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جلسه هماهنگی سفر به آذربایجان غربی

جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر و امید به استان آذربایجان
غربی عصر شــنبه به ریاســت حســن روحانی رئیس جمهوری
اخبــــــار تشکیل شد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،بررسی روند
اجرایی طرحها و پروژههای مصوب قبلی و نیازمندیهای استان آذربایجان غربی و
همچنیننهاییکردنطرحهایپیشنهادیبرایتحققتوسعههمهجانبهوپایداردر
استان ،از اهداف این نشست بود .شرکت کنندگان در این نشست ،طرحهای مرتبط با
حوزههای حمل و نقل ،بهداشت و درمان ،انرژی و گازرسانی شهری و روستایی ،نیرو،
محیط زیست و دریاچه ارومیه ،صنایع ،کشاورزی ،سرمایهگذاری و همچنین توسعه
گردشــگری را بررسی و نهایی کردند .جزئیات این طرحها که میتواند تحولی دیگر
در روند پیشــرفت و توسعه پایدار اســتان آذربایجان غربی ایجاد کند ،توسط رئیس
جمهوری و در جریان سفر کاروان تدبیر و امید به ارومیه اعالم میشود.

ایران در حال اجرای تعهدات هستهای خود است

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بیانیهای برای هفتاد و سومین نشست
عمومی مجمع عمومی ســازمان ملل متحد ،بر پایبندی ایران به تعهداتش ذیل
برجــام تأکید کرده اســت .بــه گزارش ایســنا ،یوکیا آمانــو در این بیانیــه تأکید کرده
اســت« :ایــران در حال اجرای تعهدات هســتهای خود ذیل برجام اســت .ضروری
اســت که ایــران اجرای کامــل این تعهــدات را ادامه دهــد ».آمانو گفته کــه آژانس
بــه راســتیآزماییها دربــاره عدم انحراف مواد هســتهای اعال م شــده توســط ایران
ذیــل توافقنامــه پادمانی این کشــور را ادامه میدهــد .ارزیابیها درباره نبــود مواد و
فعالیتهایهستهایاعالمنشدهنیزادامهدارند.

امروز  14استاندار جدید معرفی میشوند

وزیر کشور خبر داد :گزینههای پیشنهادی برای استانداری  14استان یکشنبه به هیأت
دولت پیشــنهاد میشــود .به گزارش ایرنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشــته در
حاشیه نشست با استانداران سراسر کشور گفت ١٤ :نفر از استانداران مشمول قانون
منع بهکارگیری بازنشستگان را در جمعمان داشتیم که به نوعی جلسه خداحافظی
با آنان بود .وزیر کشــور ادامه داد :برای جایگزینی  ١٤اســتاندار بازنشسته ،گزینههایی
را آماده داریم و روز یکشــنبه آنها را به دولت میبریم ،ولی اگر روند انتصابها طول
بکشد ،برای استانها سرپرست منصوب خواهیم کرد.

دیدگاه باهنر درباره حمایت اصالحطلبان از الریجانی
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رئیس جمهوری در پایان نشست سران س ه قوه:

نخستین بسته حمایت غذایی ،آبان داده میشود

رئیــس جمهــوری در پایــان نشســت
مشــترک ســران ســه قــوه تأکیــد کــرد:
مردم ایــران یکبار دیگر با اســتقامت و
ایســتادگی خود ،نقشــهها و توطئههای
امریکاییهــا را کــه فکــر میکردنــد
 13آبــان مبدأیــی بــرای رســیدن بــه
آرزوهای نادرستشان نسبت به ملت
ایران خواهد بود ،نقش بر آب کردند.
بهگــزارش پایگاه اطالعرســانی دولت،
حســن روحانــی روز شــنبه بــا تبریک و
تهنیــت مــاه ربیــع المولود بــه محضر
ملــت بزرگوار ایران و عاشــقان خاندان
رســالت ،گفــت :مــردم ایــران دقیقاً به
عکــس عمــل کــرده و بــا اســتقامت و
ایســتادگی خود کامالً روشن کردند این
هیــأت حاکمه امریکا اســت کــه به فکر
فشار و ظلم بر ملت ایران است.
رئیــس جمهــوری افــزود :امریکاییها
بــا تحریمهــای نابجــا و غلــط خــود و
هــدف قــرار دادن سیســتم بانکــی و
صــادرات نفــت و برخی دیگــر از اقالم
صادراتی کــه مرتبط با درآمــد و منابع
کل کشــور و واردات کاالهــای اساســی
است ،میخواهند بر زندگی و معیشت
روزمــره مــردم تأثیــر منفــی بگذارنــد.
روحانی تأکید کرد :بنابراین ،این حرف
که امریکا بهدنبال فشار بر مردم نیست
و بهدنبــال فشــار بــر نظــام و حکومت
است ،کامالً ناصحیح و نادرست است
و خودشــان در عمــل ایــن واقعیــت را
آشکار کردند.
ëëتحریمهــای جدیــد هیــچ تأثیــری در
اقتصادکشورنداشت
رئیــس جمهــوری اظهارداشــت :نکته
دوم و بســیار مهــم ایــن بــود کــه ایــن
دور تحریمــی کــه بــه اصطــاح آنها از
پنجــم نوامبــر آغاز شــد ،هیــچ تأثیری
در رونــد اقتصــادی کشــور نداشــت؛
چون امریکاییهــا هرچه تیر در ترکش
داشــتند ،قبــاً علیــه ملــت ایــران رهــا
کرده بودند و چیز جدیدی نداشتند که
ارائه کنند و لذا ناچار شدند یک لیست
بلندباالیی را درست کنند؛ از یک طرف
نــام بانکهایــی را ببرنــد از یــک طرف
شــعبات بانکهــا را اضافــه کننــد و از
یــک طرف نام یک شــرکت هواپیمایی
را ببرند و از طرف دیگر شــماره ســریال
هواپیماهــا را ذکــر کننــد تــا صفحــه را
پرکنند .این شــیوه کار و نحوه این اعالم
نشــان میدهد که هدفشان صرفاً تأثیر

روانی علیه ملت ایران است.
روحانی گفت :نکته بعدی اینکه روشن
شــد امریکاییها نمیتواننــد صادرات
نفت ایران را به صفر برسانند.
رئیــس جمهــوری اظهارداشــت:
مســئوالن جمهــوری اســامی ایــران از
روز نخســت میگفتنــد که امریــکا قادر
نیســت صادرات نفت ایران را به صفر
برســاند و در مقابل امریکاییها مرتب
تکــرار میکردند که ما ایــن کار را انجام
میدهیم امــا اخیراً خودشــان اعتراف
کردنــد که نمیتوانیم نفــت ایران را به
صفر برسانیم.
روحانــی تصریــح کــرد :اســتدالل آنها
ایــن بــود که اگر نفــت ایــران را به صفر
برسانیم ،قیمت هر بشکه نفت به 150
دالر افزایــش پیدا میکنــد و این تبیین
همان حرفی است که از روز اولگفتیم
کــه امریــکا قادر نیســت ،نفت ایــران را
صفــر کنــد و در منطقــه یــا نفــت همه
صادر میشود یا اگر نفت ایران متوقف
شــود،بقیه هــم دچار مشــکل خواهند
بــود .رئیــس جمهــوری تأکیــد کــرد:
امریکاییها بهدلیل اینکه مورد هجمه
افــکار عمومی دنیــا قرار گرفتــه بودند،
ناچــار شــدند عقبنشــینی دیگــری
را انجــام دهنــد و بگوینــد کــه موضــوع
مــواد غذایــی ،مســأله دارو و تجهیزات
پزشکی استثنا است که البته حرف آنها
نادرســت اســت؛ چراکه وقتی سیســتم
بانکــی را تحریم میکننــد ،همه چیز را
تحت تأثیر قرار میدهند.
روحانی خطــاب به ملت بــزرگ ایران
گفت :در زمینه کاالهای اساسی و مورد
نیــاز و ضــروری مــردم هیــچ مشــکلی
نداریــم و انبارهــای مــا بــرای تأمیــن
کاالهای اساســی مــردم بــرای ماههای
طوالنــی ،از همیشــه بیشــتر آمادگــی
دارد و بــرای تولیــد کاالهــای اساســی،
واردات کاالهای اساســی و دارو و ســایر
نیازمندیها ،مشکلی نداریم.
رئیس جمهوری افزود :امروز بحمداهلل
وضعیت تولید در کشــور نسبتاً شرایط
خوبــی دارد و صــادرات در هفت ماهه
امســال در مقایســه بــا مــدت مشــابه
ســال قبــل افزایش پیدا کرده اســت که
افزایــش بــه معنــای ،افزایــش تولید و
افزایش کسب و کار مردم است.
وی همچنین گفت :امســال توانســتیم
پــول گندمــکاران را بموقــع پرداخــت

کنیــم و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه
زندگــی کشــاورزان رونــق میگیــرد و
برای ســال آینده نیز تمهیدات الزم در
زمینه اقالم کشاورزی و خرید تضمینی
محصوالت مدنظر قرار گرفته است.
 13ëëآبان تبلیغات روانی بود
روحانــی اظهارداشــت :از طــرف دیگر
امــروز بــرای مــردم روشــن شــد کــه
تبلیغــات امریکاییها درباره  13آبان و
 5نوامبر ،صرفاً یک تبلیغات در مسیر
جنگ روانی بود و فشــارهای اقتصادی
کــه تبلیغ میشــد از این تاریــخ اعمال
خواهد شد ،همان فشارهای اقتصادی
اســت کــه از ماههــا پیــش علیــه ایــران
اعمــال میکردند و باز هــم آن را ادامه
خواهند داد.
رئیــس جمهــوری اضافــه کــرد :هرچه
زمــان بگــذرد هــم مســئوالن بــرای
جبران مشــکالتی که برای مردم پیش
آمــده آمادهتــر میشــوند و هــم مردم
استقامتشــان در برابــر ایــن توطئهها
بیشتر خواهد شد.
امریکاییهــا در ماههــای آینده بخوبی
خواهند فهمید که راه غلط و اشــتباهی
را انتخاب کردند .این مسیر،ملت ایران
را خســته نمیکند ،ملــت را برای تولید
بیشــتر و برای اینکــه روابط نزدیکتر با
همسایگان و کشــورهای دوست داشته
باشد ،آماده میکند.
روحانــی در ادامــه تصریــح کــرد :در
جلســه ســران ســه قــوه ،در خدمــت
ریاســت محتــرم مجلــس شــورای
اســامی و ریاست محترم قوه قضائیه،
یکــی از مباحث مهم ،بررســی آخرین
وضعیــت اقتصــادی کشــور و ترســیم
نقشــه راهی بود که باید بــرای ماههای
آینــده ،طبــق فرمایــش و دســتور رهبر
معظم انقالب ،انجام شود.
رئیــس جمهــوری افــزود :امــروز راجع
بــه ایــن نقشــه راه و روابــط نزدیکتــر
بــا همســایگانمان و همچنیــن روابط
اقتصادیمان صحبت کردیم.
روحانــی تأکیــد کــرد :در ایــن نشســت
روابط اقتصادی با کشــورهای دوســت
از شــرق و غــرب جهــان را مــورد بحث
و بررســی قــرار دادیــم و همچنیــن
مشــکالت احتمالی کــه فــراروی تولید
و بانکهــای مــا وجــود دارد ،از جملــه
مباحث این جلسه بود.
رئیس جمهــوری افزود :ایــن مباحث

روحانی با تأکید بر عدم تأثیر تحریمهای جدید امریکا خبرداد

افزایشدستمزدها

امریکاییهــا با تحریمهــای نابجا و غلط
خود و هدف قرار دادن سیســتم بانکی
و صادرات نفت و برخــی دیگر از اقالم
صادراتی میخواهند بر زندگی و معیشت
روزمره مردم تأثیر منفی بگذارند.

توگوها
رئیس جمهوری ضمن تشریح موضوع گف 
در جلسه مشــترک سران ســه قوه ،به مردم
مجددًا اطمینان داد مشــکلی در تأمین کاالهای
اساسی وجود ندارد .رئیس جمهوری همچنین به
کنایه از گافهای فهرست بلندباالی تحریمهای
ثانویه یاد کرد.

از روز اولگفتیــم کــه امریکا قادر
نیســت ،صادرات نفت ایران را صفر
کنــد و در منطقه یا نفــت همه صادر
میشود یا اگر نفت ایران متوقف شود،
بقیه هم دچار مشکل خواهند بود.

انبارهای ما برای تأمین کاالهای اساسی مردم برای
ماههای طوالنی ،از همیشــه بیشتر آمادگی دارد
و برای تولید کاالهای اساســی ،واردات کاالهای
اساســی و دارو و ســایر نیازمندیها ،مشــکلی
نداریم.

در بودجه ســال آینده نیز برای حقوق
و دستمزد پیشبینیهایی میکنیم که
بتوانیم تا حدی مشــکالت اقتصادی را
جبران کنیم.

روشن شد امریکاییها نمیتوانند صادرات نفت
ایران را به صفر برسانند.

دولت اولین بســته حمایت غذایی را در
ماه آبان به افرادی که مشکالت بیشتری
دارند و در فشار بیشتری هستند پرداخت
خواهد کرد و ان شاءاهلل این روند تا پایان
سال در چند نوبت ادامه مییابد.

یکی از مباحث مهم جلسه سران قوا،
بررسی آخرین وضعیت اقتصادی کشور
و ترسیم نقشه راهی بود که باید برای
ماههای آینده ،طبق فرمایش و دستور
مقام معظم رهبری ،انجام شود.

اینفوگرافی  :محمد عباسپور /ایران

محمدرضــا باهنــر ،دبیــرکل جبهه پیروان خــط امــام و رهبری موفقیــت دولت را
موفقیت نظام و شکست دولت را شکست نظام توصیف و تأکید کرد که همه باید
از دولت حمایت کنند .وی در گفتوگویی با ایلنا در پاسخ به سؤالی درباره انتخابات
آتی ،بحثها در این باره را زودهنگام توصیف کرد و گفت :رقابت انتخاباتی سرجای
خود اما سر زمان خودش؛ اگر قرار باشد از حاال به فکر انتخابات  ۱۴۰۰باشند ،اولین
چیزی که به ذهنشــان میرســد ،این است که ما چکار کنیم که دولت موفق نشود
موقــع انتخابــات بگوییم ایــن دولت بیعرضه بــود .در حالی کــه االن وظیفه همه
جریانات سیاســی این اســت که کاری بکنند که دولت موفق شــود .بــا اینکه دولتی
که مســتقر است از حزب ما نیســت اما ما معتقدیم که االن موفقیت دولت یعنی
موفقیــت نظام و شکســت دولت هم یعنی شکســت نظــام بنابرایــن االن رقابت
نداریم.باهنر درعین حال ،درباره نامزدی علی الریجانی در انتخابات آینده نیز به
حمایت برخی اصالحطلبان از وی اشاره و تصریح کرد :چند وقت پیش تعدادی
از اصالحطلبــان میگفتنــد آقای الریجانی خیلی خوب اســت .من نمیدانم آنان
میخواهنــد آقــای الریجانی را خراب کننــد که این حــرف را میزنند یا میخواهند
آبادش کنند؟ من هنوز نیتشان را نمیدانم ،اما معتقدم که االن اصالً نباید بحث
کرد .آن کســی که خودش میخواهد رئیسجمهوری بشــود ،بسیار خب دنبالش
برود .وی در پاســخ به ســؤالی درباره رؤسای جمهوری سابق نیز با بیان اینکه بارها
گفتهام آقای خاتمی اگر در جریان سیاســی کشور برگردد ،میتواند منافعی داشته
باشد ،اظهار کرد :آقای احمدینژاد یک مقوله دیگری است و اصوالً آدمی است که
من همان موقع هم بارها گفتهام او متوهم است و فکر میکند ناجی جهان بشریت
خودش است و یکسری کارها میکند .باید به صورت ویژه مدیریت بشود و من فکر
میکنم دارد خوب مدیریت میشود.
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را در جلســه شــورای عالــی هماهنگی
اقتصــادی کــه بهصــورت هفتگــی
تشــکیل میشــود نیــز مــورد بررســی
قــرار خواهیــم داد .روحانــی در ادامه
ســخنان خــود اعــام کــرد کــه دولــت
اولین بســته حمایت غذایــی را در ماه
آبان به افرادی که مشــکالت بیشتری
دارنــد و در فشــار بیشــتری هســتند
پرداخــت خواهد کرد و انشــاءاهلل این
روند تا پایان سال در چند نوبت ادامه
مییابــد تا بتوانیم مشــکالتی که برای
مــردم پیــش آمــده اســت را تــا حدی
جبران کنیم.

ëëپیشبینی افزایش دستمزد در بودجه
سال آینده
رئیــس جمهــوری افــزود :در بودجــه
ســال آینده نیز برای حقوق و دســتمزد
یهایــی میکنیــم کــه بتوانیم
پیشبین 
تا حدی مشــکالت اقتصــادی را جبران
کنیم.روحانی ادامــه داد :خدمت ملت
بزرگــوار و عزیز اعــام میکنم که در ماه
پربرکــت ربیعالمولــود و ایــام والدت با
ســعادت پیامبر عظیمالشــأن اســام و
امــام صــادق(ع) شــرایط کشــور بهتر از
ماههای گذشــته به پیــش خواهد رفت
و ملــت مــا در کنــار وحــدت ،انســجام،

یگانگی و یکپارچگی به مسیر خود ادامه
خواهند داد و بهانههای امریکاییها را از
دســت آنها میگیرند.رئیس جمهوری
بــا بیان اینکه امریکاییها بــه دروغ ادعا
میکننــد ایــران حامــی مالی تروریســم
است ،گفت :همانطوری که ملت ایران
همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم
بوده و از تأمین مالی برای گروهکهای
تروریســتی جلوگیری کرده است ،امروز
هم مصممتر در قوانین و مقررات خود
بــر آن تأکیــد میکنــد و ایــن بهانههای
ن خواهد
واهــی را نیز از دســت دشــمنا 
گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان :فرض ما این است الیحه غیر قابل اصالح است

شرط محال برای CFT

ظریف :از ترس مرگ خودکشی نکنیم

ســخنگوی شــورای نگهبــان بــرای تأییــد
الیحــه  CFTشــرطی را بیــان کــرده که به
نظــر تحقــق آن بســیار ســخت اســت .او
گفتــه کــه «فرض ما این اســت کــه الیحه
غیرقابل اصالح است و با این فرض گفته
شــده خالف منافــع ملی اســت و اگر این
ایرادات رفع شــود ،این مســأله هم مبیناً
حل میشــود ».جدای از اینکه تشخیص
تطابق یک مصوبه با منافع ملی در حوزه
اختیارات شــورای نگهبان نیســت ،ابهام
اصلی اینجاســت که آیا اگر اساس الیحه
 CFTطبق خواســته این شورا تغییر کند،
آن قانــون نهایــی اســتانداردهای الزم را
برای تأیید شــدن توســط کارگــروه FATF
خواهد داشت یا خیر؟
ëëچراغقرمزکدخدایی
دیــروز عباســعلی کدخدایی در نشســت
خبــری خود بــه مــوارد متعــددی درباره
لوایــح چهارگانــه مرتبــط بــا  FATFو
از جملــه  CFTداشــت .امــا مهمتریــن
بخش ســخنان او همان جملهای اســت
کــه در ابتــدای ایــن مطلــب به آن اشــاره
شــد .پیشتر هم البتــه برخی نمایندگان
مجلس چون حشمتاهلل فالحت پیشه،
رئیــس کمیســیون امنیت ملــی مجلس
گفته بود که ایراد شورای نگهبان به الیحه
 CFTآنچنــان مبنایــی اســت کــه در واقع
آنها اصل این الیحه را مغایر منافع ملی
دانســته بودنــد .بــا مقدمــه و شــرطی که
کدخدایی در ســخنان خــود مطرح کرده،
عمــاً بــه نظــر میرســد از نظــر شــورای
نگهبــان یا این الیحــه باید کامالً زیــر و رو
شــود تا مــورد قبول این شــورا قــرار بگیرد
کــه از اســاس امکانپذیر نیســت یا اینکه
در غیر این صورت مجدداً رد خواهد شد.
چرا که اســاس این الیحــه الحاق ایران به
کنوانســیون بینالمللی مقابلــه با تأمین
مالــی تروریســم اســت کــه قابــل تغییــر
نیســت .کدخدایی نیز خود در سخنانش
گفتــه کــه «فرض ما این اســت کــه الیحه
غیرقابــل اصــاح اســت» و ایــن نشــان

میدهد که شــورای نگهبان تا حد زیادی
تکلیف خود را بــا این الیحه معلوم کرده
اســت .مخصوصاً اینکــه کدخدایی گفته
است« :ماده  6کنوانسیون  CFTهیچ گونه
حق شــرطی را نپذیرفتــه و صرفــاً درباره
ارجاع داوری حق شــرط را پذیرفته از این
رو فقهای شورای نگهبان معتقدند وقتی
حق شرطی از ســوی کنوانسیون پذیرفته
نشــده اســت ،اصــل مــاده بــر آن حاکــم
اســت ».عمــده ارجــاع موافقــان الیحه و
دولــت بــه اینکــه پذیــرش  CFTمغایر با
منافع ملی نیست ،ناظر به الحاق همین
حــق شرطهاســت کــه حــاال ســخنگوی
شــورای نگهبان معتقد اســت از اســاس
امکان آن وجود ندارد.
ëëتقابلحقوقی
در مناقشــه میــان مجلــس و مجمــع
تشــخیص مصلحت نظام بر ســر الیحه
 CFTنیز شــورای نگهبان طرف مجمع را
گرفته اســت .اختالف اصلی بر سر تاریخ
ارســال ایــرادات الیحــه از ســوی هیــأت
نظــارت اســت کــه مهلــت  20روزه در آن
رعایت نشــده و رئیس مجلــس و رئیس
کمیسیون امنیت ملی گفتهاند به همین
دلیل آن ایرادات را بررسی نخواهند کرد.
کدخدایی ،سخنگوی این شورا در نشست
خبــری خــود اعتراض مجلس به ارســال
دیرهنــگام ایــرادات الیحه توســط هیأت
نظــارت مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام را وارد ندانســت .او گفتــه کــه «در
آییننامــه مجمــع تشــخیص مصلحت
نظــام اعالم نظر هیأت نظــارت مقید به
زمان مشــخصی نشده اســت ».در حالی
کــه مجلس بــر نظر خــود مبنی بــر عدم
بررســی ایــن ایــرادات و شــورای نگهبــان
هم بــر نظــرش در مــورد لزوم رفــع آنها
همچنــان پافشــاری میکنــد ،هنــوز هیچ
نشــانهای مبنــی بــر اینکــه ایــن اختــاف
حقوقی از چــه راهی رفع خواهد شــد ،به
چشــم نمیخورد .موضوع ایــن اختالف
ط تر میشود
نظر حقوقی البته جایی بسی 

که به یاد بیاوریــم دو الیحه دیگر از لوایح
چهارگانــه یعنــی الیحــه پالرمــو و الیحه
قانون مبارزه با پولشــویی هم در مسیری
مشابه و موازی گیر کردهاند.
ëëظریف:نبایدازترسمرگخودکشیکرد
این مناقشــه مســیر رفــع ایــرادات الیحه
 CFTو تبدیــل آن به قانون را پیچیدهتر
از حالــت معمــول کــرده اســت.
مخصوصــاً وقتــی بــه یــاد بیاوریــم کــه
در مهلــــــت پیــش رو بــرای کشــورمان،
مناقشــاتی سیاســی هم وجود دارند که
ف نظرها
باید حل شــوند .اوج این اختال 
هــم کمتــر از اختالفــات حقوقی نیســت.
روز جمعــه حجتاالســام صدیقی امام
جمعــه موقــت تهــران  FATFرا «ادامــه
کاپیتوالسیون» دانسته بود و از رد آن توسط
شورای نگهبان تقدیر کرده بود و تنها یک
روز بعــد از آن یعنــی همیــن دیــروز وزیر
خارجه کشــورمان رد  FATFرا مترادف با
«خودکشی از ترس مرگ» توصیف کرد.
محمدجواد ظریف در گفتوگو با برنامه
«پارک شهر »رادیو تهران با اشاره به روند
بررسی لوایح مربوط به FATFدر مجلس
با رد ادعای ارتباط تحریم ســپاه و بســیج
بــا  FATFظریف در پاســخ به این ســؤال
مبنــی بر اینکــه ایــن منتقــدان میگویند
ممکن است برخی از کشورهای قدرتمند
شــورای امنیت را تحت فشــار قــرار دهند
کــه ســپاه و بســیج را در لیســت گروههای
تروریســتی قرار دهنــد و در آن صورت ما
چه کار باید انجام دهیم ،خاطرنشان کرد:
ما یک ضربالمثلی داریم که میگوییم
از ترس مرگ نباید خودکشــی کــرد .وزیر
امــور خارجــه گفــت :مــا عضــو FATF
نمیشــویم .بلکه ما از لیســت کشورهای
غیر همــکار  FATFخارج میشــویم و به
لیســت کشــورهای همــکار  FATFاضافه
میشــویم .در حــال حاضــر بیــش از 200
کشــور و ســازمانهای بینالمللی همکار
 FATFهســتند و تنهــا دو کشــور ایــران و
کره شمالی به عنوان دو کشور غیر همکار

 FATFشناخته میشوند.
ëëمجمع؛آخرینامید
آن طــور که دیــروز فالحتپیشــه ،رئیس
کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس بــه
«خبرآنالین» گفته ،قرار اســت جلســات
رفع ایراد  CFTدر این کمیســیون از اولین
یکشــنبه بعد از پایان سرکشی نمایندگان
به حوزههای انتخابیه آغاز شود .آن تاریخ
احتمــاالً  27آبان باشــد .آبه گفتــه او این
کمیســیون نامــهای را ضمیمــه ایــرادات
شــورای نگهبــان کــرده و بــرای معاونت
حقوقــی ریاســت جمهــوری ،وزرای امور
خارجــه و اطالعــات ،اتــاق بازرگانــی بــه
عنــوان نماینده بخش خصوصی ،ســتاد
کل نیروهــای مســلح ،اطالعــات ســپاه و
پدافنــد غیرعامل ارســال و دوبــاره از آنها
دعوت کرده تا در این جلسه حضور داشته
باشند.
او نیــز البتــه گفته که کمیســیون ایــرادات
هیــأت عالــی نظــارت مجمــع را در ایــن
جلســه به دلیل تأخیر ارسال آنها بررسی
نخواهد کــرد .البته پیشتر هم در جریان
دور اول بررسی CFTدر همین کمیسیون،
دســتگاههای یــاد شــده در جلســهای
نظــرات خــود را اعــام کــرده بودنــد .آن
روز مجمــوع آن نظــرات به گفته فالحت
پیشــه بسیاری از نمایندگان را برای دادن
رأی مثبــت بــه ایــن الیحه متقاعــد کرده
بــود .حــاال امــا برآیند همــان نظــرات به
اضافه اســتداللهای حقوقــی باید بتواند
شــورای نگهبــان و مجمــع تشــخیص
مصلحت نظام را قانــع کند .در حالی که
از معــدود موضعگیریهای منتســب به
شــورای نگهبان تا امروز بــوی رضایت به
مشــام نرسیده تنها امید موافقان FATF
مجمع تشــخیص مصلحت نظام است
کــه در همین هفته اخیر دو نفر از اعضای
اصولگــرای آن یعنــی احمــد توکلــی و
محمدرضــا باهنــر پیشبینیکردهانــد
بتوانــد رأی بــه موافقت با شــروط FATF
بدهد.

