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سیاسی

وطن امروز شماره 2579

اخبار
در نامه تشکلهای حوزوی به وزیر اطالعات
و رئیس سازمان اطالعات سپاه مطرح شد

با خائنانی که اطالعات شرکتها را
به آمریکا دادند برخورد شود

ش��ورای هماهنگ��ی تش��کلهای حوزوی
در نامهای به وزیر اطالعات و رئیس س��ازمان
اطالعات سپاه ،خواستار برخورد با مسببان درز
کردن اطالعات شرکتهای ایرانی تحریم شده
توسط آمریکا شدند.
در این نامه آمده اس��ت :ضمن تش��کر از
تالشها و زحمات س��ربازان گمنام امام زمان
عجلاهلل تعالی فرجهالشریف جهت ایجاد امنیت
و آسایش برای مردم عزیز کشورمان ،همانطور
که مستحضر هس��تید دولت و رئیسجمهور
تبهکار آمریکای خبیث ،تحریمهای گس��ترده
خ��ود را بهطور دقی��ق و هدفمن��د برگردانده
اس��ت ولی قرار گرفتن اکثر افراد و مراکزی که
تحریمهای ظالمانه را دور میزدهاند ،در لیست
تحریمهای جدید باعث شگفتی و تعجب فراوان
گردی��د! زیرا این به معنای درز اطالعات دقیق
این افراد و مؤسسات به سازمانهای جاسوسی
است.
اکنون سؤال اساسی این است :چه کسانی
و چگون��ه این اطالعات را ب��ه آمریکای پلید
دادهان��د؟ مطالبه روحانی��ت و مردم قهرمان
ایران اس�لامی از دس��تگاه اطالعاتی کشور و
ش��خص شما این اس��ت که ضمن شناسایی
س��ریع این خائنان به وط��ن ،آنها را به مردم
معرفی نموده و جهت محاکمه به قوه قضائیه
تحویل فرمایید.

بيترديد ایران با پيروزی
از مرحله تحریمها عبور خواهد کرد

حس��ین امیرعبداللهی��ان،
دس��تیار ویژه رئیس مجلس
در امور بینالملل در صفحه
شخصی خود مطلبی درباره
تحریمه��ای ظالمانه آمریکا
علیه ایران منتشر کرد .در این متن آمده است:
همزمانی جنگ روانی گس��ترده تحریم علیه
ایران ،ش��دت گرفتن حمالت نظامی سعودی،
ام��ارات و آمری��کا علیه یمن ،اعمال فش��ار بر
سوریه ،رجزخوانی نتانیاهو و سرپوش گذاشتن
بر افتضاح «خاش��قجیگیت» تصادفی نیست.
بیتردید جمهوری اس�لامی ای��ران با قدرت و
پیروزی از این مرحله نیز عبور خواهد کرد.
توهین وزير خارجه آمريکا به مردم ایران

اگر ايران میخواهد مردمش غذا
بخورند به حرف آمريكا گوش کند!

مای��ک پمپئ��و ،وزی��ر خارجه آمری��کا در
اظهارات��ی توهینآمیز درباره مردم ایران گفت:
«ایران اگر میخواهد مردمش غذا بخورند باید
به حرف آمریکا گوش کند».
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل
از نیوزویک ،پمپئو در مصاحبهای گفت به نفع
ایران است به حرف آمریکا گوش کند ،در غیر
این ص��ورت ،مردم ایران به��ای آن را خواهند
پرداخ��ت .وی در ادام��ه با اش��اره به ش��روط
دوازدهگان��ه آمریکا برای عقد یک توافق جدید
با ای��ران و لغو تحریمها تصریح ک��رد« :ایران
باید تصمیم بگیرد آیا میخواهد مردمش غذا
بخورند یا نه».
او همچنین گفته اس��ت از زم��ان اعمال
مجدد تحریمها ،هنوز هیچ نش��انهای از تمایل
ایران برای بازگش��ت به میز مذاکره مش��اهده
نش��ده اس��ت .اظهارات وزیر خارجه آمریکا در
حالی صورت میگیرد که مقامات این کش��ور
بارها مدعی ش��دهاند واردات غذا و دارو شامل
تحریمها نمیشود.

ایران در حال اجرای تعهدات
هستهای خود ذیل برجام است

مدی��رکل آژانس بینالمللی
ان��رژی اتم��ی در بیانی��های
برای هفتادوسومین نشست
عموم��ی مجم��ع عموم��ی
س��ازمان مل��ل متح��د ب��ر
پایبن��دی ایران به تعهداتش ذیل برجام تأکید
کرد.
به گزارش ایسنا ،یوکیا آمانو در این بیانیه به
اقدامات نهاد دیدهبان هستهای سازمان ملل در
راستیآزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات ایران
ذیل توافق هستهای برجام تأکید کرده است.
وی تصری��ح کرده اس��ت :ما کم��اکان به
راس��تیآزمایی و نظ��ارت بر اج��رای تعهدات
هستهای ایران ذیل برنامه جامع اقدام مشترک
ادام��ه میدهیم .مدی��رکل آژانس تأکید کرده
اس��ت :ایران در حال اجرای تعهدات هستهای
خ��ود ذیل برجام اس��ت .ضروری اس��ت ایران
اجرای کامل این تعهدات را ادامه دهد.
آمانو گفته آژانس راس��تیآزماییها درباره
عدم انحراف مواد هس��تهای اعالمشده توسط
ایران ذیل توافقنامه پادمانی این کشور را ادامه
میدهد.
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پس از برجام و پالرمو ،حاال سخنگوی شورای نگهبان میگوید مصوبه  CFTنیز با ترجمه غلط در مجلس تصویب شده است!

تکرار ترجمههای مسألهدار

گروه سیاسی :سخنگوی شورای نگهبان شامگاه
جمعه  18آب��ان از ایرادات ترجمهای در الیحه
جنجالی  CFTخبر داد و در صفحه شخصی
خود در توئیتر نوش��ت :در  CFTواژه لیس��ت
س��یاه محل ای��راد بود در حالی که در اس��ناد
 FATFچنین واژهای وجود ندارد .اکنون باید
سوال شود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟
اش��اره کدخدایی به ایراد ترجمهای در یک
الیحه مصوب مجلس ،مسالهای است که طی
چند س��ال اخیر بارها و باره��ا پیرامون لوایح
مختلف پیشنهادی دولت که در مجلس شورای
اسالمی به تصویب رس��یدهاند تکرار شده و به
نظر میرس��د تعدد این اشتباهات ،میرود که
به موضوعی عادی و بیاهمیت تبدیل ش��ود.
کدخدایی در این راس��تا در حس��اب توئیتری
خود نوشت« :هنگام بررسی کنوانسیون پالرمو،
ش��ورای نگهبان با ایراداتی نی��ز در ترجمه آن مواجه
گش��ت و مجلس آنه��ا را اصالح ک��رد .در  CFTنیز
واژه لیست سیاه محل ایراد بود در حالی که در اسناد
 FATFچنین واژهای وجود ندارد .اکنون باید سوال
ش��ود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟ آیا ایرادات
شورا سیاسی است یا ...؟»
اهم��ال دولت و مجلس در نگارش دقیق لوایح یا
ترجمه معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی را پیش
از این در موضوعاتی چون برجام یا پالرمو نیز ش��اهد
بودهایم.
در جریان بررس��ی برجام در مجلس در تابستان
 94متنی که ابتدا از س��وی وزارت امور خارجه تحت
عنوان ترجم��ه برجام به مجلس داده ش��د ،چندین
اشتباه امالیی و ترجمهای داشت به گونهای که مرکز
پژوهشهای مجلس نیز به این موضوع اعتراض کرده
و  2بار این متن را به وزارت امور خارجه پس فرستاد
تا اصالح ش��ود و در نهایت س��ومین متنی که دولت
فرستاد در دس��تور کار نمایندگان قرار گرفت .حتی
در این مرحله نیز برخی نمایندگان نسبت به ترجمه
وزارت امور خارجه از برجام انتقاد داش��ته و خواستار
تضمین صحت ای��ن ترجمه بودند ام��ا ابوترابیفرد،
نایبرئیس وقت مجلس در جلس��ه  6م��رداد  94در
پاسخ به اعتراضات گفت که ترجمه برجام وحی منزل
نیست!
اشتباه فاحش دیگر دولت در این زمینه به ترجمه و
ارسال الیحه پالرمو از لوایح مرتبط  FATFبه مجلس
و ش��ورای نگهبان برمیگردد .تیرماه گذشته شورای
نگهب��ان الیحه پالرمو را به خاطر ای��رادات امالیی رد
کرده بود .کدخدایی ،سخنگوی این شورا در آن مقطع
جزئیات تصمیم شورای نگهبان را اینگونه روایت کرد:
«الیحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم
سازمانیافته فراملی (پالرمو) در جلسات متعدد شورای
نگهبان بررس��ی شد و بعد از اینکه ایراداتی نسبت به
ترجمه این کنوانس��یون وجود داشت ،اصالحاتی در
مجلس به عمل آمد اما همچنان در ماده  ۳این الیحه
ایرادات ش��کلی شورای نگهبان باقی است .همچنین
درباره ماده  ۴این الیحه ،نس��بت به مواردی که شرعاً
مصارف دیگری دارد و مشمول مصادره میشود ،ایراد
خالف ش��رع تشخیص داده ش��د و  ۸مورد هم تذکر
درباره غلطهای تایپی و امثال آن اعالم شد».
همچنینالهيارملکشاهي،رئيسکميسيونقضايي
مجلس فروردینماه امسال در این باره گفته بود :ايراد
ش��وراي نگهبان به اليحه الحاق ايران به کنوانسيون
پالرم��و اين بود که متني که دول��ت به عنوان اليحه
پيش��نهادي ترجمه و آن را به مجلس تقديم کرده با
متن اصلي آن تطابق نداشته و داراي اختالفات زيادي
است و در همين راستا الزم است دولت در ارائه لوايح
خود به مجلس دقت الزم را داشته باشد تا اين اتفاق
نيفتد ،چرا که ما به اليحهاي که از طرف دولت ميآيد

سیدحس��ین نقویحس��ینی ،عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو
با «وطن امروز» ،در پاسخ به سوالی پیرامون چرایی
ارسال لوایحی با ترجمه اشتباه و غلط از سوی دولت
به مجلس ،ب��ه فرآیند بررس��ی  CFTدر مجلس
اش��اره کرد و گفت :ایراداتی که شورای نگهبان به
الیحه  CFTگرفته ،ایرادات درست و دقیقی است
و همانطور که در پایا ن نامه این ش��ورا به صراحت
آمده ،این الیحه خالف شرع و خالف قانون اساسی
تشخیص داده شده و مجلس هم موظف است این
ایرادات را رفع کند .یکی از ایرادات این لوایح که بارها
پیش از این تکرار شده ،این است که ترجمهها دقیق
و درست انجام نمیشود و به مجلس ارائه نمیشود.
در زمان برجام هم در یک مقطعی ما همین مشکل
را داش��تیم ،بنابراین این ایراد شورای نگهبان وارد
است .یعنی چه اش��تباه ترجمهای در الیحه
دولت نبوده و مجلس اضافه کرده و چه این
اش��تباه از ابتدا در الیحه دولت بوده ،در هر
دو صورت ایراد شورای نگهبان وارد است و
مجلس باید این اشکال را برطرف کند .حاال
اینکه چرا مجلس آنطور که باید و شاید
در ای��ن باره عمل نمیکند،
بنده پاس��خگوی عملکرد
کل مجلس نیستم .بنده
به عن��وان ی��ک نماینده
مخالفت خ��ودم با الیحه

نما
 11ایراد اصلی شورای نگهبان نسبت به الیحه CFT
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان نسبت به الیحه  11 CFTایراد اصلی گرفته است،
گفت ۱۱ :ایراد دیگر مبین ًا به  ۱۱ایراد اول گرفته شده و به این  ۱۱مورد استناد شده و اگر مجلس  ۱۱مورد
ایراد اول را رفع کند ،ایرادات خودبهخود رفع میشود .به گزارش فارس ،عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی
شورای نگهبان روز گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره اعالم نظر شورای نگهبان
درباره الیحه الحاق به  CFTگفت :مجمع تش�خیص مصلحت نظام نظراتش درباره الیحه را روز  13آبان
برای ما ارس�ال کرد و منتظر بودیم نظرات را کامل برای مجلس ارسال کنیم .سخنگوی شورای نگهبان
گفت :به دلیل اینکه  6آبان مهلت  20روزه شورای نگهبان برای بررسی این الیحه تمام میشد ،بنابراین
مجمع تش�خیص روز  13آبان نظراتش را برای ما ارس�ال کرد و ما وقتی نظرات مجمع را دریافت کردیم،
آنها را به صورت عمومی نیز اعالم کردیم .کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارنظر رئیس کمیسیون
امنیت ملی درباره الیحه الحاق به  CFTگفت :شورای نگهبان پس از ایرادات بیست و دو گانه اعالم کرده
است الحاق به این کنوانسیون با فرض غیرقابل اصالح بودن و خالف منافع ملی بودن است ،از این رو اگر
مجلس بتواند ایرادهای بیستو دو گانه را رفع کند این ایراد هم رفع شده تلقی میشود .وی در ادامه در
پاسخ به سؤال دیگری اظهار داشت :ماده  6کنوانسیون  CFTهیچگونه حق شرطی را نپذیرفته و صرفا
درباره ارجاع داوری حق شرط را پذیرفته ،از این رو فقهای شورای نگهبان معتقدند وقتی حق شرطی از
سوی کنوانسیون پذیرفته نشده است ،اصل ماده بر آن حاکم است.

اعتماد ميکنيم .در همین راستا مقرر شد نمایندگان
مجلس نامهاي خطاب به رئيسجمهور نوشته و از وي
بخواهند اين موضوع را بررسي کند و ترجمه صحيح
متن به مجلس ارائه شود و به زيرمجموعهاي که اين
لوايح را تنظيم مي کند تذکر الزم داده شود ،چرا که
اين لوايح در هيات وزيران بررسي و تصويب ميشود.
■■اشتباهات عمدی یا بیسوادی؟!

تکرار چندباره در ارسال لوایحی با ترجمه غلط به
مجلس و ش��ورای نگهبان این سوال را ایجاد میکند
که چگونه با وجود مراکز کارشناسی متعدد در دولت،
وزارت اقتصاد و همچنین وزارت امور خارجه ،چنین
اش��تباهات مهمی به دفع��ات روی میدهد؟ و اینکه
اساسا اینگونه اشتباهات در متون مهمی چون برجام
یا پالرمو و  CFTعمدی است یا سهوی؟ آیا ناآگاهی
و نبود سواد کامل در مجموعههای مربوط دولت باعث
بروز اش��تباهات مهلک اینچنینی شده است؟ ضمن
اینکه تصریح س��ال گذش��ته وندی شرمن بر ضعف
س��واد انگلیس��ی تیم مذاکرهکننده ایرانی نیز بر این
گمانهزنیها دامن میزند« .وندی شرمن» عضو سابق
تیم مذاکرهکننده هستهای آمریکا -فروردین  -۹۶در
اندیشکده وودرو ویلسون در حضور «کاترین اشتون» با
تمسخر درباره توافق هستهای گفت« :ایران توافق کرد
تمام کارهای فنی الزم را برای اطمینان دادن نسبت
به اینکه تمام مس��یرهای تامین مواد شکافتپذیر در
این کش��ور مسدود ش��ده و هیچ زنجیره مخفیانهای
هم برای تامین مواد ش��کافتپذیر در این کشور قابل
شکلگیری نباش��د به انجام برساند و  5+1و اتحادیه
اروپایی توافق کردند (با پوزخند) تحریمهای هستهای
را [موقتا متوقف کنند] lift ،لغتی است که در زبان
انگلیسی به معنی «معلق نگاه داشتن یا موقتا متوقف
کردن» است اما طرف ایرانی  liftرا به معنی «پایان

دادن و خاتمه دادن» ترجمه میکرد و به همین دلیل
هم ما از این لغت اس��تفاده کردیم!» عضو سابق تیم
مذاکرهکنن��ده آمریکا در ادام��ه با لحنی توهینآمیز
گفت :یکی از کارهایی که شخص در دیپلماسی انجام
میدهد این اس��ت که توجه کند زبان اهمیت دارد و
خود این معلق نگه داش��تن فقط شامل تحریمهای
هس��تهای اس��ت ،نه تحریمهای مربوط به مقابله با
تروریس��م یا تحریمهای مربوط به نقض حقوق بشر
یا تحریمهای مربوط به اش��اعه یا انتقال تس��لیحات.
این در حالی اس��ت که محمدج��واد ظریف -تیرماه
 -۹۴بعد از امضای برجام در مجلس شورای اسالمی
گفته بود :اص� ً
لا تعلیق در هیچجا نیامده اس��ت .در
هی��چ جای برجام واژه تعلیق نیامده و هرکس تعلیق
ترجمه کرده اشتباه ترجمه کرده است .در برجام اص ً
ال
تعلیق وجود ندارد و تاریخ اجرای لغو هم زمانی است
کمی را
که آژانس گزارش دهد که ایران این اقدامات ّ
انجام داده است!» البته اینکه ترجمههای غلط ناشی از
س��هلانگاری یا کماطالعی و سواد ناکافی باشد ،یک
نگاه خوش��بینانه به ماجراست؛ ماجرایی که یک نگاه
غیرخوشبینانه نیز دارد که میگوید نهادهای امنیتی
باید به صورت ویژه به ماجرای ترجمههای اشتباه ورود
کنند تا مشخص ش��ود آیا ریشه این ماجرا از جنس
نفوذ بوده یا خیر؟!
■■اختالل در تصمیمگیری مجلس با ترجمه اشتباه

این موضوع زمانی اهمی��ت دوچندان مییابد که
بدانیم تصمیمگیری نهاده��ای قانونی نظیر مجلس،
ش��ورای نگهبان و مجمع تش��خیص مصلحت نظام
پیرامون لوای��ح اینچنینی ،بر اس��اس متن و ترجمه
ارائهش��ده از س��وی دولت و وزارتخانه مربوط صورت
میگیرد و هرگونه اش��تباه در مت��ون این لوایح ،عمال
تصمیمگیری نهای��ی در این رابط��ه را دچار اختالل

نقویحسینی در گفتوگو با «وطن امروز» با اشاره به توئیت کدخدایی
درباره ترجمه اشتباه الیحه :CFT

رأیگیری مجلس برای  CFTزیر سؤال است
 CFTرا هم در کمیس��یون امنی��ت ملی و هم در
صح��ن به صراحت اعالم کردم .عضو کمیس��یون
امنیت ملی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا
برای ارجاع  CFTبه صحن در کمیس��یون امنیت
ملی رایگیری شده با خیر؟ گفت :ماجرا از این قرار
بود که  CFTیکبار به کمیس��یون امنیت ملی به
عنوان کمیس��یون تخصصی آمده بود .همان زمان
هم در کمیسیون درباره این الیحه موافق و مخالف
وجود داشت .آن زمان در کمیسیون برای این الیحه
چند شرط مطرح شد و تاکید شد اگر این
شروط رعایت شود ،ما موافقیم و آن
زمان در کمیسیون اکثریت اعضا به
همین دلیل به  CFTرای دادند .البته
م��ن همان زمان هم در کمیس��یون
گفتم این شرطهایی که اعضا مطرح
میکنند به هیچوجه نافذ حقوقی
نیست یعنی هیچ پیامد
حقوق��ی نخواه��د

داشت و صرفا برای رضایت دل اعضا مطرح میشود.
اصال معنا ندارد یک کنوانسیون مشخص که متن آن
مشخص و صریح است ،شما برای آن شرط بگذاری!
 CFTنه حق تحفظ میپذیرد نه اعالمیه تفسیری
که دولت داده را میپذیرد و نه شروطی که مجلس
گذاشته است .به هر حال در آن مقطع  CFTرای
آورد ،البته آن زمان در صحن پیش��نهاد ش��د این
الیح��ه  2ماه مس��کوت بماند و این پیش��نهاد هم
رای آورد .پس این الیحه هم در کمیس��یون مطرح
شد و هم تحت ش��رایطی رای آورد .نقویحسینی
اف��زود :پس از آنکه  CFTمس��کوت مان��د ،دیدار
نمایندگان با رهبری را داش��تیم و اعالم نظر صریح
ایش��ان مبنی بر اینکه مجلس در موضوعاتی چون
مقابله با پولشویی یا تروریسم ،قانون مستقل بگذارد.
بع��د از اینکه آقای الریجانی دوباره این الیحه را در
دس��تورکار قرار داد CFT ،دوباره به کمیسیون
امنیت ملی ارجاع ش��د که بنده همان موقع در
کمیسیون تذک ر آییننامهای دادم مبنی بر
اینک��ه موضوعی که یکبار در کمیس��یون
مط��رح و تصوی��ب ش��ده ،دوب��اره نباید به
کمیسیون ارجاع میشد .البته آنها میخواستند با

خواهد ک��رد .تصمیمگیری درس��ت و عالمانه
نهاده��ای قانونی پیرام��ون لوایح مه��م که با
منافع ملی کشور درگیر است ،مستلزم آگاهی
از همه جوانب الیحه مربوط اس��ت و اشتباه در
متون لوایح پیش��نهادی ،میتواند مانع بررسی
همهجانبه آن شده و درباره برخی موارد خاص،
حتی منافع ملی کش��ور را هم خدشهدار کند.
پ��س از تصوی��ب  CFTدر مجل��س و م��وج
مخالفتها با این الیحه ،برخی نمایندگان اعالم
کردند بس��یاری از نمایندگانی ک��ه به CFT
رای داده بودند ،از رای خود پش��یمان ش��ده و
در رایگیری مجدد ب��ه این الیحه رای منفی
خواهند داد .از این رو به نظر میرسد در صورتی
که متن صحیح این کنوانسیون به مجلس ارائه
میشد و مرکز پژوهشهای مجلس نیز ورودی
جدی ب��ه این قضیه داش��ت ،احتمال تصمیم
متفاوت مجلس درباره الیحه جنجالی  CFTدر جلسه
مهرماه نیز وجود داش��ت .بویژه اینکه کدخدایی گفته
اس��ت ایراد ترجمه درباره «لیست سیاه» بوده که در
واق��ع دلیل اصلی موجه ش��دن این الیحه در مجلس
بوده است.
■■سهلانگاریکمیسیونامنیت

جدای از اش��تباهات فاحش و مکرر دولت در ارائه
لوایحی با مت��ون و ترجمههای اش��تباه ،این ایراد به
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز
وارد اس��ت که چگونه این کمیسیون بهرغم برگزاری
جلسات متعدد ،متوجه غلطهای امالیی یا اشتباهات
ترجمهای آن نشده است! در ماجرای اخیر ،کمیسیون
امنیت ملی به عنوان کمیس��یون تخصصی مربوط،
الیح��ه دولت درب��اره  CFTرا بررس��ی و تایید کرد.
مجلس هم پس از رای موافق کمیسیون امنیت ملی
ب��ود که این الیحه را در صح��ن مطرح کرد و به رای
گذاش��ت .تطبیق ترجمه ارائه شده دولت از  CFTبا
نو
متن انگلیس��ی این تعهد بینالمللی از نخس��تی 
بدیهیتری��ن تکالیف و وظایف کمیس��یون بود .حاال
این س��وال مطرح است که چرا کمیسیون تخصصی
مجلس این اقدام بدیهی را انجام نداد؟ چهبسا با ورود
بموقع کمیسیون امنیت ملی و اصالح متن پیشنهادی
دولت ،اساس��ا این الیحه سرنوش��تی دیگر مییافت.
ابوالفضل حسنبیگی ،نایبرئیس کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس پیرامون این موضوع
به «وطن امروز» گفت :زمانی که الیحه  CFTدر این
کمیس��یون بررسی میشد ،برخی نمایندگان موافق،
برخی مخالف و برخی نیز نظر ممتنع داش��تند و در
نهایت نیز این الیحه بدون رایگیری در کمیسیون،
به صحن مجلس ارجاع شد .به گفته این نماینده ،در
صحن مجلس نیز کلیات یک الیحه بررسی میشود
و نه جزئیات آن .حس��نبیگی همچنین در پاسخ به
سوالی پیرامون اشتباهات مکرر وزارت امور خارجه در
ارسال متون و لوایح اشتباه و نقش مجلس در اصالح
آن گفت :مجلس در بس��یاری از موارد ورود کرد و از
جمله در برجام هم  8شرط در این باره لحاظ کرد.
■■ CFTدوباره در مجلس بررسی میشود؟

اکنون با اعالم ایراد شورای نگهبان به ترجمه دولت
از کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم
( )CFTباید منتظر ماند و دید آیا این الیحه جنجالی
که مهرماه گذش��ته با اصرار دولت و نمایندگان حامی
دولت در مجلس به تصویب رس��ید ،بار دیگر و این بار
با ترجمه درس��ت در دستور کار پارلمان قرار میگیرد
یا اینکه شورای نگهبان به اصالحاتی که احتماال دوباره
در مجلس انجام خواهد ش��د رضایت خواهد داد .این
نکته از این جهت دارای اهمیت است که ممکن است
اشتباه در ترجمه برخی کلمات ،موجب تغییر مفهومی
کل الیحه شده و بر این اساس ،کل روال قانونی بررسی
 CFTدر مجلس زیر سوال باشد.
این کار دوباره نظر مثبت کمیسیون را بگیرند .تذکر
من پذیرفته شد و رئیس جلسه گفت تذکر وارد است
و ما نظری نداریم .به همین خاطر در جلس��ه دوم
دیگر رایگیری نش��د .عضو فراکسیون نمایندگان
والیی در پاس��خ به این سوال که «با توجه به اظهار
نظر سخنگوی ش��ورای نگهبان که «عبارت لیست
سیاه اصال در اس��ناد اصلی  FATFنیامده» و نظر
به اینکه بس��یاری از نمایندگان موافق  CFTصرفا
بهخاطر بیرون آمدن ایران از لیست سیاه به آن رای
دادهاند ،آیا این موضوع اساس��ا فرآیند رایگیری را
زیر سوال نمیبرد» ،خاطرنشان کرد :بله! رایگیری
زیر س��وال است و واقعا این اشکال به هیات رئیسه
وارد اس��ت .هیاترئیسه نباید با ترجمه وزارت امور
خارج��ه جلو میآم��د .باید ابتدا ترجمه را با س��ند
اصلی تطبیق میداد .نقویحسینی در پایان ،تکرار
چندب��اره ترجمههای غلط وزارت خارجه از اس��ناد
کنوانسیونهایی چون  CFTرا مورد توجه قرار داد
و تاکید کرد :بنده اینگونه اقدامات را اساس��ا اشتباه
نمیدانم .در زمان بررسی برجام و پالرمو هم مصاحبه
کردم و هم صریحا اعالم کردم برخالف آنچه دولت
میگوید در ترجمه اشتباه ش��ده ،این عذر بدتر از
گناه اس��ت .اگر ادعای دولت مبنی بر سهوی بودن
اشتباه در ترجمه متون بینالمللی درست باشد که
خود دولت زیر سوال میرود .یعنی دولت با این همه
تشکیالت ،یک مترجم درست و حسابی ندارد؟ و اگر
عمدی باشد هم دولت زیر سوال است.

اخبار

معافیت  ۴۵روزه عراق
از تحریمهای آمریکا علیه ایران

ایاالتمتح��ده در ادامه اعطای معافیتها
و مس��تثنا شدن کش��ورهای مختلف از دور
جدید تحریمهای اعمالی علیه ایران ،به عراق
معافیتی  45روزه برای ادامه واردات گاز مایع
و تأمی��ن انرژی م��ورد نی��ازش از ایران اعطا
ک��رد .این اقدام چند روز پس از اعمال دوباره
تحریمهای آمریکا علیه ایران انجام شده است.
به گزارش تس��نیم به نقل از رویترز ،سفارت
ایاالتمتح��ده در بغ��داد با انتش��ار ویدئویی
روی صفحه فیس��بوک خ��ود ،اع�لام کرد:
«ایاالتمتحده به عراق یک معافیت موقت از
تحریمها به مدت  45روز برای تداوم خرید گاز
مایع و برق از ایران اعطا میکند».
در ویدئوی منتشر ش��ده از سوی سفارت
آمری��کا در عراق آمده اس��ت« :این معافیت به
عراق مج��ال میدهد تا اقداماتی را به س��وی
اس��تقالل [بخش] انرژی اتخاذ کند» .پیشتر
مقامات بانک مرکزی عراق گفته بودند اقتصاد
این کشور چنان با ایران ارتباط نزدیکی دارد که
بغداد از واشنگتن برای مستثنا شدن از برخی
تحریمها درخواست خواهد کرد .معافیت موقت
اعطا شده به عراق به شرطی است که بغداد پول
واردات انرژی از ایران را با دالر آمریکا پرداخت
نکن��د .ایاالت متحده پیشت��ر نیز در چندین
نوبت ،معافیتهای مختلفی را برای کشورهای
متعدد در زمینه واردات نفت از ایران یا اجرای
پروژهه��ای اقتصادی در خ��اک ایران همچون
توسعه بندر چابهار اعطا کرده بود.
برای شرکت در اجالس
کشورهای حاشیه اقیانوس هند

امیر دریادار خانزادی
عازم هندوستان شد

امیر حسین خانزادی ،فرمانده
نی��روی دریای��ی ارتش برای
ش��رکت در دهمین اجالس
کش��ورهای حاشیه اقیانوس
هند (آیونز) روز گذشته ایران
را به مقصد هندوس��تان ترک کرد .به گزارش
روابطعموم��ی نیروی دریای��ی ارتش ،فرمانده
نی��روی دریایی پیش از س��فر با بی��ان اینکه
نیروی دریایی هند به مناسبت دهمین اجالس
کشورهای حوزه اقیانوس هند یک اجالس ویژه
در شهر کوچیک با حضور  ۳۲کشور و به مدت
 ۳روز برگزار کرده است ،افزود :منطقه اقیانوس
هند یکی از مناطق بسیار مهم جهان محسوب
میش��ود و امنیت آن بسیار حائز اهمیت است
و در همین رابطه نیروی دریایی هند به مدت
 ۱۰س��ال است که اجالسی را با هدف افزایش
آگاه��ی محیطی و همافزایی بین کش��ورهای
منطقه اقیانوس هند برای دستیابی به امنیت
جمعی برگزار میکند .فرمانده نیروی دریایی
ارت��ش در ادام��ه گفت :نی��روی دریایی ارتش
جمهوری اس�لامی ایران ریاست این اجالس
را به صورت دورهای به مدت  ۲س��ال عهدهدار
اس��ت و تا امروز نزدیک به  ۶ماه از این  2سال
دوره ریاس��ت میگذرد و برنامههای متعددی
را در این دوره ریاس��ت پیشبین��ی کردیم تا
برای دستیابی به امنیت جمعی اقیانوس هند
گامهای جدی برداریم.
محمدجوادظریف:

اروپا به تعهداتش عمل نکرد

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه صبح
روز گذش��ته در برنامه پارک شهر رادیو تهران
درب��اره نظرش درب��اره برج��ام و اینکه گفته
میش��ود اروپا و آمریکا نقش پلیس خوب و بد
را بازی میکنند ،گفت :آمریکا در دنیا منزوی
شده است ،درباره برخی سیاستها آمریکاییها
و اروپاییها با هم اتفاق نظر دارند و آن را پنهان
نکردند اما درباره برجام حتما اختالف نظر دارند
و به نظر نمیرس��د نقش پلیس خوب و بد را
بازی میکنند.
وی اضافه کرد :قدرت اقتصادی آمریکا قابل
توجه است و لذا مقابله با قدرت اقتصادی آمریکا
مخصوصا در ش��رایطی که در دنیا ش��رکتها
هس��تند که تصمیمگی��ر نهایی ب��رای روابط
اقتصادیش��ان هس��تند ،کار دش��واری است.
وزیر امور خارجه گفت :اروپاییها در اعالم نظر
سیاس��ی در برابر بزرگترین متحد خودشان
ایس��تادهاند و ما انزوای آمری��کا را کامال درک
کرده و میبینیم و عصبانیت مقامات آمریکایی
از این انزوا را مشاهده میکنیم .وی خاطرنشان
ک��رد :اینکه اروپاییها تا حاال نتوانس��تهاند به
تعهداتشان عمل کنند ،یک واقعیت است ولی
این درباره اصل فواید برجام برای ایران و به صلح
و امنیت بینالمللی خدشهای وارد نمیکند.
ظریف رفتار آمریکا را خالف اصول و روابط
بینالملل خواند و افزود :اگر بخواهیم این رفتار
را می��زان بگیری��م و ترازوی اینک��ه چه قاعده
بینالمللی درست است یا درست نیست ،باید
به این نتیجه برسیم که همه قواعد بینالمللی
غلط است ،چون آمریکا همه قواعد بینالمللی
را نقض میکند.

