
 پایان تفتیش ۹ ساعته ساختمان کنسولگری عربستان
در استانبول

یک منبع در دفتر دادستانی کل ترکیه اظهار داشت، تحقیقاتی که تیم 
بازپرسان ترکیه ای در داخل کنسولگری عربستان در استانبول انجام دادند 
آنها را به سرنخ ها و مدارک مهمی درباره قتل جمال خاشقجی در داخل 

ساختمان به رغم تالش ها برای از بین بردن آثار آن رسانده است.
به گزارش ایسنا، بیش از ۲۰ بازپرس ترکیه ای  داخل ساختمان شدند در حالیکه 
تعداد زیادی تجهیزات و وسایل مورد استفاده در تحقیقات جنایی را نیز با خود 

داشتند.
سایت شبکه الجزیره گزارش داد، بازپرسان ترکیه ای در تحقیقات خود بر امکان 
مشخصی متمرکز هستند و اقدام به برداشتن اثر انگشت و انجام تحقیقاتی با استفاده 

از ابزارهای شان کرده و اتافی در طبقه باالی کنسولگری را تفتیش کردند. 
این منبع در دفتر دادستانی کل ترکیه به الجزیره گفت: بازپرسان به ادله و مدارک 
مهمی دست یافتند که شبهات قتل جمال خاشقجی )روزنامه نگار منتقد سعودی( 

در داخل کنسولگری را تقویت می کند.
به گفته این منبع، تیم تحقیقات ترکیه تمامی اتاق های کنسولگری را تفتیش 
کردند و تحلیل و بررسی این ادله به دست آمده اطالعات مهمی را افشا خواهد کرد.
این منبع افزود:  تحقیقات ترکیه قبل از اینکه به نتایج نهایی برسد دو یا سه روز 

طول خواهد کشید.
وی افزود: تحقیقات شامل بازجویی از کارمندان کنسولگری عربستان از جمله 

شخص محمد العتیبی کنسول عربستان می شود.
همچنین خبرگزاری آناتولی ترکیه عکس ها و تصاویری ویدیویی از تحقیقات 
بازپرسان ترکیه ای منتشر کرد که نشان می داد بازپرسان در حال بررسی سقف 

ساختمان و باغچه آن هستند.
خبرگزاری ریترز نیز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد، تیم سعودی و ترکیه ای 

بعد از تفتیش ۹ ساعته ساختمان کنسولگری را ترک کردند.
شاهدان عینی به این خبرگزاری گفتند، تیمی متشکل از ۱۰ بازپرس پلیس ترکیه 
و بازپرسان سعودی با چهار خودروی پزشکی قانونی این ساختمان را ترک کردند در 
حالی که نمونه هایی از خاک باغچه و در آهنی باغچه را با خود بردند. آنها همچنین 

از سگ های پلیس نیز استفاده کردند.
یک منبع دیگر نیز گفت: تیم سعودی مامور تحقیقات نیز بعد از تیم ترکیه ای 

ساختمان کنسولگری را ترک کرد.
این تیمی کاری مشترک روز دوشنبه در اداره امنیت استانبول تشکیل شد.

از سوی دیگر، منابع ترکیه ای اظهار داشتند، نوارهای صوتی ضبط شده ای در 
اختیار تیم تحقیقات ترکیه  قرار دارند که جزئیاتی درباره قتل خاشقجی را فاش 

می کنند.
به گفته این منابع، طبق این نوارهای صوتی موجود، خاشقجی تنها دو دقیقه در 
داخل دفتر کنسول عربستان بود بعد افرادی وارد شده با لحنی تند با او صحبت کرده 
و شروع به فحاشی به او و زدنش می کنند و صدای خاشقجی شنیده می شود که با 

آنها صحبت می کند اما سپس صدا ساکت می شود.
نامزد  با  ازدواج  برای  مدارکی رسمی  دریافت  برای  اکتبر  دوم  روز  خاشقجی، 
ترکیه ای خود به کنسولگری عربستان می رود و بعد از آن ناپدید می شود. منابع 
ترکیه ای احتمال قتل او در داخل کنسولگری را به دست تیمی سعودی می دهند؛ 

احتمالی که عربستان آن را تکذیب می کند.

خانواده خاشقجی خواهان تشکیل کمیته بین المللی 
تحقیقات درباره مرگ  وی شدند

خانواده روزنامه نگار منتقد عربستانی برای اولین بار از زمان ربوده شدن 
وی، خواهان تشکیل کمیته بین المللی مستقل و بی طرف برای تحقیقات 

درخصوص مرگ وی شدند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القدس العربی، خانواده جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد عربستانی در بیانیه ای اعالم کردند: ما با نگرانی اخبار ضد و نقیض 
درباره سرنوشت جمال را پیگیری می کنیم. ما بسیار ناراحت هستیم و می خواهیم در 
این شرایط دردناک کنار یکدیگر باشیم. مسؤولیت اخالقی و قانونی ایجاب می کند 
که خواهان تشکیل کمیته بین المللی مستقل و بی طرف برای تحقیقات درخصوص 

مرگ وی باشیم.
گزارش ها حاکی از این هستند که عربستان قصد دارد طرحی را برای اعالم کشته 
شدن جمال خاشقجی در استانبول اجرا کند که براساس آن مسؤولیت مرگ وی به 

دوش محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان گذاشته نشود.
خاشقجی دوم اکتبر پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد 
و بعدا برخی منابع از پیدا شدن جسد وی خبر دادند اما هنوز کشته شدن وی رسما 

اعالم نشده است.

ادعای حمایت از حق مردم ایران از سوی سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با تکرار ادعای مضحک مقامات این 
کشور مبنی بر حمایت از مردم ایران گفت که ایرانی ها حق دارند مطالبات 

خود را به طور مسالمت آمیز مطرح کنند.
به گزارش ایسنا، هیتر نائورت سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با انتشار پیامی 
در صفحه توئیتر خود، در اظهاراتی مداخله جویانه مدعی حمایت از حق مردم ایران 

برای ابراز خواسته های شان شد.
وی که به نظر می آید در تالش است چند تجمع کوچک در ایران را گسترده و 
فراگیر جلوه دهد، در پیام خود نوشت: ما گزارشات مربوط به اعتصاب های سراسری 
در ایران را دنبال و از حق مردم این کشور برای ابراز مسالمت آمیز مطالبات به حقشان 

حمایت می کنیم.
نائورت افزود: این اعتصاب ها پیامی برای ایران در بر دارد: هدر دادن ثروت ایران در 

خارج را متوقف و رسیدگی به نیازهای مردم خود را آغاز کنید.
مقامات آمریکا همواره در طول چند دهه گذشته مدعی حمایت از مردم ایران 
شده اند و این ادعای مضحک را مطرح می کنند که برای مردم ایران به دولت این 
کشور فشار می آورند. آنها که بیشتر دایه هایی مهربان تر از مادر به نظر می رسند در 
این سال ها نه تنها حمایتی نکرده اند، بلکه با اقدامات مداخله جویانه و خصمانه خود 
تالش کرده اند که در ایران تفرقه، ناآرامی و نارضایتی ایجاد کنند تا درنهایت بتوانند 
به هدف پوچ خود برای تغییر نظام در ایران دست یابند، چیزی که دولت کنونی این 

کشور ادعا می کند به دنبال آن نیست.

یک رسانه آمریکایی با اشاره به فهرست فرزندان مقامات 
ترامپ  دولت  به  می کنند،  زندگی  آمریکا  در  که  ایرانی 
وزارت  نوشت:  و  کند  عمل  محتاطانه تر  کرده  پیشنهاد 
خارجه آمریکا باید این فهرست فرزندان مقامات ایران را 

که در آمریکا زندگی می کنند نگه دارد. 
حضور آنها در امریکا یک امتیاز است نه یک حق. به گزارش 
ایلنا، واشنگتن تایمز در گزارشی با اشاره به اظهارات علی الریجانی 
رییس مجلس ایران که آمریکا را بزرگترین تهدید برای همه 
جهان خوانده بود، نوشت: »این اظهارات در حالی مطرح شده 
که دختر علی الریجانی یعنی فاطمه اردشیر الریجانی در اوهایو 
کامل  امنیت  در  را  خود  پزشکی  رزیدنسی  دوره  سال  اولین 
از بهترین  می گذراند. او در دانشگاه پزشکی کلولند که یکی 
دانشگاهی  رنکینگ  اساس  بر  جهان  پزشکی  دانشکده های 
است، تحصیل می کند.« نویسنده این گزارش به حضور فرزندان 
مقامات ایران در آمریکا اشاره کرده و با نام بردن از تعدادی از 
آنها نوشته است: »دکتر اردشیر الریجانی یکی از چندین فرزند 
مقامات ایرانی است که در دانشگاه های آمریکا تحصیل کرده و از 
فرصت بازارهای شغلی آمریکا بهره مند شده اند. این در حالی است 
که والدین آنها دائما خواستار نابودی آمریکا هستند و همزمان 
وقتی که دانشجویان آمریکایی به ایران سفر می کنند نظیر "شیو 
ونگ" دانشجوی دانشگاه پرینستون، به اتهام جاسوسی بازداشت 
می شوند.« این رسانه به حضور خانواده الریجانی در سمت های 
عالی جمهوری اسالمی اشاره کرد و نوشت: »علی الریجانی قبل 
از اینکه رییس مجلس شود، دبیر شورای عالی امنیت ملی و 
مذاکره کننده ارشد هسته ای بود. یکی از برادران او، صادق آملی 
الریجانی رییس قوه قضاییه است و توسط دولت ترامپ تحت 
تحریم قرار دارد. یکی دیگر از برادران الریجانی، جواد، در سمت 
ریاست شورای حقوق بشر قوه قضاییه مشغول است.« نویسنده 
این گزارش مدعی شد: »علیرغم اینکه مقام های کلیدی ایران 
غالبا آمریکا را اهریمن می خوانند، از اینکه اعالم کنند فرزندانشان 
در صحت و آزادی در آمریکا زندگی می کنند، سر باز می زنند.« 
آمده است: »عیسی هاشمی دانشجوی  این گزارش  ادامه  در 
لس  شعبه  شیکاگو،  حرفه ای  روانشناسی  دانشکده  دکترای 
آنجلس است. مادر او معصومه ابتکار مشاور رییس جمهور در امور 
زنان است. ابتکار سخنگوی گروهی بود که در ابتدای انقالب 

سفارت آمریکا در تهران را اشغال و پرسنل آن را گروگان گرفتند. 
او در پاسخ به سوال خبرنگاران در زمان بحران گروگانگیری در 
مورد اینکه آیا می تواند شخصا اسلحه را باال ببرد و تیری را در 
سر یکی از گروگان ها خالی کند و او را بکشد گفته بود بله، 
حکومت خودکامگان باید نابود شود.« در بخش دیگری از گزارش 
واشنگتن تایمز آمده است: »احسان نوبخت، دستیار استاد در 
دانشکده پزشکی دانشگاه جرج واشنگتن است و خواهر او نیلوفر 
دستیار بالینی استاد در دانشگاه UCLA؛ پدر آنها علی نماینده 
پارلمان ایران و عموی آنها محمد باقر نوبخت رییس سازمان 
برنامه و بودجه ایران است.« واشنگتن تایمز یادآور شده که علی 
فریدون یک مهندس ارشد در یک کمپانی آموزشی در نیویورک 
است که پدر او حسین فریدون ، برادر رییس جمهور ایران است. 

در این گزارش آمده است: »از این گذشته برخی از خود مقام های 
ایرانی در آمریکا تحصیل کرده و توانایی هایشان را در این کشور 
کسب کرده اند و هم اکنون در ایران خدمت می کنند. محمدجواد 
ظریف وزیر خارجه ایران یکی از آنهاست. او همه دوران تحصیل 
خود را در سن فرانسیسکو و دنور گذرانده است. پسر او مهدی 
هم در دانشگاه سیتی یونورسیتی تحصیل کرده و در سال ۲۰۱۳ 
به ایران بازگشته است.« در ادامه این گزارش عنوان شده که 
»علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران هم دکترای 
خود را از دانشگاه ماسوچوست دریافت کرده است. سید حسین 
موسویان مذاکره کننده ارشد سابق ایران که پست های زیادی در 
وزارت خارجه داشته هم در دانشگاه ساکرامنتو تحصیل کرده 
بود. او امروز یکی از استاتید دانشگاه پرینستون است.« نویسنده 

این گزارش با اشاره به اینکه این داستان یکی از واقعیت های 
بنیادین ایران است، مدعی شد: »با همه اظهارات مسئوالن ایران 
علیه غرب و آمریکا، آنها می دانند که آمریکا آزادی و کرامت و 
فرصت را در کشورش ایجاد کرده است. مردم ایران این واقعیت 
را می دانند و به همین دلیل معترض هستند.« این رسانه در 
پایان پیشنهاد کرده دولت ترامپ محتاطانه تر عمل کند، مدعی 
شد: »وزارت خارجه آمریکا باید فهرست فرزندان مقام های ایران 
را که در آمریکا زندگی می کنند، نگه دارد. حضور آنها در آمریکا 
یک امتیاز است نه یک حق. واشنگتن نباید گناه پدران را به نام 
پسران بنویسد. این رسانه با کنایه نوشت: یک روز، این فرزندان 
سران جمهوری اسالمی خواهند دید که مردم دیگر داد نمی زنند 

آمریکا دشمن است، بلکه فریاد میزنند دشمن همین جاست.«

ائتالف نظامی تحت رهبری عربستان طی حدود چهار سال 
گذشته به رغم محکومیت های متعدد جهانی، ذره ای از 
اقدامات ضد بشری خود در یمن نکاسته و با هدف گیری 
و کشتار مردم و کودکان یمنی، این کشور را به سمت یک 

فاجعه انسانی سوق داده است.
حمله نظامی ائتالف تحت رهبری عربستان به یمن و تحمیل 
مرگ، آوارگی، بیماری و قحطی به یمنی ها، این کشور را اکنون به 
اصلی ترین کانون بحرانی از منظر وضعیت انسانی در جهان تبدیل 

کرده اما به نظر می رسد قرار نیست رنج مردم یمن پایان یابد.
ائتالف سعودی که طی ماه های اخیر نتوانسته موفقیتی در 
نبردهای میدانی کسب کند، حمله به اهداف غیرنظامی و مردم 
یمن را در دستور کار قرار داده و گاه با بمباران بازار و مساجد، گاه با 
حمله به خودروهای امدادی و گاه با حمله به اتوبوس دانش آموزان 

و آوارگان درصدد جبران و تالفی شکست های خود بر می آید.
جنگنده های سعودی روز پنجشنبه ۱۱ مرداد ماه با بمباران یک 
بیمارستان و یک بازار در بندر الحدیده در استان الحدیده، 6۰ نفر از 

مردم را کشته و حدود یکصد نفر دیگر را زخمی کردند.
جنایتی دیگر که بازتابی بین المللی یافت و همدلی جامعه جهانی 
را برانگیخت، حمله به اتوبوس دانش آموزان در شهر ضحیان در 
استان صعده در روز پنجشنبه ۱8 مرداد ماه بود که مرگ 5۲ دانش 

آموز یمنی و نیز زخمی شدن 8۰ نفر دیگر از آنان را رقم زد.
مرداد خونین یمن تمام شد اما شهریور ماه نیز در یکمین روز 
خود شاهد مرگ ۳۱ آواره از جمله ۲7 کودک و زن بود که در 
هدف  مورد  الحدیده  استان  الدریهمی  شهر  در  الکوعی  منطقه 
بمباران جنگنده های ائتالف سعودی عربی قرار گرفتند. اما برای 
آوارگان یمنی مهر هم ماه خون شد و روز شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۹ نفر 
از آنها در آزاد راه المصربه شهر جیل راس در استان الحدیده قربانی 
جنگنده های سعودی شدند که ۳۰ نفر دیگر آنها با جراحتی عمیق 

راهی بیمارستان ها شدند.
حمله به مردم بی دفاع یمن بخشی از تراژدی است که طی 

یکهزار روز جنگ به این کشور تحمیل شده اما گزارش های سازمان 
ملل متحد پرده های دیگری از جنایتی را که ائتالف سعودی در 
یمن سبب شده است، آشکار می کند. لیز گراندی نماینده سازمان 
ملل متحد در یمن به تازگی با تاکید بر این هشدار که ادامه جنگ 
در یمن می تواند به بدترین قحطی یک قرن گذشته در جهان تبدیل 
شود، تصریح کرد، کمبود غذا در یمن جان ۱۳ میلیون نفر را تهدید 

می کند.
وی با بیان اینکه جامعه جهانی باید از آنچه در یمن می گذرد 
شرمسار باشد، بار دیگر از ائتالف نظامی به رهبری عربستان خواست 
از حمله های هوایی که وضعیت زندگی غیرنظامیان را بدتر می کند، 
دست بردارد. در همین پیوند هیاتی از کارشناسان کمیته حقوق 
کودکان سازمان ملل متحد در گزارشی از مرگ یکهزار و ۲48 
کودک یمنی از زمان آغاز حمله نظامی ائتالف سعودی به یمن خبر 

داد و نسبت به این موضوع ابراز تاسف کرد.
از  درخواست  ضمن  خود،  گزارش  در  همچنین  کمیته  این 
عربستان برای پایان دادن حمالت به غیرنظامیان، خواستار تحت 
کارشناسان  یمنی شد.  عامالن مرگ کودکان  دادن  قرار  پیگرد 
کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد در این گزارش، کشورهای 
را که مناطق غیرنظامی مانند خانه ها، بیمارستان ها، مدارس، مزارع، 
مراسم برگزاری ازدواج و بازارها را در یمن هدف قرار دادند، ناقض 

حقوق بین المللی دانستند.
همچنین بنیاد صلح جهانی جهانی با انتشار بیانیه ای تصریح کرد، 
ائتالف نظامی تحت رهبری عربستان با نابودی مزارع کشاورزی، 
مرتکب جنایت جنگی شده است. به گزارش رادیو بین المللی 
فرانسه، در گزارش بنیاد صلح جهانی اشاره شده که بمباران های 
هوایی ائتالف سعودی به یمن خسارت های زیادی به مناطق تولید 
و توزیع مواد غذایی در مناطق روستایی این کشور وارد کرده است.

این بنیاد همچنین در گزارش خود بر شواهد قوی اشاره دارد که 
بیانگر نیت عربستان برای نابودی مناطق تولید و توزیع مواد غذایی 
در مناطق تحت کنترل حوثی ها است. در همین حال وزیر بهداشت 

یمن اوایل هفته جاری در نشست خبری، اوضاع بهداشتی و درمانی 
در یمن را به دلیل نبود دارو، تجهیزات پزشکی، مواد مورد نیاز دیالیز 

و داروهای سرطان و تاالسمی فاجعه آمیز توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی یمن)سبا( دکتر طه متوکل افزود: 
ائتالف سعودی - آمریکایی تاکنون 4۳۰ زیرساخت بهداشتی و 
درمانی را به طور مستقیم هدف قرار داده و بسیاری از دستگاه 
های تشخیصی از کار افتاده و بانک های خون و آزمایشگاه ها 
تعطیل شده است. به گفته وی براساس توافق با سازمان بهداشت 
جهانی قرار بود یک پل هوایی برای انتقال یک میلیون و 5۰۰ 
هزار بیمار سرطانی، کلیوی، کبدی، دیالیزی و صرع برای درمان 
به خارج منتقل شوند که ائتالف سعودی - آمریکایی از این کار 

جلوگیری کرد.
متوکل افزود: هشت بیمار از مجموع ۱۰۰ بیماری که قرار بود در 

نخستین گروه برای درمان به خارج اعزام شوند به خاطر جلوگیری 
متجاوزان از انجام این کار جان خود را از دست دادند. وی گفت: از 
هر ۹ کودک یمنی هشت کودک به کم خونی و حدود یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار زن در سن باروری یا متاهل به سوءتغذیه مبتال هستند.
وزیر بهداشت یمن با بیان اینکه در هر ۱5 دقیقه یک کودک 
یمنی جان خود را از دست می دهد، افزود: شمار افراد مشکوک به 
ابتال به بیماری کولیرا به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.

وی ادامه داد: یکهزار و ۱۰۰ شهروند مبتال به سرطان نیز در 6 
ماه گذشته جان خود را از دست دادند. به هر روی جنایات ائتالف 
نظامی سعودی در یمن هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد 
اما به نظر می رسد، جامعه جهانی به غیر از روایت رنج یمنی ها 
و محکومیت عربستان به عنوان بانی ائتالف ضد یمنی چیزی در 

چنته ندارد.
روند دیپلماسی نیز که از ابتدای آغاز جنگ در یمن با ورود 
سازمان ملل متحد به این مناقشه و انتخاب دو نماینده ویژه شکل 

گرفت، اکنون با کارشکنی سعودها به کندی پیش می رود.
تنها راه بسته شدن پرونده یمن و پایان جنگ در این کشور 
تمکین به خواست مردم این کشور و پذیرش گفت وگوی یمنی 

- یمنی است.
عربستان به عنوان مجری و عامل بروز جنگ یمن این روزها 
افزون بر دست و پا زدن در باتالق یمن، برای رهایی از سیاهچاله 
ماجرای مفقود شدن جمال خاشقچی روزنامه نگار و منتقد سیاست 

های محمد بن سلمان ولیعهد سعودی تالش می کند.
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت به تازگی در گزارشی، حمله جنگنده 
های عربستانی به کاروان های امدادی و غیرنظامیان یمنی را بدتر از 
ترور خاشقجی دانسته، اما پر واضح است، معضل گریبانگیر حمله 
نظامی به یمن و راز سر به مهر مفقود شدن خاشقچی دو روی سکه 
ای است که به دست جوان خامی ضرب شده که اکنون با انتقادهای 
شدید بین المللی مواجه است و رویایی نشستن او بر اریکه پادشاهی 

سعودی به کابوس تبدیل شده است. 
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سفارت عربستان در واشنگتن جشن روز ملی این کشور را لغو کرد
سفارت عربستان در واشنگتن مراسم مربوط به جشن روز ملی  را که قرار بود در سفارت این کشور برگزار شود همزمان با ادامه  یافتن بحران خاشقجی لغو کرد. به  گزارش  ایسنا،  به نقل از شبکه روسیا الیوم، یک کارمند سفارت عربستان در واشنگتن، 

اعالم کرد: مقدمات برگزاری جشن روز ملی عربستان که عربستان هر سال در 23 سپتامبر برگزار می کند و قرار بود امسال در تاریخ 1۸ اکتبر یعنی پنجشنبه جاری در این سفارت برگزار شود، لغو شد. این مسؤول سفارت عربستان از ارائه توضیحی در 
این خصوص خودداری کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از گفت وگوی تلفنی با سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان درباره مساله جمال خاشقجی، روزنامه نگار مخالف عربستانی، خواستار تحقیقاتی فوری و روشن در این موضوع شد.

اخبار حضور آنها امتیاز است نه حق؛

گزارش واشنگتن تایمز از فهرست آقازاده های ایران در آمریکا

با تحمیل مرگ، آوارگی، بیماری و قحطی به رهبری عربستان

 یمن در مسیر فاجعه انسانی قرار دارد

از بررسی موضوع ایران تا رد درخواست عضویت عربستان

FATF دستور کار نشست

استراتژی های  بررسی  از  با دستورکارهایی   FATF هفته جاری  نشست 
خرابکاری تامین مالی تروریستی داعش و القاعده تا بررسی اقدامات اتریش، 
دانمارک و مالزی و پیشرفت های ایران و غیره مورد توجه است اما در این 
بین آن چه از نگاه افکارعمومی و رسانه ها مغفول ماند رد عضویت عربستان 
در دو هفته گذشته از سوی FATF و از دستور خارج کردن این موضوع بود.

به گزارش ایسنا، گروه اقدام مالی بین المللی دو هفته پیش درباره درخواست عضویت 

عربستان در FATF گزارشی منتشر کرد که در آن درخواست این کشور رد شد؛ از 
این رو موضوع عربستان از دستور کار نشست فعلی این گروه خارج شد.

کارگروه ویژه اقدام مالی ضمن رد درخواست عضویت عربستان، آن را منوط به 
اجرای تعهدات عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کرده 

است.
گزارش ۲46 صفحه ای FATF از عربستان بیانگر آن بود که این کشور با وجود 

همکاری خوب هنوز نتوانسته، انتظارات را برآورده سازد.
به گفته FATF، عربستان در هفت مورد از ۱۱ مورد نتوانسته موفق به کسب نمره 
قبولی شود. عربستان از دید بسیاری از مقامات غربی تامین کننده مالی شماره یک 
تروریست ها است به طوری که دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا در سال ۲۰۱۱ 
گفته بود عربستان را بزرگ ترین حامی مالی تروریسم در جهان می داند. با این حال او 
بعد از ریاست جمهوری اش با توجه به قراردادها و توافق های مالی که با این کشور داشته 

است چشمش را بر روی این مساله بست.
کارگروه ویژه اقدام مالی گفته است تا زمانی که اراده سیاسی حل مشکالت را در 
مقامات عربستانی مشاهده نکند با عضویت این کشور مخالفت خواهد کرد. این نهاد 
هم چنین گفته است تا زمان عدم رعایت همه ۱۱ معیار عضویت، هیچ تضمینی برای 

عضویت به عربستان نخواهد داد.
الزم به ذکر است در حال حاضر کارگروه ویژه اقدام مالی ۳7 عضو دارد و اسرائیل، 

عربستان و اندونزی اعضای ناظر هستند.
بنا بر این گزارش، نشست FATF که از روز یک شنبه در پاریس آغاز شده است 

و تا یک هفته به طول می انجامد موضوعات مختلفی را در دستور کار دارد از جمله:

مقررات دارایی های مجازی برای کاهش ریسک پولشویی و تامین مالی تروریست ها،
داعش، القاعده و وابستگان و استراتژی های خرابکاری تامین مالی تروریستی

کار جدید برای مقابله با تامین مالی تسلیحات
ارزیابی متقابل اسرائیل و انگلیس

اقدامات انجام شده توسط اتریش، دانمارک و مالزی
پیشرفت های ایران و سایر کشورها و ریسک خطر آنها در سیستم مالی

راهنمای مبتنی بر ریسک برای بخش های بیمه عمر و اوراق بهادار.
عالوه بر این، اعضای این گروه گزارش صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان 
 CARIN، گروه امانت گروه های اطالعات مالی ،OECD، OSCE ،ملل متحد
سازمان های  و   FATF  ۹  ،EBRD، ECB، Europol، GIFCS، IAIS

منطقه ای و دیگران را دریافت خواهند کرد.
بنا بر این گزارش، معموال در همه جلسات بین المللی، به موازات جلسه رسمی، 
چندین جلسه غیررسمی بین کشورهای عضو برگزار می شود و بحث ها و پیشنهادها 
نیز در این جلسات انجام می شود و نتیجه آنها به جلسه رسمی برای تصمیم گیری 
نهایی ارایه می شود. به نظر می آید در مورد ایران، نتیجه نهایی روز آخر نشست 
اعالم شود. اما احتماال چهارشنبه یا پنجشنبه با توجه به فضای جلسات غیررسمی، 
هیات های عضو برآوردهای خود از نتیجه نهایی را خواهند داشت و این برآورد را با 

نمایندگان ایران نیز به اشتراک خواهند گذاشت.
در عین حال با توجه به روال معمول برگزاری این نشست، تا زمان اعالم رسمی و 
نهایی نتیجه، نمی توان به ویژه در شرایط فعلی که هنوز سه توصیه از چهار توصیه 

باقی مانده مورد نظر FATF در ایران بالتکلیف است، گمانه زنی دقیق داشت.


