
  گزارش

      خبر

در  نمي توانن�د  هرگ�ز  امري�كا  و  اس�امي  انق�اب 
كن�ار ه�م ق�رار بگيرن�د و در تقاب�ل ب�ا ه�م هس�تند و 
اي�ن دش�مني و جن�گ آش�كار و پنه�ان ادام�ه دارد. 
سردار علي فدوي، جانش��ين فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب 
اسالمي در گفت وگو با مهر در پاسخ به اين سؤال كه ريشه دشمني 
امريكا با ملت و انقالب ايران چيست، گفت: مهم ترين ويژگي انقالب 
اسالمي ايران بر حق بودن آن است و ريشه دشمني استكبار جهاني با 
ايران همين بر حق بودن انقالب اسالمي است. وي در ادامه به داليل 

آغاز نهضت امام خميني )ره( عليه اس��تكبار جهاني و رژيم وابسته 
پهلوي اشاره و بيان كرد: حركت امام خميني )ره( از همان ابتدا يعني 
سال ۴۲ بر مبناي اصول اس��الم ناب، قرآن كريم و حق طلبی بود و 
انقالب اسالمي چون بر حق است جبهه باطل يعني امريكا و استكبار 
جهاني با آن دشمني و جنگ دارد. جبهه حق و باطل هرگز نمي توانند 
در كنار هم قرار بگيرند و چون نمي توانند در كنار هم قرار بگيرند در 
تقابل با هم هستند و اين دشمني و جنگ آشكار و پنهان ادامه دارد. 
فدوي در ادامه تصريح كرد: ايران منش��أ تقابل و دشمني با امريكا و 

س��اير زورگويان عالم نبود، امام راحل نداي حق طلبی را سر دادند 
و با پيروزي انقالب اس��المي جبهه باطل برآشفت و اين آشفتگي و 
عصبانيت به دليل آن بود كه مي دانست اگر حق طلبی و جبهه حق 
گسترش پيدا كند آنها از بين مي روند به همين دليل از همان لحظات 
ابتدايي پيروزي انق��الب با توطئه و نيرنگ به دنب��ال توقف انقالب 
اس��المي يا حداقل محدود و منحرف كردن آن بودن��د و امروز هم 
هستند اما به بركت رهبري هاي هوشمندانه امام خميني )ره( و مقام 

معظم رهبري موفق نشده و نمي شوند. 

سردار فدوي:  دشمنی آشكار و پنهان امریكا با  ایران  ادامه دارد

توكلي:پالرموارتباطاتمحدودبانكيراهمقطعميكند

 FATF آقاي روحاني چنين جلوه مي دهد كه با رد
ايران به جهنم تبديل مي ش�ود و معترضان به 
الحاق به FATF را مسبب همه دردها، فاكت ها 
و گرفتاري هاي مردم مي خواند ولي براي روشن 
ش�دن نادرس�تي اين تحليل ديگر مانند مورد 
برجام محتاج زم�ان نيس�تيم. باعبرت گيري 
از ماج�راي برج�ام و كم�ي دق�ت در تاري�خ 
معاصر، مس�ئله به راحتي قابل تحليل اس�ت. 
دكتر احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در واكنش به اظهارنظر اخير رئيس جمهور 
 CFT درباره لزوم تصويب هرچه سريع تر پالرمو و
گفت: اولين بار نيس��ت كه آقاي روحاني به دور از 
واقعيات فرا فكني مي كند. توكلي كه با خبرگزاري 
تسنيم گفت وگو كرده اس��ت، در واكنش به اين 
اظهار نظر رئيس جمهور در ضرورت تأييد لوايح 
FATF كه گفته بود: » فردا اگر روابط بانكي ما با 
دنيا دچار مشكل شد مردم نگويند دولت ناكارآمد 
است، دولت كارآمد اس��ت، چرا كه به موقع لوايح 
تهيه و به مجلس فرس��تاده ش��د و خوشبختانه 
مجلس نيز همكاري كرده و مجلس و دولت در اين 
زمينه سربلند هستند. « تصريح كرده است: بار اول 
نيست كه آقاي روحاني به دور از واقعيات، فرا فكني 
مي كند. در همين زمينه ايشان پذيرش برجام را 
حالل همه مشكالت كشور و رافع همه تحريم هاي 
امريكايي و اروپايي مي خواند و هشداردهندگان 
را جنگ طلب معرفي مي نمود. گذر زمان روشن 
كرد كه حق با انقالبيون بود. من از همان انقالبيون 
هشداردهنده بودم كه در مجلس به طور مشروط 
از برجام دفاع كردم و شش شرط هم به طور كتبي 

پيشنهاد داده بودم. 
      با تجربه برجام چگونه مي توان بازهم به 

غرب اعتماد كرد
او اضافه ك��رد: رهبر انقالب نيز با ش��روط نه گانه 
برجام را تأيي��د كردند ولي نه دولت ش��رط هاي 
رهبري را عمل كرد و نه آقاي الريجاني اجازه طرح 
پيشنهادها را داد. البته كار هر دو نهاد غيرقانوني 

بود. حاال، هم آقاي روحاني چنين جلوه مي دهد 
كه با رد FATF ايران به جهنم تبديل مي ش��ود و 
معترضان به الحاق به FATF را مسبب همه دردها، 
فالكت ها و گرفتاري ها مردم مي خواند. ولي براي 
روشن ش��دن نادرس��تي اين تحليل ديگر مانند 
مورد برجام محتاج زمان نيستيم. با عبرت گيري 
از ماجراي برجام و كمي دق��ت در تاريخ معاصر، 

مسئله به راحتي قابل تحليل است. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: آقاي 
روحاني از عدم توس��عه روابط بانك��ي و يا دچار 
ش��دن روابط بانكي به گرفتاري، در صورت عدم 
تصويب CFT و پالرمو در مجمع تشخيص سخن 
مي گويند. از آقاي رئيس جمهور مي پرسم؛ مگر 
ما اآلن رسماً روابط بانكي با خارج داريم؟ بهترين 
دليل نداشتن روابط بانكي رسمي، ارائه  ساز و كار 
اينس��تكس آن هم از جانب اروپايي ها است. اگر 
اينان به تعهدات خودشان عمل كرده بودند و راه 
تجارت و خدمات بانكي را رسماً باز مي كردند، ديگر 

به اينستكس نيازي نبود. 
توكلي ادامه داد: در شرايطي كه برجام با آن اهميت 
جهاني به چنين سرنوشتي دچار شده، ديگر چگونه 
مي توان به تعهدات غربي ها در قالب FATF اعتماد 
ك��رد؟ امريكا و اروپا آنجا كه دِر باغ س��بز نش��ان 
 FATF مي دادند، به اين وضع درآمد، در خصوص
كه مدام در حال تهديد هس��تند، وضعيت ديگر 
خيلي روشن اس��ت. چرا بايد به آنها اعتماد كرد؟ 
اتحاديه اروپا در بيانيه 1۲بندي اخيرش دهها حوزه 
مورد اختالف از حقوق كودكان تا دقت موشك هاي 
ساخت ايران را عليه ايران تكرار كرده است و همه 
اين دخالت ها را ضمن القاي ضروري بودن پذيرش 
FATF مطرح كرده است! اين موضع گيري يعني 
حاال حاالها اين غّداران و مزّوران قصدشان ادامه 

فشارهاي اقتصادي است. 
      پذيرش FATF ارتباطات محدود بانكي 

را قطع مي كند
وي ادامه داد: سخن آقاي روحاني مبني بر اينكه 

»رد FATF موجب دشواري بيشتر وضع كشور 
مي شود« مفهومش اين است كه قبول آن اوضاع 
را بهتر مي كند يا الاقل همين طور مي ماند، اين 
هم از آن حرف هايی است كه با واقعيت تصديق 
نمي ش��ود، زيرا اوالً معاون اين نهاد رسماً اعالم 
كرده بود كه حتي با تس��ليم ايران به قبول تمام 
اس��تاندارد هاي FATF، هي��چ تضمين��ي براي 
تسهيل اوضاع تجاري و بانكي ايران وجود ندارد، 
كه متعاقباً آقاي دكتر ظريف نيز اصل اين هشدار 
را تأييد كرد. ثانياً و مهم تر، همين قدر ارتباطاتي 
هم كه هست بعد از پذيرش FATF امري مغاير 
قواعد بين المللي تلقي ش��ده و كش��ورهايي كه 
اكنون ريس��ك روابط با ايران را كم مي دانند كه 
به رغم فش��ار امريكا، با ما مراوده تجاري و بانكي 
دارند، ديگر نخواهند توانست به همكاري ادامه 

دهند. هدف آنها از اين همه اصرار همين است. 
      خرابي اقتصاد ايران ريشه داخلي دارد

توكلي در بخش ديگ��ري از اين گفت وگو تأكيد 
كرد: به داليل مس��تند و مستدل مي توان اثبات 
كرد كه عوامل اصلي وضع اسفناك معيشت مردم 
و خرابي اقتصاد ايران عوامل داخلي است. از مدل 
س��رمايه داري نئوليبرال و بازارزدگ��ي گرفته تا 
ترجيح تمايالت شخصي، تباري، قومي يا سياسي 
بر اقتضائات علمي و عيني كه امروز وجود دارد. 

همچنين ترجيح منافع محلي ب��ر مصالح ملي، 
ضعف يا فق��دان س��اختارها و نهاده��اي الزمه 
توس��عه، ضعف قوه قضائي��ه، س��پردن كارها با 
مالك هاي تبارگرايان��ه و قبيله گرايي مدرن به 
دست ناداناِن ناتوان، تجمل گرايي و اشرافي گري 
عده اي از مس��ئوالن، ايجاد و گس��ترش فس��اد 
خانمان برانداز، توزيع نابرابر دارايي و درآمد، فقر 
و بيكاري به تدريج اعتماد م��ردم را به حاكميت 
كم كرده اس��ت. خالص��ه هرجا به عق��ل و دين 
عمل كردي��م، نتيجه گرفتي��م و به عكس هر جا 
با مصلحت انديش��ي با فس��اد برخورد نكرديم، 
با مش��كالت جدي روبه رو ش��ديم. شمردن اين 

ناكامي ها ن��ه به معناي انج��ام نگرفتن كارهاي 
بزرگ است كه انجام شده است و نه باعث يأس 
زي��را وقتي فرصت ه��ا را فهرس��ت كنيم خيلي 

طوالني تر خواهد بود. 
      تحريم س�وزني اس�ت كه ب�ه بادكنك 

اقتصاد خورده
توكلي سپس با طرح اين سؤال كه آيا تحريم ها 
تأثيري نداشته است، گفت: طبعاً هيچ آدم عاقلي 
چنين حرفي نمي زند. حتماً اثر داشته است. ولي 
ش��ايد اين مثال را بتوان گويا دانست كه تحريم 
به مثابه سوزني اس��ت كه بادكنك را مي تركاند. 
تركيدن بادكنك در همه جاي اقتصاد اثر گذاشته 
ولي بادكنك را عوامل ديگ��ري باد كرده اند. اگر 
ضعف ه��اي داخلي نبود مقابله با تحريم بس��يار 
آسان تر مي ش��د. به همين دليل من نمي گويم 
همه عوامل داخلي هس��تند بلكه تأكيد مي كنم 
عوامل اصلي داخلي هس��تند. ب��ا اين تحليل رد 
و قبول يك معاهده ظالمانه نقش اصلي را بازي 
نمي كند ؛ نه آنكه بي تأثير است. به دليل همين 
تأثي��ر، رد و قبولش فرق مي كن��د. براي ترجيح 
يكي بر ديگري، چند نكته را بايد مدنظر داشت. 
اول آنكهFATF  بالشك با برخي از اصول قانون 
اساس��ي و ارزش هاي غيرقابل صرف نظركردن 
و احكام ش��رع تغاير دارد و مجلس بنا بر مصالح 
ديگري به آن رأي داد. دوم اين است كه در بين 
مصالح مختلف، چه مصلحتي به ما اجازه مي دهد 
كه قانون اساس��ي و ارزش ها و اح��كام را ناديده 
بگيريم؟ بنده با نيم قرن سابقه مبارزاتي و دانش 
اقتصاد با قطعيت مي گويم مصلحت اين اس��ت 
كه نگذاريم معيش��ت مردم بيش از اين در تنگنا 
بماند و بايد به س��رعت گشايش��ي بشود. كشور 
پس از چندين سال ركود تورمي، با نرخ بيكاري 
باال و نرخ رش��د ملي كم و پرنوسان، به دوراني از 
تورم ش��ديد و ركود همراه آن مبتال گش��ته كه 
هش��دار خطرات سياس��ي و امنيتي راهبردي و 
قريب الوقوع��ي را مي دهد. اي��ن وضعيت ثمره 
فساد سازمان يافته و شبكه اي، سوء تدبير، ضعف 
مديريت، تمايالت رفاه طلبانه و فقدان پشتكار در 
برخي از مسئوالن، نبود نظارت و احياناً عمليات 
نفوذي ها در داخل و تحريم ظالمانه و غيرقانوني 

از خارج است. 
 FATF با اين وضعيت خطير آيا مصلحت در رد
است يا پذيرش آن؟ در واقع هيچ كدام از دو وجه 
ممكن شامل رد و قبول FATF در بهبود معيشت 
مردم ش��ريف ايران تأثير تعيين كنن��ده ندارد. 
داروي درد كشور، از جنس ديگري است. درعين 
حال مي توان پرسيد كدام يك)رد يا قبول( وضع 

را بدتر مي كند؟
وي تصري��ح كرد: برخ��الف تصور اولي��ه، قبول 
دستور العمل هاي FATF زيان بارتر است و اوضاع 
را بدت��ر خواهد كرد. با پذيرش  FATFاز س��وي 
ايران، مراوده تجاري و بانكي با ايران طبق قواعد 
ممنوع مي شود. يعني همين راه موجود تنگ تر 
خواهد شد. از سوي ديگر بايد به اين واقعيت مهم 
اهتمام ويژه داش��ته باش��يم كه بهانه هاي غرب 
هيچ گاه تمامي نخواهد داش��ت. برعكس، تاريخ 
۴0 ساله عمر انقالب اس��المي نشان داده كه هر 
زمان در برابر خواسته هاي استكباري غرب سفت 
و محكم ايستاديم آنها عقب نشستند و هر زمان 
كوتاه آمدي��م، طرف مقابل براي فش��ار به ايران 

مصمم تر شده است. 

ژه
وی

 سردرگمياصالحطلبانازقهرجهانگيري 
وروحاني

»بحث و جدل روحاني و جهانگيري و قهر جهانگيري« خبري 
بود كه سخنگوي دولت آن را در گفت وگوي زنده با شبكه خبر 
تكذيب كرد، اما ماجرا با همان تكذيب تمام نشد. دولت براي 
نشان دادن دروغ بودن خبر، نمايشي تدارك ديد. فيلمي از بگو 
و بخند رئيس جمهور و معاون اول در جلسه هيئت دولت و وزير 
اطالعاتي كه در اين ميزانسن، روزنامه شرق را پشت سر روحاني 
و جهانگيري در دست گرفته تا معلوم شود فيلم مربوط به روز 
يك شنبه است. روزنامه شرقي كه فرداي انتشار اين فيلم تيتر 
مي زند: »تكذيب شايعه قهر جهانگيري از دولت«. در تحريريه 
روزنامه آرمان اعتقاد بر آن است كه جهانگيري واقعاً قهر كرده 
و تيتر مي زنند: »بزرگان جهانگيري را برگرداندند« با زير تيتر 
»دلجويي رئيس جمهور از معاون اول« كه هر دو نشان مي دهد 
ماجراي ترك دولت توس��ط جهانگيري ش��ايعه نبوده است. 
روزنامه آرمان پس از مدح و ثن��اي جهانگيري و اينكه چقدر 
نقش مؤثر در دولت دارد و اطرافيان رئيس جمهور موجب فشار 
به او هستند، مي نويسد: »مي شد فهميد كه ظاهراً تنشي در 
كابينه بين آقاي روحاني و جهانگيري اتفاق مي افتد و اگر چه 
پادرمياني علي الريجاني ماجرا را در آن مجلس ختم به خير 
مي كند... بزرگان و برخي وزرا مانند محمدجواد ظريف و... به 
ديدن جهانگيري رفتند و او به كابينه بازگشت و در اولين جلسه 

بعد از اين ماجرا از آقاي جهانگيري دلجويي و گفته مي شود كه 
شخص آقاي روحاني از معاون اول خود دلجويي كرده است.«  
و البته ضمن بيان اينكه »كساني در كابينه دنبال كنار گذاشتن 
جهانگيري هستند و اگر نمي توانند رأسا او را از كابينه دور كنند، 
برآنند كه او را به استعفا و كناره گيري بكش��انند. « يادآوري 
مي شود كه »دولتي ها بايد بدانند كه از دست دادن چهره اي 
مانند جهانگيري براي دولت تا چه اندازه س��خت و پرهزينه 
خواهد بود. « روزنامه اعتماد هم ضمن انعكاس اخبار در اين 
مورد، دولتي ها را به وحدت دعوت مي كند كه اگر مش��كلي 

نباشد، نيازي به دعوت به وحدت نيست. 

شفافيتبرايهمهغيرازدولت!
روزنامه ايران در تيتر اصلي ش��ماره ديروز خود به اس��تقبال 
شفافيت مذاكرات نهادهاي مختلف كشور رفته و تيتر زده كه 
»شفافيت بدون استثنا« با اين توضيح در روتيتر كه »يكي از 
مهم ترين لوايح دولت اعتدال روي ميز بهارستان قرار گرفت« 
و در مورد اليحه ارائه شده به مجلس توسط دولت نوشته است: 
»روز ش��نبه رئيس جمهوري يكي از مهم تري��ن لوايح دولت 
اعتدال را به مجلس ارس��ال كرد. اليحه اي كه قرار اس��ت در 
صورت تبديل شدنش به قانون در حكم اتاق شيشه اي باشد تا 
اطالعات و تصميمات و شرح عملكردهاي نهادهاي مختلف در 
معرض ديد عمومي قرار گيرد. « و بعد از قول فريدون نهريني، 

معاون امور حقوقي دولت در معاونت حقوقي رياست جمهوري 
مي نويسد: »اليحه شفافيت گسترده و جزئي است به اين دليل 
كه هيچ مقامي خود را از شمول قانون خارج نكرده و هيچ كس 
مستثنا نشود. گسترده است تا حتي من و فراتر از آن، مسئول 
دفتر من هم مشمول آن باش��ند و همه عادت كنند به مردم 

گزارش بدهند و چيزي در اليه هاي زيرين پنهان نماند. «
در توضيح اين اليحه آمده: »مشروح مذاكرات نهادهايي مانند 
شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي 
انقالب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي و هيئت عمومي 
ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري و نيز هر نهاد شورايي 
ديگر كه مصوبه اي درباره حق��وق و آزادي هاي عمومي دارد، 
به طور عمومي منتشر شود. دستگاه قضايي هم موظف شده 
آراي قطعي مراجع قضايي و غيرقضايي را به استثناي داده های 
شخصي طرفين دعوا، منتش��ر كند... حتي نهادهاي زير نظر 
مقام رهبري اعم از نظامي يا غيرنظامي يا نهادهاي عالي مثل 
مجمع تشخيص مصلحت نظام يا شوراي عالي انقالب فرهنگي 
و نيز آستان هاي مقدس و توليت آنها نيز بايد در حدود قوانين 
و مقررات مشخص شده نسبت به شفافيت ساختار و عملكرد 

خود اقدام كنند. «
اين ميان هر چه صدر تا ذيل مطلب را مرور كنيم، نشانه اي از 
شفافيت براي دولت و زير مجموعه هايش نيست. آيا دولت براي 

همه نهادها شفافيت را خواستار شده، غيراز خود دولت؟!

ظریف:ازاقدامسپاهاحساسغروركردم
محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان اقدام اخير سپاه در 
سرنگون كردن پهپاد متجاوز امريكايي را غرورآفرين توصيف كرد. 
به گزارش ايس��نا، وزير امور خارجه كش��ورمان عصر ديروز در حاشيه 
افتتاح نمايشگاه » فوتو ديپلمات، نگاه جهاني، هنر ايراني« در پاسخ به 
سؤالی مبني بر اينكه نظرش در مورد اقدام اخير سپاه در سرنگون كردن 
پهپاد متجاوز امريكايي چيست، گفت: حتماً اين اقدام از نظر فناوري و 
رشادت در دفاع از تماميت ارضي كش��ور غرورآفرين است. وي  افزود: 
تماميت ارضي كشور موضوع قابل مذاكره اي نيست و هر گونه خدشه 
به تماميت ارضي ايران از سوي ديگران، بالفاصله با شديدترين واكنش 

مردم ايران مواجه مي شود. 
ظريف در پاسخ به سؤالی مبني بر اينكه برخي از رسانه هاي غربي مدعي 
شده اند كه س��امانه مورد اس��تفاده براي انهدام پهپاد امريكايي كه به 
صورت غيرقانوني وارد سرزمين ايران شده بود روسي بوده است، اظهار 
كرد: سامانه استفاده شده ايراني بود و اين باعث افتخار ملت ايران است 
كه به اين حد از پيشرفت در عرصه دفاعي دست يافته ايم.  وزير خارجه 
همچنين در مورد برگزاري كنفران��س منامه با محوريت طرح معامله 
قرن تصريح كرد: قدس فروشي نيست و فلس��طيني ها اعالم كرده اند 
كه حاضر نيستند به خاطر مقداري دالر، س��رزمين خود را كه ميراث 
گذشتگان شان نيز است بفروشند و كس��اني كه در اين ارتباط تالش 

مي كنند و اقداماتي انجام مي دهند، وقت خود را تلف مي كنند. 
ظريف  در حاشيه اين برنامه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در مورد 
اينستكس و احتمال بدعهدي مجدد اروپايي ها براي اجراي اين سازوكار 
گفت: اينس��تكس يك گام مقدماتي بوده كه حتي اگر به صورت كامل 
اجرا مي شد، تنها گوشه اي از تعهدات اتحاديه اروپا در برجام و در مقابل 
خروج امريكا از اين توافق بين المللی را مي پوشاند. تأخير مجدد در اجراي 
اينستكس نشان مي دهد كه اروپايي ها نه توانش را دارند و نه اراده اش را 
كه اقدامي انجام دهند؛ به همين خاطر آنچه در چارچوب ماده ۳۶ برجام 
مطرح كرديم را ادامه مي دهيم. البته اروپايي ها هر وقت باور كنند كه بايد 
براي حفظ امنيت خود هزينه و در راستاي اجراي تعهدات شان اقدام كنند، 

اعالم كرديم اقدامات ما قابل بازگشت است. 
رئيس دس��تگاه ديپلماس��ي ادامه داد: معتقديم االن دليل كافي براي 
اروپايي ها وجود دارد كه اقدام كنند و بپذيرند كه در صورتي كه تعهدات شان 

را اجرا نكنند حتماً بايد با تبعات عدم اجراي تعهدات شان روبه رو شوند. 

هالكتیكتروریستدرمرزغربي
روابط عمومي قرارگاه حم�زه سيدالش�هدا )ع( از درگيري ميان 
رزمندگان اين ق�رارگاه ب�ا يك تي�م تروريس�تي ضدانقاب در 
منطق�ه عموم�ي چال�دران در آذربايج�ان غرب�ي خب�ر داد. 
به گزارش س��پاه نيوز، روابط عموم��ي قرارگاه حمزه سيدالش��هداي 
نيروي زميني س��پاه در اطالعيه اي اعالم كرد: شامگاه يك شنبه يك 
تيم تروريستي ضد انقالب وابسته به استكبار جهاني، كه قصد نفوذ به 
داخل مرزهاي كشورمان را داشت، در منطقه عمومي چالدران در استان 
آذربايجان غربي در تور اطالعاتي رزمندگان قرارگاه حمزه سيدالشهدای 

 نيروي زميني سپاه قرار گرفت. 
بنابراين گزارش، در درگيري ميان اين تيم تروريس��تي با رزمندگان 
قرارگاه حمزه سيدالشهدا )ع( يك نفر از تروريست ها به هالكت رسيد، 
دو نفر زخمي و يك نفر ديگر نيز توس��ط رزمندگان قرارگاه دستگير 
ش��د. در اين درگيري مقادير قابل توجهي سالح، تجهيزات، مهمات و 
سيستم هاي ارتباطي از تروريست ها كشف و ضبط شد. همچنين در اين 
درگيري دو نفر از رزمندگان قرارگاه با جراحات سطحي مواجه شدند. 

معاونروحاني:
دولتبهانتخاباتمجلسورودنميكند

دول�ت مج�ري انتخاب�ات اس�ت و مج�ري كام�ا در انتخاب�ات 
بي طرف خواهد ب�ود و بن�اي ورود به بحث ه�اي انتخاباتي ندارد. 
حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهور در گفت و گو با تسنيم، 
در پاس��خ به اين س��ؤال كه با توجه به نزديك ش��دن به ايام انتخابات 
مجلس ش��وراي اس��المي برخي عنوان مي كنند كه دول��ت نيز وارد 
جهت گيري هاي سياسي انتخاباتي مي شود، گفت: خير؛  معتقد هستيم 
كه براي ورود به بحث هاي انتخاباتي زود است و نبايد فضاي كشور را از 

اكنون انتخاباتي كنيم. 
وي با بيان اين مطلب كه ورود زودهنگام به مقوله انتخابات آسيب هايي 
را به همراه خواهد داش��ت، افزود: تا انتخابات زمان زيادي باقي مانده و 
موضوعات مهمي در كشور مطرح است و نمايندگان قطعا منافع كشور 

را درنظر خواهند داشت. 
معاون پارلمان��ي رئيس جمهور تصريح كرد: دول��ت مجري انتخابات 
است و مجري در انتخابات بي طرف خواهد بود و بنابراين بناي ورود به 
بحث هاي انتخاباتي ندارد. خود مردم هستند كه بايد خودشان انتخاب 
اصلح كنند و دولت تنها تمهيدات الزم براي برگزاري پرشور و باشكوه 

و رقابتي را فراهم مي كند. 

 عضو هيئت رئيسه مجلس: 
تهدیداتترامپ،شعاروعملياتروانياست

جمهوري اس�امي، باي�د ب�ه دادگاه ه�اي بين المللی، س�ازمان 
مل�ل و ش�وراي امني�ت در خص�وص تج�اوز امريكا ش�كايت و 
تج�اوز آنه�ا را از مراج�ع حقوق�ي بين الملل�ی پيگي�ري كن�د. 
احمد اميرآب��ادي، عضو هيئت رئيس��ه مجلس در گفت وگ��و با مهر، 
در خصوص انهدام پهپاد امريكايي گفت: ش��ليك به پهپ��ادي با اين 
مشخصات از سوي نيروي هوافضاي سپاه و سقوط آن پيام هاي زيادي 
براي امريكا داشت؛ جمهوري اسالمي ثابت كرد قدرت بازدارندگي اش 
به اندازه اي است كه مي تواند بس��ياري از تجهيزات پيشرفته امريكا را 

از بين ببرد.
 وي با بيان اينكه مقامات امريكايي ادعا كرده بودند كه قدرت موشكي 
ايران فتوشاپ اس��ت، افزود: منهدم كردن اين موشك پاسخ محكمي 
براي ياوه گويی های سران امريكا بود. همچنين به ملت ايران اميد داده 
شد كه نيروهاي مس��لح مي توانند بدون وابس��تگي به غرب و شرق از 

مرزهاي جمهوري اسالمي دفاع كنند. 
عضو هيئت رئيسه مجلس افزود: اگر نيروهاي مسلح ما اراده كنند هر 
پرنده اي را بخواهند مي نش��انند و هر پرن��ده اي را كه بخواهند منهدم 
مي كنند. اميرآبادی با بيان اينكه آركيو را نشاندند و اين پهپاد را منهدم 
كردند، تأكيد كرد: اين امر نشان مي دهد فرزندان اين ملت هر اراده اي 
داشته باش��ند آن را محقق مي كنند. وي تهديدات ترامپ در خصوص 
حمله به ايران را شعار و عمليات رواني خواند و گفت: امريكا تالش كرد 
مرزهاي جمهوري اس��المي را ناامن جلوه داده و اميدي به مسئوالن 
منطقه اي كه پول هاي زيادي به امريكا داده اند، بدهد. عضو فراكسيون 
نمايندگان واليي با بيان اينكه امريكا قصد داشت محاسبات مسئوالن 
ما را در داخل به هم بزند، گفت: كشورهاي منطقه و سران وابسته بايد 
فكري به حال خودش��ان كنند زيرا نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 

هيمنه پوشالي امريكا را در هم شكست. 
اميرآبادی گفت: جمهوري اس��المي، بايد ب��ه دادگاه هاي بين المللی، 
سازمان ملل و شوراي امنيت در خصوص اين تجاوز شكايت و اين تجاوز 
را از مراجع حقوق��ي بين المللی پيگيري كند. همچنين كش��ورهايي 
كه آس��مان خود را در اختيار هواپيماهاي امريكايي قرار دادند بايد در 
دعاوي بين المللی، سازمان ملل و شوراي امنيت مورد شكايت جمهوري 

اسالمي قرار گيرند. 

88498443سرويس  سياسي

|| روزنامه جوان |  شماره 5683  1440 ش��وال   21  |  1398 تي��ر   4 سه ش��نبه 

محمد اسماعيلي

FATFرازتهدیدتوأمباتطميع
كارگروه ويژه اقدام مالي FATF جمعه گذش��ته ب��راي پنجمين بار 
بيانيه اي جديد صادر كرد و مهلت ايران جهت اقدام عليه پولشويي و 
پيوستن به معاهده پالرمو و كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم 
را چهار ماه ديگر تمديد كرد و وزير دارايي امريكا در اين جلسه ايران 
را به »قصور عامدانه« در مقابله با »پولش��ويي سيستماتيك« متهم 
كرده است. اين كارگروه به دليل تصويب نش��دن دو اليحه  CFTو 
پالرمو، خواستار تشديد نظارت كشورهاي جهان بر مؤسسات مالي 
ايران می شود تا همچنان س��ايه تهديد و اولتيماتوم خود عليه ايران 

را حفظ كند. 
 تمديدهاي پياپي »FATF« براي تعليق اقدامات تنبيهي عليه ايران 
را زماني كه با عصبانيت وزير امور خارجه اياالت متحده امريكا كنار 
يكديگر قرارمي دهيم، اين گزاره بيش از گذشته تقويت مي شود كه 
پيوستن ايران به FATF يك تله حقوقي –اقتصادي براي جمهوري 
اس��المي ايران اس��ت. مايك پمپئو همانند وزير خزانه داري امريكا 
و ساير مقامات اياالت متحده در س��خناني خواستار تصويب فوري 
و غيرمش��روط لوايحFATF  و توئيت مي كند: »جمهوري اس��المي 
سه س��ال پس از تعهد به برنامه عملياتي »FATF« موفق به متوقف 
كردن جريان پولشويي سيس��تماتيك و تأمين مالي تروريسم خود 

نشده است.«
كارگروه اقدام ويژه مالي دو سال قبل ايران را از ليست سياه اين گروه، 
تعليق كرد و از ايران خواس��ت تغييراتي در برخي قوانين داخلي در 
حوزه هاي پولش��ويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم داشته باشد و 
به برخي كنوانس��يون ها از جمله كنوانس��يون مبارزه با تأمين مالي 
تروريسم )سي. اف. تي( و كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته 
فراملي بپيون��دد. از آن زمان تاكنون تعليق ايران در هر نشس��ت تا 
نشست بعدي تمديد شده است و در داخل كشورمان نيز سير بررسي 

و تصويب اين قوانين ادامه دارد. 
اما تمديدهاي پي در پي اولتيماتوم هاي كارگروه موسوم به FATF و 
اصرار پيوسته مقامات ارشد امريكا براي تصويب لوايح مربوطه توسط 
ايران و به كارگيری زبان تهدي��د در بيانيه هاي FATF نمايانگر اين 
مسئله اس��ت كه غربي ها همچنان اميدوارند با زبان »تهديد توأم با 
تطميع« مي توانند دولت ايران را وادار به تصويب لوايح چهارگانه و 

نهايتا استانداردسازي در اين حيطه كنند. 
پيش از آنكه به چرايي اهميت حقوقي –فني  FATFبپردازيم بايد 
توجه داشت كه در ش��رايط فعلي FATF »كانون اميد غرب« براي 
ايجاد نرماليزاسيون در رفتار منطقه اي و موشكي ايران است بدين 
معنا كه اگر امريكايي ها با مجموعه اقدام��ات مهمي نظير خروج از 
برجام، بازگرداندن تحريم هاي هسته اي، تصويب و اعمال تحريم هاي 
جديد و تالش براي به صفر رس��اندن فروش نفت ايران، كه همگي 
با هدف »ايجاد شورش هاي اجتماعي و ناامني سازي محيط داخلي 
ايران« عمال نتوانس��ته اند هيچ كدام از اهداف خ��ود در مواجهه با 
ايران را اجرايي كنند و امروز براي جبران شكست ها و وضع شرايط 
اضطراري عليه ايران تالش مي كنند با بازي »تهديد-تطميع« ايران 
را مجبور به پذيرش FATF كرده تا اگر اقتصاد ايران با تحريم هاي 
متنوع و گس��ترده دچار فروپاشي نشده و ش��ورش هاي اجتماعي 
در ايران ش��كل اجرايي به خود نگرفته اس��ت، حفره هاي حقوقي-
اقتصادي كنوانس��يون هاي پالرمو و س��ي. اف. تي اهداف بر زمين 

مانده را احيا كنند. 
همانطور كه بارها در اين س��تون به آن پرداخته شده است، قواعد 
 FATF»توصيه اي« كمااينكه آنچه در۴0 ماده مبارزه با پولشويي و 
۹ ماده مبارزه با تأمين مالي تروريسم اشعار شده است صرفا »جنبه 
الزام آور« براي كشور ها دارد و درصورتي كه ايران عضو FATF شود 
ملزم به اجراي تمام درخواس��ت هاي آمده در ۴۹ ماده مي باش��د؛ 
مهم تر آنكه تعريف تروريسم آمده در مفاد FATF با تعريف جمهوري 
اسالمي ايران تناقض هاي فراوان داشته و در مصاديق نيز قابل احصا 
است. به طوري كه بر اساس تعريف اين كارگروه از تروريست، سازمان 

تروريستي منافقين را نبايد يك گروه تروريستي دانست! 
همانطور كه پيش از اين نيز اش��اره شده بود، تصويب لوايحي مانند 
سي. اف. تي، ليستSDN  كه هدف آن ممانعت از مزاياي استفاده 
از سيستم هاي مالي ارزي و فناوري انتقال پول جهاني است را مورد 
تأييد و تصريح قرار داده و مي تواند تاثيرات مخربي را بر سيستم هاي 

مالي كشور بگذارد.
 در بند هاي پذيرفته شده در اكش��ن پلن )بند 1۷ و 11( كه توسط 
ايران پذيرفته شده است كشور هاي عضو بايد كشور هاي حاضر در 
ليست  SDNرا از نظر مالي تحت فشار قرار داده، دارايي افراد مندرج 
در اين ليست را مسدود و به دادگاه هاي امريكا تحويل دهند! در يكي 
از توصيه نامه هاي الزام آور FATF مي آيد: »در اجراي قطعنامه هاي 
شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد در ارتباط با پيشگيري، مبارزه 
و توقف اش��اعه س��الح هاي كش��تارجمعي و تأمين مالي، كشور ها 
بايد تحريم هاي هدفمند را به اجرا بگذارند. اعضا بايد در راس��تاي 
اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور 
ملل متحد عمل كنند. دارايي متهمان بايد بدون تأخير مسدود شود 
و هيچ گونه دارايي ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار 

آنها قرار نگيرد. «
»نبود يك ضمانت اجرايي مطمئن« جهت لغو تحريم هاي ضدايراني، 
 FATFبراي تسهيل و عادي سازي روابط بانكي يا تجاري و مالي در
براي ايران نيز اساس��اً وجود خارجي ندارد و هيچ جاي اساس��نامه 
 FATFيا ۴0 ماده مبارزه با پولش��ويي، ۹ ماده مبارزه با تأمين مالي 
تروريسم و حتي در ۴۲ ماده اكشن پلن كه توسط دولت يازدهم امضا 

شده است، چنين تضميني به طرف ايراني داده نمي شود. 
مهم تر اينكه بر اساس كنوانسيون معاهدات حق شرط به عنوان يك 
راهكار در حقوق بين الملل نيز جهت ممانعت از پيامد هاي ناشي از 
اجراي FATF را نمی توان به داليلي كه پيش از اين گفته شده است 

مورد توجه قرار داد. 
باتوجه به آنچه كه به صورت گذرا درباب پيامدهاي حقوقي-اقتصادي 
متعدد FATF عنوان شد مي توانيم علت اصلي تمديدهاي پي در پي 
اولتيماتوم هاي كارگروه موس��وم به FATF، اصرار پيوسته مقامات 
ارشد امريكا براي تصويب لوايح مربوطه توسط ايران و پافشاري يك 
طيف داخلي براي پيوس��تن به لوايح چهار گانه FATF را كه همان 

استانداردسازي رفتار ايران است درك كنيم. 

      فارس: امير دريادار س��يد محمود موسوي معاون عمليات ارتش، 
امير دريادار محمد پوركلهر معاون نيروي انساني ارتش و امير سرتيپ 
شاهرخ شهرام رئيس سازمان صنايع الكترونيك وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح، با يك درجه ارتقا، به ترتيب مفتخر به دريافت درجه 

درياداري و سرتيپي از دستان فرماندهي معظم كل قوا شدند. 
خانه ملت: رئيس كميس��يون امنيت ملي مجلس با اش��اره به برنامه 
پيش روي خ��ود در اين كميس��يون گفت: م��ا با تعام��ل و تحرك در 
دستگاه هاي مرتبط، تأمين حداكثري منافع ملي، گسترش امنيت ملي 
و فعال سازی سياست خارجي را پيگيري خواهيم كرد. مجتبي ذوالنوري 
در توضيح برنامه كاري خود براي چهارمين سال از فعاليت كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دهم، گفت: عنوان اين كميسيون 
برآمده از دو موضوع »امنيت ملي« و »سياست خارجي« است بنابراين 
ما با ايجاد همدلي، هم افزايی، تعامل و تحرك در اركاني از كشور كه با 

اين دو موضوع ارتباط دارند، فعاليت خود را آغاز خواهيم كرد. 
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