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صفحه 7
پنج شنبه ۱6 آبان ۱۳۹۸ 
۹ ربیع االول۱۴۴۱ -شماره ۲۲۳۲۳

  با اینکه خود مقامات آمریکایی بارها دستشان در ماجرای FATF رو 
شده و در تقابل با جمهوری اسالمی ایران علناً و صریحاً به عملکرد و 
ضرورت FATF اعتراف کرده اند اما دولت تدبیر و امید و مدعیان اصالحات 
با توسل به استدالل های عجیب  و غریب و دروغ های شاخ دار درصدد 
توجیه افکار عمومی و عملیات تبلیغی برای پیوستن ایران به این کارگروه 
بین الدولی هستند. سؤال اساسی که چندباره باید پرسیده شود این است 

که چرا دولت تدبیر و ترامپ هر دو بر سر یک موضوع اصرار دارند؟

ادعای FATF این اســت که برای 
مبارزه با پولشویی شکل گرفته است اما 
بر اساس گزارش خبرگزاری ها و به نقل 
از منابع رسمی، اوالً( بیش از ۹۰ درصد 
همچنین  و  اروپایی  بزرگ  بانک های 
به  به طور سیستماتیک  کانادا  کشور 
پولشویی آلوده هستند و حتی کشور 
استونی، »بهشت پولشویی جهان« یا 
»پایتخت پولشویی جهان« لقب گرفته 
است و ثانیاً( این کشورها که عمدتًا 
عضو رسمی FATF هستند هیچ گاه در 
لیست کشورهای پرخطر )لیست سیاه 

FATF( قرار نگرفته اند!

 برخی دولتمردان و رســانه های 
زنجیره ای بر ضرورت پیوستن جمهوری 
اسالمی ایران به FATF تأکید کرده اند؛ 
از پیوند زدن موضوع FATF با »منافع 
ملی« و »حل شدن مشکالت کشور« 
و »پایان تحریم ها« تا طرح این ادعاها 
که »اگر FATF را تصویب نکنیم مردم 
شورش می کنند!« و »کره زمین با ما 
باید  اینکه »FATF را  کار نمی کند!« و 
بپذیریم حتی اگر ظالمانه باشــد!« و 
 FATF اظهاراتی از این قبیل، درحالی که
بیشتر به یک دروغ و فریب آمریکایی 

می ماند تا سازوکاری برای پولشویی.

در روزها و هفته های اخیر، برخی دولتمردان و رسانه های 
زنجیره ای بر ضرورت پیوســتن جمهوری اســامی ایران به 
FATF تأکیــد کرده اند؛ از پیوند زدن موضــوع اف ای تی اف 
با »منافع ملی« و »حل شــدن مشــکات کشور« و »پایان 
تحریم ها« تا طرح این ادعاها که »اگر FATF را تصویب نکنیم 
مردم شــورش می کنند!« و »کره زمین با ما کار نمی کند!« 
و اینکه »FATF را باید بپذیریم حتی اگر ظالمانه باشــد!« و 
اظهاراتی از این قبیل، درحالیکه FATF بیشتر به یک دروغ و 
فریب آمریکایی می ماند تا سازوکاری برای پولشویی! ازاین رو 
آنچه در پــی می آید توضیحی درخصوص ابعاد این حقیقت 

مسلم و انکارناپذیر است.
اف ای تی اف به زبان ساده

اف ای تــی اف یا همان کارگــروه ویژه اقــدام مالی )در 
پولشــویی( یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ 
)ســی ســال پیش( با ابتکار گروه جی ۷ )آمریکا، انگلیس، 
فرانســه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بعدها کانادا( با هدف مبارزه 
با پولشــویی بنیاد نهاده شده اســت. بر اساس گزارش های 
منتشره، این کارگروه ۴۰ توصیه درباره پولشویی و ۹ توصیه 
هم درباره مبارزه با تأمین مالی تروریســم دارد که باید الزاماً 
از طریــق وضع مقررات داخلی در کشــورهای عضو، اجرا و 

دنبال شود!
برای نمونه ای از این الزامات می توان به این مورد اشــاره 
کرد که در حال حاضر حدود ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت 
ایرانی )صنایع دفاعی، صنایع پیشــرفته ازجمله هسته ای و 
نانو، فرماندهان نظامی ازجمله ســردار حاج قاسم سلیمانی، 
دانشــمندان کشــور در حوزه های مختلف و…( در لیست 
تحریم هــا قرار دارند و ایران با پیوســتن به FATF به اعمال 

تحریم ها علیه آنها در داخل کشور متعهد می شود!
اف ای تی اف، ســازوکاری هم به نام »لیست سیاه« دارد 
که از ســال ۲۰۰۰ میادی به صورت ســاالنه، کشورهایی 
که پرخطرترین مقصدهای ســرمایه گذاری جهان هستند را 
معرفی می کند. ســال ۲۰۰۹ )مهر ۸۸( ایران پس از انتشار 
پنجمین هشدار اف ای تی اف به همراه ترکمنستان، ازبکستان 
و پاکستان در لیست سیاه قرار گرفت تا این سازمان در برابر 
ایران، اقدامات مالی را انجام بدهند البته بعد از گذشــت ۷ 
ســال، اقدام مالی اف ای تی اف علیه ایران تعلیق شــد و این 
سازمان در تیرماه ۹۵ بیانیه ای مبنی بر تعلیق ۱۲ ماهه ایران 
از لیست سیاه را منتشر کرد. اف ای تی اف در اسفند ۹6، تعلیق 
ایران از لیست سیاه را تمدید کرد )تمدید اول( و تا به امروز 
)بعد از ارسال چندباره الیحه مبارزه با پولشویی توسط دولت 
به مجلس و رد آن از ســوی شــورای نگهبان و ارجاع آن به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام( ۴ بار این تمدید ادامه داشته 
است. اواخر مهرماه سال جاری این سازمان برای چهارمین بار 
به ایران مهلت داد تا بهمن امســال به دو کنوانسیون پالرمو 
 CFT معاهده بین المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملی( و(
)کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم( بپیوندد و نکته 
قابل تأمل این است که هشدار داده این مهلت تمدید نخواهد 

شد!
۲6 مهر ۹۸، فارس به نقل از رویترز نوشت: »گروه ویژه 
اقدام مالی موسوم به FATF اعام کرد مهلت نهایی ایران برای 
پیروی از معیارهای بین المللــی، فوریه ۲۰۲۰ )بهمن ۹۸( 
اســت و پس ازآن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست 

خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند.«
گفتنی اســت این تمدید مهلت های بیهوده اف ای تی اف 
در حالی است که بر اساس اعام های دبیر مجمع تشخیص 
 مصلحت نظام و برخی اعضای شــورای نگهبان و همچنین 
 FATF براساس اظهارات نمایندگان مجلس، لوایح مربوط به
ازلحاظ قانونی و سیاسی منتفی شده و اساساً پیوستن ایران 

به FATF رد شده است.
مانعی برای دور زدن تحریم ها

طی چند ســال اخیر به ویژه پس از انتشــار اخباری از 
کمک های مالی جمهوری اســامی ایران به جبهه مقاومت، 
دولتمردان و مقامات آمریکایی و غربی بر پیوســتن ایران به 

این کارگروه تأکید مضاعف کرده اند.
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در بخشــی از پیام نوروزی 
ســال گذشته خود )۲۰۱۸( خطاب به مردم ایران گفته بود: 
»سپاه پاسداران از سال ۲۰۱۲ شانزده میلیارد دالر از ثروت 
ایران را صرف کمک به رژیم اسد و حمایت از تروریست ها در 

سوریه، عراق و یمن کرده است.«
همچنین برایان هــوک، نماینده ویــژه وزارت خارجه 
آمریکا در امور ایران در 3۰ آبان ســال گذشته در گفت وگو 
با تلویزیون الحره گفته بود: »ایران رژیمی اســت که از سال 
۲۰۱3 میــادی حدود ۱6 میلیارد دالر در عراق، ســوریه و 
یمن- به منظور حمایت از گروه های شــبه نظامی مختلف، 
تولید موشک، و همه گونه تهدید علیه صلح و امنیت- هزینه 

کرده است.«
الزم به یادآوری اســت مــواردی از این قبیل ادعاها در 
اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی بارها وجود داشته است. 
آنها نیک می دانند که تیر فشارها و تحریم ها علیه جمهوری 
اســامی به ســنگ خورده و از ســازوکارهای مالی وزارت 
خزانه داری آمریکا و لیست های تحریمی هم آبی گرم نشده 
است. به همین خاطر است که حداقل برای فشار حداکثری 
و عملیات تبلیغی هم که شــده FATf را علم کرده تا شاید از 
رهگذر آن بتوانــد مانعی برای دور زدن تحریم ها ایجاد کند 

و همچنین دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران را آغاز کند.
هفته گذشته ســینا عضدی، پژوهشگر مرکز تحقیقات 
اســتراتژیک دانشــگاه فلوریدای جنوبی در مصاحبه با یکی 
از شبکه های ضدانقاب در پاســخ به اینکه چه تحریم های 
دیگری مانــده که آمریکا علیه ایران اعمــال کند و یا آنکه 
آمریکا چه گزینه ای برای اعمال فشار علیه جمهوری اسامی 
دارد، گفــت: »آمریکا چیزی برای تحریــم ایران ندارد مگر 
اینکه بخواهد از طریق ســازمان FATF مناسبات مالی ایران 
را بیشتر محدود کنند و این کشور را تحت تحریم قرار دهد.«
وی افزود: »چیز دیگری نمانده که جمهوری اســامی 
در آن تحریم شــود؛ ایران در نفت، صنایع خودروســازی و 
پتروشیمی تحریم است و برای خود آمریکا هم مشکل است 

که جز اف ای تی اف، چیزی برای تحریم پیدا کند.«
همچنیــن هفته گذشــته بود که اندیشــکده دولتی و 
ســلطنتی »کیتو« در بریتانیا با انتشار گزارشی تأکید کرد 
که تصویب لوایح FATF از ســوی ایران مقدمه رســیدن به 
برجام ۲ اســت. این اندیشکده سلطنتی انگلیسی به آمریکا 
پیشــنهاد کرده برای رسیدن به توافقی جدید با ایران شامل 
حوزه موشکی و فعالیت های منطقه ای، به اصطاح هویج هایی 
به ایران پیشــنهاد داده شــود که محقق شدن آن منوط به 

تصویب لوایح FATF باشد.
چرا FATF دروغ است؟

ادعــای FATF این اســت که برای مبارزه با پولشــویی 
شــکل گرفته است اما بر اســاس گزارش خبرگزاری ها و به 
نقــل از منابع رســمی، اوالً( بیــش از ۹۰ درصد بانک های 
بزرگ اروپایی و همچنین کشــور کانادا به طور سیستماتیک 
به پولشویی آلوده هســتند و حتی کشور استونی، »بهشت 
پولشویی جهان« یا »پایتخت پولشویی جهان« لقب گرفته 
 FATF اســت و ثانیاً( این کشــورها که عمدتاً عضو رســمی
هستند هیچ گاه در لیســت کشورهای پرخطر )لیست سیاه 

FATF( قرار نگرفته اند!
اگــر در اینترنت جســت وجوی کوتاهی کنیــد، اخبار 
و گزارش هــای بســیاری را در این خصــوص خواهید دید. 
طبق گزارش وال اســتریت ژورنال، دوسوم بانک های کانادا 
اســتانداردهای پولشــویی را رعایت نمی کنند و این کشور 
مهد پولشــویی در آمریکای شمالی به شمار می رود. شرایط 
نامطلوب پولشــویی در کانادا در حالی اســت که این کشور 

عضو رسمی نهاد FATF است.
خبرگزاری مهر سال گذشته نوشت که به گزارش نشریه 
ویک، ۱۸ بانک بــزرگ اروپایی از مجموع ۲۰ بانک اروپایی 
در یک دهه گذشــته به علت عدم رعایت قوانین پولشویی 

متحمل جریمه های سنگینی شده اند.!
بر اساس همین گزارش ها، بیش از ۷۰ درصد پولشویی 
دنیا یعنی ســاالنه حدود ۱ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دالر در 
اروپا و آمریکا پولشــویی انجام می شود و این در حالی است 

که سازمان FATF که آمریکا و کشورهای مهم اروپایی مانند 
انگلیس، آلمان، فرانســه و کانــادا در آن عضویت دارند و به 
عبارتی پایه گذار آن بوده اند، هیچ نقشــی در افشــا و مقابله 

با آن ندارد!
در کنار موارد فوق و برای پاسخ به اینکه چرا FATF دروغ 
است؟ مرور برخی دیدگاه های مقامات آمریکایی درخصوص 

FATF خالی از لطف نیست؛
۱. مایــک پمپئو، وزیــر خارجه آمریکا در اواســط ماه 
گذشته عدم تصویب مقررات مربوط به FATF از جانب ایران 
را نگران کننده خواند و خواســتار تصویب فوری کنوانسیون 

پالرمو و سی.اف.تی توسط ایران شد
۲. استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا اوایل تیرماه 
سال جاری در نشست FATF در شهر اورالندوی آمریکا گفت: 
»FATF اقدام به پیشگیری از دور زدن تحریم ها می کند.« او 
 FATF ،گفت: »ســرانجام، تحت ریاست ایاالت متحده آمریکا
روش هایی را آزمایش کرد که استانداردها بتوانند به طور مؤثر 
در مورد تهدید تأمین مالی اشــاعه ساح های کشتارجمعی، 
مبارزه کنند. کشــورهای یاغی، تروریست ها، و سندیکاهای 
جنایــی بین المللی به طور فزاینده ای در دور زدن تحریم ها و 

سایر اقدامات پیشــگیرانه، به منظور ادامه توسعه  اشاعه گری 
ســاح های کشــتارجمعی خبره و ماهر شــده اند. من این 
سازمان را تشــویق می کنم تا کارهایی را که در اینجا انجام 
شــد، به منظور اطمینان از اینکه خط مشی ها و کنترل های 
شــبکه جهانی FATF به طــور مؤثر مواجهه بــا این تهدید 

تکامل یافته را تکمیل کند.«
3. مارشال بیلینگزلی، رئیس وقت FATF در سال گذشته 
گفته بود: »برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل 
و عربستان داریم.« و »تاکنون حدود ۱۰۰ شرکت بین المللی 
اعام کرده انــد ایران را ترک می کنند. انتظــار داریم موارد 

بیشتری را هم شاهد باشیم.«
وی همچنین در جلســه کنگره آمریکا در آذرماه ۹6 در 
پاســخ به یکی از نمایندگان آمریکایــی گفته بود: »یکی از 
کارهایی که آنها )ایرانی ها( باید انجام دهند این است که باید 
یک چارچــوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی 
تروریسم پاسخگو باشند... ما آن قدر اصرار می کنیم تا قوانین 

مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند.«
۴. خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با   تروریسم 
و جرائــم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا گفته بود: »برای 
قرار دادن ایران در تنگنا و ســخت تر کردن شرایط برای این 
کشــور، به حضور کامل FATF نیاز اســت.« و »برای اینکه 
ایران از نظام مالی منزوی شود، الزم است FATF برای تأیید 
قضاوت هایــی پیرامون نظام مالی ضدپولشــویی و مبارزه با 

تروریسم مداخله کند«.
۵. چندی پیش ســیگال مندلکر، معــاون خزانه داری 
آمریکا، جزئیات درخواست های FATF از ایران را مطرح کرده 
 FATF و نسبت به طوالنی شدن روند تصویب لوایح مرتبط با
ازجمله کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم )CFT( در 

نهادهای تصمیم گیر کشورمان معترض شده بود.
6. ماتیو لویت، مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی 
در »موسسه واشــنگتن در امور خاور نزدیک« چندی پیش 
گفته بــود: »نظارت های FATF بر فعالیت هــای بین المللی 
ایران بایــد افزایش یابد. یکی از روش هــای تضعیف محور 

مقاومت و قدرت افزایی جنگ های نیابتی، گســترش نظارت 
بر فعالیت های بانکی ایران است«.

اصرار و اقدامات مشکوک دولت
 FATF بااین حال اقدام و اصرار دولت در پیوستن ایران به

کمی غیرطبیعی و مشکوک به نظر می رسد چه آنکه؛
اوالً( بنا بر آنچه در فوق آمد، FATF که تنها 36 کشــور 
جهان در آن عضویت دارند یک کارگروه بین الدولی شکست 
خورده است و در حوزه مقابله با پولشویی نتوانسته است به 

اهداف خود برسد! و اساساً نقشی نداشته است.
ثانیاً( لیســت ســیاه FATF عمًا کارایی ندارد! از سویی 
مهم ترین کشورهایی که مهد پولشویی جهان لقب گرفته اند 
در لیســت سیاه FATF قرار نگرفته اند و از سویی طی ۷ سال 

که جمهوری اسامی در لیست سیاه FATF )سال های ۸۸ تا 
۹۵( بوده، همکاری های مالی اش با کشورهای دیگر )به ویژه 
تبادالت وســیع مالی ایران با کشــورهای مختلف ازجمله 
روســیه، چین، عراق، ترکیه و…( به هیچ عنوان قطع نشــده 
اســت. جالب آنکه دیوید لوئیس، دبیر اجرایی FATF ســال 
گذشــته در مصاحبه با بی بی سی گفته بود »هیچ تضمینی 
وجود ندارد که ایران با اجرای خواســته های FATF از لیست 

سیاه آن خارج شود«.
ثالثاً( مواضع و اظهارنظرهای رســمی و صریح مقامات 
آمریکایی حاکی از تقویت »فشــار حداکثری« و ایجاد مانع 
برای »دور زدن تحریم ها از ســوی ایران« و »هموار شــدن 
دسترسی نهادهای بین المللی تحت نفوذ آمریکا به اطاعات 

حساس سیستم مالی و بانکی ایران« است.
رابعاً( FATF بارها تأکید کرده است که امکان اعمال حق 

شرط در لوایح مرتبط با FATF وجود ندارد!
و خامســاً( خود وزیر خارجه کشــورمان در مواردی بر 
بی اثری FATF در حل مشکات اذعان کرده است. محمدجواد 
ظریــف در مهر ۹۷ در صحن علنــی مجلس گفته بود: »نه 
بنده و نه آقای رئیس جمهــور نمی توانیم تضمین دهیم که 

با پیوســتن به الیحه حمایت مالی از تروریسم مشکاتمان 
حل خواهد شد.«. ظریف همچنین دو هفته پیش در حاشیه 
کنفرانس بین المللی یک جانبه گرایی و حقوق بین الملل گفت: 
»جمهوری اســامی ایران در قوانیــن داخلی خود مبارزه با 
پولشــویی را به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می کند و 
تصمیم FATF کامًا سیاسی است که با آن مخالف هستیم.«

و این همه در حالی است که؛
۱. روحانی، رئیس جمهور اخیراً در جلســه هیئت دولت 
گفت: »لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی مان اتهام 
پولشــویی به ما بچســبد و این به زیان کشــور است، البته 
درخصوص FATF که برخی به آن حساســیت دارند سخنی 
نمی گویم، اما چرا یک عده در مقابل ۴ الیحه ای که در دولت 
و مجلس به تصویب رســیده، مانع تراشی می کنند و جلوی 

دولت و مجلس ایســتاده اند؛ این گونه اقدامات به نفع کشور 
نیست.«

۲. اســحاق جهانگیری، معــاون اول رئیس جمهور هم 
دســت به تحریف دیدگاه رهبری زد و برخاف واقع عنوان 
کرد که لوایح FATF در جلســه ســران ســه قــوه تصویب 
شــده و مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته! اســت 
)هرچنــد روابــط عمومی مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
 اظهــارات معاون اول رئیس جمهور دربــاره پالرمو و CFT را 

تکذیب کرد.(
3. دفتر علی ربیعی، ســخنگوی دولت در مورد ضرورت 
پیوســتن بــه FATF در بیانیه ای اعام کرد کــه »مخالفان 
تصویب لوایح مربوط به FATF به جای فرافکنی و شانه خالی 
کردن از زیر بار مسئولیت عواقب خطیر تصویب نشدن لوایح، 

مسئولیت آن را بپذیرند.«
۴. جابری انصاری، معاون ظریف هم در مصاحبه ای برای 
تقویت و برجسته سازی »ضرورت FATF« متوسل به بیان هر 
چیزی حتی حرف های خاف واقع شــد و گفت: »مشاهده 
کنید که اکنون در FATF چند کشــور عضو هســتند؟ همه 

جهان عضو هستند.«
۵. جالب تر آنکه هیئت دولت در آستانه برگزاری اجاس 
اخیر گروه FATF و در تاریخ ۲۱ مهرماه سال جاری آئین نامه 
اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب 

رساند.
بر اساس گزارشی که فارس منتشــر کرد، به آیین نامه 

دولت دو  اشکال اساسی وارد است:
۱( تصویب این آیین نامه خاف قانون است و درعین حال 
برخاف قوانین موجود که شــورای عالی امنیت ملی را تنها 
مرجع تشــخیص مصادیق پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
می دانست، قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل 
را به صورت موازی با شورای عالی امنیت ملی برای تشخیص 

مصادیق به رسمیت می شناسد.
۲( علی رغم آنکه قطعنامه های تحریمی  اشــاره شده در 

متن آیین نامه به صورت مســتقیم به ایران اشاره ندارند اما از 
یک سو بعضی کارشناسان معتقدند از طریق آنها ممکن است 
امکان ایراد اتهام به اشــخاص حقیقی و حقوقی ایرانی فراهم 
شــود و از سوی دیگر در متن آیین نامه به این قطعنامه ها و 
قطعنامه های »متعاقب« آن اشاره شده است و از اآلن درباره 
قطعنامه های آینده شــورای امنیت که ممکن است متعاقب 
قطعنامه های فعلی صادر شــوند و به طور مستقیم به ایران  
اشــاره کنند نیز مجوز شناسایی و توقیف اموال و اصطاحاً 

امضای سفید داده شده است.
 استدالل های عجیب وغریب 

مدعیان اصالحات
عــاوه  بر اقدامــات مشــکوک دولت، اســتدالل های 
 FATF عجیب وغریب مدعیان اصاحات درخصوص ضرورت
)صرفاً در طول 3 هفته گذشته( نیز جالب به نظر می رسد که 
حاکی از بی پایگی استدالل ها و دست پاچگی و البته سیاسی 

بودن ماجراست. به بخشی از آنها توجه کنید:
۱. مخالفان FATF در لندن خانه دارند!- مهدی پازوکی، 
مشــاور ســازمان برنامه وبودجه در تاریــخ ۲۹ مهر ۹۸، در 
مصاحبــه با روزنامه آرمان: »بســیاری از مخالفان FATF در 
لندن خانه دارند و خانواده هایشان در آنجا تحصیل می کنند، 
اما دستشــان برای فریاد مرگ بر آمریکا همیشه گره شده 

است«.
FATF .۲ تصویب نشــود کره زمین با ما کار نمی کند!- 
عبدالرضــا هاشــم زایی، عضو فراکســیون امیــد در تاریخ 
۹۸/۷/۲۲: »نمی دانــم چــرا این مســئله را کش می دهیم 
و معتقــدم که عدم پرداختن به FATF برای کشــور هزینه 
دارد. شــرکت های بزرگ چین به خاطر تحریم های آمریکا با 
ما کار نمی کنند ولی اگر FATF تصویب نشــود، دیگر تقریباً 
کره زمین با ما کار نمی کند.«/ »اینکه می گویند FATF تحت 
نفوذ قدرت اســت، باید پاسخ داد که سازمان ملل هم تحت 

نفوذ قدرت های بزرگ است. اصًا سازمان ملل را چه کسی 
ساخته است. باالخره ســازمان ملل در جنگ جهانی اول و 
دوم درست شده است، پس اگر این طور باشد از سازمان ملل 

هم باید جدا شویم«!
FATF .3 را بایــد بپذیریــم حتی اگر ظالمانه باشــد!- 
روزنامه ایران در تاریخ 3 آبان ۹۸ در یادداشتی نوشت: »اگر 
می خواهیم با دنیا مبادالت تجاری داشته باشیم، باید الزامات 
بین المللی را بپذیریم و در چارچوب ضوابط بین المللی عمل 
کنیم، فــارغ از اینکه این ضوابط ظالمانه اســت یا عادالنه؛ 
چراکه در صــورت نپذیرفتن این ضوابط کشــورهای دیگر 

حاضر نمی شوند با ما ارتباط داشته باشند«
۴. آمریکا می خواهد عضو FATF نشویم!- روزنامه آرمان 
در تاریخ ۲ آبان ۹۸ در یادداشــتی نوشــت: »ایاالت متحده 
آمریکا دنبال آن اســت که جمهوری اســامی ایران لوایح 
 FATF و کنوانســیون های باقی مانــده درخصــوص پذیرش
را از دســتور کار خــارج کند تا عمًا این گــروه اقدام مالی 
واکنش های خود را نسبت به ایران داشته باشد که به عنوان 

مکمل تحریم های ایاالت متحده آمریکا عمل کند.«
۵. اگر عضو FATF نشویم بهتر است از سازمان ملل هم 
خارج شویم! ســید مصطفی هاشمی طبا، فعال اصاح طلب 
و نامــزد انتخابات ریاســت جمهــوری ۹6 در تاریخ 3 آبان 
۹۸ در یادداشــتی در روزنامه سازندگی نوشت: »چند سال 
دیگر زمان الزم اســت تا ایران مســائل بین المللی خود را 
با دنیــا حل وفصل کند؟ امــروز می بینیم که با پافشــاری 
عده ای سرنوشــت لوایح پالرمو و CFT نامعلوم است و ایران 
با اولتیماتوم جدید FATF در آســتانه قرار گرفتن در لیست 
سیاه این ســازمان بین المللی است... نکته این است که اگر 
نخواهیم با سازمان هایی که در دنیا وجود دارند مراوده کنیم 
به اعتقاد من بهتر اســت اصًا از سازمان ملل متحد بیرون 
بیاییم! چراکه در سازمان ملل متحد اسرائیل هم حضور دارد، 
آمریکا و انگلیس و برخی دیگر از کشورها هم که از حق وتو 
در شورای امنیت برخوردارند و از آن علیه ایران هم استفاده 

می کنند حضور دارند.«
FATF .6 بخشــی از نظم جهانی اســت، چــاره ای جز 
پذیرش نداریــم! – روزنامه آرمان در تاریــخ ۷ آبان ۹۸ در 
یادداشتی نوشت: »FATF و سایر مقرراتی که برای ایجاد نظم 
وضع می گردند نهادهایی به وجود می آورند تا این مقررات را 
اجرایی نمایند چنین سازوکاری بخشی از نظم جهانی است. 
ممکن است که نظم جهانی خیلی عادالنه نباشد اما فعًا تنها 
گزینه ای که بــرای زندگی در این جهان وجود دارد، همین 
اســت. اینکه استانداردهایی که وضع شده و ما بپذیریم و یا 
نپذیریم، اینکه وارد خانواده مالی جهانی بشویم و یا نشویم، 
اگر این استانداردها را نپذیریم در حاشیه این نظم اقتصادی 
و مالــی جهان قــرار می گیریم که محور آن بر شــفافیت و 
کنترل فساد در مجموعه مناســبات مالی جهان است. اگر 
به آن نپیوندیم با شفاف ســازی و اجرای مقرراتی که نظم را 

برقرار می نمایند، مخالف هستیم«.
۷. اگر FATF را تصویب نکنیم مردم شورش می کنند!- 
روزنامه اعتمــاد در تاریخ ۹ آبــان ۹۸ در مطلبی با عنوان 
»سیاســی کاری در FATF« نوشــت: »در دهه ابتدایی پس 
از انقاب ســرمایه اجتماعی باال بود و مردم به شدت حامی 
حاکمیت بودند. در آن ســال ها مردم مشــکات را تحمل 
می کردنــد اما در این چند ســال اخیر و به دلیل چند دوره 
تحریم ســخت و برخــی بی تدبیری های موجود، شــرایط 
پیچیده تر شــده و نارضایتی هایی وجود دارد و نمود یکی از 
آنها نیز در اعتراضات دی ماه ســال ۹6 دیده شــد. بنابراین 
مخالفیــن FATF باید دلیل قانع کننده ای برای ابراز مخالفت 
خــود به افکار عمومی ارائه دهنــد. در غیر این صورت باید 
مسئولیت تبعات منفی رخدادهای پس ازآن را بپذیرند و خود 
را حامی مردم ننامند. تبعاتی که همین اآلن هم می توان آن 

را در هشدارهای برخی کارشناسان دید.«
۸. با فشــار فیفا ورزشــگاه را پذیرفتیــم؛ FATF را هم 
می پذیریم!- سید مصطفی هاشــمی طبا، فعال اصاح طلب 
در ۲3 مهــر ۹۸ در گفت وگو با روزنامــه آرمان: »در مورد 
آینده FATF نیز به نظــرم به هرحال ناچاریم آن را بپذیریم. 
همین طور که به رغــم فتوای برخی از علما خانم ها به دلیل 
فشــار فیفا وارد ورزشــگاه ها شــدند FATF نیز همین گونه 
می شــود و باالخره در آخر پذیرفته خواهد شــد، اما زمانی 
کــه زیان های زیادی را متحمل شــده ایم و این را باید همه 

تشخیص دهند.«
بنا بر آنچه در فوق آمد، اف ای تی اف که 36 کشــور در 
آن عضو هستند در مبارزه با پولشویی در جهان، به بن بست 
رسیده و لیست سیاه آن کارایی و نقشی در مبادالت بانکی 
و اقتصادی نداشته و ندارد. همچنین امکان اعمال حق شرط 

در لوایح مرتبط با FATF وجود ندارد.
از ســوی دیگر بااینکــه خود مقامــات آمریکایی بارها 
دستشــان در ماجرای FATF رو شده و در تقابل با جمهوری 
 FATF اســامی ایران علناً و صریحاً به عملکــرد و ضرورت
اعتــراف کرده اند اما دولت تدبیر و امید و مدعیان اصاحات 
با توسل به استدالل های عجیب وغریب و دروغ های شاخ دار 
درصدد توجیه افکار عمومی و عملیات تبلیغی برای پیوستن 
ایران به این کارگروه بین الدولی هســتند. سؤال اساسی که 
چندباره باید پرســیده شود این است که چرا دولت تدبیر و 

ترامپ هر دو بر سر یک موضوع اصرار دارند؟

نشانه شناسی افول آمریکا
واقعیت این است که بحث افول آمریکا در سخنرانی های مختلف رهبر 
انقاب، اشاره به این نکته است که آمریکا در حال از دست دادن جایگاهش 
در دنیا است و آن ژست ابرقدرتی اش کنار می رود. لذا این خصومت فعلی 
و دعوایش با ایران هم به تدریج از بین خواهد رفت. واقعیت این اســت که 

آمریکا در حال تبدیل شدن به یک کشور معمولی است.
البته بحث افول لزوماً با فروپاشی یکی نیست. افول آمریکا یعنی قدرتش 
در حال کم شدن است. فروپاشی اما آن اتفاقی است که برای شوروی سابق 
افتاد. نکته  دیگر این اســت که در رابطه با بحث افول آمریکا اجماع وجود 
دارد. بنده هیچ کارشناســی را چه در داخل آمریکا و چه خارج از آمریکا 
نمی شناسم که در حوزه  آمریکا کار کند و معتقد به افول آمریکا نباشد، اما 
در بحث فروپاشی  اختاف نظر وجود دارد که آیا آمریکا به سمت فروپاشی 
هم می رود یا نه؟ آیا شــبیه آن اتفاقی که برای شوروی افتاد، برای آمریکا 

هم خواهد افتاد؟
واقعیت این است که آمریکا در حال افول و تبدیل شدن به یک کشور 
معمولی  است. البته این کشور معمولی می تواند قدرتمند هم باشد. مثاً اآلن 
بعضی کشورهایی که سابقه  استعمار یا امپراطوری هم دارند مثل انگلیس 
یا فرانســه، لزوماً کشورهای ضعیفی نیستند، ولی دعوای خاصی هم با ما 
ندارند. البته دعواهایی وجود دارد، منتهی دعواها ریشــه ای و از نوع نظام 
سلطه و استعمار و از جنس تقابلی نیست که بین ایران و آمریکا وجود دارد.
پس بحث افول آمریکا اهمیت دارد، چون آمریکا دیگر ادعای ابرقدرتی 
خودش را به تدریج کنار می گذارد. اآلن در بحث هایی که در واشــنگتن در 
جریان است، این نکته  مهم را می بینیم که بسیاری  از افراد نزدیک به کاخ 
سفید معتقدند دولت ترامپ و به  ویژه خود ترامپ دیگر خیلی نمی خواهد در 
منطقه  غرب آسیا نقش آفرینی ویژه ای داشته باشد. شخص ترامپ و بعضی 
از اطرافیــان او این نگاه را دارند و این یعنی همان نکته  فرمایش رهبری؛ 
این که انقاب اسامی در سال ۵۸ آمریکایی ها را از ایران بیرون کرد و اکنون 
در دهه  ۹۰ شمسی دارد از منطقه  غرب آسیا بیرونشان می کند. این اتفاق 

االن در حال رخ دادن است و ما نشانه های آن را می بینیم.
پس آمریکا می تواند یک کشور قدرتمند باشد، منتهی نه دیگر با آن نگاه 
ابرقدرتی. لذا دعواها و تقابل بین ایران و آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد و 
معمولی تر خواهد شد. البته یک بازه  زمانی الزم است تا در آمریکا این اجماع 
شکل بگیرد که آمریکا دیگر ابرقدرت نیست و این هنوز اتفاق نیفتاده است. 
آمریکای امروز شبیه گرگ زخم خورده ای است که ممکن است برای حفظ 
جایگاهش خشــونت هایی هم نشان بدهد و فشارهایی را علیه کشورهایی 
مثل ایران اعمال کند که قبًا نبوده است. یعنی قبل از این که ما به یک 
حالت طبیعی تری برسیم، چه بسا یک بازه  زمانی سخت تری را تجربه کنیم، 
منتها رمز موفقیت این است که مقاومت بشود تا این بازه  زمانی تمام شود.
نهادی مثل شورای اطاعات ملی آمریکا که یکی از هفده نهاد اطاعاتی 
آمریکا اســت، چند وقت پیش گزارشــی را منتشر کرد با عنوان روندهای 
جهانی ۲۰3۰. در آن جا اعام کردند که تا سال ۲۰3۰ یعنی تا یازده سال 
دیگر هیچ هژمونی ای در دنیا نخواهد بود. یعنی اگر آمریکا یک زمانی هم 
هژمون و ابرقدرت بود، دیگر چنین چیزی نخواهد بود. دنیا در حال رفتن 
به سوی چندقطبی است و آمریکا ممکن است یکی از این قطب ها باشد، 
امــا نه لزوماً قطب اصلی یا ابرقدرت. اگر این حالت به وجود بیاید که دارد 
می آید و کارشــناس ها معتقدند که دنیا چندقطبی می شود، آن وقت این 
بحث تقابل به تدریج اصاح خواهد شد و این سختِی مضاعف تمام خواهد 
شد و آمریکا یک کشور معمولی تر خواهد بود که دیگر جمهوری اسامی 
خیلی از این مشکات فعلی را با آن نخواهد داشت. البته این نیازمنِد زمان 
و قطعاً محتاج مقاومت است. ضمن این که به نظر می رسد پیش بینی نهاد 
اطاعاتی آمریکا که ابرقدرتِی آمریکا در ســال ۲۰3۰ تمام خواهد شد، با 
مسامحه است و به خودشان وقت اضافه هم داده اند! ریاست فردی مثل ترامپ 
جایگاه آمریکا را خیلی سریع تر به یک جایگاه معمولی تبدیل خواهد کرد.

مروری بر چند تجربه تعامل با آمریکا
اما در مورد بحث مذاکره  ما با آمریکا، یک نکته این است که جمهوری 
اسامی در این چهل سال گذشته عمًا نشان داده که هیچ وقت از مذاکره ای 
که به نفع منافع ملی کشور باشد، دوری نجسته است. حتی در مواردی که 
نسبت به مفید بودن مذاکره شبهات جدی هم وجود داشته، وارد مذاکره 
شــده است. تجربه  زمان مرحوم آقای هاشمی هم همین را نشان می دهد. 
ذهنیت آقای هاشــمی این بود که کشــور نیاز به کاهش تنش و تعامل با 
آمریکا دارد و لذا پروژه ای را با همین ادبیات شــروع کردند. پروژه این بود 

که شرکت های نفتی آمریکایی را به ایران دعوت کنند.
احساس آقای هاشمی این بود که اگر آمریکا در حوزه  نفتی وارد تعامات 

اقتصادی با ایران بشود، شرکت های آمریکایی می روند به این سمت که به 
دولت شان فشار بیاورند تا تقابل با ایران را کمتر کند. اتفاقاً شرکت های نفتی 
آمریکایی از این موضوع استقبال کردند و زمانی که دولت ایران اعام کرد که 
آمادگی پذیرش شرکت های آمریکایی را دارد و مناقصه ها هم خیلی جدی 
نبود، چند شرکت آمریکایی عاقه نشان دادند، منتهی نهادهای ضد ایرانی 
در آمریکا متوجه این طراحی شــدند و رفتند به این ســمت که آن قانون 
تحریم های ایران را بنویســند. آقای داماتو که سناتور جمهوری خواه ایالت 
نیویورک بود، متن اولیه را نوشت. شرکت های نفتی آمریکایی اعتراض کردند 
و گفتند شما با این قانون  ایران را تحریم نکردید، ما را تحریم کردید، چون 
شرکت های کشورهای دیگر دارند در ایران کار می کنند و ما عقب می مانیم. 
لذا کنگره  آمریکا در نسخه  نهایی این تحریم ها همه  شرکت ها را تهدید کرد 
که هر شرکتی بخواهد با ایران تعامل داشته باشد، با او برخورد می شود. از 
این جهت مشکل رابطه  ایران و آمریکا حل نشد که هیچ، مشکات بیشتر 

شد و صنعت نفت کشور هم زیر تحریم رفت.
مورد بعدی مذاکره، تعامل بین جمهوری اســامی و آمریکا در دوره  
دولت اصاحات بود. در آن زمان صحبت از گفت وگوی تمدن ها شد با همان 
ذهنیتی که آقای هاشمی داشت که تعامل و کاهش تنش ایجاد شود. فرصتی 
که در آن دوره اتفاق افتاد، بحث اشغال افغانستان توسط آمریکا بود. آقای 
جیمر دابینز اولین سفیر آمریکا در افغانستان بعد از طالبان این را چند بار 
گفته و نوشته که اگر کمک های ایران در آن بازه  زمانی نبود، آمریکایی ها 
در افغانستان مشکات بسیاری پیدا می کردند. حاال نظر ایشان این است، 
اما در عمل تنها سه ماه بعد و به جای تشکر، آقای بوش ایران را در لیست 
محور شرارت قرار داد که تحریم های جدی دیگری را همراه خودش داشت. 
حاال آن دشنامی که آقای بوش به مردم ایران داد، جای خودش! یعنی دوباره 

به جای این که وضعیت رابطه  ایران و آمریکا خوب شود، بدتر هم شد.
ایــن روش کار به نوعی در زمان ریاســت جمهوری آقای احمدی نژاد 
هم تکرار شد و در انتهای دوره  ایشان آقای دکتر صالحی وزیر خارجه در 
مذاکرات عمان ورود کرد. آمریکایی ها در زمان اوباما احساس کردند احتمال 
دارد که در دوره  بعدی ریاست جمهوری در ایران بتوانند امتیازهای بهتری 
بگیرند. نهایتاً تجربه  دوران آقای روحانی و برجام را داشتیم و رسیده ایم به 
وضعیت االن و تحریم هایی که بسیار بدتر از تحریم های قبل از برجام است 
و این که فروش نفت ما بسیار کمتر از قبل از برجام است. یعنی برجام هم 

در عمل، وضعیت کشور را بهتر که نکرد، بدتر هم کرد.
این فرمایش رهبری در طول ۴۰ سال انقاب عمًا ثابت شده که هر 
بــار ایران صحبت از مذاکره و تعامل کرده، احســاس طرف آمریکایی این 

بوده که ایران این کار را از روی ضعف می کند و به این خاطر که فشارهای 
آمریکا جواب داده است. با این تصور، آمریکایی ها فشارها را بیشتر می کنند، 
چون معتقدند ایراِن ضعیف را راحت تر می شود شکست داد. لذا زمانی که 

صحبت از مذاکره می شود، فشارها بیشتر می شود و نه کمتر.
هدف، مذاکره برای مذاکره نیست

نکته  مهم دیگر این است که هدف ما از مذاکره، صرفاً مذاکره نیست؛ 
هدف این است که وضعیت کشور بهتر بشود و اگر ما چند بار در چهار دهه  
گذشــته تجربه  مذاکره را داشته ایم و بعد از هر تجربه وضعیت کشور بدتر 
شده است، قاعدتاً باید به این نتیجه برسیم که مذاکره با آمریکایی ها جواب 
نمی دهد، بلکه این مقاومت است که جواب داده است و خواهد داد. تجارب 
ما در حوزه  مقاومت همواره تجربه های بهتری بوده است. مثًا آمریکایی ها 
زمانی می گفتند ایران نباید غنی ســازی داشته باشد، اما ایران مقاومت و 
اصرار کرد که غنی سازی باید باشد. بعد در دوره  آقای اوباما متوجه شدند 
که هدف رســاندن غنی سازی ایران به صفر برایشان محقق نمی شود. پس 

به نوعی ایران توانست بحث غنی سازی خودش را تبیین کند.
به غیر از تجربه  ایران، تجربه ها ی دیگر کشورها مثل کره  شمالی، کوبا 
و کشورهای لیست دشمن با آمریکا هم همین بوده است. هم در مورد کره  
شمالی و هم در مورد کوبا نه تنها وضعیت این کشورها با مذاکره بهتر نشد، 
با این که سعی کردند به نوعی تنش با آمریکا را کاهش بدهند، بلکه بدتر 
هم شد، چون نگاه آمریکایی ها نسبت به کشوری که آن را دشمن می دانند، 
تغییر حکومت آن است. تا زمانی هم که این اتفاق نیفتد، آمریکایی ها احساس 
می کنند به اهدافشان نرسیده اند. تجربه  عراق هم همین را نشان می دهد. با 
این که آمریکایی ها خودشان در عراق حکومت را عوض کردند اما انتظارشان 
از حکومت جدید عراق در زمینه  پیروی از دستور آمریکایی ها محقق نشده 
اســت. آمریکایی ها نشان داده اند که با دولت جایگزین دشمن شان هم اگر 

تمکین نکند، برخورد می کنند.
مسأله ایران و آمریکا چه زمانی حل می شود؟

اما این مسأله کی و چگونه حل می شود؟ زمانی که آمریکا عوض بشود. 
یعنی همان بحث ابتدایی ما که آمریکا رو به افول است و این ممکن است 
چند سالی طول بکشد. زمانی که آمریکا تبدیل به یک کشور معمولی بشود، 
آن وقت دیگر این مسائل خودبه خود حل خواهد شد. مذاکره با آمریکا هم 
تنها زمانی معنی دارد که وضعیت کشور ما بعد از مذاکره بهتر بشود. اگر ما 
از سیاست های فعلی آمریکا ناراحت هستیم که هستیم، راه حل این نیست 
که تنفس مصنوعی بدهیم به سیاستی که شکست خورده است. سیاست 
دولت آقای ترامپ، شکست خورده است، چون هدفش سرنگونی جمهوری 
اسامی بود و جمهوری اسامی سرنگون نشده است. هدفش گرفتن امتیاز 
بیشتر از ایران بود که ایران نه تنها امتیاز بیشتر نداده، به تدریج می خواهد 
امتیازاتــی را هم که ذیل برجام داده اســت، پس بگیــرد. یک عده ای در 
واشنگتن احساس می کردند شاید بتوانند با ایران وارد تقابل نظامی بشوند، 
اما سرنگون کردن پهپاد آمریکایی توسط تکنولوژی بومی ما نشان داد که 
حمله نظامی به ایران هم پروژه  قابل توجهی برایشان نیست. از این جهت 
سیاست آمریکا شکست خورده است و نیاز هست که شکستش برجسته شود.
زمانی که ما صحبت از مقاومت می کنیم، اعام این است که سیاست 
آمریکا شکست خورده است. لذا در این شرایط اگر مستقیماً یا غیر مستقیم 
و تلویحی صحبت از مذاکره بشود، تفسیر واشنگتن از این صحبت، تردید در 
شکست خوردگی سیاست دوره  ترامپ خواهد بود، چون ایران اگر صحبت 
از مذاکره کرده، از نگاه آن ها یعنی تحت فشــار بوده و آمادگی  امتیازدهی 
داشته است. از این جهت ما نباید تنفس مصنوعی بدهیم به سیاستی که 
شکست خورده است. عدم مذاکره و مقاومت ما اعام این مسأله است که 

سیاست آمریکا شکست خورده است. 
اگر این مســأله درست تبیین شود و جابیفتد، آن وقت ما می رویم به 
ســمت تغییر سیاست آمریکا و این تقابل هم در سالیان آینده و نه چندان 
دور و دیر کاهش پیدا خواهد کرد، چون آمریکا جایگاه خودش را در دنیا 

از دست خواهد داد؛ ان شاءاهلل.

تحلیل دکتر فواد ایزدی از آینده تقابِل ایران و آمریکا

چرا صحبت از »مذاکره با آمریکا«
 فشارها را بیشتر می کند؟

رهبر انقالب اسالمی در دیدار دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار به این نکته اشاره کردند که آمریکا 
یک کشــور رو به افول و زوال است. این یک نکته  کلیدی است که توجه بیشتر به آن می تواند چشم انداز و آینده  مسئله  تقابل بین 

ایران و آمریکا را به عنوان یکی از مسائل مهم حوزه  بین الملل روشن کند.
در بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای تاریخچه ای از خصومت دولت آمریکا علیه مردم ایران مطرح شد؛ از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ و 
حتی قبل از آن، اما آیا این تقابل هفتاد ساله که افزایش هم پیدا کرده و اآلن در یک وضعیت بسیار باالیی قرار گرفته، ادامه خواهد داشت؟

به همین مناسبت، پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR در گفتاری از آقای فؤاد ایزدی عضو هیأت علمی دانشکده  مطالعات جهان 
و کارشــناس ارشد مسائل آمریکا، ضمن بررسی موضوِع افول آمریکا، به بررسی برخی تجربیات ایران اسالمی در مذاکره و تعامل با 
دولت آمریکا در کنار برخی موفقیت های راهبرد مقاومت پرداخته و نهایتا به این ســوال پاسخ داده است که تقابل ایران و آمریکا تا 

چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

عدم مذاکره و مقاومت ما اعالم این 
مســأله است که سیاســت آمریکا 

شکست خورده است.
***

تحریم هــای امروز بســیار بدتر از 
و  اســت  برجام  از  قبل  تحریم های 
این که فروش نفت ما بسیار کمتر از 
قبل از برجام است. یعنی برجام هم 
در عمل، وضعیت کشــور را بهتر که 

نکرد، بدتر هم کرد.

این فرمایش رهبری در طول ۴۰ سال انقالب 
عماًل ثابت شــده که هر بار ایران صحبت 
از مذاکره و تعامل کرده، احســاس طرف 
آمریکایی این بوده که ایران این کار را از روی 
ضعف می کند و به این خاطر که فشارهای 
آمریکا جواب داده اســت. بــا این تصور، 
آمریکایی ها فشارها را بیشتر می کنند، چون 
می شود  راحت تر  را  ایراِن ضعیف  معتقدند 
شکست داد. لذا زمانی که صحبت از مذاکره 
می شود، فشارها بیشتر می شود و نه کمتر.

 FATFحداکثری فشار  برای  یبی  فر
اف ای تی اف چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟

امامقلی
مهدی 


