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الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
نماینــدگان مجلــس بعــد از بررســی الیحــه
اصــاح قانون مبارزه با پولشــویی ،این الیحه را با
 117رأی موافــق 4 ،رأی مخالــف و  5رأی ممتنــع
تصویب کردند.
مجلس در ادامه بررســی جزئیات این الیحه
مصوب کرد که اطالعات و اســناد گردآوری شــده
در اجــرای ایــن قانــون ،صرفــاً در جهت کشــف و
رســیدگی بــه جرایــم اســتفاده میشــود .افشــای
اطالعــات و اســناد یــا اســتفاده از آنهــا بــه نفــع

خــود یا دیگری به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم
توســط مأموران دولتی یا ســایر اشخاص مقرر در
ایــن قانــون ممنــوع بــوده و متخلف بــه مجازات
حبــس تعزیــری درجه پنج محکوم خواهد شــد.
نماینــدگان همچنیــن مقرر کردند کــه اصل مال
و درآمــد و عوایــد حاصل از ارتکاب جرم منشــأ و
جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت
آن) ،مرتکبان جرم پولشــویی مصادره میشود و
همچنین چنانچه جمــع اموال ،درآمدها و عواید
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مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری
درجه پنج و ارقام بیشــتر از آن به حبس تعزیری
درجــه چهــار و در هــر دو مورد عالوه بــر مجازات
قبل به جــزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی
که مورد پولشــویی واقع شــده محکوم میشــوند.
همچنین شعبی از دادگاههای عمومی در تهران
و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی
بــه جــرم پولشــویی و جرایــم مرتبــط اختصاص
مییابــد .تخصصی بودن شــعبه مانع رســیدگی

برنی ســندرز ،سیاســتمدار دموکرات و کاندیــدای انتخابات
ریاســت جمهــوری ســال  2016امریــکا در یادداشــتی برای
دیـــگه
چه خبر
گاردیــن ،خروج ترامــپ از برجام را به باد انتقــاد گرفت .به
گزارش تابناک ،وی نوشــت :درک این موضوع مهم است که بدانیم برجام یک
توافق میان ایران و امریکا نیســت ،بلکه توافقی اســت که میان ما و شرکای ما در
[ 5+1بریتانیا ،فرانســه ،آلمان ،روســیه و چین] بســته شــده و به تصویب شورای
امنیت ســازمان ملل متحد رســیده اســت .خروج ترامپ از این توافق تنشهای
میــان امریــکا و متحدان دموکراتیکش ،فرانســه بریتانیا و آلمــان را که همگی به
ایــن توافق ادامــه میدهند و بارها اعــام کردهاند این توافــق و ادامه آن مطابق
با منافع ملی ایشــان اســت ،شــدیدتر میکند .به نوشته وی ،ســر و صدا و تهدید
ایــران مــا را به جای بهتری نمیرســاند .ما باید به تالش بــرای ادامه گفتوگوها
با دولت ایران ادامه دهیم ،در جســتوجوی روابط بهتری با مردم ایران باشــیم
و نقش ســازندهتری در منطقه بــرای ایران بخواهیم .رهیافت ترامپ دســتیابی
به این اهداف را مشــکلتر کرده اســت .این رهیافت منجــر به تقویت تندروهای
نظام ایران شــده که اساســاً در سر و کله زدن با یک امریکا خصم و دشمن بسیار
راحتتر هستند تا در تعامل با یک امریکای منطقی و صلحجو.

بــه ســایر جرایــم نیســت .نماینــدگان مصــوب
کردنــد کــه کلیه اشــخاص موضــوع مــاده ( ،)5از
جمله گمرک جمهوری اســامی ایران ،ســازمان
مالیاتی ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،دفاتر
اســناد رســمی ،وکالی دادگســتری ،حسابرســان،
حســابداران ،کارشناســان رســمی دادگســتری و
بازرســان قانونــی مکلفند اطالعات مــورد نیاز در
اجرای مصوب هیأت وزیران را حسب درخواست
شورا یا مرکز اطالعات مالی به آنها ارائه کنند.

رایزنیهای هســتهای یک بار دیگر به اوج خود رسید

موگرینی :برجام را حفظ میکنیم

مــوج رایزنیهــای دیپلماتیــک ایــران
و «گــروه  »4+1بــه بروکســل رســید.
محمدجــواد ظریــف روز گذشــته بعــد
از گفتوگوهایــی کــه بــا همتایــان چینی
و روســی خــود از ســر گذرانــد ،بــه دیــدار
مقامهــای بلنــد پایــه اروپــا در بروکســل
شــتافت .دیدارهایــی کــه بــا هــدف
چارهجویــی بــرای فراهــم کــردن امکان
حیــات توافــق هســته ای پــس از خــروج
امریکا از این توافق دنبال میشود و طرف
اروپایی میکوشــد بــا یافتــن راهکارهای
جدیــد ،ایــران را به آینــده برجــام بدون
مشــارکت امریکا امیدوار کنــد .در چنین
فضایی بود که ظریف با وقوف از مواضع
حمایــت جویانــه پکــن و مســکو دربــاره
منافــع ایــران در قالب توافق هســتهای،
روز گذشــته با فدریکا موگرینی ،مســئول
سیاســت خارجی اتحادیــه اتحادیه اروپا
و وزرای خارجه آلمان ،بریتانیا و فرانســه
در بروکسل به گفتوگو نشست .آن طور
کــه مقامهــای بلنــد پایــه اروپایــی اعالم
کردهاند ،محور اصلــی گفتوگوهای روز
گذشــته ،بســته پیشــنهادی اروپا بوده که
بــا هــدف ضمانت بخشــی منافــع ایران
در قالــب برجــام مطــرح شــده اســت.
ضمانتهایی که خاصــه ایران در زمینه
مبــادالت بانکــی ،فروش نفــت ،حمل و
نقل و بیمه به دنبال دریافت آن است.
یــک هفتــه پیــش کــه ترامــپ امریکا
را از برجــام خــارج کرد و فرمانــی را برای
بازگرداندن تحریمهــا علیه ایران پس از
دورههای زمانی  ۹۰و  ۱۸۰روزه امضا کرد،
مقامهــای اروپایی به تکاپــوی حفظ این
توافــق بدون حضــور امریــکا افتادند .در
جدیدترین گفتوگوها رؤسای جمهوری
روســیه و فرانســه پیــش از دیــدار مهــم
ظریــف و همتایــان اروپایــیاش ،دربــاره
برجام تلفنی گفتوگو کردند و همزمان
بوریــس جانســون ،وزیــر امــور خارجــه
بریتانیــا در مذاکراتــی تلفنی بــا جان ایو
لودریان ،همتای فرانسوی خود بر حفظ
این توافــق تأکید کردنــد .در همین حال
هایکــو ماس ،وزیر خارجــه آلمان هم در

گفتوگو با رســانه آلمانی «فونکه مدین
گــروپ» ،با تأکیــد بر اینکــه در هفتههای
آینده مذاکرات ســادهای را درباره برجام
پیــش رو نخواهیــم داشــت ،گفــت« :تــا
زمانــی که فرصتی بــرای حفظ برجام به
عنوان سنگ بنای مهم نظام خلع سالح
بینالمللــی داریــم نباید از هیچ تالشــی
فروگذار باشیم ».میشاییل روت ،معاون
وزیر امور خارجه آلمان هم ضرباالجل
 ۶۰-۴۵روزهای را کــه ایران بــه اروپا داده
تا تضمینهایی برای حفظ منافعش در
توافق هســتهای به دســت آورد از جمله
موضوعــات حائــز اهمیتــی دانســت که
بایــد حتمــاً در مذاکــرات قریبالوقــوع
توگو قرار گیرد .در
اروپا و ایــران مورد گف 
واکنشی دیگر از سوی مقامهای آلمانی،
«اوالف شــولتس» ،وزیــر امــور دارایــی
آلمــان در واکنش به خروج واشــنگتن از
برجام بر اهمیت حفظ اتحاد کشورهای
اروپایــی در نــزاع تجــاری بــا واشــنگتن
و شــکاف دیپلماتیــک بــا ایــن کشــور در
خصــوص حفــظ برجــام تأکید کــرد و از
کشــورهای اروپایی خواســت تا در جدال
تجاری با امریکا و اختالفات با این کشــور
در ارتباط با خروج از برجام ،اتحاد خود را
همچنان حفظ کنند .وی تصریح کرد که
«نشانه خوبی است که کشورهای اتحادیه
اروپــا در اختالفــات اخیــر با واشــنگتن در
خصــوص برجــام و نــزاع تجــاری ،اتحاد
خــود را حفــظ کردنــد ».آلیســتر بــرت،
معــاون وزیــر خارجــه انگلیــس هــم کــه
دوشــنبه گذشته با ســید عباس عراقچی
معــاون سیاســی وزیــر خارجــه ایــران در
بروکســل دیدار و گفتوگو کرده بود ،پس
از این دیدار گفتوگوهایش را باعراقچی
مفیــد خوانــد و در صفحــه توئیتــرش در
این باره نوشــت« :انگلیس معتقد است
توافق هستهای برای امنیت مشترک ما از
اهمیت برخوردار است و ما به تعهد خود
برای حفظ برجام پایبند خواهیم بود».
الوروف :اروپاییها بر ادامه همکاری با
ایرانتأکیددارند
وزیــر خارجه روســیه نیــز همزمان با

دیدارهــای بروکســل در کنفرانس خبری
مشــترک بــا همتــای روســی خــود در
مســکو با اشــاره به اینکه توافق هستهای
بــا خروج امریکا تحت فشــار قــرار گرفته
و اولتیماتومهایــی دربــاره ضــرورت
توقف تجــارت با ایــران از جملــه انتقال
محصوالتــی خاص به این کشــور شــامل
خریــد نفــت ایــران مطرح شــده اســت،
گفــت« :روســیه از گفتگــو بــا تمامــی
طرفهــای باقیمانــده در برجــام در
رابطه بــا اقدامــات جبرانی مشــترک در
قبــال اقدامــات یکجانبــه امریــکا علیــه
ایــران حمایــت میکنــد ».بنابــر گزارش
خبرگــزاری «اینترفکــس» ،الوروف در
ادامه تصریــح کرده کــه «اروپاییها طی
تماسهایــی بــا روســیه بــر آمادگی خود
برای تســلیم نشــدن در قبال فشــارهای
امریکا و عدم توقــف همکاریها با ایران
تأکید کردهاند ».او افزود« :مســکو روابط
تجاری بیشتر با ایران را از جمله اقدامات
جبرانی بــا دیگر طرفهای باقیمانده در
برجــام را به گفتوگو خواهد گذاشــت».
ســرگئی ریابکــوف ،معاون وزیــر خارجه
روســیه نیــز در موضعــی دیگــر گفــت:
«مســکو شــدیداً به برجام پایبند است و
به تعهــدات خود ذیل ایــن توافق عمل
خواهد کرد ...روســیه بــرای اجرای جامع
برجام مادامــی که تمامی طرفین آن به
این توافق پایبند باشند ،آمادگی دارد .ما
خواســتار شفافســازی مکانیسم اجرای
برجام بدون امریکا هستیم».
ظریــف :بایــد از حفــظ منافعمــان
اطمینانیابیم
وزیر امور خارجه ایران نیز روز گذشته
پیش از آغاز نشســت چندجانبه با وزرای
خارجــه ســه کشــور اروپایــی ،بــا مســئول
سیاســت خارجــی اتحادیه اروپــا دیدار و
گفتوگــو با فدریــکا موگرینی را ســازنده
توصیــف کرد .ظریــف پس از ایــن دیدار
گفــت« :نشســتهای کارشناســی آغــاز
شــده و این نشســتها با دیدار وزرا ادامه
خواهــد یافــت و همین طــور در کاری که
در طول یکــی دو هفته آینــده به صورت
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دیپلماسی پایان ندارد

دیپلماسی پایان ندارد ،زیرا غایت آن تنش نیست ،بلکه تنش زدایی است .بنابراین دیپلماسی
همواره ادامه دارد و باید که اینگونه باشد .جریانی که امروز در امریکا و برخی کشورهای منطقه
یادداشت
شکل گرفته جریان افراطی است که هدفش تحمیل رفتارهای افراطی ب ه جمهوری اسالمی ایران
است تا از این طریق ایران را به دام بکشاند.
برجام در شرایطی که تصویب شد توافقی قابل دفاع بود ،زورآزمایی توأم با تنش بود که در نهایت
به یک راهکار برد -برد منتهی شد .دلیلی ندارد چنین توافقی در شرایط کنونی تبدیل به عاملی
برای تفرقه شود ،زیرا با وجود صرف تالش وافر از سوی دولت جدید امریکا دیگر کشورهای طرف
حشمتاهلل
برجام خودشان را متعهد به عهدشکنی امریکا نمیدانند و تالش دارند با وجود خروج امریکا از
فالحت پیشه
عضو کمیسیون
برجام توافق هستهای و مراودات اقتصادی و سیاسی برآمده از آن را استوار نگاه دارند.
سیاست خارجی
در چنین شــرایطی هوشــمندانه آن اســت که رایزنیها بــرای تحقق این هدف بــا دیگر طرفها
مجلس
و بخصــوص اتحادیــه اروپا در جهت تأمین منافع ملی کشــور و تا جایی که ایران بهعنوان کشــور
متعهــد به پیمان دســت برتر را در مذاکره و نیــز نزد افکار عمومی جهــان دارد ،ادامه یابد .ورود
به فضای تنش در این مقطع یعنی ورود به دامی که دشــمنان برای ایران تدارک دیدهاند ،لذا به باورم نباید برخورد
احساسی و افراطی با برجام داشته باشیم و باید مذاکره را ادامه بدهیم.
بر اســاس همین واقعیتها و ضرورتها تاکنون آنچه در دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی در این باره مطرح شــده
مبتنی بر وحدت بوده اســت .با این حال قابل انکار نیســت که معدودی از افراد و برخی جریانها بحث پایان دوران
دیپلماسی را مطرح میکنند و بر طبل خروج واکنشی از برجام میکوبند .امیدوارم این افراد و جریانها درک کنند که
در چنین شرایطی اگر ما ب ه دنبال مقصر بگردیم یا برجام را یک شکست تلقی کنیم ،آن وقت همان مسیر انحرافی
را رفتهایــم که دشــمنان جمهوری اســامی ایران طرحریزی کردهاند؛ مســیری کــه از راه ایجاد تفرقه بهدنبال تحمیل
تصمیمات واکنشی و افراطی در برابر وضعیت پیش روی برجام است.
با این حال شکی نیست که دیپلماسی باید ادامه پیدا کند،چون افراطیگرایی مدت دار است و تاریخ حاکمیتش دیر
یا زود پایان مییابد .تا آن زمان ما نباید وارد حوزه چالشی شویم زیرا با پایان حاکمیت افراط گرایان بر دولتها برای
خــارج شــدن از وضعیت تنــش آلود باید متحمل هزینههای مضاعف شــویم و راهی را که تــا این لحظه بخش قابل
توجهی از آن را طی کردهایم از نقطهای پیش از نقطه عزیمت آغاز کنیم.

مشــترک در سطح سیاســی و کارشناسی
ادامه خواهیــم داد ،در زمینه روشهایی
کــه میشــود هــم منافــع ایــران و هــم
منافع ســایر اعضای باقیمانده برجام را
تضمیــن کــرد ،گفتوگو خواهیــم کرد».
وزیر خارجه بــا بیان اینکه برجــام دارای
منافــع بــرای همه بــوده ،اظهار داشــت:
«باید اطمینان حاصل کنیم یک کشور با
خروج غیرقانونیاش نمیتواند منفعتی
را از یــک قضیه ببرد و ســایر اعضایی که
متعهــد ماندنــد میتواننــد از منافعش
بهرهمنــد شــوند ».اظهــارات ظریــف در

حالــی بــود کــه موگرینــی کمــی پیــش از
آن در ســخنانی در نشســت اندیشــکده
مطالعات امنیتــی اتحادیه اروپــا با بیان
اینکــه اتحادیــه اروپــا درخصــوص ایران
واکنشــی متحد داشته اســت ،گفت« :ما
به همراه دیگر طرفهای توافق هستهای
آن را حفظ خواهیم کرد».
ابــراز خوشبینــی امریــکا از همکاری
اروپاعلیهایران
همزمــان بــا دیدارهــای ظریــف در
بروکســل ،وزارت امــور خارجــه امریــکا
از تماسهــای مایــک پمپئــو ،وزیــر امور

خارجــه ایــن کشــور بــا همتایانــش در
فرانســه ،بریتانیــا و آلمــان بــرای مذاکره
دربــاره ایران خبر داده اســت .بر اســاس
بیانیــه ایــن وزارتخانــه ،پومپئــو نســبت
بــه امــکان همــکاری ایــاالت متحــده بــا
قدرتهــای اروپایــی بــر ســر ایــران ابــراز
خوشــبینی کرده اســت .امیدواری امریکا
از همکاری با اروپاییها بر ســر برجام در
حالی است که پیشتر جان بولتون ،مشاور
امنیت ملی امریکا گفته بود شرکتهای
اروپایی طرف معامله با ایران میتوانند
هدف تحریمهای امریکا قرار بگیرند.

رحیمپور ازغدی در کدام مسیر؟
یادداشت

رحمان موحدی

از چهرههــای تکــراری صــدا و ســیما؛
خطبههــای پیش از دســتور نماز جمعه
و حاال مســئول انتقاد از اعضای شــورای
عالی انقالب فرهنگی .سالهاســت پول
و امکانات خیلــی از نهادهای حاکمیتی
و از جملــه دوربینهــای صــدا و ســیما،
بــه صورت پیوســته در اختیار او اســت تا
چنان که ســایت رســمی انتشــار آرایش
نشــان میدهد در موضوعــات متنوعی
از خانــواده و سیاســت خارجــی گرفته تا
سیاســت داخلــی و عدالــت و اقتصــاد و
علــوم انســانی و فقــه و جنــگ تحمیلی
و انقــاب اســامی و اندیشــههای امــام
خمینــی و توســعه و مهدویــت هرچــه
میخواهــد ،بگویــد« .عقالنیــت ،بحثی

در مبانــی جامعهشناســی»« ،فقــه و
تئــوری دولت»« ،محمــد پیامبری برای
همیشه» و «مجموعه گفتارهای طرحی
بــرای فــردا» عناویــن برخــی کتابهای
او هســتند کــه از جامعهشناســی تــا فقه
و تاریخ اســام و آینده پژوهشــی ســرک
کشیدهاند .نقل است که علمای برجسته
ســالها پژوهــش میکنند تــا بتوانند در
مورد یک موضوع ،سخنی جدی بگویند.
او اما تنها در یکی از ســیدیهای منتشر
شدهاش  70ساعت درباره عدالت حرف
زده اســت .هیــچکــس از او نمیپرســد
حاصــل بیــش از یــک دهــه حضــور در
شــورای انقالب فرهنگــی و بیش از چند
هزار ساعت ســخنرانی در حوزههایی به
این گستردگی چه بوده است؟
گســتردگی و تخصصــی شــدن
حوزههــای مختلــف دانــش بشــری و

تواضــع علمــی ،اولیــن اصــل در علوم
انســانی اســت کــه علمــای حوزههــای
مختلــف را بــه ایــن ســمت که تنهــا در
یک شــاخه معین ،به تحقیق بپردازند،
در همــه حوزههــا حــرف نزننــد و بیش
از حــرف زدن بشــنوند ،مقیــد نبودن به
پژوهــش و جایگزیــن کــردن پژوهــش
بــا ســخنرانی ،اما بــه این چهــره پرنفوذ
حــوزه علوم انســانی این امــکان را داده
که درباره همه چیز سخن بگوید .حکیم
دوران که مدرسه نرفته و خط ننوشته ،با
مدرک دیپلم ،مســألهآموز صد مدرس
شــده اســت و البته قول مشهوری است
کــه آن کس کــه درباره همه چیز ســخن
چ چیز
میگویــد ،در حقیقت دربــاره هی 
سخن نگفته است.
دانشــگاه به کنار؛ تاکنــون هیچ اجازه
اجتهــادی از مراجــع تقلیــد معتبــر و

صاحب سبک حوزه نیز به ایشان منتشر
نشده است.
حاال حســن رحیمپور ازغــدی باز به
میــدان آمــده و در ســخنانی جنجالــی،
رئیــسجمهــوری را به دلیل ناآشــنایی
بــا مبانی علــوم انســانی نواخته اســت.
آنچــه اما عجیــب مینمایــد ،ارجاعات
او به آرای ســه نظریهپــرداز غربی یعنی
«تامــس کوهــن»« ،پــل فایبرآینــد» و
«ایمــره الکاتــوش» بــرای دفــاع از ایده
علوم انسانی اسالمی است.
آقــای رحیمپــور ازغــدی درحالــی
بــرای دفــاع کــردن از علــوم انســانی
اســامی و «فرهنگــی بودن ایــن علوم»
به ایــن چهرههــا ارجاع میدهــد که هر
دانشــجوی لیســانس علــوم اجتماعــی
هــم میداند که هر ســه چهــره در زمره
متفکرانــی هســتند کــه از دســتگاههای

معرفتی نســبیگرا دفــاع میکنند .آنها
اساســاً قائــل بــه وجــود هیــچ حقیقــت
غیــر تاریخی و جهانشــمولی نیســتند و
از ایــنرو نخســتین مخالفت آنهــا نه با
گفتارهــای علمی که بــا گفتارهای دینی
به عنوان مدعیان دســتیابی به حقیقت
اســت .آقــای رحیمپــور ازغــدی اگــر به
همــان دروس آیــتاهلل جــوادی آملــی
بســنده میکــرد و در همانهــا متمرکــز
میشــد ،میدانســت کــه مهمتریــن
انتقــاد ایشــان بــه علــوم انســانی غربی
نســبیگرایی و شــکگرایی موجــود در
آن اســت و علوم انسانی اسالمی دقیقاً
قرار اســت در خالف جهت آرای کوهن
و الکاتوش و فایبرآیند ،به سمت حقایق
جهانشمول حرکت کنند.
بــه هــر حــال آنچــه واضــح اســت،
اینکه کوهــن و فایبرآینــد و الکاتوش به

عنــوان نســبیگرایان جدیــد ،کامــاً در
برابــر هر پــروژه فکریای قــرار میگیرد
کــه دســتیابی بــه حقیقتــی را دنبــال
کننــد .عــاوه بــر آن ،همــه میدانیــم
نســبیگرایی از مقومــات دســتگاههای
فکــری نئولیبرال در جهان امروز اســت
 ،دســتگاهی کــه سالهاســت تــاش
دســتگاه فرهنگــی نظــام مبــارزه بــا آن
بــوده اســت.آقای رحیمپــور ازغــدی
در ســخنرانیاش رئیــس جمهــوری را
بیســواد و دروغگو خطاب کرده اســت.
او امــا قبل از آنکه به نام اسالمیســازی
علــوم ،بــه جوانــان بســیجی آدرس
نســبیگرایان و راه نئولیبرالیســم را
بدهــد ،باید به این ســؤال پاســخ بدهد
که اگر این دقایــق را نمیداند و به زبان
میآورد« ،بیسواد» است و اگر میداند
و میگوید« ،دروغگو» است.

حســین مقصــودی ،نماینــده ســبزوار در مجلس در تذکر شــفاهی
گفــت :راه توســعه و عبــور از بحرانهــا و اجــرای اقتصــاد مقاومتی
فقط از بســتر معلمان عبــور میکند بنابراین دولــت باید معلمان
را دریابــد .بــه گزارش خانه ملــت ،وی تأکید کرد :برخــورد فیزیکی
بــا معلمــان راه بــه جایــی نبــرده و معلمــان تنهــا اجــرای عدالت
را میخواهنــد .مقصــودی بــا بیــان اینکــه هیــچ دولتی با ســرکوب
منتقدان ماندگار نخواهد شد ،افزود :بدهی  7هزار میلیارد تومانی
وزارتخانه آموزش و پرورش را وزیر نمیتواند پرداخت کند ،جناب
آقــای رئیــس جمهــوری! شــما رئیــس جمهــوری  80میلیــون نفر
هســتید باید کابینه سالخورده را بازســازی کنید ،وزرای رفاه و جهاد
کشاورزی نمیتوانند مشکالت را حل کنند.

امریکا رئیس بانک مرکزی ایران را تحریم کرد

وزارت خزانــهداری امریــکا اعــام کــرد که تحریمهــای جدیــدی را علیه بانک
مرکزی ایران اعمال کرده است .به گزارش ایسنا ،در بیانیهای که روی وب سایت
وزارت خزانهداری امریکا قرار گرفت ،آمده است :دفتر کنترل داراییهای وزارت
خزانهداری امریکا ( ،)OFACولیاهلل سیف رئیس بانک مرکزی ایران و معاون
بخش بینالملل وی را با ادعای حمایت مالی از حزباهلل لبنان از طریق سپاه
پاســداران مورد تحریم قرار داد .اســتیو منوچین ،وزیر خزانهداری امریکا نیز در
فرافکنیهای خود گفت :امریکا به ایران اجازه ســوء اســتفاده از سیســتم مالی
بینالمللی را نمیدهد.

امیــر ســرتیپ امیر حاتمــی وزیر دفــاع در دیدار بــا فرمانده
نیروهــای مســلح بولیــوی بــا بیــان اینکــه امریــکای التیــن
سرخط
در سیاســت خارجــی و دفاعــی دولــت و نیروهــای مســلح
جمهــوری اســامی ایران اهمیت ویژهای دارد ،اظهار داشــت :برهمین اســاس،
برای توسعه مناسبات دفاعی نظامی با کشور بولیوی ارزش قائل هستیم /.ایرنا
سرلشــکر محمدعلی جعفری فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اســامی در
مراسم افتتاح نخستین بیمارستان تخصصی دندانپزشکی سپاه گفت :سپاه باید
بیش از گذشته نسبت به نیروی انسانی توجه کند و محوریت خودش را در حوزه
نیروی انسانی مؤمن و بصیر و انقالبی توسعه دهد /.فارس
در جلسه دیروز مجلس  ۵۰نماینده در تذکر کتبی به رئیس جمهوری با اشاره به
نقض برجام توسط امریکا خواستار اجرای بند  ۳قانون اقدام متناسب و متقابل
جمهوری اسالمی ایران شدند /.خانه ملت
بیانیــه نهضــت آزادی :رویکــرد مدبرانــه دکتر حســن روحانی و برخــی مقامات
رســمی جمهوری اســامی ایران در واکنش به خروج ایاالت متحده از «برجام»
نشــان داد کــه راه دیپلماســی و مــدار تعامــل ایران با جهان ،هنوز بســته نشــده
و میتــوان بــا مذاکــره و گفتوگو و بــا تقویــت همکاریهای بینالمللی با ســایر
کشــورها ،ایــاالت متحده و معدود حامیانــش را در موضوع برجام و حقوق حقه
ایران در انزوا قرار داد /.ایران

عبور ایران و اروپا از امریکا

ëëادامه از صفحه اول
تــا بــا ضمانتهــای قویتــری وارد بــازار ایران شــوند؛ یکــی ایجاد ســازوکارهای
مالــی (بانکــی) جدیــد بــرای شکســتن انحصــار امریکا بــر تعامــات بانکهای
بینالمللــی و بــه تبــع محدودســازی قــدرت نفــوذ ایاالت متحــده در مــراودات
بانکــی مربــوط بــه ایران اســت؛ و دیگــری ایجاد یک نهــاد جدید  -طبــق الگوی
«اداره کنتــرل داراییهــای خارجــی وزارت خزانــهداری امریکا» ( )OFACاســت
تا از این پس شــرکتهای چندملیتی با معیارهــای «اروپا»  -بهجای معیارهای
متغیــر و نامتعارف «امریکا»  -وارد عمل شــوند .چنانچه این پیشــنهادات  -در
کنــار مطالباتــی که ایــران مطرح خواهد کــرد  -تحقق پیدا کند ،نه تنهــا از قدرت
ســال باقیمانده از
آسیبرســانی تحریمهای یکجانبه امریکا (دستکم در یک ِ
زمامداری ترامپ پس از شروع تحریمها در  ۱۸۰روز آینده) بشدت کاسته خواهد
شد ،بلکه در بلندمدت نیز مقوله «تحریمهای ثانویه» یا «قوانین فرامرزی کنگره
و دولت امریکا» بواسطه این سازوکارهای موازی به کل بالموضوع خواهد شد .به
ب تحریمهای ترامپ خنثی یا مدیریت
عبارت دیگر ،نه تنها در کوتاهمدت آسی 
خواهد شــد بلکه در بلندمدت نیــز ایران از گزند تحریمهــای یکجانبه امریکا در
پنــاه خواهد بود .دســتکم تا زمانی که میوهها و مواهــب «اقتصاد مقاومتی» به
بار نشیند.
در نتیجه ،جدا از اینکه چه رویکردی نسبت به مقوله غرب و اروپا داشته باشیم،
به نظر الزم است به دستگاه دیپلماسی کشور این فرصت داده شود تا در راستای
چارچوبسازیهای پیشنهادی و ایجاد این سازوکارهای موازی جدید  -با خیالی
آســوده  -با اروپا و بازیگران مربوطه به مذاکره و گفتوگو بنشــیند .شــاید خروج
امریکا از برجام در نهایت سبب خیر شود!

