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وزیر کشور :رضایت مردم را جلب نکنیم به مشکل اساسی برخورد میکنیم

هشدارآملیالریجانی
بهاخاللگراناقتصادی

ایرنا

اخبــــار
رئیــس قــوه قضائیــه با تأکید بــر اینکه هیــچ رأفتی در برخــورد دســتگاه قضایی با
مفســدان اقتصادی وجود نخواهد داشــت ،به همه کســانی که به فکــر ثروتهای
بادآورده و ســوء اســتفاده از التهابات اقتصادی هســتند هشــدار داد که قوه قضائیه
به عنوان یکی از ارکان نظام به ســراغ آنها خواهد رفت و قطعاً مجازات خواهند
شــد .به گزارش میزان ،آیتاهلل آملی الریجانی در جلســه مسئوالن عالی قضایی،
با اشــاره به تالشهای دشــمن برای ایجاد تالطم در بازار و اقتصاد کشــور با هدف
ایجاد شــکاف میان مردم و نظام طی ماههای اخیر ،گفت :در کنار این دشــمنیها
عدهای در داخل به دنبال ســودجویی و کسب ثروتهای بادآورده بودند .ما نیز به
این افراد هشدار دادیم که برخوردهایمان جدی و قاطع خواهد بود .مجدداً اعالم
میکنم که دستگاه قضایی ضمن حمایت کامل از سرمایهگذاری سالم و برخورد با
افرادیانهادهاییکهبهنحویبخواهند درمقابل اینقبیلسرمایهگذاریهاموانعی
ایجاد کنند ،بشدت با کسانی که تالش دارند از رخنههای امنیتی و اقتصادی برای
تحصیل مال و انباشــت ثروت بادآورده استفاده کنند مقابله خواهد کرد .آیتاهلل
آملی الریجانی با توصیه به افرادی که در اندیشه سودجویی و بهرهمندی از برخی
التهاباتهستند،تأکیدکرد:بهتراستتاراهبازگشتیوجوددارداینافرادازتخلفات
و جرایم خود دست بردارند ،زیرا قطعاً دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان نظام
با قاطعیت در مقابل مفاسد اقتصادی ایستاده و اجازه نمیدهد که برخی با تالش
برای کسب ثروتهای بادآورده منافع عموم مردم را به خطر بیندازند.

وزیر اطالعات:

سفیر ایران در دانمارک اخراج نشده است

وزیــر امــور خارجه با تأکید بر اینکه ســفیر ایــران در دانمارک بــه موجب حادثه
تروریستی اخیر اخراج نشده است ،گفت :طرح چنین ادعاهایی در مورد دخالت
ایران در این حادثه ساخته موساد است .محمدجواد ظریف در گفتوگو با خانه
ملت ،با اشــاره بــه ادعای برخــی از مقامهای دانمارکــی در خصوص عملیات
نافرجــام علیــه یکــی از مخالفــان ایرانی در این کشــور و اخراج ســفیر ایــران در
دانمارک ،انتســاب عملیات ادعایی به جمهوری اســامی را قویاً تکذیب کرد و
گفت :به هیچ عنوان اینطور نبوده و ســفیر ایران هم از دانمارک اخراج نشــده
اســت .وزیــر امور خارجه در ادامه یادآور شــد :ما با دولــت دانمارک دیدگاههای
خود را مطرح کردیم و به آنها اذعان داشتیم که پناه دادن به تروریستها قابل
قبول نیست .ظریف تأکید کرد :طرح چنین ادعاهایی در مورد دخالت ایران در
حادثه دانمارک و دســتگیریای که اخیراً انجام شــده ساخته موساد است .وزیر
امــور خارجــه همچنین اظهار داشــت :با توجه بــه حادثه پیش آمــده؛ ما اعالم
آمادگی برای همکاری جهت کشــف حقایق کردیم ،لذا باید دید دانمارکیها تا
چه میزان میخواهند به تعهدات بینالمللی خود عمل کنند .اخیراً فین بورج
اندرســون ،رئیس سرویس امنیتی دانمارک در کنفرانسی خبری با متهم کردن
ایران به دست داشتن در حمله به یک شخص دانمارکی ادعا کرد که این حمله
علیه رهبر دانمارکی گروهک االحوازیه انجام گرفته است .اندرسون همچنین در
این باره ابراز عقیده کرد که ما با یک سازمان اطالعاتی ایرانی که برای حمله در
خاک دانمارک برنامه ریخته است ،طرف هستیم.

کاظمصدیقیخطیباینهفتهنمازجمعهتهران

نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجتاالسالم والمسلمین کاظم صدیقی،
در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد .به گزارش ایسنا ،غالمعلی افروز عضو هیأت
علمی دانشگاه تهران پیش از ایراد خطبههای نماز جمعه با موضوع «زوجین و
هنگامه فرزندآوری» پیرامون تحکیم خانواده به سخنرانی خواهد پرداخت.
(ره)

مراســم ســوگواری ۲۸و  ۲۹صفر در روزهای چهارشــنبه  ۱۶و پنجشــنبه  ۱۷آبان با
حضور اقشــار مختلف مردم در حرم امام خمینی(ره) برگزار میشــود .به گزارش
ایســنا ،آستان امام خمینی (ره) از عموم مردم برای شرکت در این مراسم دعوت
بهعمل آورده است.

وزیــر کشــور بــار دیگــر نســبت بــه خطــر
نارضایتــی مردم هشــدار داد .بــ ه گزارش
ایســنا ،عبدالرضــا رحمانــی فضلــی روز
گذشته در هفتمین همایش ملی پدافند
غیرعامــل کشــور در ایــن بــاره گفــت :اگر
نتوانیــم رضایتمنــدی مــردم را حاصــل
کنیم ،آن وقت به مشکل اساسی برخورد
میکنیم و آسیبش را خواهیم دید؛ چرا که
نظام طبیعت با کسی تعارف ندارد.

وی در ادامه با اشــاره به موضوع همایش
گفت :مردمی که ما مدیون آنان هستیم،
زمانــی میتواننــد در موضــوع پدافنــد
غیرعامــل به ما کمــک کنند کــه از لحاظ
اعتقــادی قانــع شــوند و از لحــاظ عملی
هم به آنان اعتماد شــود؛ آنچه ما باید به
آن توجه داشــته باشــیم ،ادای دین ما به
این مردم اســت .ما چگونه میتوانیم به
در صحنه بــودن مــردم ،ایثارگری و صبر

آنــان پاســخ دهیــم؟ تنهــا به این شــکل
کــه رضایتمنــدی آنــان را تأمیــن کنیــم و
اگــر نتوانیــم ایــن کار را بکنیــم آن وقــت
بــه مشــکل اساســی برخــورد میکنیــم و
آسیبش را خواهیم دید.
وزیر کشــور با اشــاره به ناآرامیهای اخیر،
تصریح کرد :وقتی تهدیدها را طبقهبندی
میکنیــم این نوع تهدیدات و حرکاتی که
در چندین ماه گذشته با آن روبهرو بودیم

از جملــه مهمتریــن تهدیــدات اســت و
نباید به سادگی از کنار آن گذشت .از سوی
دیگر هم ضد انقالب و منافقین بهدنبال
اســتفاده از ایــن ناآرامیهــا به ســود خود
هستند ،بنابراین توجه به مشکالت مردم
از مهمتریــن وظایــف پدافنــد غیرعامل
اســت .رحمانی فضلــی با بیــان اینکه ما
بــدون امنیــت نمیتوانیــم کاری انجــام
دهیم ،گفــت :عقل انســان میگوید باید

امنیــت را پیــش از وقــوع حادثــه رعایت
کنیــم؛ چــرا کــه هزینــه کمتــری را متقبل
خواهیــم شــد .وزیر کشــور روز گذشــته در
جلسه ستاد اربعین با بیان این که«برخی
مطرح کردند چراغی که به خانه رواست،
به مســجد حرام اســت کــه تلقی مــا این
اســت که این برداشــتها بسیار سطحی
و نارساســت» ادامه داد :عظمت مراسم
اربعیــن وقتــی بیشــتر درک میشــود که

به اقدامات دشــمن بنگریم .دشــمن در
رســانههای خــود ایــن مراســم را بایکوت
کرد و بازتابی نداد و اگر هم رسانههایی به
آن پرداختند برای بزرگ کردن اشکاالت
یا قراردادن شــیعه در مقابل اهل ســنت
بود .آنها میخواستند اربعین را در مقابل
حج قــرار دهند در حالی که ما معتقدیم
اربعیــن در طــول حــج اســت؛ اربعیــن
مستحب اولی و حج جزو واجبات است.

وزیر خارجه زیر ضرب مخالفان دولت قرار گرفت

 3کارت سبز بهارستان به ظریف در یک روز
ظریف خطاب به مخالفان :افتخار ملت را به ننگ و ذلت تبدیل نکنید

رنــگ کارتهایــی کــه مخالفــان دولــت
بــرای وزیر خارجه تــدارک دیــده بودند،
«زرد» نشــد؛ مجلــس دیــروز ســه بــار به
ظریــف «کارت ســبز» نشــان داد .حاال با
ایــن ســؤالها در  5ســال فعالیــت او در
دولتهــای دهم و یازدهــم مجموعاً 14
طــرح ســؤال از وزیــر خارجــه در صحــن
علنــی مجلس همگــی نــاکام ماندهاند؛
چه در مجلس اصولگــرای نهم و چه در
مجلــس اعتدالــی یازدهــم .دیــروز البته
 7ســؤال جدید هــم از وزیر امــور خارجه
اعالم وصول شد.
دیــروز محمدجــواد ظریف برای پاســخ
بــه طرح ســه ســؤال از ســوی جمعــی از
مخالفــان خــود بــا لیــدری حســینعلی
حاجــی دلیگانی راهی بهارســتان شــده
بود .ســؤاالتی درباره ردیابی اموال بابک
زنجانــی در خــارج از کشــور ،امضــای
اســنادی بعــد از برجــام و اینکــه چــرا در
مذاکــرات ،زور ایــران بــه امریکاییهــا
نرســیده اســت؟ البتــه از میــان این ســه
سؤال هم در جلســه دیروز تنها دو سؤال
از طرف حسینعلی حاجیدلیگانی که به
عنــوان نماینده ســؤالکنندگان صحبت
میکــرد ،مطرح شــد .در واقــع زمانی که
مهلــت قانونــی ظریــف بــرای پاســخ به
سؤاالت تمام شد ،حاجیدلیگانی سؤال
آخر را پشت تریبون مجلس مطرح کرد.
همیــن موضوع باعــث کنایــه ظریف به
حاجیدلیگانی شد .او خطاب به حاجی
دلیگانی گفت« :شــما از ســه سؤال به دو
ســؤال پرداختید ،این روش جدید اســت
که بعد از پایان عرایض من به سؤال سوم
یپردازید.
م 
باالخــره اینجا خانه شــما اســت و ما هم
میهمان شما هســتیم ،نوش جانتان!»
به جز حاجی دلیگانی ،نمایندگانی چون
نــادر قاضیپور ،جــواد کریمی قدوســی،
ســیدناصر موســوی الرگانــی ،علیرضــا
ســلیمی و محمد دهقانی نقندر نیز این
سؤاالت را امضا کرده بودند.
حســینعلی حاجــی دلیگانی در جلســه
دیــروز در توضیــح ســؤال اول از وزیــر
خارجــه دربــاره پیگیــری امــوال بابــک
زنجانــی در خــارج از کشــور گفــت :هــم
رئیــس قــوه قضائیــه و هــم معــاون اول
رئیس جمهوری در ســال  93در جلســه
ستاد مبارزه با مفاســد اقتصادی ظریف
را مکلــف کردند تا اموال ایــران در خارج
از کشــور را هــم شناســایی کــرده و هــم
برگرداند .نماینده شــاهین شهر خطاب
بــه وزیــر امــور خارجــه ادامــه داد :شــاید

شــما بگویید کــه بابک زنجانی با روشــی
متقلبانــه و مخفــی کارانــه اموالــش را
مخفی کرده است اگر این گونه نبود ،بقیه
هم میتوانســتند این اموال را شناســایی
کنند ،سنگرهای دیپلماسی ما کجاست؟
آیــا امــوال در بانکها جاری بــوده یا نه؟
حاجی دلیگانی درباره سؤال دوم خود از
ظریف که درباره امضای اســنادی توسط
دولــت بعــد از برجــام بود هــم توضیح
داد :چــرا شــما بعــد از امضــای برجــام
قراردادهای جدیدی ضمیمه آن کردید
و توضیحی در این مــورد ارائه ندادید اما
میدانیــد در تاریــخ  3آذر  92توافق ژنو،
 13فروردیــن  94توافق لــوزان 24 ،تیر 94
توافــق برجام را امضا کردید و  26دیماه
 94نیز روز اجرای برجام بود ضمن اینکه
هیأتی که مسئولیت شما بوده در  17آذر
 95یعنی یک ســال پس از اجرای برجام
فرســتادید یعنی یک روز قبل از برگزاری
انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا و
در تاریــخ  18آذر یعنــی یــک روز قبــل
مذاکــرهای را انجام دادید که محل آن در
فرانکفــورت بود که نتیجه آن ســه تعهد
جدید برخالف نص صریح برجام بود که
این اقدام در واقع نقض برجام محسوب
میشــود بنابراین این تنهــا امریکا نبوده
که برجــام را نقــض کرده اســت .حاجی
دلیگانی اظهار کرد :در بند  7برجام قبول
کردید که در کشور  300کیلوگرم اورانیوم
غنیسازی شــده را تا غنای  3.67داشته
باشــید که به عنوان محصول تولید شده
قابــل جابهجایی و اســتفاده باشــد اما در
نهایــت طــی مذاکــرهای بــا امریــکا ،این
تعهــد داده شــده که رســوبات ایــن مواد
غنی شده که در داخل لولهها و تجهیزات
هســتهای اســت جزو آن محســوب شود
و ایــن گونــه حــق ملــت ایــران را پایمال
کردیــد .حاجی دلیگانی افزود :ما شــاهد
اتفاقات مشــابه این در ســایر بخشها از
جمله گروه اقــدام مالی بودیم که در 25
خــرداد  95طیبنیا تعهدی را امضا کرد
کــه در پــی آن  41کار انجام شــود و این در
حالی اســت کــه مجلس از ایــن موضوع
بــی اطالع بــود و در نهایت نیــز وزیر امور
خارجــه ،ســیف و طیبنیــا در ایــن مورد
نامهپشیمانینوشتند.
نماینــده شــاهین شــهر یــادآور شــد:
براســاس اصــل  177و  125قانــون
اساســی هیــچ مقامــی نمیتوانــد بدون
مصوبــه نماینــدگان مجلس کــه وکالی
ملــت هســتند ،هیــچ تعهــدی به ســایر
کشــورها بدهند ،علــت محرمانــه بودن

خانه ملت

مرزبانان ربوده شده تا این لحظه در سالمت هستند

وزیــر اطالعات درباره آخرین وضعیت مرزبانان ربوده شــده توضیحاتی ارائه
کرد .بهگزارش ایســنا ،حجتاالســام علوی در هفتمین همایش ملی پدافند
غیرعامــل در جمــع خبرنگاران با اشــاره به وضعیت مرزبانان ربوده شــده در
مرز میرجاوه اظهار کرد :مرزبانان ربوده شده تا این لحظه در سالمت هستند و
فعالیتهای زیادی توسط ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی نیروی زمینی
ســپاه در ارتباط با ارتش پاکســتان صورت گرفته اســت.علوی افــزود :عالوه بر
این ،وزیر کشــور نیز با همتای پاکســتانی خود ارتباط گرفته و آنها هم اقداماتی
را شروع کردند که امیدواریم مجموع این اقدامات موجب آزادسازی مرزبانان
کشورمان شود.وی همچنین درباره پیشبینی زمان آزادی مرزبانان ربوده شده
گفت :تالشها در حال انجام اســت و امیدواریم نتیجه بزودی حاصل شــود و
چشم خانوادههای این عزیزان به دیدن فرزندانشان روشن شود.
ëëدستگیری 10نفرازمسئولین،لیدرهاواعضایفعالیکشبکههرمینوظهور
وزارت اطالعــات  10نفــر از مســئوالن ،لیدرها و اعضای فعال یک شــبکه هرمی
نوظهــور را در اســتانهای تهــران ،همــدان و اصفهان دســتگیر و تحویل مراجع
قضایی داد .به گزارش ایســنا ،در اطالعیه وزارت اطالعات آمده است :سربازان
گمنــام امام زمان(عج) در راســتای تأمین نظــم و امنیت اقتصادی و جلوگیری
از اخــال در نظــام اقتصــادی کشــور ،ضمــن شناســایی و برخورد با یک شــبکه
هرمی بهنام (ورد واید انرژی) تعداد  10نفر از مسئوالن ،لیدرها و اعضای فعال
این شــبکه هرمی نوظهور را در اســتانهای تهران ،همدان و اصفهان دستگیر و
تحویل مراجع قضایی دادند .بر اساس این گزارش ،این شبکه هرمی در پوشش
دورههای آموزشــی مؤسســه کریتور آکادمــی ( ،)Creator Academyدر گذشــته
ی جــیامســی ( ،)VGMCادروز ( )Adrowsو
بــا نــام شــرکتهایی همچــون و 
یونیفانــدز ( )Unifundsو اخیراً با نام ورد واید انــرژی (،)World Wide Energy
مــردم را فریفتــه و از ایــن طریــق توانســته میلیاردهــا تومــان کالهبــرداری کند.
شــرکت مذکور با ادعای دروغین ســرمایهگذاری در ارتقا و پیشرفت انرژی سبز و
سوختهای زیستی و غیرفسیلی ،اقدام به جذب سرمایه افراد و انعقاد قرارداد
صوری با آنها کرده و از همان ســرمایه جمع شــده مجدد به سرمایهگذاران سود
پرداخــت میکرد.این اطالعیه میافزاید :شــایان ذکر اســت اســتفاده از ارزهای
رمزنگار شــده جهت امور غیرقانونی و پولشــویی ،ترغیب و اغفال افراد از طریق
برگزاری همایشها و دورههای آموزشــی در خارج از کشــور ،خروج ارز از کشــور و
اقــدام به شبکهســازی هرمی ،بخشــی از فعالیتهای غیرقانونــی و مخرب این
مجموعــه کالهبــرداری و اخاللگر اقتصادی اســت .وزارت اطالعــات در پایان از
مردم خواســت :با عنایت به شکلگیری مجدد شــبکههای هرمی با ترفندهای
جدید و کالهبرداری آنها و احتمال مالباخته شــدن افراد ،مقتضی اســت مردم
شریف از هرگونه سرمایهگذاری در طرحهایی از این قبیل ،خودداری و در صورت
مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را به شماره  113منعکس کنند.
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ایــن توافقها چیســت و چــرا نمایندگان
مجلــس بایــد از طریق انتشــار اخباری از
آژانس بینالمللی هستهای و رسانههای
دیگــر کشــورها از ایــن موضــوع مطلــع
شوند؟ این نماینده مجلس دهم عنوان
کــرد :دولــت باید قبــل از امضای اســناد
محرمانه با همپیمانان اروپاییاش اخبار
آن را منتشــر میکرد بنابراین در شــرایط
کنونی نیز الزم است پرده از سایر توافقات
محرمانه بردارید که ملت را که پشتیبان
خدمتگــزاران کشــور هســتند در جریــان
ایــن مســائل قــرار دهیــد تا اعتمادشــان
را از دســت ندهنــد .حاجــی دلیگانــی
خاطرنشــان کــرد :اگــر مــا از طرفهــای
برجــام تضمین کتبی گرفتــه بودیم و به
الزامات 9گانه عمل میکردیم در شرایط
کنونی این وضع ایجاد نمیشد که حرف
رئیس جمهوری به مجلس نقض شــود
بنابرایــن هــم اکنــون باید دولــت ،ملت
و حاکمیــت در جهــت پیشــرفت ،حفظ
استقالل و تأمین رفاه کشور کمک کنند.
ëëسندیغیرازبرجامامضانشدهاست
محمدجواد ظریف نیز در پاســخ به ســه
سؤال نماینده شاهین شهر اظهار داشت:
درباره حمایــت وزارت امور خارجه برای
اســترداد اموال خارج شــده از کشــور باید
گفــت که ایــن وزارتخانه نقــش حمایتی
دارد .وزیــر امــور خارجه کشــور ادامه داد:
در واقع وزارت امــور خارجه اقداماتی که
دســتگاه قضایی دارد را پیگیری میکند،
در این زمینه دســتگاههای مختلف برای
تخلفــات اقداماتــی انجــام میدهند که
وزارت امور خارجه براســاس درخواست
دستگاه قضا ،وزارت نفت و بانک مرکزی
موضوعات را دنبال میکند.

این عضو کابینه دولــت دوازدهم با بیان
اینکه حق نماینده مردم است که نگران
اموال حقوق ملت باشد ،گفت :اقداماتی
که بابک زنجانی به دلیل شرایط آن زمان
انجام میداد ،شفاف نبود ،این اقدامات
را در مسیرهای اطالعاتی پیگیری کردیم،
مشــخص شــد حســابها در مالــزی و
تاجیکستانصوریاست.
ظریــف ادامــه داد :متأســفانه تحریمها
شــرایط غیرشــفاف را ایجــاد میکننــد و
اســتفاده از رانتهــا را برای برخــی افراد
فراهــم میکننــد .وی تأکیــد کــرد :همــه
مراکــزی کــه بابک زنجانــی در خــارج از
کشور معرفی کرده است ،فاقد مستندات
بــوده ،این را یکی از همکاران شــما که در
ایــن زمینــه فعــال بــوده ،در اختیــار من
قــرار داده اســت ،با این حــال وزارت امور
خارجه آنچه که باید را انجام داده است.
ظریف درخصوص امضای اسنادی بعد
از برجام توضیح داد :عنوان شــده اســت
که چرا سندهای امضا شده بعد از برجام
در معرض دید عموم قرار نگرفته است،
امــا موضوع این اســت که بعــد از برجام
ســندی امضا نشده اســت و هر چه بوده
در معــرض دیــد عموم از ســوی ســایت
ما ،سایت اروپاییها و محافل خبری قرار
گرفته است .وی ادامه داد :بعد از برجام
چنــد توافق برای برخی مواد فنی برجام
در حــوزه انرژی هســتهای صــورت گرفته
است که این توافقات نیز در معرض دید
عمومی قــرار گرفته اســت .این توافقات
براســاس نظر کارشناســان هســتهای که
مســئول موضــوع بودند ،صــورت گرفته
اســت .این عضو کابینه دولت ادامه داد:
مذاکــره این نیســت که به طــرف مقابل
دیکته کنیم ،بلکه در مذاکرات رسیدن به

یک توازن که منافع شما هم حفظ شود،
است .برجام آنقدر در جهت منافع ملت
ما بــود که امریکا با آن فضاحت از توافق
هستهای خارج شد.
ظریف با اشــاره به رفتارهای اخیر امریکا
بیان داشــت ،امریکا مجبور شد از ادعای
خود برای به صفر رســاندن فروش نفت
ایران عقبنشــینی کنــد ،امروز قــرار بود
فــروش نفت ایــران بــه صفر برســد ،اما
امریــکا ایــن موضــوع را  6ماه بــه تعویق
انداختــه اســت .وی تأکید کــرد :برجام از
اســتحکامی برخوردار است که همه دنیا
بر آن تأکید دارند و همچنان منافع ایران
را حفظ میکنند.
در واقــع مذاکــرات رســیدن بــه تفاهمی
اســت که بــرای همــه قابل قبول اســت،
امــا امریکاییها زورشــان نرســید آنچه را
کــه میخواســتند بگیرند ،اما با گذشــت
یــک ســال و نیــم هــم نتوانســتند بــه
خواستههایشان برسند .وزیر امور خارجه
کشــورمان عنــوان کــرد :اگــر تصمیــم
بگیریم ،میتوانیم برنامه هستهای خود
را به مراتب بهتر از گذشــته دنبال کنیم و
ایــن تصمیم با نظام اســت .وی با تأکید
بــر دســتاوردهای چند مــاه اخیــر وزارت
امور خارجه گفــت :در ماههای اخیر رأی
دیــوان بینالمللی دادگســتری ،اتحادیه
اروپا و فضاحت امریکا در شورای امنیت
ســازمان ملــل ،توفقیــات وزارت امــور
خارجه را به همگان نشان میدهد.
ظریــف ادامه داد :آنجا که در توافق گفته
شده اســت که  130تن آب سنگین مازاد
در ایــران بــرای فروش باید عرضه شــود
و تأکیــد شــده اســت که ایــن مقــدار آب
ســنگین نباید در ایــران نگهداری شــود،
را همــه میپذیرنــد ،بنابرایــن وضعیت

آن گونه که شــما سیاه و سفید میبینید،
نیســت .ظریف بــا بیــان اینکــه در موارد
متعــدد برداشــتها از برجــام متفــاوت
بــود ،یادآور شــد :آن زمان کــه  IR8مورد
بررســی و آزمایش قرار گرفت ،در جهان
غوغا شــد ،آنهــا میگفتند ایــن موضوع
جــزو توافقــات هســتهای نبــود ،امــا نــه
تنهــا آزمایشــات ادامــه یافــت ،حتــی به
ســانتریفیوژ گاز نیز تزریق شــد .وزیر امور
خارجه کشــور با اشــاره به نامــه طیبنیا
بیــان داشــت :ایشــان در نامــهای تأکیــد
داشت که هر توافق دیگری بعد از برجام
باید براساس قانون اساسی دنبال شود ،از
این رو اســت که  4الیحه مرتبط با FATF
در مجلــس در حــال پیگیری اســت ،هر
چند که اعتقاد داریم  2سال از وقت کشور
برای این موضوع گرفته شــده اســت ،اما
میخواهیــم تمــام مراحــل قانونی طی
شــود و اجازه ندهیم اعتماد بین مردم و
حاکمیت خدشهدارشود.ظریفتصریح
کــرد :بپذیریــم امریــکا نتوانســته اســت
از پــس مــا برآیــد ،چطــور وقتــی ترامپ
میگوید تمام پول ایران را دادهایم ،حق
هســتهای ایــران را پذیرفتهایم و موضوع
موشــکی را در توافق در نظــر نگرفتهایم
و آنجــا کــه میگویــد  7تریلیــون دالر در
منطقــه خــرج کردهایم ،امــا امریکا هیچ
منفعتی نبرده است ،قبول میکنیم ،اما
آنجا که میگوید ظریف ســر جان کری را
کاله گذاشته است ،قبول نمیکنیم .بین
این دو حرف را چه تفاوتی اســت ،افتخار
ملــت را بــه ننــگ و ذلت تبدیــل نکنید.
وزیر امور خارجه کشــور ادامه داد :ترامپ
میگوید برجام بزرگترین ســاح بر سر
امریکاییهاســت ،چــرا یکــی از ترامپ را
میپذیرید و آن دیگری را قبول نمیکنید.
در نهایــت نمایندگان از پاســخ وزیر امور
خارجه به سؤال با موضوع پیگیری اموال
بابک زنجانی در خارج از کشور با  115رأی
موافــق 63 ،رأی مخالف و  5رأی ممتنع
از مجموع  194نماینده حاضر در جلسه
قانع شدند .همچنین در موضوع سؤال از
ظریف درباره چرایی عدم ارائه گزارشــی
در مورد برجام به مجلس نیز پاسخهای
ظریف توانســت رأی موافق  119نماینده
در مقابــل رأی مخالــف  58نفر و همین
طور رأی ممتنع  8را کســب کند .دســت
آخــر هــم پاســخهای ظریــف به ســؤال
موضوع توضیح علت توافق محرمانه با
امریــکا توانســت  112رأی موافق 66 ،رأی
مخالــف و  8رأی ممتنــع از مجموع 196
نماینده حاضر در مجلس را کسب کند.

تاکتیک موافقان  CFTدر مجلس

اصرار بر مصوبه قبلی ،رایزنی با شورای نگهبان و مجمع
«هنــوز چیــزی تمــام شــده نیســت»؛ این
ارزیابــی یــک عضــو حقوقــدان شــورای
نگهبــان از احتمــال سرنوشــتی اســت که
پیش روی الیحه  CFTقرار دارد .نجاتاهلل
ابراهیمیــان بــه ایرنــا گفتــه کــه «چه بســا
ایراداتی که شورای نگهبان به  CFTگرفته،
در مجلــس رفــع شــود یا حتــی به مجمع
تشــخیص برود .به هر حال داســتان CFT
همچنــان ادامــه دارد» همیــن ارزیابــی را
بسیاری از نمایندگان مجلس هم دارند.
تعداد نمایندگانی که امیدوار هســتند این
الیحه در گامهــای بعدی که پیش رو دارد
تبدیل به قانون شود ،کم به نظر نمیرسد.
برخــی اعضــای مؤثــر دو فراکســیون امید
و مســتقلین بــه «ایــران» گفتهانــد کــه
فراکســیونهای متبوع آنها در ادامه کار بر
مصوبه مجلس اصرار خواهند کرد ،چون
این الیحه را به نفع کشور میدانند .بهرام
پارسایی ،سخنگوی فراکسیون امید یکی از
این نمایندگان است که میگوید« :اعضای
فراکســیون امیــد بــا جدیــت تمــام همان
موضع قبلــی خود را در حمایــت از لوایح
چهارگانــه حفــظ خواهند کــرد و موضوع
 FATFرا برای کشــور ضــروری میدانند».
همینطــور غالمعلــــــــــی جعفــرزاده،

نایب رئیــس فراکســیون مســتقلین هــم
بــه «ایــران» میگوید« :بــه نظر مــا اقدام
شــورای نگهبان اصالً اقــدام مثبتی نبود و
پیــام خوبی که برای ما ســازنده باشــد ،به
دنیــا نمیفرســتد .اما از اینجــا به بعد هم
نمایندگان مستقل مجلس همانطور که
قبالً حامــی لوایح چهارگانه بودند موضع
خــود را عــوض نخواهنــد کــرد و با جدیت
بیشــتری تالش میکنیــم که گــره کار این
لوایح باز شود».
در همیــن حــال مهــرداد بائــوج الهوتــی،
عضــو دیگر فراکســیون مســتقلین درباره
اختالفات بر ســر الیحه  CFTبه ایلنا گفته
اســت که «معتقدم با توجه به فضایی که
وجود دارد ،این موضوع قابل حل است».
او معتقــد اســت «بایــد تــاش کنیــم کــه
اختالفات را حل کنیم ».الهوتی همچنین
گفتــه کــه «امیــدوارم با حل اختــاف بین
دولت و شــورای نگهبان الیحه « »CFTبه
مجمعتشخیصمصلحتنظامفرستاده
نشود ».اما تاکتیک موافقان مجلس برای
رســیدن به این هدف یعنی تبدیل شــدن
تمام لوایح چهارگانه به قانون چیســت؟
کمــال دهقانی فیروزآبــادی ،نایب رئیس
کمیســیون امنیت ملی مجلس در رابطه

باهنر :امضای  CFTضرورت است
دبیر جامعه اسالمی مهندسین با اشاره
به ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به
بـــــرش
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله
با تأمین مالی تروریســم ( )CFTگفت :معتقدم در این برهه
ضرورت دارد مسیر را باز کنیم تا این الیحه امضا شود.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا باهنر در نشست هفتگی خود با
خبرنگاران افزود :برخی اجرای  FATFرا با برجام و مذاکرات
هستهای با  5+1و مسائل دیگر خلط میکنند اما باید گفت که
طبیعیاستبرخیمفادکنوانسیونهایبینالمللیبابرخی
از قوانیــن داخلــی و اعتقــادات و مواضع ما منطبق نیســت.
مهمتر از  FATFاعالمیه حقوق بشــر بوده اســت که ایران به
آن پیوست در حالی که با بسیاری از مبانی ارزشی و قانونی ما
منطبق نبود و البته پذیرش آن به معنای آن نیست که به طور
کامــل آن را قبــول داریم .ما این مــوارد را تا جایی قبول داریم
که قانون اساسیمان اجازه دهد .از این رو معتقدم مجموعه
بــا همیــن ســؤال بــه «ایــران» میگویــد
کــه نماینــدگان موافــق لوایــح از یک ســو
همچنان بر نظر خود اصرار خواهند کرد و
از سوی دیگر رایزنیهایی با اعضای شورای
نگهبــان و مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام انجــام خواهنــد داد .بــه گفتــه او،

لوایح چندگانه مربوط به FATFرا باید با تحفظهایی تصویب
کرد .وی ادامه داد :در حال حاضر شورای نگهبان به این لوایح
وارد شــده است و گفته اســت  CFTبا برخی احکام اسالمی و
قوانین ما منطبق نیست اما این ایرادات به معنای نپیوستن
ایران به CFTنیست چرا که اگر این اتفاق نیفتد با تحریمهایی
فراتر از تحریمهای هستهای و حقوق بشر مواجه خواهیم شد.
برخی در مجلس اظهار نظر کردند که ایرادات شورای نگهبان
قابــل رفع نیســت و برخی میگویند با ارائــه یک یا دو تحفظ
(رزرو) مشــکل قابــل حل اســت .باهنر تصریح کــرد :به نظر
من بهترین تحفظ این است که بگوییم این لوایح را تصویب
میکنیــم اما برای اجرای آن تا جایی که قانون اساســی اجازه
دهــد اجرا میشــود .ایــن عضو مجمع تشــخیص مصلحت
نظــام تأکید کــرد :اگر اشــکال بین مجلس و شــورای نگهبان
بماند ،راهحل مجمع تشخیص مصلحت نظام است و آنجا
تصمیممناسبراخواهیمگرفت.

«انگیزههــا در مجلــس برای به ســرانجام
رســاندن ایــن لوایح زیاد اســت و از همین
جهت بعید به نظر میرسد که نمایندگان
کوشــش جــدی در این خصوص نداشــته
باشــند ».همزمان غالمعلــی جعفرزاده
هــم بــه همیــن موضوع اشــاره کــرده و به

«ایــران» میگویــد کــه باید هم در ســطح
افــکار عمومی و هــم در ســطح نهادهای
مؤثــر دیگر مثل شــورای نگهبان و مجمع
تشخیص مصلحت نظام زوایای مختلف
ضرورت پذیرش لوایح چهارگانه تشریح و
باز شوند .اینها در حالی است که بر اساس

گفتههــای اکبــر رنجبــرزاده ،عضــو هیأت
رئیسه مجلس برای بررسی مجددد CFT
در صحــن علنــی بایــد حداقل ســه هفته
دیگر صبر کرد .او به خانه ملت گفته است:
«هفته آینده هفته سرکشی نمایندگان به
حوزههای انتخابیه است و هفته بعد از آن
کمیسیون به الیحه رسیدگی کرده و بدین
ترتیب تا حدود  3هفته آینده الیحه CFT
در صحن علنی بررسی میشود».
 ëëوزارتخارجه CFT:بایدتصویبشود
بهرام قاســمی ،ســخنگوی وزارت خارجه
هــم دیــروز در نشســت خبــری خــود
درخصــوص رد شــدن  CFTدر شــورای
نگهبــان و اینکــه آیا ایــران به دنبــال زمان
خریــدن بــرای بررســی بســته اروپاســت،
گفــت« :به ایــن تحلیــل اعتقادی نــدارم.
تحلیلهــای مختلفــی مطــرح میشــود.
مــا اعتقاد داریم که کنوانســیون  CFTباید
تصویب شــود و تصویب و انجام آن برای
کشور دارای سودمندیهای بسیاری است.
آنچــه فعــاً وجــود دارد ،ایرادات شــورای
محترم نگهبان اســت .مــا تالش خواهیم
کــرد در راســتای رفــع شــبهات بــه لحــاظ
کارشناســی ،چه برای مجلــس و چه برای
شورا حضور فعالی داشته باشیم».

