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اخبار

قانون حمایت از معلوالن به طور کامل اجرایی شود

برگزاری نشست سران قوا به میزبانی رئیس جمهور

بــــرش

گــروه سیاســی  /آیــتاهلل ســیدابراهیم
رئیســی عصــر جمعــه گذشــته ،عــاوه
بــر برگــزاری نشســت فوقالعــاده هیأت
وزیــران بــرای بررســی الیحــه بودجــه،
میزبــان جمعــی از نماینــدگان جامعــه
معلوالن کشــور بــود؛ دیــداری صمیمی
که بــه مناســبت روز جهانی افــراد دارای
معلولیت برگزار شــد .رئیس جمهور در
این دیدار ،به مســئوالن حاضر تأکید کرد
پیگیــری کننــد تا اســتخدام معلــوالن به
میزانی کــه قانــون معین کــرده ،اجرایی
شــود .او درعیــن حــال اعــام کــرد اراده
دولت بر این اســت کــه معلوالن بیش از
رنــج معلولیت ،ســختی و رنج بیشــتری
نداشتهباشند.
ëëضرورت اجرای کامل قانون حمایت از
معلوالن
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست
جمهــوری ،آیــتاهلل رئیســی در جمــع
نماینــدگان جامعــه معلــوالن کشــور،
بــا تأکیــد بــر ضــرورت رســیدگی و رفــع
مشکالت معلوالن گفت :قانون حمایت
از معلوالن باید به سرعت و به طور جامع
و کامــل اجرایــی شــود .رئیــس جمهور با
اشــاره بــه اینکــه روز جهانی افــراد دارای
معلولیــت ،بــرای یــادآوری و توجه همه
مدیــران و دســتاندرکاران بــه معلوالن
عزیز کشــور اســت و ما برای رســیدگی به

مشکالت آنان وظیفه و مسئولیت داریم،
تأکید کرد :معلولیت ،محدودیت نیست.
فلســفه آفرینش و خلقت این اســت که
یکی با داشتن و دیگری با نداشتن و یکی
با سالمت و دیگری با معلولیت امتحان
میشود و چنین نیست که همه انسانها
از همه چیز برخوردار باشند.
رئیســی خطاب به حاضــران ،با بیان
اینکهشمامبتالبهیکمعلولیتجسمی
هســتید و ما هم وظیفه داریم مشــکالت
شما را برطرف کنیم ،اضافه کرد :هر دو با
توجه به این موارد ،مورد امتحان و آزمون
الهی قرار میگیریم ،لذا از این جهت بین
مــا تفاوتی وجــود نــدارد .رئیس جمهور
گفت :اگرچه بسیاری از معلوالن از لحاظ
جسمی دچار مشکل هستند اما دلهای
روشــنی دارنــد و شــاخص رشــد انســان
چشم ســر نیست ،بلکه چشــم و روشنی
دل است.
آیــتاهلل رئیســی ،یکــی از امــوری کــه
انســان را رشــد و تعالی میدهد خدمت
به پدر و مادر و کســانی دانســت که به هر
دلیلی ناتوانی جسمی دارند .او ادامه داد:
معلولیــت نمیتواند جلو رشــد و تعالی
انســان را بگیــرد ،همچنانکــه بســیاری
از معلــوالن کشــورمان در عرصههــای
مختلــف از جملــه علمــی ،فرهنگــی و
ورزشــی تعالی و پیشرفت خوبی داشتند.

President.ir

ëëرئیسجمهور رحلت آیتاهلل عباسعلی صادقی را تسلیت گفت
همچنین رئیسجمهور در پیامی رحلت آیتاهلل عباسعلی صادقی رئیس
فقید حوزه علمیه خرم آباد را تسلیت گفت.
متن پیام رئیسجمهور به این شرح است:
بسماهللالرحمنالرحیم
اناهللواناالیهراجعون
رحلت عالم مبارز و وارسته ،حضرت آیتاهلل عباسعلی صادقی ،رئیس فقید
حــوزه علمیه خرمآباد موجب تأثر خاطر شــد .این فقیه عالیقــدر و انقالبی عمر
گرانمایه خود را وقف ترویج معارف اســامی ،دفاع از آرمانهای انقالب اسالمی
و تربیــت شــاگردان فراوان در حــوزه علمیه کرد و پس از پیروزی انقالب اســامی
نیز با اخالص و بصیرت در عرصههای مختلف خدمتگزاری از جمله در کســوت
امامــت جمعــه خرمآباد ،منشــأ آثــار فرهنگی ماندگاری شــد که بیشــک مردم
شریف لرستان ،قدردان این خدمات ارزشمند خواهند بود .اینجانب این ضایعه را
محضر علمای اعالم ،حوزههای علمیه ،شاگردان و ارادتمندان و بویژه بیت مکّرم
و مردم والیتمدار لرستان تسلیت میگویم و از خداوند برای ایشان علّو درجات و
همجواری با ائمه اطهار(ع) و برای بازماندگان صبر و سالمتی مسألت دارم.
سیدابراهیم رئیسی

نشســت هفتگی رؤســای قوای مجریه ،مقننه و قضائیــه ،عصر دیروز به میزبانی رئیس جمهور برگزار شــد .این
نشست هفته قبل در مجلس شورای اسالمی برگزار شده بود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
در این جلسه آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی ،محمدباقر قالیباف و حجتاالسالم محسنی اژهای درباره مهمترین
مسائل و موضوعات کشور تبادل نظر و مشورت کردند .همچنین در این جلسه سران قوا بر تداوم هماهنگی سه
قوه برای رفع مشکالت کشور تأکید کردند.

رئیســی در ادامه با اشاره به قانون مربوط
به اشتغال معلوالن خطاب به مسئوالن
حاضر در جلسه گفت :باید پیگیری کنید
تا به هر میزانی که قانون برای اســتخدام
معلوالن الزام کرده ،اجرایی شود .رئیس

جمهــور تهیــه وســایل آموزشــی بــرای
نابینایــان و نیــز تهیــه لــوازم توانبخشــی
برای معلوالن را ضــروری خواند و افزود:
لوازم توانبخشی از جمله ویلچر و عصای
مناســب باید برای معلوالن تهیه شــود و

بهتر است که مســئوالن مربوطه پیگیری
کنند تا این گونه لوازم در داخل کشور تولید
شود .رئیسی همچنین بر اجرای قانون در
زمینه اســتفاده معلوالن از وسایل حمل
و نقــل (قطــار و هواپیمــا) کــه بــا تخفیف

در نظــر گرفتــه شــده اســت ،تأکیــد کرد و
خواســتار فعال شدن صندوق حمایت از
فرصتهای شغلی معلوالن شد.
رئیــس جمهور مناسبســازی اماکن
شــهری و اداری را بــرای تــردد آســان
معلوالن ضــروری دانســت و گفت :باید
مسئوالن و مدیران شهری این گونه موارد
را مــورد توجــه جــدی خــود قــرار بدهند.
رئیســی تأکیــد کــرد :اراده دولــت بــر این
است که معلوالن بیش از رنج معلولیت،
ســختی و رنج بیشــتری نداشــته باشــند.
رئیس جمهور گفــت :در جمع معلوالن
چهرههای شاخص و فرهیختهای وجود
دارد کــه میتوانند بــه دولت کمک کنند
و از مســئوالن میخواهــم کــه از ظرفیت
آنان استفاده کنند .در این دیدار تعدادی
از معلوالن در سخنانی با ابراز خوشحالی
از حضور آسان و راحت در مجموعه نهاد
ریاست جمهوری ،پیشنهادها ،مطالبات
و دغدغههــای خــود را بــا رئیس جمهور
در میــان گذاشــتند .اجرای قانــون جامع
حمایت از افراد دارای معلولیت ،تسهیل
ایاب و ذهاب معلوالن ،مناســب ســازی
فضای شهری برای تردد معلوالن ،بیمه
درمانی و تکمیلی ،توجه به توانمندسازی
معلوالن و اشتغال مخصوص معلوالن
از جملــه موضوعاتــی بــود کــه از طــرف
حاضران مطرح شد.

آیت اهلل رئیسی در گفتوگوی تلفنی با رئیس جمهور ونزوئال:

توگوی تلویزیونی رئیسجمهور با مردم
امشب؛ گف 

همکاریهای نفتی باید شکل جدیدی پیدا کند

مدیــرکل روابــط عمومــی دفتــر رئیسجمهور اعــام کرد کــه رئیسجمهور
امشب پس از خبر  21از طریق صداوسیما با مردم سخن میگوید .بهگزارش
«ایــران» محمدمهدی رحیمی در فضای مجازی نوشــت :رئیسجمهور در
توگوی تلویزیونی از ابتدای شروع دولت سیزدهم ،یکشنبه شب
سومین گف 
پس از خبر  ۲۱با ایرانیان عزیز سخن خواهد گفت.

توگوی
آیتاهلل رئیسی شنبه شب در گف 
تلفنــی بــا «نیــکالس مــادورو» رئیــس
جمهور ونزوئــا روابط ایــران و ونزوئال را
راهبردی دانســت و گفــت :روابط کنونی
دو کشــور بایــد در دولــت جدیــد ایــران
افزایــش یابد .رئیس جمهور با اشــاره به
ظرفیت باالی دو کشــور ایــران و ونزوئال،
گفــت :توســعه مناســبات بیــن تهــران
و کاراکاس بویــژه در مســائل تجــاری و
اقتصادی یک ضرورت است .به گزارش

دستگیری تعدادی از اعضای گروهک تروریستی
منافقین به جرم پولشویی

یک روزنامه آلبانیایی با اشــاره به گــزارش اداره پلیس جنایی در پلیس ایالتی این
کشــور ،از نقش اعضای گروهک منافقین در قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان در
آلبانی خبرداد و نوشــت که تعــدادی از اعضای این گروهک بــه جرم قاچاق مواد
مخدر ،قاچاق انســان و پولشــویی بازداشــت شــدهاند .به گزارش فــارس ،روزنامه
«اگزیت» آلبانی این گزارش را منتشر کرد و نوشت که این گزارش را بر اساس یک
سند رسمی نوشته است که به رؤیت خبرنگاران این روزنامه رسیده است .این سند
کــه دارای امضــا و مهر مدیر اداره پلیس جنایی در پلیس ایالتی اســت ،خطاب به
یک گیرنده دیپلماتیک خارجی نوشته شده و حاوی جزئیات یک برگه محرمانه از
جرایم است که اعترافات اعضای این گروهک را شامل می شود.
این روزنامه آلبانیایی در گزارش خود ،با اشــاره مندرجات ســند رؤیت شــده
از ســوی خبرنگاران این رســانه ،نوشــت :دو عضو منافقین به همراه همدستان
آلبانیایی و یونانی خود ،به دلیل مشــارکت مســتقیم در قاچاق انســان دستگیر
شدند .این گزارش با اشاره به اینکه در  11جوالی  2021میالدی ،پلیس یک خودرو
حامل شــهروندان ســوری ،عراقی و کــرد را متوقف کرد ،اضافــه کرد :تحقیقات
بیشتر درباره این خودرو منجر به دستگیری اعضای اصلی باند شد .بر اساس این
ســند ،مشخص شد که بین ســالهای  2019تا  2021میالدی ،همین باند قاچاق
تالش کرده اســت نزدیک به  400عضو گروهک منافقین را از آلبانی به فرانســه
منتقلکند.
این روزنامه آلبانیایی اضافه کرد :همچنین در  18جوالی  ،2021یک محموله
مواد مخدر از سوی پلیس کشف و ضبط شد و به دنبال آن دو مقام ارشد گروهک
منافقین یعنی «نرگس ابریشمچی» و «حسن نایبآقا» دستگیر شدند .در سند
رســمی گزارش شــده که آنــان به ایفای نقــش محوری در ســازماندهی و حمل
محموله مواد مخدر به ایتالیا اعتراف کردهاند .مطابق گزارش این روزنامه ،این
دو عضو ارشد منافقین با دستور مستقیم سفیر امریکا در آلبانی آزاد شدهاند.

پایگاه اطالعرســانی ریاســتجمهوری،
دکتر رئیسی با تأکید بر استقاللخواهی،
عدالتخواهی،حقخواهی،استکبارستیزی
و مبــارزه مــردم و دولــت ونزوئال با نظام
ســلطه گفــت :علــت تحریمهایــی کــه
نظــام ســلطه و امریکا بر مــردم و دولت
ونزوئــا تحمیــل کردهانــد ،اســتقالل و
آزادیخواهی آنهاســت .آیتاهلل رئیســی
بــا بیــان اینکــه بــه لطــف خــدا ،تــاش
مســئوالن و همت مــردم ،راه پیشــرفت

را با قــدرت ادامه خواهیــم داد ،تصریح
توگــوی تلفنــی میتوانــد
کــرد :ایــن گف 
نقطــه عطفی برای توســعه مناســبات و
افزایــش همــکاری تجــاری و اقتصــادی
دو کشور باشــد .رئیس جمهور با تبریک
برگــزاری موفــق انتخابــات در کشــور
ونزوئال ،گفت :موفقیت شما در برگزاری
انتخابــات ،نشــاندهنده اقتــدار دولــت
ونزوئال اســت .آقای رئیســی با اشــاره به
جایگاه ایران و ونزوئال در ســازمان اوپک،

گفــت :همکاریهــای نفتــی دو کشــور
باید شــکل جدیــدی پیدا کنــد و در حوزه
پاالیشــگاهی و تأمین منابع پتروشــیمی
الزم اســت گامهــای بلندتــری برداریم.
رئیس جمهور با اشاره به توافقنامههای
بیــن ایــران و ونزوئــا ،گفــت :بایــد ایــن
توافقــات کامــاً اجرایــی شــود و زمینــه
بــرای توافقهای جدید نیز فراهم شــود.
«نیکالس مادورو» رئیس جمهور ونزوئال
توگــوی تلفنی با اشــاره
نیــز در ایــن گف 

بــه برگــزاری انتخابات در کشــور ونزوئال،
گفت :بهرغم تهدیــدات و تعرضهایی
که امپریالیســم بــه ما تحمیــل میکند،
با تــاش ملتمان توانســتهایم از صلح
داخلی دفاعکنیم .رئیس جمهور ونزوئال
بــا تأکیــد بر لــزوم ایجــاد تحــرک جدید
در روابــط اقتصــادی دو کشــور ،به نتایج
خوب جلسات کمیســیونهای مشترک
بین دو کشــور اشاره کرد و گفت :با کمک
یکدیگر تحرک بزرگی در روابط دوجانبه

بویژه در حوزههای انرژی و اقتصادی رقم
خواهیم زد .مادورو با اشــاره به شــراکت
ایــران و ونزوئــا در اوپک اظهار داشــت:
باید کاری کنیم اوپک در بازار نفت به یک
ثبات پایدار برسد .رئیس جمهور ونزوئال
گفت :کارهای مشترک زیادی بین ایران
و ونزوئــا وجــود دارد و بســیار خوشــبین
هســتم کــه بــا کمــک کمیســیونهای
مشــترک بتوانیــم قراردادهــای جدیدی
منعقدکنیم.

با امضای  4سند همکاری میان ایران و سوریه رقم خورد

تثبیت یک اتحاد استراتژیک با تحول در دیپلماسی اقتصادی

ادامه از صفحه اول

ســوریه و ایــران در مســیر ترجمــه اتحــاد
سیاسیشــان در همکاریهــای اقتصــادی
قرار گرفتند .در آخرین تحول در این راستا،
روز گذشته علیرضا پیمانپاک ،مدیرعامل
ســازمان توسعه تجارت ایران که به دمشق
ســفر کرده است از امضای  4سند همکاری
با وزیر اقتصاد و تجارت خارجی ســوریه در
راســتای توســعه تجارت بین دو کشور خبر
داد .یکــی از مهمترین این اســناد همکاری
امضا شــده ،ایجــاد بانک مشــترک ایران و
ســوریه با هدف تســهیل مبادالت تجاری و
مالی بین دو کشــور اســت .بانک مشــترکی
که برای اجرای دیگر توافقات ایران و سوریه
ضروری اســت و مبادالت دو کشــور را از زیر
سایهسنگینهرگونهتحریمومداخلهکشور
ثالــث خارج میکنــد .احیــای کارخانههای
تعطیل شــده سوری توســط صنایع ایرانی
از دیگــر توافقهایی اســت که منعقد شــده
اســت .ســندهای همکاری که امضای آنها
تنهــا بخشــی از نتایــج ســفر  10روز گذشــته
ســیدرضا فاطمــی وزیر صنعــت ،معدن و
تجارت کشورمان به دمشق و مذاکرات او با
مقامات عالی دولت سوریه از جمله وزرای

اقتصاد و تجارت و صنعتشان بوده است.
ایجــاد بانــک مشــترک ایــران و ســوریه
بــه عنــوان بنیــان ضــروری گســترش
همکاریهای دو کشور در صنعت و تجارت
نزدیک به دو ســال پیش مطرح شده بود با
این حال به نظر میرسد اراده سیاسی الزم
و کافــی برای پیشــبرد و به ثمر رســاندن آن
توافق وجود نداشت .وضعیتی که در دولت
سیزدهم و با توجه به دیپلماسی اقتصادی
آسیامحور و منطقه گرای آن تغییر یافت.
بــا چنیــن سیاســتی جایــگاه ســوریه به
عنــوان کشــوری در محــور مقاومت کــه در
حفــظ تمامیت ارضــی و حاکمیت خود در
ســالهای مواجهــه با گروههای تروریســتی
و معــارض متعــدد تــا حــدود زیــادی از
حمایتهای نظامی و لجستیکی جمهوری
اســامی ایران برخوردار شــده اســت ،یقیناً
جایــگاه ویــژهای اســت .با این حــال تمرکز
بیشــتر دولــت گذشــته بــر حــل مســائل
اقتصــادی از طریــق بــه توافــق رســیدن بــا
کشــورهای اروپایــی مســبب آن بود کــه در
ســالهای گذشــته از این فرصت همکاری
بهــرهای برای هیچ یک از دو کشــور حاصل

سانا

ضمانت عینی از توهم تا واقعیت

در نهایت باید بیان کرد که اهداف اقتصادی میتوانند ضامن باشند ولی
در صورتی که مســیر رســیدن به آنها روشــن و دقیق بوده و این مسیر باید
متوازن و قابل راســتیآزمایی باشــد تا تجارب و آســیبهای گذشته تکرار
نشوند .بخصوص که بانکها و شرکتها یکبار خروج از برجام را تجربه
کردهاند و اکنون برای همکاری مجدد ،کمتر حاضر به ریسک میشوند.
باید به این نکته توجه داشت که برجام به ما نشان داد منافع حاصله
از یــک توافــق ،نمیتواننــد بــه خودی خــود مشــکالت ذاتی یک قــرارداد
نامتــوازن را برطــرف کننــد و ضمانــت عینی مطرح شــده بــرای رفع این
مشکل زمانی مؤثر است که ناظر به مسیر رسیدن به منافع باشد .به طور
خالصه ،هرگونه راهحل مطرح شــده برای رســیدن به توافق و بهرهمندی
از منافع اقتصادی ،بدون روشــن شــدن مســیر آن ،توهمی بیش نیست و
هیچ خاصیتی ندارد.
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رئیس جمهور در دیدار جمعی از نمایندگان جامعه معلوالن:

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت
حجتاالسالم والمسلمین عباسعلی صادقی

حضــرت آیتاهلل خامنهای در پیامی درگذشــت حجتاالســام والمســلمین
حاج شیخ عباسعلی صادقی را تسلیت گفتند .بهگزارش  ،Leader.irمتن پیام
رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسماهللالرحمنالرحیم
درگذشــت عالــم خدمتگــزار جنــاب
حجةاالسالم والمسلمین آقای حاج شیخ
عباســعلی صادقــی رحمةاهللعلیــه را بــه
عموم مــردم مؤمــن و انقالبــی خرمآباد و
حوز ه علمیه و جامع ه علماء منطقه و بویژه
به خاندان مکــرم و ارادتمندان آن مرحوم
تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت
الهی برای ایشان مسألت مینمایم.
سیدعلی خامنهای
 ۱۳آذر ۱۴۰۰

http://irannewspaper.ir

حضور فاطمی امین وزیر صنعت ،معدن و تجارت در اتاق بازرگانی دمشق

نشــود .جای خالی ایــران را اما کشــورهایی
همچــون ترکیــه ،چیــن و روســیه و حتــی
امــارات ،مصر و کره جنوبــی پر کرده بودند.
تا آنجا که به گزارش مشــرق ،تنها ترکیه در
بــازه زمانــی آبــان  92تــا آبان  99صــادرات
 14میلیارد دالری به ســوریه داشــته اســت.
این میــزان در حالــی بود که دولت ســوریه
از ســال  89و بــه دلیل حمایتهــای ترکیه
از برخــی گروههــای تروریســتی در ســوریه
موافقنامههای تجارت آزاد میان دو کشــور

را لغــو کــرده و همزمان توافقنامــه تجارت
آزاد بــا ایــران را امضا کرده بود امــا با وجود
این صادرات ایران به ســوریه در همین بازه
زمانی تنهــا اندکی به بیــش از یک میلیارد
دالر رسیده بوده است.
در همه این سالها جریانهای سیاسی
مخالــف حمایت ایــران از مــردم و دولت
ســوریه در مقابل داعش و دیگر گروههای
تروریســتی و معارضان مســلح بــا اتکا به
همیــن وضعیت داد انتقاد ســر میدادند

و از برباد رفتن سرمایهگذاری نظامی ایران
در ســوریه بــه نفــع کشــورهای دیگــری که
مبادالت گســتردهتری با این کشور داشتند
ســخن می گفتند تا آنجا که بــه طور مثال
روزنامــه آرمــان ملــی در گزارشــی تحــت
عنوان «با داعش جنگیدیم تا بازار ســوریه
را بــه رقبــا واگــذار کنیــم» از اینکه «ســهم
ایران از بازار ســوریه فقط  3درصد» است،
گالیه داشت .بی آنکه این انتقاد را متوجه
دولت مورد حمایت خود بدانند که چرا از
مختصات خاص رابطه ایران و ســوریه که
ریشــه در ســالها قرابت سیاســی دو کشور
داشــت و در جریــان جنگ داخلی ســوریه
غنایــی صدچنــدان یافت به نفع توســعه
همکاریهــای اقتصــادی دو کشــور بهــره
نمیگیــرد .ســوریه بــازاری بــه بزرگــی 64
میلیــارد دالر دارد .عــاوه بر آن مشــخص
اســت که این کشــور پــس از نزدیــک به 10
ســال جنــگ داخلــی کــه زیرســاختهای
حیاتی و کارخانجات صنعتی در بســیاری
از مناطــق را بــه تلــی از خــاک تبدیــل کرد
کشــوری اســت در وضعیــت بازســازی که
در ایــن روند بی شــک از حضــور متحدان

خــود اســتقبال بیشــتری خواهد کــرد و در
ادامــه چنانچه وزیر صمت کشــورمان نیز
تأکید کرده اســت بــه پلی بــرای صادرات
محصــوالت ایرانــی بــه دیگــر کشــورهای
اتحادیه عرب هم تبدیل شود.
به نظر میرســید تغییر رویکرد دولت
ایــران در حــوزه سیاســت خارجــی و اراده
سیاســی جــدی کــه در راســتای تقویــت
همکاریهــای منطقــهای در زمینههــای
سیاســی و اقتصــادی شــکل گرفته اســت
میتوانــد پایانــی بــر فرصــت ســوزیها و
کم کاریهای گذشــته در این حیطه باشــد
و بــا ترجمــه روابــط اســتراتژیک ایــران بــا
کشــورهای منطقه بویژه کشــورهای محور
مقاومتهمچونسوریهزمینهشکلگیری
اتحادیه سیاسی -اقتصادی را فراهم آورد
کــه هیچ تحریمــی نمیتوانــد آن را تحت
تأثیر قرار دهد .از سوی دیگر ،تمایل طرف
سوری به افزایش مشارکتهای اقتصادی
ایــران بــه ویــژه در حوزه بازســازی فرصت
مناســبی اســت تا این روابط ،ارتقا یافته و
منجر به تثبیت همکاریهای استراتژیک
طرفینشود.

کارشناس حوزه تحریمها:

مسأله اصلی ،رفع تحریمهای نسل دوم است

مسعود براتی کارشناس حوزه تحریمها،
در نشســتی بــا موضــوع «جایــگاه
تحریمشناســی در نظــامتصمیمگیــری
کشــور» که توسط شــبکه کانونهای تفکر
ایران (ایتان) برگزار شــد ،با اشاره به اینکه
تحریمهــای بانکــی به عنــوان مهمترین
تحریمهــا ،دو نســل متفــاوت تحریمــی
را شــامل میشــود ،گفــت :نســل اول،
تحریمهای بانکی اســت که تا قبل از سال
 2010و ذیــل دســتورات اجرایــی رئیــس
جمهــور امریکا انجام میشــد .وی با بیان
اینکه این تحریمها از جنس «قانون پایه»
بــود ،آنهــا را این طور تشــریح کــرد :آنان
یــک موضــوع ماننــد مبــارزه با تروریســم
را بــه عنــوان تهدیــد شناســایی کــرده و با
عنوان نقطه هدف بیــان میکردند که اگر
کســی خدماتی از جمله خدمــات مالی را
به افــراد فعال در ایــن حــوزه ارائه بدهد،
بــه عنــوان یک مجــرم تلقی میشــود .به
گــزارش «ایــران» ،براتی با اشــاره به اینکه

نتیجــه ایــن فرایند ،قــرار گرفتن افــراد در
فهرست تحریمهای امریکا یا همانSDN
 Listمیشــد ،اضافه کرد :بــه عنوان مثال
ابتــدا بخشــی از وزارت دفــاع ذیل دســتور
یــک اجرایــی تحریــم شــد ،ســپس بانک
ســپه تحریــم شــد و در ادامه ،بــه صورت
زنجیرهوار این تحریمها توسعه پیدا کرد،
اما این تحریمها انتهــای زنجیره را هدف
قــرار مــیداد ،بــه این معنــی کــه آخرین
بازیگری را که با بازیگر تحریم شــده قبلی
همکاری میکرد هدف قرار میداد.
مدیــر گروه بینالملــل مجموعه ایتان
بــا بیــان اینکــه در عمــل مشــخص شــده
این نــوع تحریمها نمیتوانــد در مواجهه
بــا دولتــی چون جمهــوری اســامی ایران
کارآیــی داشــته باشــد و مثــاً رفتــار ایــران
را تغییــر دهــد ،اضافه کــرد :پــس از اینکه
مشخص شد این تحریمها برای دولتها
کارآمد نیســت و صرفاً برای بازیگران غیر
دولتی کارآمد اســت ،ایــن فرایند منجر به

اعمال و وضع نوع جدیدی از تحریمهای
بانکی شد که آنها را تحریمهای نسل دوم
میخوانیــم؛ تحریمهایی کــه امریکاییها
مهایفلجکنندهمینامند.
آنهاراتحری 
ëëتحریمهای نسل دوم
براتــی در تشــریح عملکــرد ایــن نــوع
تحریمهــا اظهار کرد :در ایــن نوع تحریم،
فراینــد تحریــم از«قانــون پایــه» بــودن به
«ریســک پایــه» بــودن تغییر پیدا کــرد ،به
این معنی که نقط ه هدف تحریم از انتهای
زنجیره به ابتدای زنجیره منتقل شد.
وی با اشاره به اینکه در این نوع تحریم،
رابطــه مســتقیم و غیرمســتقیم بانکی با
افراد تحریم شده تحت تأثیر قرار میگیرد،
تصریــح کــرد :بازیگــر خارجــی خصوصــاً
بانکها ،با تکیه بر اصول تحریم «ریسک
پایــه» میگفتنــد هرچند مثــاً بانک ملی
شــما از تحریــم خارج شــده و در الیــه اول
ما مشــکلی با این مسأله نداریم ،اما بانک
ملی شــما در ردههای بعــد ،به یک فرد یا

نهــاد تحریمی خدمت ارائــه میدهد و ما
نمیتوانیم در این زمینه اطمینان حاصل
کنیــم .براتــی اضافه کــرد :به ایــن ترتیب،
ایــن نوع تحریم افراد و نهادهای ما را وارد
فضای ریســک پایه میکند ،به این معنی
کــه بانــک بــزرگ بینالمللــی کــه نگــران
قطــع دسترســی بــه نظــام پرداخــت دالر
اســت ،مجبور میشود قواعد ریسکی را به
طور جدی پیاده کند تا نســبت به حذف یا
کاهش این ریسک اقدام کند.
بــه گفته براتی ،این نظــام بندی منجر
به بحثهای جدیدی میشود که ما از آن
بــا عنوان جنــگ اقتصادی یــاد میکنیم و
موجب شد تقریباً یک صحنه بینالمللی
علیه کشور شکل بگیرد.
مدیرگروهبینالمللمجموعهایتاندر
ادامه با اشاره به تأثیر این دو نوع تحریم بر
مذاکرات و توافق هســتهای ،اظهار کرد :در
دور قبلی مذاکرات هستهای ،شاهد بودیم
که ذهن مذاکره کنندگان و کسانی که توافق

را حاصل کردند کامالً در نوع اول تحریمها
مانده بود ،یعنی رفع تحریم را خارج شدن
افراد و نهادها از لیست تحریم میدانستند
و نگــران افــراد باقــی مانــده در لیســت به
معنای ریسکی آن نبودند و همین موضوع
باعث شــد تا در عمــل تحریمهای بانکی
نوع دوم باقی بمانند .چون بازیگر خارجی
خصوصاً بانکها ،مبتنی بر اصول تحریم
ریســک پایه تحلیل میکردند و میگفتند
که درســت اســت؛ مثالً بانک ملی شــما از
تحریم خارج شــده اســت و در الیه اول ما
مشــکلی با این مســأله نداریم امــا این که
بانک ملی در دســت بعدی یا دستهای
بعدیاش خدمتی را که یک فرد تحریمی
یــا یک نهاد تحریمی که در آن مقطع ۱۷۰
فــرد و نهاد بودنــد و نهادهای کوچکی هم
نبودند ارائــه میدهند ،مــا نمیتوانیم در
اینباره اطمینان حاصل کنیم .لذا این عدم
اطمینان و ریســک به آن میزانی که بتواند
آن بانــک خارجــی را وارد همــکاری کنــد،

کاهــش پیدا نکــرده بود .خب مــا مدتها
درگیــر این بحــث بودیم که حتــی بعدها
بــرای اینکه این فضا توجیه شــود موضوع
 FATFمطــرح شــد کــه یکــی از نقدهــای
جدی ما به بحث  FATFاین بود که منشــأ
ریســک  FATFنیســت بلکه منشأ ریسک
تحریمهــای بانکــی امریکاســت و امریــکا
دارد این معادلــه را طوری تنظیم میکند
که هیچ وقت این ریسک کاهش پیدا نکند.
براتــی ســپس بــا اشــاره به لــزوم فهم
اســتراتژی جدید دولت امریکا در موضوع
تحریمها گفت :اگر ما به تحریم به عنوان
یــک پدیــده و یــا یک مســأله نــگاه کنیم و
مواجهه علمی و کارشناســی با آن داشــته
باشــیم حتماً کمــک میکند کــه در نظام
تصمیمگیری کشــور در جنبــه اجتماعی،
اقتصادی و سیاســت خارجی تصمیمات
درستتریرابگیریمونگذاریماحساسات
و موهومــات بر این بحث غلبه کند که این
امر واقعاً به کشور ضربه میزند.

