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  جدال توئيتري ظريف و پمپئو

محمد ج��واد ظري��ف وزي��ر امورخارجه در 
توئيترش خطاب به پمپئو نوشت: »وزير پامپئو 
آن قدر وقاحت دارد كه تهديد مي كند با صدمه 
زدن به مردم عادي ايران، جرم عليه بشريت 
مرتكب مي ش��ود، بعد به رس��انه ها بابت انعكاس سخنان خودش 
حمله مي كند. او بايد يا مسئوليت سخنانش را بپذيرد يا از كارهايي 
كه امريكا انج��ام مي دهد تبري  جويد. نمي ت��وان يك بام و دو هوا 

داشت.«
اين توئيت واكنش��ي به توئيت متقابل وزير امورخارجه امريكا بود كه 

مصاحبه نشريه نيوزويك را به چالش كشيده بود. 
پمپئو در توئيت خود نوشته بود: شرم بر فيك نيوزويك كه به ظريف 
براي دروغ پراكني كمك مي كند. حقيقت اين اس��ت امريكا هيچ گاه 

غذا و دارو را تحريم نكرده و نمي كند. 
اينها مس��تثنا هس��تند، همان طور كه تراكنش هاي مال��ي مرتبط با 

نيازهاي انساني مستثنا هستند. 
وزير امور خارجه امريكا در اين توئيت به مصاحبه چند روز گذش��ته 
روزنامه نيوزويك با وي اشاره داش��ت. پمپئو در اين مصاحبه مدعي 
شد، به نفع ايران است به خواسته هاي امريكا گوش دهد، اگر نه مردم 
اين كشور تاوان آن را خواهند پرداخت. اگر ايران مي خواهد مردم اين 

كشور بتوانند زندگي كنند، به خواسته هاي امريكا تن دهد. 
وزير امور خارجه كش��ورمان در توئيتي در مقابل اين مصاحبه تأكيد 
كرده بود: درس��ت مثل يمن، آق��اي پمپئو ايران را مس��ئول عواقب 
تحريم هاي غيرقانون��ي امريكا- كه مانع دسترس��ي م��ردم ايران به 
س��رويس هاي بانكي براي غذا و دارو شده اس��ت- قلمداد مي كند. ما 
طبيعتاً به رغم تالش هاي امريكا اينها را براي مردم خود فراهم خواهيم 
كرد، ولي امريكا بايد براي جنايات عليه بشريت عليه مردم ايران و يمن 

مؤاخذه شود. 
.....................................................................................................................

  در اردوگاه اصالح طلبان چه خبر است؟
يك فعال فضاي مج��ازي در توئيتر درباره انتخ��اب پيروز حناچي 
به عنوان شهردار تهران، نوش��ت: فقط براي من عجيبه كه چطور 
حناچي كه تو مرحل��ه قبل رأي كمت��ر از آخوندي داش��ت براي 
شهرداري تهران انتخاب شد؟ براي شمام عجيبه؟ دقيقاً يكي بگه 

در اردوگاه اصالح طلبان چه خبره؟

وزير دفاع: 
ايران به اقدام هر متجاوزي در عرصه فضا 

پاسخي پشيمان كننده مي دهد
عرصه فضا ام�روز در انحصار دش�منان نيس�ت و اي�ران به 
چن�ان اقت�داري دس�ت يافت�ه اس�ت كه اگ�ر متج�اوزي 
اقدام�ي از خ�ود نش�ان ده�د ب�ا چن�ان پاس�خي مواج�ه 
مي ش�ود ك�ه از ك�رده خ�ود پش�يمان خواه�د ش�د. 
به گزارش مهر، امير سرتيپ حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح با حضور در جمع هاديان و مسئوالن سياسي نيروهاي مسلح 
كه به ميزباني معاونت سياسي س��ازمان عقيدتي سياسي وزارت 
دفاع و با حضور حجت االس��الم س��عيدي رئي��س دفتر عقيدتي 
سياسي فرماندهي معظم كل قوا، رؤساي عقيدتي سياسي ارتش، 
وزارت دفاع و معاونان سياسي نيروهاي مسلح برگزار شد، مسئوالن 
سياسي نيروهاي مس��لح را فرماندهان جنگ روشنگري در عصر 
حاضر دانست و گفت: مسئوالن سياسي نيروهاي مسلح در مقابل 
اربابان نفاق و دروغ و استبداد و استكبار هوشياري و بيداري را به 
ارمغان مي آورند. وي با اشاره به عصر حاضر به عنوان عصر ارتباطات و 
اطالعات، فضاي امروز جامعه جهاني را فضاي استبداد و انحصار رسانه 
دانست و افزود: رساندن يك پيام واقعي و صحيح و روشنگري در اين 
فضا به كاري بسيار سخت و پيچيده مبدل شده است و هاديان سياسي 

در اين حوزه نقش خطيري را بر عهده دارند. 
امير حاتم��ي با بيان اينكه دش��من در فضاي امروز ب��ه دنبال محقق 
نمودن دو مأموريت داخلي و بين المللي براي تضعيف و ساقط كردن 
نظام اسالمي است، گفت: نظام سلطه به س��ركردگي امريكا با ايجاد 
يأس و نااميدي، ناكارآمد نشان دادن دولت و نظام اسالمي و همچنين 
ائتالف با كشورهاي منطقه و ۳۰ كشور جهان به دنبال شكست اقتدار 
جمهوري اسالمي ايران برآمد اما به حول و قوه الهي نه تنها در فضاي 
كشور شكاف ايجاد نشد بلكه اتحاد و انسجام ملي بيش از هر دوره بر 
فضاي كشور مستولي اس��ت و راهپيمايي گسترده و باشكوه ۱۳ آبان 
امسال گواه اين موضوع است. وي با اشاره به دستاوردهاي دفاعي كشور 
در شرايط تحريم ۴۰ ساله بيان كرد: عرصه دفاعي كشور كه همواره در 
تحريم همه جانبه و با كارشكني هاي نظام سلطه در رسيدن به فناوري و 
دانش در عرصه هاي گوناگون با مشكالت عديده روبه رو بوده است، امروز 
در حوزه هوافضا، رزم زميني، دريايي و ارتباطات و رادارها به حد باالي 

بازدارندگي فعال و به يكي از قدرت هاي جهاني تبديل شده است. 
امير سرتيپ حاتمي در پايان تأكيد كرد: پيشرفت هاي صنعت دفاعي 
و نيروهاي مسلح در ش��رايط كنوني با تدابير حكيمانه فرمانده معظم 
كل قوا، اتكا ب��ر ظرفيت هاي داخل��ي و توان دانش��مندان متخصص 
صنعت دفاعي محقق ش��ده و اين در حالي اس��ت كه ساير بخش هاي 
كشور شرايطي به مراتب آسان تر از ش��رايط دفاعي و نظامي را دارند و 
مي توانند با توجه به بهره برداري صحيح از ظرفيت هاي عظيم كشور بر 

مشكالت فائق آيند.
.....................................................................................................................

عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي:
 اروپا در دور زدن تحريم ها 
كمكي به ايران نخواهد كرد

عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به اينكه قرار 
نيست اروپا به ما در دور زدن تحريم ها كمك كند، گفت: ايجاد مكانيسم 
مالي براي آن است كه بانك ها و شركت هاي اروپايي جريمه نشوند. 
محمدجواد جمالي در گفت وگو با مهر، با اش��اره به طوالني ش��دن 
اجراي مكانيس��م مالي اروپا، اظهار داش��ت: اروپا به شدت به امريكا 
وابسته است و اين مس��ئله يكي از داليل اصلي تعلل آنها در اجرايي 
كردن اين مكانيسم مالي اس��ت. وي ادامه داد: به دليل سيطره دالر 
و سوئيفت مورد نظر امريكا بر اغلب سيس��تم هاي مالي دنيا، ايجاد 
يك مكانيسم مالي جديد در اقتصاد بين المللي از نظر فني فرآيندي 
سخت و زمانبر است. عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي مجلس با 
بيان اينكه اروپا نمي تواند به اين سادگي سازوكار مالي جديدي را در سطح 
بين الملل اجرايي كند، تصريح كرد: بايد بپذيريم كه اروپا متحد ما نيست 
و قطعاً براي اجرايي شدن هر چه سريع تر اين مسئله بايد از چانه زني هاي 

ديپلماتيك بهره گرفت. 
جمالي با تأكيد بر اينكه بنده فكر نمي كنم كه اروپا در دور زدن تحريم ها 
به ايران كمك كند، گفت: اروپا با ايجاد يك مكانيس��م مالي جديد به 
دنبال آن است كه سپري براي شركت ها و بانك هاي خودش ايجاد كند 
تا مشمول جريمه نشوند. عضو هيئت رئيس��ه كميسيون امنيت ملي 
مجلس با اش��اره به اينكه دور زدن تحريم ها مكانيسم خاص خودش 
را دارد، تصريح كرد: جمهوري اس��المي س��ال ها در تحريم است و با 
بهره گيري از ظرفيت هاي داخلي و بهبود ارتباطات در سطح منطقه و 

بين الملل مي توانيم از اين مقطع هم عبور كنيم.

»پولش�ويی در كش�ور م�ا ي�ك واقعيت اس�ت و 
كس�انی كه ه�زاران ميلي�ارد توم�ان پولش�ويی 
می كنن�د، به راحت�ی ده ه�ا ميلي�ارد ه�م ب�رای 
مخالفت با پولش�ويی هزينه می كنند« اين ادعا را 
نه اپوزيسيون خارج از كش�ور كه رئيس دستگاه 
ديپلماس�ی كشور عنوان كرده اس�ت؛ ادعايی كه 
البته با استقبال و ذوق زدگی ضدانقالب و پادوهای 
رسانه ای دش�منان در خارج از كش�ور همراه شد. 
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در سخناني عجيب 
به بحث پولش��ويي و مش��كل آن در نظ��ام جمهوري 
اسالمي در گفت و گو با سايت حامی دولت )خبرآنالين( 
پرداخت و گفت: »باالخره پولش��ويي يك واقعيت در 
كشور ماس��ت و خيلي ها از پولشويي منفعت مي برند. 
من نمي خواهم اين پولش��ويي را به جايي نسبت دهم 
اما جاهايي كه هزاران ميليارد پولشويي مي كنند حتماً 
آنقدر توان مالي دارند كه ده ها و صدها ميليارد هزينه 
تبليغات و فضاسازي كنند.« وي مدعی شد: »كساني 
كه يك قلم معامله ش��ان ممكن است ۳۰هزار ميليارد 
باشد فضاسازي كرده اند. آنها مي توانند بودجه وزارت 
خارجه را هزينه يك قلم فضا سازي شان كنند. مجموع 
بودجه دالري و ريالي وزارت امور خارجه ۱۱۰۰ميليارد 
تومان است، يعني كمتر از بودجه برخي دستگاه هاي 
فرهنگي كه با ارگان هاي قدرتمند كشور ارتباط دارند 
و ما نمي توانيم با آن فضاسازي مقابله كنيم.« ظريف اما 
بالفاصله يادآوري كرد كه قصد ندارد دستگاه خاصي را 
متهم به فضاسازي عليه تصويب لوايح مبارزه با پولشويي 
كند: »من هيچ دستگاهي را متهم نمي كنم. من افرادي 
را كه در اين قضيه منافع دارند، پشت القاي اين تصورات 
مي دانم.« اظهارات ظريف با پوشش گسترده رسانه اي 

در شبكه هاي ضدانقالب روبه رو شد. 
بي بي سي فارس��ي در گزارشي با اش��اره به اظهارات 
ظريف نوشت: »قطبي ش��دن فضا و ابراز مخالفت ها 
با اين كنوانسيون پس از اظهارات علني آيت اهلل علي 
خامنه اي، رهبر ايران در مخالفت با اين كنوانس��يون 
تش��ديد ش��د. آيت اهلل خامنه اي به دنبال جنجال در 
مجلس ش��وراي اس��المي و اعتراضات ب��ه متن اين 
كنوانس��يون با مخالفت با اي��ن كنوانس��يون ابتدا از 
نمايندگان خواس��ت آن را تصويب نكنند و يك طرح 
ملي را جايگزين كنند اما چند هفته بعد دفتر او اعالم 
كرد كه با تغيير ديدگاه رهبري، نمايندگان مي توانند 
به وظيفه خود عمل كنند و هر طور كه الزم مي دانند 
تصميم بگيرند.« راديو فردا نيز در گزارشي اين مطلب 
را اعترافي بزرگ در خصوص مش��كل حاد پولشويي 
در اي��ران و به خصوص اس��تفاده برخ��ي از نهادهاي 
داخل نظام از اين موضوع دانس��ت. با اين حال برخي 
نمايندگان هم به نقد سخنان ظريف پرداختند و آن را را 

موجب سوء استفاده طرف هاي خارجي دانستند.
   ظريف بايد برای پاسخگويی به مجلس بيايد

 علي اكبر كريمي نماينده مردم اراك و عضو كميسيون 
اقتص��ادي مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو با 
فارس درباره اظهارات اخير وزير امور خارجه كش��ور 
در خصوص پولشويي اظهار داش��ت: قانون مبارزه با 
پولشويي در كش��ور ما سال هاست كه تصويب شده و 
قانون كامل و جامعي است. وي افزود: وظيفه دولت به 
عنوان مجري قانون اين بوده كه مصاديق پولشويي را 
شناسايي كرده و آنها را به دست مراجع قضايي براي 
مجازات بس��پارد و اگر بنابر گفته آق��اي ظريف هنوز 
حجم گسترده اي از پولشويي به زعم او در كشور وجود 
دارد اين نشان دهنده كوتاهي دولت در اجراي قانوني 
اس��ت كه براي اين منظور تصويب ش��ده است. عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: سال هاي سال 
است در اجراي اين قانون و حتي قبل از تصويب مبارزه 
با پولشويي بر اساس ضوابط و دستورالعمل هايي كه ما 
درباره فعاليت شركت ها و مقررات سختگيرانه اي كه 
براي بحث پولشويي داش��تيم اين مقررات در كشور 

جاري و ساري اس��ت و اگر مصداقي براي اين موضوع 
آقاي ظريف س��راغ دارد وظيفه او بوده كه به مراجع 
مربوطه اطالع رساني نمايد و البته وظيفه كلي دولت 
هم اين اس��ت كه با موضوع پولشويي مبارزه كند؛ اگر 
خأل و خللي هم در اين خصوص وجود دارد اين كوتاهي 
دولت در اجراي قانون و مقررات است. وي در خاتمه 
ضمن انتقاد از اظهارات ظريف وزير امور خارجه كشور 
عنوان كرد: به نظر من بايد روي اين موضوع دقت شود 
و ما قطعاً در مجلس اين موضوع را پيگيري و از آقاي 
ظريف هم سؤال خواهيم كرد كه اين موضوع را شفاف 
كند و بگويد مصاديق پولشويي چه بوده و توضيح دهد 

كه ما هم با اين موضوع آشنا شويم. 
   ديروز خزانه خالي، امروزپولشويي! 

همچني��ن حجت االس��الم عليرض��ا س��ليمي عضو 
كميس��يون آموزش و تحقيق��ات و نماين��ده مردم 
محالت در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اظهارات 
محمدجواد ظريف وزير امورخارج��ه مبني بر وجود 
پولش��ويي گس��ترده در ايران گفت: از اين اظهارنظر 
تعجب ك��ردم و براي او متأس��فم. وي اف��زود: به نظر 
مي رس��د وزيرخارجه كش��ورمان بايد وزين، دقيق  و 
مس��تدل  موضع گيري كند تا موجب سوءاس��تفاده 
دشمنان و كش��ورهاي متخاصم نشود. نماينده مردم 
محالت در مجلس ش��وراي اس��المي تصري��ح كرد: 
اظه��ارات عجيب و غري��ب ظريف بارها تكرار ش��ده 
اس��ت، چراكه هنگام حضور او در دانشگاه تهران، وي 
به قدرت نظامي امريكا اشاره كرده بود و بمب هاي اين 
كشور را موجب تخريب زياد در كشورمان دانسته بود 
و اين كارش هنگام بررسي برجام در راستاي اقدامات 
سياسي دولت تلقي شده و به نظر مي رسد او در راستاي 
منافع سياسي دولت اظهارنظر مي كند، اما بهتر است 
وقتي خسته اس��ت چيزي نگويد. وي از وزيرخارجه 
كشورمان خواست به جاي اظهارنظر غيرمستدل، به 
شبهات منتقدان در خصوص FATF پاسخ دهد، در 
حالي كه او در خانه ملت به صراحت به نمايندگان گفت 
كه با تصويب FATF در كشورمان هم ضمانتي براي 
خروج ايران از ليست سياه وجود ندارد.  عضو كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس با تأكيد بر اينكه اظهارات 
ظريف و برخي دولتمردان فقط به دنبال ايجاد ترس 
در فضاي عمومي و بين مردم هنگام بررس��ي برخي 
پروژه هاس��ت، گفت: اين عمليات رواني متأسفانه در 
دستوركار برخي مس��ئوالن قرار گرفته است، چراكه 
در آس��تانه تعيين تكليف CFT و FATF هستيم. 
وي خاطرنش��ان كرد: هنگام بررس��ي برجام، برخي 
مسئوالن عنوان مي كردند كه خزانه خالي است و حاال 
هم هنگام بررسي CFT عنوان مي كنند پولشويي در 

ايران گسترده است. 
   ادعاي ظريف تهمتي بزرگ به نظام است 

احمد اميرآب��ادي، نماينده قم و عضو هيئت رئيس��ه 
مجلس ش��وراي اس��المي نيز با اش��اره به اظهارات 
محمدجواد ظريف، وزير ام��ور خارجه مبني بر وجود 
پولش��ويي گس��ترده در ايران، گفت: مطالبي كه در 
سايت خبرآنالين به وزير امور خارجه منتسب شده و 
بسياري از شبكه هاي معاند نظام هم در سطح گسترده 
پوشش داده اند، اگر صحت داشته باشد بايد براي وزير 
خارجه كشور متأسف باش��يم. وي با بيان اينكه آقاي 
ظريف، عضو هيئت وزيران جمهوري اس��المي ايران 
است، تصريح كرد: ايش��ان بگويد اگر پولشويي انجام 
مي شود، كجا انجام مي شود؟ مگر پولشويي در بانك ها 
انجام نمي شود؟! ايشان در هيئت وزيراني حضور دارد 
كه رئيس بانك مركزي و وزير اقتص��اد حضور دارند. 
طبق قانون اساس��ي اعضاي هيئت وزيران مسئوليت 
مشترك دارند و بايد پاسخگو باشند. اميرآبادي ادامه 
داد: آقاي ظريف اگر چنين اطالعي داشته، آيا نبايد به 
رئيس جمهور يا قوه قضائيه يا مجلس و دستگاه هاي 
نظارتي اعالم مي كرد؟! وي با اش��اره به وجود قوانين 
مرتبط با پولش��ويي در كش��ور و وجود مركزي براي 
مبارزه با پولشويي در وزارت اقتصاد، گفت: آقاي ظريف 

بگويد پس اين مراكز و قوانين چه كار مي كنند؟  
   آقاي ظريف به جاي تهمت كاش در مذاكرات 

مستحكم بوديد
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي هم در 
گفت وگو با فارس گفت: اتهامات آقاي ظريف به مخالفان 
FATF در ادامه مسير همان اتهامات آقاي روحاني به 
منتقدان برجام اس��ت و بهتر بود آقاي ظريف به جاي 
اين اظهارات، استحكامش را در مذاكرات نشان مي داد 
تا امروز اينگونه نباشد كه ما همه امتيازات را بدهيم و 
هيچ امتيازي دريافت نكنيم. احمد عليرضابيگي افزود: 
اظهارات آقاي ظريف ادامه راه ناصوابي است كه آقاي 
روحاني آن را مي پيمود و مخالفان خودش را بي سواد، 
بي شناس��نامه  و... خطاب مي كرد. وي ادامه داد: امروز 
آقاي ظريف متوجه نيس��ت كه اينگونه اظهاراتش به 
آبروي ملي لطمه مي زند و منتق��دان خود را در داخل 
آدم هايي كه مرتكب پولشويي و فس��اد مالي شده اند، 
مورد خطاب قرار مي ده��د كه حتماً باي��د از اين نوع 
ادبياتش استفسار كند. افرادي كه در راه استقالل اين 
كشور جانفشاني هاي زيادي را كرده اند، امروز توسط 
آقاي ظريف مورد اتهامات مالي قرار مي گيرند. نماينده 
مردم تبريز اظهار داشت: ما چنين عادتي نداريم كه به 
آقاي ظريف چنين حرف هايي را بزنيم و در پاسخ به وي 
از اينگونه ادبيات ها استفاده كنيم كه به وي اتهام بزنيم 

اما از يك ديپلمات چنين گفتاري در قبال منتقدانش 
پسنديده نيست. عليرضا بيگي خاطرنشان كرد: انتظار 
اين بود كه آقاي ظري��ف به جاي اينگون��ه اظهارات، 
استحكام خود را در مذاكرات نش��ان مي داد كه امروز 
مذاكرات به مرحله اي نمي رسيد كه وزير امورخارجه ما 
همه امتيازات را بدهد و هيچ امتيازي به دست نياورد. 
وي در پايان گفت: متأسفانه ديپلماسي خارجي ما آنقدر 
هول بود و در مذاكرات عجله داشت كه به تذكرات رهبر 
انقالب هم توجه نكرد و از س��ر عجله، وارد قراردادي 
شدند كه اس��اس آن قرارداد را طرف مقابل هم قبول 
ندارد كه قراردادي وجود داشته و مي گويد ما كه آن را 
امضا نكرده ايم و در مرحله بعد ما بسياري از امتيازات را 
واگذار كرديم و آقاي ظريف معتقد است كه در مقابل 
اين امتيازات، سايه جنگ از س��ر كشور برداشته شده 
است و امروز هم ما بر سر قبري گريه مي كنيم كه معلوم 

نيست توي آن مرده اي باشد يا خير.
   با دس�ت خود راه نق�د و دف�اع از FATF را 

مسدود نكنيد
واكنش ه��ا به اظه��ارات وزير ام��ور خارج��ه البته به 
نمايندگان محدود نشد. جمعي از كارشناسان مالي در 
نامه اي به ظريف به وي هشدار دادند به دست خودتان 
راه نقد و دفاع فني از FATF را مسدود مي كنيد. در اين 
نامه با ابراز نگراني شديد درباره سوءاستفاده دشمنان 
ايران از اظهارات ظريف درباره پولشويي در نشست آتي 
FATF، آمده اس��ت: كدام يك از مفاد اكشن پلن كه 
مورد اعتراض مخالفان است اساساً ربط فني به تقويت 
مبارزه با پولشويي دارد؟ در اين نامه آمده است: اخيراً 
ويدئويي از فرمايشات جنابعالي نشر يافته است كه در 
آن مخالفان تسريع در تكميل اكشن پلن FATF را به 
دو بخش دارندگان نيت خوب و بد تقسيم فرموده ايد و 
ضمن اعالم رسمي وجود پولشويي در ايران- براي اولين 
بار به عنوان وزير خارجه- از صرف صدها ميليارد تومان 
براي فضاسازي عليه مبارزه با پولشويي سخن گفته ايد. 
درباره اين اظهارات گزاره هايي فني به ذهن نگارندگان 

مي رسد كه ذياًل تقديم مي گردد:
۱- همكاران شما در وزارت خارجه، در مورد اظهاراتي 
بسيار سطح پايين تر از فرمايش شما آن هم در سطح 
كارشناسي، مخالفان را به بي مالحظگي متهم مي كنند 
و از دستاويز قرار گرفتن احتمالي اين اظهارات توسط 
نمايندگان امريكا، ش��وراي هم��كاري خليج فارس 
يا آرژانتي��ن در پلنري بع��دي FATF اظهار نگراني 
مي كنند. چگونه تأييد وجود پولشويي آن هم توسط 
وزير خارجه جمهوري اسالمي ايران آن هم بدون اشاره 
به اقدامات بسيار مثبت بانك مركزي در حوزه مبارزه 
با پولشويي دس��ت كم در همين چند ماه اخير مورد 

سوءاستفاده نمايندگان دول فوق الذكر در پلنري بعدي 
قرار نخواهد گرفت؟

٢- بدون وجود ادله سخن از تحت حمايت بودن بخشي از 
كمپين مقابله با تسريع تكميل اكشن پلن توسط دارندگان 
گردش هاي مالي چند ده هزار ميليارد توماني فرموده ايد. 
در واقع از اين به بعد در هر بحث حول FATF بايد بخش 
مهمي از گفتار مخالفان بر اثبات ي��ك امر عدمي- عدم 
وابستگي به پولشوها!- بگذرد. در اين فضا هرگز بحث فني 
شكل نمي گيرد. حضرتعالي بيش از هر كسي از ضربه و 
ضرر اظهار نظرهاي غيركارشناسي در موافقت يا مخالفت 
با اكشن پلن FATF مطلعيد. پس چرا با دست خودتان 
راه نقد و دفاع فني را مي بنديد و موضوع را به س��طوحي 

نازل و غير قابل اثبات سوق مي دهيد؟
۳- كدام ي��ك از مفاد اكش��ن پلن كه م��ورد اعتراض 
مخالفان اس��ت اساس��اً ربط فني به تقوي��ت مبارزه با 
 FIU پولشويي دارد؟ گزارش دهي مس��تقل خارجي
ايران به طرف خارجي )كه مورد اعتراض مخالفان است(

كمكي به حل موضوع پولشويي در حوزه ريال مي كند؟ 
به خصوص كه عمالً با توجه به ناترازي وضعيت ايران در 
FATF نسبت به كش��ورهايي چون امارات، در عمل 
نمي توان به پاس��خ دهي FIU خارجي به FIU طرف 
ايراني هم اميدي داشت. كدام يك از مواد CFT كه مورد 
اعتراض مخالفان است ربطي به پولشويي پيدا مي كند؟ 
ماده ٦ ربطي به مبارزه با پولشويي دارد؟ سازوكار ماده 
۱٢ )با توجه به ناترازي پيش گفته( در عمل كمكي به 
مبارزه با پولشويي گروه هاي تروريستي در ايران خواهد 
كرد؟ عضويت در اگمونت چه حسني براي فرآيند مبارزه 
با پولشويي دارد؟ در عمل هيچ يك از موارد مورد اعتراض 
مخالفان ربطي به تقويت مبارزه با پولشويي ندارد كه حاال 

پولشوها! بنا باشد اعتراض آنها را تأمين مالي كنند. 
۴- آيا در مورد يكي از بندهايي ك��ه واقعاً به مبارزه با 
پولشويي كمك مي كرده از كس��ي اعتراضي شنيده 
ايد؟ اعم از كنترل انتقاالت نقد، كنترل تراكنش هاي بر 
خط و مانند آن؟ آيا هرگز حتي يك بار و در يك رسانه 
كسي از مخالفان مطرح كرده است كه في المثل نبايد 
FIU قدرتمند وجود داشته باشد؟ در همين دو هفته 
اخير اساسا بدون ارتباط انگيزش��ي معنادار با اكشن 
پلن FATF بانك مركزي در اقدامي ستودني سقف 
تراكنش روزانه روي POS را ٥۰ ميليون تومان اعالم 
كرد و با جديت براي اجراي آن ايستاد. آيا هرگز در اين 
مورد كه به معناي واقعي كلمه يك شاهراه پولشويي و 
فساد را مي بندد )به خصوص در حوزه تبديل ريال به 
ارز( حتي يك كلمه يك نفر از مخالفان تسريع اكشن 

پلن FATF مخالفتي كرده است؟
٥- از موارد اكشن پلن FATF به تفسير دوستان شما 
)و برخالف نص صريح دس��ت كم بياني��ه عمومي اخير 
FATF( تنها سه مورد باقي مانده است و الباقي تصويب يا 
اجرا شده. كدام يك از سه مورد باقي مانده عماًل ارتباطي 
فني با مبارزه با پولشويي دارد؟ CFT؟! كدام يك از مواد 
تغيير يافته در اصالح بندهايي از قانون مبارزه با پولشويي 
كمكي به مبارزه روي زمين با پولش��ويي مي كند؟ البد 

تغيير تركيب شوراي عالي مبارزه با پولشويي!
در پايان اين نامه آمده است: به گمان نگارندگان، مقام 
شامخ وزارت خارجه بايستي در صف نخست دفاع از 
منافع ملي و ممانعت از تنزل پرونده هاي حساس كشور 
به دوقطبي هاي نازل رسانه اي باشد. همچنين بايد در 
اظهارات خود دقت و مراقبت نمايد تا زحمات ارزشمند 
همكاران ايش��ان در هر پلنري دچار خدشه و ضعف 
نگردد. مع االسف اظهارات حضرتعالي در گفت وگوي 
مورد اشاره غيركارشناسي، خارج از منافع ملي و قطعاً 
برخالف انگيزه هميشه مثبت شما براي اتحاد ايرانيان، 
تشديد كننده دوقطبي هاي غيرفني بر سر يك پرونده 
كاماًل فني است. اميد اس��ت كه در اظهارات رسانه اي 
بعدي نس��بت به اصالح فرمايشات منتش��ره از خود 

محبت الزم را مبذول فرماييد. 

آقای ظريف يواش! دشمن در كمين است
نمايندگان مجلس: ظريف را به مجلس مي كشانيم

   گزارش  یک

اياالت متحده امريكا طي ماه اخير در سند موسوم به »راهبرد 
ملي مبارزه با تروريسم« بار ديگر جمهوري اسالمي ايران را 
حامي تروريس�م معرفي كرده اس�ت. در ابتداي اين گزارش 
كش�ور امريكا با تهدي�دی به ن�ام »گروه هاي تروريس�تي 
افراط گراي اس�المي« معرفي ش�ده اس�ت: »ما همچنان با 
تهديدات ايران، يعني مهم ترين حامي دولتي تروريس�م، از 
طريق شبكه جهاني عوامل ايران و حمايت جاري اين كشور 
از مجموع�ه اي از گروه هاي تروريس�تي، روبه رو هس�تيم.« 
همچنين در اين س�ند با تأكيد بر اينكه راهب�رد »امريكا در 
وهله اول« به معني »امريكاي تنها« نيست، تصريح مي شود 
امريكا ب�راي مقابله ب�ا »تهديد گروه هاي تروريس�تي مورد 
حمايت ايران« و »تروريسم راديكال اسالمي« خواهان جذب 
حمايت و گسترش نقش ش�ركاي بين المللي خود مي باشد. 
اس��ناد اينچنيني را »دفتر مبارزه ب��ا تروريس��م و افراط گرايي 
خش��ونت آميز« به عن��وان يك��ي از ادارات وزارت ام��ور خارجه 
اياالت متحده تهيه و گردآوري مي كند؛ اداره اي كه مدعي است 
تالش هاي خود را جه��ت ارتقاي همكاري هاي ضد تروريس��م 
حكومت فدرال اي��االت متح��ده امريكا با دولت ه��اي خارجي 
هماهنگ كرده و در ارتقا، همكاري و اجراي سياس��ت هاي ضد 
تروريستي اياالت متحده امريكا شركت مي كند. اين اداره بارها 
مجموعه اسنادي را در اتهام افكني عليه جمهوري اسالمي ايران 
گردآوري و منتش��ر كرده است و اعمال بس��ياري از تحريم هاي 
ضدايراني عليه كش��ورمان با ادعاي تروريس��ت زا ب��ودن رفتار 
بين المللي ايران ناشي از اقدامات همين اداره است. در واقع اياالت 
متحده امريكا براي پيشبرد اهداف صرفاً سياسي خود براي فشار 
به كشورهاي مستقلي مانند ايران سازمان عريض و طويلي نظير 
»دفتر مبارزه با تروريسم و افراط گرايي خشونت آميز« را تاسيس 
كرده تا بتواند اسناد حقوقي و سياسي الزم را براي اعمال فشار به 

كشور مورد هدف مقدمه سازي كند. 

    ابزاري ويژه براي تأمين منافع امريكا
»تروريست« خواندن نظام سياسي كش��ورهاي مستقل توسط 
امريكا از ابزارهايي است كه اين كشور بعد از جنگ جهاني دوم با 
هدف تغيير رفتار و حتي تغيير ساختار حاكميتي كشورها به كار 
گرفته است؛ امريكايي ها با همين ابزار تالش كرده اند حلقه تحريم 
و فشارهاي بين المللي عليه جمهوري اسالمي ايران را تنگ تر و 
كش��ورمان را به تس��ليم در برابر خود وادار كنند. استفاده از اين 
واژه آنقدر براي امريكايي ها اهميت دارد كه در اس��ناد مختلفي 
كه در قالب برنامه هاي س��االنه و راهبرد از سوي مراكز دولتي و 
غير دولتي اين كشور منتشر مي ش��ود، تروريست خواندن ساير 
كشورها محور قرار مي گيرد. به عنوان نمونه هفته گذشته، آخرين 
راهبرد اياالت متحده جهت مبارزه با تروريسم بر خروجي سايت 
كاخ س��فيد قرار گرفت. اين سند سه دس��ته تروريسم را شامل 
»تروريسم افراطي اس��الم گرا، تروريس��م مورد حمايت ايران و 
ديگر اشكال تروريسم افراطي« معرفي مي كند و ايران را به عنوان 
»اصلي ترين كش��ور حامي تروريسم« و تهديدي خطرناك براي 

منافع اياالت متحده مورد تصريح قرار داده است. 
   سندي براي تهمت افكني

»دفتر مبارزه با تروريسم و افراط گرايي خشونت آميز« اگرچه در 
سند مورد اشاره مهم ترين اهداف راهبردي دولت اياالت متحده را 
»راهبرد مبارزه با تروريسم« در عبارتي مانند »كاهش قابل توجه 
ظرفيت انجام عمليات تروريس��تي در داخل خاك اياالت متحده 
يا عليه منافع خارجي اين كش��ور«، »از بين بردن منابع قدرت و 
پش��تيباني مورد اتكاي تروريس��ت ها«، »كاهش توان گسترش 
افراط گرايي، جذب و س��ازماندهي به منظور ارتكاب خشونت در 

خاك اياالت متحده«، »ايجاد آمادگي و محافظت از ش��هروندان 
امريكايي در برابر حمالت تروريستي از طريق ارتقاي امنيت مرزها 
و اعمال قانون« و »ايفاي نقش جدي تر از س��وي شركاي دولتي، 
بخش خصوصي و خارجي در پيش��گيري و مبارزه با تروريس��م« 
عنوان مي كند اما هدف اصلي اين سند معرفي كردن ايران به عنوان 
بزرگ ترين دولت حامي تروريسم اس��ت. در اين سند تاكتيك ها 
جهت دستيابي به اهداف مورد نظر دولت امريكا »دور نگه داشتن 
تروريس��ت ها از منابع مالي، م��واد و تجهيزات مورداس��تفاده«، 
»نوس��ازي و تركيب مجموعه  وس��يع تري از ابزاره��ا و اختيارات 
به منظور مقابله با تروريسم و حفاظت از خاك امريكا« و »حفاظت از 
زيرساخت هاي اياالت متحده و ارتقاي آمادگي در اين زمينه« است. 
امريكايي ها در حالي مدعي ترين كش��ور براي مبارزه با تروريسم 
هستند كه طبق آمار و اسناد متقن بين المللي بيشترين لشكركشي 
را به كشورهاي ديگر داش��ته اند و بيشترين تلفات غيرانساني را از 

جوامع بش��ري گرفته اند، البته ابزار قرار دادن »تروريست« براي 
زيرپاگذاشتن استقالل كشورها بعد از حوادث مشكوك ۱۱ سپتامبر 
٢۰۰۱ اوج گرفت تا جايي كه امريكا در واكنش به اين حادثه اين بار 

به افغانستان لشكركشي كرد و بعد از آن به عراق حمله ور شد. 
  مالل روزافزون امريكا از استقالل ايران

سند مورد اش��اره با داليل دم دس��تي ايران را به جهت حمايت 
از ش��بكه اي از عوامل و گروه هاي منطقه اي ك��ه تهديدهايي را 
در منطقه  غرب آس��يا متوجه منافع اياالت متحده مي كنند، به 
حمايت از تروريسم متهم مي كند و در ادامه حزب اهلل لبنان را به 
عنوان اصلي ترين متحد منطقه اي ايران معرفي مي كند. مسئله 
قابل تامل اينك��ه گردآورندگان اين س��ند، حاميان حزب اهلل در 
خاك اياالت متحده را از جمله  مهم تري��ن تهديدات پيش روي 
اياالت متحده به شمار آورده اند. اين سند همچنين سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي را بازوي منطقه اي اي��ران جهت تأمين، تجهيز 
و آموزش نيروهاي حزب اهلل و ديگ��ر گروه هاي مورد حمايت آن 
كشور در بحرين، عراق، سوريه و يمن، معرفي كرده كه مي تواند 
با استفاده از عوامل خود در سراس��ر جهان، منافع و حتي خاك 
اياالت متحده را با تهديد مواجه نماي��د. در توضيح تاكتيك هاي 
مبارزه با تروريس��م، ذيل بخش »دور نگه داشتن تروريست ها از 
منابع مالي، مواد و تجهيزات مورد استفاده«، ايران به استفاده از 
تروريسم به عنوان يك ابزار سياست خارجي متهم شده است كه از 
شبكه هاي مشروع و قانوني مالي و تجاري، جهت حمايت مخفيانه 
از گروه هاي موردحمايت استفاده مي كند. سند امروز امريكايي ها 
درباره تروريسم در قياس با س��ندهايي كه در سال هاي ٢۰۰٦ و 
٢۰۱۱ منتشر شده داراي »ثبات ساختار« بيشتري است. آنچه 
بايد مورد توجه قرار بگيرد اين مسئله است كه در جاي جاي اين 
سند نام ايران به كار رفته كه نش��ان دهنده اين مسئله است كه 
امريكا از رويارويي با ايران ناتوان است و همچنان ايران را مهم ترين 

تهديد عليه منافع خود مي داند. 

گزارش  2

 بزرگ ترين حامی تروريسم ايران را متهم به اقدامات تروريستی می كند!

مالل 40 ساله امريكا از استقالل ايران

   احمد عليرضابيگي   عليرضا  سليمی   احمد اميرآبادی   علي اكبر كريمي


