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سیاسی

وطن امروز شماره 2534

اخبار
شروع مراسم تشییع ،ساعت  9صبح
از مقابل دانشگاه تهران

حسن روحانی در جلسه هیأت دولت :رشد اقتصادی در  4سال گذشته نسبت به  35سال پیش از آن بهطور متوسط  2برابر بوده است

تهران امروز
میزبان  135شهید است

همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری
حضرت سیدالشهدا(ع) مراسم تشییع پیکر ۱۳۵
ش��هید دوران دفاعمقدس که بتازگی تفحص و
پیدا شدهاند در تهران برگزار میشود .این مراسم
امروز پنجشنبه  ۲۲شهریورماه از ساعت  ۹صبح
از مقابل دانشگاه تهران برگزار خواهد شد و پیکر
شهدای گمنام توسط مردم تهران تا محل معراج
ش��هدا مش��ایعت خواهد شد .این ش��هدا پس از
تشییع به نقاط تعیین شده برای تدفین منتقل
خواهند شد .زمان تدفین این شهدا متعاقباً اعالم
خواهد ش��د .از این تعداد  118ش��هید ،گمنام و
 17شهید شناسایی شدهاند .همچنین  7شهید
شناسایی شده متعلق به استان تهران و  10شهید
نیز از س��ایر استانها بودند .تاکنون محل تدفین
پیکر مطهر  72شهید گمنام دوران دفاعمقدس
تعیین ش��ده است .این شهدا در زمان مقرر در 8
استان کش��ور تشییع و خاکسپاری خواهند شد.
 72شهید گمنام در استانهای کرمان ،مازندران،
خراس��انرضوی ،آذربایجانش��رقی ،کرمانش��اه،
فارس ،اصفهان و خوزستان با حضور عموم مردم
تدفین میشوند .در همین راستا شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی از مردم کشورمان دعوت کرد در
مراسم تش��ییع پیکر ش��هدای تازهتفحصشده
دفاعمقدس حضور یابند .این شورا روز گذشته با
صدور اطالعیه فراخوان و دعوت عمومی ،از ملت
همیشـه در صحنـه و شـهیدپـرور ایران اسالمی
و تمام عاشقان حسینی و دلدادگان سرور و ساالر
شهیدان حضرت اباعبداهللالحسین(ع) دعوت کرد

با حضور عاشورایی ،معنوی و دشمنشکن خود در
مراسم وداع و تشییع ابدان پاک و مطهر شهیدان
گمنام دفاعمقدس و فرزندان برومند حضرت امام
خمینی(ره) و رهروان مکتب حس��ینی ،بار دیگر
ضم��ن زنده نگه داش��تن نام و ی��اد و آرمانهای
واالی شهیدان ،با ش��هدا و امام شهیدان تجدید
میث��اق کنند .به گ��زارش «وطنامروز» ،س��پاه
محمدرسولاهلل(ص) تهران بزرگ نیز به مناسبت
تشییع پیکر مطهر  135شهید تازه تفحصشده با
عنوان «شهدای عزت ایران اسالمی» اطالعیهای
صادر کرد .در بخش��ی از این اطالعیه آمده است:
اکنون که با وجود همه دشمنیها و ددمنشیهای
نظام استکبار در چهلمین سال انقالب شکوهمند
اسالمی ایران ،در امنیت و ثباتی مثالزدنی تنفس
میکنیم ،یاد و خاطره ش��هدایی را که باعث این
عزت بزرگ برای س��رزمین اس�لامی ما شدهاند
گرامی میداریم.

تروریستهای حزب دموکرات:
سپاه ما را پیچیده زد

عناص��ر تروریس��تی «ح��زب دموک��رات
کردستان» و «حزب دموکرات کردستان ایران»
روز چهارش��نبه نشس��تی خبری درباره حمله
موشکی اخیر ایران ،در شهر اربیل اقلیم کردستان
عراق برگزار کردند .باش��گاه خبرنگاران جوان به
نقل از وبسایت ش��بکه خبری «روداو» نوشت:
عناصر این دو گروهک تروریس��تی اذعان کردند
حمله موشکی س��پاه پاس��داران ،پیچیدهترین
عملیات��ی بود که ایران تاکن��ون علیه آنها انجام
داده اس��ت .این دو حزب تروریستی همچنین از
اتحادیه اروپایی ،سازمان ملل و آمریکا خواستهاند
فورا ً حمله موشکی ایران را محکوم کنند.

پیوستن به  FATFایفای نقش
در استراتژی دشمنان است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل
کش��ور ،نظام بانک��ی را هدف
اصل��ی دش��منان در جن��گ
اقتص��ادی دانس��ته و گف��ت:
مسؤوالن باید بدانند پیوستن
به  FATFخدمت به دش��منان است .به گزارش
مهر ،سردار غالمرضا جاللی ،رئیس سازمان پدافند
غیرعامل کش��ور در همایش آگاهسازی حفاظتی
کارکنان این س��ازمان نظام بانکی را هدف اصلی
دش��منان در جن��گ اقتصادی دانس��ته و گفت:
مسؤوالن باید بدانند  FATFخدمت به دشمنان
اس��ت .برخی میگویند  FATFسیستم کنترل
آتش دش��من برای ش��ناخت اهداف و هدف قرار
دادن آنهاست اما متاس��فانه برخی میگویند راه
تعامل با دیگر کشورهاست .برای اینکه بفهمیم آیا
این قرارداد بینالمللی ابزاری برای دشمنان است
یا راه تعامل با دیگر کشورها باید به چند موضوع
توجه کنیم .وی ادامه داد :رژیم صهیونیس��تی و
عربس��تان س��عودی عضو ناظر و بازرس FATF
هستند ،این یک جوک سیاسی است ،عربستان و
آلسعود خودشان پدرجد تروریستها هستند اما
در قالب  FATFمسؤول بررسی نظام بانکی دیگر
کشورها در کمک به تروریسم هستند.

پنجشنبه  22شهریور 1397

گروه سیاس�ی :حس��ن روحانی روز گذش��ته
در جلس��ه هی��ات دولت به آمارهای��ی درباره
دس��تاوردهای دولت خود اش��اره کرد که به
نظر میرسد الزم است کارشناسان درباره آن
اظهارنظر تخصصی کنند .بنا بر آنچه روحانی
مطرح کرده ،دولت او طی  4س��ال گذش��ته
به طور متوس��ط  2برابر  35س��ال پیش رشد
اقتصادی ایجاد کرده است .او بالفاصله بعد از
این اظهارنظر نیز تاکید ک��رد صاحبنظران،
متخصص��ان و صداوس��یما میتوانن��د این را
بررس��ی کنن��د .روحان��ی در کن��ار آمارهای
عجی��ب اقتصادی ،بار دیگر به موضوع کربال و
درسهای آن نیز اشاره کرد .رئیسجمهور که
پی��ش از این از کربال به عن��وان درس مذاکره
یاد ک��رده بود ،روز گذش��ته درسهای کربال
را اینگونه تعریف کرد :ایس��تادگی ،استقامت
و ف��داکاری؛ اظهارنظری که به نظر میرس��د
در مقابل نظر پیش��ین او قرار دارد .به گزارش
پایگاه اطاعرس��انی ریاستجمهوری ،حجتاالسالم
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت
گف��ت :ماه محرم همواره برای ما ی��ادآور فداکاری و
ایثار ساالر شهیدان و یاران باوفای آن حضرت است.
این صفحه ماندگار تاریخ هرساله برای ما درسآموز
است که چگونه باید در برابر پیچیدگیها و مشکالت
بزرگی که برای جامعه اسالمی و مردم مسلمان پیش
میآید ،ایستادگی ،استقامت و فداکاری کرد و چگونه
میتوانیم پیروزی بزرگ فرهنگی و سیاسی ابدی را
کسب کنیم .روحانی خاطرنشان کرد :امام حسین(ع)
پیروز دائمی تاریخ اس��ت و هیچکس در تاریخ وجود
ن��دارد که می��دان کربال و عاش��ورا را قضاوت کند و
پی��روزی مطلق را برای امام حس��ین(ع) نداند و چه
مسلمان و چه غیرمسلمان و هر کسی که این تاریخ
را بخواند ،در برابر عظمت امام حس��ین(ع) سر فرود
خواهد آورد.
■■تنها چند کشور اطراف آمریکا هستند

روحان��ی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود به
تطبیق صحنههای عاشورا با شرایط امروز پرداخت.
وی در اینباره گفت :ما امروز در یک جنگ روشن ،در
برابر متجاوزان تاریخ قرار داریم .امروز گروهی روبهروی
ملت ایران قدارهبندی میکنند که به جز چند کشور،
طرفداری از لحاظ سیاسی و فکری ندارند و بدترین
وضع در داخل کشور خودشان است .روحانی با اشاره
به اینکه ش��رایط داخلی امروز آمریکا با س��الهای
گذش��ته آن تفاوت بس��یاری دارد و ام��روز یکی از
دورانهای بسیار بد در تاریخ آمریکاست ،خاطرنشان
کرد :امروز کمتر محقق ،روشنفکر و صاحبنظری در
آمریکا وجود دارد که با کاخنشینان کاخ سفید موافق
باشد و حتی برخی از آنها به صراحت آنها را به عنوان
ابله و س��فیه مینامند و ای��ن در تاریخ آمریکا کمتر
اتفاق افتاده است .رئیسجمهور افزود :امروز متحدان
آمریکا از لحاظ سیاس��ی در کنار آن قرار نداش��ته و
حتی متحدان سنتی آمریکا نیز از این کشور فاصله
گرفته و نسبت به این فاصله گرفتن افتخار میکنند،
 2تن از مراجع تقلید ضمن بیان
مراجع
ابهامات ج��دی لوایح مرتبط با
 ،FATFبر هوش��یاری مجلس شورای اسالمی
در رس��یدگی دقیق به این لوای��ح تاکید کردند.
«اصالح قانون مبارزه با پولشویی»« ،الحاق ایران
به کنوانس��یون مبارزه با تامین مالی تروریسم»،
«اصالح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریس��م»
و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد
برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی» (پالرمو)
 4الیحه مرتبط با FATFهس��تند که در چند
ماه اخیر دستورکار اصلی نهادهایی چون مجلس
شورای اسالمی ،شورای نگهبان ،دولت و همچنین
مجمع تش��خیص مصلحت بررسی همین لوایح
بود .ابهامات گس��ترده کارشناس��ان و بسیاری از
مس��ؤوالن و نهادها اما موجب شد در نهایت تنها
الیحه اصالح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم
بتوان��د در مجلس و ش��ورای نگهبان به تصویب
برس��د .الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی 2
بار توس��ط شورای نگهبان رد شد و «الحاق ایران
به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با
جرائم سازمانیافته فراملی» (پالرمو) نیز از سوی
مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر سیاستهای
کالن کش��ور در موضوع اقتص��اد مقاومتی اعالم
ش��د« .الحاق ای��ران به کنوانس��یون مب��ارزه با
تامین مالی تروریسم» نیز با تصمیم نمایندگان
مجلس همچنان مس��کوت مانده است .در ادامه
هشدارهای کارشناسان و دلسوزان کشور 2 ،تن
از مراجع عظام تقلید نیز در دیدار رئیس و اعضای
کمیسیون امنیت ملی بر ابهامات جدی این لوایح
تاکید کردند .آیتاهللالعظمی مکارمش��یرازی با
اشاره به اهمیت توجه دقیق به موضوع FATF
گفت :در اینکه باید منابع تأمین مالی تروریس��م
را کور کنیم شکی نیست اما در اینکه چه کسی
تروریست اس��ت و کدام نهاد مصادیق تروریسم
را تش��خیص میدهد ابهام وجود دارد؛ آنها سپاه،
حشدالشعبی و حزباهلل را تروریست میدانند ولی
معلوم نیست داعش ،جبههالنصره و القاعده را نیز

آمارها خیلی خوب!

نما
ش اروپا برای دور زدن تحریمهای ایران محکوم به شکست است
سوالنا :تال 
خاویر سوالنا ،مسؤول اسبق سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و حامی توافق هستهای ایران [برجام] معتقد
اس�ت اروپا انتخابی ندارد جز اینکه تحریمهای آمریکا علیه ایران را بپذیرد .باش�گاه خبرنگاران به نقل از
بلومبرگ نوش�ت :س�والنا که همواره بر حق ایران برای استفاده از فناوری هستهای تاکید داشته و آن را به
رس�میت میشناس�د ،بر این باور است که نفوذ جهانی اقتصادی آمریکا به این معناست که تالشهای اروپا
برای جلوگیری از تحریمهای واشنگتن علیه تهران ،محکوم به شکست است .سوالنای  76ساله که در حال
حاضر رئیس بخش تجارت جهانی و ژئوپلیتیک مدرسه بازرگانی  ESADEاست طی مصاحبهای در مادرید-
پایتخت اسپانیا -در پاسخ به این پرسش که آیا اروپا موفق میشود تحریمهای آمریکا علیه ایران را دور بزند،
گفت« :کاش میتوانستم بگویم بله! امروز قدرت آمریکا نظامی نیست ،قدرت دالر است ،قدرتی که شما را
مچاله و له میکند» .مسؤول اسبق سیاست خارجی اتحادیه اروپایی با اشاره به خروج شرکت انرژی توتال
فرانسه از پروژه میدان گازی پارسجنوبی ایران اظهار داشت :بسیاری از شرکتهای بزرگ اروپایی از اقدامات
تنبیهی آمریکا واهمه دارند و به همین دلیل مجبور به ترک ایران هستند .وی گفت :شما [اروپا] باید رابطه
خود با آمریکا را متوقف کنید زیرا در آن صورت آمریکا اجازه نمیدهد دالرهای شما خرج شود.

این در حالی است که زمانی آنها برای اینکه در کنار
آمریکا بودند ،افتخار میکردند .روحانی گفت :امروز
جز چند کش��ور معدود معلومالحال هیچکس کنار
آمریکا قرار ندارد؛ آمریکا در بدترین ش��رایط جهانی
ق��رار گرفته و حتی س��ازمانهای بینالمللی مانند
یونسکو ،سازمان ملل متحد ،سازمان بینالمللی انرژی
اتم��ی و دادگاه کیفری بینالمللی با سیاس��تهای
آمریکا موافق نیستند.

اول روزنامهها ،س��ایتها و خبرگزاریها و رسانههای
خود ،در دل مردم هراس ایجاد کنیم .رئیسجمهور با
اشاره به اینکه نباید نادرست و ناعادالنه سخن گفته و
حقایق را به مردم نگوییم ،تصریح کرد :البته مردم در
این جنگ بدون مشکل نخواهند بود ،چرا که جنگ
بدون کشته و مجروح نمیشود اما این جنگی است
که مطمئن هستیم پیروزی نهایی با ما است و دشمن
را در آن شکست خواهیم داد.

رئیسجمه��ور همچنین باالترین معروف را امید
و بزرگتری��ن منکر را ایجاد اضط��راب در دل مردم
دانس��ت .وی با اشاره به اینکه راه امام حسین(ع) راه
امر به معروف و نهی از منکر بود ،اظهار داشت :امروز
معروفی باالتر از امید دادن به مردم در مسیر استقامت
و منکری بیش��تر از ایجاد ه��راس و اضطراب در دل
مردم آن هم به طور نابجا و غلط وجود ندارد .روحانی
همچنین گفت :اگر ایستادگی کرده و به مردم روحیه
بدهیم ،هزینه ملت را کاه��ش دادهایم اما اگر ترس،
ه��راس و ناامی��دی ایجاد کنیم ،هزین��ه ملت را باال
بردهایم و چه کاری ضدانقالبیتر از اینکه ما در صفحه

روحانی در ادامه سخنان خود به برخی آمارهای
اقتصادی اش��اره و از عدم بی��ان واقعیات اقتصادی
ب��ه مردم گالیه کرد .وی ب��ا انتقاد از نگفتن حقایق
و واقعی��ات به مردم و ایجاد ت��رس و دلهره در مردم
گفت :مگر ارز خارجی در اقتصاد کشور ما چند درصد
نقش دارد؟ اگر تولید ناخالص داخلی ( )GDPرا بر
مبن��ای قدرت خرید یا ارزش بازار محاس��به کنیم،
واردات کاال و خدمات که متکی به ارز اس��ت درصد
بسیار کمی است و براساس برخی محاسبات حدود
 5درصد و براس��اس برخی دیگر که ارزش و قدرت
خری��د را در آن در نظر نمیگیرند ،حدود  10درصد

■■معروفی باالتر از امید دادن به مردم نیست

■■تأثیر بازار سوم کمتر از یک درصد!

آیات عظام مکارمشیرازی و نوریهمدانی بر هوشیاری مجلس
در رسیدگی دقیق به لوایح چهارگانه تاکید کردند

هشدار مراجع درباره FATF

است .روحانی افزود :بر فرض آنکه واردات کاال و
خدمات  10درصد نقش دارد ،باید ببینیم از این
میزان چه مقدار با ارز  4200تومان ،چه مقدار
با ارز حدود  7هزار تومان و چه میزان برای بازار
سوم میماند .بازار سوم در برابر ارزش تولیدات
داخلی کشور ،کمتر از یک درصد یا  1/3درصد
است .رئیسجمهور با بیان اینکه نباید اقتصاد
کشور را براساس این رقم محاسبه کنیم و این
ب��ه دور از عدل ،کارشناس��ی و حق و انصاف
اس��ت ،افزود :متخصص ،نخب��ه و روزنامهنگار
و س��رمقالهنویس ما ،چرا این واقعیتها را به
مردم نمیگویند و این در حالی است که امروز
خدمات آموزش ،بهداشت و درمان ،آب و برق،
گاز ،بنزین ،گازوئیل و ان��رژی ،بر مبنای دالر
کوچه پسکوچههای فالن خیابان محاس��به
نمیشود .روحانی با بیان اینکه نباید به مردم
ظلم کرده و آنها را نس��بت ب��ه آینده مأیوس
کنیم ،گفت :ع��دهای به طور مداوم میگویند
باید مشکل مردم را درک کنید؛ این درست است که
مردم مش��کل دارند و ما در جنگ اقتصادی و روانی
قرار داریم اما دلیل نمیش��ود که حقایق را تحریف
کرده و نقاط مثبت را به مردم نگوییم .رئیسجمهور
ادامه داد :با مقایسه رشد اقتصادی در  4سال گذشته
نسبت به  35سال گذشته ،درمییابیم که این رشد
به طور متوس��ط  2برابر بوده اس��ت .صاحبنظران،
متخصصان و صداوسیما میتوانند این را بررسی کنند
اما بحث اینجاست که اگر اینگونه بوده ،چرا واقعیات را
به مردم نمیگوییم .روحانی افزود :در همین شرایط
سال  ،97صادرات و واردات کشور تغییر کرده و تراز
تجاری ما نس��بت به پارس��ال بهتر بوده است اما به
محض اینکه دولت این موفقیتها را بازگو میکند،
عدهای پیدا میش��وند و در گوش��های کل اقتصاد را
بر مبنای همان یک درصد ،محاسبه میکنند و این
عدالت و انصاف نیست.
■■اشاره روحانی به انتخابات 1400

رئیسجمه��ور در بخش پایانی س��خنان خود
از کس��انی که با هدف انتخاب��ات ،دولت را تخریب
میکنند گالیه کرد .وی با اش��اره به سخنان مقام
معظم رهبری در دی��دار اعضای مجلس خبرگان
چ نقطه ابهامی را
رهبری ،گفت :سخنان ایشان هی 
باقی نگذاشت و ایشان به صراحت گفتند امروز زمان
آن نیس��ت که کسی بخواهد پشت دولت را خالی
کند .روحانی ادامه داد :تا انتخابات زمان بس��یاری
باقی مانده اس��ت .هیچکس نبای��د تصور کند که
تخریب دولت میتوان��د برای آنها چه در انتخابات
س��ال آینده و چه در انتخابات س��ال  1400رأی
بهوجود بیاورد و کس��انی که اینگونه فکر میکنند
مردود این آزمای��ش تاریخی در ایران خواهند بود
و مل��ت ایران درباره آنها قضاوت خواهد کرد و پس
از آنک��ه از این گردنه عب��ور کردیم ،حرفها ،رفتار
و جم�لات آنها باقی خواهد مان��د و مردم قضاوت
میکنند که در شرایط سختی ،آنها برای کاهش یا
افزایش دشواری مردم چه رفتاری داشتهاند.
کرد .وی در دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی
مجلس تأکید کرد :شنیدهایم که دوباره قرار است
قرارداد  FATFرا به مجلس بفرس��تند ،شما در
این زمینه باید بس��یار هوشیار باشید و بدانید ما
نظامی س��لطهپذیر نیس��تیم ،انقالب اسالمی ما
روزبهروز در حال پیشرفت و قدرت است و مردم
هم میدانند که نظام ما برگرفته از اهل بیت(ع) و
عاشورا است که نمیتواند با بیگانگان و بدخواهان
کنار بیاید.
■■ 50درصد جرائم پولشویی جهان توسط بانی
FATF

تروریست بدانند .دومین نقطه مبهم در FATF
نظارت بر اطالعات بانکی است .به گزارش رسا ،وی
ادامه داد :اینکه چه کسی نظارت میکند و بر چه
اطالعاتی نظارت میشود ،ما خودمان که نظارت
میکنیم تا تخلفی صورت نگیرد ،این موضوعات
مبهم بوده و ش��فاف نیس��ت که با بررسی دقیق

باید ابهامات برطرف ش��ود؛ سوال اینجاست که
آیا مساله نظارت یکطرفه است یا ما نیز میتوانیم
بر آنها نظارت کنی��م .همچنین آیتاهللالعظمی
نوریهمدانی نیز نسبت به پیگیری دوباره قرارداد
 FATFدر مجلس هش��دار داد و بر هوش��یاری
نمایندگان مجلس نس��بت به این قرارداد تأکید

نما
آیتاهللالعظمی مکارمشیرازی :عدهای میخواهند بین سپاه ،مرجعیت و حوز ه جدایی ایجاد کنند
آیتاهللالعظمی مکارم شیرازی در دیدار حجتاالسال م والمسلمین عبداهلل حاجیصادقی ،نماینده ولیفقیه
در سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه سپاه در خط مقدم پشتیبانی از نظام است ،اظهار داشت:
حسن سپاه این است که بر اساس اعتقادات مذهبی بنیان شده یعنی یک نیروی نظامی خالص نیست بلکه
یک نیرویی بوده که ریش�هاش عقاید مذهبی اس�ت و نمیتواند از آن عقاید جدا شود .به گزارش مرکز خبر
حوزه ،وی افزود :فداکاری س�پاه حد و مرز نداش�ته و همه جا حاضر است جانفشانی کند و حمایتهایی که
سپاه در منطقه داشته ،واقع ًا اثرگذار بوده و تأثیرات آن را با چشم میبینیم .آیتاهلل مکارمشیرازی همچنین
گفت :تأکید میکنم رابطه سپاه با مراجع باید قوی باشد و جدایی نیفتد؛ عدهای دلشان میخواهد بین سپاه
و مرجعیت و حوزههای علمیه جدایی ایجاد کنند ،همه باید دستبهدست هم بدهند تا نظام را حفظ کنند.
استاد برجس�ته حوزه علمیه قم ابراز کرد :سعی کنید معارف مذهبی سپاه روزبهروز ارتقا پیدا کند ،ارتقای
کیفی معارف و اعتقادات مذهبی و برنامههای دینی در سپاه خیلی مهم است ،هر روز شبهه تازهای میآید که
اگر آمادگی نباشد مشکالتی پیش میآید ،البته میدانم در حال انجام این کار هستید .وی دشمنشناسی،
شناخت شگردها و راههای دشمن را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت :در جریان فیضیه اگر دشمنانی دست
داشتند ،نتوانستند جدایی و بدبینی ایجاد کنند و در آینده هم نخواهند توانست ،سپاه در خدمت اهلبیت(ع)
و اسالم است و ما هم باید در خدمت کسانی باشیم که در خدمت اسالم و اهلبیت هستند.

در جریان دیدار اعضای کمیسون امنیت ملی
با آیتاهلل مکارمش��یرازی ،رئیس این کمیسیون
گزارشی از روند رسیدگی به این لوایح در مجلس
ارائه کرد .حش��متاهلل فالحتپیشه در این باره
گف��ت FATF :گروه ویژه اقدام مالی اس��ت که
بر کارهای بانکی نظارت دارد؛ ظاهر این موضوع
خوب اس��ت ولی کش��ور آمریکا که بانی اصلی
 FATFاست  50درصد جرائم پولشویی جهان
را انجام میدهد و از این موضوع به عنوان کنترل
اس��تفاده میکن��د .وی با بی��ان اینکه FATF
توصیههایی را برای کش��ورها دارد ،افزود :از کل
توصیهه��ای  FATFتنه��ا  2توصی��ه در قالب
کنوانس��یون بینالملل��ی مطرح ش��ده و مابقی
توصیهه��ای  FATFمربوط ب��ه قوانین داخلی
اس��ت 2 .قانون پولشویی و مبارزه با تأمین مالی
تروریسم داخلی هستند .قانون داخلی مبارزه با
تأمین مالی تروریسم نهایی شده اما قانون مبارزه
با پولشویی بنا به نظر مشورتی مجمع تشخیص
مصلحت نظام با سیاستهای کلی مغایرتهایی
دارد که البته این نظر مشورتی مجمع به معنای
رد این قانون نیس��ت .رئیس کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه  CFTمس��کوت مان��ده و موضوع
کنوانس��یون پالرمو نیز در مجمع مطرح اس��ت،
گفت :هیچ عجل��های برای تصویب لوایح مرتبط
با  FATFنداریم.

اخبار

توضیح رضایی درباره
عملکرد هیأت عالی نظارت

دبی��ر مجم��ع تش��خیص
مصلحت نظام با انتشار مطلبی
در فضای مج��ازی به برخی
انتقادات نس��بت به عملکرد
هی��أت عالی نظ��ارت مجمع
تشخیص مصلحت نظام پاس��خ داد .به گزارش
مهر ،محس��ن رضایی به برخی انتقادات نسبت
به عملکرد «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص
مصلحت نظام» پاسخ داد .رضایی در ابتدای این
مطلب آورده است :اخیرا عدهای با لحن مناسب
و نامناسب از هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص
مصلحت نظام انتقاد کرده و ایراد گرفتهاند .این
هیأت که از یک سال پیش در اجرای اصل ۱۱۰
قانون اساسی فعال شده است ،جمعی  15نفره از
اعضای مجمعند که بر اجرای سیاستهای کلی
نظام نظارت دارند .وی تصریح کرده اس��ت :این
هیأت مطابق قانون اساس��ی میتواند قوانین و
مقررات مغایر با سیاستهای کلی را برای اصالح
به مجلس و دولت برگرداند و از آنها بخواهد آن
را اص�لاح کنند .رضایی افزوده اس��ت :منتقدان
گفتهاند هیأت عالی نظارت ،قوانین مجلس را رد
کرده است ،درحالی که رد قوانین مطرح نیست
بلکه اصالح و انطباق آنها با سیاس��تهای کلی
مورد نظر است.

اروپا انتظارات ما را برآورده نکرد

رئیس شورای راهبردی روابط
خارجی جمهوری اس�لامی
ایران با بی��ان اینکه در بحث
برجام منتظر اقدامات عملی
بیشتری از سوی اروپا هستیم،
تاکید کرد :اگرچ��ه اروپا اقداماتی انجام داده اما
هنوز این تالشها ،انتظارات ما را برآورده نکرده
اس��ت و باید دید چقدر به تعهداتش��ان وفادار
خواهند بود .به گ��زارش ایرنا« ،کمال خرازی»
ش��امگاه سهشنبه در نشس��ت پرسش و پاسخ
با دانش��جویان دانش��گاه مطالعات بینالمللی
پکن اظهار داش��ت :اروپا متعهد است وظایفش
را در چارچ��وب برجام بخوب��ی انجام دهد و در
موضعگیریهای سیاسی از برجام حمایت کند
ت��ا این ق��رارداد بینالمللی به ق��وت خود باقی
بماند .رئیس ش��ورای راهبردی روابط خارجی
جمهوری اس�لامی ایران افزود :اروپا در راستای
حمایت از برجام گامهای��ی مانند اجرای قانون
انس��داد برداشته اس��ت هرچند آنطور که باید
به روش��نی به تعهدات خود عمل نکرده است.
خرازی تصریح کرد :مذاکرات خوبی با اروپا انجام
شده است اما بسته حمایتی اروپا هنوز عملیاتی
نش��ده است و هنوز امیدواریم در ماههای آینده
این بسته به تمام اجرایی شود و بتواند تضمینی
برای شرکتهای اروپایی باشد .او تاکید کرد :اگر
اروپا نتواند نیازهای ایران را تامین کند ،ایران هم
تصمیم خ��ود را خواهد گرف��ت ،در آن صورت
وجود یا عدم برجام تفاوتی نخواهد داشت.

صدور بیانیه مشترک  4کشور عربی
علیه ایران و ترکیه

عربس��تان ،امارات ،بحرین و مص��ر با صدور
بیانیهای مش��ترک ،ایران و ترکی��ه را به دخالت
در بح��ران س��وریه متهم کرده و مدعی ش��دند
سیاس��تهای آن��کارا و تهران در راس��تای حل
سیاسی بحران سوریه نیست .به گزارش مهر4 ،
کش��ور عربستان ،امارات ،بحرین و مصر با صدور
بیانیهای مش��ترک ،ایران و ترکی��ه را به دخالت
در بحران س��وریه متهم کردند .این  4کشور که
کمیته وزارتی چهارگانهای تحت عنوان «پیگیری
بحران ایران و مقابله با دخالتهای این کشور در
امور کشورهای عربی» را تشکیل دادهاند در بیانیه
مشترک خود ایران و ترکیه را به دخالت مستمر
در بحران سوریه متهم کرده و مدعی شدند این
اقدام پیامدهای خطرناکی برای آینده س��وریه،
حاکمیت این کش��ور ،امنیت و ثب��ات و وحدت
ملی س��وریه به همراه خواهد داشت .این کمیته
چهارگانه مدعی ش��ده است سیاستهای ایران
و ترکیه در راس��تای حل بحران سوریه از طریق
راهکارهای سیاسی و بیانیه «ژنو یک» نیست .این
در حالی است که ایران و ترکیه به اعتراف سازمان
ملل  2کشور تضمینکننده آتشبس در سوریه
هستند و با همکاری روس��یه تالشهای زیادی
برای حل سیاسی بحران سوریه انجام دادهاند.

آتش زدن سرکنسولگری ایران
نتیجه سیاستهای آمریکاست

بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه
جمهوری اس�لامی ایران در واکنش به بیانیه
کاخ س��فید درباره ناآرامیهای چند روز اخیر
در عراق و شهر بصره ،صدور چنین بیانیهای را
فاقد هرگونه وجاهت ،حیرتانگیز ،تحریکآمیز
و غیرمس��ؤوالنه خواند و بشدت آن را محکوم
کرد .قاسمی سیاس��تهای تنشزا و اقدامات
مداخلهجویانه و دخالتهای تجاوزکارانه دولت
آمریکا را عامل و علت اصلی بیثباتی ،ناآرامی
و ایجاد تنش و تفرقه در منطقه عنوان کرد.

