دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

سیاسی

جزئیات نامه عربستان به ایران توسط عبدالمهدی فاش شد

نخست وزیر پیشین عراق جزئیاتی درباره نامه عربستان برای ایران
که قرار بود سردار شهید ســپهبد «حاج قاسم سلیمانی» فرمانده
نیروی قدس در آخرین ســفر خود به بغداد پاسخ ایران به آن را به
دولــت عراق بدهد ،فاش کرد .به گزارش ایرنا« ،عادل عبدالمهدی»
نخســتوزیر پیشین عراق در مســتند «الرحله االخیره» (آخرین
ســفر) که قرار است از شبکه تلویزیونی «العهد» عراق پخش شود،
از میانجیگری خود بین ریاض و تهران و نامه عربستان برای ایران و
پاسخی که قرار بود سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از جانب

ایران در جریان آخرین ســفرش به بغداد ببرد ،سخن
گفت .وی در این مستند تلویزیونی درباره میانجیگری
خود بین عربســتان و ایران و نامهای که از عربستان
دریافت کرد ،گفت :نامهای رســید .این نامه خشــک
بود؛ یعنی نه سالمی و نه بسم اهلل (الرحمن الرحیم) و
نهچیزی داشت ...من گفتم که انتقال چنین نامهای به طرف ایرانی
سخت است .آنها هم ،یعنی سعودیها گفتند که نخست وزیر عراق
آن را ببینــد و اگر مالحظاتی دارد ،نامه را با این مالحظات بازپس

بفرستد .آنها (سعودیها) عمال نامه دیگر جدیدی نوشتند
که دیپلماتیکتر بود .مفاهیم (نامه) تغییر نکرده بود ،اما
از نظر شکلی و کلمات مقداری تغییر کرده بود و من آن
را برای شهید سلیمانی فرستادم و وی گفت که به آن
پاسخ خواهیم داد( .شهید سلیمانی گفت) ما به این نامه
پاسخ خواهیم داد .عمال بعد از آن( ،شهید سلیمانی) آمد و گفتم که
ما از شما چیزی دریافت نکردهایم و وی گفت که دفعه بعدی پاسخ
را خواهم آورد و این سفری بود که وی به شهادت رسید.

سیدحسینموسویان:

با شناختی که از تیم فعلی بایدن دارم
هم امیدوارم و هم نگرانم

مسئله اصلی این است که بایدن با تحریمهای اولیه چه خواهد کرد؟
با تحریمهای بلوک ســوم که ترامپ اعمال کــرده و در تاریخ روابط
ایران و آمریکا بیسابقه بود و هدف آن تحریمها هم آشکار بوده ،چه
خواهدکرد؟ در واقع هدف ترامپ و صهیونیستها از اعمال این تحریمها
این بود کاری کنند که اگر دموکراتها در انتخابات پیروز شدند تحت
هیچ شــرایطی نتوانند به برجام برگردند .از این رو بنده این روند را
آنقدر سخت و پیچیده میدانم که ارتباطی به شخص بایدن هم ندارد
بلکه سیستم قانون و قانونگذاری آمریکا سیستمی است که برای هر
دولتی که روی کار میآید ،چالش بزرگی محسوب میشود.
در حــال حاضر بحث اصلی دموکراتها درمــورد ایران و برجام این
است که یک دسته میگویند دولت بایدن بدون پیش شرط و بدون
تأخیربه برجام برگردد بعد سایر اختالفات را مثل مسائل منطقهای و
موشکی را دنبال کند .دسته دوم میگویند برجام به تنهایی کفایت
نمیکند و باید مسائل منطقهای و موشکی را بیاوریم روی میز چراکه
مســائل ما با ایران ،مسائل هستهای نیست باید همه را در یک قالب
حل کنیم .دسته سوم میگویند که ما مخالف خروج ترامپ از برجام
بودیم اما باالخره او از برجام خارج شده و تحریمهایی را اعمال کرده
و بالیی به ســر ایران آورده اســت که سابقه ندارد .واقعیت این است
که دردولت ترامپ فشــارها و تحریمهایی علیه ایران اعمال شد که
در تاریخ ایران بعد از مغول بیســابقه اســت .از این رو دســته سوم
در دموکراتها معتقدند که باید از این فرصت اســتفاده کنند و مفت
و مجانی از دست ندهند چون سرمایه خوبی برای چانه زنی است.
این سه طرز تفکر داخل خود دموکراتها هم وجود دارد .دموکراتها
یک دست نیســتند ،جمهوری خواهان هم یک دست نیستند مثل
جریانات سیاسی داخلی ایران که اصالحطلبان ما یک دست نیستند
و اصولگرایان ما هم یک دست نیستند .به نوعی واقعیتهای سیاسی
داخلی ما و آمریکا شبیه به هم است.
اما با شــناختی که من از تیم فعلی بایــدن دارم؛ هم امیدوارم و هم
نگرانم .نگرانیام همه چالشهای فنی ،سیاسی ،امنیتی و حقوقی است
که بیان کردم به خصوص اگر در داخل کشور ما هم شرایطی به وجود
بیاید که موجب تسهیل و تقویت آن چالشها شود .یعنی ما هم یک
شرایط سیاسی داشته باشیم یا خدایی نکرده به وجود بیاوریم که تمام
آن چالشها و تهدیدها تقویت و جدی و عملیاتی شــوند .این آرزوی
صهیونیستها است که شــرایطی به وجود بیاید که بایدن نتواند به
برجام برگردد یا اگر برمی گردد آنچنان فشل باشد که اجرای آن فقط
صوری ،شکلی و ظاهری باشد.

سیدحسین موســویان ،دیپلمات برجسته کشــورمان در گفتگو با
خبرگزاری برنا به آینده برجام و روابط با آمریکا در دوره بایدن پرداخت.

مهمترین چالشهای پیــش روی جو بایدن رئیس جمهور
منتخب آمریکا برای بازگشت به برجام چیست؟
مــا فرض را بر این بگذاریم که اکنون توافق نانوشــتهای بین رئیس
جمهور منتخب آمریکا یعنی بایدن و رئیس جمهور مســتقر یعنی
روحانی وجود دارد که میخواهد انجام و عملیاتی شود .دموکراتها،
ی وی
بایدن رئیس جمهور منتخب ،جیک سولیوان مشاور امنیت مل 
و بلینکــن ،وزیر خارجه جدیدش درمــورد برجام میگویند :اجرا در
مقابل اجرا.)compliance for compliance( ،یعنی اگر ایران به
برجام بازگردد و تعهداتش را به طور کامل انجام دهد ما هم به برجام
بازمیگردیم .در واقع فرض را بر این میگذاریم که دولت جدیدآمریکا
جدی است و میخواهند این کار را انجام دهند.
به نظر بنده "چالــش اول" و مهمترین مانعی که برای بایدن وجود
خواهد داشت ،این است که وقتی میخواهد برجام را اجرا کند با مانع
"تحریمهای اولیه" مواجه خواهد شــد .اوباما که خودش این توافق
را انجــام داده بود ،به صورت جدی هم میخواســت اجرا کند ،وزیر
خارجهاش یعنی جان کری را به همه کشورها میفرستاد تا به همه
تضمین دهد و همه را تشــویق کند که با ایران کار و بیزینس کنید
چراکه یکی از مفاد برجام این اســت که کشورهای امضاکننده برای
روابط عادی اقتصادی و بازرگانی با ایران مانع تراشــی نخواهند کرد.
به بیانی دیگر ایــن یکی از اصول مهم برجام برای ایران اســت .اما
آمریکاییهــا در دوره اوباما نتوانســتند برجام را به دلیل تحریمهای
اولیه اجرا کنند در واقع تحریمهای اولیه(،)primary sanctions
تحریمهایی هســتند که قبل از بحران هستهای در دوران کلینتون،
ریگان ،بوش پدر و بوش پســر انجام شــده بــود و ربطی به بحران
هســتهای نداشــت .به نظر من برجام در دوره اوباما که جزو میراث
وی بوده و بســیار هم جدی بود به طور کامال فلج اجرا شد که البته
مانعش تحریمهای اولیه بود .در واقع اروپاییها ،قراردادهای بزرگی
را بــا ایران امضــا میکردند مثل توتال و  5میلیــارد دالر ،اما اجرا
نمیکردند منتظر بودند ببینند که باالخره چه تضمینی از ســوی
آمریکاییها میتوانند بگیرند که فردا یک دادگاه آمریکایی با استناد
به تحریمهای اولیه آن را مجازات نخواهد کرد چون تحریم صنعت
نفت ایران که مربوط به دوران کلینتون و دورانهای گذاشــته است
و جزو تحریمهای اولیه است .این چالش هم برای بایدن خواهد بود

در واقع هدف ترامپ و صهیونیســتها از
اعمال تحریمها این بود کاری کنند که اگر
دموکراتها در انتخابات پیروز شــدند
تحت هیچ شــرایطی نتواننــد به برجام
برگردند .از این رو بنده روند بازگشت
به برجــام را آنقدر ســخت و پیچیده
میدانم که ارتباطی به شخص بایدن هم
ندارد بلکه سیستم قانون و قانونگذاری
آمریکا سیســتمی اســت که برای هر
دولتی که روی کار میآید ،چالش بزرگی
محسوب میشود
هیچ فرقی نمیکند .این مشکل مربوط به دوره ماقبل ترامپ است.
با روی کار آمدن بایدن در  20ژانویه ،ایران باید چهرویهای
را برای مذاکرات برجامی در پیش بگیرد؟
فرض بر این اســت که  20ژانویه شــده و ظرف دو سه هفته ،بایدن
هم میخواهد یک دستورالعمل اجرایی ( )Executive orderصادر
کند که آمریکا به برجام برمیگردد و فرض کنیم که میخواهد تمام
تحریمهای هستهای را بردارد ،چه تحریمهای هستهای در قالب برجام
و چه تحریمهای هستهای که ترامپ اعمال کرده است .با این فرض

عباس عبدی در باره مصاحبه وزیر خارجه با شبکه افغانستانی:

ظریف ضعیف بود خبرنگار ضعیف تر

هفته گذشــته وقتی ویدئوی مصاحبه خبرنگار شبکه «طلوع» از
کشور همسایه ،افغانستان ،با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
کشــورمان منتشر شد ،تعداد زیادی از فعاالن فضای مجازی در دو
کشور به آن واکنش نشان داده و به تحلیل آن نشستند.
به گزارش جماران ،در افغانســتان ،گروهی پاســخهای ظریف در
خصوص نقش لشکر فاطمیون در آینده افغانستان را قانعکننده و
خوب توصیف کردند و از خبرنگار هم وطن خود بابت پرسشهای
صریح و مکررش انتقاد کردنــد؛ گروهی در داخل ایران نیز ضمن
تمجید از جسارت خبرنگار یاد شده ،پاسخهای ظریف را منفعالنه
و ناموفق دانستند.
برخی نیز انجام چنین مصاحبهای را نشانه وجود آزادی مطبوعات
در افغانســتان ،و در نتیجه تربیت خبرنگاران چالش گر و حرفهای
تلقی کردند.
در خصوص این مصاحبه و واکنشهای یاد شــده با عباس عبدی
تحلیلگر سیاسی گفتگوی کوتاهی انجام دادیم که در پی میآید:

بســیاری در داخل کشــور ،مصاحبه دکتــر ظریف با
خبرنگار شبکه طلوع افغانستان را استثنایی پنداشته و بهدلیل
چالشــیبودن ســواالت ،از خبرنگار تحلیل و تکریم زیادی
کردند .اما آیا واقعا این یک مصاحبه ی ویژه بود؟
بنده فرصت نکردم همه مصاحبه را ببینم؛ فقط دو بخش آن را دیدم
که یکی در مورد ســوریه و دیگری در مورد والیت فقیه است .بنابر
این درباره بخشهای ندیده نظری ندارم .این دو قســمت به نظرم
یک مصاحبه معمولی بود و خبرنگار هم چندان مســلط نیست و
البته با ورود مکرر میان ســخنان مصاحبه شونده این عدم تسلط
را نشان میداد و پرسشهای مهمتری میتوانست طرح کند که به
دلیل عدم تســلط انجام نداد .البته به نظرم پاسخهای آقای ظریف

هم در همان حد گفتگو ،شاید قدری باالتر از سطح پرسشها بود و
چندان دقیق و دیپلماتیک جواب نمیداد .در هر حال ،این گفتگو
چیز عجیب و غریبی نبود .البته دلیل و انگیزه این گفتگو هم مهم
است که اطالعی از آن ندارم.

به عبارتی میشــود گفت که هر دو جامعه بیش از آن که بخواهند
مستقیما درباره مسئله نظر دهند ،شاید داوری آنان بیشتر تحت تأثیر
نگاهشان به حکومتها و مواضع آنان است .تا وقتی که این وضعیت
وجود داشته باشد سخت است که افکار عمومی به تفاهم برسند.

خبرنگار ضعیفتر از ظریف بود

برخی میگویند ظریف مجبور به دفاع از سیاســتهایی
اســت که خودش قبول ندارد .اساسا آیا فقط ظریف اینگونه
اســت یا سایر وزرای خارجه جهان هم مجبورند در خصوص
تعارضهای داخل اینگونه پاســخ یک خبرنــگار خارجی را
بدهند؟
در عمل همه وزرای خارجه کم و بیش این مشــکل را دارند .نباید
فکر کنیم که وظیفه آنها این اســت که فقط از سیاســتهایی که
قبول دارند دفاع کنند و چیزهایی از حکومتشــان که قبول ندارند
را رد کنند .آنان بصورت پیشفرض پذیرفتهاند که نماینده حکومت
در برابر جهان باشــند .از همه موارد باید دفاع کنند .البته توانایی
در نوع دفاع کردن بحث دیگری اســت .آنان میتوانند وزیر خارجه
نشوند ولی اگر شدند آش با جاش .این چالشی است که همه وزرای
خارجه با آن مواجه هســتند .شاید وزرای دیگر کمتر با این مسئله
مواجه باشند .مسئله این است که شدت و ضعف این چالش چقدر
است .یعنی کمیت و کیفیت چیزی که قبول ندارند چگونه است؟
ولی در هر حال وزیر خارجه است و پذیرفته و وظیفه دارد که از کل
کشور از جمله سیاست خارجی آن دفاع کند و اگر نمیخواهد نباید
این پســت را بپذیرد .به نظرم آقای ظریف در شرایطی این وظیفه
را عهدهدار اســت که بیشترین شکاف مورد نظر وجود دارد .یعنی
نسبت به قبلیها باید از چیزهای بیشتری دفاع کند که اصال قبول
ندارد .خوب در این موارد باید زیرکانه پاسخ دهد که در مواردی دور
از انتظار نشان داده است.

گروهی از مخاطبان از داخل افغانســتان نیز گفتهاند که
با شنیدن سخنان ظریف نگاهشان به جمهوری اسالمی تغییر
کرده اســت .باالخره کدامیک در کار خود موفقتر بودند؟
ظریف یا خبرنگار؟
نمی دانم نگاه قبلی آنها چه بوده و به چه دلیل عوض شده است .به
همین دلیل نمیتوان پاسخ شایسته داد .ولی به نظرم ظریف بهتر
از این هم میتوانســت در مورد قضیه سوریه اظهار نظر کند و در
مجموع ضعیف برخورد کرد؛ گرچه خبرنگار ضعیفتر از او بود .فارغ
از این که درباره سیاســت ایران در سوریه چه نظری داشته باشیم
ســوریه عرصه جنگ میان دو نیروی رسمی و کالسیک نیست .در
طرف مقابل از دهها کشور حضور داشتند این طرف هم همینطور
بود .ســوریه فقط منطقه جغرافیایی و میدان جنگ بود و بخشی
از جنگ که مرتبط با داعش بود فراتر از هدف ســوریه اســت .به
عالوه کسی که حضورش در گفتگو محصول حمله و حضور سربازان
بینالمللی در کشــورش است چگونه میتواند نسبت به این اتفاق
معترض باشــد؟ میتوان نســبت به اصل سیاست ایران در سوریه
معترض بــود ولی این جز آن حداقل بــرای مصاحبهکننده محل
اعتراض نباید باشد مگر این که صرفا برای توضیح پرسیده باشد.
علت این تفاوت نظر در افکار عمومی ایران و طرف مقابل،
در چه عاملی نهفته است؟

علتعقبنشینیاروپا
از اصرار بر مذاکرات فرابرجامی چیست؟

یک کارشناس مسائل بینالملل گفت :جمعبندی
اروپا این است که فعال از تحریک ایران و تشدید
فضــا در رابطه با برجام خودداری کنند ،اما این
عقب نشــینی به معنی تغییر مواضع قبلی آنها
یعنی اعمال تغییراتی در برجام و نیز بحث درباره
مســائل موشــکی و منطقهای مرتبط با ایران
نیســت .به گزارش ایسنا ،سید رضا میرطاهر با
اشاره به مذاکرات وزیران خارجه ایران و  4+1که
هفته جاری برگزار شد و آنچه از سوی رسانههای
غربی درباره نتیجه این مذاکرات مطرح میشود
مبنی بر این که اروپا بر تعیین پیش شرط برای
بازگشت به برجام پیش شرطی ندارد ،گفت :بعد
از پیروزی بایدن شاهد موضعگیری سختگیرانه
اروپاییها مخصوصا ســه کشــور اروپایی عضو
برجــام بودیم و در جلســات و نشســتها و
نیز جداگانه اعالم کرده بودند که باید در حوزه
برجام و مسائل آن تغییراتی از سوی ایران انجام

شــود به عالوه اینکه بر مذاکره درباره مســائل
موشکی و مسائل منطقهای نیز در ادامه برجام
تاکید کردند .میرطاهر در ادامه گفت :اروپاییها
میخواهند تا زمانی که بایدن بر سر کار بیاید،
موضع جدید آمریکا در قبال برجام را به سمت
وضعیتی فریز شده هدایت کنند .تصور این است
که بایدن اقداماتی را در راستای پیوستن مجدد
آمریکا به برجام صورت میدهد و اگر این اتفاق
بیفتد راه باز میشود که غربیها مجدد فشارهای
خود به ایران برای انجام مذاکره جدید را افزایش
دهند .اما تا بازگشت به برجام و اجرای تعهدات
از ســوی آمریکا و اروپا انجام نشود ،نمیتوانند
شاهد اتفاقی در ایران باشند .وی خاطرنشان کرد
که در وضعیت جدید به نظر هیچ یک از طرفین
دوســت ندارند از وضعیت فعلی وخیمتر شود و
شاید عقب نشــینی اروپاییها از مواضعشان به
این علت باشد.

جزئیات هک شدن
تلفن همراه گانتس توسط ایران

شبکه لبنانی المیادین در گزارشی به جزئیات
هک شــدن تلفن همــراه وزیر جنــگ رژیم
صهیونیستی از سوی ایران پرداخت.به گزارش
ایســنا به نقل از المیادین ،مارس سال گذشته
بنــی گانتس ،وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی
اعتراف کرد که تلفن همراهش از ســوی ایران
هک شــده است.در ســایه رقابت سخت میان
بنیگانتس و بنیامین نتانیاهو بر ســر پســت
نخست وزیری ،رسانههای صهیونیستی نیز بار
دیگر به این مسئله پرداختند و پرسشهایی در
رابطه با محتویات تلفن همراه هک شــده بنی
گانتس مطرح کردند.
مجری شــبکه  ۱۳رژیم صهیونیســتی در این
باره میگوید :رونن تسور ،دستیار پیشین بنی
گانتس و رئیس کنونی شــاباک آنچه در رابطه
با هک تلفن همراه بنی گانتس از ســوی ایران
منتشره شــده را به صورت رسمی تایید کرده

اســت.ایالنا دایان ،مجری اسرائیلی هم گفت:
اطالعــات مهم و حســاس در رابطــه با هک
شدن تلفن همراه بنی گانتس ابتدا در سپتامبر
سال ۲۰۱۸به نداف ارغمان ،رئیس وقت شاباک
داده شــد و او نیز یک تصمیم استثنایی اتخاذ
کــرد و نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی که
مسئول مستقیم او است را از این مسئله مطلع
نکرد.دایان تاکید میکند که ارغمان در آن زمان
با بنی گانتس به طور محرمانه دیدار میکند و
بــه او خبر میدهد که ایرانیها تلفن همراهش
را هک کرده و تمــام محتویات و اطالعات آن
را برداشــتهاند و این اطالعات تمام ســفرهای
هوایــی و امور دیگر او حتی هتلها و اتاقهایی
که رزرو میکند را شــامل میشود .این مجری
صهیونیستی خاطرنشان کرد که سازمان شاباک
درخواســت کرد که خــودش محتویات تلفن
همراه بنی گانتس را بررسی کند.
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حمله مجدد ترامپ به چین در توئیت جدیدش

رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین توئیتش بار دیگر به چین حمله کرده و گرفتاری مردم
آمریکا به کروناویروس را به گردن چین انداخت.به گزارش ایسنا ،دونالد ترامپ در توئیت
جدیدش نوشته است« :در باشگاه ترامپ اینترنشنال در پالم بیچ فلوریدا تماسهای تلفنی زیادی
برقرار کردم و دیدارهایی داشتم .چرا سیاستمداران نمیخواهند به مردم به جای تنها ۶۰۰دالر،
 ۲۰۰۰دالر بدهند؟ این تقصیر آنها نیست ،تقصیر چین است .پول را به مردم ما بدهید!»

خبرتلگرامی

اکنون علیه قمار...
ادامه از صفحه اول:
 ...در مقابل کســب پول بــادآوردهی زحمت
ناکشــیده ای همچون قمار و شرطبندی به
شدت مذموم و ناپسند است ،اما این رفتار شوم
و نابود کنندهی بنیان خانــواده و اجتماع به
متولیان
راحتی و بدون هیچ مزاحمتی از جانب
ّ
دولتی و فرادســتگاهی به صورت رسمی در
فضای مجازی شــکل گرفته ،فرهنگسازی
نموده و متأسفانه در عمق استراتژیک فرهنگی
کشور یعنی افراد تأثیرگذار فرهنگی وهنری
و ورزشی بر جامعه یا همان سلبریتیها نفوذ
نموده است و به سیری طبیعی و حتی رفتاری
فاخر تبدیل شــده است ،البته بحث تبدیل و
قلب ضدارزش بــه ارزش و بالعکس در امور
فرهنگی و اجتماعی خود بحثی بسیار عمیق
و تخصصی است که در این مقال نمیگنجد،
لکن اینجا بحث در آن اســت که چگونه ابزار
تبلیغات فساد بر فضای مجازی که در اختیار
و تحت مدیریت نظام اسالمی است به راحتی
سوار میشود و پس از آن توسط شخصیتهای
مشهور حوزه فرهنگ و هنر و ورزش جامعه به
قدر کثیر اشــاعه میگردد؟ و فاجعه بزرگتر
آنکه از درگاه رسمی نظام بانکی کشور گردش
مالی بالغ بر چهارصد میلیارد تومان روزانه به
گواه اسناد خدشهناپذیر ایجاد نموده و توسط
مدیران خارج نشــین سایتهای شرطبندی
و قمار این مبلغ روزانه در قالب ارز از کشــور
خارج میشود ،آن هم در شرایط تحریمهای
وحشیانه غرب و امریکا .بدیهی است که شبکه
فساد ســازمان یافته که نتیجه فعل آن قمار
است از بهم آمیختن چندین عنوان مجرمانه
همچون راهاندازی شبکه فساد سازمان یافته
شرط بندی ،تبلیغ فســاد در فضای مجازی،
پولشویی ،خروج ارز و ...تشکیل میشود.
شــکلگیری هرکدام از ایــن جرایم نیازمند
خالءهای قانونــی و نظارتی در ابواب مختلف
از جمله عدم وجود قانون درســت و نظارت
صحیح بر فضای مجازی ،مصلحت اندیشــی
و قانونمند نبودن نظــام نظارت بر رفتار افراد
مشهور و تأثیرگذار بر روح جامعه (سلبریتیها)،
خالء وجود قانون جامع مبارزه با پولشــویی
همســو با نیاز و مشکالت مالی کشور مطابق
قانون اساسی ونه کپیبرداری از قوانین مبهم
و غیرقابل تطبیق ملل دیگر است .لکن آنچه
باعث میشود تا تمام این رشتههای مختلف در
یک بزنگاه به یکدیگر برسند و میوهی منحوس
این باغ هرز به ثمر بنشــیند ،ضعف غیرقابل
انکار و فساد در نظام بانکداری کشور است ،و
این سهولت دسترسی و بیصاحب بودن نظام
مالی و بانکی کشــور است که انگیزه و امکان
ایجاد شبکههای فساد گوناگون از جمله قمار و
شرطبندی را فراهم مینماید.
اینکه سیســتم قانونگذاری و ســازمانهای
نظارتی نظام چه زمانی به این معنا میرسند
که بانکها عامل اصلی پیدایش بسیاری از جرایم
کالن اقتصادی در ایران هستند ،معلوم نیست،
تحقیقات دانشگاهی با عنوان «نقش بانکها در
جرایم اقتصادی در ایران» که به تفصیل نقش
بانکها در جرایم کالن اقتصادی در کشور را
آسیب شناســی و حالجی نموده است انجام
پذیرفته و این نمونهای از تحقیقات گسترده
در این حوزه است که توسط حقوقدانان انجام
شده ،اما متولیان نظام قانونگذاری کشور که هم
منابع علمی و هم پشتوانههای تجربی و قضائی
در ایــن موضوع را در کنار خــود دارند ،چرا
یکبار برای همیشه با بازنگری و اصالح قانون
عملیات بانکداری بدون ربا درصدد پیشگیری
از وقوع جرایم کالن اقتصادی نیستند؟ مشکل
از عدم شــناخت جایگاه پیشــگیری از وقوع
جرم اســت یا مصلحتاندیشیهای مخرب و
اولویتبندیهای ناآگاهانه؟ و یا مشــکل همان
بحث فساد سازمان یافته در نظام بانکداری و
البی قدرتمند یقه سفیدان و مافیای بانکداری
اســت که مجوز اصالحــات بنیادین در نظام
بانکداری را صادر نمیکند؟
هرچه هســت تا ابتدا اصــاح قوانین صورت
نگیــرد و نظــارت صحیح بر اجــرای آن در
دستورکار نباشد ،ریشه فســاد یقه سفیدان
خشک نمیشود و فعالیت سایتهای قماربازی
و رباخــواری بانکــی و دهها جرم برخاســته
از نظام فاســد بانکی که منجر به یغما رفتن
اموال مــردم مظلوم در ایــن اقتصاد مریض
میشود ،امری کامال طبیعی است و صاحبان
قدرت و ثروتمندان نوظهور بیسواد همچنان
فرهنگساز و تأثیرگذار خواهند بود .خواه این
فرهنگسازی ،جوالن خودروهای الکچری در
ساعات ممنوعیت تردد شهری باشد و یا ترویج
فرهنگ سگ گردانی و تبلیغ برای سایتهای
شرطبندی و قمار.
بدیهی اســت برخورد قهری قوه قضائیه نیز
بدون اصالح قوانین جهت پیشگیری از وقوع
جــرم در حوزههای مختلف ،از کارآمدی الزم
برخوردار نخواهد بود.
امید آن داریم متولیان امر در نظام قانونگذاری
و اندیشمندان و صاحبنظران علمی در کشور
شرایطی را فراهم آورند که نتیجه آن استقرار
فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم باشد نه تنها
مبارزهی گران و پرهزینه با جرم و فساد.

 Dیک تروریســت انتحاری که قصد
داشــت خود را در جریان مراســم
جشنهای سال نو مسیحی در بغداد
منفجر کند ،دســتگیر شد.دستگاه
امنیت ملی عــراق در بیانیهای اعالم
کرد :یگانهای دستگاه امنیتی عراق
در اســتانهای «صــاح الدین» و
«دیاله» موفق شدند که یک گروهک
تروریســتی را متالشی کنند.در این
بیانیه آمده است :یکی از اعضای این
گروهک چهار نفره قصد داشــت که
خود را در جریان مراســم جشنهای
ســال نو مســیحی در بغداد منفجر
کند/.ایرنا

بین الملل

فارین پالیسی با اشاره به سیاستهای ترامپ
در قبال ایران نوشت

فشارحداکثری؛
دستاوردحداقلی

یک نشریه آمریکایی با بررسی سیاستهای
خصمانــه رئیسجمهــور آمریــکا درقبال
ایــران تصریح کرد که بــا وجود تالشهای
دونالد ترامپ برای اعمال فشــار حداکثری
بر تهــران ،این رویکــرد موفقیت چندانی
نداشه است.
به گزارش ایســنا ،نشــریه فارین پالیسی
در یادداشــتی با عنوان "فشار حداکثری؛
دســتاورد حداقلی" به بررسی سیاستهای
دونالد ترامپ ،رئیــس جمهور آمریکا برای
اعمال حداکثر فشــار بر ایــران پرداخت و
نوشــت :دولت ترامپ در ســال  ۲۰۲۰به
سختی تالش کرد تا توافق هستهای با ایران
را برای همیشه دفن کند ،اما اکنون به نظر
میآید که جو بایدن (رئیسجمهور منتخب
آمریــکا) آماده اســت تا روح تــازهای به
توافق بدهد.
فاریــن پالیســی ادامه داد :ســال ۲۰۲۰
با تشــدید کارزار فشــار حداکثری دولت
ترامپ علیــه ایران که شــامل تحریمهای
آمریکا ،محدودیت سفر دیپلماتهای ارشد
ایرانی در ســازمان ملل و ترور ژنرال قاسم
ســلیمانی ،استراتژیســت نظامی ارشــد و
مشهور تهران بود ،همراه بوده است.
ایــن کارزار حداکثــری تحریمها ،فشــار
فزاینــدهای را بر اقتصاد ایــران وارد کرده
اما در جلوگیری از پیشــرفت توانایی ایران
در توســعه برنامه هستهای موفقیت اندکی
داشته اســت .همچنین ،تالشهای مداوم
واشــنگتن برای تخریب توافق هســتهای،
ایــاالت متحــده را از نظــر دیپلماتیک در
سازمان ملل منزوی کرده است.
این نشــریه در ادامه با اشاره به چند مقاله
اخیــر خود دربــاره رویکرد دولــت ترامپ
درقبال ایران نوشــت :جهــان ،آمریکا را به
دلیل این سیاســتهایش مالمت میکند.
چندین رویداد بر انزوای دیپلماتیک دولت
ترامپ به دلیل اصرارش بــر نابودی توافق
 ۲۰۱۵تاکید میکند ،از جمله آنکه در ماه
ژوئن مایک پمپئو ،وزیر امورخارجه ایاالت
متحده برای تحت فشــار قرار دادن شورای
امنیت ســازمان ملل با هدف حفظ تحریم
تسلیحاتی علیه تهران که مدتی بعد در ماه
اکتبر منقضی شد به سازمان ملل رفت .در
پایان ،جهان تا حد زیادی از خواســتههای
واشــنگتن برای تمدید تحریم تســلیحاتی
شــانه خالی کرد و مانور آمریــکا با هدف
اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه
ایران شکست خورد.
فارین پالیسی با بیان اینکه "اسرائیل دردسر
سیاست بایدن درقبال ایران است" به ترور
شهید محسن فخری زاده دانشمند برجسته
کشــورمان در حــوزه دفاعی و هســتهای
اشاره کرد و نوشــت :به محض انتخاب جو
بایدن به عنوان رئیسجمهور بعدی آمریکا
فخــریزاده هدف ترور قرار گرفت که اغلب
بر این باورند کار سرویس اطالعات اسرائیل،
موساد بوده اســت .از نظر کارشناسان ،این
اقدام بخشی از تالشهای بنیامین نتانیاهو
(نخست وزیر رژیم صهیونیستی) در جهت
از بین بردن هرگونه فضا برای بازگشــایی
کانال دیپلماســی با ایران در دولت بایدن
بوده اســت .این مانعی اســت کــه بایدن
بــرای آغاز مجدد مذاکرات بــا تهران با آن
مواجه است.
ایــن نشــریه آمریکایی همچنین نوشــت:
سیاســتهای ترامپ ایــران را متقاعد کرد
که یک برنامه هستهای پیشرفتهتر پیش از
هر مذاکرهای ایجاد کند که شــامل افزایش
سطح غنیسازی میشــود .ولی نصر استاد
دانشــکده مطالعــات بینالمللی دانشــگاه
جــان هاپکینز در این بــاره گفت :علیرغم
فشار اقتصادی بیشتر ،ترامپ فقط ایران را
تشــویق کرده که سرمایهگذاری خود را در
برنامه هســتهای دو برابر کند .اگر رایزنیها
از سر گرفته شود ،ایران میخواهد اطمینان
یابد که از نوبت قبلی قدرت بیشتری دارد.

