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اينتناقضراچگونهتوجيهميكنيد
دكتر عبداهلل گنجي مدير مسئول روزنامه »جوان« در 
توئيتي انتقادي از تناقض مدعيان ايران دوستي پرده 

برداشت و با هشتگ »سرود  اي ايران« نوشت: 
يه تناقض عجيب. كساني كه با پول سي��ا در امريكا زندگي مي كنند و 
مرتب امريكا و غرب را تشويق به حمله و تحري��م ايران مي كنند و در 
جنگ هشت ساله ناخن خود و پدرانشان هم زخمي نشد، چطور روشون 

ميشه توي دوربين نگاه كنند و بخوانند: 
دور از تو انديشه بدان

در راه تو كي ارزشي دارد اين جان ما
........................................................................................................................

مگهكسيميشناسدت؟!
عليرضا گرائي در توئيتي نوشته: شايد باورتون نشه ولي نوه رضا پهلوي 
براي عراقيا و لبنانيا پيام فرستاده كه انق��اب كنيد تا حكومت ايران 
نابود بشه . اينكه التماس اعراب عراق و لبنان مي كنه تا اونا كاري كنن 
ايران از بين بره به كنار، يكي نيست بگه آخه اصا مگه كسي تو رو تو 

عراق و لبنان مي شناسه كه پيام ميدي بهشون؟!
........................................................................................................................

سردارپرشورسپاه
محمدجواد محمدزاده در توئيتي نوشته: سردار سامي دقيقاً به همون 
اندازه كه قبًا مي ديديم پُرشور و با ح��رارت صحبت مي كرد، فّعال و 
با انرژي اس��ت. از روزي كه فرمانده سپاه شده هر ب��ار كه اخبار رو باز 
مي كني، سردار يك گوشه كشور مشغول بازديد و سر زدن و پيگيري 

روند كارهاست. آدِم يكجا نشستن نيست گويا. دمش گرم. 
........................................................................................................................

زالوهايمناطقمحروم
علي سيستاني در توئيتي نوشته:  بنياد بركت داره دام بين مردم منطقه 
سيستان توزيع مي كنه براي اشتغال. بسيار كار خوبيه ولي االن متوجه 
شدم افرادي كه سرمايه زندگيشون از چند ميليارد هم مي گذره، رفتن 
براش ثبت نام كردن، هم خودشون و هم زن و بچه هاشون! همين زالوها 

هستن كه مانع رفع محروميت اين مردمند!
........................................................................................................................

تروريسمخبريعليهايرانوعراق
علي عليزاده در دو توئيت متوالي نوشته: ايران اينترنشنال: »]آيت اهلل[

خامنه اي فتواي قتل معترضان عراقي را صادر كرده« هدف چنين اخبار 
دروغي انباشتن عراقي ها از نفرت و تحريكشان به حمله به نمايندگي هاي 
ايران و كشتار ايرانيان مقيم عراق است. كارمندان ايران اينترنشنال! باور 

كنيد كارتان تكرار خيانت مجاهدين خلق در جنگ هشت ساله است. 
خبرسازي و نشر عامدانه فيك نيوز در اين شكل، تروريسم خبري آشكار 
است چراكه جان انسان هاي بسي��اري را به خطر مي اندازد. دروغ ايران 
اينترنشنال هم در تع��ارض با قواني��ن OFCOM است و هم خاف 
قوانين شبكه هاي اجتماعي. سفارت ايران در لن��دن بايد از اين رسانه 
تروريستي شكايت كند. نيويورك تايمز هم در خبري نوشته: »عراقي ها 
عليه اشغالگري منفور به پا مي خيزند: ايران« نيويورك تايمزي كه حامي 
اشغال عراق توسط بوش بود ح��اال دارد دروغ اشغالگر بودن ايران را به 
ذهن عراقي ها تزريق مي كند. به راستي كه رسانه هاي امريكا ساح هاي 

مخوف جنگي اند، امتداد ناوها و بمب افكن هايش!
........................................................................................................................

يكواقعهديدهنشده!
سيده راضيه حسين��ي در توئيتي نوشته: همزمان ب��ا وقايع ۱۳آبان، 
امريكايي ها تو شيكاگو مي ريزن توي كنسولگ��ري ايران، اونجا يكي 
از كارمن��داِن زن سفارت كه ب��اردار بود، به خاطر ش��وك اين هجوم 
وحشيانه، بچه شو سقط مي كنه. بابت جمع شدن جاسوسخانه امريكا 
اين همه جنجال شد، اما اين جنايت امريكايي ها و كشته شدن يه بچه 

بي گناه هيچ وقت ديده نشد. 
........................................................................................................................

چرااصالحطلبانازاعظمطالقانياستفادهنكردند؟
كبري آسوپار در توئيتي نوشته: اعظم طالقاني شخصيتي سياسي بود اما 
نه در حد رياست جمهوري، لذا نمايش ثبت نامش به منظور تعيين تكليف 
واژه رجل، اشتباهي بود، چه آنكه اگر مرد هم بود، رد صاحيت مي شد، 
حتي اصاح طلبان هم كه او را در حد رياست جمهوري باال مي برند، در 

چندين دولت خود، در سطح معاون هم او را به كار نگرفتند.

شمخاني:
حقوق مردم ايران قابل معامله نيست

دبيرشورايعاليامنيتمليبا
بياناينكهمنافعم�ردمايران
قابلمعاملهنيس�ت،گفت:اگر
امري�كاوكش�ورهاياروپايي
رويهفعل�يراباامي�دبهعقب
نش�ينيايرانادامهبدهندبه
طورقطعپش�يمانميش�وند.
به گ��زارش مه��ر، درياب��ان علي 
شمخاني دبير شوراي عالي امنيت 
ملي پنج شنبه گذشته در هجدهمين همايش دادستان هاي سراسر 
كشور در مشهد مقدس، گفت: حقوق قانوني و منافع مردم ايران قابل 
معامله نبوده و اگ��ر امريكا و كشورهاي اروپايي روي��ه فعلي را با اميد 
به عقب نشيني اي��ران ادامه بدهند به طورقطع دست��اوردي به غير از 
پشيماني نخواهند داشت. وي اعتماد ميان حاكميت و مردم را الزمه 
پايداري امنيت مل��ي دانست و افزود: قوه قضائي��ه در ايجاد و تحكيم 
اعتماد ميان حاكميت و م��ردم نقش مهم و منحصر ب��ه فردي دارد. 
استقال قاضي و عدم تاثير پذيري از جريانات و رويكردهاي سياسي و 
حزبي بخشي از الزامات غير قابل اجتناب و مهم فعاليت دستگاه قضايي 
است. سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري باحفظ اصول پويايي، دقت 
و سرعت عمل مي توانند با پاسخگويي سريع به مطالبات مردم تضمين 
كننده حقوق شهروندي به عنوان يكي از ضرورت هاي افزايش اعتماد 

اجتماعي باشند. 
شمخاني، با اشاره به انتخابات مجلس شوراي اسامي در اسفندماه سال 
جاري، اين رخداد مهم را نماد مردم س��االري در كشور و توليد كننده 
اقتدار ملي عنوان كرد و گف��ت: انتخابات منبع تولي��د قدرت در نظام 
اسامي بوده و بر خاف خواست معاندين ك��ه به دنبال تبديل نمودن 
اين رخداد به تهديد عليه كشور هستند انتخابات آتي نيز با تحقق اصول 
امنيت، سامت، رقابت و مشاركت با شكوه تر از هميشه برگزار خواهد 
شد. وي، هدف امريكا از پيگيري راهبرد فشار حداكثري امريكا را متزلزل 
كردن اراده و ايمان جبهه نيرومند و استكبار ستيز مقاومت ذكر كرد و 
گفت: امريكا با استفاده از ابزارهاي جنگ نسل چهارم در تاش است با 
ايجاد خستگي و فرسايش در ساختاره��ا و ابزارهاي قدرت كشورهاي 
مستقل شرايط فروپاشي از درون را محقق كند. دبير شوراي عالي امنيت 
ملي گفت: شرايط امروز در عراق و لبنان و تاش امريكا و همپيمانان اين 
كشور براي سوء استفاده از مطالبات اقتصادي و اجتماعي بر حق گروهي 
از شهروندان عراق و لبنان براي ايجاد ناامني و بي ثباتي نيز دقيقا براساس 

شاخص هاي جنگ نسل چهارمي در حال پيگيري است. 
شمخاني گفت: با شناخت عميقي كه از مردم و نقش بي بديل مرجعيت 
در عراق داريم، اين سناريوي امريك��ا و اذناب منطقه اي اين كشور نيز 

چون فتنه داعش با شكست مواجه خواهد شد.

درس�ال2009

مهدي پورصفا
   گزارش   یک 

ميالديوزماني
ك�هفش�ارهابر
اي�رانبهدليلپافش�اريبرحقغنيس�ازي
همچنانروبهرش�دب�ود،انتش�ارخبريدر
رس�انههايجه�انمع�ادالتبرس�رپرونده
هستهايصلحآميزايرانرابهشدتتغييرداد،
ب�هخص�وصآنك�هبح�ثحمل�هنظام�ي
رژيمصهيونيستيبهتأسيساتهستهايايران
بهصورتجدياززب�انتحليلگرانغربينيز
مطرحش�دهبود.اي�نخبرارس�النامهايبه
آژانسانرژياتميايراندرخصوصتاسيس
تاسيس�اتجديدغنيس�ازيهس�تهايدر
منطقهفردویقمودردلكوههاياينمنطقه
بودكهحاالتبديلبهبرگبرندهايراندرگام
چهارمكاهشتعهداتبرجامیش�دهاس�ت.

كشورهاي غربي از م��دت ها قبل مدعي بودند كه 
به وجود اي��ن تأسيسات پي ب��رده بودند. هياري 
كلينتون در خاطرات خود از جلس��ه باراك اوباما 
به هم��راه جيم جونز مشاور امني��ت ملي در هتل 
والدورف با ديميتري مدودف رئيس جمهور روسيه، 
سرگئي الوروف وزير خارجه و سرگئي پريخودكو 
مشاور امنيت ملي روسيه سخن مي گويد تا آنها از 

تأسيسات فردو در قم مطلع شوند. 
قرار بود دو روز بعد طي نشست سران گروه 20 در 
پيتسبورگ، جايي كه بسي��اري از رهبران جهان 
پس از جلسه شوراي امنيت در نيويورك به آنجا 
سفر مي كردند، خبر ساخت تأسيسات فردو توسط 
اوباما اعام شود. به گفت��ه هياري كلينتون بايد 
اطاعات تأسيسات فردو به گونه اي افشا مي شد تا 
قوي ترين اهرم فشار ممكن در مقابل هم ايراني ها و 
هم كشورهايي كه مستعد اعتماد به ايران بودند، به 
ويژه روسيه و چين، به دست بيايد. اين افشاگري 
انفجاري مي توانست ت��وازن ديپلماتيك را عليه 
ايران كند و جه��ت اعمال تحريم ه��اي شديدتر 
بين المللي به امريكا كمك كند، با اين حال ارسال 
اين نامه محاسبات غربي ها را در هم ريخت و ايران 
توانست فضاي تبليغاتي را به نفع خود تغيير دهد، 
البته امريكا به بهانه ايجاد اين سايت ايران را متهم 
به مخفي ك��اري بيشتر در خص��وص غني سازي 
اورانيوم و تاش براي دستيابي به بمب اتمي كرد؛ 
اتهامي كه زمينه ساز البي گسترده براي تصويب 
قطعنامه ۱92۱ در ش��وراي امنيت سازمان ملل 

متحد شد. 
چرا»فردو«مهماست

مهم ترين ويژگي تاسيس��ات غني سازي فردو كه 
موجب بر هم خوردن محاسبات طرف غربي شد، 
استقرار اين تاسيسات در عمق زمين بود؛ جايي كه 
به نظر مي رسد هيچ ك��دام از تسليحات غير اتمي 

امريكا قابليت نفوذ به آن را ندارند. 
اگرچه بعدها پنتاگون مدعي شد كه قابليت انهدام 
اين تاسيسات را با بمب هاي ۱5تني به دست آورده 
است، اما كارشناسان خبره نظامي چنين احتمالي 
را رد كردن��د. در مذاكرات برجام ني��ز سرنوشت 
تاسيسات ف��ردو يكي از سخت تري��ن بخش هاي 
مذاكرات بود. در نهاي��ت قرار شد تا اين تاسيسات 
همچنان پا برجا باقي بماند و سانتريفيوژهاي اين 
مركز نيز به غني سازي عناص��ر سنگين همچون 

زنون بپردازند. 
اين محدوديت قرار بود تا ۱5سال برقرار بماند 

و پس از آن ايران به تدري��ج غني سازي در اين 
سايت را آغاز كند. 

در اين ميان و به رغم اينك��ه اقدامات فوق توسط 
ايران انج��ام ش��د و ظرفيت غني س��ازي در اين 
تاسيسات كاهش يافت، اما در نهايت با بدعهدي 
امريكايي ه��ا دول��ت ترام��پ از برجام خ��ارج و 
تحريم هاي هست��ه اي بار ديگر علي��ه كشورمان 

اعمال شد. 
انفعالاروپاييها

درمقابلكاهشتعهداتايران
در مقابله با اين سياس��ت ايران از كشورهاي ديگر 
دخي��ل در برجام از جمل��ه اروپا تقاضا ك��رد تا با 
اقدامات جدي زمينه بهره مندي ايران را از فوايد 
اقتصادي برج��ام فراهم كند، ام��ا در مقابل صبر 
راهبردي ايران هيچ اقدام جدي از طرف اروپايي ها 

به عمل نيامد. 
در نهايت از ارديبهشت ماه امسال سياست كاهش 
تعهدات ايران در برجام در دستور كار تهران قرار 
گرفت و تاكن��ون طي سه مرحله بخ��ش هايي از 
توانمندي هسته ای اي��ران به دوران قبل از اجراي 

برجام باز گشته است. 
در آخرين مرحله از اي��ن اقدامات نيز در گام سوم 
سازمان انرژي اتمي از جمعه ۱5شهريور موظف شد 
در زمينه تحقيق و توسعه هر آنچه نياز فني كشور 
است، بافاصله شروع كند و تمام تعهداتي كه در 
زمينه تحقيق و توسعه در برجام مدنظر بوده را كنار 

بگذارد كه اقدامات الزم نيز در اين زمينه انجام شد. 
از جمله اين اقدامات گازدهي به زنجيره ۳0 تايي 
IR6، رونماي��ي از سانتريفيوژهاي IR9 با ظرفيت 
غني سازي 50 سو و IR7 با ظرفيت غني سازي 20 
سو و IRS و... راه ان��دازي زنجيره هاي ۱64 تايي 
IR4 و IR2m در مجتمع غني سازي نطنز بود كه 
با حضور علي اكبر صالح��ي رئيس سازمان انرژي 

اتمي انجام شد. 
روحانيدستورآغاز»گامچهارم«را

صادركرد
با عدم اقدام جدي از سوي اروپايي ها در خصوص 
توجه به انجام تعهدات الزام آور آنها در برجام اجراي 
گام چه��ارم در دستور سازمان ان��رژي اتمي قرار 
گرفت و در نهايت روز سه شنبه ۱4 آبان و همزمان 
با پايان فرصت 60 روزه سوم، روحاني گام چهارم را 

گازدهي به سانتريفيوژها در فردو اعام كرد. 
روحاني در مراسم افتتاح كارخانه نوآور با بيان اينكه 
گام چهارم مثل گام هاي ديگر قابل بازگشت است، 
اظهار داشت: هر زماني آنه��ا به تعهدات كاملشان 
برگشتند ما هم به تعهدات مان بر مي گرديم. طبق 
برجام بيش از ه��زار سانتريفيوژ )۱044( در فردو 
داريم. در برجام قرار بود اين سانتريفيوژها بچرخند، 
اما گاز به آنها تزريق نكنيم كه بنده در دستوري به 
سازمان انرژي اتمي مي گويم كه گازدهي را در فردو 
آغاز كنيم. هر وقت آنها به تعهداتشان عمل كردند 
ما دو مرتبه گاز را قطع مي كنيم، پس قابل بازگشت 

است، اما در عين حال نمي توانيم يكجانبه تحمل 
كنيم كه ما به تعهداتمان كامل عمل كنيم و آنها 

بخواهند به تعهداتشان عمل نكنند. 
رئيس جمهور اضافه كرد: تمام مذاكراتي كه پشت 
پرده با برخي كشورها داريم براي حل و فصل ادامه 
دارد و به آن مذاكرات متعهد هستيم، آن مذاكرات 
را ه��م ادامه مي دهي��م و جلو مي روي��م البته آنها 
تاش شان اين بود كه قبل از امروز ما به يك نتيجه 
برسيم، نشد. در هفته هاي اخير يك مسائلي بود كه 
به توافق نرسيديم، بنابراين به ناچار گام چهارم را 
برمي داري��م و ظرف دو ماه آين��ده فرصت مذاكره 
داري��م و صحبت مي كنيم، اگ��ر راه حل درستي را 
يافتيم و پيدا كرديم، راه حل اين است كه تحريم ها 
برداشته شود و به راحتي بتوانيم نفتمان را بفروشيم 
و از پول هاي بانك مان استفاده كنيم و ساير تحريم 
هايي كه در فلزات و بيمه انجام دادند بردارند و ما هم 

به شرايط گذشته برمي گرديم. 
گازدهيدر»فردو«چگونهآغازشد

با دستور روحاني در اين زمينه نامه ايران به آژانس 
بين المللي انرژي اتمي درب��اره گازدهي UF6 به 
سانتريفيوژها در ف��ردو تحويل و در اي��ن نامه از 
بازرسان آژانس خواسته شد ب��راي نظارت بر اين 
فرآيند، در ساعت مشخص شده در اين تاسيسات 

حضور يابند. 
عمليات انتقال گ��از هگزافلورايد اورانيوم UF6 از 
سايت غني سازي نطنز به سايت غني سازي فردو 

آن هم به خاطر نزديك��ي مسافت در ساعات اوليه 
بامداد چهارشنبه ۱5 آب��ان ماه آغاز و حوالي ظهر 
چهارشنبه مخ��زن 2ه��زارو800 كيلويي حاوي 
حدود 2هزار كيلوگرم گ��از هگزافلورايد اورانيوم 
UF6 از مجتمع غني سازي شهيد احمدي  روشن 
نطنز به ساي��ت شهيد عليمحمدي ف��ردو آن هم 
با نظارت بازرسان آژان��س بين المللي انرژي اتمي 
منتق��ل و در سالن خوراك ده��ي مجتمع شهيد 

عليمحمدي فردو قرار گرفت. 
 پ��س از انتقال مخزن و اتص��ال آن به خطوط 
خوراك دهي و انجام موفقيت آميز همه عمليات 
فني مرتبط شامل خأل س��ازي نهايي، كنترل 
ماشين هاي سانتريفيوژ و شيرها و چك كردن 
اندازي  سيستم هاي كنترل و اتوماسيون و راه 
بخش ه��اي جم��ع آوري و اتم��ام عملي��ات 
پسيواسيون )مقاوم س��ازی سانتريفيوژها در 
مقابل خوردگی(، در دقايق اوليه روز پنج شنبه 
عمليات گازده��ي زنجيره ه��ا و ماشين هاي 
سانتريفيوژ و جمع آوري اورانيوم غني شده در 

سايت فردو آغاز شد. 
بر اساس برجام تعداد ۱044 ماشين IR1 در قالب 
شش آبش��ار ۱۷4تايي در يك ب��ال در تاسيسات 
فردو باقي ماند. در اين مدت دو زنجيره ۱۷4تايي 
شامل ۳48 ماشين IR1 اقدام ب��ه توليد ايزوتوپ 
پايدار كردند. روز چهارشنبه ۱5 آبان عما به چهار 
زنجيره ۱۷4تايي ديگر مشتمل بر 696 سانتريفيوژ 
IR1 گازدهي شد. به اين ترتيب ظرفيت غني سازي 

در اين سايت به سقف خود رسيد. 
توانغنيسازيبيشتر

باماشينهايجديد
در همي��ن زمينه به��روز كمالون��دي سخنگوي 
سازمان انرژي اتمي روز پنج شنبه در گفت وگويي 
عنوان كرد: حدود 2هزار كيلوگ��رم هگزافلورايد 
UF6 ك��ه از سايت نطنز به ف��ردو منتقل كرديم، 
توليدي است كه از پسماندهاي سال هاي گذشته 
داشتيم. حدود 25تن توليد از پسماندهاي گذشته 
داشتيم كه دو تن آن را به ف��ردو منتقل كرديم و 
بدان معناست كه در شش سال آينده مي توانيم از 
توليدات پسماند نياز فردو را تأمين كنيم و به لحاظ 

اقتصادي و استراتژيك قابل توجه است. 
وي درباره رسيدن ايران به ظرفيت توليد 9هزار و 
500 سو گفت: ما با ماشين هاي جديد كه در گام 
سوم مستقر كرديم و ۱5نوع ماشين جديد داريم 
پسماند و محصول را قاطي نمي كنيم و اينها را جدا 
مي كنيم، اين بدان مفهوم است كه حدود 2هزار و 
600 سو به ظرفيت ما اضاف��ه شده است. در فردو 
هم وضعيت قبل از برجام هزار سو بيشتر است، ولي 
تفاوتي كه دارد اينكه ماشين هاي زيادي كه از نوع 

پيشرفته هستند دارند كار مي كنند. 
گاميكهدستپرايرانرانشانداد

اين اقدام ايران هشدار ج��دي به ساير كشورهاي 
حاضر در برجام ب��ود تا عمل به تعه��دات خود را 
جدي ت��ر بگيرند، البته واكن��ش اغلب كشورهاي 
غربي در اين باره محكوم كردن اق��دام ايران بود و 
حتي رئيس جمهور فرانسه از احتمال خروج اروپا 
از برجام خبر داد، با اين حال اقدام ايران نشان داد 
كه دست ايران از لحاظ فني پر است و ايران قابليت 
برگشت سريع تعهدات خود را دارد؛ نكته اي كه به 
خوبي ترس از آن در توئيت هاي مايك پمپئو وزير 

امور خارجه امريكا مشهود بود.

»گام چهارم« ايران به »فردو« رسيد
روحانی:نمیتوانيميكجانبهتحملكنيمكهبهتعهداتمانعملكنيموآنهابهتعهداتشانعملنكنند

بعدازگذشتبيشازچهارسالازروزامضايتوافقهستهاي
ودرش�رايطيكهكش�ورهايغربيبهقولوزيرامورخارجه
كش�ورمانحتيي�كدرص�دازتعه�داتبرجاميخ�ودرا
اجرايينكردهاند،حاميانمتعصبمذاكرهمستقيمباامريكا،
همچنانتالشميكنندتاافكارعموميرابهاينباوركذايي
برس�انندكهراهحلرفعمش�كالتكشورازمس�يرسازش
باامري�كاواروپاييه�اقابلوصولاس�تآنه�مدرحالي
كهFATFبازويبينالملليامريكابرايتش�ديدفش�ارها
عليهايرانبهش�مارميآيدوپيوس�تنبهآنب�همعنايباز
كردنمش�تاي�راندردورزدنتحريمهابهش�مارميآيد،
آنهمدرشرايطيكهتجربهبرجامنشانميدهدسازشو
بهاصطالحعاميانهكوتاهآمدندربرابرمطالباتگس�ترده
امريكاواروپاييهاطيحداقلچهارس�الاخيرمشكالت
اقتصاديكشوررابهش�كلفزايندهايافزايشدادهاست
كهمص�داقآنافزايشخي�رهكنندهقيم�تارزخارجيو
بهواس�طهآنگراني،ركودوبيكارياست.پافشاريبحث
برانگيزرويتصويبلواي�حچهارگانهFATFطيماههاي
گذش�تهوبهويژهطيروزهاياخيرازس�ويدولتمردانو
حاميانمتعصبتئوريسازش،نش�انميدهداينجريان
بدونتوجهبهمش�كالتاقش�ارمستضعفكش�ورتنهابر
يكهدفصرفاجناحیوسياس�یمتمركزهس�تندبدون
آنكهازعواقبحقوقيوسياسيعضويتدركارگروهويژه
اقدامماليياهمانFATFاساس�ادلهرهايداشتهباشند.
روزنامه اعتماد به عنوان يكي از رسانه هاي زنجيره اي مطرح جريان 
يادشده طي يادداشتي با عن��وان »استانداردهاي بين المللي« از 
ضرورت هاي تصويب لوايح چهارگانه مي نويسد و تأكيد مي كند كه 
تنها راه نجات كشور از شراي��ط موجود عضويت ايران در كارگروه 
ويژه اقدام مالي است: »لواي��ح چهارگانه در مب��ارزه با تروريسم 
و پولشويي در طول دو س��ال گذشته، موضوعي مه��م در حوزه 
مالي و اقتصادي كشور ب��وده است. اهميت لواي��ح چهارگانه در 
مبارزه با تروريسم و پولشويي در اين دو سال به طور مكرر از سوي 
دست اندركاران و كارشناسان مربوطه تكرار شده است. استدالل ها 
در بيان ضرورت تصويب اين لوايح از اين قرار است كه به هر حال 
رعايت استانداردهاي بين المللي در خصوص مبارزه با تروريسم و 

پولشويي در نظام بانكي، ام��روزه تبديل به هنجاري قابل پذيرش 
براي كل دنيا شده است.« 

اين روزنامه كه همانند بسياري از همفكران خود تئوري سازش را طي 
شش سال گذشته بارها دستاوردساز معرفي كرده و عدول از مفاهيم 
انقابي در عرصه سياست خارجه را م��ورد تأكيد قرار داده است در 
ادامه مي نويسد: »اميدواريم همان طور كه مجلس شوراي اسامي با 
قاطعيت لوايح را تصويب كرد، مجمع تشخيص هم به نفع روان سازي 
و مساعد شدن مراودات بانكي و اقتصادي كشور عمل كند... اگر به 
اين صورت عمل شود، گره كار باز خواهد شد و ديگر شاهد تحميل 

شدن تحريم جديد و مضاعفي به كشور نخواهيم بود.« 
»FATF«سانسورپيامدهايعضويتدر

پافشاري بحث برانگيز ي��ك جريان داخلي ب��راي تصويب لوايح 
چهارگانه FATF در حال��ي است كه بسي��اري از صاحبنظران 
بي طرف غربي، FATF را شعبه دوم از وزارت خزانه داري امريكا و 
ابزاري بين المللي براي ممانعت ايران از دور زدن تحريم ها می دانند 
كه مي تواند فشارهاي اقتصادي و تحريم��ي عليه كشورمان را تا 

چندين برابر افزايش دهد.
استيون منوچين وزي��ر خزانه داري امريك��ا در نشست تيرماه 
امسال اين كارگروه به صراحت بيان مي كند: »سرانجام، تحت 
رياست اياالت متحده امريك��ا، FATF روش هايي را آزمايش 
كرد كه استانداردها بتوانند به طور مؤثر در مورد تهديد تأمين 
مالي اشاعه ساح هاي كشتار جمعي، مبارزه كنند. كشورهاي 
ياغ��ي، تروريست ها و سنديكاهاي جناي��ي بين المللي به طور 
فزاينده اي در دور زدن تحريم ها و ساير اقدامات پيشگيرانه، به 
منظور ادامه توسعه اشاعه گري ساح هاي كشتار جمعي خبره 
و ماهر شده اند. من اين سازمان را تشويق مي كنم تا كارهايي را 
كه در اينجا انجام شد، به منظور اطمينان از اينكه خط مشي ها 
و كنترل هاي شبكه جهاني FATF به طور مؤثر مواجهه با اين 

تهديد تكامل يافته را تكميل كند.«  
اين بخش از سخنان منوچين طي ماه هاي اخير همانند بسياري 
ديگر از اظهارنظر غربي ها درباره پيامدهاي اقتصادي و حقوقي 
FATF  براي ايران مورد سانسور قرار گرفته است و تصريح اين 
مسئله توسط اين مقام امريكايي كه FATF اقدام به پيشگيري 
از دور زدن تحريم ها مي كند به صورت هماهنگ شده اي مورد 

سانسور رسانه ها و شخصيت هاي اين جريان قرار گرفته است. 
جالب است بدانيم مارشال بيلينگزلي دستيار وزير خزانه داري 
امريكا كه رياست FATF را طي سال هاي اخير به عهده داشته 
است در پاسخ به يكي از نمايندگان كنگره امريكا بيان مي كند 
كه جه��ت حفظ فشارها ب��ر كشورمان و ممانع��ت از دور زدن 
تحريم هاي امريكا توسط جمهوري اسامي ايران ضرورت دارد 
ايران قوانيني درباره مقابله با تأمين مالي تروريسم و پولشويي 

تصويب و اجرايي كند. 
«غيرمنطقياست FATF«اصراربرايتصويبلوايح

احمدعلي مقدم عضو شوراي مركزي ح��زب مؤتلفه اسامي در 
گفت وگو با فارس، با اش��اره به حواشي ای درب��اره لوايح پالرمو و 
CFT، اظه��ار داشت: شوراي نگهب��ان ايرادات ج��دي به لوايح 
FATF وارد دانست، مجلس نيز براي رفع ايرادات اقدامي نكرد 
و در پي آن لوايح به مجم��ع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و 
مجمع نيز بررسي اين لوايح را موكول به برداشتن تحريم هاي امريكا 
كرد و با عدم لغو تحريم ها، اين اليحه در مجمع مسكوت ماند. طبق 

آيين نامه داخلي مجمع چون يك سال از طرح آن گذشته و راجع 
به آن نظر نداده بود، مجمع آن را از دستور كار خارج كرد و در نهايت 
طبق قانون، نظر شوراي نگهبان مبني بر رد آن مجري و معتبر است 
اما جاي تعجب دارد كه شنيده شده، دولت در حال تدوين آيين نامه 
اجرايي اين لوايح است! جاي اين سؤال وجود دارد، چگونه لوايحي 
كه به تصويب مجلس شوراي اسامي نرسيده دولت درحال نوشتن 
آيين نامه اجرايي آن است! در حالي كه باي��د يك قانون يا اليحه 

تصويب شود تا بتوان به استناد آن آيين نامه اجرايي نوشت. 
اين فعال سياس��ي ادامه داد: اعض��اي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام قبل از اينكه اين لوايح از دستور كار مجمع خارج شود، از فشار 
دولت براي تأييد فوري لوايح پالرمو و CFT سخن مي گفتند و بايد 
گفت بر خاف اظهار نظر دولتمردان مبني بر فشار بين المللي براي 
تصويب اين لوايح، جز امريكا و اروپا كه اصرار براي تصويب دارند، 
ديگر هيچ فشار بين المللي متوجه ايران نيست و با توجه به سابقه 
دشمني اينان، نبايد به موضع آن��ان خوش بين بود كه اصرارشان 
از سر دلسوزي براي منافع ملي م��ا نيست، جز اينكه مي خواهند 
به تمام مب��ادالت بانكي م��ا دسترسي پيدا كرده و ب��راي اعمال 

تحريم هاي جديد هر روز يك بهانه بتراشند. 
مقدم اضافه كرد: جاي تعجب دارد در حالي كه دولتمردان سخن 
از عدم تضمين گشايش اقتص��ادي در صورت تصويب اين لوايح 
گفتند، دليل اص��رار دولتمردان براي تصوي��ب لوايح مرتبط با 
FATF مشخص نيست، در حالي كه وزي��ر امور خارجه امريكا 
خواستار آن شده كه ايران الزامات مفاد FATF را به  طور كامل 
بپذيرد و به دليل همين موض��وع عقل حكم مي كند كه نبايد به 
اين لوايح خوش بين ب��ود و نگاه ساده انگاران��ه داشت بلكه بايد 
محافظه كارانه و مشكوك به ماهيت اين سازمان بين المللي)گروه 

ويژه اقدام مالي( نگريسته شود. 
مقدم با اشاره ب��ه سابقه اين سازمان تصريح ك��رد: چندي پيش 
»مارشال بيلينگزل��ي« دستيار وزير خزان��ه داري امريكا و رئيس 
FATF در سفر دوره اي خود كشورها را به تحريم عليه جمهوري 
اسامي ايران تشويق ك��رد و با حمايت از رژي��م صهيونيستي و 
عربستان به عنوان دو مظهر تروريسم دولتي و تاش در راستاي 
جلب حمايت كشورها در عدم معامله با جمهوري اسامي ايران، 

ماهيت اين سازمان را به خوبي روشن كرد.

پافشاريمعناداريكجريانخاصبرايتصويبلوايحچهارگانهدراوجتحريم

»FATF« بازوي بين المللي امريكا براي تشديد فشارها عليه ايران
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