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روی موج کوتاه

فشار بهارستان به مجمع ،برای عدم تصویب FATF

مانعتراشی با تمسک به قرآن مجید!

محبوبه ولی

فشارتحریمهابهقدریافزایشیافته
که ایران هر نوع تقاضای طرف غربی را
مشروط به برداشتن تحریمها میکند.
به نظر میرســد تصمیم نهایی مجمع
تشــخیص مصلحت نظام درباره لوایح
باقیمانده FATFنیزهمیناست.
محسنرضایی،دبیرمجمعتشخیص
مصلحتنظامهفتهگذشتهخبردادکه
پنج نماینده دولــت یعنی محمدجواد
ظریف ،بیژن زنگنه ،فرهاد دژپســند،
عبدالناصر همتی و لعیــا جنیدی در
جلســه کمیسیون مشــترک مجمع
دربارهلوایحپالرموو CFTحضوریافتند
و اســتداللهای خود و دولت را مطرح
کردهاند .او سپس گفت که بررسی این
لوایح به پایان رســیده و تکلیف آن به
زودیروشنمیشود.
رضایی اما نکته دیگــری را مطرح
کرد که منجر به ناامیدی دولت شــد .او
ازپیشنهادهایمجلسبهمجمعدرباره
لوایح FATFخبرداد.حتیگفتهشدکه
نمایندگان از مجمع خواستهاند که این
لوایحرابهمجلسبازگرداند؛مجلسیکه
مخالفسرسختاینلوایحاست.
در حالی که لوایح FATFاز مدتها

در مجمع مســکوت مانده بود ،حسن
روحانی مدتــی پیش طی نامــهای از
رهبری درخواســت بررسی مجدد این
لوایــح در مجمع را کرد؛ بــه امید آنکه
گشایشیحاصلشودومجمعاینلوایح
را تصویب کند اما اســترداد این لوایح
به مجلس به معنی پایــان امید دولت
خواهدبود.
نامه200نماینده
برایردلوایحFATF
مجمع اما تا اینجای کار با خواســته
مجلس مخالفت کرده اســت .محمد
صدر ،عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام طــی گفتوگویی ضمــن اینکه
بازگشتاینلوایحبهمجلسراغیرقانونی
و توهین به نظر رهبری دانسته ،تصریح
کرده که مجلس در این مورد خاص به
لحاظحقوقینقشیندارد .گفتهاوناظر
بر این نکته اســت که کار مجلس برای
بررسی این لوایح تمام شــده و حاال به
حکمرهبری،تعیینتکلیفآنهابرعهده
مجمعتشخیصاست.ایندرحالیاست
کهاعضایدیگریچونمحسنرضایی
در مجمع از مداخله مجلــس در روند
بررسیوتعیینتکلیفاینلوایحاستقبال
میکنند .بهارســتان اما گرچه هنوز
دستش از بررسی دوباره این لوایح کوتاه

مانده،راههایدیگریرابرایاعمالنفوذ
برسرنوشتآنهاامتحانمیکند.بهگفته
عبداهللعباسپور،نمایندهبوئینزهراروز
گذشتهبیشاز 200نمایندهمجلسدر
نامهایبه آملی الریجانی ،رئیس مجمع
تشخیص خواستار رد لوایح  FATFدر
مجمع شدهاند .عباسپور با اشاره به آیه
نفی سبیل قرآن کریم ،گفته است« :هر
قرارداد و توافقنامهای که باعث شود غیر
مسلمان و بیگانه بر مسلمان تسلط پیدا
کندبایدمانعازآنشد».
تعارضاقتصادوانتقام!
گر وههای فشار نیز بهارستانیها را
پوشش میدهند .عالوه بر نمایندگان
مجلس،نامهدیگرینیزدیروزخطاببه
مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر
شده که نگارندگان آن خود را جمعی از
اساتید و طالب حوزه علمیه قم معرفی
کردهاند.
آنها در این نامه از مجمع تشخیص
خواستهاند «لوایح  FATFرا تصویب
نکند ،تا باعــث ناراحتی دشــمنان و
خوشحالیدوستانانقالبشود».
در بخشــی از این نامه آمده است:
«شــما با تصویب این الیحه ،سخنان
دشــمنان کشــور را تایید کردهاید و
چه طور میخواهید جواب خون حاج

بهارستان که دستش از
بررسی دوباره این لوایح
کوتاه مانده ،راههای
دیگری را برای اعمال نفوذ
برسرنوشتآنهاامتحان
میکند.روزگذشتهبیش
از 200نماینده مجلس در
نامهای به آملی الریجانی،
رئیسمجمعتشخیص
خواستار رد لوایحFATF
در مجمع شدهاند
قاسم سلیمانی که هنوز انتقام سخت
او گرفته نشده؛ با دشمنان و قاتلین او
همپیمان شوید و موضع آنها را تایید
کنید؟! چه طــور این تناقض را جواب
خواهید داد؟!»
این در حالی است که دولت تاکید
میکند که تــداوم حضــور ایران در
لیست سیاه  FATFمراودات بانکی
و به تبع آن شــرایط اقتصادی کشور
را ســختتر میکند .به نظر میرسد
انتقام خون حاج قاســم ســلیمانی و
مسائل معیشتی در ایران ،رو در روی
یکدیگر قرار گرفتهاند!

آمریکا:

همچنان برایگفتگو با ایران آمادهایم

باهنر FATF:بهاحتمالزیاد
تصویبمیشود
مجمعهنوزتصمیمخودرابرایاین
دوراهی اعالم نکرده ،اما خبرهایی که از
آن میرسد حاکی از این است که ظاهرا
این نهاد به جمعبنــدی نهایی نزدیک
اســت .محمد صدر در گفتوگوی دو
روز پیش خود گفت« :در جلسه آخری
که در مجمع برگزار شد با مطرح شدن
اظهارات و دالیل قانعکننده دولتیها
برای مخالفان ،نه به صورت صد در صد،
بلکه تا حدودی در برخــی از مخالفان
تردیدایجادشدهاست».
محمدرضا باهنر ،عضو دیگر مجمع
تشخیصمصلحتنظامنیزدیروزگفته
است FATF :به احتمال زیاد تصویب
میشود ،ولی حق تحفظها باید در کنار
این بررسی شود که امروز هم فقط حق
تحفظهاموردبررسیاست».
او با بیان اینکه اشــکال مــا در این
زمینه این است که بعضا در دنیا کسانی،
تروریسم مطرح میشــوند که ما آنها
را آزادیخواه مینامیم ،افزوده اســت:
«تروریسم یعنی چه؟! در مورد تحریم،
امروز تحریم ظالمانه علیــه ما اعمال
میشود و برای خنثی کردن تحریمها
جایی بایــد آنها را دور بزنیــم و قوانین
ظالمانه کشورهای متخاصم را نادیده
میگیریم.اینکهچطوربهپالرمووCFT
بپیوندیمکهدرمجامعجهانیاعالمکنیم
ما علیه تروریسم هستیم و از طرفی این
اهرمینباشدتاخنثیسازیمبارزهایران
علیه تحریمها باشد ،کار فنی و دقیقی
استکهکمیمعطلیدارد».
تصویببادرنظرگرفتنتحریم
در جریان این کار فنی و دقیق ظاهرا
برخی اعضــای مجمع بــه این نتیجه
رسیدهاند که پیوســتن به این لوایح را
مشروط به برداشتن تحریمها کنند؛ به
ویژه که بســیاری از کارشناسان تاکید
میکنندکهبهدلیلتحریمهایآمریکابا
پیوستنبهFATFنیزگشایشچندانی
دراقتصادایرانحاصلنخواهدشد.
مرتضینبوی،عضومجمعتشخیص
در یــک برنامه تلویزیونــی در این باره

انصاری :پیشنهاد این است
که با حق تحفظ این لوایح را
تصویبکنیمیعنیبگوییم
جمهوری اسالمی ایران
این دو الیحه را تصویب
کندولیرسم ًااعالمکنیم
تا زمانی که این امر برقرار
است اقدامات خنثیسازی
تحریمهامشموللوایح
 FATFنیست
گفت«:سناریوهایمختلفیپیشروی
مجمع است؛ برخی کشورها با تحفظ و
شروطیبه FATFپیوستهاندکهماهم
میتوانیمدر مجمعتشخیصمصلحت
چنین کاری انجام دهیم ،یا شرطمان
این باشد که تحریمها برداشته شود و به
نوعیملحقشدنبهایندوکنوانسیونرا
مشروطکنیمویکراهدیگرهمایناست
که رأی شفاف به عدم پذیرش بدهیم و
این دو کنوانسیون تشخیص مصلحت
شناختهنشود».آیتاهللمحسنمجتهد
شبستری ،عضو دیگر مجمع تشخیص
کههموارهازمخالفانسرسختFATF
بوده است ،دیروز موافقت مجمع با این
لوایح را مشــروط کرده است .وی گفته
است:هفتهآیندهدرصحنعلنیمجمع
تشخیصمصلحتنظامدربارهFATF
بحث خواهد شد و در صورت پذیرش،
تصویب لوایح  FATFمشروط خواهد
بود.مجیدانصاری،دیگرعضواینمجمع
نیز در همین ارتباط گفت :پیشنهاد این
استکهباحقتحفظاینراتصویبکنیم
یعنیبگوییمجمهوریاسالمیایراناین
دو الیحهرا تصویبکندولیرسماًاعالم
کنیم تا زمانی که این امر برقرار اســت
اقداماتخنثیسازیتحریمهامشمول
این لوایح  FATFنیســت و جمهوری
اســامی ایران خود را ملزم به گزارش
دادن به فعالیتهای اقتصادی مرتبط
با خنثیسازی تحریمها نمیداند .با این
حقتحفظعلیاالصولنگرانیدوستانی
کهمخالفبودندبرطرفمیشود.

خبر

آقای قالیباف اینجا مجلس است؛ پادگاننیست

روز گذشته در پی تذکر نماینده بافق و مهریز
در مجلس شورای اسالمی و انتقاد او از قالیباف
مبنی بر اینکه «مجلس پادگان نظامی نیست»،
دقایقیجو مجلسمتشنج شد.
به گزارش ایســنا ،در جلســه علنی دیروز
مجلس و در جریان بررســی تبصــره  ۶الیحه
بودجه  ۱۴۰۰در بخــش هزینهای ،محمدرضا
صباغیــان نماینده بافق و مهریز کــه به عنوان
مخالف پیشنهادی قصد صحبت داشت در ابتدا
خواستار بیان تذکری شد.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شــورای
اســامی به او گفت که این موضــوع تبدیل به
رویهای شــده اســت که نمایندگان در ابتدای
صحبتهای خود یک تذکــر را بیان میکنند
و از صباغیــان خواســت کــه توضیحاتــش

اسالمی ادامه داد :آقای قالیباف شما در مجلس
یک حزب تشــکیل دادهاید که کسی نمیتواند
حرف بزند .یک فراکســیون برای خود تشکیل
دادهاید .آییننامه هم به درستی اجرا نمیشود.
شما یک نماینده مثل سایر نمایندگان هستید
باید اجازه دهید که ما صحبت کنیم .شما فقط
مجری مجلس شورای اسالمی هستید.
صباغیان بــا فریاد صحبتهایــش را بیان
میکردکههمینفریادهاوجمعشدنتعدادیاز
نمایندگاندورصندلیاوبرایدقایقیجومجلس
را متشــنج کرده بود ،به گونهای که تعدادی از
نمایندگان در واکنش به صحبتهای او با صدای
بلند اعتراض میکردند.
امیرآبادی ،عضو هیأت رئیسه مجلس شورای
اسالمی از نمایندگانی که اطراف صباغیان جمع

شده بودند ،خواســت که او را به آرامش دعوت
کنند .صباغیــان در ادام ه صحبتهایش اظهار
کرد :هیأت رئیسه حق حذف هیچ پیشنهادی را
ندارد و باید طبق آییننامه عمل کند اگر مشکل
در تعداد زیاد پیشنهاد است تدبیری بیندیشید
نه اینکه آنها را حذف کنیــد .انتظار ما از رئیس
مجلس شورای اسالمی اجرای آییننامه است.
بعد از صحبتهای صباغیان ،تعداد دیگری

امانی پاسخ داد؛

چهکسی نامه سیدمحمدخاتمی را به رهبرانقالب رساند؟

یکفعالسیاسیاصالحطلبگفت:خاتمیازطریقیکی
از امینهای خود نامه را به دست رهبری رساند.
به گزارش برنا ،شهربانو امانی ،در رابطه با نامه سید محمد
خاتمیبهرهبر معظمانقالب،بابیاناینکهرهبریباید تعادل
را در ســه قوه و ســایر نهادها حفظ کنند ،گفت :اگر یادمان
باشد خاتمی بعد از اتمام ریاســت جمهوری در این سالها
یک دفتر دارد کــه حتی بعضا برای رفتن بــه دفتر خود نیز
با محدودیتهایی روبرو میشــود ،برای حضور در مراسم
ترحیموشادیمحدودیتداردوسالهاممنوعالتصویراست
مخالفان او باید یکبار برای همیشه به این سوال پاسخ بدهند
که او جز محبوبیت در میان مردم چه گناهی دارد؟!

ویتصریحکرد:چهکسانیازنامهخاتمیبهرهبرینگران
هستندوسعیمیکنندفاصلهبینرهبریوخاتمیراهمواره
تشدید کنند؟ خاتمی همواره ســعی کرد با حفظ حرمت از
جایگاه رهبری محافظت کند .چه کسانی نگران نزدیکی و
از بین رفتن این فاصله بودند؟! جریان تندرو منافع خود را در
ایجاد التهاب و بهم ریختگی و تندروی و ترویج خشونت در
جامعه داخلی و بینالمللی میبیند.
امانی با اشــاره به اینکه پس از نامه خاتمــی برخی آن را
تکذیب کردند ،اضافه کرد :خاتمی نخواسته این نامه منتشر
شود دغدغه او به طوری است که برای حفظ کیان سرزمین
و مردم نگران است و با اعتبار و آبروی خود به میدان میآید.

والی ادیمو:

راه گریز ایران از تحریم را میبندم!

بهگزارشرویترز،والیادیمو،گزینهپیشنهادی
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای احراز پســت
معاونت وزارت خزانهداری ،در پاســخ به سواالت
اعضای کمیته اقتصادی ســنا ،درباره تحریمهای
واشنگتن علیه ایران ،روسیه ،با متهم کردن ایران
به حمایت از تروریسم ،گفت :وزارت خزانهداری با
دقت هر گونه تالش ایران برای گریز از تحریمها و
سوء استفاده از نظام بانکداری بینالمللی را زیر نظر
خواهدگرفتوایرانفقطدرصورتیازرفعتحریمها
برخوردارخواهدشدکهگامهایمناسبیدرراستای
ازسرگیریاجرایتعهداتبرجامیبردارد.

ریچارد نفیو معاون نماینده ویژه
آمریکا در امور ایران شد

ریچاردنفیوبهعنوان معاونرابرت ملی مسئول
امورایراندروزارتخارج هآمریکامنصوبشد.نفیو
طراح تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی
در دوران ریاســت جمهوری باراک اوباما بود که به
برجامختمشد.
موسوی الری:

ناطقبههیچنحوبهصحنه نمیآید

عبدالواحد موســوی الری ،از اعضای شاخص
مجمع روحانیون مبــارز در واکنش به اینکه آقای
مرعشی گفته اگر آقای ناطق بیاید بی برو برگرد از
اوحمایتمیکنیم،بهجمارانگفت:اگرآقایناطق
بیایدبهاحتمالزیادزمینهاینکهجمعقابلتوجهیاز
اصالحطلبانازایشانحمایتکنند،هست.امااینرا
بایدبهآنجمعوارادهخودآقایناطقواگذارکنیم.
فعال تلقی من این است که به هیچ نحو آقای ناطق
به صحنه نمیآید .ولی اگر آقای ناطق بیاید قاعدتا
شرایط آقای ناطق در جمع اصالحطلبان با امثال
آقایالریجانیمتفاوتاست.
محسن هاشمی:

نظرکارگزاراننسبتبه
کاندیداتوری ظریف مثبتتر است

تشنج در صحن بهارستان در پی اظهارات صباغیان؛

را در بیــان مخالــف پیشــنهاد بیــان کنــد.
در واکنش ،صباغیان خطــاب به قالیباف اظهار
کرد :آقای قالیباف بگذاریــد حرفم را بزنم؛ یک
رویهای ایجاد کردهایم که پیشنهاد دهنده باید
در جایگاه هیأت رئیســه حاضر شده و نامش را
بنویسد و به شــما بگوید تا اجازه طرح پیشنهاد
را بدهید .این ذلت و خواری نمایندگان است که
باید به شما التماس کنند.
شمانمایندهبرترنیستید
وی ادامه داد :آقای قالیبــاف اینجا مجلس
است و پادگان نظامی نیســت همه ما نماینده
مردم هستیم ،شما هم نماینده مجلس هستید
و نماینده برتر نیســتید ،همه بایــد به وظایف
نمایندگیمانعملکنیم.
نماینده بافــق و مهریز در مجلس شــورای

ند پرایس ،سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا
اعالمکردکشورشهمچنانبرایگفتوگوباایران
آماده اســت تا از طریق تعامل در یک دیپلماسی
معنیدار ،دو کشــور بــرای بازگشــت متقابل به
تعهداتشــان در برجام گام بردارند .وی افزود« :ما
درباره فرم و چگونگی انجام این مذاکرات تعصبی
نداریم ».این اظهارات پس از آن بیان میشود ایران
پیشــنهاد اروپا برای گفتگو با آمریکا درباره برجام
را رد کرد .در مقابل ،کاخ ســفید که پیشــتر از این
پیشنهاد اروپا استقبال کرده بود از از تصمیم ایران
ابرازتاسفکرد.

در زمان ریاست جمهوری و بعد از آن هم سعی کرد بگوید من
قهرمان نیستم و مردم قهرمان هستند.
تندروهابهدنبالحذفاصالحطلبانهستند
اوادامهداد:خاتمیدرسالهایگذشتهسعیکردههمواره
این روابط را ترمیم کند و کســی نمیگوید مدیر مسئول یک
روزنامه چه کاره یک کشور است که بر میآشوبد و خط مشی

از نمایندگان به عنــوان تذکر و یــا در ابتدای
صحبتهایشانبهعنوانپیشنهاددهندهمخالف
و موافق از عملکرد قالیباف در مجلس شــورای
اسالمی دفاع کردند.
وقتی که مجددا صباغیــان قصد طرح بیان
پیشــنهادی را داشــت تعدادی از نمایندگان
در واکنش بــا دو دو کردن مخالفــت خود را با
حرفهای پیشین او نشان دادند.

تعیین میکند؛ در حالی که خاتمی در ۸ســال و طی دو دوره
رأی مردم را داشت .امانی با بیان اینکه رئیس دولت اصالحات
از طریف یکی از امینهای خود نامه را به دست رهبری رساند،
گفت :اگر خاتمی میخواست این نامه را بولد کند اول آن را به
مطبوعاتمیدادولیاوبهدنبالکسبامتیازبرایخودنیست.
اینفعالسیاسیاصالحطلبخاطرنشانکرد:تندروهاسالها
سعیکردهاندباحذفجریانشناختهشدهاصالحطلبانعمل
کنند .بعد از مجلس ششم دیوار بلندی ساختند وحتی تالش
کردند عدهای را به عنوان اصالحطلب حمایت و پشــتیبانی
کنند و مورد تقویت قرار بدهند .او یادآور شد :دو جریان فکری
سالهای سال در این کشور بودند ولی اصولگرایان فکر کردند
با حذف جریان اصالحطلب و به وجود آوردن جریان جدیدی
مثل «آبادگرایان جوان» و یــا «رایحه خدمت» با یک جناح،
کشور بزرگ و مردم عزتمند ایران را میتوانند اداره کنند .این
طیفهیچگاهپاسخگونبود.

محسن هاشمی ،رئیس شورای مرکزی حزب
کارگزاران ســازندگی درباره آخرین تصمیمات
انتخاباتیحزبمتبوعشگفت:شرایطبیشاز۱۰
نفر از کاندیداهای احتمالی در حزب مورد بررسی
قرار گرفته که در نهایــت بعضی از نامزدها از جمله
منوآقایجهانگیریبهعنوانپتانسیلهایاصلی
حزب برای کاندیداتوری در انتخابات مطرح شدیم
کهالبتهبایدباهردویماصحبتشودتاببینیمقصد
کاندیداتوری را داریم یا خیــر .وی افزود :برخیها
هم مثل آقایان ظریف ،زنگنه و پزشکیان به عنوان
نامزدهای خارج حزب مطرح شــدند که نسبت به
آقایظریفنظراتمثبتتربود.

کنایه رضایی به سیاست خارجی ایران

محسنرضایی،دبیرمجمعتشخیصمصلحت
نظام در توئیتر نوشت« :اگر دیپلماسی رسمی ما با
محورقراردادنمنافعملیبر 15کشورهمسایهو25
کشوردیگرمنطقهمتمرکزشدهبودوبهجایسراب
 1+5واقعیــت 1+25را دنبال میکردیم امروز با به
میدان آوردن فعاالن بخش خصوصی کشورمان،
بیاثرشدنتحریمهایظالمانهراشاهدبودیم».
پزشکیان:

منتظریمببینیمکسانیکهمیخواستند
یکنند
معجزهکنند،چهم 

مسعود پزشکیان ،نماینده تبریز در مجلس با
اشــاره به حضور اکثریتی اصولگرایان در مجلس
یازدهمبهایلناگفت:فراکسیونسیاسیدرایندوره
پارلمان به آن شکل که باید ،وجود ندارد .اکثریت
اصولگراهستندویکفراکسیونازمستقلیناکنون
شکلگرفتهکهالبتهچندانفعالنیست.ویبابیان
اینکهمنتظریمتاببینیمکسانیکهقراراستمعجزه
کنند ،چه میکنند ،افزود :امیدواریم موفق شوند و
ادعاهاییکهوجودداردرااجراییکنند.

