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اخبار

مدیران با گفتمان انقالب اسالمی
فاصله پیدا کردهاند

حجتاالسالم س��یدابراهیم رئیس��ی ،تولیت
آستان قدس رضوی گفت :تمام مسؤوالن باید
از تقدس نظام جمهوری اسالمی حراست کنند؛
لذا در نظام اسالمی فقط وجود امام عادل کافی
نیس��ت؛ البته الزم است ،چرا که نظام اسالمی
بدون ام��ام عادل اصال قابل تصور نیس��ت اما
تا زمانی که تمام مس��ؤوالن ب��ه عدالت رفتار
نکنند ،مردم مزه شیرین عدالت را نمیچشند.
حجتاالس�لام رئیس��ی گفت :ما در آس��تانه
چهلمین سالگرد انقالب اس�لامی قرار داریم.
طی این س��الها ،در هر حوزهای که مسؤوالن
ما با این نگاه قدس��ی رفتار کردهاند ،موفقیت
و پیروزی را ش��اهد بودهایم ام��ا از آنجایی که
مدیران با گفتمان انقالبی فاصله پیدا کردهاند،
برای کش��ور مش��کل و چالش به وجود آمده
است .عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش
دیگ��ری از س��خنان خود تصریح ک��رد :امروز
دشمنان ما نسبت به تمام داشتههای ما طمع
کردهاند .اسنادی که رهبر معظم انقالب در چند
وقت اخیر نس��بت به آن اعالم موضع کردهاند؛
مانند برجام و  ۲۰۳۰و بسیاری از اسناد دیگر،
اساسش��ان بر تحدید حوزه نف��وذ جمهوری
اس�لامی در منطقه بوده است .حجتاالسالم
والمس��لمین رئیس��ی تأکید کرد :دشمنان ما
نمیتوانند شاهد پیشرفتهای ما باشند اما ما
باید بدانیم این جنگجنگ ارادههاست.
حجتاالسالمآقاتهرانی:

راهی جز میداندادن به جوانان
باقی نمانده است

حجتاالس�لام والمس��لمین مرتضی آقاتهرانی،
دبی��رکل جبه��ه پای��داری انقالب اس�لامی در
گفتوگ��و با تس��نیم در پاس��خ به این س��ؤال
ک��ه «راه��کار برونرفت از مش��کالت اقتصادی
چیس��ت؟» تصریح ک��رد :ما یقی��ن داریم این
مشکالت راهحل دارد و با میدان دادن به نیروهای
کارآمد میتوان از این تنگنا عبور کرد .آقاتهرانی با
بیان اینکه مردم از بخش قابلتوجهی از مسؤوالن
انقالبیت��ر هس��تند ،گف��ت :آقایانی ک��ه درک
درستی از انقالب اسالمی ندارند تصور میکنند
راهحل مشکالت را باید از بیگانه و خارج از ایران
جستوجو کرد ،این است که به مذاکره با آمریکا
و اروپ��ا دل خوش کردهان��د؛ تجربه به ما تأکید
میکند در مذاکره با آمریکا هیچگاه خیری نبوده
و نیست ،چرا که آمریکا کانون توطئه علیه ملت
ایران است؛ برخی عالمانه ،برخی جاهالنه و برخی
خائنانه دم از مذاکره با آمریکا میزنند ،براس��تی
این گروه ش��ناختی از مردم ،انقالب و دوست و
دش��من ندارند .دبیرکل جبهه پایداری در پاسخ
به سؤالی درباره مدیران ناکارآمد نیز گفت :آنچه
من میفهمم این است که ما راهی جز اعتماد به
استعدادهای بیشمار داخل و نیروی انسانی جوان
کشور نداریم .باید مدیریت را از بیخاصیتهای
بیحال ،ضعیف ،ناکارآمد و بیانگیزه گرفت و به
جوانان باانگیزه ،کارآمد و انقالبی تحویل داد.
مشاور  موگرینی:

 نیت ترامپ از مذاکره ،وادار کردن
ایران به تسلیم است

«ناتالی توچی» ،مشاور فدریکا موگرینی،
مسؤول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپایی در
مصاحب ه با تسنیم ،درباره بازگشت تحریمهای
آمریکا علیه ایران گفت :خروج آمریکا از برجام،
مصداق نقض توافقی بینالمللی اس��ت که از
طریق یک قطعنامه ش��ورای امنیت سازمان
ملل در قوانین بینالمللی گنجانده شده است.
این اقدام ،بهعالوه مصداق تالش برای تضعیف
«قرارداد اجتماعی» زیربنای توافق هس��تهای
اس��ت که هدف آن مه��ار برنامه هس��تهای
ایران بهازای تخفیف تحریمهاس��ت ،بنابراین
بازگردان��دن تحریمه��ا ،ت��ا جایی ک��ه ایران
همانند اکنون و بهگ��واه  11دور گزارشهای
آژانس بینالمللی انرژی اتمی به توافق پایبند
مانده ،نق��ض یکی از اص��ول بنیادین قوانین
بینالملل��ی یعنی «اص��ل ل��زوم قراردادها»
محسوب میش��ود .مش��اور موگرینی افزود:
فرات��ر از این ،بازگردان��دن تحریمها بهعنوان
یک اقدام سیاسی برای آوردن ایران پای میز
مذاک��ره ،منطق اندک��ی دارد .مذاکرات برای
موفق شدن مس��تلزم حداقلی از حسن نیت
بین طرفهای متخاصم اس��ت و نقض برجام
توسط آمریکا ،اندک اعتمادی را که با صبوری
ظرف  12س��ال مذاکره ایجاد شده بود از بین
برد ،بهعالوه بهنظر من اینطور میآید که نیت
دولت ترامپ نه مذاکره با ایران برای رس��یدن
به یک توافق جدید بلکه وادار کردن ایران به
تسلیم است.

یکشنبه  21مرداد 1397

گزارش «وطنامروز» از اعالمنظر شورای نگهبان درباره «الیحه اصالح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم»

گروه سیاسی :س��خنگوی شورای نگهبان
روز گذش��ته از تایید الیح��ه اصالح قانون
مبارزه با تامین مالی تروریسم در این شورا
خبر داد.
ای��ن الیحه ب��ه هم��راه  3الیحه دیگر
مرتبط با  ،FATFجزو جنجالیترین لوایح
در دستورکار مجلس طی چند سال اخیر
به شمار میرود .اصرار دولت و نمایندگان
همس��و با دولت برای تصوی��ب این لوایح
از س��ویی و نگرانی جدی کارشناس��ان و
نهادهای��ی چون ش��ورای نگهبان ،مجمع
تشخیص و همچنین طیفی از نمایندگان
مجلس پیرام��ون تبعات پذی��رش آنها از
س��وی دیگر ،بررس��ی این  4الیح��ه را به
فرآیندی کشدار مبدل کرد به گونهای که
در روندی کمسابقه ،تمام نهادهای حقوقی
کش��ور به نوعی درگیر این مس��أله شده و
این لوای��ح را از جهات حقوق��ی ،امنیتی،
مال��ی و بینالمللی چک��شکاری کردند.
حتی در مقطعی ش��ورای عال��ی امنیت ملی هم
وارد این معرکه شده بود .این  4الیحه عبارتند از
«الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی
تروریس��م»« ،اصالح قوانین مبارزه با تامین مالی
تروریس��م»« ،اصالح قانون مبارزه با پولشویی» و
«الحاق ایران به کنوانس��یون سازمان ملل متحد
برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی» (پالرمو)
که به لوای��ح چهارگانه نیز معروفند .این لوایح در
چند ماه اخیر بارها میان مجلس و شورای نگهبان
دس��ت به دست ش��دند تا تمام ایرادات شکلی و
محتوایی آن برطرف ش��ده و آسیبهای پذیرش
آن برای کشور به حداقل برسد.
نخس��تینبار اسفندماه سال گذش��ته بود که
ش��ورای نگهبان پس از بررسی الیحه پالرمو ،آن
را از جهات مختلف نظیر اش��کاالت شکلی مورد
ایراد قرار داد و به دلیل ایرادات ش��کلی ،الیحه را
برای اصالح ،مجددا ً به مجلس فرستاد .سخنگوی
ش��ورای نگهبان در آن مقطع اعالم کرد :در ماده
 31الیحه پالرمو س��اختار بنده��ا و اجزای بندها
بههمریخته است که مفهوم را دچار ایراد میکند،
واقعیت این اس��ت که ایراد الیح��ه پالرمو صرف
یک واژه ب��ه صورت ترجمه نبوده اس��ت که اگر
اینگونه بود ش��ورای نگهبان ای��ن ایراد را فقط به
ص��ورت تذکر به مجلس اعالم میک��رد اما آنچه
در متن الیحه پالرمو دیدیم فراتر از یک اش��کال
تایپی بوده اس��ت .ب��ا این حال در ش��رایطی که
ش��ورای نگهبان این ایرادات را فراتر از اش��کاالت
تایپی ،بلکه ترجمهای دانس��ته ،رئیس مجلس در
جلسه  21خرداد گذشته تفسیری عجیب درباره
اشکاالت متعدد ش��ورای نگهبان به الیحه پالرمو
(یکی از لوایح  )FATFبیان کرد .علی الریجانی
در جریان بررس��ی و تصویب الیح��ه الحاق ایران
به کنوانس��یون سازمان ملل متحد برای مبارزه با
جرائم س��ازمانیافته فراملی (پالرمو) عنوان کرد:
«ش��ورای نگهبان ایرادی به الیحه پالرمو نگرفته
است .فقط چند ایراد عبارتی بوده است و ترجمه
مشکلی ندارد»! شورای نگهبان یک ماه پیش و به
دلیل انجام نشدن اصالحات الزم توسط مجلس،
بار دیگر پالرمو را رد کرد .کدخدایی ،س��خنگوی
ش��ورای نگهبان درباره چرایی این تصمیم گفته
بود :الیحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله
با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) در جلسات
گزارش بعد از اظه��ارات حیدرالعبادی
درباره پایبن��دی به تحریمهای
آمریکا علی��ه ایران ،جبهه متح��دی در عراق از
علما تا سیاسیون و فعاالن شبکههای اجتماعی
علیه عبادی شکل گرفت .مخالفتهای گسترده
ب��ا اظهارات عب��ادی و در حمای��ت از ایران ،در
تاریخ روابط  2کش��ور بیسابقه بوده است .اما در
شرایطی که انتقادات از سخنان عبادی همچنان
محل بحث رسانههاس��ت یک رسان ه عربی اعالم
کرد نخستوزیر عراق هفته آینده به تهران سفر
میکند .به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان،
پای��گاه الغد پرس به نقل از یک منبع آگاه اعالم
کرد حیدرالعبادی ،نخستوزیر عراق هفته جاری
به دعوت رسمی ایران به تهران سفر میکند .این
منبع که نخواس��ت نامش فاش شود همچنین
اع�لام کرد ه��دف این س��فر ،بررس��ی آخرین
تحوالت سیاسی عنوان ش��ده است .این خبر را
خبرگزاری اسکای پرس از رسانههای عراقی نیز
اعالم کرده است.
این در حالی اس��ت که س��خنگوی دستگاه
دیپلماسی روز گذشته نس��بت به اخبار منتشر
ش��ده از سوی رس��انههای عراقی مبنی بر سفر
حیدر العبادی به تهران طی روزهای آینده اظهار
بیاطالعی کرد .از سوی دیگر برخی منابع خبری
نیز به خبرگزاریهای داخلی گفتهاند خبر منتشر
شده مبنی بر سفر «حیدر العبادی» نخستوزیر
عراق به ایران در چند روز آینده تأیید نمیشود و
این سفر فعال در دستور کار قرار ندارد .اما در ادامه
مواضع حمایت��ی از ایران ،رئیس جریان حکمت
مل��ی عراق ،ضم��ن محکوم ک��ردن تحریمهای

تأیید نسخه داخلی

متعدد ش��ورای نگهبان بررسی شد و بعد از اینکه
ایراداتی نس��بت به ترجمه این کنوانسیون وجود
داش��ت ،اصالحات��ی در مجلس به عم��ل آمد اما
همچنان در م��اده  ۳این الیحه ایرادات ش��کلی
شورای نگهبان باقی اس��ت .وی افزود :همچنین
درب��اره ماده  ۴این الیحه ،نس��بت به مواردی که
ش��رعاً مصارف دیگری دارد و مش��مول مصادره
میشود ،ایراد خالف ش��رع تشخیص داده شد و
 ۸مورد هم تذک��ر درباره غلطهای تایپی و امثال
آن اعالم شد.
مخالفت ش��ورای نگهبان با لوای��ح مرتبط با
 FATFام��ا محدود به پالرمو نماند و این ش��ورا
در جلس��ه  23تیرماه خود« ،الیحه اصالح قانون
مبارزه با پولشویی» را هم به دلیل یک ایراد شکلی
رد کرد .طبق این گزارش ،این الیحه صرفنظر از
ایرادات ماهیتی آن ،با یک ایراد ش��کلی مواجه و
اعالم شد با توجه به قضایی بودن الیحه و ضرورت
تقدیم آن توس��ط رئیس قوهقضائیه ،مغایر بند ۲
اصل  ۱۵۸قانون اساسی تشخیص داده میشود.

■■ورود کمسابقه مجمع تشخیص

در بحبوح��ه رفت و برگش��ت لوایح چهارگانه
میان مجلس و شورای نگهبان ،مجمع تشخیص
مصلحت نظام هم برای نخس��تینبار و بهواسطه
تفویض نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی
نظام از جانب رهب��ر انقالب به این نهاد ،به لوایح
در دس��ت بررسی مجلس ورود کرد 2 .مورد ایراد
از سوی مجمع تش��خیص مصلحت نظام نسبت
به الیحه پالرمو در تیرماه گذش��ته اعالم شد که
شامل مغایرت با سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی
و سیاس��تهای امنیتی است که این دو ایراد نیز
مطابق اصل  ۱۱۰قانون اساس��ی از سوی شورای
نگهبان به مجلس اعالم شد .آیتاهلل سیدمحمود
هاشمیش��اهرودی ،رئی��س مجم��ع تش��خیص
مصلحت نظ��ام طی  2نام��ه در تاریخهای  17و
 20تیرماه به آیتاهلل جنتی ،دبیر شورای نگهبان،
این مغایرتها را به صورت مبسوط و جزئی بیان
کرده است .رئیس مجمع تشخیص در نامه نخست
خود ضمن تاکید بر اینکه ارائه و افشای اطالعات
مالی و اقتصادی در شرایط تحریم ،آسیبپذیری
کش��ور را افزای��ش میدهد ،نوش��ته ب��ود« :مواد
متع��دد این کنوانس��یون ،همکاریهای مختلفی
را بین کش��ورهای عض��و ،در زمینههای مختلف

از قبیل انتقال اطالعات مالی ،اس��ترداد مجرمان،
مص��ادره ام��وال حاصل از ج��رم و معاضدتهای
حقوقی پیشبینی کردهان��د .بنای اصلی این نوع
همکاریها ،مبادله اطالعات بین کشورهای عضو
اس��ت .در شرایط کنونی کش��ور ،انتقال اطالعات
بویژه اطالعات مالی و اقتصادی باعث میشود که
آسیبپذیری کشور بویژه از حیث وضع تحریمهای
جدید و مسدود ش��دن مسیر دور زدن تحریمها،
افزایش یابد .این امر نهتنها توسط تجربیات قبلی
کشور تایید میشود ،بلکه با الگوهای علمی مربوط
به اقتصاد مقاومتی نیز قابل اثبات اس��ت .مطابق
این الگوها باز بودن نظام اقتصادی و تجاری ،باعث
افزای��ش ضربهپذیری اقتصادی و تجاری کش��ور
میش��ود .با توجه ب��ه این مراتب ،م��واد مختلف
کنوانس��یون پالرمو که مورد اشاره قرار گرفتهاند،
با بند  ۲۲سیاس��تهای کلی اقتص��اد مقاومتی،
بویژه در زمینه کاهش آسیبپذیری از تحریمهای
خارجی ،مغایرت دارند.
 3روز پ��س از نام��ه اول و در روز  ۲۰تیرم��ا ه
آی��تاهلل ش��اهرودی در نام��ه دوم ب��ه آی��تاهلل
جنت��ی ،بخش دیگ��ری از مغایرته��ای مصوبه
مجلس با سیاس��تهای ابالغی رهب��ر انقالب را
اع�لام کرد .در بخش��ی از این نامه تصریح ش��ده
اس��ت« :این کنوانس��یون و س��ایر بندهای مورد
درخواس��ت گ��روه  FATFدر جهت شناس��ایی
دقیق فعالیتهای اقتصادی اش��خاص حقیقی و
حقوقی ص��ورت میگیرد که در مرحله بعد مورد
هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالیکه
در ش��رایط تحری��م پذیرش تعه��دات مندرج در
این کنوانس��یون و ش��روط گروه اق��دام FATF
به معنای تس��لیم ش��دن در برابر خواس��تهای
مخرب نظام س��لطه در حوزه اقتص��ادی خواهد
ب��ود و ت��وان کش��ور را در دور زدن تحریمه��ا و
کار ب��ا اش��خاص حقیقی و حقوقی که بایس��تی
بهکلی به دور از چش��م بیگانگان صورت گیرد را
دچار خدشه میسازد و از این جهت با بند  ۳حوزه
اقتصادی سیاس��تهای کلی امنیت ملی (رعایت
تناسب تعهدات خارجی با توانمندیهای اقتصادی
کشور) مغایر است.
■■تشدید  نگرانیها

 20روز قب��ل و در ش��رایطی ک��ه نگران��ی
کارشناس��ان و دلسوزان انقالب از لوایح مذکور در

به رغم ادعای رسانههای عربی

سفر العبادی به تهران فعال در دستور کار نیست
واش��نگتن علیه تهران ،تاکید
ک��رد تضعیف ای��ران مغایر با
منافع عراق اس��ت .به گزارش
ف��ارس« ،س��یدعمار حکیم»
رهب��ر ائتالف ملی ش��یعیان
عراق و رئیس جریان حکمت
ملی ،در نشستی با بیان اینکه ما پیشتر در زمان
رژیم گذشته عراق مخالفت خود با سیاستهای
تحریم اقتصادی علیه ملت عراق را اعالم کردیم
چرا که اعتقاد داریم این اقدامات ناعادالنه است،
تصریح کرد :امروز نیز مخالفت خود را با اینگونه
اقدام��ات علیه ملت برادر ایران و دیگر ملتهای
آزاد جهان اعالم میکنیم .وی در ادامه تاکید کرد
تصمیمات یکجانبه یک کشور که به دور از رویه
سازمان ملل متحد و نهادهای قانونی بینالمللی
اتخ��اذ میش��ود ،مردود اس��ت .حکیم ب��ا بیان
اینکه جمهوری اس�لامی ایران کشور همسایه،
برادر و مسلمان اس��ت ،عنوان کرد :ما به عنوان
ملت عراق با این کش��ور دارای روابط راهبردی،
جغرافیایی گسترده ،اشتراکات دینی ،فرهنگی و
تاریخی مستحکمی هستیم .وی با اشاره به اینکه
کشورهایی که درصدد تضعیف جمهوری اسالمی
ایران هس��تند ،منافع عراقیها را در تصمیمات
خود مد نظر ق��رار نمیدهند ،گفت :ما تضعیف
ایران را در کنار بعد ارزشی ،انسانی و اصولی که
بدان اعتقاد داری��م ،مغایر با منافع ملت و دولت

ع��راق میدانی��م .وی در ادامه
تاکی��د کرد :ما بر ای��ن باوریم
که تضعیف ایران به نفع عراق
چ یک از کشورهای منطقه
و هی 
که محاص��ره اقتص��ادی این
کشور را تایید میکنند ،نیست
و پسلرزههای این اقدام محدود به ایران نخواهد
بود و کل منطقه را در خواهد نوردید.

■■واکنش س�فیر ای�ران در بغداد به س�خنان
العبادی

سفیر جمهوری اس�لامی ایران در عراق نیز
به اظهارات اخیر نخس��توزیر این کشور درباره
پیروی از تحریمهای آمریکا واکنش نش��ان داد
و گفت ایش��ان ی��ک اظهار نظری ک��رد اما قرار
نیس��ت این کارها انجام شود .ایرج مسجدی در
توگو با ایلنا گفت :صحبتهای العبادی هیچ
گف 
تاثیری در روابط ایران و عراق ندارد و نداش��ته و
روابط ما کمافیالس��ابق ادامه دارد و ما مشکلی
در این زمین��ه نداریم .وی درباره نحوه پیروی از
تحریمهای آمریکا با توجه به اظهارنظر العبادی
گفت :ایش��ان یک اظهارنظری کردن��د اما قرار
نیست این کارها انجام شود و مبادالت اقتصادی
 2کشور آن قدر وسیع و گسترده است که با یک
اظهارنظر تغییری نخواهد کرد .سفیر کشورمان
در بغداد خاطرنش��ان کرد :در این مدت ش��اهد
بودید ،همه جریانها ،گروهها ،احزاب و مسؤوالن

نهادهای مختلف ادامه داشت ،انتشار یک
خبر درباره  FATFبر نگرانیها در اینباره
افزود .مارش��ال بیلینگس��لیا که هماکنون
در دفتر تروریس��م و اطالعات مالی وزارت
خزانهداری آمریکا به عنوان دستیار معاون
تروریسم و اطالعات مالی فعالیت میکند
اخیر به دنبال فشار تحریمی
و در روزهای 
علیه ایران در منطقه اس��ت ،از نهم تیرماه
( 30ژوئ��ن) برای یک س��ال (تا  30ژوئن
 )2019ب��ه عنوان رئیس  FATFانتخاب
شده اس��ت .این خبر در واقع نشاندهنده
پیوند عمیق  FATFبا وزارت خزانهداری
آمری��کا ب��ود و در عمل صح��ت ادعاهای
منتقدان لوایح چهارگانه را تایید کرد.
با همه اینها و پس از چکشکاریهای
ف��راوان تع��دادی از این لوایح ،عباس��علی
کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان پیش
از ظه��ر دیروز در نشس��ت خبری از تایید
الیحه اصالح قانون مب��ارزه با تامین مالی
تروریس��م در این ش��ورا خبر داد .وی با اشاره به
بررسی آخرین مصوبات مجلس شورای اسالمی در
شورای نگهبان اظهار داشت :الیحه اصالح قانون
مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان
بررسی و عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون
اساسی اعالم شد.
قانون مبارزه با تامین مالی تروریس��م در سال
 94در مجلس ش��ورای اسالمی تصویب شد و در
این قانون مصادیق تروریسم تعریف شد .بر اساس
ای��ن قانون ،اقداماتی مانن��د هواپیماربایی ،دزدی
دریای��ی و بمبگذاری در اماکن عمومی ،ش��بکه
حملونقل عمومی ،تاسیسات دولتی یا زیرساختی
اقدامات تروریس��تی تلقی میشود .همچنین اگر
ایران به کنوانسیونی بینالمللی بپیوندد که در آن
جرائمی تروریستی تعیین شده باشد ،آن جرائم در
ایران نیز تروریستی محسوب میشود.
به نظر میرس��د انجام اصالح��ات متعدد در
مجلس و تامین نظر شورای نگهبان ،زمینه را برای
تایی��د این قانون در ش��ورای نگهبان فراهم کرده
باشد .ضمن اینکه این الیحه همچون الیحه اصالح
قانون مبارزه با پولش��ویی عطف به قوانین داخلی
کش��ورمان بوده و از این جه��ت نگرانی پیرامون
آنها ،قابل قیاس با لوایح بیرونی و خطرناکی چون
الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم
و همچنین پالرمو نخواهد بود .لوایحی که به اذعان
کارشناس��ان ،حداقل پیامد آن خودتحریمی بوده
و زمینهه��ای اقتدار و نف��وذ منطقهای جمهوری
اسالمی را به دست خود ایران منهدم خواهد کرد.

■■پایان مهلت  2ماهه بررسیCFT

نایبرئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس گفت این کمیسیون هفته آینده
وارد بررس��ی الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون
مبارزه با تامین مالی تروریس��م ( )CFTمیشود.
کم��ال دهقانی در گفتوگو با ایس��نا اظهار کرد:
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی قرار
اس��ت بعد از تعطیالت وارد بررسی الیحه CFT
شود .نمایندگان مجلس  ۲۰خرداد مقرر کردند که
الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون مبارزه با تامین
مالی تروریس��م ( )CFTبه مدت  2ماه مسکوت
بماند که دیروز مهلت  2ماهه پایان یافت و هنوز
کمیس��یون امنیت ملی وارد بررس��ی این الیحه
نشده است.
عراقی خ�لاف ای��ن صحب��ت (حیدرالعبادی)،
صحبتهای دیگری داش��تند و تاکید کردند که
ضمن هماهنگی و هم��کاری در کنار جمهوری
اسالمی ایران باقی خواهند ماند.
■■میزان صادرات ما به عراق بیشتر شده است

س��فیر ایران در ع��راق همچنین مخالفتهای
گسترده با اظهارات العبادی را دلیلی بر تداوم روابط
ایران و عراق بر مبنای گذشته عنوان کرد .مسجدی
در واکن��ش به این س��وال که العب��ادی به عنوان
نخس��توزیر این اظهارنظر را مط��رح کرده نه یک
تحلیلگر و از این رو بازوی اجرایی اظهارنظر خود را
در دست دارد ،گفت :ایشان فقط این مساله را مطرح
کرد و همه مخالفت کردند ،کس دیگری را ندیدم که
این حرف را تایید یا تکرار کرده باشد .فقط او مطرح
کرد .وی درباره اینکه آیا ایشان به عنوان نخستوزیر
جایگاه عملی کردن اظهارات خود را ندارد ،گفت۲۰:
مسؤول دیگر این صحبتها را رد کردند و اینها هم
جایگاه (اجرایی) داشتند .این مساله تاثیری در روابط
ما نخواهد داش��ت .سفیر کشورمان در عراق درباره
اینکه آیا در روزهای اخیر مذاکراتی با این عنوان با
طرف عراقی داش��تهاید یا خیر؟ گفت :با این عنوان
مذاکراتی نداشتیم چون این مساله تازه مطرح شده
و هیچ اثری در روابط نداشته و حتی میزان صادرات
ما به عراق بیشتر شده است .وی درباره روابط بانکی
 2کشور و تاثیر تحریمهای آمریکا بر آن نیز گفت:
(مش��کالت) روابط بانکی مربوط به االن نیست؛ از
قدیم هم بانکهای عراقی و بانک مرکزی عراق با
دالر با ما کار نمیکردند و کاری به االن ندارد .حتی
مراودات بانکی ما هم با بانک مرکزی عراق بر اساس
دالر نبوده است.

اخبار

تهدید روحانی به افشاگری در مجلس
با هدف انحراف افکار عمومی است

احم��د علیرضابیگی ،عضو ش��ورای مرکزی
فراکس��یون نمایندگان والیی با تاکید بر اینکه
رئیسجمهور باید پاس��خگوی ملت ایران باشد،
گفت :مجلس ش��ورای اس�لامی به نمایندگی
از مل��ت از آقای رئیسجمهور س��ؤال میکند و
آقای روحانی باید پاسخ دهد .اگر وجدان مجلس
قانع نشد ،سؤاالت به قوهقضائیه ارسال میشود.
به گزارش مهر ،وی با اش��اره ب��ه فرار به جلوی
اصالحطلبان و رئیسجمه��ور با تهدید به بیان
اظهارات خارج از ع��رف در مجلس گفت :آقای
رئیسجمهور ت��ا امروز از حض��ور در مجلس و
پاسخ به سؤاالت نمایندگان ملت طفره میرفت.
ما نمیتوانیم فراموش کنیم اس��تاندارانی را که
س��اعتها پش��ت در خانههای نمایندگان اتراق
میکردند تا امضاهای س��وال از رئیسجمهور را
پس بگیرند .نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار
داش��ت :آقای رئیسجمهور و اطرافیانش��ان از
حضور در مجلس برای پاسخ به سؤاالت ملت اِبا
داشتند و امروز که جمع مصمم نمایندگان تالش
دارند به نمایندگی از ملت ایران سؤاالت صریحی
را از رئیسجمه��ور مطرح کنن��د ،بیان اینگونه
تهدیدات اقداماتی برای انح��راف افکار عمومی
اس��ت .وی با اشاره به اظهارات رئیسجمهور در
رقابته��ای انتخاباتی گفت :آقای رئیسجمهور
اظهاراتی را در قالب ناگفتهها در ایام رقابتهای
انتخابات��ی مط��رح کردند که حت��ی کومولهها
و ض��د انقالب نیز چنی��ن مطالبی نمیگفتند.
امروز حضور رئیسجمه��ور در مجلس در مقام
پاسخگوییاست.

سپاه یک تیم تروریستی در غرب
کشور را منهدم کرد

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)
نیروی زمینی س��پاه در اطالعی��های اعالم کرد:
شامگاه جمعه یک تیم مجهز تروریستی وابسته
به استکبار جهانی و سرویسهای اطالعاتی بیگانه
که قصد نفوذ به کش��ور از منطقه مرزی اشنویه
ب��رای ایجاد ناامنی و انج��ام اقدامات خرابکارانه
را داش��ت در کمین رزمندگان غیور و ش��جاع
قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه
گرفتار ش��د و طی درگیری س��نگین  11تن از
تروریس��تها به هالکت رسیده و تعداد دیگری
نیز زخمی ش��دند .در ادامه اطالعیه آمده است:
با انهدام این تیم تروریستی مقادیر قابل توجهی
سالح ،مهمات و تجهیزات ارتباطی ضبط شده و
به دست رزمندگان اسالم افتاده است.

ظریف :مقامات ایران و آمریکا
در نیویورک دیدار نمیکنند

محمدج��واد ظری��ف ،وزیر ام��ور خارجه
کش��ورمان در پاسخ به این س��وال که آیا قرار
است ش��ما در آینده نزدیک با مقا م آمریکایی
از جمله پمپئو دیدار کنید؟ گفت :خیر! دیداری
انجام نمیش��ود .به گزارش تسنیم ،وی درباره
تحلیل برخی رس��انهها درب��اره احتمال دیدار
مقامهای ایرانی و آمریکایی در حاشیه مجمع
عموم��ی س��ازمان مل��ل در نیوی��ورک گفت:
قرار نیست ،دیداری انجام شود .ما بارها موضع
خود را اعالم کردیم .درباره پیشنهاد اخیر ترامپ
ی هم از سوی رئیسجمهور و
نیز موضع رسم 
هم از س��وی ما اعالم شد.آمریکاییها صداقت
ندارند .ضم��ن اینکه آنها درگی��ر اعتیاد خود
هس��تند ،اعتیاد تحری��م اج��ازه نخواهد داد
توگوی��ی انجام ش��ود .وزیر ام��ور خارجه
گف 
کشورمان در پاسخ به این سوال که آیا قرار است
پیامی از س��وی آمریکا با واسطه طرف عمانی
داده ش��ود؟ گفت :خیر! پیامی نیست و پیامی
وجود ندارد .ظریف در پاس��خ به این پرس��ش
که رفت و آمد شما به عمان و همینطور سفر
احتمالی آقای بنعلوی به تهران این احتمال را
تقویت کرده است که این کشور نقش واسطه را
قرار اس��ت بازی کند ،تصریح کرد :اساساً ما در
سیاست خارجه روابط دوجانبه با همسایگان و
دوستانمان داریم .اینطور نیست که برای هدف
سومی با کشوری رفت و آمد داشته باشیم.

مقام آمریکایی :ایران موشک
کوتاهبرد ضدکشتی آزمایش کرد

 3مقام آمریکایی به شبکه خبری فاکس نیوز
گفتند ایران برای نخستین بار طی سال گذشته
یک موش��ک بالستیک ش��لیک کرد .بر اساس
این گزارش ،در رزمایش دریایی گس��ترده اخیر
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در خلیج فارس،
ای��ران موش��ک کوتاهبرد فات��ح 110را آزمایش
کرد .به گزارش تس��نیم ،بر اساس اعالم مقامات
آمریکایی ،موش��ک ضدکشتی فاتح ،110بردی
بیش از 100مایلی داش��ته و موشکی ساحل به
ساحل است .مقام آمریکایی اضافه کرد در زمان
پرتاب موشک هیچ کشتی آمریکایی در نزدیکی
محل ش��لیک موشک قرار نداشته است .یکی از
فرماندهان ارش��د آمریکای��ی در خلیجفارس به
خبرن��گاران گفت که فعالیت دریایی اخیر ایران
با هدف «فرستادن پیام» به آمریکا بوده است.

