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اخبار

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی
درگذشت حجتاالسالم احمدی

حض��رت آی��ت اهلل خامن��های در پیام��ی
درگذش��ت روحان��ی عالیق��در و دانش��مند
حجتاالس�لام دکتر احمد احمدی را تسلیت
گفتند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام
معظم رهبری متن پیام رهبر انقالب اسالمی به
این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ب��ا تأس��ف و تأثر خبر درگذش��ت روحانی
عالیق��در و دانش��مند جناب حجتاالس�لام
آق��ای دکتر احمد احم��دی رحمتاهللعلیه را
دریافت کردم .عمر با برکت این دانشآموخته
فاضل حوزه و دانش��گاه یکسره در خدمت علم
و تحقی��ق و تربیت جوانان جوی��ای علم بوده
است .مس��ؤولیتهای مهم این عنصر خدوم و
پر کار در مس��ائل دانشگاهی در دوران انقالب
و جمهوری اسالمی فصل درخشانی از زندگی
ایشان است .عضویت دهها ساله در شورای عالی
انقالب فرهنگی ،ایجاد و اداره مؤسسه سمت،
مدیریت بخشهای مهم و حساسی از مجموعه
دانش��گاهی کش��ور ،بخشهای برجستهای از
این دوران اس��ت .اینجانب درگذشت این مرد
انقالبی و وفادار را به خاندان و فرزندان محترم
و همکاران و شاگردان و دوستان ایشان تسلیت
عرض میکنم و رحمت و مغفرت الهی را برای
آن مرحوم مسألت میکنم.
سیدعلی خامنهای ۱۹ /خرداد ماه 1397

انهدام یک تیم تروریستیدر اشنویه

ت ضدانقالب
۷تروریس 
کشته و زخمی شدند

ق��رارگاه حمزه سیدالش��هدا(ع) با صدور
اطالعیهای از انهدام کامل یک تیم تروریستی
در اشنویه خبر داد .در اطالعیه مهم قرارگاه
حمزه سیدالشهدا(ع) آمده است :رزمندگان
غیور قرارگاه حمزه سیدالش��هدا(ع) شامگاه
 18خردادماه پس از کسب اطالع از نفوذ یک
تیم مسلح از عناصر گروهکهای تروریستی
وابس��ته به ایادی اس��تکبار جهانی با اشراف
اطالعاتی و عملیاتی در منطقه مرزی اشنویه،
نس��بت به انهدام تیم مذکور اقدام کردند که
در نتیج��ه آن 7 ،نف��ر از عناص��ر گروه��ک
تروریستی ضدانقالب کشته و زخمی شدند.
این اطالعیه افزوده است :عناصر تیم مذکور
به تبعی��ت از دس��تور س��ران گروهکهای
تروریس��تی در ش��مال عراق با برنامهریزی
دقیق جهت اقدامات تروریستی و ضدامنیتی
قصد نفوذ به داخل کش��ور را داش��تند که با
آمادگی و هوشیاری رزمندگان قرارگاه حمزه
سیدالشهدا(ع) از نفوذ به داخل منطقه ناکام
مان��ده و در منطق��ه مرزی اش��نویه ب ه طور
کامل منهدم ش��دند .بر اساس این اطالعیه
در این عملی��ات ،نیروهای خودی هیچگونه
تلفاتی نداش��ته و همه آنها صحیح و س��الم
به پایگاههای خود بازگش��تند .این اطالعیه
افزوده است :قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) به
گروهکهای وابسته به ایادی استکبار جهانی
هشدار میدهد از اقدامات پلید و تروریستی
خود دست برداشته و ملعبه دست دشمنان
جمهوری اس�لامی ایران نگردند که در غیر
این صورت در هیچ جایی از امنیت برخوردار
نبوده و نس��بت به تعقیب و انهدام آنها اقدام
خواهد شد.

این هفته؛ اعالم نظر کمیسیون
آییننامه درباره سؤال از روحانی

رئی��س کمیس��یون تدوین آییننام��ه داخلی
مجل��س از اع�لام نظ��ر ای��ن کمیس��یون
درب��اره موض��وع «دومین س��وال مجلس از
رئیسجمهور» ،طی هفته ج��اری خبر داد.
عزتاهلل یوس��فیانمال در گفتوگو با مهر ،با
اشاره به ارجاع اختالفنظر متقاضیان سؤال
از رئیسجمه��ور و هیأترئیس��ه مجلس به
کمیس��یون تدوین آییننام��ه داخلی ،اظهار
داشت :با توجه به اینکه تعدادی از متقاضیان
سؤال از رئیسجمهور از طرح سؤال انصراف
دادهاند ،ای��ن اختالفنظر پیش آمده بود که
آی��ا انصراف این افراد در مهل��ت  ۱۰روزه از
تاریخ بررسی در کمیسیون اقتصادی صورت
گرفت��ه یا پ��س از انقضای مهلت از س��وال
منصرف ش��دهاند .رئیس کمیس��یون تدوین
آییننامه داخلی مجلس ش��ورای اس�لامی
افزود :بر این اس��اس موضوع به کمیس��یون
تدوین آییننامه داخلی ارجاع شد تا با توجه
به حکم ماده  ۲۱۲آییننامه ،مساله بررسی و
اعالم نظر شود .وی خاطرنشان کرد :با توجه
به روبهرو شدن با تعطیالت رمضانی مجلس،
امکان بررسی این مساله در کمیسیون میسر
نش��د و موضوع به هفته جاری موکول ش��د.
یوس��فیانمال تصریح کرد :در جلسات آینده
این کمیس��یون ،موضوع به بحث گذاشته و
در نهایت رأیگیری میش��ود که آیا موضوع
س��ؤال از رئیسجمهور منتفی شده است یا
خیر و نتیجه رأیگیری نیز به هیاترئیس��ه
مجلس اعالم میشود.
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حسن روحانی در دیدار پوتین در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای نقش روسیه در اجرای تعهدات طرف غربی را مهم خواند

البی برای اجرای برجام اروپایی
با کمک روسیه

گروه سیاس�ی :حس��ن روحانی که برای شرکت در
اجالس س��ران سازمان همکاری شانگهای به چین
س��فر کرده بود ،دیروز (ش��نبه) با والدیمیر پوتین،
رئیسجمهور روس��یه دی��دار و گفتوگ��و کرد .به
گزارش «وطنامروز» ،این نخس��تین دیدار روسای
جمهور ایران و روسیه پس از خروج رسمی آمریکا از
برجام در  18اردیبهشتماه است .همین رخداد نیز
باعث شد تمرکز دولت روحانی از اروپا و غرب ،بیشتر
به سمت ش��رق یعنی روسیه و چین متمایل شود.
روحانی بر همین اساس به محمدجواد ظریف ،وزیر
امور خارجه خود ماموریت برجامی داد که از طرف
اروپایی تضمینهای الزم را برای ادامه برجام بگیرد
اما گفتوگوهای مستقیم با چین و روسیه نیز داشته
باشد و همین مساله باعث شد این ماموریت از چین
و روس��یه آغاز ش��ود و در نهایت به بروکسل برسد.
رد تمایل دولت به شرق و تالش برای ضریب دادن
به روس��یه با هدف نقشآفرینی در برجام و کمک
به اخذ تضمینه��ای الزم از اروپاییان ،در اظهارات
حسن روحانی نیز به چش��م میخورد .روحانی در
نشست مش��ترک با رهبران چین و روسیه صراحتا
توگوهای بیشتر با مسکو درباره خروج
خواستار گف 
ایاالت متحده آمریکا از برجام شده است .بهگزارش
یورونی��وز به نقل از رویت��رز ،روحانی گفت« :نقش
روس��یه در اجرای برجام مهم و سازنده بوده است».
رئیسجمهور ای��ران در دی��دار و گفتوگوی خود
با رئیسجمهور روس��یه نیز از نقش مهم روسیه در
برجام گفت و نقش مس��کو در «استحکام برجام»
و «اج��رای تعه��دات طرفه��ای غرب��ی» را مهم
توصیف کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری،
حس��ن روحانی عصر ش��نبه در دی��دار «والدیمیر
پوتین» رئیسجمهور روسیه ،گفت :روابط  2کشور
در تمام ابعاد در حال توسعه است و  2کشور در حوزه
سوآپ انرژی ،دفاعی و بخش ترانزیت ،ظرفیتهای
فراوانی برای توس��عه هم��کاری دارن��د و تهران از
س��رمایهگذاری شرکتها و بخش خصوصی روسیه
استقبالمیکند.
وی با بیان اینکه ایران از توسعه روابط اقتصادی
با منطقه اوراسیا در چارچوب تجارت آزاد استقبال
میکند ،گفت :در موضوع ترانزیت ،پیوستن روسیه

الیحه عضویت ای��ران در کمیته
نفوذ
مبارزه با پولشویی و تامین مالی
تروریس��م ( )FATFدر مجلس ش��ورای اسالمی
در حال بررس��ی است .ایرادات زیادی به این الیحه
وارد ش��ده اس��ت و حتی در برههای این الیحه در
آستانه مسکوت ش��دن قرار گرفته بود .به گزارش
«وطنامروز» ،اما با فشارهای دولتی و حمایت برخی
نمایندگان حامی دولت ،این الیحه در حال بررسی
است .آنچه بیشتر منتقدان درباره این الیحه مطرح
کردهاند ،دسترس��ی بیقاعده خارجی به سیس��تم
بانکی ایران و همینطور سوءاس��تفاده سیاس��ی از
این دسترس��یها به بهانه مبارزه با پولشویی است.
یکی از نخس��تین مواردی که منتقدان به آن اشاره
کردهاند این بوده اس��ت که به بهانه الیحه مبارزه با
پولشویی و تامین مالی تروریسم ،وزارت خزانهداری
آمریکا بر سیستم بانکی ایران مسلط شده و سپس با
استناد به اینکه حامیان و بازوان نفوذ ایران در منطقه
غرب آسیا ،در آمریکا به عنوان گروههای تروریستی
شناخته میشوند ،همکاریهای ایران با این گروهها
را مختل کند .این موضوع در حالی است که دولت
آمریکا محدود کردن قدرت ایران در منطقه را یکی
از اهداف مهم خود در غرب آسیا برشمرده و حتی
دونالد ترامپ در چند نوبت اعالم کرده است یکی از
دالیل او برای خ��روج از برجام ،پایان دادن به نفوذ
منطقهای ایران بوده اس��ت .در چنین ش��رایطی،
منتق��دان میگوین��د عضویت بیقاع��ده ایران در
 FATFدر واقع بسترس��ازی فشار آمریکا بر ایران
برای عقبنشینی تهران از سیاستهای منطقهای
خود اس��ت .دیروز معاون وزیر اقتصاد صراحتا این
نگران��ی منتقدان را تایید کرد .معاون بانک ،بیمه و
شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد گفت برخی مقررات
 FATFبرای سیستم بانکی کشور مشکالتی ایجاد
میکند و یکی از این مشکالت درباره گروههایی است
که مورد تایید ایران هستند اما از سوی کشورهای
غربی ب��ه عنوان گروههای تروریس��تی ش��ناخته
میشوند .به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی
و بانکی ،عبدالرحمن ندیمیبوشهری درباره فرآیند
تصویب الیحه عضویت ای��ران در کمیته مبارزه با
پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت :نمایندگان
مجلس شورای اسالمی به عنوان افراد قانونگذار در
کشور حق دارند برای عضویت در  FATFنگرانی
داشته باشند .وی افزود :امکان دارد برخی از مقررات
موجود در  FATFمشکالتی را برای سیستم بانکی
کش��ور ایجاد کند یا اساس��ا منطبق با تفکرات ما
در کشور نباش��د .معاون بانک ،بیمه و شرکتهای
دولتی وزی��ر اقتصاد توضیح داد :ب��ه عنوان نمونه
برخی از سازمانهایی که مورد تایید ایران هستند،

به کریدور ریلی شمال -جنوب فرصتهای بزرگی
برای همکاری اقتصادی با شرق ایجاد خواهد کرد.
رئیسجمهور کش��ورمان همچنین با اش��اره به
نقش مهم روسیه در توافقنامه برجام ،تصریح کرد:
ایران طب��ق گزارشهای آژان��س بینالمللی انرژی
اتمی به تعهدات��ش در چارچوب برجام عمل کرده
و بعد از خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا ،مس��کو
نقش مهمی در اس��تحکام برجام و اجرای تعهدات
طرفهای مقابل دارد.
روحانی تداوم روابط و همکاریهای چندجانبه
ایران و روسیه در حوزه امنیت و توسعه همکاریهای
منطقهای را حائز اهمیت برشمرد و گفت :همکاری
ایران و روس��یه در مبارزه با داعش و سایر گروههای
تروریستی در منطقه موثر و نتیجهبخش بوده است و
این همکاریها ادامه خواهد یافت.
رئیسجمهور روس��یه نیز در این دیدار با تاکید
بر اینکه مس��کو به همکاری با ای��ران در حوزههای
اقتصادی ،س��وآپ انرژی و دفاعی ادامه خواهد داد،
روابط  2کشور را در همه عرصههای مورد توافق رو
به توسعه خواند و اظهار داشت :چشمانداز خوبی در
همکاریهای  2کش��ور در هم��ه عرصهها از جمله
اقتصادی وجود دارد.
«والدیمیر پوتی��ن» با بیان اینکه کمیس��یون
مش��ترک همکاریه��ا مقدم��ات نشس��ت آتی را
برنامهریزی میکند ،عالقهمندی مسکو به مشارکت
در پروژه ترانزیتی کریدور ش��مال -جنوب را مورد

تاکید قرار داد و افزود :مس��کو همچنین از عضویت
و دائمی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا
حمایتمیکند.
وی در ادام��ه خروج آمری��کا از برجام را اقدامی
یکجانبه و غیرقانونی برش��مرد و تاکید کرد :مسکو
به گفتوگو با س��ایر طرفها برای حمایت از برجام
ادامه میدهد.
رئیسجمه��ور روس��یه همچنین ب��ه موضوع
عضویت دائم ایران در س��ازمان همکاری شانگهای
اشاره کرد و گفت :ایران سالها به عنوان عضو ناظر
مشارکت خوبی در سازمان همکاری شانگهای داشته
و موضع روسیه حمایت از عضویت کامل تهران در
این سازمان است .پوتین همفکری و همکاری روسیه
ب��ا ایران در جهت تحکیم ثب��ات در منطقه را مورد
تاکید ق��رار داد و اظهار داش��ت :این همکاریهای
منطق��های از جمله در موض��وع حلوفصل بحران
سوریه ادامه خواهد یافت.

■■رکورد روحانی در دیدار با پوتین

با احتساب این دیدار ،در  5سال گذشته حسن
روحان��ی و والدیمیر پوتین 13 ،دیدار و گفتوگوی
دوجانبه داشتهاند که از این حیث ،این میزان دیدار
رکوردی در مناس��بات  2کشور به شمار میرود .بر
اس��اس اخبار منتشر شده ،حس��ن روحانی در یک
سال ابتدایی ریاستجمهوری خود  4بار با والدیمیر
پوتین ،همتای روس خود دی��دار و گفتوگو کرده
است .از میانه سال  93روحانی و پوتین هیچ دیداری

با یکدیگر نداشتند تا اینکه در آستانه رسیدن ایران
و  5+1به توافق برجام 2 ،طرف در روسیه با یکدیگر
دیدار و گفتوگو کردند .پس از توافق هس��تهای و
پی��ش از آغاز تعهدات طرف غرب��ی در  27دیماه،
روس��ای جمهور ایران و روس��یه  2ب��ار با یکدیگر
گفتوگو کردند .روحانی و پوتین از آذرماه سال 94
تا پیش از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در آمریکا
تنه��ا یک بار و آن ه��م در باکو ،پایتخت آذربایجان
دیدار کردند.
اما با روی کار آمدن ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
و اظهارات وی درباره برجام و تهدید به پاره کردن این
توافق در عین اعمال تحریم علیه ایران رایزنیهای 2
کش��ور با توجه به نقشآفرینی تهران و مس��کو در
سوریه و همکاری  2کشور در مقابله با گروهکهای
تروریس��تی ،افزایش یاف��ت و عالوه ب��ر دیدارهای
متعدد مقامات سیاس��ی و نظامی ،روسای جمهور
 2کش��ور نیز با یکدیگر چندین دی��دار و گفتوگو
داشتند .فروردین سال گذشته و درست پس از سفر
نخستوزیر رژیم صهیونیستی و رئیسجمهور ترکیه
به مسکو ،حسن روحانی برای نهمین بار با والدیمیر
پوتین دیدار کرد .او  7ماه بعد ،آبانماه نیز با پوتین در
تهران دیدار کرد .یک ماه پس از این دیدار ،روسای
جمهور  2کش��ور در سوچی روس��یه و در اجالس
سران کشورهای ایران ،روسیه و ترکیه درباره سوریه
دیدار و گفتوگو کردند و بر ضرورت ادامه برجام در
شرایطی که رئیسجمهور آمریکا از احتمال خروج
از ای��ن توافق میگفت ،تاکید کردن��د .دوازدهمین
دیدار روس��ای جمهور ایران و روس��یه فروردینماه
سال جاری ،در اجالس سران  3کشور ایران ،ترکیه
و روسیه بود .روسای جمهور  2کشور ،سیزدهمین
دیدار و گفتوگوی خود را دیروز و در شهر چیندائو
چین انجام دادند .این تعداد مالقات و دیدار دوجانبه
که به طور متوس��ط شامل ساالنه  3دیدار میشود،
نشاندهنده مراودات بیسابقه  2کشور در سالهای
اخیر است؛ مراوداتی که شاید بخشی از آن به دلیل
بدعهدیهای اروپا و آمریکا و بویژه تهدید آمریکا برای
کنار گذاشتن توافق هستهای باشد اما به هر حال این
حجم از مراودات حسن روحانی با پوتین را میتوان
ناامی��دی دولت از بلوک غ��رب و تمایل به تعامل با
کشورهای منطقه و شرق دانست.

 FATFباز کردهاند .خبرگزاری مهر روز گذش��ته
معاون وزیر اقتصاد :برخی از مقررات  FATFمشکالتی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد میکند
گزارشی منتشرکرد که در آن اظهارات برخی مقامات
غربیها ممکن است برخی سازمانهایی را که مورد تأیید ایران هستند ،تروریستی بدانند
آمریکایی درباره استقبال از تصویب  FATFمنتشر
شده است .به عنوان نمونه ،خوان زاراته ،معاون سابق
مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت
کش��ورهای دیگر بویژه غربیها ممکن است آنها را است طرفهای مقابل قصد خدعه داشته باشند و خزانهداری آمریکا برای تبیین بهتر جایگاه FATF
سازمانهای تروریس��تی بدانند و برعکس ،برخی بخواهند سوءاستفاده کنند ولی واقعیت این است در فشار بر ایران ،میگوید« :برای قرار دادن ایران در
از گروههایی که ما آنها را تروریس��ت میدانیم ،در که اگر واقعا به دنبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تنگنا و س��ختتر کردن شرایط برای این کشور ،به
تعاریف آنها تروریست نباشند .ندیمیبوشهری ادامه تروریسم باش��ند ،ایران از همه جلوتر است .وی در حضور کامل  FATFنیاز است .برای اینکه ایران از
داد :نمایندگان مجلس میگویند چرا وقتی که ایران عین حال خاطرنشان کرد FATF :در زمینه مبارزه نظام مالی منزوی ش��ود ،الزم است  FATFبرای
خود بزرگترین قربانی تروریس��م بوده و بیشترین با پولشویی و تامین مالی تروریسم فرم درست کرده تایید قضاوتهایی پیرامون نظام مالی ضدپولشویی
زیان و صدمه را از تروریس��تها در طول  ۴۰سال و دستورالعمل تدوین کرده و ما باید دقت کنیم در و مبارزه با تروریس��م مداخله کند .دنی گالسر و
گذش��ته دیده اس��ت ،افرادی مانن��د وزیر خارجه زمان تصویب قوانین ،قانونی را تصویب نکنیم که در چیپ پونسی 2 ،دیپلمات برجسته در فضای مالی
آمریکا با پررویی تمام یکی از اتهامات خود علیه ما آینده مانع از عملیات بانکی شود .معاون بانک ،بیمه جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولش��ویی
را حمایت از تروریسم مینامند .ندیمیبوشهری در و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد :از از س��وی ایاالت متحده یک فرآیند مطمئن را در
عین حال اظهار داشت :نمیتوانیم  FATFرا نادیده آنجایی که ما نسبت به غربیها بیاعتماد هستیم ،درون نظام  FATFگنجاندن��د که رژیم ایران را
بگیریم و بگوییم عضو آن نمیش��ویم زیرا  FATFنمایندگان حق دارند نگران برخی از مسائل باشند تحت نظارتهای دقیق قرار میداد» .خانم سیگال
یک س��ازوکار بینالمللی است و اگر میخواهیم با زیرا همواره ما به تعهدات خود براساس اصول دینی مندلکر ،معاون تروریسم و اطالعات مالی وزارت
بانکهای دنیا کار کنیم ،ناگزیر هس��تیم خود را با و اخالقیم��ان پایبند بودهای��م اما طرفهای غربی خزان��هداری آمریکا نی��ز  ۱۵خردادماه جاری در
ش��رایط آن تطبیق دهی��م .وی تاکید کرد :یکی از تعهداتشان را بعضا زیر پا گذاشتهاند.
نشستی به میزبانی البی ضدایرانی «بنیاد دفاع از
مهمترین مبناها درباره  FATFآن است که بانکها ■■ثانیهش�ماری آمریکا برای تصویب  FATFدموکراسیها» در اظهاراتی از عدم تصویب الیحه
مربوط ب��ه  FATFدر ایران انتقاد کرد و گفت:
بتوانند ب��ا بانکهای خارجی کار کنن��د اما الزمه در ایران
آن تطبیق با  FATFو مبارزه با پولش��ویی است.
مواضع آمریکاییها نشان میدهد این کشور در «در ط��ول بیش از یک دهه FATF ،ریس��ک
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه حتما باید مقررات انتظار تصویب الیحه  FATFدر مجلس ش��ورای تامین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی را
مربوط به  FATFو پولش��ویی رعایت شود ،اظهار اس�لامی است .بررس��ی مواضع آمریکاییها نشان که این ریسک برای نظام مالی بینالمللی ایجاد
داش��ت :نکته مهم آن است که این مقررات باید با میدهد آنها برای فش��ار بر ای��ران و محدود کردن میکند یادآور ش��ده اس��ت .با این وجود ،ایران
تفکرات دینی و اخالقی ایران همراه باش��د؛ ممکن قدرت منطقهای کشورمان ،حس��اب ویژهای روی تعهدات بینالمللیاش برای پاکسازی نظام مالی
خود ،برخورد ب��ا فعالیتهای غیرقانونی و توقف
نما
کامل تامین مالی تروریسم را اجرا نکرده است .در
احتمال آبستراکسیون نمایندگان معترض در جلسه علنی امروز برای تصویب نشدنFATF
روزهای پس از برجام ،ایران فرصت کافی داشت
نماینده مردم مشهد در مجلس از احتمال آبستراکسیون در جلسه علنی امروز مجلس از سوی  ۱۰۰نماینده
اقدام��ات الزم را برای آنکه به یک کش��ور دارای
برای جلوگیری از تصویب احتمالی  FATFخبر داد .حجتاالسالم نصراهلل پژمانفر ،نایب رئیس کمیسیون
ارزش سرمایهگذاری بدل ش��ود ،انجام دهد .بار
فرهنگی مجلس ش�ورای اسالمی در گفتوگو با تس�نیم ،درباره قرار گرفتن الیحه الحاق جمهوری اسالمی
این مسؤولیت بر عهده ایران بود تا گامهای الزم
ایران به کنوانسیون  FATFدر دستور کار صحن علنی پارلمان گفت :بهرغم اینکه هیاترئیسه مجلس اصرار
برای مشروعیتبخشی به خود را بردارد .و باز هم
دارد این الیحه را در دستور کار قرار دهد اما نمایندگان حق قانونی خود میدانند که مقابل طرحها و لوایحی
ایران این کار را نکرد .ماه فوریه FATF ،به این
که هیچگونه کار کارشناسی پشت سر آن نبوده و آسیبهای فراوانی برای کشور دارد ،مقاومت کنند .وی با
جمعبندی رس��ید که ایران بخش اعظم الزامات
بیان اینکه امروز در موضوع  FATFهیچگونه پاسخی درباره بحث کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی
برنامه اقدام مقابله با پولش��ویی و مقابله با تامین
تروریسم وجود ندارد ،افزود :برخی معتقدند پیوستن به  FATFموضوعی غیر از الحاق ایران به کنوانسیون
مالی تروریسم را انجام نداده است FATF .برای
مقابله با تامین مالی تروریسم است ،این در حالی است که به گفته آنها ما در ذیل  FATFعمل نمیکنیم؛ باید
نخستینبار در یک بیانیه علنی فهرستی جامع از
به این افراد گفت یا به این مسائل آگاهی ندارند یا طور دیگری فکر میکنند .نماینده مردم مشهد در مجلس
نواقص اصلی ایران را منتش��ر و بر ریسک تامین
شورای اسالمی تصریح کرد :در توافق بینالمللی که ایران به عنوان برنامه جامع اقدام امضا کرده و پذیرفته
مالی تروریس��م و تهدید ناش��ی از آن برای نظام
است 41 ،مورد دستوراتی ذکر شده که  FATFنیز جزو همان برنامهها است .وی با بیان اینکه در جلسه علنی
مالی بینالملل��ی تاکید ک��رد» .مندلکر پس از
امروز جمعی از نمایندگان تالش خواهند کرد مانع تصویب این کنوانس�یون در صحن مجلس ش�وند ،اظهار
آن  ۹خواس��ته  FATFرا که در بیانیه اس��فند
داشت :سعی داریم از ظرفیت قانون اساسی و آییننامه در این زمینه کمک بگیریم البته اگر رئیس مجلس
 ۹۶آمده بود ،تکرار ک��رد .پنجمین مورد از این
جلسه
اجازه دهد حرفه ا زده ش�ود .نایب رئیس کمیس�یون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت :اگر در
 ۹موردی ک��ه مندلکر اش��اره میکند« ،تالش
یکش�نبه ،رئیس جلس�ه اجازه نداد مانع تصویب این کنوانسیون شویم حدود  100نماینده همقسم شدهاند
برای تصویب و اجرای کنوانس��یون تامین مالی
جلسه را ترک کنند تا از طریق آبستراکسیون ،الیحه الحاق ایران به  FATFتصویب نشود.
تروریسم ( »)TFاست.

اعتراف بزرگ

اخبار

تکذیب درخواست آزادی مرتضوی
از سوی آیتاهلل هاشمیشاهرودی

ی��ک مق��ام آگاه اع�لام ک��رد :آی��تاهلل
هاشمیشاهرودی به هیچوجه درخواستی مبنی
بر عفو یا آزادی سعید مرتضوی نداشته است.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران ،به دنبال
انتش��ار ش��ایعات و اخبار جعل��ی در ارتباط با
درخواس��ت آزادی س��عید مرتضوی از سوی
آیتاهلل هاشمیش��اهرودی ،یک مقام آگاه در
این باره اعالم کرد :آیتاهلل هاشمیش��اهرودی
به هیچوجه درخواستی مبنی بر عفو یا آزادی
سعید مرتضوی نداشته است.
وی ادامه داد :جعل اخبار و انتشار اطالعات
غلط و جهتدار تخریبی شیوه نخنمای رسانهای
است که در پیشگاه ملت بزرگ ایران و طیفها
و گروههای فعال متعهد سیاسی و اجتماعی راه
به جایی نخواهد برد.

برخی دولتها کشور را به سمت
پذیرش سلطه جهانی سوق دادند

تحلیلگر مس��ائل بینالمللی
گف��ت :برخ��ی دولتهای��ی
ک��ه پ��س از انقالب بر س��ر
کار آمدند کوش��یدند کشور
را به س��مت پذیرش سلطه
جهانی سوق دهند .به گزارش فارس ،منوچهر
محمدی در نشس��ت «ش��نبههای انقالب» با
موضوع استقالل ملی و اقتدار بینالمللی گفت:
مهمترین و نخس��تین ش��عار انقالب اسالمی،
اس��تقالل ،آزادی و جمهوری اس�لامی بود و
اهمیت انتخاب اس��تقالل به عنوان ش��عار از
این جهت بود که دولتهای مس��تقل در ایران
از  200س��ال قبل تا آن زمان برای تحقق این
مهم نتوانس��ته بودند گامهای مؤثری بردارند.
تحلیلگر مسائل سیاسی و بینالمللی در ادامه
گفت :در بین ملتهای مستقل  2دسته دولت
داری��م؛ یکی آنها که نظام س��لطه را به عنوان
یک واقعیت پذیرفتند مانند کشور هند و دیگر
مانند جمهوری اس�لامی ایران که اس��تقالل
خود را حفظ میکنند .وی افزود :این س��خن
که بدون آمریکاییه��ا نمیتوانید کاری کنید
و اینکه آمریکا کدخداس��ت یا اینکه یک بمب
میتواند سیستم نظامی ما را نابود کند نتیجه
برجامی است که به دست ما دادند و به دنبال
آن خواس��تههای دیگری را هم میخواهند به
ما تحمیل کنند و همه اینها شبیه قراردادها و
تفاهماتی اس��ت که در زمان پهلوی اول و دوم
منعقد شد اما به لطف خدا در رسیدن به اهداف
شومشان علیه ایران موفق نمیشوند.

غنیسازی  ۱۹۰هزار سو
برخالف برجام نیست

سخنگوی کمیسیون امنیت
مل��ی و سیاس��ت خارج��ی
مجلس اعتق��اد دارد فرمان
رهب��ر انق�لاب ب��رای انجام
مقدم��ات غنیس��ازی در
راس��تای رس��یدن به  190هزار س��و موجب
خواهد ش��د تیم مذاکرهکننده کش��ورمان با
دس��ت پر بر س��ر میز مذاکرات ب��ا اروپاییها
حاضر ش��ود .سیدحس��ین نقویحسینی در
گفتوگ��و ب��ا خانهملت ،با اش��اره ب��ه اینکه
اروپاییه��ا هماکنون اعالم میکنند در برجام
میمانن��د از این رو ای��ران نیز ملزم به رعایت
مفاد توافقنامه برجام است ،ادامه داد :در واقع
طرفه��ای اروپایی و آمریکا ب��ه دنبال ضرر
کردن ایران و نرس��یدن کش��ورمان به منافع
حاصل از برجام هستند .نماینده مردم ورامین
در مجلس ضمن تاکید بر اینکه ایران اسالمی
در حوزه هس��تهای پیش��رفت خواهد کرد و
توطئه پیشبینیشده غربیها را خنثی خواهد
کرد ،اظهار کرد :بنابراین صدور دستور فراهم
کردن مقدمات غنیسازی در راستای رسیدن
به  190هزار سو یکی از ابزارهای خنثیسازی
توطئه غربیهاست ،البته باید یادآور شد این
مهم بر اساس ظرفیتهای این توافقنامه بوده
و در واق��ع برخالف برجام نیس��ت زیرا ایران
هیچ��گاه برخالف تعه��دات بینالمللی اقدام
نخواهد کرد.

اعتراض جامعه مدرسین به الریجانی
درباره الحاق ایران به «»CFT

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تماس
تلفنی با رئیس مجلس شورای اسالمی ،مراتب
اعتراض ش��دید خود را نس��بت به تالش برای
تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه
با تامین مالی تروریس��م اعالم کرد .آنگونه که
خبرگ��زاری مه��ر گ��زارش داده ،پ��س از این
اعتراض قرار بر این بود ش��امگاه شنبه جلسه
اضطراری جامعه مدرس��ین ح��وزه علمیه قم
ب��ا حضور الریجانی برای بررس��ی این موضوع
تشکیل شود .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از
الریجانی خواسته است با حضور در این جلسه
علت تالش مجلس برای تصویب این الیحه را
تشریح کند.

