
تاریخی نبشته خواهم کرد تا العیاذ باهلل عبرت آیندگان گردد و چون 
ما و رعیتمان خوار و مغلوب نگردند.

فی بیست و هفتم محرم الحرام سنه 1440 دیوان احکامی بین امیران 
و بزرگان و خواجگان می بود. آن دیوان در ایام حسنک رئیس به پا 
گشت؛ ایامی که بر رعیت تنگ آمده بود تا بدانجا بر امیران ظن 

خیانت می رفت .
امیرِی آن دیواِن احکام بر خواجه ای بود از یکی والیت الریجان. وی 
خواجه بو مرتضی بود. خواجه بو مرتضی مردی سخت قابل معرفت 
بود لکن او را امیری دیواِن احکام تجربت بسیاری ببود. او را قریب 

به 10 سنه امیری ببود .
در آن دیوان احکام معاهده ای با اجنبیان آورده شد تا بدانجا که امیران 

و خواجگان آن را به وکالت از رعیت قبول نمایند.
آن معاهده را التُف علی الُطف )تف بر طروریسم و الفساد مالی( 

نام ببود.
امیران او را مشتاق و رعیت جاهل او را منفور بدانستندی. رعیت 
را بسیار ناخوش ببودی به اثبات آن در دیوان احکام و اِعمال آن 

در ملک .
رعیت آن را بر ملک مضر خواندندی و امیران آن را بر ملک واجب.

رعیت بدان فضولی بسیار کرد تا بر رأی امیران واقف گردد لکن 
امیران سخت بر خویش حجاب کردند تا رعیت فضول بر آنان عالم 
نگردند. پس امیران بر وضوح آرا رأی بر حجاب بدادندی و چه 
حجاب هایی که بر اجنبیان به واسطه آن معاهده برداشته شد تا بدانجا 
که رعیت احوال ملک خویش نمی دانست لکن اجنبی نیک احوال 
ملک ما می دانست. این همچون حکایت آن نساء است که مخلوق را 
محرم خویش می داند و مستحق حجابش نمی داند لکن بر در آستان 

عبودیت خالق خویش حجاب می کند .
بدان خواجگان از طرف رعیت مرسله ها بسیار آمد که بر آن خوف و 

حزن بسیار آمد و خواجگان از آن سخت بشدند]عصبانی[.
بعضی از خواجگان که مزدوران رعیت بودند رقعه ای از امضای 
رعیت علیه آن معاهده بر دیوان عرضه بکردند تا بدانجا که خواجه 
بو مرتضی الریجانی از آن رنجور بشد و آن را ذلیل بکرد و العزة 

للمومنین .
به خاطر می آورم در همان دیوان مرا بر همین معاهده مسئله ای 
]سؤالی[ خطور کرد و در پی پاسخ آن از تمامی خواجگان بپرسیدمی 
لکن دریغ از یک پاسخ؛ هیچ یک از خواجگان عالم و واقف بر آن 
نبودندی حتی رعیت عوامی از آن خواجگان به آن معاهده عالم تر 

ببودندی . 
حق تعالی را بر کتابت این صحیفه و تاریخ و علی الخصوص بر آنکه 
در این تاریخ حق را بنوشته ام و نه از خواجگان عالم جانب داری بکردم 

و نه از رعیت عوامی جاهل و حتی بی سجل ]شناسنامه[ شاکرم.

لوایح  از  الیحه  مهم ترین  و  آخرین   CFT گذشته،  هفته 
چهارگانه FATF که چند ماهی است کشور را درگیر خود کرده 
است، به تصویب مجلس رسید. فارغ از درگیری های موافقان 
 ،FATF مالی  اقدام  ویژه  گروه  به  ایران  پیوستن  مخالفاِن  و 
می خواهیم از اثرات پیوستن ایران به این گروه ویژه بگوییم.

اسناد و مدارک منتشرشده توسط گروه ویژه FATF و ایاالت متحده 
که ریاست این گروه را به عهده دارد، گویای این مسئله است 
ایرانی  ایران و 26 شخصیت  ارگان وابسته به  که حدود 170 
FATF قرار دارند و به عنوان تروریست یا  در لیست تحریمی 

معرفی شده اند.  بین المللی  تروریسم  حامیان 
لیست های  از  یکی  که   SDN هزارصفحه ای  تحریمی  لیست 
خود   900 تا   600 در صفحات  است،  آمریکا  معتبر  تحریمی 
ایرانی  شخصیت   26 و  ارگان   170 این  بررسی  به  به تفصیل 
FATF هم اعالم کرده است که لیست  از طرفی  پرداخته است. 
موارد  و  می شناسد  رسمیت  به  کامل  به صورت  را  آمریکا   SDN
یا  تروریستی  های  گروه  به عنوان  را  لیست  این  در  ذکرشده 

می داند. تروریسم  حامی 
بود،   FATF بررسی  حال  در  مجلس  که  اخیر  ماه  چند  در 
نمایندگان موافق مدعی بودند که هیچ نامی از ایران در میان 
ادعا،  این  اما  ندارد.  وجود  ویژه  گروه  این  تحریمی  متون 
SDN آمریکا در متن  ادعایی ساده اندیشانه بود، چون لیست 
های  سال  در  بارها  و  بارها  و  است  شده  قید   FATF اصلی 
2012، 2013، 2015 و 2016 مورد استناد هم قرار گرفته  

است.
تحریمی  لیست  این  در  که  ارگان هایی  مهم ترین  جمله  از 
شده اند،  شناخته  تروریسم  حامیان  یا  تروریست  به عنوان 
وزارت  صادرات،  بانک  ایران،  دفاع  وزارت  به  می توان 
تحقیقات  شرکت  معراج،  هواپیمایی  سیما،  و  صدا  اطالعات، 
بنیاد  هوافضا،  صنایع  سازمان  گروه،  پیشرفته  سیستم های 
فناوری  شرکت  کاسپین،  هواپیمایی  انصار،  بانک  شهید، 
سپاه  و  ایران  مخابرات  صنایع  دوران،شرکت  نرم افزاری 

پاسداران اشاره کرد. 
ارگان هایی که در باال به آنها اشاره شد، با تمامی ملحقات و 
در  300 صفحه  مجموعه شان، طی  زیر  و شرکت های  موسسات 
به عنوان  و  گرفته اند  قرار  بررسی  مورد  تحریمی  لیست  این 

معرفی شده اند. بین المللی  تروریسم  حامیان 
پایان ماجرا نیست! این  اما 

امور  و  شهید  بنیاد  شد،  اشاره  قبل  های  بند  در  که  همانطور 
 FATF ایثارگران و تمامی زیر مجوعه های آن توسط گروه ویژه
است  شده  معرفی  بین المللی  تروریسم  رسمی  حامی  به عنوان 
بنیاد  زیرمجموعه های  از  یکی  به عنوان  هم  شاهد  دانشگاه  و 
گرفته  قرار  تروریسم  حامیان  زمره  در  ایثارگران  امور  و  شهید 

است. 

با  مشورت  به  مسئله  این  شدن  متوجه  از  پس  اما  دیر  خیلی 
از  پس  و  پرداختیم  گفت وگو  به  الملل  بین  حقوق  کارشناسان 
دانشگاه  بر  عالوه  که  آمد  عمل  به  کاشف  روزه  چند  تحقیقاتی 
مالک  دانشگاه صنعتی   ، ا...  بقیه  پزشکی  علوم  دانشگاه  شاهد، 
اشتر و دانشگاه امام حسین)ع( هم با این بحران روبرو شده اند.

حاال چرا می گوییم بحران؟!
آمده  وجود  به  مهم  فوق العاده  سوال  چند  که  دلیل  این  به 
است. آیا از این به بعد رزومه دانشجویانی که یکی از مقاطع 
در  بوده اند  شاهد  تروریسم  حامی  دانشگاه  در  را  تحصیلی شان 
به  این  از  آیا  بود؟  خواهد  تایید  مورد  خارجی  دانشگاه های 
کشورهای  در  تحصیل  ادامه  امکان  ما  دانشگاه  دانشجویان  بعد 
داشت؟  خواهند  را  هستند   FATF عضو  آنها  همه  که  اروپایی 
امکان  ما  یا سابق دانشگاه  این به بعد دانشجویان فعلی  از  آیا 
را  بین المللی  علمی  های  رویداد  و  کنفرانس ها  در  حضور 
ما  دانشگاه  فارغ التحصیالن  بعد  به  این  از  آیا  می کنند؟  پیدا 
بین المللی  شرکت های  در  که  داشت  خواهند  را  امکان  این 

کنند؟  فعالیت 
 FATF حاال جالب اینجاست که با پیوستن ایران به گروه ویژه 
که اکثر کشور های قاره اروپا و آمریکا عضو آن هستند، 300 

صفحه ای که در لیست SDN به ایران اختصاص داشت 
این درحالی  اضافه خواهد شد.   FATF متون رسمی  به 

ما  دانشگاه  دانشجویان  از  بسیاری  این،  از  قبل  تا  که  است 
بدون هیچ مشکل خاصی توانسته بودند در دانشگاه های کشور 

ادامه تحصیل بدهند.   FATF های عضو 
اما حاال چه؟ حاال هم می توانند؟

تصویب  به  کامل  به صورت   FATF چهارگانه  لوایح  امروز 
را  آنها  از  مورد  سه  اما  نگهبان  شورای  رسیده اند.  مجلس 
آخرین  که   CFT مورد  در  و  دانسته  اساسی  قانون  خالف 
می رسد  نظر  به  البته  است.  نداده  نظر  هنوز  هم  است  مورد 
از  بیشتر  خیلی    CFT مورد  در  نگهبان  شورای  اشکاالت  که 
مصلحت  تشخیص  مجمع  این  شرایط  این  در  باشد.  موارد  سایر 
و  مجلس  بین  و  بود  خواهد   نهایی  گیر  تصمیم   که  است  نظام 
که  نماند  ناگفته  البته  کرد.  خواهد  قضاوت  نگهبان  شورای 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  نظر  اساسی،  قانون  براساس 
خواهد  تبدیل  قانون  به  مستقیما  و  بود  خواهد  فصل الخطاب 

شد.
حاال بزرگترین سوال این است:

یا مخالف؟! است  موافق  نظام  آیا مجمع تشخیص مصلحت 
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گزارشیادداشت

تاریخ باحقی

تروریستیدانشگاه
شاهد؟!

ویژه نامه این هفته نشریه تسنیم به پاسخ سوال 
علی مطهری، نماینده تهران پرداخته است

دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی همزمان با آغاز اجالس 
6 روزه این سازمان در پاریس در مصاحبه با بی بی سی 
اعالم کرد که با وجود تالش های انجام شده، هیچ تضمینی 
برای خروج ایران از فهرست سیاه این سازمان وجود ندارد.

امیرخانی که تصاویر خرید طوالنی کتاب اخیرش »رهش« خبرساز 
شده بود، این بار با حضور در دانشگاه با مخاطبان دانشجویی خود 

بیش از دو ساعت گفت وگو کرد و درباره علت حضور خود گفت: »به 
دانشگاه آمده ام تا با دغدغه و ذائقه دانشجوی امروزی آشنا شوم.«

:FATF دبیر اجرایی
تضمینی برای خروج ایران از فهرست سیاه وجود ندارد

رضا امیرخانی در نمایشگاه کتاب ساختمان ایثار::
در جوانی صبح تا شب پای منبر علما بودم

ویژه نامه



انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شاهد
Islamic Union of Shahed University

Tasnim Student Newspaper

 )FATF قلب لوایح چهارگانه( CFT الیحه الحاق ایران به
یکشنبه ی هفته سوم مهر با 143 رأی موافق -تقریباً نیمی 
از مجموع 270 نماینده حاضر- به تصویب رسید. طبق این 
کنوانسیون ایران موظف است اطالعات مراودات مالی کشور 
را به صورت برخط در اختیار نهاد FATF به ریاست آمریکا 

قرار دهد.
نمایندگان مجلس اما در اقدامی جالب در حالی با شفافیت 
از  مانع  رأی،   124 با  که  کردند  موافقت  بیگانگان  برای 
این طور  شدند.  ایران  مردم  مقابل  در  خود  آراء  شفافیت 
از نمایندگان آن قدر در  برداشت می شود که تعداد زیادی 
رأی خود مصمم نبودند که مسئولیت تصمیمی را که برای 
کشور می گیرند را پذیرفته و در قبال افکار عمومی پاسخگو 

باشند. 
از رأی گیری، تعداد  اما ماجرا به همین جا ختم نشد و پس 
133 نفر از نمایندگان طی نامه ای به هیئت رئیسه مجلس، 
خواستار انتشار داوطلبانه آراء خود شدند که مشخص خواهد 
کرد چه کسانی رأی خود را پنهان می کردند. عالوه  بر این 
با مشخص شدن رأی نیمی از نمایندگان و کم کردن آن از 
آمار آراء می توان رأی نیمه ی دیگر را نیز مشخص کرد که 
قطعاً در شناخت بیشتر مردم از نمایندگا نشان مؤثر است. یک 
ماه پیش هم بحث شفافیت آراء مجلس مطرح شد که 160 
نفر پیش نویس آن را امضا کردند اما در هنگام رأی گیری 
در صحن علنی مجلس، فقط 59 نفر از آن ها به این طرح 
رأی مثبت دادند و طنز تلخ دیگری از مجلس دهم برای 

تاریخ رقم زدند.
»نشریه تسنیم« به همین بهانه چهار شبهه و سؤال مهم را در 
خصوص اجرای کلیه مقررات FATF موردبررسی قرارداده 

و توضیحاتی را در خصوص آن ها ارائه کرده است.

یادداشت

پارادوکس شفافیت

 FATF چه تضمینی وجود دارد که ایران با تصویب همه لوایح
و پیوستن به کنوانسیون های ذیل این نهاد بین الدولتی، از 
لیست سیاه آن خارج شود؟ این دیگر سؤال مهم این روزهاست 
که خود شائبه بزرگ در ادامه همکاری های ایران با گروه ویژه 
اقدام مالی مطرح می کند. خیلی ها نگران اند که نکند با قبول 
بازهم  مجموعه  این  موردنظر  موارد  تمامی  اجرای  سپس  و 
توفیقی برای ایران حاصل نشود و نام ایران برای همیشه و 
به صورت قطعی از لیست سیاه این مجموعه خارج نشود. این 
انتقاد البته آن چنان هم بیراه نیست و همکاری های گسترده با 
سازمان های بین المللی و عدم رفع ابهام و حاشیه سازی برای 
ایران در سال های گذشته از دالیلی است که این نگرانی را توسعه 
می دهد. در این میان حامیان FATF امیدوارند با تصویب لوایح 
باقی مانده و پیوستن ایران به کنوانسیون های مبارزه با تأمین 
سازمان یافته،  فراملّی  جرائم  با  مبارزه  نیز  و  تروریسم  مالی 
جمهوری اسالمی ایران از لیست سیاه خارج شود و به تبع آن 
روابط بانکی با بانک های بین المللی به صورت نرمال در آید. 
این عده خروج عراق از لیست سیاه را که در ماه های گذشته 
اتفاق افتاد شاهد مثالی می دانند که می توان با اتکا به آن نسبت 
به عادی شدن شرایط ایران نیز امیدوار بود. این البته گزاره ای 
است که به نظر می رسد فقط روی کاغذ می توان نسبت به آن 
امیدوار بود و برخی معتقدند حتی اگر ایران FATF را بپذیرد 
از لیست سیاه خارج نمی شود. بر این اساس درصورت تصویب 
لوایح باقی مانده، تازه بحث Next Step یا همان قدم بعدی 
مطرح می شود. به بیان دقیق تر بعد از این مرحله تازه گروه 
FATF بررسی خواهد کرد که آیا ایران از لیست سیاه بیرون 
بیاید یا خیر! این البته مرحله ای است که با توجه به جلسات 
فصلی این نهاد که بافاصله چهار ماه تشکیل می شوند، ممکن 
است چند سال زمان ببرد و عمالً کشور باوجود تصویب لوایح 
FATF، چند سال معطل بماند. گذشته از آنکه خروج ایران از 
لیست سیاه باید با موافقت 40 کشور ازجمله آمریکا همراه باشد. 
موضوعی که به خصوص با توجه به ضرورت تأمین نظر کاخ سفید 

و ترامپ به نظر می رسد کار چندان ساده ای نباشد.

منتقدان  انتقاد  ندانستن  وارد  برای  رایج  ادلّه  از  یکی 
ذیل  کنوانسیون های  در  ما  که  است  این   FATF به 
خط  و  هنجارها  از  حق  شرط  با  می توانیم  مجموعه  این 
دو  مورد  در  به خصوص  کنیم.  حفاظت  خود  قرمز های 
مطرح  ادعا  این   CFT همچنین و  پالرمو  کنوانسیون 
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19 کنوانسیون 1969 وین، صراحتاً قیدشده است که حق 
تحفظ در صورتی به رسمیت شناخته می شود که مغایرت 
با ذات کنوانسیون نداشته باشد. عالوه بر این باید گفت 
که حراست از ذات هر کنوانسیونی به یک هیئت داوری 
سپرده می شود که در آن کنوانسیون دیده شده است، هر 
کشوری که به کنوانسیون های مختلف پیوسته، در صورت 
اعتراض می تواند به هیئت داوری که در کنوانسیون های 
مختلف دیده شده، مراجعه کند و تقاضای ابطال حق تحفظ 
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بنابراین با توجه به این نکته باید دو مسئله را در نظر 
داشت؛ اوالً کشورهایی مانند عربستان، اسرائیل و آمریکا 
FATF عضوند و حق سؤال و  در کنوانسیون های ذیل 
دخالت دارند، ثانیاً اینکه اصوالً تعریف جمهوری اسالمی 
متفاوت  تروریسم  اساسی در خصوص  قانون  ایران طبق 
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هم نادیده بگیرد باید بداند که در CFT با مشکل مواجه 
خواهد شد و قطعاً نظر ایران موردپذیرش قرار نخواهد 
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از ارائه هرگونه شرط و حق تحفظ خودداری کرده اند. 

با  مرتبط  لوایح  تصویب  سر  بر  بحث ها  که  ابتدا  همان  از 
FATF باال گرفت یکی از جدی ترین نگرانی ها دراین باره 
اختالف قرائت ها بر سر پدیده تروریسم و مصادیق آن بود. 
مخالفان تصویب CFT اعتقاددارند که چنانچه این الیحه 
مثل  گروه های جهادی  با دست خودمان  کنیم  را تصویب 
تلقی  تروریسم  را  و...  حماس  اسالمی،  جهاد  حزب اهلل، 
خواهیم کرد. بر اساس این نگاه، این آش را کشورهایی نظیر 
آمریکا و رژیم اسرائیل پخته اند و می کوشند نوع رابطه مالی 
ایران با این گروه ها در منطقه را کشف رمز کنند. موافقان 
تنها  که  آن اند  به  قائل   FATF به  مربوط  لوایح  تصویب 
گروه هایی از سوی گروه ویژه اقدام مالی تروریست شناخته 
النصره  القاعده، جبهه  طالبان،  داعش،  مانند  که  می شوند 
تروریستی  گروه های  به عنوان  ملل  سازمان  سوی  از  و... 
شناخته شده اند. بر این اساس سازمان ملل گروه های مقاومت 
نظیر حزب اهلل را مصداقی از تروریسم نمی شناسد و ازاین رو 
خللی به ارتباطات مالی و نظامی ما با گروه های مقاومت 
وارد نخواهد آمد. این در حالی است که اصلی ترین منبع 
گزارش   ،FATF سوی  از  تروریستی  گروه های  شناسایی 
لیست SDN )لیست تحریمی آمریکا( است. لیستی که 26 
نفر از اشخاص حقیقی که مسئولین جمهوری اسالمی هستند 
و 67 ارگان رسمی کشور را جزو حامیان مستقیم تروریسم 
بین المللی می داند و به همین جهت عبارت تروریست را 
برای آن ها هم به کار می برد و همان طور که در مطلب اول 
نشریه اشاره شد، بنیاد شهید و زیرمجموعه های آن نیز جز 
این  مثال آنکه  SDN آمریکا هستند. شاهد  همین لیست 
نهاد در گزارش های اکتبر 2015 و 2016 خود حزب اهلل 
را متهم به قاچاق مواد مخدر و تأمین مالی تروریسم کرد. 
پیش از آن نیز کنوانسیون پالرمو در گزارش 2004 خود 
از تّجار، بازرگانان  )13۸3( حزب اهلل را به بهانه اخاذی 
و صاحبان رستوران ها و مشاغل تحت عنوان مالیات جنگ 
در ردیف گروه های تروریستی قرارداد و در گزارش سال 
2012 )1391( به عنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی کرد. 
طبیعی است در چنین وضعیتی الزام جمهوری اسالمی ایران 
به قطع ارتباط با گروه های محور مقاومت در آینده بسیار 
محتمل خواهد بود. مضاف بر آن ایران باید حساب های همه 
شخصیت هایی را که توسط ایاالت متحده تحریم شده اند یا در 

لیست SDN قرار دارند در اختیار FATF قرار دهد.
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