
FATF و حاشیه سازی هایی كه همچنان ادامه دارد

ترسيم اتاق شيشه اي از بنيه دفاعي براي بيگانه!

 محور شرارت 
در پي به ستوه آوردن ملت بزرگ ايران

امريكا، رژيم صهيونيستي و آل س��عود كه از روند قدرت يابي جمهوري 
اسالمي ايران نگران هستند و بارها دشمني خود را با كشور و مردم ايران 
به اثبات رسانده اند، محوريت تشديد فشارهاي تحريمي عليه كشورمان را 
تشكيل داده اند. در اين محور شرارت، امريكا نقش ليدر را عهده دار است و 
در حالي كه صهيونيست ها البي گري و جنجال آفريني را عهده دار شده اند، 
آل سعود نيز در نقش گاو شيري به تأمين هزينه هاي شرارت مي پردازد. 

اين محور كه تا پيش از اين با سازماندهی و هدايت تروريسم تكفيری و 
در قالب جنگ نيابتی به حذف مقاومت و س��پس كشاندن آتش جنگ 
منطقه ای به درون جمهوری اس��المی چش��م اميد دوخته بود، پس از 
شكست تروريسم تكفيری و خنثی شدن فتنه های بزرگ منطقه ای، مثل 
بلوا در لبنان، جداسازی كردس��تان عراق و كودتا در يمن، با بهره گيری 
از روی كار آمدن دونالد ترامپ و تيم كابويی هم��راه وی، برجام را بهانه 
مناس��بی برای جبران شكس��ت ها و انتقام جويی از ايران اس��المی قرار 
داده اند تا آنچه در ميدان جنگ نيابتی به دس��ت نياورده اند، در تحميل 
جنگ اقتصادی دنبال نمايند. نقض برجام و تشديد تحريم ها كه با هدف 
اعالمی مذاكره مجدد درباره برجام برای دائمی ساختن محدوديت ها در 
فعاليت های هس��ته ای، نفوذ منطقه ای و توان موشكی كشورمان انجام 
ش��ده يک هدف غير اعالمی نيز دارد و آن به ستوه آوردن مردم با اخالل 
در اقتصاد و تحميل سختی معيش��ت به مردم و ايجاد شكاف بين مردم 
و حاكميت و در همان حال مقصر جلوه دادن نظام جمهوری اس��المی 
ايران و نهادهای حاكميتی آن برای واداش��تن مردم به اعتراض و سپس 
وارد ساختن تفاله های سياس��ی و عناصر خائن ضدانقالب سازمان يافته 
برای موج سواری بر اعتراضات و تبديل آن به شورش و بلوای داخلی است 
كه از آن به عنوان پروژه تابس��تان داغ ياد شده و روگرفتی اصالح شده از 
بی ثبات سازی در سوريه اس��ت كه با همان صحنه گردانان خارجی تنها 
نيروه��ای تكفيری جای خود را به عناصر روس��ياهی چ��ون منافقين و 
سلطنت طلب ها داده و مطالبات اقتصادی-معيشتی نيز جايگزين مطالبات 

سياسی می شود. 
گرچه اين بار هم شكست اين پروژه كثيف قابل پيش بينی است و همانگونه 
كه امام خامنه ای فرمودند باز هم تيرشان به سنگ خواهد خورد، اما تمركز 
بر شناخت ابعاد اين پروژه و چگونگی اجرای آن كه بر پايه و ايجاد نارضايتی 
و اعتراضات عمومی يا به س��توه آوردن مردم طراحی شده، می تواند در 
خنثی سازی و پيشگيری از اين پروژه دشمن با تكيه بر آگاهی و بصيرت 

مردم، مفيد و مؤثر واقع شود. 
اقدامات دشمنان برای به ستوه آوردن مردم و توليد نارضايتی و اعتراضات 

عمومی را می توان در چند گام اصلی گمانه زنی كرد: 
1- انگ زنی و متهم سازی نظام و نهادهای مدافع آن به اقدامات محرک 

امريكا برای تشديد فشارها و تحريم های اقتصادی. 
2- اعمال تحريم های ظالمانه و هماهنگ س��ازی س��اير كشورها برای 
همراهی با ارتباط گيری، البی گری و حتی تأمين هزينه و يا تهديد به اعمال 
فشار و جريمه برای ايجاد اخالل در اقتصاد و معيشت در جامعه ايرانی و 

ايجاد نارضايتی در مردم. 
3- تشديد جنگ روانی و افزايش آثار تحريم ها با القای پديد آمدن كمبود 
و گرانی مضاعف و نااميدس��ازی مردم از مقاوم��ت و كاهش تاب آوری يا 

آستانه تحمل آنان. 
4- ايجاد قطب بندی های كاذب و منازعات بيهوده سياس��ی در سطوح 
مس��ئوالن و جناح های سياسی و تبديل مس��ئوالن و جناح ها به عنوان 
بخشی از مشكالت، به جای حالل مشكالت بودن و دامن زدن به يأس و 

سرخوردگی عمومی. 
5- رونق بخش��ی به بازار ش��ايعات و تبليغ��ات دروغ ب��رای بزرگنمايی 
مشكالت و ايجاد هراس از كمبود در جامعه و نگرانی از آينده به ويژه در 

بين گروه های جوان و هيجانی. 
6- وارد س��اختن تفاله های سياسی و عناصر خائن س��ازمان يافته برای 
موج س��واری و تبديل برخ��ی اعتراضات ب��ه ش��ورش گری، درگيری و 

كشته سازی و ايجاد تخاصم و خشونت پردامنه و مداوم. 
7- فشار مردمی برای واداشتن مسئوالن به مذاكره و كوتاه آمدن با دشمن 
برای عبور از مشكالت و نابس��امانی ها يا تأمين همان هدف اصلی يعنی 

بازگرداندن جمهوری اسالمی به مذاكره و تحميل برجام های 2 و 3 و... .
اما آنچه از هم اكنون شكست اين پروژه كثيف را نويد می دهد، افشا و سوزاندن 
آن از سوی رهبری و ايجاد هوشياری و حساسيت در بين مسئوالن و مردم 
است كه نه تنها به از بين بردن بسترها و زمينه های هرگونه فرصت طلبی 
دشمن بر می آيد بلكه با همدلی و وحدت برای حل مسائل اساسی و تمركز 
بر ظرفيت ها و مق��دورات داخلی، رويه كج و ناصواب اميد به دش��من نيز 
اصالح شده و به  شكل گيری شرايط جهش و شتاب برای تقويت اقتصاد ملی 
و پيشرفت عمومی كشور نيز فراهم می گردد و اين همان چيزی است كه 

مرگ دشمن از عصبانيت را هم می تواند به دنبال داشته باشد. 

دبیركل حزب مؤتلفه: 
رئيس جمهور براي خستگان كابينه فكري بكند

دبیركل ح�زب مؤتلفه اس�امي با بی�ان اینكه برخي مس�ئوالِن 
خسته، خستگي خود را به حس�اب مردم مي گذارند، گفت: آقاي 
روحاني با ترمی�م كابینه باید فك�ري براي خس�تگي آنان بكند. 
به گزارش مه��ر، محمدنبي حبيبي اظهار داشت: ب��ر اساس گفته رئيس 
مجلس جلسات هماهنگي اقتصاد مقاومتي برگزار نشده است و ايشان از اين 
مطلب گله كرده اند. دولت در برابر تهاجم تحريمي امريكا چگونه مي خواهد 
مقاومت كند، در حالي كه جلسات مربوط به هماهنگي قوا در امر اقتصاد 
مقاومتي تعطيل است. وي افزود: كار به جايي رسيده است كه يک نماينده 
اصالح طلب در مجلس بلند مي شود و مي گويد، خجالت مي كشم بگويم از 
دولت حمايت كردم. دبيركل حزب مؤتلفه اسالم��ي با اظهار اميدواري از 
اينكه بعد از سال ها مسئله گراني در دستور كار دولت قرار گرفت، تأكيد كرد: 
دولت بايد به درد مردم برسد و با جنگ رواني دشمن مقابله كند. نمي شود 
دائماً گفت قيمت ها حباب است، چرا كه مردم شاهد هستند كه واقعيت كف 
بازار چيز ديگري است. حبيبي با اشاره به اعتراف سخنگوي دولت در مورد 
افزايش نگران كننده برخي كاالها، گفت: دولت ابزارهاي بزرگي در اختيار 
دارد تا قيمت ها را كنترل و مهار كند و اين مهم جز با مديريت بسيار قوي و 
هماهنگي كارشناسانه ممكن نيست. وي تصريح كرد: رئيس جمهور مي گويد 
ما در حوزه اقتصاد با يک جنگ روان��ي روبه رو هستيم؛ اين حرف درستي 
است. اميدواريم از طرف دولت اقدامات سلبي و ايجابي بهتر و بيشتري در 
اين مورد اعمال شود. دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي با اظهار گاليه از تعطيلي 
ستاد مبارزه با فساد اقتصادي گفت: وقتي جلس��ات ستاد مبارزه با فساد 
اقتصادي تعطيل است، مردم چگونه اخبار مبارزه با فساد را دنبال كنند. وي 
خاطرنشان كرد: برجام يكسويه توسط دشمن نقض شد و هيچ اميدي هم به 
آن نيست. دولت بايد بپذيرد كه كشور را بدون برجام اداره كند و در پاسخ به 
بدعهدي هاي دشمن تعهدات برجامي را متوقف و غني سازي 2۰ درصد را 
آغاز كند و در صورت شرارت بيشتر دشمن از ان پي تي خارج شود. حبيبي 
گفت: ملت رشيد ايران مردانه در برابر شرارت دشمن ايستاده اند و چهار دهه 
است كه با قدرت مشت به دهان امريكا مي كوبند. متأسفانه برخي مسئوالن 
خسته، خستگي خود را به حساب مردم مي گذارند. آقاي روحاني با ترميم 

كابينه بايد فكري براي خستگي آنان بكند. 
........................................................................................................................

در صورت تصویب در صحن مجلس
تجمع مقابل مجلس مجوز قانوني نمي خواهد

س�خنگوي كمیس�یون ش�وراها و ام�ور داخل�ي كش�ور گفت: 
ط�رح اص�ل ۲۷ قان�ون اساس�ي ی�ا هم�ان ط�رح س�اماندهي 
تجمع�ات توس�ط تع�دادي از نماین�دگان در كمیس�یون مطرح 
ش�ده و كلی�ات آن نی�ز رأی آورده اس�ت. بر اس�اس ای�ن طرح، 
برگ�زاري تجمعات در مقابل مجل�س نیاز به مج�وز قانوني ندارد. 
اصغر سليمي در گفت وگو با ايسنا ضمن تشريح جزئيات طرح ساماندهي 
تجمعات با بيان اينكه بر اساس اين طرح، تنها مكان براي برگزاري تجمعات 
مقابل مجلس است و برگزاري اين تجمعات نياز به گرفتن مجوز قانوني ندارد، 
گفت: اين طرح توسط آقاي ابوترابي و تعدادي از نمايندگان در كميسيون 
مطرح شد و مورد بحث ق��رار گرفت. كليات اين طرح در جلسه كميسيون 
رأی آورد و براي بررسي بيش��تر به كميته اي در كميسيون فرستاده شد تا 
طرحي كامل به صحن مجلس ارائه شود. وزارت كشور و دولت نيز به منظور 
ساماندهي تجمعات در كالن شهرها اقدامات��ي انجام دادند تا مردم بتوانند 
در مكان هاي مش��خص حضور يابند و اعتراضات خود را مطرح كنند. وي 
در ادامه گفت: بر اساس اين طرح در تجمعات زير 3۰ نفر نماينده مجلس، 
در تجمعات كمتر از 7۰۰ نفر رئيس مجمع نمايندگان استان، در تجمعات 
كمتر از 2 هزار نفر نواب رئيس مجلس و در تجمعات باالي 2 هزار نفر رئيس 
مجلس بايد در جمع معترضان حضور يابند و پاسخگو باشند و البته اين يكي 
از ايراداتي است كه اعضاي كميسيون به اين طرح وارد دانستند چرا كه امروز 
بيشتر مشكالت كشور مربوط به امور اجرايي است و صرفاً نمايندگان نبايد 
در اين زمينه پاسخگو باشند و از آنجا كه اغلب مشكالت به سيستم اجرايي بر 
مي گردد مسئوالني كه منتخب دولت هستند بايد در تجمعات حضور يابند و 
پاسخگو باشند. نماينده مردم سميرم در مجلس ادامه داد: بر اساس اين طرح، 
تنها مكان براي برگزاري تجمعات مقابل مجلس است و برگزاري اين تجمعات 
نياز به گرفتن مجوز قانوني ندارد. از سوي ديگر صحبت ها و اعتراض هايي 
كه تجمع كنندگان مطرح مي كنند بايد جمع بن��دي و در خبرگزاري هاي 
معتبر منتشر شود تا به گوش مسئوالن برسد. وي افزود: در اين طرح گفته 
شده برگزاري تجمعات احتياجي به گرفتن مجوز قانوني ندارد اما با توجه به 
مسائل امنيتي و امكان سوءاستفاده برخي از افراد از اين موقعيت، تعدادي از 
نمايندگان نظرشان بر اين بود كه قطعاً در جريان بودن نيروهاي اطالعاتي و 

امنيتي از برگزاري تجمع حائز اهميت است تا بتوانند امنيت را برقرار كنند.

واكنش آصفي به نامه اصالح طلبان و 
اپوزيسيون درباره مذاكره با ترامپ

س�خنگوي وزارت ام�ور خارجه دول�ت اصاحات نامه مش�ترك 
برخي اصاح طلبان و اپوزیس�یون خارج كشور به مسئوالن عالي 
نظام براي مذاكره مس�تقیم با ترام�پ را غیرقابل قب�ول خواند. 
حميدرض��ا آصفي، س��خنگوي وزارت امور خارج��ه دولت اصالحات 
در گفت  وگو با تسنيم با اشاره به نامه مش��ترک برخي اصالح طلبان و 
اپوزيسيون خارج كشور به مسئوالن عالي نظام براي مذاكره مستقيم با 
ترامپ گفت: بين امضاكنندگان اين نامه، فردي با عنوان آصفي نيز وجود 
دارد كه بنده ايشان را اصاًل نمي شناسم و به هيچ عنوان چنين نامه اي 
را نديده و امضا نكرده ام. وي با بيان اينكه درخواست  مذاكره مستقيم 
با ترامپ به هيچ  عنوان قابل قبول نيس��ت، تصريح ك��رد: تجربيات ما 
مي گويد كه دولت امريكا به هيچ عنوان قابل اعتماد نيست و اين شرايط 
براي ترامپ مضاعف است. آصفي با انتقاد از كساني كه تصور مي كنند 
مذاكره مستقيم با امريكا راهگشاست، تأكيد كرد: امريكايي ها با خروج 
از برجام ثابت كردند كه به هيچ توافقي پايبند نيستند؛ در همين توافقي 
كه با كره  شمالي داشتند نيز مي بينيم كه هنوز جوهر اين توافق خشک 

نشده، امريكايي ها قيد »اما« و »اگر« براي اين توافق آورده اند. 
........................................................................................................................

نماینده ولي فقیه در سپاه: 
اقتصاد با تكيه بر استكبار شكوفا نمي شود

نماین�ده ولي فقیه در س�پاه ب�ا بی�ان اینك�ه تكیه بر اس�تكبار 
اقتصاد ما را ش�كوفا نخواهد كرد، گفت: اگر چش�م مان به دس�ت 
امری�كا و اروپا باش�د، دیگ�ر نباید از خ�دا انتظار كمك داش�ت. 
حجت االسالم عبداهلل حاجي صادقي، با بيان اينكه جنگ استكبار جهاني با 
ايران بر سر انرژي هسته اي و موشک نيست، اظهار داشت: آنان با ايدئولوژي 
و دين و ايمان ملت ايران دشمني دارند. وي با بيان اينكه دشمن براي از 
بين بردن دين ما تالش مي كند، خاطرنشان كرد: امروز تمام تالش و توطئه 
دشمن براي از بين بردن روحيه انقالبي همچنين آمادگي و ايستادگي 
بر سر اصول انقالب است؛ طبق فرموده مقام معظم رهبري تا ملت به اين 
انقالب وفادار است، مشكلي براي انقالب ايجاد نخواهد شد. حاجی صادقی 
با بيان اينكه تكيه بر استكبار و اروپا اقتصاد ما را شكوفا نخواهد كرد، افزود: 
اگر چشم مان به دست امريكا و اروپا باشد، ديگر نبايد از خدا انتظار كمک 

داشت. از اين رو عزت ما به احسنت گفتن استكبار نيست.

در اين جوايز  عاقبت بخيری نيست
ادامه از یك

شايد امروز چند نفر كف و سوتي بزنند اما تاريخ ايرانيان اين موارد را يا به 
عنوان ننگ ياد مي كند يا زير خروارها خاک دفن مي كند كه ديگران نفهمند. 
مگر ايرانيان امروز، روشنفكران 12۰ سال پيش همچون ميرزاملكم، ميرزا 
آقاخان كرماني، ميرزا فتحعلي آخوندزاده، تقي زاده، سپهساالر و... را به نيكي 
و به عنوان پرچم داران عزت ايران ياد مي كنند؟ قطعاً خير. اما در همان زمان 
افرادي بودند كه ضد استعمار بودند و راه ه��اي درون ديني را براي تجدد و 
توسعه دنبال مي كردند و تاريخ معاصر ايران با محوريت آنان ماندگار است. 
از سيدجمال الدين اسدآبادي تا ميرزاي شيرازي تا محمد خياباني و ميرزاي 
جنگلي. براي ايرانيان كه تصويري 2۰۰ ساله از غرب اشغالگر، سلطه جو، 
سيري ناپذير و خائن دارند، اخذ جايزه به خاطر مخالفت با داشته هاي بومي 
افتخار محسوب نمي شود. ترديدي نيست كه امثال زيباكالم در ثبت تاريخ 
ايران عاقبت  بخير نخواهند شد، زيرا آنان را پياده نظام غيريت براي ترويج 
سياسي- اجتماعي آن مي دانند كه البته توهم اصالح هم دارند، اما ستيز 
آنان با داشته هاي خ��ودي است. آنان كه قب��ل از زيباكالم جايزه گرفتند 
حاضر نيستند به آن افتخار كنند و به توجيه آن روي آوردند، اما ايرانيان با 
هر سليقه چه بيان كنند و چه نكنند مي دانند كه جوايز غرب ماهيتاً سياسي 
است و به كساني تعلق مي گيرد كه با حكومت برآمده از انقالب اسالمي و 
فرهنگ ديني آن مخالف يا با آن مشغول مبارزه اند؛ از شيرين عبادي تا جعفر 
پناهي و فرهادي و... فرقي نمي كند. با ايران مبارزه كن، جايزه بگير، اما تاريخ 
اجازه نمي دهد اين جماعت سرش��ان را باال بگيرند. تاريخ آيندگان شما را 
»وابسته به غرب« خواهد شناخت. براي فهم اين نگرش مشابهات خود در 

2۰۰ سال گذشته را مطالعه فرماييد. 
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      ایرنا: حسين ذوالفقاري، معاون امنيتي و انتظامي وزارت كش��ور در 
گفت وگوي تلفني با محترم اينچه، قائم مقام وزير كش��ور تركيه بر ادامه 
همكاري در مبارزه با تروريسم و جرائم سازمان يافته در منطقه تأكيد كرد. 
  فارس: سازمان بسيج اساتيد در آس��تانه شهادت شهيد چمران و 
روز بسيج اساتيد، »آيين بزرگداش��ت استاد تراز انقالب اسالمي« را با 
حضور فرمانده كل سپاه، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و جمعي 

از استادان در دانشگاه تهران برگزار مي كند. 
  باش�گاه خبرنگاران: يک عضو شوراي مش��ورتي اصالح طلبان 
از انحالل ش��وراي مش��ورتي اصالح طلبان خبر داد. وي اف��زود: قرار 
بر اين اس��ت كه پارلمان اصالحات با تبديل ش��دن به نهاد باالدستي 
اصالح طلبان جاي شوراي مشورتي را بگيرد و در آينده نزديک اين شورا 

به صورت كامل منحل خواهد شد. 

رسول سنائي راد

الیحه الح�اق ایران به كنوانس�یون مب�ارزه با 
تأمین مال�ی تروریس�م گرچه ب�رای دو ماه به 
حالت تعلیق درآمده است، اما آگاهان سیاسی 
  FATF با نگرانی از وضعیت آینده آن، پذیرش
ذیل این الیح�ه را ترس�یم اتاق شیش�ه ای از 
بنیه دفاعی كش�ور به بیگانه توصیف می كنند.

2۰ خرداد ماه جاري نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي ب��ا 138رأی مواف��ق، 1۰3 رأی مخالف 
و ش��ش رأی ممتن��ع از 253 نماين��ده حاضر، با 
مس��كوت ماندن و تعويق دوماهه بررس��ي اليحه 
الحاق جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون مبارزه 

با تأمين مالي تروريسم موافقت كردند. 
فرداي اين روز، در رسانه هاي اصالحات و نزديک 
به دولت، از جمل��ه خبرگزاري دولت��ي ايرنا، موج 
گسترده اي راه افتاد كه اين اليحه با جنجال آفرينی 
نمايندگان » تندرو « به تعويق افتاده اس��ت! ايرنا 
در گزارشي نوش��ت: اليحه الحاق دولت جمهوري 
اسالمي ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي 
تروريسم يكي از لوايح چهارگانه جنجالي است كه 
براي نخستين بار در 3۰ ارديبهشت 97 به صورت 
غيرعلني در مجلس با حضور علي شمخاني، دبير 
شوراي عالي امنيت ملي؛ محمد جواد ظريف، وزير 
امور خارجه؛ سيد عباس عراقچي، معاون سياسي 
وزير امور خارجه و مس��عود كرباس��يان، وزير امور 
اقتصادي و دارايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
مسئوالن دولتي در اين جلسه با تشريح اين اليحه 

از ضرورت تصويب آن سخن گفتند. 
  ادعایي كه خیلي زود تكذیب شد

جهت گزارش ايرنا و ديگر رس��انه هاي همس��و به 
گونه اي پيش رفت كه دبير ش��وراي عالي امنيت 
ملي موافق اليحه بوده است، حال آنكه فرداي آن 
روز مركز ارتباطات و اطالع رسانی دبيرخانه شوراي 
عالي امنيت مل��ي با صدور اطالعي��ه اي اظهارات 
منتسب به دريابان ش��مخاني در جلسه غيرعلني 
مجلس شوراي اسالمي را تكذيب كرد. در بخشي 

از اين اطالعيه آمده بود: دبير شوراي عالي امنيت 
ملي در جلسه غيرعلني س��ي ام ارديبهشت كه با 
هدف بررسي ابعاد مختلف لوايح چهارگانه مربوط 
به مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم برگزار 
شد، تأكيد كرده كه نحوه مواجهه نمايندگان محترم 
مجلس شوراي اسالمي با اين لوايح واجد هيچ گونه 
جنبه و ال��زام امنيتي نبوده و صرفاً به تش��خيص 
آنها مربوط مي باش��د. اي��ن اطالعيه ب��ا تكذيب 
برخ��ي اظهارنظرها كه حضور دريابان ش��مخاني 
در جلس��ه غيرعلني مجلس را با نظر مساعد دفتر 
رهبر معظم انقالب نس��بت ب��ه FATF مرتبط 
كرده اند، مي افزايد: هيچ گون��ه تصميمي مبني بر 
پيوستن جمهوري اسالمي ايران به FATF اتخاذ 
نگرديده و بيان مطالبي از اين دست بدون توجه به 
ضرورت های امنيت ملي و صرفاً با اغراض سياسي 

مطرح مي شود. 
  پروژه پیامك هاي تهدیدآمیز كلید مي خورد

اكنون ك��ه تعيين تكلي��ف اليحه الح��اق دولت 
جمهوري اسالمي ايران به كنوانس��يون مبارزه با 
تأمين مالي تروريسم پس از حاش��يه هاي فراوان 
براي دو ماه مسكوت مانده است، رسانه هاي عصباني 
از اين تصميم پروژه ديگ��ري راه انداخته اند و ادعا 
مي كنند برخي از نمايندگان پيامک هاي تهديدآميز 
دريافت كرده اند كه در آن از آنها خواسته شده است 
به اليحه الحاق دولت جمهوري اس��المي ايران به 
كنوانس��يون مبارزه با تأمين مالي تروريسم رأی 
ندهند. موضوعي كه ب��ه گفته محمدعلی وكيلي، 
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي به هيئت 
رئيسه ارجاع شده و در دست بررسي است. ايرنا و 
ساير رسانه هاي همسو با دولت مي كوشند، مخالفان 
پيوس��تن ايران به اين اليحه را » تندرو « معرفي 
كنند، ليكن به اين پرسش پاسخ نداده اند، اگر اصل 
بر پذيرش رأی اكثريت هست -كه بايد باشد- چرا 
حاضر ب��ه تمكي��ن رأی اكثري��ت) 138 از 253( 

نيستند و آنها را مصداق تندروي مي دانند؟

  خطرات پیوستن به FATF چیست؟
حال كه قريب 1۰ روز از تصميم مجلس براي تعويق 
اين اليحه مي گ��ذرد، نگاهي ب��ه چرايي مخالفت 
نمايندگان براي پيوس��تن ايران به اي��ن قرارداد 
استعماري مي تواند بسياري از ابهامات را برطرف 

كند. 
مجتبي ذوالنوري، عضو كميسيون امنيت ملي و 
رئيس كميته هسته اي كه از مخالفان اين اليحه 
است، پنج دليل براي خطرات پذيرش اين اليحه 
عنوان كرده است. ذوالنوري كه با خبرگزاري خانه 
ملت گفت وگو كرده اس��ت، در خصوص اينكه آيا 
پيوس��تنFATF به صالح كش��ورمان است يا 
 FATF خير، با تأكيد بر اينكه قطعاً پيوستن به
به صالح كشور نيست، مي گويد: گروه ويژه اقدام 
مالي يا همان FATF ، 46 اقدام را مشخص كرده 
كه هر كشوري به تناسب تحقق آنها در سطحي از 
ريسک قرار مي گيرد؛ بر اين اساس بايد گفت كه 
در گذشته كشورمان در black list قرار داشت 
و اكنون در سطح خاكستري قرار دارد. وي ادامه 
داد: بنابراي��ن مهم تري��ن قدم براي پيوس��تن به 
گروه ويژه اقدام مالي، الحاق ايران به كنوانسيون 
بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم است؛ در 
واقع اگر اين الحاقيه پذيرفته شود به نوعي طنابي 
به گردن خودمان آوي��زان كرده ايم. اين نماينده 
مردم در مجل��س دهم افزود: تعري��ف از مقابله با 
تأمين مالي تروريسم و تعريف از تروريسم توسط 
غربي ها صورت مي گيرد و آنها به تعريف كشورمان 
اهميتي نمي دهند؛ براي مثال كشورمان اعتقاد 
دارد نهضت هاي آزادی بخش تروريست نيستند 
اما منافقين جزو گروه هاي تروريس��تي محسوب 
مي ش��ود، در حالي ك��ه امريكا گروه��ک مذكور 
را از ليس��ت س��ياه خارج كرد. عضو فراكس��يون 
نمايندگان واليي مجلس با اش��اره به اينكه حق 
تحفظ پيش بيني ش��ده براي FATF بر اساس 
كنوانسيون وين نبايد با روح اين گروه ويژه اقدام 

مالي در تضاد باشد، اظهار كرد: پذيرش حق شرط 
كش��ورمان در گرو عدم اعتراض اعضا اس��ت، در 
حالي كه از هم اكنون 12 كشور نسبت به شروط 
ايران موضع گيری و اعتراض كرده اند. ذوالنوري 
 FATF تصريح كرد: همچنين بايد اذعان كرد كه
پشت قباله برجام و براي نگه داش��تن امريكا بود 
بنابراين وقتي اياالت متحده خارج ش��ده دليلي 
براي پيوستن به آن وجود ندارد؛ در واقع اجرايي 
كردن FATF از محصوالت برجام است و آقاي 
طيب نيا، وزير وقت مربوطه به صورت مخفيانه و 
چراغ خاموش آن را امضا كرد. وي خاطرنشان كرد: 
بنابراين فقط در حال درست كردن اتاق شيشه اي 
هس��تيم كه در آينده نيز بر اساس آن نمي توانيم 

تحريم ها را دور بزنيم. 
  ضربه ه�اي دفاع�ي و امنیت�ي حاصل از 

FATF پذیرش
نماينده مردم شاهين ش��هر هم ب��ا تأكيد بر اينكه 
پذيرش FATF دس��ت اي��ران را زي��ر گيوتين 
دشمنان قرار مي دهد، معتقد است: با پيوستن به 
اين معاهده دشمن بدون هزينه به اطالعات ايران 
دست پيدا كرده و ضربه هاي امنيتي جدي خواهند 
زد. حسينعلي حاجي دليگاني، در گفت و گو با رسا، 
 FATF با اشاره به خطرات تصويب الحاق ايران به
در مجلس شوراي اسالمي، اظهار داشت: تصويب 
اليحه الح��اق به كنوانس��يون بين المللي مقابله با 
تأمين مالي تروريسم از بعد امنيتي به نظام آسيب 
 FATF مي رساند. وي با بيان اينكه تصويب اليحه
مانند قرارداد گلس��تان و تركمنچاي اس��ت، ابراز 
داش��ت: با ورود رس��مي به FATF خاک كشور 
محفوظ مي ماند اما تمام استقالل كشور را از دست 
خواهيم داد. حاجي دليگان��ي تصريح كرد: امروزه 
مردم ايران در صرف اموال و پول هاي خود در مسائل 
مختلف اختيار عمل كامل��ي دارند ولي با تصويب 
FATF در مجلس شوراي اسالمي تمام اطالعات 
و داده های مالي مردم و مسئوالن كشور در اختيار 
برخي از كشور هاي عضو اين كنوانسيون قرار خواهد 
گرفت. وي عنوان كرد: با پيوستن ما به كنوانسيون 
مبارزه با پولشويي، اطالعات دفاعي و نظامي خود 
را به راحتي در اختيار بيگانگان قرار مي دهيم. عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينكه 
پذيرش FATF دست ايران را زير گيوتين دشمنان 
قرار مي دهد، گفت: با پيوستن به كنوانسيون مقابله 
با تأمين مالي تروريس��م بايد اشخاص، شركت ها، 
سازمان ها و نهاد هايي كه توسط نهاد هاي بين المللي 
تحريم ش��ده اند، مورد تحريم حكومت ايران قرار 
بگيرند. وي افزود: با اين كار افرادي كه براي دفاع از 
آرمان هاي انقالب اسالمي ايران سربازي و ايثارگري 
كرده اند، بايد مورد تحريم خودي ها قرار بگيرند و 
در نهايت به كش��ور هاي بيگانه تحويل داده شوند.  
عضو فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس اظهار 
داشت: نخستين هدف از تشكيل FATF تضعيف 
بنيه دفاعي جمهوري اس��المي اي��ران در داخل و 
كاهش ضريب نف��وذ ايران در منطقه اس��ت تا در 
نهايت حكومت اسالمي ايران نابود شود. وي با اشاره 
به تجربه برجام، ابراز داشت: متأسفانه اشخاصي در 
بدنه دولت قرار دارند كه از روي وابس��تگي فكري، 
خودباختگي ي��ا فراهم كردن ش��رايط مناس��ب 
براي روز مبادا از الحاق جمهوري اس��المي ايران 
 به كنوانس��يون مبارزه ب��ا تأمين مالي تروريس��م

 حمايت مي كنند.

سخنگوي كمیسیون امنیت ملي: 

كانادا همواره در پازل امريكا بازي كرده است
     خبر 

تصویب قانون توقف روابط با ایران در مجلس عوام كانادا به جهت 
پیروي از سیاست هاي امریكا و شكست امریكایي ها در منطقه است. 
سيدحسين نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس 
در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص تبعات و آثار مصوبه 
مجلس عوام كانادا مبني بر توقف مذاكرات و روابط ديپلماتيک ايران 
و كانادا در عرصه بين الملل، گفت: جمهوري اس��المي ايران هميشه 
به دنبال رفع مناقش��ات بين المللي از طريق مذاكره و گفت  وگو بوده 
است، در موضوع برجام نيز اين اعتقاد ايران و پايبندي به تمام توافقات 
بين  المللي به اثبات رسيده اس��ت. نماينده مردم ورامين و پيشوا در 
مجلس با انتقاد از مصوبه مجلس عوام كانادا مبني بر توقف مذاكرات و 
روابط ديپلماتيک ايران و كانادا، تصريح كرد: بسياري از ايرانيان مقيم 
خارج در كشور كانادا زندگي مي كنند بنابراين بين ايران و كانادا بايد 

به طور مستمر روابط ديپلماتيک برقرار باشد تا مسائل كنسولي اين 
افراد هم پيگيري و مرتفع شود. نقوي حسيني ادامه داد: از سوي ديگر 
برخي از مجرمان متواري ايراني چون خاوري به كانادا پناه بردند كه 
بايد از طريق روابط ديپلماتيک به وضعيت آنها رسيدگي شود، بنابراين 
در صورت توقف مذاكرات و روابط ايران و كانادا، بسياري از مشكالت 
مسكوت خواهد ماند و از اين جهت خساراتي متوجه جمهوري اسالمي 
ايران مي شود. وي با اشاره به قرار گرفتن نهادهاي نظامي ايران همچون 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در فهرس��ت گروه هاي تروريستي به 
موجب تصويب قانون قطع روابط ديپلماتيک اي��ران و كانادا، افزود: 
كانادا هميش��ه در پازل امريكايي ها بازي كرده اس��ت، امريكايي ها 
نيز از گذش��ته به دنبال وارد كردن اتهامات به نهادهاي نظامي ايران 
چون سپاه پاسداران بوده اند، زيرا از اين مجموعه ها در منطقه ضربه 

خورده اند. سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي، تصريح كرد: دماغ امريكايي ها در منطقه خاورميانه به 
خاک ماليده شده و آنها سپاه پاسداران ايران را مقصر مي دانند، از اين رو 
به دنبال اعمال محدوديت و فشار به اين مجموعه ها هستند. در حقيقت 
در س��ال هاي اخير همه اركاني كه جزو منابع قدرت ايران هستند، از 
سوي امريكايي ها و حاميان آن مورد تحريم و محدوديت واقع شدند 

بنابراين اين نوع موضع گيری در راستاي سياست امريكايي ها است. 
مجلس عوام كانادا هفته گذش��ته با تصويب قانوني تمام مذاكرات با 
ايران براي ازس��رگيري روابط ديپلماتيک را متوق��ف كرد. طبق اين 
قانون نهادهاي نظامي ايران همچون سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
فهرست گروه هاي تروريستي قرار گرفت و برخي ادعاها و اتهامات عليه 

اين نهادها مطرح شده است. 

ژه
وی

گاف تفرقه افكنانه ۲ نماینده میان ایران و فلسطیني ها
ما به فلسطيني ها كمک مي كنيم، پس آنها حتي در فوتبال 
هم بايد حامي ايران باشند، اين منطق غلط برخي مخالفان 
جمهوري اسالمي است. بی آنكه بدانند اوالً ميان مردم غزه و 
دولت فلسطين زمين تا آسمان فرق است و ثانياً حمايت هاي 
فوتبالي و مدافع يک تيم بودن وراي اين گزاره هاي سياسي 

است. 
با اين مقدمه، به گاف فوتبالي – سياسي مصطفي كواكبيان، 
نماينده ته��ران در مجلس مي پردازيم. پ��س از پايان بازي 
فوتبال اي��ران و مراكش، كواكبيان در صفح��ه توئيتر خود 
نوشت كه »  هرچند فدراسيون فوتبال فلسطين به نادرستي 
از مراكش، عربس��تان و مصر حمايت كرد اما خداوند بزرگ 
سرنوش��ت مس��ابقات را به گونه اي ديگر رق��م زد؛ پيروزي 
غرورآفري��ن يوزپلن��گان ايراني را ب��ا تمام وج��ود تبريک 

مي گويم«!
اما همه آنچه دلي��ل اين ادعاي كواكبيان ب��ود، توئيت يک 
ورزش��كار دونده فلس��طيني در حمايت از چهار تيم عربي 

حاضر در مس��ابقات بود؛ محمد القاضي ورزشكار دو ماراتن 
فلسطيني به عنوان يک ورزشكار عرب در دو توئيت جداگانه، 
هم از تيم هاي عربي »مراكش، عربس��تان، مصر و تونس« و 
هم از تيم مراك��ش در بازي با ايران حماي��ت كرد، يعني به 
هيچ عنوان دولت فلس��طين و فدراسيون فوتبال اين كشور 
وسط ماجرا نبودند و صرفاً عقيده شخصي يک ورزشكار بود 
اما توانس��ته بود نماينده مجلس علوم سياسي خوانده ايران 

را فريب دهد. 
جالب ت��ر از كواكبيان، غالمعل��ي جعف��رزاده ايمن آبادي، 
ديگر نماينده اصالح طلب مجلس بود كه كوش��يد با مشي 
هميش��گي اش در جنجال آفرينی، با كواكبيان در گافي كه 
داده، همراهي كند. او در اينس��تاگرام خود نوشت: »گرچه 
فدراسيون فوتبال فلسطين طبق معمول، نامردي و از مراكش 
حمايت كرد تا به خيال خودش تيم ملي فوتبال ايران را بدون 
حامي كنه و صدا و سيماي ميلي هم به كمكش اومد و سعي 
داشت نشون بده تيم ملي در سن پترزبورگ تماشاگر نداره! 
ولي تنها خدا بود كه يوزپلنگان ايراني را تنها نگذاشت و با گل 
به خودي، دل ميليون ها ايراني داخل و خارج از كشور رو شاد 

كرد تا ثابت كنه مظلوم كيست«! در بيان سطح اين نوشته، 
همين بس كه اگر بر فرض دولت فلسطين از تيم ملي فوتبال 
ايران حمايت نكند، آيا ما بي حامي شده ايم؟! و اصاًل تيم ملي 

يک كشور چرا بايد محتاج حمايت خارجي ها باشد؟!
سطح گاف نمايندگان مجلس ايران تا حدي بود كه همان 
ورزشكار فلس��طيني در مورد ايران نوشت كه »ما شما را 
دوس��ت داريم و برايتان آرزوي توفيق مي كنيم، اين فقط 
فوتبال است، صداقت ما از آن مهم تر و بزرگ تر است«. او 
در ادامه به كواكبيان هم واكنش نشان داد و نوشت: »من 
از تيم ايران هم حمايت مي كنم. قبل از اينكه دروغ هايت 
را توئيت كني و بين ايراني ها با فلسطيني ها مشكل ايجاد 
كني، بيوي پروفايل من را چ��ک كن. من خودم را محمد 
القاضي معرفي كردم نه هيچ س��ازمان رسمي اي و تو بايد 
بداني كه دوستي ما)ايران و فلسطين( براي هميشه پايدار 

خواهند ماند«. 
متأسفانه اين اشتباه مغرضانه بازتاب زيادي در فضاي مجازي 
يافت و اميد نمايندگان مجلس زين پس دقيق تر مطالبات 

جناحي و سياسي خود را به نام فوتبال پي بگيرند. 

رحیم زیادعلی
  گزارش


