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 روحانی۴ وزیر جدید
 به مجلس معرفی می کند

رئیس جمه��ور در هفته ج��اری ۴ وزیر جدید به 
مجلس شورای اسالمی معرفی می کند.

بر این اس��اس فرهاد دژ پسند برای وزارت اقتصاد 
و محمد ش��ریعتمداری برای وزارت کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی قطعی شده است.
گزینه های رئیس جمهور برای وزارت صنعت قطعی 
نشده است. برخی می گویند در صورت عدم رأی اعتماد 
مجلس به شریعتمداری برای وزارت کار او در وزارتخانه 
صنعت باق��ی خواهد مان��د. همچنی��ن رئیس جمهور 
تصمیم دارد برای برای وزارت راه و شهر سازی  گزینه 

جدیدی را به مجلس معرفی کند.  تسنیم

خبر

درخواست جدید اتحادیه اروپا برای بازگشایی دفتر در تهران
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از درخواست جدید 

اتحادیه اروپا برای بازگشایی دفتر در تهران خبر داد.
حش��مت اهلل فالحت پیش��ه بابیان اینکه اخیراً جلس��ه ای با حضور 26 سفیر 
کش��ورهای اروپایی در تهران، در این کمیسیون برگزار شد، گفت: در این جلسه 
برخی از سفرای کشورهای اروپایی درخواست بازگشایی دفتر این اتحادیه در تهران 
را مطرح کردند. وی تصریح کرد: آن ها اعالم کردند چون اتحادیه اروپا در کش��ورهای 
مختلف سفیر دارد خواستار این هستیم تا دفتر این اتحادیه در تهران نیز بازگشایی شود.

نماینده اس��الم آباد غرب در مجلس بابیان اینکه این درخواس��ت مس��بوق به سابقه 
است، افزود: البته در این راه مالحظاتی وجود دارد که باید رعایت شود.

وی تصریح کرد: دغدغه های موجود را به س��فرای کشورهای اروپایی منتقل کردیم 
که باید در قالب یک پروتکل الحاقی آن ها را برطرف کرد.  تسنیم

پارلمان 
شورای نگهبان تحت تأثیر فشار قرار نمی گیرد

س��خنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: شورای نگهبان تحت تأثیر فشار قرار 
نمی گیرد و در چارچوب قانون اساسی و شرع اعالم نظر می کند.

عباس��علی کدخدایی، اف��زود: اکنون نمی توانم  نظر نهایی ش��ورای نگهبان 
درباره »سی. اف. تی«  اعالم کنم.

وی تأکید کرد:  ش��ورای نگهبان تنها با کارشناس��ان جلسه برگزار می کند نه 
ب��ا افراد دیگر. کدخدایی درباره اینکه که آیا تا کنون پیامکی درباره »س��ی. اف. تی « 
دریافت کرده است گفت: تا االن پیامی برای بنده نیامده است. اخیراً برخی از منابع خبری 
از ارسال پیامک های تهدید آمیز به نمایندگان در زمان بررسی این الیحه خبر داده و حتی 

افرادی را نیز به عنوان عامل ارسال کننده این پیامک ها معرفی کردند.
این منابع خبری  از دور جدید ارسال پیامک به دلیل تصویب »سی. اف. تی « خبر داده 

و اضافه کردند که این پیامک ها برای اعضای شورای نگهبان  ارسال می شود.  ایرنا

سخنگو 
دولت به دنبال بهبود شرایط زندگی مردم است

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: هدف دولت تدبیر و امید در تمامی برنامه های 
خود اعم از سیاست خارجی و مدیریت داخلی، ساماندهی اقتصاد و بهبود شرایط 

زندگی مردم و گسترش تعامالت تجاری و اقتصادی کشور بوده است.
محمود واعظی در نشست هم اندیشی با مدیران و سردبیران ارشد رسانه های 
داخل��ی گفت: معتقدیم دولت و مس��ئوالن در مدیریت کش��ور، برنامه ریزی ها و 
سیاس��ت گذاری ها باید از نظرات کارشناسانه صاحب نظران و متخصصان بیش ازپیش 
بهره گیری کنند. وی اظهار داشت: امروز با شرایط جدیدی روبرو شده ایم که برای عبور 

از آن نیاز به تالش و همکاری همه ارکان مختلف نظام است.
واعظی با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم توطئه دشمنان در جامعه یأس و ناامیدی 
را گس��ترش ده��د، افزود: باید تالش کنی��م که افکار عمومی جامعه تح��ت تأثیر اخبار 

غیرواقعی قرار نگیرند. مهر

خیابان پاستور 

فرمانده کل س��پاه گفت: دش��منان با  ن ا ر ا ســد تم��ام هجمه ه��ا به لطف اتح��اد میان پا
نیروهای مس��لح موفق به ایجاد ناامنی در کشور نشده اند و 

این امنیت امروز ایران مثال زدنی است.
س��ردار سرلش��کر محمدعل��ی جعفری فرمانده س��پاه 
در مراس��م تکری��م و معارفه فرمان��ده قرارگاه س��ازندگی 
خاتم االنبی��اء اظهار داش��ت: ما هرروز ش��اهد پیروزی های 
م��ادی و معنوی در عرصه های مختلف هس��تیم که باوجود 
همه دش��منی ها، توطئه ها و انس��جامی که دش��منان علیه 
انقالب دارند و نتوانستند کاری انجام دهند به پیروزی های 

بزرگ تر پنهان و آشکار دست می یابیم.
وی ادامه داد: س��ازندگی کشور و پیش��رفت و آبادانی 
عرصه ای اس��ت که کاماًل دیده می شود و می توان باکارهای 
موفق الگوس��ازی جمهوری اس��المی را برای دیگر کشورها 
اثب��ات کرد و کارآمدی نظام اس��المی را ب��ه جهان فهماند 
و نش��ان داد ک��ه چطور ی��ک ملت با اتکا به خ��ود و بدون 

وابستگی به دیگر کشورها می تواند کشورش را بسازد.
جعفری تصریح کرد: اگر ایران اسالمی درست مدیریت 
ش��ود و در چارچوب اس��الم ناب حرکت کند پیش��رفت ها 
بیش��تر می ش��ود و این موضوع در عرصه س��ازندگی مانند 

عرصه دفاعی و امنیتی به اثبات رسیده است.

وی بابیان اینکه یکی از عرصه هایی که باعث ایجاد امید 
در کشور شده عرصه سازندگی است، گفت: به اقرار دوست 
و دش��من نقش آفرینی سپاه در عرصه س��ازندگی بر کسی 
پوشیده نیست و وجه مش��ترک توفیق نظام در عرصه های 

دفاعی و سازندگی مدیریت جهادی است.
فرمانده کل س��پاه ادامه داد: گمش��ده، نقص و کمبود 
ما در کش��ور مدیریت جهادی اس��ت مدیریت جهادی سه 
ویژگی دارد یکی اینکه کار باید برای رضای خدا باشد دیگر 
اینکه همراه با تالش مضاعف و سخت کوشی باشد و در آخر 
اینکه کار جهادی کاری اس��ت که مخالف یا دشمن داشته 
باش��د و اینجا منظور دشمن خارجی و آمریکا نیست. آن ها 

همیشه مخالف پیشرفت و آبادانی کشور ما هستند.
جعف��ری تأکی��د کرد: ما ت��الش می کنیم در س��پاه و 
قرارگاه سازندگی اصول اسالمی برقرار باشد و در چارچوب 

آن حرکت کنیم.
جعفری ادامه داد: ما از اعتماد دولت های مختلف به ویژه 

دولت قبلی و فعلی به مجموعه قرارگاه تقدیر می کنیم.
وی ب��ا اش��اره ب��ه فعالیت ه��ای س��پاه در عرصه های 
سازندگی و اجتماعی، بیان داش��ت: با رهنمود مقام معظم 
رهبری 8 طرح بزرگ راهبردی باهدف مش��ارکت مردم در 

سپاه و بسیج آغازشده است.  خبرگزاری دانشجو

سرلشکر جعفری خبر داد:
آغاز 8 طرح بزرگ راهبردی در سپاه و بسیج

بین الملل��ی درحـــاشیه جلس��ات رسیدگی به شکایت ایران از  دی��وان  در  آمری��کا 
دادگس��تری، پیرامون پرون��ده توقیف دو میلی��ارد دالر از 
اموال مردم ایران توسط واشنگتن، دیروز در الهه آغاز شد.
این جلسه به ارائه استدالل های شفاهی نماینده آمریکا 

اختصاص داشت.
نماینده ایران نیز در این دادگاه، دادخواست کشورمان 
را در پرون��ده توقیف دو میلیارد دالری، در روز چهارش��نبه 

)۱8 مهر( تشریح خواهد کرد.
روند رس��یدگی به ش��کایت ایران از آمری��کا در دیوان 
بین المللی دادگس��تری پیرامون پرون��ده توقیف دو میلیارد 
دالر از ام��وال مردم ای��ران، تا روز جمع��ه )2۰ مهر( ادامه 

خواهد داشت.
نماینده آمریکا در جلس��ه به تکرار ادعاهای بی اس��اس 
و واهی مقامات آمریکایی علیه جمهوری اس��المی پرداخت 
و مدعی ش��د که ایران نمی توان��د چنین اعتراضی را مطرح 
کند چراکه خود پیمان مودت را زیر پا گذاشته و از آن تنها 
برای اهدافش اس��تفاده کرده است. وی افزود: ایاالت متحده 
صالحیت قضایی برای این دادگاه قائل نیست و دادگاه الهه 

صالحیت بررسی شکایت ایران را ندارد.
گفتنی اس��ت، اول اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با 2۰ آوریل 

2۰۱6، دی��وان عال��ی آمریکا با صدور رأی��ی به دادگاه های 
این کشور اجازه داد که در رسیدگی به دادخواهی قربانیان 
جرائم تروریس��تی تا س��قف 2 میلی��ارد دالر از دارایی های 

بلوکه شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.
از این رأی دی��وان عالی آمریکا با عنوان راهزنی مدرِن 
اموال مردم ایران یاد شد. ظریف وزیر امور خارجه ایران در 
هم��ان مقطع اعالم کرد ایران رأی دیوان عالی آمریکا را به 

رسمیت نمی شناسد.
28 خرداد ۱۳۹۵، دیوان بین المللی دادگس��تری اعالم 
ک��رد که دولت ایران از دولت آمری��کا پیرامون تالش برای 
تصرف مستقیم اموال و منافع ایران و نهادهای ایرانی شامل 
بانک مرکزی، ش��کایت کرده است. درواقع محور این طرح 
ش��کایت ایران همان دستبرد دو میلیارد دالری آمریکا بود 
که از منظر ایران نقض عهدنامه ۱۹۵۵ نیز محسوب می شد. 
بس��یاری از کارشناس��ان می گویند هرچند ضمانت اجرای 
رای دیوان بین المللی دادگس��تری بدلیل س��اختار جامعه 
جهانی و حقوق بین الملل، از قوت الزم برخوردار نیست  اما 
طبیعتا در راستای حمایت اتحادیه اروپا از استمرار همکاری 
ب��ا ای��ران در قالب برجام، این رای نیز م��ی تواند در عرصه 
سیاس��ی و رسانه ای به تبیین و ترویج محق بودن ایران در 

عرصه جهانی کمک کند.  میزان

آغاز جلسات رسیدگی به شکایت ایران
الهه دستبرد دو میلیارد دالری امریکا را بررسی می کند

س
فار

بهانه می گیریم یا بهانه می دهیم؟ 
ادامه از صفحه اول

 چنانکه در س��ال ۱۳82 با عن��وان گرفتن بهانه از 
تروئیکای اروپایی تمام فعالیت های هسته ای ایران تعلیق 
شد اما هر روز مطالبه ای جدید از سوی اروپا مطرح شد 
در حالی که ادعا داشتند اجرای هر کدام از آنها موجب 
جلوگیری از بهانه جدید آنها می شود. اما هرگز این بهانه 
جویی پایان نرفت تا جایی که رسما اعالم کردند برچیدن 

تمام فعالیت هسته ای ایران تا ابد خواسته آنهاست. 
جال��ب توجه آنکه بهانه گیری و زیاده خواهی آنها 
زمانی پایان یافت که ایران از سرگیری تمام فعالیت های 
هسته ای خود را اعالم و در چند سال توانست سه عدد 
سانتریفیوژ را به ۱۹ هزار سانتریفیوژ برساند و غنی سازی 
آزمایش��گاهی را به 2۰ درصد برساند. آن زمان شد که 

غرب التماس کنان به دنبال مذاکره بود. 
نکته قابل توجه آنکه توافق برجام میان جمهوری 
اسالمی ایران و گروه ۱+۵ در حالی امضا شد که یکی 
از پیامده��ای آن تکرار توه��م تحمیل زیاده خواهی ها 
ب��ه ایران باز هم با عن��وان گرفتن بهانه از آمریکا بوده 
است حال این روند مستقیما از سوی آمریکا با اعمال 
تحریم ه��ا ص��ورت گرفته و یا از س��وی اروپا با عنوان 

مولفه ای برای ادامه ماندن در برجام. 
این امر را در مواضع سران غرب می توان مشاهده 
کرد ک��ه همین اخیرا در س��ازمان مل��ل بارها تاکید 
کردند که ایران باید تکلیف توان موش��کی و موقعیت 
منطقه ای خود را روشن سازد در حالی که این مسائل 

به هیچ عنوان در برجام مطرح نبوده است.
 با توجه به این ش��رایط به صراحت می توان گفت 
ک��ه اقداماتی مانند تصویب لوای��ح پالرمو و اف ای تی اف 
که بخش��ی از آن روز یک شنبه در قالب سی اف تی در 
مجلس تصویب شد یک نتیجه درپی دارد و آن تشدید 
توهم فراهم بودن زمینه برای گرفتن امتیازات بی پایان از 

ایران در لوای واژه گرفتن بهانه از آمریکاست. 
برای آگاهی از نهایت بازی غرب با اقدامات ایران 
برای گرفتن بهانه از آمریکا رجوع به س��خنان س��ران 
اروپا و آمریکا در دوره توافق هس��ته ای گذشته ایران 
و اروپا در س��ال ۱۳82 که در کتاب حس��ن روحانی 
رئیس جمه��وری نیز به صراحت به آن اش��اره ش��ده 
قابل توجه اس��ت: آنها می گویند تا صرفا زمانی راضی 
می ش��ویم که ایران حتی یک ذره فعالیت هس��ته ای 

نداشته باشد و تسلیم کامل خواسته های آنها باشد.
 اکن��ون نیز آنها تاکید دارند تا زمانی که ایران به 
کشوری با تغییر رفتار سراسری مبدل نشود مطالبات 
آنه��ا ادام��ه دارد. البته آنه��ا ای��ن واژه را نیز تعریف 
کرده اند و آن عبارت اس��ت از تبدیل ش��دن ایران به 
کشوری دست نشانده همچون کشورهای عربی حوزه 
خلیج ف��ارس که به ق��ول ترامپ اگ��ر حمایت آمریکا 
نباش��د تا دو هفته بیشتر دوام نخواهند آورد پس باید 

تمام دارایی های خود را خرج آمریکا کنند.
 بر این اس��اس راه پایان دادن به زیاده خواهی های 
دش��منان یک راه بیشتر نیس��ت و آن الگو گرفتن از 8 
سال دوران دفاع مقدس است که با ایستادگی و مقاومت 
و کنار نهادن واژه ندادن بهانه به بیگانگان، با رژیم صدام 
و ۳۵ کش��ور حامی آن مقابله ش��د ک��ه نتیجه آن نیز 

تسلیم سازی جهان در برابر اراده ملت ایران بود.
 امروز ک��ه جنگ اقتصادی آمری��کا و مهره هایش 
علی��ه ای��ران در حال اوج گیری اس��ت احی��ای همان 
تفکرات راهکار نهایی پیروزی اس��ت که اولین قدم در 
ای��ن راه کنار نهادن واژه ندادن بهانه به آمریکا و اروپا و 
تکیه برداشته های داخلی به جای دلبستن به وعده های 
تش��ریفاتی آنهاست، نه دلبس��تن به تصوراتی همچون 
تصویب س��ی اف تی به عن��وان راهکار ن��دادن بهانه به 
آمریکا که قطعا گس��تاخی بیشتر آمریکا و اروپا و تکرار 
خواسته های جدید آنها را به همراه خواهد داشت که در 
روزهای آتی قطعا نمونه های��ی از آن زیاده خواهی ها را 
بروز خواهند داد و البته بازهم خواهند خواست که ایران 
برای ندادن بهانه به آمریکا، تس��لیم آن زیاده خواهی ها 
شود در حالی که پذیرش هر کدام از آنها مانند پذیرش 
سی اف تی برابر با گرفتار آمدن در بازی مشترک آمریکا 
و اروپا علیه ایران است که در قالب پلیس خوب و بد به 

دنبال تحمیل آن به ملت بزرگ ایران هستند. 

سرمقاله

گروه رویداد  نمایندگان گـــزارش دو گذش��ته  یکشنبه 
کلیات س��ومین الیحه از لوای��ح ۴ گانه »اف . ای 

. تی. اف.« را تصویب کردند.  
این در حالی اس��ت که بسیاری از کارشناسان 
و صاحب نظران سیاس��ی با توجه به محتوای »اف 
. ای . ت��ی. اف.« تاکید دارند که تصویب این لوایح 
برای کش��ور مشکالت بسیار داش��ته و کشور را از 
چاله به چاه برده و تجربه برجام را تکرار می کند. 
این امر برای بس��یاری از م��ردم که به دالیل 
مختل��ف از وضعیت نا به س��امان اقتصاد رنج می 
برند نگران کننده اس��ت و آنها بر این باورند که با 
تصویب این الیحه نه تنها مشکالت اقتصادی آنها 
حل نمی شود، بلکه کور سوی استفاده از بسیاری 

از میانبرها نیز خاموش می شود. 
از این رو انتظار مردم از طرفداران تصویب این 
الیحه و نمایندگانی که نسبت به تصویب »اف . ای . 
تی. اف.« نظر مساعدی دارند،این است که محتوای 
این کنوانس��یون را به ش��کل مصداقی برای مردم 
مطرح کنند تا مشخص شود که این کوانسیونها چه 

شرایطی برای مردم و کشور ایجاد می کنند. 
اف��کار عمومی بر ای��ن باورند که هر تصمیمی 
که در کش��ور گرفته می شود بر روی زندگی تک 
تک افراد کشور موثر است و همه مردم باید تاوان 

تصمیم گیری های عجوالنه و اشتباه را بدهند. 

 نگاهی به آثار لوایح مختلف
»اف. ای. تی. اف«

یکی از مسائلی که از سوی طرفداران تصویب 
این لوایح مطرح می شود، این است که نگرانی ها 
مردم بی مورد اس��ت و دلیل آنها انتقادهای بسیار 
ش��دیدی اس��ت که به این موضوع وارد می شود.  
آنها می گویند که ب��ه دالیل فنی و تخصصی این 
لوایح امکان توضیح ساده آن برای عموم مردم هنوز 
بخوبی فراهم نش��ده و در نتیجه پریشانی ناشی از 

ندانستن موضوع در مردم ایجاد شده است.
باید در نظر داش��ت که  » FATF « مخفف 
 Financial Action Task Force on
Money Laundering  اس��ت و که به معنای 
"کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی"  ترجمه شده 
اس��ت. هدف این گروه مبارزه با پولشویی و تامین 
مالی تروریس��م بوده و  تمام کشورهایی که با این 
نهاد همکاری می کنند، باید نسبت به رعایت ۴۹ 

رهنمود اصلی این نهاد قول مساعد بدهند.
۴ الیحه اصلی این گروه ش��امل الیحه پالرمو 
یا الیحه الحاق به کنوانس��یون سازمان ملل متحد 
برای مبارزه با جرائم س��ازمان یافته فراملی ، الیحه 
اص��الح قانون مب��ارزه با پولش��ویی، الیحه اصالح 
 ICSFT قانون مب��ارزه با تامین مالی تروریس��م

و الیح��ه الحاق ای��ران به کنوانس��یون بین المللی 
مقابله با تامین مالی تروریس��م ) CFT( هس��تند 
که براس��اس خواس��ت گروه »اف . ای . تی. اف « 
ای��ران باید به آنها بپیوندد و مهلتی این گروه برای 
تعیین تکلیف این امر از 8 تیر ش��روع شده و اوایل 
مهر ماه سال جاری یعنی اواخر اکتبر 2۰۱8 پایان 

میرسد. 
طرف��داران تصویب این لوایح م��ی گویند که 
اگ��ر این لوایح چهارگان��ه در مجلس تصویب و در 
کش��ور اجرایی نش��ود باعث ورود ایران به لیست 
س��یاه گروه اقدام مالی شده و بانک ها و موسسات 
مال��ی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک ها و 
شرکت های آن کش��ور، نهایت احتیاط را به خرج 
می دهن��د و گاه به همین دلی��ل از برقراری روابط 
با آنه��ا خودداری می کنن��د . در نتیجه اخالل در 
سیستم های بانکی – مالی کشور ایجاد می شود و 

فشار تحریمها را بر کشور دو چندان می کند. 
ام��ا برخی دیگر نیز بر این باورند که نباید این 
لوایح را به عنوان چکش��ی بر باالی سر کشور قرار 
داد و چ��ون برجام با عجل��ه توصیه های این گروه 
را تصوی��ب کرد . این گروه می گویند این لوایح نه 
تنها ش��رایط مطلوب اقتصادی را برای کش��ور به 
ارمغان نمی آورند بلکه موجب محدودیت ایران در 

منطقه و حمایت از محور مقاومت می شوند . 

نکات مقایسه ای
وزارت  و  خارج��ه  وزارت  خ��رداد ۱۳۹۵  در 
اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و 
یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به  امضای توافق 

نامه با »گروه ویژه اقدام مالی FATF«  نمودند.
یادم��ان باش��د ک��ه ای��ن  مجموعه ای��ران را 
کش��وری پرخطر و باریسک مالی باال معرفی کرده 
است که این به آن معناست که معناست که ایران 
از نظر این موسسه اقدام به پولشویی و تامین مالی 

تروریسم می کند.
از مش��کالتی که پیوس��تن به » اف . ای. تی. 
اف« می توان��د برای ایران پیش بیاورد، دس��تیابی 
بی واس��طه و س��ریع به تراکنش های مالی و رصد 

لحظه ای رویدادهای پولی-بانکی است.
مطالع��ه راهبردهایی که کارگ��روه اقدام مالی 
تحت عنوان استانداردس��ازی مراودات پولی بانکی 
ارائ��ه می کند نش��ان می دهد  که براس��اس بند 
 Extradition ۳۹ این استانداردهای یکسان که
نام دارد، وقتی کش��ور عضو از شما همکاری علیه 
تروریس��م میخواه��د همکاری بای��د راضی کننده 
باشد.  این به آن معناست که به عنوان نمونه، یک 
بانک آمریکایی، انگلیسی و یا حتی متعلق به رژیم 
صهیونیس��تی می تواند از بان��ک ایرانی اطالعات 
مالی و تراکنش های مربوط به اشخاص و سازمان 

ها یا ش��رکت ها را مطالب��ه کند و بانک ایرانی نیز 
موظف می ش��ود در مدت کوتاهی این اطالعات را 
در اختی��ار طرف مقابل قرار ده��د. حال اگر بانک 
ایرانی اطالعات خواس��ته ش��ده را انتقال ندهد یا 
محت��وای انتقال داده ش��ده با قانون کش��ور دیگر 
در ش��ناخت مصداق تروریس��م مطابقت نداش��ته 
باش��د ایران به عنوان کش��ور ناقض سیاست های 

استاندارد » اف . ای. تی. اف« شناخته می شود.
همچنی��ن این امر منجر به  کش��ف راههایی 
ک��ه ایران برای دور زدن تحریم هااز آن اس��تفاده 
می کند ش��ده و طرف مقابل  ب��ه راحتی بتوانند 
ای��ن راههای ارتباطی را مس��دود و حتی با طرف 
هایی که در این مدت با ایران همکاری کردند نیز 
برخورد کند. درعین حال موجب  مش��خص شدن 
هویت تجار ایرانی و شرکای خرجی آن ها باالخص 

در تبادل کاالهای استراتژیک می شود.
تاکی��د ب��ر الحاق ای��ران ب��ه »کنوانس��یون 
 ICSFT بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم

»از مطالبات اصلی FATF از ایران است 
الحاق ب��ه این الیحه برای هم��کاری ایران با 
»نهضت ه��ای آزادیبخش و گروه ه��ای مقاومت « 
مشکالت متعدد ایجاد خواهد می کند. هرچند که 
مقام��ات دولتی اعالم کردند که مبارزات مش��روع 
مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در 
راس��تای اعمال حق تعیین سرنوشت در چارچوب 
مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء )ب( بند 
)۱( ماده 2 کنوانسیون نخواهد بود اما باید در نظر 
داش��ت که کش��ورهای غربی، کامال با این تفسیر 
مخالف هس��تند و ه��دف اصلی این کنوانس��یون  
تروریس��تی ش��ناخته ش��دن گروه های مقاومت و 

مقابله با آنهاست.
از س��وی دیگر بنا بر قوانین   » اف . ای. تی. 
اف « اعالمیه تفس��یری یادش��ده تنها یک موضع 
گیری سیاسی، برای مصرف داخلی است؛ و از نظر 
حقوقی نمی تواند »حق ش��رط« یا »حق تحفظ« 
نسبت به تعریف تروریس��م و ماده 2 کنوانسیون، 
تلقی ش��ود. همچنین  ماده 6 کنوانسیون، هرگونه 
حق ش��رط یا حق تحف��ظ در این زمینه را ممنوع 

می شمرد.
البت��ه دالیل زیادی در این باره وجود دارد اما 
کافی تا با در نظ��ر گرفتن همین دو مورد متوجه 
شد که  الحاق به »کنوانسیون بین المللی مقابله با 
تامین مالی تروریسم )ICSFT(«، تبعاِت خسارت 
ب��اِر متعدِد سیاس��ی، امنیتی، بین الملل��ی، مالی، 
تحریمی و نیز حقوقی برای کشور ایجاد می کند. 
همچنین نقش مهمی در ایجاد زیرساخت های 

حقوقی در کشور، بر ضِد محور مقاومت دارد.
همچنی��ن حضور ایران  در منطقه و مبارزه با 
تروریسم را دچار خدشه کرده  و به تبع آن زمینه 

تحریم های بیشتر علیه ایران را فراهم می کند که 
این امر باعث ایجاد موجب انشقاق و خود تحریمی 

در کشور می شود. 
تحرکات اخیر آمریکایی ها نیز می تواند موید 
این موارد باش��د. به عنوان نمون��ه، در 2۰ خرداد 
امس��ال باراک اوباما رئیس جمه��ور آمریکا قانون 
منع حمایت مالی بین الملل��ی از حزب اهلل را امضا 
کرد. بر اس��اس این قانون، حس��اب بانکی مربوط 
ب��ه حزب اهلل و در رأس آن حس��اب بیمارس��تان 
»الرسول االعظم« مسدود شده می شود که در آن 
بسیاری از ش��رکت کننده در جنگ سوریه درمان 

می شوند.
همچنین بر طبق این قانون وزارت خزانه داری 
آمری��کا ش��ماری از اس��امی مس��ئوالن، تاجران و 
ش��رکت ها و موسس��ه هایی را که آمریکا آنان را با 
حزب اهلل مرتبط می داند و همچنین تلویزیون المنار 
و رادیو »نور« در لیس��ت این هکاری قرار گرفته و 
این امر در جهت ایجاد زمینه برای ایجاد محدودیت 

های »اف . ای. تی. اف« در ایران است.
به موجب لوایح FATF سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، بسیاری از س��ران نظامی از جمله سردار 
قاسم سلیمانی ، بس��یار از  دانشمندان  و مقامات 

سیاسی کشور تروریست قلمداد می شوند.
سوال این اس��ت بدون توان نظامی و اقتداری 
که سپاه در منطقه برای ما ایجاد کرده برای صلح و 
توازن قدرت در منطقه چه کنیم؟ آن هم در منطقه 
ای که امریکا جای جای آن النه کرده و عربس��تان 
برای کشورمان نقشه می کشد . جالب آن است که 
ای��ن نهاد ۱۹8 عضو دارد که  ۳۵ کش��ور عضو، دو 
نهاد عضو، دو کش��ور ناظر )اسرائیل و عربستان( و 

تعدادی نهاد دیگر را شامل می شود 
همچن��ی پیوس��تن ب��ه CFT )کنوانس��یون 
مبارزه ب��ا تامین مالی تروریس��م( نگرانی بس��یار 
جدی ایجاد می کند و آن این اس��ت که نهادهای 
رس��می و مشروع کش��ور  بعنوان نهاد تروریستی 

خوانده شوند.
به عنوان مثال  در حال حاضر سازمان صنایع 
دفاع ما که س��ازمان رس��می و قانونی و مش��روع 
کشورمان است، در لیست تحریم های سازمان ملل 
ق��رار دارد اما هیچ دلیلی ندارد که نام این نهاد در 

لیست تحریم های تروریستی نیز وارد نشود.
همچنین طبق تعاریف ارائه شده از کنوانسیون 
پالرم��و مأموریت اصلی این کنوانس��یون مبارزه با 
قاچاق، پولش��ویی و معاضدت قضایی و اس��ترداد 
مجرمین اس��ت. اما نکته مهم این اس��ت که آنچه 
به عنوان جرم س��ازمان یافته یا پولش��ویی در این 
کنوانسیون مطرح اس��ت شامل چه جرایمی شده 

و چه گروه هایی را شامل می شود؟

 در نهایت
یاد مان باشد که قرار بود برجام تحریم ها را در 
همان روز اج��رای توافق یعنی 2۷ دی ماه ۱۳۹۴ 
ببرد. قرار بود شرایط مراودات بانکی تسهیل شود 
و خیلی قرار های دیگر. اما برجام نه تنها این کار ها 
را نک��رد بلکه به دنبال خود توافق ها و معاهده های 

خسارت آفرین دیگر را نیز آورد.
در آن زم��ان به م��ردم ایران گفته نش��د که 
برجام آغاز راه اس��ت و بعد از اج��رای آن و انجام 
تعهدات توس��ط ایران و عهدشکنی توسط آمریکا 
و اروپا دوباره حامیان برجام ظاهر می ش��وند و در 
لزوم تصویب چند کنوانس��یون دیگ��ر برای رفتن 

تحریم ها سخن می گویند!
اکنون نیز می گویند ب��ا تصویب این ها چنین 
و چنان می ش��ود، اما مگر ب��رای برجام هم این را 

نگفته بودند؟! 
یادمان باش��د تنها الحاق ایران به "کنوانسیون 
بین الملل��ی مقابل��ه ب��ا تأمی��ن مال��ی تروریس��م 
)ICSFT("؛ ناقض اصول ۳ و ۱۵۴ قانون اساس��ی 
مبنی بر »حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین 
در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان« به عنوان 
یکی از اصول اساس��ی انقالب است و با با پیگیری 
و تصویب این لوایح  عمال فرمان سیاس��ت گذاری و 
قانون گذاری کش��ور را در اختیار یک نهاد خارجی 
)FATF( قرار می گیرد.  این س��وال مطرح است 
که چرا باید مجددا، از سوراخ دیگری توسط غرب و 
امریکا گزیده شویم. عضویت در اینگونه کنوانسیون 
ها نه تنها مش��کلی از کش��ور حل نمی شود بلکه 
برعک��س به مش��کالت افزوده ش��ده و با دس��ت 
خودمان، اب��زاری بین المللی دیگری نیز بدس��ت 

دشمن داده می شود تا علیه ایران اقدام نماید.

نگاهی مصداقی به تصویب لوایح 4 گانه »اف . ای . تی. اف.«

تبعات اصرار برای بستن میان برها 

ش��ورای  مجل��س  رئی��س  ن یبــــو توس��عه تر گف��ت:  اس��المی، 
بی��ن  کش��ورهای منطق��ه و تب��ادالت تج��اری 

کشورهای اوراسیا از اهداف سفر به ترکیه است.
عل��ی الریجانی پیش از س��فر ب��ه ترکیه برای 
ش��رکت در اجالس بین المجالس کش��ورهای عضو 
اتحادیه اوراسیا در خصوص اهداف سفر، گفت: این 
س��فر به پیش��نهاد و طراحی رئیس مجلس دومای 
روسیه و کره جنوبی که از مدت ها پیش انجام شده 

مربوط می ش��ود، بر این مبنا که کشورهای منطقه 
اوراسیا جلس��اتی با یکدیگر داشته باشند و اقتصاد 
و توس��عه کشورهای منطقه اوراس��یا را با رایزنی با 
یکدیگر انجام دهند.وی با اشاره به اینکه ابتدا تعداد 
اعضایی که به این اجالس پیوستند محدود بوده اما 
بعد از مدتی دایره آن وسیع تر شده و در حال حاضر 

به بیش از ۴۰ کشور رسیده است، ادامه داد: منطقه 
اوراسیا یکی از مکان هایی است که باید به آن توجه 
ک��رد و اتفاق نظر بی��ن ایران و روس��یه درزمینهٔ 

توسعه همکاری ها نیز در این قالب است.
الریجان��ی بابیان اینکه این اجالس، س��ومین 
اج��الس مرتب��ط با ای��ن موض��وع اس��ت، اظهار 

داش��ت: ابتدا اجالس هایی در روسیه و کره جنوبی 
برگزارش��ده و در ح��ال حاضر نیز قرار اس��ت این 

اجالس در ترکیه برگزار شود.
در  کش��ورمان  قانون گ��ذاری  نه��اد  رئی��س 
خصوص اهداف س��فر، افزود: تمرکز اهداف س��فر 
توس��عه کش��ورهای منطقه و تبادالت تجاری بین 

این کشورها است.
وی بابی��ان اینک��ه پارلمان ها نی��ز باید تالش 
کنند زمینه های این اقدام و روابط را ازنظر مس��یر 

قانون��ی و تعامالت��ی که ب��ا دولت هایش��ان دارند، 
تس��هیل کنند، ادامه داد: برگ��زاری این اجالس، 
ایده خوبی است و اگر سامان یابد یکی از نهادهای 
بسیار خوب در منطقه اوراسیا می شود که می توان 
از آن اس��تفاده کرد. الریجانی تأکید کرد: از زمانی 
که دومای روس��یه این موضوع را ب��ا ایران مطرح 
کرده اس��ت، ما از آن اس��تقبال کردیم و از اولین 
کشورهایی بودیم که در این زمینه به صورت فعال 

ظاهرشده ایم.  باشگاه خبرنگاران 

الریجانی مطرح کرد:
توسعه کشورهای منطقه محور اجالس مجالس اوراسیاست


