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 سخنگوی دولت درباره بررسی FATF و 
CFT  گفت: همکاران من در دولت گزارشی 
از جلسات دور جدید مجمع مطرح کردند که 
نشان می دهد با ترکیب دو کمیسیون بررسی 
مجدد آن آغاز شــده است. آنچه که مهم است 
این اســت که تصمیمات امروز ما برای آینده 

کشور مهم است.
 به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، علی ربیعی 
دیروز در نشست خبری هفتگی خود  ادامه داد: 
از موافقان و  مخالفان خواهش می کنم نظرات 
خود را اعالم کنند. رســانه ملی این فرصت را 
برابر به هر دو گروه بدهد. کارشناســان مالی 
و بانکی معتقد هستند با رفتن ایران به لیست 
ســیاه هر ایرانی به مشکل می خورد. همکاران 
وزارت خارجه معتقد هســتند خــروج از این 
لیست سیاه کار مشکلی است و برای دولت های 
آتی هم سخت است. کارشناســان امنیتی ما 
هم معتقد هســتند تحفظ امنیت ملی حفظ 
می شوند. چین و روسیه هم به لیست پیوستند. 
کارشناسان سیاسی می گویند نپیوستن به این 
لیســت یک نوع خودتحریمی است. ما به نظر 
مجمع احترام می گذاریم و امیدوارم مصلحت 

نظام  در نظر گرفته شود.
 استعفای روحانی و جهانگیری 

مطرح نیست
سخنگوی دولت گفت: برخی می گویند به 
دلیل اعتراض ها که نمی گذارند دولت کار کند 
دولت باید اســتعفا بدهد. برخی هم از ابتدای 
عمر دولت می گفتند دولت شــش ماه بیش تر 
نمی ماند. متاســفانه توجه نمی کنند در چه 

شرایطی هستیم.

وی با بیان اینکه آمریکا با جایگزین کردن 
تحریم به جای جنگ مــردم را هدف قرار داده 
اســت، گفت: تحریم، جایگزیــن مدرن برای 
نسل کشــی و جنگ بی صدا اســت. آمریکا با 
فریب افکار عمومــی خود می گویــد دنبال 

جنگ نیست.
سخنگوی دولت ادامه داد: افکار عمومی باید 
بداند تحریم ســالمت و آرامش و امنیت همه 
ایرانیان را تحت تاثیر قرار داده است. مسئوالن 
آمریکا اعتــراف کردند که تحریــم را هم تراز 

جنگ قرار داده اند.
 وی افزود: آنچه که مطرح است تکمیل زیر 

ساخت های شبکه ملی است.
ربیعی با اشاره به جلسه شورای عالی فضای 
مجازی گفت: در این جلسه در رابطه با اینترنت 
و نگرانی های مربوط به آن صحبت شده است. 
همگان با اجماع کامل بر تداوم دسترسی مردم 
به اینترنت آزاد تاکیــد کردند. به هیچ وجه نه 
تنها موضوع قطع اینترنت مطرح نیست بلکه 
گســترش ارتباطات اینترنتــی ایرانیان هم 
مورد تاکید قرار گرفته است. به اعتقاد من این 
جلســه هم به ابهامات پاسخ داده و هم شرایط 
سیاست گذاری آتی را مشــخص کرده است. 
دولت یازدهم به گســترش اینترنت با پهنای 
باند زیاد تالش کرده اســت. این دولت سبب 

گسترش بازار دیجیتال شده است.
 سخنگوی دولت با اشاره به استیضاح وزیر 
نفت و با تاکید بر جایگاه بیژن زنگه در بازارهای 
بین المللی نفت در زمــان تحریم گفت: زنگنه 
در خط مقدم جنگ با آمریکا اســت. در زمانی 
که جنگ اقتصادی به تعبیر آمریکایی ها است 
ما حتما وزرایی مثل وزیر نفت و کشــورمان را 

موثر می دانیم.
 ســخنگوی دولت با اشــاره بــه موضوع 
اســتیضاح برخی وزرا گفت: الزم است که ما 
چند نکته را در این ارتبــاط مطرح کنیم. اول 
اینکه در این موضوع اســتیضاح دقت شود که 
منافع ملی حفظ شــود. االن بحث استیضاح 
چند وزیــر کلیدی مطرح اســت. در اتفاقات 

اخیر وزیر کشــور در میدان حضور داشت. اگر 
نمایندگان با تامــل بنگرند احتماال می توانند 
با درک شــرایط موجود تصمیــم دقیق تری 
بگیرند. از سوی دیگر یک انتخابات مهم پیش 
رو داریم. برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات 
با امنیت و گســتردگی بیش تر امروز انقدر در 
مقابل تحریم های آمریکا مهم اســت که طرح 
اســتیضاح وزیر کشــور می تواند مشکالتی 

ایجاد کند.
  داعش دوباره 

در حال قدرت گرفتن است
ربیعی دربــاره ادعای پمپو در راســتای 
تحریک نیروهــای عراقی توســط نیروهای 
جمهــوری اســالمی گفت: اگر مســتنداتی 
داشتند حتما همان اول ارائه می دادند. مردم 
در خیابان هستند در عراق، داعش دارد دوباره 
قدرت می گیرد، در این شرایط که خود آمریکا 
مقصر است حمله به تاسیسات آنان عادی است. 
هدف آمریکا ایجاد مجدد ایران هراسی است. 
ایران طبق اصول ثابت خود در امور کشورهای 

همسایه دخالت نمی کند.
 وی تاکیــد کرد: در صــورت عملی کردن 
تهدیدها، آمریکایی ها بدانند پاسخ کوبنده ای 

دریافت خواهند کرد.
 سفر روحانی به ژاپن ربطی به 

مذاکره با آمریکا ندارد
 سخنگوی دولت درباره سفر رئیس جمهور 
به ژاپن گفت: ژاپن کشــور دوســت ما است. 
حضور رئیس جمهور در جلســه کشــورهای 
اســالمی در مالزی مجالی است و برای حضور 
در توکیــو بــا دســتاوردهای گفت وگوهای 
منطقه ای دســتاوردهایی برای ما ایجاد کند. 
ربطی به مذاکره با آمریکا ندارد، اما دوســتان 
ژاپنی ما ابتکار عمل هایی دارنــد که ما آن را 
بررســی می کنیم. هیچ برنامه از پیش تعیین 
شده ای نیست اما حتما به رسم انسان دوستی 
موضوعاتی مطرح می شــود. وزرای اقتصادی 
ما و مسئوالن بانکی حتما در این سفر حضور 

خواهند داشت.

ســخنگوی وزارت خارجه گفت: ما خیلی 
 FATF نگرانی نداریم که با پیوستن ایران به
اتفاق بدی رخ دهد. ما یــک جایی می توانیم 
براساس شرایط خود عمل کنیم و با پیوستن 
به این روند برخی از اتهامات واهی که به ایران 
زده می شــود را خنثی کنیم و ایــن زمینه را 
فراهم کنیم که تجار ما روند تجار خود با سایر 
کشــورها را به پیش ببرند و براساس ضوابط 

عمل کنند.
به گزارش ایســنا، ســید عباس موسوی، 
صبح دیروزدر یک نشســت خبری در پاسخ 
به پرسشــی مبنی بر اینکه برخــی مخالفان 
پیوســتن ایران به FATF در داخل کشــور 
معتقدند که اگــر ما به تعهدات خــود در این 
زمینه عمل کنیم همچنان در لیست سیاه این 
گروه باقی خواهیم ماند؛ نظر وزارت خارجه در 
مورد این موضوع چیست؟ خاطر نشان کرد: ما 
نظرات وزارت خارجه را در این زمینه به صورت 

شفاف بیان کرده ایم.
وی با تأکید بر اینکه ما معتقدیم پیوستن 
به FATF و عمل به کنوانسیون های مرتبط با 
آن که FATF همه کشورهای عضو را ملزم به 
اجرای آن کرده به نفع ماست نه به ضرر، خاطر 
نشــان کرد: اگر اکشــن پلن FATF را مورد 
بررسی قرار دهیم می بینیم که ما عمال خیلی 
از موارد آن را عمل می کنیم چون ایران نه اهل 
پولشویی است و نه حمایت مالی از تروریسم و 
وقتی که ما در همین چارچوب عمل می کنیم 
مناسب است به کنوانسیون های مربوط به آن 

نیز بپیوندیم.
موســوی افزود: امیدوارم که دوستان در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارگان ها 
مصلحت کشــور در این زمینه را به درســتی 

تشخیص بدهند.
این دیپلمات افــزود: در مورد این موضوع 
بحث مبادالت بانکی و مالی ما با کشــورهای 
جهان از جمله کشورهای دوست مطرح است. 
کشورهای دوســت به ما اعالم کردند که اگر 
ایران به این روند نپیوندند و چنین موضوعی 

محقق نشود نمی توانند با بانک های ایرانی کار 
کنند و این به نفع ما نیست و باعث فشار بیشتر 

خواهد شد.
وی ادامه داد: همان طــور که گفتم وزارت 
خارجه نظر شــفاف خــود را در ایــن زمینه 
مطرح کرده است. باید ببینیم که دوستان چه 
تصمیمی می گیرند. آن ها هر تصمیمی بگیرند 

ما تابع آن هستیم.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در 
پاســخ به این ســوال که آیــا وزارت خارجه 
نمی تواند که از شورای اقتصادی سران سه قوه 
بخواهد که در مورد FATF و پیوستن ایران به 
این موضوع تصمیم گیری کند تا از بن بســتی 
که در این ارتباط بوجود آمده خارج شــویم، 
تصریح کرد: من نظر شــفاف وزارت خارجه را 
در مورد بحث FATF مطرح کردم. البته این 
موضوع بیشتر یک مســئله اقتصادی است تا 
سیاست خارجی. عدم پیوســتن ایران به این 
روند موانعی را بر ســر مبادالت مالی و بانکی 
ایران با کشــورهای دنیا و حتی کشــورهای 
دوست بوجود می آورد چرا که آن ها وارد این 
مکانیزم شــده اند و مقررات مربــوط به آن را 
پذیرفته اند. طبق آن مقررات وقتی می خواهند 
با بانکی کار کنند بررســی می کننــد که آیا 
بانک های متناظر آن ها به این روند پیوســته 
است یا نه، تا در معرض مشــکل یا مسئله ای 

قرار نگیرند.
»دلخور و گالیه مند«ایم، اما روابط ایران 

و عراق محکم وپابرجاست
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با بیان 
اینکه تهران از اتفاقی که در مورد کنسولگری 
ایران در نجــف رخ داد »دلخور و گالیه مند« 
است گفت، روابط دو کشور، »روابطی محکم و 
پابرجا« است و این مسائل در آن خللی ایجاد 

نمی کند.
خــود درگذشــت زهــرا عبدالمحمدی، 
خبرنگار پارلمانی فارس را تسلیت گفت و برای 

خانواده او از خداوند طلب صبر کرد.
وی در حضــور خبرنــگاران در پاســخ به 

ســوالی مبنی بر اینکه در جریــان تحوالت 
سیاســی و امنیتی اخیر در عــراق آیا اخیرا 
تماس و یا دیداری بیــن مقامات ایران و عراق 
صورت گرفته اســت یا نه؟ گفت: روابط ایران 
با کشــورهای همســایه خود از جمله عراق 
روابط خوب و مستحکمی است و تماس ها بین 
مقامات دو کشور برقرار است. اگرچه ما از آنچه 
که درباره سرکنسول گری ایران در نجف اتفاق 
افتاد دلخور و گالیه مند هستیم ولی روابط دو 

کشور روابطی محکم و پابرجاست.
وی گفت: چندی پیش شاهد تماس تلفنی 
آقای ظریف و همتای عراقی شــان بودیم و در 
نشست دوحه نیز دبیر شورای امنیت عراق با 

آقای ظریف دیدار و گفت وگو کردند.
وی بــا بیان اینکــه تماس هــا و رایزنی ها 
بین مقامات دو کشــور برقرار است، گفت: ما 
چشم انداز خوبی برای گســترش تعامالت با 
عراق می بینیم و معتقدیم که این اتفاقات گذرا 
است و ثبات و آرامش به این کشور با تدبیری 
که بین مقامات عراقی و مردم این کشور وجود 

دارد، باز می گردد.
این دیپلمــات کشــورمان همچنین در 
پاســخ به ســوالی درباره دخالت های آمریکا 
در تحــوالت عراق گفت: مــا هرگونه دخالت 
خارجی در امور داخلی عــراق را رد می کنیم. 
به آمریکایی هــا نیز توصیــه می کنیم که در 
امور داخلی عراق دخالــت نکنند. مردم عراق 
مردمی آگاه و بالغ هســتند که می توانند در 
مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. بنابراین 
بهتر است آمریکایی ها خود را از تحوالت عراق 

کنار بکشند.

خبرخبر

ربیعی در نشست خبری:

رسانه ملی فرصت برابر به موافقان و  مخالفان FATF بدهد
موسوی: 

نگرانی در پیوستن ایران به FATF وجود ندارد

ایده تازه اصالح طلبان به نفع چه کسی خواهد بود؟

برنده و بازنده 
وحانی استعفای ر

سياست 2

اســتعفای روحانی به نفع چــه گروهی خواهد بــود؟ بازنده ترین 
بازنده خود او خواهد بود؛ مخالفانش خواهند گفت، استعفا کرده تا بر 
ناتوانی اش صحه بگذارد. در کنار او اعتدال و اعتدالگرایان هم خواهند 
باخت که اولین تجربه از اداره کشور به دســت آنها به چنین فرجامی 

رسید. 
بازنده بعدی، اصولگرایان خواهند بود؛ زیرا در آســتانه پیروزی و 
قبل از آنکه بتوانند پشت حریف را روی تشک کشتی به خاک برسانند، 
حریف از ادامه بازی انصراف داده اســت. در واقــع در این وضعیت که 
اصولگرایان خود را در یک قدمی پیروزی می دانند، استعفای روحانی، 
همه نقشه های آنها برای خرد کردن دولت را نیمه کاره باقی می گذارد؛ 
به ویژه آنکه اصولگرایان در تالش هستند تا به مردم ثابت کنند که این 
حاصل رأی آنهاست و زین پس رأی درست، رأی به اصولگرایان است. 

در همین راســتا عبداهلل گنجــی، مدیر مســئول روزنامه مخالف 
دولت و اصولگرای جوان در توئیتر نوشته اســت: »استعفای روحانی 
مطالبه انقالبیون نیست. اگر مردم رای دهنده به مزایا ومعایب دولت 
ناشــی از رأی خود برســند در انتخاب بعدی ریل را عوض می کنند. 
تغییر مردم ســاالری باید اینگونه محقق شــود. انقالبیــون به دنبال 
قهرمان سازی از بازندگان نیســتند. علت اصرار همراهان روحانی بر 
اســتعفا، فاصله گذاری تصنعی برای انتخابات به خاطر دستان خالی 

است.«
ائتالفی که کان لم یکن می شود

و اما اصالح طلبان؛ آنها بیشــترین نفع را از این استعفا خواهند بُرد؛ 
البته نفعی که قطعی نیست و احتماال نسیه باشد؛ اما همین احتمال هم 

برای اصالح طلبانی که امیدی به انتخابات اسفند ندارند...

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی در گفت وگو با »توسعه ایرانی« تشریح کرد؛

روی دیگر سکه روابط تجاری تهران - بغداد
گفت وگو 3

شهرنوشت 6

 گزارش »توسعه ایرانی« از روستای زرده؛
  31 سال پس از بمباران شیمیایی 

اینجا نفس کشیدن،  
سخت ترین کار دنیاست
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