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  نقش دولت در مشاركت حداكثري مردم در انتخابات

سخنگوي ش��وراي نگهبان در پيامي در توئيتر نوشت:  الزمه 
مش��اركت حداكثري مردم در انتخابات، افزايش اميد است. 
دولت محترم در اين زمينه نقش محوري دارد.  حل مشكالت 
اقتصادي، مردم را اميدوار و انتخابات را پرش��ور مي كند ام��ا صرف وقت براي 

حاشيه سازي ضداميد و مشاركت حداكثري است.
----------------------------------------------------------

 هيئت دولت هم نمي داند با FATF مخالف است يا موافق؟!
سيداحسان حسيني در توئيتي نوشت:  

ظريف: تصميم FATF كاماًل سياسي است كه ما با آن كاماًل مخالفيم. 
ربيعي: دولت همواره بر ضرورت تصويب لوايح FATF تأكيد كرده است. 

كار به جايي رسيده كه حتي هيئت دولت هم نمي دونه با يه طرح مخالف است 
يا موافق زيبا  نيست؟

----------------------------------------------------------
 صدور دموكراسي به سبك امريكايي

احسان سلطاني در توئيتي نوشت:  با گذشت 20روز از انتخابات افغانستان هنوز 
نتيجه شمارش آرا اعالم نشده است، نتايج انتخابات پارلماني سال هم 9 ماه بعد 
از برگزاري انتخابات اعالم ش��د. اعالم نتيجه انتخابات رياست جمهوري سال 

2014 هم يك سال طول كشيد. 
صدور دموكراسي به سبك امريكايي.

----------------------------------------------------------
  تاريخ اين ديدار را به خاطر بسپاريد

صفحه اينستاگرام ريحانه منتس��ب به دفتر حفظ و نشر آثار 
مقام معظم رهبري، بخشي از بيانات رهبر انقالب در سال 76 
را منتشر كرد. پس از انتخابات دوم خرداد 1۳76، مباحث روز 
رسانه اي كش��ور نيز تحت تاثير پيامدهاي اين رويداد، دچار 
تغيير و تحوالتي شد. يكي از اين مباحث، طرح و نقد و نظر درباره مسائل مربوط 

به جامعه زنان ايراني بود. 
 در اين دوران بود كه رهبر انقالب در همان س��ال 76 و در يك س��خنراني يك 
ساعته، »چارچوب بحث درباره پيگيري حقوق زنان در جمهوري اسالمي« را 
بيان كردند تا مباني اين مباحث و مطالبه گري پيرامون موضوعات مرتبط با زنان، 

به مسيري نامربوط با خط انقالب اسالمي نرود. 
اين ديدار مهم و تاريخي، در سي ام مهرماه در ورزشگاه يكصدهزار نفري آزادي 
و همزمان با ميالد حضرت زهرا س��الم اهلل عليها برگزار ش��د و حضرت آيت اهلل 

خامنه اي سخنراني خود را با دو سؤال آغاز كردند:
1. در اين سال هاي اخير، در فضاي فكري و فرهنگي كشور و در زمينه مسائل 
زنان، تالش قابل تقديري را مشاهده مي كنيم اما يك سؤال اساسي وجود دارد: 
هدف از اين تالش ها، از اين نوشتن ها و گفتن ها و فعاليت هاي قانوني چيست؟ 

اين يك سؤال است كه حتماً بايد به آن جواب داده شود. 
2. سؤال دوم اين اس��ت: براي اينكه در جامعه، زن به جايگاه حقيقي خود نائل 
شود، ما چه شعارهايي را مي خواهيم مطرح كنيم و از چه وسايلي مي خواهيم 
استفاده كنيم؟ بايد سؤال جدي اي نسبت به اين مسئله بشود و پاسخي جدي نيز 
به آن داده شود. من امروز در اين زمينه قدري صحبت مي كنم.  ايشان سپس، هم 
به سؤال هاي باال پاسخ هاي مفصلي دادند و هم در بخش دوم سخنراني، هشت 

نكته محوري را درباره بحث پيرامون موضوعات زنان بيان كردند. 
بخش زن و خان��واده Khamenei. ir در ادامه بازخوان��ي ديدارهاي مهم رهبر 
انقالب با موضوع زن و خانواده - كه با هش��تگ بازخواني يك ديدار نش��ان دار 

مي شود - به بازخواني ديدار مهم 76/7/۳0 مي پردازد. 
خوب اس��ت كه تاريخ اين ديدار را به خاطر بسپاريم و گاهي با مراجعه به آن، با 

منظومه فكري آيت اهلل خامنه اي در حوزه زن و خانواده بيشتر آشنا شويم.

 سكوت مجلس در برابر 
انحراف ۶۷درصدي دولت از بودجه ۹۶

مجلس در برابر انحراف ۶۷درصدي دولت از اجراي بودجه سال ۹۶ سكوت 
كرده و الزم است دادس�تان ديوان محاس�بات به اين موضوع ورود كند. 
حجت االسالم سيدناصر موسوي الرگاني نماينده فالورجان در مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه ديوان محاسبات اخيراً گزارشي از 
نحوه اجرايي شدن بودجه سال 96 به نمايندگان ارائه كرده كه نشانگر انحراف 
بيش از 67 درصدي دولت از تحقق آن است، گفت: متأسفانه مجلس در برابر اين 

تخلف قانوني دولت سكوت كرده و در بعد نظارتي اقدامي انجام نداده است. 
وي با تأكيد براينكه مجلس بايد در مقابل اين تخلف آش��كار دولت مي ايستاد، 
ادامه داد: ديوان محاسبات به وظيفه ذاتي خود عمل كرده و با رصد نحوه اجرايي 
شدن بودجه سال 96 گزارش��ي را به مجلس ارائه كرده اما مجلس در اين باره 

سكوت كرده و اقدامي را انجام نمي دهد. 
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس تصريح كرد: دادستان ديوان محاسبات نيز 
بايد به اين موضوع ورود كند و پيگير بيت المالي كه از س��وي دولت هدر رفته 
باشد و نتيجه را به مردم اعالم كند. تعدادي از نمايندگان نيز از رئيس مجلس 
درخواست كرده اند اين موضوع را پيگيري و بايد هيئت  رئيسه مجلس گزارشي 

از اين موضوع تدوين و به قوه قضائيه ارجاع كند. 
----------------------------------------------------------

نماينده مردم اراك:
 برخي وزراي روحاني 

در بحران »هپكو«  نقش پررنگي دارند
برخي وزراي كنوني كابينه روحاني س�ال ها در هيئ�ت مديره هپكو عضو 
بودند و نقش زي�اد و پررنگي در اداره ناموفق و ضعيف اين ش�ركت دارند. 
علي اكبر كريمي در گفت وگو با مهر با اش��اره به سابقه طوالني مشكالت هپكو 
گفت: از س��ال ۸۵ كه براي اولين بار خصوصي س��ازي اقدام به واگذاري سهام 

شركت هپكو كرد، اين شركت درگير مشكل شده است. 
نماينده مردم اراك در مجلس اظهار داشت: خريدار اوليه اين شركت فردي به نام 
عطاريان بود كه با حمايت برخي از وزراي كنوني آقاي روحاني در آن سال اقدام 
به خريد سهام شركت كرد. برخي وزراي كنوني كابينه روحاني سال ها در هيئت 

مديره هپكو عضو بودند و نقش زيادي در اداره ناموفق اين شركت دارند. 
عضو كميس��يون اقتصادي مجل��س اظهار داش��ت: در ط��ول دوران پس از 
خصوصي سازي، اين شركت به طور مستمر و دائمي از نظر حجم توليد، تعداد 
نيروهاي شاغل، ميزان فروش و درآمد تضعيف شده اس��ت و به عبارتي تمام 
ظرفيت هاي اين شركت به تدريج از بين رفته است و هيچگونه سرمايه گذاري 
توسط بخش خصوصي در سال هاي بعد از واگذاري در اين شركت انجام نشده 
است. عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه شركت هپكو هم اكنون 
در وضعيت بحران قرار دارد، گفت: در سال 96 هم با توجه به مشكالت حادي 
كه براي خريداران سهام اوليه وجود داشت سازمان خصوصي سازي سهام اين 
ش��ركت را از اين فرد گرفته و به فرد ديگري واگذار كرد ام��ا باز هم همان روند 

ادامه يافت. 
وي ادامه داد: دولت بايد براي تعيين تكليف مالكيت اين شركت اقدام مي كرد و 
سهامدار و مديراني شايسته و كارآمد را در اين شركت منصوب مي كرد. مهم ترين 
دغدغه كارگران دريافت حقوق و بعد بالتكليفي شركت هپكو است، آنها نگران 

آينده شركت و آينده شغلي خود هستند. 
عضو كميسيون اقتصاد مجلس در مورد وضعيت كارگران دستگير شده نيز گفت: 
تعدادي از كارگران در اعتراض به وضعيت شركت هپكو، اخيراً اقدام به مسدود 
كردن راه آهن سراس��ري ش��مال به جنوب كردند و بعد از هشدارهاي نيروي 
انتظامي، تعدادي از كارگران بازداشت شدند. عمده افراد بازداشتي در روزهاي 
اخير آزاد ش��دند و تعداد معدودي باقي ماندند كه مراجع قضايي و انتظامي در 

حال پيگيري آن هستند.

كمتر از هشت ماه 

سعید  همتی
   تحلیل

ب��ه پاي��ان عم��ر 
مجلس دهم باقي 
مانده است؛ مجلسي كه تركيبي معجون گونه دارد 
و كارنامه قابل تأملي از خود به جاي گذاشته است 
و در هنگامه هاي مهم كشور در 1/۵سال گذشته 
نتوانسته عملكردي مثبت و مؤثر ايفا كند و انتقادات 
فراواني را به جان خريده است.  پيش بينی می شود 
به خاط��ر همي��ن ناكارآم��دی مجل��س دهم در 
حساب كشی ملت كارنامه قابل دفاعی نداشته باشد 

و به طور طبيعی اين مجلس را تكرار نكنند.
مجلس ده��م در لحظات سرنوشت س��از از جمله 
گراني هاي سرس��ام آور دو س��ال اخير ن��ه تنها از 
ابزارهاي قانوني خ��ود براي به تحرك واداش��تن 
دولتمردان جهت سروسامان دادن اوضاع اقتصادي 
استفاده نكرد بلكه تا حد قابل توجهي نيز در به وجود 
آمدن شرايط اقتصادي صاحب سهم است اما نكته 
قابل توج��ه آنكه تركيب مجلس ده��م با توجه به 
پروپاگانداي رس��انه اي در انتخابات س��ال 94 در 
جهت رأي آوري ليست اميد و نامزدهاي وابسته به 
دولت تدبير و اميد شكل گرفت. اكثريت شكننده  
مجلس ده��م را نماين��دگان حامي دولت ش��كل 
دادند چراكه در ش��رايطي كه دو جريان اصولگرا و 
اصالح طلبان هر كدام كرس��ي هايي را به نفع خود 
مصادره كردند، نمايندگان مستقل در بسياري از 
تصميمات خود به نفع دولت مستقر وارد عمل شده 
و براي تأمين منافع حوزه استاني خود هم كه شده 
رفتار و رويكرد خود را به نف��ع كابينه تدبيرو اميد 

منعطف كردند. 
امروز چهار ماه مانده به انتخابات مجلس يازدهم 
جرياني كه بيشترين سهم را در ناكارآمدي مجلس 
دهم داشته است، گس��ترده ترين فعاليت را براي 
رأي آوري نامزده��اي انتخاباتي خ��ود آغاز كرده 
اس��ت، بدون آنكه قائل به اين باشد كه نسبت به 
كاركردهاي ضعيف نمايندگان وابسته به خود در 

مجلس دهم پاسخگو باشد. 
مجلس دهم در حال��ي آرام آرام به كار خود پايان 
مي دهد كه از اختيارات گس��ترده اي كه در قانون 
اساس��ي براي پيگيري مطالبات مردمي و تأمين 
منافع ملي در نظر گرفته كمترين استفاده اي نكرده 
است و نه تنها در بعد نظارتي كه در قالب سؤال و 
استيضاح وزيران ضعيف و ناتوان معنا پيدا مي كند، 
به طور فعال و دلسوزانه عمل كرده بلكه در حوزه 
قانونگذاري در جهت بهبود اوضاع قشر مستضعف 
و آسيب پذير جامعه درس��ت عمل كرده است، به 
عنوان نمونه در حالي گراني، ركود و تورم معيشت 
بسياري از خانواده هاي ايراني را تحت الشعاع قرار 
داده كه مجلس عماًل هيچ قانوني در جهت حمايت 
از كارگران، معلمان، بازنشس��تگان و ساير اقشار 

كم درآمد جامعه به تصويب نرسانده است. 
همين مجلس با تركيبي از نمايندگاني كه بسياري 

از آنها حامي متعصب رفتار و اقدامات دولت بوده 
اس��ت در ش��رايطي كه مردم جامعه تحت فشار 
سخت ترين فشارهاي اقتصادي و معيشتي بوده اند، 
تمركز اصلي خود را ب��ر تنظيم و تصويب قوانيني 
گذاشت كه اساساً دغدغه يك درصد از جامعه نيز 
نيست. طرح هايي مانند استاني كردن انتخابات از 
جمله اقداماتي بود كه در بحبوحه اقتصادي مردم 

گاليه هاي فراواني را با خود به همراه داشت. 
حال در اين شرايط پرسش اساسي آن است كه در 
انتخابات اسفندماه امسال بايد چگونه رفتار كرد 
كه يك طيف سياسي نشانه دار با غوغاساالري هاي 
مرسوم عليه حاكميت سياسي و نهادهاي انقالبي 
مانند ش��وراي نگهبان نتواند نامزدهاي ضعيف با 
كاركردهاي صرفاً حزبي و جناح��ي را به وكالي 

ملت در مجلس يازدهم بدل كند. 
   شورايی كه سردرگمي را دامن زد

اينكه جماعت حامي دولت اعم از اصالح طلبان و 
اعتداليون با چه س��ازوكاري در انتخابات مجلس 

يازدهم حضور پيدا خواهند كرد، پرسشي است كه 
س��ردرگمي اين جماعت را به شدت افزايش داده 
است و انتقادات متقابل شخصيت ها و رسانه هاي 
اين طيف عليه يكديگر و انداختن توپ »ناكارآمدي 
دولت و مجلس« به گردن ديگري باعث شده تا اين 
جماعت همچنان براي توافق بر س��ر موضوعات 

ابتدايي نيز به نتيجه نرسند. 
به  گفته كواكبيان، دبيران  كل و اعضاي ش��وراي 
مرك��زي احزابي همچ��ون حزب جوان��ان ايران 
اسالمي، انجمن اس��المي معلمان ايران، مجمع 
دانش آموختگان ايران اس��المي، دبيركل حزب 
همبستگي دانش آموختگان ايران، دبيركل انجمن 
اسالمي جامعه پزشكان كش��ور، انجمن اسالمي 
مهندس��ان ايران و حزب نداي ايرانيان مأموريت 
ساماندهي شوراي هماهنگي جبهه اصالحات را در 
استان ها به  عهده خواهند داشت. در ادامه گزارش 
خبرگزاري تس��نيم در تعريف اين شورا مي آيد: 
»ش��وراي هماهنگي جبه��ه اصالح��ات نهادي 

است كه در دوران دوم خرداد و پيش از برگزاري 
انتخاب��ات مجلس شش��م، از اجم��اع 1۸حزب و 
گروه اصالح طلب تشكيل ش��د و ابتدا نام شوراي 
هماهنگي دوم خرداد را بر خود گذاشت و كارش را 

از انتخابات مجلس ششم در سال 7۸ آغاز كرد. 
تا زمان انتخابات س��ال 92، اين شورا وظيفه ارائه 
ليست هاي انتخاباتي اصالح طلبان براي مجلس و 
شوراي شهر و همچنين حمايت از يك كانديداي 
واح��د در انتخابات رياس��ت جمهوري را به  عهده 
داشت. در انتخابات رياس��ت جمهوري سال 92 
شوراي هماهنگي پس از انصراف محمدرضا عارف 
به  اصرار س��يدمحمد خاتمي از حس��ن روحاني 
حمايت كرد و ليستي براي شوراي شهر تهران ارائه 
داد و توانست اقليتي 1۳نفره را از ۳1عضو شوراي 

شهر نصيب خود كند.«
چهار سال پيش و در آستانه انتخابات دهم مجلس 
شوراي اسالمي گروهي تحت عنوان »شوراي عالي 
سياس��تگذاري اصالح طلبان« به پيشنهاد رئيس 

دولت اصالح��ات گرده��م آمدند و رياس��ت آن 
جلسات را محمدرضا عارف به  عهده داشت. 

اما جماعت غرب گرا امروز محوريت محمد خاتمي 
را قبول نداش��ته و كاركرد محمدرض��ا عارف را با 
توجه به عملكرد وي در مجلس اخير با ش��بهات 
فراوان زير س��ؤال مي دانند؛ عارفي ك��ه همانند 
بسياري از اصالح طلبان ديگر به اصالح طلبان بدلي 
معروف است و همچنان حمالت عليه وي استمرار 
دارد، كمااينكه روز گذشته غالمحسين كرباسچي 
و شكوري راد ش��خصيت و توانايي وي را به شدت 

مورد انتقاد قرار دادند. 
غالمحس��ين كرباس��چي كه به عن��وان يكی از 
فع��االن فتنه همچن��ان در جامعه ما ش��ناخته 
شده اس��ت درباره عارف مي گويد: »آقاي عارف 
كه روزي در مقام رياست دانش��گاه تهران مانع 
س��خنراني آقاي عبدالكريم سروش شد يا آقاي 
س��يدجواد طباطبايي را از معاونت پژوهش��ي 
برداش��ت يا روزي ديگر برخوردهايي با انجمن 
اسالمي داشته چطور امروز به شخصيت محوري 
اصالحات تبديل ش��ده و از او ب��راي هر منصب 
و مقامي صحبت مي ش��ود. ام��روز از خود آقاي 
عارف بپرسيد، تعريف شما از اصالحات چيست؟ 
بپرسيد آيا حرف هاي آقاي آرمين يا آقاي تاج زاده 
را قبول داريد؟ ب��ه اين معنا، چ��ون ما تعريفي 
نداريم، هر كسي روزي وارد اين گود مي شود و 
به محض اينكه مي بيند حناي اصالحات رنگي 

ندارد، سراغ اردوگاه مقابل مي رود.«
  فرار از پذيرش اشتباهات

آنچه در اين ميان مهم مي نمايد اين مسئله است 
كه در ميان جماعت غرب گرا در هر دسته و گروهي 
هيچ كس حاضر نيست ناتواني و ناكارآمدي دولت 
و مجلس را نتيجه اهداف و تفكرات طيف خودي 
عنوان كن��د و حداقل از جامعه ب��ه دليل معرفي 
نامزدهاي ناتوان در دو عرصه رياست جمهوري و 

مجلس شوراي اسالمي عذرخواهي كند. 
غالمحس��ين كرباس��چي در ادامه گفت وگوي 
خود همانند س��اير همفكرانش ك��ه طي اين 
هفته ها به فرار از پاسخگويي مشغول هستند و 
اوضاع بغرنج اقتصادي امروز را ناشي از ديگري 
مي دانند، مي گويد: »اينكه نگاه آقاي جهانگيري 
نزديك ب��ه نگاه اقتص��ادي ح��زب كارگزاران 
سازندگي بوده، يك مسئله است ولي در دولت 
روحاني مجري سياست هاي دولت است. حزب 
كارگ��زاران از دولت ه��ای اول و دوم روحاني 
به دولت ايش��ان و تيم اقتصادي نقد داش��ته و 
دارد. آقاي جهانگيري عض��و حزب كارگزاران 
است اما از وقتي كه به دولت روحاني پيوست، 
تقريباً ارتباط خود را با تش��كيالت قطع كرد و 
در جلسات نيز شركت نكرد. حزب كارگزاران 
از همان دولت اول آق��اي روحاني، انتقاداتي را 

به دولت داشت.«

دوم اسفند وقت حساب كشی ملت از نمايندگان ناكارآمد 

مردم مجلس دهم را تكرار نمی کنند

م�رتب�طان و هم�كاران شب�كه مع�اند آم�دني��وز 
در ص��ورت اب��راز ندام��ت و مع�رفي خ��ود، از    خبر

تخ�في�ف مج��ازات ب�رخ�وردار خ�واهن�د ش��د. 
به گزارش ف�ارس، پي�رو دستگي�ري س�رش��ب�كه س�ايت و ك�انال مع�اند »آمدني�وز« 
س�ايت گ�رداب بي�اني�ه اي ص�ادر كرد. در بيانيه گرداب با اشاره به درخ�واس�ت ه�اي 
مك�رر از س���ازم�ان اط�الع�ات س�پاه، از اف�رادي كه با اين ش��بك�ه مع�اند هم�كاري 

داشت�ه اند، خ�واس�ته ش�ده با اين س�ايت تم�اس برق�رار كنن�د. 
در اين بيانيه آمده است:

سالم بر كاروان »پيام رسانان نهضت حسيني« كه الهام بخش حركت پرشكوه و بي نظير 
ميليوني امت اسالم براي رساندن نداي حق به بشريت ش��دند تا با امواج عظيم حركت 
اربعيني ملت ها در عصر جاهليت مدرن موج بيداري را تقويت و پايان حاكميت ظالمان 

فريبكار بر جهان را هرچه نزديك تر كنند. 
ظالماني كه پس از شكست 40ساله از انقالب اسالمي و خلع سالح شدن در تمام جبهه ها 
و پس از آنكه ناتواني ناوها و بمب افكن ها و موشك هايشان در مواجهه با انقالب اسالمي به 
اثبات رسيد، اينك به سحر رسانه اي متوسل شده اند تا شايد با فريبكاري رسانه اي، اجل 

محتوم خود را عقب بيندازند. 
خدا را شكر مي كنيم كه در چنين ايامي پاسداران گمنام امام زمان)عج( را توفيق ديگري 

عنايت فرمود تا با گرفتار كردن يكي از مزدوران رس��انه اي اس��تكبار كه تحت پوش��ش 
چتر حفاظتي كم نظير قرار داشت، از سويي پوشالي بودن هيمنه ظاهري سرويس هاي 
اطالعاتي غرب و ضعف و جاماندگي آنها را به اثبات برسانند و از سوي ديگر با پرده برداري 

از دروغ و دغل هاي رس��انه اي دشمن و افشاي پش��ت پرده نمايش هاي دروغين، زمينه 
رسوايي بيش از پيش آنها را نزد همه جهانيان فراهم آورند تا همگان بدانند ديگر دوراني 
كه افراد سرخورده و جاه طلب از يك ملت به دشمن پناه ببرند و با مزدوري و دل خوش 
كردن به وعده هاي پوشالي سرويس هاي جاسوس��ي با راه انداختن رسانه و انجام جنگ 
رواني براي يك ملت تصميم گرفته و سرنوشت ملت ها را تغيير دهند به سر آمده و دوران 

آگاهي ملت ها فرا رسيده است. 
آنهايي كه از شكست هاي زنجيره اي استكبار از انقالب اسالمي درس نگرفته اند و هنوز باور 
ندارند كه عصر ملت ها فرا رسيده است، جا دارد كه به خود آيند و چشم هاي خود را به روي 
حقيقت باز كنند و از اين حوادث عبرت بگيرند و بدانند كه پاسداران انقالب اسالمي بر ادامه 
اين راه مصممند، لذا قبل از آنكه نوبت آنها فرا رسد و بخواهند با سرشكستگي عذرخواهي 
كنند، همين حاال به حقيقت روي آورند و به جاي نوكري سرويس هاي اطالعاتي به صف 
ملت بپيوندند تا مشمول محبت مردم و رأفت نظام اس��المي گردند. در همين راستا و با 
توجه به درخواست هاي مكرر از اين سازمان، به اطالع مي رساند كه تمامي مرتبطين شبكه 
معاند آمدنيوز و ساير كساني كه به هر دليل گرفتار لغزش و همكاري با رسانه هاي دشمن 
و بدخواهان ملت ش��ده  و تاكنون موفق به اعالم برائت از آنها نشده اند، مي توانند براي ابراز 
ندامت و تخفيف مجازات احتمالي با پست الكترونيك contact@gerdab. ir و سامانه 

پيامكي 1000114 سايت گرداب ارتباط برقرار نمايند.

در پی دستگيري روح اهلل زم

مرتبطان»آمدنيوز«درصورتمعرفيخودتخفيفميگيرند

   چهره ها
فيروزآبادي:

تحريمهايامريكامانعتصويبكنوانسيونهايFATFشد
با توجه به تحريم هاي امريكا عليه ايران، شايد پيوستن ما به 
كنوانسيون هاي مرتبط با FATF نوعي خودتحريمي باشد. 
كمال دهقاني فيروزآبادي در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص 
تمديد چند باره مهلت FATF به ايران اظهار داش��ت: نبايد در 
قيد و بند مهلت هايي باشيم كه FATF مي دهد بلكه بايد اقتضاي 

منافع و مصالح ملي خود را بسنجيم و اقدام كنيم. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس با بيان 
اينكه برخي م��وارد FATF بعض��اً مثبت بوده و ما ني��ز از آنها 
استقبال كرده ايم و تبديل به قانون شده است، گفت: تحريم هاي 
امريكا عليه ايران سبب افزايش بي اعتمادي نمايندگان مجلس 
و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به رويكرد غرب 
در خصوص ايران شد و به همين دليل فرايند الحاق ايران به دو 

كنوانسيون پالرمو و CFT طوالني شد. 
وي افزود: معموالً وقتي اختالفي بين مجلس و شوراي نگهبان 
رخ مي دهد، مجمع تش��خيص مصلحت نظام بنا به تشخيص و 
مصالح مل��ي، در اكثر مواقع نظر مجلس را تأيي��د مي كند اما به 
دليل وضع تحريم امريكا عليه ايران، تاكنون مسئوالن اين حوزه 

براي تصويب CFT و پالرمو دست نگه داشته اند. 
 FATF دهقاني فيروزآبادي با بي��ان اينكه دو اليحه مربوط به
يعني الحاق به كنوانس��يون هاي پالرم��و و CFT هنوز تعيين 
تكليف نشده و به نظر ما اين دو كنوانسيون در چارچوب سازوكار 
قانونگذاري كشور بايد پيش برود، افزود: بر مبناي قانون اساسي 
مجلس قوانين را مصوب و ش��وراي نگهبان تأييد مي كند، اگر 
اختالفي رخ دهد نيز در مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين 

تكليف مي شود.

اكنون در س��ازوكار تصويب قانون، الحاق ايران به اين دو اليحه 
مرتبط با FATF مس��ير خ��ود را طي مي كند، براي پيوس��تن 
جمهوري اسالمي ايران به اين دو كنوانسيون برخي مسائل باعث 
شك و ترديد شد، ش��ايد اگر تحريم هاي ضدايراني امريكا وضع 
نمي شد، الحاق ايران به اين دو اليحه نيز تصويب شده بود. دهقاني 
فيروزآبادي اظهار داشت: با توجه به تحريم هاي امريكا عليه ايران، 
شايد پيوس��تن ما به كنوانس��يون هاي مرتبط با FATF نوعي 
خودتحريمي باش��د، وقتي اروپا تواني براي مقابله با تحريم هاي 

امريكا ندارد، چرا ايران بايد به الزامات FATF پايبند باشد؟
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه اگ��ر تحريم هاي امري��كا زودتر تصويب 
شده بود، احتماالً مجلس ش��وراي اسالمي نيز اقدام به تصويب 
 CFT نمي كرد، بيان كرد: اكنون نيز بايد بررسي CFT پالرمو
و پالرمو در مجمع تش��خيص مصلحت نظام ب��ر مبناي مصالح 

كشور انجام شود.

حسن بيگي:

بههمريختگیپازلگروهB،ائتالفعليهايرانرامنتفیكرد

بركن�اري بولت�ون، اص�رار بن س�لمان ب�ه ميانجيگ�ري و 
كناره گي�ري بنيامي�ن نتانياه�و، پ�ازل گ�روه B را ب�ه هم 
ريخت، بنابراين ديگر نمي توانند علي�ه ايران ائتالف كنند. 
ابوالفضل حس��ن بيگي در گفت وگو با خانه مل��ت، در واكنش به 
انصراف »بنيامين نتانياهو« نخس��ت وزير اس��رائيل از تشكيل 
كابينه گفت: پازل گروه B به هم ريخته است، گروه B اصطالحي 
اس��ت كه محمدجواد ظريف در يك نبرد توئيتري براي ائتالف 
ضدايراني بنيامين نتانياهو )نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي(، 
بن سلمان )وليعهد رژيم سعودي( و بولتون )مشاور امنيت ملي 

دولت امريكا( به كار برد. 
وي تصريح كرد: ب��ا روي كار آمدن ترامپ ش��رايط بين المللي 
به نوعي شد كه امريكا در س��طح بين المللي افول كرد و جهان 
تك قطبي به جهان چندقطبي تبديل شد. رئيس جمهور امريكا 
با خروج از برج��ام گاف بزرگي داد. پي��ش از آن و پس از توافق 
هس��ته اي بين ايران و 1+۵ نگاه مثبت جهاني به آينده عاري از 

جنگ بود اما با خروج ترامپ از برجام بدبيني ملت ها نسبت به 
امريكايي ها مضاعف شد اما اين شرايط پايدار نماند و جان بولتون 

به عنوان يكي از اجزاي گروه B كنار گذاشته شد. 
نماينده دامغان افزود: محمد بن س��لمان وليعهد س��عودي نيز 
جنگی ناجوانمردانه عليه مردم يمن آغاز كرد اما يمني ها اقدامات 
عظيمي عالوه بر مقاومت جانانه انجام دادند و با هدف قرار دادن 

آرامكو شكست بزرگي براي سعودي ها رقم زدند. 
اين نماينده مردم در مجلس ش��وراي اسالمي در ادامه پيروزي 
مردم عراق، سوريه، لبنان و حزب اهلل را يادآور شد و گفت: داعش 
و امريكا در منطقه شكس��ت خوردند، مردم اسرائيل نيز متوجه 
قدرت »مقاومت« شدند. امروز جنگ هاي ۵۵روزه به يك ساعته 
تبديل شده است، از اين رو حزب نتانياهو رأي الزم را كسب نكرد 
و حتي با پول عربستان و امريكا نتوانست دولت ائتالفي را تشكيل 

دهد زيرا گروه ها حاضر به همكاري با وي نشدند. 
حس��ن بيگي ادامه داد: ترامپ مجبور ش��د جان بولتون را كنار 
بگذارد، بن سلمان نيز به دنبال ميانجيگري است تا از فروپاشي 
داخلي جلوگيري كند. اعالم حضور حزب اهلل نيز مردم اسرائيل 
را عليه سياس��ت هاي نتانياه��و  كرد، بنابراين گ��روه B قدرت، 
مشروعيت و مقبوليت خود را از دست داد و ديگر نمي توانند عليه 

ايران ائتالف كنند. 
وي افزود: جمهوري اسالمي ايران از گردنه صعب العبور تحريم ها 
گذشته است و امريكا و ساير همراهانش هم بيش از اين نمي توانند 
به ايران فش��ار بياورند، زيرا »مقاومت« به عن��وان ابرقدرت در 
منطقه خودنمايي مي كند. ايران نيز در مقابل زياده خواهي امريكا 

و اصحابش امور خود را پيش مي برد.


