
اخبار كشور

دیوان  اشعار حمید سبزواری رونمایی شد

آیین رونمایی مجموعه  اشعار مرحوم حمید سبزواری با عنوان »این بانگ 
آزادی«، با حضور جمعی از چهره های ادبی و عالقه مندان به حوزه شــعر و 

ادبیات انقالب اسالمی، در تاالر سوره حوزه هنری برگزار شد.
در این برنامه، شخصیت هایی چون سردار سپهر جانشین فرمانده سازمان 
بسیج مستضعفین، اسفندیار قره باغی خواننده سرود »آمریکا مرگ به نیرنگ 
تو«، علیرضا قزوه شــاعر و... ســخنرانی کردند و از خانواده خلیل عمرانی و 
نصراهلل مردانی، دو شاعر انقالبی، تجلیل شد. سپس با دعوت از عالیه محرابی 
و محمدمهدی ســیار از شاعران جوان حوزه شعر انقالب نیز تقدیر به عمل 
آمد. همچنین خانواده های مرحوم حمید ســبزواری و مرحوم احمد زارعی 

هم تجلیل شدند.
پس از مراسم تقدیر، حسین اسرافیل از شاعران انقالب و از دست اندرکاران 
تهیه و تنظیم کتاب »این بانگ آزادی«، درباره علت چاپ این مجموعه شعر 
گفت: بعد از فوت استاد سبزواری مجموعه آثار منتشر شده و نشده از ایشان 
مورد بازنگری و بررســی قرار  گرفت و با کمک استادان محدث خراسانی و 
رضا اسماعیلی منشوری از آنها برای شاعران جوان در مسیر تقویت بصیرت 

و روحیه انقالبی فراهم شد که امشب رونمایی از آن را جشن می گیریم.
مصطفی محدثی خراسانی نیز در ادامه قطعه شعری از خود را که پس 

از درگذشت سبزواری به وی تقدیم کرده بود قرائت کرد.
سانسور هماهنگ خبری 

در رسانه های زنجیره ای غرب
عدم انتشار خبر سقوط دو هواپیما در کانادا در همه رسانه های زنجیره ای 

غرب گویای سانسور هماهنگ خبری در این رسانه هاست. 
پس از سانســور خبری راهپیمایی پرشــکوه اربعین در رســانه های 
زنجیره ای غرب مانند BBC )رســانه سلطنتی بریتانیا(، دویچه وله )رادیو 
صــدای آلمان(، VOA )تلویزیون صدای آمریــکا(، رادیو فردا، یورو نیوز 
)رســانه اتحادیه اروپا(، rfi )رادیو ملی فرانســه(، رادیو زمانه )وابسته به 
سرویس اطالعاتی هلند و سازمان NED از زیرمجموعه های CIA(، گویا 
نیوز )وب سایت وابسته به سازمان CIA( و... روز یکشنبه نیز خبر برخورد 
دو هواپیما در آسمان اتاوا )پایتخت کانادا( توسط این رسانه ها سانسور و به 

هیچ وجه بازتاب داده نشد. 
برخــورد دو هواپیمــای فوق که یکی از نوع »پایپــر« و دیگری از نوع 
»سسنا« بود، منجر به سقوط هواپیمای »سسنا« در جاده »کارپ« واقع در 
30 کیلومتری اتاوا و کشته شدن خلبان آن گردید و هواپیمای »پایپر« با 11 

مسافر و تعدادی خدمه در فرودگاه بین المللی اتاوا به زمین نشست.
خبر فوق که توســط پلیس محلی اتاوا در ایالــت انتاریوی کانادا اعالم 
شد و از طریق خبرگزاری و وب سایت خبری »اسپوتنیک« اعالم شد و در 
رسانه های داخلی نیز انعکاس یافت اما به هیچ وجه اثری از آن در رسانه های 
زنجیره ای فوق الذکر دیده نشد. گویی بخشــنامه ای همه این رسانه ها را از 
انتشار خبر یاد شده که به نقص سیستم امنیتی هوایی در یکی از کشورهای 
مهم غربی یعنی کانادا برمی گشــت، منع کرده بود. این درحالی اســت که 
کوچک ترین خبر درباره سقوط حتی هواپیماهای کوچک آموزشی در ایران، 

در این رسانه های زنجیره ای، بازتاب گسترده ای پیدا می کند. 
البته این قضیه مسبوق به سابقه است که اخبار بسیاری از نابهنجاری ها 
و نابسامانی ها و فجایع رخ داده در کشورهای غربی به گونه ای کنترل شده و 
قطره ای در رسانه های زنجیره ای نظام سلطه منعکس شده و بعضا در مقابل 
آنها به طور هماهنگ ســکوت اختیار می شــود و کوچک ترین خبری درج 
نمی شــود. به نظر می آید این فقره سانسور گروهی در رسانه های غربی که 
اغلب دارای مدیریت های جداگانه و بسیار دور از هم هستند، می تواند سوژه 
پژوهش ها و تحقیقات علمی و رســانه ای متعددی باشد تا این جمله نوآم 
چامسکی )از متفکرین غربی( مصداق پیدا نماید که »در غرب، نوعی سرکوب 

رسانه ای برقرار است«!
سیدمحمد ساجدی، هنرمند انقالبی 

درگذشت
سیدمحمد ساجدی از هنرمندان متعهد کشورمان در مسیر بازگشت از 

راهپیمایی اربعین حسینی درگذشت.
ساجدی که گرافیست و طراح بود در مسیر بازگشت از کربالی معلی به 
همراه خانواده دچار سانحه رانندگی شد که متاسفانه در این حادثه عالوه  بر 
او، همسر و دو فرزند دختر وی نیز به دیار باقی شتافتند و فرزند دیگرش نیز 

هم اکنون در وضعیت کما قرار دارد.
بخش ادب و هنر روزنامه کیهان درگذشت این هنرمند متعهد و فرزندان 

و همسرش را به خانواده و جامعه هنری کشور تسلیت عرض می کند.
 کاریکاتورهای »دونالد سلمان« 

به نمایش درآمد
نمایشــگاه کاریکاتور »دونالد ســلمان« با مضامین استکبارستیزی و 

مهاجرت، طی مراسمی در گالری عالی حوزه هنری گشایش یافت.
محسن مومنی شریف، رئیس  حوزه هنری انقالب اسالمی، در این مراسم 
با  اشاره به همزمانی برپایی این نمایشــگاه با سالروز 13 آبان به عنوان روز 
دانش آموز گفت: شاید اگر 20 سال پیش چنین نمایشگاهی برپا می شد کمتر 
کسی درک کامال درستی از چرایی برگزاری آن و فهم عمیقی از مضامین آن 
آثار می توانست داشته باشد. اما امروزه شاهد ارائه مفاهیم و مضامینی از سوی 
شجاعی هستیم که پایان قدرت آمریکا را بیان می کند و مخاطب این موضوع 
را به خوبی می فهمد و با آن همراه می شود. همچنین شجاعی با آثارش نشان 
داد که می شود با شخصیتی همچون ترامپ به راحتی شوخی کرد و موارد 
بسیار زیادی که درخور شخصیت اوست را در قالب هنر کاریکاتور بیان کرد.
گفتنی اســت، نمایشــگاه »دونالد ســلمان« بــا 85 اثــر در دو بخش 
استکبارســتیزی و آموزش گام به گام مهاجرت اثر سیدمســعود شــجاعی 
طباطبایی همزمان با سالروز 13 آبان به عنوان روز دانش آموز و استکبارستیزی 
گشــایش یافت. این نمایشــگاه تا 23 آبان در گالری ابوالفضل عالی به نشانی 

خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ میزبان عالقه مندان خود خواهد بود.

صفحه 3
سه شنبه    ۱۵ آبان ۱3۹۷

۲۷ صفر ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۴

عزیمت پیاده علمای اهل سنت 
به حرم امام رضا)ع(

هزار نفر از نخبگان و علمای اهل ســنت از سراســر ایران که به 
مناســبت دهه پایانی ماه صفر به مشهد سفر کرده اند صبح دیروز )14 
آبان( با پیاده روی از میدان شهدای این شهر به سمت حرم رضوی، به 

زیارت بارگاه منور حضرت علی بن موسی الرضا)ع( مشرف شدند. 
به گزارش ایرنا، این کاروان زیارتی شامل هموطنان اهل سنت از استان های 
آذربایجان غربی، کردستان، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان 

جنوبی روز یکشنبه وارد مشهد شدند. 
نخبگان و علمای اهل سنت از سراسر کشور همزمان با دهه آخر ماه صفر در قالب 
کاروان زیارتی با قصد تشرف به بارگاه منور امام رضا)ع( و شرکت در عزاداری های 
 این ایام، برای عرض تســلیت با پای پیاده به سمت حرم رضوی حرکت کردند.
نخبگان و علمای اهل ســنت سراسر کشور ظهر روز دوشنبه نیز در تاالر قدس 

حرم مطهر امام رضا)ع( با متولی آستان قدس رضوی دیدار کردند.
ایــن افراد زیارت بــارگاه منور رضوی در دهه آخــر صفر که متعلق به آن 
بزرگوار و حضرت رســول اکرم )ص( است را تحکیم بخش وحدت شیعه و سنی 

توصیف کردند.
مشــهد مقدس در دهه پایانی صفر هر ســال میزبان خیل مشتاقان امام 
رضا)ع( از شیعیان به صورت پیاده و پیروان سایر ادیان و مذاهب از سراسر دنیا 
است، از این رو بزرگان اهل سنت نیز هر سال به سهم خود برای پابوسی حضرت 

به مشهد مقدس سفر می کنند. 
آنان عرض ارادت خود به ســاحت مقدس آن حضــرت را به صورت پیاده 
پیمودن بخشی از مسیر تشرف به حرم مطهر رضوی به منصه ظهور رسانده و در 

برابر شخصیت واالی امام هشتم )ع( سر تعظیم فرود می آورند.
تشییع و خاکسپاری پیکر 3 شهید گمنام 

در ستاد ناجا

پیکر ســه شــهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور پرسنل و 
فرماندهان ارشد پلیس در ستاد ناجا تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش تســنیم، پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح  
دیروز  با حضور تعدادی از فرماندهان و کارکنان ناجا از جمله ســردار اشتری، 
فرمانده ناجا و عموم مردم تهران از میدان صبحگاه ســتاد فرماندهی تا مسجد 
مالک اشتر تشییع  و پس از اقامه نماز توسط حجت االسالم سید علیرضا ادیانی، 

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی به خاک سپرده شد.
دو تن از این سه شهید گمنام 22 و 24 ساله بودند که در 21 تیر ماه سال 
67 در تک دشمن و در منطقه زبیدات به شهادت رسیدند و شهید دیگر نیز  19 
ساله بود که   در 15 تیرماه سال 61 در عملیات رمضان و در منطقه شرق بصره 

به شهادت رسیده است.

اخبار ادبی و هنری

رهبر معظم انقالب: نگاه  من به جنبش دانشجویی؛ ضداستکباری، 
 ضد فســاد، ضد اشــرافی گری، ضد حاکمیــت تجمل گرایانه 

و زورگویانه، ضد گرایش های انحرافی است.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

کیهان بررسی می کند

ادعای قطع همکاری روسیه و چین با ایران
بدون پذیرش FATF واقعیت ندارد

تالش پیامبر)ص( برای تحقق احکام زنده اسالم
امام علی)ع(: )پیامبر گرامی اسالم( آن چنان در اجرای 
فرمانت کوشــش کرد که شعله فروزان حق را آشکار و راه 
را برای جاهالن و گمراهان روشن ساخت و دل هایی که در 
فتنه و گناه فرو رفته بودند، به واســطه او هدایت شدند. 
پرچم های حق را برافراشت و احکام زنده اسالم را برپا نمود.
نهج البالغه- خطبه ۷۲

رئیس جمهور در جمع مدیران وزارت اقتصاد گفت: 
آمریکا در این مســیری که علیه ملت ایران انتخاب 
کرده اســت حتما ناموفق خواهد بود و ملت ایران هم 

امیدوارانه راه خودش را ادامه می دهد.
حجت االســالم روحانی رئیس جمهور صبــح دیروز در 
نشست با مدیران ارشــد وزارت امور اقتصادی و دارایی  افزود: 
ما افتخار می کنیم از ملت های منطقه حمایت می کنیم، آمریکا 
افتخار می کند از یک رژیم آدم کشی که ملت فلسطین را هر 
روز دارد زیــر بمباران قرار می دهــد حمایت می کند. افتخار 
می کند از رژیمی حمایت می کند که هر روز مردم یمن را نابود 

می کند و ویرانه های یمن را ویران تر می کند. 
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آمریکا چه افتخاری دارد 
که انجام بدهد گفت: آمریکا در این مســیری که علیه ملت 
ایران انتخاب کرده اســت حتما ناموفق خواهد بود. آمریکا دو 
هدف بیشتر ندارد می خواهد ایران را تضعیف کند و ملت ایران 

را ناامید کند. 
وی اظهار داشت: به هیچ کدام از این دو خواسته نمی رسد 
نــه ملت ایران ناامید می شــود نه ایران شکســته و تضعیف 
می شود. ایران به قدرتمندی خودش ادامه می دهد ملت ایران 
هم امیدوارانه راه خودش را ادامه می دهد. البته یک شرط دارد 
همانی که امام همیشه تاکید می کرد و می فرمودند »وحدت 

کلمه« باید متحد باشیم و مسائل جناحی را کنار بگذاریم.
روحانی تصریح کرد: نمی شــود که یــک انتخابات انجام 
می دهیم تا دو سال و نیم دنبال آن انتخاباتیم تا تمام می شود 
انتخابات بعدی شروع می شود دو مرتبه رقابت را آغاز می کنیم، 
الحمدهلل انتخاب هم در ایران زیاد داریم نمی شود اینطور. 2 الی 
3 ماه قبل از انتخابات اشکال ندارد جناح ها رقابت کنند وقتی 
تمام شد روز بعد باید دیگر رفاقت شود نه رقابت ما همینطور 

ادامه می دهیم در دنیا دموکراسی چارچوب و معیاری دارد،.

وی بــا تاکید بــر اینکه چه خاصیتــی دارد که هر روز 
همدیگر را اذیت کنیم بیان داشــت: دشــمن را اذیت کنیم 
چرا همدیگر را باید اذیت کنیم دنبال چه هستیم ببینید از 
پارســال 18 دی ماه که اینجا آمدم در ایامی آمدم که ملت 
بزرگ ایران با راهپیمایی های شــکوهمندش از یک آزمایش 
بزرگ پیروز و موفق جلوه کرده بود و با چند راهپیمایی همه 
چیز را شست، منتهی راهپیمایی بعدی که چاله ها را پر کرد 
فیلم بعد از آ ن به دســت کاخ سفید نرسید. بر مبنای فیلم 
اول که یکسری حوادث در شــهرهای مختلف بود راجع به 

برجام تصمیم گرفت. 
روحانی افزود: آمریکا اواخر دی ماه پارسال تصمیم گرفت 
از برجام خارج شــود، اوایل دی ماه حــوادث رخ داد فیلم را 
روبروی خودش قرار داد اما فیلم های بعدی که 12، 13 و 14 
دی ماه که همه اتفاقات قبل را شست به آمریکایی ها نرسید 

برمبنای 7 و8 دی آمد و از برجام خارج شد. 

رئیس جمهــور در حالــی تالش می کند خــروج آمریکا 
از برجــام را به اغتشاشــات دیماه 96 و حــوادث دیماه را به 
رقابت های سیاسی نسبت دهد که وی در آن مقطع مدعی بود 
که صدای اعتراض مردم را باید شنید. روحانی 11 بهمن 96 
گفته بود »نقد و اعتراض حق مردم است و هیچ کس نمی تواند 
ملت بــزرگ ایران را از اظهارنظر نقد و انتقاد و حتی اعتراض 
بازدارد و  برای حکومتی کــه فقط می خواهد صدای انقالب 
را بشــنود، این بسیار دیر اســت، زیرا حکومت ها باید صدای 
نصیحت، خواست، مطالبه، انتقاد و اعتراض مردم را به خوبی 

بشنوند.«
جالب اینکــه با تصویب هیئت دولــت در تهران و برای 
شــهرهای با جمعیت کمتر از یــک میلیون نفر، یک محل و 
بــا جمعیت بیش از آن، دو محل را بــرای اعتراضات مردمی 

تعیین کردند. 
روحانــی در بخش دیگری از ســخنان خــود خطاب به 

آمریکائی ها تاکید کرد: مــا اعالم می کنیم تحریم غیرقانونی 
ظالمانه شــما را با افتخار تمام دور می زنیم چون تحریم  شما 
برخالف مقررات بین المللی اســت. ما امروز در یک آزمایش و 
جایگاه حساسی قرار گرفته ایم. می توانیم تولیدمان را به حرکت 
دربیاوریم معتقد نیستم شرایط تولید ما بدتر شده است. ممکن 
است سخت تر شده اما از یک طرف بهتر شده است االن بازار 
و تقاضا دارد و می تواند صادرات کند وضعیت صادرات ما بهتر 

از دیروز شده است.
این درحالی اســت که روحانی ســال 92 با نفی رویکرد 
دولت قبل در دور زدن تحریم، مذاکرات هسته ای با آمریکا را 
آغاز کرد و ضمن پرداختن هزینه بسیار سنگین نظیر تعطیلی 
صنعت هسته ای، به برجامی رسید که قرار بود ضمن رفع کامل 
همه تحریم ها از آب خوردن گرفته تا مشــکالت اقتصادی و 
حتی زیست محیطی ما را حل کند. اکنون با گذشت 6 سال و 
نیم و اتالف وقت و منافع مردم و کشور، تحریم های هرگز رفع 
نشده ای که قرار بود با برجام از بین برود نیز دوباره بازگشت و 
امروز رئیس جمهور با افتخار از دور زدن تحریم ها آمریکا سخن 

می گوید، یعنی بازگشت به پله اول. 
روحانی در بخش دیگری از این مراســم همچنین گفت: 
موفقیت آقای دژپســند در صورتی خواهد بود که از تجربیات 
بخش خصوصی و اساتید دانشــگاه استفاده کنند ما باید در 
فراگیری و مشــورت تواضع کنیم تواضع فقط این نیست که 
صبحکم اهلل بالخیر بایــد در برابر دانش دیگران تواضع کنیم، 
گوش شــنوا داشته باشیم و از آ نها استفاده کنیم تا حاالنشده 
است با بخش خصوص ننشینم و نکته ارزشمندی را نیاموزم. 
ما در بخش بافت فرســوده هر چه بــا بانک ها و اقتصاددان ها 
مشورت کردیم جور دیگری ما را راهنمایی کردند. توسعه گران 
و کســانی که عمری ساختمان ساختند را صدا زدیم در یک 

جلسه که حرف زدند ما فهمیدیم مشکل کجا است.

روحانی در نشست با مدیران ارشد وزارت امور اقتصاد:

ملت ایران با قدرت راه خود را ادامه می دهد

دولت و حامیانش مدعی هستند در صورت عدم 
پذیــرش و اجرای دســتورات FATF حتی چین و 
 روسیه نیز قادر به همکاری با ایران نیستند، حال آنکه

 واقعیت ها، اشتباه بودن این ادعا را ثابت می کند.
حامیان اجــرای دســتورات FATF در چند ماه اخیر 
به هر بهانه ای متوسل می شــوند تا اجرای این دستورات را 
توجیه کنند. یکی از ادعاهای مطرح شــده توسط آنان این 
اســت که: »وقتی آمریکا ایران را تحریم کند، اتحادیه اروپا، 
چین و روسیه می توانند در برابر این فشار ایستادگی کنند اما 
در صورتی که FATF ایران را در لیســت سیاه قرار دهد، نه 
تنها کشورهای غربی، بلکه روسیه و چین نیز مجبور به توقف 

مبادالت با ایران خواهد بود«.
به عنوان مثال فالحت پیشــه رئیس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس در این زمینه گفته اســت: »حتی کشــورهای 
دوست ما چون روسیه اعالم کردند اگر ایران همکاری نکند 
بانک های روســیه نمی توانند با ما همکاری داشته باشند«. 
همچنین آقای ظریف در جریان تصویب کنوانسیون TF در 
مجلس ادعا کرد: »رئیس بانک مرکزی روســیه سه روز قبل 
به آقای همتی گفت بــدون FATF نمی توانیم کاری برای 

شما بکنیم«.
عده ای دیگر نیز پا را فراتر گذاشــته و ادعا می کنند در 
صورت عدم اجرای دستورات FATF تعامالت ایران با خارج 
از کشــور به صفر خواهد رســید! آقای غریبی، دستیار وزیر 
خارجه در این زمینه ادعا کرده اســت: »هیچ بانکی در دنیا 
حاضر نیست ریسک همکاری با کشــوری را بپذیرد که در 
فهرست ســیاه FATF است«. حتی فتحی، نماینده تهران 
در مجلس در ادعایی عجیب گفته اســت: »با نپذیرفتن این 
موارد سیســتم بانکی کشور و بالفاصله بعد از آن اقتصاد ما 
کاماًل قفل می شــود، امکان تمام معامالت خارجی و ارزی از 
بین می رود، امکان جذب ســرمایه گذاری های خارجی صفر 
خواهد شد و هیچ امکانی برای تبادل اقتصادی با دنیا وجود 
نخواهد داشت«. فراتر از آن مهرداد سپه وند یکی از مدیران 
بانک مرکزی ادعا کرده است: »نه روسیه، نه چین، نه عراق و 
نه هیچ کشور دیگر حاضر نخواهد بود در صورت وارد شدن 

ایران در لیست اقدام متقابل با بخش مالی ایران تعامل داشته 
باشد«!

اما آیا واقعا FATF این قدر برای کشورهای جهان اهمیت 
دارد که به دلیل نپذیرفتن دســتورات آن، تعامالت بانکی ما 
صفر شود و حتی روسیه و چین که روابط استراتژیکی با ایران 

دارند، قید همکاری بانکی با ایران را بزنند؟
واقعیت این است که ادعای موافقین FATF درباره قطع 
کامل همکاری کشــورهای دیگر )حتی کشورهای دوست( 
با ایران، ادعای صحیحی نیســت و آنان برای تصویب لوایح 
مربوط به FATF دست به یک بزرگنمایی و فریب زده اند و 
اهمیت FATF را بسیار بیشتر از آنچه هست، نشان داده اند. 

در این زمینه نکاتی وجود دارد:
1. بدترین شرایطی که FATF می تواند برای یک کشور 
به وجود آورد، »اقدام متقابل« اســت که از آن تحت عنوان 
لیست سیاه یاد می شود. در یادداشت تفسیری توصیه شماره 
19 این نهاد، مصادیقی از اقدامات متقابل علیه کشــورهای 
هدف ذکر شده است. مطابق این یادداشت تفسیری، نهایت 
فشــاری که »اقدام متقابل« می تواند بر کشــور هدف وارد 
کند، افزایش مراقبت کشــورهای دیگر درباره آن اســت و 
نه قطع همکاری. به عنوان نمونــه، این افزایش مراقبت به 
شکل »رعایت شناخت مشــتری به صورت تقویت شده« و 
»جمع آوری اطالعات تکمیلی از تراکنش های موسسات مالی 
در کشــور »هدف« انجام می شود اما نهایتا این مراقبت ها به 
قطع همکاری منجر نمی شــود. عالوه بر این، مطابق بیانیه 
FATF با وجود تعلیق ایران از لیســت سیاه، این اقدامات 
مراقبتی همچنان علیه کشورمان انجام می گیرد. بنابراین با 
بازگشت به لیست ســیاه )اقدام متقابل( عمال اتفاق جدید 

مهمی رخ نخواهد داد.
 FATF 2. ایران از سال 1388 تا 1395 در لیست سیاه
بوده اســت و از سال 1395 از این لیست تعلیق شده است. 
ســؤال مهمی که مدعیان »قطع کامل همــکاری« باید به 
آن پاســخ دهند این اســت که در این 7 سالی که ایران در 
لیست سیاه FATF قرار داشت، همکاری های مالی ایران با 
کشــورهای دیگر کامال قطع بود؟ تبادالت وسیع مالی ایران 

با کشــورهای مختلف از جمله روسیه و چین در این دوران، 
نشان می دهد که وجود ایران در لیست سیاه FATF، منجر 
به قطع همکاری های مالی و بانکی با کشورهای دیگر نشده 

است.
3. اخیرا دبیر اجرایی FATF در مصاحبه خود با بی بی 
سی به نکته مهمی اشــاره کرد. وی در زمینه استانداردهای 
FATF گفت: »مجموعه اســتانداردهای مــا درباره ارتباط 
بانک هــای مرکزی با هم نیســت«. این ســخنان می تواند 
شاهدی باشد بر اینکه لیست سیاه FATF نمی تواند منجر به 

قطع همکاری بانک های مرکزی با یکدیگر شود.
4. درباره کشــور روســیه: بر خالف ادعایی که از سوی 
موافقین FATF شــده است، تا کنون در هیچ یک از موضع 
گیری های رســمی مقامات عالیرتبه روسیه، قطع همکاری 
با ایران مشــاهده نشده است. روســیه نیز همچون ایران از 
تحریم های آمریکا رنج می برد و انگیزه بســیار زیادی برای 
افزایش تعامالت مالی و اقتصادی با ایران دارد. اتفاقا در این 
زمینه پیشــنهادات بسیار خوبی هم از سوی روسیه و حتی 
شــخص پوتین به ایران ارائه شده اســت، که از جمله آن، 
می توان به پیشــنهاد چندباره پوتین برای مبادله با ارزهای 

ملی با ایران اشاره کرد.
آنچه که از مواضع رســمی و علنی روســیه مشــاهده 
می شــود، اعالم همــکاری بانکی با ایران و حتــی اصرار بر 
پیمان های پولی دوجانبه اســت، اگر روسیه همکاری خود 
را به FATF مشــروط کرده اســت، چرا این موضوع را در 
پیشــنهاد پیمان پولی به ایران، مطرح نکرد؟ چرا تاکنون از 
سوی مسئوالن روسیه اعالم رسمی نشده است که در صورت 
ورود ایران به لیســت ســیاه FATF، با ایران »قطع کامل 

همکاری« می کنند؟
5. درباره کشور چین: بسیاری از موانع مالی و بانکی در 
دو ســال اخیر که از سوی چین بر سر تجارت با ایران ایجاد 
شده است، اصال ربطی به FATF ندارد و عوامل دیگری در 

ایجاد این موانع، دخیل بودند:
به عنوان مثال در دو ســال اخیر، چین با اهداف ملی و 
در راستای افزایش قدرت پول ملی خود، دست به تغییراتی 

زده اســت. در ایــن زمینه، »چندی پیش پدرام ســلطانی 
نایب رئیس اتــاق بازرگانی ایران، خبر از قطع امکان پرداخت 
یورو در بانک کونلون چیــن و تبدیل پرداخت های یورویی 
به یوانی داده و این تصمیم را در راســتای انطباق آن بانک 
 FATF دانسته بود«. در حالی که استانداردهای FATF با
مربوط به ارز خاصی نمی شــود و اگر چینی ها برای رعایت 
اســتانداردهای FATF، پرداخــت یورویی خــود به ایران 
را متوقــف کنند، قطعا پرداخت یوانی خــود را نیز متوقف 
می کردند. این اقدام چین در راستای افزایش استفاده از ارز 

ملی چین انجام گرفته بود و ارتباطی به FATF نداشت.
همچنین در هفته های اخیر بانــک کونلون اعالم کرد 
که به دلیل بازگشــت تحریم های آمریکا در 14 آبان، دیگر 
دریافتی از ایران به یوان هم نخواهد داشــت. این اعالم بانک 
کونلون چین نشــان می دهد که تحریم های آمریکا دربرابر 
استانداردهای FATF اهمیت بسیار بیشتری دارد و قبل از 
اینکه استانداردهای FATF برای بانک های چینی مهم باشد، 

تحریم های آمریکا مهم هستند.
عالوه بر این همانگونه که ذکر شد، سابقه چند سال اخیر 
روابط مالی و بانکی ایران و چین نشان دهنده اهمیت پایین 
FATF در این روابط اســت، چرا که در شرایطی که ایران 
در لیست ســیاه FATF قرار داشت و این نهاد بین الدولی 
از کشورهای دیگر خواسته بود تا علیه ایران اقدامات متقابل 
اتخــاذ کنند، چین یک بانک خود را بطور کامل برای روابط 

مالی با ایران اختصاص داده بود.
برخالف ادعایی که موافقین FATF درباره »قطع کامل 
همکاری« همه کشورها، حتی چین و روسیه به دلیل لیست 
ســیاه FATF دارند، اما سابقه همکاری این کشورها، نشان 
 FATF می دهد که با وجود قرار داشتن ایران در لیست سیاه
از سال 88 تا 95، همکاری ایران با چین و روسیه ادامه یافت، 
همچنین هیچ ســند رسمی از سوی دو کشور مذکور مبنی 
بر قطع همکاری با ایران منتشر نشده است. بنابراین ادعای 
موافقین FATF فریبی برای بزرگنمایی و ترساندن مسئولین 
از FATF است تا با دردسر کمتری دستورات FATF را در 

ایران اجرا کنند.

رزمایش مشــترک ارتش و ســپاه بــا عنوان 
 »مدافعان آســمان والیت 97« روز گذشته با اعالم 
رمز »یا خاتم االنبیاء)ص(« توسط امیر دریادار سیاری، 
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در بخش های وسیعی از شمال، مرکز و غرب کشور و 
در مســاحتی به وسعت تقریبی نیم میلیون کیلومتر 

مربع آغاز شد.
ایــن رزمایش بــا محوریت قــرارگاه پدافنــد هوایی 
خاتم االنبیا)ص( در قالب شــبکه یکپارچــه پدافند هوایی 
کشــور و با حضور نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، یگان های پروازی نیروی هوایی ارتش و شبکه دیده 

بانی بصری و اپتیکی برگزار می شود.
به گزارش فارس، ســامانه موشکی »تالش« که یکی از 
جدیدترین ســامانه های پدافندی قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 
است، در اولین روز این رزمایش با شلیک سه فروند موشک 
صیاد، سه هدف هوایی را مورد اصابت قرار داد. در اولین روز 
رزمایش همچنین سامانه توپخانه ای پدافند هوایی »سراج« 
نیز با انهدام پهپادهای متخاصم رونمایی شد. سامانه »سراج« 
یک توپ 35میلیمتری است که توپ و گلوله آن بهینه شده 
و این ســامانه عالوه بر استفاده از رادار، از یک سامانه جدید 

اپتیکی نیز بهره می برد.
از دیگــر مــوارد قابل توجه در این بخــش از رزمایش، 
ســرعت عمل باالی کاربــران جوان ســامانه های مختلف 
ازجمله سراج بود که وظیفه کشف و انهدام اهداف را برعهده 
داشتند. سامانه توپخانه ای سراج می تواند انواع اهداف ازجمله 

ریزپرنده ها را کشف و مورد اصابت قرار دهد.
سامانه موشکی »ســوم خرداد« نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی هم با شلیک موشک توانست پرنده 
متخاصم در آسمان محل رزمایش را مورد اصابت قرار دهد.

این سامانه موشــکی برای اولین بار در اردیبهشت ماه 
ســال 93 در جریان بازدید رهبر معظم انقالب از نمایشگاه 

هوافضای سپاه رونمایی شد و همان زمان اعالم شد که این 
ســامانه می تواند اهداف را در فواصل حدود 50 کیلومتری 

منهدم کند.
»سوم خرداد« با تجهیز به موشک طائر امکان رهگیری 
4 هدف و شــلیک همزمان 8 موشــک را دارد. در سال های 
اخیر این ســامانه به موشک صیاد نیز مجهز شده که در این 
رزمایش نیز به نمایش درآمد. موشک صیاد می تواند اهداف 
را با دقت باالتر و در فواصل بیشــتر مورد اصابت قرار دهد. 
موشــک صیاد در ســامانه پدافندی »تالش« نیز بکار رفته 

است.
تمرین تاکتیک های مقابله با حمالت موشکی کروز

در رزمایش پدافند هوایی
ســردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای 

سپاه پاســداران انقالب اسالمی در حاشیه برگزاری مرحله 
نهایــی رزمایش مشــترک پدافند هوایــی 97 در منطقه 
پدافندی عاشورای ســپاه به تشریح اقدامات صورت گرفته 
در این رزمایش پرداخــت. وی برگزاری رزمایش پدافندی 
در وســعت بیــش از 500 هزار کیلومتــری از خاک ایران 
اسالمی را نشان از گستردگی این رزمایش دانست و گفت: 
در این رزمایش سامانه های دفاع هوایی بومی و ایرانی سپاه 
و ارتــش به صورت تلفیقی و ترکیبــی به اجرای مأموریت 

پرداختند.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بکارگیری تجهیزات و ســامانه های پدافندی روز با نشــان 
ایرانی را از وجوه برجسته رزمایش پدافند هوایی 97 عنوان و 
تصریح کرد: در این رزمایش نیروهای جوان آموزش دیده و 

حرفه ای که در فرآیند انتقال تجربه نسل های گذشته ورزیده 
شده اند، به خوبی توانســتند به اجرای ماموریت های محوله 

بپردازند.
ســردار حاجی زاده خاطرنشــان کرد: کلیه مراحل این 
رزمایش شــامل استقرار و گســترش فرا معمول، برق آسا و 
ســریع ســامانه ها که در مرحله مقدماتی رزمایش به انجام 
رسید، همچنین عملیات کشف، شناسایی، رهگیری، انهدام 
و جنــگ الکترونیک و درگیــری و رزم پدافنــد هوایی در 
بخش هــای مختلف هواپایه و زمین پایــه به نحو مطلوب و 

اطمینان بخشی به انجام رسید.
وی ســپاه بکارگیری تجهیزات و ســامانه های بومی از 
جمله سامانه موشکی »سوم خرداد« با قابلیت تحرک پذیری 
و تــوان تاکتیکی باال و نیز درگیری بــا چند هدف به طور 
همزمان را از وجوه برجســته این رزمایش توصیف و تصریح 
کرد: مقابله با هواپیماهای دور ایســتا کــه هدف خود را از 
فاصله بیش از 100 کیلومتری با رها کردن بمب مورد اصابت 
قرار می دهند و نیز مقابله با موشک های کروز با به کارگیری 

سامانه های ضدکروز در این رزمایش به خوبی تمرین شد.
وی افــزود: همچنین حین برگــزاری رزمایش، جنگ 
الکترونیک در حجم باال و در طیف های مختلف فرکانســی 

انجام پذیرفت.
ســردار حاجی زاده با تاکید بر اینکه این رزمایش نماد 
باشــکوهی از وحدت، یکپارچگی، همدلی و هم افزایی توان 
پدافندی ارتش و سپاه برای مقابله با هر گونه تهدید دشمن 
را به نمایش گذاشت، گفت: در چهلمین سال پیروزی انقالب 
اسالمی با بهره گیری از تجارب چهار دهه تحریم تسلیحاتی 
کشور و تکیه بر توان و ظرفیت های داخلی و بومی، تجهیزات 
و سامانه های پدافندی روز با نشان ایرانی از ایده تا محصول 
تولید و توانمندی ها و آمادگی های دفاعی میهن اسالمی برابر 
تهدیدات احتمالی و متصور در حد اطمینان بخشی ارتقا یافته 

است.

با رمز یا خاتم االنبیاء )ص( آغاز شد

رزمایش مشترک مدافعان آسمان والیت در وسعت ۵۰۰ هزار كیلومتر مربع


