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 آماج پادوهاي دشمن

در میانه غم ها و تلخی های حادثه تروریستی اهواز نکته ای که نباید از آن 
غافل شد، کینه و عداوت دشمنان از اقتدار دفاعی جمهوری اسالمی ایران 
بود؛ اقتداری که مدیون تالش همه نیروهای مسلح تحت فرماندهی معظم 
کل قوا است و دشمن سال هاست از آن عصبانی است. روزی در سناریوی 
مذاکره و فش��ار و روز دیگر ایادی نظام سلطه با عملیات تروریستی این 

اقتدار را آماج حمالت خود قرار می دهند.
در میان شهدای حادثه که آماج تیرهای تروریس��ت های اجاره  ای قرار 
گرفتند، تعدادي از پاسداران انقالب اسالمی بودند که آسمانی شده و به 
آرزوی دیرینه خود دست یافتند. گویی دشمن عالوه بر انتقام از ملت و 
کلیت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به دنبال انتقام جویی از سپاه 
و سپاهیان بود. اما کینه توزی نسبت به پاسداران تنها به میدان رژه اهواز 
ختم نمی شود. از محتوای شبکه های فارسی زبان بیگانه )که بعضاً حامیان 
آشکار و پنهان همین تروریست های ضدملت بودند( گرفته تا تیتر برخی 
روزنامه های داخلی و برخی محتواهای منتشره در فضای مجازی آکنده از 
لجن پراکنی علیه پاسداران است. به بیان دیگر اگر آتش کینه تروریست ها 
جان پاسداران انقالب اسالمی را در اهواز گرفت، آتش کینه برخی قلم 
به دست ها در تهران، لندن، پاریس و ... نیز کلیت این نهاد را نشانه رفته 
است. در سوی دیگر البته خود سلطه گران بین المللی نیز نمی توانند کینه 
و عداوت خود با پاسداری از انقالب را پنهان کنند و روزی نیست بگذرد 
که اظهارنظر و یا اقدامی علیه سپاه از سران کاخ سفید و اذناب آنها شنیده 
و دیده نشود. اما دلیل این همه حقد و کینه چیست؟ چرا سپاه و پاسدار 
آماج کینه نظام سلطه و امتداد منطقه ای و داخلی آن شده است؟ دشمنان 
و بدخواهان ملت در کارنامه و عملکرد سپاه چه دیده اند که این چنین در 

صورت پاسداران انقالب پنجه می کشند؟
چرا در دو ماه منتهي به حادثه تروریس��تي اهواز، دهها گزارش در رادیو 
فردا و دهها توئیت از تجدیدنظرطلبان در نقد و نفي و تخریب سپاه روانه 

افکار عمومي شد؟
برای پاسخ کافی است نگاهی کوتاه به کارنامه این نهاد انقالبی بیفکنیم. آیا 
این تالش شبانه روزی پاسداران انقالب اسالمی نبود که طرح آب رسانی به 
آبادان و خرمشهر را به نتیجه رساند و توطئه دشمن در تشدید نارضایتی 
اجتماعی را ناکام گذارد؟ آیا در اوج تحریم های ظالمانه دش��من ساخت 
بزرگ ترین پاالیش��گاه میعانات گازی جهان در بندرعباس که کش��ور 
را چندگام از خام فروش��ی دور کرد و دسیسه س��لطه گران برای اعمال 
برخی تحریم ها علیه ملت ایران را خنثی کرد، دستاورد کمی است؟ آیا 
محرومیت زدایی از اقصي نقاط این مرزوبوم که با جهاد خس��تگی ناپذیر 
پاسداران و بسیجیان انقالبی صورت می گیرد و باعث دلگرمی میلیون ها نفر 
از ساکنان مناطق محروم کشور است، نباید دشمنان ملت را نگران کند؟ آیا 
انجام بزرگ ترین پروژه های عمرانی در سراسر کشور با اتکا به ظرفیت های 
داخلی که موجب شکوفایی هرچه بیشتر استعداد جوانان ایرانی و نیز شتاب 
بیشتر در مسیر پیشرفت درون زا می شود، نباید دشمن را عصبانی کند؟ 
آیا باالترین ضریب امنیتی و بازدارندگی دفاعی در آشوب ناک ترین منطقه 

جهان دستاورد کمی است که دشمن آن را نادیده انگارد؟
اگر نظام سلطه در تبلیغات خود بیشتر اقتدار منطقه ای ایران و نقش سپاه 
در آن را برجسته می کنند، این بدان معنا نیست که از دستاوردهای دیگر 
سپاه برای ملت ایران بی خبرند! مروری گذرا بر اندیشکده  ها و رسانه  های 
غربی به خوبی آشکار می سازد که دشمنانی که آرزوی فالکت و تحقیر ملت 
سربلند ایران را در سر می پرورانند، چشم دیدار نیروی پرتوانی را که برای 

خدمت به مردم، پیشرفت کشور و امنیت  آفرینی جهاد می  کند، ندارند.
اگر می  بینی��م از س��اکنان کاخ س��فید و قارون های منطق��ه گرفته تا 
تروریس��ت های نیابتی و قلم به دس��ت های فتنه گر در فضای مجازی 
و تلویزیون های فارس��ی زبان و حتی برخی تیترنویس های مطبوعات 
زنجیره ای نقطه آماج تهاجم خود را پاس��داران انقالب قرار داده اند اصاًل 
نباید تعجب کنیم و اصوالً اگر جز این بود جای ش��گفتی داشت. اینک 
تیرهای جنگ احزاب دشمن و پادوهای آن به سوی بازوی پرتوان ملت 
و انقالب نشانه رفته و پاسداران انقالب به تأسی از موالی خود حضرت 
سیدالش��هدا )ع( خود را برای تیرهای کینه جویانه و حقدانگیز بیشتر 

دشمن آماده کنند.

محمدجواد اخوان

 محمد اسماعيلی

روحاني در گفت وگو با شبكه تلويزيوني ان بي سي امريكا:

هیچ کس قادر به صفر کردن صادرات نفت ایران نیست

مجلس تکلیف FATF را به مجمع تشخیص سپرد

رئي�س جمه�ور در گف�ت و گ�و ب�ا ش�بكه 
تلويزيوني ان بي س�ي امريكا تأكي�د كرد كه 
برنامه اي ب�راي ديدار با ترامپ ندارد و اساس�ًا 
رئيس جمه�ور امريكا ش�رايطي را ب�ه وجود 
نياورده كه فضاي چنين ديداري ايجاد ش�ود.
به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت 
جمهوري، دکت��ر روحاني روز دوش��نبه به وقت 
محلي در این گفت وگو و در پاس��خ این سؤال که 
»آیا در نیویورک دیداري بین شما و ترامپ انجام 
مي گیرد«، گف��ت: برنامه اي براي دی��دار نداریم، 
اگر کس��ي عالقه به مذاکره، گفت وگو و پیشرفت 
در روابط دارد، از حربه تحریم و تهدید اس��تفاده 
نمي کند. زماني که دولتي همه توان خود را علیه 
دولت دیگر به کار مي گیرد، معنایش این است که 
اراده الزم براي حل و فصل مسائل ندارد. روحاني در 
پاسخ به این س��ؤال که تمایل دارید چه چارچوب 
و شرایطي از طرف امریکا مشاهده کنید تا زمینه 
چنین جلس��ه اي فراهم و گفت وگوها آغاز شود، 
گفت: امریکا ابتدا باید هم��ان پلي را که با تهدید، 
تحریم و خروج از برجام تخریب کرده بسازد تا ما به 
شرایط اول برگردیم تا به این ترتیب فضاي مناسبي 
ایجاد شود و دو کشور بتوانند براي آینده خودشان 

برنامه ریزي بکنند.
   هيچ كس قادر نيس�ت صدور نف�ت ما را 

صفر كند
از دکتر روحاني سؤال شد: دومین دور تحریم ها در 
اوایل ماه نوامبر شروع مي شود و ایاالت متحده به 
طور روشن گفته که مي خواهد صادرات نفتي شما را 
به صفر برساند، آیا معتقدید که چنین چیزي اتفاق 
خواهد افتاد و چگونه چنی��ن چیزي را مي بینید. 
رئیس جمهور گف��ت: اوالً امریکا در عمل آنچه در 
نوامبر باید انجام بدهد، پیشاپیش انجام داده است. 
یعني در همین سپتامبر فش��ارهاي خودش را به 
همه کش��ورهاي خریدار نفت ما وارد کرده است. 

بنابراین ظاهرش این است که نوامبر نرسیده است 
ولي در واقع در ماه سپتامبر آنچه بنا بود در نوامبر 
عمل شود، عمل شده است. اما امریکا قادر نیست 
صدور نفت ما را به صفر برساند. این کار امکان پذیر 
نیست و این ادعاي توخالي و پوچي است که امریکا 
انجام مي ده��د. در نهایت در این مس��یر ممکن 
است فشارهایي بر ما وارد شود، اما امریکا حتماً به 

اهدافش نمي رسد. 
وي در پاسخ این سؤال که »بعضي از صحبت هاي 
مس��ئوالن ایران نش��ان دهنده این بوده که شاید 
ایران اقدامات��ي کند که تنگه هرم��ز را ببندد که 
تمام صادرات از خلیج فارس متوقف شود، آیا این 
اقدامي است که واقعاً فکرش را بکنید؟«، گفت: اگر 
امریکا بخواهد از زور استفاده کند براي تحریم نفت 
ایران، حتماً پاسخ مناس��ب خواهد دید، ما قدرت 
آن را داریم که آبراه هاي خودمان را امن و آزاد نگه 
داریم. در طول قرن ها این ایران بوده که نقش بسیار 
تأثیرگذار در حفظ امنیت آبراه خلیج فارس، تنگه 
هرمز و دریاي عمان داشته است و این نقش خودش 
را ادامه خواهد داد.  دکتر روحان��ي در جواب این 
سؤال که »آیا این اظهارات هشداري است خطاب 
به دولت ترامپ. آیا این را به عنوان یک هشدار باید 
به حساب بیاورند «، تصریح کرد: این هشدار نیست 
بلکه یک واقعیت است که اگر آبراه خلیج فارس امن 

و آزاد باید باشد، باید براي همه باشد.
   امريكا در مبارزه با تروريسم 

صادق نيست
مجري شبکه تلویزیوني ان بي سي امریکا پرسید: 
ارزیابي شما از گزارش سالیانه دولت امریکا درباره 
تروریس��م و اینکه ایران در این گزارش به خاطر 
حمایت از حزب اهلل و حماس، یکي از بزرگ ترین 
حامیان تروریسم در دنیا معرفي شده، چیست؟ 
رئیس جمهور گفت: فکر مي کنم حادثه ش��نبه 
در اهواز پاس��خ امری��کا را مي دهد ک��ه امریکا به 

زبان مي گوید من با تروریسم مخالفم اما در عمل 
این چنین نیس��ت. دولت هایي که در منطقه ما از 
تروریس��م حمایت مي کنند چه تروریست هایي 
که ضد ملت ایران هس��تند، چه تروریست هایي 
که ضد ملت عراق و سوریه و یمن و دیگر کشورها 
مي باش��ند، رابطه بس��یار تنگاتنگ و نزدیکي با 
امریکا دارند. از شما مي پرسم بمب هایي که االن 
علیه مردم یمن استفاده مي شود، از کجا مي آید؟ 
هواپیماهایي که مردم یم��ن را بمباران مي کنند 
از چه کش��وري است؟ س��الح هایي که در دست 
داعش در عراق و در س��وریه بود بسیاري ساخت 

امریکا بود.
روحاني تصریح کرد: دولت امریکا به زبان مي گوید 
با تروریسم مبارزه مي کند، اما در عمل متأسفانه 
مي بینیم از تروریس��ت ها حمایت مي کند و باید 
این نفاق و دورویي را دولت امریکا کنار بگذارد. ما 
اگر تروریسم را یک خطر براي ثبات و براي صلح 
جهاني مي دانیم که این چنین است، پس همه با 
هم باید به درستي با تروریست ها مبارزه کنیم، 
امریکا آنهایي را که با داعش مي جنگند تروریست 
مي نامد چه در عراق و چه در سوریه، اگر داعش 
یک گروه تروریس��تي اس��ت، پس کس��ي که با 
داعش مي جنگد قاعدتاً تروریس��ت نیست، این 
حرف قابل قبول نیست که هم داعش تروریست 
باشد و هم گروهي که با داعش در عراق مي جنگد 
و هم گروهي که در س��وریه با داعش مي جنگد. 
بنابراین امری��کا دچار تناق��ض در گفتار و رفتار 
است. از رئیس جمهور سؤال شد: شما معتقدید 
ایاالت متحده از گروهي که به اهواز حمله کردند 
و دهها نفر را کشتند، پشتیباني و حمایت کرده 
است؟ رئیس جمهور گفت: یکي از مقامات امریکا 
به صراحت ضمن حمایت از تروریس��ت ها گفت 
که در اهواز اگر حادثه اي رخ داده، ایران نباید به 
دنبال کشورهاي دیگر باشد، بلکه این مربوط به 

رفتار خود ایران است. این معنایش این است که 
امریکا هم فعالیت تروریس��تي را مجاز مي داند و 
هم دارد تشویق مي کند و هم عامل این حوادث 
را دولت ایران مي داند. اگر این چنین است و اگر 
ما راجع به 11 سپتامبر اینگونه بخواهیم قضاوت 
کنیم و اگر بخواهیم راجع به اعمال تروریس��تي 
که در پاریس و بروکسل رخ داده با همین تعبیر 
قضاوت کنیم معني اش چیس��ت؟ پس دولت ها 
مسئول هستند و تروریس��ت ها بي گناه هستند 
و تروریس��ت ها دارند مي جنگند ب��راي اهداف 
خودش��ان و این دولت ه��ا مقصرند که تس��لیم 
تروریست ها نمي ش��وند؟! دیروز نماینده امریکا 
در سازمان ملل به صراحت اعالم کرد که دولت 
ایران باید تس��لیم تروریست ها شود و این بسیار 

شرم آور بود.
   موشك ما دفاعي و عليه تروريسم است

خبرنگار پرس��ید: امریکا مي گوید به خاطر برنامه 
موشکي ایران و نقش منطقه اي آن از برجام خارج 
شده، آیا ایران حاضر اس��ت درباره این موضوعات 
گفت و گو کند، رئیس جمهور پاس��خ داد: دولت 
امریکا راست نمي گوید که با سالح هسته اي مخالف 
اس��ت. اولین و آخرین دولتي که تاکنون از سالح 
هسته اي علیه مردم بي گناه استفاده کرده است، 
امریکا بوده است. دولت امریکا از اسرائیلي حمایت 
مي کند که داراي سالح هاي هسته اي و خطرناک 
است. پس امریکا مخالف سالح هسته اي نیست، 
امریکا مخالف این اس��ت که ی��ک توافق خوب به 
نام برجام ادامه پیدا بکند. س��الح ای��ران از جمله 
موشک هاي ایران براي دفاع از ایران است. همانطور 
که ش��ما مي دانید از این موش��ک ها فقط دو جا 
استفاده کردیم و آن هر دو جا هم علیه تروریست ها 
بوده اس��ت. وقتي داعش به پارلمان ما حمله کرد 
ما مرکز این گروه تروریس��تي را با موشک زدیم و 
وقتي عده اي از تروریست ها به شهرهاي کردنشین 
ما در هفته هاي اخیر حمله کردن��د، مرکز آنها را 
با موش��ک زدیم. پس موش��ک ما علیه تروریسم 
است. موشک براي دفاع است؛ ما از موشک ها علیه 
تروریست ها اس��تفاده کردیم و باز هم براي دفاع 

استفاده مي کنیم.
   ديدارهاي روحاني با سران كشورها

یکي دیگر از برنامه هاي رئیس جمهور در سفر به 
نیویورک، دیدار با سران برخي کشورها و هیئت های 

نمایندگي بود.
بر این اس��اس دکتر روحاني به صورت جداگانه با 
»اوو مورالس« رئیس جمهور بولیوي، »میگل دیاز 
کانل« رئیس جمهور کوبا، »عبداهلل عبداهلل« رئیس 
هیئت اجرایي دولت افغانس��تان و »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهور ترکیه دیدار کرد. در این 
دیدارها طرفین بر توسعه روابط دوجانبه و گسترش 
همکاری ها تأکید ک��ردد. دیدار با »کریس��تین 
مادلین اودت��ه الگارد«، مدی��ر اجرایي صندوق 
بین المللی پ��ول و »توماس ب��اخ« رئیس کمیته 
بین المللی المپی��ک از دیگ��ر برنامه هاي رئیس 
جمهور کشورمان در سفر به نیویورک بود. رئیس 
جمهور در دیدار مدیر اجرایي صندوق بین المللی 
پول، تحریم امریکا علیه ایران را غیرقانوني و خالف 
مقررات بین المللی دانست و بر ضرورت حمایت 
نهادهاي بین المللی مالي از تهران در برابر این اقدام 

غیرقانوني امریکا تأکید کرد.

 با تصميم�ات روز گذش�ته مجلس ش�وراي 
اس�امي، اج�راي قواني�ن و اس�تانداردهاي 
مرتب�ط با FATF ي�ك قدم ديگر ب�ه تعيين   
تكلي�ف نهاي�ی آن نزدي�ك ش�ده اس�ت.

داس��تان تصویب لوایح مرتبط ب��ا برنامه اجرایي 
گروه اقدام مالي یا همان FATF بار دیگر به نقطه 
اول آن یعني همان صحن علني مجلس ش��وراي 
اسالمي بازگشت؛ مسیري که از سال 95 با امضاي 
توافقنامه اي بین ایران و گروه اقدام مالي آغاز شد و 
پس از برگشت از شوراي نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با اصالحاتي به تصویب نمایندگان 

مجلس رسید.
البته هنوز چالش برانگیزتری��ن بخش این ماجرا 
یعني بررس��ي الحاق ایران به کنوانسیون مقابله 
با تأمین مالي تروریس��م یا CFT به صحن علني 
مجلس نرسیده است. کنوانسیوني که بررسي آن در 
صحن علني مجلس منجر به اعتراضات گسترده اي 
از سوي نمایندگان و توقف دو ماهه بررسي آن در 

مجلس شد.
حاال در صورت تأیید نهایي مراجع تصمیم گیری 
 FATF در این باره تنها یک قدم تا اجراي کامل

در ایران فاصله است.
    مصوبات مجلس چه شد

در جلس��ه روز گذش��ته مجلس براي تأمین نظر 
شوراي نگهبان س��ه تغییر در دو الیحه الحاق به 
کنوانسیون پالرمو و اصالح قانون مقابله با پولشویي 
اعمال شد. براساس موافقت نمایندگان قانون مبارزه 
با تأمین مالي تروریس��م، سیاست ها و تصمیمات 
جهت تشکیل مرکز اطالعات مالي در وزارت امور 

اقتصادي و دارایي اصالح شد.
همچنین بر اس��اس تصمیم دی��روز نمایندگان 
مجلس، ش��ورایعالي مقابله و پیشگیري از جرایم 
پولش��ویي و تأمین مالي تروریسم همکاري هاي 

بین المللي و تبادل تجارب و اطالعات با سازمان هاي 
مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویي 

نخواهد داشت.
در تصمیم��ی دیگر در جلس��ه دی��روز مجلس، 
نماین��دگان م��ردم در خانه ملت نحوه و س��طح 
دسترسي به اطالعات مالي و اداري مربوط به جرائم 
پولشویي و تأمین مالي تروریسم را مشخص کردند. 
در این جلسه همچنین اصالحیه مجلس شوراي 
اسالمي بر الیحه مبارزه با جرائم سازمان یافته یا 
پالرمو نیز به تصویب رسید. بر اساس بند یک ماده 
واحده این الیحه جمهوري اسالمي ایران نسبت به 
کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، 5، 1۰ و ۲۳ 
آن را براساس قوانین و مقررات داخلي خود به ویژه 
اصول قانون اساس��ي تفس��یر کرده و اجرا خواهد 
کرد. همچنین در مواردي که اجراي بند یک ماده 
1۴ مستلزم مصرف خالف شرع اموال باشد، ایران به 

مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست.
   ماجراي الحاقيه ها

در این میان برخي از نمایندگان معتقد بودند که 
امکان ارائه الحاقیه و حق تحفظ بر کنوانسیون هاي 
بین المللی امکان پذیر نخواهد بود؛ حق تحفظ هایي 
که باید مالحظات نظام جمهوري اس��المي را در 
مورد برخي بندهاي مرتبط با کنوانسیون پالرمو 
حفظ کند. حسینعلي حاجي دلیگاني در جریان 
رسیدگي به الیحه الحاق دولت جمهوري اسالمي 
ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه 
با جرائم سازمان یافته فراملي اعاده شده از شوراي 
نگهبان با اس��تناد به اصل ۴ قانون اساسي گفت: 
ش��روطي که براي الحاق صورت مي دهیم اصالح 
قانون نیس��ت بلکه الحاق به کنوانس��یون پالرمو 
است. نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در 
مجلس بر همین اساس تصریح کرد: بر اساس مواد 
19 و ۲۰ کنوانسیون وین نمي توانیم براي الحاق به 

کنوانسیون هیچ شرطي بگذاریم و در نهایت شروط 
قابل اعمال نخواهد بود.

الریجاني، رئیس مجلس شوراي اسالمي در پاسخ 
به این اخطار عنوان کرد: بر اساس کنوانسیون وین 
مي توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون ملحق شویم 
و در این مسیر اگر کشوري شروط ما را نپذیرفت 

مي تواند در آن خصوص با ما همکاري نکند.
   كار ب�ر عهده مجمع تش�خيص مصلحت 

نظام است
حال بعد از تصویب نهایي این کنوانسیون قرار است 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر نهایي خود 
را در این باره اعالم کند. رئیس مجلس در توضیح 
فرآیند فوق با بیان اینک��ه دو الیحه الحاق دولت 
جمهوري اس��المي ایران به کنوانسیون سازمان 
ملل متحد براي مبارزه با جرائم س��ازمان یافته و 
پولشویي براي بررسي به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام فرستاده مي ش��ود، گفت: در رابطه با این دو 
الیحه مالحظاتي از سوي شوراي نظارت مجمع 
تشخیص وجود داشت که آن را به مجمع داد ضمن 
اینکه هم در مورد الیح��ه الحاق دولت جمهوري 
اس��المي ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد 
براي مبارزه با جرائم س��ازمان یافته فراملي و هم 
مبارزه با پولشویي معموالً شوراي نظارت الیحه را 
در زمان بررسي به کمیسیون ارسال مي کند اما این 
بار به شوراي نگهبان داده شد، بنابراین کمیسیون 
این مورد را مد نظر قرار نداد و مي توانست در نظر 

نگیرد زیرا شوراي نگهبان باید نظر مي داد.
رئیس مجلس ش��وراي اس��المي یادآور شد: هم 
اکنون این دو الیحه براي بررسي بیشتر در صحن 
مجمع تش��خیص مصلحت به مجمع فرس��تاده 
مي ش��ود چرا ک��ه آن مالحظات در کمیس��یون 
مد نظر قرار گرفته نشد ضمن اینکه مي توانستند 
در نظر نگیرن��د به این دلیل که ش��وراي نگهبان 

باید نظر مي داد.
الریجاني تصریح کرد: شوراي نگهبان مي تواند پس 
از تصویب الیحه در مورد آن به مجمع تشخیص 
اعالم نظر کند بنابراین در جلسه مجمع بحث شد، 
آقاي رضایي گفتند اگر شما این نظر را قبول ندارید 
باید به مجمع بیاید، این موضوع در جلسه مجمع 
تشخیص بحث ش��د اما اعضاي مجمع روي این 

اظهارنظر ایراد داشتند.
رئیس مجلس ش��وراي اس��المي در پایان به این 
نکته اشاره کرد که بعد از اینکه این لوایح در مجمع 
تشخیص مورد بررسي قرار گرفت، اگر نظر شوراي 
نظارت درس��ت بود، اعمال مي ش��ود در غیراین 

صورت همان قانون مجلس خواهد بود.
   تعيين تكليف اليحه CFT هفته آينده  

در این میان حش��مت اهلل فالحت پیشه از تعیین 
تکلیف الیحه مقابله با تروریس��م خبر داده است. 
وي در این باره مي گوید: احتماالً هفته  آینده هیئت 
رئیس��ه این موضوع را در دستور کار صحن علني 
قرار خواهد داد. وي درباره برخي گمانه زنی ها در 
خصوص آبستراکسیون برخي از اعضاي کمیسیون 
امنیت ملي در بررسي الیحه CFT گفت: حضور 
یا عدم حضور اعضاي کمیسیون در جلسات جزو 
حقوق شان است ولي نظر ما بر آن است که حامیان 
منافع ملي و مجریان آن باید نظرات همه را بشنوند. 
بهتر است در جلسه امروز حضور پیدا و نظرات خود 

را بیان  کنند.
فالحت پیشه در پایان گفت: قرار است هفته  آینده 
جلس��ه اي به میزباني کمیس��یون امنیت ملي با 
حضور رؤساي کمیسیون هاي دیگر مجلس شوراي 

اسالمي براي بررسي FATF برگزار شود. 
باید دی��د مجلس ق��دم نهای��ي را ب��راي اجراي 
اس��تانداردهاي مرتب��ط ب��ا FATF را برخواهد 

داشت.

روح حاکم بر بیانیه 53 نفر به ترامپ
»سیاست پیشنهادي دولت)امریکا( براي تغییر رژیم در ایران، نشان 
دهنده خوش خیالي و تفسیر ناقص از اطالعات درباره آسیب پذیري 

ایران است.« 
این بخش��ي از بیانیه  5۳ مقام سابق، ش��خصیت امنیتي و سیاست 
خارجي ایاالت متحده امریکا به دولت دونالد ترامپ اس��ت. توصیه 
این 5۳ شخصیت متنفذ امریکایي مبني بر »اشتباه استراتژیک دولت 
ترامپ درباره تغییر رژیم در ایران« نمایانگر این مس��ئله اس��ت که 
»تغییر رژیم در ایران« همچنان ثابت ترین هدف امریکایي هاست. 

باید به این پرس��ش اساسي پاس��خ داد که چرا امروز بعد از گذشت 
پنج ماه از خروج دولت ترامپ از توافق هسته اي و بدون نتیجه بودن 
طرح امریکایي ها براي تحمیل »تابستان داغ به جامعه ایراني« این 
اعتراف صورت گرفته است؟ قبل از پاسخ به این پرسش باید گفت  
در ماه ه��اي اخیر مقامات ارش��د دولت دونالد ترام��پ در تناقضي 
مش��هود بیان مي کنند که  دنبال تغییر رژیم در ایران نیس��تند. در 
یک��ي از آخرین نمونه ها روز گذش��ته نیکي هیل��ي نماینده امریکا 
در س��ازمان ملل متحد بر خالف اظهارات »رودي جولیاني« وکیل 
ترامپ، مي گوید واشنگتن به دنبال تغییر نظام سیاسي ایران نیست: 
»ایاالت متحده در ایران به دنبال انجام تغییر نظام نیست. ما هیچ جا 
به دنبال تغییر نظام نیس��تیم.« براي پاس��خ به این پرسش که چرا 
سیاس��تمداران مش��هور امریکایي مقطع کنوني را براي توصیه به 
ترامپ انتخاب کردند، نمي توان از اتفاقاتي مانند »برگزاري سالیانه 
مجمع عمومي سازمان ملل«، »نوسانات دقیقه اي نرخ ارز در داخل 
کش��ور« و» پیش��نهاد چندین باره ترامپ براي مذاکره مستقیم با 
طرف ایراني«به سادگي گذشت. با این توضیح که با روي کارآمدن 
دولت ترام��پ دور جدید فعالیت ه��اي امریکایي ها جهت دوقطبي 
سازي مردم – حاکمیت شکل جدی تری به خود گرفت و تالش شد 
تا با اقداماتي نظیر »تش��دید تحریم هاي غیرهسته ای«، »خروج از 
توافق هسته ای«، »به کارگیری عملیات رواني در سخنراني ها جهت 
ناکارْآمد نشان دادن حاکمیت سیاس��ي ایران با مخاطب قراردادن 
جامعه ایراني« ، جامعه ایراني به این باور برس��د که نظام اس��المي 
کارکرد و توان الزم براي فائق آمدن بر مش��کالت داخلي را نداشته 
و براي تغییر وضع کنون��ي باید فعالیت هاي مدني و ش��ورش هاي 

اجتماعي را گسترش دهند. 
ش��خص ترامپ و مقامات ارش��د دولت وي باه��دف ایجادنارضایتي در 
جامعه ایراني مجموع��ه اقداماتي نظیر »جلوگیري از س��رمایه گذاري 
خارجي در کشور«، »قطع کامل روابط تجاري ، مالي و بانکي میان ایران 
و سایر کشورها«، »تهدیدات نظامي« از یکس��و و موازي با این رویکرد با 
نسبت دادن اتهامات مالي و اقتصادي به مس��ئوالن ارشد کشور، پروژه 
بي اعتبارسازي نظام اس��المي را در فاز اجرایي دنبال کرده و با حمایت 
از س��ه طیف »ضدانقالب«، »گروه هاي تجزیه طلب« و »گروهک هاي 
تروریس��تي« درجهت القاي »بحران سیاسي –امنیتي –اقتصادي« در 
ایران گام برداش��ته اند. امریکایي ها انتظار دارند با به کارگیری ابزارهاي 
مورداش��اره، ایران جهت کاهش مشکالت داخلي نس��بت به مذاکرات 
موشکي -  منطقه اي انعطاف نشان داده و در جهت استانداردسازي رفتار 
خود گام هاي عملي بردارد، طرح »مذاکره بدون پیش شرط با ایران« توسط 
رئیس جمهورامریکایي در همین جهت قابل ارزیابي است. اینکه رئیس 
گروه موسوم به »اقدام ایران« در وزارت امور خارجه امریکا با تکرار خواست 
مقام هاي این کش��ور براي مذاکره با تهران روز گذش��ته مي گوید: »اگر 
مقام هاي ایراني تصمیم به اتخاذ مسیر متفاوتي بگیرند، آماده ایم براي ارائه 
امتیازهاي بسیار گفت وگو کنیم« نیز در همین جهت قابل ارزیابي است. 

روح حاکم بر نامه 5۳ تن و عبارات به کاررفته در این نامه نشان دهنده 
»ناامیدي« امریکایي ها از اثرگذاري جامع اقدامات جهت تغییر رفتار 
ایران و وادارکردن کش��ورمان به مذاکرات جدید است؛ موازي با این 
نامه ، لحن و ادبیات ترامپ و همفکران وي نسبت به مقامات کشورمان 
تلطیف شده که نشان مي دهد تمام طرح هاي یک سال و اندي دولت 
کنوني امریکا ، با بي نتیجه ماندن تز »تابستان داغ در انتظار ایران«به 

بن بست رسیده است.

 الريجاني:
 منطقه با تروریسم مهاجر مواجه شده است

تروريس�مي ك�ه اكن�ون ب�ا آن مواج�ه هس�تيم، مهاج�رت 
تح�ت  س�وريه  و  ع�راق  در  تروريس�ت ها  مي كن�د، 
فش�ار ق�رار گرفته ان�د و ب�ه مكان ه�اي ديگ�ر مي رون�د. 
به گزارش خانه ملت، علي الریجاني، رئیس مجلس ش��وراي اسالمي 
دیروز در دیدار با رامیل اس��وب اف، وزیر کشور جمهوري آذربایجان، 
اظهار داشت: خوشبختانه روابط ایران و آذربایجان رو به توسعه است و 
سفر این هیئت از جمهوري آذربایجان به ایران حتماً مؤثر خواهد بود. 

رئیس قوه مقننه کشور با اشاره به اینکه ممکن است برخي بدخواهان 
به دنبال تخریب روابط ای��ران و جمهوري آذربایجان باش��ند، گفت: 
جمهوري اس��المي ایران اس��تراتژي روش��ني براي توس��عه روابط با 
جمهوري آذربایجان در بلندمدت را دارد. الریجاني با بیان اینکه مسئله 
تروریسم نکته مهم منطقه است، اظهار داشت: تروریسم همه کشورهاي 
منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. رئیس مجلس شوراي اسالمي با 
بیان اینکه ایران به عراق و س��وریه براي س��رکوب داعش و گروه هاي 
تروریس��تي کمک کرد، باید شناخت درس��تي از تحرک تروریست ها 
داشت، بیان کرد: تروریسمي که اکنون با آن مواجه هستیم، مهاجرت 
مي کند، تروریست ها در عراق و سوریه تحت فش��ار قرارگرفته اند و به 

مکان هاي دیگر مي روند. 
وي افزود: چند کشور در مسئله مبارزه با تروریسم مبهم کار مي کنند، 
براساس اطالعاتي که در اختیار داریم، امریکا و برخي کشورهاي منطقه 
کمک مي کنند تا داعش در افغانستان فعال شود. الریجاني خطاب به 
وزیر کشور جمهوري آذربایجان، اظهار داشت: رژیم صهیونیستي عامل 
فتنه است، امنیت جمهوري آذربایجان داراي اهمیت بسیار زیادي براي 
ایران است و ما هر تجربه اي در زمینه مبارزه با تروریسم داشته باشیم 
در اختیار جمهوري آذربایجان مي گذاریم. رامیل اسوب اف وزیر کشور 
جمهوري آذربایجان نیز با بیان اینکه روابط پارلماني گسترده اي بین 
دو کشور وجود دارد، افزود: سعي نمایندگان پارلمان آذربایجان بر این 
است که فعالیت گروه هاي دوستي بیشتر شود تا روابط پارلماني بین 

دو کشور افزایش یابد. 

     ايرنا: بهروز نعمتي، عضو هیئت رئیسه مجلس: وزیران تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي و اموراقتصادي و دارایي پس از سفر رئیس جمهور به 

نیویورک به مجلس معرفي مي شوند. 
      فارس: رض��ا کریمي، نماینده م��ردم اردبیل در مجلس ش��وراي 
اسالمي: ناهماهنگي تیم اقتصادي دولت شیرازه اقتصاد کشور را به هم 
ریخته و نابساماني هاي اقتصادي موجود بیشتر ناشي از عملکرد ناموزون 

و ناکارآمدي این تیم است. 
     مهر: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوري اسالمي ایران با صدور 
بیانیه اي حادثه تلخ و تأسف بار تروریس��تي اهواز را محکوم و خواستار 
برخورد ش��دید همه نهادها و مسئولین حقوق بش��ري بین المللی با 

موضوع تروریسم شد. 
 

 دهقان: از رفتار برخي نمايندگان  تعجب می كنم
دفاع از شفافیت مالي براي بیگانگان

 و مقاومت براي شفافیت مالي داخلي!
اينك�ه برخ�ي نماين�دگان براب�ر ش�فافيت اطاع�ات مال�ي 
در داخ�ل كش�ور مقاوم�ت مي كنن�د، ج�اي تعج�ب دارد. 
به گزارش ف��ارس، محمد دهق��ان ، نماینده مردم چن��اران در مجلس 
شوراي اسالمي دیروز در نطق میان دستور خود گفت: شهادت جمعي از 
هموطنان مان را در عملیات تروریستي اخیر در اهواز به ملت ایران و مردم 
خوزستان تسلیت مي گوییم و به آل سعود و حکام امارات اعالم مي کنیم 
دوران بزن در رو تمام شده و به زودي نتایج جنایات آنها دامن خودشان 

را خواهد گرفت. 
وي در ادامه اظهار داش��ت: اگر بخواهیم منصفانه قض��اوت کنیم ما در 
مواجهه با جنگ اقتصادي امریکا نه تنها از گذشته ضعیف تر نیستیم بلکه 
همه آمارها و نظرات کارشناسان اقتصادي نشان مي دهد قطعاً از گذشته 
قوي تر هستیم. امریکا اکنون بیش از همه زمان ها در انزوا قرار گرفته است 
ما باید با استفاده از ظرفیت هاي دیپلماسي یک جبهه اقتصادي متشکل 
از کش��ورهاي ایران، چین، ترکیه و روس��یه تش��کیل دهیم و از طریق 
مکانیسم هاي خاص بانکي و ارزي مش��کل مربوط به تحریم ها را بي اثر 
کنیم. وي افزود: متأسفانه در این شرایط ماه هاست که سفارتخانه هاي 
ما در چین و هند که از مهم ترین شرکاي تجاري ما هستند با سرپرست 
اداره مي ش��وند. ما دیگر نمي خواهیم راجع به بي تدبیري هاي دولت در 
گره زدن حل مشکالت کشور به مذاکرات هسته اي و انتخابات ریاست 
جمهوري امریکا و پاره کردن یا پاره نکردن برجام توسط رئیس جمهور 
امریکا و گرفتار کردن کشور در رکود بي سابقه اقتصادي و تعطیلي برخي 
کارخانجات کشور و افزایش نقدینگي بي سابقه از حدود ۴8۰ هزار میلیارد 
تومان به هزار و 65۰ هزار میلیارد تومان در پنج س��ال گذش��ته سخن 
بگوییم. دهقان خاطرنشان کرد: متأسفانه بي تدبیري ها در همین چند 
ماه گذشته در خصوص تصمیمات مربوط به ثبت سفارش ها، تصمیمات 
ارزي و تصمیمات مربوط به س��که و طال، تصمیمات مربوط به خودرو و 
صادرات و واردات نشان مي دهد که دولت باید نسبت به تغییر و تعویض 

بعضي از وزراي خود به ویژه وزیر صنعت فوراً اقدام کند. 
نماینده مردم چناران در مجلس اظهار داشت: هفته گذشته با تعدادي 
از مدیران کارخانجات با حضور مسئوالن استاني و شهرستاني جلسه اي 
داشتیم. برخي از آنها معتقد بودند آنها را امریکا تحریم نکرده است. آنها 
را وزارت نفت و دولت تحریم کرده است. در این چند ماه گذشته یا مواد 
پتروش��یمي را به صورت خام به خارج صادر کرده اند و یا اینکه از طریق 
بورس آن را به دالالن دادند تا پس از احتکار به بیش از س��ه برابر قیمت 
به کارخانجات بفروش��ند. دهقان همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه 
در هفته هاي گذش��ته طرح مبارزه با مفاس��د اقتصادي از دس��تور کار 
مجلس خارج شد و نمایندگان به طرح شفافیت هم رأی ندادند. اینکه 
جمعي از نمایندگان و به ویژه هیئت رئیس��ه مجلس مرتب بر تصویب 
کنوانسیون هاي دیکته شده توسط FATF تأکید کنند که همه مبادالت 
مالي ما براي بیگانگان شفاف شود اما در برابر شفافیت اطالعات مالي در 

داخل کشور مقاومت مي کنند جاي تعجب دارد. 


