیم علیرغم اینکه برخی از کشورها
تبلیغات ناصحیح میکنند ،حداقل اقدام ایران است .طرف
مقابل نه تنها تعهداتش را انجام نداده بلکه آن را کاهش
داده و روح اصلی برجام را که گشایش بخش اقتصادی و
تجارت و روابط اقتصادی مناس��ب ایران با جهان اس��ت،
زیر عالمت سوال قرار داده است.رئیس جمهور تاکید کرد:
بنابر این هیچکس نمیتواند به ایران اعتراض کند و یا ما
را مورد س��رزنش قرار دهد .ما طبق قانون و در چارچوب
مقررات عمل میکنیم و البته اگر اهداف ما تأمین نشود بعد

از  ۶۰روز که از  ۱۸اردیبهشت محاسبه میشود ،اقدامات
جدیدی را که قب ً
ال اعالم کردهایم انجام میدهیم .در عین
حال چنانچه آنها در این دوره به تعهدات خود عمل کنند،
همه اقداماتی که در  ۶۰روز اول و یا احتما ًال  ۶۰روز دوم
انج��ام گرفته ،به نقطه اول برمی گردد و مش��کلی ایجاد
نمیشود ،این منطق صریح ایران است.

گام ب�ه گام در چارچوب برجام تعهداتمان را کاهش

خواهیم داد

دریابان علی ش��مخانی دبیر ش��ورای عال��ی امنیت ملی
کشورمان در حاشیه دهمین اجالس بینالمللی مسئوالن
عال��ی امور امنیتی جهان گفت :ما طبیعت�� ًا گام به گام در
چارچوب س��از و کارهای قانونی که در برجام پیش بینی
ش��ده تعهداتم��ان را کاه��ش خواهی��م داد.دریابان علی
ش��مخانی گفت :گام های اعالم ش��ده در بیانیه شورای
عال��ی امنیت ملی ایران با جدیت دنبال خواهد ش��د و به
طور قطع جمهوری اس�لامی ایران نمی تواند بپذیرد که
برجام مس��یر یک طرفه اس��ت و دیگران مانند آمریکا نه
تنها به تعهداتش��ان عمل نکنند ،بلکه عالوه بر خروج از
برجام در همه ابعاد برخالف تعهدات امضا ش��ده مس��یر
تهدید و تحری��م را دنبال کنند و به دنبال راهبرد حداکثر
فشار بر ملت ایران باش��ند.دبیر شورای عالی امنیت ملی
کش��ورمان گفت :برجام معاهده ای چند جانبه اس��ت که
امضاکنن��دگان آن هر یک تعهداتی دارن��د ،این تعهدات
فقط سیاسی نیس��ت که از ضرورت بقای برجام بگویند،
بلکه یکسری تعهدات اجرایی نیز دارد .ایران یکسال صبر

بهروز کمالوندی س��خنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان
اینک��ه تعلیق تعهدات برجامی ای��ران در چارچوب قانون
مصوب مجلس در اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری
اسالمی ایران در اجرای برجام در حال انجام است ،اظهار
داشت :مهلت دوماهه ایران به طرف های باقی مانده در
برجام قابل تمدید نیس��ت و بر اساس برنامه زمان بندی
ش��ده گام دوم برداشته شد و در ادامه نیز زمانبندی ها به
ش��کل دقیق دنبال می ش��ود.وی افزود :بر اساس قانون
اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در
اجرای برجام اقدام ما وابسته به نحوه اجرای تعهدات سایر
اعضای برجام اس��ت و این نمی شود ما تعهدات خود را
ِ
انجام دهیم و آنها در عمل کاری نکنند.کمالوندی تاکید
کرد :پیام ما روشن است و در عمل مفهوم رفتار آنها این
اس��ت که نمی خواهند به تعهدات پایبند باشند یا توانایی
آن را ندارند که در این صورت حجت برای ما تمام ش��ده
اس��ت .بر همین اساس ما طبق فرمایشات رهبر انقالب
و قانون مجلس عمل خواهیم کرد.س��خنگوی س��ازمان
انرژی اتمی خاطر نش��ان کرد :اقدامات ما به طور متوالی
و وابسته به هم در حال انجام است و شرایط برگشت به
عقب وجود ندارد و اگر تعلیق تعهدات ایران بخواهد از بین
برود ،باید  ۴+۱وظیفه خود را انجام داده باش��د؛ آنچه که
مهم است ما داریم بین تعهدات و حقوق خود توازن ایجاد
می کنیم و اگر آنها حقوق ما که رفع تحریم های مصرح
در برجام است به رسمیت بشناسند ما نیز تعهدات خود را
اجرا می کنیم ،اگر نه برای ایجاد توازن ما نیز از تعهدات
خود کم می کنیم.

رئیس قوه قضائیه:نگاه مدیریتی به فضای مجازی کمرنگ است
قرار گیرد ،گزارشهای ارجاعی اس��ت .از آنجا
که برحس��ب قانون ،دست اعضای کمیسیون
اصل  ۹۰برای دس��تیابی به ادله باز اس��ت و
بنا به تصریح قانون ،همه دس��تگاهها موظف
به پاس��خگویی به این کمیسیون هستند ،لذا
انتظار میرود گزارشهای کمیس��یون اصل
 ۹۰از اتقان بس��یار باال و ادله مکفی برخوردار
باش��د تا به قضات ما در رس��یدگیها کمک
کند .رئیس��ی در ادامه ،برخورد با فساد در خود
قوه قضائی��ه را از اولویتهای کاری این دوره
برشمرد و خاطرنش��ان کرد :شاید همه موارد
برخورد هم اعالمی نباش��د ام��ا قطع ًا اقدامی
است .ما طی ماههای اخیر ،تعدادی از قضات
را از خدمت منفصل کردیم و ش��خص ًا نیز در

چن��د دادگاه عالی مربوط به صالحیت قضات
حضور یافتم تا از نزدیک در جریان کار باشم.
البته حضرت آیتاهلل آملی الریجانی هم روی
موضوع فساد در دستگاه قضائی حساس بودند
اما در ای��ن دوره تالش داریم ک��ه برخورد با
قضات مسئلهدار تش��دید شود .وی در بخش
دیگری از س��خنان خود بر ضرورت برگزاری
جلس��ات مش��ترک قوه قضائیه با فراکسیون
مبارزه با فس��اد اقتصادی ،به موضوع زندانیان
مالی و مهری��ه و تأکیدات مراجع عظام تقلید
در خصوص این موضوع اش��اره کرد و گفت:
از زمانی که دس��تورالعمل مربوط به زندانیان
مهریه صادر ش��ده اس��ت ،ح��دود  ۱۶۰۰نفر
آزاد ش��دهاند و مابقی نیز که کمتر از  ۸۰۰نفر

هستند ،کسانی هستند که تمکن مالی دارند اما
از پرداخت مهریه استنکاف می کنند .در حال
حاض��ر نیز اتفاق تازهای رخ ن��داده و ما صرف ًا
قانون را اجرا میکنیم .انصاف ًا نیت ما هم تضییع
حقوق بانوان نیست اما معتقدیم در زندان ماندن
کسی که توانایی پرداخت مهریه را ندارد ،برای
خود زوجه هم عم ً
ال فایدهای ندارد اما اگر همین
فرد آزاد باشد و بتواند کار کند ،امکان پرداخت
مهریه از سوی او به دلیل کسب درآمد ،فراهمتر
است .رئیس قوه قضائیه در خصوص نظارت بر
فضای مجازی نیز تصریح کرد :به هیچ عنوان
محدودیت بیدلیل یا باز گذاش��تن بیحساب
و کتاب در خص��وص فضای مجازی پذیرفته
نیس��ت .اعتقاد ما در مورد فضای مجازی که

مواهب بسیاری برای مردم دارد ،این است که
این فضا مدیریت شود و مدیریت فضای مجازی
نیز به معنای بستن این فضا نیست .رئیسی با
اشاره به ارتکاب برخی جرایم سنگین در فضای
مجازی نظیر توزیع مواد مخدر ،فساد و فحشا،
معامالت اس��لحه و  ...افزود :ام��روز برخی با
سوءاستفاده از فضای مجازی ،حریم خصوصی
م��ردم را نقض و امنیت اخالقی و اجتماعی را
تهدید میکنند .متأس��فانه ن��گاه مدیریتی به
فضای مجازی کمرنگ اس��ت و آنچه در حال
حاضر وجود دارد ،یا نگاه مسدودسازی است یا
نگاه آزادی بیضابطه؛ باید نگرانیها را در این
زمینه رفع کنیم تا همه بتوانند به راحتی از این
فضای مفید استفاده کنند.

از شفافسازی تا تن دادن به خواسته آمریکاییها

تالش برخی برای گرهزدن قیمت ارز به تصویب FATF

در حالی که وزیر خارجه آمریکا صریحا خواستار تصویب پالرمو و  CFTتوسط
ایران شده است ،یکی از فعاالن سیاسی اصالحطلب حامی  FATFادعا کرده
است دشمن میداند اگر حرفی به مسؤوالن ما بزند ،ایران لج میکند و به این
کنوانسیونها نمیپیوندد! سید مصطفی هاشمی طبا فعال سیاسی اصالح طلب
در یادداشتی در روزنامه آرمان در تاریخ  26خردادماه ،نکاتی در توجیه پیوستن به
کنوانسیون های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی  FATFیعنی کنوانسیون های
 CFTو پالرمو مطرح کرده است که در ادامه به نقد و بررسی آنها می پردازیم:
دشمن فهمیده است که ما لج می کنیم!


هاش��می طبا در ابتدای سرمقاله خود درباره درخواست وزیر خارجه آمریکا برای
تصویب لوایح  FATFمدعی شده است« :این کشورها دریافتهاند که اگر حرفی
به مس��ئوالن ما بزنند و آنها را به انجام کاری بخوانند ،مس��ئوالن ما به نوعی
لج میکنند و در نتیجه آنها با این سخنان یک فضای تبلیغاتی ایجاد میکنند
تا ایران به این کنوانس��یونها نپیوندد».اگر بخواهیم این اس��تدالل را بپذیریم،
پس مثال هنگامی که دش��من از ما می خواهد توس��عه صنعت موشکی را کنار
بگذاریم ،یعنی توس��عه صنعت موش��کی ما به نفع آن هاست! و ما برای تامین
منافع خودمان ،باید صنعت موشکی را تعطیل کنیم! یا مثال وقتی که دشمن از ما
می خواهد که حضور و نقش آفرینی در منطقه نداشته باشیم یعنی حضور منطقه
ای ما به نفع آن هاست! پس ما برای تامین منافع خودمان باید نیروهایمان را از
منطقه فرابخوانیم!چنین اظهاراتی نشان می دهد که دست موافقین  FATFدر

عرصه استدالل کارشناسی به شدت خالی است .در ادامه این یادداشت ،هاشمی
طبا نوش��ته اس��ت« :به گمان من وقتی ما وارد اقتصاد جهانی شدیم و خواهان
باقیماندن در آن هس��تیم ،باید ش��رایط و قوانین ب��ازی را بپذیریم .در اقتصاد
مقاومتی که رهبر انقالب روی آن تأکید دارند ،به این مسأله اشاره شده است».
مسلما هیچ کس با توسعه روابط خارجی اقتصادی مخالف نیست اما اعتماد کردن
به دش��من و گره زدن ریش��ه حل مشکالت اقتصادی کشور به خارج اشتباهی
است که در چند سال اخیر در ماجرای برجام تجربه شد و نتیجه ای جز خسارت
محض عاید کشور نشد .رهبر معظم انقالب در اولین دیدار با رئیس دولت یازدهم
و اعضای هیئت دولت در تاریخ  6شهریورماه  92در این باره فرمودند« :نگاهمان
محبت و
به بیرون نباشد .این ،توصیهی ماست .نمیشود از دشمن انتظار دوستی و ّ
صمیمیّت داشت .نمیگوییم از اینها استفاده نکنید ،امّا میگوییم اعتماد نکنید ،چشم
به آنجا ندوزید ،چشم به داخل بدوزید .کلید ّ
حل مشکالت اینجا است؛ یعنی در
درون کشور و امکانات داخلی کشور».از سوی دیگر ،آیا اقتصاد جهانی فقط همین
چند کشور خاص اروپایی و آمریکا هستند؟! کشورهای دیگر جهان و به خصوص
کشورهای منطقه و همسایه جزء اقتصاد جهانی محسوب نمی شوند؟ کشورهایی
که اتفاقا ظرفیت باالیی در گسترش تعامالت تجاری و اقتصادی برای ما دارند.
چرا هاشمی طبا که از حامیان جدی دولت است .یکبار از عملکرد ضعیف وزارت
خارجه در عرصه دیپلماسی اقتصادی و اجرای بند  12سیاست های کلی اقتصاد
مقاومتی (گسترش پیوندهای راهبردی اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه)

سوال نمی پرسند؟

بی توجهی به  ،FATFعامل رشد نرخ ارز و باالرفتن قیمت ها؟


هاش��می طبا در انتهای این یادداشت نوشته اس��ت« :یقین ًا اگر به ضرباالجل
 FATFبیتوجهی شود ،شاهد رشد نرخ ارز و باال رفتن قیمتها خواهیم بود».
اتفاقا به دلیل کارکرد شفاف س��ازی کنوانسیون های مرتبط با  FATFبرای
ط��رف های خارجی ،در صورت تصویب آنها ن��رخ ارز افزایش پیدا خواهد کرد.
اتفاقی که در زمس��تان  96رخ داد و اطالعات صرافی هایی که نقش ویژه ای
در دور زدن تحریم ها داش��تند ،به دلیل درخواس��ت کشورها در قالب همکاری
ب��ا  FATFلو رفت و یک��ی از عوامل مهم افزایش ن��رخ ارز بود .ضمنا ما در
شرایط تحریمی برای تامین ارز و کاالهای ضروری مورد نیاز مردم اقدام به «دور
زدن تحریمها» می کنیم ،کاری که در ادبیات کنوانس��یون پالرمو از آن تحت
عنوان «قاچاق و پولشویی» یاد می شود .به عبارت دیگر ،در صورت پیوستن به
کنوانسیون پالرمو هویت واقعی بسیاری از افراد و شرکت های دورزننده تحریم
لو می رود و در این صورت قطعا ورود ارز و کاالهای ضروری مردم به کشور به
مشکل می خورد و در نهایت نرخ ارز و گرانی کاالها بیشتر خواهد شد و سفره
معیش��ت مردم تنگ تر!موضوع مهمی که در این روزها باعث چالش برانگیزتر
شدن مسئله  FATFشده و یادداشت هاشمی طبا یکی از مصادیق آن است،
برخورد سیاسی و پروپاگاندای تبلیغاتی حامیان  FATFبا موضوع لوایح مرتبط
با این نهاد بین الدولی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی گفت:در مناسبات دو
و چندجانبه با کشورهای منطقه و کشورهای
همسایه میتوانیم یک تقویت همکاریهای
داشته باشیم تا جلوی شکلگیری بلوکهایی
که میتوانند بیثباتی را در منطقه ایجاد کنند
را بگیرد .مسعود گودرزی در گفتوگو با خانه
ملت با اش��اره به حض��ور رئیسجمهوری در
اجالس شانگهای و سیکا اهمیت این دیدارها
گفت :شانگهای یک حوزه گستردهای هم از
نظ��ر جمعیتی هم از نظر جغرافیایی اس��ت و
عموم ًا همسایگان کشور ما در این پیمان آن
عضویت دارند.هدف اولیه از تشکیل این پیمان
،یک سری رفع مشکالت مرزی بین کشورها
بود بعد توسعه پیدا کرد و همکاریهای امنیتی
و هم��کاری در ح��وزه مبارزه با تروریس��م را
شامل شد.وی با اشاره به اینکه شانگهای یک
ظرفیت برای همکاریهای همهجانبه ش��ده
است،مطرح کرد :االن با توجه به پیچیدگی و به
هم تنیدگی مناسبات ،وارد حوزههای اقتصادی
شده و ش��انگهای به عنوان یک ظرف برای
همکاریهای همهجانبه اعم از مرزی،امنیتی،
سیاسی و اقتصادی شده است.اما در وضعیت
فعلی با توجه به متغیرهای ناامنسازی که در
منطقه وجود دارند و بعض ًا نیروهای فرامنطقه
ای به عنوان عوامل وارد میشوند که بخواهند
بحث امنیت را مدیریت کنند؛ آمریکا و به تبع
آن متحدان��ش و اروپاییها ورود پیدا میکنند
و البته اساس همه اینها بهگونهای است که
تأمین امنیت اسرائیل فراهم شود.
ُمهر فیزیکی در پاسپورت گردشگران
خارجی ثبت نمیشود

سخنگوی دولت گفت :متأسفانه ایاالتمتحده
آمریکا با برنامههای تروریسم اقتصادی خود
اقداماتی را انجام میدهد تا گردشگران از سفر
به کش��ور ما واهمه داشته باش��ند.به گزارش
مهر ،علی ربیعی در حاش��یه نشس��ت هیأت
دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات
جلس��ه دولت با اشاره به موضوع جذب بیشتر
گردش��گران خارجی اظهار داش��ت :متأسفانه
آمریکا در برنامههای تروریستی اقتصادی که
دنبال میکند ،شرایطی ایجاد کرده که هرکس
به ایران میآید ممکن است به نحوی بترسد و
بعدها دچار مشکل یا تحریم شود ،امروز آقای
روحانی دس��تور داد که این گردشگران بدون
مهر فیزیک��ی و ثبت در پاس��پورت به ایران
آیند که قرار اس��ت در هم��ه فرودگاههای ما
این موضوع اجرا ش��ود.وی با اش��اره تصویب
دو مصوبه در دولت برای جانبازان و معلوالن
اظهار داشت :جانبازانی که ممکن است پنجاه
یا چهل درصد جانبازی داشتند و االن به هفتاد
درص��د جانبازی ارتقا پیدا میکنند ،مش��مول
شرایط س��ال  ۸۷برای واردات خودرو خواهند
ش��د .دولت ام��روز اجازه داد ک��ه آنها بتوانند
پانصد دس��تگاه خودرو با ش��رایط سال  ۸۷تا
س��قف  ۹۲۰۰دس��تگاه وارد کنند .جانبازان از
هزینههای شمارهگذاری ،عوارض یا اجبار به
اسقاط خودرو و گمرکی معاف هستند.
مجلس اموال و دارایی نمایندگان را
شفاف اعالم میکند

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت :از آنجایی
که قانون «از کجا آوردهای» شامل نمایندگان
مجلس هم میش��ود لذا اموال نمایندگان به
صورت شفاف اعالم خواهد شد .اسداهلل عباسی
در گفتوگو با فارس ،با اشاره به قانون رسیدگی
به اموال و داراییهای مسئوالن اظهار داشت:
مجل��س این آمادگی را دارد که اموال و دارایی
نماین��دگان مجلس را ش��فاف و از این قانون
حمایت کن��د.وی افزود :هنوز ای��ن قانون به
دست مجلس نرسیده است اما همه مسئوالن
باید داراییهای خود را قبل از ورود به مسئولیت
و بعد از اتمام مأموریت و مسئولیت باید شفاف
و روشن به قوه قضاییه ارائه کند البته بخشی از
اینها محرمانه است و دلیلی ندارد که همه اینها
شیشهای باشد.سخنگوی هیأت رئیسه مجلس
ادامه داد :برخی کش��ورها به صورت شیشهای
و روش��ن دارایی مس��ئوالن خود را مشخص
میکنند و برخی کشورها سوءاستفاده میکنند
چه ای��رادی دارد رئیس جمه��ور یا وزیر یک
کش��وری قبل از ورود یک سرمایهدار باشد اما
سرمایه او مشخص است .پایان آن هم کام ً
ال
شفاف است لذا هیچگاه نمیتواند در سمت خود
نسبت به تعهدات خود به گونهای دیگر عمل
کند.ما در مجلس ش��ورای اس�لامی آمادگی
داری��م تا میزان حق��وق و مزایایی که دریافت
میکنیم و همچنین ام��وال و داراییهایی که
داریم را به قوه قضاییه ارائه کنیم.وی با اشاره
به روال اجرای قانون مزبور خاطرنش��ان کرد:
روال اینگونه قانونها به گونهای است که قوه
قضاییه سازوکاری را فراهم کند چراکه تاکنون
سابقهای وجود نداشته است البته درباره دولت
و قوه مجریه وجود داش��ته اما برای قوه مقننه
وجود نداش��ته اس��ت لذا میتوانند این فرمت
را ب��رای مجلس نیز آماده کنند و مجلس هم
آمادگی دارد.

