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کنوانسیون »سی.اف.تی« در حالی در مجلس 
ش��ورای اسالمی به تصویب رسید که هنوز تکلیف 
توافق هس��ته ای که به امضای 6 کش��ور از جمله 
آمریکا رسیده و سازمان ملل نیز آن را تایید کرده 

است، روشن نیست.
کلیات الیحه کنوانس��یون »س��ی.اف.تی« که 
یکی از زی��ر مجموعه های »اف.ای.تی.اف« اس��ت 
روز گذشته با جلسه غیرعلنی آغاز شد و سپس به 
جلسه علنی رسید و سرانجام از تصویب نمایندگان 

مجلس گذشت.
تفاس��یر و تحلیل ه��ای زیادی درب��اره »اف.

ای.تی.اف« و دیگ��ر زیرمجموعه های آن در روزها 
و حتی ماه های گذش��ته در رس��انه ها و همچنین 
از س��وی صاحبنظران مطرح ش��د، گروهی موافق 
و گروهی دیگر مخالف پیوس��تن ای��ران به چنین 
قوانین بین المللی هستند که به طور کامال شفاف 
به همه اطالعات اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 

می تواند دسترسی داشته باشد.
ام��ا نکت��ه این اتف��اق در این اس��ت ک��ه آیا 
نمی توانس��تیم، تصوی��ب کنوانس��یون )CFT( را 
منوط به پایبندی آمریکا و اروپا به توافق هسته ای 
کنیم؟ پیش از این به نقل از آقای عباس عراقچی 
معاون آقای وزیر خارجه محمد جواد ظریف گفته 
بود که اروپایی ها، پایبندی به برجام را به پیوستن 
ایران به »اف.ای.تی.اف« منوط کرده اند، در حالی 
ک��ه توافق هس��ته ای یک پیمان و مقوله س��وایی 
است و ارتباط دادن آن به برجام، برای اعمال نفوذ 
بیشتر در ایران و البته تاثیرگذاری بر روی عملکرد 
و تصمیماتی اس��ت که جمهوری اسالمی مستقاًل 
در مس��ائل اقتصادی می گیرد. چرا باید شرط اروپا 

را پذیرفت؟
تش��خیص این که چنی��ن قوانینی منافع ملی 
جمهوری اس��المی ایران را تأمی��ن می کند یا نه، 
کار دشواری نیست، با مطالعه دقیق و بدون توجه 
ب��ه منافع ش��خصی، جناحی و حزب��ی می توان به 
این نتیجه رس��ید که آیا »اف.ای.ت��ی.اف« منافع 
جمهوری اس��المی ایران را تأمی��ن می کند یا نه. 
برآین��د آنچه که در متن الیح��ه »اف.ای.تی.اف« 
وج��ود دارد، نش��ان می ده��د که نه تنه��ا تأمین 
کننده منافع ملی ایران اسالمی نیست، بلکه برای 
آن منافع خطرآفرین نیز هس��ت چرا که س��ازمان 
»اف.ای.تی.اف« قوانینی را در نظر گرفته است که 
می تواند مانعی بر س��ر راه جمهوری اسالمی باشد. 
بر اس��اس آن می تواند به آسانی به اطالعات مالی 
و اقتصادی ایران دسترسی داشته باشد و برهمین 
اساس می تواند تصمیم بگیرد که آیا ایران می تواند 
پول خود را در مس��یری ک��ه انتخاب کرده هزینه 

کند یا نه.
استدالل موافقان پیوستن ایران به »اف.ای.تی.
اف« بر این اس��اس است که بهانه از دست آمریکا 
و دیگر کش��ورهایی که می خواهند با ایران روابط 

اقتصادی داشته باشند گرفته می شود.
موضوع بر س��ر ناس��ازگاری ایران با قوانین و 
کنوانس��یون های بین المللی نیست، بلکه موضوع 
بر س��ر مناف��ع ملی اس��ت، آی��ا س��ازمان ملل و 
س��ازمان های زیر مجموعه آن تاکنون بر اس��اس 
همان قوانین نوشته شده عمل کرده اند یا براساس 
آنچه که آمریکا یا کش��ورهای س��لطه گر خواهان 

هستند اقدام میکنند؟
برج��ام را ببینی��د، آیا این توافق که 2 س��ال 
برای مذاکره بر س��ر فعالیت های هس��ته ای ایران 
وقت صرف ش��د، پا بر جا مانده است؟ در حالی که 
جمهوری اسالمی ایران با آمریکا به مذاکره نشست 
تا بتواند تحریم های اقتصادی غیر قانونی علیه خود 
را با پذیرفتن محدودیت در فعالیت های هس��ته ای 

خود لغو کند. آیا تحریم های اقتصادی لغو شد؟
حکمی که دیوان بین المللی دادگستری الهه 
به نفع ایران صادر کرده اس��ت آیا ضمانت اجرایی 

دارد؟
آژان��س بی��ن المللی ان��رژی اتمی ک��ه اکثر 
کشورها در آن عضو هس��تند و وظیفه آن نظارت 
بر کش��ورهای عضو برای جلوگی��ری از انحراف در 
فعالیت های هسته ای است، براساس آن چه که در 
اساس��نامه این سازمان نوشته شده عمل می کند؟ 
وضعی��ت رزی��م صهیونیس��تی ک��ه دارای صدها 

کالهک هسته ای است، چگونه است؟
این سازمان هیچگاه نتوانست یک نمونه ارائه 
دهد که ایران در فعالیت های خود انحراف داش��ته 
و تنها براس��اس ادعا و اتهاماتی ک��ه دیگران وارد 
می کردن��د علیه ایران عمل کرده اس��ت، در حالی 
که براساس قوانین همین سازمان، کشورهای عضو 
حق داش��تن فناوری صلح آمیز هسته ای را دارند، 
ام��ا ایران برای این که ثابت کند هیچگونه فعالیت 
غیر صلح آمیز نداش��ته اس��ت و ب��ه همین خاطر 
تحریم ه��ای اقتصادی باید لغو ش��ود، تن به توافق 
هسته ای با آمریکا داد. فعالیت های هسته ای ایران 
به اندازه زیادی محدود ش��د، اما آمریکا و اروپا به 

تعهدات خود عمل نکردند.

سرمقاله

ادامه در صفحه 2

خاطرات رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس؛
»از دشت لیلی تا جزیره مجنون«؛ 
منتشر شد

کت��اب »از دش��ت لیل��ی تا جزی��ره مجنون« 
تازه تری��ن اثر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب 
اس��المی به قلم محمدس��رور رجایی، نویس��نده و 

شاعر افغانستانی منتشر شد. 
»از دش��ت لیلی تا جزیره مجن��ون« در 528 
صفح��ه و با ارائه مس��تندات تصوی��ری، خاطرات 
رزمن��دگان افغانس��تانی دف��اع مق��دس را روایت 
می کند و به گفته نویس��نده آن، تحقیق و پژوهش 

آن، 10 سال طول کشیده است.
»از دش��ت لیلی تا جزیره مجنون« را می توان 
اولین اثر پژوهش��ی جدی درباره حضور رزمندگان 
افغانس��تانی دفاع مقدس دانست که براساس آمار 
منتش��ر شده، بیش از دو هزار شهید تقدیم انقالب 

اسالمی کرده اند. 
عالقه مندان برای سفارش و تهیه این کتاب ها 
که توس��ط دفتر نش��ر مع��ارف و به هم��ت دفتر 
مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اس��المی منتش��ر 
شده اس��ت، عالوه بر مراجعه به کتاب فروشی ها و 
سایت پاتوق کتاب bookroom.ir، نام کتاب را 
به ش��ماره 0۹1۹۹0۳82۷0 ارس��ال و یا به واحد 
فروش دفت��ر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب واقع 
در تهران، خیابان 16آذر، پالک 60، حسینیه هنر 

مراجعه کنند.

رزمایش »محرم« نیروی زمینی سپاه 
پایان یافت

فرمانده نیروی زمینی س��پاه از پایان رزمایش 
مح��رم این نیرو با دس��تیابی به تمام��ی اهداف از 

پیش تعیین شده خبر داد.
سردار س��رتیپ پاسدار محمد پاکپور در گفت 
و گوی��ی پیرام��ون رزمایش محرم اظه��ار کرد: در 
مرحله نهایی این رزمایش که در ارتفاعات ش��اهو 
منطقه کامیاران برگزار ش��د نیروی زمینی س��پاه 
ب��ا اس��تفاده از آخرین تجهیزات  خ��ود به تمرین 

تاکتیک ها پرداخت.
وی با بیان اینکه در مرحله نهایی این رزمایش  
یگان های زمینی، زرهی و توپخانه با آتش سنگین 
و پرحج��م، مواضع دش��من فرضی را ب��ا موفقیت 
منه��دم کردن��د، گفت: نی��روی  زمینی س��پاه در 
رزمایش های امنیتی خود با هدف  انتقال تجربیات 
نیروهای عملیاتی ب��ه نیروهای  تازه نفس بصورت 
ترکیبی از یگان های بومی منطقه و یگانهای نیروی 

زمینی  به انجام رزمایش  می پردازد.
س��ردار پاکپور در ادامه تصریح ک��رد: در این 
رزمایش  یگانهای مس��تقر در اس��تان کردس��تان  
شامل  س��پاه  بیت المقدس، سپاه کامیاران، سپاه  
سقز، لشکر 22 بیت المقدس  و یگانهای پشتیبانی 
رزم قرارگاه  ش��هید شهرام فر  و یگانهای  تکاوری 
و زرهی  قرارگاه حمزه س��ید الشهداء )ع( همراه با  
یگانهای بالگ��رد و پهپاد  نیروی زمینی  به اجرای 

ماموریت پرداختند.

اخبار یک

گزارش سری ژنرال رژیم صهیونیستی؛
هراس افسران اسرائیلی 

از رزمندگان حزب اهلل
محافل نظامی رژیم صهیونیستی به شدت نگران هرگونه 
جنگ با رزمندگان حزب اهلل که به اذعان آنها پس از کس��ب 
تج��ارب جنگی در کنار نیروهای روس در س��وریه توانمندتر 

شده اند، هستند.
گزارش سری »اسحاق برک« ژنرال احتیاط ارتش رژیم 
صهیونیستی مبنی بر آماده نبودن ارتش این رژیم برای ورود 
به جنگ گس��ترده موجبات خشم تل آویو را فراهم ساخته و 
این موضوع سبب شده است که بحث تشکیل کمیته حقیقت 

یاب خارجی مطرح شود.
بر اس��اس گزارش رس��انه های رژیم صهیونیستی، قضات 
برجسته ضمن رد برداشت ها درباره ارتش آنرا در اوج آمادگی 
می دانند این در حالی است که بسیاری از نظرات ژنرال برک) 
ضعف نیروی زمینی ارتش اس��رائیل( حمایت می کنند. گادی 

آیزنکوت رئیس س��تاد ارتش اسرائیل اقدام به تشکیل کمیته 
تحقیق کرده؛ اما این اقدام نیز با انتقاداتی روبرو شده است.

طبق این گزارش؛ دشمن اصلی اسرائیل حزب اهلل لبنان 
اس��ت که با ورود به جنگ س��وریه طی هفت س��ال گذشته 
تجربه جنگی بس��یار باالیی به دست آورده است به ویژه که 

شانه به شانه نیروهای روسی جنگیده است.
رای الیوم در ادامه نوش��ت: منابع امنیتی در تل آویو اعالم 
کرده اند که افس��ران اس��رائیلی از نیروه��ای حزب اهلل که هم 
اکنون از تبحر جنگی بیشتری در مقایسه با نظامیان اسرائیلی 
برخوردار شده اند احساس نگرانی می کنند و نگرانی عمیق تر 
آن است که نیروی زمینی اسرائیل بخواهد وارد جنگ تمام عیار 
با حزب اهلل لبنان ش��ود. به گفته این منابع؛ تشکیالت منظم و 
احتیاط فاقد توان پیروزی سریع ضد دشمن خواهند بود و این 

یگانهای زرهی را به جنگ فرسایشی سوق می دهد.
این رسانه می نویسد: آنچه در رسانه های اسرائیلی منتشر 
می شود، نشان دهنده این است که ارتش اسرائیل تمام تالش 
خ��ود را به کار می بن��دد تا وارد جنگ زمین��ی با حزب اهلل و 
حماس ک��ه جنگ چریکی را دنبال می کنند، نش��ود. تجارب 
تاریخی ثابت کرده است که ارتش منظم در مقابله با گروههایی 

که به جنگ چریکی روی می آورند با س��ختی روبرو می شوند 
و آنچه در جریان جنگ س��ال 2006 ض��د لبنان رخ داد و بر 
سر ارتش اسرائیل آمد گواه این مدعاست. همچنین سناریوی 
جنگ وحش��یانه به غزه در تابس��تان 201۴ که اس��رائیل آنرا 
عملیات صخره اس��توار خواند، مجددا مطرح شده است که در 
محله الشجاعیه غزه درگرفت و به کشته و زخمی شدن دهها 
نف��ر از نیروهای تیپ گوالنی که از قوی ترین واحدهای ارتش 
اشغالگر محسوب می شوند، انجامید. علت شکست از گروههای 

فلسطینی این بود که آنها به جنگ چریکی روی آوردند.
رای الیوم نوش��ت: عالوه بر آنچه ذکر ش��د؛ طبق تحلیل 
عاموس هارئیل تحلیلگر ام��ور نظامی روزنامه هآرتص، هنوز 
نیروی زمینی اس��رائیل از مشکالت عدیده ای رنج می برد که 
ورود ب��ه جنگ زمینی را ب��ه مثابه کابوس��ی می بیند که از 
رویاروی��ی با آن از بیم تلفات می هراس��د. ای��ن تحلیلگر که 
رواب��ط محکمی با نهادهای امنیتی اس��رائیل دارد به نقل از 
منابعی در تل آویو اعالم کرده اس��ت که جنگ س��ال 201۴ 
ضد غزه میزان توان نیروی زمینی اس��رائیل را آشکار کرد و 
آخری��ن حلقه ناامید کننده ای بود که از جنگ س��ال 2006 

ضد لبنان شروع شده است.
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سخنگوی قوه قضائیه:

در برخورد با اخاللگران اقتصادی 
هیچ اغماضی نداریم 

2

فرمانده کل سپاه:

گمشده و کمبود ما در کشور 
مدیریت جهادی است

2

این جمالت را یادتان باشد:
وزیر امور خارجه: من و رئیس جمهور تضمین نمی دهیم که با پیوستن به سی.اف.تی مشکالت مان حل شود

محمد دهقان: در شرایط جنگی نباید اطالعات خود را دراختیار دشمن قرار دهیم
بهروز نعمتی: منافع کشور ایجاب می کند بهانه به دست دشمن ندهیم

سید حسین نقوی حسینی: رئیس جمهور تعهد بدهد مشکالت پولی حل می شود
محمد فیضی: خودمان تروریسم را تعریف خواهیم کرد

حسینعلی حاجی دلیگانی: هیچ اتفاقی در خصوص سی.اف.تی رخ نداد اما قیمت ارز کاهش یافت چرا مردم را فریب می دهند؟
رئیس دفتر رئیس دولت: بهانه ها برای عدم همکاری مالی با ایران را از بین می رود

مجلس دهم الیحه الحاق ایران به »سی.اف.تی« را با 143 رای موافق تصویب کرد

پریدن از چاله به چاه 
وقتی رسانه های بین المللی پیوستن ایران به سی.اف.تی را پوشش پررنگ دادند

استقبال از »تکرار« برجام
صفحه 2، 3 و 5

ترسوها
بهبهشتنمیروند

»عبدالباری عط��وان« در یادداش��ت روز 
خود نوشت: به اسرائیل توصیه می کنیم توصیه 
ژنرال س��المی را کامال ج��دی بگیرد، این مرد 
شوخی ندارد و زمان زورگویی اسرائیل به پایان 

رسیده است.
 »عبدالب��اری عط��وان« س��ردبیر روزنامه 
لن��دن  از  ک��ه  الی��وم«   »رای  الکترونیک��ی 
بروزرسانی می شود، یادداشت روز خود را با این 
سوال مطرح کرد که »آیا نتانیاهو توصیه ژنرال 
س��المی جانش��ین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران را جدی می گیرد و برای 
نج��ات جانش تمرین ش��نا در مدیترانه را آغاز 

خواهد کرد؟«.
نویس��نده با بی��ان اینک��ه چ��را نتانیاهو 
تهدیدهای خود درباره تاسیس��ات هس��ته ای 
محرمان��ه ایران و انبارهای موش��ک حزب اهلل 
که در تریبون س��ازمان ملل از آن سخن گفت 
عملی نمی کند، پرس��ید ک��ه لبنانی ها چگونه 
با پیام های واتساپی اس��رائیل مبنی بر هشدار 

درباره حمله ای جدید برخورد می کنند؟
به نوشته رای الیوم، »روز جمعه در رزمایش 
اقتدار بس��یجیان ش��هر اصفهان ژنرال حسین 
س��المی جانش��ین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی اظهار داشت، به نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی اعالم می کنم که شنا کردن 
در مدیتران��ه را تمرین کند چراکه بزودی هیچ 

راهی جز به دریا گریختن ندارد«.
عطوان نوش��ت: ای��ن توصیه بس��یاری از 
جمله ما را ش��گفت زده ک��رده، هر چند حرف 
جدیدی نیس��ت؛ سید حسن نصراهلل، دبیر کل 
ح��زب اهلل چنی��ن توصیه ای را چن��د ماه قبل 
کرده بود، اما نه خطاب به نتانیاهو بلکه به طور 
کلی اس��رائیلی ها و از آنها خواست برای حفظ 
جان خود از راه دریا به کش��ورهایی که از آنجا 
آمدند بگریزند چون اگر موشک های حزب اهلل 

به شهرهای اسرائیلی شلیک شود، وقتی برای 
نجات جان خود ندارند.

رای الیوم آورده است: سالمی این توصیه ها 
را مفت و مجانی و ب��ه صورت تصادفی مطرح 
نمی کند چون شخصیتی در جایگاه او می داند 
چه می گوید و س��خنان خود را با دقت انتخاب 
می کن��د و پیام های خود را در زمان مناس��ب 
و به س��مت مقاصد مش��خصی می فرستد تا به 
نتایج مطلوب برسد، بنابراین مساله بزرگ تر از 
این است که در چارچوب جنگ روانی محدود 

شود.
ای��ن روزنام��ه افزود: س��ران اس��رائیل در 
هفته های اخیر ش��روع به تهدید درباره جنگ 
علیه لبنان و به ط��ور ویژه حزب اهلل کرده اند 
و ای��ن موج را با س��خنرانی نتانیاه��و در اواخر 
س��پتامبر گذش��ته در مجمع عمومی سازمان 
مل��ل به راه انداختند ک��ه در آن وی تصاویری 
به نمایش گذاش��ت و ادعا ک��رد که متعلق به 
تاسیسات هسته ای ایران در منطقه تورقوزآباد 
تهران و س��ه انبار موشک حزب اهلل در نزدیکی 

فرودگاه بیروت است.
کانال ده تلویزیون رژیم صهیونیس��تی هم 
خبر داده که از طریق واتس��اپ هزاران پیام به 
لبنانی ها در بیروت فرس��تاده و از آنها خواسته 
اس��ت جانب احتی��اط را رعای��ت کنند چون 
جانشان به دلیل وجود خانه هایشان در نزدیکی 

این انبارها درمعرض خطر است.
آقای »جبران باسیل«، وزیر خارجه لبنان 
در راس هیات��ی 6۷ نف��ره مرک��ب از س��فرا و 
دیپلمات های خارجی از جمله س��فیر روس��یه 
از این اماکنی که نتانیاهو مش��خص کرده بود 

دی��دن کردند که از جمله آنها یک اس��تادیوم 
فوتبال و دیگری مدرس��ه ای نزدیک س��فارت 
اس��پانیا در نزدیکی منطقه ضاحیه بیروت بود 
تا خودش��ان دروغ این ادعاها را مطمئن شوند. 
باس��یل گفت، اسرائیل است که تهدیدی برای 
جان لبنانی هاس��ت و در طول س��ال های اخیر 
یک هزار و ۴1۷ بار حریم هوایی لبنان را نقض 

کرده است.
ب��ه نوش��ته رای الیوم، س��وال مطرح این 
اس��ت که اگر نتانیاهو از اطالعات خود درباره 
نیروگاه ه��ای اتم��ی مخفی ای��ران و انبارهای 
موش��ک ح��زب اهلل مطمئ��ن بود، چ��را آن را 
بمباران نکرد؛ همان گونه که در کمتر از هجده 
ماه اخیر بیش از دویست بار آنچه اهداف ایرانی 
در خاک س��وریه خواند، هدف حمالت هوایی 
خود گرفت و سال ها قبل از این یعنی در سال 
200۷ ه��م هواپیماهای اس��رائیلی آنچه آن را 
تاسیسات اتمی در دس��ت احداث در دیرالزور 

در شرق سوریه خواند، بمباران کرد.
طب��ق این گزارش، پاس��خ به این س��وال 
را می ت��وان در ای��ن  نکت��ه خالص��ه کرد که 
وحش��ت از حزب اهلل و موش��ک های آن برای 
نتانیاهو موجب می ش��ود که وی قبل اینکه به 
هواپیماهایش بخواهد دس��تور بمباران لبنان و 
تخریب منطقه ضاحیه و ش��هرها و روستاهای 
جن��وب بدهد یک میلیون ب��ار فکر کند همان 
گون��ه که در دفع��ات قبل هم ای��ن گونه بوده 

است.
رأی الی��وم ادامه داد که »جنرال س��المی 
در نطق مذکور خود یک کالم بیان کرد "رژیم 
صهیونیس��تی هیچ یک از عناصر یک کشور و 

حکوم��ت را در اختیار ن��دارد و در تراز تهدید 
ما نیس��ت و حزب اهلل به تنهای��ی برای درهم 

پیچیدن اسرائیل کافی است"«.
رای الی��وم تاکی��د کرد: واضح ت��ر بگوییم 
حزب اهلل به موش��ک های دورب��رد یعنی با برد 
هش��تصد تا دو ه��زار کیلومتری ب��رای انجام 
ماموری��ت خود در نابودی رژیم صهیونیس��تی 
نی��ازی ندارد و موش��ک های کوتاه ب��رد با برد 
س��یصد کیلومتر برای این مهم کافی است که 
ح��زب اهلل ده ها هزار فرون��د از آن را که دارای 
کالهک های بس��یار دقیق و ویرانگر است، دارد 

و همچنین هزاران پهپاد هم در اختیار دارد.
عطوان نوش��ت: خب��ر از تحویل س��امانه 
پدافند هوایی اس ۳00 توسط روسیه به سوریه 
هم هرگونه تالش اسرائیل برای حمله به لبنان 
را به اوج دشواری رس��اند چون این موشک ها 
بردی بالغ بر 250 کیلومتر دارد و قادر اس��ت 
هر گونه هواپیماهای اس��رائیلی متجاوز را قبل 

از ورود به حریم هوایی لبنان هدف بگیرد.
»ژنرال ه��ای بازنشس��ته اس��رائیلی بارها 
هشدار دادند گنبدهای آهنین اسرائیل قادر به 
مقابله با هزار موش��کی که ح��زب اهلل در یک 
نوبت به حیف��ا، یافا، تل آویو و نهاریا ش��لیک 

کند نیست«.
این روزنامه فرامنطق��ه ای در پایان آورده 
اس��ت: در س��ایه تهدیدهای حزب اهلل و قدرت 
اس��تراتژیک موش��کی ای��ران و همچنین احیا 
ش��دن ارتش سوریه و تسلط آن بر بیش از ۹0 
درصد از خاک سوریه در حالی که به تجربیات 
بزرگی در جنگ دست یافته است، به اسرائیل 
توصیه می کنیم، سفارش ژنرال سالمی را کامال 
جدی بگیرد، این مرد ش��وخی ن��دارد و زمان 
زورگویی اس��رائیل به پایان رس��یده است؛ اگر 
غیر این فکر می کند ش��انس خ��ود را امتحان 

کند، آسمان لبنان به روی او باز است.

عبدالباری عطوان: 
اسرائیل توصیه ژنرال سالمی را جدی بگیرد


