
در اظهاراتی جدید درباره روایت سعودی ها از قتل روزنامه نگار منتقد

ترامپ: از توضیح عربستان درباره کشته شدن خاشقجی 
راضی نیستم

ابعاد  از توضیحی که عربستان سعودی درباره  آمریکا  رئیس جمهوری 
مختلف پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد این کشور در 

کنسولگری اش در شهر استانبول ارائه کرده ابراز نارضایتی کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا اظهار داشت: از توضیح عربستان سعودی درباره شرایط کشته شدن خاشقجی 
راضی نیستم. فریب و دروغ وجود دارد روشن است که نیرنگ و دروغی در کار است، 
هیچ کسی در عربستان سعودی اعالم نکرده که مسؤول این اتفاق است. همچنین 

کسی هم نگفته در این پرونده مسؤولیتی ندارد.
وی افزود: تا زمانی که به جواب نرسیم از شیوه تعامل عربستان با پرونده خاشقجی 
راضی نیستم اما باید بگویم گام اولیه بزرگی برداشته شده که گام خوبی است اما من 

می خواهم به جواب برسم.
ترامپ در ادامه به دفاع از عربستان سعودی پرداخت و گفت: عربستان سعودی 
هم پیمانی است که نیازمند تایید است و احتمال بی گناهی بن سلمان در این پرونده 

وجود دارد.
وی افزود: فکر می کنم فروش سالح به عربستان سعودی به معنای ایجاد بیش از 
یک میلیون فرصت شغلی است و این به همین دلیل لغو این قرارداد برای ما مثبت 
و سازنده نیست. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی شاید اطالعی از کشته 
شدن خاشقجی نداشته است. ترامپ در ادامه گفت: به نظر می رسد هیچ کسی 

اطالعی از محل اختفای جسد خاشقجی ندارد.
رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد: لغو قرارداد فروش سالح به عربستان سعودی 

به ضرر آمریکاست.
ترامپ بار دیگر مخالفت خود را با لغو فروش سالح به عربستان سعودی در پی 
قتل خاشقجی ابراز داشت و گفت: طرح تعلیق قرارداد تسلیحاتی با عربستان سعودی 
به ارزش ۱۱۰ میلیارد دالر بیشتر از آنکه به ضرر ریاض باشد به ضرر ما خواهد بود.

رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به این که به زودی با ولیعهد عربستان سعودی 
درباره خاشقجی رایزنی خواهد کرد، گفت: احتمال دارد این اقدام امروز انجام شود.

داخل  صوتی  فایل های  و  شده  ضبط  تصاویر  از  اطالعی  گفت:  ادامه  در  وی 
کنسولگری ندارد.

نماینده آمریکا: به تمامیت ارضی سوریه پایبندیم

 ۴۰ درصد خاک سوریه خارج از کنترل اسد است
نماینده آمریکا در امور سوریه تأکید کرد که اهداف این کشور در سوریه 
خروج ایران، آرام کردن اوضاع در ادلب و ازسرگیری روند سیاسی در این 

کشور است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه رأی الیوم، جیمز جفری، نماینده آمریکا در 
امور سوریه در سفر به ترکیه گفت: ما نیروهایی در ترکیه داریم که با نیروهای این 
کشور برای گشت زنی در منبج آموزش می بینند و هدف از این اقدام ایجاد منطقه 
امن است. ترکیه ای ها از این مسئله خرسند هستند چراکه این منطقه نزدیک مرز 
ترکیه است. ما نیز بسیار خرسندیم و ساکنان محلی در امنت هستند و یگان های 
مدافع خلق به بخش شرقی رود فرات بازمی گردند. وی گفت: آنچه موجب نگرانی 
ترکیه  است این است که این منطقه به اقلیم مستقل یا شبه مستقلی که مرتبط 
با حزب کارگران کردستان ترکیه)پ ک ک( باشد، تبدیل شود. ما قبل از هر چیز با 
تمامیت ارضی سوریه به عنوان یک کشور متحد پایبندیم و در ایجاد نظام مستقلی 
در شمال شرق این کشور مشارکت نخواهیم کرد. ما خواهان ثبات و امنیت بین 
جوامع عربی و کرد هستیم و دستورکار سیاسی گسترده و درازمدتی در این باره 

نداریم اما دستورکار نظامی داریم.
جفری تأکید کرد: ترکیه ای ها با اهداف اصلی ما در سوریه موافق هستند. این 
اهداف عبارتند از اخراج ایران از سوریه، آرامش اوضاع در ادلب و ازسرگیری روند 
سیاسی. ازسرگیری روند سیاسی بر تالش های استفان دی میستورا، فرستاده سازمان 
ملل به سوریه برای تشکیل کمیته قانون اساسی به عنوان اولین گام برای برگزاری 
انتخابات جدید در سوریه متمرکز است. ما امیدواریم یک دولت سوریه جدید داشته 
باشیم. ما نیروهایی در جنوب و شمال شرق داریم که عملیات علیه داعش را پیگیری 
می کنند و ترکیه ای ها پایگاه هایی در شمال ادلب و عفرین و منطقه الباب دارند. ۴۰ 

درصد از کشور تحت سیطره نظام سوریه نیست.

اردوغان: به ملک سلمان گفتم کنسول عربستان رفتار بی پروایی دارد

ریاض باید تمام ابهامات را رفع کند
رئیس جمهوری ترکیه فحوای مذاکراتش با هیئت سعودی که در پی ناپدید 
شدن جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول در ترکیه 

حاضر شده بود را فاش کرد.
العربی، رجب طیب  القدس  فرامنطقه ای  روزنامه  نوشته  به  ایسنا،  گزارش  به 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در جمع خبرنگاران در جریان بازگشتش از 
مولداوی گفت: به هیئت سعودی گفتم شما کنسولی دارید که به صورت بی پروا رفتار 
می کند و با یکی از فرستاده های آژانس های خبری دیدار می کند و خزانه  کنسولگری 
را به او نشان می دهد. حقیقت این است که رفتارهای این کنسول قابل فهم نیست.

اردوغان افزود:  من در تماس تلفنی که شب جمعه با ملک سلمان، پادشاه عربستان 
داشتم به او گفتم رفتارهای محمد العتیبی، کنسول عربستان شایسته نیست و ملک 
سلمان نیز این انتقاد را با روی باز پذیرفت.رئیس جمهوری ترکیه درباره ناپدید شدن 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار مقتول سعودی در کنسولگری عربستان تاکید کرد: 

عربستان باید تمامی ابهامات درباره سرنوشت این روزنامه نگار را مشخص کند.
سرنوشت  ساختن  روشن  در  باشد  وظیفه اش  آنچه  هر  ترکیه  داد:  ادامه  وی 
خاشقجی و نحوه ناپدید شدنش انجام خواهد داد و تمام موسسات دولتی مربوطه در 

این پرونده شبانه روز کار می کنند و نمی توان در این باره اهمال کاری کرد.
از نزدیک ترین  الفیصل، امیر منطقه مکه که  تیمی سعودی به ریاست خالد 
مشاوران به پادشاه عربستان است ۱۱ اکتبر به دستور ملک سلمان به منظور مالقات 
با اردوغان برای مهار بحران پرونده خاشقجی به ترکیه رفت. شاهزاده خالد و اردوغان 

بر سر تشکیل یک کارگروه مشترک برای تحقیقات در این پرونده توافق کردند.
صبح شنبه نیز دادستان کل عربستان یک ساعت بعد از تماس تلفنی اردوغان و 
ملک سلمان اعالم کرد، تحقیقات اولیه در پرونده خاشقجی نشان می دهند خاشقجی 
در نتیجه یک نزاع و درگیری فیزیکی با کسانی که با آنها دیدار داشته، کشته شده و 

در این پرونده ۱۸ تن بازداشت شده اند که همگی عربستانی هستند.

در حالیکه عربستان با افزایش تردیدهای بین المللی درباره 
داستانش درخصوص قتل روزنامه نگار منتقد دولت سعودی 
روبروست، یکی از مقام های ارشد دولت این کشور روایت 
جدیدی درباره قتل این فرد در داخل کنسولگری عربستان 
در استانبول مطرح کرده که با توضیحات قبلی کامال در 

تضاد است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، یکی از مقام های 
سعودی که خواست نامش فاش نشود، جزئیاتی را درباره این 
مساله عنوان کرده که چگونه تیمی ۱۵ نفره از اتباع سعودی برای 
رویارویی با جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد دولت سعودی دوم 
اکتبر وارد ترکیه شده و وی را تهدید کردند که به وی مواد مخدر 
داده، او را می ربایند و سپس در صورت مقاومت، خفه اش می کنند. 
همچنین سپس فردی از اعضای این تیم با لباس خاشقجی از 

کنسولگری خارج می شود تا اوضاع عادی جلوه کند.
این مسؤول ادعا می کند، خاشقجی در اثر اشتباه تیم مذاکره 

کننده کشته می شود.
یکی از افراد تیم ۱۵ نفره به نام مصطفی مدنی لباس ها، عینک 
از در پشتی کنسولگری  را پوشیده و  اپل خاشقجی  و ساعت 
خارج شده تا اوضاع را عادی جلوه دهد. سپس به سمت منطقه 

سلطان احمد رفته و لباس ها دور انداخته است.
مقام های ترکیه به این مظنون هستند که جسد خاشقجی را 
مثله کرده اند اما این مقام سعودی که خواست نامش فاش نشود، 
گفته است که جسد خاشقجی را داخل فرشی پیچیده و به یک 

"همدست محلی" تحویل داده شد تا از شرش خالص شود.
مقام سعودی گفت که ملیت این فرد را اعالم نمی کند. تحقیقات 
برای تعیین این مساله که جسد چه شده، ادامه دارد. این تیم 
گزارشی غلط به ارشد خود نوشته و گفته اند که به خاشقجی اجازه 
دادند تا از کنسولگری خارج شود چون گفته بود که ممکن است 

مقام های ترکیه دخالت کنند.
وی درباره اینکه خاشقجی را شکنجه کرده و سرش را بریدند، 

گفت: نتایج اولیه تحقیقات چنین چیزی را نمی گوید.
داخلی  اطالعات  اسناد  را  آنچه  مقام سعودی همچنین  این 
عربستان مربوط به ابتکار عملی در ارتباط با مخالفان و افراد مرتبط 

با قتل خاشقجی را نشان می دهد، ارائه کرد.
این جدیدترین روایت عربستان است که چندین بار تغییر کرده 
است. مقام های سعودی نخستین بار گزارش هایی را که مربوط به 
ناپدید شدن خاشقجی در داخل کنسولگری بود، رد کرده و آن 

را نادرست خواندند و گفته بودند که او بالفاصله پس از ورود، از 
ساختمان خارج شده است.

این مقام سعودی در پاسخ به این سوال که چرا روایات درباره 
قتل خاشقجی همچنان تغییر می کنند، گفت: ارزیابی اولیه دولت 
ریاض بر مبنای اطالعات نادرستی است که در آن زمان گزارش 
شد. با مشخص شدن این مساله که این گزارش ها نادرست بوده،  

تحقیقات داخلی انجام شد. تحقیقات همچنان ادامه دارند.
می خواست  عربستان  دولت  روایت،  جدیدترین  براساس 
خاشقجی را برای بازگشت به عربستان متقاعد کند که بخشی از 
کمپین برای جلوگیری از به خدمت گرفته شدن مخالفان دولت 

ریاض توسط دشمنان است.
این مقام سعودی که خواست نامش فاش نشود، ادامه داد:  احمد 
عسیری، معاون رئیس اطالعات کل عربستان تیمی متشکل از ۱۵ 
نفر را از نیروهای امنیتی و اطالعاتی به استانبول اعزام کرد تا در 

داخل کنسولگری با این روزنامه نگار دیدار کرده و تالش کنند وی 
را برای بازگشت به عربستان متقاعد کنند. آنها دستور دارند تا با 
مخالفان به صورت صلح آمیز صبحت کرده و آنها را برای بازگشت 
متقاعد کنند. عسیری یکی از افرادی است که این تیم را تشکیل 
داد و خواستار آن شد که فردی از سوی سعود القحطانی، مشاور 
دفتر سلطنتی عربستان به این تیم بپیوندد که شناخت کافی از 
خاشقجی داشته باشد و القحطانی افسر سرتیپ ماهر مطرب را 

فرستاد چون او با خاشقجی در لندن کار کرده بود.
این مقام مسؤول سعودی که خواست نامش فاش نشود، گفت: 
این تیم در مکانی امن در حومه  این نقشه، قرار بود  براساس 
استانبول خاشقجی را برای مدتی نگهدارد و اگر او از بازگشت 
به عربستان امتناع می کرد، او را آزاد کند اما اوضاع آنطور که باید، 
پیش نرفت و این تیم از دستور پا را فراتر گذاشت و اوضاع به 

خشونت کشیده شد.

براساس اسناد دولت عربستان، خاشقجی را به سمت دفتر 
مطرب،  عبدالعزیز  ماهر  آنجا  در  و  کرده  هدایت  سرکنسول 
به  بازگشت  درباره  با وی  عربستان  اطالعات  رئیس سرویس 
را رد کرد و  این مساله  اما خاشقجی  عربستان صحبت کرد 
به مطرب گفت که شخصی خارج از کنسولگری در انتظارش 
است و اگر تا یک ساعت دیگر بازنگردد، مقام های ترکیه را در 

جریان می گذارد.
براساس اسناد دولتی، زمانیکه خاشقجی صدایش را باال برد، تیم 
۱۵ نفره سعودی دستپاچه شد. آنها به دنبال مهار این روزنامه نگار 
جلوی دهانش را گرفتند. آنها تالش کردند تا مانع فریاد زدن او 

شوند اما او در نهایت خفه شد. آنها قصد کشتنش را نداشتند.
این مقام سعودی در پاسخ به این سوال که آیا این تیم ۱۵ نفره 
خاشقجی را خفه کرد، گفت: اگر کسی در سن و سال خاشقجی 

در آن موقعیت قرار داشت، به طور حتم می مرد.
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رد ادعای فاکس نیوز درخصوص انتقال سالح از ایران به لبنان
اداره کل هواپیمایی لبنان گزارش ادعایی فاکس نیوز مبنی بر انتقال یک محموله سالح به این کشور توسط خطوط هوایی فارس قشم را رد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، درحالی که شبکه خبری فاکس نیوز در گزارشی 

مدعی شده بود یک هواپیمای متعلق به خطوط هوایی فارس قشم ایران به فرودگاه بین المللی رفیق حریری تسلیحات منتقل کرده است، اداره کل هواپیمایی لبنان با انتشار بیانیه ای آن را قویا تکذیب کرد. اداره کل هواپیمایی لبنان در بیانیه خود 
تصریح کرد که خطوط هوایی فارس قشم متعلق به ایران است که در تاریخ 15 اکتبر 2018 )24 مهرماه( برای پرواز باری میان فرودگاه های دمشق  بیروت  دوحه درخواست مجوز کرده بود.

اخبار در پی افزایش تردیدهای بین المللی عربستان روایت جدیدی درباره قتل خاشقجی ارائه کرد

جزئیاتی از سرنوشت جسد تا علت مرگش

معاون وزیر امور خارجه روسیه:

در صورت ادامه عقب نشینی های یک جانبه آمریکا از توافقات و تعهدات، راهی جز تالفی نداریم
معاون وزیر امور خارجه روسیه ضمن محکوم کردن خروج آمریکا از پیمان منع 
موشک های هسته ای میان برد اظهار کرد: در صورت ادامه عقب نشینی های یک 
جانبه آمریکا از توافقات و تعهدات، روسیه هیچ راهی جز اقدامات تالفی جویانه 

از جمله اقداماتی با ماهیت نظامی ندارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر 
امور خارجه روسیه اظهار کرد، این مساله بسیار جدی تر از آن است که به معرض 
بحث عمومی گذاشته شود. اگر آمریکا به اقدامات عجوالنه خود که در بسیاری از 
موارد شاهد آن بوده ایم ادامه دهد، اگر به عقب نشینی های یکجانبه از توافقات، انواع و 
اقسام مکانیزم ها و تعهداتی که شاهدش بودیم از برجام گرفته تا اتحادیه جهانی پست، 
ادامه دهد هیچ گزینه ای جز اقدام تالفی جویانه از جمله اقداماتی با ماهیت نظامی و 
تکنولوژیکی نداریم. اما ما تا آنجا که بتوانیم از آن اجتناب می کینمو سیاست عجوالنه 
آمریکا تنها رویگردانی هر چه بیشتر کشورها و محافل گسترده جهانی است. واشنگتن 

نباید این تغییر احساس را دست کم بگیرد.
ریابکوف با ذکر این نکته که جان بولتون، مشاور امنیت ولی کاخ سفید امروز وارد مسکو 
می شود گفت: روسیه انتظار دارد که توضیحات بیشتری را در خصوص اقدامات آمریکا در 

زمینه پیمان منع موشک های هسته ای میان برد از سوی او دریافت کند.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا روز گذشته خروج یک جانبه آمریکا از این پیمان را 

بر سر ادعای نقض تعهدات آن از سوی روسیه اعالم کرد.
ریابکوف در این باره گفت، روسیه انتظار دارد بولتون توضیحات روشنی را درباره مقاصد 

آمریکا و اقدامات آن در راستای این توافق ارائه دهد.
معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود، مشاور امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه با سرگئی 

الوروف، وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفت وگو می کند.
ریابکوف ادامه داد: به نظر می رسد که نیروهای واشنگتن نیازمند آن هستند که ما را 
با خروج از این توافق تهدید کنند تا آسان تر بتوانند به نقض علنی این توافق حیاتی در 
زمینه کنترل تسلیحاتی ادامه دهند. آمریکا سال ها این پیمان را نقض کرده است. ما با 
صبوری تالش می کنیم که همکاران خود در واشنگتن را به گفت وگو و حذف متقابل 

نگرانی ها سوق دهیم.
او این تصمیم آمریکا را اقدامی خطرناک توصیف کرد که انتقادات جامعه جهانی را برای 

واشنگتن به دنبال خواهد داشت.
پیمان منع موشک های هسته ای میان برد در سال ۱9۸7 میان آمریکا و شوروی به امضا 
رسید. این پیمان ساخت، استقرار و آزمایش موشک های بالستیک از زمین یا موشک های 

کروز با برد بین 3۰۰ تا 3۴۰۰ مایل را منع می کند.
ریابکف همچنین اظهار کرد، روسیه آمریکا را برای تالش در راستای اعمال فشار بر 
مسکو به منظور گرفتن امتیازاتی در زمینه ثبات استراتژیک از طریق تهدید این کشور 

محکوم می کند.
معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود: طرف روسی بارها گفته است که آمریکا دلیلی برای 
متهم کردن روسیه به بهانه نقض این پیمان ندارد. با گذشت این سال ها آنان نتوانسته اند با 

ارائه توضیحات روشنی درباره دلیل اقداماتشان، ادعاهای واهی خود را ثابت کنند.

انجام کلیدی ترین بخش  از مهمترین دالیل تسهیل  یکی 
تحریم های آمریکا علیه کشورمان در سال 2۰۰۸ عدم عضویت 
ایران در FATF بود که آمریکا توانست با کمترین هزینه سیاسی 

آن را بعد از سه دهه محقق سازد.
به گزارش ایسنا، با وجود نگرانی های بسیار از احتمال بازگشت 
ایران به لیست سیاه FATF و بازگشت اقدامات مقابله ای علیه 
ایران با توجه به انجام نشدن توصیه های FATF، اکثریت اعضای 
این گروه مالی به این نتیجه رسیدند که برای چهار ماه دیگر به 
ایران فرصت دهند تا قوانین و اقدامات مالی و اجرایی داخلی خود 

را با ترتیبات مدنظر این گروه همسان سازی کنند.
بر اساس بیانیه پایانی اجالس اخیر گروه ویژه اقدام مالی در 
پاریس، اعضای این گروه تصمیم گرفتند با وجود تالش ها و اصرار 
شدید نمایندگان دولت آمریکا و برخی متحدان آن از جمله 
عربستان سعودی و رژیم اسراییل، چهار ماه دیگر )تا فوریه( به 
ایران فرصت دهند تا درخواست های نه گانه مورد اشاره در این 
بیانیه که همان درخواست های بیانیه قبلی است را تکمیل و 

همگام با استانداردهای این نهاد الزم االجرا سازد.
در حال حاضر دولت ایران تالش دارد با وجود مخالفت های 
بسیار و در رایزنی با بخش های مختلف سیاسی و قانونگذاری 
با  لوایح چهارگانه اصالح قانون پولشویی، اصالح قانون مبارزه 
تامین مالی تروریسم، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته 
)پالرمو( و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم )CFT( را به 

تصویب مجلس برساند.
بدون شک یکی از مهم ترین دالیل تالش دولت برای اجرای 
قوانین FATF مقابله با تحریم های آمریکا است که بعد از خروج 
این کشور از برجام، مجدد به حالت قبل یعنی از زمانی که در 
دولت محمود احمدی نژاد این تحریم ها علیه کشورمان شکل 

گرفت بازگشت.
مرحله دوم از بازگشت این تحریم ها که بخش های نفتی و 

بانکی ایران را در بر می گیرد از ۱3 آبان اجرایی می شود.

بعد از آن که ایران در چارچوب برجام و با اجرای قوانین اولیه 
FATF در لیست سیاه این نهاد و اجرای اقدامات مقابله ای در 
تیرماه ۱39۵ تعلیق شد، بسیاری از کشورها و موسسات مالی و 
تجاری تعامالت بانکی خود با ایران را از سر گرفتند و ریسک 
سرمایه گذاری برای ایران کاهش یافت. با این حال بسیاری از 
اقدامات و مراودات در سطوح وسیع نیازمند اجرای کامل مقررات 
این نهاد مالی بین المللی است که از کشورهای توسعه یافته و 
اقتصادی دنیا تا کشورهای در حال توسعه و کوچک در آن عضو 
هستند و قوانین آن را اجرا می کنند. به این منظور ایران تالش 
کرد تا در دو سال گذشته با وجود انتقادات و مخالفت های شدید 
سیاسی در نهادهای قدرت، استانداردسازی قواعد داخلی را به 
لحاظ قانونی و مالی با قواعد مالی بین المللی که عمده آنها مبتنی 
با هدف مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم و پولشویی است 

اجرای FATF را عملی سازد.
برخی منتقدان و مخالفان اجرای FATF در ایران معتقدند 
کشورهای  مالی  های  نظام  تسلط  موجب  قوانین  این  اجرای 
اما  مالی کشور می شود  مراودات  بر  آمریکا  ویژه  به  قدرتمند 
از  بسیار  نگرانی های  با وجود  نظرند  این  بر   FATF موافقان
احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه FATF و بازگشت اقدامات 
 ،FATF مقابله ای علیه ایران با توجه به انجام نشدن توصیه های
اکثریت اعضای این گروه مالی به این نتیجه رسیدند که برای چهار 
ماه دیگر به ایران فرصت دهند تا قوانین و اقدامات مالی و اجرایی 

داخلی خود را با ترتیبات مدنظر این گروه همسان سازی کنند.
آمریکا در مواردی، برای برقراری برخی محدودیت های یک 
جانبه اش علیه ایران خود را پشت سر FATF پنهان کرده است.
تعداد کمی از مخالفانFATF  در کشور می دانند ولی خود 
را به ندانستن می زنند که در سال 2۰۰۸، اوفک )دفتر کنترل 
دارایی های خارجی( برای بستن مسیرهای مالی و پولی انتقال 
دالر علیه ایران )یو ترن(، به بیانیه FATF در اکتبر 2۰۰۸ اشاره 
کرد. در آن بیانیه آمده بود،  ایران به تهدید جدی خود علیه 

استحکام )یکپارچگی( سیستم بین المللی مالی ادامه می دهد و 
از کشورها در سرتاسر جهان درخواست کرد تا برای مقابله با این 
تهدید، تدابیر الزم برای حفاظت از بخش های مالی خود را تقویت 
کنند. و اینجا بود که آمریکا به عنوان یک عضو FATF برای 
تحقق دستور این گروه مالی در جهت مقابله با ریسک های ناشی 
از سیستم بانکی و پولی ایران برای نظام جهانی پولی و بانکی و 
البته کاهش هزینه های سیاسی اقدام خود، استفاده از یو- ترن رو 

به طور کلی برای ایران مسدود کرد.
شاید مسدود کردن مسیر یو- ترن از برنامه های دولت اوباما و 
 FATF وزارت خزانه داری آن از ابتدا بود اما این که بتواند از مسیر
و همراه کردن اعضای آن با خود این هدف را پیش ببرد فرصتی 
این  فراهم کرد.   برای آن   FATF به ایران  نپیوستن  بود که 
درحالی بود که از یکی دو سال قبل از آن، دولت و نهادهای 
اقتصادی و سیاسی و امنیتی وقت کشور بر سر پیوستن ایران به

FATF به توافق اولیه دست پیدا کرده بودند.
غیرآمریکایی  و  غیرایرانی  بانک های   2۰۰۸ سال  از  پیش 
قادر بودند، منابع پولی خود را که مربوط به بانک های ایرانی 
غیرتحریمی بود با استفاده از نظام پولی و بانکی آمریکا )از طریق 
یو- ترن( منتقل کنند و این عملیات بانکی در بین بانک های 

مورد اشاره آزاد بود.
بانک های ایرانی با واسطه بانک های خارجی مثل بانک های 
سوییس، از چرخه دالر استفاده می کردند چرا که دالر در لیست 
تحریم های اولیه آمریکا بعد از سال های نخست انقالب اسالمی 
 U-Turn قرار داشت. این نوع همکاری در نظام بانکی با عنوان

شناخته می شود.
به عبارتی بانک های ایرانی بدون داشتن ارتباط مستقیم با 
سیستم بانکی آمریکا از خدمات دالری آن بهره می بردند و بر 
همین اساس مهم ترین تجارت ایران یعنی در حوزه انرژی و نفت 
در این چارچوب انجام می شد. اما از نوامبر 2۰۰۸ با اجرای تحریم 
های شدید یک جانبه آمریکا علیه کشورمان این مقررات تغییر 

کرد و استفاده بانک های ایرانی از این خدمات ممنوع شد؛ بنابراین 
شاهد بوده و هستیم حتی کشوری مثل آمریکا برای تحریم های 
یک جانبه، ترجیح می دهد خود را پشت توجیهات بین المللی قرار 
دهد. از این رو بود که در سال 2۰۰۸ به گونه ای عمل کرد که 
اقداماتش در راستای اجرای نظرات FATF علیه ایران قلمداد 
شود نه اقدام یک جانبه خود که هزینه های سیاسی زیادی در 

برداشت.
تالش های آمریکا برای بازگشت اقدامات مقابله ای علیه ایران 
در اجالس اخیر FATF حاکی از آن است که همچنان پس از ده 
سال و در شرایط فعلی که ترامپ بدون توجیه فنی و حقوقی از 
برجام خارج شده و هم پیمانانش به شکلی کم سابقه با او همراهی 
نکردند و سعی دارند ضمن حفظ برجام، ایران به منافع اقتصادی 
اجرای آن دست یابد، به دنبال فرصت و فضایی است که اقدامات 
تنبیه و تحریمی خود علیه کشورمان را پشت دستورات و بیانیه 
های احتمالی انتقادی FATF علیه ایران قرار دهد، شاید هزینه 

سیاسی کمتری بپردازد.
خوشبختانه تصمیمات این نهاد موجب شد تا در شرایطی 
که چیزی به ۱3 آبان و موج جدید تحریم ها باقی نمانده است، 
فرصت FATF را برای پنهان شدن پشت آن از دست دهد، در 
عین حال مطلوب است تا نهادهای تصمیم گیر در ایران اجازه 
ندهند در شرایطی که کشور تحت فشارهای شدید تحریم های 
آمریکا در ماه های آینده خواهد بود، از مسیر FATF سلمه ای 

دیگر آن هم به دست خودمان به کشور وارد شود.
بسیاری از بانک های معتبر که تحت فشار تحریم های آمریکا 
نیستند در یکی دو سال اخیر از همکاری با ایران صرفا به خاطر 
اینکه عبور FATF نیستیم اجتناب کرده اند در حالی که این 
مساله هیچ ربطی به آمریکا نداشته است. FATF قرار نیست 
برای سیستم مالی و بانکی معجزه باشد یا عصای نوح در دریای 
تحریم های آمریکا اما قطعا سد بند محکمی در برابر بخش قابل 

توجهی از آنهاست.

چرا آمریکا نمی خواهد ایران به FATF بپیوندد ؟


