
 جوانان همتراز
 كليد استمرار انقالب اسالمي

 دال مركزي سخنان مقام معظم 
رهب��ري در اجتم��اع پرش��كوه 
بسيجيان بر دو گزاره »مديريت 
جوانان« بر كش��ور و »شكست 
تحريم« دش��منان متمركز بود 
كه البته ش��رط تحقق دومي از 
مس��ير توجه به اولي مي گذرد. 
عنصر جواني اكس��يري اس��ت 
كه جوان��ان آن را نمي فهمند و 
نمي شناسند اما كس��اني كه از 
س��نين جواني گذر مي كنند متوجه آن مي ش��وند. بنابراين 
شناخت شاخص هاي جواني معموالً بعد از گذار از آن ادراك 
مي شود اما بر سر اين مس��ئله اتفاق نظر وجود دارد كه منشأ 
تحوالت سياسي- فرهنگي و اجتماعي ايران معاصر جوانان 
بوده اند. از جنگ هش��ت س��اله تا مقابله ب��ا تجزيه طلبي و 
س��ازندگي با محوريت جوانان انجام ش��ده است، حتي آنان 
)چپ  ها( كه با انديش��ه اي باطل با طاغوت مبارزه مي كردند 
از عنصر جواني بهره مي بردند. البته پي��ران به خاطر تجربه 
طوالني كه در كشاكش زندگي و تحوالت به دست آورده اند 
هميشه از جوانان يا اس��تفاده كرده اند يا سوءاستفاده كه در 

تاريخ ما هر دو آن مشخص و قابل اثبات است. 
اما چرا مقام معظم رهبري صدباره ب��ر جوانان تأكيد دارند؟ 
براي فه��م آن اول بايد خصايص »بزرگ ترها« را ش��ناخت. 
مديران مسن را به تجربه مي شناس��ند اما در روند  مديريت 
همين مجربان انرژي و ن��وآوري نمي بينيد. دچار روزمرگي 
و ارضا شدگي هستند. زدگي و بي حوصلگي در آنان مشهود 
است و از همه مهم تر احساس ارشد بودن باعث محروم كردن 
خود از مش��اوره و نظرات ديگران مي ش��ود. قطعاً كسي كه 
25س��ال وزير بوده به روزمرگي افتاده است و از سوي ديگر 
خود را ارشد مي داند و هر پيشنهادي را به »ما در اين راه خيلي 

پيراهن پاره كرده ايم« ارجاع مي دهد.
اما عنصر جواني  مملو از نش��اط، تحرك، خستگي ناپذيري، 
روزآمدي و انعطاف است. در جمهوري اسالمي اين اصل ويژه 
است. زيرا »كادرسازي« از مهم ترين نيازمندي هاي استمرار 
و استكمال جمهوري اسالمي اس��ت. اگر جوانان وارد چرخه 
مديريتي كشور نشوند هم كادرسازي نظام محقق نخواهد شد 
هم چرخه مردم ساالري معيوب به جلو خواهد رفت. مديران 
اداري، علمي و تئوريك آينده ايران جوانان  عصر حاضرند و اگر 
قرار است وزرا و مديران ارشد كشور، 30-40 سال درجا بزنند 
آينده انقالب چگونه پيش خواهد رفت؟ وقتي كه به هيبت، 
شمايل و مشي بسياري از مديران كشور نگاه مي كنيد قرابتي 
با آموزه هاي امام و شاخص هاي بومي نمي يابيد. ذائقه، منش، 
رفتار، زندگي و شكل ظاهري همسويي با ارزش ها و افق هاي 
انقالب اسالمي را تأييد نمي كند. بنابراين مي توان فهميد كه 
كادر نظام جمهوري اسالمي به دليل بي توجهي به جوانان رو به 
»الغري« است و همين مهم ترين ضربه به جمهوري اسالمي 

و مهم ترين نياز غرب و گفتمان رقيب است.
وقتي به چالش هاي سياسي س��اليان اخير بنگريم خواهيم 
ديد كه منشأ تنش كساني بودند كه هم مدعي مردم ساالري 
بودند و هم مي خواستند تا واپسين روزهاي حيات در قدرت 
باشند. مرحوم هاش��مي، موس��وي و كروبي كه از نسل اول 
انقالبن��د، از همين جنس بودند و ش��رط اس��تمرار انقالب 
اسالمي را محوريت خود مي دانستند و عدم رأي مردم به خود 
را نه تغيير ذائقه اجتماعي كه نوعي توطئه معرفي مي كردند. 
نسل اول انقالب همانند شخص رهبري بايد فضا را باز كند و 
منفعت طلبي خود را بهانه اي براي تحقير جوانان قرار ندهد. 
استمرار انقالب اسالمي به تربيت سلسله نسل ها بستگي دارد 
و اين تربيت صرفاً در دانشگاه، تشكل، مسجد و حوزه عمومي 
اتفاق نمي افتد كه در كش��اكش مديريت و درگير شدن در 
مس��ائل كش��ور و از پيوند بين آخرين آورده هاي جوانان از 

محيط هاي علمي با محيط هاي مديريتي محقق مي شود. 
 بقيه در صفحه2

فرمانده نيروي زميني سپاه گفت: در  مرحله اصلي رزمايش امنيتي محرم   پايداري
يگان هاي پي�اده، زرهي، جن�گال، هوانيروز و موش�كي به تمرين 

آمادگي هاي دفاعي مي پردازند. 
به گزارش خبرگزاري بسيج، سردار محمد پاكپور فرمانده نيروي زميني 
سپاه در حاش��يه  برگزاري رزمايش نهايي محرم كه در ارتفاعات شاهو 
منطقه عمومي كامياران برگزار ش��د، اظهار ك��رد: امروز مرحله نهايي 
رزمايش محرم در منطقه  عموم��ي كامياران و در ارتفاعات ش��اهو در 
حال برگزاري اس��ت. وي گفت: مرحله نخست اين رزمايش با استفاده 
از ۷0درصد يگان هاي قرارگاه حمزه سيد الشهدا )عليه السالم( مستقر 
در كردستان قريب به يك هفته است كه آغاز شده و امروز مرحله نهايي 
آن به انجام مي رسد.  سردار پاكپور با تشريح اهداف رزمايش محرم اظهار 

كرد: در اين رزمايش امنيتي نيرو هاي عمل كننده آموزش هاي خود را در 
يك ميدان واقعي تمرين كرده و همزمان مناطق مورد عالقه ضد انقالب 
را نيز پاكسازي خواهند كرد.  فرمانده نيروي زميني سپاه تشريح كرد: در 
اين رزمايش عالوه بر اينكه يگان هاي مختلف به تمرين آمادگي هاي خود 
پرداختند، هماهنگي آنها با يكديگر و در شرايط واقعي به نمايش درآمد. 
وي افزود: منطقه رزمايش از مناطق مورد عالقه ضدانقالب در گذشته 
بود كه با انجام رزمايش ها و عمليات هاي مقتدرانه سپاه در آن ، منطقه از 
لوث اشرار و ضدانقالب پاك شد. وي در پايان با اشاره به نقش، اهميت و 
جايگاه مأموريت هاي قرارگاه هاي عملياتي سپاه در برقراري امنيت پايدار 
مناطق مرزي اظهار كرد: قرارگاه هاي نيروي زميني سپاه از جمله قرارگاه 
قدس و حمزه سيدالشهدا )ع( به طور دائم و مستمر در حال انجام عمليات، 

رزمايش و تمرين آمادگي ها مي باشند. 

تيم ملي واليبال نشسته كشورمان در  حال�ي در اولي�ن مس�ابقه خ�ود در   جوان آنالين
رقابت هاي پاراآسيايي به پيروزي رس�يد كه با چند جوان جوياي نام 
توانست مقتدرانه ۳ بر صفر كره جنوبي را شكست دهد. ملي پوشان 
معلول كشورمان فردا در دومين مسابقه خود بايد به مصاف ژاپن بروند. 
محمد رحيمي، كارش��ناس و كاپيتان س��ابق تيم ملي واليبال نشسته 
در گفت وگو با »جوان آنالين« گفت: بازي ها در س��طح بااليي برگزار 
مي ش��ود، هر چند كه تيم ما مقاب��ل كره جنوبي حتي ب��ا وجود اينكه 
به لحاظ سني بس��يار جوان بود اما با اين حال توانس��ت 3 بر صفر كره 
را شكس��ت دهد تا اولين پيروزي خود را در اين دوره از رقابت ها كسب 
كند. واليبال نشسته ما آنقدر قدرتمند است كه تيمي در آسيا و جهان 
در حد و اندازه كشور ما نباش��د. ما در دوره هاي قبل هم قهرمان شديم 
و تصور نمي كنم در اين دوره هم تيم��ي بتواند اين عنوان قهرماني را از 
ما بگيرد.  وي در ادامه افزود: تيم ملي در اي��ن مدت به خصوص بعد از 
مسابقات جهاني چهار اردوي خوب را پشت سر گذاشت. با توجه به بحث 
استعداديابي، برخي نفرات تغيير كردند و ملي پوشان جوان و باانگيزه اي 
به تيم ملي تزريق شدند. به نظرم تيم با آمادگي كاملي راهي بازي ها شده 

و همه چيز مهيا است بهترين نتيجه ممكن را كسب كنيم. 
كاپيتان سابق تيم ملي واليبال نشسته درباره اينكه چطور ايران به عنوان 
تيم قدرتمند آسيا و جهان شده است، اظهار داشت: ببينيد از سال ۶5 

كه تيم ملي ما شكل گرفت تا االن خدا را شكر در بحث پشتوانه سازي 
و اس��تعداديابي خوب كار كرده ايم. من از سال ۷0 در خدمت تيم ملي 
بودم و سال ۹2 از تيم ملي خدا حافظي كردم. در اين مدت براي تشكيل 
اردوها بيش از 50 ملي پوش به تيم ملي دعوت مي ش��دند تا در نهايت 
نفرات اصلي انتخاب ش��وند. كاري بسيار س��خت كه مربيان همواره با 
چالش روبه رو بودند چون همه بازيكنان درسطح حرفه اي توپ مي زدند. 
بعد از خداحافظي ام از تيم ملي، مربي تيم ملي جوانان شدم و بازهم در 
اين مدت سعي كردم با استعداديابي خوب، پشتوانه سازي قوي را براي 
تيم ملي داشته باشم. تيمي كه امروز راهي جاكارتا شده با تيمي كه قباًل 
در پارالمپيك ريو حضور داشته كاماًل متفاوت است. بدنه تيم ما تغيير 
يافته و بازيكنان جوان مستعدي به تيم تزريق شده اند. ميانگين سني 
تيم ما در حال حاضر بس��يار جوان اس��ت. ما االن درتيم مان بازيكنان 
20 ساله داريم. در واقع شش بازيكن تيم ملي زير 25 سال هستند. در 
كل هدف گذاري و سياست واليبال نشسته، كنار هم قراردادن تجربه و 

جواني است كه نمونه آن را در اين دوره از رقابت ها شاهديم. 
رحيمي افزود: فاصله ما با تيم هاي آسيايي بس��يار زياد است و حاال 
حاالها تيمي از آسيا نمي تواند به گرد پاي واليباليست ها برسد. البته 
چند سالي است كه عراق و قزاقستان هم قوي شده اند اما بازهم فاصله 
ما با ساير رقبا زياد اس��ت. در جهان هم تيمي نداريم كه بتواند ايران 

را شكست دهد. 

FATF پيامدها و هشدارهاي حقوقي
 FATF 1- برخالف باور عاميانه كه قواعد

محمد اسماعيلي
را »توصي��ه اي« و در جهت بهبود اوضاع   يادداشت

اقتصادي كش��ورها معنا مي كنند، بايد 
گفت همه آنچه در قالب توصيه هاي FATF آمده است )كه در 40 ماده 
مبارزه با پولشويي و ۹ ماده مبارزه با تأمين مالي تروريسم قابل احصا 
است( » توصيه « نيس��ت و »جنبه الزام آور« براي كش��ورها دارد و 
پذيرش اكش��ن پلن)برنامه اقدام( از س��وی دولت تعهدات گسترده 
 FATF حقوقي با خود به همراه داشته است و درصورتي كه ايران عضو
شود)با موانع جدي كه با آن روبه رو است و بخشي از آن در ادامه خواهد 

آمد( ملزم به اجراي تمام درخواست هاي آمده در 4۹ ماده مي باشد. 
2- به گفته دولت هدف اصلي »خروج ايران از ليست اقدامات متقابل« 
اس��ت با اين توجيه كه عضويت در FATF موانع حقوقي –اقتصادي 
فراواني داشته و همانطوركه FATF در بيانيه»بوسان« مطرح مي كند؛ 
چنانچه ايران 42 بند اكش��ن پلن را اجرايي كرد، كشورهاي عضو در 
مجمع عمومي بايد بر اساس »اجماع« خروج ايران از ليست متقابل 
)بلك ليس��ت(را تصويب كنند. روش اجماع مبتني بر تصميم گيري 
بدون توسل به رأي گيري است و بر مبناي اين اصل سازنده است كه در 
هنگام اتخاذ و تصويب يك تصميم، هيچ نماينده اي نبايد رسماً نسبت 
به تصميم مذكور مخالفت نمايد. اين بدان معناس��ت كه كشورهايي 
مانند امريكا و عربستان يا رژيم صهيونيستي با خروج ايران از ليست 
متقابل موافقت كنند! انتظاري كه ب��ا واقعيت هاي صحنه بين الملل 

همخواني ندارد و شبيه اوهام مي باشد. 
3- »تعريف« تروريس��م كه در مفاد FATF مورد اشاره قرار مي گيرد 
با تعريف جمهوري اسالمي ايران تناقض داشته و طبيعتاً در مصاديق 
نيز اين تناقض قابل رديابي اس��ت. مفاد FATF تعريفي از تروريست 
ارائه مي دهد كه مصاديقي مانند سازمان تروريستي منافقين را شامل 
نمي شود. FATF تاكنون 4۹ توصيه نامه را برای شناسايي كشورهاي 
حامي تروريست صادر كرده اس��ت، اين توصيه ها درون خود مفاد و 
قواعدي را وضع مي كنند كه در نهايت الزام آور است. به عنوان نمونه 
در توصيه نامه ش��ماره ۷ مي آيد: » در اجراي قطعنامه هاي ش��وراي 
امنيت س��ازمان ملل متحد در ارتباط با پيش��گيري، مبارزه و توقف 
اشاعه سالح هاي كشتارجمعي و تأمين مالي، كشورها بايد تحريم هاي 
هدفمند را به اجرا بگذارند. اعضا بايد در راس��تاي اختيارات ش��وراي 
امنيت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد عمل 
كنند. دارايي متهمان بايد بدون تأخير مسدود شود و هيچ گونه دارايي 

ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار آنها قرار نگيرد.«
بر اساس قطعنامه هاي سازمان ملل و ليست SDN امريكا، تعدادي از 
شخصيت هاي حقوقي و حقيقي ايراني در ليست تحريم ها هستند كه 

طبق ماده 1۹ توافق هسته اي تمامی اشخاص و نهادهايي كه در اين 
ليست هستند، بايد حذف شوند)تا قبل از خروج امريكا از برجام(. اين 
درحالي اس��ت كه به دليل آنچه »فعاليت هاي مشكوك درباره تأمين 
مالي تروريس��م و پولشويي« خوانده مي ش��ود نام اشخاص، نهادها و 
 FATF بانك ها  از اين ليست حذف نشده  است. جالب اينكه پذيرش
ليست SDN كه هدف آن ممانعت از مزايای استفاده از سيستم هاي 
مالي ارزي و فناوري انتقال پول جهاني است بر سيستم ها مالي ايران 
نيز تاثيرگذار مي باش��د. ديگر آنكه در توصيه ش��ماره 4، در بندهاي 
پذيرفته ش��ده در اكش��ن پلن)بند 1۷ و11( كش��ورهاي عضو بايد 
كشورهاي حاضر در ليست   SDN را از نظر مالي تحت فشار قرار دهند، 
دارايي افراد مندرج در اين ليس��ت را مس��دود كنند و به دادگاه هاي 

امريكا تحويل دهند!
4- »حق ش��رط« يا »حق تحفظ« به عنوان راه��كاري حقوقي براي 
جلوگيري از پيامدهاي ناشي از اجراي FATF عنوان مي شود، درحالي 
كه بر اساس مفاد كنوانسيون معاهدات1۹۶۹، حق شرط ايران جهت 
پذيرش دستورالعمل هاي FATF  ملغي است و ارزش حقوقي ندارد. 
كنوانس��يون معاهدات، اص��ل حاكميت دولت ها را به عنوان اس��اس 
عضويت در نظر گرفته و آن را در قالب اس��تقالل اراده دولت ها تبلور 
بخشيده است و در بخش هايي از جمله ماده 1۸تصريح و تأكيد مي كند 
كه چنانچه حق شرط با هدف و موضوع كنوانسيون متناقض باشد، حق 
شرط پذيرفته شده نيست. عضويت در كنوانسيون هاي بين المللي كه 
هدف و موضوع آن )مبارزه با تروريس��م كه تلقي غربي ها از آن در بند 
قبلي مورد اشاره قرار گرفت( با بديهي ترين عناصر گفتمان انقالب در 
تناقض است و در چنين شرايطي حق شرط ايران قابليت اجرايي شدن 

ندارد، چراكه با هدف و موضوع FATF در تناقض است. 
5- فقدان »ضمان��ت اجرايي« براي برداش��ته ش��دن تحريم هاي 
ضدايراني، از س��وي گ��روه 1+5 در برجام يك��ي از عوامل اصلي در 
پيامدهاي امروز برجام اس��ت. اي��ن فقدان ضمان��ت اجرايي براي 
تسهيل و عادي سازي روابط بانكي يا تجاري و مالي در FATF براي 
كش��ورمان نيز اساس��اً وجود خارجي ندارد و هيچ جاي اساسنامه 
FATF  يا 40 ماده مبارزه با پولش��ويي، ۹ ماده مبارزه با تأمين مالي 
تروريسم و حتي در 42 ماده اكشن پلن كه توسط دولت يازدهم امضا 
شده است، چنين تضميني به طرف ايراني داده نمي شود و حال اين 
پرس��ش مطرح مي ش��ود كه چنانچه ايران تمامي تعهدات توصيه 
شده)الزام آور( توسط كارگروه اقدام ويژه مالي را با تمام تهديدات و 
پيامدهاي نظامي، حقوقي و اقتصادي آن اجرايي كرد، چه تضميني 
وجود دارد كه روابط ايران با س��اير كش��ورها در حوزه اقتصادي)به 

صورت عام( عادي سازي شود؟

دادگاه مفسدان اقتصادی در شيراز  | امين فائضي |  فارستجمع مردمي مخالفت با اليحه FATF  |  فاطمه عرفانيان  |  جوان

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دو شنبه  16 مهر 1۳97   -    28 محرم 1440
سال بيستم- شماره 5486 - 16 صفحه

قيمت:500تومان

سر مقاله

عبداهلل گنجي

مديرمسئول

عباس رافعي در گفت وگو با»جوان«:

ُقُرق سينما
  به دست مبتذل سازان 

از ضعف وزارت ارشاد است

16

 حمله كنكورهاي خارجي
 به نظام آموزشي كشور 

با مجوز رسمي!

۳

سهم ما در اقتصاد فضا 
بسیار ناچیز 

و از دست رفته است

8

گفت وگوی »جوان« با رئيس سازمان فضايی

2
سرلشكر جعفري در مراسم معارفه 

فرمانده جديد قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص(: 

از اعتماد دولت ها 
به قرارگاه قدرداني می کنیم

رويترز:  پليس تركيه مي گويد عربستان سعودي روزنامه نگار واشنگتن پست را 
در كنسولگري عربستان در آنكارا پس ازشكنجه كشته و قطعه قطعه كرده است

قصاب روزنامه نگاران

FATF را مجلس تصويب كرد دولت تضمين نداد

  خاشقجی، ستون نويس ثابت روزنامه سعودی الحيات بود 
كه   به دليل انتقاد از سياست های دولت فعلی عربستان از 

نوشتن در اين روزنامه منع شد | صفحه 15

در  خاشقجی  حضور  اسناد  كه  می دهد  نشان  ميدانی  شواهد    
كنسولگری عربستان از جمله تصاوير دوربين های مدار بسته اين 
مكان ديپلماتيك توسط مقامات امنيتی آل سعود معدوم شده است

  ظريف:   نمي توانيم تضمين بدهيم كه با پيوستن به اليحه عدم حمايت مالي از تروريسم مشكالت ما حل خواهد شد
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فرمانده نيروي زميني سپاه خبر داد
تك سنگين تكاوران سپاه در ارتفاعات شاهو

گفت و گو با كاپيتان سابق تيم ملي واليبال نشسته
در آسيا و جهان هيچ تيمي در قد و قامت ايران نيست
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