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 FATFسازي با موضوع  دوگانه      روز  حرف ▼ 

در فضاي عمومی  FATFمطرح شدن چندین باره بحث 

گیرد که اعتماد چندین ساله به  کشور پس از آن صورت می

غرب در جریان برجام، به اقتصاد، همگرایی و یکپارچگی در 

اي دوباره درصدد هستند با  با این حال، عده. کشور ضربه زد

سازي و به  حرکت کشور به سمت فعال FATFطرح موضوع 

در این میان، . کارگیري توان داخلی را به حاشیه بکشانند

  :رسد نکاتی وجود دارد که توجه به آن ضروري به نظر می

شود بسیاري از کشورها به این کنوانسیون  گفته میـ 1

. اند و هیچگونه اتفاقی براي کشورشان نیفتاده است پیوسته

توان به کشورهایی، همچون ژاپن، ترکیه و  یم براي نمونه، 

کشورمان بسیار غرب به اوالً، نوع نگاه . عربستان اشاره کرد

وقتی در نگاه آمریکا . متفاوت با کشورهاي مطرح شده است

توان  شود، چطور می یک دانشمند ایرانی تروریست مطرح می

تراز با دیگر کشورها  مخود را ه FATFبراي پیوستن به لوایح 

هاي  نیاز پیوستن به کنوانسیون ثانیاً پیش. مطرح کرد

 باکه  استالملل، پشتوانه قوي اقتصادي  اقتصادي جامعه بین

متأسفانه، در . آید سازي همه توان داخلی به وجود می فعال

شش سال گذشته نگاه خارجی جایگزین توجه به تولید در 

  .کشورمان شده است

، تجارت FATFلوایح گویند بدون تصویب  ـ برخی هم می2

چنینی  متأسفانه، سخنان این. غذا و دارو مختل خواهد شد

؛ در شود می مطرحسازي در کشور  ایجاد دوگانهتنها با هدف 

حالی که اساساً نهادهایی که در حوزه اقالم بشردوستانه 

داراي ریسک باال نیست و  FATFفعالیت دارند، در تعریف 

در تجارت بشردوستانه  نباید FATFاجراي استانداردهاي 

: کنوانسیون چنین آمده است این 22در بند . خللی وارد کند

نباید  FATFهاي  به عنوان یک اصل، همکاري با توصیه«

تعهدات یک کشور را ذیل منشور سازمان ملل و قوانین 

المللی جهت ارتقاي احترام جهانی براي حقوق  حقوق بشر بین

ابراین دلیل اصلی اخالل در بن» .مختل کند... بنیادین بشر و

تجارت بشردوستانه، تروریسم اقتصادي آمریکاست که پس از 

نقش آمریکا برجام، شدت بیشتري به خود گرفته است؛ پس 

  .جا شود نباید جابه FATF با

هر اقدام و فعالیتی در حوزه تجارت باید در راستاي 

 باکه این کار نه تنها  باشدهاي آمریکا  سازي تحریم خنثی

بلکه آمریکا را نیز بیشتر از گذشته  آید؛ نمیبه دست مذاکره 

نشان  تجربه تاریخی ملت ایران. به تحریم امیدوار خواهد کرد

  .هاست نگاه داخلی تنها مسیر ناکارآمدي تحریمداده است، 

 

 

  

 

 

 

  !رویترز نیوز                            روز گزارش ▼

به اغتشاش  یان روزهاي ابتداي تبدیل شدن اعتراضات بنزیناظهارات مقامات کاخ سفید  از هم

اي  بر روي این حوادث  دشمن حساب ویژه، داد و آشوب در تعدادي از شهرهاي کشور نشان می

عنـوان برخـورد خشـن بـا معترضـان در کنـاره پـروژه         بـا اظهـارات سـریالی   ! خواهد کرد باز

همزمان در داخـل کشـور ایجـاد فاصـله     آغاز یک جنگ روانی ضد ایرانی بود که  ،سازي کشته

گردش در آوردن پرونده حقوق بشري و در پـی  به شکاف میان مردم و حاکمیت و بازکردن و 

 .داد الملـل  را در دسـتور کـار قـرار مـی      هاي حقوق بشري با پشتوانه نهادهاي بـین  آن تحریم

ن انگلیسی و سـعودي و  زبا که در یک ماه گذشته با بازیگردانی تلویزیون هاي فارسی ییسناریو

دي  5پیگیري شد و حاال در نزدیکی ... طلبان تندرو و اصالح طلبان، منافقین، همچنین سلطنت

شـود تـا بـار دیگـر اغتشـاش و       ي آبان، تالش میها روزي که به بهانه چهلمین روز آشوب ،ماه

تالش کرده خبرگزاري رویترز ! شود میداده  سالح وعده دست بردن بهحتی آشوب آغاز شود و 

که در همان ابتدا اعالم کرده بود بیش از هـزاران   را» برایان هوك«است در گزارشی اظهارات 

 .سازي و داستان سرایی مستندسـازي کنـد   با داستان د،ان هاي ایران کشته شده نفر در درگیري

مـدعی شـده اسـت    ، کند پیروي می »گوبلز«که از همان قانون  یاین رسانه انگلیسی در دروغ

حالی مدعی چنـین آمـاري    خبرگزاري دراین ! اند نفر در اتفاقات اخیر ایران کشته شده 1500

شده است و این آمار را نتیجه جلسه ادعایی رهبر معظم انقـالب بـا مسـئوالن امنیـت کشـور      

رهبر معظم  انقـالب در زیـرزمین   «مضحک نوشته بود؛  يدانسته که چندي پیش نیز در خبر

و دسـتوراتی   نفـر برگـزار کـرده    چهـار اي سري و خصوصی با  جلسه )ره(ه امام خمینییحسین

کـه اکنـون    اي حملـه » !سعودي بـود  يکه حاصل آن، حمله به آرامکو اند کردهمحرمانه صادر 

ها بررسی اعالم کرده است هیچ گونه سندي دال بر دست داشتن ایران  سازمان ملل پس از ماه

پـس از   ،دهـد  هـا نشـان مـی    این خبرسازي!  داردت نفتی سعودي وجود ناسیسأدر حمله به ت

نـد  ا هیوز و دسـت خـالی دشـمنان ملـت ایـران، ناچـار شـد       نو فروپاشی آمـد  »زم«دستگیري 

  .مانند رویترز را به خط کرده و اعتبار آن را فداي پروژه ضد ایرانی خود کنند اي، خبرگزاري

  هردستگیري عوامل اقدامات ضد امنیتی در ماهشاخبار ویژه     ▼

 از تعدادي دستگیري از اي اطالعیه انتشار با خوزستان استان) عج(عصر ولی حضرت سپاه

 سازمان« :است آمده اطالعیه این در .داد خبر ماهشهر اخیر اغتشاشات و حوادث مسلح عوامل

 و مردم به تیراندازي اصلی عوامل هوشمندانه، و دقیق اقدامات با خوزستان سپاه اطالعات

 مسلح عوامل از تعدادي قضا دستگاه هماهنگی با و شناسایی را انتظامی و ینظام نیروهاي

 و ضد امنیتی اقدامات انجام به نسبت شده دستگیر عوامل .کرد دستگیر را ماهشهر حوادث

 در اخالل جهت در شهر، به منتهی مسیرهاي نمودن مسدود براي اوباش و اراذل تشویق

 تیراندازي و پتروشیمی هاي مجتمع فعالیت در اختالل و واردات ـ صادرات کردن فلج و امنیت

  ».کردند اعتراف مردم و انتظامی نظامی، مأمورین سمت به

  هاي ضد انقالب در اغتشاشات ابستگان جریانو

هاي خاص وابسته هستند،  شدگانی که به جریان بازداشت بر اساس اطالعات رسیده، در میان

گرا،  قوم هاي گروه به وابسته نفر 66 تکفیري،  سابقه رايدا نفر 17 نفاق، سابقه داراي نفر 34

 و مانند آنارشیست  نوظهور، هاي گروه به وابسته نفر 10طلب، سلطنت هواداران از نفر 25

. اند است که عموماً نقش لیدري داشته بوده مارکسیسم جریان به وابسته هم نفر یک امثالهم و

 کانون به اطالعات وزارت از سوي شده بازداشت وانانج و نوجوانان از نفر 116از سوي دیگر، 

 18 تا 15 سنی این افراد دهد، میانگین ها نشان می بررسی. اند شده فرستاده تربیت و اصالح

 دوره هیجانات دلیل به صرفاً و نداشته اغتشاشگران با اي شبکه ارتباط هیچ است و بوده سال

  .دان شده حاضر آنان میان در جوانی و نوجوانی

 



 
  

  اخبار ▼

  خبرگان در زنان با حضور فقهاي نگهبان برخورد جالب

 چهارشنبه«: نوشت مطلبی در نگهبان شوراي حقوقدان عضو »نظیف طحان هادي دکتر«

 تعداد از گزارشی یکدخدای دکتر. بود نگهبان شوراي جلسه ،1398 آذرماه 27

 برگزاري روند همچنین و بريره خبرگان مجلس اي دوره میان انتخابات کنندگان نام ثبت

 میان در که کرد اشاره نکته این به آمار ارائه در ایشان. داد ارائه هفته آخر در آزمون

 رویکرد میان این در که کند می شرکت آزمون در که دارد وجود هم خانم نفر یک داوطلبان

 یزدي اهللا آیت اینکه جمله از. بود جالب برایم معظم فقهاي خاص طور به و محترم اعضاي

 حق این و نیست خبرگان انتخابات در زنان حضور مانع جنسیت که است خوب این گفتند

 و کیفیت در ما که شد کیدأت نیز نکته این بر البته. شوند مجامعی چنین وارد که است زنان

 قائل مرد و زن میان تفاوتی شفاهی، و کتبی از اعم رو پیش هاي آزمون و علمی فرآیند

 ».باشد می ها آزمون این در قبولی افراد، اجتهاد ییدأت شرط و نیستم

  توانیم از زیر بار مسئولیت دولت روحانی شانه خالی کنیم نمی

طلبان اعتقاد دارد در  طلب برخالف برخی اصالح فعال سیاسی اصالح» محمدعلی ابطحی«

باره وضعیت وي همچنین در. انتخابات آتی مجلس، شاهد افت شدید مشارکت نخواهیم بود

توانند از زیر بار مسئولیت  گاه نمی  طور که اصولگرایان هیچ همان: طلبان گفته است اصالح

طلبان هم نخواهند توانست این کار را با دولت  نژاد شانه خالی کنند، اصالح دولت احمدي

طلبی ربط کاملی ندارد، اما  آقاي روحانی بکنند؛ یعنی عملکرد ایشان هر چند به اصالح

طلبی   ما باید در اصالح. طلبی خواهد گذاشت اي روي وضعیت اصالح  أثیر قابل مالحظهت

از نظر من شاید . طلب جدا کنیم هاي اصالح مسئله اصالحات را از مسئله احزاب و شخصیت

طلب نتواند خیلی کار جدي انجام دهد و  رو تا انتخابات، جریان اصالح در مقطع کوتاه پیش

کاري که باید انجام شود، این است که روزنه امید به اصالحات همچنان باز . ورق را برگرداند

  .بماند که کار سختی است

  چرا ادعاي شهادت فرمانده هوافضاي سپاه دروغ است؟

اي در کانال شخصی خود در تلگرام  تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانه» محمد ایمانی«

شهادت فرمانده هوافضاي سپاه در سوریه و هاي سعودي درباره  چرا ادعاي رسانه«: نوشت

به این دلیل روشن . در حمله موشکی رژیم صهیونیستی دروغ است؟ پاسخ پیچیده نیست

آویو و حیفا و مراکز  ها، تل که قطعاً در صورت ارتکاب چنان خبطی از سوي صهیونیست

این را سران . شد زده می  ها موشک شخم مهم نظامی و اقتصادي اسرائیل بالفاصله با صد

تر، در  دانند و یک بار در ابعادي به مراتب کوچک رژیم صهیونیستی بهتر از هر کس می

هاي  رسانه» .اند هاي جوالن تجربه کرده تأسیسات نظامی و راداري خود در نزدیکی بلندي

را در » زاده سردار حاجی«ضد انقالب و وابسته به دربار سعودي روز گذشته شایعه شهادت 

  .ظامی رژیم صهیونیستی به خاك سوریه منتشر کرده بودندحمله ن

  !بحران قطر یک گام به جلو و دو گام به عقب

وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه، در صفحه شخصی خود در توئیتر » انور قرقاش«

یک : به او جواب دادم. یک مهمان خارجی از من درباره تحوالت بحران قطر پرسید«: نوشت

» .ترین دشمن قطر، قطر است مشکل این است که سرسخت. جلو و دو گام به عقبگام به 

حمد  شیخ تمیم بن«دسامبر جاري نیز در واکنش به مشارکت نکردن  10قرقاش در 

با اینکه «: فارس در ریاض، نوشت امیر قطر در اجالس سران شوراي همکاري خلیج» ثانی آل

هاي صادقانه و پایدار به نفع منطقه است؛ اما  حل رسد و راه معتقدم هر بحرانی به پایان می

دلیل غیبت امیر قطر از این اجالس ارزیابی . ارزیابی من این است که بحران قطر ادامه دارد

عربستان، امارات، (منفی از مواضع است و باید براي حل بحران میان قطر و چهار کشور 

  ».هاي این بحران حل و فصل شوند ریشه) بحرین و مصر

 

 

  کوتاه اخبار ▼

جلسه رهبري با باره در »رویترز«پس از خبرسازي دروغ ◄ 

مسئوالن دولت، باشگاه خبرنگاران جوان از یک منبع آگاه و 

نزدیک به بیت رهبر معظم انقالب خبر داد که برخالف ادعاي 

اي،  اهللا خامنه مشترکی میان حضرت آیت  رویترز، هیچ جلسه

و » آبان 26«دولت در روز جمهور و اعضاي کابینه  رئیس

این . ها تشکیل نشده است آشوب زمینهحتی پس از آن در 

تنها دستور رهبر معظم انقالب در مورد : منبع آگاه افزود

ایشان است که به » فتأفرمان ر«، همان 98قربانیان آبان 

صورت مکتوب و در پاسخ به گزارش دبیر شوراي عالی امنیت 

  .ها منتشر شد ملی در رسانه

در ها  پیمایش افکارسنجی جدید درباره نظر آمریکایی◄ 

جمهور طی سه سال  رئیس  »دونالد ترامپ«اقدامات  زمینه

ها از وي، باز هم  رغم افزایش حمایت دهد علی اخیر، نشان می

به . دانند یید نمیأها عملکرد وي را قابل ت نیمی از آمریکایی

ت مشترك صور  این نظرسنجی که به »هیل«نوشته وبگاه 

، نشان اند دادهو نشریه هیل انجام » ایکس هریس«سسه ؤم

هاي کنگره  هاي دموکرات افزایش تالش با وجوددهد  می

درصد از مردم این کشور  49آمریکا براي استیضاح ترامپ، 

  .دانند مییید أجمهوري را قابل ت عملکرد ترامپ در ریاست

 »دخداییعباسعلی ک«هاي دانشجویی با  تعدادي از تشکل◄ 

کدخدایی . وگو کردند سخنگوي شوراي نگهبان دیدار و گفت

رجل سیاسی و تفسیر آن اظهار  پرسشی در زمینهدر پاسخ به 

دو  این باره رجل سیاسی مسئله جدیدي نیست و در: داشت

بحث . فقهی داریم که از قدیم در حوزه علمیه بوده است نظر

نژاد اتفاق  ديحماجمهوري آقاي  وزارت زنان در دوره ریاست

 نفرو فقط چند ند مخالفتی نکرد نیز انقالبمعظم  رهبرافتاد و 

از آقایان قم اعتراض داشتند که ممکن است در بحث 

  .جمهوري هم اینطور باشد ریاست

یک عضو فراکسیون امید مجلس شوراي اسالمی از نامه ◄ 

و  FATF بارهگروهی از نمایندگان به رهبر معظم انقالب در

. نپیوستن به آن از منظر فعاالن اقتصادي خبر داد يپیامدها

 اکثراً«: عضو فراکسیون امید گفت »مقدار الدین بی شهاب«

کید أت ،نظر هستند فعاالن اقتصادي که در این زمینه صاحب

نپیوندیم و در لیست سیاه قرار  FATFدارند که اگر ما به 

ي ها شود و شعبات بانک دست و پاي کشور قفل می ،بگیریم

  ».ما در خارج از کشور بایکوت خواهند شد

تا «: طلب گفته است فعال اصالح »حسین مرعشی«◄ 

توان گفت که کدام  ها اعالم نشود، نمی نتیجه احراز صالحیت

به نظر . رو دارد جریان دست باال را در انتخابات و مجلس پیش

رسد باید قبل از صدور هر رأیی منتظر نتیجه بررسی  می

 ».از سوي شوراي نگهبان بودها  صالحیت
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