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خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* برخــی از اطرافیان آقای رئیس جمهور از یک طرف به مردم فشــار 
می آورند و هر روز با سوءمدیریت خود ملت را بیشتر تحقیر می کنند از 
طرف دیگر با صحبت های نســنجیده خود نمک به زخم خانواده شهدا 
می پاشــند. دور نخواهد بود که موج عدالت خواهی مردم این ناصالحان 

را از جایگاه مسئولیت دور خواهد کرد.
4897---0914 و گنجی
* مــردم دیگر نســبت به گرانی در بازار کالفه شــده اند، پس دولت و 
نمایندگان مجلس کی قرار است از خواب بیدار شوند و به جای پرداختن 
به دنباله های برجام بی حاصل همانند FATF پالرمو و... به دنبال پیگیری 

مطالبات اصلی مردم از مسئولین باشند؟!
013---3297

* صاحبان برجــام تا دیروز می گفتند با برجام ارتباط اقتصادی دنیا با 
ایران خوب می شــود. حاال که همه اش دروغ از آب درآمده ســر و صدا 
راه انداخته اند که با CFT ،FATF و پالرمو بهانه از دست دشمن گرفته 
می شــود و مشکالت کشور حل می شــود. در حالی که هیچ تضمینی 

وجود ندارد.
0933---2977
* تا وقتی که حرص و طمع خرید هر چند با قیمت باال و غیرواقعی در 
بین مردم وجود دارد مشکل صف و عوارض آن همه را رنج می دهد. یک 

راه مبارزه این است که برای مدتی به جز ضروری را نخریم.
0919---0996

* مردم می دانند که گرانی ها اقدامی از سوی تروریست های اقتصادی به 
قصد ایجاد موج نارضایتی است. به همین علت، تروریست های اقتصادی 
در داخل کشــور در گام دوم انقالب چنان ســیلی خواهند خورد که از 

شدت درد صدای اربابان منطقه ای شان بلند خواهد شد.
0918---9141
* در شرایط جنگی به سر می بریم و باید نسبت به تأمین کاالهای مورد 
نیاز مردم برنامه ریزی کنند تا مردم از ســوءمدیریت مسئولین متحمل 
هزینه نشــوند اما گویا ترخیص غذای ســگ سرعت بیشتری نسبت به 
ترخیص کاالهای اساسی مردم دارد! نشانه اش دپو شدن حجم انبوهی 

از گوشت وارداتی در گمرک است.
031---8390

* با حمایتی که مردم در طول 40 ســال گذشــته از افغان ها کرده اند 
و می کنند ســزاوار نیست آب رودخانه  هارون از سوی دولت افغانستان 
بر روی ایران بســته باشد و شــاهد از بین رفتن برخی روستاها در این 

منطقه باشیم.
0916---2805
* جوابیه آشنا برای روزنامه کیهان را مطالعه کردم. ایشان به جای پاسخ 
دادن به کیهان به موارد دیگری اشاره کرده بودند که آن ها هم جای نقد 
مجدد داشت و البته ربطی هم به مطلب چاپ شده در کیهان نداشت!
صفارلو- تهران
* چرا به جای اینکه تروریســت ها از انتقام سپاه پاسداران بترسند این 
آقای آشنا نگران انتقام از تروریست ها شده است؟ مگر شهدای عملیات 
تروریســتی برای امنیت خانواده امثال مشاور آقای روحانی جانشان را 
فدا نکرده اند؟ پس چرا به جای حمایت انتقام از تروریست، ساز سازش 
با جنایتکاران را کوک می کنند؟ آیا می خواهند مردم بار دیگر شــاهد 

حوادث تلخ تروریستی باشند؟
0916---0165
* به نظرم در کشورمان دو گروه وجود دارند، یک گروه اکثریت ملتند 
که جنگ را اداره کردند و سخت ترین شرایط را تحمل کردند و از همه 
چیز خودگذشــتند تا وجبی از خاک کشــور به دست بیگانگان نیفتد 
و در همه این 40 ســال آماده دفاع از انقالب بوده اند و امروز شــرایط 
ســخت اقتصادی بر دوش آنان اســت و گروه دوم،  کسانی که در اوج 
جنگ تحمیلی و بمباران و موشک باران شهرها به نقاط امن خزیدند و 
کوچک ترین ســختی را حس نکردند ولی همان زمان هم از نق زدن ابا 
نداشتند ولی پس از آن و با استفاده از شرایط، به پست و مقام رسیدند 

به زندگی اشرافی روی آوردند و امروز هم طلبکار نظامند!
0915---1648
* در مناسبت های ملی مانند روز 22 بهمن استفاده از مترو رایگان بود 
ولی متاسفانه امسال شهرداری به هر دلیلی این مساعدت را نداشت! با 
این وصف مردم انقالبی تهران با هزینه شخصی خودشان را به راهپیمایی 
22 بهمن رساندند و زیر باران این حماسه به یادماندنی را به ثبت رساندند 

و کوتاهی شهرداری را جبران کردند. باشد که دیگران عبرت بگیرند.
0901---0700

* وضعیت این دولت به گونه ای اســت کــه پرداخت عیدی کارمندان 
چند روز قبل از موعد یک خبر بســیار مهم شده و بیش از یک ساعت 
فقط زیرنویس شبکه های مختلف صدا و سیما می شود! تو گویی دولت 

شاهکار کرده است!
9050---0915 و 1648---0915
* از شهرداری درخواست می شود که یک روز صبح به خیابان منتهی به 
مترو شهید کالهدوز سری بزنند و ترافیک وحشتناک را به خاطر سوار 
و پیاده شــدن مسافران مالحظه کنند! در حالی که با کار کارشناسی و 

عقب نشینی موقعیت ایستگاه خودروها ترافیک روان می شود.
0919---9544
* 25 ســال است که به عنوان گوینده و گزارشگر با صدا و سیما واحد 
مرکز اصفهان همکاری می کنم با این حال استخدام نشده و از بسیاری 
مزایا مانند بیمه، عیدی و پاداش آخر ســال محروم هستم. درخواست 

احقاق حق دارم. امیدوارم رسیدگی شود. 
0913---2143
* خروجی آمل به ســمت تهران )نارنجســتان( حدود 2 کیلومتر نیاز 
مبــرم به تعریض دارد تا از مصرف بی رویه بنزین مســافران گرفتار در 
ترافیک یک ساعته جلوگیری شود. واقعا یکی از عذاب های مسافران این 
مسیر ترافیک یک ساعته این محدوده کوتاه 2 کیلومتری است. انتظار 
می رود مســئوالن وزارت راه و شهرسازی به آرام کردن روان و اعصاب 
خیل مسافران هر روزه این مسیر که یک ساعت باید در ترافیک باشند، 

اهتمام ورزند و تعریض آن را تسریع نمایند.
جعفری
* جاده کمربندی تهران در بزرگراه امام رضا حدفاصل کارخانه سیمان 
تا غنی آباد آســفالت خوبی ندارد و مرتب شــاهد تصادف های پی در پی 

هستیم. از مسئوالن امر درخواست رسیدگی داریم.
0912---6046

* بانک مسکن استان مازندران حدود 6 ماه است که اقساط وام مسکن 
حدود ســیصد واحد تعاونی مسکن معلمان بابلسر را اعالم نکرده است 
تا پرداخت شــود. این تاخیر ممکن است برای بدهکار اشکالی نداشته 

باشد اما برای بیت المال چطور؟!
0935---6180
* ضمن تشــکر از اقدام شهرداری پردیس به جهت ایجاد دوربرگردان 
در میــدان امام خمینی)ره( و حذف الین کندرو که موجب ســنگینی 
ترافیک در این منطقه بود، خواهشــمند اســت با ایجاد فضای سبز در 
انتهای خیابان شــهید فهمیده مقابل شهرک پرواز از شکل گیری محل 

تخلیه زباله و نخاله در این محل جلوگیری نمایید.
جمعی از اهالی شهرک پرواز فاز 2 محله 4
* ترافیک چهارراه جیحون در تقاطع خیابان امام خمینی با مسدودسازی 
و ایجاد دوربرگردان بعد از تقاطع روان شــده بود ولی اخیرا با برداشتن 
موانع درتقاطع جیحون و خیابان امام خمینی مشــکالت ترافیک چند 

برابر شده و خیابان های اطراف قفل شده اند.
0912---1905

سوالنا:40سالاستازعهدهایرانبرنمیآییم
ترامپبازیاروپارابههمزد

مسئول اسبق سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد: دشمنی 40 ساله غرب 
با ایران، هیچ نتیجه ای به دنبال نداشــته است. وی می گوید خروج ترامپ از برجام، 

تالش اروپا برای آنچه جبهه مشترک در مقابل ایران را به شکست کشانده است!
خاویر ســوالنا در یادداشتی به مناسبت چهل سالگی انقالب اسالمی، خواستار 
تعامل غرب با ایران از دریچه مذاکره شد و سیاست های ترامپ را بی نتیجه توصیف 

کرد. به گزارش عصر ایران، سوالنا با  اشاره به دور اول مذاکرات هسته ای می نویسد:
»ماجرای مذاکرات هسته ای ایران از سال 2002 آغاز شد. در این مرحله من به 
عنوان نماینده عالی اتحادیه اروپا مســئول مذاکره با طرف ایرانی شدم. اولین طرف 
مذاکره من حسن روحانی بود که آن روزها دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود. 

وی با تحریف تاریخ و انکار لغو تعلیق های هسته ای در دولت خاتمی می نویسد: 
ما در مذاکرات خود به یک تفاهم اولیه رســیدیم. اما انتخاب محمود احمدی نژاد به 
سمت ریاست جمهوری در سال 2005 همه رشته ها را پنبه کرد و توافق هسته ای 
با ایران را سال ها به عقب انداخت. پس از این مرحله سعید جلیلی مسئول مذاکره از 
طرف ایران شد و شکاف بین دو طرف مذاکره با ورود جلیلی بیشتر شد. او بارها در 
طول مذاکرات به من تاکید می کرد که یک پایش را در جنگ با عراق از دست داده 
و او مدام غرب را بابت این مسئله و حمایت کشورهای غربی از رژیم صدام حسین در 

جریان جنگ هشت ساله عراق علیه ایران سرزنش می کرد.
سوالنا با اشاره به توافق برجام در سال 2015 می افزاید: با انتخاب »دونالد ترامپ« 
به ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2016، او در ماه می سال 2018 تصمیم گرفت 
ایاالت متحده آمریکا را به طور یکجانبه از برجام خارج کند. او همزمان تحریم های 
سابق هسته ای را علیه ایران بازگرداند و تحریم های جدیدی را نیز به آنها اضافه کرد. 
ترامپ با سوءاســتفاده از تســلط دالر بر تجارت جهانی همه شرکت ها و کشورهای 
خارجی را تهدید کرده است که در صورت تجارت با ایران، با تحریم های ثانویه ایاالت 

متحده آمریکا، مجازات خواهند شد.
در نتیجه این اقدامات ترامپ، شانس تشکیل یک جبهه متحد بین آمریکا و اروپا 
برای رسیدگی به مشکالت با ایران – شامل موارد حقوق بشر و سیاست های ایران در 
منطقه- از بین رفته است. اتحادیه اروپا در این مرحله مجبور است تمام تالش خود 
را متمرکز بر نجات برجام از طریق باز کردن یک کانال مالی برای ارتباط با ایران کند.
در جریان کنفرانس بی نتیجه اخیر در شهر ورشو، آمریکا تالش کرد اروپا را دوپاره 
کرده و ائتالف ضدایرانی خود را که شــامل کشورهای عربستان سعودی، اسرائیل و 
امارات است، گسترش دهد. با این حال با وجود همه مشکالتی که 4 دهه است در 
روابط غرب با ایران سایه افکن بوده، تحریک به فروپاشی نظام ایران، اکنون بیش از 

هر زمان دیگری در طول 40 سال گذشته، سیاستی واقع گرایانه به نظر نمی رسد.
غرب باید به جای دشــمنی کردن با ایران که تنها به اعتباربخشــی به تندروها 
در ایــران می انجامد، بــه دنبال پیدا کردن یک فرمول جامع تر برای رســیدگی به 
تهدیدهای منطقه ای )در خاورمیانه( داشــته باشد. در حالی که 4 دهه خصومت با 
ایران هیچ دستاوردی – برای غرب- نداشته، اما جریان مذاکرات هسته ای منجر به 
برجام شد، شاهد بودیم که تنها در یک دوره تعامل و مذاکره توانستیم به یک توافق 
هســته ای تاریخی با ایران برسیم. باید مشخص شود که کدام رویکرد در مواجهه با 

ایران موثرتر است.
ملتایرانعزیزاست

شماهستیدکهمردمرابهمشقتانداختهاید
ملت ایران عزیز است و عزیز هم می ماند اما دولت، مردم را در مضیقه انداخته است.
روزنامه جوان نوشت: آقای روحانی در مراسم بهره برداری از مرحله سوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس که توسط قرارگاه خاتم االنبیای سپاه ساخته شده، گفته که »کسی نمی تواند 
عزت ملت را به خاطر قیمت رب گوجه فرنگی و ماکارونی زیر سؤال برد و دستاورد های 
مثبت دیگر را فراموش کند که این کار نه انصاف و نه مروت و نه وطن دوستی و نه اخالق 
اســالمی و عشق به انقالب اسالمی اســت.« رب گوجه فرنگی و ماکارونی البته در خبر 
تنظیم شده توسط سایت نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد و تشخیص داده شده در متن 
خبر آورده نشود. عزت و عظمت ملت ایران موضوعی جدا از رب گوجه فرنگی و ماکارونی 
است، اما در مورد ارتباط شان با کارآمدی یک دولت نمی توان اینقدر مطمئن بود. دولت 
موظف به تهیه مایحتاج زندگی مردم است و نمی توان با این شعار های شیک از بار این 
مسئولیت و پاسخگویی در مورد نحوه انجام آن فرار کرد. از سویی مشکل کشور مگر فقط 
رب گوجه و ماکارونی است؟ بازار مسکن و خودرو رها شده است و خرید گوشت و مرغ 
برای مردم سخت شده و لوازم خانگی تا دو برابر افزایش قیمت داشته است. ملت ایران 
عزیز است و به رغم همه کارشکنی ها عزیز هم می ماند. اما این ملت عزیز را دولت کاری 
کرده که برای تأمین مایحتاج اولیه اش به سختی افتاده است و اینکه قرارگاه خاتم االنبیای 
سپاه پاالیشگاه می سازد و رئیس جمهور افتتاحش می کند، ربطی به ضعف شدید دولت در 
تأمین مایحتاج مردم ندارد. از قضا ایراد اصلی به دولت در این زمینه همین است که چطور 
ملتی با عزت و عظمت را که برای کار های بزرگی همچون ساخت پاالیشگاه، موشک های 
بالســتیک، انواع پهپاد، انرژی هسته ای و ... روی پای خود ایستاده، اینگونه برای تأمین 

مایحتاج اولیه خود به مشقت انداخته است؟!

پذیرشاینستکسازسویوزارتخارجه
پیامدهایخسارتباردارد

پذیرش ســازوکار اروپا موسوم به اینســتکس پیامدهای حقوقی خسارت بار برای 
کشور دارد.

روزنامه جوان دراین باره نوشت: مطابق اصول کلی حقوقی، توافق زمانی صورت می گیرد 
که ایجاب )پیشنهاد( بدون هر شرط دیگری توسط طرف مقابل قبول شود و اگر ایجاب 
)پیشنهاد( به صورت مشروط پذیرفته شود، یک ایجاب )پیشنهاد( جدید به وجود آمده 

است و ایجاب سابق ملغی شده است.
کنوانسیون 1۹6۹ وین، در مواد 1۹ تا 2۳ خود به این مسئله اشاره کرده است متن 
بیانیه ســه کشور اروپایی )INSTEX( شــرایطی را به وجود آورده است که نتیجه آن 
تحمیل پیامدهای جدید حقوقی به طرف ایرانی عالوه بر متن توافق هسته ای است. بعد از 
خروج ایاالت متحده آمریکا، طرف ایرانی استمرار اجرای تعهدات برجامی خود را مشروط 
به »اقدام عملی طرف اروپایی برای ایجاد یک سازوکارمالی جهت ایجاد و توسعه روابط 
اقتصادی و تجاری ایران با ســایر کشورها« کرد و امروز کشورهای اروپایی ها روی شرط 
ایران شــرط گذاشته و با طرح درخواست های جدید در قالب INSTEX، ایجاب طرف 
ایرانی را ملغی و یک ایجاب جدید را به وجود آورده اند. به بیان ســاده تر، اروپا هیچکدام 
از تعهدات قبل و بعد از خروج آمریکا را اجرایی نکرده است و بعد از گذشت سه سال از 
تعلل در اجرای وظایف برجامی خود، شرط بدعت آمیزی را پیش روی طرف ایرانی گذاشته 
اســت؛ به واقع طرف اروپایی نه تنها شروط موجود در متن برجام )تعهدات برجامی( را 
که در قالب تعهدات دهگانه در پیوست 2 برجام موجود است، اجرایی نکرده بلکه شروط 
ثانویه ایران در روز خروج آمریکا از برجام مبنی بر »اقدام عملی طرف اروپایی برای ایجاد 
یک سازوکارمالی جهت ایجاد و توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها« 
را نیــز کماکان طرد کرده و در یک اقدام تهاجمی همچنان در جهت تحمیل »تعهدات 

ماالیطاق« به طرف ایرانی متمرکز شده است.
اروپایی ها شروط دوگانه ایران الف- در متن برجام و ب- در دوره پساخروج آمریکا 
از برجام را نادیده گرفته و شــروطی جدید با ادبیات »دســتوری« و با قید »فوریت« در 
قالب بیانیه )INSTEX( طراحی کرده اند که خود یک ایجاب جدید بوده و ملغی کننده 
ایجاب طرف ایرانی اســت و در واقع وظایف جدیدی )عالوه بر وظایف گسترده برجامی( 

برای طرف ایرانی احصا می کند. 
اروپا حتی وظایف حداقلی خود را نیز در قبال تعهداتی که به طرف ایرانی داده اجرایی 
نکرده اســت در حالی که در ماده 2۹ از متن برجام از ضرورت خودداری اتحادیه اروپا و 
دولت های عضو آن جهت »اعمال سیاست هایی عادی سازی روابط اقتصادی تجاری ایران با 
کشورها« به صراحت سخن به میان آمده است در حالی که اروپا به گفته آقای محمدجواد 

ظریف )در گفت وگوی اسفندماه سال ۹6 با روزنامه اعتماد( ناقض برجام بوده است.
اروپا حتی در مواردی همانند آمریکا و برخالف روح و متن برجام به تحریم جمهوری 
اسالمی ایران نیز اقدام کرده است؛ به عنوان نمونه برخالف تعهدات دهگانه اتحادیه اروپا 
در پیوست 2 برجام، درمهر سال ۹5 »شرکت ملی نفتکش از طرف دادگاهی در اتحادیه 
اروپا تحریم می شود« که بر اساس این حکم هیچ دادگاهی در اتحادیه اروپا حق فسخ این 
حکم را تا ۳0 سال آینده ندارد و بیمه های اروپایی نیز حق بیمه کردن نفتکش های ایرانی 
را ندارند. یا در 6 تیرماه ۹6 اتحادیه اروپا فهرست اسامی 2۳ شخص حقیقی و 14 شخص 
حقوقی را در رابطه با »تحریم های موشــکی بالستیک / منع اشاعه سالح های هسته ای« 
ایران مطابق با اصالحیه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعمال و به روز می کند 
که برخالف ماده 2۹ مقدمه ومفاد مندرج در پیوست 2 برجام می باشد. بر این اساس که 
اروپایی ها اجرای تعهدات منزج و مبرهن خود در برجام مشــروط به تصویب و پذیرش 
 INSTEX »کرده اند نقض برجام است، به طوری که »موضوع« و »هدف FATF لوایح

در تناقض با مفاد برجام است و نقض آشکار آن به شمار می آید.
نگاهبهخارجدردولتروحانی

چگونهضریبجینیراافزایشداد؟
علت افزایش ضریب جینی در دولت روحانی، نگاه به خارج است.

روزنامه جام جم به قلم دکتر امراهلل امینی اقتصاددان نوشت: نگاهی به آمار 40 سال 
گذشته ضریب جینی نشان می دهد در سال هایی که نگاه دولتمردان به تولید داخل بود، 
وضعیت  اشتغال مناسب و ضریب جینی کاهش داشته است و در سال هایی که نگاهمان 
به خارج و مشغول پهن کردن فرش قرمز برای شرکت های خارجی بودیم، ضریب جینی 
افزایش پیدا کرده و کارخانه ها یا با حداقل ظرفیت به کار خود ادامه دادند یا تعطیل شدند. 
حمایت دولت از تولید داخل باعث کاهش شاخص ضریب جینی می شود. در سال هایی 
که دولت ها از تولید داخل حمایت کردند شاخص ضریب جینی به دلیل مقابله با واردات 

بی رویه کاهش یافته که به تبع آن فاصله طبقاتی کاهش می یابد. 
در طول سال های اخیر ضریب جینی افزایش زیادی داشته. از سال ۹2 که دولت آقای 
روحانی سر کار آمد تا امروز آمارها نشان می دهد شاخص ضریب جینی رو به افزایش است 

که مشاهده آمار گمرک در بخش کاالهای مصرفی نشان خواهد داد در طول این سال ها 
افزایش واردات را داشته ایم. زیرا عده ای وارداتچی برای تأمین منافع خود از رانت و فساد 
استفاده می کنند که نتیجه آن افزایش فاصله طبقاتی و بدتر شدن وضع محرومان است.
یکی از معیارهای تحلیل شاخص ضریب جینی میزان بیکاری است. وقتی ضریب 
جینی کاهش می یابد به این معناست که دولت سیاست های حمایت از تولید را به کار 
گرفته و بنگاه های تولیدی نیز برای تکمیل ظرفیت خود اقدام به جذب نیرو می کنند، اما 

در زمان افزایش این شاخص، عکس این موضوع را شاهد هستیم.
یکی از معیارهای تولید، نرخ ارز است و اگر سیاست های دولت مبتنی بر حمایت از 
تولید داخل باشد حتما راهکارهایی برای آن در نظر خواهد گرفت. یکی از این سیاست ها 
در خدمت بودن نظام بانکی برای بخش تولید است که متاسفانه نظام بانکی در ایران به 
افزایش درآمد خود فکر می کند و از مسیر اصلی خود خارج شده است. نظام بانکی ایران 

دولتی است و بخش بانکداری خصوصی هم به درآمد خود می اندیشد.
وقتی یک ســرمایه دار اقدام به خرید ارز یا ملک کند و ســود زیادی در کوتاه مدت 
نصیبش شــود، مسلم است این سرمایه به سمت تولید هدایت نخواهد شد. به خصوص 
زمانی که این ســود از سود تولید بیشتر باشد، اما اگر با ابزار مالیات بتوانیم سرمایه ها را 
به سمت تولید هدایت کنیم آن موقع می توان بخش های دیگر سیاست های حمایت از 

تولید داخل را اجرا کرد. 
اینحرفهایبیپایهبرایچیست؟
دستاخاللگرانراکوتاهکنید!

یک روزنامه اصالح طلب، اظهاراتی مانند ربط دادن قاچاق و کمبود کاال به ارزانی را 
فرار از مسئولیت ارزیابی کرد. 

روزنامه جهان صنعت نوشت: سرسپردگی های ارزی بازار و اعمال نظرات غیرکارشناسانه 
از ســوی مسئوالن دولتی که به کارشــکنی های عمده ای در سطوح مختلف اقتصادی 
منجر شده، خروج از ریل توسعه یافتگی را موجب شده؛ موضوعی که دولت را در اعمال 
سیاستگذاری مطلوب ناتوان گذاشته است. حال دولت در تالش است با سرپوش گذاشتن 

بر این واقعیت، اعمال نظرات غیراقتصادی را توشه راه سیاستگذاریش قرار دهد.
آنچــه می گوییم نتیجه اظهارنظر رئیس دولت دوازدهم در مواجهه با پیامد شــوم 
بی تدبیری تیم اقتصادی وی اســت. آن طور که حسن روحانی می گوید »یکی از دالیل 

قاچاق، ارزانی آن جنسی است که قاچاق می شود«.
این اظهارنظر از سوی رئیس دولت در حالی عنوان می شود که سیاستگذاری نابجای 
تیم اقتصادی دولت در بازار ارز ســرآغازی بود بر تشدید فعالیت دالالن بازار که با تکیه  
زدن بر مسند قدرت و در اختیار گرفتن قیمت گذاری بازار، خود نظاره گر آشوب های شکل 

گرفته در اقتصاد بودند.
بر این اساس 22 فروردین ماه سال جاری که معاون اول رئیس جمهوری در تصمیمی 
ناگهانی و یک شــبه به جهت خاتمه دادن به ناهنجاری های شــکل گرفته در بازار، ارز را 

تک نرخی اعالم کرد، آغازی بود بر انحراف مسیر ارزی بازار.
درست بعد از اجرای این سیاست ارزی، دالالن و سفته بازان بزرگ ارزی که دست های 
پشت پرده آنان عامل رشد و تشویق قیمت ها در بازار بود، دامنه مشکالت را تا آنجا پیش 
برد که دالالن دیگر بازارهای اقتصادی نیز خود را همسو با این سیاست بدانند و هر یک 

به دنبال نفع شخصی خود به اعمال سلیقه در قیمت گذاری بازار بپردازند.
بر این اساس به هر میزان که قیمت ارز در بازار آزاد به پیشروی خود ادامه می داد، در 
دیگر بازارهای اقتصادی شاهد رشد بی رویه قیمت ها و سقوط یکباره قدرت خرید خانوارها 
بودیم.اکنون که چند ماه از شکل گیری چنین فضایی می گذرد، نه تنها هنوز دست دالالن 
عمده بازار کوتاه نشده، که هر بار در بخشی از بازار دست به اعمال قیمت گذاری به دور 
از نظارت های قانونی دولت می زنند. بنابراین باید این نکته را یادآور شــد که دولت باید 
ناتوانی اش را در به دست گرفتن شرایط نامطلوب اقتصادی در سیاستگذاری اشتباهی بداند 

که خود سعی در تحمیل آن به اقتصاد کرده است.
با توجه به درآمد بیشــتر مردم در کشورهای دیگر، مقایسه ارزانی قیمت کاال با آن 

کشورها هیچ منطق اقتصادی ندارد.
در ارائه چنین اظهارنظری هیچ گونه توجهی به قدرت خرید خانوارهای ایرانی نشده 
و جانب حق نیز رعایت نشده است. حال در چنین شرایطی باز هم باید گفت ارزانی، دلیل 
قاچاق کاالست؟ به نظر می رسد قاچاق درست زمانی در اقتصاد بروز می کند که عده ای 
با گرفتن ژست تولید کننده به خود، سعی در بر هم زدن صف اقتصادی کشور دارند و با 
البی گری خود را در صفوف اولیه برای دسترسی به ارز تجاری موردنیاز جا می زنند. چنین 
دالالنی که نقاب فعال اقتصادی بر چهره می گذارند، ارزهای دولتی 4200 تومانی را در 
بازار آزاد و با نرخ های چند برابری می فروشند و دست تولید کننده و صنعتگر واقعی را از 
بازار اقتصادی کوتاه می کنند. همین دالالن نیز با اعمال قدرت خود حتی از بازگشت ارز 

صادراتی به چرخه اقتصادی نیز جلوگیری می کنند. 
دولت روحانی با برداشــت ناصحیح از یک ادعای درســت مسئولیت خود را درباره 
افزایش دادن سطح زندگی ایرانیان و باال بردن قدرت خرید مردم پنهان و اذهان عمومی 

را به سمت ارزانی تطبیقی منحرف می کند.
 چرا آقای رئیس دولت تدبیر و امید به جای منحرف کردن اذهان عمومی به مسئولیت 
خود از اقدامی که برای امیدبخش کردن چشــم انداز سطح زندگی ایرانیان انجام خواهد 
داد صحبت نمی کند. بر این پایه چنین به نظر می آید که در واقع روحانی و همکارانش با 
فرار به جلو و ادعاهای ناقص، خواسته یا ناخواسته به فریب افکار عمومی پرداخته است.

گفت و شنود

امتحان كن!
گفت: یکی از دولتمردان  اعالم کرده که بعد از توافق هســته ای 

میزان صادرات نفت کمی بیش از یک میلیون بشکه در روز است.
گفتم: خب، قبل از توافق هسته ای چقدر بوده؟!

گفت: ایشان گفته اســت قبل از توافق 2/5 بشکه در روز صادر 
می کردیم.

گفتم: پس آنهمه تبلیغات و ســرو صدا که بعداز توافق 
هسته ای صدور نفت افزایش یافته است چی بود؟!

گفت: چرا ایراد الکی می گیری؟ اگر چه صدور نفت کاهش پیدا 
کرده ولی در عوض تحریم ها چند برابر شده است!

گفتم: یارو برای خرید ماشین سوار آن شد و یک دوری 
زد و بعد به بنگاهی گفت؛ آقا این ماشین که همه جاش صدا 
میده! بنگاهی گفت؛ اختیار دارید، در عوض بوقش اصال صدا 

نمیده! امتحان کن ببین!

محمد صرفی

یک ســاعت مچی مکانیکی ساده حداقل از 130 قطعه تشکیل شده 
اســت و بنا به میزان پیچیدگی ساعت، تعداد قطعات می تواند به بیش از 
1700 عدد هم برسد. در ساعت هایی با این درجه از پیچیدگی، قطعاتی به 
ظرافت موی انسان وجود دارند. برای آنکه ساعتی از کار بیفتد یا از تنظیم 
دقیق خود خارج شود –مثاًل چند دقیقه ای عقب بماند یا جلو برود- الزم 
نیست همه قطعات دچار ایراد شوند. اگر حتی یک قطعه به هر دلیلی کار 
خود را به درســتی و با دقت انجام ندهد، برای مختل کردن کار ساعت 
کافی اســت. ظاهراً ژاپنی ها این مفهوم را در ضرب المثلی نسبتاً طوالنی 
گنجانده اند که می گوید: به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی 
افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر سواری جنگی شکست خورد، 
به خاطر شکســتی مملکتی نابود شد و همه این ها به خاطر کسی بود که 

میخ را خوب نکوبیده بود.
یکی از اصلی ترین دالیل مشکالت امروز کشور بی شک عوامل انسانی 
هســتند. کسانی که یا کار خود را به درستی انجام نمی دهند و یا عماًل با 
تخلف، در روند امور اختــالل ایجاد می کنند. در موضوعاتی که صدها و 
بلکه هزاران عامل انسانی دخیل هستند، الزم نیست همه آنها در اقدامی 
هماهنگ و از پیش برنامه ریزی شده کار را منحرف و دچار  اشکال کنند، 
کافی است یک یا چند نفر به وظیفه خود عمل نکنند تا کار بقیه نیز بی اثر 
و دچار  اشکال شود. ســاعت از ترکیب دقیق کار و به موقع و هماهنگ 
صدها قطعه ظریف کار می کند اما برای خواب رفتن آن، خرابی یک قطعه 

هم کافی است. 
عوامل متعددی در تخلف و درست و به موقع عمل نکردن به وظایف 
وجود دارد اما معضل فســاد را می توان اصلی ترین عامل آن دانست. این 
موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که رهبر معظم انقالب اسالمی نیز 
در پیام »گام دوم« و در بخش توصیه ها که شامل هفت توصیه است، یکی 
از آنها را به »عدالت و مبارزه با فســاد« اختصاص داده اند و جالب آنکه 
از نظر کمی نیز، این توصیه حجم بیشــتری از سایر توصیه ها دارد. رهبر 
انقالب در این توصیه به چند نکته مهم درباره فساد و فسادستیزی  اشاره 

می کنند که عبارت است از؛
1- فســاد را به توده ای چرکین تشــبیه می کنند که »اگر در بدنه  
حکومت ها عارض شود، زلزله  ویرانگر و ضربه زننده به مشروعّیت آنها است.«

2- مسئله فساد برای جمهوری اسالمی ایران به دلیل مشروعیتی فراتر 
از مشروعیت های مرسوم، مسئله ای جدی تر و بنیانی تر است.

3- وسوسه مال و ریاســت در حکومت علوی نیز وجود داشته و در 
جمهوری اسالمی نیز هست و خواهد بود پس باید »دستگاهی کارآمد با 
نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و 
به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به ویژه در درون دستگاه های حکومتی.«
4- »نســبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسالمی در 
مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و به خصوص با رژیم طاغوت که سرتاپا 
فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمداهلل مأموران این نظام غالبًا 
سالمت خود را نگاه داشته اند، ولی حّتی آنچه هست غیر قابل قبول است.«
5- شرط مشروعیت هر مدیر و مقامی در کشور، طهارت اقتصادی است.
 6- مبارزه با فســاد باید چنان قاطع و ریشه ای باشد که از تشکیل 

»نطفه فساد« نیز جلوگیری کرد، چه رسد به زایش و گسترش آن.
7- مقابله کنندگان با فســاد باید »باایمان و جهادگر، و منیع الّطبع با 

دستانی پاک و دل هایی نورانی« باشند.
8- عدالت یکی از آرمان ها و اهداف واال و اصلی جمهوری اســالمی 
است و مبارزه با فساد، بخشی اثرگذار و مهم در تحقق هرچه بیشتر این 

هدف است.
درباره چگونگی مبارزه با فساد و تحقق آرمان عدالت از این منظر، به 

چند نکته می توان  اشاره کرد:
الف: همان گونه که مخاطب اصلی این نامه جوانان هستند، آنان در راه 
مبارزه با فساد نیز نقشی اساسی دارند. روحیه عدالت خواهی و فسادستیزی 
به طور طبیعی در نســل جوان زنده تر و پویاتر است. آنان شاخک های 
حســاس تری دارند و دقت و تیزبینی بیشتری در کشف انحراف و فساد 
دارند. دو نکته ظریف در این میان وجود دارد. نخست آنکه وجود دستگاه ها 
و نهادهای مختلف نظارتی، قضایی، امنیتی، حراست و... نباید جوانان را 
دچار این  اشتباه محاسباتی کند که با وجود همه اینها پس دیگر چه نیازی 
به دخالت ماست. احساس مسئولیت و ورود به این عرصه با رعایت جوانب 
آن، حلقه ای مهم از این زنجیره و تکمیل کننده و در بســیار مواقع اولین 
گام برای ورود نهادهای مسئول است. نکته دوم آنکه جوانان باید مراقب 
باشند در این مسیر از انصاف و حدود شرعی و قانونی خارج نشده و اسیر 

احساسات و هیجانات کاذب نشوند.
ب: آنچه احساس مسئولیت و ورود جوانان به عرصه فسادستیزی را 
تکمیل می کند، حمایت نهادهای مربوط، از این حرکت اســت. متاسفانه 
کشــورمان در این خصوص دچار خأل قانونی است و افشاکنندگان فساد 
ممکن است با مشکالتی نیز مواجه شوند. این در حالی است که در بسیاری 
از کشورها، افشاکنندگان فساد از چتر حمایت قانونی –مثل عدم افشای 
هویت، تضمین امنیت و...- برخوردارند و حتی پاداش نیز می گیرند. قانونی 
که به آن »سوت زنی« )کنایه از افشای فساد( گفته می شود و جای خالی 

آن در کشور به شدت احساس می شود.
ج- آنچه به طور منطقی از اخبار و پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی 
برداشت می شود آن است که در اغلب موارد »تعارض منافع« نقشی کلیدی 
بازی می کند. »مجموعه ای از شرایط که موجب می شود تصمیمات و اقدامات 
حرفه ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد را تعارض منافع می نامند.« 
به طور خالصه آنکه افراد در تصمیم گیری و عمل، منافع شخصی خود را 
به وظیفه قانونی و منافع جمعی ترجیح می دهند. برای مثال مدیری که در 
تصمیم گیری خود، ارزش ثروت و سهام شخصی خود را در نظر می گیرد، 
دچار آفت تعارض منافع شــده است. تعارض منافع گاهی بسیار پیچیده 
اســت. مدیری تصمیمی خاص می گیرد تا در آینده –برای مثال پس از 
بازنشســتگی- از منفعت آن ســود ببرد. انتقال افراد از بخش دولتی و 
عمومی به خصوصی و یا  اشــتغال همزمان یک فرد در هر دو حوزه، که از 
آن به عنوان »درب چرخان« یاد می شود، یکی از مصادیق این نوع فساد 
است. مثاًل فردی که هم در سازمان حمایت از مصرف کننده مسئولیت دارد 
و هم سهام دار کالن یا عضو هیئت مدیره فالن شرکت خاص است، چگونه 

می تواند از منافع مصرف کننده حمایت کند؟!
د- اما مهم تر از این جزئیات، جهت گیری ها و نگاه کالن مدیریتی به 
موضوع ثروت و عدالت است. همان طور که رهبر معظم انقالب اسالمی در 
این پیام تاکید می کنند »در جمهوری اســالمی کسب ثروت نه تنها جرم 
نیست که مورد تشویق نیز هســت، اّما تبعیض در توزیع منابع عمومی 
و میدان دادن به ویژه خواری و مــدارا با فریبگران اقتصادی که همه به 
بی عدالتی می انجامد، به شــّدت ممنوع است.« در این باب به طور کلی دو 
نگاه وجود دارد. یک نگاه معتقد است تولید و انباشت ثروت به هر قیمتی، 
در نهایت منجر به برخورداری اقشار ضعیف و محروم می شوند. کسانی که 
با تخلف و رانت خواری ثروت کالنی به هم زده، در زیر دستشان صدها و 
شاید هزاران نفر مشغول کار هستند و نان می خورند و می توانند ادعای 
  اشــتغال زایی، تولید و کاهش فقر نیز داشته باشند! این دسته هرگز به 
حوزه اقتصاد قناعت نکرده و در ادامه وارد حوزه سیاســت و فرهنگ نیز 
خواهند شــد. چرا که سیاست و فرهنگ، مکمل و مقوم فعالیت آنان در 
حوزه اقتصاد است. خالصه و چکیده این نگاه ناشی از مدیریت  اشرافی آن 
می شود که سهم طیف گسترده ای از مردم، ته مانده سفره چرب و رنگارنگ 

آنان است که البته بی خفت و منت نیز نیست.
نگاه دوم معتقد است کسب ثروت و تالش برای آن، اگرچه پسندیده 
 اســت اما نه به هر قیمتی و تا هر جایی. در حالی که مردم درگیر گوشت

100 هزار تومانی و پراید 50 میلیونی هســتند، کسی که در خانه چند ده 
میلیاردی سکونت دارد و ماشین چند میلیاردی زیر پایش است –حتی اگر 
از راه  حالل باشد- چگونه می تواند همدرد مردم باشد و برایشان تصمیم 
بگیرد؟! مسئولی که چندین شرکت و مقدار کالنی سهام و سرمایه گذاری 
در خارج و... دارد، یا باید به فکر حفظ و افزایش ثروت خود باشد یا به فکر 
آنهایی که از اجاره یک خانه نقلی هم ناتوان هستند و شاید هفته ها و بلکه 

ماه هاست سفره شان رنگ گوشت ندیده است. 
ساعت جمهوری اسالمی ایران بیش از 80 میلیون قطعه دارد. راهپیمایی 
22 بهمن امسال نشان داد، آحاد ملت با گذشت 40 سال از پیروزی انقالب 
همچنان دقیق و استوار هستند. در گام دوم انقالب اسالمی، بیش از هر 
زمان دیگری نیاز به کوک کردن این ســاعت و تعویض قطعات معیوب و 

فرسوده آن احساس می شود.

ته مانده سفره
سهم مردم از مدیریت  اشرافی

یادداشت روز
گزارش خبری تحلیلی کیهان از بیانیه کار گروه اقدام مالی

تهدید معیشت مردم
FATF با تفنگ بی فشنگ

عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت:یکی از موضوعاتی که 
درباره پیوستن به لوایح مربوط به 
بود  FATF مطرح می کردند، آن 
که ما بایــد این لوایح را بپذیریم 
از  تا بهانه های آمریکا را نه آنکه 
بین ببریم بلکه نگذاریم بیشــتر 
شــود! و در عوض، آن نهاد هیچ 
تضمینی نسبت به اقدامات بعدی 

خود نمی دهد.
رهبرانقالب  نماینده  عید جلیلی 
در شــورایعالی امنیت ملی در جمع 
کرمانشاه  دانشــگاه های  دانشجویان 
ویژگی انقالب اســالمی را نگاه به قله 
دانست و تصریح کرد: خواندن تاریخ 
انقالب برای آنســت که اگر اشتباهی 
رخ داده و هزینه ای داده شــده، دیگر 
آن مسیر غلط طی نشود و آن تجربه 

تکرار نشود.
نماینده رهبرانقالب در شورایعالی 
امنیت ملی با اشــاره به درخواســت 
قبلی خود مبنــی بر »برجام خوانی«، 
گفت: برای مثال برجام سندی است 
که مطالعه آن می تواند به حرکت در 
آینده کمک کند. ضرورت این مطالعه 
آنجاســت که مدلی از رفتار دشمنان 
در مواجه با ملت را به خوبی نشــان 

می دهد.
عضو شــورای راهبردی سیاست 
خارجــی کشــور در ادامه ســخنان 
خــود، تصریح کــرد: وظیفه مجمع 
همانگونه  نظام  مصلحت  تشــخیص 

که از اســم آن پیداســت، تشخیص 
مصلحت نظام است. مصلحت یعنی در 
تصمیم گیری ها یا یک منفعت جذب 
شود و یا یک ضرری دفع شود؛ یکی از 
موضوعاتی که درباره پیوستن به لوایح 
مربوط بــه FATF مطرح می کردند، 
آن بود که ما باید این لوایح را بپذیریم 
تــا بهانه های آمریکا را نه آنکه از بین 
ببریم بلکه نگذاریم بیشتر شود! و در 
عوض، آن نهاد هیچ تضمینی نسبت به 

اقدامات بعدی خود نمی دهد.
جلیلی با اشــاره به ســند برجام 
افزود: طبق بند 26 و ۳6 برجام، ایران 
این حق را دارد که در صورتی که طرف 
مقابل از تعهدات خود سرباز زند، او نیز 
تعهداتش را متوقف کند؛ ۹ ماه است 
که آمریکایی ها از برجام خارج شده اند 
و ما نیز محدودیت ها را ادامه داده و از 
حق خود استفاده نکردیم. این حسن 
نیتی بوده که از این سو نشان داده شده 
است اما سوال آنجاست که چرا بهانه ها 
از آنها گرفته نشــد؟ آنها در مقابل در 

بیانیه های خود چه گفتند؟!
وی ادامه داد: اگر کســی با یک 
بهانه چیزی از شما خواست و شما به 
او دادید، اسم این کار دیگر بهانه زدایی 
نیست، بلکه بهانه زایی است. او تشویق 
می شــود و پــس از برجــام حرف از 

موشکی می زند.
جلیلــی بــا اشــاره بــه تجربه 
موفق راهبــرد تهدید زدایی به جای 
بهانه زدایی تصریح کرد: در ســال 82 

وقتی می گفتند حتی حق داشتن یک 
ســانتریفیوژ هم ندارید، چه شد که 
مجددا به میز مذاکره برگشتند؟ آنهایی 
که حق غنی سازی ما را محدود به چند 
درصد ناچیز می دانستند، چه شد که 
پیشــنهاد مذاکرات مجدد را مطرح 
کردند؟ وقتی دانشجویان و دانشمندان 
انقالبی این کشور در مرحله اول ۳500 
سانتریفیوژ را تولید کرده و به سوخت 

20 درصد دست یافتند.
جلیلی با ادامه توضیحاتش ضمن 
ابراز خرســندی از افتتاح آخرین فاز 
ســتاره خلیج فــارس، عنــوان کرد: 
متوسط سن مهندسان این پاالیشگاه 
حدود ۳0 ســال است. جوانان خالق 
و متعهد ایرانی توانســتند بزرگترین 
پاالیشگاه میعانات گازی جهان را در 
حالی افتتاح کنند که مدیریت ساخت 
آن توســط جــوان متخصصی به نام 
مهندس دوستی با ۳7 سال سن بود.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام با توصیــه جوانان و نخبگان به 
معطل نماندن برای مدیر شدن جهت 
حل مشکالت گفت: هنگامی که سخن 
از نخبه گزینی می شود اولین پاسخی 
که به اذهان خطور می کند آن است که 
دولت باید برای این مهم کاری بکند؛ 
اما نکته جالب توجه آنجاست که وقتی 
طهرانی مقدم ها، شهریاری ها و حسن 
باقری ها احساس مسئولیت کردند و 
وارد میدان شدند، کســی برای آنها 

فرش قرمز پهن نکرد.

جلیلی:

عمل به خواسته های دشمن »بهانه زایی« است نه »بهانه زدایی«

سرویس سیاسی- 
داخلــی  کارچاق کن هــای 
حالــی  در  کشــور  در   FATF
مــردم و تصمیم گیران را از عدم 
کارگروه  این  دستورات  پذیرش 
می ترســانند که بیانیه اخیر آن 
دست  می دهد،  نشان  روشنی  به 
بر  واقعی  فشار  اعمال  از   FATF

ایران خالی است.
روز جمعــه همزمــان بــا اتمام 
نشست اول FATF در سال 201۹، 
بیانیه این نهاد منتشــر شد. بر خالف 
آنچه که حامیان داخلی FATF ادعا 
می کردند، با وجود اینکه ایران به دو 
کنوانســیون پالرمــو و CFT ملحق 
نشده است، اما تعلیق ایران از لیست 
ســیاه این نهاد )لیســت کشورهای 
پرریسک و غیرهمکاری که باید علیه 
آنها اقدامات مقابله ای صورت پذیرد( 
تمدید شــد و ایران به لیســت سیاه 

بازنگشت.
از ســوی دیگر FATF در بیانیه 
خود، ایران را تهدید به اجرای بخش 
بســیار ضعیفی از اقدامات مقابله ای 
کرده اســت. این نهاد در بیانیه خود 
اعــالم می کند که اگر تا ژوئن 201۹ 
)4ماه دیگر( قوانین باقیمانده مطابق با 
استانداردهای این نهاد تصویب نشود، 
»درخواســت افزایش بازرســی های 
نظارتی بر شــعبات موسسات مالی« 
ایرانی مســتقر در خارج از کشــور را 

خواهد داد. 
در متن این اعالمیه آمده اســت: 
» اگــر ایران تا ژوئــن 201۹ قوانین 
باقیمانده را در چارچوب استانداردهاي 
اف اي تــي اف تصویب نکند، اف اي 
تي اف خواستار افزایش بازرسي هاي 
نظارتي از نهادهاي مالي مســتقر در 
ایران و زیرشاخه هاي آنها خواهد شد. 
اف اي تــي اف همچنین انتظار دارد 
ایــران به پیشــرفت هایش در زمینه 
تصویــب مقــررات و اصالحات دیگر 

ادامه دهد.«
»افزایش بازرسی های نظارتی بر 
شــعبات موسســات مالی« در خارج 
اقدام مقابله ای  از کشور، هشــتمین 
از اقدامات ۹گانه مقابله ای اســت که 
یادداشت تفسیری توصیه شماره  در 
1۹ ذکر شــده اســت. به چند دلیل، 
این تهدید نشان دهنده ضعف شدید 

FATF در برخورد با ایران است:
1. در شــرایطی FATF ایران را 
بــه »افزایش نظارت« بر موسســات 

مالی ایرانی مستقر در خارج از کشور 
تهدید می کنــد که در ماه های اخیر، 
بسیاری از موافقین این نهاد در داخل 
کشور ادعا کرده بودند که در صورت 
عدم اجــرای دســتورات آن، روابط 
بانکی کشــور با خــارج قطع خواهد 
شــد. اگر زیرســاخت قطع همکاری 
 FATF در اســتانداردها و روندهای
وجود داشــت، چرا این نهاد، ایران را 
به قطع همکاری بانکی تهدید نکرده 
اســت؟ یا چرا حداقل به قطع بخشی 
از این همکاری ها تهدید نکرده است؟ 
حقیقت این اســت که FATF هیچ 
زیرســاختی برای قطع همکاری های 
بانکی و یا تحریم بانکی ندارد و نهایتا 
می تواند از کشورهای دیگر درخواست 

مراقبت و نظارت بیشتر کند.
FATF .2 در شــرایطی ایران را 
به اجرای افزایش نظارت بر موسسات 
مالــی ایرانی مســتقر در خــارج از 
کشــور تهدید می کند که این نظارت 
عمال در ســطح بسیار باالیی در حال 
حاضر انجام می گیرد. به دلیل اعمال 
تحریم های ثانویه بانکی آمریکا علیه 
نظام مالی ایران و تهدیدهایی که این 
تحریمها بر بازیگران اقتصادی تحمیل 
می کنــد )از جمله جرائم ســنگینی 
کــه بانک ها و شــرکت های مختلف 
خارجــی به دلیل نقــض تحریمهای 
آمریکا پرداخــت کرده اند(، باالترین 
نظارت هــا و مراقبت هــا نســبت به 
ایرانی  شــعبه های موسســات مالی 
مســتقر در کشورهای مختلف اعمال 
می گردد که حتی سطح این نظارت ها 
و مراقبت ها بیشــتر از سطح اقدامات 
مقابله ای FATF است. بنابراین آنچه 
که FATF آن را از ایران می ترساند، 
هم اکنون نیز بر شــعب ایرانی اِعمال 

می شود!
۳. شدیدترین و مهم ترین بخش 
از اقدامــات مقابله ای کــه موافقین 
FATF، مردم و مسئولین کشور را از 
آن می ترســانند، مربوط به »شناخت 
 )EDD( مشــتری«  شــده  تقویت 
می شود که هم در متن توصیه شماره 
1۹ وجــود دارد و هم در اولین بند از 
اقدامات ۹گانه در یادداشت تفسیری 
توصیه شــماره 1۹ بــه آن پرداخته 

شده است.
با وجود اینکــه FATF در دو و 
نیم سال گذشته )از تیر۹5( در همه 
بیانیه های خود ادعا کرده که اقدامات 
مقابله ای علیه ایران تعلیق شــده )یا 

ایران از لیســت ســیاه تعلیق شده(، 
اما در عمل، در همه بیانیه های خود، 
از کشــورها می خواهد که »شناخت 
تقویت شده مشــتری« )EDD( را 
علیه ایران اِعمال کنند. یعنی ایران در 
دو و نیم سال گذشته، عمال از لیست 
اقدامات مقابله ای موســوم به لیست 
سیاه تعلیق نشــده و فقط در حرف 
تعلیق شده اســت! بنابراین با اعمال 
بخش هشــتم از اقدامــات مقابله ای 
)یعنی »افزایش نظارت« بر موسسات 
مالی ایران مستقر در خارج از کشور( 
نیز اتفاقی نخواهد افتاد، چرا که این 
بخش، از ضعیف ترین بخش های اقدام 
مقابله ای اســت و بخش مهم تر از آن 
)یعنی EDD( علیــه ایران در حال 

اجرا است.
طرح چنین موضوعی از ســوی 
FATF به دلیل خالی بودن دســت 
این نهاد در برابر ایران اســت و برای 
اثرگذاری روانی و سیاسی بر تصمیمات 
مسئوالن کشور است. مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در نظر داشــته باشد 
هــر تهدیدی که FATF، علیه ایران 
مطــرح می کند، پیش از این به دلیل 
تحریم های ثانویه آمریکا اعمال شده 
است و اثر جدیدی بر تعامالت بانکی 
ایران نخواهد گذاشــت. مواضع اخیر 
FATF به دلیل ایســتادگی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در برابر اراده 
استیصال  نشان دهنده  و  بوده  آمریکا 
این نهاد اســتعماری است. بنابراین 
بیــش از این نباید اقتصاد کشــور را 
معطــل فضای بالتکلیفــی و منتظر 
اخم یا لبخند نظام ســلطه گذاشت و 
مسئوالن به جای پیگیری نسخه های 
بیگانــگان، باید بــه تقویت بنیه های 

داخلی اقتصاد بپردازند.
FATF پیام مجمع به

ســیدمصطفی میرســلیم عضو 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام با 
اشــاره به ادامه بررسی الیحه الحاق 
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 
مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملّی 
)پالرمــو( در نشســت هفتــه آینده 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
هم اکنــون نحــوه بررســی دقیق و 
عاقبت اندیشــانه و بدون شتابزدگی 
این الیحه مربوط به گروه ویژه اقدام 
مالی )FATF( در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، برای اعضای این گروه 
این پیام مهــم را دارد که جمهوری 
اســالمی ایران نســبت به سرنوشت 

خود و ارزش های انقالب و تســلیم 
نشدن در مقابل استکبار و فشارهای 
ظالمانــه ای که با تحریمهای آمریکا 
بر او تحمیل می شــود با ساده لوحی 

برخورد نمی کند.
 FATF اعضای  افزود:  میرسلیم 
متوجه شــده اند که ایــران در مقابل 
تهدید و تطمیع تســلیم نمی شــود 
و ترفندهایی کــه در قالب معاهدات 
بین المللــی می خواهند بر او تحمیل 
کنند، او را به تســلیم نمی کشــاند، 
بنابراین باید راهــی را انتخاب کنند 
که استقالل سیاسی ایران را مخدوش 

نکند و عزت او را زیر سؤال نبرد.
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