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حضور بي حاصل سازمان ملل

جالل خوش چهره طي يادداش��تي در شماره ديروز 
روزنامه ابتكار با عنوان س��ازمان ملل متحد در انزوا 
نوشت: هفتاد و ششمين مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد در حالي آغاز به كار كرده كه اين نهاد بين المللي 
در كمترين جايگاه نقش خود قرار دارد. سازمان ملل متحد كه با قبول 
نقش س��ازنده و پيش برنده براي صلح جهاني، مراقبت از نظام جهاني 
برخاسته از وستفاليا و سرانجام دفاع از حقوق و امنيت دولت ها و ملت ها 
در پايان جنگ جهاني دوم آغاز به كار كرد، اكنون حتي نقشي به مراتب 
كمتر از دوران جنگ س��رد و حاكميت دوقطبي نظام سرمايه داري و 

كمونيستي بر نظام جهاني يافته است. 
راه دور نرويم، در همين هفته هاي اخير در افغانستان شاهد سقوط دولت 
قانوني و تحميل حكومتي بي شكل و فرسنگ ها دور از تاريخ مدرن به 
مردم اين كشور هستيم. اين وضع با توافق قدرت هايي انجام شده كه از 
يك سو خود را متعهد به عضويت در سازمان ملل متحد و به طريق اولي، 
عضويت در شوراي امنيت اين نهاد مي دانند. از سوي ديگر به  گونه اي 
عمل مي كنند كه گويي سازمان ملل در جايگاهي منفعل بايد توجيه گر 

و مشروعيت بخش اراده آنان در رخداد ها و تحوالتي چنين باشد. 
مجمع عمومي سران كشور هاي عضو سازمان ملل متحد، امسال نيز 
در بهترين چشم انداز، محلي براي گله گزاري ها، تمجيد و تعريف هاي 
سران كشور ها از خود و در عين حال ابراز نگراني از اوضاع خاورميانه، 
قفقاز، افغانستان، ش��رق مديترانه، امريكاي التين، كوويد ۱۹، برنامه 
هسته اي ايران، تغييرات آب و هوا و... خواهد بود. سازمان ملل متحد 
نه اراده و نه توان ورود فعال و مؤثر در تحوالتي را دارد كه قدرت هاي 
بزرگ بر ملت ها و به تبع آن دولت ه��اي كوچك تر تحميل مي كنند. 
هفتاد و ششمين دوره مجمع عمومي سران كشور هاي عضو سازمان 
ملل متحد، آبس��تن هيچ تحول مثبت در جامعه جهاني نخواهد بود، 
زيرا اين نهاد بين المللي مدت هاس��ت كه نق��ش و كارويژه خود را به 

قدرت هاي بزرگ واگذاشته است. 
.......................................................................................................................

 نابود شدن ميليون ها شغل ايراني
با واردات لوازم كره اي

روزنام��ه كيهان با اش��اره به ت��الش برخي 
شركت های كره اي براي بازگشت مجدد به 
اي��ران نوش��ت: تجرب��ه دو ده��ه حض��ور 
شركت هاي خارجي در بازار لوازم خانگي ايران به خوبي ثابت مي كند 
آنها اقدام چندان��ي براي ارتقاي كيفيت محص��والت داخلي و انتقال 
دانش فني به توليدكنندگان بومي  نكرده اند زيرا ايراني ها را رقباي خود 
مي دانستند و مي دانند و شبانه روز تبليغات مي كردند كه مردم فقط 
جنس كره اي بخرند. بودجه تبليغات��ي همين دو برند كره اي فقط در 
سال ۹4 بيش از 6هزار و 800ميليارد ريال اعالم شد كه نشان مي داد 
چه سرمايه گذاري هنگفتي براي از ميدان به در كردن رقباي خود در 

ايران كرده اند. 
ثانياً برخالف ادعاي مطرح ش��ده، كيفيت برخي محص��والت ايراني 
آن قدر باالس��ت كه قابليت صادرات به ساير كش��ورها را پيدا كرده تا 
حدي كه طبق اعالم وزارت صمت »پارسال ۲00ميليون دالر صادرات 
لوازم خانگي داش��تيم كه اين رقم در س��ال جديد 600 ميليون دالر 
هدف گذاري ش��ده است. « يقيناً مش��تريان خارجي كه مشكل پسند 
هم هس��تند براي جنس بي كيفيت پ��ول نمي دهند و اگ��ر كاالهاي 
ايراني قابليت هاي روز دنيا را نداشت سراغش نمي آمدند، البته كسي 
منكر ارتقاي روزافزون كيفيت توليدات داخلي نيست و اتفاقاً بسياري 
از توليدكنندگان نيز با همين هدف، سراغ ش��ركت هاي دانش بنيان 
ايراني رفته و با انعقاد قراردادهايي پيگير افزايش كيفيت شان هستند 
اما اين مس��ئله نبايد بهانه اي براي باز كردن دروازه هاي كشور به روي 
واردات بي رويه كاالهاي مش��ابه داخلي باشد كه س��ال ها ريشه توليد 
ايراني را زده بود. طبق آمارهاي رسمي  با هزينه واردات يك  سال لوازم 
خانگي مي توان 3ميليون شغل ايجاد كرد كه معناي ديگر آن شايد اين 
باشد با واردات يك سال لوازم خانگي ميليون ها فرصت شغلي از دست 

خواهد رفت. 
.......................................................................................................................

توسعه همكاري منطقه اي در دولت سيزدهم 
كوروش احمدي در روزنامه اعتماد با اشاره به 
اولويت دولت رئيس��ي براي توس��عه روابط با 
همسايگان نوشت: كشورهاي خاورميانه تنها 
7 تا 8درصد از مبادالت تجاري شان را با هم انجام مي دهند، در حالي 
كه به  طور مثال مطابق آمار آنكتاد، اين شاخص براي اروپا در ۲0۱7 
حدود 70درصد بوده است. سرمايه گذاري مشترك در داخل خاورميانه 
نيز بسيار محدود و مبادالت داخل كشورهاي منطقه عمدتاً منحصر به 
مبادله كاالهاي مصرفي است. اين در حالي است كه برآورد شده حدود 
۲تريليون دالر از س��رمايه كش��ورهاي نفت خيز خاورميانه در غرب 
سرمايه گذاري يا در بانك هاي غربي نگهداري مي شود. شاخص هاي 
حكمراني خوب در كش��ورها نيز كه فاكتور بسيار مهمي براي توسعه 
تجارت و تردد آزاد است، در اكثر كشورهاي خاورميانه چندان مطرح 
نيس��تند. با توجه به اينكه خاورميانه درگير بيش��ترين جنگ ها بين 
كشورها، جنگ هاي داخلي، تروريسم، انقالب و كودتا طي چند دهه 
گذش��ته بوده ، به اي��ن دليل از نظر س��طح همگراي��ي منطقه اي در 
پايين ترين رتبه در جهان است و نيز با توجه به اينكه عمده ظرفيت كار 
اقتصادي با همسايگان پيش از اين محقق شده است، دولت سيزدهم 
تنها در صورتي مي تواند كار با همس��ايگان را به موتوري براي توسعه 
اقتصادي كش��ور تبديل كند كه اولويت منطقي را به شكس��تن اين 
»تله ژئوپلتيك« و توسعه همگرايي منطقه اي بدهد. تنها در اين صورت 
است كه اولويت دادن به همس��ايگان در دولت سيزدهم قابل درك و 

مثمرثمر خواهد بود. 
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مجمع كليدي
روزنامه صبح نو در س��رمقاله خود نوش��ت: حل 
اختالف ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي 
اسالمي، حل معضالت نظام و مشاوره در اموري 
كه رهبري ارجاع مي كنند، موضوعاتي است كه اهميت وجودي مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام را بيش از هر زماني براي همگان مشخص 
 FATF كرده است. حضور فعال در بسياري از موضوعات مهم مانند
جايگاه آن را براي همه نمايان تر كرده است. از اين رو انتصاب ها در اين 
مجمع حياتي است. حاشيه سازي ها براي نمايش ايجاد اختالف بين 
اركان نظام، راهبرد ديرينه دشمنان بوده كه بار ديگر با انتصاب سردار 
ذوالقدر از سوي آيت اهلل صادق آملي الريجاني به سمت دبيري مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام، نقش بر آب شد. س��ردار ذوالقدر سابقه اي 
ديرينه در خدمت به انقالب اس��المي دارد و ب��ا حضور در عرصه هاي 
مختلف، از هيچ تالشي فروگذار نكرده است. منصب هاي عالي  سياسي، 
نظامي، قضايي و امنيت��ي از وي چهره اي متفاوت و پايبند به مش��ي 
ديرينه اش ساخته است. حضور مستمر وي در جلسات مجمع تشخيص 
به نمايندگي از دستگاه قضايي، وي را براي مديريت اين مجموعه مهم 
از هر شخص ديگري آماده تر كرده اس��ت. مجمع تشخيص مصلحت 
به واسطه حضور رؤساي قوا و چهره هاي معروف و تأثيرگذار كه سابقه 
حضور در اركان مهم حكومت را داشته اند، مديريت ويژه اي را مي طلبد 
كه ذوالقدر نه تنها توانايي اي��ن كار را دارد بلكه تجربه كافي براي اين 

مهم را نيز در كارنامه خود دارد. 

88498443سرویس  سياسي

 سئول پرداخت بدهي خود را 
منوط به تهاتر كاال نكند

عدم دسترسي ايران به منابع ارزي خود 
در كره جنوبي برخالف اصول تجارت و 

حقوق بين المللي است. 
فداحس��ين مالك��ي، عض��و كميس��يون 
امني��ت ملي و سياس��ت خارجي مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگو با تسنيم، با 
اش��اره به مباحثي درباره مجوز امريكا به 
كره جنوبي مبني بر تهاتر مطالبات ايران با كاالهاي توليد شده در ال جي 
و سامسونگ، گفت: چنين اقدام كره جنوبي براي بازگرداندن پول هاي 
بلوكه شده ايران از طريق تهاتر، خالف قوانين و مقررات بين المللي است. 
وي با بيان اينكه سئول نبايد پرداخت پول كشورمان را موكول به مجوز 
امريكا كند، افزود: امريكا برخالف قوانين بين المللي، قوانين داخلي خود 
را به دنيا ديكته مي كند و اين به معني ذلت براي كره و مش��اركت اين 
كشور در كالهبرداري امريكاست.  عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با 
بيان اينكه پول هاي ايران در كره جنوبي بلوكه شده و اين كشور موظف 
اس��ت با توافق با ايران اين اعتبار را به ما بازگردان��د، افزود: حل و فصل 
موضوع منابع ارزي مسدودي ايران در كره جنوبي نياز به تالش مضاعف 
براي آزادسازي هر چه سريع تر توسط دولت اين كشور دارد تا به سرعت 
خط اعتباري با ايران اجرايي گردد. مالكي تصريح كرد: كره جنوبي تحت 
فشار امريكا با مسدود نمودن منابع ارزي كشورمان در شرايط كرونايي، 

نگاه مردم ايران را نسبت به خود تغيير داده است. 
.......................................................................................................................

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح:
دشمنان در جنگ نرم باورهاي ملت را هدف 

گرفته اند
صيانت و پاس�داري از نس�ل جوان كش�ور و آشناس�ازي آنان با 
ارزش ه�اي انق�الب و ب�ه وي�ژه دف�اع مق�دس در اولوي�ت 
اس�ت و نباي�د اج�ازه داد نقش�ه هاي ش�وم و توطئه ه�اي 
دش�منان نس�بت ب�ه آينده س�ازان كش�ور ب�ه نتيج�ه برس�د. 
به گزارش روابط عمومي وزارت دفاع، امير سرتيپ محمدرضا آشتياني، وزير 
دفاع در ديدار با معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل با تأكيد بر اهميت 
موضوع فرهنگ در رش��د و تعالي جامعه اس��المي تصريح كرد: همانگونه كه 
مقام معظم رهبري )مدظله العالي( بارها تأكيد فرموده اند، مس��ائل فرهنگي 
از اساسي ترين مسائل كشور اس��ت. بر اين اساس دش��منان انقالب اسالمي 
درصددند با تغيير در سبك زندگي اسالمي- ايراني مسير زندگي اجتماعي مردم 
عزيز كش��ورمان را تغيير دهند و با كمرنگ كردن ارزش هاي ديني و انقالبي، 
جامعه اسالمي را به انحطاط بكشانند. وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
افزود: دشمنان در عرصه جنگ نرم درصدد تغيير در باورها و اعتقادات و تضعيف 
اراده ها و انگيزه هاي واالي ملت بزرگ ايران اس��المي هستند، اما با اطمينان 
عرض خواهم كرد كه به مدد الطاف الهي و همت واالي ملت بصير و آگاه مان، 

تالش هاي مذبوحانه دشمن به نتيجه نرسيده و هرگز نخواهد رسيد. 
امير سرتيپ آش��تياني خاطرنشان س��اخت: در هياهوي جنگ نرم و 
نفسگير با دشمن، صيانت و پاسداري از نسل جوان كشور و آشناسازي 
آنان با ارزش هاي انقالب و به ويژه دفاع مقدس در اولويت است و نبايد 
اجازه داد نقشه هاي شوم و توطئه هاي دشمنان نسبت به آينده سازان 
كشور به نتيجه برسد. سردار سرتيپ پاسدار ابوالفضل شكارچي نيز در 
اين ديدار با تبريك انتصاب امير سرتيپ آشتياني در مسئوليت خطير و 
راهبردي وزارت دفاع گفت: بر اين باوريم كه وزارت دفاع به عنوان يك 
س��رمايه عظيم ملي نقش تعيين كننده اي در اقتدار و عزت كشور و به 

خصوص نيروهاي مسلح مقتدر و سرافراز ايران اسالمي دارد. 
.......................................................................................................................

 حضور رئيس جمهور ميان مردم
 موجب تقويت سرمايه اجتماعي مي شود 

حض�ور رئيس جمه�ور ميان م�ردم و 
بررسي مسائل و مش�كالت در تقويت 
س�رمايه اجتماعي مؤثر است و باعث 
اميدبخشي و دلگرمي به جامعه مي شود. 
غالمرضا منتظري، نايب رئيس كميسيون 
فرهنگي مجلس در گفت وگو با آنا، با اشاره 
به سفرهاي استاني حجت االسالم رئيسي 
اظهار كرد: مردمي بودن يكي از شاخصه هاي دولت سيزدهم است و اين 
امر، نبايد در شعار محدود شود. اميرالمؤمنين)ع( در خطاب به مالك  اشتر 
در فرازي از نهج البالغه تأكيد بر حضور كارگزاران در ميان مردم  دارند. 
وي ادامه داد: اگر مسئوالن در جامعه حضور پيدا نكنند، تصوير واقعي از 
مشكالت ندارند و راهكارهايشان گره گشا نيست، حضور رئيس جمهور 
در ميان مردم و بررسي مسائل و مشكالت آنها بدون واسطه و از نزديك 
باعث اميدبخش��ي و دلگرمي به جامعه مي ش��ود و در تقويت س��رمايه 
اجتماعي مؤثر است. اين نماينده مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: 
حجت االسالم رئيسي يك جدول زماني منظم از سفر به  تمامي استان ها 
مشخص نكرده، بلكه به صورت حساب  شده، بازديد از استان هاي محروم 

را در اولويت قرار داده است و عدالت نيز اين  طور اقتضا مي كند. 
منتظري با بيان اينكه پيگيري مصوبات سفرهاي استاني حائز اهميت 
است، عنوان كرد: اصل حضور در استان هاي محروم تأثير خود را دارد، اما 
نقطه تكامل آن در تحقق مصوبات اين حضور است. با توجه به اهتمامي 

كه رئيس جمهور دارد، مصوبات صادر شده، اجرايي خواهد شد. 
.......................................................................................................................

رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور:
 تأمين سوخت نيروگاه ها 

دغدغه جدي پدافند غيرعامل است
سازمان پدافند غيرعامل براي مديريت تأمين سوخت نيروگاه ها 
به ويژه در فصل س�رد س�ال راهكاره�اي جدي پيش�نهاد داده 
كه اج�را و عملياتي ش�دن آن نيازمن�د اراده وزارت نيرو اس�ت. 
به گزارش ايرنا از روابط عمومي و امور بين الملل سازمان پدافند غيرعامل 
كشور، سردار غالمرضا جاللي در ديدار علي اكبر محرابيان، وزير نيرو با 
ارائه گزارشي از اقدامات عمده انجام شده در موضوع پدافند غيرعامل 
در بخش هاي آب و برق به تبيين نقش و اهميت پدافند غيرعامل در اين 
حوزه پرداخت.  رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور اظهار كرد: وزارت 
نيرو متولي بخشي از زيرساخت هاي حساس، حياتي و مهم كشور است 
كه ارتباط مستقيمي با خدمت رساني به مردم دارد و از اين نظر بسيار 
حائز اهميت است. سردار جاللي مهم ترين اهداف پدافند غيرعامل در 
بخش انرژي را ارتقاي تاب آوري و تضمين تداوم خدمت رساني در زمان 
تهديدات و بحران ها برشمرد و افزود: زيرساخت هايي كه خدماتي حياتي 
به مردم را ارائه مي كنند بايد تحت هر شرايطي اين خدمت رساني را به 
شكل مطلوب و مس��تمر ارائه كنند. وي با تأكيد بر ضرورت پيش بيني 
تأمين گاز براي نيروگاه ها در فصل زمستان و حل تعارض بين دستگاهي 
در كاركرد نيروگاها با سوخت مايع، توضيح داد: تأمين سوخت نيروگاه ها 
به ويژه در فصل سرد سال از جمله دغدغه هاي جدي پدافند غيرعامل 
است كه اين سازمان براي مديريت آن راهكارهايي جدي را پيشنهاد داده 
كه اجرا و عملياتي شدن آن نيازمند اراده وزارت نيرو است. سردار جاللي 
در اين گفت وگو به موضوع اقتصادي سازي توليد برق و گسترش توليد 
برق با نيروگاه هاي جديد اش��اره و تأكيد كرد: تهيه طرح هاي مديريت 
بحران براي شرايط كمبود برق و بررسي نحوه تأمين اولويت هاي اصلي 

براي مردم بايد در دستور كار جدي وزارت نيرو باشد.

استانداردسازي رفتار ايران به واسطه عضويت در 
سازمان هاي شبه بين المللي يا پذيرش تعهدات 
مااليطاق در قالب توافقنامه ها يا مقاوله نامه هاي 
بين المللي يك�ي از مهم ترين دس�تور كارهاي 
نظام س�لطه در رويارويي با ايران طي يك دهه 
اخير بوده اس�ت. اگر چه پيش از اين نيز چنين 
هدفي هم�واره م�ورد تمركز غرب بوده اس�ت 
اما به دليل وج�ود يك جريان هم�راه و دلخواه 
در ايران طي س�ال هاي اخير مقام�ات غربي به 
واسطه تأكيدات و توصيه هاي مراكز جاسوسي 
و حت�ي تحقيقاتي بس�تر و زمين�ه اي را فراهم 
كرده بودند تا رفت�ار ايران در عرصه منطقه اي و 
بين المللي را نرماليزاس�يون كنند، به طوري كه 
طي سال هاي اخير عضويت يا امضاي كنوانسيون 
مانن�د »سند2030يونس�كو«،  بين الملل�ي 
»كنوانس�يون پالرم�و«، »FATF« و حت�ي 
»برجام«، مصداق عيني تالش امريكايي ها مبني 
بر»تغيير رفت�ار ايران« طي 44ماه اخير اس�ت. 

FATF پيامدهاي پذيرش محرمانه  
همين ك��ه عناصر متصل به يك جريان نش��انه دار 
در داخل كش��ور دائم از ضرورت عضويت ايران در 
سازمان هاي وابس��ته به نظام سلطه سخن به ميان 
مي آوردند و بعضاً به اصطالح عاميانه گوش��ه اي از 
كار )اداره امور كشور( را روي زمين رها مي كردند، به 
اين دليل كه ما عضويت در يكي از كنوانسيون هاي 
بين المللي را نپذيرفته ايم، خود بزرگ ترين خدمت 
به غرب براي محدودس��ازي رفتار ايران در عرصه 
جهاني بود. يكي از مصاديقي كه با آن جريان مورد 

وثوق غرب در داخل كشور فشار اقتصادي و معيشتي 
فراواني را به جامعه وارد كرد و بستر نارضايتي مردم 
از حكومت را فراهم كرد، بحث پيوس��تن ايران به 
FATF بود؛ كارگروه ويژه اي كه پيوس��تن به آن 
توسط اين طيف مس��اوي با مرتفع شدن بسياري 
از مشكالت اقتصادي كش��ور و عادي سازي روابط 
مالي و پولي ايران با س��اير كشورها معرفي مي شد، 
به عنوان نمونه يكی از فعاالن سياسی اصالح طلب 
بيان مي كند: »بخشي از مشكالت مالي كه در حال 
حاضر دولت و حاكميت با آن مواجه است، به  خاطر 
عدم تصويب لوايح FATF است. عالوه بر اينكه ما 
چارچوب FATF را قبول نكرده ايم، حتي در داخل 
كشور هم بانك ها شفاف عمل نمي كنند. ما حتي اگر 
نخواهيم به گروه ويژه اقدام مالي هم اطالعات دهيم، 

بايد چارچوب ها را در داخل رعايت مي كرديم!«
اين ادعاها در حالي مطرح مي شد كه قبل از پذيرش 
برجام نيز همين جريان با توسل به قدرت اجرايي و 
رسانه اي كه در اختيار داشت، عامل تشديد مشكالت 
كش��ور به ويژه در حوزه اقتص��ادي را عدم انعطاف 
حاكميت درباره مذاكرات هسته اي و تن ندادن به 
خواس��ته هاي طرف مقابل عنوان مي كرد اما بعد از 
آنكه برجام هيچ آورده ملموس اقتصادي تجاري و 
 FATF سياسي براي كشور به همراه نداشت، اين بار
را برجسته كرده و از ضرورت هاي پيوستن ايران به 
چنين كارگروهي سخن به ميان آورد. اين در حالي 
بود كه ايران س��ال ۱3۹4، 4۱ماده الزام آور موسوم 
به اكشن پلن FATF را توسط علي طيب نيا، وزير 
وقت اقتصاد كشور )برخالف روند قانوني مندرج در 

اصل 77 و ۱۲۵ قانون اساسي( پذيرفت و از سال ۹4 
تا ۹۹ نه تنها مشكالت اقتصادي، تجاري و معيشتي 
كشور كاهش پيدا نكرده بلكه ميزان و سطح آن به 
ش��كل خيره كننده اي افزايش يافته است. به بيان 
بهتر دولت گذش��ته 37بند از 4۱بن��د مورد اصرار 
FATF را ب��ه صورت محرمانه اج��را كرد و نتيجه 
مش��ترك آن با برجام »گراني«، »ركود«، »تورم«، 
»بيكاري«، »مسدود شدن فراگيرتر روابط مالي و 
بانكي«، »فروش نزديك به صفر نفت«، »شناسايي 
اشخاص حقيقي و حقوقي كه تحريم هاي بين المللي 
را دور مي زدند« و »اثرگذارتر كردن محدوديت هاي 

بين المللي توسط غرب« است. 
!FATF گره زدن واردات واكسن به   

تالش مستمر دولت گذش��ته جهت شرطي كردن 
جامعه در حالي است كه رويكرد دولت ها در تعامل 
كشورها با كنوانسيون هاي بين المللي )كه ماهيتي 
سياسي- حقوقي( متفاوت است. پذيرش حاكميت ها 
در قبال اين معاهدات مشروط به همخواني اهداف 
هر كدام از كنوانس��يون ها با هنجارهاي اعتقادي، 
سياس��ي و بين المللي كش��ور هدف و فرات��ر از آن 
تعارضات تعهدات پذيرفته شده با آرمان ها و گفتمان 

غالب آن كشور است. 
جريان متمايل به غرب از زماني كه واكس��ن كرونا 
توسط برخي كشورها توليد ش��د و برخي كشورها 
حاضر به واردات واكسن كرونا شدند، بحث واردات 
واكسن كرونا به كشور را به FATF پيوند زد و تأكيد 
كرد چنانچه ايران پيش از اين به عضويت اين گروه 
تن مي داد، مردم امروز به آس��اني واكسن كرونا را 

دريافت مي كردند. اين جريان ت��الش كرد اين بار 
به واسطه بحث كرونا و واكس��ن، دوقطبي مردم با 

حاكميت را سازماندهي كند. 
 اينكه حجت االسالم رئيسي در ديدار با خانواده 
ش��هدا از پيوند زدن منافع جامعه با عضويت در 
برخي از كنوانسيون ها يا سازمان هاي بين المللي 
گاليه مي كند، ناش��ي از همين مسئله است. وي 
در بخش��ي از ديدار خود با تأكيد بر اينكه اگر بر 
توان داخل��ي تكيه كنيم، انجام خيل��ي از كارها 
ممكن خواهد ش��د، اظهار داش��ت: »متأسفانه 
شاهد بوديم كه بعضي ها واردات واكسن يا حتي 
پيوستن كشور به س��ازمان شانگهاي را منوط به 
پذيرش FATF كرده بودند و حتي در جلسات 
رسمي نيز بر موضع خود پافشاري مي كردند. در 
فاصله كوتاه سپري شده از دولت سيزدهم اتفاق 
خاصي نيفتاده كه باعث افزايش واردات واكسن يا 
پذيرش عضويت كشورمان در سازمان شانگهاي 
بشود، اال اينكه كش��ورهاي همسايه و دوست ما 
ديدند كه ديگر توجه ما صرفاً به غرب نيس��ت و 
ارتباط با همسايگان و كشورهاي منطقه اولويت 

سياست خارجي ايران شده است.« 
  همچنان عضويت در FATF اولويت كشور 

است!
 روزنامه شرق در مطلبي با عنوان »سازمان شانگهاي 
و FATF« نوش��ت: »عضويت ايران در س��ازمان 
ش��انگهاي به معناي پايان همه چيز نيست و ايران 
بايد كنوانسيون هاي زيرمجموعه اين سازمان را در 
مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان برساند... 
نكته حائز اهميت اين است كه ايران قبل از عضويت 
در سازمان شانگهاي، سابقه عضويت در پيمان هاي 
منطقه اي متعددي ازجمله اكو و CIS را داشته، اما 
نپيوستن به FATF مانعي جدي براي بهره برداري 

و استفاده از آنها بوده است.« 
ش��رق در ادامه مي نويس��د: »تصويب FATF در 
راس��تاي رفع موانع موجود و اس��تفاده از اقدامات 
و ديپلماس��ي فعال چندس��اله دولت تدبير و اميد 
ضروري ب��ه نظ��ر مي رس��د. اميدواري��م دولت و 
سياست هاي كلي نظام موانع پيش رو در خصوص 
تصويب لوايح FATF را مورد بازبيني قرار دهند و 
فصل جديدي از سياست هاي اقتصادي و امنيتي در 

كشور را حاكم كنند.«
جالب اين است در حالي كه بيش از نيمي از جمعيت 
كشور دوز اول واكس��ن كرونا را دريافت كرده اند و 
به سهولت واردات واكس��ن به كشور در حال انجام 
است، جريان غرب زده در سطح رسانه هاي خود به 
صورت مستمر از لزوم پيوستن به FATF سخن به 

ميان مي آورند. 
جالب تر اينكه بع��د از عضويت ايران در س��ازمان 
شانگهاي كه پيش از اين جريان غرب زده عضويت در 
آن را منوط به عضويت در FATF عنوان مي كرد، 
بعد از اين اتفاق بار ديگر از بايسته هاي عضويت در 
FATF با هدف منتفع شدن از عضويت در شانگهاي 

سخن به ميان مي آورد.

 استانداردسازي رفتار ايران با FATF منتفي است
سعيد همتي
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انتشار گزارش سفارشي اخير توسط موساد 
در نيويورك تايمز، بيشتر شبيه يك آگهي 
تبليغات�ي براي ي�ك كمپاني ورشكس�ته 
ب�ه منظ�ور پي�دا كردن مش�تري اس�ت. 
به گ��زارش مش��رق، پ��س از ف��رار ش��بانه 
تروريست هاي سنتكام از فرودگاه كابل، وزير 
امور خارجه رژيم صهيونيس��تي سراسيمه به 
صحنه آمده و مي گويد: »آث��ار خروج امريكا 
از افغانستان هنوز مشخص نيست، اما هشدار 
مي دهم كه اين مي تواند بر دشمن ديرينه ما، 

يعني ايران، تأثير بگذارد.«
يائير الپيد ادامه مي دهد: »من فكر نمي كنم 
تاكنون تمام پيامدهاي اين حركت، يعني اين 
خروج از افغانس��تان را كاماًل درك كرده ايم. 
منظورم تأثيري است كه بر پاكستان مي گذارد؛ 
تأثيري كه بر ايران مي گ��ذارد، با توجه به مرز 
طوالني كه ايران با يك دولت س��ني مذهب 
راديكال دارد. اين امر تأثير عمده اي بر مبارزه 
بين القاعده و داعش خواهد داش��ت، بنابراين 
فكر مي كنم بايد كمي صبر كنيم پيش از اينكه 
در م��ورد عواقب اين امر دقيق��اً نتيجه گيري 

كنيم.«
كارشناس��ان امنيت بين المللي اعتقاد دارند 
كه جمهوري اس��المي ايران، چين و روسيه 
در همگرايي با يكديگر قطب امنيتي در آسيا 
تشكيل داده اند و س��ايه اين اقتدار منطقه اي 
باعث خروج امريكايي ها از افغانس��تان ش��ده 
است. اين وحدت عمل اخيراً با عضويت ايران در 
سازمان همكاري شانگهاي تقويت شده و اثرات 
آن بر سازمان پيمان امنيت جمعي آشكار است. 
وب س��ايت »بريكينگ ديفنس« در گزارشي 
نوش��ته اس��ت: مقامات رژيم صهيونيستي با 
نگراني تحوالت افغانستان را دنبال مي كنند. 
اين سايت به نقل از »يك مقام ارشد نظامي« 
اسرائيلي نوش��ته اس��ت: وقايع روي داده در 
فرودگاه كابل، »روز سياهي« بود كه بر تمامي 
كشورهاي منطقه نس��بت به وعده  وعيدهاي 

امريكا، تأثير خواهد داشت. يك منبع نظامي 
اسرائيلي ديگر نيز به اين س��ايت گفته است 
خروج امريكا و »انداختن افغانستان به دامان 
يك گروه تروريستي، نشانه اي بد است كه بر 
برخي از كشورهاي ديگر منطقه، اثرات عمده 
خواهد گذاشت.« اين سايت به نقل از نظاميان 
اس��رائيلي كه نام آنها را نبرده، نوش��ته است: 
افغانستان ممكن است دروازه اي گشوده براي 
اعزام دگرباره تروريست ها جهت حمله به منافع 

امريكا و متحدان آن باشد. 
مراكز امنيتي رژيم صهيونيس��تي از اينكه به 
 زودي عراق و اردن نيز به سرنوشت افغانستان 
مبتال شوند، س��خت نگران هس��تند. موشه 
يعلون، از وزيران دفاع اسبق اسرائيل كه مدتي 
است از صحنه سياست دوري گرفته است، در 
روز فرار اش��رف غني از افغانستان در توئيتي 
نوشته بود: »هر چند افغانستان از اسرائيل دور 
است اما عقب نش��يني امريكا از آنجا و قدرت 
گرفتن طالبان، بر مواض��ع امريكا در منطقه 
اثرگذار خواهد ب��ود و ممكن اس��ت امنيت 
اسرائيل را تحت تأثير قرار دهد.« افتادن سايه 
ترس بر سر مقامات رژيم صهيونيستي باعث 
شد آنها با توسل به يك گزارش سفارشي در 
روزنامه نيويورك تايمز بخش هايي از صحنه 
ترور ش��هيد فخري زاده را بازگو كنند. نكته 
قابل  توجه آنك��ه در گ��زارش امريكايي ها از 
ماجراي ترور هيچ نكته جديدي ارائه نش��ده 
اس��ت. پيش  از اين علي ش��مخاني از نقش 
عوامل رژيم صهيونيستي و استفاده از سالح 
ماهواره اي در انجام اين عمليات شرورانه خبر 
داده بود كه در رسانه هاي داخل كشور بازتاب 
داشته است. به نظر مي رسد مقامات امنيتي 
دولت تروريستی اس��رائيل با انتشار جزئيات 
دقيق تر و نيز بر عهده گرفتن مس��ئوليت آن 
اهداف ديگري در سر دارند. روزنامه اسرائيلي 
»مكور ريشون« اخيراً در گزارشي از وضعيت 
امنيتي رژيم اش��غالگر قدس مي نويسد: »به 

 زودي صحنه منطقه دچ��ار تحوالت بزرگي 
مي شود، از امروز اسرائيل تنها بايد به خودش 
تكيه كن��د و از همپيمان��ان در صلح ابراهيم 

به درستي بهره ببرد.«
وضعي��ت ميدان��ي نش��ان مي ده��د خ��ط 
افتراق روش��ني ميان مناف��ع امريكايي ها و 
رژيم صهيونيس��تي ايجاد شده است، دوراني 
كه نتانياهو ليس��ت ترور ب��راي امريكايي ها 
فرس��تاده و ترامپ آن را به مرحله عملياتي 
درآورد به پايان رسيده است، بنابراين انتشار 
روايت از صحنه ترور شهيد فخري زاده براي 
امريكايي ها و اسرائيل معنايي مجزا از يكديگر 

دارد. 
   منافع واشنگتن از بازخواني ترور  

در آبسرد
مقامات غربي به دنبال يك  راه حل اجماعي 
براي بازگشت ايران به ميز مذاكرات هستند. 
بريتانيا، فرانسه و آلمان پس از پايان نشست 
ش��وراي حكام در بيانيه مش��تركي با ابراز 
»نگراني عميق« از »نق��ض پياپي تعهدات 
هس��ته اي اي��ران«، از تهران خواس��تند از 
»فرص��ت ديپلماتيك« ايجادش��ده در پي 
توافق خود ب��ا مديركل آژان��س بين المللي 
انرژي اتمي استفاده كند. تغيير روش ايران 
در برخ��ورد با زورگويي غربي ها باعث ش��د 
هفته قب��ل راب مالي، مذاكره كننده ارش��د 
امريكاي��ي اعالم كند تا اب��د فرصت مذاكره 
وجود ن��دارد، در آن زمان واشنگتن پس��ت 
در گزارشي نوش��ت: »معناي سخنان مالي 
مش��خص نيس��ت، فرض كنيد همين فردا 
صبح فرصت مذاكره به پايان برسد، بعد از آن 
چه؟ بايدن چه استراتژي ای در برابر تهران 

پيش رو خواهد داشت؟«
به نظر مي رسد انتشار گزارش ترور و شهادت 
دكتر فخري زاده در نيويورك تايمز پاس��خي 
براي س��ؤاالت روزنامه امريكايي باشد. برخي 
منابع ديپلماتيك در كش��ورمان اعتقاد دارند 

امريكايي ها به  زودي به تنظيم��ات كارخانه 
بازگشته و ماش��ين ترور چون دوره اوباما آغاز 

به كار مي كند!
  ترور مي كنيم تا توافق كنيد!

برخي آگاه��ان امنيتي منطق��ه اعتقاد دارند 
امريكايي ها با اش��اره آش��كار به ماجراي ترور 
ش��هيد فخري زاده آخرين تالش خود را براي 
بازگش��ت ايران به مي��ز وين انج��ام داده اند. 
اين حربه منافقانه با تغيي��رات در وزارت امور 
خارجه و تيم مذاكره كننده بي اثر شده است. 
امريكايي ها در ارزيابي نهايي خود دريافته اند كه 
اگر سطح فشار از وضعيت كنوني باالتر برود، 
ايران تمامي وظايف پادماني را كنار می گذارد 
و از NPT خارج مي ش��ود. انتش��ار گزارش 
سفارشي اخير توسط موساد بيشتر شبيه يك 
آگهي تبليغاتي براي يك كمپاني ورشكسته 
به منظور پيدا كردن مشتري براي چند كاالي 
بنجل اس��ت. مقامات امنيتي اسرائيل تالش 
مي كنند اين پيام منتشر شود كه بعد از خروج 
امريكايي ها از منطقه همچنان ماشين جنگي 
س��ر پا مانده و آنها از امروز به بعد براي اشاعه 
تروريس��م و انتش��ار جزئيات آن محدوديتي 
قائل نيستند. رژيم صهيونيستي چون يك گراز 
وحشي قبل از شكار با گرد و خاك به پا كردن 

براي همه خط و نشان مي كشد. 
  طراحي دشمن، استراتژي مقاومت

فشار دشمن براي نرمال كردن ايران و تسليم 
در براب��ر زياده خواهي غ��رب در دو فاز پيش 
مي رود. ف��از اول اين برنامه ادراك��ي و رواني 
با توس��ل به انتش��ار گزارش هايي اغلب غلو 
شده اس��ت، فاز دوم آن معدود ضرباتي است 
ك��ه امريكايي ها با توس��ل به برخ��ي عناصر 
خودفروخت��ه، م��زدور و ني��ز جوخ��ه ترور 
رژيم صهيونيس��تي به مقاوم��ت مردمي در 
منطقه زده اس��ت. پيام هر دو ف��از عمليات 
آن است كه مي توانيم آتش جنگ را تا داخل 

ايران بكشانيم.
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ترور مي كنيم تا توافق كنيد!
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