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اوج خواستههاي عربستان
و رژیم صهیونیستي
در مدت پنج ســال ریاســتجمهوري اوباما و
شــدیدکردن تحریمها علیه ایران ،این کشور داراي
۲۲هزار ســانتریفیوژ و ۱۰هزار کیلوگــرم اورانیوم
با غنــاي پایین بود .اوباما ميدانســت که فشــار
حداکثري بر ایران ،ســرانجام یا به »دستیابي ایران
به بمــب هســتهاي« منجر خواهد شــد یا اینکه
»آمریکا ایران را بمباران خواهد کرد«؛ درهرصورت
مسئله به تسلیمشدن ایران منتهي نخواهد شد.
اوبامــا بــا درنظرگرفتن این شــرایط مذاکراتي
مخفیانه بــا ایران در عمان انجــام داد که در این
مذاکــرات رویکردي در پیش گرفته شــد که پیش
از آن یــک انتخــاب بــه حســاب نميآمــد و آن
مصالحه بود؛ این رویکرد کارســاز بود و انعطاف
آمریکا منجر بــه انعطاف متقابل از ســوي ایران
شد ،حســننیت ،حسننیت بهدنبال آورد و احترام
موجب گشودهشدن مشتهاي گرهشده دو طرف
شد اما نرمشدن روابط میان ایران و آمریکا موجب
ایجاد وحشتي در ریاض و تلآویو شد که پیشرفت
هستهاي ایران نیز آن را به وجود نیاورد.
درحاليکــه کمپین فشــار حداکثــري هیچگاه
مســئله هســتهاي را حل نکرد اما هدف واقعي
اســرائیل و عربستان ســعودي را برآورده ميکرد
کــه یا کشــیدن آمریکا به ســمت جنگ بــا ایران
بود یــا بهدامانداختــن آمریــکا در یک خصومت
دائمي بــا ایران .این دو رژیم محاســبه کردند که
هــر دو این نتایج موجب تغییــر در باالنس قدرت
منطقــه به نفع آنهــا و کیشومات شــدن رقیب
جغرافیایي-سیاســي آنها یعني ایران در آیندهاي
قابل پیشبیني خواهد شــد .باالخــره این برنامه
هســتهاي ایران نبود که موجب ترسشــان شــده
بود بلکه تمایل تهران براي دســتیابي به شیوهاي
مســالمتآمیز در برابر واشــنگتن بــود که آنها را
وحشــتزده کرده بود .به همیــن دلیل قراردادن
نام سپاه پاســداران ایران در فهرست سازمانهاي
تروریستي آمریکا اوج خواستههاي آنها را برآورده
کرد .اگرچه خطــرات کوتاهمدت این تصمیم نباید
نادیده گرفته شــود .ســناتور رند پاول پنجشــنبه
گذشــته نتوانســت کاري کند که پمپئــو تصدیق
کند ایــن اقدام باعث چراغ ســبز نشــاندادن به
هدفگیري ســپاه پاسداران در سوریه نخواهد شد
و بنابراین با جدیت به او تذکر داد که »ما به شــما
اجازه ندادهایم به جنگ ایران بروید«.
خصومت میان ایران و آمریکا بنیادین اســت.
شــبکهاي از واقعیتهاي سیاســي و قانوني آن
را حلنشــدني ميکنند .هرگاه واشــنگتن و تهران
خواســتهاند بر اختالفات خود غلبه کنند ،خود را
در حصار برخي اســناد سیاسي و قانوني یافتهاند
کــه اجازه نميدهــد از رنج و نارضایتي گذشــته
رهایي یابند .تروریستي اعالمکردن سپاه پاسداران
خشــت بزرگ دیگري بر دیــواري قرار ميدهد که
میان این دو کشــور فاصلــه انداخته اســت .اما
بر خالف اقدامات دیگر این تصمیم بر اثر ذهنیتي
برگشتناپذیر از مرکزیت سیاسي کالني ایجاد شده
است که براي لغوکردن آن مورد نیاز است؛ بدون
لغوکردن آن ایجــاد راهي دیپلماتیک با ایران دور
از ذهن است.
این اقدام آمریکا براي کاهش مانور دولتهاي
آینده آمریکا و برداشــتن گزینــه صلح از روي میز
و وادارکردن رؤســايجمهور آینده این کشــور به
پذیرش ایده محصورشدن در یک موقعیت دائمي
خصومــت با ایران طراحي شــده اســت؛ اگرچه
دشمني ادامهدار با کشوري مهم مانند آن )ایران(
به هیچ شــکلي در راســتاي امنیت ملــي آمریکا
نیست .در محاسبات اسرائیل و عربستان سعودي،
این به نفع آنهاســت و ترامپ هم دوباره بهجاي
توصیــه جامعه اطالعاتي و نظامي کشــورش به
نصیحت آنها عمل کرد.
ایــن اقــدام )تروریســتي اعالمکردن ســپاه
پاسداران( هرچقدر هم که سیاستمدارانه باشد،
شــدت آن از تصمیم آمریکا براي مصالحه برد-
برد با ایران کمتر اســت .توافق هســتهاي ایران
یــک پیروزي دیپلماتیک بــود و کامال منافع ملي
آمریــکا را رعایت ميکرد اما به طرزي اساســي
با اســتراتژي بــزرگ آمریکا و طراحــي هژموني
آن در خاورمیانــه در تقابــل بود؛ چراکه نشــان
مــيداد آمریکا حاضر اســت با ایــران به توافق
برســد؛ بهجاي اینکه بهدنبــال فرمانبرداري آن
و مجازاتــش بهخاطر مقابله بــا صلح آمریکایي
باشــد و اولین قدم به ســمت از رده خارجکردن
این ایده بود که آمریکا باید تحت هر شــرایطي به
خاورمیانه سلطه داشته باشد.
تروریستي اعالمکردن سپاه پاسداران ایران از
طرف دیگر بــا بلندپروازيهاي هژمونیک آمریکا
در تقابل نیســت و مشــکل واقعي این اســت.
رویکرد پســاجنگ نرم آمریکا در برابر خاورمیانه
خصومتهاي دائمي را کنار نميگذارد و پذیراي
آنهاست .ممکن اســت افراطي به نظر بیاید اما
برایند منطقي موضعي اســت که دیکته ميکند
آمریــکا باید بر منطقه ســلطه داشــته باشــد.
خصومتهــا و جنگهاي بيپایــان ،نقصهاي
این استراتژي نیســتند بلکه برجستهترین ویژگي
آن هستند.
جلوگیري از دشــمني پرهزینه بــا ایران کافي
نیســت و بلندپروازيهــاي هژمونیکي که بهطور
گریزناپذیــري منجر بــه جنگها و دشــمنيهاي
دائمي ميشوند ،باید جایگزین شوند ) .ایسنا(
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مرداب در گلستان

موسوی ،سخنگوی جدید وزارت خارجه
ترکیه با دستور کاری مشخص تالش کردند تا در سوریه
آتشبس ایجاد کنند .حسین جابریانصاری که سابقه
حضور در سفارت ایران در لیبی و همچنین سخنگویی
وزارت خارجه را در کارنامه کاری خود دارد ،با توجه به
تغییر و تحوالت اخیر در وزارت خارجه از سوی ظریف
به عنوان معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه
منصوب شــد .جابری در حالی به عنــوان معاون امور
مجلس انتخاب شده است که در دوران وزارت ظریف،
حسن قشــقاوی به دلیل نزدیکیاش با علی الریجانی
رابطه خوبی با پارلماننشــینها داشت البته در همان
دوره هم فشار مجلســیها به ظریف و وزارت خارجه
هیچگاه کم نبود .ســیدعباس موســوی نیز به عنوان
ســخنگوی وزارت خارجه منصوب شد؛ سخنگویی که
اگرچه چهره آشنایی در فضای رسانهای خارجی نیست،
اما اصحاب رسانهای داخلی بهخوبی او را میشناسند.
موسوی دومین انتخاب وزیر خارجه از اداره دیپلماسی
رسانهای یعنی اداره متبوع امور سخنگویی است .اولین
انتخاب از این حــوزه مرضیه افخم بود که پیش از این

شرق :روز اول کاری در دستگاه دیپلماسی دستور کار
مشخصی داشــت؛ تکلیف چند پست بالتکلیفمانده،
تعییــن تکلیف شــد .ســیدعباس موســوی ،بهعنوان
ســخنگوی جدیــد وزارت امور خارجه منصوب شــد.
حسین جابریانصاری نیز به عنوان معاون امور مجلس
و ایرانیان وزارت خارجه منصوب شــد .جابریانصاری
دســتیار ویژه وزیر امور خارجه در امور سیاســی بود و
بهطور مشخص موضوع سوریه و یمن و مذاکره درباره
این موضوعات در دســتور کار او بود .با توجه به خبری
که از انتصاب او منتشــر شــده اســت به نظر میرسد
موضوع ســوریه و یمن از مأموریتهای کاری او خارج
شــده که نشانه خوبی نیست .جابریانصاری در دوران
مسئولیتش در ســمت معاون عربی و آفریقایی وزارت
خارجه مذاکرات آســتانه با محوریت صلح در سوریه
و پــای میز مذاکره کشــاندن معارضین را پیش برد و با
تغییر ســاختار این وزارتخانه در سال گذشته در سمت
دســتیار ویژه وزیر در امور ســوریه و یمــن مذاکرات را
جدیتــر دنبال کــرد .در این مذاکرات ایران ،روســیه و

به عنوان سخنگو معرفی شده بود .سیدعباس موسوی
پیش از این انتصاب ،در ســمت مدیرکل اطالعرسانی و
امور ســخنگویی وزارت خارجه مشــغول بــه کار بود
و بــا انتصاب بهرام قاســمی به عنوان ســفیر ایران در
فرانسه ،سخنگوی جدید وزارت خارجه شد .به گزارش
ایسنا ،ســوابق تحصیلی و کاری موسوی عبارت است
از »فارغالتحصیل دانشــکده روابــط بینالملل ،دارای
مدرک کارشناسی ارشد ،دبیر اول و سرپرست نمایندگی
جمهوری اسالمی ایران در هنگکنگ ،رایزن اقتصادی
در ســفارت جمهوری اســالمی ایران در هلند ،رئیس
اداره ســوم دیپلماسی رســانهای در مرکز دیپلماسی
عمومــی و رســانهای و مدیرکل اطالعرســانی و امور
سخنگویی مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای« .حمید
بعیدینژاد ،سفیر ایران در لندن ،درباره انتصاب موسوی
نوشــت» :از آقای دکتــر ظریف برای حســن انتخاب
برادر عزیزمان ،آقای ســیدعباس موسوی برای سمت
ســخنگویی وزارت امور خارجه تشــکر میکنیم .آقای
موســوی ضمن تجربه در این بخش ،جوان ،شاداب و

دارای روابطی خوب با رسانههای کشور هستند .ضمن
آرزوی موفقیــت برای ایشــان ،از تالشهــای مجدانه
جناب آقای قاسمی تقدیر میکنیم« .همچنین با توجه
به انتصــاب محمدتقی صابری ،معــاون امور مالی و
اداری وزارت خارجــه به عنوان ســفیر جدید ایران در
تاجیکستان ،محمدجواد ظریف ،حسین پناهیآذر را به
عنوان معاون امــور اداری و مالی منصوب کرد .بهرام
قاسمی به عنوان سفیر ایران در فرانسه منصوب شده و
بهزودی راهی پاریس میشود.
علیاصغر خاجی ،دستیار ارشــد امور ویژه سیاسی
ظریفشد
ایسنا :محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ،در حکمی
علیاصغر خاجی را بهعنوان دستیار ارشد خود در امور
ویژه سیاسی منصوب کرد .خاجی از دیپلماتهای ارشد
وزارت امور خارجه است که پیشازاین در سمتهایی
مانند معــاون اروپا و آمریکا ،مدیــرکل خلیج فارس و
ســفیر در کشورهای عربســتان ،بلژیک و چین خدمت
کرده است.

اینستکس در منگنه
سخنگوي اتحادیه اروپا :اینستکس به قوانین ضدپولشویي و مقابله با منابع مالي تروریسم توجه دارد
»اینســتکس به قوانین ضدپولشــویي و مقابله با منابع مالي تروریسم
توجه دارد«؛ موضوع پولشــویي و مقابله با تأمین مالي تروریســم دو بار در
گفتوگــوي ســخنگوي اتحادیه اروپا با یک خبرگزاري داخلي تأکید شــد تا
نشانهاي باشد از راه دشــوار پیشرو .مایا کاسیانچیچ در مصاحبه با »ایلنا«،
توافق هستهاي را »به اتفاق آرا یک قرارداد خوب« توصیف کرد و از اهمیت
آن براي امنیت منطقه گفت .ســخنگوي فدریکا موگریني و اتحادیه اروپا در
ادامــه از »تعهد« اتحادیه اروپا به »اجراي برجام« گفت و افزود» :احترام ما
به برجام ،نشــانهاي از احترام به توافق بینالمللي است .انتظار داریم ایران
نقش سازندهاي در این زمینه ایفا کرده و تمام تعهدات هستهاي خود را اجرا
کند .البته بر اســاس گزارشهاي آژانس بینالمللي انرژي هستهاي ،ایران از
تعهدات خود پیروي ميکند«.
به تحریمها نميپیوندیم
کاســیانچیچ درباره خروج آمریکا از برجام گفت» :اتحادیه اروپا اقدامات
غیرقانوني یکطرفه شــریک آمریکایيمان را بررسي ميکند .ما به تحریمها
نميپیوندیم و این موضوع نشاندهنده اقدام قوي ما براي حمایت از برجام
اســت؛ چراکه آن )برجــام( را در تطابق با قطعنامه  ۲۲۳۱شــوراي امنیت
ســازمان ملل ميدانیم« .او در ادامه از هــدف اتحادیه اروپا در »حفاظت از
شــرکتهاي اروپایي براي ادامه تجارت با ایران« ســخن به میان آورد و به
موضوع »اینســتکس« رســید» :در  ۳۱ژانویه  ۲۰۱۹سه کشور عضو اتحادیه
اروپا ،یعني فرانســه ،آلمان و انگلســتان ،سازوکار اینســتکس را راهاندازي
کردهاند که هدف آن ،تســهیل تجارت مشــروع بین ایران و جهان است .این
موضوع در تطبیق با قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و بر اساس استانداردهاي
مبارزه با پولشــویي و مقابله با تأمین مالي تروریســم به شمار ميآید« .این

اولین اشاره سخنگوي اتحادیه اروپا به این موضوع بود.
اینستکس؛ راه پیچیده
کاسیانچیچ در پاسخ به پرسشــي درباره میزان اثرگذاري این کانال مالي
گفت]» :ما[ باور داریم سود حاصل از برجام باید به مردم ایران تعلق یابد .از
آغاز به کار اینســتکس بسیار راضي هستیم و معتقدیم این سازوکار ميتواند
تأثیر تحریمها را کم کند و به شرکتهاي اروپایي براي ادامه تجارت مشروع
و قانونــي با ایران امکان دهد .البته این ســازوکار نیاز بــه زمان براي تطابق
با ســاختار ایران دارد .اینســتکس به قوانین ضدپولشویي و مقابله با منابع
مالي تروریســم توجه دارد .در آینده ســه کشــور اصلي اینســتکس ،یعني
فرانســه ،آلمان و انگلستان ،به ارائه جزئیات بیشتري از این سازوکار خواهند
پرداخت« .ســخنگوي فدریکا موگریني براي بار دوم به اهمیت »پولشویي

ﺧﺎرﺟﯽ
سایه سنگین ارادهگرایي آمریکا
شهریور ســال گذشــته آمریکا با دســتور ترامپ
از برجام خارج شــد .بســیاري منتظــر واکنش دیگر
طرفهاي توافقنامه بودند؛ اما  ۴+۱کشور باقيمانده،
همــه در توافق ماندند تا آمریــکا تنها »خروجکرده«
باقي بماند .چندي بعــد تحریمهاي ثانویه دوباره به
اجرا درآمد و طبق یک برنامه زمانبنديشده ،عرصه
براي ارتباط مالي کشــورهاي دیگر با ایران تنگ شد.
انگلســتان ،فرانسه ،روســیه ،چین و آلمان در توافق
باقــي ماندند؛ اما گویا ســنبه آمریکا از این کشــورها
پرزورتر بود .براي اینکه میزان تأثیرگذاري این کشورها
روشن شود ،فقط باید به اندازه اقتصاد آنها توجه کرد.
بزرگترین اقتصاد جهان تهدید کرده بود که شرکتي را
که با ایران ارتباط مالي داشته باشد ،بهسختي جریمه
خواهد کرد .بهاینترتیب شرکتهاي خصوصي تمایل
خود را براي همکاري تجاري و مالي با ایران از دست
دادند .ســه کشــور اروپایي توافق هســتهاي ،دنبال
ترغیب ایران بــه باقيماندن در این توافق بودند .آنها
براي جبران بخشي از مافات ،وعده کانال مالي )(SPV
را دادنــد .این کانال مالي در نهایت )و با تأخیر( با نام
»اینستکس« ثبت شد؛ اما هنوز تا عملیاتيشدن آن راه
بود .سه کشــور اروپایي دنبال راهي بودند که بتوانند
شــرکتهاي کوچک خود را که تمایلي براي ورود به
بازار آمریکا نداشتند ،به تجارت با ایران ترغیب کنند.
اینستکس؛ بین شدن و نشدن
ثبت رسمي اینستکس اقدامي بود خالف جریاني
که آمریکا به راه انداخته بود .باوجوداین هنوز میزان
اثرگذاري آن مورد بحث است .ماجرا البته از این هم
پیچیدهتر ميشود .آمریکا که نه موفق شد ایران را با
خروج از برجام تحریک و نه دوستان اروپایي خود را
با تحریمهاي یکجانبه خود همراه کند .در آستانه
یکسالگي خروج از برجام براي اولین بار در تاریخ،
ارگان نظامي یک کشور ،یعني سپاه پاسداران را نیز
بهعنوان یک گروه تروریســتي اعالم کرد .سه کشور
اروپایي و فدریکا موگریني به اقدامات ضدبرجامي
ترامپ واکنشهاي صریح و تندي نشــان ميدادند
اما در این مورد آخــر واکنشها کمتر بود؛ روز بعد
از تصمیم آمریکا ،امانوئل مکرون با حسن روحاني
تلفنــي صحبــت کــرد ،وزارت خارجــه انگلیس
موضعگیــري کرد و جمعه هم دوباره ســخنگوي
وزارت امورخارجه فرانســه با تأکید بر پایبندي این
کشور به برجام ،خطمشي سیاستخارجي فرانسه
را بعد از اقدام عجیب آمریکا اعالم کرد .سخنگوي
وزارت امورخارجه فرانسه شامگاه جمعه در جمع

خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درباره تصمیم آمریکا
براي تروریســتي اعالمکردن نام ســپاه پاسداران و
اینکه چه توصیههایي به شرکتهاي فرانسوي مایل
به تجارت با ایران دارید ،گفت» :روابط اقتصادي با
ایران بر پایه توافق هستهاي است که محدودههاي
فعالیت قانوني یا غیرقانوني را مشــخص ميکند و
مطابق با مقررات اروپا است ...بازگرداندن تحریمها
علیه ایران موجب تأســف ما شد .اروپا تا زماني که
ایــران به تعهدات خود عمل کند ،تصمیم به حفظ
توافق دارد«.
نزاع ایران و آمریکا بُعد رسانهاي شدیدي به خود
گرفته اســت .سه کشور اروپایي تالش ميکنند نتیجه
زحمات خود براي حفظ برجام را مؤثر نشــان دهند و
در مقابل آمریکایيها آن را بياثر ميدانند .اظهارنظر
اخیر گــوردون ســاندلند ،نماینده ایــاالت متحده در
اتحادیه اروپا را باید در چارچوب همین منطق فهمید.
به گزارش »شــفقنا« ســاندلند دیروز گفــت» :دوره
اختــالف میان آمریــکا و اتحادیه اروپا بر ســر برنامه
جامع اقدام مشترک یا همان توافق هستهاي ایران با
قدرتهاي جهاني ،به پایان رســیده و برنامه اتحادیه
اروپا براي تجارت با ایران تحت عنوان ابزار ویژه مالي
چیزي نیســت جز یــک ببر کاغذي« .او مدعي شــد:
»گفتوگوهایي که در ماههاي اخیر میان واشنگتن با
اتحادیه اروپا برگزار شده ،بسیار سازنده بوده است«.
برنامه موشکي ،کارت فشار آمریکا
ایاالت متحده براي تشدید فشار خود سناریوها و
خطمشيهایي را در پیش گرفت .یکي از آنها روایت
آمریکا از برنامه موشکي ایران بود .تا پیش از خروج
آمریکا از برجام ،ترامپ تالش داشت ایران را دوباره
به پاي میز مذاکره بکشاند؛ آنهم بهخاطر برنامههاي
موشکي ایران .رئیسجمهور فرانسه هم تالش کرد
در میان ایران و آمریکا وســاطت کند تا بهنوعي هم
برجام حفظ شــود و هــم ترامپ بــه مذاکره خود
برسد که نشــد .اروپاییان همزمان که از برجام دفاع
ميکنند ،از خود چهرهاي نگران از برنامه موشــکي
ایران به نمایش ميگذارنــد .براي نمونه به گزارش
ایسنا ،ســخنگوي وزارت خارجه فرانســه در ادامه
صحبتهاي شامگاه خود گفت سپاه پاسداران ایران
و افراد و نهادهاي وابســته بــه آن ،هماکنون نیز به
دلیل حمایت از برنامه موشکي بالستیک جمهوري
اسالمي از سال  ۲۰۱۰تحت تحریمهاي اتحادیه اروپا
قرار دارند .عالوهبراین ،افراد و نهادهاي وابســته به
ســپاه به دلیل اقدامات تروریستي هدف تحریمهاي
اتحادیه اروپا هستند«.
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و مقابلــه با منابع مالي تروریســم« تأکید کــرد .او در ادامه با ســیلزدگان
ایرانــي همدردي کرد و از تحویل  ۱.۲میلیون یورو از ســوی اتحادیه اروپا به
آسیبدیدگان ایراني گفت.
» «FATFوارد ميشود
گــروه ویژه اقــدام مالــي ) (FATFرا باید یک ســازمان بینالمللي نوپا
دانســت .این گروه بعد از حمله تروریستي  ۱۱ســپتامبر کار خود را جديتر
پیگیري کرد و بهمرورزمان در نظــام بینالملل از اهمیت ویژهاي برخوردار
شــد .همزمان با افزایــش اهمیت اقدامــات این گروه بــراي جلوگیري از
پولشــویي و تأمین مالي تروریســم ،کشــورهایي که در تأســیس آن نقش
کمتري نیز داشــتند ،با مقررات آن هماهنگ شــدند .اینطــور بود که بعد
از مدتــي هماهنگــي با این ســازمان براي اقتصاد کشــورها حیاتي شــد.
کنوانسیونهاي مورد انتظار این سازمان به تأیید سازمان ملل رسیدند .براي
نمونه تابهحال بیش از  ۱۸۰کشور به کنوانسیون پالرمو پیوستهاند .ایران هم
از این قواعد مستثنا نبود؛ در زمان ریاستجمهوري محمود احمدينژاد بود
که کارهاي الزم در دستور کار قرار گرفت و دولت لوایحي نیز به این منظور
به مجلــس تقدیم کرد .در دولت دوم احمدينژاد ایران تحت شــدیدترین
تحریمهاي اقتصادي قرار گرفت )تحریمهایي که ترامپ با خروج از برجام
دوباره بر ایران وضع کــرد( .تحریمهایی که ارتباط اقتصادي ایران با جهان
را بهشــدت کاهش داد و اینطور بود که پیشبردن اســتانداردهاي الزم و
به تعبیر خود » FATFبرنامه اقدام« این گروه بالموضوع شــد .موضوع اما
با برجام و بازشــدن ارتباطهاي بانکي و اقتصادي دوباره در دستور کار قرار
گرفت اما اینبار بهخاطر خروج آمریکا از برجام و فشــار مخالفان دولت به
موضوعي کامال سیاسي تبدیل شد.

داﺧﻠﯽ
دست باال از آن تندروها
بخشــي از برنامه اقدامي که گــروه ویژه اقدام
مالــي براي ایران در نظر گرفته بود ،به قانونگذاري
نیاز داشــت؛ دولــت چهار الیحه را بــه این منظور
تقدیم مجلس کرد و دقیقا همینجا بود که فشــار
گروههاي تندرو شــروع شــد .دولت خارجشــدن
دائمي از لیست سیاه  FATFرا عنصري واجب براي
ارتباطات بانکي ميدانســت و کار به جایي رســید
که برخي از وزرا در نامهاي به مقام معظم رهبري
درخواست کردند ایشــان به این موضوع ورود کند
تا در این زمینه تأخیر نشــود .در مقابل مخالفان از
هیچ کاري فروگذاري نکردند؛ پیامکهاي تهدیدآمیز
بــه نمایندگان مجلس ،اعضاي شــوراي نگهبان و
اعضاي مجمع تشخیص فرستادند ،مقابل مجلس
دســت به تجمع خیاباني بدون مجــوز زدند و در
رسانههاي خود سیاست هجمه را در پیش گرفتند.
در نهایت با کشوقوس فراوان دو الیحه نهایی شد
و لباس قانون به تن کرد اما دو کنوانســیون پالرمو
و  CFTدر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گیر
کــرد .بنا بر اظهارات اعضــاي موافق این دو الیحه
هر جلســه که مجمع درباره پالرمو تشکیل جلسه
داد بر تعداد مخالفان افزوده شــد .فشار مخالفان
داخلي و اقدامات سیاســت خارجي ترامپ عرصه
را روزبهروز براي تصویب این لوایح ســختتر کرد؛
آخریــن اقدام هــم قراردادن ســپاه پاســداران در
فهرست سازمانهاي تروریستي بود.
لعیا جنیدي :نباید بیــن  FATFو اقدام آمریکا
اختالط کرد
درحاليکــه بعــد از اقــدام اخیــر آمریــکا،
مصباحيمقــدم ،عضو تشــخیص مصلحت نظام،
اعالم کرده بود که قرارگرفتن نام ســپاه در لیســت
گروههــاي تروریســتي ،شــانس تصویــب FATF
در مجمــع تشــخیص را کاهــش داد و احتمــال
تصویبنکردن آن را شــدت بخشــید ،لعیا جنیدي
در حاشــیه جلســه هیئــت دولت چهارشــنبه به
»ســازندگي« گفت» :نتیجه تصویب یا عدم تصویب
دو الیحه  ،FATFقابل پیشبیني نیست اما نباید بین
اقدام آمریکا در قبال سپاه پاسداران اختالط صورت
بگیــرد زیرا این موضوع کامال قابل تفکیک اســت و
معیارهاي آمریکا نه در گذشــته و نــه اکنون معیار
نبوده و به رســمیت جهاني نیز شناخته نميشود«.
همچنیــن حســینعلي امیــري ،معــاون پارلماني
رئیسجمهوري نیز ارتباط تروریستيخواندن سپاه و
تصویب  CFTو پالرمو را بياســاس خواند و گفت:

»اینکه برخي ميگویند در راســتاي عمل نابخردانه
آمریکا FATF ،تصویب نميشود ...اینکه گمان کنیم
با کار غیرعاقالنه ترامپ ،لوایح مبارزه با پولشــویي
نیز در مجمع تصویب نميشود پیشداوري است«.
 FATFو اینستکس
به اول گزارش و گفته ســخنگوي اتحادیه اروپا
برگردیم» :اینســتکس به قوانین ضدپولشــویي و
مقابله با منابع مالي تروریسم توجه دارد« .بانکها
براي اینکه بتوانند ارتباط خود را با ایران حفظ کنند
به خروج ایران از لیست سیاه و خاکستري گروه ویژه
اقــدام مالي نیاز دارند .از ســوي دیگر ،تحریمهاي
آمریکا این ارتبــاط را نیز تا حد زیادي محدود کرده
اســت ،اما حاال که بحث اینســتکس مطرح است
منطقــا ميتــوان انتظار داشــت که پــاي FATF
)پولشویي و مقابله با تأمین مالي تروریسم( دوباره
بــه میان آید .ماجرا جایي پیچیده ميشــود که در
سیاســت داخلي و فضاي رســانهاي تصویب دو
الیحه پالرمو و  CFTبه دادن امتیازي تفســیر شده
کــه باید در قبال آن چیــزي دریافت کرد .اینچنین
اســت که مکررا از مخالفان این لوایح ميشــنویم
که تضمین شما براي پیوستن به این کنوانسیونها
چیست .این موضوع در حالي است که با توجه به
حق شرطهاي اعمالشده بر این کنواسیونها ،عمال
این دو الیحه امکان محدودشــدن و تسلط بر ایران
را به وجود نميآورد ،صرفا یک گام فرمي اما الزم
براي پیشبردن »برنامه اقدام« و نتیجتا خارجشدن
از لیست خاکستري و سیاه این گروه است.
مخالفان ناراحت از اینستکس
در بیانیه ســه کشــور اروپایي در روز ثبت رسمي
اینســتکس ،از ایران خواسته شــده بود که اقدامات
الزم براي هماهنگي با  FATFانجام شــود .هرچند
ایــن درخواســت را ميتــوان یکــي از الزمههــاي
تحققیافتن اینســتکس درنظر گرفت ،اما در فضاي
سیاسي داخلي ایران به مثابه یک »شرط« منعکس
شد .اینچنین بود که کسي چون احمد توکلي که تا
پیش از این بیانیه از موافقان تصویب لوایح مربوط به
 FATFبود به مخالفان پیوست و در نامهاي نوشت:
»آقاي رئیسجمهور! و آقایان وزرا! کســر شأنشــان
نیســت این رفتار متکبرانه ،مزورانه و عهدشــکنانه
را مثبت مينامنــد؟ خواري و زبونــي در قبال اروپا
جواب نميدهد« .به این ترتیب ســرانجام دو الیحه
باقيمانــده در هالهاي از ابهام باقي مانده اســت و
بهنظر ميرسد یا یک دستاورد خارجي ميتواند ورق
را برگرداند یا ورود نهادهاي فرادست. ...

مردمی که تجربه ســیل ســال  ۱۳۷۱را داشــتند،
بعد از سیل در گنبد به فرمانداری آققال میگویند که
باید دریچههای سد باز شــود و ریل راهآهن را شکاف
دهند .کســی قبول نمیکند تا شب یکم فروردین که
مردم جلوی فرمانداری جمع میشــوند و بعد از یک
روز پافشاری باالخره موفق میشوند .محلیها درباره
دلیل مخالفت با شــکافتن راهآهن میگویند» :آبی که
پشت ســد جمع میشود ،هر سال به کشــاورزان به
ازای هــر هکتار روزانه  ۱۲۰تا  ۱۵۰هزار تومان فروخته
میشــود .خط راهآهن را هم حاضر نبودند شــکاف
دهنــد؛ چون بــا پیمانــکاران و شــرکتهای تجاری
قــرارداد دارند و هر روزی که بار با تأخیر برســد ،باید
پــول پرداخت میکردنــد .این منفعــت اقتصادی از
جان مردم بیشتر میارزید و حاضر به ازدستدادنش
نبودنــد« .برای انتقال گاز از ترکمنســتان به ایران هم
دهها لوله و کانال در این مسیرها ساخته شده که عمال
امکان الیروبی و ایجاد شــکاف برای پیداکردن مسیر
سیل را گرفته است .یکی از اهالی گمیشان میگفت:
»روی مسیر زهکشی دامداری ساختن ،کی مجوز این
کار رو میده .یعنی یک مســئولی حتی گذری هم این
خطا را ندیده است .گمیشــان یک شهرستان کوچک
است .در یک شهرستان کوچک که در مسیر سیل هم
هست ،هشت پل ساختند .اینها توی این مدت برای ما
عذاب شد و جلوی مسیر آب را گرفت« .زندگی مردم
آققال و گمیشــان به حالت عادی برنگشته و به قول
اهالی آنجا ضربه سیل تا چند سال بر گرده آنها خواهد
ماند؛ زمینها به همین زودی آماده برای کشــتهای
بعدی نیستند ،در معرض ابتال به بیماریهای عفونی
و انتقال بیماری از الشههای حیوانات به افراد هستند
و خیلیها بیکار شــدند .زنی اهل آققال میگفت ما
چیزی از دولت نمیخواهیــم ،همانطور که تا امروز
در محرومیت و فقر توانســتیم زنــده بمانیم ،زندگی
میکنیــم ،فقط میخواهیم این آب برود .گمیشــان و
آققال را با تصویر مردی ترک میکنیم که روی تکهای
خاک نشسته بود و به مزرعه زیرآب رفته نگاه میکرد.
نزدیکش شــدیم تا با او حرف بزنیم .حوصله نداشت
و از تمام کســانی که میآیند ،حرفی میزنند و به راه
خودشان ادامه میدهند ،بدش میآمد.

ﮐﻮﺗﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﻰ

رویالمیل ارسال بسته به ایران را
متوقف کرد
»شرکت  Royal Mailانگلیس در بیانیهای اعالم
کرده که ارسال مرسوالت و بستهها به مقصد ایران
را متوقف کرده است .پیگیری انجامشده نشان داد
که وزارت خارجه و شــرکت پســت انگلیس خود
از بیانیه این شــرکت خدماترسانی شوکه شدهاند.
آنهــا قول دادهانــد که با جدیــت بهدنبال اصالح
فوری این تصمیم هستند« .بعیدینژاد با انتشار این
جمالت در حســاب توییتر خود به تصمیم شرکت
»رویالمیل« واکنش نشان داد .او در ادامه نوشت:
»امــروز وقتــی از صحت خبر توقف ارســال اقالم
پستی به ایران مطمئن شــدیم ،ضمن اعتراض به
مسئوالن پست و صدور یادداشت اعتراض رسمی
به وزارت خارجــه انگلیس ،خواســتار لغو فوری
ایــن تصمیم غیرقانونی شــدیم .تا دوشــنبه وقت
خواستهاند .در صورت عدم اقدام ،دوشنبه اقدامات
الزم را اعالم میکنیم« .اداره پست بریتانیا در پاسخ
به خبرگزاری فارسیزبان خارج کشور اعالم کرد به
دلیل تحریمها علیه ایران »فعال« قادر نیست بسته
یا نامهای به ایران بفرســتد» .رویالمیل« گفته که
توقف ارســال همه محمولههای پستی از  ۱۳روز
پیش شروع شده و بســتههایی که هنوز در بریتانیا
باشند ،به فرستنده برگشت خواهند خورد .شرکت
پستی پارسلپست که زیرمجموعهای از رویالمیل
اســت ،هم با اشــاره به تحریمهای اعمالشــده،
ارسال بســتهها به ایران را تا اطالع بعدی متوقف
کرده اســت .رویالمیل مهمترین شرکت پست در
بریتانیاســت که سهام آن از ســال  ۲۰۱۰به بخش
خصوصی عرضه شــد .پس از دور تازه تحریمهای
ایاالت متحده آمریکا علیه ایران ،شرکت بینالمللی
پست دیاچال ) (DHLنیز اعالم کرد که محموله
پستی به ایران قبول نمیکند.

کمک حشدالشعبی به سیلزدگان
 ایســنا :ســفیر ایران در عراق اظهار کــرد :در ۱۰
روز گذشــته شــاهد جمعآوری و ارسال کمکهای
مردمــی بــرای ســیلزدگان ایرانــی در شــهرها و
اســتانهای مختلف عراق از جمله بغداد بودهایم.
ایرج مسجدی با اشــاره به کمک اقشار و گروههای
مختلف مردم عراق برای کمک به سیلزدگان ایرانی
اظهــار کرد :در دو روز گذشــته صدها نفر از ســران
عشــایر و نخبــگان عراقی از جمله اعضای حشــد
الشعبی با مراجعه به سفارت و سرکنسولگریهای
کشــورمان در دیگر شهرهای عراق ،با اخذ ویزا برای
کمک به ســیلزدگان عازم اســتانهای لرســتان و
خوزستان شــدهاند .این دیپلمات ارشــد کشورمان
در این کشــور همسایه خاطرنشــان کرد :این اقدام
مــردم عــراق نشــان از عمــق عالقــه و ارتباطات
مردمی دو کشــور همســایه دارد چنانکه در همین
چارچوب مشــاهده میکنیــم در ســال میلیونها
نفر از شــهروندان ایرانی و عراقی به دو کشور سفر
میکننــد و با یکدیگــر ارتباط صمیمانــهای دارند.

