
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5494 |  1440 صف��ر   7  |  1397 مه��ر   25 چهارش��نبه 

   شائبه در تغييرات دقيقه نودي وزير
اكانت نود اقتص��ادي در توئيتر نوش��ت: بركناري 
مديرعامل س��ايپا در دقيق��ه٩٠. آق��اي روحاني! 
حواستان هست وزير درآس��تانه استعفا از صمت و 
انتقال ب��ه وزارت كار چه مي كند؟! اين كار ش��ائبه 

خاصي درمورد تعامل شريعتمداري با برخي نمايندگان را ايجاد نمي كند؟
........................................................................................................................

   استقبال از تحقير!
 محمد پاداش در توئيتي نوش��ته: يادتان هس��ت براي آزادي جاسوس 
دوتابعيتي  نازنين زاغري مقامات بريتانيا شخصاً وارد مذاكره شدند؟ اكنون 
بيش از ۱٠٠روز از بازداشت ديپلمات سفارت ايران در اتريش گذشته. از 
طرف ديگر ديپلمات هاي كشورمان در هلند و فرانسه نيز به داليل واهي 

اخراج شده اند! دولت اعتدال چرا از تحقير استقبال مي كند؟
........................................................................................................................

   همه كاره هاي همه جايي!
 كاربري به نام زهرا نوشته: يه سري هشتگ زن و فعال توئيتري داريم 
كه همه كاره هستن و در همه شهرها. مثاًل موقع بحران آب خوزستان 
اهوازين و بي آب. تو بي آبي سيس��تان بلوچن و بي آب. تو آلودگي هوا 
آبادانن و دارن خفه ميش��ن، موقع اعتصاب معلم��ان، معلمن، موقع 

اعتصاب بازاريان بانه، كرد هستن، كاميون دارن و... 
........................................................................................................................

   بيت المال براي امام حسين)ع( نه، براي خودمان!
 سيد پويان حسين پور نوشته: اعضاي شوراي شهر پنجم تهران، هركار 
كه مي شد عليه هيئت ها كردند، براي نمايشگاه عطرسيب مانع تراشي 
كردند، اربعين را تخريب كردند و... اما در ريخت و پاش براي خود اصاًل 
كم نگذاشتند: از پرشياي صفر و تبلت ۱٠ميليوني تا سفره هفت سين 

۱4ميليوني و بن شهروند ماهانه 3٠ميليوني و... 
........................................................................................................................

   در ربوده شدن مرزبانان مسئوليد!
احمد دستاران در توئيتي نوشت: قطعاً بخشي از مسئوليت ربوده شدن 
۱4تن از نيروهاي بسيجي مرزي توسط گروهك تروريستي جيش العدل 
بر گردن سلبريتي ها و خبرنگاران و فعاالن سياسيه؛ همون ها كه يا از كينه 
يا از ساده لوحي براي رامين حس��ين پناهي ها و محمد ثالث ها و آرش 

صادقي ها و باقي تروريست ها و مجرمين امنيتي هشتگ زدند!
........................................................................................................................

   و اينك شنود در شهرداري تهران!
 گل بود و به سبزه نيز آراسته شد، شوراي شهر پنجم  تهران كم حاشيه 
داشت حاال نوبت به  شهردار تهران هم رسيد كه خيلي شيك و مجلسي 
گفت وگوهاي معاونش رو  شنود ميكنه! آقايون ش��هر رو ول كردن يا 
دنبال مچ گيري از هم هستند يا هزينه هاي گزاف و... با مديريت نشسته، 

خسته و بسته كه نميشه كار كرد. 
........................................................................................................................

   افتضاح سفارت فرانسه و سكوت مدعيان ناموس!
به تازگي در فضاي مجازي فيلمي منتشر شده است كه بازتاب دهنده 
يكي از مهماني هايي اس��ت كه به بهانه اي مثل روز ملي فرانس��ه در 
داخل سفارتخانه اين كشور در تهران به شكل مختلط برپا مي گردد. 
انتشار اين فيلم در فضاي مجازي سبب شد كه تعدادي از كاربران در 
فضاي مجازي از مدعيان سلطنت طلب و نيز به اصطالح اصالح طلب 
مدعي حمايت از ناموس كه در مورد زائران عراقي مش��هد دس��ت به 
شايعه سازي زدند، درباره سكوتشان در قبال سوءاستفاده از دختران 
ايراني در سفارتخانه فرانسه پرس��ش هايي كنند. كاربري نوشت: چرا 
برخي كه در برابر شايعه سوءاستفاده از زنان ايراني توسط اهالي يكي 
از كشورهاي همسايه غيرتي ش��ده بودند حاال در مقابل يك واقعيت 

روشن سكوت كرده اند؟
 كاربري هم تأكيد كرد: بعضي ها به حدي ش��يفته غرب هس��تند كه 
برايش��ان در قبال لبخند اجنبي هيچ چيز مهم نيس��ت ولو حمايت از 
ناموس! كاربري هم تصريح كرد: ظاهراً مدعيان حمايت ناموس كه هشت 
سال دوران دفاع مقدس در پستوها و دامن بيگانه خزيده و چپيده بودند، 

براي چشم رنگي ها هر حرامي را حالل مي دانند!

ترقي: 

FATF سرنوشت ايران در 
بهتر از پاكستان نخواهد بود

عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه معتقد 
است: ايران با پذيرش FATF در نهايت 
سرنوشتي مانند پاكستان خواهد داشت 
و از ليس�ت س�ياه خارج نخواهد ش�د. 
به گزارش تسنيم، حميدرضا ترقي عضو 
شوراي مركزي حزب موتلفه اسالمي، با 
اش��اره به اظهارات ديويد لويس گفت: با 
 FATF وجود اينكه شروط مجلس براي تصويب بندهاي كارگروه
با معيارهاي درخواس��تي اين كارگروه تعارض چنداني نداشت، اما 
شاهد هستيم كه مس��ئوالن اين كارگروه، حتي ش��روط حداقلي 

مجلس را نيز برنمي تابند. 
وي افزود : به طور طبيع��ي زماني كه ما بخواهيم نظ��ر غربي ها را در 
رابطه با مفاد FATF تأمين كنيم تا از ليست سياه آنها خارج شويم، 
سرنوشتي بهتر از كشور پاكستان پيدا نمي كنيم. كشور پاكستان نيز 
در سال هاي اخير به  رغم اينكه به تمامي خواسته هاي FATF عمل 
كرده  ولي همچنان در ليست كش��ورهاي با ريسك باالي اقتصادي 
قرار دارد. عضو ش��وراي مركزي حزب موتلفه گفت: با اين تفاس��ير 
انتظاري كه از شوراي نگهبان و مجمع تش��خيص مصحلت نظام در 
قبال تأييد اين اليحه مي رود اين است كه منافع ملي را به طور جدي 

مدنظر قرار دهند. 
ترقي با اش��اره به اظهارات وزير امور خارجه در جلسه بررسي اليحه 
الحاق ايران به CFT خاطرنش��ان كرد: وقتي ك��ه آقاي ظريف در 
جلسه بررس��ي تصويب اليحه CFT به صراحت اعالم كردند هيچ 
تضميني نيست كه با الحاق ايران به CFT گشايشي در روابط تجاري 
ايران با كشورهاي غربي ايجاد شود، چه نيازي است كه ما با عضويت 
در اين كنوانسيون بين المللي خود را درگير اجراي محدوديت هاي 

كارگروه FATF كنيم. 
وي ادامه داد: اگر هدف ما از اجراي دستورالعمل هاي اين كارگروه تنها 
از بين بردن بهانه هاي امريكا باشد قطعا دچار اشتباه راهبردي شده ايم 
چراكه تجربه تاريخي نشان مي دهد بهانه هاي واهي امريكا عليه ايران 
هيچ گاه تمامي ندارد، بنابراين با توجه به عدم تاثيرگذاري  حضور ما در 
اين كارگروه بر تعامالت اقتصادي ايران با ديگر كشورها، تصويب لوايح 

مرتبط با كارگروه FATF به هيچ عنوان قابل توجيه نيست. 
الزم به ذكر است »ديويد لويس« دبير اجرايي كارگروه FATF روز 
دوشنبه در مصاحبه اي در پاسخ به سؤالي درباره خروج ايران از ليست 
سياه اين كارگروه گفته اس��ت: »هيچ تضميني وجود ندارد كه ايران 
با اجراي خواس��ته هاي كارگروه FATF از ليست سياه اين كارگروه 

خارج شود.« 
وي همچنين تأكيد كرده اس��ت كه ايران بايد استثناهايي را كه براي 
برخي گروه ها در نظر گرفته بردارد. اين اظهارات در شرايطي بيان شده 
كه مجلس شوراي اسالمي هفته گذشته و در نشستي پرحاشيه اليحه 
پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم يا CFT را 

با هدف خروج ايران از ليست سياه FATF تصويب كرد.

   چهره ها
پورابراهيمي: 

دولت پاسخگوي نحوه مقابله با تحريم  
اشخاص حقيقي و حقوقي باشد

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به راهكارهاي 
دولت و مجلس براي مقابله با تحريم هاي بانكي اشخاص 
حقيقي و حقوقي گفت: دولت و وزارت امور خارجه در اين 
زمينه مس�ئول بوده و بايد به مجلس پاس�خگو باش�ند. 
محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان با 
اشاره به راهكارهاي دولت و مجلس براي مقابله با تحريم هاي 
بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي از سوي سازمان ملل، اتحاديه اروپا و امريكا اظهار كرد: 
دولت و وزارت امور خارجه در اين زمينه مس��ئول بوده و بايد به مجلس پاسخگو باشند. 
وي افزود: در حوزه مراودات بانكي طبق خبرهاي وزير ام��ور خارجه هماهنگي هايي با 
بانك هاي اروپايي انجام شده و اميدوارم بتوانيم ظرف هفته هاي آينده شرايط مساعدي 

را به منظور نقل و انتقال منابع ارزي ايران ايجاد كنيم. 
پورابراهيمي تصريح كرد: ما در ليست تحريم هاي سازمان ملل قرار نداريم و اين سازمان 

رسماً اعالم كرده كه ما را از ليست سياه خارج كرده است. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس بيان كرد: در حال حاضر ايران هيچ گونه محدوديت 
تحريمي از جانب اتحاديه اروپا ندارد و تنها مس��ئله اثرگذار ليس��ت تحريم هاي امريكا 
با رفتاري غيركارشناس��ي و غير قانوني اس��ت. وي ادام��ه داد: اميدوارم ك��ه بتوانيم با 
هماهنگي هاي صورت گرفته در راستاي دفاع از حق مردم و مقابله با اقدامات غيرقانوني 

امريكا شرايط مساعدي را براي كشور ايجاد كنيم.

صفحات روزنامه هاي     تحلیل
زنجيره اي در روزهاي 
اخير را كه ورق مي زنيم، وجه مشترك همه آنها 
حول اين مس�ئله ش�كل مي گيرد كه تا »لوايح 
مربوط به FATF در نهادهاي باالدستي تصويب 
نشود، مشكالت اقتصادي، تجاري و بانكي كشور 

حل نخواهد شد!« 
شبيه همين رويكرد بعد از آغاز مذاكرات هسته اي 
در مهر ماه سال ٩2 شكل گرفت تا مردم به اين باور 
برس��ند كه براي ارتباطات تجاري، بانكي و مالي با 
ساير كشورها بايد روي منابع قدرت كشور از جمله 
صنعت هس��ته اي چشم پوش��ي كنيم. رسانه هاي 
زنجي��ره اي وابس��ته به جري��ان غرب  ب��اور تالش 
مي كنند حفره هاي حقوق��ي- اقتصادي عضويت 
در FATF و پذيرش لوايح مربوط به آن توس��ط 
نهادهاي مربوط را سانسور و تنها آرزوهاي خود را 
در قالب نتايج عضويت اي��ران در FATF به افكار 
عمومي انتقال دهند. به عنوان نمونه روزنامه آرمان 
عكس نخست خود را به گفت وگو با سيدمصطفي 
هاش��مي طبا اختصاص داده و از قول وي نوش��ته 
اس��ت: »با تصويب FATF جلوي پيدايش بابك 

زنجاني هاي جديد را بگيريد.« 
در هيچ جاي اين گفت وگوي تفصيلي از پيامدهاي 
تصويب FATF برای كش��ورمان س��خن به ميان 
نمي آيد و از تجربيات تلخ كشورهايي نظير پاكستان 

نيز نشاني در اين گفت و گو نيست. 
هاشمي طبا در بخشي از س��خنان متناقض و پر از 
ابهام خود درباره عضويت در كارگ��روه اقدام ويژه 
مالي به »آرمان« مي گوي��د: »من نمي دانم كه اگر 
FATFتصويب ش��ود به طور مشخص چه اتفاقي 
خواهد افتاد، اما مي دانم كه اگر تصويب نشود كشور 
دچار مشكالت بس��يار زيادي خواهد شد. اينكه ما 
اين لوايح را تصويب كنيم رابطه هاي بانكي و تجارت 
ما تسهيل شود، من نمي توانم مطمئن باشم، اما اگر 
تصويب نشود حتماً روابط مالي و تجاري كشورمان 
با ساير كشورها بس��يار بد تر خواهد شد كه اين به 

ديپلماسي و تحركات ما ارتباط دارد. 
ما بايد كشور خود را دوست داشته باشيم، به آينده 
آن كمك كنيم، ن��ه اينكه فقط نف��ت را از طريق 
دالل هاي چند مليتي كه وابسته به استكبار هستند 
بفروشيم و معلوم نش��ود كه پول حاصل از فروش 
را چگونه بياوريم و مجبور ش��ويم از بابك زنجاني 
فتوكپي تهيه كنيم و نفت را به او بدهيم بفروش��د 
و آخر معلوم نشود پول آن به كجا مي رود.« شبيه 
اينگونه موضع گيري هاي پ��راز تناقض را مي توان 
به ك��رات در مطالبي كه روزنامه ه��اي زنجيره اي 
در حمايت از عضويت اي��ران در FATFبه چاپ 
مي رسانند مش��اهده كرد؛ موضع گيري هايي كه 

بيش��تر از روي احس��اس گري و تعصب نسبت به 
جهاني ش��دن ايران )به تعبير آنها( ب��ه هر قيمتي 

قابل تحليل است. 
روزنامه آفتاب يزد نيز همانند س��اير روزنامه هاي 
جري��ان خوش بين به غ��رب، تيتر يك خ��ود را به 
FATFاختصاص داده و عبارت »كارشكني اين بار 
درFATF« را درج كرده است و سرمقاله خود را نيز 
با همين محور نوشته و تالش كرده تا جامعه را به اين 
باور برساند كه گره هاي كنوني اقتصادي را عضويت 

در اين كارگروه بين المللي باز مي كند. 
   نشست آتي FATFو مسئله ايران

آنچه طي روزه��اي اخير مورد سانس��ور جماعت 
خوش بين به غ��رب ق��رار گرفته اس��ت محتواي 
توصيه نامه ه��اي FATF، مفاد م��واد FATF و 

اهداف اين سازمان بين دولتي است. 
رسانه هاي وابسته به اين جريان حتي به رفتارهاي 
دوگانه و چندگانه FATF در مقابل كش��ورهايی 
مانند پاكس��تان ني��ز نمي پردازن��د و تنها تالش 
مي كنن��د تصوي��ري رؤياپردازانه از آين��ده روابط 
اقتص��ادي و بانكي ايران با س��اير كش��ورها بعد از 
اجراي دستورات FATF پيش روي جامعه ايراني 

قرار دهند. 
مس��ئله عضويت عربس��تان در FATF كه رابطه 
مس��تقيمي با تأمين منافع ايران در پذيرش لوايح 
چهارگانه دارد نيز مورد سانس��ور رس��انه هاي اين 
جماعت قرار گرفته است چراكه تصميم گيري درباره 
موضوعات مهمي مانند »خارج شدن ايران از ليست 
متقابل FATF« نياز به آراي مثبت كشورهايي دارد 

كه خصومت آنها با ايران كاماًل روشن است. 
نشست هفته جاري FATF با دس��تور كارهايي 
از بررسي اس��تراتژي هاي خرابكاري تأمين مالي 
تروريس��تي داعش و القاعده تا بررس��ي اقدامات 
اتريش، دانمارك و مالزي و پيشرفت هاي ايران و... 
مورد توجه اس��ت اما در اين بين آنچه از نگاه افكار 
عمومي و رسانه ها مغفول ماند رد عضويت عربستان 
در دو هفته گذشته از س��وي FATF و از دستور 
خارج كردن اين موضوع بود. اما آنچه كارشناسان 
در اين ب��اره به صورت يقين مط��رح مي كنند اين 
مسئله است كه عربستان در هفته هاي آتي رسماً 
به عضويت رسمي اين سازمان بين دولتي خواهد 
پيوست. البته عربستان در هفت مورد از ۱۱ مورد 
نتوانسته موفق به كسب نمره قبولي شود. عربستان 

از ديد بس��ياري از مقام��ات غرب��ي تأمين كننده 
مالي شماره يك تروريست هاس��ت، به طوري كه 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور فعلي امريكا در س��ال 
2٠۱۱ گفته ب��ود عربس��تان را بزرگ ترين حامي 
مالي تروريس��م در جهان مي داند. ب��ا اين حال او 
بعد از رياس��ت جمهوري اش با توجه به قراردادها 
و توافق هاي مالي كه با اين كش��ور داش��ته است 

چشمش را به روي اين مسئله بست.
 آنچه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين مسئله است 
كه با توج��ه به مخالفت هايی كه در ايران نس��بت 
به پذيرش عضويت كش��ورهايی مانند عربستان 
در مجمع عمومي FATFصورت گرفته اس��ت، 
تصمي��م گيران اين س��ازمان ت��الش مي كنند تا 
عضويت عربستان سعودي را چندماهي به تأخير 
بيندازند ت��ا ماهيت مخالفت ه��اي صورت گرفته 
توس��ط برخي از افراد و نهادها در ايران قوت خود 
را از دست داده و مس��ير تصويب لوايح مربوط به 

FATFدر ايران هموار شود. 
در همين رابطه كارگروه ويژه اقدام مالي ادعا كرده 
است تا زماني كه اراده سياسي حل مشكالت را در 
مقامات عربستاني مش��اهده نكند با عضويت اين 

كشور مخالفت خواهد كرد! 
اين نهاد همچنين گفته است تا زمان عدم رعايت 
همه ۱۱ معي��ار عضوي��ت، هيچ تضمين��ي براي 
عضويت به عربس��تان نخواهد داد. در حال حاضر 
كارگروه ويژه اقدام مالي 3۷ عضو دارد و اسرائيل، 
عربستان و اندونزي اعضاي ناظر هستند. نشست 
FATF كه از روز يك ش��نبه در پاريس آغاز شده 
است و تا يك هفته به طول مي انجامد، موضوعات 

مختلفي را در دستور كار دارد. 
   قرار دادن حاكميت در دوراهي هاي 

بقا و نزاع 
در دو انتخاب��ات رياس��ت جمهوري س��ال هاي 
٩2 و ٩6 جري��ان غرب باور داخ��ل دريافته اند كه 
مي توانند ب��ا عمليات رواني- رس��انه اي مطالبات 
جناحي را به مطالبات عمومي و ملي تبديل كنند 
و براي دس��تيابي به چنين هدفي از اهرم رسانه به 
خوبي كم��ك مي گيرند و به عن��وان نمونه عدول 
از انقالبي گري در عرصه سياس��ت خارجه و لزوم 
پيوستن به كنوانسيون ها و توافقات بين المللي را به 
ميزاني براي كشور حياتي نشان مي دهند كه جامعه 
نيز به اين باور برسد و حاكميت اسالمي را در عمل 

انجام شده قرار دهند. 
رفتار و جهت گيري اين جماع��ت در رخدادهايي 
نظير برجام يا FATFقرار دادن حاكميت اسالمي 
در دوراهي هاي بقا و نزاع است به اين معنا كه نظام 
يا بايد نزاع با مردم را انتخ��اب كند يا حفظ حيات 

سياسي خود را.

پيامدهاي پذيرش FATF در روزنامه های زنجيره ای همچنان سانسور می شود

جهاني شدن به هر قيمتي!

اميرعبداللهيان در ديدار با سفير روسيه:

ايران و روسيه پيش قراوالن مبارزه با تروريسم در منطقه هستند
دستيار ويژه رئيس مجلس ش�وراي اسالمي در امور 
بين الملل با اش�اره به اينكه ته�ران از ثبات و امنيت 
پايدار منطقه قويًا حمايت مي كن�د، گفت: بي ثباتي 
در منطقه به ضرر همه كش�ورها خواهد بود و بايد با 
راه حل هاي سياسي، امنيت و آرامش به منطقه بازگردد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، لوان جاگاريان سفير 
روسيه در تهران ديروز با حسين امير عبداللهيان دستيار 
ويژه رئي��س مجلس و مديركل ام��ور بين الملل ديدار و 
گفت وگو كرد. اميرعبداللهيان با تأكيد بر همكاري هاي 
پارلماني ايران و روس��يه گفت: همكاري هاي  پارلماني، 
پشتوانه مهمي براي توسعه روابط دوستانه دو كشور است 
و مجلس شوراي اس��المي براي حمايت و ارتقاي سطح 

مناسبات دو كشور اهميت خاصي قائل است. 
اميرعبداللهيان همكاري ه��اي چندجانبه، منطقه اي و 
بين المللي ايران و روسيه را با اهميت خواند و با اشاره به 
افزايش همكاري كميسيون هاي مجالس دو كشور ابراز 
داشت: روابط تهران و مس��كو در مناسبات منطقه اي و 
گسترش همكاري ها در حوزه هاي مختلف حائز اهميت 
است و تعامالت دو كشور در حوزه هاي مختلف از طريق 

مناسبات پارلماني و كميس��يون هاي مجالس دو كشور 
تقويت مي ش��ود. وي تصريح كرد: ايران و روسيه درباره 
مس��ائل منطقه، تش��ريك مس��اعي دارند، چنانكه اين 
همكاري در سوريه توانست وضعيت بحراني آن كشور را 

در بستر مناسبي قرار دهد. 
اميرعبداللهي��ان، جمهوري اس��المي ايران و روس��يه را 
پيش قراوالن مبارزه با تروريسم دانست و خاطر نشان كرد: 
مبارزه با تروريس��م تالش جامعه بين المللي را مي طلبد. 
همكاري ايران و روسيه روند مبارزه با تروريسم در منطقه 
را تس��ريع كرده و دس��تاورد مثبتي براي منطقه و جهان 

به همراه داش��ته اس��ت. اميرعبداللهيان با انتقاد از رفتار 
غيرسازنده عربستان سعودي، همكاري  دو كشور در حل 
و فصل مس��ائل و بحران ها منطقه را مثبت خواند و اظهار 
داشت: بي ثباتي در منطقه به ضرر همه كشورها خواهد بود 
و جمهوري اسالمي ايران از توسعه ثبات و امنيت پايدار در 
منطقه قوياً حمايت مي كند و معتقد است بايد با راه حل هاي 

سياسي، امنيت و آرامش به منطقه بازگردد. 
لوان جاگاريان نيز در اين ديدار همكاري هاي پارلماني 
دو كش��ور را حائ��ز اهميت خوان��د و گف��ت: تقويت و 
تحكيم م��راودات پارلماني جمهوري اس��المي ايران و 
روس��يه همواره در معادالت بين المللي تأثيرگذار بوده 
اس��ت و روابط فيمابين در س��طح خوبي برقرار بوده و 
استمرار داشته اس��ت. وي به اشتراك ديدگاه دو كشور 
در موضوعات بين المللي اش��اره كرد و اظهار داش��ت: 
جمهوري اسالمي ايران و روسيه در تحوالت منطقه اي 
و بين المللي داراي اش��تراك نظر و معتقد به تش��ريك 

مساعي در اين امور هستند. 
در پايان اين ديدار سفير روسيه در تهران همكاري هاي 

دو كشور را راهبردي و عميق خواند.

در منطق امريكاي�ي توافق مفهوم�ي ندارد و اگ�ر وادار به 
اعطاي امتياز هم باشند به راحتي توافق را نقض خواهند كرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تحريم هاي مجدد امريكا در 
دو بخش عليه ايران اجرا خواهد شد كه بخش اول آن در تاريخ 
چهارم اوت مصادف با ۱3 مردادماه اعمال شده و بخش دوم آن 

در چهارم نوامبر همزمان با ۱3 آبان ماه اجرايي خواهد شد. 
به گفت��ه مقام��ات امريكايي، اين بخ��ش از تحريم ها ش��امل 
محدوديت هاي بيش��تري ب��راي كش��ورمان خواه��د بود كه 
در آن تمام كش��ور ها و ش��ركت هايي كه پس از اي��ن تاريخ با 
ايران همكاري داشته باشند، در ليست س��ياه كاخ سفيد قرار 
خواهند گرفت، البته به گفته بسياري از مقامات ايراني از جمله 
سيدعباس عراقچي معاون امور سياسي وزارت امور خارجه دور 
جديد تحريم ها كه از حدود سه هفته آينده اعمال خواهند شد، 
اتفاقات بزرگي را در كشور رقم نخواهد زد، زيرا در ماه هاي اخير 
بسياري از شركت هاي خارجي از ترس تحريم هاي كاخ سفيد يا 
نمايندگي هايشان را از كشور خارج كرده اند يا اينكه خريد نفت 
خود را كاهش داده اند يا به طور كلي متوقف كرده اند، در نتيجه 
قرار نيست در هفته هاي آينده ش��اهد رخدادهاي جديدي در 

رابطه با اعمال تحريم ها عليه تهران باشيم. 
نكته قابل توجه در رابطه با تحريم هاي مجدد كاخ سفيد برضد 
كشورمان اين اس��ت كه اقدامات آنها حتي خروج يكجانبه اين 
كش��ور از توافق برجام هم نتوانس��ت اعضای ۱+4 را براي لغو 

برجام ترغيب كند. 
فواد ايزدي كارش��ناس مسائل سياسي درباره ش��روع دوردوم 

تحريم هاي امريكا و تبعات آن ب��راي ايران اظهار كرد: ۱3 و ۱4 
آبان ماه امسال در اصل شاهد برگش��ت مجدد تحريم هايي در 
كشور هستيم كه در توافق برجام به طور كامل از بين رفته بود و 

اين موضوع حاوي دو جنبه مثبت و منفي براي كشور است. 
وي در تشريح ابعاد منفي اين تحريم ها گفت: حدود سه سال پس 
از برجام، قوانين تحريمي تازه اي براي ايران با نام كاتسا يا همان 
مادر تحريم ها ايجاد شد و اين به منزله ماندگاري محدوديت هاي 

گذشته و مضاعف شدن ليست تحريم هاي جديد است. 
ايزدي همچنين درباره ابعاد مثبت اين تحريم ها افزود: يكي از 

جنبه هاي مثبت محدوديت هاي مجدد امريكا براي تهران تقابل 
و رودررويي كشور هاي جهان بر ضد اقدامات و عهدشكني هاي 
ترامپ در قبال برجام است، البته در مقام گمان مي توان گفت 
كه اين مقاومت ها خيلي جدي نبوده و اروپا در نهايت به دنبال 
منافع خويش اس��ت. اين كارشناس سياس��ي در تحليل علت 
خروج امريكا از برجام گفت: برنامه جامع اقدام مشترك نكات 
خوب و مثبتي براي واشنگتن به همراه داشت، اما به دليل طمع 
ورزي و احساس توانايي در گرفتن امتيازات بيشتر از امتيازات 

به دست آمده در اين توافق چشم پوشيد. 
وی با اش��اره به تحليل ظريف درباره علت خروج كاخ س��فيد از 
برجام تصريح كرد: تحليل هاي ارائه ش��ده توسط وزير خارجه 
كشور در مجلس مبني بر اينكه برجام به دليل مفيد بودن براي 
ايران مخالفت واشنگتن را به همراه داشت، تحليل هاي صحيحي 
نبود، زيرا به گفته مقامات امريكايي از جمله شخص جان كري 
برنامه جامع اقدام مشترك امتيازات مثبت زيادي را در اختيار 

امريكا قرار داده بود. 
ايزدي با رجوع ب��ه صحبت هاي مقام��ات امريكايي اضافه كرد: 
وزير خارجه پيشين امريكا در گفته هاي خود به صراحت اذعان 
كرد كه ايران چهار مسير براي رسيدن به سالح هسته اي داشت 

و برجام تمام اين چهار مس��ير را به بن بست كشاند و همچنين 
بار ها به امتيازات ويژه كسب شده در برجام از جمله توقف برنامه 
هسته اي كشور و امكان نظارت و بازرسي در بسياري از نهاد هاي 

خصوصي و دانشگاه هاي ايران اقرار كرده است. 
وي دليل عهدشكني هاي كاخ س��فيد در برجام را اشتياق اين 
كشور براي كسب امتيازات بيشتر از ايران دانست و گفت: زماني 
كه مقامات ايران��ي در صحبت هاي خود ب��ه برجام هاي 2، 3 و 
برجام منطقه اي اشاره كردند، در واقع صدور پيامي به غرب بود 
كه مي توانند به دنبال كس��ب امتيازات بيشتري از ايران باشند 
و دليلي بر اكتفا ب��ه امتيازات فعلي موج��ود در برجام براي آن 

كشورها وجود نداشت. 
ايزدي با اشاره به س��ابقه تاريخي امريكا در بدعهدي هاي مكرر 
تشريح كرد: برجام يك مذاكره و توافق دوجانبه است و به طور 
طبيعي در هر توافق امتيازاتی به طرف مقابل داده و امتيازاتي 
هم گرفته مي شود، اما در منطق امريكايي توافق مفهومي ندارد 
و اگر وادار به اعطاي امتياز هم باشند روز بعد همان امتيازات را 
نقض خواهند كرد. ايزدي در پايان گفت: تا زماني كه غرب فكر 
كند ايران تحت هر شرايطي در برجام باقي خواهد ماند به طور 
قطع اقدام مؤثري براي تهران به دنبال نخواهد داشت و تهديد 
خروج از برجام به رغم ماندن در آن تنها راهي اس��ت كه كشور 
در قبال اقدامات امريكا در دس��ت دارد. اين در حالي است كه 
متأسفانه در سفر به نيويورك ش��اهد بوديم كه به طور رسمي 
تضمين مان��دن در برجام امضا و ترس ناش��ي از خروج ايران از 

ذهن غرب خارج شد.

كارشناس مسائل امريكا: 

در منطق امريكايي واژه توافق بي معناست

خبر


