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 پديده اربعين
سيدمهدي دزفولي در توئيتي نوشته: يكي از مصاديقي كه دين 
 به حاش��يه نرفته و تازه وارد مت��ن زندگي جوام��ع در قرن

 بيس��ت و يكم ش��ده همين راهپيمايي اربعين است. اينكه 
چندين ميليون نفر از كش��ورهاي مختلف و با فرهنگ هاي 
مختلف چند هفته با يك هدف و دغدغه مذهبي دور هم جمع مي شوند يكي از 

پديده هاي جالب و قابل تأمل است. 
----------------------------------------------------------

 جليلي و قصور در شفاف سازي
سيد حميد عليزاده با اشاره به جمله اي از رهبري نوشته: به نظر من سعيد جليلي 
و تيم مذاكره كنندش هم تو جمله »روزهايي كه انرژي هسته اي حق مسلم ما 
بود« مقصر هستند. نيامدند براي ملت شفاف س��ازي كنند كه دارند براي چي 

مي جنگند، فوايد داشتنش چيه و... 
----------------------------------------------------------

  مواظبيم بهانه دست امريكا ندهيم!
 مريم توانا در توئيتي نوش��ته: تو تركيه يه خبرنگار گم ميش��ه، نه مي دونستن 
كجاس��ت نه مي دونس��تن كار كيه، ولي چنان غوغايي كردن كه سازمان ملل 
لرزيد. عوضش تو ايران 14 تا مرزبان ما گم ميش��ه. ه��م مي دونيم كجان، هم 
مي دونيم كار كيه ول��ي آرام و با حفظ ارزش هاي مل��ي مواظبيم يه وقت بهانه 

دست امريكا نديم. 
----------------------------------------------------------

  آيا نبايد به خاطر قتل خاشقچي ايران را تحريم كنيم؟!
علي عليزاده در مطلبي در كانال خود نوش��ت: جهان 17 روز دنبال خاشقچي 
مي گردد. تمام تلويزيون ها 24ساعته مشغول وراجي در اين باره. تمام تحليلگران 
جهان )به غير از كاملي��ا انتخابي تحليلگر ايران اينترنش��نال( حدس مي زنند 
كار س��عودي بوده و در كنسول به قتل رسيده. س��عودي هم با اعتماد به نفس 
مي گويد در سفارت هيچ جنازه اي نيس��ت و ما هم هيچ اطالعي نداريم. مجله

Wrap مصاحبه اي با تيتر بزرگ درباره خاش��قچي و در خطر بودن جان بقيه 
خبرنگاران مي نويسد. شخصيت مصاحبه كيست؟ مسيح علي نژاد كه مي گويد 
از مرگ خاشقچي وحشت كرده و معتقد اس��ت دولت ايران مي خواهد او را هم 
سربه نيست كند. با خود فكر مي كني خاشقچي را به ايران وصل كردن دكتراي 
بي وطني مي خواهد! ناگهان ديشب بن سلمان يادش آمد تمام مدت چيزهايي 
مي دانسته! حاال مي گويند خاشقچي رفته كنسول و مشت زني و دعوا راه انداخته 

و خودش را به قتل رسانده است!
 فكر مي كني رس��وايي بدتر از اين ممكن است؟ هم براي س��عودي، هم براي 
امريكايي كه بايد به شعور 300ميليون شهروندش توهين كند و اين مزخرف 
را به جاي خبر به خوردشان بدهد. فكر مي كني آبروريزي از اين بزرگ تر؟ هم 
براي غرب پرادعاي طرفدار حقوق بشري كه سالي يكبار بايد كثافت كاري هاي 
بن سلمان را ببيند و دروغ هاي كودكانه بعدش را بشنود و هم براي آن اپوزيسيوني 
كه يك سال پيش اين موقع اصالحات بنيادي بن سلمان را در بوق كرده و بر سر 
ايرانيان مي زدند كه از سعودي هم كمتريد. فكر مي كني اپوزيسيون بعد چنين 
بي شرمي يك هفته  منفعل و ساكت مي شود. ناگهان سيل نوشته هاي »تصادفي« 
و خودجوش اپوزيسيون را مي بيني كه مش��غول عزاداري براي قتل فروهرها و 
زهرا كاظمي و كالبدشكافي تاريخ قتل سياسي در ايران از هخامنشيان تا امروز 
مي شوند، يعني قتل خاشقچي توسط بن سلمان هم محرك حمله به حكومت 
ايران مي شود؟ چراكه نه. وقتي 11 سپتامبري كه تحقيقات مقامات امريكا به 
صراحت نشان داده با دخالت سفارت عربستان در واشنگتن بوده به ايران وصل 
مي شود چرا خاشقچي وصل نشود؟ 11 س��پتامبري كه به خاطرش دو كشور 

افغانستان و عراق تا امروز اشغال شده و به هيچ تبديل شده اند.
اس��امي خبرنگاراني كه خاش��قچي را به قتل هاي ايران وصل مي كنند را مرور 
مي كني. كش��ف مي كني به صورت »كاماًل تصادفي« اكثريت اين خبرنگاران 
يا مستقيماً براي سعودي كار مي كنند يا غيرمس��تقيم بودجه سازمان شان به 
سعودي وصل است. از اين خبرنگاران بپرسي اغلبشان انكار مي كنند كه محل 
كار يا بودجه شان روي نگاه و نظرشان تاثيري داشته است. فكر مي كنند چون 
دستورالعمل كتبي نداشته اند، آزادند. آنها بر خويش جاهلند ولي ما مي دانيم 
كه معيشت و شرايط زيست مادي و اقتصاد، ايدئولوژي انسان را تعيين مي كند 

و به آگاهي تعين مي بخشد. 

سرلشكر جعفري ابالغ كرد
كمك به زائران پاكستاني اربعين توسط سپاه

فرمان�ده كل س�پاه در ابالغ�ي ب�ه فرمان�ده س�پاه س�لمان اس�تان 
سيس�تان و بلوچس�تان ب�ر فراه�م ك�ردن تس�هيالت خدمات�ي 
ك�رد.  تأكي�د  حس�يني  اربعي�ن  پاكس�تاني  زائ�ران  رفاه�ي  و 
به گزارش فارس، سردار سرلشكر محمدعلي جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي در ابالغي به سردار امان اهلل گشتاس��بي فرمانده سپاه سلمان 
استان سيستان و بلوچستان بر فراهم كردن تسهيالت خدماتي و رفاهي زائران 
پاكستاني اربعين حسيني تأكيد كرد. در ابالغ فرمانده كل سپاه خطاب به سردار 
گشتاسبي آمده اس��ت: با توجه به كثرت زائران عزيز و مخلص پاكستان كه از 
مرزهاي سيستان و بلوچستان به قصد حضور در راهپيمايي عظيم اربعين وارد 
كشورمان مي شوند، ضرورت دارد با بسيج امكانات و جلب همكاري و مشاركت 
نهادهاي دولتي و مردمي آن استان، در اسرع وقت امكانات خدماتي و رفاهي در 

خور شأن اين عزيزان در اختيار آنها قرار گيرد. 
----------------------------------------------------------

هيئت عالي نظارت در مجمع تشخيص
 سازوكار قانوني دارد

اس�تاد دانش�كده حق�وق و عل�وم سياس�ي دانش�گاه ته�ران، گف�ت: 
هيئ�ت عال�ي نظ�ارت مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام س�از و كار 
كام�اًل قانون�ي دارد و قانون گري�زي اصالح طلب�ان تازگ�ي ن�دارد. 
محمدصادق كوشكي كارشناس مسائل سياسي و استاد دانشكده حقوق و علوم 
سياسي دانش��گاه تهران در گفت وگو با مهر، پيرامون جايگاه حقوقي و قانوني 
هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اختيارات رهبري 
ذيل اصل 110 قانون اساسي كشور، اظهار داش��ت: بر اساس اصل 110 قانون 
اساسي، تعيين سياست هاي كلي نظام و نظارت بر حسن انجام اين سياست ها 
يكي از مس��ئوليت هاي رهبري اس��ت و در بحث نظارت بر حس��ن انجام اين 
سياست ها در قواي سه گانه و به دليل پيچيدگي امور، رهبري مي تواند دستياران 
يا هيئتي را براي اين كار مشخص كند.  وي افزود: اين يك ساز و كار كاماًل قانوني 
اس��ت كه هيچ گونه معارضه اي با قانون اساسي ندارد و كسي كه بخواهد به اين 
فعاليت اعتراض كند يا قانون اساسي را نمي داند يا اينكه مي خواهد از آن عبور 
كند.  كوشكي با اشاره به موضع گيري  جناح اصالح طلب در برابر اعالم نظر اين 
هيئت پيرامون لوايح چهارگانه معروف به FATF ادامه داد: نگاهي به اظهارات و 
رفتارهاي مسئوالن گروه ويژه اقدام مالي پس از تصويب CFT در مجلس، بيانگر 
علل مخالفت نخبگان، تحصيلكردگان و دلسوزان كشور با تصويب اين لوايح است 
چراكه يكي از مديران اين گروه پس از تصويب كنوانس��يون CFT در مجلس 
مي گويد كه اين اقدام به معناي خارج كردن ايران از ليست سياه FATF نيست 

و كماكان ايران در اين ليست قرار خواهد داشت. 
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: از سويي ديگر جناح موسوم به اصالح طلب عدم 
پايبندي به قانون اساسي و نظارت گريزي را بارها نشان داده اند. شوراي نگهبان 
كه يك نهاد كاماًل قانوني اس��ت و س��از و كارهاي نظارتي آن در قانون اساسي 
به صراحت درج شده، بيش از 2۵ سال اس��ت كه نظارت استصوابي آن در ايام 
انتخابات توس��ط جناح موس��وم به اصالح طلب با انواع توهين ها، فحاشي ها و 

تمسخر زير سؤال برده مي شود. 
وي در پايان گفت: قانون گري��زي اصالح طلبان و مقابله آنها با قانون اساس��ي 
تازگي ندارد. بخشي از اين جناح با اصل واليت فقيه و اصل 110 قانون اساسي 
هم مخالفت هاي آش��كار و پنهان دارند و وقتي كسي با اصل 110 مشكل دارد 

طبيعتاً با آنچه ذيل آن اصل تعريف شده نيز مخالف است. 

چهرهها

فرمانده ارتش پاكس�تان در گفت وگوي تلفني با سرلش�كر 
باقري، اقدام�ات صورت گرفته جهت تعقيب و دس�تگيري 
تروريس�ت هاي رباين�ده مرزبان�ان ايران�ي را توضيح داد. 
به گزارش فارس، سردار سرلشكر محمد باقري، رئيس ستاد كل 
نيروهاي مسلح جمعه شب در تماس تلفني با ارتشبد قمر جاويد 
باجوا فرمانده ارتش پاكستان به موضوع ربايش تعدادي از مرزبانان 
كشورمان در مرز ميرجاوه توسط گروهك تروريستي و انتقال به 
درون خاك پاكستان اشاره كرد و گفت: بر مبناي توافقات في مابين 
نيروهاي مسلح دو كش��ور براي تأمين امنيت مرزهاي مشترك 
انتظار داريم كه نيروهاي مسلح پاكستان با اتخاذ تمهيدات الزم 

نسبت به آزادسازي سريع تر سربازان و مرزبانان ربوده شده اهتمام 
نمايند.  در اين مذاكره تلفني ارتش��بد باجوا ضمن اظهار تأسف 
از اين حادثه و توضيح اقدامات ارتش پاكس��تان جهت تعقيب و 
دستگيري تروريست هاي مذكور ابراز اميدواري كرد كه اقدامات 
نيروهاي نظامي و امنيتي پاكستان به دستگيري هرچه سريع تر 
تروريست ها و آزادسازي مرزبانان ربوده شده منجر گردد.  در ادامه 
سرلشكر باقري بر ضرورت حضور و استقرار هرچه بيشتر نيروهاي 
نظام��ي و مرزباني پاكس��تان در مرزهاي مش��ترك با جمهوري 
اسالمي ايران براي تحكيم و تثبيت امنيت در اين مناطق و ممانعت 

از تحركات اشرار و تروريست ها تأكيد كرد. 

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: 
برخي دولتمردان علت گراني ها را به تحريم هاي امريكا ربط 
مي دهند كه بايد پرسيد، امريكا با رب و روغن ما چه كار دارد؟!
سيدحس��ين نقوي  حس��يني در گفت وگو با مهر، ب��ا انتقاد از 
عملك��رد دولت به وي��ژه در ح��وزه اقتصادي، اظهار داش��ت: 
گراني هاي بيدادكننده به خوبي عملكرد ضعيف دولت را نشان 
مي دهد. مشكالت اقتصادي كشور كاماًل داخلي است. با وجود 
اين، برخي دولتمردان علت گراني ه��ا را به تحريم هاي امريكا 
ربط مي دهند كه بايد از اين آقايان پرسيد امريكا با رب و روغن 

ما چه كار دارد!؟

وي با يادآوري اينكه هنوز تحريمي اعمال نش��ده كه تاثيرش را 
بر بازار داخلي ما بگذارد، تصريح كرد: م��ا در حال حاضر حدود 
2/۵ميليون بشكه نفت خام در روز مي فروشيم، حتي در صورت 
اعمال تحريم ها، فروش نفت كش��ور به يك ميليون و ۵00هزار 
بش��كه در روز مي رس��د و تحريم ها نمي تواند براي ما مش��كل 

چنداني ايجاد كند. 
نقوي ب��ا تأكيد بر وحدت دول��ت و مجلس ب��راي جلب اعتماد 
عمومي گفت: بيش از 20ميليارد دالر ارز در خانه ها و در اختيار 
مردم است كه بايد اعتمادسازي شود تا مردم دالرهاي خود را به 

بازار بياورند و اين نقدينگي وارد چرخه توليد شود. 

در گفت وگو با سرلشكر باقري مطرح شد

توضيح فرمانده ارتش پاكستان از اقدامات براي آزادي مرزبانان
نقوي حسيني:

امريكا با رب و روغن ما چه كار دارد؟!

محمود صادقي نماينده م�ردم تهران در مجلس 
شوراي اسالمي خواستار آزادي برگزاري كنگره 
حزبي براي نهضت آزادي و جبهه ملي ش�د. او با 
اطالع از نظ�ر امام خميني در م�ورد اين احزاب، 
تأكيد كرد كه با گذر زمان اوضاع فرق كرده است!

به گزارش تسنيم، روز جمعه محمود صادقي نماينده 
مردم تهران در مجلس شوراي اس��المي در كنگره 
حزب اراده ملت در بخش��ي از سخنراني خود اظهار 
داشت: »همبستگي اجتماعي نياز امروز كشور است. 
همه طيف ها از ملي- مذهبي گرفته تا اصولگرا، بايد 
به ميدان بيايند و همانطور كه حزب اراده ملت كنگره 
برگزار مي كند، نهض��ت آزادي و جبهه ملي هم بايد 
بتوانند كنگره برگزار كنند... امام مس��ائلي را گفتند 
ولي بعد از گذش��ت زمان، اوضاع فرق كرده و نبايد 

ايستا فكر كنيم.«
 برگشت محمود صادقي از نظر خود در مورد 

فرهنگ خميني
محمود صادقي در س��خنراني معروفش در حضور 
سيدحس��ن خميني و در حرم مطهر امام خميني 
در آذرم��اه 9۵، با حالت گريه گفته ب��ود: »فرهنگ 
خميني و باورها و ارزش هاي خميني در ضمير و روح 
ما نهادينه شده و تا پايان عمر با خود به گور خواهيم 
برد. اگر بتوانيم ذره اي از شهامت هاي خميني را در 
نسل خود استمرار ببخشيم، آزادي و استقالل ايران 

حفظ مي شود.«
حاال با گذشت دو سال از آن ماجرا، محمود صادقي 
اظهارات عجيبي درباره عبور از احكام امام درخصوص 
»نهضت آزادي« و »جبهه ملي« بيان كرده است. اين 
ادعاهاي محمود صادقي بهانه اي شد تا به بازخواني 

مواضع امام راحل درباره دو تشكل بپردازيم. 
 نامه نگاري هاي سؤال برانگيز نهضت آزادي

نهضت آزادي )تأسيس 1340( از جمله تشكل هايي 
بود كه در دوران مبارزات مردم ايران با رژيم پهلوي، 
در چارچوب قانون اساس��ي و با گرايش هاي ملي و 
مذهبي مبارزه مي كرد و نماينده بخشي از روشنفكران 
بود. پس از پيروزي انقالب اسالمي، امام خميني)ره( 
به پيشنهاد شوراي انقالب، مسئوليت نخست وزيري 
دولت موقت و تش��كيل كابينه را به مهدي بازرگان 
دبيركل نهضت آزادي سپرد. پس از استعفاي دولت 
موقت و تسخير النه جاسوس��ي توسط دانشجويان 
پيرو خط امام، اين تش��كيالت اقداماتي عليه نظام 
آغاز كرد. اين تش��كل در اولين فعالي��ت خود عليه 
جمهوري اسالمي در بحبوحه جنگ هشت ساله و در 
شرايطي كه ايران در اوج اقتدار خود در جبهه ها قرار 
داشت، در نامه اي خطاب به امام خميني مي نويسد 

»نظر ما، تغيير كلي سياست جنگي و برنامه، از نفي 
به اثبات و از تخريب و تجاوز به امنيت و دفاع است و 
استقبال از صلح شرافتمندانه و از سازندگي و استقالل 

و آزادي.« 
اين نامه در حالي نوش��ته مي ش��د كه اي��ران بعد از 
فتح خرمشهر در س��وم خرداد 61، مصمم به ادامه 
عمليات ها و آزاد كردن س��اير مناطق بود اما نهضت 
آزادي با دادن بيانيه و نامه نگاري ها خواس��تار پايان 
جنگ مي ش��ود. نامه نگاري  هاي نهضت آزادي عليه 
مقاومت اي��ران در براب��ر رژيم بعث ت��ا جايي پيش 
رفت كه در يكي از اين بيانيه ها، ايثار شهداي جنگ 
تحميلي به عنوان »عمليات فداكارانه  به سود اسرائيل 

و ابرقدرت ها« معرفي شد. 
 ضرر نهضت آزادي از منافقين هم بيشتر است

علت غيرقانوني اعالم شدن فعاليت هاي اين تشكل 
نامه اي است كه امام خميني در سال 6۵ به علي اكبر 
محتشمي پور، وزير كشور وقت نوشتند و فرمودند: 
»ضرر نهضت آزادي از منافقين بيش��تر است.« در 
بخش��ي از اين نامه مي خوانيم »در موضوع نهضت 
به اصطالح آزادي، مس��ائل فراواني است كه بررسي 

آن محتاج به وقت زياد است. آنچه بايد اجماالً گفت 
آن است كه پرونده اين نهضت و همين طور عملكرد 
آن در دولت موق��ت اول انقالب ش��هادت مي دهد 
كه - نهض��ت به اصط��الح آزادي- طرف��دار جدي 
وابستگي كش��ور ايران به امريكاس��ت و دراين باره 
از هيچ كوشش��ي فروگذار نكرده اس��ت و حمل به 
صحت اگر داشته باشد، آن است كه شايد امريكاي 
جهانخوار را- كه هرچه بدبختي ملت مظلوم ايران 
و ساير ملت هاي تحت سلطه  او دارند از ستمكاري 
اوس��ت- بهتر از ش��وروي ملحد مي دانن��د و اين از 

اشتباهات آنهاست.« 
امام راحل در اين نامه مي نويسند: »نهضت به اصطالح 
آزادي صالحيت براي هيچ ام��ري از امور دولتي يا 
قانونگذاري يا قضايي را ندارند و ضرر آنها، به اعتبار 
آنكه متظاهر به اسالم هستند و با اين حربه جوانان 
عزيز ما را منحرف خواهند كرد و نيز با دخالت بي مورد 
در تفسير قرآن كريم و احاديث شريفه و تأويل هاي 
جاهالنه موجب فساد عظيم ممكن است بشوند، از 
ضرر گروهك هاي ديگر حتي منافقين اين فرزندان 
عزيز مهندس بازرگان، بيشتر و باالتر است... نتيجه 

آنكه نهضت به اصطالح آزادي و افراد آن چون موجب 
گمراهي بسياري از كس��اني كه بي اطالع از مقاصد 
ش��وم آنان هس��تند مي گردند، بايد با آنها برخورد 

قاطعانه شود و نبايد رسميت داشته باشند.«
حكم تاريخي امام خميني سندي شد تا نهضت آزادي 
هيچ گاه نتواند فعاليت رسمي در كشور داشته باشد. 

 با نظر امام جبهه ملي مرتد  است
تش��كل دومي كه محمود صادقي از آنها نام مي برد 
»جبهه ملي« است كه امام راحل زودتر از »نهضت 
آزادي« تكليف  آنها را مش��خص كرده ب��ود و علت 
آن هم موضع گيري اين تش��كل علي��ه حكم قرآني 

قصاص بود. 
جبهه ملي چهارم)تاسيس 13۵7( زماني كه اليحه 
قصاص برگرفته از احكام ش��رع مقدس اس��الم در 
مجلس شوراي اسالمي مطرح ش��د، در اعالميه اي 
مدعي مي شود »همه آزادي هاي فردي و اجتماعي 
توسط هيئت حاكمه مستبد و انحصارگر زير پا نهاده 
شده و استقالل مملكت در معرض خطرات جدي قرار 
دارد!« آنها در اعالميه خود خواسته بودند ساعت 4 
بعد از ظهر روز دوشنبه 2۵ خرداد ماه در گردهمايي 

و راهپيمايي جبهه ملي شركت كنند. 
امام خمين��ي در روز 2۵ خردادم��اه در واكنش به 
اعالميه جبهه ملي، در سخنراني مردمي مي فرمايند: 
»من مي خواهم ببينم كه اي��ن راهپيمايي كه امروز 
اعالم شده  است، اساس اين راهپيمايي چه هست. من 
دو تا اعالميه از »جبهه ملي« كه دعوت به راهپيمايي 
كرده  اس��ت، ديدم. در يكي از اي��ن دو اعالميه، جز 
انگيزه اي كه براي راهپيماي��ي قرار داده اند، »اليحه 
قصاص« اس��ت. يعني مردم اي��ران را دعوت كردند 
كه مقابل اليحه قصاص بايستند. در اعالميه ديگري 
كه منتش��ر كرده بودند تعبير اين ب��ود كه »اليحه 
غيرانساني«! ملت مس��لمان را دعوت مي كنند كه 
در مقابل اليحه قصاص راهپيمايي كنند، يعني چه؟ 

يعني در مقابل نص قرآن كريم راهپيمايي كنند...«
امام خمين��ي در ادامه حكمي تاريخ��ي درباره اين 
تشكل صادر كرده و فرمودند: »اينها مرتدند. جبهه 
ملي از امروز محكوم به ارتداد است. بله، جبهه ملي 
هم ممكن است بگويند كه ما اين اعالميه را نداده ايم. 
اگر آمدند در راديو امروز بعد از ظهر آمدند در راديو 
اعالم كردند به اينكه اين اعالميه اي كه حكم ضروري 
مسلمين، جميع مسلمين را غيرانساني خوانده، اين 
اطالعيه از ما نبوده اگر اينها اعالم كنند كه از ما نبوده، 

از آنها هم ما مي پذيريم.«
با اين حال هيچ گاه اعضاي جبهه ملي حاضر نشدند 
اعالميه خود را تكذيب كنند و از ارتداد بيرون بيايند، 
لذا حكم امام خميني درباره اعضاي اين تش��كل به 
خاطر انكار حكم الهي قصاص همچنان پابرجاست. 
براي مثال روزنامه آس��مان در صفحه 23 ش��ماره 
سه ش��نبه 29 بهمن 92 خود گفت وگوي��ي با داود 
هرميداس باوند از اعضاي جبهه ملي انجام داده بود 

كه اليحه قصاص را »غيرانساني« خوانده بود. 
  

هر چند كسي منكر مبارزات اولين اعضاي نهضت 
آزادي عليه رژيم پهلوي نمي شود اما روند حركت  
آنها بعد از پي��روزي انقالب به نحوي ب��ود كه امام 
خميني ب��ا درك صحيح از اين تش��كيالت، خطر 
آنها را از منافقين هم باالتر دانس��تند. فعاليت هاي 
آنها بع��د از ارتحال امام در دهه ه��ای 70 و 80 نيز 
كاماًل در تضاد با جمهوري اس��المي بود و همواره 
تالش داش��تند تا خود را بخش��ي از اپوزيس��يون 
معرفي كنن��د، لذا آنچ��ه محمود صادق��ي درباره 
»ايس��تا« فكر نكردن درباره اح��كام امام خميني 
مي گوي��د، درباره اين دو تش��كل ص��دق نمي كند 
 و نهض��ت آزادي و جبهه ملي همچنان مش��مول 

»عدم صالحيت« و »ارتداد« هستند. 

پيرامون پيشنهاد عجيب يك نماينده مجلس براي عبور از نظر امام خميني

نهضت آزادی و جبهه ملی همچنان صالحيت سياسی ندارند

نگاهي به شرايط موجود نشان مي دهد نهادهاي امريكايي تالش 
مي كنند گروه ويژه اقدام مالي را به سمت بررسي تراكنش هاي 
اي�ران در كش�ورهاي منطق�ه از جمله ام�ارات ج�ذب كنند. 
اين روزها تمام نگاه ها به سمت شوراي نگهبان قانون اساسي كه اليحه 
مبارزه با FATF در حال بررسي در آن است، می باشد؛ اليحه اي كه 
تبديل به يكي از مهم ترين نقاط بحث بين جريان هاي مختلف سياسي 

در كشور شده است. 
شايد مهم ترين دليل منتقدان براي پذيرش اين اليحه تسهيل روابط 
بانكي ايران با كشورهاي خارجي باشد اما در مقابل تهديدات متقابل 
آن كمتر سخن گفته مي شود. اغلب ايرادات به اين اليحه به موارد كلي 
و مبهم خالصه شده است. در ميان اين موارد كلي و مبهم بحث درز 
اطالعات حساس ايران يكي از نكاتي است كه كمتر به آن پرداخته 
شده اس��ت؛ موردي كه اگر مورد بررس��ي دقيق قرار گيرد مي تواند 

مهم ترين تهديد عليه ايران باشد. 
زماني كه برجام به فرجام رسيد يكي از مهم ترين مشكالت ايران عدم 
معامله بانك هاي بزرگ دنيا با ايران بود. طبق داده هاي موجود بانك ها 
 و مؤسسات اروپايي در سال هاي 2009 تا 2016 حدود 16ميليارد دالر 
)13/81ميليارد يورو( به عنوان جريمه و 6ميليارد دالر )۵/13ميليارد 
يورو( بابت قان��ون امريكايي اقدامات فس��ادآميز خارجي در ارتباط 
با نقض تحريم هاي اي��ران به خزانه داري امري��كا پرداخت كرده اند. 
جريمه 9ميليارد دالري بانك BNP- Paribas در سال 2014 يكي 
از بزرگ ترين جريمه ها در اين باره است، حتي در اين ميان بار ديگر 
سخن از اين است كه »بانك استاندارد چارترد« به زودي نزديك به 
يك ميليارد دالر جريمه براي نقض بخش��ي از تحريم هاي ايران در 

سال هاي 2010 تا 2013 پرداخت خواهد كرد. 
طبيعي بود كه بانك هاي بين المللي تنها دستورالعمل هاي مندرج 
در س��ايت وزارت خزانه داري امريكا را مد نظر خود قرار مي دادند و 
تضمين هاي ظاه��ري وزارت امورخارجه امريكا ب��راي آنها چندان 
مهم نبود، حتي در آن زمان جلس��ه جان كري و برخي از مهم ترين 
بانك هاي بين المللي نيز نتوانست سايه تهديد جريمه هاي سنگين و 

قطع دسترسي دالري بانك هاي بين المللي را از بين ببرد. 

در آن زمان توصيه اصلي امريكا به ايران پذيرش قواعد گروه اقدام مالي 
موسوم به FATF بود؛ گروهي كه در سال 2012 ايران را در فهرست 

سياه خود در خصوص پولشويي قرار داده بود. 
در تابستان سال 9۵ طرح اجرايي پذيرش استانداردهاي اين گروه و 
اجراي آن از سوي ايران امضا شد و هنوز در گير و دار تصويب نهايي 

توسط مراجع قانوني ايران قرار دارد. 
 اطالعات تراكنش هاي ايران به كجا مي رود

صرف نظر از ابعاد گوناگون اجراي استانداردهاي مرتبط با گروه اقدام 
مالي در اي��ران، مهم ترين نكته اي كه از س��وي مخالفان اجراي اين 
استانداردها در ايران مطرح مي شود، تالش براي استخراج اطالعات 

تراكنش هاي مالي در ايران است. 
 از آنجا كه در نظ��ام مالي بين المللي تش��خيص ذي نف��ع نهايي يا

 Beneficial owner جزء اصول اصلي مبارزه با پولش��ويي اس��ت، 
مخالفان اين طرح در ايران معتقدند با اجراي آن عمالً امكان شناسايي 
هرگونه تراكنش مالي به سمت نهادهاي تحريمي در ايران امكانپذير 
خواهد بود. به اين ترتيب با باال رفتن ريس��ك هرگونه معامله با اين 
نهادها، عماًل يك نوع ايزوله داخلي بر بخش مهمي از اقتصاد كشور 
تحميل مي شود.    به اين ترتيب با ايجاد يك واحد گزارش دهي ثابت 
)FIU( و اجراي ساير قواعد مرتبط يك بسته كامل امنيتي كه با منطق 
شناخت ذينفعان شكل گرفته، عمالً كل ساختار انتقاالت ريالي ايران 
براي طرف خارجي با دقت بسيار باال آشكار مي شود.  اگرچه برخي  
معتقدند چنين نگرشي ناش��ي از نوعي بدبيني بيش از اندازه به اين 
پيمان است، اما برخي نش��انه ها از تالش جدي برخي طرف ها براي 
استفاده از اطالعات حاصل از گروه اقدام مالي در ايران حكايت دارد. 

 فشار از كجا شروع مي شود
سال هاس��ت دوبي به عنوان يكي از مهم ترين مراكز تجاري و مالي 
در دنيا شناخته شده است؛ شهري كه از دهه 80ميالدي و همزمان 
با جنگ ايران و عراق به عنوان مركزي براي مبادالت مالي و صادرات 

مجدد كاال به كشورهاي اطراف از جمله ايران توسعه يافت. 
كساني كه با سيستم چرخش ارزي ايران در منطقه آشنايي داشته 
باشند، مي دانند كه عمليات ارزي عمده بانك ها و صرافي هاي ايراني به 

صورت عمده در مسقط، دوبي و استانبول متمركز شده است. مسقط 
و اس��تانبول بعد از تحريم هاي همه جانبه غرب عليه ايران بود كه به 
لنگرگاه هاي مبادالت ارزي ايران تبديل شدند ولي دوبي هم سابقه 
بيشتري در اين امر دارد و هم از حجم مبادالت ارزي ايران از منطقه 
حجم بزرگ تري نسبت به دو رقيب تازه وارد به خود اختصاص مي دهد.   
در كنار اين يك جمعيت ايراني بزرگ ش��امل تجار و كاركنان دفاتر 
شركت هاي ايراني در دوبي زندگي مي كنند كه مهم ترين تجارت آنها 
با ايران است و همين مسئله باعث مي شود تا همواره اين بندر عربي 
به عنوان يك جايگاه مطمئن براي تجارت ايراني ها ش��ناخته شود، 
حتي در ابتداي س��ال 2012 و زماني كه تحريم هاي امريكا در حال 
اوج گيري بود، آنچه سبب آغاز جهش در قيمت دالر شد، قطع ارتباط 
بانك اسالمي نور در امارات با ايران تحت فشار امريكا بود، البته از آن 
زمان به بعد اين صرافي هاي دوبي بودند كه وارد بحث مبادالت كالن 
مالي با ايران شدند ولي از زمستان سال 9۵ به تدريج با جهت گيري 
سياست هاي امارات متحده عربي عليه ايران مسير دوبي براي مبادالت 

ارزي ايرانيان نيز محدود شد. 
يكي از مهم ترين تحوالت در اين حوزه تأسيس مركز مقابله با تأمين 
مالي تروريسم با مش��اركت كشورهاي حاش��يه منطقه در جريان 
سفر دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا به عربستان بود. تفاهمنامه 
تأسيس »مركز مقابله با تأمين مالي تروريسم« بين »محمد بن نايف 
بن عبدالعزيز« به عنوان نماينده كش��ورهاي عضو شوراي همكاري 

خليج فارس و »ركس تيلرسون« وزير خارجه امريكا امضا شد. 
از آن زمان تاكنون اين مركز به عنوان ب��ازوي منطقه اي گروه اقدام 
مالي در ايران ايفاي نقش كرده است. كشور امارات و رگالتوري مالي 
اين كشور در همراهي با سياست ضدايراني امريكا تالش فراواني براي 
بستن مسيرهاي مبادالت ايران به خرج داده است كه نمونه آن بستن 
چندين صرافي به بهانه نقل و انتقال پول براي نهادهاي مالي ايران بوده 
است، حتي در جديدترين نمونه امارات قصد دارد مانع نقل و انتقال 
هرگونه فروش نفت ايران در منطقه ش��ود و جلوي تردد شناورهاي 

مرتبط با ايران را بگيرد. 
شايد برخي اين گونه استدالل كنند كه اين اتفاقات را بايد در قالب 

سياست هاي خصمانه امارات عليه ايران و درگيري اين كشور با كشور 
يمن ديد اما برخي گزارش ها نشان مي دهد اتفاقاً گروه اقدام مالي دير 
يا زود به سمت مسدود كردن مسيرهاي تبادل مالي براي نهادهاي 

ايراني تحت تحريم امريكا حركت خواهد كرد. 
  مركز تحقيقاتي امريكا به كجا اشاره مي كند

تالش امريكايي ها روي رصد كردن هر گونه نقل و انتقال مالي است 
كه مي تواند به تحكيم نظام جمهوري اسالمي ايران كمك كند و اين 
تراكنش ها دامنه وسيعي از واردات كاالهاي ضروري مثل دارو و غذا 
تا فناوري هاي پيشرفته را در برمي گيرد.  اگرچه امريكايي ها مدعي 
هستند اين موارد شامل كمك هاي انسان دوستانه و حياتي نمي شود 
اما به دليل ترس بانك ها از جريمه وزارت خزانه داري امريكا از انجام 
هر تراكنشي براي هر طرفي كه ذي نفع آن يك شخصيت حقيقي و 

حقوقي ايراني باشد، خودداري مي كنند. 
در اين ميان گزارش دهي برنامه FATF مي تواند كمك شايان توجهي 
به امريكا به خصوص در دوبي به عنوان بخش مهمي از اكوسيس��تم 

ارزي ايران در منطقه بكند. 
بر اساس گزارش سازمان »مركز مطالعات پيشرفته دفاعي« كه نهادي 
غيردولتي با پشتيباني نهادهاي مهم نظامي امريكاست و در بهار سال 
جاري منتشر شد، گروه ويژه اقدام مالي بايد روي بازار امالك و ماليه 
دوبي و مقابله با تالش ادعايي در خصوص دور زدن تحريم ها به منظور 
كمك به ايران متمركز شود.  بر اين اساس گروه اقدام مالي بايد روي 
باز مسكن و امالك دوبي تمركز كند و جلوي هر گونه معامله اي را به 

نفع ايران يا نهادهاي ايراني كه در ليست SDN قرار دارند، بگيرد. 
طبيعي اس��ت در ش��رايطي كه ايران در معرض بازگش��ت س��ريع 
تحريم هاي ثانويه قرار دارد، افشا ش��دن اين اطالعات مي تواند چه 
ضربه محكمي براي شبكه نقل و انتقال پول ايران باشد. بماند اينكه 
ليست افراد تحت تحريم در ايران هر روز گسترده تر مي شود. هدف 
غايي وزارت خزانه داري امريكا اين است كه ليست فوق به بيش از هزار 
شخصيت حقيقي و حقوقي برسد و تاكنون نيز سرمايه گذاري هنگفتي 
در خصوص ارتقاي توان انساني دفتر كنترل دارايي هاي خارجي وزارت 
خزانه داري امريكا براي نظارت بر تحريم هاي ايران انجام شده است. 

نگاهي به مهم ترين كمك به تحريم هاي امريكا 

اولين هدف »FATF« عليه ايران

گزارشيک
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