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FATF خبر نقوي حسيني از 7 جلسه الريجاني براي تصويب   
سيد حسين نقوي حسيني، عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در 
توئيتر درب��اره تالش الريجاني براي پيوس��تن به 
FATF نوش��ت: آقاي الريجان��ي رئيس مجلس 
حتي يك جلس��ه براي تحقق فرمايش رهبر معظم انقالب اسالمي در 
خصوص لوايح جنجالي FATF نگذاش��تند ولي ب��راي رأي آوردن آن 
حداقل هفت جلسه در مجلس شوراي اس��المي گذاشتند. اين موضوع 
كاماًل روشن است؛ تحريم هاي ثانويه فوق FATF و تصويب و پيوستن 

به اين كنوانسيون خسارت محض. 
...........................................................................................................................

   سفراي اروپايي در روستاهاي محروم قم چه  كاري دارند؟
احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيئت رئيسه مجلس در صفحه شخصي 
خود در توئيتر درباره نفوذ س��فرا و نمايندگان كش��ورهاي اروپايي در 
روس��تاهاي محروم قم نوش��ت: مراقب نفوذ باش��يم. برخي از سفراي 
كشورهاي اروپايي در مناطق محروم قم چه كار دارند. شنيده شده سفرا 
و نمايندگان چهار كشور اروپايي در يكي از روستاهاي محروم قم حضور 
يافته و يك مركز فرهنگي را افتتاح كردند و قول كمك به يك مدرسه را 

نيز داده اند. اينها چقدر دلسوز ملت ايرانند. 
...........................................................................................................................

   چرا غرب زده ها و بعضي سلبريتي ها الل شده اند؟!
سيد محمد حسيني وزير اسبق ارش��اد در توئيتر خود خطاب به برخي 
ملي گراها و سلبريتي ها و غرب زده ها نوشت: رئيس رژيم صهيونيستي 
كه خود مصداق شقاوت است، گفته: اين جانور ايراني را بايد گرسنه نگه 

داشت، اين تنها راه تضمين ثبات در جهان است. 
چرا غرب زده ها، ش��عاردهندگان جانم فداي اي��ران، ملي گراها و بعضي 

سلبرتي ها كه نخود هر آشي هستند، الل هستند؟
...........................................................................................................................

   جهان را از آلودگي اين غده سرطاني پاك نماييد
عباس��علي كدخدايي س��خنگوي ش��وراي نگهبان طي توئيتي درباره 
اظهارات نتانياهو درباره ايران و جنايات اين رژيم نوشت: وجود متعفن 
رژيم صهيونيستي چندين دهه است كه مشام مردم دنيا را آلوده نموده 
و س��خنان اخير اين خوك كثيف اعترافاتي بوده به وجود س��بعيت و 
نجاس��ت كه به جز جنايت و آتش افروزی به چيزي فكر نمي كند. وقت 
آن است كه مردم ستمديده يك بار براي هميشه جهان را از آلودگي اين 

غده سرطاني پاك كنند. 
...........................................................................................................................

   تفاوت ايران با حكومتي كه بدون امريكا 
2هفته اي  سقوط مي كند

وحيد يامين پور مجري تلويزيون در توئيتي با كنايه به رژيم آل سعود 
و تحقيرهاي پي در پي از سوي ترامپ نوشت: تفاوت كشوري كه بدون 
حمايت امريكا ظرف دو هفته س��قوط مي كند با كشوري كه 40 سال 
پروژه هاي براندازي امريكا را به باد مي دهد، در قدرت نظامي نيس��ت، 
در مردمي اس��ت كه كانون جوشش قدرت و مش��روعيتند. سعودي ها 
حقارت و ذلت را انتخاب كردند و ما اس��تقالل و عزت را و آنها خواهند 

رفت و ما خواهيم ماند. 
...........................................................................................................................

   علل شكستن حباب ارز از ديدگاه محسن رضايي
محسن رضايي دبير و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام خود، ضمن اشاره به 
شكسته شدن حباب اوليه ارز و توصيه به دولت مبني بر 
دقت نظر داش��تن در جلوگيري از ش��كل گيري حباب 
جديد، به برخي علل شكسته شدن حباب اوليه ارز طي روزهاي اخير پرداخت 
و نوشت: هرچند حباب اوليه ارز شكسته شد، اما دولت نبايد اجازه دهد حباب 

جديدي شكل بگيرد. علل شكستن حباب اول از اين قرار است:
١- اشباع دارايي ارزي متأثر از ذائقه مردم و رس��يدن حباب بازار ارز به 

نقطه نهايي
٢- نمايش واقعي اقتدار كشور و ضعف دش��منان ما در منطقه از جمله 
حمله موشكي ايران به مقر ضد انقالب و هجوم پهپادهاي بمب افكن سپاه 

در منطقه با حضور امريكايي ها
٣- اعدام مفسدان اقتصادي

4- ناامن ش��دن فرودگاه دوبي توس��ط يمني ها و بسته ش��دن يكي از 
دروازه هاي فرار سرمايه از كشور

۵- ورود ارز ناش��ي از فروش كاالهاي صادراتي به همس��ايگان از جمله 
عراق و افغانستان

۶- افزايش ذخاير ارزي كه در سه ماه اول سال به شدت كاهش يافته بود. 
۷- كاهش تقاضاي ارز مسافرتي و كاالهاي خارجي به دليل گراني ارز. از 
دولت انتظار مي رود از عوامل فوق درس بگيرد و سياست هاي ارزي خود 

را اصالح كند تا دوباره حباب جديدي به وجود نيايد.

دستجردي: 
 احكام صادره براي اخاللگران اقتصادي 

در كاهش قيمت ارز تأثير داشت  
دبيركل جبهه زنان اصولگرا با اشاره 
به احكام قوه قضائيه براي مفسدان 
اقتصادي گفت: ص�دور اين احكام 
نقش مهمي در بازگرداندن آرامش 
داش�ت.  جامع�ه  ب�ه  روان�ي 
مرضيه وحيد دستجردي، دبيركل جبهه 
زن��ان اصولگ��را و كارآم��د در گفت وگو با 
تسنيم، ضمن تقدير از عملكرد قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي 
به دنبال اس��تجازه از مقام معظم رهبري اظهارداش��ت: پ��س از تأييد 
رهبر معظم انقالب ، رياست قوه قضائيه ، معاونان، دادستان ها و قضات، 
دستورات و احكام قاطع و فوري را در زمينه مفسدان اقتصادي پيگيري 
و صادر كردند. وي با اش��اره به حكم حبس براي ٣٢ نف��ر و حكم اعدام 
براي سه نفر از مفس��دان اقتصادي، ادامه داد: دستور انسداد 4٣ سايت  
قيمت گذاري دروغين ارز و سكه از عوامل بسيار مهم و تاثيرگذار در كمك  
به بازگرداندن آرامش رواني به مردم و كمك به تثبيت وضعيت اقتصادي 
كشور بود. دبيركل جبهه زنان اصولگرا و كارآمد تصريح كرد: با تداوم اين 
امر و قاطعيت دستگاه قضا در برخورد با مفسدان مي توانيم شاهد برقراري 

آرامش در بازار و وضعيت اقتصادي در آينده نزديك باشيم. 
   رأي دادگاه الهه شكست ديگري را براي امريكا رقم زد

دستجردي در ادامه با اش��اره به صدور حكم دادگاه بين المللي الهه در 
پي ش��كايت ايران از امريكا گفت: به نظر مي رس��د اين امر يكي ديگر از 
چهره هاي شكست امريكا و روشن شدن مظلوميت مردم ايران در دعاوي 
بين المللي است. عضو شوراي مركزي جبهه مردمي نيروهاي انقالب با 
بيان اينكه رأي قاطع اين دادگاه تأكيد بر لزوم رفع تمامي محدوديت ها 
توسط امريكا از صادرات دارو و اقالم پزشكي و كشاورزي و غذايي است، 
خاطرنشان كرد: بار ديگر مشخص شد امپرياليسم امريكا به  رغم ادعاي 
دروغين دلسوزي براي ملت ايران حتي از ورود دارو، واكسن و مواد غذايي 
كه بر اساس تمامي كنوانس��يون هاي بين المللي بايد از ممنوعيت ها و 
تحريم ها مبرا باش��ند، خودداري مي كند، از اين رو توس��ط اين دادگاه 
محكوم و ملزم به برداش��تن تحريم هاي ظالمانه شده است. وزير اسبق 
بهداشت در پايان ابراز اميدواري كرد با تالش مسئوالن سياست خارجي 
شاهد موفقيت هاي بيشتري براي دعاوي ايران در دادگاه هاي بين المللي 

عليه اين نوع تحريم هاي ننگين و ضدانساني باشيم.

FATF و لواي�ح مربوط ب�ه آن هنوز نتوانس�ته 
از مجلس ش�ورای اس�امی عبور كند و بحث و 
تبادل نظ�ر منتخبان م�ردم در مجلس و س�اير 
سياس�يون ادام�ه دارد به طوری كه ه�ر كدام از 
اف�راد صاحبنظر در اين ب�اره دي�دگاه متفاوتی 
را ارائ�ه م�ی كنن�د ؛ جماعتی همچن�ان تاش 
می كنند پذي�رش FATF و لواي�ح مربوط به آن 
را راهكارگره گش�ا ب�رای آينده اقتصاد كش�ور 
معرفی كنن�د و گروهی ديگ�ر معتقدند پذيرش 
آن می تواند هزينه های فراوانی را برای كشور به 
همراه داشته باشد؛ هزينه هايی كه در فرآيند اجرا 
و شرايط تحريم ها، پاس گل به دشمن تلقی شود.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در صورت 
پذيرفتن FATF هيچ تضميني براي اس��تفاده و 
بهره گيري از روابط و عضويت ايران در FATF وجود 

ندارد كه نمونه بارز آن برجام است. 
محمدرض��ا پورابراهيمي نماينده م��ردم كرمان و 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگوي مشروح با فارس، در خصوص اليحه 
CFT از لوايح مربوط به FATF و بررس��ي آن در 
مجلس شوراي اس��المي اظهار داشت: بحث لوايح 
مرتبط با FATF اگر چه ماهيتشان ايجاد شفافيت، 
ايجاد اطالعات و كمك به بهبود عمليات بانكي بين 
اعضاي گروه FATF اس��ت، اما حقيقت مس��ئله 
ديگري اس��ت. وي افزود: هر چن��د لوايح مرتبط با 
FATF به دنبال ايجاد شفافيت، جلوگيري از تأمين 
مالي تروريسم و همچنين پولشويي و موارد اين گونه 
است اما به نظر مي رس��د آنچه وجود دارد ماجرايي 
متفاوت از ماهيت و هدفي اس��ت كه آنها پيگيري 
مي كنند،  اگر چه در ظاهر آن هدف را اعالم مي كنند 
و موضوع  آن شفافيت اطالعات و جلوگيري از تأمين 
مالي تروريسم اس��ت اما واقعيت خيلي متفاوت از 

اين است. 
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس ادام��ه داد: در 
موضوع FATF و مفادي ك��ه در ارتباط با آن آمده 
است حتماً جمهوري اس��المي ايران بايد با دقت و 
مراقبت موضوع را پيگيري كن��د، البته در خصوص 
لوايحي كه مربوط به اصالح قوانين داخلي كشور است 
ش��رايط را )به خاطر داخلي بودن مسائل( خودمان 

مي توانيم مديريت كنيم. 
 FATF الزامات ما در لوايح مربوط به   

هيچ نقشي براي اجرايي شدن ندارد
پورابراهيمي در رابطه با اصالح قوانين داخلي كشور 
عنوان كرد: موضوعات را در ارتباط با ارتقاي شفافيت 
اطالعات مالي و اقتصادي مي توانيم افزايش دهيم و 
همه اينها با افزايش نظارت و پيگيري هاي مجلس و 
همچنين عمليات اجرايي آن توسط دولت مي تواند 
پيگيري شود اما نگراني از زماني شروع مي شود كه 
مرتبط با كنوانسيون است و آن موضوع كنوانسيون 
تأمي��ن مالي مبارزه با تروريس��م اس��ت كه ش��ايد 
اصلي ترين موضوع ما در اين بخش CFT است كه 

شاه بيت تصميم  گيري در ارتباط با FATF است. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
همچنين خاطرنشان كرد: من فكر مي كنم در رابطه 
با كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به رغم 
ادعاهايي كه برخي افراد مطرح مي كنند و مي گويند 
اگر ما ش��رايطي داريم بر اس��اس آن اق��دام خواهد 

شد. موضوعات مربوط به حوزه همراهي FATF با 
جمهوري اسالمي ايران، به شكلي انجام خواهد شد 
و به ما و كش��ورهاي ديگر كمك خواهد كرد. اولين 
نكته اي كه وجود دارد اين است كه در اين كنوانسيون 
شرايطي كه جمهوري اسالمي ايران عنوان مي كند 
بسيار متفاوت خواهد بود. وي در همين رابطه عنوان 
كرد: تصور من اين است كه آنچه در ارتباط با موضوع 
همكاري ما با كنوانس��يون تأمين مالي تروريس��م 
مطرح مي ش��ود اين اس��ت كه ماهيت و اهدافي كه 
در اين حوزه پيگيري مي شود، متفاوت از آن چيزي 
اس��ت كه ما در كش��ور تش��ريح و تبيين مي كنيم. 
پورابراهيمي افزود: الزاماتي كه در اين ارتباط مطرح 
مي ش��ود مبني بر اينكه اگر ما به آن شرط و الزامي 
اضافه كنيم و در متن كنوانسيون آن را لحاظ كنيم، 
باعث مي ش��ود كه ما محدوديت هايي اعمال كنيم 
و در قال��ب آن محدوديت ها بتوانيم موضوعات خود 
را پيگيري كنيم،  اينچنين نخواهد بود. اين نماينده 
مجلس دهم ش��وراي اس��المي ادامه داد: من فكر 
مي كنم با توجه به تجربه  كنوانس��يون هاي ديگر و 
همچنين نظر متخصصان حوزه بين الملل، بر اساس 
گزارش هاي واصله حقيقت اين است كه آن الزاماتي 
كه كشورهايي مانند جمهوري اسالمي ايران در بحث 

وارد مي كند هيچ نقشي براي اجرايي شدن ندارد. 
   عربس�تان يكي از حاميان مالي تروريسم 

در منطقه
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه سخنانش 
خاطرنشان كرد: متأسفانه برخی كشورها هيچ گونه 
تعهدي به اجراي ش��فافيت و رعايت آن ندارند و در 
 ليست س��ياه FATF قرار نمي گيرند اما جمهوري 
اسالمي ايران كه شفاف ترين قوانين و مقررات را دارد 
و در اين رابطه قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه 

با تأمين مالي تروريسم را سال هاست تصويب كرده و 
خيلي از كشورهاي ديگر جلوتر است )و هم بر اساس 
مباني ديني و شرعي و همچنين قوانين كشورمان 
خود را ملزم به شفافيت اطالعات مي دانيم( را در يك 
شرايطي قرار مي دهند كه جزو اعضاي FATF قرار 
نمي گيرد و نمي تواند از آن روابطي كه بين اعضا وجود 

دارد استفاده كند. 
پورابراهيمي افزود: طبيعتاً آنچه در اين حوزه وجود 
دارد يك رفتار كاماًل سياس��ي دوگانه اس��ت، يعني 
ورود به موضوع كنوانس��يون مبارزه ب��ا تأمين مالي 
تروريسم به عنوان يكي از محورهاي مهم و اساسي 
FATF دربردارنده اين اس��ت كه ادبياتي كه امروز 
گروه FATF دارند يك رفتار دوگانه سياسي است، 

بنابراين اين هم يكي از نكات مهم ماست. 
   دهقان: پذيرش الزامات FATF اقتصاد ملي 

را قفل مي كند
محمد دهقان نيز اظهار داشت: اسحاق جهانگيري در 
جلسه غيرعلني روز چهارشنبه تالش كرد وضعيت 
كشور را سياه نشان دهد و بس��تري را فراهم كند تا 
حرفش مبني بر اينكه راه حل مشكالت كشور سياسي 

است، تحقق يابد. 
نماينده مردم طرقبه و چناران در مجلس ادامه داد: 
نمايندگان در آس��تانه تصميم گيري ب��راي اليحه 
CFT هستند. اسحاق جهانگيري با اظهارات خود 
تالش كرد وضعيت موجود را اضطراري جلوه داده و 
اينگونه به نمايندگان القا كند كه چاره اي جز تصويب 
اليحه CFT و پذيرش الزامات FATF وجود ندارد، 
البته اي��ن تفكر طرفداراني در مجل��س دارد و آقاي 

الريجاني نيز از آن حمايت مي كند. 
نايب رئيس فراكس��يون نمايندگان واليي گفت: در 
ش��رايط جنگ اقتصادي نبايد اطالع��ات اقتصادي 

كشور به دشمنان داده شود، زيرا عرضه اطالعات به 
دشمنان موجب مي شود تحريم هاي هوشمند عليه 

جمهوري اسالمي شكل گيرد. 
  اگر دول�ت بخواهد ش�اگرد خ�وب كاس 

FATF باشد، نمي تواند تحريم ها را دور بزند
وي تصريح كرد: اگر در وضعي��ت جنگ اقتصادي 
دولت بخواهد ش��اگرد خوب كالس FATF باشد 
نمي توان��د تحريم ه��ا را دور بزند، اگ��ر دولت همه 
الزامات FATF را بپذيرد، امريكا و انگليس مي توانند 
نظارت روزانه بر عملكرد اقتصادي كش��ور داش��ته 
باشند كه اقتصاد كش��ور را دچار مشكالت اساسي 

مي كند. 
عضو كميس��يون حقوقي و قضاي��ي مجلس گفت: 
دولت اعالم مي كند كشور در شرايطي قرار دارد كه از 
يك سو مورد تحريم امريكا واقع شده و از سوي ديگر 
اروپا همكاري اقتصادي با ايران را مشروط به اجراي 
الزامات FATF كرده اس��ت، ل��ذا تصويب اليحه 
CFT و پذيرش الزامات FATF ضروري اس��ت تا 
ايران مجدداً به ليست سياه FATF بازنگردد و امكان 

ادامه روابط بانكي ايران با غرب وجود داشته باشد. 
دهقان گفت: تاكن��ون دولت 40 ال��زام FATF را 
پذيرفته و اجرايي كرده و فقط يك الزام كه آن اليحه 

CFT است باقي مانده است. 
وي تأكيد كرد: دولت به دس��ت خود كشور را دچار 
انسداد كرده اس��ت. در س��ال هاي ۹0 و ۹١ نيز ما 
با س��خت ترين تحريم ها مواجه بودي��م اما بيش از 
١0۷ميليارد دالر نفت فروختيم و پول نفت به صورت 
غيررسمي وارد كشور شد. اين وسط افرادي مانند 
بابك زنجاني نيز اختالس هايي كردند اما دولت بايد 
تالش كند مانع اين گونه اختالس ها شود، نه اينكه 
كشور را دچار انس��داد كند. 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. اگر اجراي اين الزامات متوقف ش��ود، 
آرامش به كش��ور بازمي گردد و مي توانيم تحريم ها 
را دور بزنيم. باي��د راه براي واردات دالر به كش��ور 

باز شود. 
وي تصريح كرد: دولت در جلس��ات اعالم مي كند 
در صورت پذيرش الزامات FATF هيچ كش��وري 
حاضر نيست تضمين بدهد ايران از ليست سياه خارج 
مي شود يا تضمين بدهد الزامات جديدي بر كشور 
تحميل نمي ش��ود. دهقان تأكيد كرد: ايران كشور 
قدرتمندي است، ملت ايران مي توانند از اين مرحله 
عبور كنند، تسليم شدن و كوتاه آمدن اقتصاد كشور 
را قفل خواهد كرد. اجراي الزامات FATF در شرايط 

تحريم اقتصاد كشور را قفل مي كند. 
  اميرآب�ادي: حامي�ان »CFT« تضمي�ن 

مي دهند با ما مانند برجام رفتار نشود؟ 
همچنين احمد اميرآبادي عضو هيئت رئيس��ه 
مجلس شوراي اس��المي در جمع دانشجويان 
دانش��گاه ام��ام ص��ادق)ع( گفت: س��ؤال ما از 
حامي��ان FATF و CFT اي��ن اس��ت كه آيا 
تضمين مي دهند كه اگر اينها تصويب ش��دند 
۵0 كش��ور يا ۵0 بان��ك بزرگ با م��ا همكاري 
مي كنند؟ آقاي روحاني، آقاي الريجاني، آقاي 
ظريف، وزير اقتصاد يا شوراي عالي امنيت ملي 
هركدام مي خواهند تضمين بدهند، بيايند اين 
كار را انجام دهند. وي ادام��ه داد: آقاي ظريف 
مي گويد عربستان به معاهده رفع تبعيض عليه 
زنان پيوسته ولي نمي گذارد زنان رانندگي كنند! 
اين قياس مع الفارق است، آن عربستان است و 
دالرهايش را به پ��اي ترامپ مي ريزد، به همين 
دليل چي��زي به آنها نمي گوين��د، ما جمهوري 
اس��المي هس��تيم نه عربس��تان. اين نماينده 
مجلس تأكيد كرد: چه كس��ي تضمين مي كند 
با پيوس��تن به CFT مي توانيم تحريم ها را دور 
بزنيم؟ چه كس��ي تضمين مي كند ب��ا ما مانند 

برجام رفتار نكنند؟ 
وي تصريح كرد: اگر ما در اي��ام تحريم هاي امريكا 
بياييم تمام مسائل اقتصادي خود را شفاف كنيم، اين 
به نفع ملت است يا به ضرر ملت؟ يكي اين سؤال را 
پاسخ دهد! وقتي يك معاهده بين المللي را پذيرفتيم 
بايد با آنها همكاري كني��م. اميرآبادي تصريح كرد: 
ما ف��ردا مي خواهيم ب��راي م��ردم دارو وارد كنيم، 
مي خواهيم پول نفت را بگيريم، آيا تضمين مي دهند 

كه با اين معاهده به مشكل نخوريم؟
اين نماينده مجلس ادامه داد: شرايط FATF حد 
يقف ندارد و با بهانه هاي ديگر مي آيند و مي گويند 
فالن چيز را بايد اصالح كني��د. وي با بيان اينكه ما 
االن در مجمع اقتصادي اوراسيا عضو ناظر هستيم، 
گفت: با وجود اسرائيل و سعودي ها و رأي منفي آنها 
تضميني براي عضويت ما در اين مجمع و خروج از 

ليست سياه نيست.

نمايندگان مجلس از تبعات پذيرش FATF بر اقتصاد كشور می گويند

تضمين بگيرید در »FATF« مانند برجام عمل نكنند

 نايب رئي�س كميس�يون امنيت مل�ي و سياس�ت خارجي 
مجل�س ش�وراي اس�امي گف�ت: وقت�ي صحب�ت از 
جنگ اقتص�ادي مي ش�ود، بايد دانس�ت جن�گ رواني هم 
ب�راي جن�گ اقتص�ادي طراح�ي ش�ده اس�ت ت�ا از اي�ن 
طري�ق از ورود س�رمايه گذار ب�ه كش�ور جلوگيري ش�ود. 
كمال دهقاني فيروزآبادي در گفت وگو با ميزان، با اش��اره به 
راهكار هاي مقابله با جنگ رواني و رسانه اي دشمن گفت: در 
رويارويي با اين جنگ بايد در چند حوزه تقس��يم كار صورت 
گيرد. وي با بيان اينكه نماد جنگ رواني در عملكرد نخست 

وزير رژيم صهيونيستي وجود دارد، تأكيد كرد: نتانياهو هميشه 
جنگ رواني عليه ايران دارد به طوري كه وي همواره تابلويي 
در دست گرفته و با نش��ان دادن عكس بمب در ايران، جنگ 
رواني راه مي اندازد. اين نماينده مجلس با اش��اره به سخنراني 
اخي��ر نتانياهو درباره انب��ار تجهيزات هس��ته اي در تورقوزآباد 
تصريح كرد: نتانياهو با برنامه از قبل طراحي شده دست به اين 
اقدامات مي زند تا به اهداف جنگ رواني خود دست پيدا كند و 

امريكا هم چنين سياستي دارد. 
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 

شوراي اس��المي با بيان اينكه امريكا س��عي مي كند ايران را 
تروريست معرفي كند، گفت: اين رويكرد امريكا هم در نقشه 
جنگ روان��ي عليه ايران ق��رار دارد. همچني��ن در منطقه ما 
چند كش��ور عربي هم در دامن جنگ روان��ي ای كه امريكا به 
راه انداخته افتاده اند. امريكا، عربس��تان، بحري��ن و امارات را 
از ايران مي ترس��اند تا در پروژه ايران هراسي هم نقش ديگري 
ايفا كند.  اين نماين��ده مجلس اظهار داش��ت: هدف امريكا و 
رژيم صهيونيستي از ايجاد جنگ رواني عليه ايران ممانعت از 
ورود سرمايه گذار خارجي به كشور است تا هيچ كشوري وارد 

همكاري هاي تجاري و بازرگاني با ايران نشود. امريكا مدام بر 
طبل آغاز جنگ مي كوبد. 

نايب رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي با اش��اره به اظهارات مقام معظم رهبري مبني 
بر اينكه ما جنگ��ي تحت عنوان جنگ نظامي نخواهيم داش��ت 
و جنگ، جنگ اقتصادي اس��ت، افزود: وقت��ي صحبت از جنگ 
اقتصادي مي ش��ود، بايد دانس��ت جنگ رواني ه��م براي جنگ 
اقتصادي طراحي شده اس��ت تا از اين طريق از ورود سرمايه به 

كشور جلوگيري شود.

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس عنوان كرد

تالش امريكا براي جلوگيري از ورود سرمايه گذاران به ايران

رهب��ر معظ��م انق��الب در جمع 

زينب عامري
بسيجيان فرمودند: »به حول و قوه    يادداشت

الهي تحريم ها را شكست خواهيم 
داد و شكست تحريم ها به معناي شكست امريكاست.« 

چگونه جمهوري اسالمي با عبور از تحريم ها، امريكا را با يك 
شكست بزرگ روبه رو خواهد كرد؟ تحريم هاي مختلف عليه 
جمهوري اسالمي را بايد تحت لواي همان پروژه پروپاگانداي 
امريكايي برشمرد كه نخس��تين بار در دولت مصدق و عليه 
اهداف ملي گرايانه وي  پي ريزي شد كه نهايتاً منجر به سرنگوني 
دولت مصدق و تحقق منافع امريكايي ها در ايران شد. پس از 
پيروزي انقالب و از دس��ت رفتن منافع امپرياليسم در ايران، 
پروپاگانداي امريكايي مج��دداً درصدد تأمين اهداف خود در 
ايران بر يك مدار فرادولتي فعال شد و به ديپلماسي عمومي 
اين كش��ور در ارتباط با ايران- فارغ از هر انديش��ه و گرايش 
سياسي كه در ايران و امريكا به مسند قدرت بنشينند- بدل 
شد. پروپاگاندا كه بر اساس طرح اوليه الووس- پدر مطالعات 
پروپاگانداي امريكا- مهندس��ي و پرورش داده شده است بر 
شش محور اس��توار اس��ت كه تحريم آخرين مرحله از فنون 
شش گانه آن است. از كار انداختن اين واپسين اهرم امريكايي، 
به منزله شكست ديپلماتيك اياالت متحده و آغازي بر سقوط 
هژموني امپرياليس��م در جهان خواهد بود. شش محوري كه 

الووس برمي شمارد، چنين است:
۱- كارزار فكري

تعيين يك كش��ور به منزله دش��من پايدار، نهادينه سازي 

انگاره هاي خود از آن كش��ور در س��طح گس��ترده و تزريق 
ايدئولوژي سه محور پروپاگانداي فكري را تشكيل مي دهد. 
اع��الم مواضع خصمانه نس��بت ب��ه انقالب اس��المي، لزوم 
تنبيه گري ايران كه آشكارا از سوي كارتر رئيس جمهور وقت 
اياالت متحده مطرح شد، تشكيل اتاق فكرهاي ضد ايراني و 
اجماع بين المللي و تالش جهت نفوذ فكري و ايدئولوژيك از 
طريق به قدرت رساندن امثال بني صدر، قطب زاده، دريادار 
احمدي و مانند آن، نشان از سنگ بناي اوليه دشمني با ايران 
از سوي امريكا و سپس همراه كردن جهان با خود در مقابل 
ايران بود كه با ناكامي روبه رو شد، به گونه اي كه انديشكده 
امريكايي»شوراي آتالنتيك« در آخرين گزارش خود به نام 
»پرده ب��رداري از انقالب« اعتراف مي كند: »اغراق نيس��ت 
اگر بگوييم جمهوري اس��المي در ج��ذب وجهه بين المللي 
و منطقه اي موفق عمل كرده اس��ت. اگر قانون اصلي جنگ 
اين است كه دش��من را بشناس��يم ما هنوز راه زيادي پيش 

رو داريم.«
2- كارزار نظامي

ايجاد، گسترش و حمايت از اقدامات جنگ افروزانه كه در رابطه 
با ايران در قالب ترور ايدئولوگ هاي جمهوري اسالمي و حمايت 
از تروريست ها، راه اندازي آشوب داخلي با تحريك گروهك هاي 
تجزيه طلب و مانند آن، كشته سازي، كودتاتراشي، تحريك و 
تسليح رژيم بعث در حمله به ايران و... پياده سازي شد نه تنها 

اياالت متحده را يكي پس از ديگري به شكست هاي پيش بيني 
نشده دچار كرد بلكه جمهوري اسالمي را به مرجع قدرتمند 

تجربه و دانش جنگ هاي تركيبي در منطقه تبديل نمود. 
۳- كارزار سياسي

پروپاگان��دا در اين ميدان ني��ز با الق��اي برانگيختگي دائمي 
سعي در جا انداختن خط مشي هاي سياسي مشخص نمود. 
حمايت و تطميع نيروهاي اپوزيسيون داخل و خارج نشين، 
مرجع زدايي از نظام اسالمي به عنوان تنها حكومت اسالمي، 
 حمايت از منافقين و س��لطنت طلبان به عن��وان گزينه هاي 
جايگزين- هرچند ضعيف- براي جمهوري اسالمي را بايد از 
بارزترين آنها برشمرد. منفوريت اين  اشخاص و گروه ها در ايران 

نشاني بر شكست خط مشي هاي سياسي پروپاگانداست. 
۴- كارزار فرهنگي

تالش جهت دموكراتيزه كردن فرهنگ��ي و اجتماعي ايران، 
يكپارچه سازي و حل كردن ايران در فرهنگ امريكايي كه از 
دهه ۷0 در قالب شبيخون فرهنگي اجرايي شد را بايد كارزار 
فرهنگي پروپاگاندا در ايران دانست كه اگرچه بي دستاورد نبود، 

اما نتوانست نتايج پيش فرض را به بارآورد.
5- كارزار رسانه اي

امريكا در اين ميدان همزمان با ديگر ميادين، به گسترش كمي 
و كيفي رسانه اي، شبكه سازي هاي بين الدولي، فضاي مجازي 
ارزان و در دسترس براي جمهوري اسالمي روي آورد.  رهبري 

نيز در سخنان اخير خود از اين رس��انه ها و رسانه سازي ها با 
تشابه آن به حمالت شيميايي دشمن ياد كردند كه با وجود 
سرمايه گذاري هاي كالن، قادر به تحقق كامل اهداف خود عليه 

انقالب اسالمي نگرديده است. 
۶- كارزار اقتصادي

هامل و هانترس در پژوهشي كه در انستيتوی تحليل پروپاگاندا 
در امريكا انجام داده اند، اين مرحله از طرح الووس را در س��ه 

سطح در برابر جمهوري اسالمي شرح و بسط داده اند:
ايجاد و ش��يوع فس��اد مالي در ساختار مس��تقر به ويژه طبقه 
روحانيت و فسادپذير نش��ان دادن آن، تحريم از بيرون)كه از 
سال ٢00۶ آغاز شد( و در دست گرفتن نبض بازار در داخل كه 
بي شك در نوسانات و اختالالت بازار بي اثر نبوده است ، از دولتي 
به دولت ديگر با رويكردهاي متفاوت اما در يك مس��ير دنبال 
مي شود، از جبهه دموكرات با رويكرد »تعامل ستيزه جويانه« 
كه برجام آشكارترين نتيجه آن است، به جبهه جمهوريخواهان 
ب��ا رويكرد»تنبيه گري ب��دون تعامل« و آنچه سياس��ت هاي 
چماق هاي هراس انگيز ترامپ- و پيشتر از آن بوش پسر- ناميده 
مي ش��ود، جابه جا مي ش��ود اما تغيير نمي يابد و هدفي فراي 
»فروپاشي نظامي اسالمي«و حذف ايران از معادالت منطقه اي 

درسر نمي پروراند. 
اياالت متحده در تمام كارزارهاي فوق و ترويج تسليم پذيري 
شكست سهمگيني را تجربه كرده است. با عبور از تحريم  عماًل 
پروپاگانداي امريكاي��ي در آخرين فاز پيش فرض خود زمين 

خواهد خورد.

چرا شكست تحريم ها، شكست امريكاست؟

   گزارش  خبری

   خبر


