
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5484 |  1440 مح��رم   26  |  1397 مه��ر   14 ش��نبه 

FATF تكرار بازي برجام با   
كاربري به ن��ام محمد جواد محمدزاده نوش��ته: 
با حرف، ش��عار، بزك و تبليغات برجام را معادل 
همه خوبي ها گرفتند، لذا منتقد برجام را معادل 

رذالت و خيانت به مردم. 
همين بازي در ماجراي FATF در جريان است. پاسخ هم نمي دهند كه 
عاشق شفافيت هستيد؟ اينهمه موضوع براي شفافيت: از ميزان اموال و 

حقوق تا سفرهاي خارجي و شفافيت آرا. خب بسم اهلل!
...........................................................................................................................

   از FATF شفاف سازي كنيد
كاربر ديگري به نام علي خضريان شفافيت FATF را مورد پرسش قرار 
داده و نوشته اس��ت: در خصوص توافق مشترك ايران و گروه اقدام ويژه 
مالي )FATF( چرا متن تعهدات ايران در حالي كه در اختيار امريكا و 
حتي عربستان است، به صورت شفاف از سوي دولت براي افكار عمومي 

منتشر نمي شود؟
...........................................................................................................................

   حذف اليحه بومي به نفع اليحه استعماري!
حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مجلس نوشته است: اليحه مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز به عنوان قانون بومي و جايگزين FATF از دستور كار 
خارج شد تا برخالف نظر آقا راه براي اليحه استعماري FATF باز شود! 

مگر حضرت آقا نفرمودند راه نيازي به اين لوايح استعماري نيست؟
حاجي دليگاني در توضيح بيشتر تصميم مجلس نوشته: امان از دست اين 
مجلس! الريجاني ساعت 10 صبح، )چهارشنبه( ارجاع دستوركار فعلي 
مجلس را به رأي گذاش��ت، نمايندگان مخالفت كردند. مطهري ساعت 
11 صبح همان ارجاع را به رأي گذاشت، نمايندگان موافقت كردند! در 
اين يك ساعت چه اتفاقي افتاد؟ اليحه اي از دستور كار خارج كردند تا 

به FATF برسند!
...........................................................................................................................

   فقير و غني در ماجراي بازار ارز
كاربر ديگري به نام زهرا نوسانات بازار ارز را مورد توجه قرار داده و نوشته 
است: اين همه دالر باال رفت و قيمت همه چيز چهار برابر شد، هيچ فقيري 
سكته نكرد، ولي وقتي قيمت دالر نصف شده خبر مياد چند نفر سكته 
كردند. وي سپس به اين نكته سعدي اشاره كرده كه: حريص به جهاني 

گرسنه است و قانع به ناني سير. 
...........................................................................................................................
   در گاردين خبرنگار مي نويسد، درBBCكارمند وزارت خارجه

علي عليزاده هم به س��كوت خبري بي بي س��ي درباره ش��بكه سعودي 
اينتر نشنال اش��اره كرده و نوشته اس��ت: گاردين پريروز نوشت،  ايران 
اينترنشنال متعلق به سعودي است و بودجه سرسام آور 250 ميليون  ايران 
دالري دارد. يعني ايران اينترنشنال را بايد سعودي اينترنشنال خواند اما 
يك سؤال: چرا بعد از 48 ساعت بي بي سي فارسي كه كوچكترين چيزي 
را خبر مي كند، حتي يك خط درباره اين خبر مهم و اين رسوايي بزرگ 

سعودي ننوشته؟
عليزاده س��پس اضافه كرده: به گاردين نقد زياد دارم. به ويژه پوش��ش 
نامنصفانه عليه جرمي كوربين )رهبر حزب كارگر انگليس(. با اين  حال 
گاردين و بي بي س��ي تفاوتي واضح دارند: گاردين مستقل و بي بي سي 
فارس��ي پولش از وزارت خارج��ه بريتانيا مي آي��د. در گاردين خبرنگار 
مي نويسد و در بي بي سي كارمند وزارت خارجه بريتانيا يا به قول فرانتس 

فانون خبرچين بومي استعمار. 
...........................................................................................................................

   پسرك قدرت طلب و جامعه جهاني
كاربر ديگ��ري به نام اميرعلي صف��ا در توئيتي س��كوت مرگبار جامعه 
جهاني را در باره جاه طلبي و قدرت نمايي بن سلمان وليعهد آل سعود به 
چالش كشيده و نوشته است: اگر يمن به جاي خشكي دريا بود و باليي 
كه داره بر سر مردمان آن سرزمين مياد حتي براي ريگ هاي كف دريا 
پيش مي آمد، احتماالً واكنش عملي جامعه جهاني بيشتر از چيزي بود 
كه االن هست. چرا؟ چون يك پسرك تصميم گرفته قدرت نمايي كنه 

و پول داره و افسار رسانه هم دست پوله.

سخنگوي سپاه:
 كوچك ترين خطاي دشمن را 

با شديدترين شكل پاسخ مي دهيم 
 سخنگوي سپاه با بيان اينكه اگر دوباره كوچك ترين خطايي از دشمن 
سر بزند، سپاه با شديدترين شكل ممكن پاسخ خواهد داد، گفت: ايران 
اسالمي طي ۴۰ سال با دشمنان مبارزه كرده و بر آنان چيره شده است. 
به گزارش مهر، سردار سرتيپ دوم پاسدار رمضان شريف سخنگو و مسئول 
روابط عمومي كل سپاه داش��ت: اكنون 40 سال از پيروزي انقالب اسالمي 
گذشته و در اين چهار دهه ملت ايران مقتدرانه راه پيشرفت و توسعه را طي 
كرد و لحظه اي را از دست نداد و همانطور كه در دوران دفاع مقدس به اثبات 
رسيد، امروز نيز ما با سربلندي اعالم مي كنيم قادريم از جغرافياي كشور به 
بهترين ش��كل ممكن دفاع كنيم. وي افزود: به اذعان كارشناسان نظامي، 
قدرتمندترين ارتش دنيا در نيروي دريايي امريكاست اما با وجود امكانات 
به روز و لجستيك پيشرفته اي كه داشتند نيروهايشان ذليالنه در برابر صالبت 
و اقتدار ايران زانو زده و عذرخواهي كردند و حتي مس��ئوالن اين كشور به 

التماس افتادند اما ايران پس از طي مراحل قانوني آنها را رها كرد. 
سردارشريف در ادامه تصريح كرد: ديگر زمان ترساندن ملت ها با نشان 
دادن قدرت نظامي گذشته است، بنابراين از همين تريبون اعالم مي كنيم 
به محض اينكه كوچك ترين خطايي از دش��من سر بزند به شديدترين 
شكل ممكن پاسخ آن داده خواهد شد. وي با اشاره به حمله چندي پيش 
عناصر دشمن به يك پاسگاه و شهيد ش��دن تعدادي از هموطنان اهل 
سنت و تشيع گفت: همان طور كه مشاهده كرديد در كمتر از يك هفته 
مقر آنان موشك باران و پاسخ سختي به آنها داده شد و امروز با اقتدار اعالم 
مي كنيم هر يك از دشمنان اگر قصد اهانت به ملت ايران داشته باشند 
سيلي سخت تري در انتظارشان خواهد بود. سخنگوي سپاه اظهار داشت: 
دشمن قصد دارد تا دوباره منافقان را مقابل ملت ايران قرار دهد، بنا بر اين 
براي مردم مرزنشين ما نس��خه مي پيچند اما نمي دانند خيالشان باطل 
است و گوشمالي سختي خواهند ديد، بنابراين به امريكايي ها مي گوييم 

دل به ريسمان پوسيده منافقان نبندند. 
...........................................................................................................................

رؤسای 4 كميسيون تخصصي مجلس خبرگان 
انتخاب شدند

جلس�ه كميس�يون هاي تخصصي مجلس خبرگان رهب�ري در قم 
برگزار شد. 

به گزارش مهر، جلسه كميسيون هاي »سياسي، اجتماعي و فرهنگي«، 
»آيين نامه داخلي«، »بررسي راه هاي پاسداري و حراست از واليت فقيه« 
و »اقتصادي« مجلس خبرگان رهبري، طي صبح و عصر پنج شنبه در قم 
برگزار شد. اين نخستين جلسه كميسيون هاي مجلس خبرگان رهبري 
پس از اجالس شهريورماه اين مجلس اس��ت كه با تركيب جديد اعضا 

برگزار شد و در آن رؤساي كميسيون هاي مزبور انتخاب شدند. 
بر اساس اين گزارش، آيت اهلل احمد بهشتي و حجت االسالم والمسلمين 
عبداللهي به ترتيب در رياس��ت كميس��يون هاي »آيين نامه داخلي« و 
»سياسي، اجتماعي و فرهنگي« ابقا شدند. همچنين آيت اهلل موسوي فراز 
به عنوان رئيس كميسيون »بررسي راه هاي پاسداري و حراست از واليت 
فقيه« و آيت اهلل محسن اراكي به عنوان رئيس كميسيون »اقتصادي« 

مجلس خبرگان رهبري انتخاب شدند.

نگاهي به اتفاقات روي 

مهدی   پورصفا
داده در عرصه جهاني    تحلیل

نشان مي دهد دست 
و پاي امريكا براي اعمال فش��ارهاي تحريمي عليه 
ايران تا حدود زيادي بسته است اما دولت به جاي 
استفاده از فرصت فعلي تنها به فرصت سوزي هاي 

گذشته ادامه مي دهد. 
چند ماه پيش و زماني كه دونالد ترامپ رئيس جمهور 
امريكا به صورت رسمي و در مقابل صدها ميليون 
بيننده تلويزيوني خروج رس��مي امري��كا از توافق 
هسته اي وين را اعالم كرد، بس��ياري از آوار شدن 
تحريم ه��اي ثانويه بر س��ر ايران و احتم��ال از هم 

پاشيده شدن اقتصاد ايران خبر دادند. 
در مقابل دولت نيز اين اميد را داشت كه به واسطه 
ادامه برجام و همكاري با كشورهاي اروپايي بتواند 
ضرب خروج از برجام را گرفته و امريكا را در همراه 
كردن ساير كشورها با اقدامات ضد ايرانی خود ناكام 
بگذارد. حاال با گذشت نزديك به پنج ماه از آن روز 

صحنه بازي تا حدود زيادي شفاف شده است. 
اگرچه تا 13 آبان ماه سال جاري كه موعد بازگشت 
تحريم هاي جدي تر امريكا عليه صنايع نفتي و بخش 
بانكداري ماست، زمان زيادي باقي نمانده اما از هم 
اكنون روشن است كه بازي بزرگ خروج از برجام تا 

كجا پيشرفته است. 
   اروپاعرصه را به نفع امريكا خالي كرد

در جبهه اروپا دولت ب��ه رغم تمام تالش هاي خود 
براي برقراري روابط ويژه پولي و نفتي براي دور زدن 
تحريم هاي اروپا به هيچ دس��تاورد ويژه اي دست 
نيافته است. به روز سازي مقررات تحريمي مصوب 
س��ال 1996 نيز نتوانس��ته از خروج شركت هاي 
اروپايي جلوگيري كن��د. تاكن��ون نزديك به 60 
شركت اروپايي خروج خود را از ايران اعالم كرده اند 
و حتي شركت هاي كوچك و متوسط اروپايي نيز 
براي تجارت با ايران به دليل تحريم هاي چندجانبه 

دچار مشكل هستند. 
ماجرا ب��ه حدي ج��دي اس��ت كه حت��ي برخي 
شركت هاي اروپايي نيز به اين نكته اعتراض كرده اند 
كه بانك هاي اروپايي در رعايت تحريم هاي امريكا 
افراطي عمل كرده اند. اگرچه اروپايي ها قول داده اند 
كه با ايجاد يك نهاد واسط به توسعه روابط تجاري 
ايران و اروپا كمك كنند، اما هيچ اقدام جدي جز يك 
صدور بيانيه در اين حوزه صورت نگرفته است، حتي 
برخي مقامات س��ابق اروپايي نيز در اين باره دچار 
ترديدهاي جدي هستند كه اين اقدامات بتواند به 

نقطه صحيح و درست خود برسد. 
سفير سابق فرانسه در ايران در همين باره مي گويد: 
گذش��ته از اينكه موگريني از زمان آينده استفاده 
كرد، به نظر من باي��د تا زمان ايجاد اين س��ازوكار 
صبور بود. اين سازوكار براي اين ايجاد شده تا توافق 

هس��ته اي ايران را پابرجا نگ��ه دارد و براي تجارت 
با دالر امريكا نيس��ت. اين مش��كل اصلي است كه 
ريسك هاي بيشتري براي شركت هايي كه تمايل به 

همكاري با ايران دارند، ايجاد مي كند. 
به اين ترتيب به رغم اينكه اميدهاي فراواني به اين 
مسئله كه اروپا بتواند فشارهاي تحريمي امريكا را 
منحرف كن��د در دولت وج��ود دارد، تاكنون هيچ 
راه حل اجرايي در اين باره به ص��ورت صريح ذكر 
نش��ده، حتي ذكر اي��ن نكته نيز جالب اس��ت كه 
مقامات اروپايي به صراحت اين نكته را مورد تأكيد 
قرار داده اند ك��ه اهداف آنها در خص��وص ايران با 
امريكا يكي است و تنها روش آنها با هم فرق دارد، 
البته نمي توان انتظار داشت ايران و اروپا مذاكره بر 
س��ر تحريم ها را به صورت كامل كنار بگذارند، اما 
به نظر نمي رسد در آينده نزديك اوضاع به صورت 

بنيادي تغيير كند. 

   ايران و ماجراهاي شرق
در آن سو اوضاع در جبهه شرق براي ايران مساعد تر 
است. در س��ايه جنگ تجاري امريكا و چين بر سر 
تعرفه هاي تجاري مس��ير تنفس جدي تري براي 

ايران باز شده است. 
يكي از مهم ترين اقدامات امريكايي ها براي محروم 
كردن ايران از ص��ادرات نفت خ��ود و صفر كردن 
درآمد ايران در اين ح��وزه جايگزيني نفت ايران با 
نفت صادرات��ي امريكا بوده ولی اي��ن راهبرد عماًل 

شكست خورده است. 
در اين ميان تالش امريكايي ها در مقابل چين به در 
بسته خورده است. گذشته از اينكه چين اعالم كرده 
است تجارت قانوني با ايران را در حوزه هاي گوناگون 
ادام��ه مي دهد، جن��گ تعرفه هاي بين دو كش��ور 
فرصتي طاليي براي ايران فراهم كرده تا بزرگ ترين 

مشتري نفت خود را در دنيا حفظ كند. 

چيني ها به صورت رس��مي اعالم كرده اند ديگر از 
امريكا نفت وارد نمي كنند و همين مس��ئله سبب 
شده تا واردات نفت چين از ساير كشورها از جمله 
ايران افزاي��ش يابد. اگرچه ايران در ش��كل گيري 
اين فرآيند هيچ دخالتي نداش��ته، اما روشن است 
كه اوضاع به نفع ايران جلو م��ي رود. ماجرا زماني 
جالب تر مي ش��ود كه افزايش قيمت نفت را نيز در 
بازارهاي جهاني مد نظر قرار دهيم؛ نكته اي كه در 
سه ماه گذشته سبب شده ايران بيش از 61 درصد 
درآمد نفتي بيشتري داش��ته باشد و بتواند شكاف 
ناشي از كاهش صادرات نفت خود را جبران كند. در 
كنار اين پيش بيني ها نيز نشان مي دهد اين روند 
همچنان ادامه دار خواهد ب��ود و ايران درآمدهاي 
خود را در اين حوزه همچنان بدون هيچ مش��كلي 

افزايش خواهد داد. 
كار به آنجا رس��يده اس��ت كه جان بولت��ون نيز به 

صراحت به اين ماجرا اعت��راف مي كند و مي گويد: 
هدف امريكا اين است كه هيچ استثنايي از تحريم ها 
عليه صادرات نفت و گاز ايران وجود نداشته باشد و 
خالصه صادرات نفتي آن به صفر برسد. من نمي گويم 
كه لزوماً به اين هدف دست خواهيم يافت ولي هيچ 
كسي نبايد درباره اين هدف دچار وهم و خيال شود. 
شما مي توانيد امكان كاهش تا رسيدن به نقطه صفر 
را در نظر بگيريد، گرچه شايد فوراً به تحقق نپيوندد. 
شايد اين مهم ترين اعتراف اخير مقامات امريكا در 
خصوص شكست در به صفر كشاندن صادرات نفت 

ايران در طول ماه هاي اخير باشد. 
  ضرورت عبرت دولت از اشتباهات پيشين 
نگاهي به تمام اتفاقات اخير نشان مي دهد وضع به 
مراتب از آنچه برخي براي ايران تصوير مي كردند، 
بهتر است و همانند س��ال 2012 نمي توان انتظار 
داشت امريكا بتواند تحريم هاي خود را عليه ايران 
تحميل كند. با اين حال آنچه سبب شده اين اتفاق 
روي دهد نه ديپلماس��ي چندجانب��ه دولت بلكه 
اتفاقاتي در سطح جهان بوده كه دست و پاي امريكا 
را براي فشار عليه ايران بس��ته است. حاال بياييد و 
تصور كنيم كه اگر دولت مي توانست از اين فرصت 
به خوبي استفاده كند، فشار اقتصادي امريكا تا كجا 

كمرنگ مي شد. 
به نظر مي رسد دولت هاي يازدهم و دوازدهم استاد 
فرصت سوزي براي كاستن از فش��ارهاي امريكا و 
تأكيد بر راه حل هاي غلطي هستند كه در گذشته 
تأثير معكوس داشته اس��ت، به عنوان مثال عباس 
آخون��دي وزير راه و شهرس��ازی دول��ت كه دامنه 
اظهارات وي زمينه ه��اي گوناگوني از جمله حوزه 
ديپلماسي را نيز در برگرفته است، بار ديگر بر اين 
نكته تأكيد كرده كه تنها راه حلي كه در مقابل ايران 
در ش��رايط فعلي وجود دارد همراهي با اروپاست. 
صرف نظر از اينكه آخون��دي چگونه به اين تحليل 
دس��ت يافته، اين اظهار نظر دقيقاً نش��ان دهنده 

تفكري است كه در دولت جريان دارد. 
جالب اين است كه تمام فرصت هاي كنوني كشور در 
حوزه اقتصادي دقيقاً به دليل تحوالت در كشورهاي 
شرق دنياست و اروپايي ها صحنه را به نفع تحريم هاي 
امريكا خالي كرده اند. شايد زمان آن رسيده كه دولت 
نگاهي به تجربيات س��وخته قديمي خود بيندازد و 
ثمرات و نتيجه هاي كم كاري خود را در مقابل انهدام 
شبكه ارزي كشور در سال هاي 95 تا 96 بنگرد، البته 
احتمال اينكه دول��ت از چنين روندي عبرت بگيرد 
بسيار ناچيز است، اما نكته اصلي اين است كه شرايط 
فعلي كشور به قدري حساس است كه اشتباه بعدي 
ممكن است سبب حذف دولتمردان فعلي از عرصه 
سياسي كشور ش��ود. وقت كم اس��ت و بدون شك 
التهابات فعلي هزينه ها را براي تصميمات غلط بعدي 

به شدت براي دولت افزايش خواهد داد.

نگاهی به صفحه شطرنج بازيگران برجام

نگاه به شرق فرصتی كه نبايد سوزانده شود

نظام س�لطه براي دس�تيابي به هدفي به نام »فروپاش�ي از 
درون« بي اعتبارس�ازي نهاده�اي امنيت�ي- انتظام�ي در 
اي�ران را از س�ال هاي پيش تاكنون م�ورد توجه ق�رار داده  
است و بر همين اساس به فراخور فضاي سياسي-اجتماعي 
و تحوالت ش�كل گرفته در اي�ران وزارت اطالعات، س�پاه 
پاس�داران، ناج�ا و بس�يج را مورد تخري�ب ق�رار داده اند. 
در يك سال اخير كه بي ثبات سازي در ايران با تئوري »تابستان 
داغ« بيش از گذش��ته مورد توجه غرب و ضدانقالب قرار گرفته 
است، نيروي انتظامي به عنوان نهاد متولي برخورد با شورش و 
اغتشاشات داخلي بار ديگر مورد هجمه هاي گسترده قرار گرفته 
است. رس��انه اي كردن تصاوير گزينش ش��ده در غائله خيابان 
پاسداران تهران از پليس جهت تطهير چهره اراذل و اوباش و ارائه 
تصويري زمخت از ناجا و پيرو آن انتشار فيلمي از مظلوم نمايي 
مشكوك يك دخترجوان در پارك طالقاني تهران كه در مقابل 
درخواست مأمور زن نيروي انتظامي براي رفتن به پاسگاه نيروي 
انتظامي به شدت مقاومت مي كند، از جمله تالش هايی است كه 
برای پروژه بي اعتبارسازي نيروهاي امنيتي- انتظامي به عنوان 

مقدمه اساسي فروپاشي داخلي قابل تصور است. 
اين تالش ها در حالي است كه محور اصلي اقدامات دولت ترامپ 
به كمك عمليات رواني رسانه هاي غربي در شبكه هاي ماهواره اي 
و فضاي مجازي وابسته عليه ايران اسالمي در ماه هاي اخير ايجاد 
شورش هاي اجتماعي در ايران است، كمااينكه دونالد ترامپ در 
پيام نوروزي خود خطاب به مردم اي��ران از عزم و اراده امريكا بر 
حمايت از آشوب ها س��خن مي گويد. جان بولتون مشاور امنيت 
ملي اين كشور در گفت و گو با ش��بكه فاكس نيوز تأكيد مي كند 
دولت امريكا بايد اقداماتي از جمله افزايش فشار اقتصادي به ايران 
و حمايت از مخالفان حكومت را در دستور كار قرار دهد. بولتون با 
بيان اينكه »ما كارهاي زيادي مي توانيم انجام دهيم و بايد انجام 
دهيم«، مي گويد: »هدف نهايي ما بايد تغيير رژيم در ايران باشد.« 
رسانه ها و جماعتي در داخل كشور همپا با تالش امريكايي ها و 
ضدانق��الب جهت تخطئه نهاده��اي اصيل انقالب اس��المي از 
نيروهاي امنيتي- انتظامي گرفته تا س��اير نهادها مانند شوراي 

نگهبان و صداوس��يما را به عنوان يك راهبرد براي خود تعيين 
كرده اند و ب��ه بهانه هاي مختلف ناجا را نيرويي با چهره خش��ن 

معرفي كرده و آن را در مقابل منافع مردمي عنوان مي كنند. 
سه ضلع نظام س��لطه، جريان ضدانقالب و تجديدنظرطلب در 
حالي تالش مي كنند عملكرد نيروي انتظامي را با ايجاد شبهات 
رواني- رسانه اي مورد تخريب قرار دهند تا مردم را در كارآمدي و 
توانمندي اين مجموعه دچار ترديد كنند آن هم به اين دليل كه 
ناجا در فتنه هايی مانند 18 تير سال 78 و فتنه 88 موانع بزرگي 
را جهت پياده سازي اهداف سه ضلع مورد اشاره قرار داد و اجازه 
نداد پروژه هاي اين جماعت به مرز تحقق نزديك ش��ود. به بيان 
بهتر ايجاد نافرماني مدني يا همان ايجاد شورش هاي شهري يكي 
از ثابت ترين ايده هاي نظام سلطه براي رويارويي با نظام سلطه 

بوده و ناجا توانسته است در شهرآشوب هايی مانند 18 تير سال 
1378، فتنه سال 1388، غائله خيابان پاسداران تهران، فتنه دي 
ماه سال 1396 و بسياري ديگر از حوادث مشابه امنيت شهرهاي 
كشور را تأمين كرده و در مقابل دسيسه هاي دشمن رويكردي 
عقالني و مدبرانه از خود نشان دهد، همين موفقيت كافي است تا 
ناجا همانند سپاه و بسيج كه پروژه »بي ثبات سازي ايران« را در 
مقاطع مختلف خنثي سازي كرده اند با انواع تهمت ها، تخريب ها 
و توطئه چيني ها توسط دش��منان انقالب اسالمي و يك جريان 

نشانه دار در داخل كشور مواجه شوند. 
در واق��ع »تخري��ب كاركرد« نهاده��اي تأمين كنن��ده امنيت 
كشور، تالشي در جهت »ناتوان س��ازي« اين مجموعه هاست و 
به كارگي��ري ابزارهاي عمليات رواني- رس��انه اي در اين جهت 

مي  تواند چهره ناجا، سپاه و بسيج را خش��ن، تندرو و ضدمنافع 
ملي نش��ان دهد تا تصوير افكار عمومي از اين نهادهاي مردمي 
تحت تاثير ق��رار بگيرد و ذهنيت مردم نس��بت به اين مجموعه 
تغيير بنيادين كند، اين همان ايده اي اس��ت كه در مورد س��اير 
نهادهاي انقالبي نيز دنبال مي ش��ود. هدف از تخطئه نهادهاي 
مذبور )به كمك عمليات رواني- رسانه اي( را سعيد حجاريان از 
مشهورترين ايده پردازان جريان تجديدنظرطلب، اينگونه بيان 
مي كند: »در كشور ما نمايشنامه هايی در حال اجراست كه سه 
پرده دارد و االن دو پرده از آن اجرا ش��ده است. پرده اول، قضيه 
قتل هاي محفلي بود، پرده دوم آن، حادثه كوي دانش��گاه بود و 
پرده سوم در راه است. پرده سوم چيزي شبيه كودتاست، در قضيه 
اول بستر و ميزبان وزارت اطالعات بود. در دومي تحت پوشش 
نيروي انتظامي يك محفل شكل گرفت. پرده سوم در سپاه انجام 
مي شود... در پرده سوم هدف اسقاط و براندازي كل نظام است.« 

)روزنامه صبح امروز، 17 فروردين ماه 1387ص11(
تالش فراگي��ر در قالب »غوغاس��االري«، »پرونده س��ازي« و 
»اتهام افكني« براي معرفي نهادهاي تأمين كننده امنيت تحت 
عنوان»خش��ونت طلب«، »اقتدار گ��را« و »تماميت خواه« در 
حالي اس��ت كه جريان مورد اش��اره، قتل هاي زنجيره اي سال 
77 را به پ��اي وزارت اطالعات نوش��ت، غائله مش��كوك كوي 
دانشگاه را اقدام غيرانساني نيروي انتظامي و ترور سازماندهي 
شده س��عيد حجاريان را اقدام بس��يج معرفي كرد يا در پروژه 
نوارس��ازان تالش كرد نيروهاي حزب اللهي را مورد هجوم قرار 
دهد. هجمه به كاركرد ني��روي انتظامي كه در مصاديقي مانند 
حمله به طرح ارتقاي امنيت اخالقي، انتشار فيلم هاي مشكوك 
و هدفمند درباره نوع تعامل پليس با زنان يا دختران بي حجاب و 
بدحجاب يا برخورد پليس با مجرمان خطرناك محالت شهرها 
قابل رديابي است با هدف ايجاد دلزدگي ميان مردم از نيروهاي 
انتظامي كه يكي از اقدامات زيربناي »فروپاش��ي« قابل تعريف 
مي باشد، صورت گرفته اس��ت و هجمه هاي متراكم شبكه هاي 
فارسي زبان بيگانه همراستا با جماعت مورد اشاره داخلي عليه 

ناجا نيز گام هايي در همين جهت است.

دستورالعملی كه هيچ گاه از روی ميز دشمن برداشته نشده است

اعتبارزدایی از نظام با حمله به عناصر اقتدار کشور

گزارش   |   سعید همتی

ناي�ب رئي�س فراكس�يون نماين�دگان والي�ي مجل�س 
گف�ت: پذي�رش الزام�ات FATF راه دور زدن تحريم ه�ا 
را مي بن�دد، اقتص�اد كش�ور را قف�ل می كن�د و موج�ب 
اعم�ال تحريم ه�اي هوش�مند علي�ه اي�ران مي ش�ود. 
به گزارش فارس، محمد دهقان نايب رئيس فراكسيون نمايندگان 
واليي مجلس گفت: در ش��رايط جنگ اقتص��ادي نبايد اطالعات 
اقتصادي كش��ور به دش��منان داده ش��ود، زيرا عرضه اطالعات به 
دشمنان موجب مي ش��ود تحريم هاي هوش��مند عليه جمهوري 
اسالمي شكل گيرد. وي تصريح كرد: اگر در وضعيت جنگ اقتصادي 

دولت بخواهد شاگرد خوب كالس FATF باشد نمي تواند تحريم ها 
را دور بزند، اگر دولت همه الزامات FATF را بپذيرد، امريكا و انگليس 
مي توانند نظارت روزانه بر عملكرد اقتصادي كشور داشته باشند كه 

اقتصاد كشور را دچار مشكالت اساسي مي كند. 
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: دولت اعالم مي كند 
كشور در شرايطي قرار دارد كه از يك سو مورد تحريم امريكا واقع 
شده و از س��وي ديگر اروپا همكاري اقتصادي با ايران را مشروط 
به اجراي الزامات FATF كرده است، لذا تصويب اليحه CFT و 
پذيرش الزامات FATF ضروري اس��ت تا ايران مجدداً به ليست 

س��ياه FATF بازگردد و امكان ادامه روابط بانكي ايران با غرب 
وجود داشته باشد. دهقان گفت: تاكنون دولت 40 الزام FATF را 
پذيرفته و اجرايي كرده و فقط يك الزام كه آن اليحه CFT است 
باقي مانده است. نايب رئيس فراكسيون نمايندگان واليي گفت: 
دولت تالش دارد همه چيز براي خارج از كشور شفاف و براي داخل 
كشور پنهان باشد. اگر وزارت نفت بر اساس الزامات FATF عمل 
كند بعد از مدتي ما نمي توانيم هيچ نفتي بفروشيم و اگر بفروشيم 
هم نمي توانيم پولش را بازگردانيم. دهقان گفت: باليي كه بر سر 
كشور آمد و با نوسانات شديد بازار ارز مواجه شديم ناشي از اجراي 

الزامات FATF بود. بايد راه براي واردات دالر به كشور باز شود. 
وي تصريح كرد: دولت در جلسات اعالم مي كند در صورت پذيرش 
الزامات FATF هيچ كشوري حاضر نيست تضمين بدهد كه ايران 
از ليست سياه خارج مي شود يا تضمين بدهد كه الزامات جديدي 

بر كشور تحميل نمي شود. 
دهقان تأكي��د كرد: ايران كش��ور قدرتمندي اس��ت، ملت ايران 
مي توانند از اين مرحله عبور كنند، تسليم ش��دن و كوتاه آمدن 
اقتصاد كشور را قفل خواهد كرد. اجراي الزامات FATF در شرايط 

تحريم اقتصاد كشور را قفل مي كند.

عضو كميسيون حقوقی و قضايی مجلس: 

FATF  راه دورزدن تحریم ها را می بندد

   دیدگاه


