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اخبار
نيروهاي مسلح را براي مقابله با
انواع تهديدات آماده کردهايم

رئي��س ستادکل نيروهاي مس��لح گفت:
با تهدي��دات متنوعي روبهرو هس��تيم و
طبيع��ي است که ارتش و ساير نيروهاي
مس��لح را براي مقابله با تهديدات آماده
کنيم .سرلش��کر محمد باقري در مراسم
دانشآموختگ��ي دانش��جويان دوره ۲۸
کارشناسيارش��د ارتش اظهار کرد :ايجاد
ثب��ات در کش��وري که با ي��ک انقالب
همهجانبه روبهرو ش��ده بود و با مس��ائل
بع��د از انق�لاب و مقابله ب��ا ضدانقالب
مواج��ه ب��ود کار آساني نب��ود ،اما ارتش
توانست اين توطئهها را سرکوب کند .بعد
از آن ي��ک جنگ تمام عيار هش��تساله
به کش��ور تحميل ش��د و سع��ي کردند
اقصينقاط کش��ور را ب��راي ملت ايران
ناام��ن کنند ،اما ارتش ايس��تاد و با ساير
نيروهاي مسلح حتي يک وجب از خاک
را به دش��من متجاوز نداد .بعد از تهاجم
آمريکا به عراق و افغانستان مسئله تهديد
نظاميعليه ايران مطرح شد که نيروهاي
مس��لح با برنامهريزي جدي��د ،نيروهايي
مقتدر و توانمند ايجاد کردند و توانس��تند
بازدارندگي ايجاد کنند و دشمن که عراق
و افغانستان را بهراحتي گرفته بود ،به اين
نتيجه رسيد که تهاجم زميني و موشکي
به ايران هزينه بسياري براي آنها دارد.
رويکرد اروپا در برجام موجب
بياعتمادي ايرانيان شد

رئيس ش��وراي راهبردي روابط خارجي
گف��ت :رويک��رد اروپ��ا در قب��ال برجام،
حس��اسيتها را مضاعف کرده و موجب
بياعتم��ادي افکار عموم��يدر ايران به
اروپا ش��ده است .به گزارش مهر ،کمال
خ��رازي در دي��دار هيئتي از انديش��کده
فرانس��وي مونتين ،اظهار داشت :با توجه
ب��ه رويکرده��اي همراه با فش��ار غرب،
حساسيت شديدي در ايران در خصوص
 FATFوج��ود دارد .وي با بيان اينکه
عملکرد سريعتر اروپا در اجراي اينستکس
ميتواند فضاي کنوني را عليه اروپا تغيير
ده��د ،اف��زود :منافع آمري��کا در راستاي
تضعيف اروپا تعريف شده است و حمايت
آمري��کا از برخي تنشه��ا و رخدادهاي
اعتراضآمي��ز در کش��ورهاي اروپايي در
راستاي تضعيف اروپا است.
ترامپ دنبال تجاريسازي امنيت در
منطقه است

مش��اور عالي مقام معظم رهبري گفت:
ترام��پ دنبال تجاريس��ازي امنيت در
منطقه و در جه��ان است و او به برخي
از کش��ورهاي عربي منطقه اعالم کرده
اگر ميخواهيد آمريکا در منطقه حضور
داشته باشد و امنيت شما حفظ شود بايد
هزينه کني��د و تمام استرات��ژي ترامپ
در منطق��ه و جهان در راست��اي منافع
اقتص��ادي دولت آمريکا و عليه امنيت و
استقالل سياسي ملتها و دولتهاست.
سردار سي��د يحيي صفوي در اجتماع 2
هزارنفري دانش��جويان دانشگاه افسري
امام حس��ين (ع) اظهار کرد :ما و جبهه
مقاوم��ت بايد راهبرد دش��منان جهاني
مث��ل آمريکاييه��ا و منطق��هاي مثل
صهيونيس��تها و برخي از کش��ورهاي
عربي در جن��گ اقتص��ادي و نيابتي و
فرهنگي در منطقه را تا چند سال آينده
به خوبي بش��ناسيم و از اين رويدادها و
روندها راهبرد آنان را درست تش��خيص
بدهيم و يک اجماع و فهم مش��ترک در
سطوح باالي کش��ور ب��راي مقابله دراز
م��دت با آنها داش��ته باش��يم و اينطور
نباش��د که برخ��ي در کش��ور آمريکا را
دشمن ندانند.

اطالعات مالي ايران در « »FATFبه وزارت خزانهداري آمريکا ميرود
گروه سياسي :رئيس کارگروه اقدام مالي ()FATF
کسي نيس��ت جز «مارشال بيلينگزلي» دستيار وزير
خزانهداري آمريکا که فردي ش��ديداً ضدايراني است،
نکته مهم اينکه وزارت خزانهداري آمريکا مسئوليت
اجراي تحريمه��ا عليه ايران و انس��داد راههاي دور
زدن آن را دارد ،يعن��ي ب��ه عبارت س��اده با در اختيار
گذاشتن اطالعات مالي جمهوري اسالميبه کارگروه
ويژه اق��دام مالي ،اين اطالعات در اختيار اتاق جنگ
واش��نگتن عليه ملت ايران قرار ميگيرد .روز جمعه،
 ۳اسفندماه « ،۱۳۹۷کارگروه اقدام مالي» موسوم به
 FATFبا قدرداني از اقدامات ايران در راستاي تبعيت
از دستورات و مقررات اين نهاد مالي بيندولتي و البته
اظه��ار نااميدي از باقي ماندن برخي بندها در «طرح
اقدام» توافقشده با تهران در سال  ،۲۰۱۶اعالم کرد
تصميم گرفته تا تعليق اقدامات مقابلهاي عليه ايران را
تا ماه ژوئن  ،۲۰۱۹يعني چهار ماه ديگر ،تمديد کند .ماه
ژوئن سال جاري ميالدي ،عالوه بر انقضاي احتمالي
تعليق محدوديتهاي کارگروه اقدام مالي عليه ايران،
رياست دورهاي آمريکا بر اين نهاد بينالمللي نيز پايان
خواهد يافت .از اين رو به نظر ميرسد تصميم کارگروه
اق��دام مالي براي ادامه همکاري ب��ا ايران ،نه از روي
دلسوزي و مدارا ،بلکه از ترس اين بوده که نکند اتخاذ
رويکردي تقابلي موجب شود تا ايران تصميم درست
را بگيرد و قيد تبعيت از استانداردهاي کارگروه اقدام
مال��ي را بزند .در گزارش پيش رو براي مش��خصتر
ش��دن اهداف کارگروه اقدام مالي از «مدارا» با ايران
به معرفي «مارشال بيلينگزلي» رئيس فعلي اين نهاد
خواهيم پرداخت.
«مارشال بيلينگزلي» کيست؟


«مارش��ال بيلينگزلي» تحليلگر تجاري ،سياستمدار
آمريکاي��ي و در حال حاضر دستي��ار وزير خزانهداري
آمري��کا در امور تأمي��ن مالي تروريس��م است .اين
مقام وزارت خزانهداري آمريکا که مانند بس��ياري از
اعض��اي دولت کنوني آمريکا ،نش��انه عالقه ترامپ
به تيم مش��اوران و دستياران دولت جورج بوش پسر
اس��ت ،سِ متهاي متع��ددي را در دولت بوش (بين
ساله��اي  ۲۰۰۱تا  )۲۰۰۹تصدي کرده بود .وي در
وزارت دفاع آمريکا ،مع��اون نايب وزير وقت در امور
«عملياتهاي ويژه و درگيري ش��دت کم» و معاون
دستيار وزير در امور «سياس��ت مذاکرهاي» بود .اين
مقام آمريکايي پ��س از حوادث  ۱۱سپتامبر عهدهدار
نظارت بر عملياتهاي ويژه وزارت دفاع آمريکا عليه
القاعده شد و در اين سِ مت ضمن افزايش  ۴۷درصدي
بودجه فرماندهي عملياتهاي ويژه آمريکا و افزايش
شمار نيروهاي ويژه و نيروهاي «سيل» (کماندوهاي
جنگ چريک��ي) ارتش ،اقدام ب��ه مهندسي اقدامات
جهاني وزارت دفاع عليه سازمانهاي تروريس��تي در
قال��ب بهاصطالح «جنگ جهاني عليه تروريس��م»
ک��رد .بيلينگزلي به عنوان مع��اون نايب وزير نيروي
درياي��ي مس��ئوليت سياستگ��ذاري و برنامهريزي
دفاعي نيروي دريايي و ني��روي تفنگداران دريايي
آمريکا را به عهده داشت و همزمان در سِ مت مشاور
اول وزي��ر نيروي درياي��ي در امور سياست خارجي و
همچنين مس��ئول نظارت بر برنامههاي اطالعاتي و
حس��اس نيروي دريايي و نيروي تفنگداران دريايي
نيز خدمت ميکرد .وي ط��ي همين سالها دستيار
دبيرکل نات��و در امور سرمايهگذاري دفاعي نيز بود و
در اين سِ مت نقش نماينده ارشد غيرنظاميآمريکا در
اين ائتالف بينالمللي را ايفا ميکرد .بيلينگزلي در حال
حاضر نامزد پيشنهادي ترامپ براي به عهده گرفتن
دستي��اري وزير خارجه در ام��ور امنيت غيرنظامي،
دموکراسي و حقوق بشر است.
اهداف بيلينگزلي در کارگروه اقدام مالي


عالوه بر سِ متهاي گذش��ته بيلينگزلي در خصوص
مديري��ت سرماي��ه و بودجه و مبارزه ب��ا تأمين مالي
تروريس��م ،قطع ًا آنچه مهمترين نقش را در انتخاب
وي به عنوان رئيس دورهاي کارگروه اقدام مالي ايفا
کرد ،مس��ئوليت او در وزارت خزانهداري آمريکاست.
بيلينگزل��ي از  ۲۲ژوئن  ۲۰۱۷تا کنون به لطف رأي
نسبت ًا ضعيف مجلس سنا ( ۶۵موافق و  ۳۵مخالف)،
دستيار وزير خزانهداري در امور تأمين مالي تروريسم
و مدير «دفتر [مقابله با] تأمين مالي تروريسم و جرائم
مالي» بوده است .شرح وظايف وي در اين سِ مت (که
همپوشاني زيادي با سِ مت او به عنوان رئيس کارگروه
اقدام مالي دارد) از اين قرار است :همکاري با اعضاي
جامعه امنيت ملي در سراسر دولت آمريکا و همچنين
با دولتهاي خارجي و نهادهاي بخش خصوصي به
منظور شناسايي و حلوفصل تهديدهايي که ايجاد و
تشديد آنها نتيجه تأمين مالي فعاليتهاي غيرقانوني

مواضع ضدايراني بيلينگزلي


اگرچ��ه ممکن است ن��ام مارش��ال بيلينگزلي براي
بس��ياري از ايرانيها آشنا نباش��د ،اما اين سياستمدار
آمريکايي باره��ا در سياست داخلي و خارجي آمريکا
جنجالآفريني کرده است .اواخر ماه اکتبر سال ۲۰۱۸
حدود سه ماه پيش از آغاز بحران کنوني در ونزوئال،
بيلينگزل��ي «نيکوالس م��ادورو» رئيسجمهور اين
کشور را به غارت ونزوئال و تالش براي انتقال  ۲۱تُن
طال به خارج از کشور متهم کرد .اگرچه قطع ًا نميتوان
گفت بحران ونزوئال تقصير بيلينگزلي است ،اما وي
دستکم در نقش سخنگوي دولت آمريکا براي آغاز
بحران در ونزوئال از ماهها پيش ظاهر شد .يک ماه بعد،
وقتي ترامپ بيلينگزلي را به عنوان نامزد دستياري
وزي��ر خارجه در امور امنيت غيرنظامي ،دموکراسي و
حقوق بش��ر پيشنهاد کرد ۲۱ ،گروه و سازمان حقوق
بشرينامهاي سرگشاده را خطاب به سناتورهاي کنگره
امضا کردند که در آن بخشي از سابقه دفاع بيلينگزلي
از ش��کنجه و ساير اعمال ناقض حقوق بش��ر آمده
بود .اين نهادهاي حقوق بش��ري يادآور شدند کسي
که بارها از شکنجه حمايت کرده است ،نميتواند به
پيشبرد امنيت غيرنظاميان ،دموکراسي و حقوق بشر
کمک کند و نبايد صالحيتش در کنگره تصويب شود.
اما مهمترين مواض��ع بيلينگزلي با توجه به موضوع
گزارش حاضر ،اظهارات او درباره ايران هس��تند .اين
مق��ام آمريکايي طبيعت ًا به فراخ��ور موقعيتش ،بارها
ايران را به حمايت از تروريس��م متهم کرده است .در
اينجا به دو مورد از موضعگيريهاي بيلينگزلي درباره
ايران اش��اره ميکنيم ،يکي در سالهاي دور دوران
رياستجمهوري جورج بوش پسر و ديگري يکي از
آخرين اظهارات وي درب��اره ايران در سفر به ترکيه.
بيلينگزل��ي  ۲۹ج��والي  ۷( ۲۰۰۲مردادماه )۱۳۸۱
ب��ه عنوان معاون دستيار وزير دفاع در ش��هادت خود
مقابل کميته امور دولتي مجلس سنا درباره موضوع
اش��اعه سالحهاي کشتار جمعي مدعي ميشود :هر
کشوري که «حاميدولتي تروريسم» باشد ،به دنبال
توليد سالحهاي کش��تار جمعي و برنامه موشکي در
سطح ملي و ب��راي خودش هم هس��ت .به عبارت
ديگر ،هر کش��وري که در قالب سياستهاي دولتي،
گروههاي تروريس��تي را پناه ميده��د ،تأمين مالي
ميکند يا به روشهاي ديگر کمک مينمايد ،در قالب
سياستهاي دولتي به دنبال سالحهاي هس��تهاي،
ش��يميايي يا بيولوژيکي و سيستمهاي موشکي قادر
به حمل آنها نيز هس��ت .چنانک��ه ارزيابي ساالنه
«الگوهاي تروريس��م جهان��ي» در وزارت خارجه در
سال  ۲۰۰۱نش��ان ميدهد ،کشورهايي نظير ايران و
سوريه همچنان از گروههاي تروريستي مانند حماس،
حزبا ...و جهاد اسالميفلس��طين و گروههاي ديگر
نظير «جبهه مردميبراي آزادي فلسطين  -فرماندهي
کل» حمايت ميکنند .بعض��ي از اين گروهها مانند
حم��اس در حال بررس��ي راههايي ب��راي استفاده از
سالحهاي کشتار جمعي هستند… در عين حال ،هم
ايران و هم سوريه خودشان هم برنامههاي قدرتمندي
براي توليد سالحهاي ش��يميايي دارند و هر دو دارند
توليد سالحهاي بيولوژيک را بررسي ميکنند .هر دوي
اين کش��ورها ميتوانند اين سالحها را به روشهاي
مختلفي مانند استفاده از سيستمهاي موشکي کوتاهبرد

رئي�س کارگروه اق�دام مالي ،عض�و اتاق جنگ

آمريکا عليه ايران

چنانک��ه رهبر انق�لاب نيز تأکيد کردهان��د ،وزارت
خزان��هداري آمريکا طي سالهاي گذش��ته به اتاق
جنگ اين کشور عليه جمهوري اسالميتبديل شده
اس��ت و حضور يکي از اعضاي اي��ن اتاق جنگ در
نقش رياس��ت کارگروه اقدام مالي به خوبي نش��ان
ميده��د اهداف اي��ن کارگروه از تش��ويق ايران به
تبعيت از استانداردها و مقرراتش چيست .چند نکته
در انتهاي اين گزارش الزم به يادآوري و تذکر است
که بيش از پيش توطئههاي پشت پرده کارگروه اقدام
مالي را مشخص ميکنند .بيلينگزلي بازيگري است
که هم در وزارت خزانهداري آمريکا به دنبال تحريم
اي��ران است و هم در کارگروه اق��دام مالي به دنبال
دستياب��ي به اطالعات مالي تهران .به اين ترتيب،
اين مقام آمريکايي راب��ط وزارت خزانهداري آمريکا
و کارگ��روه اقدام مالي است و هيچ بعيد نيس��ت در
صورت پيوستن ايران به اين کارگروه ،هر گزارش��ي
که درباره تهران به اين نهاد بيندولتي ارسال ش��ود،
به اتاق جنگ واشينگتن عليه جمهوري اسالمينيز
رونوشت بخورد.

خوشبيني دولت به اروپا در عرصه سياست خارجه

نحوه محاسبه کسر خدمت و معافيت
جبهه کارکنان دولت

معاون سرمايه انس��اني سازمان بس��يج
مستضعفين نحوه محاسبه کسر خدمت
و معافي��ت جبه��ه کارکن��ان دولت در
مناط��ق امنيتي درگير را تش��ريح کرد.
حي��در بابااحم��دي در خص��وص نحوه
محاسبه کس��ر خدمت جبهه و معافيت
فرزن��دان کارکن��ان دول��ت در مناطق
امنيتي درگير گفت :نحوه دريافت کسر
خدمت سربازي براي فرزندان کارکنان
دولت که در زمان  8سال دفاع مقدس در
مناطق جنگي مشغول به خدمت بودند،
اظهار ک��رد :آن دسته از کارکنان دولت
که در اجراي وظاي��ف سازماني خود از
تاريخ  ۳۱/۶/۱۳۵۹ت��ا  ۲۷/۵/۱۳۶۷در
مناط��ق امنيتي درگير مش��غول خدمت
بوده و در شُ ��مول مصوبه اخير ستاد کل
نيروهاي مسلح صرف ًا براي برخورداري
از کسر خدمت و معافيت فرزندان خود؛
با مراجعه ب��ه اداره يا سازمان متبوع در
ش��هرستان ي��ا مرکز استان نس��بت به
تش��کيل پرونده برابر ضوابط و مقررات
و شيوهنامه ابالغي اقدام نمايند.

است .تمرکز بيلينگزلي در وزارت خزانهداري آمريکا
نيز معطوف به پولشويي ،تأمين مالي تروريسم ،اشاعه
سالحهاي کشتار جمعي و ساير فعاليتهاي مجرمانه
و غيرقانون��ي چه در داخل و چه خارج از آمريکاست.
بيلينگزل��ي از تاريخ يکم ج��والي  ۹( ۲۰۱۸تيرماه
 ،)۱۳۹۷يک سال بع��د از تصدي سِ مت دستياري
وزير خزانهداري آمريکا ،به اتفاق آراي  ۳۷کشور عضو
کارگروه پاريسنشين اقدام مالي (که اکنون  ۳۸عضو
دارد) ،کار خود را به عنوان رئيس دورهاي اين نهاد تا
 ۳۰ژوئن  ۹( ۲۰۱۹تيرماه  )۱۳۹۸آغاز کرد .اين مقام
آمريکايي همزمان با به عهده گرفتن رسميرياست
کارگروه اقدام مالي ،ضمن نوشتن مقالهاي ،اهداف و
اولويتهاي  FATFتحت رياست آمريکا را برشمرد.
اين اولويتها و خالصهاي از اهداف مدنظر بيلينگزلي
درباره آنها از اين قرارند:
مبارزه با تأمين مالي اشاعه سالحهاي کشتار جمعي:
تقويت تالشه��ا براي جبران عقبماندگي کارگروه
اق��دام مالي در حوزه مب��ارزه با تأمين مالي اش��اعه
سالحهاي کش��تار جمع��ي به نس��بت تالشها در
زمينه مقابله با پولش��ويي و تأمين مالي تروريس��م؛
تضمين تمرکز نهادهاي عموميو خصوصي و تدوين
سياستها و محدوديتهاي��ي در خصوص خطرات
تأمين مالي اشاعه سالحهاي کشتار جمعي؛ تقويت
گزارشدهي و درياف��ت گزارشهاي اطالعات مالي
مربوط به تأمين مالي اشاعه سالحهاي کشتار جمعي؛
ا ِعمال استانداردهاي جر ماِنگاري مشابه با پولشويي و
تأمين مالي تروريسم در مورد اقدامات در زمينه تأمين
مالي اشاعه سالحهاي کشتار جمعي.
مبارزه با تأمين مالي تروريس��م :تقويت هماهنگي و
اشتراک اطالعاتي کارآمد ميان نهادهاي ذيصالح
و کش��ف راههايي براي توسعه ابزارهاي عملي مانند
کارگروهه��اي عملياتي؛ تضمين اقدام��ات کافي در
زمينه جرمانگاري تأمين مالي تروريسم و همکاري با
کشورها به منظور تقويت ظرفيتهاي آنها در پيگرد
قانوني پروندههاي تأمين مالي تروريس��م؛ برگزاري
يک کارگاه جهاني در زمينه بهبود تأثيرگذاري اقدامات
در زمينه حلوفصل چالشهاي مشترک و همچنين
تجربيات برت��ر در حوزه پيگرد قانون��ي پروندههاي
تأمين مالي تروريسم که تحت رياست قبلي کارگروه
شناساييشدهاند.
ارزهاي مجازي :اولويتبخشي به تعيين نحوه تعميم
استانداردهاي کارگروه اق��دام مالي به ارائهدهندگان
و ساير مش��اغل مرتبط با ارزهاي مجازي به عنوان
ارزهايي که اگرچه به شکل روزافزوني براي پولشويي
مورد استفاده قرار ميگيرند ،اما در پيشنهادات کارگروه
اق��دام مالي صراحت ًا مورد اش��اره قرار نگرفتهاند؛ آغاز
پ��روژهاي به منظ��ور تمرکز روي تحقيق��ات درباره
تجربيات برت��ر در خصوص پيگ��رد قانوني ارزهاي
مجازي با هدف ش��ناسايي ابزارهاي انجام تحقيقات
جناي��ي درباره محصوالت و خدم��ات پرداخت با ارز
مجازي و ش��ناسايي محدوديتهاي فني و غيرفني
تحقيقات در اينباره.
ساي��ر طرحه��ا :ادام��ه کار روي فناوريهاي مالي و
مقرراتي و نحوه استفاده از آنها براي مبارزه با تأمين
مالي غيرقانوني؛ حمايت جدي از تالشها براي تعميم
استاندارده��اي کارگروه اقدام مال��ي در حوزه هويت
ديجيتال؛ کشف راههايي براي تقويت تعامل کارگروه
اقدام مالي با بخ��ش خصوصي ،حمايت از تالشها
براي تقويت ظرفيتهاي نهادهاي منطقهاي مشابه
کارگ��روه اقدام مالي ،و بررسي نق��ش کارگروه اقدام
مالي در ارائه کمکهاي فني.
نشس��ت وزرا در بهار  :۲۰۱۹پيشنهاد ميزباني آمريکا
از نشستي در سطح وزرا در حاشيه نشستهاي بهار
سال  ۲۰۱۹صندوق بينالمللي پول  /بانک جهاني در
واشينگتن به منظور تصويب دستورکار جديد کارگروه
اقدام مالي و تشويق شرکتکنندگان به تمرکز بيشتر
روي مبارزه با پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم و

مقابله با تأمين مالي اشاعه سالحهاي کشتار جمعي؛
بح��ث درباره تالشها در خص��وص رفع نواقص در
ساختارهاي ملي مبارزه با پولش��ويي و تأمين مالي
تروريسم ،بروزرساني طرفها درباره تحريمها و ساير
اقدامات کشورها براي مقابله با تأمين مالي غيرقانوني،
و بررسي اقدامات انجامشده براي وادار کردن کشورها
به پذيرش مسئوليت عدم رفع نواقص داخلي در زمينه
مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم؛ برگزاري
مراسم سيامين سالگرد تأسيس کارگروه اقدام مالي
و نقش مهم آن در حفاظت از نظام مالي بينالمللي.

مانند اسکاد يا مهمات توپخانه حمل کنند ،و ايران
دارد گامهايي را براي توليد موش��ک «ش��هاب  »۳و
موشکهايي با برد بلندتر نيز برميدارد .ما همچنين
معتقديم ايران قوي ًا به دنبال سالح هس��تهاي است و
نگران هس��تيم که پروژه انرژي اتميبوشهر در واقع
بهانهاي براي ايجاد زيرساختي باشد که طراحي شده
تا به تهران در دستيابي به سالح اتميکمک کند .به
عنوان يک نکته جانبي ميخواهم اشاره کنم که ايران
شش براب ِر هر کشور ديگري گاز طبيعي ميسوزاند.
مي��زان گازي که آنها هدر ميدهند حاوي سه براب ِر
مقدار انرژي رآکتور بوش��هر است ( ۳۰۰۰مگاوات در
برابر  ۱۰۰۰مگاوات) .اگر دستورکار تهران واقع ًا بهبود
ذخاير انرژياش بود ،کافي بود کسري از هزينهاي را
که صرف [نيروگاه] بوشهر ميکند [براي جلوگيري
از هدررف��ت گاز طبيع��ي] ص��رف کند تا ب��ا ذخيره
گازي ک��ه دارد هدر ميدهد ،سه برابر انرژي نيروگاه
بوش��هر را توليد کند .اين مقام آمريکايي  ۲۰جوالي
 ۲۹( ۲۰۱۸تيرم��اه  ،)۱۳۹۷يعني تنه��ا  ۲۰روز پس
از ب��ه عهده گرفتن رياست کارگ��روه اقدام مالي ،در
سِ م��ت دستيار وزير خزان��هداري در امور تأمين مالي
تروريسم در سفر به آنکارا براي متقاعد کردن ترکيه
به تبعيت از تحريمهاي آمريکا عليه تهران گفت :يکي
از ويژگيه��اي مهم ديدار م��ا بحث در مورد بدترين
حاميتروريسم در جهان بود ،که ايران است؛ و در مورد
ارزياب��ي آمريکا درباره فعاليتهاي مختلفي که رژيم
ايران انجام ميدهد ،فعاليتهايي که تهديدي مستقيم
هم عليه ما در آمريکا و هم عليه ترکيه و ديگر متحدان
م��ا در ناتو است .من در اينجا به طور خاص در مورد
حمايت ايرانيها از حزبا ،...حماس ،طالبان ،و القاعده
صحبت ميکنم[ .بيلينگزلي دو ماه قبل در گفتوگو
با روزنامه «النهار» لبن��ان ،حزبا ...را به «سرطاني»
تشبيه کرده بود که دولت لبنان بايد آن را از بين ببرد.
هر گروه تروريس��تياي که شما فکرش را کنيد ،اين
احتمال وجود دارد که ايرانيها در حال همکاري با آن
باشند .عالوه بر اينها ،شاهد هستيم که ايرانيها دارند
در سراسر خاورميانه بيثباتي ايجاد ميکنند .در يمن
با ارسال موش��کهاي بالستيک به شورشيان حوثي
که اين موش��کها را به رياض در عربستان شليک
ميکنند .در عراق ش��بهنظاميان را مسلح ميکنند تا
جمعيتها [ي غيرنظامي] را در اين کشور مورد هدف
قرار دهن��د .اقدامات آنها در لبنان ،اقدامات آنها در
قبال حکومت خودگردان فلسطين ،و غيره .ما درباره
همه اين مسائل با هم گفتوگو کرديم .ما [به مقامات
ترکيه] توضيح داديم که چرا با توجه به رفتارهاي رژيم
ايران و با توجه به مشکالت عمده در توافق هستهاي
[برجام] و مفاد اين موافقتنامه ،رئيسجمهور [ترامپ]
تصميم به خروج از اي��ن توافق گرفت و بنابراين به
وزارت خزان��هداري دست��ور داد تحريمها عليه ايران
مجدداً ا ِعمال ش��وند تا شرايط الزم براي يک سري
مذاکرات مجدد به منظور حلوفصل تمام مشکالتي
فراهم گردد که توسط رژيم تهران ايجاد شدهاند .اين
چي��زي است که ما براي انجام آن اينجا [در ترکيه]
هستيم… ايران شايد همسايه ترکيه باشد ،اما دوست
يا متحد ترکيه نيس��ت .نبايد [اينگونه تصور کرد و]
اين اشتباه را مرتکب ش��د .اما آمريکا خودش را هم
ي��ک دوست و هم يک متحد براي ترکيه ميداند ،و
ما روابط اقتصادي بس��يار عميقي با ترکيه داريم که
مهم هستند .به طور خاص روابط بانکي ما بسيار بسيار
مهمهستند.

دولتمردانباوجودسابق هطوالنيبدعهديها
همچنان اص��رار دارند که اروپا با نيت خير
وارد مذاکرات برجاميبا ايران ش��ده است.
اين رويکرد دولتمردان در سياست خارجه،
تاکنون آبي براي کش��ور گرم نکرده و گرم
هم نخواهد کرد .به گزارش دانشجو 8،ماه
از مذاکرات برجام اروپايي گذشت و از اروپا
يمشاهدهنشد.دولتمرداني
چيزيجزبدعهد 
که اين بدعهديها را تا چند ماه پيش توجيه
ميکردند ،اکنون اعتراف ميکنند که اروپا
در عمل به وعدههاي خودش ناتوان است و
صبر ايران نيز حدي دارد .اما مسئل ه مهمتر
در رابط��ه با رويکرد دولتمردان نس��بت به
اروپا اي��ن است که دولتمردان نس��بت به
اروپاييها حس��نظن دارن��د و خوشبين
هس��تند .اگرچه براي منتقدي��ن برجام در
نهايت مشخص نشد که از نظر دولتمردان
آيا در عرصه سياست خارجه خوشبيني يا
بدبيني معنا و مفهومييا نه .اگر دولت واقع ًا
اعتقاد به اصل تعيينکنندگي منافع ملي در
چارچوب سياست خارجه را داشت ،انرژي و

نميتوان همزمان دشمني کرد و حسن نيت داشت

زمان خود را صرف مذاکره با اروپا نميکرد؛
چراک��ه او ًال حتي قبل از خ��روج آمريکا از
برج��ام نيز ،اکثر بانکهاي اروپايي با ايران
هم��کاري نميکردن��د و از طرف��ي بعد از
خروج آمريکا نيز شرکتهاي اروپايي بازار
اي��ران را بدون فوت وقت ترک کردند .اين
اتفاقات به تنهايي کافي بود تا دولت را براي
تغيير رويکرد در عرصه سياست خارجه خود
نس��بت به اروپا به تصميم برساند و انرژي
خ��ود را تمام ًا صرف اروپا نکند و به رايزني
اقتصادي و تجاري با ديگر کشورها بپردازد.
دولت با وجود تم��ام بدعهديهاي اروپا و
همچنين مواضع خصمانه اروپا نس��بت به
ايران ،همچنان بر اساس حس��ن ظني که
به اروپا دارد ،معتق��د است که اروپا با نيت
خير وارد مذاکره با ايران ش��د .در اين راستا
بهرام قاسمي ،سخنگوي وزارت امور خارجه
ي ماه گفت:
در گفتوگويي به تاريخ  15د 
«اروپاييه��ا بايد به عنوان مقصر اصلي به
عواقب اين تصميم فکر کنند چراکه ايران
تاکنون ب��ه تماميتعه��دات برجاميخود

عمل ک��رده ولي نهايت ًا صبر اي��ران حتم ًا
حد و اندازهاي دارد ،لذا زمان اتخاذ تصميم
راهبردي اتحاديه اروپا براي انتخاب مسير
خود نزديک اس��ت .اتحاديه اروپا در ايجاد
ساز و کار مالي با حسن نظر ورود کرد و اراده
سياسي مثبتي نيز از خود نش��ان داد ،اما در
طول زمان و طي مذاکرات ماههاي گذشته
اين احس��اس کمکم جديتر ميشود که
کشورهاي اروپايي با يک سري ناتوانيهاي
جدي در اجراي  SPVمواجهند».
حسن نيتي در رفتار اروپا وجود ندارد


دولتمردان ميگويند اروپا با حسنظن به
کانال مالي ورود کرد اما ش��واهد و قرائن
نش��ان ميدهد که اروپا حت��ي از ابتداي
مذاکرات نيز با حس��ن ظن وارد نشد .اول
اينکه اروپا اگر حس��ن نيت داشت بايستي
اقدام آمريکا در خ��روج از برجام را هم در
لفظ و هم در عمل محک��وم ميکرد .اما
اروپاييها تنها به ابراز تأسف اکتفا کردند.
دوم اينک��ه اروپا بايد ت�لاش ميکرد که

آمريکا را ب��ه دليل نقض قطعنامه ،2231
به شوراي امنيت ببرد و عليه آن قطعنامه
صادر کن��د .اروپ��ا هيچ تالش��ي در اين
زمينه نکرد و در جلس��ه ش��وراي امنيت
که ب��ه رياست ترام��پ در مهرماه برگزار
ش��د ،طرفه��اي اروپايي تنه��ا به گفتن
اينکه خروج از برج��ام تاکتيک خوبي در
رابط��ه با ايران نبود و بايس��تي آمريکا در
برجام ميماند ،بس��نده کردند .سوم اينکه
اگر اروپا با حس��ن ني��ت ورود کرده بود،
بايستي ش��رکتهايي را که بعد از اجراي
قانون مسدودسازي از ايران خارج شدند به
دليل نقض اين قانون جريمه ميکرد؛ اما
اتحاديه اروپا در برابر خروج شرکتها تنها
سکوت اختيار کرد .اقدامات خصمانه اروپا
نس��بت به ايران به هيچ وجه حسن نيت
اروپا در مذاکرات برجاميرا اثبات نميکند.
اروپاييها همواره تأکيد کردهاند که مسائل
موشکي ،حضور ايران در منطقه و حقوق
بش��ر و  ...جز مسائل آنان است که از آنها
چشمپوشي نميکنند .اروپا در همراهي با

آمريکا ،مسئله آزمايشهاي موشکي ايران
را به ش��وراي امنيت کشاند .اروپاييها در
همراهي با رژيم صهيونيس��تي و آمريکا،
با متهم کردن ايران به اجراي نقشههاي
ت��رور در دانم��ارک و فرانس��ه ،وزارت
اطالعات ايران و چند فرد ديگر را تحريم
کردند .اروپا ب��ا آمريکا اتحاد راهبردي در
قب��ال ايران دارد و ش��واهد متقني بر اين
ادعا موجود است؛ به عنوان مثال بر اساس
بيانيه دفتر نخست وزير انگليس در تاريخ 9
ارديبهشت ماه  ،1397ترزا ميدر صحبت
تلفني با صدر اعظم آلمان و رئيسجمهور
فرانس��ه تواف��ق کردند که ب��ا همکاري
نزديک ب��ا آمريکا يک سري چالشهايي
که ايران ايجاد ميکند به ويژه چالشهايي
که يک توافق جديد ميتواند آنها را در بر
بگي��رد ،پيش ببرند .بر اساس تعريف امام
علي (ع) از دوست و دش��من ،اروپا نسبت
به ايران مواضع خصمانه دارد و به همين
دليل نميتواند نسبت به کسي که عليه او
خصم دارد ،حسن نيت داشته باشد.

اخبار
«دافوس» آماده پذيرش دانشجويان
خارجي است

فرمان��ده کل ارتش با بي��ان اينکه امروز
درخواستهايي از کش��ورهاي دوست و
همپيمان براي حضور در اين دانش��گاه
وج��ود دارد ،گفت :هماکن��ون از برخي
کش��ورها نمايندگاني در اين دانش��گاه
حض��ور دارن��د و آموزشه��اي الزم را
ميبينن��د .سرلش��کر سي��د عبدالرحيم
موس��وي در حاش��يه برگ��زاري مراسم
دانشآموختگي دانش��جويان دانش��گاه
فرماندهي و ستاد آجا اظهار کرد :تمام آن
چيزي که يک دانشجو براي ارتقاي توان
فرماندهي ،سطح علميو افزايش تجربه
خود در حوزه نظاميو تصميمگيري نياز
دارد در اين دانشگاه وجود دارد و ما هيچ
مش��کلي از نظر پذيرش دانشجو و آماده
کردن آن ب��راي ردههاي باالتر نداريم و
البته پذيرش دانش��جو بستگي به روابط
فيمابي��ن و ديپلماس��ي دارد .وي بيان
کرد :ارزيابي که ما از حضور دانشجويان
خارجي داري��م ،اين است که آنان ارزش
زيادي ب��راي دوره فرماندهي و ستاد آجا
قائل هستند.
دولت براي تجربه در برخورد با احزاب
آمريکا سفره مردم را کوچک کرد

عض��و هي��أت رئيس��ه مجل��س گفت:
سفرههاي مردم ب��ه خاطر سياستهاي
غل��ط دول��ت در برخ��ورد ب��ا جناحهاي
سياس��ي حاکم در آمريکا کوچک ش��ده
است.احمد اميرآبادي در گفتوگو با مهر
در مورد اظهارات سخنگوي وزارت خارجه
مبني بر اينکه دولت اوباما در اجراي برجام
کارشکني و بدعهدي ميکرد با بيان اينکه
دولت دچار اش��تباه استراتژيک در اعتماد
به دولت آمريکا ش��د اظهار داشت :دولت
فکر ميکرد دموکراتها بهتر از جمهوري
خواهان هستند اما امروز براي دولتمردان
ثابت ش��ده اس��ت که حاکمي��ت آمريکا
ص��رف نظر از اينک��ه در دست چه گروه
سياسي باشد با اصل آرمانهاي جمهوري
اسالميمش��کل دارند و به دنبال تأمين
امنيت اسرائي��ل و چپ��اول ارزان انرژي
منطقه خاورميانه است .وزارت خارجه پس
از  ۵سال مذاکره با آمريکا در دولتهاي
دموکراته��ا و جمهوري خواهان به اين
نتيجه رسيده است که بايد از اين تجربه
درس عب��رت گرفت .وي اف��زود :اين در
حالي است که بسياري از دلسوزان نظام
بارها اين مس��ئله را ب��ه دولت تذکر داده
بودند ولي دولت با شديدترين توهينها با
منتقدان برخورد کرد تا اينکه در شرايطي
به اين نتيجه رسيده است که سفرههاي
مردم به خاطر سياستهاي غلط آنها در
برخ��ورد با جناحهاي سياس��ي حاکم در
آمريکا کوچک ش��ده است و مش��کالت
اقتصادي کشور بيشتر شد.
تصويب کليات طرح «اعاده اموال
نامشروع مسئوالن»

سخنگوي کميس��يون حقوقي و قضايي
مجلسبا اش��اره به تصويب کليات طرح
اع��اده اموال نامش��روع مس��ئوالنگفت:
اين طرح ش��امل  ۷ماده اس��ت که براي
متخلفان مجازاته��اي مختلفي از جمله
انفصال از خدم��ت و مجازات درجه پنج و
ش��ش را در نظر ميگيرد .حجتاالسالم
حس��ن نوروزي در گفتوگو با تس��نيم با
اش��اره به تصويب کليات طرح اعاده اموال
نامش��روع مسئوالن در کميسيون حقوقي
و قضايي مجلس ش��وراي اسالمياظهار
داش��ت :مقرر ش��ده جزئيات ط��رح اعاده
اموال نامشروع مس��ئوالن حداکثر تا يک
ماه آينده در کميتهاي با حضور کارشناساني
از دستگاههاي مختل��ف بررسي و نتيجه
به کميسيون قضايي مجلس ارجاع شود.
وي به م��وارد هفتگانه اين طرح اش��اره
کرد و افزود :ماده نخس��ت براساس اصل
 149قانون اساسي ش��امل کس��اني است
ک��ه داراي اموال نامش��روع باش��ند ،ماده
دوم ش��امل رؤساي ش��رکتهاي دولتي،
ش��هرداريها و هر مجموعهاي ميش��ود
که بخش مالي دولتي در اختيارشان باشد،
ماده سوم شامل مطلعان از اموال نامشروع
اس��ت که از اطالع از آن سرباز زنند و ماده
چهارم شامل مس��ئوالني ميشود که اين
طرح و آئيننام��ه را مورد بررسي قرار داده
و در اج��راي آن دخي��ل باش��ند .ماده پنج
طرح اعاده اموال نامش��روع ش��امل مرجع
رسيدگيکنن��دهاي است ک��ه توسط قوه
قضائيه معرفي ميش��ود و مواد شش��م و
هفتم نيز به موضوع��ات ديگري در مورد
افراد مطلع ميپردازد .نوروزي با اش��اره به
مجازات در نظر گرفته شده براي مسئوالن
و مطلعان ذيل بند اموال نامشروع افزود :هر
مس��ئولي که از طريق رانت و رشوه و يا از
ه��ر طريقي ديگري ذيل طرح برخوردار از
اموال نامشروع قرار گيرد و يا اگر هر کسي
متوجه اين موضوع باش��د و به مسئوالن
ذيربط اطالع نداده باشد ضمن انفصال از
خدمت به مجازات درجه شش نيز محکوم
ميشود .وي با اشاره به اينکه ارزش مالي
اموال نامشروع کشف شده و جرائم آن به
خزانه واريز ميشود تصريح کرد :هر مالي
که از طريق نامشروع براي مسئولي کشف
ش��ود  2برابر آن براي فرد خاطي جريمه و
مجازات درجه پنج براي آن در نظر گرفته
ميشود.

