دو سالگی برجام؛ تجارت
خارجی منفیتر از قبل
مشرق :در دوسالگی برجام ،گزارش
گمرک نشان میدهد مواد مصرفی
مختلفی از آمریکا در حال ورود به
کشور است:گاو شیری ،جوجه،
قزلآال ،میگو ،شیر خشک اطفال،
بذر گندم ،جو ،بذر ذرت ،ذرت ،دانه
آفتابگردان،

دانه

کنجد،

تخم

چغندرقند،

تخم

چمن،

تخم

سبزیجات،

کنسرو

ماهی

تن،

شکالت،

فرآوردههای
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گفتوگوی کیهان با چامسکی :میوه حمله آمریکا به منطقه را ایران چید

غذایی،

انواع مکمل

سوال :عملکرد ایران در یافتن یک نقش مناسب در نظم جدید جهانی را چطور ارزیابی

غذایی ،روغن موتور ،لوازم آرایشی،

میکنید؟ جمهوری اسالمی ایران در این حوزه تا چه مقدار موفق بوده است؟ایران به لطف

قرابه ،بطری ،تنگ ،لوازم خانهداری

واشنگتن توانسته قدرت خود را در منطقه افزایش دهد ،حمله آمریکا به عراق ،دشمن درجه یک

و پاکیزگی ،لوله و شیلنگ ،قالده

ایران در منطقه را نابود کرد و تاثیرات این کشور بر عراق پس از صدام را به طور قابل مالحظهای

حیوانات ،کاغذ دیواری ،کارتن

افزایش بخشید.

بیسکویت ،سس،

قوطی ،جعبه ،کفپوش ،چتر،
مجسمه ،اشیاء تزئینی ،اشیاء سر میز،
آشپزخانه ،انواع بلندگوی خودرو،
لوستر ،جاروب و برس از جمله لوازم
مصرفی وارداتی از آمریکا در  ۹ماه
نخست امسال بوده است.بر اساس
دستور

رهبرمعظم

انقالب

به

رئیسجمهور درباره الزامات اجرای
برجام در  ۹۹مهر  ،۴۹۹۱دولت
موظف شد از وارد کردن هرگونه
مواد مصرفی از آمریکا جداً پرهیز
کند .

نتایج نظرسنجی آمریکا از ایران

روزنامه واشنگتنپست گزارشی منتشر کرده که مربوط به نتایج نظرسنجی دانشگاه مریلند
و مرکز ایران پل درباره ایران است .این نظرسنجی پس از ناآرامیهای دیماه امسال انجام شده و
حاوی نتایج قابل تاملی است .نتایج این نظرسنجی نشان میدهد عده زیادی از مردم ایران بهرغم
داشتن مطالبات معیشتی از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسالمی حمایت میکنند به گونهای که
آنها ضمن تاکید بر برخورد با مفاسد و مخالفت با افزایش قیمت بنزین و قطع یارانه نقدی ،از
حضور نظامی ایران در سوریه و پیشرفت برنامه دفاع موشکی قاطعانه حمایت میکنند .نتایج این
نظرسنجی روز جمعه منتشر شد .روزنامه واشنگتنپست نوشته است نظرسنجی جدید نشان میدهد
تغییر نظام سیاسی ایران یا تسامح در قوانین شریعت اسالمی از حمایتهای ناچیز در میان مردم
ایران برخوردار است ،ضمن آنکه انتقاد از سیاست خارجی ایران در سوریه و عراق از حمایت
عمومی برخوردار نیست .مشارکتکنندگان در این نظرسنجی همچنین گفتهاند حمایتهای
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا و سایر مقامهای این کشور از ناآرامیها کمکی به
خواستههای معترضان نکرده است .در جنجالسازیها تالش میشد محور اغتشاشات اخیر ،مطالبه
مردم برای براندازی نظام جمهوری اسالمی عنوان شود .نظرسنجی دانشگاه مریلند و ایران پل نشان
میدهد عموم مردم از برخورد مسؤوالن در ایران در واکنش به اغتشاشات رضایت داشتهاند.
نزدیک به دوسوم مردم واکنش پلیس را بسیار خوب یا تا حدی خوب توصیف کردهاند4۱ .
درصد هم میزان توسل پلیس به زور را مناسب توصیف کردهاند .یافته دیگر نظرسنجی،
بیاعتمادی گسترده عمومی در میان ایرانیان نسبت به ایاالت متحده آمریکا است.
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لوایح چهارگانه دولت برای کسب رضایت FATF

رجا :برنامه اقدام همان معاهدهی دو طرفهای است که میان ایران و  FATFبه امضا رسیده است و دکتر طیبنیا وزیر وقت اقتصاد ایران با
ارسال نامهای تعهد سطح باالی سیاسی ایران برای اجرای برنامه اقدام را به  FATFاعالم کرد .نتشر شد.این برنامه  ۱۹بند دارد و در هر بند
آن یک مطالبه روشن و صریح از ایران مطرح شده است .بند  ۹2این برنامه از ایران خواستهاین برنامه در ابتدا از سوی وزارت اقتصاد مهر
محرمانه خورد و کسی از آن اطالع نداشت اما با اقدام شجاعانه یکی از مطبوعات کشور م است تا به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان
یافته (پالرمو) بپیوندد و آن را در کشور اجرایی کند.پس نمیتوان الیحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو را جدای از همکاری با  FATFدانست
و اینکه دکترالریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر چند نماینده گفتند که این الیحه به  FATFربطی ندارد ،کامال نادرست و غیرواقعی
است.همچنین  ۹الیحه دیگر نیز از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسالمی ارسال شده است که این  ۹الیحه نیز مرتبط با برنامه
اقدام و مطالبات  FATFاز ایران است.یک الیحه مهم که نقش مهمی در ایجاد زیرساختهای حقوقی در کشور ضد محور مقاومت دارد،
الیحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تر وریسم است .این الیحه دو نقطه کانونی دارد .یکی مساله تعریف تروریسم است که
تعیین کننده است و دیگری مساله همکاریهای قضایی میان کشورها برای مبارزه با به اصطالح تروریسم است .پیوستن به این کنوانسیون
ابعاد گسترده تری از کنوانسیون پالرمو دارد.پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اجرای آن در برنامه اقدام تصریح شده
است .در بند  ۹۹برنامه اقدام آمده است :امضا ،تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم.الیحه دیگر که باید مورد توجه
قرار گیرد ،اصالح قانون مبارزه با پولشویی است.
جزئیات تازه از پرونده جاسوس برجامی

معاون اول قوهقضائیه جزئیات روند دستگیری عبدالرسول دریاصفهانی ،جاسوس دوتابعیتی را که در تیم مذاکرهکننده
هستهای ،مسؤولیت امور بانکی را بر عهده داشت اعالم کرد .او گفت سازمان اطالعات سپاه از حدود یک سال و نیم قبل از دستگیری این
جاسوس دوتابعیتی ،بر اساس گزارشهای دریافتی ،نسبت به این فرد و بعضی افراد دیگر که دوتابعیتی بودند ،مراقبت و مواظبت داشت .بر
اساس آنچه حجتاالسالم محسنیاژهای گفته ،دریاصفهانی با موسسات خارجی همچون  PWCکه از آن به عنوان بازوی مالی قدرتمند
سرویسهای جاسوسی غربی بویژه به عنوان عقبه اطالعاتی MI4یاد میشود ،همکاری داشته و پس از بررسی پرونده وی ،با توجه به
همکاریهایی که با دستگاه قضا داشته ،به  5سال حبس محکوم میشود .اوایل انقالب عبدالرسول دریاصفهانی که در انگلیس تحصیل
کرده است ،در پروندهای مرتبط با اختالفات مالی گروهک تروریستی منافقین ،وکالت این گروهک را بر عهده میگیرد و بعدها نیز به
عنوان عضوی از تیم بهزاد نبوی ،مسؤولیت معاونت حقوقی قرارداد الجزایر بر عهده وی گذاشته شده است .این مسؤول بانکی ،عضو
انجمن حسابداران انگلیس و کانادا و نیز معاون داور جمهوری اسالمی ایران در دادگاه بینالمللی الهه نیز بوده است .وی همچنین عضو
هیأتمدیره بانک سامان بوده و ماهانه  ۰۷۷میلیون ریال حقوق بابت این عضویت ،از این بانک دریافت میکرده است .دریاصفهانی سال
 ۹۱به پیشنهاد محمد نهاوندیان به عنوان نماینده بانک مرکزی در مذاکرات مالی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین جمهوری اسالمی
ایران و گروه  5+۴معرفی شد.
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عاقبت سیاستهای نئولیبرال

روزنامه وقایع اتفاقیه:

استعفاء بده

حسین راغفر در

آفتاب یزد :برف که بارید پایتخت به هم ریخت ،دیگر شهرهای کشور هم

یادداشتی با عنوان «فرآیند بینواسازی در اقتصاد

همینطور.هیچ برنامهای نبود« .مدیریت بحران» فقط یک نام روی یک تابلو یا

کشور» نوشت«:ما سیاستهای موسوم به تعدیل

یک عنوان برای شخصی بود انگار .خیلیها میگفتند حتی راهداری از یک

ساختاری را بعد از جنگ در ایران آغاز کردیم.
پیامدهای آن ،همین چیزی است که امروز شاهد
آن هستیم یعنی نابهسامانیهای موجود ،اختالفات
طبقاتی و رشد خشونت است .بههرصورت این

برف روبی ساده نیز عاجز مانده ،این روزها برف و البته مردم ،مسئولین را به
سخره گرفتند ،آنچنانکه درکوچه و خیابان میشنیدیم که میگفتند نگاه کنید که
مسئولین در نمک زدن و شن پاشیدن به زمین هم عاجزند .همه میدانند بی تردید
یکی از مسئولین وضع امروز کسی جز وزیر راه و شهرسازی نیست .عباس
آخوندی کسی که عادت دارد تا به دلیل رخدادهای ناگوار مرتبط با راه ،ابراز

کینه و بددلی که در بین گروههای مختلف جامعه

تاسف کند ،ولی عذرخواهی هرگز .آخوندی چه خوشمان بیاید چه نه ،عملکرد

شکل گرفته است ،محصول حاکمیت این نگاه بر

قابل دفاعی نداشته است .او در قبال نقصهای فنی هواپیماها یا خارج شدن

اقتصاد کشور بوده است که همواره بخش

قطارها از ریل و جان باختن شهروندان ،آنچنان پاسخگو نبوده است .اما اینکه در

قابل توجهی از جمعیت از منافع حاصل از اقتصاد

قبال یک اتفاق سادهای مثل بارش برف نیز نتواند چارهای بیندیشد و در قبال آن

کشور هر روز محرومتر شدهاند .درواقع یک

تا این حد فشل و سست عمل کند جای پرسش فراوان دارد.عباس آخوندی برای

فرآیند بینواسازی عمالً در اقتصاد کشور شکل
گرفته و دنبال شده است .این نابرابریهای عظیمی

بازسازی وجهه خود نزد مردم ،بهتر است خود دست به استعفا بزند تا الگویی
برای سایر وزرای ناتوان شود.

که پیرو سیاستهای تعدیل ساختاری ،سیاستهای
نئولیبرال ایجاد شده ،خودش منشأ بسیاری از

شیرزاد :انقالب  ۵۷ضد استکباری نبود!

گرفتاریهای کنونی است .اصرار بر ادامه
سیاستهای موجود دارد که در دولت دوازدهم
کامالً مشهود است».

احمد شیرزاددر سرمقاله روزنامهآرمان نوشت« :به آن شدتی که
االن برخی میگویند این انقالب ضداستبدادی و ضدامپریالیستی بود ،نبود و
اصوالً چنین برداشتی از امپریالیسم آمریکایی و استکبار جهانی بیشتر محصول
بعد انقالب است تا خود انقالب .مثالً شعارهایی که در تظاهرات و
راهپیماییها سر داده میشد کمتر نشانی از ضدیت با یک کشور خارجی
داشت .البته بعد از انقالب ،مساله خیلی عوض شد و یک مقدار نفوذ
مارکسیستها و چپیها جامعه را به سمت چهره ضدامپریالیستی گرفتن سوق
داد .برخی از جناحهای مذهبی آن زمان هم به همین ترتیب .ولی واقعاً این

کاریکاتور روزنامه "هاآرتص"ترامپ در حال دست
بوسی و تعظیم مقابل نتانیاهو
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چهره اصلی انقالب نبود و بیشتر چهره فرعی انقالب بود» .این در حالی است
که قبل از انقالب ضدیت با آمریکا در سخنان امام و شعارهای مردم وجود
داشت.

