
مبارزه با داعش همچنان با هماهنگی با 
ایران انجام می شود

فرماندهی عملیات مشترک عراق از ادامه همکاری 
خود با مرکز تبادل اطالع��ات چهارجانبه در بغداد 
)ایران، عراق، س��وریه و روسیه( تاکید کرد و گفت: 
ای��ن همکاری به  خطر در مرزهای عراق و س��وریه 
پایان داده است. سرلشکر خلبان تحسین الخفاجی 
اف��زود: ادامه همکاری مش��ترک میان عراق و مرکز 
چهارجانبه اطالعاتی ایران، عراق، س��وریه و روسیه 
منجر به ثبات اوضاع در مرزهای سوریه شده است

الخفاجی گفت: نیروهای امنیتی به شکل مستمر با 
عناصر تروریستی در مرزهای سوریه مقابله می کنند 
و هس��ته های خفته تروریس��تی در داخل عراق را 

تحت پیگرد قرار می دهند.  فارس 

با روسیه درباره برجام اتفاق نظر داریم
س��فیر انگلیس در روس��یه ب��ا بیان اینک��ه آمریکا 
درخصوص برجام رویکردی متفاوت از س��ایر طرف 
های توافق اتخاذ کرده اس��ت، گف��ت: ما باید برای 

تحقق اهداف برجام تالش کنیم.
لوری بریستو در پاس��خ به سوالی درباره سفر اخیر 
مدی��ران سیاس��ی وزارت امورخارجه س��ه کش��ور 
انگلیس، فرانس��ه و آلمان به مس��کو برای گفت وگو 
درباره برجام اظهار داشت: من هفته گذشته میزبان 
ریچارد مور مش��اور ارش��د وزیر خارجه انگلیس در 
امور امنیت بین الملل بودم. وی به همراه همکاران 
خود از فرانسه و آلمان به اینجا آمده بود تا با سرگئی 
ریابکوف )معاون وزیر خارجه روسیه( درباره برجام 

رایزنی کنند.  ایسنا 

اخبار

آبه می تواند فاصله میان تهران-واشنگتن را کم تر کند
المیادین در گزارش��ی در رابطه با سفر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان 
به ژاپن نوشت: چه بسا برجسته ترین سوالی که در رابطه با تنش میان تهران و 
واشنگتن مطرح می شود این است که آیا توکیو چراغ سبزی از آمریکا دریافت 
کرده که به سوی ابتکارعملی برود که هم منافع آمریکا و هم منافع ایران را به 

خطر نیندازد؟ در این تحلیل آمده اس��ت: سفر حسن روحانی به ژاپن از اهمیت 
زیادی در رسانه ها برخوردار شد به خصوص اینکه بعد از سفر سید محمد خاتمی، رئیس 
جمهور پیش��ین ایران به ژاپن در س��ال 2000 میالدی، 20 سال است که هیچ یک از 
روس��ای جمهور ایران به این کشور سفر نکرده اند. با این حال حسن روحانی طی سال 
های اخیرا تقریبا 12 بار در مناسبت های بین المللی مختلف با آبه شینزو، نخست وزیر 
ژاپن دیدار کرده است که این امر نشان می دهد هر دو طرف در تعمیق و تقویت روابط 

دوجانبه جدی هستند. 

ایران و عمان روابط صمیمانه ای دارند
وزیر خارجه جمهوری اس��المی ایران که به عمان س��فر کرده اس��ت، روابط 
ایران و عمان را صمیمانه خواند و بر ایس��تادگی ایران در کنار عمان تأکید 
ک��رد. محمدج��واد ظریف در حس��اب توئیتری خود با انتش��ار تصاویری از 
دیدارش با مقامات عمان نوشت: طبق معمول، طی دیروز و امروز به مسقط 

رفتم تا با مقامات ارشد سلطنت عمان دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل 
منطقه ای و بین المللی رایزنی و تبادل نظر کنم. ایران و عمان دو کش��ور همس��ایه 
دارای روابط واقعا صمیمانه بوده و هس��تند. وی افزود: ما همواره در کناره سلطنت 

عمان باقی خواهیم ماند.
 ظریف و س��وبرامانیام جایشانکار وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و هند 
که به صورت همزمان در مس��قط حضور دارند، در ضیافت ناهار یوس��ف بن علوی 

همتای عمانی خود شرکت کردند.

ایران دوستان دوران سختی را فراموش نخواهد کرد
س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران دوس��تان دوران س��ختی خود را 
هیچ گاه فراموش نخواهد کرد و این روابط در بستر مناسبی است و امیدوارم 
به نفع هر دو ملت ایران و روس��یه گسترش یابد. سید عباس موسوی گفت: 
ایران و روس��یه روابط تاریخی و ویژه دارند و به رغم فراز و نش��یب هایی که 

روابط دوطرف در دوران های مختلف مخصوصاً در دو س��ده اخیر طی کرده و 
پس از پیروزی انقالب اس��المی به ویژه در سالهای اخیر شاهد روابط ویژه با روسیه 
هستیم. وی افزود: این روابط دشمنان و اخاللگرانی هم دارد اما ما به عنوان دو کشور 
همس��ایه و دو قدرت در منطقه ناچاریم کنار هم باشیم و هستیم. سخنگوی وزارت 
امور خارجه خاطرنشان کرد: در س��ال های اخیر، رهبران دو کشور تصمیم گرفتند 
این روابط تاریخی را به صورت خاص پیگیری کنند تا دارای یک جامعیتی باشد که 

همه موارد شامل همکاریهای دوجانبه، منطقه ای و بین المللی را دربربگیرد. 

گزارش

اف.ای.تی.اف ابزاری اس��ت که در حالت عادی می تواند برای 
کشورهایی که س��لطه غرب را پذیرفته اند، کارآمدی داشته 
باش��د، اما چ��ون جمهوری اس��المی ایران س��لطه غرب را 
نمی پذیرد و با نظام موجود بین المللی که یک جانبه گرایی 
آمری��کا یا حضور و ظهور ابرقدرت ها را پذیرفته اس��ت س��ر 
س��ازش ندارد، اف.ای.تی.اف برای کشور ما کارآمدی الزم را 
ندارد؛ بنابراین اگر وارد این پیمانه بین المللی شویم، بیش از 

آنکه بدست می آوریم، از دست می دهیم.
پس از ک��ش و قوس های فراوان مجدداً موضوع لوایح مرتبط 
با گروه ویژه اقدام مالی در فضای رسانه ای کشور مطرح شده 
است.علی رغم انتقادات به این لوایح که شامل دو کنوانسیون 
مبارزه با جرائم س��ازمان یافته فراملی موس��وم ب��ه پالرمو و 
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به سی.اف.

تی بوده دولت و رس��انه های همراه او دوباره در دفاع از آن ها 
فعال ش��ده اند. همین چند هفته پیش ب��ود که علی ربیعی 
س��خنگوی دولت در نشس��ت خبری با خبرنگاران در پاسخ 
به س��والی درباره بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی و آخرین 
مهلت این نهاد به ایران گفته بود: در جلسه گذشته دولت این 
موضوع در دستور کار قرار گرفت و دولت به رایزنی های خود 
ادام��ه خواهد داد. دولت همواره از زاویه تقویت منافع ملی بر 

ضرورت تصویب لوایح اف.ای.تی.اف تاکید دارد.
ربیعی با اش��اره به اینک��ه این لوایح مختص ایران نیس��ت، 
افزوده بود: توصیه هایی به کش��ورهای جهان با هدف مبارزه 
با پولش��ویی و مبارزه با تامین مالی تروریس��م است و بیشتر 

کش��ورهای جهان هم به آن ملحق ش��دند و قطعاً مبارزه با 
پولشویی و تامین مالی تروریسم از اهداف جمهوری اسالمی 

ایران است.
اما مخالفان در مقابل، همچنان معتقدند مبارزه با پولش��ویی 
پوشش��ی برای تس��لّط دولت هایی خاص بر مبدأ و مقصد و 
تمامی مجاری گردش مالی کشورها به ویژه کشورهایی است 
ک��ه در چارچوب منافع آمریکا و رژیم صهیونیس��م فعالیت 
نمی کنند و بلکه به مخالفت با این منافع نیز مبادرت دارند، از 

جمله کشورهای موسوم به عضو محور مقاومت.
موافق��ت با اف.ای.تی.اف مش��کالت بیش��تری برای کش��ور 
ایج��اد می کند. نماینده دوره نهم مجلس ش��ورای اس��المی 
گف��ت: موافق��ت با اف.ای.تی.اف مش��کالت بیش��تری برای 
کش��ورمان ایجاد خواهد کرد. عباس مقتدایی نماینده دوره 
نهم مجلس ش��ورای اس��المی، در گفت وگو با فارس با اشاره 
به موضوع اف.ای.تی.اف اظهار داشت: این موضوع که حضور 
ایران در س��ازمان های بین المللی می تواند مؤثر باشد، مورد 
وفاق همگان نیس��ت، اما این موضوع که به همراهی مجامع 
بین المللی با ایران برای رفع موانع و مشکالت کشور دلخوش 
باش��یم، نوعی س��اده انگاری در فضای بین المللی است. وی 
ادامه داد: سازمان های بین المللی علیرغم توانمندی هایی که 
دارند، همچنان تحت نفوذ قدرت های عمده جهانی قرار دارند 
و ایاالت متحده آمریکا سال هاست تالش می کند تا نفود خود 

بر فضای بین المللی را حفظ کند.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ایاالت 

متح��ده آمری��کا با در اختیار گرفتن بخش��ی از پس��ت های 
مدیریتی در سازمان های اقتصادی و ساختارهای نظارتی بین 
المللی تالش می کند تا اقتدار همه جانبه خود را در س��طح 
بین المللی افزایش دهد، البته در س��ال های اخیر یک جانبه 
گرایی آمریکا مخالفان جدی دارد و در اروپا، چین،  روس��یه و 
برخی از قدرت های نوظهور نظیر برزیل یا هند و امثال اینها 

با این یک جانبه مخالف هستند.
وی بی��ان کرد: یکی از مخالفان جدی نفوذ و س��لطه آمریکا 
بر نظام بین المللی و به ویژه در منطقه غرب آسیا، جمهوری 
اسالمی است؛ منطقه ای که عمده ترین بخش صادرات نفت 
محس��وب می شود و منطقه ای که از نظر موقعیت جغرافیای 

سیاسی دارای اهمیت است.
مقتدایی اظهار داش��ت: کش��ورهای قدرتمند با اس��تفاده از 
ابزاره��ای مالی و ابزارهای اقتصادی، پولی و بانکی و در کنار 
آن اهرم ه��ای نهادهای بین المللی ت��الش کرده اند تا جلوی 
قوت و قدرت کش��ور ما و نفوذ کشورمان را در سطح منطقه 

و جهانی بگیرند.
وی بیان کرد:  اف.ای.تی.اف ابزاری اس��ت که در حالت عادی 
می تواند برای کش��ورهایی که س��لطه غ��رب را پذیرفته اند، 
کارآمدی داش��ته باش��د، اما چون جمهوری اس��المی ایران 
س��لطه غرب را نمی پذیرد و با نظ��ام موجود بین المللی که 
ی��ک جانبه گرایی آمری��کا یا حضور و ظه��ور ابرقدرت ها را 
پذیرفته اس��ت سر س��ازش ندارد، اف.ای.تی.اف برای کشور 
م��ا کارآم��دی الزم را ن��دارد؛ بنابراین اگ��ر وارد این پیمانه 

بین المللی ش��ویم، بیش از آنکه بدس��ت می آوریم، از دست 
می دهیم. نماینده دوره نهم مجلس ش��ورای اسالمی تصریح 
کرد:  اف.ای.تی.اف برای کش��ورهای کوچک و کش��ورهایی 
که س��لطه را پذیرفته اند، کارآمدی دارد، اما چون جمهوری 
اسالمی، نظام س��لطه را نپذیرفته است، اف.ای.تی.اف را هم 
نباید بپذیرد. با پذیرش این موضوع مشکالت بیشتری برای 
کشورمان ایجاد خواهد ش��د. وی ادامه داد:  به دلیل آنکه در 
شرایط برابر با نظام سلطه نیستیم، پذیرش اف.ای.تی.اف به 
کش��ور صدمه می زند و به همین جهت است که ماه هاست 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام، مجلس ش��ورای اسالمی و 
ش��ورای عالی امنیت ملی در خصوص اف.ای.تی.اف دس��تور 
توقف داده اند و به نوعی دوراندیشی کرده اند. مقتدایی اظهار 
داش��ت: کسانی که در داخل کش��ور به پذیرش رویکردهای 
لیبرالی و سکوالر اعتقاد دارند، بر پذیرش اف.ای.تی اف اصرار 
می کنند و کس��انی که رویکردهای اصیل انقالب اسالمی را 
مورد  توجه قرار می دهند، در پذیرش پیمان هایی که می تواند 
قدرت نرم جمهوری اس��المی را از بین ببرد، احتیاط نش��ان 
داده اند و پذیرش چنین پیمان هایی را در راستای منافع ملی 

و درازمدت کشور نمی دانند.
سفره مردم با تصویب سی.اف.تی کوچک تر می شود

س��یدمحمود نبویان عضو کمیس��یون برجام مجلس نهم با 
تأکید بر اینک��ه به خاطر اعتماد ظری��ف و روحانی به غرب، 
اقتصاد کشور پس از برجام به شکل فعلی درآمد، گفت: سفره 

مردم با تصویب پالرمو و سی.اف.تی کوچک تر می شود. 
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اصرار بر پیوستن ایران به اف ای تی اف برای چیست؟

بیشترازآنکهبهدستآوریم،ازدستمیدهیم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
اشتباه استراتژیک دولت این است که نگاه آنان به غرب است و 

بی برنامگی و بی تدبیری آنان برای مردم ملموس است.
سیدحس��ین نقوی حسینی با اش��اره به نارضایتی مردم از 
نح��وه عملکرد دول��ت، گفت: مردم انتظ��ار دارند که دولت 
برای حل مش��کالت اقتصادی و معیش��تی آنان برنامه هایی 

داش��ته باش��د اما از آنجایی که عملکرد دولت در این زمینه 
نامطلوب است، بی برنامگی و بی تدبیری دولت برای مردم محرز 

و ملموس اس��ت و مردم انتقاد شدیدی به وضعیت موجود دارند. وی 
اف��زود: در واقع یکی از علل اصلی نارضایتی مردم از دولت این اس��ت که 
چگونه نهادهای حکومتی، نظامی و دفاعی می توانند توس��عه و پیشرفت 
داش��ته باشند اما دولت نمی تواند مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم را 

حل و فصل کند. 
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان 
کرد: از آنجایی که بخش های نظامی و دفاعی کشور در چارچوب دیگری 
عمل می کنند، در کارش��ان موفق هستند. چرا که آنان تمرکز اصلی خود 
را روی توان داخلی کشور گذاشته اند اما در دولت برنامه جامع و عملیاتی 
و همچنی��ن مدیریت جهادی برای برون رفت از مش��کالت موجود وجود 

ندارد و به همین جهت مردم از عملکرد دولتمردان بسیار ناراضی 
هس��تند. نقوی حس��ینی با تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیت 
های داخلی،  افزود: دولت یازدهم و دوازدهم با نگاه به غرب 
و کش��ورهای خارجی، کار خ��ودش را آغاز کرد و به اعتقاد 

بنده این مسئله اشتباه استراتژیک آنان بود.
وی تاکی��د ک��رد: در واقع دولت ها از ابت��دا فکر می کردند 
که گره مش��کالت داخلی کش��ور در عرصه های بین المللی 
حل می ش��ود و بنابراین همه ت��وان خود را برای ارتباط با غرب 
به کار گرفتند در حالی که این نگاه اش��تباه بود چرا که مشکالت ما، 
داخلی و ماهیت آن اقتصادی اس��ت و دولتمردان باید بدانند که راه حل 
این مشکالت، نگاه به غرب نیست بلکه باید بر توان داخلی خودمان تکیه 
کنند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح 
ک��رد: در واق��ع دولتمردان در این دوره  فکر می کردند که مش��کالت ما 
سیاس��ی اس��ت و به همین جهت همه توان خود را برای ارتباط با غرب و 
مذاکره با آنان به کار گرفتند و وعده های بس��یار زیادی به مردم دادند اما 
نه تنها گره های کشور باز نشد بلکه مشکالت اقتصادی و معیشتی بسیار 
زی��ادی برای مردم ایجاد ش��د و دولت هم هی��چ برنامه ای برای حل این 

مشکالت ندارد.  مهر

نقوی حسینی مطرح کرد: 

استراتژی اشتباه نگاه به غرب

چین، ایران و روسیه هر س��ه انگیزه کافی برای انجام عملیات های دریایی 
سه جانبه برای نشان دادن اتحاد خود دارند.

معموالً ائتالف های چندجانبه ای در آسیا مورد توجه قرار می گیرد که شامل 
متحدان و شرکای آمریکا ش��ود، ولی اتحادهای دیگری هم در آسیا وجود 
دارند و مهمترین آنها طی چند سال گذشته آنهایی بوده که توسط چین و 

روسیه به وجود آمده است.
 یکی از این ائتالف ها، رابطه چین، روس��یه و ایران اس��ت. از دالیل به وجود 
آمدن این اتحاد می تواند افزایش مخالفت با آمریکا در این سه کشور باشد 
که طی ریاس��ت جمهوری دونال��د ترامپ افزایش یافته اس��ت. مهمترین 
روی��دادی که در هفته های اخیر رقم خ��ورده برنامه ریزی برای انجام اولین 
مانور مشترک دریایی در اقیانوس هند توسط این سه کشور است. به گفته 
حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، این 
کش��ور در یک اقدام س��ه جانبه به عنوان »کمربند امنیت دریایی« شرکت 
خواهد داش��ت که از 27 دسامبر )6 دی ماه( آغاز می شود. وی اظهار داشت 

که این بخش��ی از یک همکاری وسیع تر دریایی بین ایران و چین است که 
شامل تولید زیردریایی هم  می شود. این مانور در شمال اقیانوس هند انجام 
می ش��ود ولی تاریخ آن مشخص نیست. گزارش��ات نشان می دهد تهران و 
پکن به دنبال یک همکاری نظامی طوالنی مدت هس��تند که روس��یه را هم 
شامل می شود. سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: روسیه، چین 
و ایران برای یک مانور دریایی در جهت مبارزه با تروریسم و دزدی دریایی 
در این بخش از اقیانوس اطلس آماده می شوند. الوروف با اشاره به این اقدام  
اظهار داش��ت هدف از این عملیات تعلیم نیروهایش��ان برای اقدامات ضد 
دزدی دریایی و ضد تروریس��م اس��ت. بدون توجه به آنچه گفته می شود یا 
نمی شود، زیربنای ژئوپولیتیکی این گروه چندجانبه کاماًل مشخص است: هر 
سه روابط خصمانه ای با آمریکا دارند و به شدت تمایل به همکاری در حفظ 
امنیت و نشان دادن توانایی هایشان دارند. خانزادی گفت یک مانور مشترک 
بین چندین کش��ور چه در دریا یا روی زمین یا در آس��مان نش��ان دهنده 

توسعه قابل توجه همکاری بین آنهاست.  تسنیم

نزدیکی سه جانبه روسیه، چین و ایران از نگاه دیپلمات


