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تازههای مطبوعات
••دنیای اقتصاد  -بررسی اعــداد و ارقــام
الیحه بودجه  ۹۸نشان میدهد کمک به
اشخاص حقیقی و حقوقی حدود ًا ۱۹۱ /۵
میلیارد تومان بوده که به نسبت قانون بودجه
 ۹۷با کاهش ۲۶درصدی روبهرو بوده است.
••ایران  -یوسف موالیی ،استاد دانشگاه
در سرمقاله این روزنامه نوشت :مخالفان
 FATFبرای فرار از تبعات نپیوستن به این
کنوانسیون ها چه راهکاری دارند؟
••وطن امروز – در یادداشت روز این روزنامه
آمــده اســت :در ســه ســال ،طفلی زبــان باز
میکند و راه میرود و اگر قوه مجریه در دست
چون امیرکبیری باشد ،چنان میکند که
میدانیم؛ سه سال از اجرای برجام گذشته
است .سه سال است که سایهاش را بر سر این
ملک انداخته است؛  ۳۶۵ضرب در  ۳ضرب
در  ۱۰۰میلیون (دالر) .به حساب من شد
 ۱۰۹میلیاردو ۵۰۰میلیوندالر!طبقگفته
مدافعان این ابر پرشتاب ،این باید کمترین
رقم عایدی برجام برای مردم باشد که به هر
نفر چیزی حدود  ۱۳میلیون تومان میرسد
باهمینجمعیت ۸۳میلیونیفعلی!
••سازندگی  -هر شهروند دهک  ۱۰یعنی
ثروتمندترین ایرانیها به طور متوسط ۲۳
برابر هر شهروند دهک اول یعنی فقیرترین
ایرانیازیارانهبنزینبهرهمندمیشود.دولت
سالیانه نزدیک به  ۴۰هزار میلیارد تومان
برای بنزین یارانه میدهد درحالی که ۵۰
درصد خانوارهای ایرانی خودروی شخصی
در اختیار ندارند و  ۱۵درصــد خانوارهای
ایرانی بیش از دو خودروی شخصی دارند.
••آرمـــان  -اگــر میانگین قیمت مسکن در
پایتخت را بر اســاس آمــار رسمی  ۹میلیون
تومان در نظر بگیریم ،هر کارگر با حق مسکن
یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومانی خود در سال
میتواند ۱۳سانتیمتر از یک خانه را بخرد.
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انعکاس
••فـــرارو نــوشــت  :ژنــــرال اســتــانــلــی مک
کریستال که در سال  ۲۰۰۷فرمانده مرکز
عملیات ویژه ارتش آمریکا در عراق بود گفت:
در یکی از شبهای ژانویه  ۲۰۰۷کاروانی
از خودروهای ایرانی را دیدم که از ایران وارد
شمال عــراق میشدند .ســردار سلیمانی
در یکی از ایــن خــودروهــا بــود .ژنــرال مک
کریستال ادعا کرد که او در ابتدا میخواست
سردار سلیمانی را ترور کند ،اما پس از فکر
کردن به تبعات این امر ،از آن منصرف شد.
••تابناک نوشت :محمدجعفر مرتضائیان
رئیس دادگستری شهرستان قرچک در
خصوص ادعای خانم الهام احمدی زندانی
دستگیرشده در غائله خیابان پاسداران
اظهار کرد :بعد از اطالع از ادعای شکنجه
نامبرده در زندان زنان قرچک شخصا برای
بررسی در زندان حضور پیدا کــردم ...بعد
از بررسی پرونده مشخص شد که هیچگونه
شکنجهای وجود نداشته و ادعای وی کذب
محض و افترا به دستگاه قضایی است....
همچنین وی از مالقات با بنده سر باز زد و
رسیدگی به مشکل خود را نپذیرفت.
••برنا نوشت  :رئیس کل دادگستری استان
اصفهاناظهارکرد:صبحچهارشنبه(دیروز)
رئیس دادگاه عمومی بخش جلگه اصفهان
هدف شلیک گلوله یکی از طرفین پرونده
قرار گرفت .خسروی وفا گفت :خوشبختانه
تیر به وی اصابت نکرده و آسیبی به وی
نرسیده اما با تالش ماموران متهم بالفاصله
دستگیر و بازداشت شد.
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ماجرای رازیکه فقط صالحی و رهبر انقالب از آن خبرداشتند

اقدام هوشمندانه برای بازگشت پذیری

یزدان پناه  -رئیس سازمان انرژی اتمی برای
نخستین بار از یک راز سرپوشیده در اجرای
برجام پرده برداشت که به گفته او «فقط یک
نفر دیگر» یعنی رهبر معظم انقالب از آن اطالع
داشته است« .علی اکبر صالحی» این راز را
زمانی عیان کرد که دربــاره عکس فتوشاپ
شده راکتور اراک مورد سوال مجری برنامه «رو
در رو» شبکه  4سیما قرار گرفت .او در توضیح
این تصویر ساختگی که چاله راکتور اراک را
پر از سیمان نمایش می دهد ،گفت 3« :سال است که
مداوم می گوییم ما در چاله راکتور اراک سیمان نریخته
ایم ،اگر ریخته بودیم که راکتور از بین می رفت...ما در
لوله های کاالندریای سابق راکتور سیمان ریخته ایم».
صالحی دراین باره توضیح داد :برای این کار «کاالندریا
(مخزنی) را که باید سوخت داخل آن قرار گیرد ،خارج
کرده ایم تا آن را دوباره طراحی کنیم و داخل چاله راکتور
اراک قرار دهیم ».در حقیقت سیمان در داخل لوله های
«کاالندریا» تزریق شده تا قابل استفاده نباشد .تا این
جا ،این مطالب بارها توضیح داده شده بود اما صالحی
دربــاره روش ایــران برای سیمان ریختن در لوله های
«کاالندریا» برای اولین بار از یک راز پرده برداشت« :ما
مشابه این لوله ها را هم خریداری کرده بودیم .اما من
آن زمان نمی توانستم این را اعالم کنم .این موضوع را
فقط یک نفر در ایران می دانست که باالترین مقام ارشد
نظام هستند و کس دیگری نمی دانست...در این زمینه
ما یک سری لوله هایی به قطر  3-2سانتیمتر و با طول
 4-3متر خریداری کردیم( .دربرجام) گفته شد که در
لوله های کاالندریای اراک سیمان ریخته شود و ما هم
پذیرفتیم اما دیگر اعالم نکردیم که مشابه این لوله ها را
هم داریم چرا که اگر می دانستند ،می گفتند باید داخل
آن لوله ها هم سیمان ریخته شود .بنابراین ما االن آن
لوله ها را داریم ».راکتور اراک اگرچه از وجوه مهم تولید
رادیوداروها برای درمان بیماران سرطانی است اما از
جمله بخش های حساس برنامه هسته ای ایران است
که آمریکا از ابتدا به دنبال تعطیلی  100درصدی آن و
برچیدن تمام تجهیزات آن بود چرا که به ادعای غربی
ها ظرفیت ساالنه تولید پلوتونیوم در مجتمع اراک پیش



...
عراق

از برجام برای تولید یک بمب اتمی کافی بود .به این
ترتیب آن گونه که صالحی اعالم کرد ،ایران یک نمونه
مشابه از لوله های کاالندریای قبلی اراک را در اختیار
دارد و هرزمان اراده کند می تواند مشابه آن را با زمان
بسیار کم بسازد .این موضوع زمانی رسانه ای می شود
که هشت ماه از خروج آمریکا از برجام می گذرد و اروپایی
ها نیز به وعده هایی که برای ایجاد سازوکار مالی برای
حفظ برجام داده بودند ،عمل نکرده اند و مدام وعده
های جدید می دهند .صالحی درباره هوشمندی ایران
در اجرای این بخش از تعهدات برجامی گفت« :ما می
دانستیم که طرف مقابل باالخره بدعهدی و بدقولی
می کند و رهبر انقالب هم بارها گفته بودند .لذا ما باید
با هوشمندی و فراست این کار را انجام میدادیم تا
نه تنها پل های پشت سر را خراب نکنیم بلکه پل های
جدید هم بسازیم تا اگر قرار به بازگشت باشد سریع تر
بتوانیم برگردیم ».در دو هفته اخیر و همزمان با تاخیر
سوال برانگیز اروپا برای راه اندازی سازوکار مالی ویژه
موسوم به « »SPVپالس های ایران برای مقابله با نقض
عهد اروپا جدی تر شده بود تاجایی که ماه گذشته علی
اکبر صالحی از آمادگی ایران برای انجام سه اقدام فوری
هسته ای در حوزه «غنی سازی  20درصد»« ،افزایش
حجم اورانیوم غنی شده انباشته» و «ساخت کارخانه
تولید فلز اورانیوم» و رئیس جمهور نیز از غنی سازی
توسط سانتریفیوژ پرقدرت  IR-8ایرانی و ادامه تزریق
گاز  UF6به آن سخن گفته بود .اکنون باید دید آیا اروپا از
صبر هشت ماهه ایران پس از خروج آمریکا از برجام سوء
استفاده می کند و بازهم وعده های سرخرمن می دهد یا
این بار وارد گام های عملیاتی خواهد شد؟
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وال استریت ژورنال با اشاره به استقبال نشدن از نشست ورشو خبر داد

عقبنشینی آمریکا و احتمال لغو سیرک
ضدایرانی در لهستان

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از برخی دیپلمات های اروپایی خبر
داده که وزیر خارجه آمریکا به دلیل نبود استقبال سطح باال از نشست ضدایرانی
لهستان ،ممکن است این نشست را در دقیقه 90لغو کند؛ نشستی که روزهای ۲۳و
 ۲۴بهمن در ورشو برگزار می شود و هرچند به ظاهر به مسئله غرب آسیا می پردازد،
اما اظهارات قبلی مقامات آمریکایی نشان می دهد که کام ً
ال برای ایران هراسی و
طراحی علیه کشورمان برگزار خواهد شد .دیروز روسیه نیز در مواضعی صریح و
شفافدرشورایامنیت ،ازایننشستبهشدتانتقادکرد.فضاسازیآمریکادرباره
این نشست دقیق ًا مشابه نشست شورای امنیت در حاشیه اجالس امسال سازمان
ملل بود که آمریکا مجبور شد به دلیل انزوای کاملش در دنیا ،دستور این جلسه را از
تمرکز بر ایران به مسئله «عدم اشاعه» به صورت کلی تغییر دهد ،اما در نهایت تمام
اعضای آن نشست در انتقاد از خروج این کشور از برجام صحبت کردند .اکنون هم
فشارها بر آمریکا به عنوان برگزارکننده نشست لهستان تا حدی است که نماینده
این کشور در جلسه سهشنبه شب شورای امنیت از اظهارات قبلی وزیر خارجه
کشورش عقب نشینی کرد و گفت« :قرار نیست نشست ورشو به محلی برای «بدنام
کردن ایران» بدل شود ،بلکه صرفا به چالشهای پیش روی غرب آسیا میپردازد».
به گزارش فارس جاناتان کوهن نماینده موقت آمریکا در سازمان ملل متحد اعالم
کرد «دستور کار این جلسه شامل مواردی از جمله بحث درباره بحرانهای بشری
در سوریه و یمن ،برگزاری جلساتی درباره توسعه موشکی ،افراطگرایی و امنیت
سایبری است ».این اظهارات در حالی است که پمپئو دیروز در سوئیس مدعی
شد« ،ائتالف جهانی آمریکا علیه حکومت ایران و در راستای حمایت از مردم ایران
است»! آندرج دودا رئیسجمهور لهستان میگوید ،این کشور هنوز درباره این
که آیا ایران به نشست «ورشو» دعوت شود یا نه ،تصمیمی نگرفته و این مسئله یک
«موضوع باز» محسوب می شود .پیش از این وزیر خارجه لهستان به صراحت گفته
بود که ایران به این نشست دعوت نمیشود .در پی اعتراض شدید ایران معاون
وزیر خارجه لهستان این هفته به تهران سفر و توضیحاتی را ارائه کرد.در جلسه دو
شب پیش شورای امنیت واسیلی نبنزیا نماینده روسیه از این که ایران به کنفرانس
ورشو دعوت نشده است ،انتقاد کرد و افزود :تالش برای تشکیل ائتالف علیه ایران
«سادهانگارانه» و «غیرسازنده» است .به نوشته خبرگزاری فرانسه ،این مقام روس
تصریح کرده که «ایجاد ائتالف علیه یکی از بزرگ ترین و عمده ترین کشورهای
منطقهغیرسازندهاست».روسیهبهصورترسمیاعالمکردهدرایننشستشرکت
نمی کند .به گزارش خبرگزاری صداوسیما وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای تأکید
کرده که کنفرانس ورشو تالشی برای بسیج مخالفان برجام است تا بتوانند توافق
هسته ای را به فروپاشی کامل بکشانند و تصمیمات جدیدی را برای خاورمیانه
ترسیم کنند .پیشتر هم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا شخص ًا
اعالم کرد در این نشست شرکت نمی کند .برخی دیگر از کشورها نیز پیشتر گفته
بودند به این نشست نمی روند.

...



آمریکا

...
قضایی

ارتش آمریکا :ایران تنها پیروز جنگ
عراق است

تجمع اعتراضی علیه بازداشت غیرقانونی مرضیه هاشمی برگزار شد

محکومیت همسر نسرین ستوده و
فرهاد میثمی به  6سال حبس

فارس -ارتش آمریکا در گزارشی اعالم کرد :
ایران تنها پیروز حمل ه آمریکا به عراق در سال
 ۲۰۰۳بود که به سرنگونی «صدام حسین»
منجر شد.این گــزارش توسط «کالج جنگ
ارتش آمریکا» انجام و در  17ژانویه منتشر
شــد.در این گــزارش آمــده اســت« :در زمان
تکمیل این پروژه تحقیقی در سال ،۲۰۱۸
ایرانی جسور با اندیشههای توسعهطلبانه
تنها پیروز به نظر میرسد».

تجمعاعتراضیعلیهبازداشتغیرقانونی«مرضیههاشمی»توسطپلیسآمریکا،روزگذشته
باحضوراقشارمختلفمردمدرمقابلدفترسازمانمللمتحددرتهران برگزارشد.بهگزارش
فارس ،در این تجمع اعتراضی عالوه بر مردم  ،جمعی از کارمندان معاونت برون مرزی رسانه
ملی  ،سازمان بسیج رسانه و انجمن روزنامه نگاران مسلمان حضور داشتند.در پایان این
تجمع ،بیانیه مشترکی قرائت شد و سپس ،پیمان جبلی رئیس شبکه پرس تی وی و معاون
برون مرزی صدا و سیما ،با ابراز امیدواری در خصوص آزادی هرچه سریع تر مرضیه هاشمی،
متناینبیانیهرابهدفترسازمانمللدرتهرانتحویلداد.براساساینگزارش دومینجلسه
دادگاه آمریکایی برای پیگیری پرونده «مرضیه هاشمی» مجری و خبرنگار بازداشت شده
شبکه پرس تی وی ،روزگذشته به وقت محلی در واشنگتن برگزار شد.

ایرنا  -رضا خندان همسر نسرین ستوده و
فرهاد میثمی در رای بدوی توسط دادگاه
انقالب به شش سال حبس محکوم شدند.
محمد مقیمی وکیل مدافع خندان و میثمی
افزود :هر یک از موکالنم به اتهام اجتماع و
تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور
به پنج سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی
علیه نظام به یک سال حبس محکوم شدند.
البته رأی صادر شده قطعی نیست.

رئیس دفتر رئیس جمهور مطرح کرد

جزئیات جدید از نامه برخی وزیران به رهبر انقالب درباره FATF
هادی محمدی – پس از تایید ارســال نامه چند نفر از وزیــران به
رهبر انقالب با موضوع بررسی لوایح مربوط به  FATFدر مجمع
تشخیص مصلحت نظام توسط شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و خبر خبرگزاری پانا مبنی بر امضای این نامه از سوی
هشت وزیر برخی وزیران که ادعا می شد این نامه را امضا کرده اند
آن را رد کردند .پانا مدعی شده بود که وزیران خارجه ،اقتصاد ،نفت،
صمت ،نیرو ،راه و شهرسازی ،جهاد کشاورزی و تعاون این نامه را
امضا کرده اند با این حال روز گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت،
حجتی وزیر جهاد کشاورزی و زنگنه وزیر نفت چنین نامه و امضایی را
تکذیب کردند و حتی زنگنه در پاسخ
به خراسان چنین خبری را یک «دروغ
واضح» بیان کرد .با وجود این محمود
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در
حاشیه نشست هیئت دولت در پاسخ
به سوال خبرنگاران دراین باره گفت:
در دولــت یازدهم و دوازدهــم ارتباط
وزیــران و اعضای کابینه با دفتر مقام
معظم رهبری ارتباط بسیار نزدیکی
بوده است .نامه هایی هم پیش از این
با سه یا چهار امضا داشتیم که این یک
روال معمول اســت و اتفاق جدیدی
نیفتاده است .واعظی ادامه داد« :نامه
ای که دو هفته قبل فرستاده شد در
شورای عالی پول شویی نوشته شده و
در این شورا هشت نفر از اعضای کابینه
عضو هستند و مسائلی که ممکن است
در آینده در اثر تصویب نشدن لوایح
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▪روحانی  :دوستان ایران منتظر تصویب  FATFهستند

چهارگانهبهوجودآیدومحدودیتهاییکهدراینزمینهایجادمیشود
مورد بررسی قرار می گیرد .تصمیم دوستان این بود که ما جمع بندی
جلسه را خدمت مقام معظم رهبری گزارش دهیم ،این اتفاق افتاده
و این کار انجام شده و مسئله خاصی نبوده است ».بر اساس قانون
مبارزه با پول شویی شورای عالی پول شویی که واعظی از آن نام برد،
«به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران صنعت،
معدن و تجارت ،اطالعات ،کشور ،دادگستری ،امور خارجه ،نماینده
رئیس قوهقضاییه ،دادستان کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان
بازرسی کل کشور یا نماینده وی ،سه نماینده از کمیسیونهای
اقتصادی ،شوراها و قضایی مجلس ،رئیس کل بانک مرکزی و رئیس
سازمان اطالعات سپاه» تشکیل میشود .واعظی همچنین با تایید
پاسخ رهبری به نامه وزیــران گفت :مقام معظم رهبری هم محبت
فرمودند و پاسخ نامه را دادند که تا این جا یک روال عادی انجام شده
است.رهبریهمدرپاسخخودرهنمودهایبسیارخوبیفرمودندوبه
همین دلیل هم این نامه نوشته شد .رئیس دفتر رئیس جمهور افزود:
به هیچ وجه نه بحثی از استعفا مطرح شده و نه موضوع دیگری...ما
در دفتر رئیسجمهوری پیگیر این مسئله هستیم تا مشخص شود چه
رسانه ای برای بار نخست چنین موضوعی را مطرح کرده و برخی از
خبرگزاری ها هم با استناد به این خبر بی پایه آن را توسعه داده اند.

همچنینرئیسجمهوردرجلسههیئتدولتبااشارهبهاینکهلوایح
چهار گانهای که دولت درباره  FATFارائه کرده اهمیت ویژهای دارد،
گفت :خوشبختانه دولت و مجلس با همکاری هم اقدامات خوبی
راجع به لوایح چهارگانه به انجام رساندهاند و امیدواریم نهادهای
دیگری هم که در این زمینه باید اقداماتی را در مراحل نهایی انجام
دهند با سرعت بیشتر تالش کنند تا بتوانیم این لوایح را به تصویب
برسانیم و این امید آمریکا را ناامید و توطئه آن ها را در موضوع مالی و
بانکی خنثی کنیم .وی افزود :امروز همه دوستان ایران که در منطقه
و جهان با آن ها تعامل و همکاری میکنیم ،منتظر هستند.
▪یک نامه و یک خط پاسخ

ازسویدیگربهگزارشمشرق،محمدایمانیوعضوشورایسردبیری
روزنامه کیهان در کانال تلگرامی خود مطلبی با عنوان «یک نامه و یک
خط پاسخ و سکوت عمیق امضا کنندگان نامه» را منتشر کرد که در آن
آمده است« :نامه ای را که جلوشان گذاشته شده ،امضا می کنند؛ با
این مضمون :با مالحظه «مصلحت» ،به «مجمع» بفرمایید در بررسی
و تصویب دو خواست باقی مانده ( FATFالحاق به کنوانسیون پالرمو
و )CFTتسریع شود .پاسخ ،یک خط سوال ساده است« :چه تضمینی
هست که تحریم ها را بردارند و دوباره عهدشکنی نکنند»؟! این سوال
حکیمانه و مصلحت سنجانه ،هیچ پاسخی ندارد .همچنین عزت ا...
ضرغامی عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز در توئیتر خود نوشت :
«تکلیف  CFTو پالرمو در جلسه آتی مجمع روشن خواهد شد .قاعده
بر این است که اعضای محترم ،نظر مستقل و کارشناسی خود را
ارائه دهند .رسانهای شدن نامه  ۸وزیر به رهبر انقالب حاکی از کلید
خوردن پــروژهای تکراری است! اعضای مجمع نسبت به انتساب
بالوجه نظرات شخصی به معظمله حساسیت نشان دهند».

...
گزارش

سفیر سابق ایران در آلمان اجرایی
نشدن  SPVرا به دلیل توافق نداشتن
آمریکا و اروپا دانست

بازهم وعده جدید اروپا
درباره SPV؛  6روز دیگر

در جدیدترین وعــده اروپــایــی ها بــرای راه
اندازی کانال مالی برجامی موسوم به SPV
یک منبع دیپلماتیک در اروپــا گفته «این
کانال می تواند به زودی در فرانسه ثبت شود
و پیش بینی می شود که این سازوکار تا پیش
از پایان ماه ژانویه ( 6روز دیگر) رسما رونمایی
و راه اندازی آن اعالم شود ».به گزارش ایران
آنــایــن ایــن منبع آگــاه اعــام کــرده محل
استقرار سازوکار ویژه در فرانسه است و این
صندوق امکان تبادالت مالی با ایران و دور
زدن تحریم های یک جانبه آمریکا علیه تهران
را فراهم می ســازد .بنا بر این گــزارش این
نهاد اروپایی که در بازارهای آمریکا غیرفعال
اســت در واقــع در برابر جریمه ها و تحریم
های سنگین واشنگتن که در ازای دور زدن
تحریم ها علیه ایران اعمال می شود ،ایمن
خواهد بود .در همین حال ،پایگاه تابناک به
نقل از خبرگزاری روسی اسپوتنیک نوشته
«ممکناستنمایندهآلمان،ریاستسازوکار
ویژه مالی با ایران را برای دور زدن تحریم
های آمریکا بر عهده بگیرد ».پیشتر «الرنس
نورمن»خبرنگارنشریه«والاستریتژورنال»
به نقل از منابع آگاه اعالم کرده بود این ساز
و کار در فرانسه ثبت میشود و مدیر آن نیز
یک بانکدار ارشد آلمانی خواهد بود .انتظار
میرود که انگلیس نیز به عنوان سهامدار [به
این ساز و کار] بپیوندد».
▪ایجاد کانال مالی بین ایران و سوئیس

در همین حال یک کانال مالی بین ایران
و سوئیس ایجاد شــده اســت .رئیس اتاق
مشترک بازرگانی ایران و سوئیس با اشاره
به راهانــدازی کانال مالی ایران و سوئیس،
گفت :احتماال بانک بیسیپی سوئیس
کار نقل و انتقاالت مالی بین دو کشور را
برعهده خواهد گرفت .به گفته شریف نظام
مافی «کانال مالی سوئیس آماده راهاندازی
و ویژگیهای عملیاتی آن اعالم شده است
اما فع ً
ال منتظر ورود پول ایــران اســت ،هم
اکنون پولی متعلق به ایران در اروپا وجود
ندارد و بیشتر پولهای ایران در کشورهای
واردکننده نفت یعنی هند ،عــراق ،چین و
کره جنوبی اســت ».خبرگزاری فــارس در
گزارشی با اشاره به وعده های مکرر اروپایی
ها در برجام نوشت« :پیشنهاد اروپاییها در
خصوص ساز و کار ویژه مالی مرتبط با برجام
هرچه باشد ،ایران دست بسته نخواهد بود و
ابزارهای الزم برای پاسخگویی به آن را در
اختیار خواهد داشت».
▪ماجدی :اجرایی نشدن  SPVبه دلیل
توافق نداشتن آمریکا و اروپاست

در ایــن میان سفیر پیشین کشورمان در
آلمان در گفت و گویی از مذاکرات اروپا و
آمریکا بر سر  SPVخبر داده و گفته است:
«آن ها مذاکراتی را به صورت منظم با دولت
واشنگتن انجام دادهاند و اگر تاکنون spv
اجرایی و عملیاتی نشده به این علت است
که اروپایی ها در مذاکرات شان با آمریکا به
توافق نرسیدهاند ».به گزارش ایسنا ،علی
ماجدی با بیان این که اروپایی ها در این
زمینه موافقت ضمنی آمریکا را گرفته اند،
افزود :طرف های مقابل سعی میکنند ساز
و کار مالی ما را کانالیزه و محدود کنند ولی
من معتقدم که این ساز و کار صرفا به موضوع
نفت در برابر غذا خالصه نخواهد شد.
▪تـــصـــور کــســانــی کــه مــعــتــقــدنــد با
خودسریها میتوان منافع ملی کشور را
تامین کرد ،اشتباه است

وی همچنین در بخش دیگری از این گفت و
گو با اشاره به تنش های چند ماه اخیر میان
ایران و اروپا گفت« :من نمیخواهم مسائل
را بازگو کنم ولی این اتفاقات باعث شده که
اعتماد اروپایی ها به ایــران از بین بــرود .با
دو ،سه عمل اشتباه ،اعتمادی که در حال
ایجاد شدن بود از بین رفت .باید به کسانی
که معتقدند با انجام برخی از عملیات ها یا
خودسر یها میتوان منافع ملی کشور را
تامین کــرد ،به صراحت گفت تصور آ نها
اشتباه است و اقدامات آن ها نه در راستای
افزایش قدرت ایران بلکه ضد قدرت است».

