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ظریف :ایران هرگونه حمله به غیرنظامیان را محکوم میکند
وزیــر امور خارجه ایــران تأکید کرد کــه ایران هر
حملهای بــه غیرنظامیان در ســوریه را محکوم
میکنــد .محمدجــواد ظریــف در گفتوگــو بــا
الجزیــره در پاســخ بــه پرسشــی مبنی بــر اینکه
دولت ســوریه از ســوی برخی گروههــا متهم به
جنایــات جنگــی شــده ،گفــت« :ایــران در هیچ
فعالیتــی در هیــچ منطقه مســکونی مشــارکت
نداشــته و در آینــده نیــز نخواهــد داشــت .ایران
هرگونــه حملــه بــه غیرنظامیــان را از ســوی هر

کســی کــه باشــد ،محکــوم میکنــد ».وزیــر امور
خارجــه ایــران تصریح کــرد« :در جنگ ســوریه
مقصــر کســانی هســتند کــه از راه حــل سیاســی
پیشگیری کردند با این توهم که میتوانند بشار
اسد را از قدرت برکنار کنند».
ظریــف در پاســخ بــه تــاش ایــن مجــری برای
متهم کردن دولت ســوریه بــه حمله به مناطق
غیرنظامــی ،گفــت« :مــن دربــاره مســئولیت
ایــران صحبــت میکنــم .مــن بــرای دفــاع از

هیــچ کســی اینجــا نیســتم .مــن بــرای دفــاع از
ایــران اینجا هســتم ».وزیــر امور خارجــه افزود:
«ایران خواســتار حل و فصل سیاســی بود .آنها
(معارضان و شورشیان) نپذیرفتند.
آنها مزدوران خــود و این جنگجویان خارجی را
میخواســتند ».ظریف تأکید کرد« :ســوریه یک
دولت دارد ،این دولت یک کرســی در ســازمان
ملل دارد و آنهایی که تالش کردند این دولت را
با اســتفاده از داعش و جبهه النصره کنار بزنند،

کسانی هستند که این آشفتگی را ایجاد کردند».
ëëواکنش به سخنان تحقیر آمیز ترامپ درباره
ریاض
وزیــر خارجــه ایــران ،بــه ســخنان تحقیرآمیــز
«دونالــد ترامــپ» ،رئیــس جمهــوری امریــکا
دربــاره عربســتان ســعودی واکنش نشــان داد.
محمدجــواد ظریــف در توئیتــر خــود نوشــت:
س جمهــوری ترامــپ ،بــا گفتــن اینکــه
«رئیــ 
ســعودیها نمیتواننــد بــدون حمایــت او

دو هفتــه دوام بیاورنــد ،دائمــاً آنهــا را تحقیــر
میکند .این ســزای این توهم است که امنیت را
میتوان به دیگران ســپرد .ما بار دیگر به ســوی
همســایگانمان دســت دوســتی دراز میکنیم:
بیاییــد «منطقــهای قدرتمنــد» بســازیم و ایــن
خودبزرگبینــی امریــکا را مهار کنیــم ».ترامپ
در روزهای گذشــته در اظهاراتــی جداگانه گفته
اســت که عربستان سعودی بدون حمایتهای
نظامی امریکا دوام نخواهد آورد.

پاسخی به ابهامهای مطرح شده درباره  CFTو FATF
در فاصلــه  24ســاعت مانــده بــه بررســی
الیحــه الحــاق ایــران بــه کنوانســیون منع
تأمینمالیتروریسم،همچنانچه رههای
مخالفاینالیحهبرموضوعاتمشخصی
بــرای توضیــح دالیــل موضعگیــری خود
اصــرار دارند؛ از ممانعت کشــورمان برای
کمــک بــه گروههایــی چــون حــزباهلل
لبنان گرفته تا اشــراف کشورها و نهادهای
خارجی بر اطالعات مالــی دولت ایران .از
جمله مهمترین ارجاعات به این دســت
استداللها به سخنان روز گذشته آیتاهلل
موحدی کرمانی برمیگــردد که بر همین
پایه موضــوع  FATFرا «چیز خطرناکی»
خوانده بود .اما مهمتر این است که به نظر
میرسد این دست از استداللها در جلسه
روز یکشــنبه هم به شــکل وسیعی مطرح
خواهنــد شــد .ابهاماتی کــه هر چنــد قبالً
پاسخ داده شدهاند اما مخالفان همچنان
بدون استناد به این پاسخها ،سؤاالت قبلی
خود را عیناًمطرح میکنند.

CFTëëهمانFATFنیست
از جملــه اشــتباهات مخالفــان متــرادف
دانســتن کنوانســیون منــع تأمیــن مالــی
تروریســم یــا همــان  CFTبــا کنوانســیون
 FATFاســت .برخالف این برداشــت این
موضوع هیچ ارتباط مســتقیمی با FATF
نداشــته بلکــه به عنــوان یک کنوانســیون
مصــوب مجمــع عمومــی ســازمان ملل
دارای قطعنامــه مصــوب شــورای امنیت
تحــت فصل هفتــم منشــور ملــل متحد
مبنــی بــر الــزام تمامــی کشــورهای عضو
بــرای پیوســتن به آن اســت .الحــاق ایران
بــه این کنوانســیون نه تنها یکی از شــروط
 FATFبــرای خــروج کشــورمان از صــدر
لیســت کشــورهای غیرهمکار با این گروه
اســت ،بلکــه بــا توجــه بــه قطعنامههای

ëëتروریستهاچهگروههاییهستند؟
امــا ابهام مطــرح شــده دیگــر در مواضع
مخالفــان دولــت اصــرار بر ایــن موضوع
اســت کــه بــا تصویــب لوایــح مرتبــط بــا
 FATFایران ملزم به شناسایی گروههایی
چون حزباهلل به عنوان گروه تروریســتی
اســت .حــال آنکــه در لیســتهای بــ ه روز
شــده کنوانســیون  CFTتنها نام ســه گروه
تروریســتی به چشــم میخــورد؛ القاعده،
طالبــان و داعــش .ایــن ابهــام مخالفــان
لوایح ناشــی از عدم تفکیک بین لیســت
کشورهای مختلف و لیست سازمان ملل
اســت .بــر اســاس قطعنامــه  ۱۳۷۳هــر
کشوری دارای لیست تروریستی ملی است
که بر اســاس منافع ملی و چارچوبهای
قانونــی خود تعریف میکند .این لیســت
تنها برای آن کشــور و ســایر کشورهایی که
بــا آن دارای تفاهمنامــه همکاری باشــند
الزم االجــرا اســت و الزامــی بــرای ســایر

تحریم را شکست می دهیم

ایشان در ادامه به موضوع تحریمهای امریکا اشاره کردند و افزودند:
ادامـــــه
وضع تحریمها به این معنا اســت که دشــمن هیچ راه دیگری برای
ازصفحه 2
مقابله با نظام اســامی به غیر از تحریم اقتصادی ندارد اما همین
تحریمهای اقتصادی نیز شکنندهتر از اقتصاد ملی ما است.
رهبر انقالب اســامی تأکید کردند :اقتصاد ملی کشــور میتواند تحریم را شکست دهد
و بــه حــول و قــوه الهی ،تحریمها را شکســت خواهیم داد و شکســت تحریم به معنای
شکست امریکا است و امریکا باید با این شکست ،یک سیلی دیگر از ملت ایران بخورد.
حضرت آیتاهلل خامنهای مجموعه عظیم و مردمی بســیج در سراســر کشــور را که به
الگویــی بــرای برخــی ملتهای دیگر تبدیل شــده ،یکی دیگــر از واقعیات ایران اســامی
برشمردند و گفتند :بسیج مردمی یکی از نقاط برجسته تصویر واقعی کشور است که در
مقابل تهدید دشمن نه تنها عقب نشینی نمیکند بلکه بر ایمانش افزوده میشود و به
همین دلیل ،دشمن و عوامل او ،مخالفت زیادی با بسیج دارند.
ایشــان نقــاط درخشــان و برجســتهای همچون گــروه های جهادی ،بســیج ســازندگی،
اردوهــای راهیان نور ،راهپیماییها ،مراســم اعتکاف و عزاداریهای حســینی را از دیگر
واقعیات ایران برشمردند و تأکید کردند :برای شناخت صحیح ملت ایران باید به این
موارد توجه شود.
رهبر انقالب اســامی در این بخش از ســخنان خود دســتگاههای مســئول را موظف به
مســاعدت و همکاری با فعالیت های بســیج ،اردوهــای جهــادی و کاروان های راهیان
نور دانســتند .حضرت آیتاهلل خامنهای بخش پایانی سخنانشان را در اجتماع عظیم
بسیجیان در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی به بیان چند نکته اختصاص دادند.
ëëتبییناهمیترسانه
ایشان با اشاره به تالش دشمن برای اثرگذاری بر افکار عمومی با استفاده از ابزار رسانه
گفتند :ابزار رسانه مهم است و اگر دست دشمن باشد ،ابزار خطرناکی است که میتوان
آن را به سالح شیمیایی در جنگهای نظامی تشبیه کرد.
رهبر انقالب اسالمی استفاده دشمنان از رادیو ،تلویزیون ،اینترنت ،شبکههای اجتماعی
و فضای مجازی را علیه افکار عمومی ملت خاطرنشــان کردند و خطاب به کســانی که
مســئولیت بخــش ارتباطات را بر عهــده دارند ،تأکیــد کردند :همچنان که در جلســات
حضوری هم تذکر داده شــده اســت به این مســائل درســت توجه کنید و با ایفای جدی
وظایف خود ،ابزاری نشوید که دشمن راحت بتواند سالح شیمیایی خود را علیه مردم
بهکار گیرد «.ضرورت وحدت ،عزم راسخ و احساس قدرت» دومین نکته بخش پایانی
سخنان رهبر انقالب بود.
ایشــان تأکیــد کردند :باید بــا حضور قدرتمندانه ملــت و بویژه جوانان مؤمن در وســط
میدان ،هم جهتی و هم ســخنی مســئوالن و همدلی مردم و مســئوالن ،به دشمن پیام
قدرت داد چرا که اگر دشمن در حرف و رفتار و منش زندگی مردم ،خود را با مجموعهای
مقتدر روبهرو نبیند ،گستاخ و جری میشود.
حضرت آیتاهلل خامنهای قاطعانه تأکید کردند :واقعیات کشــور نشــان میدهد ملت
و نسل جوانش تصمیم گرفته دیگر تحقیر نشود ،دنباله رو قدرتهای بیگانه و دشمن
نگردد و ایران عزیز را به اوج عزت و افتخار برساند که به فضل الهی ،عزم و توانایی این
کار را دارد.
رهبر انقالب اجتماع در ورزشــگاه یکصد هزار نفری را یادآور اجتماع عظیم بســیجیان
در اواسط دهه  60دانستند و افزودند :آن اجتماع عظیم به حرکت و پیروزیهای بزرگ
برای کشور تبدیل شد و ان شاءاهلل شما جوانان عزیز هم در میدانهای علمی ،فعالیت و
تحرک اقتصادی ،کارآفرینی ،تالش فردی و اجتماعی ،شبکهسازی اجتماعی و فرهنگی
و نیز حرکتهای الزم آتش به اختیار ،موفق و پیروز خواهید شد.

خبر اول اینکه ،فرمانده ســتاد مرکزی ارتش امریکا گفت:
ایــران میتوانــد از خط تمــاس نظامی ویــژه ممانعت از
دیـــگه
چه خبر
درگیری پیش از انجام حمالت هوایی در ســوریه استفاده
کند .به گزارش تســنیم ،ژنرال «جوزف وتل» افزود :ما کانال ارتباطی حرفهای
و خــوش ســاختی با روسهــا داریم که بخوبی کار کرده اســت و در حالی که در
این حریم هوایی بســیار پیچیده (در ســوریه) عملیات انجــام دادهایم ،ایمنی
نیروهــای هر کداممان را حفظ کرده اســت .بنابراین گمــان میکنم چیزی در
دسترس است که آنها (ایرانیها) همین حاال میتوانند از آن استفاده کنند .وتل
همچنین گفته که کشورش درصدد درگیری نظامی با ایران نیست.

گفتوگوی مکرون و ترامپ درباره مذاکره با ایران

ابهامات و الزامات کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم
مرتبــط شــورای امنیــت ســازمان ملــل با
ایــن موضــوع ،عــدم الحــاق کشــورمان
بــه کنوانســیون  CFTتبعاتــی فراتــر از
ســاز و کارهــای  FATFبــه همــراه خواهــد
داشــت .مــاک عمــل در این حــوزه برای
تمامی کشــورهای عضو قطعنامــه ۱۲۶۷
و قطعنامههــای بعــدی بــه شــمارههای
 ۱۹۸۹ ،۱۹۸۸و  ۲۲۵۳میباشــد .نکتــه
اینجاستکهاینقطعنامههادارایلیست
پیوســت هســتند کــه بــه صــورت ماهانــه
بــ ه روزرســانی میگــردد و عــدم عضویت
یــک کشــور در ایــن کنوانســیون و اعمــال
آییننامههــای مرتبط در سیســتم مالی و
پولــی خــود به معنــای همــکاری و تأمین
مالی این گروهها است چیزی که تاکنون به
عنوانمستمسکوبهانهحقوقیدشمنان
در مجامع بینالمللی مطرح شده است.

پیشنهاد امریکا به ایران
برای استفاده از خط تماس نظامی

بر اساس قطعنامه  ۱۳۷۳هر کشوری
دارای لیست تروریستی ملی است.
این لیست تنها برای آن کشور و سایر
کشورهایی که با آن دارای تفاهمنامه
همکاری باشند الزم االجرا است.
تنها الزام برای تمامی کشورهای عضو
سازمان ملل متحد لیستهای تروریستی
شامل طالبان ،القاعده و داعش است
کشــورها نــدارد .تنهــا الــزام بــرای تمامی
کشــورهای عضــو ســازمان ملــل متحــد
لیســتهای تروریســتی شــامل طالبــان،
القاعده و داعش اســت .لــذا اگر به عنوان
مثــال امریــکا یا شــورای همــکاری خلیج
فارس برخی گروههــای مقاومت منطقه
مثل حــزباهلل ،حماس یا ...را در لیســت
خود قــرار دادهاند ،هیچ الزامی به رعایت

آن برای ایران یا سایر کشورها وجود ندارد.
مهمتــر اینکــه حتــی اگــر بــر اســاس یک
حالــت فرضــی گروههای مقاومــت مورد
حمایــت جمهــوری اســامی در لیســت
گروههــای تروریســتی ســازمان ملــل قرار
بگیرنــد ،قطعنامه مربوط بــه این حالت
میتواند مانند بســیاری از قطعنامههای
قبلــی کــه علیــه کشــورمان بودنــد ،مورد

قبــول ایران قرار نگرفته و به اجرا درنیاید.
امــا نکتــه دیگر هــم این اســت که اساســاً
کمکها و حمایتهای نظام از جریانها
و گروههــای منطقــهای و فرامنطقهای در
قالب سیســتماتیک رایج شــبکه بانکی و
مالی صورت نمیگیرد .کما اینکه بسیاری
از کشورهای منطقه و فرامنطقهای ضمن
پذیــرش ایــن کنوانســیونها و عضویــت
در ســازمانیهای بینالمللــی ،بــا ارائــه
ویتریــن و ظاهــری مناســب ،در مــواردی
کــه نیاز بــه اقدامات خــاص خــود دارند،
در چارچوبهــای دیگر فعالیت خود را با
قوت ادامه میدهند.
ëëعضویتباحقشرط؛ازسوریهتامصر
از دیگر مســائل مورد مناقشه درخصوص
لوایــح چهارگانــه مرتبط بــا  FATFبحث
حــق شــرط در کنوانســیون و ادعــای
مخالفان مبنــی بر عدم قبول حق شــرط
در ماهیــت کنوانســیون اســت .نقض این
ادعا آنجاســت که بر اساس اسناد موجود

در سایت ســازمان ملل متحد ،بسیاری از
کشــورهای اســامی از جملــه اردن ،قطر،
ســوریه ،کویت ،مصر ،الجزایر و ...با اعالم
حق شــرط مبنی بر عدم شــمول تعریف
گروههــای تروریســتی بــر گروههایــی کــه
برای پایان اشــغال استعمار و نژادپرستی
فعالیــت میکننــد ،بــه ایــن کنوانســیون
پیوســتهاند .هر چند این حق شــرط مورد
اعتراض و مخالفت بســیاری از کشورهای
غربــی نیز قــرار گرفته لیکــن مانعی برای
عضویت این کشــورها در این کنوانســیون
مهــم بینالمللــی نبــوده اســت .مثــال
برجســته و مهــم در ایــن زمینــه میتواند
کشور ســوریه باشــد که با اعالم حق شرط
و بیانیه تفســیری به عضویت کنوانسیون
 CFTدرآمده و اتفاقاً از همین زاویه است
کــه علــی رغم تحــوالت ســالهای اخیر و
بحرانهایی که ســوریه با آن مواجه بوده،
هرگز از ناحیه این کنوانسیون مورد حمله
قــرار نگرفته اســت .با این وصــف به نظر
میرسد اعالم نگرانیهای مخالفان تأیید
لوایح چهارگانــه در عالــم واقعی چندان
نشــانههایی از بــروز و ظهــور و حرکــت
در مســیر خــاف منافــع ملــی نــدارد .اما
نپذیرفتن این لوایح به اذعان کارشناسان
سیاســی و اقتصــادی تبعــات متعــدد
بخصــوص در حــوزه اقتصــاد و مــراودات
بانکی ما در پی خواهد داشت .نمایندگان
مجلــس قرار اســت فــردا الیحه پیوســتن
به کنوانســیون منع تأمین مالی تروریسم
را مــورد بررســی قــرار دهنــد .بــه گفتــه
برخی مجلســیها ،موجی از پیامکهای
تهدیدآمیــز از ســوی مخالفــان علیــه
نمایندگان گســیل شــده اســت امــا بهروز
نعمتی ،ســخنگوی هیأت رئیسه پیش از
ایــن در گفتوگو با «ایــران» تأکید کرد که
نمایندگان زیر بار تهدیدها نمیروند.

خبر دیگر اینکه« ،دیوید ایگناتیوس» ،ستوننویس روزنامه واشنگتنپست
س جمهــوری فرانســه و همتای
بــه نقــل از یــک منبــع مدعــی شــده رئیــ 
امریکایی اش در حاشیه نشست سازمان ملل درباره پیشنهاد امریکا برای
مذاکــره با ایران گفتوگــو کردهاند .به گزارش تابناک ،ایگناتیوس نوشــته:
یک مقام امریکایی ســپتامبر ســال  2017به مکرون گفت که ترامپ آماده
س جمهوری فرانسه خواست مقدمات انجام
دیدار با روحانی است و از رئی 
این دیدار را برگزار کند .طبق ادعای ســتوننویس واشنگتنپست ،مکرون
در جریان نشست مجمع عمومی از ترامپ پرسیده این بار چه پیامی برای
روحانــی دارد .ترامپ گفــت« :من آمادهام با آنها مذاکــره کنم ،ولی هنوز
خیلی زود است .الزم است آنها زجر بکشند».

آلمان درخواست اسرائیل را رد کرد

دســتآخراینکــه،آنگال مــرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشــنبه درخواســت
رئیــس رژیم صهیونیســتی بــرای حمایــت از تحریمهای امریکا علیــه ایران و
سیاســت ضد برجامی واشــنگتن را رد کرد .به گزارش ایرنــا به نقل از تارنمای
صهیونیستی «تایمز اسرائیل» ،مرکل در دیدار «رووین ریولین» رئیس تلآویو
در ســرزمینهای اشــغالی تأکیــد کرد کــه موضع آلمــان حفظ برجام اســت.
«ریولین» رئیس رژیم اشغالگر قدس دراین دیدار در سخنان توهین آمیز و غیر
دیپلماتیک که یک رویه شناخته شده مقامات ارشد رژیم صهیونیستی است،
گفت که «دیو ایران را باید گرسنه نگه داشت تا ثبات جهانی تضمین شود».

شکاف قدرت و مسئولیت در رسیدگی به FATF

روشن است که اینها همه پول سیاه است .تمامی فساد موجود
ادامـــــه از
در کشور در ذیل و درون شبکه پولی در بانکها گردش دارد .این
صفحه اول
ارقام نجومی را که نمیتوان اسکناس کرد و با چمدان جابهجا
کــرد .همه اینها در شــبکه بانکی جابهجا میشــود FATF .اجــازه این جابهجاییها
را نمیدهد ،لذا روشــن اســت که چرا با این الحاق مخالفت میشــود .با این حال
مسأله اصلی مخالفت آقایان نیست .خب هر کس میتواند موافق و مخالف باشد.
مسأله این است که باید مسئولیت این اقدام خود را بپذیرند .در جهان کنونی فقط
ایران و کره شــمالی بیرون از دایره  FATFهســتند .اقتصاد کره شــمالی با این وضع
سر میکند و مشکلی ندارد ولی ایران نمیتواند و نمیباید هم بیرون باشد .مشکل
اینجاست کسانی که میتوانند تهدید به رد این الیحه کنند ،چرا مسئولیت تبعات
آن را نمیپذیرند؟ اختالل خرید و فروش کاال با جهان خارج ،نقل و انتقال پول و...
که ریشه بخش مهمی از مشکالت ما است ،ریشه در همین نگرش دارد .چگونه به
خــود حق میدهیم که اعمال قدرت و اعمال نظر کنیم ولی نتایج فاجعهبار آن را
نپذیریم؟ بارها و بارها گفتهام که شکاف میان قدرت و مسئولیت از هر چیز دیگری
برای سیاست زیانبارتر است .اینکه عدهای مسئولیت هیچ چیزی را نمیپذیرند ولی
قدرت خود را برای تأیید و رد هر چیز الزمی به رخ میکشند ،ریشه فاجعه است .این
حــد از عقالنیت و درایت حتی برای اداره یک جامعه در شــرایط عادی نیز کفایت
نمیکند ،چه رسد به جامعهای که با انواع و اقسام مشکالت مواجه است.

