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سیاسی

وطن امروز شماره 2554

اخبار

کار دشمن تحریم
و عملیات روانی است

رئیس قوهقضائیه گفت :در طول  ۴۰س��ال
گذش��ته آمریکاییه��ا و اذنابش��ان هر آنچه
داشتند را برای توطئه علیه ایران به کار گرفتند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،آیتاهلل
ص��ادق آملیالریجانی در جلس��ه مس��ؤوالن
عالی قضایی که روز گذشته برگزار شد ،اظهار
داشت :امروز کار دشمن تحریم و عملیات روانی
اس��ت .رئیس قوهقضائیه با اشاره به فرمایشات
مقام معظم رهبری گفت :در طول  ۴۰س��ال
گذش��ته از زم��ان پی��روزی انق�لاب تاکنون،
دشمنان جمهوری اسالمی بویژه آمریکاییها
و اذنابش��ان هر آنچه داشتند علیه جمهوری
اسالمی به کار گرفتند .وی افزود :این کشورها
از تحریک اق��وام در اطراف مرزهای جمهوری
اسالمی ایران ،از جنگ  8ساله علیه کشور ما ،از
کودتا ،تحریمهای متمادی و هر آنچه برای آنها
مقدور بوده کوتاهی نکردند و امروز میدانند که
جمهوری اسالمی ایران قدرتمندتر از همیشه
در منطقه حاضر ش��ده و همین موضوع باعث
نگرانی آنها شده است .رئیس قوهقضائیه گفت:
این کشورها با وجود فشارها و عملیات و جنگ
روانی که در طول  40س��ال گذش��ته بر ملت
ما تحمیل کردن��د و مدتها وعده میدادند تا
 2-3ماه دیگر این نظام متالش��ی خواهد شد،
میبینند که نظ��ام جمهوری اس�لامی ایران
مقتدرتر از همیشه است.

آغاز جلسات رسیدگی به شکایت
ایران از آمریکا در الهه

جلسات رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا
در دیوان بینالمللی دادگستری ،پیرامون پرونده
توقیف  2میلیارد دالر از اموال مردم ایران توسط
واش��نگتن ،از روز گذش��ته در الهه آغاز شد .به
گزارش ،میزان این جلس��ه به ارائه استداللهای
شفاهی نماینده آمریکا اختصاص داشت .نماینده
ایران در این دادگاه ،دادخواس��ت کشورمان را در
پرونده توقیف  2میلیارد دالری ،در روز چهارشنبه
(۱۸مهر) تش��ریح خواهد کرد .روند رسیدگی به
ش��کایت ای��ران از آمریکا در دی��وان بینالمللی
دادگستری پیرامون پرونده توقیف  2میلیارد دالر
از اموال مردم ایران ،تا روز جمعه (۲۰مهر) ادامه
خواهد داشت .اول اردیبهشت  ۱۳۹۵برابر با ۲۰
آوری��ل  ،۲۰۱۶دیوان عالی آمریکا با صدور رأیی
به دادگاههای این کش��ور اجازه داد در رسیدگی
به دادخواهی قربانیان جرائم تروریستی تا سقف
 ۲میلیارد دالر از داراییهای بلوکه ایران را برای
پرداخت غرامت استفاده کنند .از این رأی دیوان
مدرن اموال مردم
عالی آمریکا با عن��وان راهزنی
ِ
ایران یاد شد.

علی الریجانی به ترکیه سفر کرد

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ظهر دیروز
ته��ران را به مقصد آنتالی��ای ترکیه به منظور
حضور در سومین اجالس مجالس کشورهای
عضو اتحادیه اوراس��یا ترک کرد .سیدحسین
افضلی ،نماینده اقلید ،حسین امیری خامکانی
نماینده زرند و کوهبنان ،احمد علیرضابیگی و
زهرا ساعی نمایندگان تبریز ،آذرشهر و اسکو،
علی الریجانی را برای حض��ور در این اجالس
همراه��ی میکنند .همچنی��ن علی مطهری،
نایبرئیس مجلس شورای اسالمی ،حسینعلی
امیری معاون پارلمانی ریاستجمهوری و نوری
قزلجه معاون اجرایی مجلس شورای اسالمی،
الریجانی را بدرقه کردند.

شماره جدید فصلنامه  15خرداد
منتشرشد

پنج��اه و شش��مین ش��ماره
فصلنام��ه تخصص��ی 15
خرداد که به فصل تابس��تان
مربوط اس��ت به همت بنیاد
تاریخپژوهی و دانشنامه انقالب
اسالمی تدوین و پس از انتشار ،روانه بازار شد .به
گزارش روابط عمومی این بنیاد ،این شماره که
همچون گذشته به تحوالت تاریخ انقالب اسالمی
و نهضت حضرت امام(ره) میپردازد ،دربرگیرنده
مق��االت ،گزارشه��ا و نقدهای��ی در این عرصه
است .از جمله مطالب مندرج در این شماره نقد
کتاب «الف الم خمینی» اثر هدایتاهلل بهبودی
است که به قلم حجتاالسالم والمسلمین دکتر
سیدحمید روحانی تحت عنوان «الف الم؛ خدمت
یا خیانت» به نگارش درآمده است .عالقهمندان
ب��ه تهیه ای��ن ش��ماره از فصلنام��ه  15خرداد
میتوانند طی تماس تلفنی با دفتر مرکزی بنیاد
ب��ه ش��مارههای 22579192-5ی��ا ایمی��ل
 Bonyad.tarikh@gmail.coاین نسخه از
فصلنامه را دریافت کرده یا مشترک شوند.
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آیتاهلل محسن اراکی ،عضو هیأترئیسه جامعه مدرسین ضمن تقدیر از مخالفان FATF
منطق ضعیف کسانی که به آخرین الیحه این کنوانسیون رأی مثبت دادند را تشریح کرد

ترسوها به  CFTرأی دادند

گروه سیاسی :بهرغم مخالفتهای گسترده
مراجع تقلید ،نیروهای مسلح و همچنین
هشدار کارشناس��ان درباره تبعات امنیتی
مربوط به  CFTاما روز یکش��نبه گذشته
آخرین الیح��ه  FATFه��م در مجلس
تصویب شد .در ادامه انتقادات و هشدارهای
مطرحشده درباره لوایح مربوط ،این موضوع
بعد از رای مثبت مجلس به صورت ویژهای
همچن��ان در ص��در توجه��ات و انتقادات
گس��ترده اس��ت.از چهرههای ش��اخص
سیاسی ،مذهبی و دانش��گاهی تا کاربران
ش��بکههای اجتماع��ی در واکنشه��ای
مختلف اق��دام اخیر مجلس را در بوته نقد
جدی قرار دادهاند .در همین رابطه ،آیتاهلل
محس��ن اراکی ،عضو هیاترئیسه جامعه
مدرسین تاکید کرد آنها که رای به FATF
ندادند اسمشان را اعالم کنند ،از هیچ چیز
هم نترس��ند و یقین هم داشته باشند که
آینده از آن آنهاس��ت و ملت م��ا از آنها قدردانی و
تش��کر خواهد کرد تا مردم بدانند چه کسانی در
شرایط س��خت پای قرآن ایستادند و چه کسانی
نایستادند.
آیتاهلل اراکی در درس اخالق خود در مدرسه
علمیه معصومیه با اش��اره به کس��انی که در صدر
اسالم از رفتن به جنگ سر باز میزدند ،گفت :طبق
آیات قرآن ،کسانی که به  CFTرای دادند  3بهانه
میآورند :اوال میگویند نمیتوانیم «ال طاقه لنا»؛
دوم اینکه میگویند میترسیم «إِن َّما ذل ُِك ُم الشَّ
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و عده دش��من خیلی زیاد است .اقتصاد ما ،ارز ما
همه دست دشمن است؛ خدا در جواب میفرماید:
«من يتقاهلل يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث ال
يحتسب» مگر شما ایمان ندارید که خدا پشتوانه
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مدرس درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
گفت :منطق کسانی که به  CFTرای دادند در این
 3عبارت خالصه میشود :نمیتوانیم ،میترسیم،
تنه��ا میمانیم ام��ا در مقابل ،متقی��ن میگویند
میتوانیم ،نمیترس��یم ،خدا با ما است .این همان
گفتمان مقام معظم رهبری و منطق قرآن است.
عضو هیأترئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم ادامه داد :میگویند اگر  FATFرا نپذیریم پول
ب��ه ما نمیدهند ،ما را محاصره میکنند ،ارز به ما
نمیدهند و ...مگر شما بهخاطر این مسائل انقالب
کردید؟! مگر روزی که ما انقالب کردیم همه دنیا
پشت سر شاه نبودند؟ قول پشتیبانی از شاه را دادند
ولی مردم پیروز شدند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیات

اخیرا بخشنامهای دولتی در فضای
تحریم
رسانهای کشور منتشر شده است
که بر اساس آن بانکهای ایران در راستای اجرای
قوانین بینالمللی مبارزه با تروریس��م و پولشویی،
عمال ملزم به اجرای تحریمهای آمریکا علیه نهادهای
مختلف در جمهوری اسالمی شدهاند .براساس این
بخشنامه بانکی ،در صورتی که اشخاص حقیقی و
حقوقی در لیست تحریمهای سازمان ملل متحد،
اتحادیه اروپای��ی ،وزارت امور خارجه و خزانهداری
آمریکا قرار داش��ته باش��ند ،ام��کان ارائه خدمات
بانک��ی به آنها وجود ندارد .ب��ا وجود اینکه همواره
تحریم داخلی نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی
داخلی به عنوان خطوط قرمز کش��ور عنوان شده
اس��ت ،اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک
کشاورزی بر اساس لیس��ت اعالمی بانک مرکزی
در بخش��نامهای به ش��عب و ادارات مربوط ،آنها را
ملزم به اخذ استعالم از سامانه اشخاص و کاالهای
تحریمی کرده اس��ت .در اطالعیه  ۱۹۶۸اداره کل
ک کش��اورزی با
مبارزه با پولش��ویی و تطبیق بان 
موضوع «اخذ استعالم از سامانه اشخاص و کاالهای
تحریمی» که در تاریخ هش��تم خردادماه  96ابالغ
ش��ده ،آمده است« :در راستای الزام نهادهای ناظر
داخلی و بینالمللی درباره رعایت قوانین و مقررات
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع
آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص
حقیقی و حقوقی و گروههای تحریمی ،ممنوعیت
واردات /صادرات کاالهای تحریمی و همچنین عدم
استفاده از ش��رکتهای تحریمی حملونقل کاال،
طبق لیست اعالمی از سوی سازمانهای بینالمللی
(نظیر سازمان ملل متحد ،اتحادیه اروپایی ،وزارت
امور خارجه آمریکا ،خزانهداری آمریکا و  )...و کلیه
لیستهای تحریمی اعالمی از سوی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،سامانه استعالم اشخاص
و کاالهای تحریمی ب��ه آدرس https://snc.bki.ir
برای هم��کاران ذیمدخ��ل در واحدها /باجههای
ارزی شعب بانک از طریق شبکه دوم (سامانههای
غیرمالی) قابل دس��ترس میباش��د .در این راستا
ضروری است کلیه واحدها /باجههای ارزی شعب

نما
نماینده ولیفقیه در نیروی قدس سپاه :شورای نگهبان وظیفه دارد جلوی  FATFرا بگیرد
حجتاالسلام علی شیرازی ،نماینده ولیفقیه در نیروی قدس س�پاه در جمع تعدادی از پاسداران در
سخنانی به تبیین وظایف نیروهای انقالبی در رابطه با حوادث اخیر و خاصه  FATFپرداخت و تاکید کرد:
مقام معظم رهبری چند ماه قبل به صراحت فرمودند چیزی که استکبار میخواهد بر ملت ایران دیکته
کند ملت ایران این پیمان را نباید امضا کند .مجلس ش�ورای اسالمی تصویب کرد جمهوری اسالمی به
کنوانسیون  FATFبپیوندد ،یعنی ما دست از حمایت از لبنان ،سوریه و عراق برداریم .غیر از این است؟!
وی تاکید کرد :شما به حرفهای مقام معظم رهبری دقت کنید؛ عبارت را نگاه کنید چه خبر است! وظیفه
ما در قبال این قانون چیست؟ شورای نگهبان امروز وظیفه دارد جلوی این حرکت را بگیرد .شما عبارت
وزی�ر ام�ور خارجه را نگاه کنید ،میگوید؛ من و رئیسجمهور هیچ نامه و تعهدی را امضا نمیکنیم که با
پیوستن به این قانون به اصطالح استکباری مشکالت کشور حل شود .اگر این قانون را امضا نکنیم فشار
آمریکاییها بر ما بیش�تر میشود یعنی ما با فشار آمریکاییها این کار را انجام میدهیم .غیرت ما کجا
رفته؟ نباید فریاد بزنیم؟ نماینده ولیفقیه در نیروی قدس سپاه گفت :هر چه علمای قم پیغام دادند ،همین
 3روز قبل نامه نوشتند به رئیس مجلس که این ننگ را از دامان مجلس پاک کنید .در این کشور دارد یک
اتفاق میافتد فردا هم میگویند ورود شما به کشورهای دوست ممنوع است .هر جایی که قرار است از
مظلوم حمایت بشود حق ندارید اسم لبنان و حزباهلل را ببرید؛ شما حرفهای آمریکاییها را مرور کنید،
این حرف بنده نیست! شیرازی درباره راهبردها و برنامههای آمریکا علیه ایران در منطقه تصریح کرد:
سران آمریکا و اسرائیل و سازمان سیا اعالم میکنند باید جلوی نفوذ ایران در منطقه را بگیریم؛ ما باید
جلوی قدرت ایران و قدرت موشکی ایران را بگیریم .ما امروز اعالم میکنیم پشت سر والیت ایستادهایم.
من قبال ًدر جمع مردم گفتم تا زمانی که زنده هستیم اجازه نخواهیم داد هیچکس رابطه با آمریکا را برقرار
کند .اجازه نخواهیم داد مبانی انقالب ،مبانی اما م و مبانی اعتقادی زیر سوال برود .حاضریم جان بدهیم،
حاضریم خانوادهمان قطعه قطعه ش�ود اما انقالب آس�یب نبیند .شکست انقالب یعنی شکست اسالم،
شکست جمهوری اسالمی یعنی شکست قدرت مسلمانان در دنیا و پیروزی آمریکاییها.

 44تا  47س��وره توبه تاکید کرد« :إِن ََّما یَ ْس َت ْئ ِذن َ
ُک
ون بِاللهَّ ِ َوال ْ َی ْو ِم أْالَخِ ِر َو ْارتَاب َ ْت ُق ُلوب ُ ُه ْم
ِین لاَ یُ ْؤ ِم ُن َ
الَّذ َ
ون» ،کس��انی که در مبانی
َف ُه ْم فِی َریْ ِب ِه ْم یَت ََر َّد ُد َ
دین و وعدههای الهی شک دارند اینها هستند که
از رسول خدا برای نرفتن به جهاد اذن میخواهند
و بعد رس��ول خدا هم به اینها اذن میدهد ،وقتی
رس��ول اکرم میبیند بخش��ی از جامعه توان کار
ندارد فشار نمیآورد ،باالخره باید این جامعه را نگه
داش��ت ،باید جامعه را مدیریت و رهبری کرد .اگر

پیامبر اذن ندهد این بخش از جامعه مقابل رهبری
خواهند ایستاد و برای جامعه مشکلساز میشوند،
این شأن رهبریهای الهی است.
وی اضاف��ه کرد :وقت��ی اواخر جنگ آمدند به
امام راحل گفتند ما نمیتوانیم ،امام فرمودند جام
زهر مینوش��م ،یعنی من با اینکار در دل موافق
نیستم ولی چارهای ندارم .اگر همان روز ما ادامه
میدادیم تا صدام را خودمان س��اقط کنیم امروز
اکثر مش��کالت منطقه اتفاق نمیافتاد .ما باید از

توضیحات بانک کشاورزی درباره بخشنامه اداره کل مبارزه با پولشویی :نمیتوانیم فهرست
اشخاص تحریمی را رعایت نکنیم

مهر تأیید بانک دولتی بر خودتحریمی با FATF

الحاقبهکنوانسیونبینالمللی
بان��ک از تاری��خ دریافت این
مقابله با تامین مالی تروریسم
اطالعیه هنگام ارائه خدمات
( ،)CFTالیح��ه الح��اق به
پای��های و غیرپای��های ارزی
کنوانس��یون پالرمو و اجرای
به مش��تریان ،نسبت به اخذ
قوانی��ن و ضواب��ط ،FATF
اس��تعالم م��وارد مذک��ور از
همه بانکها مل��زم به رعایت
س��امانه موصوف اق��دام و در
صورت تحریمی نبودن خریدار /فروش��نده ،کاالی ای��ن چارچوبها خواهند بود و از طرف دیگر برای
مورد معامله و همچنین شرکت حملونقل کاالی نهادهای خارجی از جمله خزانهداری آمریکا امکان
موضوع معامله ،با اخذ نس��خه چاپ��ی از اطالعات رصد فعالیت نهادها و اشخاص تحریمی  -با توجه به
ارائه ش��ده و بایگانی آن در پرونده مشتری ،نسبت ارائه اطالعات مالی و بانکی به نهادهای بینالمللی -
ب��ه ارائه خدمات درخواس��تی اق��دام و در صورت بیشتر خواهد بود .بنابراین با تصویب این لوایح قطعا
تحریمی بودن اش��خاص و ی��ا کاالهای مندرج در الزام به اجرای تحریمهای خارجی بیش��تر خواهد
 ،Proforma Invoiceدالی��ل عدم امکان ارائه ش��د و دامنه تحریمها به راحتی به داخل کش��ور
خدمات به مشتری را به ایشان اعالم نمایند .بدیهی منتقل میشود .هر چند وزیر اقتصاد دولت یازدهم
برخالف قانون اساس��ی ،قبل
است به دلیل مشخص نبودن
نام شرکت حملونقلکننده بان�ک کش�اورزی« :مب�ادالت بانکی از بررس��ی و تصویب مجلس،
کاال در هنگام ص��دور حواله بینالمللی حداقل بین  2بانک انجام اکش��نپلن (برنام��ه اجرایی)
ارزی و ی��ا گش��ایش اعتب��ار میگیرد و در ص�ورت رعایت نکردن ایران ب��رای الحاق ب��ه گروه
اس��نادی واردات��ی ،بررس��ی فهرستهای ناظر بر تحریم اشخاص ،ویژه اقدام مالی ( )FATFرا
تحریم��ی ب��ودن ش��رکت ش�رکتها و کاالهای تح�ت تحریم ،امضا کرده است اما همچنان
حملکنن��ده کاال پ��س از صدور یک حواله یا انجام یک تراکنش موافقان اینگونه لوایح فرصت
دریافت اس��ناد حم��ل کاال ،بانک�ی ،علاوه ب�ر اینک�ه در عم�ل دارند نتایج موافقت خود با این
ضروری اس��ت .مس��ؤولیت انجامشدنی نیست ،بلکه میتواند به کنوانسیونها را بررسی کنند
حسن اجرای اطالعیه مذکور انسداد وجوه و در خطر افتادن منافع تا ناآگاهانه یا عامدانه کش��ور
را در مس��یری قرار ندهند که
در سطح استانها با مدیریت شخص یا شرکت مربوط منجر شود
راه بازگش��تی برای آن وجود
محترم شعب بانک در استان و
در سطح شعب با رؤسای محترم شعب و مسؤوالن نداشته باشد.
محترم واحدها /باجههای ارزی است».
■■تأیید خودتحریمی از سوی بانک کشاورزی
به گزارش فارس ،اجرای این بخشنامه به روشنی
در واکنش به رس��انهای شدن این بخشنامه و
انتقال و تس��ری تحریمها به داخل کشور را نشان موج گس��ترده انتقادی نسبت به آن در رسانهها و
میدهد .به عبارت دیگر ،یک خودتحریمی گسترده شبکههای اجتماعی ،بانک کشاورزی روز گذشته
در درون اقتصاد ایران از س��ال گذش��ته آغاز شده اعالم کرد رعایت نکردن فهرستهای ناظر بر تحریم
است .با تصویب لوایح مرتبط با  FATFمانند الیحه اشخاص ،شرکتها و کاالهای تحت تحریم ،عالوه

گذش��ته تاریخی خود عبرت بگیریم .امام
فرمود ج��ام زهر را مینوش��م ،یعنی این
نیروهایی که ابزار من هستند و با آنها باید
کارها را پیش ببرم گفتهاند ما نمیتوانیم،
درحالی که امام چند ماه قبل از قطعنامه
فرمود ما میتوانیم؛ معن��ای رهبری این
است که امام باید مدارا کند« ،أَ نُلْ ِز ُم ُك ُموها
ون» ،ش��أن رهبران الهی
ُ��م لَها كا ِر ُه َ
َو أَنْت ْ
ای��ن نیس��ت که به پی��روان خود فش��ار
آورند؛ وقتی میبینند پیروانشان سستی
میکنند ،همپای پیروان حرکت میکنند،
مدارا میکنند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب
اسالمی تصریح کرد :من امروز از همین جا
اعالم میکنم آنچه امروز در مجلس شورای
اسالمی اتفاق افتاد این موافق با مواضع مقام
معظم رهبری نبود .مقام معظم رهبری قبال
اعالم موضع کرده بودند .چند س��ال است
مقام معظ��م رهبری میفرمایند اقتصاد مقاومتی.
یعنی از تحریم مالی و سیاس��ی دشمن نترسید و
اعتم��اد به نیروی داخلی خودتان کنید .اما نتیجه
این میش��ود ک��ه  FATFو  CFTرا برای حل
مشکالت اقتصادی تصویب میکنند! دلیلشان هم
این است که اگر ما این کار را نکنیم دیگر کشورها
ارتباط بانکیشان را با ما قطع میکنند .خب! قطع
کنند .مگر قرار بوده ما با اعتماد به این و آن اقتصاد
خودمان را بس��ازیم؟! پس اقتص��اد مقاومتی چه
میشود؟!
م��درس درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه
عنوان کرد :مگر مراجع قم اعالم نظر نکردند؟! مگر
حضرت آیتاهللالعظمی مکارمشیرازی اعالم موضع
نفرمود؟ مگر حضرت آیتاهللالعظمی نوریهمدانی
اعالم موضع نفرمود؟ چ��را به حرف بزرگان حوزه
گوش نکردید و نمیکنید؟ حال که گوش نکردید
پای حرفتان بایستید.
وی افزود :من پیشنهادم این است آنها که رای
به  FATFندادند اسمش��ان را اعالم کنند .از هیچ
چیز هم نترسند و یقین هم داشته باشند که آینده
از آن آنهاس��ت و ملت ما از آنها قدردانی و تش��کر
خواهد کرد تا مردم بدانند چه کس��انی در شرایط
سخت پای قرآن ایستادند و چه کسانی نایستادند.
آی��تاهلل اراک��ی در پایان خاطرنش��ان کرد:
رهبری قطعا با آنچه ام��روز در مجلس تصویب
ش��د مخالف هستند .اینکه گفته شود ما با دفتر
مقام معظم رهبری تماس گرفتیم و پیام آمد که
مقام معظم رهبری مخالف «بررس��ی» نیستند،
این یعنی مقام معظم رهبری آنچه را شما تحمل
آن را ندارید نمیخواهند به ش��ما تحمیل کنند
ولی شما وظیفه دارید بر مبنای «ما میتوانیم»
عمل کنید .ش��ما وظیفه دارید بر مبنای اقتصاد
مقاومتی عمل کنید.

بر اینکه در عمل انجام شدنی نیست ،بلکه میتواند
به انسداد وجوه و در خطر افتادن منافع شخص یا
شرکت مربوط منجر شود .در توضیحات این بانک
آمده است« :مبادالت بانکی بینالمللی حداقل بین
 2بان��ک انجام میگیرد و در صورت رعایت نکردن
فهرستهای ناظر بر تحریم اشخاص ،شرکتها و
کاالهای تحت تحریم ،صدور یک حواله یا انجام یک
تراکنش بانکی ،عالوه بر اینکه در عمل انجام شدنی
نیست ،بلکه میتواند به انس��داد وجوه و در خطر
افتادن منافع شخص یا شرکت مربوط منجر شود؛
اتفاق ناگواری که متاسفانه در سالهای تحریم برای
برخی شرکتهای تحت تحریم به کرات روی داده
اس��ت .عالوه بر این ،بانک داخلی درگیر در چنین
عملیات��ی نیز خود در مع��رض تحریم قرار خواهد
گرفت که خالف منافع ملی کشور است .نامه اداره
مبارزه با پولش��ویی بانک برای جلوگیری از وقوع
چنین رویدادهایی صادر شده است .الزم است اشاره
شود در تمام سالهای اعمال تحریمها علیه سیستم
کشور ،بانک کشاورزی به دلیل رعایت استانداردها
و ضواب��ط بانک��داری بینالملل خوش��بختانه در
فهرس��ت تحریم قرار نگرفت و با چنین رویکردی
توانس��ت به انجام مبادالت تجاری کشور در سطح
بینالمللی کمک کند .بدیهی اس��ت تضعیف این
بانک خوش��نام در سطح ملی و بینالمللی خالف
انصاف و منافع ملی کش��ور است .بانک کشاورزی
ضمن محفوظ داشتن حق اقدام قانونی برای خود،
انتظار دارد رس��انهها رویکردی واقعبینانه داش��ته
باشند .در خاتمه امیدواریم اصحاب رسانه با درک
صحیح از ش��رایط کشور و رعایت مبانی تخصصی
و پرهیز از انتش��ار دیدگاههایی که باعث تشویش
اذهان عمومی میشود ،به تقویت سرمایه اجتماعی
و توانمندیهای کشور در سطح ملی و بینالمللی
کمک کنند».
همانطور که مش��خص اس��ت بانک کشاورزی
صراحتا اعالم کرده است نمیتواند فهرست اشخاص
تحریم��ی را رعایت نکند .به نظر میرس��د همین
جوابی��ه این بانک دولتی منطق منتقدان FATF
را بخوبی اثبات میکند.

اخبار

اجرای  8هزار طرح اعتال
با محوریت خدمت به مردم

فرمان��ده س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی با
تاکی��د بر نقشآفرینی هرچه بیش��تر مردم در
اداره کش��ور گفت 8 :هزار طرح اعتالی بس��یج
با محوریت خدمت به مردم یا مش��ارکت دادن
آنان در خدمات اجتماعی در دست اقدام است.
به گ��زارش فارس ،س��ردار محمدعلی جعفری
صبح دیروز در آیین تودیع و معارفه فرماندهان
س��پاه امام س��جاد(ع) که در تاالر شهید آوینی
بندرعباس برگزار شد ،اظهار داشت :تالش برای
اج��رای عدالت اجتماعی و توجه به محرومان و
مستضعفان وظیفه همه مسؤوالن است و سپاه
نیز موظف است از راه امام راحل ،انقالب اسالمی
ایران و ارزشهای واالی آن محافظت کند .وی
با اش��اره به نقشآفرینی مردم در اداره کشور و
حل و فصل مشکالت و مسائل روز جامعه گفت:
این نقشآفرینی مردم باید روز به روز بیش��تر و
پررنگتر شود ،اعتالی بسیج مدنظر مقام معظم
رهبری اس��ت و ایشان تحقق این امر مهم را از
س��پاه مطالبه کردهاند و سپاه پاسداران انقالب
اس�لامی نیز حدود  8هزار طرح اعتالی بسیج
را با محوریت خدمت به مردم یا مشارکت دادن
مردم در خدمات اجتماعی در دست اقدام دارد.
فرمانده سپاه پاس��داران انقالب اسالمی گفت:
اج��رای این طرحها آغاز ش��ده و امید اس��ت با
اجرای کام��ل و دقیق این طرحه��ا در ماهها و
سالهای پیشرو شاهد مشارکت هرچه بیشتر
مردم و سازماندهی آنان در عرصههای مختلف
باشیم .جعفری ادامه داد :در شهر بندرعباس به
عنوان مرکز استان هرمزگان ،تالشهای خوبی
توسط سپاه امام سجاد(ع) در محالت انجام شده
و سازماندهیهای محلی اقشار مختلف مردمی
در محالت با هدف رفع مشکالت مردم راهاندازی
شده است .شهر بندرعباس به عنوان الگویی در
اجرای این طرح در کش��ور محسوب میشود و
امید است ش��اهد اجرای طرح یادشده در سایر
شهرهای کشور باشیم.

ظریف :در پمپئو هر چیزی دیدم
جز احترام دوجانبه

وزی��ر امور خارج��ه گفت :احت��رام دوجانبه
پیششرط گفتوگو است و من در مایک پمپئو
هر چیزی دیدم جز احترام دوجانبه .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،محمدجواد ظریف ،وزیر
امور خارجه کش��ورمان در گفتوگو با خبرنگار
ارش��د بینالمللی شبکه بیبیسی در نیویورک،
به پرسشهای او درباره موضوعات مختلف پاسخ
داد .ظریف در بخش��ی از این گفتوگو گفت :به
نظرم آنچه برای گفتوگو ضروری است ،اعتماد
دوجانبه نیست .این ،پیش شرط مذاکره نیست
اما احترام دوجانبه پیششرط گفتوگو است و
من در مایک پمپئو هر چیزی دیدم جز احترام
دوجانبه .وی افزود :احترام بدین معناس��ت که
برای خودتان و قولهایتان احترام قائل باشید.

درخواست جدید اتحادیه اروپایی از
ایران برای تأسیس جاسوسخانه سبز

رئیس کمیس��یون امنیتملی و سیاس��ت
خارجی مجلس از درخواس��ت جدید اتحادیه
اروپایی برای بازگش��ایی دفت��ر در تهران خبر
داد .حشمتاهلل فالحتپیشه ،رئیس کمیسیون
امنیتملی و سیاس��تخارجی مجلس شورای
اس�لامی در گفتوگو با تس��نیم ،با بیان اینکه
اخیرا ً جلس��های با حضور  26سفیر کشورهای
اروپای��ی در تهران ،در این کمیس��یون برگزار
ش��د ،گفت :در این جلس��ه س��فیر اتریش که
ریاست دورهای اتحادیه اروپایی را برعهده دارد
و همچنین برخی س��فرای کشورهای اروپایی
درخواس��ت بازگش��ایی دفتر ای��ن اتحادیه در
تهران را مطرح کردند .وی تصریح کرد :سفرای
کش��ورهای اروپایی اعالم کردند چون اتحادیه
اروپای��ی در کش��ورهای مختلف س��فیر دارد
خواستار این هستیم دفتر این اتحادیه در تهران
نیز بازگشایی شود .نماینده اسالمآباد غرب در
مجلس با بیان اینکه این درخواس��ت مسبوق
به سابقه اس��ت و اروپاییها خواهان بازگشایی
دفتر خود در ته��ران بودهاند ،اف��زود :البته در
این راه مالحظاتی وج��ود دارد که باید رعایت
ش��ود .رئیس کمیسیون امنیتملی و سیاست
خارجی مجلس تصریح کرد :دغدغههای موجود
که بخش��ی از آنها امنیتی اس��ت را به سفرای
کش��ورهای اروپایی منتق��ل کردیم که باید در
قالب یک پروت��کل الحاقی آنها را برطرف کرد.
فالحتپیش��ه تصریح کرد :در آن جلسه مقرر
شد این درخواست سفرای کشورهای اروپایی به
مسؤوالن وزارت امور خارجه منتقل شود که این
کار هم انجام شده است.
«وطنامروز» پیشتر نیز در گزارشی نسبت
به اهداف تاسیس این دفتر هشدار داده بود.

