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 FATF تبعات

  FATFکارشناسان معتقدند  فارس:

 واحد به تا است خواسته ایران از

 کافی استقالل ،FIU یا مالی اطالعات

 داده المللی بین های همکاری برای

 جهت این از FIU استقالل. شود

 اطالعات انتقال که است نگرانی باعث

 نهادهای اطالع اجازه بدون مالی

 شرایط در تواند می کشور مختلف

 کشور برای اقتصادی جنگ

 مسائل کارشناس این.باشد خطرآفرین

 الیحه دیگر، الیحه: افزود تحریم

 است پالرمو کنوانسیون به ایران الحاق

 جرائم به مربوط کنوانسیون این که

 قاچاق مانند ملی فرا یافته سازمان

 کشور داخل در ما که آنچه. است

 تحریم زدن دور عنوان تحت

 کشور از خارج فضای در شناسیم، می

 قاچاق، مثل عناوینی تحت آن از

 های نظام مالی فریب و پولشویی

 .شود می یاد بانکی

 

 
 

 

  

 

 
 

 !دارند؟ آتویی چه مگر
 پلیس( اهواز تروریستی حادثه از پس هفته یک از کمتر سپتامبر، 82) مهرماه ششم کیهان:

 این گویند می دانمارکی مقامات. بست را سوئد با کشور میان های پل ساعت چند برای دانمارک
 کل. است شده انجام نروژ و سوئد همکاری با و بوده ایران عملیات کردن خنثی یبرا عملیات
 که تبار ایرانی یک دستگیری است؛ قرار این از اند کرده هم سر بازی شب خیمه این در که داستانی

 بازداشت. است داشته االهوازیه تروریستی گروهک سران اقامت محل از هایی عکس اش خانه در
 خالف بر که آلمان خاک در تیرماه دهم اتریش، در ایران سفارت سوم دبیر اسدی اسداهلل آقای
 در غیرقانونی طور به مدتها اسدی. بود نوع این از سناریو اولین شد، انجام دیپلماتیک های رویه
 گام در رسد می نظر به و شد مسترد بلژیک به آلمان، دادگاه در تبرئه علیرغم و بود بازداشت آلمان
 آشکارا رژیم این مقامات.. شود -ضدایرانی برنامه این اصلی محور عنوان به– فرانسه تحویل بعدی

 گیری موضع نوع. است کرده باخبر اروپا در ایران های برنامه از را کشورها این موساد گویند می
 تحکای روشنی به - دانمارک به پمپئو مایک تبریک مانند – سناریوها این از آویو تل و واشنگتن

 خروج از پس که ها اروپایی.دارد اروپایی کشورهای عملگی و بازی این در آنها کارگردانی از
 منافع و کرده جبران عملی صورت به را اقدام این عوارض بودند موظف برجام، از آمریکا

 طراحی آنها فعالیت تنها. ندادند انجام خصوص این در کاری عمالً کنند، تامین را ایران اقتصادی
 نگوییم اگر که است SPV به موسوم «ویژه مکانیسم» عنوان تحت برانگیز پرسش و مبهم ستمیسی

 اروپایی کشور هیچ. است شوخی یک حالت ترین خوشبینانه در شده، طراحی ایران تحقیر برای
. است شده موکول نامعلوم ای آینده به نیز آن شدن عملیاتی زمان و نیست آن میزبانی به حاضر

 مردم نفرت میزان خوبی به ها غربی و دارد خود کارنامه در را ایرانی هزار 71 ترور که گروهکی
 انتظاری هلند و دانمارک مانند پونزی کشورهای و انگلیس فرانسه، از. دانند می را آنان از ایران
 مسئوالن و دولت از انتظار و تعجب. نیست متقابل احترام بر مبتنی و شرافتمندانه رفتار برای

 را زمینه و اند رسانده جایی چنین به را کار چگونه و چرا که است خودمان کشور خارجی استسی
 در فرانسه سفیر «آرو ژرارد» پیش روز چند.اند کرده فراهم کشورها این گستاخی و جسارت برای

 یما گفته را این همواره ما: »گفت و کرد اشاره  کلیدی ای نکته به هادسون موسسه نشست در آمریکا،
 چه خواهیم می کنند، ترک را توافق این ها ایرانی اگر که ایم کرده مطرح هم ها آمریکایی برای و

 خوبی به آنان که حالی در. هستند ایران با بازی حال در ها اروپایی که همینجاست نکته «کنیم؟
 را ماجرا که نندک می رفتار طوری دارد، آنها برای سنگینی تبعات چه برجام از ایران خروج دانند، می

 مذاکرات ادامه و برجام حفظ بهانه به دولت. دهند جلوه بدهکار و محتاج را ایران و کرده معکوس
 شود می که جایی تا دارد سعی و است بسته آنان های خصومت روی به را خود چشم اروپا، با

 به کمکی تنها نه ویهر این. کند می الپوشانی را آنها و نکند درز بیرون به ها خصومت این از خبری
 چندی تا. کند می تشویق تر تهاجمی سیاستی اتخاذ به را آنان بلکه کند نمی اروپا با دولت مذاکرات

 و تکرار اما است اشتباه  محاسبات برخی از ناشی دولت انفعالی دیپلماسی رسید می نظر به پیش
 . کشد می میان به را دیگری فرضیات پای اروپا گستاخانه و تحقیرآمیز رفتارهای تشدید
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 اربعین و رسانه دانشگاه،

 محل و نوع ازجمله مختلف های شاخص نظر از حتی و جهان جمعی معنوی روی پیاده ترین مهم و ترین بزرگ نخستین، اربعین فرهنگیان:

 با نیست، واجب اربعین اما است واجب حج.است متمایز هم حج در مسلمانان گردهمایی از جمعیت تعداد و روی پیاده میزان مراسم،

 در بیماران و نمس زنان و پیرمردها حتی مختلف سنین از مذاهب و ها قومیت ها، ملیت از مردم از نفر میلیون 8۲ از بیش این، وجود

 مشارکت.یابند می حضور عراق پرتنش و ناامن کشور در جهان معنوی و جمعی روی پیاده و راهپیمایی ترین گسترده و ترین طوالنی

 زوار اقامت و کربال تا نجف مسیر در ویژه به سفر طول در زائران از پذیرایی و ها موکب قالب در اسکان برای مردم اقتصادی و اجتماعی

 دوستانه و برادرانه رفتار.است مردم اعتقادی و سخاوتمندانه ماندگار، جذاب، های جلوه از مجانی کامال و باال غذایی تنوع با شهرها ینا در

 و بوده رویا شبیه شان شخصی منازل در اقامت و پذیرایی برای عراق مردم اصرار و تحمیلی جنگ سال هشت وجود با ها عراقی و ها ایرانی

 از حجم این عراق ناامن کشور در است؛ تامل قابل بسیار موضوع نیز امنیتی لحاظ به.است سابقه بی تاریخ طول در شکل این به و حد این تا

 امنیتی، نیروی هزار 7۲۲ و دوربین هزار ۶ از اینکه وجود با حج برخالف شود؛ می برگزار ای حادثه هیچ تقریبا بدون راهپیمایی در جمعیت

 حوادثی نه و  بود خبری منا فاجعه و باالبر اثر بر نفر صدها شهادت و قربانی از نه شد، می استفاده 7۹۳۱ سال در شکیپز کادر هزار 8۲

 ارتباطات کالسیک های شاخص منظر از نظیر بی پدیده این .بودیم شاهد تاکنون را 7۹۶۶ سال حج مراسم در زائران سوی به تیراندازی مثل

 چقدر ها دانشگاه اما. است شیعیان و مسلمانان خود برای حتی «استثنا و عجیب» خبری ارزش ویژه به خبری های ارزش همه دارای خبر، و

  اطالعات آزاد جریان و دانستن به مردم حق طرفی، بی بر مدام که غربی های رسانه؟اند کرده علمی تحقیق مهم موضوع این چیستی روی

 چه به را اربعین کنند، نمی نظر صرف اسالمی کشورهای از چندنفره حتی اعتراضی معتج هیچ تحلیل و خبری پوشش از و دارند تاکید

 حادثه بدون و بهتر برگزاری به کمک و موجود مشکالت برخی رفع های راه یافتن و سواالت این به اند؟پاسخ داده پوشش چگونه و میزان

 آن از حاکی ها رسانه در ام اجمالی های بررسی و کربال به قبل روز ندچ سفر در مشاهداتم اما است نیاز روشمند و علمی تحقیق به اربعین،

 و رادیو مجریان و خبرنگاران زبان و مطبوعات قلم تلویزیون، و مطبوعات دوربین لنزهای ترین دقیق و ترین بزرگ اینکه وجود با است

 را اربعین توانند نمی هم وقت هیچ من، باور به و دهند پوشش را عاشقانه های قدم و قیامت این بتوانند که هستند آن از تر کوچک تلویزیون

 سکوت» نیز خارجی های رسانه راهبرد. اند نداده پوشش را آن هم عادی وقایع همانند حتی داخلی های رسانه تاکنون اما کنند؛ «نمایی واقع»

 بوده انسانی سونامی این طبیعی و کوچک های هحاشی برخی دادن نشان و طرفه یک دار، جهت مغرضانه، شکل به هم آن «نمایی کوچک و

 ساخت و تحلیلی و خبری های قالب در المللی بین و ملی سطوح در مردم کردن آگاه و اربعین مختلف ابعاد از کامل و دقیق شدن آگاه.است

 آموزشی های برنامه در ضوعمو گنجاندن و پژوهشی و علمی مراکز در تحقیق و ها رسانه در موسیقی و سریال سینمایی،  فیلم مستند،

 . باشد اقدامات این از بخشی تواند می
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 کدخداها همه از تر بزرگ خدایِ نام به

 در که زمانی و قبل سال چند شاید صبح نو: 
 حل برای جمهوری، ریاست انتخاباتی نبردهای

 داده کدخدا خانه آدرس نشانی کشور مشکالت
 انقالب، استکبارستیزانه اقدامات و شعارها و شد می

 تصورش کسی رفت می سؤال زیر تلویحاً و صریحاً
 و دیپلماسی روزِ آن مدعیان که کرد نمی را

 شان، قبل سال چند مواضع در چرخش با وگو گفت
 اثبات عمومی افکار به که باشند آن پی در حاال
 تا که هم قدرها آن کدخدا، کردن اخم با که کنند
 آسمان به زمین کردند می تصور این از پیش
 و شکیل شعارهای آن از خبری اما حاال. آید نمی
 که بود سنگین قدرها آن قعیتوا.نیست زیبا

 و بپراند را زیبا شعارهای مدعیان خواب تلنگرش،
 این با دنیا! فالنی هی که کند زمزمه شان گوش در

 روی باید بِلّا و اِال. شود نمی اداره زیبا شعارهای
 سال چهل که شعارهایی همان! بایستی خودت پای

 که زمان آن چه شود می زمزمه انقالب توسط است
 چه بود انقالب بان کشتی (ره)خمینی اهلل روح ماما

. کند می راهبری را آن ای خامنه اهلل آیت که حال
 حاکمیت و جامعه کلیت روزها این در و حاال

 پنج همان از رهبری که ای نقطه همان به رسیده
 جز نیست ای چاره: »داد می را انذارش قبل، سال 

 زج چیزی واقعیت این.«ایستادن خود پای روی
 ها بعضی آنکه ولو نیست انقالب اساسی اصل همان

 باشند داده آن به تن شرایط جبر به بلکه اختیار با نه
 این اجباری ولو فهم. باشند نداشته ای چاره و

 نیک فال به باید را آبان 7۹ آستانه در هم آن واقعیت،
 آویزه را آن باید هم مسیر ادامه برای و گرفت
 ثابت اخیر سال ۱۲ در زمان گذشت. کرد گوش
 ها تصمیم ترین زمین روی و ترین واقعی که کرده

 یقین این به ناظر که بوده تصمیمی آن همواره
 و «آید نمی بر دشمنی جز دشمن از» که شده گرفته

 و ایستادن خود پای روی جز نیست ای چاره»
 کدخداها همه از که خدایی به اتکا» و «جنگیدن

 .«است تر بزرگ
 

 اقتصادی جنگ اقات تشکیل     /سیاسی تحلیل آموزش
 جرائم و تروریسم با مبارزه امور در آمریکا داری خزانه مدیر معاون ،" زاراته خوان" 

 که " آمریکا داری خزانه کارشناسان"  از لوی، استوارت مدیریت دوران در مالی
 های چریک"  عنوان با نیز هستند ایران جمله از دیگر کشورهای با مالی نبرد درگیر

 افزارهای جنگ جدید عصر ظهور خود کتاب در او. کند می یاد " شلواری و کت
 کشور این داری خزانه در کوچک گروهی اعضای چگونه که دهد می توضیح " مالی

 سه از استفاده با سال چند طی توانستند، جنگی ی کابینه این اصلی بخش عنوان به
 های تراکنش هاب نوانع به نیویورک"  ،" المللی بین واسط ارز عنوان به دالر"  اهرم

 از و داده توسعه را هایی روش " مالی متقابل ارتباطات شدن جهانی"  و " دنیا دالری
 .کنند استفاده کشورها سایر علیه نبرد افزار جنگ عنوان به " بانک و دالر" 

 

 استکبارستیزی ماهیت
 عمالً که تهران در آمریکا سفارتخانه تسخیر از دهه چهار به نزدیک : بصیرت پایگاه

 در. گذرد می بود، شده تبدیل ایران ملت نوپای اسالمی انقالب براندازی برای کانونی به
 و چرایی بازخوانی برای فرصتی به تاریخی حماسه این بزرگداشت ها سال این طول

 کشور جوان نسل در روحیه این تقویت و انایر ملت استکبارستیزی شناسی ماهیت
 محافل در ویژه به آن ذیل در نیز سیاسی ـ کالمی مناقشات گاه و است شده تبدیل

 . است گرفته شکل دانشجویی

 انقالب سیاسی ادبیات در که «استکبار» واژه کرد، توجه باید استکبارستیزی منطق درباره
 که واژه این. گیرد می مایه کریم قرآن تعالیم از رسد، می برداری بهره به همواره اسالمی
 و قاهر را خود و فروختن بزرگی دیگران بر و زمین در برتری و علو اظهار آن مفهوم
 های قدرت ماهیت نمایاندن برای و قرآنی گوناگون آیات در است، دانستن مسلط

 شان عملکردهای و روحیات و صفات و خصال معرفی و زمان و عصر هر در استکباری
 در را اسالمی و قرآنی مفاهیم و ها واژه کرد تالش نیز اسالمی انقالب. شود می مطرح
( ره)امام حضرت. بود «استکبار» واژه آنها ترین مهم جمله از که کند وارد سیاسی ادبیات
 و کفر بین اآلن که ای مبارزه و نزاع این» که نکته این یادآوری با مبارزه طول در بارها
 کردند تالش «کفر و است اسالم بین نیست، آمریکا و ما بین منازعه این است، اسالم

 سطح غفلت اثر بر تا کنند گوشزد ایران ملت به را استکبارستیزی الهی و اسالمی ماهیت
 .نیابد تنزل غیرالهی و مادی منافع کسب تا مبارزه

 که چرا ندارد؛ وجود سازشی گونه هیچ امکان استکبار و حق جبهه بین کرد، توجه باید
 استکبار. است مسلمین عزت نافی استکبار با مصالحه و نزدیکی برای تالش گونه هر
 ثمربخش آن با مصالحه برای تالش رو این از ندارد؛ یقفی حد خود خواهی زیاده در

 و اسالم اساس با این که شود همراه اسالمی جامعه عزت ذبح با آنکه مگر بود، نخواهد
 .دارد ناسازگاری متعال خداوند بندگی

 به. است مبارزه «بودن همیشگی و تداوم» جهانی، استکبار با مبارزه در اساسی اصل
 مرز و جغرافیا و است عقیده جنگ» جهانی استکبار با ما مبارزه( ره)امام حضرت تعبیر
 ختم تا آدم از جنگ این» و «نیست شدنی تمام که باطلی و حق جنگ» ،«شناسد نمی

 این پایانی سکانس جهانی، گستر عدالت ظهور و مهدویت داستان. «دارد وجود زندگی
 شاءاهلل ان. بود خواهد مبارزه

 بصیرت سایت: منبع


